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KRISLAI
Buvo, bet nematė. 
Dabar ir tada. 
Indonezijoje neramumai. 
Popiežius ir Egiptas.
Ar yra ribos?

Rašo A. Bimba

Vice-prezidentas Nixonas 
sugrįžęs iš Austrijos pasako
ja, kad ten viskas gražioje 
tvarkoje randasi. Jis tik siūlo, 
kad Amerika įsileistų daugiau 
vengrų pabėgėlių.

Bet “Long įsi. Daily Press” 
(gr. 22 d.) du koresponden
tai Mr. Sloto ir Mr. Morrow 
rašo: “Austrijoje Amerikon 
įvažiuoti vizas gauna tik tie, 
kurie pajėgia brangiausia už
mokėti. Iš Amerikos pasiųsta 
Austrijon pašalpa
pabėgėliams atsiduria 
joje rinkoje”. Iš to, 
Spekuliantai pasidaro 
Ijfenio.

vengrams 
juodo- 

žir.oma, 
gražaus

Šių dienu klerikalai nealsi- 
džiaugia gulėdami vienoje lo
voje su menševikais. Chicagos 
Vilnis (gr. 19 d.) visa tai la
bai gražiai primena Ir prime
na apie tai, kaip anais lai
kais prelatas Krupavičius 
apie tuos savo šių dienų ka- 
marotus kalbėdavo.

Tai buvo 1926 metais Lietu
vos seime. Pasiima Krupavi
čius’ balsą ir iškeikia socialde
mokratus. Prelatas, tada dar 
tik kunigu būdamas, sakė: 
4 “Socialdemokratai yra nie
kais kitas, kaip bolševikų a- 
vangardas... Neregia toli ieš
koti — mūsų socialdemokratų 
frakcijos žmonės Seimo atsto
vai iš šios tribūnos pavadino 
mūsų karius žmogžudžiais... 
mūsų tautinė vėliava socialde
mokratų vadinama škarma- į 
lu...

Jaunutėje indonezų respub
likoje, gulinčioje ant kelių 
tūkstančių salų ir saliukių, 
verda smarkios vidujinės ko
vos. šiomis dienomis karinin
kai pravedė sukilimą ir užgro
bė valdžią Sumatros saloje.

Spėjama ir manoma, kad 
tuos neramumus ruošia holan- 
dų pakalikai. Ir Sumatroje su
kilėlių vadai yra Hol and įjoję 
baigę mokslus karininkai.
* I{olandai imperialistai la- 

jpai nenoromis paleido iš savo 
rankų tas turtingas salas. Jie 
norėtų vėl atsigriebti ir pasi
daryti iš Indonezijos sau pa
klusnų satelitą.

Skaičiau naują popiežiaus 
^proklamaciją, išleistą svietan 

’ Kalėdų išvakarėse. Visoje 
proklamacijoje popiežius ne
surado nė žodelio pasmerki
mui britų ir francūzų agresi
jos prieš Egiptą ir užtarimui 
egiptėnų tautos.

Gal ir neapsimoka daugiau 
ko iš katalikų bažnyčios gal
vos tikėtis.

Dviejų didelių bažnyčių 
galvos nesusikalba moralybes 
reikalais. Katalikų kardinolas 
Spellmahas smertelnu. grieku 
gąsdina tuos katalikus, kurie 
■is ir pamatys filmą “Baby 
Doll”. Visas filmas turis tik 
rieną tikslą1 žmonėse kelti ly
tinį gašlumą.

Bet episkopaių bažnyčičos 
katedros St. Jo’.n the Devine 
dynas Pike sako, kad jis savo 
akimis “Baby Doll” matė. Dar 
ir savo žmoną buvęs nusive
dęs ir filmą parodęs. Juose 
filmas jokios lytinės pagundos

AFL-CIO gal pasitrauks iš 
pasaulinės unijų sąjungos -- 
ji “nepakankamai dešinė”

Washingtonas.— Gali bū
ti, kad kuomet AFL-CIO 
egzekutyvė komisija posė
džiaus sekantį mėnesį Mia
mi mieste, ten bus nutarta 
padaryti pirmus žingsnius, 
kad pasitraukti iš. ICFTU, 
taip vadinamos Tarptauti
nės laisvųjų darbo unijų 
konfederacijos. ICFTU yra 
dešinių unijų sąjunga, do
minuojama socialdemokra
tų ir jiems artimų elemen
tu. Bet AFL-CIO vadams 
ICFTU dabar yra nepakan
kamai dešini, nepakanka
mai anti-komunistinė.

Kivirčas tarp ICFTU ir 
AFL-CIO dabar vedamas 
keliais klausimais. Pasku
tiniame ICFTU posėdyje 
Briuselyje, Belgijoje, AFL- 
CIO pasiūlė stiprinti anti
komunistinį organizavimą 
visoje eilėje šalių. Bet dau
gumos kitų šalių delegatai 
tam planui nepritarė. AFL- 
CIO neseniai patiekė $100,- 
000 ICFTU centrui vengriš
kų bėgliu pagalbai. Bet, 
kaip sako AFL-QIO, ICFTU 
nesunaudojo tų pinigų iš
imtinai tam tikslui.

Reutheris, sakoma, norė
tų, kad AFL-CIO bent lai-

v 
kinai liktų pasaulinės kon
federacijos eilėse, bet Mea
ny yra tvirtai nusistatęs, 
kad reikia pasitraukti.

AFL-CIO lošia Svarbią 
rolę ICFTU sąstate, ypatin
gai iš finansinio taško, nes 
tuo atžvilgiu yra pajėgių- 
giausias ICFTU vienetas.

Gaza nebūsianti 
grąžinta, sako 
Izraelio vadas
Jeruzalė.—Kai kurie Iz-

Egiptas reikalauja Arti 700 amerikiečių žuvo
kariniui reparacijų ; U t j tcll

Kairas. — Britai ir fran
cū za i jau pasitraukė iš Su
ezo srities, izraeliečiai, ne
noromis ir pamaži, visvien 
traukiasi iš Sinojaus, bet 
Egiptas tuohii neskaito 
dalyką baigtu. Egipto val
džia sako, kad visi trys 
agresoriai, Britanija, Fran- 
cūzija ir Izraelis, pridarė 
kraštui labai daug ekono
minės žalos, jau nekalbant 
apie kraujo liejimą, ir jie 
turėtų, kaip tai paprastai 
turi daryti sumušti agreso
riai, mokėti reparacijas.

Egiptas pats nenustatys, 
kiek žalos pridaryta, bet 
prašys Jungtinių Tautų,

aelio parlamento deputa- kad jos ta žalą apkainuotų.r
tai norėjo pradėti diskusi
jas apie Gazos sritį, bet1 
premjeras Ben - Gurionas 
prie tokiii diskusijų nepri
leido. Jis tvirtino, kad to
kie debatai būtu “nenau
dingi kraštui.” Jis tik pa
sakė trumpai, kad “Gaza 
nebūsianti grąžinta.”

Kaip bus, nežinia. Jung
tinės Tautos tvirtai reika
lauja, kąd izraeliečiai ap
leistų -Gazos sritį. Bet Iz-1 tų pastoriaus, 
raelio valdžia, kaip matyti, toriaus jie neužgavo, 
nori vartoti Gazos okupaci- sužeidė jo du vaikučiu ir 
ją kaip derybų objektą, ža- - . . * _

Tuo tarpu D ag Ham- 
m a r s k j oldas pasiuntė du

Washingtonas. — Vice
prezidentas Nixonas. trečia
dieni matėsi su Eisenhow- 
eriu Baltajame Name. Jis 

1 informavo Eisenhowerj, ką 
1 matė Austrijoje.

nesukėlęs. Lytinis reikalas 
esąs siejamas su realiu gyve- 

! nimu.
Kunigas Pike sako: dąu- 

■ giau lytinio gašlumo pojūčių 
. galima užtikti taip jau plačiai 
išgarsintame ir katalikų dva 
sininkijos į padanges iškelta
me filme “The Ten Command
ments”, negu “Baby Doll”.

kad 
tie-

Palikime tuos dvasininkų 
ginčus dėl šito filmo nuoša
liai. Mums nepatinka, kad jie 
dažnai įkiša savo nosį į nesa
vo reikalus. Nepatinka, 
jie vargšus tikinčiuosius 
siog už nosies vedžioja.

Bet pats moralybės klausi
mas tokiose švietimo arba 
tamsinimo modemiškose prie
monėse kaip filmas, radijas, 
ir televizija, pasilieka neiš
spręstu. Ar turi būti tam tik
tos ribos? Ar turi kas nors jas 
suvaidyti ? 
laisvai be

Ar galima paleisti 
Jokios cenzūros?

reikalas. Tam. kad 
kostumerius. kad 

pelno, minėtų prie-

Svarbus 
patraukti 
pasidaryti 
monių savininkai perkūnai ži
no ką beišgalvotų. 'Be jokios 
priežiūros.. be jokios kontro
lės, doleris iš tikrųjų tuojau 
padarytų filmą, radiją ir tele
viziją besaikiško žmonių, ypač 
vaikų ir .jaunimo, gadinimo 
priemonėmis.

Kaip nekalbėsime, bet kur 
nors turi būti ribos, kur nors 
turi būti taškas... Kas ir kaip 
tas ribas turėtų nustatyti, jau 
kitas klausimas. Kas jau kas, 
bet kunigai tam netinka. Kar
dinolas Spellmanas filmų cen
zoriumi būti netinkamas.

aukštus savo ‘ sekretoriato ; daugiau, negu žuvo praeity 
pareigūnus, A. W. Cordierą i o y o 1 ♦
ir A. G. Katziną, į Egiptą, ' Washingtonas. — Per Ka- tytos.
kad jie tuo klausimu tar-1 ledų savaitgalį, nuo praeito
tusi su Egipto užsienio rei-1 penktadienio vakaro iki an-
kalti ministru Fawzi. i tradienio vidunakčio žuvo

Jie taipgi tarsis su egip- i automobilių nelaimėse be- Praeitų metų Kalėdų laiko-

Šis auto-nelaimėse žuvu
siųjų skaičius yra didesnis, 
negu bet kuomet praeityje.

. Oficialus 
skaičius antradienio vakare 
buvo 687, bet kai kurios ne
laimės dar nebuvo priskai-

tiečiais apie Suezo kanalo | \eik ?00 žmonių, 
valymų. Kanalo valymas. 
dar nepradėtas, nes nesuta-1 
riama, kas gali tame valy-i 
me dalyvauti.

Tuo tarpu Port-Saido 
uoste egiptiečiai dinamitu ’ 
išsprogdino didžiulį fran- 
cūzų Lesseps paminklą. Tai 
jis vadovavo kanalo dar- j 
bams praeitame šimtmety- < 
je, bet egiptiečiai tą pamin-; 
klą dabar matė kaip vaka-: 
rietiško kolonializmo sim-į šio pirma, Saaro sritis per-

1 I • T r 1 TTl*J** 'V*

SaarbrueckenaS. — Užu 
kelių dienų, pradedant sau-

bola.

Vėliausios žinios.
Iš viso pasaulio

Birmingham, Ala. — Ra
sistiniai chuliganai metė 
bombą į butą vieno vieti
nių negrų vadų,- protestan-. 

Paties pas- 
bet

tarpyje automobilių nelai
mėse žuvo 609. Šiais me
tais buvo numatyta, kad 
žus apie 660, bet tikrumoje 
tas skaičius pralenktas.

Prie didelio nelaimių skai
čiaus prisidėjo eilė fakto
rių. Prieš pat Kalėdas tirš
ta migla gaubė didelę kraš
to dalį, taip, kad orlaivinis 
susisiekimas buvo beveik 
sulaikytas. Daugelis žmo
nių, kurie planavo keliauti 
oru, keliavo automobiliais, 
taip, kad susigrūdimas vieš
keliuose buvo didesnis, ne
gu numatytas. Keliai taip
gi buvo šlapi, o vietomis 
slidūs, apdengti plonu ledo 
sluoksniu.

New Yorko valstijoje ne
laimėse žuvo 35 asmenys, 
pačiame mieste 13. ,

Didelis nelaimių skaičius 
jau iššaukė eilę aktų. New 
Yorko gubernatorius Har- 
rimahas sako, kad jis šau
kia valstijos miestų ir mies
telių majorų konferenciją, 
kur bus tariamasi kaip pa
gerinti saugumą keliuose.

eina Vakarų Vokietijos ži
nion. Dabar Saaras yra lyg 
autonominė sritis po Fran- 
cūzijos globa. Šiais, metais 
vokiškai kalbantieji Saaro 
gyventojai balsavo referen
dume už prisidėjimą prie 
Vokietijos. Paskui Fran- 
cūzija ir Vokietija susitarė 
šiuo klausimu.

Pradedant sausio pirma 
Saaras'taps dešimta Vaka
rų Vokietijos sritimi. Vo- 

| kiška vėliava suplevėsuos 
ten, vokiški įstatymai pra
dės galioti. Bet per dve
jus metus Saaras. ekonomi
niai dar bus tvarkomas 
francūzų. Frankai, ne mar- 

j kės, bus naudojamos, Saaro 
j anglis dar bus siunčiama 

•ancūzi- 
, jon ir francūzų muitininkai 
I dar kontroliuos sieną tarp 
i Saaro ir likusios Vokieti
jos, nors Saaras skaitysis 

i Vokietijos dalimi.
Perėjimas prie Vokietijos 

šiuo kartu bus be demon- 
i stracijų arba Šovinistinių 
išstojimų, kaip tai buvo 
1935-ais metais, kuomet 
Saaras prisijungė prie hit
lerinės Vokietijos.

nacionalo Lotynų Amerikos 
patariamasis komitetas. Jis 
priėmė rezoliuciją, kurioje 
pasmerkė fašistines dikta
tūras- septyniose Lotynų A- 
merikos šalyse. Jūs yra 
Kolombija, Kuba, Dominin
kų respublika, Guatemala, 
Nicaragua, Paragvajus' ir 
Venezuela.

. Ypatingai svarbiu skaito
mas faktas, kad socialistai

. kaimyną. Birminghamo ne
dėti evakuoti ją tik su tam j grai paskutinėmis savaitė- 
tikromis garantijomis, kaip ; mis pradėjo organizuoti ak
tai, su garantija, kad izra- ;ciją prieš segregaciją bu- 

............ ■ • 1 suose.
Kabulas. - Kinijos prem- l“rk® ka*» . Rištinę ; q - 

inrnc Fn kine nfmrVn Guatemalos valdžią. Iki vi- . Vjei as COLI En-lajus atvyko beveik išimtinai Fr
į Afganistaną.

Buenos Aires.
sėdžiavo socialistinio inter-, buvo

eliečių laivai galės plaukti 
per Suezo kanalą.

Tuo tarpu Izraelio vald- 
džia kaltina egiptiečius., kad 
jų fedajinai (pasiaukojė- 
liai) partizanai vis smar
kiau veikia pačiame Izrae
lyje ir padarė paskutinėmis 
savaitėmis keliasdešimt už
puolimų ant Izraelio sody- ;
bu.

sai neseniai socialistai tei- 
|gė, kad perversmas keleri 

— Čia po-1 metai atgal Guatemaloje 
i “demokratinis.”

Indonezijos prezidentas Sukamo 
i ragino sukilėlius pasiduoti: jie 

— Alžyro nacio i dar laiko dali Sumatros srities IZ’ZXYYZA Y 1 + Y Y O VA Z^Y Y
Alžyras.

nalistai nukovė du francū- i 
zu pačiame Alžyro mieste

Kard. Višinskis 
ragino lenkus 
prie ramybės
Varšuva. — Kardinolas 

Stefanas Višinskis! laikė 
kalėdines mišias Šv. Alek
sandro katedroje. Jis' taip
gi gavo progą per valdiš
ką radiją prabilti į tikin
čius. Per radijo kalbą ir 
į>er savo pamokslą kardino
las ragino tikinčius Lenki
jos katalikus palaikyti kraš
te ramybę ir prisidėti prie 
krašto statymo.

Kardinolas Višinskis bu
vo kalinamas per kelerius 
metus. Jis dabar išlais
vintas ir dabartinė Lenki
jos valdžia pasiekė tam ti
krą susitarimą su juom. 
Lenkijos katalikiški dvasiš
kiai iš savo pusės pažadėjo 
nesimaišyti politikoje, o 
valdžia padarė kai Lurias 
koncesijas dva s i š k i a m s, 
kaip tai leidžiant dėstyti ti
kybą mokyklose vaikams., 
kurių tėvai to pageidauja.

Jakarta. — Indonezijos 
i prezidentas Sukamo atsi
kreipė į sukilėlius, kurie 
laiko savo kontrolėje dalį 

j Sumatros; Tiems sukilė- 
■ liams vadovauja pulkinin
kas Simbolonas ir pulkinin
kas Huseinas. Tie sukilė
liai sako, kad jie pripažįsta 
Sukamo kaip Indonezijos 
prezidentą, bet nepripažįs
ta premjero Sastromidjojo

dasi tik skersai sąsiaurio 
nuo britii valdomo Singapo- į 
ro Malajoje. Manoma, kad J 
tai britų ir olandų agentai 
lošė savo rolę to, sukilimo 
surengime.

Sukilėliu radijas Medane , 
sako, kad netiesa, jog su-1 
kilimas yra pro - britiškas 
arba pro - olandiškas. Ęsą, 
jis tik siekią nuversti “pro-, 

Sukamo atsikreipdamas į ^jydoną^Sastromidjojo val- 
sukilėlius sakė, kad tokio dzią. Sukilėliai taipgi sa- 
padalinimo negali būti. ; Jis kad ta! jie kovoja uz 
sakė:

“Jūs esate sukilėliai prieš 
mūsų

Turistams bus 
pigiau keliaut

Varšuva. — Lenkijos ko
munistų organas “Trybuna 
Ludu” sako, kad visas kraš
tas didžiai patenkintas, kad 
Kinijos premjeras Čou En* 
lajus sausio mėnesį apsi
lankys Lenkijoje. “Trybu
na Ludu” teigia, kad Kini
jos komunistai iš pat pra
džios atsinešė simpatiškai į 
lenkų komunistų pastangas 
demokratinti režimą ir gau
ti pilnesnę nepriklausomy
bę šaliai.

Čou En-laiaus kelionė 
Varšuvon, sako “Trybuna 
Ludu,” simbolizuos faktą, 
kad didžiosios Kinijos liau
diškas režimas pritaria

- t

” Sukilėliai taipęį sa-

i Sumatros autonomiją i r 
prieš “javiečių dominavi
mą.” Java yra svarbiausia

jauną_ Indonezijos Indonezijos sala, kurioje 
respubliką. Jūs sakote, kad rancĮasį sostinė Jakarta.

Maskva. — Maskvos radi-, liaudies valdžiai.
jas sako, kad turistai, kurie čou En lajus, kaip žinia, 
ateinančiais metais atvyks | taipgi lankysis Tarybų Są- 
Tarybų Sąjungoh, mokės j jungoje ir kituose socialis- 
mažiau už viešbučius, valgį, | tiniuose Rytii Europos kraš- 
keliavimą ir visą kitą. In- tuose.
tourist skelbia, kad bus de- -------------------
dama pastangų piginti tu- M'. G. Pervuchin

betlSaburuvo vietoj ims J
pripažįstate mano autorite
tą, bet nepripažįstate prem-1 
jero. Jūs neturite teisės | 
taip daryti, nes tik šalies oretiniame 
parlamentas turi teisę at
statydinti valdžią. Aš šau
kiu jus baigti šį nelaimingą 
sukilimą. Mūsų respublika 
dar gyvena sunkius laikus. 
Jūsų žingsnis padeda kolo- 
nialistams, kurie norėtų 
grąžinti mūsų kraštą į seną 
vergovę.”

Sumatros dalis, kurią 
kontroliuoja sukilėliai, ran- Rakošio rūšies režimo.

Roma. — Komunistų te- 
; žurnale “Vita 

Nouvo” (“Naujasis Gyveni
mas”) paduotas interviu su 
Vengrijos premjeru Kada
ru. Kadaras sako, kad jis 
stengsis vesti Vengriją, prie 
demokratinių reformų, pa
našiai kaip Lenkijoje, kai 
padėtis susistabilizuos. Ka
daras sakė, kad negali būti 
kalbos apie grįžimą prie

ristii keliavimą Sovietuose. ~ *
Bus nupiginta visiems, bet, Sablll’ll VO VietOl 
studen tcims, d<irl)imnKcims 1

i ir i'ntelektualams dar bus į Maskva. — Valstybinės 
speciali 25% nuolaida. Ta planavimo komisijos pirmi- 
nuolaida, betgi, galios tik ninkas Maksimas Sabu ro
tiems turistams, kurie at- vas atsistatydino ir jo vietą 
vyks su organi z u o t o m i s į užėmė Michailas Pervuchi- 
grupėmis, o ne pavieniams. | nas. Abu, Saburovas ir Per-

Sovietai mano, kad 1957 I vuchinas, yra vice - premje-* 
metii vasarą ten apsilankys 
daugiau turistų iš Vakarų, 
negu bile kuomet praeityje.

speciali 25% nuolaida.

ORAS NEW YORKE
Šalta ir apsiniaukę, gali 

būti ir sniego.

rai ir tokiais lieka. Plana
vimo komisija yra organas, 
kuris turi vyriausią žodi 
tarybinės ekonomijos diri
gavime. Pervuchinas tokiu 
būdu tampa vyriausiu tary
biniu ekonominiu tvarkyto
je
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Apie William Z. Fbsterio 
neseniai, parašytą knygą

Laikraštis “Pravda” iš
spausdino S. Višnevskio re
cenziją apie W. Z. Fosterio 
knygą “Negrų tauta Ame
rikos istorijoje”, kurią už
sienio literatūros leidykla 

į išleido Maskvoje išverstą į 
rusų kalbą.

Recenzijos autorius aukš
tai įvertina šią knvgą ir W. 
Z. Fosterį apibūdina kaip 
nuoseklų kovotoją už taiką, 
demokratiją ir socializmą. 
Recenzijoje pabrėžiama:

“Tarybiniams žmonėms
* i yra ži

nomas kaip kovotojas už 
taiką, demokratiją ir socia
lizmą, kaip įžymus tarptau-

___ _ ___ _ _______ _______  ____ tinio komunistinio ir dar- 
dabar, nors demokratai ir statė gana populiarų ir labai bininkų judėjimo veikėjas, 
garsaus tėvo Wagnerio sūnų New Yorko miesto siu die- .o pat jaunystes ros eus 
nų majorą Wagnerj, bet niekas iš to neišėjo, rinkimus V1S^ savo ^asky-
laimėjo republikonai.

Mums džiugu, kad Mr. Lehman laiške savo priete- 
liams žada pasilikti aktyviu, nepaisant jau nebe jauno - 

.. amžiaus, nei to, jog nuo dabar jis nebeužims jokios val
diškos vietos. “Aš nepasitraukiu iš viešųjų reikalų ir nie- > 
kados nepasitrauksiu, kol tik jėgos leis,” rašo Lehmanas 
savo atsisveikinimo laiške. Mes neturime nė mažiausio 
pagrindo jo pažadu nepasitikėti. Tokiam žmogui, kaip 
Herbert Lehmanui, progų gi pasirodyti su savo pažiūro- 

’mis ir įsitikinimais niekuomet nestokuos. Mes tikimės jį 
matyti ir girdėti viešajame Amerikos gyvenime dar daž-
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MR. HERBERT LEHMAN
KAIP VISI New Yorko laikraščiai, taip ir mes ga

vome nuo sena.oriaus Lehmano atsisveikinimo laišką. Su
pradžia metų pasibaigia jo senatinis terminas. Jo vieton /draugas Fosteris
tapo išrinktas iš New Yorko valstijos senatoriumi Mr. 
Javits, republikonas. Čia turime puslapį įdomios ir keis
tos istorijos. Kai Lehmanas pasitraukė iš N. Y. guberna
toriaus vietos, jo vieta atiteko republikonui Dewey. O

merikos , negrų istorijai. 
Buržuaziniai mokslininkai 
iškreipia JAV negrų gyven
tojų istorinę praeitį, 
giai ar užmaskuotai 
na rasistinę politiką, 
gelio dešimtmečių 
negrai buvo 
vaizduojami 
“vergiškai ; 
“paklusniais”.

“Svarbiausia
‘Negrų tauta Amerikos is
torijoje’ vertė, — rašo S. 
Višnevskis, — yra tai, kad 
jos autorius iki galo demas
kuoja istorijos falsifikato- 
rius, atkuria istorinę teisy
bę ir giliai bei visapusiškai 
marksistiniai analizuoja 
Amerikos negrų tautos vys
tymąsi glaudžiai susieda
mas jį su visa JAV istori

kė Amerikos proletariato ja. . . Knygoje smulkiai a- 
kovai. Išėjės iš JAV darbi- pibūdinama gyventojųneg- 
ninkų klasės tarno, jis gerai rų politinė ir ekonominė 

padėtis įvairiuose JAV is
torijos laikotarpiuose. Skai
tytojams atsiskleidžia tra
giškas barbariško negrų 
pavergimo, eksploatavimo 
ir persekiojimo vaizdas”.

“Su dideliu dėmesiu, — 
pabrėžia recenzijos auto
rius, — skaitytojas -per
skaitys tuos knygos sky
rius, kur aprašoma negrų

pažįsta savo šalies darbo 
žmonių poreikius ir lūkes
čius. įvairiuose Amerikos 
kampeliuose darbininkų ju- 
dėiimo veteranai su pasi- 
džiavimu pasakoja apie Bili 
Fosterį — stambiųjų 1917 
—1919 metų streikų vado
vą, talentingą darbo unijų 
organizatorių, 1930 metais 
įvykusios New Yorke šim
tatūkstantinės
demonstracijos vadą. Neat
sitiktinai Teodoras Draize- 
ris svajojo parašyti roma
ną apie šį ‘įžymųjį Ameri-

> sū-

bedarbiųArabiškų tautų šeimoje persiorientavimas
PASKUTINĖMIS DIENOMIS smarkesni vėjai pra

dėjo dvelkti iš vienos svarbiausių arabiškųjų kraštų, bū
tent iš Sirijos. Jos kabinetas pasitraukė Kalėdų išvaka- 
lėse. Šiuos žodžius rašant naujo kabineto sąstatas dar . Ros darbininkų klasės 
nežinomas. Bet mūsų komercinės spaudos koresponden- ■ nų’. 
tai rašo susirūpinusiai. Pavyzdžiui, iš kaimyniškojo Le- “Trisdešimt penkeriustai rašo susirūpinusiai. Pavyzdžiui, iš kaimyniškojo Le- 
bano sostinės Mr Brewer tiesiog muša trivogą. Girdi, savo gvvenimo metus, — 
“Sirija gyvena politinę krizę, kuri labai lengvai gali pa- rašo toliau 
sibaigti krašto patekimu į tvirtas pro-sovietinių elemen-.
tų rankas.” Galimas daiktas, kad Mr. Brewer turi per
daug dideles baimės akis. Bet kad toje arabų šalyje ne
simato didelių progų reakcijai laimėti, tai jau senokai aiš
ku. Sirija turi bendro fronto sutartį su Egiptu. Galimas 
daiktas, kad kabineto perorganizavimas ir valdžioje lik
vidavimas reakcinio elemento įtakos, dar labiau sustip
rins anti-imperialistinį arabišką frontą.

“Pravda”, — 
draugas Fosteris paskyrė 
kovai už JAV komunistų 
partijos gretų švarumą, ko
vai su oportunistais ir skal
dytojais. Visą savo didžiu
li partinio' darbo patvrimą 
75 metų revoliciohierius 

| skiria komunistų auklėji- 
Iš visų vienuolikos arabiškų kraštų kol kas tiktai mu* pasiaukojamo tarnavi- 

Irakas tvirtai tebesilaiko imperializmo globoje. Taip va- mo pagrindiniam 
dinamas Bagdado Paktas, į kurį įeina Irakas, Iranas, k^aų tautos j.

is ameri
kiečiu tautos interesams

padėtis šiuo metu. Remda- Iki jos, bet koks 
masis gausia faktine me- žmonių budo 
džiaga, Fosteris paneigia 
oportunistų Browderio tipo 
plepalus apie tai, kad, esą, 
negrų klausimas JAV jau 
beveik išspręstas”.

Apibūdindamas W. Z. 
Fosterio knygą, kaip ver-

papročių, 
skirtumas! 

Jaunam rplokytojui įdomu, 
kodM'Taip yra, kokios isto
rinės sąlygos tai lėmė? Ko
dėl, pavyzdžiui, prietaisas 
žuvims badyti dzūkiškai va
dinasi žeberklas, o žemaitiš
kai perštekė? Kodėl vie-tiesio- 

teisi- 
Dau- 

eigoje 
šmeižiškai

“pasyviais”, i Amerikos istorijoje’ ryš- 
nuolankiais”, į kiai pasireiškia publicisti

nis Fosterio talentas, ku- 
knygos riame derinasi griežtas 

moksliškumas su revoliuci
niu aistringumu. Neatsi
tiktinai tyrinėjimą baigia 1 
skyriai, nušviečiantieji ke
lią, kuriuo eidama negrų 
tauta pasieks savo naciona-1 
lini išsivadavimą. - . -

Knyga pasakoja apie tra- Jaur[0 istoriko smalsumas,, o 
gišką negrų tautos likimą ; smalsumas apsisvietusio

tingą JAV negrų tautos is- nos gyvenvietės pavadini- 
torijos veikalą, S. Višnevs- ;mas yra Rudnia? . Turbūt, 
kis rašo: < .

“Knygoje ‘Negrų tautaNagi, taip ir yra:
yra kažkoks sąryšis su rū- 

: seni 
i žmonės dar pamena, kad 
ten buvusi geležies kasykla, 
o Ūlos krantuose galima su
rasti rūdos lydymo liekanų 
— pajuodusių, suvirusių su 
žemę ir anglimi gel-ežies pu
tų —gargažių. Daugybė 
“kodėl”. Ir į visus klausi
mus nori atsakymą rasti 
neramus, smalsus mokytojo 
protas. Tai ne tik profesinis

ir jos daugiaamžes kančias. 
Tačiau ji visa persunkta 
optimizmo dvasia, tikėji
mu į sveikas amerikiečių 
tautos jėgas, kurios ryž
tingai kovoja už visišką 
bjaurios rasinės priespau
dos sistemos likvidavimą. 
Fosteris nurodo, kad pa
žangieji JAV žmonės nie
kuomet nesitaikstė su 
“spalvotųjų” gyventoji; pa
vergimo faktu, ir čia jis 
pasirodo kaip liepsningas 
savo tautos patriotas”.

K. M.

J. Sadūncts

LOBIS DZŪKIJOS
SMĖLYNUOSE

Linksmais upeliūkščiais 
nugurgėjo Merkin pavasa
rinio polaidžio vandenys. 
Karštoje balandžio saulėje 
greit džiūvo ir balo lengvas 
Dzūkijos spiėlėlis. Kelio, 
kur dar vakar ratas grimz
do iki stebulių, v pakraščiu 
šiandien jau galėjai vikriai 
irtis dviračiu.

Papusryčiavęs, mokyto
jas Henrikas Lizdenis, vi
liojamas pro langais tvies- 
.kiančios saulės, vienmarš-

Turkija ir Britanija, yra niekas kitas kaip imperializmo dvasioje, nepajudinamos is- kinis išėjo į kiemą ir blyk- 
įrankis arabiškojo pasaulio padalinimui. Gana ilgai Jor-, tikimybės marksizmo-leni- čiodamas akinių stiklais, 
danas buvo britų globoje, bet dabar, kaip atrodo, Jorda- n^zmo mokslui dvasioje”.. apvedė akimis švarutėlį 

atkreipia dė- dangų. Ne, į lietų nepana- 
mesi į tai, kad “Fosteris y-Lšu! Lengvas vėjelis per vi- 
ra žinomas ne vien kaip re-|są miestą nešė pušynų kva- 

• voliucionieriua - kovotojas, pą; kaimynų kiemuose 
>bet ir kaip įžvmus teorėti- krykštavo vaikai, pradžiū- 
kas ir istorikas -marksis- vusiuose daržuose triukš- 

„ ! tas. Nepaisant sunkios Ii- mingąi kudakindamos kap- 
; gos, jis atliko tikrai i žyg- stėsi vištos, žemė budo po 

. u . ........................... - . v i darbi moksle, parašydamas kietos žiemos, alsuodamamet buvo J4slheka gnezeiausiais visokw imperializmo eil ’didžiuliu igtoriniu vei. b įkvėdama kruti- 
kalų. Tarybiniam skaityto- nėn džiaugsmą, įliedama 
iui yra žinomos puikiausios nesulaikomą norą išeiti į 
Fosterio knygos ‘ Pasauli- palaukes, į pamiškes, klau- 
nio kapitalizmo žlugimas” 
ir “Amerikos politinės isto- 

' rijos apybraiža”. Prieš ke- 
Britų ir francūzų pasitraukimas pętą mėnesių New Yorke

įsėio jo nauias veikalas —
PRIEŠ PAT KALĖDAS paskutinės britų ir francū- “Pasaulinio darbo uniių ju- 

zų ginkluotosios jėgos išsikraustė iš Egipto uostamiesčio dėijmo apybraiža”. W. Z. 
Port Saido. Nuo agresorių miestas baisiai nukentėjo. Be- j Fosterio knygos “Pasauli- 

indėlis marksistines teori
jos vystymesi, taikant ją 
Amerikos sąlygoms, api
bendrinant Amerikos dar
bininkų klases ir visų darbo 
žmonių patyrimą.

nas aiškiai pakrypo Egipto pusėn.
Koks vaidmuo tenka komunistams, sunku pasakyti.

Toje pačioje Brewerio korespondencijoje, tilpusioje j 
gruodžio 22 d. N. Y. Times, skaitome: “Tiek Sirijoje, tiek i 
Jordane kraštutinieji nacionalistai yra priėmę pažiūrį, 

' kad kadangi jie, nacionalistai, ir komunistai lygiai yra 
anti-imperialistiniai, jiems yra nauda darbuotis išvien

Nėra niekam jokia paslaptis, kad komunistai visuo-1

priešais. Todėl, mums atrodo, natūralu, jog jie ir nacio
nalistai suranda bendrą kalbą ir šitoje situacijoje, kuo
met arabiškosios šalys ryžtasi sykį ant visados pilnai iš
silaisvinti iš kolonijalinės padėties ir tapti tikrai nepri
klausomomis valstybėmis.

veik kiekvienas žymesnis pastatas sugriautas arba ap- 
griautas. Apskaitoma, kad įsiveržėliai nužudė apie de- 
šimt tūkstančių egiptiečių.

Nereikia nė kalbėti apie tą egiptiečių džiaugsmą, 
kuriuo jie pasitiko savo miesto išlaisvinimą. Sakoma, kad 
tokios džiaugsmo demonstracijos Port Saidas nebuvo 
inatęs visoje savo istorijoje. Tuo galima pilnai tikėti.

Agresorių pasitraukimą iš Port Said, < be abejo, pa
skubino teisingas ir griežtas Egipto vyriausybės nusi
statymas, jog nebus nė kalbos apie pradėjimą valyti Su- 

" ^zo kanalą, kol Egipto žemėje randasi nors vienas agre- 
... tforių kareivis. Kaip žinia, Britanijoje ir Francūzijoje, 

didžiausia stoka žibalo. Visas jų ekonominis gyvenimas
• dėlei to atsidūrė nemenkoje krizėje. Reikia, kad kuo 
j greičiau žibalas didžiule srove pradėtų plaukti iš Rytų.

Visi žino, kad jeigu Egiptas nebūtų taip griežtai stovė
jęs savo pozicijoje dėl kanalo valymo, britai ir francūzai 
būtų jlgai delsę su evakuavimu Port Saido. Tai didėlis tos 

.... biauriai užpultos šalies laimėjimas ir didelis kreditas, už- 
tai tenka Egipto prezidentui Nasseriui.

šitoje negarbingoje avantiūroje imperialistai tiek. 
A daug prakišo, gavo tokią skaudžią pamoką, , jog jie jos 

nebepamirš, kol gyvi bus. Ypač amžiną gėdą ant šavęs

Pravda”

sytis, kaip gieda sugrįžęs, 
varnėnas, stebėti, kaip kala-, 
si jauna žolytė papieviuose.

Mokytojas pasiėmė rak
tus, atsidarė mažyčio, kie* 
nie tarp malkinių ir sandė
liukų prisiglaudusio namu
ko duris, išsivarė jau nuo 
pernai rundens nenaudota 
dviratį, rūpestingai pri
pumpavo padangas, paver
žė varžtus. Triūsė jis vik-' 
riai, retkarčiais ranka at-

. r _ mesdamas ilgus, ant akių
Recenzijos autorius pa- krintančius plaukus, skubė- 

žymi, .kad JAV parašyta damas, kaip žmogus, reng- 
daugelis kiiygų, * skirtų A-. damasis atsidėti savo mė-

užsitraukė ir ••užtraukė ant Francūzijos socialistai. Kas 
gi galėjo tikėti, jog socialistas Mollet susidės “su britais 
tam baisiam žygiui prieš ramų kraštą, kuomet taip di- , 
džiai visas pasaulis susirūpinęs išlaikymu taikos, kuomet , 
imperializmo ir kolonijaližmo sutemos taip visiems jau. 
įmatomos!? Kur buvo protas.tokios avantiūros griebtis? • 
Kaipgi buvo galima tokį baisų žygį suderinti su socialis-- 
tiniais principa'is? Tas tiesatkad visa Francūzijos buržu
azija iš peties ir iš širdies dabar palaiko Molleto> vado-« 
vaujamą vyriausybę,' bet istorija ir pažangioji žmonija 
niekados nedovanos Francūzijos socialistams už tokį be-' 
gėdišką ..pažeidimu visų ne tik socializmo, bet ir visokio 
žmoniškumo; principų. •,. ' s' . ■

giamam darbui.
Ne vieną šimtą kilomet

rų padarė Lizdenis su šiuo 
dviračiu Dzūkijos keliais 
—keleliais, aplankė visus 
rajono kaimus, išbraidė 
Merkio ir Ūlos lankas, iš
landžiojo pušynus.

Dar būdamas mažas ir 
gyvendamas gimtuosiuose 
Mažeikiuose, greičiausiai, 
mokytojos įtakoj, Henrikas 
pamėgo gamtą. Prisikai
tęs knygų, jis svajojo apie 
tolimus kraštus, nema
tytus žmones, žvėris ir 
paukščius, snieguotus kal
nynus ir beribes stepes. At
radęs lauke “kaukaspenį” 
—• dolomitą, arba akmenyje 
pasilikusį jūros dugno gy
ventojo atspaudą, jis pa
čiame “indėnų karo” įkar
štyje užmiršdavo žaidimą, 
draugus ir su nuostaba 
žiūrėdavo į seniai seniai iš- 
nykusios gyvybės pėdsakus. 
Landžiodamas po Žemaiti
jos miškus, jis tikėdavosi, 
kad štai štai suprūnkš žir
gai, suskambės šarvai, ir 
prO tamsias egles išjos žiau
rių kryžiuočių būrys. Mik
li vaiko fantazija leisdavosi 
dar giliau: jis lįsdavo į 
tamsiausius krūmų tanku
mynus, į sunkiausiai priei
namus skardžius, tikėdama
sis surasti priešistorinio 
žmogaus olą, pamatyt, kaip 
tas žmogus atrodo ir gyve
na. . .

O gyveilhnas tekėjo savo 
vaga. Tarybinė Armija pri
rėmė besitraukiančus fa
šistus prie Baltijos kran-, 
tų; frontas kuriam laikui- 
apsistojo ties Mažeikiais, 
žiauriu mūšių metu žuvo; 
Henriko tėvai. Liko gyvi tik 
jis ir jaunesnis brolis.

Jaunuolis, nors ?ir sun-;
• kiomis pokario sąlygomis,.'
i išlaikydamas ir brolį, bai-' 
: gia Klaipėdos mokytojų in-' 
štitutą. Ir štai paskyrimas:. 
Dzūkija, Varėna, rajono;.

* liaudies švietimo- skyriaus? 
inspektoriumi. Naujas; 
kraštas, nepažįstami žmo-; 
nes, • skirtiiigi; papročiai.! 
Netoli Žemaitija ■ nuo Dzū-^

žmogaus, norinčio gerai pa
žinti jį supančią aplinką, 
tirti gyvenimą visame įvy
kių priežastingume.

Inspektoriaus darbas, 
kaip žmonės sako, — važi
nėti, o jo gyvenimas —ant 
ratų. Kaskart 
žmonės, naujos 
Čia ir garsusis 
piliakalnis, ir 
merga, ir sidabru tviskan
tis Gilšė, Šarūno kalnas, 
taip skambiai Krėvės ap
dainuoti. O kiek puikių pa
davimų, legendų, liaudies 
dainų klajoja senų žmonių 
lūpose! Štai dvaro liekanos, 
kurį sugriovė į 
džiauninkai, štai vieta, kur 
palaidoti 1863 metų sukili
mo dalyviai, o štai didvyriš
kų tarybinių partizanų, ko
vojusių priešo užnugaryje, 
slėptuvės ir bunkeriai. 
Kaip visa tai neužrašyti, 
neužfiksuoti!

Aršioje klasių kovoje 
gimsta naujas gyvenimas. 
Vyksta didžiausias istorinis 
lūžis iš vienos epochos į ki
tą.1 Šioje kovoje, ;_____
mas savo tiesiogines parei-

Darbininkų sveikata
Kariuomenės režimas 

veikia kareivio protą. Ka
reivis pasidaro kitokis ir, 
pargrįžęs iš karinių prievo
lių, jis netaip lengvai prisi
taiko prie paprastos aplin
kumos. Tūlą laiką jis elgia
si, “kaip laukinis”, keistai, 
saviškai reaguoja į civilinio 
gyvenimo, veiksnius. Par
grįžę iš karinės nelaisvės, 
kareiviai dažnai -esti dar la
biau pa k i tėję. Kai kurie bu
vusieji imtiniai parodo lyg 
ir proto sukrėtimą, su kai 
kuriais psichiatriniais 
simptomais, kaip sumizgi- 
mas, abejonė, nedrąsa, bai
lė, vidujiniai jausminiai 
susigrūmimai.

Kad greičiau jie atsigau
tų ir sunormalėtų, reikia tfu 
tokiais apsieiti labai tak
tingai, labiau gražiuoju, su 
pagyrimais, p a g u odžia- 
mai.

Dr. J. J. Kaškiaučius, M. D.

vis nauji 
vietovės.

Merkinės
Akmeninė

Worcester, Mass.
Apie mirusią Mikaliną 

Kudarauskienę
Po ilgos ir sunkios ligos 

gruodžio 8 d. mirė Mikalina 
Kudarauskienė (Januške
vičiūtė). Man teko velionę 
pirmą kartą susitikti prieš 
virš 40 d. Bostone organL 
zaciniame veikime, kuriai? 

zietos motcA 
Susivienijimo apskritims 
Mikalina buvo viena jaunų 
žmonių, atvykusių į šią šalį 
siektis laimingesnio gyveni- 
nimo, šviesenio rytojaus.

Atsimenu Mikalinos pasi
ryžimą ir entuziazmą: nesi
gailėti . jėgų kultūriniam 
darbininkų judėjimui plės
ti. Per ilgą metų eilę velio
nė veikė, dirbo apšvietus 

. Ji buvo nuoširdi 
dainos meno rėmėja. Per 

; metų dainavo Atlo 
Chore. '

Velionė, pajutusi, kad ne- 
________ i su savo liga,

įniršę bau- mcn(i"apšv

atlikda- dirv°je-

gas, dalelę įneša ir Lizde- oaug 
nis.
antrojo savo pamėgto

Bet jis neužmiršta ir
> dar-1 ¥

bo; matydamas, kad naujai iajmės kovos su savo liga, 
susikūrusiame rajono cent- pageidavo, kad šeima paša- 
re trūksta patalpų, trūksta.] (u jai u turinj Tai ir 
kvalifikuotų darbuotojų, o buvQ da ta_ jj įai suži. 
pagaliau rajono vadovams -usi (kad turi vgžio ligą)> 
ttesiog trūksta rankų jis į pageidavimų, kad 

totyros muziejų.' Ipo -m,rties’.)os.kunas
Atgyvenę buities rakan

dai, iškasenos, seni tauti
niai darbužiai — žodžiu, į- 
vairiausios senienos randa 
prieglobstį jo bute. Mieste
lio gyventojai, kai kurie ko
legos iš pradžių patyliukais įgalima kukliausiai, kad ne- 
šaiposi iš entu^astiško, at-1 pirktų draugai ir, prieteliai 
laidžiai numodami ranka į gėlių, o tuos pinigus, kū
jo “silpnybę”. Bet mokyto- j riuos kas išleistų gėlėms, 
jas žino: ryšium su ištisu lai atiduoda įstaigai, ki\Ti 
perversmu žemės ūkyje ir , kovoja su vėžio liga.

niu buitis, net papročiai. . J Worcester; Mikalina at- 
Reikia užfiksuoti kas senąjį. l»'ms 37 metus, kai 
kad jaunoji karta, džiaug- ifdfd'eJ° uz k- Kudarausko. 
damasi naujais laimėji
mais, vaizdingiau matytų 
savo tėvų ir protėvių nuei
tą kelią. Įvyksta pirmojo 
rajone kolūkio pirmoji tal
ka, statomi nauji namai 
miestelyje, tiesiamos gat
vės —mokytojas užfiksuo
ja šiuos įvykius filmo juos
toje, aprašo juos, išprašo iš 
buvusių partizanų retas 
nuotraukas, užrašo jų pa
sakojimus. . .

Taip kaupiasi medžiaga. 
Žmona, tvarkydama kam
barius ir užsidūrusį ant se
nienų, pyksta. Jai apmau
du, kad vyras, tarytum ant
rai žmonai, tiek daug ski
ria laiko savo pamėgtam 
užsiėmimui. Bet mokytojas 
šypsosi ir tyli: jis žino, kad 
jo atliktas, darbas bus nau-

. (Tąsa 3-čiam pusi.;

atiduotas skrodimui Har
vardo universitetui, kurį 
yra baigęs josios sūnus Ed
mundas. Ji taipgi prašė, 
kad josios šermenys ir lai
dotuvės būtų atliktos kiek 
galima kukliausiai, kad ne-

Liko liūdesy vyras N. 
i Kudarauskas, sūnus, gydy
tojas Edmundas, marti ir 
šeši anūkai.

Ilsėkis, Mikalina, ramiai 
savo pasirinktos tėvynės 
žemėje, o liūdesy likusiai 
šeimai reiškiu nuoširdžią 
užuojautą!

S. M.

N. J. gubernatorius 
apsives įsausio 19 d.

New Jersey gubernati
rius R. .B. Meyner paskelbi 
televizijoje, kad jis sausio 
19 d. apsives su Helen Ste
venson, buvusio demokratų 
kandidato prezidento vietai 
giminaite. Tada ji tvarky
sianti visus, “šeimyninius 

i finansus”.

2 pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirt., Gruodžio (Dec.) 27, 1956
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•i?

Lobis Dzūkijos smėlynuose

(Tąsa)
Tačiau Petras visai nebuvo linkęs kal

bėti apie spiečių ir medų.
—Prisėskim čia po obelimi pavėsy,— 

niūriai pasiūlė svečiui.—Diena, atrodo, 
bus karšta.

—Karšta, — pritarė Adomėlis, sėsda
mas greta Petro.—0 Į vakarą gali ir lie
taus susidaryti.

Jis iš karto pastebėjo, kad Petras kaž
ko nesavas, ir dėl to pats pradėjęs var
žytis, nuleido akis ir droviai ėmė ska- 
binėti pakliuvusią po ranka smilgą.

—Kas pas jus girdėti?—nedrąsiai pa
klausė, nepakeldamas akių.

Pajuto Petras Adomėlio varžymąsi, 
tad, nugalėdamas savo sustingimą, gu
viai atsiliepė į svečio klausimą:

0 —Nieko gero, Adomai. Vakar, parė- 
ijęs iš pievų, radau brolį. Ten juos Šilė

nuose beveik jau badas prispaudė.
Ir jis ėmė pasakoti visa, ką girdėjo 

iŠ Vinco ir kaip jie ten gyvena, Skrods- 
kio niokojami. Adomėlis klausė jo su 
didžiausiu dėmesiu, tik retkarčiais įsi.- 
terpdamas su trumpa savo pastaba ar 
klausimu. O Petrui buvo malonu išlieti 
širdį žmogui, kuris tavim domisi, tave

patinka

atsišlie-

—Tai matai, kokios mus bėdos spau
džia. 0 aš buvau manęs, kad jau šįmet 
rudenį vestuves iškelsiu,—pridėjo kar
čiai nusišypsojęs.

—Su kuo gi?—droviai rausdamas, su
sidomėjo Adomėlis.

Išgirdęs apie Kedulių Katrytę ir su- 
pratęs iš Petro žodžių, kad Katrytė jam 

4 labai patinka, Adomėlis su gailesčiu 
tarė:

—Ir mūsų Julytei tu, Petrai, labai pa
tinki. Ji mielai už tavęs eitų.

—Už manęs? Lažininko? — nustebo 
’ Petras. — Kurgi aš parvesčiau tavo se

serį? šuva turi bent būdą, o aš nė bū
dos neturiu...

Adomėlis su pavydu apžvelgė galingą 
jaunojo Balsio stuomenį, jo stiprias rau
meningas rankas ir liūdnai nusišypsojo:

—Taip, Petrai, būdos tu neturi, bet tu
ri sveikatą ir stiprias rankas. Tu geras 
darbininkas ir būtum geras gaspadorius. 
Julytės tau niekur kitur vesti nereikėtų. 

l^Vu ateitum pas mus į žentus. Tėvas kol 
V<as .priešinasi, bet jei Julytė užsispirtų, 
tė^ą mes palenktume. Tu gi Balsio sū
nėnas.

—O tu pas ką? Tėvo ūkį tu norėtum 
perimti. Nesirengi vesti?

—Ne, kur jau man! Koks aš darbi
ninkas?!. . Tėvas man ūkio nepaves. Be
matant nusigyvenčiau.
* —Neturi nusižiūrėjęs mergaitės?—ne
siliovė Petras.— Strazdanotas Adomėlio 
veidas vėl nukaito raudoniu.

—Tau pasakysiu—labai man 
Kiečių Onutė.

—kO tu jai?
Adomėlis plačiai nusišypsojo,

jo į obelį, užsimerkė ir vos girdimai pra
tarė:

—Gal ir aš jai... Ji mane visur už
taria. .. Ji labai gera mergaitė.

Jis ’nutilo, užsisvajojo, nebeklausinėj o 
t daugiau nė Petras. Užuojautos ir palan

ki kūmo jausmas šitam vaikinui vėl šiltai 
sujudo jo krūtinėje. Jis išsitiesė visu 
ūgiu žolėie ir sukeitęs rankas virš gal
vos, žiūrėjo pro obelų šakas į giedrą, 
mėlyną dangų. Aplink zvimbė nemato
mas bitės, du paukščiukai tarsi pamėg
džiodami vienas kitą pakaitomis cypsė
jo topolyje prie kelio, ore siuvo kregž
dės, skriedamos į savo lizdus, sulipdy
tus prie sparų galų pirkios pastogėje.

Po ilgokos tylos Adomėlis pažvelgė į 
Petrą ir, įsitikinęs, kad tas nemiega, 
grįžo prie ankstesnės kalbos:

—Vadinasi, nebūsime giminės, Petrai?
—Kaip tai giminės?—ne iš sykio su

prato tas.
—Taigi aš vis dar apie Julytę.
Petras pasivertė šonu, atsirėmė alkū

ne ir kietu balsu atsiliepė:
—Klausyk, Adomai, jei tu rimtai, tai 

, • mesk tuos niekus iš galvos. Aš turiu 
. mergaitę, kuri man patinka, ir tik ją 
' vesiu. Turtais manęs nepaviliosit.

—Ką tu, ką tu!..—nusigando Adomė
lis, atsišliejo nuo obels ir net rankomis 
sumostagavo.—Argi aš dėl turtų?! ži- 
nąu, kad seseriai tu patinki, tai ir pa
kalbinau šiaip sau. Ne, tai ne. Tavo 
dėtas ir aš ne kitaip pasielgčiau.

—Taigi matai,—greit atlyžo Balsys ir 
vėl išsitiesė aukštielninkas.—Jums, ka- 
rališkiams, labai svarbu dalios, pasogos, 
kraičiai, valakai. Žinoma, žemės gabalą 
kiekvienas trokštų turėti. Ir aš noriu. 
Bet dėl to išsižadėti mergaitės, kuri man 
patinka, tai jau ne! Aš geriau eisiu ku
mečiu į dvarą, arba bobylium už atodir- 
bį. Beje, Adomai, tu daug čia pažįsti ap
linkui. Gal žinai kokią vietą, kur aš ga
lėčiau prisiglausti su Katryte, jeigu ru
denį apsivestame?

Adomėliui buvo labai malonu, kad Pe
tras kreipiasi į jį su tokiu rimtu reikalu, 
ir kad jis gal galės savo naujam bičiu
liui padėti. Valandėlę pagalvojęs, jis 
tarė:

—Aš paklausinėsiu. Gal kas ir bus. 
Dabar eina žemių liustracija. Valdžia 
daug kam apkarpo ūkius, jei prie jų 
buvo prisijungta nuomojamų sklypų, ar
ba kokių atliekų. Palauk, ogi ir tavo 
dėdės karčiaminė ar tik nebus, iš tokių. 
Ten ir namas dar neblogiausias riogso. 
Žinai, reikia pagąsdinti dėdę, kad kar- 
čiaminę iš jo atims, jei ten niekas ne
gyvena. Tegu paveda ją tau. Atidirbsi 
dėdei ir kampą turėsi. 0 jam tai bus 
naudingiau negu visai jos netekti.

Petras žinojo tą karčiaminę. Taip, 
namas apleistas, bet apsitvarkius gyven
ti galima. Ten pat daržas ir trejetas 
dešimtinių žemės. Pramisti taip pat ga
lima. Tik ar dėdė sutiks?

—Gal ir neblogas tavo sumanymas, 
Adomai. Bet mano dėdė kietas. Kažin, 
ar kas iš to išeis..

Iš Adomėlio veido buvo matyti, kad 
jisai jau galvoja, kaip tą reikalą atlikti, 
Jis jau suras, per ką ir kaip pagąsdinti 
senį Balsį dėl karčiaminės.

—Pažiūrėsime, pažiūrėsime... Paban
dyti galima... — atkartojo ■ raminančiu 
balsu.

Jis vėl pasislinko į tirštesnį šešėlį prie 
. obels, atsirėmė į kamieną ir prisimerkęs 

vėl susimąstė,
Jau galėjo būti pavakarių metas, kai 

staiga stiprus vėjo gūsis pūstelėjo per 
medžių; viršūnes. Adomėlis, pakirdęs iš 
savo susimąstymo, atsikėlė,'pasižvelgė į 
dangų ir nusprendė:

—Bus audra.
. Vakarų šone juodavo debesys. Po pir

mojo vėjo pūstelėjimo oras vėl nurimo. 
Susitvenkė slegianti grėsminga tyla. Me
džiai' susigūžė, sustingo, topolyje cyp
sėję paukščiukai nutilo, tik kregždės, 
kaip niekur nieko, mikliai suko kieme 
ir apie pirkią. Bitės, piktai zvimbda
mos, kaip kulkos Šaudė į avilius. Po 
serbentų krūmu kapstęsi vištos išlindo 
aikštėn ir ištiesę kaklus neramiai žval- ’ 
gėsi į šonus, o gaidys, pastatęs skiaute
rę, kartas nuo karto sųkiodamasis ap- ' 
linkui, rėžė sparnu, pentinais kapstė 
žemę ir storu gerkliniu garsu “ko-ko-ko” 
drąsino savo gausią šeimyną. Staiga ke
lyje pasigirdo triukšmas, dundesys, avių 
ir veršių bliovimas. Dulkių debesy pie
menys pliaukšėdami botagais, švilpdami 
ir šaukdami, varė bandą. Petkas su Ado
mėliu, pašokę, atkėlė vartus ir Pranukas 
su savo galvijais įgarmėjo į kiemą.

—Audra ateina! Žiūrėkit, koks de
besys !

Įkandin paskui bandą į kaimą įsiveržė 
vėjas. Dulkių ir šiukšlių stulpai pakilo ; 
į orą ir sūkuriuodami nusirito per kai
mą. Medžiai suošė, pamostagavo sako- • 
mis* pasiblaškė višršūnėmis ir sutarti- • 
nai prigulė paveju. Miklūs šermukšniai i 
ir liepos net prigludo prie sodo tvoros. t

Didžiulis juodas debesys nuo vąkaru 
šono užgulė dangų. Ūtnai Sutirštėjusio
je prieblandoje švystelėjo žaibas ir tą ’ 
pat akimirką taip trenkė perkūnas, kad : 
Pranukas, įšokęs į prieklėtį, net pritūpė - 
ant žemės. Dideli, reti lietaus lašai su- , 
šnarėjo medžių lapuose, subarbeno į pir- į 
kios langus, ir tuojau iš dangaus pasi
pylė nenutrūkstamos vandens čiurkš- , 
lės. Bematant kieme jau tyvuliavo ba
los, plūduriavo ir sproginėjo burbulai. ,

Petras su Adomėliu stovėjo po stogu i 
prieklėtyje, užuvėjojė, ir, atsirėmę į šie- J 
na, žiūrėjo į tą liūtį. Rūstų susikaupimą ' 
reiškė pilkšvos Petro akys ir visas stam- į 
bus, kaulėtas jo veidas. Stipriomis, rau
meningomis rankomis atsirėmęs į kubi
lą, jis žiūrėjo kažkur į tolį, tarsi nieko 
nematydamas ir gromuliavo savy sunkią 
jį užgulusią mintį.

; (Bus daugiau)

—susuko uždusęs.
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(Atkelta iš 2-ro pusi.) 
dingas ne tik jam vienam, 
bet ir visai rajono visuome
nei.

Greitai eksponatams bu
te nebeužtenka vietos; Liz
denis išsinuomuoja kieme 
stovintį namuką, prie ku
rio mes, skaitytojau, jį tik 
ką matėme.

Sutvarkęs savo nepamai
nomą “transportą”, Lizde
nis užėjo į “muziejų.” Kiek 
valandų čia jo praleista, bet 
už tat iš kiekvieno trobelės 
kampučio j jį dabar žiūri 
gyva Dainava su savo pra
eitim ir dabartim.

Atbėgo dukrelė Rimutė. 
Ji irgi norėtų važiuoti, bet 
tėvelis nesutinka. Kelias ne
artimas.

— Palauk, Ramute, atve
šiu tau pirklių-vaizbūnų lo
bį, kurį surado Pamerkiuo- 
se. Pirksiu tau riestainių. 
Dabar bėk žaisti.

Į Pamerkius jis jau se
niai ruošėsi. Susitiko kar
tą su Pamerkiu septynme
tės direktoriumi Bronium 
Biekša, kuris ir papasako
jo apie surastą lobį —senų 
laikų monetas.

Netrukus Lizdenis rie- 
j dėjo į Pamerkius. Jau iš to
lio pasitiko jį ištvinkusio 
'Merkio ūžesys. Drumzli
nas, niūriai ošiantis van
duo nusinešė senąjį lieptą, 
atkirto susisiekimą su kita
me krante stovinčia sep
tynmete. Kitoj pusėj matė
si valtis; jis pašūkavo, pa
šūkavo ir nutilo — šauks
mas dingdavo upės šniokš
time. 1 -

Mokytojas užsuko ’ į čia 
pat stovintį Žarkiškių kai
melį. Prie vienos trobelės 
senutė džiaustė žlugtą. Se
nutė pasitaikė šneki.

— Oi, ir vandenio šeis- 
met. Galvojau, anksci snie
gą nuvarė, tai poevynio ne
bus. Ale grindzį kap palei
do, tai cielos marės plaukia. 
Dabok, kokios krygos neša
si !

Iš tikrųjų, upe, viena ki
tą stumdamos, plauke ledo 
lytys.

Užėjo į vidų, išsikalbėjo. 
Susidraugavo. Ir šioje tro- 

• belėje jis užtiko tikrą lobį 
varganos -praeities namų 

‘ apyvokos daiktus. Tai ’ • 
vo sėtuvė, dar protėvy 
pinta iš karnų, riešutams 
pilti bučelis, kurį jis mate 
pirmą kart, medinė nieko- 
tėlė bitėms maitinti.

— Žiū, koks keistas po
nas. Renka daiktus, seniai 
niekam nereikalingus —: 
stebėjosi moterėlė.

Atėjo senis Balkė. Ilgai 
. galvojęs ir krapštęs pakau

šį, jis išėjo ir sugrįžo keis-
< ciausiu įrankiu nešinas. 
; Tai buvo, anot jo, kaladka 
bičių motinėlei. Bet kaip 
ji naudojama, jau ir pats’ 
nebežinojo.

— Užeik ' pas Osaidzie-; 
nę, ten dar įvairių niekų 
rasi, —patarė senukas.

Čia jis suradox taurę su 
caro Nikolajaus atvaizdu, 
kurią kadaise parsinešė vy-; 
ras iš kariuomenės.

Pasiraususi kraičių skry
nioj, senutė ištraukė karbi- 
jaitę iš tošies. Joje buvo 
karnietas.

Mokytojas nustebęs žiū-; 
rėjo į keistą moters galvos’ 
papuošalą, kurį jis matė.* 
pirmąkart.

— Karnietų nešiodavo- 
eik ištekėję moterys. Virš; 
jo užsidėdavo šilkiny skare-į 
ly; per kurių persis vi egda-; 
vo karnietas. . . Gražu buvol 
— dūsaudama aiškino .0-J 
saidzienė. ■— Aš - > jau pen-l

I

kiasdešime metų kaip išce- 
kėjus, o karnietą pirko 
mama dar jauna būdama. 
Čia pusė jo. Antini pušy 
uždėjau inoeei ant galvos, 
kai mirė. .

Neįkainuojamu turtu at
rodė mokytojui trobelėje 
surastas siuvėjo krepšelis 
iš briedžio odos ir odinė 
matuoklė be jokių ženklų 
ir skaitmenų. Prieš akis 
kaip gyvas atsistojo jam 
žemaitiškasis Palangos Ju
zė.

Dainavos lobių. Ar ne lai
kas būtų rajono vadovams 
iškirti patalpas, lėšų ii’ 
kvalifikuotų darbuotojų į 
pagalbą šiam entuziastui ir ‘ 
įkurti muziejų?. . Ekspona
tų tikrai užtektų neblogai 
ekspozicijai.

(Iš “Švyturio”)

ren-

įvyks gruodžio

Rochester, N. Y
I

Gedern in o Draugystė 
gia Nauju Metų pasitikimo 
balių.
(Dec.) 31-ą, pirmadienio va
kare. Pradžia G :30 PM. įžan
ga tik vienas doleris. Bus ge
ra muzika. Galės pasišokti iki 
vėlumos. Svečiai gaus Naujų 
Metų kepures ir visokius 

Bus skanių vai-

kūrinys! Nebūtų ^atsitikti
nai apsilankęs Burokarais- 
čio kapinėse, šį šedevrą 
koks nors piemenukas tik
riausiai būtų įmetęs į lau
žą ir išsikepęs bulvių.

Štai ši “kryžauna lazda”- 
retas radinys. Ją įteikdavo 
žmonėms, švenčiantiems sa
vo auksines vestuves (50-tį 
bendro gyvenimo metų), o 
jiems mirus, guldydavo į 
grabą.

O štai girnos iš I šimt
mečio. Žmogus per dieną jo
mis sumaldavo 12—15 kg. 
grūdų. įdomu žiūrėti į jas 
atomo amžiaus žmogui!

Paleisti iš mokyklos vai- Bet dar įdomiau žiūrėti į 
kai pervarė valtį, perkėlė jį akmens amžiaus titnagines 

Kartu su į ylas, kirvukus įr strėlių 
~ antgalius, kuriuos surinko skambučius, 

jis Derėžnyčios upės kran- h' gėrimu, 
tuose, 4 kur buvo statoma, Gedemino Draugystė kvte- 
ligoninė. | čia visus Rochesterio lietuvius

Daug susikaupė el$spona-; jaunuolius ir suaugusius. Ūž
tų, kalbančių apie vargingą j tikrinam, kad visi turėsite 
baudžiauninkų buitį. Bet gerus laikus. Kviečia, 
štai dar liūdnesnis doku-1 
mentas, nors 
dvidešimtam ____
1942 m. rugsėjo 23 d. Tai 
Merkinės valsčiaus viršai
čio raštas Alytaus apskri
ties valdybai, kuriuo pra
nešama, kad neįmanoma i- 
vykdyti Amtsblatto 37 pot
varkio— surinkti šunų re
gistracijos mokestį — 5,000 
reichsmarkių. . .

Iki vėlaus vakaro sėdi 
Lizdenis “muziejuje”, tvar
ko savo lobyną, surasdamas 
sau didžiausią pasitenkini
mą, o 'kai kurie jo bendra
darbiai ir pažįstami savo 
laisvalaikį leidžia prie bute
lio ar tuščiai plepėdami. . . 
Šiandien visa Varėna šne
ka apie “Lizdenio muziejų”, 
mokytojai, organizuodami 
mokinių ekskursijas, prašo 
jo nurodyti maršrutus, ra- 

v ..jono laikraščio “Tarybinis 
dieną, užsidaręs Įjapsas” skaitytojai skaito 

s . .. jo įdomias pinigėlius,' d^įaunjnįįu 4-. *•
. , ., y mas t

ant jų. Štai kaip^ papildo- dvaruose”, 
' ležies liejyklos

į kitą krantą.
Biekša jie nuvyko į B arte
lių kaimą pas kolūkietį K. 
Tas iš tikrųjų atrado daug 
senų pinigų, bet daugelio 
neišsaugojo. Neišliko ir 
puodas, kuriame jie buvo 
užkasti. Puodas būtų savai
me vertingas eksponatas, 
o gal būt jame buvo ir do
kumentų. Tačiau kolūkie
tis tik kraipė galvą:

— Pakoriau 
mieto, matyt, 
daužė. . .

Kaip paskui, 
sirodė, tai buvo XVII am
žiaus Lietuvos Lenkijos 
valstybės pinigai-Jono Ka
zimiero sidabriniai gra
šiai ir jo pradėti kalti pir
mieji Lietuvoje variniai so- 
lidai, o taip pat Zigmanto 
vazos ir Prūsijos karaliaus 
Fridricho Vilhelmo pinigai.

Sugrįžo jis namo jau vė
lai, vos nepavėlavo į pamo
kas vidurinėje darbo jau
nimo mokykloje, kur jis 
dirba. Ir kas žino, ar veltui 
šį “lobį” atidavė jam šykš
tus valstietis. . . ,

Kitą < 
“muziejuje”, jis ėmėsi 
Šveisti . s šiuos Pini§ienvus’ džiauninkų ■ pasipriešini- 
skaityt1, ir versti uziąsųs mas Varėnos ir Perlojos

“Iš Rudnios ge- 
praeities”, 

Merkinės praeitis” ir ki-

ant tvoros
vaikiai su-

ištyrus, pa-

mos profesinės žinios!
Žvelgė jis į apipuvusį, be 

jokių proporcijų išdrožtą tas. 
smuikelį ir stebėjosi, kaip] Rim 
nežinomas liaudies i

jis rašytas 
amžiuje —

Komitetas

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai

PHILADELPHIA, PA.

MALEand FEMALE

Mortgage typists. Immediate open
ing, Exp. in’ processing FHA and 
VA applications 5 day week. Salary 
commensurate with ability and ex
perience. - Mortgage Company in the 
Northeast. Call DE. 8-3740.

(250-257)

HELP WANTED-MALE

MACHINISTS. Immediate open
ings, wanted for Engine lathes, Mil
ling Machine, Cylinder. Grinder & 
experienced combination welder. Age 
no object. All benefits. Apply: H. & 
H. Mfg. Co., Sycamore & Mil) Rds., 
Clifton Heights, Pa. MA. .8-8900.

(250-259)

visuomenei nau- 
nieni- dingą darbą dirba mokyto- 

ninkas veide galėjo taip ta- jas Lizdenis. Jis, savo kole- 
lėntingai išdrožti skausmo (gų ir mokinių padedamas, 
išraišką. Tai tikras meno jau daug surinko gražiosios

So. Boston. M ass i

Dėmesio! Kai Nauju Metų lauksite, su kuo 
Jūs sueisite pasitikti sekančius metus? O ta 
proga Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas, So. 
Boston, ’318 Broadway, kviečia visus narius ir 
atsivesti svečių ir visi kartu, kaip vienos šeimos 
nariai, smagiai sutikti 1957 metus.

Komitetas

So. Boston. Mass

Bostonas rimtai rengiasi pasveikinti Laisvės 
suvažiavimą. Ten yra rengiamas šaunus banke
tas, kuris įvyks sekmadienį, sausio-January 20, 
1957, pradžia 1-mą valandą dieną. Vieta — 318 
Broadway.

Rengėjai kviečia iš visos apylinkės apšvietą 
branginančius žmones dalyvauti šiame bankete 
ir paremti dienraštį Laisve. Pelnas nuo šio pa
rengimo bus įteiktas Laisvei jos bendrovės su
važiavimo proga.

jjSgi8hrnnirqnniuiniun?y.nn^^fSl~lff^^^“^^4naini

Salesmen. $300 weekly, $1200 
monthly, $14,000 yearly. Commission 
earnings now being made in new
est, finest, most unique sales plan 
in the Phila. area. Leads furnished 
daily. Excellent opportunity to make 
top earnings for ambitious jnen*. 
Phone Mr. Carter, 11 A. M.—7 P.M. 
FU. 9-5043. F. T. Robinson & Co., 
Dodge" Plymouth Dealer (please 
mention this ad.)

(248-254)

Auto Salesmen. Exp. To sell Am
erica’s No. 1 car—Chevrolet. All 
Company benefits included. Good bo. 
nus plan, best commission plan av
ailable. Ample floor time. Excellent 
opportunity to make unlimited earn
ings if you qualify. See Art Knight 
or H. Mitchell. Randolph Chevrolet, 
Camden’s Chevrolet dealer, 1759 
Haddon Ave.,' Camden, N. J.

(246-252)

HELP WANTED—FEMALE

Typists

if 
will

DO YOU TYPE?

liko tinsi

or

LIKE THIS?

you type like the former you 
undoubtedly be best suited for 

a NEW & interesting clerical posi
tion. However, if you type like the 
latter, you will qualify as typist 
with a large nationally known com
pany. In either event, we can offer 
you an excellent opportunity with a 
GOOD STARTING SALARY. Gen
erous Employee Benefits.

For an immediate appointment 
call

Rl. 6-7900, Ext. 500.

(248-250)

SECRETARY. Immediate opening, 
5 day week. Someone thoroughly 
exp. for office. Salary commensur
ate with ability arid exp. Write for 
appt. Stating age, exp. and referen
ces. EPHRAIM TOMLINSON, 2nd, 
528 Cooper St., Camden, N. J.

• . (250-256)

Stenographer. Opening for young 
lady able to take dictation from 
dictating machine. Must be efficient, 
capable arid willing to work in law
office. 2009 Walnut St. LO. 8-2255.

(250-254),
4

V

♦



Vengry vyskupo Janošos Petero 
pasisakymas dėl jvvkiii

Paryžius, lapkr. 19 d.— 
Prancūzijos Komu nistų 
partijos centrinis organas 
1 a i k r a štiš “Humanite” 
šiandien išspausdino savo 
vyriausiojo redaktoriaus 
Andre Štilio, dabar esančio 
Vengrijoje, interviu su Ja- 
nošu Peteru — Pasaulinės 
Taikos Tarybos nariu. Že
miau pateikiamas šio inter
viu tekstas.

Dabartiniai įvykiai, dar
gi sunkiausieji, yra susiję 
su taikos judėjimo veikla, 
pareiškė Janošas Peteras. 
Šis judėjimas tam tikru 
mastu sumažino įtempimą. 
Dėl to pasidarė įmanoma 
daugiau rūpintis vidaus 
problemomis ir ištaisyti vi
są seriją ankstyvesnių me
tų klaidų. Didžiausio įtem
pimo laikotarpiu buvo sun
ku rūpintis vidaus proble
momis tiek, kiek jos buvo 
nusipelniusios. Taikos judė
jimo veiklos rezultatai tei
giamai pakeitė situaciją. 
Pasidarė įmanoma išnagri
nėti, apsvarstyti vidaus 
problemas, sugretinti įvai
rius požiūrius jų atžvilgiu. 
Tačiau su šios diskusijos 
pagalbaVakarų, o taip pat 
Vengrijoje esančios reakci
nės jėgos panaudojo susida
riusią situaciją savo tiks
lams.

Mūsų sąlygomis, kurias 
palankiai paveikė tarptau
tinis vystymasis, visi veng
rių tautos reikalavimai ga
lėjo būti taikiai įgyvendin
ti. Po Tarybų Sąjungos Ko
munistų partijos XX suva
žiavimo paaiškėjo, kad poli
tinių, socialinių ir ekonomi
nių metodų demokratizavi
mas Vengrijoje gali leng
viau bei sparčiau vystytis 
ir Tarybų Sąjungos bei 
Vengrijos savitarpio santy
kiai gali įgauti naujas for
mas. Visi šie klausimai ga
lėjo būti išspręsti be didelės 
krizės Vengrijos gyvenime.

*Bet vietinės ir užsienio 
reakcinės jėgos šį vystymą
si panaudojo savo tikslams 
ir savo kontrrevoliuciniais 
veiksmais sudarė grėsmę 
sambūvio idėjai. Svarbiau
sias šių jėgų tikslas buvo 
pakeisti socialinio bei poli
tinio gyvenimo Vengrijoje 
pagrindus, ir tokių siekių- 
realizavimas būtų grasinęs 
ne tik Vengrijos gyveni
mui,bet ir kaimyninių šalių 
saugumui.

Priešingai, visų veiksmų, 
dargi sunkiausių ir skaus
mingiausių, bet nukreiptų 
prieš šias kontrrevoliucines 
tendencijas, tikslas buvo iš
saugoti sambūvio idėją bei 
patį jo faktą ir padėjo pa
šalinti rimtesnį pavojų ir 
žymiai didesnes kančias.

Suprantamos kančios 
Vengrijos šeimų, kurios 
šičse grumtynėse neteko 
savo artimųjų, lygiai kaip 
ir suprantamos savo arti
mųjų netekusių tarybinių 
šeimų kančios. Šis skaus
mas jaučiamas kartu su įsi
tikinimu, kad tarp kančių 
vengrų tauta susilaukė pa
galbos, kuri padėjo pašalin
ti. žymiai didesnius vargus, 
kokius galėtų atnešti naujo 
pasaulinio karo grėsmė ar
ba net pats šis karas.

Kova už taiką, lygiai 
kaip ir pasaulinis taikos 
judėjimas, yra paradoksa
laus pobūdžio. Kuo didesnis 
yra karo pavojus, tuo sun
kiau yra kovoti už taiką. 
Bet tuo pat metu, kuo di
desnis yra karo pavojus, 
tuo labiau neatidėliotina ir 
būtina darosi kova *• už tai
ką.

Į klausimą dėl SNO 
(Jungtinių Tautų) įsikiši
mo į Vengrijos reikalus ir 
dėl kampanijos už Vengri
jos “neutralumą” Janošas 
Peteras atsakė:

— Nėra abejonės, kad 
SNO pozicija turėtų būti 
pripažinti tai, kacL norma
laus gyvenimo reorganiza
vimas Vengrijoje yra ven
grų tautos reikalas. Tai 
vengrų tautai priklauso tei
sė bei kompetencija spręs
ti šias problemas. Tuo pat 
metu SNO turėtų pripažin
ti, kad tarybinė kariuome
nė neturi palikti Vengrijos 
tol, kol pati vengrų tauta 
pertvarkys, normalų Ven
grijos gyvenimą. Vengrija 
dabar turi galimybę reor
ganizuoti politinį gyveni
mą, sutinkamai su liaudies 
fronto idėjomis. Liaudies 
fronte įsikūnys daugelio 
partijų koalicija n a u j ų 
laisvu rinkimu rezultatu 
pagrindu.

Vengrijos n e utralumo 
idėją galima būtų svarstyti 
tik tuo atveju, jeigu nebū
tų reakcinių jėgų į vakarus 
nuo Vengrijos, arti Vengri
jos sienos, jėgų, kurios va
dinamąjį šios šalies neutra- 
1 u m ą galėtų panaudoti 
prieš kitas socialistines Ry
tų Europos šalis.. Tuo būdu 
pasaulyje, koks jis yra, to
kiai šaliai, kaip Vengriją, 
neutralizavimo, idėja yra 
nereali abstrakcija.

Aš manau, kad taikos 
bičiuliai dabar turi pavaiz- j 
duoti įvykius Vengrijoje į 
kaip tik taip, kaip jie vyko, 
ir aiškiai bei realiai atspin
dėti jų išsivystymą.

iš Lietuvos
SPEKTAKLIO JUBILIEJUS

Kauno Muzikiniame dra
mos teatre buvo suvaidintas 
C. Solodario komedijos-vode-' 
vilio “Alyvų sode” šimtasis1 
spektaklis. Tai reikšmingas j-i 
vykis teatro gyvenime, juo la
biau, kad veikalas buvo pasta
tytas tik prieš dvejus metus. 
Retas spektaklis susilaukia to
kio pasisekimo, žiūrovai ji pa
mėgo ne tik dėl pjesės priva
lumų, bet ir dėl sumanaus re
žisūrinio sprendimo, meistriš
ko aktorių vaidinimo.

išimtajame spektaklyje pa-' 
grindinius vaidmenis atliko 
beveik visi premjeros daly
viai: aktoriai L. Noreika, A. 
Mackevičiūtė,. D. Grino. vičiū- 
1ė, L. Parokaite, 1. Petrikas ir 
kiti.

V. Stasiukynas

NwYorto^A^Zlnloi
MIRĖ JONAS NAUDŽIUS
Tik šiandien sužinojau, kad 

!'š. m. rugsėjo (Sept.) 10 d. 
I mirė senas laisvietis ir pažan- 
I giosios spaudos bendradarbis 
I Jonas Naudžius, išgyvenęs 
i apie 72 metus. Gaila, kad iki 
'šiol nei jo našlė, nei kas kitas 
i Laisvei apie tai nepranešė.

Jonas Naudžius yra viei.as 
į pirmųjų Laisvės darbinmkų ir, 
I rodos, steigėjų. Jis dirbo 
j jos Bostone ir Brooklyne. 
į sveikatos dėlei iš visokio 
j kimo pasitraukė, išsikėlė 
Šventi į Pearl I'iver, N. Y. 
’ ir, mirė.

Jonas Naudžius po savo raš- 
; tais pasirašydavo slapyvarde 
! Barabošius ir .kitais vardais, 
i Yra parašęs bei išvertės ir 
j vieną kitą knygelę.

Ramybės ir rimties jo palai
kams !

Senas Jono Draugas

Naujus Metus sutiksime 
gruodžio 3 L Liberty

Auditorijoje
Kasmet mes ruošiame tam 

ui savo pramogą. Lictu- 
Namo Bendrovės direkto- 

šios 
visi

pri

HELP WANTED MALE

HELP WANTED—FEMALlN

MERGINQS

prie 
No
ve i- 
gy

Visiems Lietuviams Unksnių 
Sezono švenčių.

THE MARLOWE 
JEWELRY CO., INC.

116-08 Liberty Ave.
Richmond Hill, I.. 1.

VI. 3-1987

'h 
fe

» Vi
(24,9-255)

i M

t#

Visiems Lietuviams 
Linksmų Švenčių

TELEVISION 
MAINTENANCE CO. 
172-24 Jamaica Ave., 

.Jamaica, L. I.
JA. 3-2870 .

gd

(245-251)

$ Visiems Lietuviams Linksmų
fe Sezono Svečių
fe THE MASPETH ELECTRICAL
§ SALES & SERVICE
« 71-07 Grand Ave., Maspeth, L. I
p, Atsineškite šį skelbimą.
fe HA. 6-5264.

!■ New Yorko 
spaudoje

“Times” laiškų skyriuje i 
neseniai pasirodė laiškas I 
nuo taip vadinamų “Pri-' 
spaustų tautų asamblėjos”, ‘ 
Rytų Europos pabėgėlių or-

MOTERYS
Darbas Reslaurante prie Bufotto 

Pilnam ar Daliai Laiko 
bi pakaitų. Gera alga pradžiai.

Kreipkitės:
WHITE TOWER

Main St., Hartford, Conn.

Ant

701

(249-255)

or-

VI u c
i'iai gerokai iš anksto prie 
iškilmės yra pasiruošę, 
darbais pasidalinę. .

Jurgio Kazakevičiaus
kestras taipgi ruošiasi visus 
susirinkusius gražia lietuviška 
m u z i k a palinksminti.

Kiek žinoma, tai bus 
keliu grupių stalai. Bet 
didžiausias stalas (net 
stalai prie vienos vietos) 
Aido Choro, kuris jau nuo šei
niai ruošiasi puikiausia priim-

n,e t 
visų

ti tuos, kurie prie aid iečių 
sidės.

Dabar tik reikia tiems, ku
rie dar neužsisakė vietų prie 
vieno ar kito stalo, nieko ne
laukiant užsisakyti vietas. A w

Jeigu jus dar neužsisakėte i Vengrijos atžvilgiu. Lietu-j Lengvai pasiekiama. 241 New Dorp 
vietos, tai nieko nelaukę užsi- viškų bėglių vardu po laiš- 
sakykite. Galite tai padaryti pu pasirašo Vaclavas Šidzi-! 
pas aidiečius arba pas namo ' 
gaspadorių Brazauską. Galite 
ii- telefonu pašaukti: 
9-4678.

Iki pasimatymo 
d. vakaarą.

LNB

HELP WANTED MALE
ganizacijos.. Tame kiškė pa-1' Kepėj0.
bėgėliai reikalauja labiau ■ stalo. Moderniška kepykla sta- 
intervencinės p O Ii ti k O S • !en JsIfnd- , Valandos anksti ry- i __ .. 1. _ i tą. Puikios darbo sąlygos. Nuolat.

■ Lane, New Dorp, Staien Is., N. Y.
i EL. 1-1859.

Virginia

gruodžio

Valdyba

kauskas.
(250-3)

To All Our Lithuanian Friends—
THE JAMAICA FUEL OIL S

and SERVICE CO. S
07-20 Sutphin Boulevard, S

Jamaica, L. I. «
Wishes All Of You A «

Happy New Year. $
For the New Year, give them

Better Heating. tg
„ ____ JA. 3-0805 S

(251-257)

“Times’-’ sako, kad Indo-i 
nezijoje, kur Sumatros sa-' 
loję 'įvyko reakcinių kari
ninkų pučas, reikia pagrin
dinių pakaitų. Iš editorialo, 

; kuris tilpo tame laikrašty- 
| je, matyti, kad “Times” pil
nai pritaria sukilėliams. 
Sukamo valdžia negera, sa

iko tas laikraštis, perdaug

Liberaly partija ragina
Senatą baigt filibuster j

batai negali būti baigti, ne- į svyruojanti, perdaug links- 
bent 64 senatoriai to reika-. tanti į kairę.
lauja. Iš viso Senate randa-1
si 94- nariai. i

New Yorko Liberalų par
tija ragino Senatą galų ga
le baigti filibusterių prakti
ką, tai yra, tas begalines 
neva diskusijas, tuščias kal
bas, kurias pietiniai rasis
tai visuomet pradeda, kai- 
prisieina svarstyti segrega
cijos pabaigimą. Tomis be
galinėmis kalbomis rasistai 
paprastai neprileidžia prie 
balsavimo.

Liberalų partijos pirmi
ninkas George S. Counts 
pasiuntė telegramą vice
prezidentui Nixonui, kuris 
pirmininkauja Senato posė
džiuose. Liberalų partija

Numirė valstijos sen.
Francis J. Mahoney

Prieš Kalėdas St. Luki? 
ligoninėje mirė New .Yorko

| valstijos senato demokratų 
.frakcijos vadovas senato
rius Francis J. Mahoney. 
Jis turėjo 59 metus am
žiaus.

Mahoney pasidavė skilvio 
uleerių operacijai, bet ji bu
vo nepasisekusi.

Daily Workeris” per-
2. Pravesti taisyklę, kad spausdino tam tikrą atsi- 

49 senatoriai gali nutarti, kreipimą, kurį Komunistii 
kada debatus reikia uždą- partijos nacionalinis komi- 
ryti.

kuri Komunistu
v v

tetas, išleido į savo klubus ir 
’ Eilė kitų New Yorko or- i valstijinius suvažiavimus, 

ganizacijt/ jau reikalavo i Atsikreipimo esmė yra, kad 
panašių pakaitų Senate.; diskusijos yra geras daly- 
Tarp tų organizacijų ran- i kas, bet jos neturi vesti 
dasi ADA, vietine* Komu- j prie skilimo partijoje, 
nistų partija, ACLU ir kt. j

Norėję 73 metų senutę 
išprievartauti

Bronxo gyventoja Mrs. 
Anna Smith tvirtina, kad 
du jaunuoliai buvo ją už
puolę St. Mary’s Parke ir 
bandę išprievartauti, tila 
pribuvusi policija ją apg]^ 
nusi ir užpuolikus arešta
vusi.

1. Būtų panaikinta tai 
syklė 22, kuri sako, kad de-

(245-251) $

Linksmų Sezono švenčių j

VIGILANT JEWELERS

33-02 Ditmars Blvd.
Lon Island City, N. Y. RA.8-2455

(248-254)

Linksmų Sezono Švenčių '
I $K JOSEPH MASANIELLO

K Juvelierius į
HS 164-58 76th Ave., Flushing, L. I. ( 
«• JA. 3-3313 j
^y^y^y^y^^y^y^y^yt^^^yas 

(248-254)

Linksmų Sezon'o .Švenčiu

FATAL JEWELERS

87-01 Jamaica* Avė.

Woodhaven, L. I. — VI. 9-3550

“Herald-Tribune” kartą 
Knmimidll vaike caln j savaitėje spausdina kolum- nuinimibių VdlldS SdKO, j ną buvusiQ informerio Phil- 

neužsiraše demokratu |briA°* k\,risv liūdnaip-’ garsėjo kaip žmogus, kuris 
kelioliką metų darbavosi 
Komunistų partijos viduje 
kaip FBI agentas. Kaip 
pi’iė savo ;kitų bendradar
bių raštų, taip ir prie Pbil- 
bricko pridėtas jo 'atvaiz
das. Per nekurį laiką tilpęs 
senokas atvaizdas dabar 
pakeistas nauju.. Philbricko 
dabar pažinti negalima — 
buvęs liesas veidas nutukęs, 
kaip meitėlio.

Matyti, kad jo naujos al
gos nemenkos....

Laikraštininkas Victor 
Riesel savo skiltyje “Mir
ror” puslapiuose rašė, kad 
S. Gerspnas, įžymus 'New 
Yorko komunistų vadas, 
prieš praeitus rinkimus re;

I i gistravosi demokratu. Ger
ui. ||sonas yra New Yorko vals-

II 1 fiinn 1 n n-i cl CJ t Art Ti c> IT i i ‘m i n i n_

Visiems Lietuviams 
Linksmų Švenčių.

QUEENS 
GENERAL FLORIS l'S

87-70 Parsons Blvd., Jamaica,
„ re. 9-7076 — Prie ind. subvės. |! tijos Icgislatyvis pirminin- 
^y^y^y^y^y^y^y^^^ya^ysjxje^ i ;

(249-255) ■ ' K&S. >•‘ ; I__ . I)afoar Gersonas- paskelbė
i vieša laišką, kuriame 1 jis 

« w paneigia Rieseho teigimus.
B Jis sako, kad jis yra Komu- 
B nistų partijos narys ir pa- 
| reigūnas, kad niekad nesi- 

ry g registravo praeityje ir da- 
f^y^ys^y^^y^y^y^^^^yssiy^ j a užsii egisti avęs

(250-3) i kaip demokratas.
l Gersonas savo laiške pri- 

| ’ deda, kad tas nereiškia, jog 
| jis skaito įžeidimu sakymą, 
B kad jis registravosi demo- 
| kratų. Jis paneigia tą vien 
g dėl to, kad tai ne faktas, 

^'y^y^y^^y^y^y^y^y^^.ya^^jya Tarp kitko Gersonas sako:

Linksmų Švenčių Visiems

THE CHINA PAGODA 
179-11 Hillside 'Ave., 

Jamaica, L. I.
OL. 7-6648 — Gaspadorius Larr

a.

(248-257)

d

•4,

Linksmų Sezono švenčių.

LONDON JEWELERS

4 Į 13-17 Jamaica Ave. 
| Richmond Hill, L. I. VI. i

(248-251)

ti
6-0767 $

Linksmų Sezono Švenčių 4
SCHWARTZ JEWELERS |

31J 07 Broadway |

Long Island City, N.Y. AS. 8-8629

(248-250)

Linksmų Sezono Švenčių

PODESTA JEWELERS W

f ' 35-63 82nd St. ?,
S 1I Jackson Heights, L. I. NE. 9-8765

(248-254)

4 Visiems Lietuviams S. 
Ji Linksmų Sezono Švenčių. n
L WILLIAM O. MULLER f
L Įsteigta 1922

59-80 Myrtle Ave. J
į i Ridgewood 27, L. I. HE. 3-5898 į 
ii Į Puikios futros .1

'■ (248-257)

Perskaitęs savo Laisvę pa 
duok kitam lietuviui, kuris 
jos dar neskaito.

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

Lietuvių Namo Bendrovė rengia 
naujų metų pasitikimo banketą. 
Įvyks gruodžio 31 d. Pradžia 7:30 
v. v. Baigsis 2 vai. ryto. Turėsime 
gerą vakarienę, su Įvairiais gėri
mais. nemokamai per visą vakarėlį 
iki gaidelių. Geri muzikantai — Jtįjr 
has Martin su kompanija. Tas Mįp- 
l<as tiktai $5 asmeniui. Kvicčiąffne 
Visus dalyvauti. Komisija

(250-Š52) . L

Linksmų Švenčių Visiems
CARLYLE FURS

224 W. 30 St. New York City 
| LO. 4-7683 — 3-čios lubos

(250-253)

fe y,%
I
y

Vi

Linksmų švenčių Visiems

CARLIN FURS, INC.

55 W. 351h St., N.Y.
WI. 7-8458 Puikių Filtrų

(250-3)

Linksmų Seono švenčių
THE ABCO TELEVISION 

SERVICE
1578— 1st; Avė., N. Y. C.

RE. 7-0409
sufS^-Sy^^y^J^y^y^ya^ya^ySžęy^ja^

(250-257)

l
4

Linksmų Sezono Švenčių
ACCURATE TELEVISION 

SERVICE
442 E. 86111 St., N. Y. C,

RH. 4-7243.

(250-257)

Visiems Lietuviams Linksmų 
Sezono švenčių.

RAPOPORT’S RESTAURANT 
INC.

93 —2nd Ave., N. Y. C.

(tarp 5-6th Sts.) GR. 7-9838

fe

S

R

S

“Daugelis mano geriausių 
pažįstamų, tarp jų darbi
ninkų ir liberalinio judėji
mo žmonių, yra užsiregist
ravę demokratais

H

Glenn Ford, as the Army Captain 
put in charge of an Okinawan 
village, finds his job a pleasant 
one, due largely to the attentions 
of lovely geisha girl, Machiko 
Kyo. The scene is from M-G-M’i 
“The Teahouse of the August 
Moon,“ co-starring Marlon 
Brando in the CinemaScope 
filmizatian of the great Broad
way comedy hit. Much of the 
picture was filmed on location. 
in Japan.

g . . L......
(250-257)i

Protestantas patarė 
kardino!. Spellmanui 
sudeginti bibliją...

Panašiai, kaip savaitę’ 
anksčiau katalikų kardino
las Spellmanas pašventė sa
vo pamokslą Šv. Patriko 
katedroje, kad pasmerkti 
filmą “Baby Doll”1 kaip 
nuodėmingą, taip praeitą 
sekmadienį tai pačiai temai 
pamokslą pašventė episko- 
palų - protestantų šv. Jono 
katedros dekanas daktaras 
Pike.

Bet Pike nuomonės buvo 
griežtai priešingos • Spell- 
mano nuomonėms. Jis sakė, 
kad tie, kurie nenori matyti 
lytinių temų filmuose, skai
tyti jų knygose arba girdė
ti per radiją, taipgi turėtų 
sudeginti savo biblijas, nes 
biblija pilna lytinių temų. 
Jis patarė Spellmanui tą 
apgalvoti....

Daktaras Pike taipgi sa
kė, kad jis neseniai matė 
filmą ‘Dešimt įsakymų” 
(“Ten Commandments”), 
kurį pagamino Cecil de Mil- 
le. Tam filmui pritarė įvai
rių tikybų dvasininkai' ir 
davė savo moralinę para
mą. Bet tame filme, sako 
kunigas Pike, yra daugiau 
lytiškumo, daugiau erotiz
mo; negu filme “Baby 

I Doll”.
4 pusi. Laisve (Liberty) Ketvirt, Gruodžio (Dec.) 27, 1956

1

To Ali Our EitHdaniąn Friends 
■> VISION OPTICAL CO;;: 

102-43 Jamaica Ave. 
Richmond Hill, L. I.

Extends a Happy and 
Prosperous New Year. 

The finest Gesture You Can 
give them for the New Year 

is better vision.
Occulist Prescriptions filled.

Low Prices.
VI.. 9-7826

M

1 yea ss? y»a ya« yss i

Mūsų nuoširdūs linkėjimai 
jums turėti linksmas šventes 

ir pelningus, draugiškus 
1957 metus.

ALEXIAN BROS.
HOSPITAL

1200 Belden Ave. 
Chicago, III. 

DIversey 8-6500
ž $

Nepervėlu duoti jai jfutrą nuo

WOLOSCHUK FUR CO.
348 — 7th A'vfe., N. Y. C.

LO. 8-5828
Turime puikių futrų. Įsteigti virš 
50 m. Galite gauti visokių jnadų 
pas mus. Pertaisome ir perdirba
me modelius.

(249-255

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

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




