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KRISLAI
Daley—Chicagos majoras.
Prisikėlimas.
Smagiau dirbti.
Protestuoja.

Rašo R. Mizara

Miestavi rinkimai. Įvykę 
praėjusį antradieni Chicago- 

suteikė demokratams 
stambu laimėjimą: ju kandi
datas f Richard J. Daley tapo 
išrinktas miesto majoru.

Vadinasi, r e p u b 1 i k o n a m s
~ buvo užduotas dar vienas 

smūgis,—j u kandidatas Ro
bert Merriam prakišo rinki
mus, f

Merriam—persi vertei is, de
magogas. .Jis kadaise buvo de
mokratas, net liberalas; bet 
Mr. Merriam panorėjo Įjoti i 
miesto rotušę re pu bl i komi ar
kliuku. Ir jam tai padaryt; ne
pavyko.

Demokratu kandidatą rėmė 
organizuoti darbininkai. Jį rė
mė, žinoma, ir dienraštis Vil
nis. Na, ir jis laimėjo!

Taigi jau sulaukėme pava
sario švenčiu, sulaukėme Ve
lykų.

Prisikėlimas — prisikėlimas 
gamtos jau čia pat. Stebiu pro 
langą ir matau: tūli anksty
vieji medeliai jau leidžia ža
liuosius lapelius. Atgyja žolė.

Mūreu žemė motina velkasi 
nauju rūbu.

Pavasarį linksmiau gyventi, 
smagiau ir , dirbti. . ’

Darbu—kalbu apie“ visuo
meninius darbus—mes turime 
daug: Laisvės $10,000 fondas, 
kurį pasiryžome sukelti, yra 
vienas didžiuliu darbu, kurio 
Velykų proga neturėtume pa
miršti

Ryšium su mūsų spaudos 
tvirtinimu, neprivalome pa
miršti ir to, kad šiemet Vilnis 
mini savo 35-riu metu gyvavi
mo sukaktį.

Gegužės mėnesio pradžioje 
Chicagoje įvyks Vilnios bend
rovės akcininku metinis suva
žiavimas.

Ten ir'bus ryškiausiai atžy
mėta toji sukaktis.

Aiškus dalykas: rytiečiai ne
privalo pamiršti šį suvažiavi
mą pasveikinti.
(Ana diena, kai vienam žmo

gui priminiau Vilnies akcinin
ku suvažiavimą, jis truputėlį 
supyko, tardamas:

—Ką jūs čia darote? Jūs 
pasiryžote surinkti Laisvei 
$10,000 ir tolydžio man pri
menate Vilnį!...

Tiesa, mes darbuojamės, 
mes dedame pastangų, kad 
Laisvė gyvuotų, bet nepamirš
tame Jr Vilnies, kuri ypatin
gai Chicagoje vaidina didžiulį 
vaidmenį.

Mes žiūrime i gyvenimą 
abiem akimi. Mes esame tie 
žmonės, kurie, reikalui esant, 
dalijamės trupiniu.

Kitaip ir būti negali!

Prieš savaitę laiko Chicagos 
Naujienos išspausdino “atvirą 

„ laišką” — protesto laišką — 
prieš tuos, kurie .puola Vaclo
vą Biržiška, buvusi “Liet. En- 

\ ciklopedijos” redaktorių, loi- 
dAy (pavarytą iš tos vietos.

Po protestu pasirašo eilė 
chieagiečių, vyrų ir moterų.

■. Prieš ką jie protestuoja? 
Prieš Dirvą, Vienybę ir Lais-- 
vąją Lietuvą—prieš tris , laik-

(T$sa 4—tame puslap.)

Naujame Britanijos kabinete:
H. Macmillan tapo užsienio 
reikalų ministru. Selwvn 
Lloyd kariniams reikalams
Londonas. — Premjeras 

A. Edenas jau perorganiza
vo savo kabinetą. Užsienio 
reikalų ministeriją, kurią 
iki šiol tvarkė pats Edenas, 
perėmė Harold McMillan, 
ligšiolinis karo reikalų mi
nistras. Naujuoju karo rei
kalų ministru tapo Selwyn 
Lloyd, kuris lygšiol buvo 
ekonomijos ministru. Jo 
vietą u žemė Reginald 
Maulding, jaunas 38 metų 
amžiaus politikas.

Pakaitos nedidelės
Komentatoriai nurodo, 

kad pakaitos kabinete ne
didelės, iš ko spėjama, kad 

; konservatoriai tikrai yra 
Į pasiryžę pravesti rinkimus 
į gegužės mėnesio 26 dieną, 
! kaip tai buvo skelbta. Nu
rodoma, kad jeigu jie ne
būtų planavę rinkimų tokio- 

I je artimoje ateityje, jie bū
tų padarę kabinete didesnes 
pakaitas.

Klerikalai surengė demonstraciją 
prieš valdžioš norą Argentinoje 

-I

Buenos Aires. — Katali
kai surengė politinę de
monstraciją Argentinos sos
tinėje, nors valdžia tai de
monstracijai leidimo neda
vė. Vienok policija demon
strantų neišblaškė ir jie tai
kiai išsiskirstė.

Apie 150,000 katalikų da
lyvavo religinėje procesijo
je, kuri paprastai pasibai
gia prie Buenos Aires kate
dros. Bet policija šiuo kar
tu įsakė procesiją baigti 
orie mažesnės bažnyčios 
kiek tolėliau nuo miesto 
centro.

Katalikai, betgi, nepa
klausė ir suplaukė į kate
dros aikštę. Tuomi dar ne
pasitenkinę, matydami, kad 
policija nieko jiems nedaro,

6 Amerikos negrų atstovai
vyksta i Bandungo sąskrydį

New Yorkas. — Kongre
so narys Adajn Clayton Po
well nėra vienintelis Ame
rikos negrų veikėjas, kuris 
vyksta į Azijos - Afrikos 
šalių konferenciją Bandun- 
ge, Indonezijoje. Apart jo 
vyks dar penki, tarp jų Dr. 
Margaret Cartwright, Am
sterdam JVorthy, Jr., ir 3 
negrai laikraštininkai.

Jie visi dalyvaus toje kon
ferencijoje kaip stebėtojai. 
Powellis yra pareiškęs, kad 
jis dalyvaus “kaip labai ak
tyvus stebėtojas.”

Į konferenciją stebėtojais 
būtų norėję vykti ir tokie 
kairaus sparno negrai kaip 
profesorius DuBois ir Robe- 
sonas, bet jiems nebūtų bu
vusios duotos vizos.

1 Churchillui pasitraukus, 
i vidutinis britu ministro am- 
i žius nukrito nuo 58 metų 
iki 55.

Laikraščiai neišeina
Spaustuvių elektros tech

niku streikas dar tebeina ir. 
dienraščių Britanijoje nė
ra. Vienintelis dienraštis, 
kuris pasirodė kioskuose, 
yra kairiečių “Daily Work
er.” Tūkstančiai žmonių, 
kurie niekad to laikraščio 
anksčiau nepirko, jį pirko 
ir skaitė pirmu kartu. Tik 
vienas dalykas kliudė di
desniam laikraščio išplati
nimui: susitariant su strei-i 
kieriais, “Daily Worker’is”| 
turėjo pažadėti nespausdin
ti daugiau egzempliorių, ne-i 
gu yra jo paprastoji cirku-1 
liacija. i

Teheranas.—Hussein Ala-- 
tapo Šacho paskirtas nauju i 
premjeru.

jie pasileido atgal per mies-> 
to gatves ir demonstravo ; 
prie valdžios rūmų, kuriuo-j 
se radosi Peronas. Demon- ■ 
str an tai šaukė “Argentina | 
yra katalikiška!” ir daina-1 
vo katalikišką himną “Die-1 
ve, saugok Argentiną.”

Kai ras. — Egiptiečiai iri 
sudaniečiai nutraukė dery-i 
bas dėl Nilo vandenų ben-‘. 
dro tvarkymo. Sudaniečiai 
paskelbė, kad Egiptas nori 
juos apgauti, netraktuoja 
jų kaip lygių.
_ _    ......... .. , _ __  ____ I

New Yorkas. — 33,000 
New Yorko ir apylinkės gu-1 
mos darbininkų baigė strei
ką. kuris tęsėsi 7 dienas. 
Streikas buvo vestas už il
gesnes apmokamas atosto
gas, ir darbininkai laimėjo.!

Indija neleis užsieniečiams 
steigti daugiau savo misijų ■

New Delhi.-Indijos, valdžia ’ 
paskelbė, kad puo dabar jie- i 
bus leista užsienio religi-| 
nėms misijoms steigti nau-I 
jus skyrius. Kiekvienas mi- i 
sijonierius, kuris nuo da-| 
bar atvyks Indijon, .turės' 
gauti specialų leidimą likti: 
šalyje. Taipgi nebus leista ; 
naujoms misijoms steigtis. *

Indijos valdžia laikosi: 
nuomonės, kad užsieniečių i 
vadovaujamos religinės mi-l 
sijos yra kolonijalių laikųj 
liekana. Jeigu krikščionys j 
nori platinti savo tikėjimui 
Indijoje, sako valdžia, jie’ 
tai gali daryti per pa’čiusi 
indus - krikščionius, kurių I 
Indijoje jau yra daug. |

Tikslas $10,000,—jau gauta $2,119.92

Laisves Fondo
Vajaus
Balandžio 7 d. laidoje bu-! 

vo pažymėta aukos, surink- i 
tos oficialiame-Laisvės Fon- J 
do atidaryme B r o o k 1 y n- į 
Richmond Hill; dabar čia j 
pažymime aukas, gautas j 
nuo atskirų asmenų ir or-j 
ganizacijų iš kitų miestų. I

Juozas Yankauskas, 
San Leandro, Calif, 
(atminčiai mirusios 
žmonos
Konstancijos) $50.00

Philadelphijos 
vajininkai ...... 35.00

LLD -190 kp.,
Cleveland, Ohio 35.00

K. Depsas, Mastic
Beach, N. Y. ... 25.00

J. A. Bekampis,
Avalon, N. J........ 15.00

S. J.
Brooklyn, N. Y. 15.00 

K. ir B. Briedis,
Brooklyn, N.-Y. 12.00 

Ne war ko
mažoji Onutė ... 10.00 

M. Kavaliauskas,
So. Beloit, Ill. ... 10.00 

Baltimoriečiai .... 10.00 
Eleną Kalweit,

Higganum, Conn.
(prisiminimas sū
naus Juozo
mirties) ........ 10.00 

A. Skirmont,
Brockton, Mass. 10.00 

Ona, Richmond
Hill, N. Y.......... 10.00

Williamsburgieciai 10.00 
Senas Vincas.,

Gibbstown, N. J. 10.00 
Chas. Keras,

Detroit, Mich. .. 10.00 
Frank Paser,

St. Clair, Pa. ... 10.00 
P. Valatkevičius,

Coal Center, Pa. 9.75

Pašalino Corsi i 
iš jo tarnybos 

kaip nepatikimą
Washingtonas. — Iš savo 

pareigų tapo pašalintas 
aukštas valstybės depart- 
mento valdininkas, specia
lus Dulleso padėjėjas trem
tinių ir imigracijos ''reika
lams, Edward Corsi. Corsi 
vienu metu buvo New Yor
ko valstijos darbo reikalų 
komisijonierius. Jis yra re- 
publikonąs.

Jau ilgokas laikas, kai 
reakciniai repub 1 i k o n a i 
Kongrese jį puola'kaip bu
vusi komunistų bendrake
leivį. Ypatingai jį dažnai 
atakavo atstovų buto narys 
Francis E>. Walter, demo
kratas iš Pennsylvanijos. 
Walter nurodinėjo, kad Cor
si praeityje priklausė visai 
eilei organizacijų, kurios, 
anot jo, buvo “komunisti
niai frontai.”

ORAS NEW YORKE 
šilčiau, giedra.

Eigoje
Petras Stankevičius,

Jamaica, N. Y. . . 5.00 
St. Umbrasas,

W. Linn, Ore. ... 5.00 
A. Naumavičia,

Cleveland, Ohio 5.00 
C. J.,

Brooklyn, N. Y. .. 3.50 
L.' Yuodeikienė,

Yonkers, N. Y. .. 2.00 
K. Balčiūnas,

Richm. Hill, N. Y. 2.00 
J. Yanush,

Woodstown, N. J. 2.00 
Franas Paserpskis,

St,. Clair, Pa........ 2.00
Julia Yovis,

Pittsfield, Mass. 2.00
S. Lesčius, 1

Philadelphia, Pa. 2.00 
Jurgis Kupčinskas,

Minersville, Pa. 2.00
D. Grina,

Detroit, Mich. ... 2.00
Miamietis ............... 2.00
A. Jakstonis,

Trenton, N.J. . ...: 2.00 
Antanas Stripeikis,

Bridgeport, Conn. 2.00 
Aug. Gulges,

Rocklin, Calif. .-. 2.00 
P. Paulauskienė,

Pittsburgh, Pa. ... 2,00
A. Chaponis,

Minersville, Pa. .. 2.00 
Mid. Cerpen,

\Luther, Mich. ... 2.00 
OJMikno, Ville

Jacques Cartier,
Canada .............. 1.00

V. Degutis,
Bayside, L. 1...........1.00

Jonas Velička,
Jamaica, N. Y. .. 1.00

Iš. anksčiau gauta $1,771.- 
67. Dabar įplaukė $348.25. 
Viso gauta $2,119.92. Dar 
reikia $7,880.08.

Paskutiniai 
pranešimai 
Detroitas. — UAW-CIO 

pradėjo derybas su didžią
ja General Motors kompa
nija. Vyriausias auto-dar- 
bininkų reikalavimas .yra 
garantuota m etinė alga. 
325,00() auto-darbininku to- 
je kompanijoje priklauso 
prie UAW-CI0.

Pekinas. — Mao Tse-tun- 
gas .paskelbė, kad -Kinija 
baigė, karo stovį su Vokie
tija. Kinija paskelbė karą 
Vokietijai, Japonijos talki
ninkei, 194.1-ų metų gruo
džio 9 dieną. Tuo metu Ki
niją dar valdė Čiango val
džią. Dabartinė Kinijos 
liaudies valdžia save skaito 
legale tos valdžios tęsėja.

Washingtonas. — Prezi
dentas išsijuosęs darbuoja
si, kad kaip nors paveikti 
Azijos - Afrikos konferen
ciją Bandūnge, kuri atsida
rys šio mėnesio 18. Wash
ingtonas tikisi per Pakista-

Reutheris yra tikras;
Garantuota metine alga su 
laiku taps priimta visose 

pramones šakose Amerikoj
Washingtonas.—CIO pre-. 

zidentas ir auto-darbininkų: 
vadas Reutheris yra įsitiki-1 
nęs, kad ne -tiktai auto-dar-' 
bininkai dar šiais metais iš- į 
sikovos garantuotą metinėj 
algą, bet su laiku tas lai-' 
mojimas bus atsiektas vi-j 
sose pramonėse. Ko dau
giau,— Reutheris yra įsiti-i 
kinęs, kad sų laiku visi tu- i 
rėš pripažinti, jog garantuo-; 
ta metinė alga yra geras 
dalykas, kuris pakelia ša
lies gerbūvį, kai]) dabar be
veik visi pripažįsta, kad 
socialinė apdrauda, nedarbo 
kompensacija ir senatvės 
pensijos yra reikalingi da
lykai. «/ 4

Reutheris tas savo nuo
mones išreiškė kalbėdamas 
Nacionaliniame Spaudos 
Klube.

Jis sakė, kad garantuota 
metinė alga • dar nereiškia 
visų negalavimų ir nedate- 
klių pabaigą. Garantuota

• 1 • • ___

Kinija almėto pasiūlymą laikyti 
referendumą Taivane. sako britai

Hong Kongas. — Britai 
buvo iškėlę mintį, kad Tai
vane (Formozoje) turėtų 
būti laikytas gyventojų re
ferendumas, kuriame jie 
pasisakytų, ar jie nori lik
ti po Čiango režimu, pri
sijungti prie Liaudies Kini
jos, arba tapti nepriklauso
ma teritorija.

Kai]) praneša britų spau-į 
da Hong-Konge, kinai tą 
pasiūlymą visai atmetė. Ki
mjos žinių agentūra ‘Hsin-j Washingtonas. — Nacio- 
hua’’ (“Naujoji Kinija”) • na]£s Farmerių Unijos pre- 
sake, kad Taivanas yra KL{ zidentas James G. Patton
nijos teritorija ir Taivano! 
likimas yra vidujinis kinų 
reiklus. Kiekvienas, kuris 
siūlo visokius referendumus' 
arba plebiscitus, maišosi vi-1

Ne senas amžius, bet politika 
vertė Churchilą pasitraukti i

Maskva. — “Pravda” sa-l 
ko, kad Churchillo pasitrau-l 
kimo priežastimi yra ne. 
tiek senas amžius, kiek joj 
politika. Britanijoje vieš
patavo didelis nepasitenki
nimas jo pataikavimu Ame
rikai, jo pro-karine politi
ka, sako “Pravfla.” Todėl 
konservatoriai matė reika-j 
lo daryti ant jo spaudimą, ( 
kad jis pasitrauktų.

no, Tailando ir Filipinų de
legatus kelti balsą prieš l 
Liaudies Kiniją, varyti pro
pagandą už SEATO.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pasi
rašė po Paryžiaus paktu, 
kuris įgalioja Vakarų Vo
kietiją ginkluotis ir ją pa
daro nepriklausoma šalimi.1 

metinė alga, betgi, sakė jis, 
nuimtų nuo darbo žmonių 
pečių nuolatinę baimės naš
tą, kuri juos slegia, nes jie 
žinotų, kad negali bet ku
riuo metu būti išmesti iš 
darbo ir paskui gyventi ne- 
kurj laika iš mažos kom
pensacijos, o paskui likti su ' 
nieku.

Nedarbas kol kas auga
Reutheris sakė, kad nėra 

abejonės apie nedarbo augi
mą : šių metų pabaigoje bus 
daugiau bedarbių, negu bu
vo pradžioje. Jis sakė, kad 
kai]) dalykai dabai- stovi, > 
nedarbas negali sumažėti, 
nes valdžia nesirūpina im
tis drastiškų priemonių.

Koks bus sekantis unijų 
reikalavimas, po to, kaip 
jau bus iškovota metinė al
ga?—jo buvo klausta. Reu
theris atsakė, kad tada dar
bininkai'. j) r a d ė s kovą už 
trumpesnę darbo savaitę, 
už ilgesnes atostogas.

dujiniuose Kinijos reikaluo
se, sakė “Hsinhua,” ir ne
turi teisės to daryti.

Pusiau-oficialus Kinijos 
organas “The People’s Dai
ly” įspėja britus, kad jie 
neprisidėtų prie amerikie
čių intervencijos prieš Kini
ją bandymų.

Farmeriu unijos vadas sako, 
taikoma ne prieš monopoliją

pasakė, kad visokie taip 
vadinami anti-tru&tiniai pa
siūlymai, kuriuos daro ge
neralinis prokuroras Brow
nell, faktinai nukreipti ne 
prieš trustus arba prieš mo- 
ndpoliįas.

Tie įstatymų projektai 
tai]) suraizgyti, sako Pat
ton, kad valdžia juos galės 
pirmoje eilėje taikyti prieš 
unijas ir farmerių koope
ratyvus. Koooperatyvai ga
lės būti teisiami kaip “trus- 
tai,” tuo tarpu, kai tikrieji 
trustai liks nepaliesti.

Tel Avivas. — Jungtinių 
Tautų paliaubų komisija 
pasmerkė Egiptą kaip agre
sorių už įsiveržima i Izrae
lio teritoriją. Kelios savai
tės atgal ta pati komisija 
agresoriumi paskelbė Izra
eli, c

Karači. — Pakistano mo
terų organizacijos protes
tuoja prieš premjerą už tai, 
kad jis vedė antrą žmoną 
pirmai dar esant gyvai.
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APIE TAR. SĄJUNGOS AGRIKULTŪRĄ
BĖGYJE praėjusių 25 metų, turbūt, Sovietų Są

jungoje nėra buvę tokio laikotarpio, kaip šiandien, kai 
tos šalies žmonės būtų taip rūpinęsi žemės ūkiu.

Susirūpino visa šalis, bet daugiausia šalies vadovy
bė,—komunistų partija ir tarybinė vyriausybė.

Kuo jie rūpinasi, ko gi jie nori?
Jie nori, kad Tarybų Sąjungos žemės ūkis duotų 

daugiau javu, daugiau gyvulių, daugiau pieno, daugiau 
mėsos.

Kam visa tai?
Aišku, visa tai turi būti duota tarybinių respublikų 

žmonėms.
Tarybų Sąjungos komunistų partijos pirmasis se

kretorius Chruščiovas vyksta iš vienos vietos į kitą, kal
basi su kolektyviečiais, daro pranešimus jų konferen
cijose ir vis sako: pakelkime žemės ūkį į aukščiausią 
laipsnį; duokime mūsų šalies žmonėms juo daugiau 
duonos, juo daugiau cukraus, juo daugiau pieno, juo dau
giau mėsos. Gyvenkime visiškai pilną gyvenimą!

Dėl to buvo pradėti plėšti dirvožemiai, kurie pūdy- 
mavo per ilgus laikus, kurių nebuvo palietęs nei arklas, 
nei plūgas, nei traktorius. Tokių dirvožemių yra mili
jonai hektarų. Į juos šiandien siunčiami patys geriau
sieji savanoriai, kurie ryžtasi ten apsigyventi ir dirb
ti motiną žemę, kad ji teiktų juo didesnius vaisius vi- 
siems.

Ar tai bloga?
Tai yra gera! Tai yra džiuginantis dalykas.
Be tų ilgai pūdymavusių dirvožemių, Tarybų Są- 1 

jungoje kai kurie kolektyviniai ūkiai neišima iš žemės 
tiek, kiek žemė galėtų duoti, jei ji būtų kaip reikia pri
žiūrėta, apdirbta ir gėrybės nuimtos taip, kaip turi 
.būti nuimtos.

Dėl to. štai, dar šią savaitę Tarybų Sąjungos komu
nistų partija ir tarybinė vyriausybė nutarė pasiųsti Į 
provinciją apie 30,000 darbuotojų, kad pastarieji dėtų 
didžiausių pastangų, talkaudami kolektyviniams ūkių 
vadovams. % ,

30,000 asmenų—milžiniška jėga ir ji, žinoma, su- ; 
vaidins didžiulę lolę žemės ūkio našumo pakėlime.

Tie 30,000 ištikimų sūnų ir dukrų, vykstančių iš 
miestų į kaimus, savo patarimais padės valstiečiams- 
kolektyviečiams, kaip ir ką geriau atlikti. Nes tje-30,- 
000 asmenų yra gerai pralavinti, tam tikslui palošti.

|Ką gi iš to viso daro mūsų šalies komercinė spauda? 
,, Ji daro juokus. Jai atrodo, kad nieko, girdi, iš to 

neišeis. Jai labai svarbu kaip nors įkalbėti Amerikos 
žmonėms, būk kolektyvinis žemės ūkio apdirbimas yra 
pasmerktas mirčiai ir dėl to neverta tuo nė rūpintis. 
Jai svarbu Amerikos žmonėms,—tiesiogiai ir netiesio
giai,—įpasakoti, jog Tarybų Sąjunga bus priversta at
sisakyti kolektyvinio žemės ūkio apdirbimo, jog ten bus 
prieita prie to, akd bus grąžinti buožės, išnaudotojai, 
nes tik jie tegalį žemės ūkį pakelti!

Mes esame įsitikinę, jog Šitos rūšies pranašai su
klups. Mums atrodo, jog Tarybų Sąjungoje kolektyvi
nis žemės ūkio apdirbimas ir jo vaisiais dalinimasis gy
vuoja ir gyvuos, nežiūrint, jei šiandien jame ir pasi
reiškia kai kuriu trūkumu.

IŠEINANT IŠ TO, verta priminti ir kitą dalyką.
Amerikinė komercinė spauda nuolat plepa, būk Ta

rybų Sąjungos vyriausybė yra nusitarusi nepaisyti gy
ventojų pageidavimų, nepaisyti jų aprūpinimu reikia
maisiais gyvenimo produktais, o tik nori, kad būtų pa
gaminta juo daugiau plieno, anglies, aliejaus ir kitų 
pagrindinių pramonės produktų. •

Bet ką gi parodo šis Tarybų Sąjungos vyriausybės 
susirūpinimas dėl pakėlimo žemės ūkio? Ar jis nepa
rodo, kad toji vyriausybė rūpinasi, idant kiekvienas tos 
šalies pilietis turėtų juo daugiau maisto, kad jis gy
ventų juo išteklingesnį gyvenimą?!

Mums tiesiog nesuprantama, kodėl komercinė spau
da tiek daug rašalo ir popieriaus išeikvoja, rašydama 
nerimtas spekuliacijas ir pranašystes apie tą šalį, 
Fids ji taip labai neapkenčia? 1

Argi negalima būtų rašyti objektyviau, kad 
reikėtų po metų kitų rausti iš gėdos?!

kū

ne-

KAIP KEIČIASI NUOMONE
' ' NET IR NEW YORK TIMESO žymusis korespon- 

(lentas Washingtone, James Reston, aną dieną buvo pri
verstas pripažinti sekamą faktą: Vis daugiau ir dau
giau amerikiečių šiandien pageidauja, kad prezidentas 
Eisenhoweris atsisakytų nuo gynimo Quemoy ir Matsu 
salų, kurias Čiang Kai-šeko klikos armija tebelaiko 
okupavusi.

<Prieš dvi savaiti, sako Mr. Reston, dalykai buvo 
kitokie. Tuomet žmonės lyg ir tylėjo, lyg ir pasidavė 
prezidento nuožiūrai, kiek tai liečia tas dvi salas.
%Šiandien kitaip, šiandien vis daugiau ir daugiau 
laikraščių ir individualų pasisako, kad tas salas reikia

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
APIE ŽMOGŲ, 
KURIS BUVO NUĖJĘS 
“PAS JUOS’’

Montevidėjaus Darbas iš
spausdino korespondenciją, 
kuri nupiešė likimą asmens, 
nuėjusio “pas anuos,” pas 
progresyvių žmonių prie
šus.

Pasiskaitykite:
“Vasario 25 d. mirė savo 

laiku spėjęs pagarsėti lietu
vis Ant. Račkauskas. Pa
garsėjo jis ne kokiais kil
niais darbais, o tuo, kad su- 
sižavęjęs klastinga smeto- 
nininkų propaganda, aplei
do pažangiųjų pozicijas ir 
perėjo pas priešus.

“A. Račkauskas pažan
giųjų organizacijose maišė
si apie penketą metų. Yra 
vaidinęs scenoje, platinęs 
darbininkišką spaudą, rė- 

; męs antifašistinius kalinius 
Lietuvoje. Vienok per savo 
buvimo laikotarpį tarp pa-, 
žangiečių jis nesugebėjo su
prasti šio judėjimo svar
bos. Dar blogiau, jis nie
kuomet nesistengė prasi-į 
lavihti, įsigyti žinių, pasi-1 
mokyti rašymo bei skaity-į 
mo. Todėl ir nebus labai 
nuostabu, kad jis tapo pir
mąja fašistinės propagan
dos auka.

“Reikia dar pasakyti, kad 
priešų fronte labai vertina
mas toks žmogus, kuris at
eina pas juos iš kairiojo 
sparno. Toksai perėjūnas 
ten, tiesiog, neturi kainos, 
nei ribų savo ‘garbei.’ Ir 
štai, iš paprasto žmogelio 
pas mus tautininkai padaro 
žymų tapytoją, visuomeni-

vių — Chicagos apygardą.
“Iki šiol buvusį tos apy

gardos pirmininką Povilą 
Gaučių ir jo šalininkus jie 
greitai aplamdė. P. Gau- 
čius turėjo pasprukti iš 
mūšio Iguko, palikdamas vi
są mantą nugalėtojams.

“Visi kiti, kurie spėjo iš
nešti kailį, dideliai nusimi
nė. Frontininkai juos buvo 
užklupę netikėtai ir su pa
galba slapto ginklo — fal
sifikuoto balsuotojų sąrašo 
ir pasisavintų atstovavimo 
privilegijų galutinai par
bloškė senąją P. Gaučiaus 
gvardiją.

“Eina gandai, jog P. Gau-1 
šiauš šalininkai dabar ban
dys tverti Chicagoje nuo
savą bendruomenę, į kurią 
frontininkams nebus leista 
įkelti kojos.”

Kaip matote, “kovingieji” 
klerikalai naudoja visokias 
klastas pasigrobimui tų or
ganizacijų, kurios atsisako 
būti jiems “pakarnomis.”

. . . . v,_v I krauju,runka, vieno laikraštėlio re- • 
dak toriu. :

“Bet, nelaimė, liga—mi- 
zernas vėžys—paguldo ji li
goninėn. Ten gulėdamas 
Račkauskas galėjo 7 tikėtis 
visapusiškos paramos iš, 
‘kilnaširdžiu’ ponų nusės, iš Į 
jėzuitų, kurie tiek daug kal
ba apie ‘artimo meilę.’ De
ja, ponai nei veidų neparo
dė. Tiesa, per katalikų ra
dijo pusvalandį buvo atsi
kreipta i ‘patrijotus,’ kad 
nuneštų, kas gali, Račkaus
kui kraujo. Bet tas atsi- 
kreipimas nebuvo išgirstas. 
Mat, tautininkai užimti Lie
tuvos ‘vadavimu,’ tad krau
jas ir jiems patiems būsiąs 
reikalingas.

“Pagaliau, visų apleistas 
ir ligos iškankistas, A. Rač
kauskas pasimirė. Tauti
ninkų, liaudininkų, socialis
tų ir katalikų lyderiai, iš
girdę apie mirtį, nutarė: 
kadangi mirusysis nepaliko 
jokio turto, tai nė jo laido
jimu rūpintis netenka.

“Palaidojo A. Račkauską 
Pasteur ligoninė savo lėšo
mis.

“Ilsėkis, tautieti, svetin
goje . Urugvajaus žemėje. 
Tavo >visuomeninio gyveni
mo tragedija lai bus pamo
ka kitiems silpnavaliams, 
kad nepakilti vus į maskuo
tų politikierių žabangus.”

ĖDASI
Ghicagos Sandaroje skai

tome :
“Paėmę į savo rankas 

Am. Lietuvių Romos Kata
likų Federacijos vairą, taip 
vadinamų frontininkų 
storm-trūperiai’ nepasiten
kino tuo Jaimėjimu ir pra
dėjo plėsti sąvo užkariavi
mus. Pereitą sekmadienį, 
po sunkokų ir gana atka
klių susirėmimų, frontinin
kai okupavo vieną stipriau
sių “bendruomenės’ tvirto-

darbininkus. Sausio 12 d. 
Kaune streikas virto visuo
tiniu, — sustojo visi miesto 
fabrikai, įmonės, 
Protesto streikai 
stracijos Kaune 
sausio 18 d.

“Šiauliuose ir
streikai įvyko kiek vėliau, je, ir draugiškų pasikalbę 
bet ir jie buvo labai ko
vingi.

“Muziejaus ekspozicijoje 
—ištraukos iš V. I. Lenino 
pasisakymų apie revoliuci
jos pradžią Rusijoje. Juo
se tarp kitų stambiausių 
centrų, kuriuose prasidėjo 
revoliuciniai įvykiai,

prekyba, 
ir demon-

Širdis prie širdies
Rašo V. REMERIS

Antrajame visasąjungi-
tęsėsi iki niame tarybinių rašytojų 

1 suvažiavime ir didžios rim-
Panevėžyj ties kupinoje posėdžių salė-

1 — 1 > «• a V • 1 «  

jimų perpildytoje fojė per
traukų metu mes, lietuvių 
rašytojai, su neslepiamo dė
mesio ir gilios meilės jaus
mu žvelgėme į didžiosios 
Kinijos rašytojus — suva
žiavimo svečius. Taip toli 
jų gimtasis kraštas, taip

mini- į skirtingos mūsų kalbos ir 
mi taip pat Vilnius ir Kau- veidų bruožai, tačiau savo 
na s.

“Po sausio mėnesio strei- 
kų Lietuvoje, kaip ir kituo-' 
se Rusijos miestuose, sekė 
galingi streikai, kurių me
tu į kovą prieš carizmą įsi
traukė plačios darbininkų 
masės ir valstiečiai.” I

Iš Uruguajaus
' IŠLEISTUVĖS GRĮŽTAN
TIEMS J LIETUVĄ

MONTEVIDEO.— Kovo 6 
■ d. ULC Cerro skyrius suruošė 
i išleistuvių pietus iškeliaujan- 
l tiems draugams Anelei ir Ro
mualdui Valioniams.

Atsisveikinimui su draugais 
susirinko tiek daug svečių, 
kad vargiai kas tikėjosi, jog 

Ji šitaip tokioje didelėje salėje bus ma
žai vietos. Bet taip buvo, kad 
nesant vietos prie stalų, dau-

APIE 1905 METŲ 
REVOLIUCIJĄ 
LIETUVOJE

Dvisavaitiniame iliustruo- i 
tame žurnale “Švyturys,” j 
išeinančiame Vilniuje, V. 
Žemaitytė duoda trumpą 
apybraižą 1905 metų revo
liucijos Lietuvoje. . 
rašo:

“Prieš 50 metų, 1905 m. Liliui teko pastovėti.
Vaišių metu buvo pasakytos 

atsisveikinimo kalbos, apibudi
nant draugų Valionių veiklą 
Urugvajaus lietuvių kolonijoj.

Iš visų kalbėjusių draugų, 
išsamiausią kalbą pasakė Alb. 
Ragauskas, kurio besiklau
sant, susirinkusiems svečiam^

širdyse mes jautėme taurų, 
karštą draugystes jausmą, 
ir mūsų lūpose gimė broliš
kas žpdis. Keliasdešimties 
tarybinių tautų literatų bū
ryje, mūsų draugų iš užsie
nio šalių tarpe, kaip bran
giausi draugai šnekučiavo

| žinomieji kiniečių rašyto
jai Din Lin, čžou Janas, 
Lao Še. Negalėjai nepajus
ti, kad xatviro nuoširdaus 
Din Lin veido šypsena, ku
ri lydėjo šią neaukšto ūgio 
moterį—žymiąją rašytoją— 
yra laimės atspindys jos 
gimtosios žemės, tiek daug 
mačiusios, tiek daug išken
tėjusios. Prisiminė jos pui
kaus kūrinio “Saulė virš

’ | Sanganio upės” puslapiai.
1 i

sausio 22 d. (senuoju stilių-!
mi—9 d.), carizmas padare 
siaubingą nusikaltimą, ap- 
laistęs Peterburgo gatves 
tūkstančiu darbininkų

Po šių įvykių pra- 
| sidėio 11905-1907 metų revo

liucija Rusijoje.
“Didvyriškoje kovoje prieš

caro patvaldystę 1905 me
tų sausio mėnesį dalyvavo pasiliekantiems draugams; jei-- 
ir Lietuvos proletariatas, per tiek metų sykiu dar- 

i kuris pademonstravo save bavosi už savo tautiečių pro- 
solidarumą su Rusijos dar- gresą, o dabar išvyksta, palik- 
bininkais. Į darni čia didžiausią spragą.

Apie šią kovą ryškiai by- visi gana puikiai žinome, 
loja Valst. Istorijos, - Kevo- \jek darbavos Vai ioniai prie

pasirodė akyse ašaros. Na, it < ratūrai. 
kaip gi nepasirodys ašaros čM '

Kada iš suvažiavimo tri
būnos skambėjo Čžou Jano 
liepsningas sveikinimas ta
rybinei liaudžiai, mes jau
tėme ne tik galingą broliška 
šešiašimtamili joninės kinų 
tautos balsą. Melodingame 
kiniečių kalbos skambėjime, 
rašytojo žodžiuose mes jau
tėme sveikinimą, meilę, 
draugiškumą tarybiniams 
žmpnęųis, jų tarpe ir lietu
vių liaudžiai, lietuvių lite

liucijos muziejuje . surinkti; vieno ir kito ULC klubų, pri
sidėdami su patarimais, dar
bu ir materialiniai. Štai kad 
ii’ šiandien, Valionis tardamas 
atsisveikinimo žodį, linki ir 
sykiu prašo visų pasiliekančių- 
jų tautiečių, vieningai darbuo
kis už lietuvių vienybę', pro
gresą, meną ir kultūrą; akty
viai tęsti kovą prieš karo kurs
tytojus, prieš pavartojimą 
vandenilinės ir atominės bom
bos, kurios gresia viso pasau
lio gyvybių išnaikinimu.

Kadangi Cerro skyrius yra 
.skolingas Valioniams nemažą 
sumą pinigų, kuriuos suteikė 
statant Cerroje namą, dabai* 
tą paskolą jis dovanojo, pra
šydamas visų kitų tautiečių 
prie to prisidėti, kad tik neį- 
iindus i Hip.otekos banką.

Baigiantis vaišėms, Valio-

li* eksponuojami dokumen
tai. Lankytojai čia mato 
atsišaukimus, Pleištus ry
šium su sausio streikais 
Lietuvoje, dokumentus iš 
caro gubernatorių archyvų, 
fotonuotraukas ir kitą me-

“Ekspozicijoje — Vilniaus 
gubernatoriaus pranešimas 
generalgubernatoriui apie 
atgarsius Vilniuje į sausio 
9-sios, įvykius Peterburge, 
žinia apie darbininkų žu
dynes sukėlė didžiausią pa
sipiktinimą. Su nerimu gu
bernatorius ra^ė, kad jau 
sausio 10 d. iš Peterburgo 
gauti pranešimai apie sek
madienio įvykius tūkstan
čiais egzempliorių paplito 
darbininkų tarpe. Mieste 
pradėta organizuoti protes
to streikai. Sausio 11 d. Vil
niuje prasidėjo odų darbi
ninkų streikas, greitai per
simetęs į kitas miesto įmo
nes ir virtęs visuotiniu.

| “Revoliucinei Vilniaus dar
bininkų kovai vadovavo bol
ševikai socialdemokratai. 
E k s p o z i c ijoję lankytojai 
mato RSDDP Vilniaus gru
pės išleistą atsišaukimą, 
čia pat eksponuojama Pra
no Eidukevičiaus, organiza
vusio tuo metu streikus Vil
niuje, nuotrauka.

“Kaune pirmieji pakilo į 
kovą metalistai — brolių 
Tilmansų, šmidtų, Rekašo 
fabrikų ; darbininkai, savo 
pavyzdžiu įtraukdami į ju
dėjimą visų kitų įmonių

Nuoširdžiai ir teisingai 
pasakė kiniečių rašytojas 
Lao Še, kalbėdamas- apie 
visiems laikams gimusią ki
nų ir lietuvių tautų drau-j 
gystę: “Mes kiekvieną kar
tą, kai atsimename mūsų 
didįjį sąjungininką — Ta
rybų Sąjungą, atsimename 
ir Lietuvą.”

Tarybų šalis, didžiojo Spa
lio užkariavimų šviesa ir 
jėga įkvėpė herojiškus ki
niečių pulkus jų šventai ko
vai ir pergalei. Komunistų 
partijos • vadovaujama, kinų 
liaudis visiems laikams nu
sibloškė priespaudą, išnau
dojimą. Laisvam, Isimain- 
gam gyvenimui pakilo ir 
feodalų amžiais smaugtas 
kiniečių valstietis ir ame
rikonų bei anglų spardytas 
kuli. Kaip galingas Azijos 
žemyno milžinas, pakilusi 
laisvai atsikvėpė daugiau 
kaip pusės miliiardo tauta. 
Jam padėjo atsikelti tarybi
nė liaudis, ir jis tarybinei 
liaudžiai ištiesė amžinos

niams paprašius, V. Banevi-1 draugystės ranką.
. čienė padainavo "Lietuva 
| brangi,” N. Budreikai prita
riant su akordeonu. Po to,jau
na lietuvaitė Jane Martinkė- 
iiaitė labai puikiai paskambi
no pianu lietuviškas daineles: 
"Ar aš tau sese,” "Pempei” ir 
"Kalvelis.” ši muzikoje gabi 
jaunuolė dar tik pirmą kartą 
mūsų scenoje „pasirodė. Būtų 
labai gražu, kad Janytė tau-- 
kiau pasirodytą ULC scenoje.

Besibaigiant vaišėms, Cerro 
skyriaus pirmininkas Pr. Mon- 
cevičius, draugams Valio- 
Piams, atsiminimui, įteikė • pri
gaminą su parašais, nuo 
ULC, palinkėdamas jiems lai
mingos kelionės ir aktyvaus 
darbo parvykus į tėvynę.

P. Vebrys

/

palikti tam, kam jos priklauso—Kinijos Liaudies Respu
blikai. Amerika privalo pasakyti čiang Kai-šekui, kad.x 
jis iš tų salų bėgtų, kol dar gali pabėgti.

Visa tai rodo, jog Amerikoje paima viršų “sveikas 
sensas”'ir tikėkime, kad jam pasiduos mūsų vyriausybė, lėtų laikytis.

Tokyo. — Japonijos kai
rieji socialistai planuoja iš
traukti savo paramą Hato- 
yamos valdžiai. Jeigu jie 
tą padarytų, valdžia nega-

Šiandien .lietuvis skaity
tojas jau labai daug žino 
apie savo tolimuosius drau-! 
gus — kiniečių darbininką,! 
valstietį,; karį. Be aukščiau 
minėtos Din Lin knygos, 
mes .savo gijntąja kalba 
skaitome kiniečiu literatū
ros klasiko, kinietiš'kojo 
Gorkio. — kaip kiniečiai su 
pasididžiavimu vadina savo 
mylimą rašytoją, — Lu Si- 
nio apsakymus. Iš jų suži
nome apie vargingą engia
mos kinu liaudies gyveni
mą feodalinėje Kinijoje, jos 
laisvės troškimą, Mao Du- 
nio veikalas “Prieš auš
tant” mums nupiešia ryš
kius kinų liaudies kovos 
prieš čangaišistinį režimą 
ir imperializmą vaizdus. 
Čžou Li-bo romanas “Ura
ganas,” Chuan Ai “Audrin
gasis dešimtmetis” ir Čžao

Šu Li “Permainos Liczicži- 
ane” padeda mums supragn 
ti tuos didžius pakitimus, tą 
naująjį kelią, kuriuo žengia 
laisvoji Kinijos liaudis.

Mūsų rašytojai, ypač poe
tai, ne viename savo kūri
nyje bando apdainuoti ta
rybinės liaudies ir Kinijos 
tautų draugystę, didingą 
tos draugystės ateitį ir jos 
reikšmę visai žmonijai. Kai 
kurie kūriniai, kaip pav. E. 
Mieželaičio poema vaikams 
“Tavo bičiulis,” ištisai pa
skirta Kinijos gyvenimo te
matikai.

Man šiemet teko būti bro
liškoje Kirgizijoje. Prže- 
valsko mieste, prie pasakiš
kai gražaus Isyk-kulio eže
ro krantu. Mes su neišsako
mu jausmu žvelgėme į snie
guotų Tian-šanio kalnų vir
šūnes, žinodami, kad už jų

1 prasideda Kinija — jos 
karinė provincija Suaczian. 
Vėliau kalnų ganyki jur
toje mus vaiŠdno kiniečių 
tautelės — dunganų šeima, 
ir mes didžiavomės šiuo su
sitikimu. Nors ne tiesiogiai 
pačioje Kinijoje, o jos pa
sienyje ragavome kinietiš- 
kus valgius ir klausėmės 
nuoširdžių žodžių apie mū
sų draugystę.

Kaip malonu mums svei
kinti broliškos kiniečių tau
tos kultūros darbuotojų po- 

angas supažindinti platų- 
iį Kimios Skaitytoja su lie
tuviu literatūra, su lietuvių 
liaudies gyvenimu. Dėka 
rusu kalbos kinų liaudis jau 
ir šiandien žino nemažą lie
tuvių literatūros kūrinių. 
Kiek anksčiau kiniečių kal
ba buvo išspausdinti Petro 
Cvirkos kai kurie apsaky
mais Mums teko mat^i 
sudėtinga is kiniečių ierogli- 
fais išrašytus posmusVSa- 
' ome jos Nėries eilėraščių 
vertimus į kiniečių kalb^.

Neseniai mūsų respubliką 
pasiekė nauji lietuvių lite
ratūros veikalai, išleisti ki
nų kalba. Tai atskira kny
ga išleistas nemažas lietu
viškų pasakų rinkinys, su
pažindinąs kiniečių skaity
toją su lietuvių tautosaka. . 
Kita knyga — H. Korsakie
nės knyga moksleiviams 
.“Klasės garbė.”

Su Tarybų Lietuvos gy
venimu, jos gamta, jos žmo
nių dideliais darbais ir pa
siekimais brolišką kiniečių 
liaudį plačiai supažindina 
lietuviški filmai “Marytė” 
ir “Aušra prie Nemuno.”

Mūsų tautų kultūrinė 
draugystė'toliau dar labiau 
stiprės ir plėsis. Mes žino
me toki jaudinantį faktįį, 
kad filmas apie lietuviu 
liaudies didvyrę Marytę 
Meln įkaitę įkvėpė kiniečių 

I jaunus patriotus, ir jie, su- 
; darę jos vardo kovotojų- 
savanorių būrį, išvyko j Ko
rėją grumtis sū svetimša
liais užpuolikais. O Vilniaus 
statybininką, Klaipėdos uo
sto darbininką, lietuvį kol
ūkietį iki širdies gelmių su
jaudino puikūs kiniečių fil
mai, kuriuos mes matėme 
respublikoje, kinų filmų fes
tivalio dienomis.

Didžioji draugystė įkve
pia mus dar našesniam dar
bui. Įkvepia didžiam kil
niam tikslui, dėl kurio pe-\ 
tys petin, širdis širdin ko-/ 
voja du mūsų planetos ga
liūnai — Tarybų Sąjungą ir 
Kinijos Liaudies Respubli
ka, o su jomis ir viso pa- 
saulio dorieji žmonės — už 
laimę ir taiką.

> ’•

A.

2 pusi.—'Laisve (Liberty)* Sėst., Balandžio (April) 9, • 1955
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Literatūrines pabiros

Po Puškino mirties, bene tik geriau
sieji rusų poetai buvo Majakovskis ir 
Jeseninas. Puškinas krito duelio kovos 
auka, o Majakovskis ir Jeseninas patys 
nutraukė savo gyvenimo giją. Kokia 
tragedija!

Kažkodėl nepaprastų gabumų žmonės 
ilgai negyvena. Jie, kaip sako, degina 
saVo gyvenimo žvakę iš abiejų galų, to- 

vdėl ji ir neskelsia!... Tokių tragiškų 
įvykių pilna net ir mūsų pačių tautoje. 
Kaikas nori trumpo, pilno gyvenimo, o 
kaikas ilgo, kad ir tuščio vegetavimo... 
Tanta la vita!

Kalbėdamas apie eiles, kaip sodelio 
želmeftiją, kartą Majakovskis pasakė:

Lieja kas eiles iš leikos,
O kas prunkščia iš burnos...

Kasžin ar žymi paminklai, kaip Puš
kino, kapus Majakovskio ir Jesenino? O 
turėtų! Nors apie paminklų rūšį Ma
jakovskis viename savo eilėraščių yra 
pasakęs:
Man nusispjaut Į bronzą daugiapūdę, 
man nusispjaut į marmurines plytas. 
Paminklas bendras mums visiems tebūna 
socializmas, mūšiuose statytas!

Tai gražus poetinio altruizmo pavyz 
dys! '* j

Pernai sukako dešimt metų, kai Lie
tuvoje mirė gana talentingas poetas 
Vytautas Mačernis. Vai buvo dar gana 
jaunas vyras, gaila tik kad savo gabu
mus, ypačiai paskutiniais gyvenimo me
tais, pavartojo daugiausia tik abstrak
cijų garbinimui, kas juo labiau žymu jo 
“Vizijose” ir “Metų sonetų” cikle. “Vi
zijų” įforminimo pavyzdžiu Mičernis pa
sirinko Walt Whitmano “The Song of 
Myself.” “Mačernis siekė originalumo 
prasme ir forma plačiausia šių žodžiu 
prasme, mažai tekreipdamas dėmesio į 
poetinės technikos efektus, vaizdinį ne
tikėtumą bei išradingumą” (Literatū
ros Lankai, nr. 4).

Tačiau kaikurie Mačernio lyriniai peb 
zažai yra labai gražūs. Jo poetinių niu
ansų subtilumas žavėja skaitytoją, kad 
ir sezoniniam gamtos apdainavime, jos 
iškėlime. Kaip jausmingai jis vaizduo
ja rudeninį ilgesį:

RUDUO. Jau ilgesio gėle 
Auksiniais lapų tonais žydi. 
Kaip paskutinis vasaros sudie 
Prieš atsisveikinimą didį...
Dabar kiekvienas daiktas 
Nurodo begalinį...
Kūrybos metas baigtas.
Lengviau pulsuoja jau visi šaltiniai.
Tik žydi ilgesio gėlė
Ir vėjas dvelkia kvepiančiu sudie...

Bet žiema dar liūdnesnė, ji monoto
niška ir net įkiri:

ŽIEMA tapytojas kaip niekas kitas 
Nudažo dangų mėlynai, 
O žemę padengia baltai, 
Bet šaltas jos paveikslo koloritas.
Dviejų spalvų pasauly taip ilgu 
Pavasario tapyboj...
Jo tonai šiltesni bus,
Ir akvarelės atspalvį žaismu
Širdy naujus virpėjimus paskleis.
O motiniška žiema!
Skurdus tapytojas-su dviem dažais!
Ir jisai ilgisi pavasario, spalvų dar

nos:
Sakyk, kada pavasaris pabus
Ir žemėje, sakyk kada,
Jisai nupieš spalvingus peizažus?

Vilniaus Grožinės Literatūros Leidy
kla pernai išleido vertingą kultūrinį dar- 
b|f-i“Lietuvių Dailę.” Tai didelio for
mato, gražiame popieryje ir meniškai 
papuoštais viršeliais, turįs 105 puslapius 
leidinys. Atsakomuoju redaktorium yra 
T. Černiauskas, dailininku V. Jurkūnas. 
Kiti redakcinės komisijos nariai yra L. 
Vaineikytė ir LTSR Valstybinio dailės 

instituto direktorius V. Mackevičius. Be 
daugybės iliustracijų, leidinys dar sko
ningai papuoštas liaudies meno moty
vais pagrįstom vinjetėm ir šiaip grafi
kos braižiniais.

Knygoje telpa šie skyriai: Liaudies 
Menas, Tapyba, Skulptūra, Grafika ir 
Taikomoji bei Dekoratyvinė Dailė.

Pradžioje yra gana ilgas traktatas 
apie lietuvių meną lietuvių ir rusų kal
bomis. Eksponatai taipgi pažymėti 
abiem kalbom. Tai padaryta todėl, kad 
knygą būtų galima platinti ne tik Lietu
voje,' bet ir kitose Tarybų Sąjugos Res
publikose.

“Lietuvių Dailė” supažindins su Lie
tuvos liaudies kūryba tūkstančius žmo
nių, kurie iki šiol apie ją nebuvo gir
dėję.

i• • •
Andriaus Skripkos populiari lengvo 

žanro dviveiksmė komedija “Prašvilpta 
Laimė” susilaukė “ilgo sezono.” Po to, 
kai dideliu pasisekimu ją suvaidino 
Brooklyne, vaidilų trupė išvyko į “pro
vincija” ir dar iki šiol sėkmingai gast
roliuoja. Jumoro keliu pavaizduotą gy
venimą mūsų publika kartais supranta 
ir įvertina geriau, negu rimtą lektūrą.

Vyriausią, Čalio Cibuko, vaidmenį at
lieka artimas autoriui Mikas Čapklikas. 
Jis yra visai geras aktorius ir mūsų 
mėgėjai-vaidilos turėtų dažniau jo pa
slaugomis pasinaudoti!

Neklasikas

Kultūrines žinios
ĮVAIRŪS veikimai

Brooklynietis Jurgis Klimas rengia
si važiuoti į Chicagą filmuot Juškos- 
Balevičiaus operetę “Sudrumsta Širdis.” 
Puikūs projektas! Linkime jam gerų 
pasekmių.

Grunė newyorkieciu keliauja i Phila
delphia balandžio 23, kur suvaidins ge
rą šmotą (apie 40 minučių) ištraukos iš 
operetės “Bailus Daktaras.” Operetėje 
vaidina ir dainuoja Suzana Kazokvtė, 
A. Iešmantą. Elena Brazauskienė, Nellie 
Venta ir Tadas Kaškiaučius. Apart ope
retės. bus ir solo dainų ir jau philadel- 
phiečiams gražiai patikęs kvartetas.

(Pastaba: Tam kvartetui reikėtų su
rasti koki tinkamą vardą. Nors daini
ninkai sakosi, kad ne pastoviai susiorga
nizavo, bet, visgi, jau keletoie vietų dai
navo ir-turi pasisekimo. Ką sakote?)

• • •
Chicagos Liaudies Teatras turėjo įdo

mų vakarėli. Nariai atsilankė disku- 
savo teatro meno reikalus ir kartu skai
tė nauja veikalą, “Poeto Laidotuvės.” 
Davė autoriui (kuris buvo mitinge) 
konstruktyvės kritikos ir patarimų. Gal 
pataisytą veikalą chicagiečiai pastatys 
šio sezono pabaigoje.

Nepamirškite, brolučiai, prisiųsti ir 
Centrui kopiją. Gal irgi galėtume išleis
ti visuomenei.

Liaudies Teatro artistai suvaidino 
kovo 27 d. Cicero vieno veiksmo škicą, 
“Nepavykusi Komedija.” Dalyvavo pa
rengime ir LKM Choras’, Ex-Mainierių 
Choras ir Cicero Moterų Choras.

LMS

Pavasario *

Festivalis
Rengia LMS Antros ir trečios 
apsk. komitetai po centro globa
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Lietuviu Kultūriniame Centre 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
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Ku i turiu es žinios 
iš Lietuvos

LIAUDIES ŠOKIŲ RATELIŲ 
■ VADOVŲ PASITARIMAS

Vilnius.—Vilniuje pasibaigė tris die
nas trukęs respublikos rajonų liaudies 
šokių vyr. vadovų pasitarimas. Pasita
rime buvo išnagrinėti visi respubliki
nės dainų šventės, repertuaro liaudies 
šokiai. Pasitarimo metu lietuvių, ir ki
tų tautų liaudies šokius demonstravo 
Lietuvos nusipelniusio dainų ir šokių 
ansamblio kolektyvas, Vilniaus Peda
goginio instituto saviveiklininkai. Vil
niaus 27 septynmetės mokyklos mokslei
vių meninės saviveiklos kolektyvas pa
rodė pasitarimo dalyviams dainų šven
tės repertuaro vaikų šokius.

Po to įvyko diskusijos, kurių metu pa
sitarimo dalyviai pareiškė eilę kritinių 
pastabų ir pageidavimų dainų šventės 
repertuaro klausimais.

Vilniuje įvyko taip pat respublikinis 
dūdų orkestrų vadovų septynių, dienų se
minaras, kuriame buvo nagrinėjamas 
respublikinės dainų šventės" dūdų orkes
tro repertuaras. K.

ARCHITEKTO JONO KUMPIO 
JUBILIEJUS

Vilnius. — Sausio 29 d. Vilniaus Vals
tybinio dailės instituto aktų salėje įvyko 
architekto Jono Kumpio 60-ųjų gimimo 
ir 25-ųjų pedagoginės veiklos metinių 
minėjimas. Į minėjimą gausiai atsilan
kė respublikos sostinės visuomenės at
stovai: mokslo ir meno darbuotojai, ar
chitektai, dailininkai, dėstytojai, studen
tai ir kt., o taip pat svečiai iš kitų vietų.

Pranešimą apie archit. J. Kumpio gy
venimą ir jo kūrybinę-visuomeninę vei
klą padarė Vilniaus Valstybinio dailės 
instituto architektūros katedros vedėjas 
docentas E:. Budreika. Pranešėjas papa
sakojo apie J. Kumpio nuveiktą kūry- 
bini-organizaęinį darbą vadovaujant res
publikos Architektūros reikalų valdy
bai, o taip pat ir apie jo pądagoginę 
veiklą, parengiant jaunuosius specialis
tus.

Po pranešimo , jubiliatą nuoširdžiai 
sveikino meno ir visuomenės organiza
cijų atstovai. Kultūros ministerijos me
no reikalu valdybos vardu sveikinimo 
žodi tarė jos viršininkas Pečiūra. Dai
lės instituto kolektyvo vardu kalbėjo 
dailininkė Žebenkienė. Architektūros 
kandidatas Snelskis jubiliatą sveikino 
Kauno politechnikos instituto kolektyvo 
vardu. J. Kumpį taip pat sveikino jo 

-auklėtiniai, architektai, dailininkai ir kt.
Vakaro metu buvo perskaitytos sveiki

nimo telegramos iš Maskvos, Leningra
do, Jerevanio, Talino ir kitų Tarybų Są
jungos vietų. ‘ ■ 1 i

Po minėjimo įvyko koncertas.
\ M. Petronis

KLASIKINĖS MUZIKOS SIMFONI
NIŲ KŪRINIŲ KONCERTAS

Vilnius.—Vasario 2 d. j Valstybinės 
filharmonijos salėje įvykusį simfoninės 
muzikos koncertą gausiai atsilankiusi 
Vilniaus visuomenė greta populiariosios 
Fr. Šuberto VIII simfonijos išgirdo Fr. 
Listo, Et. Grigo ir L. Masnė atskirus 
kūrinius.

Respublikinio radijo simfoninis orkes
tras, diriguojamas Lietuvos nusipelniu
sio meno veikėjo A. Klenickio, vykusiai 
atliko vieną iš žymiųjų simfoninės kla
sikos kūrinių — Fr. Šuberto h-moll sim
foniją, kuri dėl savo neįprastos apim
ties — dviejų dalių, vietoj tradicinių 
keturių dalių—vadinama “Nebaigtąja.” 
Ši simfonija, pasižyminti savo melodin
gumu, formos aiškumu ir .orkestrinių 
spalvų turtingumu, praskambėjo kon
certo metu visumoje > gana gerai.

Su pasisekimu koncerto programos 
metu buvo atliktas Fr. Listo “Mirties 
šokis” fortepijonui su orkestru (pianis
tas A. Končius). L. Digris ir A. Kon
čius—Vilniaus dešimtmetės muzikos mo
kyklos auklėtiniai — dabar studijuoja 
Maskvos valstybinėje P. L Čaikovskio 
vardo konservatorijoje. Reikia pasaky
ti, kad atlikėjai sėkmingai susidorojo su 
savo uždaviniu. Su giliu įsijautimu, mu
zikalumu bei temperamentu atlikę to
kius sudėtingus, virtuozinius kūrinius, 
jie parodė savo bręstaritį meistriškumą.*

Koncerto pabaigai nuotaikingai ir su 
pakilimu buvo atlikta Ž. Masnė operos 
“Fe’dra” uvertiūra. t

Muzikologas Vyt. Vendors

Mūsų meno veikloje
ĮVADA

Karalius Saliamonas sako (pagal An
driaus Skripkos veikalą “Prašvilpta Lai
mė”): “Nebandysi, nežinosi!”

Tai tą pradinį bandymą darau, kaip 
sau norit,—rašau šią Meno Sąjungos ko- 
lumną lietuviškai. Kur nusvyruosiu 
perdaug į anglų kalbos ritmą, prašau 
skaitytoją dovanoti.

PRIE REIKALO «
Pirmas atsišaukimas į mūsų LMS 

bendradarbius jau padarytas. Kiek se
nų antrašų turėjome raštinėje, pavarto- 
jom siuntinėjant paraginimo laiškus, 
kad užsimokėtų šių metų duokles ir pri
sidėtų prie meno veikimo.

Nuostabus dalykas, kad tiek daug 
laiškų sugrįžo nepasiekę tų, kuriems bu
vo išsiųsti. Dėl naujų antrašų stokos šiuo- 
mi kreipiamės atvirai per laikraštį: jei
gu jūsų choras, kultūros klubas, frater- 
nalė draugija dar neprisidėjo prie Me
no Sąjungos Centro, tai nęsivėluokite. 
Prisiųskite penkinę metinės duokles ir 
stokite talkon. Gausite pirmą LMS lei
dinį, komediją “Prašvilpta Laimė,” už 
dyką. Taipgi ir kitus šių metų LMS 
leidinius.

TALKININKAI RAŠO
Vienas pirmutinis atnaujinti LMS na

rystę, tai ilgametis meno veikėjas ir bu
vęs LMS pirmininkas J. Stulgaitis iš Ci
cero. Jis rašo:

“Brangi Draugei Sveikinu su Naujais 
Metais. Linkiu gerų pasekmių meno 
darbuotėje. Žinau, turite daug darbų, o 
mažai pinigu. Štai įdedu penkiniukę 
metinių duoklių.

Draugiškai, J. Stulgaitis.” 
Gerą pagalbą suteikė jau neveikiantis 

Vilijos Choras iš Waterbury, Conn.
“Brangi M. Stensler! Kaip jau žinot, 

mūsų Vilijos Choras daugiau negyvuo- 
ja ir nėra galimybės sutvert iš naujo. 
Todėl Vilijos iždo likusius pinigus pri- 
siunčiam LMS. Sunaudokite geriems 
tikslams.

Draugiškai, Klein Yenkeliūniene.”
Nors gaila girdėt, kad Vilijos1 Cho

ras daugiau nedainuoja, bet ačiū choro 
direktoriams, kad įteikėte iždą LMS 

‘globai. Jūsų auka beveik užtikrins 
> kaštus musų pirmo leidinio, Skripkos 
komedijos.

“Draugai! Šiame laiške rasite money 
orderį sumoje $10 nuo Moterų Kultūros 
Klubo. Chicagoje: suma dalinasi seka
mai: $5 klubo duoklė į LMS už 1955 me
tus, o $5 pasveikinimas jūsų, rytiečių, 
Festivalio. B. E. Senkevičicnė.”

Tain rašo daug talkininku. Iki šiol 
33 jau. užsimokėjo šių metų duokles. 
Graži pradžia padaryta. Ar negalėtu
me padaryti visą šimtą iki kito rašymo?

FESTIVALIO REIKALAI
Rytinių valstijų Festivalio projektas 

eina pirmyn. Sulyg jau užrašytų daly
vių programa abiejų dienų (gegužės 14 
ir 15) jau puikiai skamba.

Apart jau minėto spaudoje (šeštadie
nio, kovo 19 skyriuje). Naujosios An- 

. glijos dalyvių tarpe smarkiai ruošiasi 
Hartfordo Choras, New Yorke Aidas 
ir N. J. Sietyno Choras. Bus ir eilė so
listų, tarpe jų tie jaunuoliai Wally ir 
Billy Shatusky, kurie taip puikiai pasi
rodė Chicagoje laike Nacionalio fes
tivalio. '

Taipgi eina derybos dėl vieno sur- 
prizo — pavogti vieną Chicagos žvaigž
dę, kad papuošti rytinį festivalį su nau
jenybe. Lauksime žinios.

Matote, Antroji ir Trečioji apskritys 
deda gana daug pastangų, kad padarius 
šį festivalį didžiausiu ir puikiausiu, kad 
visi menininkai ir svečiai galėtų juomi 
pasidžiaugti.

Mildred Stensler

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:
Aš rengiuosi tapti Ame

rikos piliečiu. Bet aplika
cijoje dėl pilietybės popie
rių yra klausiama, ar ap
ykantas yra buvęs areštuo
tas bei nuteistas už kokią 
nors kriminalystę. Aš kar
tą prieš penkiolika metų 
buvau areštuotas už mažą 
nusižengimą, bet kaltinimai 
prieš mane buvo išmesti be 
jokios bausmes. Ar tas 
reiškia, kad aš turiu apli
kacijoje pažymėti ir tą 
areštą? 4. • • -

Atsakymas:
Taip, būtinai turite. Rei

kia stengtis atsargiai atsa
kyti į kiekvieną klausimą 
aplikacijoje. Pagal natū
ralizacijos įstatymą, iš na- 
tūralizuoto piliečio paskui 
gali atimti pilietines popie- 
ras už bile kokio dalyko pa
slėpimą, arba suteikimą ne
teisingos informacijos.

Common Council

Skaitytojų Balsai
Neklasikui klausimai

Laisvėje š. m. balandžio 
2 d. tilpo raštas “Literatū
rines pabiros,” po kuriuo 
pasirašo “Neklasikas.”

Jo rašte tilpo keli žodžiai, 
kuriuos pirmąkart spaudo
je pamačiau ir nėra rhan 
žinomi. Taigi prašau pa
aiškint.

1) “Pikantiškai pavadin
ta.” Ką reiškia žodis ^pi
kantiškai”?

2) “Pamatęs tasai deka- 
polietis Kristų...” 'Kokios 
tautybės yra kalbamas “de- 
kapolietis”?

3) “Psichiniai ligoniai.” 
'Kokia th liga lietuviškai ir 
kokie ligoniai?

4) “Racionaliai protau-* 
jančius žmones.” Kokio 
mokslo yra tie “racionaliai” 
protaujanti žmonės; ką 
reiškia žodis “racionaliai”?

žodžius pabraukiau dėl 
aiškumo.

V. Za^uf

IŠ LIETUVOS • •

Geriausios pjeses vaikams . 
konkursas

VILNIUS. — Pereitais me
tais “žvaigždutės” žurnalo 
redakcija paskelbė konkursą 
geriausiai pjesei vaikams pa
rašyti. Konkursui buvo prisiųs
tos 65 pjesės, žiuri komisija 
(pirmininkas J. Baltušis) ap
svarstė ir įvertino gautas pje
ses. Nutarta pirmąją premiją 
—10,000 rublių sumoje,’ pa
skirti V. Miliūnui už pjesę 
“Keturi draugai.” Antrąją 
premiją (5,000 rublių) įver
tinta E. Aukštikalnio ir S. 
Kosmausko pjesė “Vakaro 
svečiai.” Trečioji premija 
(3,000 rublių) paskirta VL 
Audronašai-Suchockiui, para
šiusiam pjesę “Garbės žodis.”

Dvylika pjesių rekomenduo- 
’ta LTSR Grožinės literatūros 
leidyklai išleisti atskiru leidi
niu.

Biskis apie grimą ir 
kostiumus

Mes jau visi gerai žinome, kad vai
dintojams, kokias jie roles nevaidintų, 
reikia nusigrimtioti; kad atrodytų tie 
charakteriai, kuriuos jis vaidina. Vei
kale dramaturgo būna nurodyta, kokie 
turi būt charakteriai, jų būdas, amžius 
ir kiti dalykai. Grimas gi padaro ir se
nesni, ir jaunesni, ir girtuoklį, ir poną, 
ir kitokius visokius. Taigi grimas ak
toriams būtinai reikalingas.

Grimaruotojas turį būt nors kiek pa
simokinęs grimaravimo darbo. Kitaip

(Tąsa 5-tam pusi.)

Mechanizatorių pasiekimai
NAUJOJI VILNIA.— Mic

kūnų MTS dirbtuvėse pats 
darbymetis.

Teisingai organizuoto darbų 
dėka mechanizatoriai sėkmin
gai Įvykdė pereitų metų maši- 
nų-traktorių parko remonto 
planą. Vietojo 10 traktorių pa
gal planą jie atremontavo 13, 
atremontuota viršum plano ne
maža kultivatorių, sėjamųjų, 
traktorinių plūgų. Organizuo
tai darbas vyksta ir šiuo me
tu. šiomis dienomis čia paruoš
ta darbui dar 5 traktoriai, 4 
kultivatoriai, 3 sėjamosios ir 
eilė kitų mašinų. M. Bauža

3 pusi.—Laisvė (Liberty) >šešt., Balandžio (April) 9, 1955



Hearsto pasikalbėjimas su Chruščiovu
Vasario pradžioje Mas

kvoje amerikiečiai žurna
listai V. R. H e a r s t a s, 
Kingsbury Smith ir F. 
Koniff turėjo pasikalbėji
mą su TSRS Komunistų 
Partijos sekretorium N. 
S. Chruščiovu. Tarp ki
ta ko, jie kalbėjosi ir apie i 
koegzistenciją (subuvi-l 
mą). Žemiau telpa jų pa-1 
sikalbėjimas tuo klausi- j 
mu.—Redakcija.
Kingsberis Smithas toliau 

sako, kad, jo nuomone, 
Amerikos vadovai netur: 
noro primesti savo valią 
Tarybų Sąjungai arba iš 
jos ko nors reikalauti prie
varta. Jie labiau už viską 
nori taikos ir draugystės su 
Tarybų Sąjunga.

Hearstas priduria, kad nei 
nei Amerikos konstitucijo-1 
je, nei žymių Amerikos va
dovų bei mąstytojų kuri- J 
niuose nėra nieko panašaus, 
j Lenino ir Markso moky
mą apie tai, kad dvi siste
mos nesuder i narnos, kad 
viena iš jų turi žūti. Tai 
vienas iš tų klausimų, kurie 
kelia nerimą amerikiečiams, 
nes jie mano, jog ilgalai
kiai Tarybų Sąjungos pla
nai yra šio mokymo atspin
dys. ‘

N. S. Chruščiovas paste- i 
bi, kad jėgos pozicija ir; 
silpnumo pozicija tai, žino-1 
ma, skirtingi dalykai. Ta-' 
rybiniai žmonės pripažįsta,! 
jog kiekviena šalis turi tei-| 
sę ir privalo galvoti apie i 
savo saugumą bei sudaryti j 
tokias ginkluotąsias pajė- * 
gas, kurios garantuotų jos 
saugumą. Bet tai yra pu- • 
siausvyra, apie ką kalbėjo ’ 
Kingsberis Smitas. Tuo tar
po Čerčelis ,o vėliau Dulle- 
sas iškėlė lozungą dėl poli
tikos vykdymo “iš jėgos po- j 
zicijos.” O tai reiškia, kad Į 
viena pusė nori diktuoti sa-: 

’ vo-valią kitiems, nori būti 
stipresnė už kitus. Tokioje 
politikoje slypi rimti pavo
jai. Jeigu viena pusė di
dina savo jėgas, tai ir kita 
pusė priversta daryti tą 
pat, kas atveda tik į tai, 
kad atmosfera vis . labiau 
įkaista. Jis, Chruščiovas, 

, mano, kad politika “iš jėgos 
pozicijos” yra ydinga poli
tika, nes joje slypi naujo 
karo sukėlimo pavojus.

t Kai dėl pastabos apie tai, 
kad po karo JAV demobi
lizavosi, o Tarybų Sąjunga 
to nepadarė, tai jis, Chruš
čiovas, norėtų, pirma, nu
rodyti, kad jeigu Amerikos 
nuostoliai praeitame kare 
skaičiuojami d e ši m t i m is 
tūkstančių žmonių, tai Ta
rybų Sąjungos nuostoliai 
skaičiuojami milijonais. Ką

no, jog reikia užpulti pato
giausiu sau momentu, ji bū
tų turėjusi tai padaryti tuo- 
met. Tačiau. Tarybų Sąjun
ga to nepadarė. Kodėl? O 
todėl kad Tarybų Sąjunga 
—taiki šalis, todėl, kad ta
rybiniai žmonės yra nusi
statę prieš karą,* nors jie 
gins savo šalį, jeigu ją už-

kad jie padarys visa,

ba istorijos patyrimas.
Kai dėl lendi ižo klausimo, 

tai negalima neigti, kad 
lendlizas suteikė žymią pa
galbą karo metu. Būtų ne
teisinga tai neigti. Bet jis, 
Chruščiovas, norėtų pri
minti savo pašnekovams, 
kad Tarybų Sąjunga mokė
jo krūuju už lendlizą. Joks 
auksas, jokios prekės nega
li apmokėti to kraujo, kurį 
praliejo tarybinė liaudis ko
voje už bendrąjį reikalą. 
Savo buvusiems ameriki
niams bendros kovos prieš 
hitlerinę Vokietiją' partne
riams tarybiniai žmonės

siaukojančiai ir sąžininkai 
kovėsi prieš bendrąjį priešą 
ir iškovojo pergalę.

Apie “Maršalo planą” 
jau buvo daug kalbėta. Ta
rybiniai žmonės buvo ir yra 
tos nuomonės, kad “Marša
lo planas” turėjo politinius 
tikslus, kad juo buvo mėgi
nama materialinės pagal- 
bos priedanga įvesti kon
trolę kitoms šalims, pajung
ti jas. Bet jeigu tai buvo

arba kurios nors kitos ša-

Sąjunga neatidavinėjo ir 
niekuomet neatiduos savo 
nepriklausomybės už dešrą 
arba kitas prekes.

O tai reiškia, kad J Dabar taikaus kapitalisti-

pino priesakais, mes esame 
už ilgą, taikų dviejų siste
mų sambūvį, tai yra manė
me ir manome, kad šios dvi 
sistemos gali gyventi drau
ge ir nekariauti.

gai gali trukti šis sambū
vis, tai reikia pasakyti, kad 
tai priklausys nuo istorinių 
sąlygų, nuo istorinio vysty
mosi. Tarybinių žmonių 
nuomone, viena tauta nega-z 
Ii primesti kitai tautai' sa
vo valstybinės santvarkos. 
Jeigu amerikiečių tauta 
verčiau norės gyventi ka
pitalistinėmis sąl y g o m i s, 
tai taip ir tebūnie, niekas 
jai to neims trukdyti. Aš, 
kaip k o m u n i s t a s, sako 
Chruščiovas, pritariu ko
munistams. Mano pašneko- ’ 
vai pritaria kapitalistams, 
juk jie ir patys kapitalis
tai. Vis dėlto mes taikiai 
kalbamės. Jeigu tat galima 
už šito stalo, tai jo, Chruš
čiovo, nuomone, tat galima

sistemų — kapitalistinės ir 
socialistinės.

Hearstas pažymi, kad di
plomatiniame plane TSRS 
ir JAV visą laiką yra vie
na greta kitos Suvienytųjų 
Nacijų Organizacijoje.

N. S. Chruščiovas su tuo 
sutinka ir toliau sako, kad 
jo pašnekovai, žinoma, ma
no, jog kapitalizmas nuga
lės. Tarybiniai žmonės ma
no, kad nugalės komuniz
mas. Kada tai įvyks—ne
žinoma. Jeigu kalbėti apie 
būsimą j į JAV išsivystymą,

niekas už amerikiečių tau
tą negali išspręsti šio klau
simo. Caras Nikolajus II 
prieš dešimt metų iki Spa
lio revoliucijos, tur būt, 
manė, kad jis išsilaikys am
žinai. Tuo tarpu po dešimr 
ties metų jo neliko nė žy
mės, ir ne Amerikos, o kaip 
tik Rusijos • darbininkai ir 
valstiečiai nuvertė Rusijos 
carizmą. Kas žino, kaip 
vyks įvykiai , kitose šalyse, 

■pavyzdžiui, Jungtinėse 
Amerikos valstybėse. Ame
rikoje yra galinga darbi
ninkų klasė, ir ji’ anksčiau 
ar vėliau pakels savo balsą. 
Bet klausimo, kokia san
tvarka nugalės Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, iš
sprendimas priklauso ame
rikiečių tautai ir tik ame
rikiečių tautai.

Jam, Chruščiovui, atrodo, 
kad Amerikos politiniai veL 
kėjai visa tai puikiai su
pranta, bet neteisingai aiš
kina sambūvio principą, kad 
sukeltų amerikiečių nuotai
ką prieš TSRS ir pamė
gintų juos įtikinti, jog Ta
rybų Sąjunga norinti karo. 
Tai šmeižtas prieš Tarybų 
Sąjungą. Tarybiniai žmo
nės yra už ilgalaikį dviejų 
sistemų sambęūvį.

Kingsberis Sniithas pažy
mi, kad Amerikos įmoninin- 
kams atrodo, jog Amerikos 
darbininkų klasė labai daž
nai kelia savo balsą, reika
laudama padidinti darbo už
mokestį.
Hearstas priduria, kad dar

bininkai kelia savo balsą 
kiekvieno streiko metu.

N. S. Chruščiovas sako,

drąsiau1 kriti- 
ir atsilikėliai

15 D.
rinkėjai ma-

tai tat priklausys nuo pa-Į kad tai, žinoma, amerikie
čius amerikiečių tautos, ir j čių tautos vidaus reikalas.

Žodžiai iš širdies
(Iš mokytojos Berlinskienės dienoraščio^)

SAUSIO 4 D.
Aš dar taip neseniai Čekiš

kėje, tačiau apsipratau. Pui
kūs žmonės. Kad ir tas kuklus 
■senukas Juozanaitis, išdirbęs 

metais 362 darba
dienius.. Arba štai kolūkietė 

[ Jasiulovičienė, išdirbusi 150 
. Malonu su jais 

j pasikalbėti, pasidalyti džiaugs
imais ir rūpesčiais.
i šiandien man su jais teko 

vietinių tarybų

nės sistemos ir socialistinės 
sistemos sambūvio klausi
mu. Sambūvio klausimas 
yra, s u p r a n t a m a 
svarbus klausimas.
faktas, kad mūsų laikais tuo I , . .. . f . -i • darbadieniu,pat metu egzistuoja kapu .. 
talistmė Amerika, kapita-Į, 
listinė Anglija ir kitos ka-p

iš vienos! i... i.•
iv cl UJC L lb d p IC

)USės, eg- veik|ą. Kalbėjome be “dide- 
Sąjunga, j Įją” žodžių, paprastai, iš šir- 
Respubli- dies. Atrodo, jie mane supra-

, labai Praeitais

Pas jaunavedžius Butkus
Aš, deja, neturėjau

—Bet, — pažadėjau akj— 
progai pasitaikius, būtinai 
aplankysiu.

— Kad nors su Najųjų 
metų sveikinimais, draugas 
žurnaliste,— pajuokavo Ja
nina, išeidama su draugė
mis iš krautuvės, pilnos 
žmonių.

Savo žodį aš ištesėjau, ir 
kaip tik Naujųjų, 1954 me
tų išvakarėse. Ir kaip gi 
aš nustebau, kai, paprašius 
pakviesti prie telefono Ja
niną Zabulionytę, balsas iš 
fabriko komutatoriaus at
sakė, kad tokios fabrike nė
ra.

—Kaip gi nėra? . Juk 
prieš pat Spalio šventę jos 
portretas buvo laikraštyje!

—Ir portretas buvo,—nu
sijuokė telefonistė, ir ji pa
ti dirba, bet...

—Tai kas gi atsitiko^
—Atsitiko tai, kad ji jau 

ne Zabulionytė, o %utkie- 
nė...

Mergina iš fabriko ko
mutatoriaus tikriausiai pa
laikė mane gražiosios siu
vėjos garbintoju.

...Visa tai mes su Ja
nina Butkiene ir jos vyru 
Antanu — gražiu kašton- 
plaukiu maždaug 27-27 me
tų vyru — šiomis dienomis 
prisiminėme jų bute, Basa
navičiaus % gatvėje, Nr. 20. 
Janinos seno pažįstamo tei
sėmis aš pas juos užsukau, 
kad pažiūrėt, kaip jie su
sitvarkė, kas gera įvyko jų 
bendrame gyvenime per 
tuos metus.

Mes sėdėjome erdviame, 
skoningai aptva r k y t a m e 
kambaryje. ‘ Geriant arba
tą, kurią mielai pasiūlė na
mų šeimininkė, užsimetegė 
laisvas, nevaržomas ^pašne
kesys. *

(Bus daugiau)

Kai paminėjau jų pavardes, 
salė pagyvėjo- Jaučiau, jog 
žmonės mano kritikai pritarė. 
Reikia, manau, 
kuoti. Tuotnet 
pasitemps.

SAUSIO
šiandien keli

nęs užklausė, ką reiškia lygūs 
rinkimai. Išaiškinau, jog tary
binė rinkiminė sistema nusta
to ir užtikrina kiekvienam pi
liečiui lygiateisiškumą rinki
muose. Kiekvienas pilietis pas 
mus rinkimuose turi viena bal
są. Todėl kiekvienas rinkėjas 
gali būti įrašytas tik viename 
rinkėjų sąraše. Tuo tarpu bur
žuazinėse valstybėse, pavyz
džiui, Anglijoje, kapitalistai 
turi du balsus: “Vieną pagal 
gyvenamąją vietą, antrą—pa
gal įmonės, banko, žemės nuo
savybės vietą. O Italijoje įvai
rių machinacijų pagalba pa
pirkti žmonės net ir po du 
kartus sugeba balsuoti už bur
žuazines partijas.

SAUSIO 19 D,
Su jaunaisiais rinkėjais kal

bėjausi apie Tarybines Konsti
tucijos užtikrintą teisę į dar
bą. Įdomūs faktai. Kai kapi
talistinėse šalyse milijonai 
darbo žmonių ištisais mėne
siais vaikščioja veltui ieškoda
mi darbo, pas mus nerasi nė 
vieno bedarbio. Kiekvienas 
darbas Tarybų šalyje vertina
mas ir gerbiamas. Įsikalbėjo
me apie meilę darbui ir ypač 
fiziniam darbui. Aiškinau, kad 
vidurinę mokyklą baigusiam 
jaunuoliui' plati darbo dirva 
atsiveria ne tik toliau mokan
tis aukštojo mokslo įstaigoje, 
bet ir pasiliekant dirbti kolū
kyje. Pateikiau eilę pavyzdžių 
iš apylinkes gyvenimo, štai, 
abiturientas Račkauskas, bai
gęs vidurinę mokyklą, ėmė 
dirbti elektrinėje, Čekiškės vi
durinės mokyklos abiturientai 
Jugėla ir šimkevičiūtė dirba 
kolūkiuose.Gražūs, sektini pa
vyzdžiai. Juk praeis dar kiek 
laiko, ir kiekvienas mūsų ša
lies pilietis, kiekvienas darbi
ninkas ir kolūkietis įgis pilną 
vidurinį mokslą.

SAUSIO 22 D.
Pabuvojau agitaciniame 

punkte. Nors patalpos nedide
lės, taęiau mokytojas Liškaus- 
kas gražiai apipavidalino, ir 
jose gana jauku. Sieninio laik
raščio redaktorius Raudys iš
kabino naują numerį. Dėmesį 
patraukia karikatūra, kriti
kuojanti brigadininko Rama
nausko žmoną, kuri 
siais metais . beveik 
kolūkyje.

O iš viso “Pirmūne
bo darbadienių minimumo net 
67 kolūkiečiai. Kalti dėl to ir 
mes, agitatoriai. Reikėtų pas 
tuos žmones dažniau apsilan
kyti, pasiteirauti, įrodyti, jog 
jie elgiasi blogai. O kad žmo
nes paveikti galima, pavyz
džių ieškoti toli nereikia. Juk 
ar kitaip buvo su kolūkiečiu 
Stasiu Vaitiekūnu. Užpernai 
jis nebuvo išdirbęs nė vieno 
darbadienio. Agitatoriai su 
juo kalbėjosi, aiškinę, įtikinė
jo. Praėjusiais metais Vaitie
kūnas pradėjo dirbti šėriku ii' 

jp 'per metus išdirbo net 403 dar- 
me. i badienius. Patenkintas šian

dien jis pats, džiaugiasi juo iv 
kolūkis. Su'. žmonėmis reikia 
nuolat, kantriai dirbti.

SAUSIO 23 D.
Vėlai vakare grįžau is agi

tacinio punkto, čia įvyko agi
tatorių pasitarimas. Per maža 
•buvo kritikos. Kiek aštriau pa
sisakė Valkauskas. Jis teisin
gai kritikavo agitatorių gru
pės vadovą Pakarklienę. Jos 
grupės agitatoriai dar labai 
silpnai dirba, o ji pati net į. 
agitatorių pasitarimą nesiteikė 
atvykti.

Agitacinio punkto vedėsiąs 
Pavėsis pripažino, jog jis pats 
nepatenkinamai dirbo. Tačiau 
Pavėsį galima 
jis žmogus 
mums visiems 
padėti.

Agitatorius 
minė, jog 
nebuvo perskaityta nė viena 
paskaita apie 1905—1907 me
tų revoliucinius įvykius Lietu-

savo il- 
Janina

Su Janina Zabulionytė aš 
susipažinau beveik prieš 
septynerius metus. Tai bu- j 
vo naujame, ką tik j darbai 
paleistame “Lelijos” siuvi
mo fabrike, kuris yra stam
biausias Lietuvoje. Jmonėsį 
vadovai vedžiojo mus, gru-l 
pę žurnalistų, iš cecho į ce-į 
cha, aiškindami visą gamy
bos procesą, rodydami pui
kias- mašinas, gautas iš 
broliškųjų sąjunginių res-Į 
publikų, susipažindami su; 
žmonėmis.

—Štai viena mūsų nau
jokių —Janina Zabulionytė, 
— sakė direktorius, supa
žindindamas mus su gražia 
ir liekna maždaug 18 metų 
mergina, sėdėjusia prie 

- elektrinės siuvamosios ma
šinos. — Pas mus atėjo, ne- ■ 
turėdama specialybės, o pa-’ 
žiūrėkite, kokia puiki meis-i 
trė ji bus po kiek laiko.

Ir iš tikrųjų. , Netrukus, ' 
baigusi technikos minimu
mo kursus, kur prityrę mei
strai mielai perteikia jau
niems darbininkam 
ganietį patyrimą,
pradėjo dirbti savarankiš
kai. Paskui, būdama uoli 
darbininkė ir mitri siuvėja, 
ji, sukaupusi gan daug nuo
dugnių žinių, buvo paskirta 
meistru. .

Dar karta atsitiktinai 
susitikome su Janina vieno
je iš Vilniaus gastronomi
jos parduotuvių. Buvo 1953 
metų balandžio 1 d., pirmo
ji diena po eilinio valstybi
nių mažmeninių kainų su
mažinimo. Janina ir jos 
draugės nešėsi pilnas pin
tines skanių dalykų.

Mes iš karto kits kitą pa
žinome.

—Šiandien mes iškelsim 
tokį pokylį, kokio dar vi
sas pasaulis nėra regėjęs!— 
atsakė ji linksmai, kai pa
klausiau, kam joms prirei
kė tiek produktų. — Mane 
paskyrė vyresniuoju meis
tru, ir draugės nutarė šį 
įvykį atžymėti. O kadangi 
šiandien viskas pigiau, kaip 
vakar, mes nęsusilaikėme 
ir, štai matote, kiek pripir- 
kom.

—O gal ir jūs užeisit pas 
mus? — staiga pasiūlė Za
bulionytė. — Pas mus, ben
drabutyje, gera, jauku, 
žmonės malonūs—bus links
ma.

sybė tam, -kad būtų užkirstas 
kelias hitlerinio vermachto at
kūrimui, kad būtų sustiprinta 
taika tarp tautų. Papasako
jau apie auganti taikos šali
ninkų judėjimą visame pasau
lyje, apie didelius prieštara
vimus ir rietenas imperialistų 
tarpe.

Malonu, yra tai, kad kolū
kiečiai vis daugiau ir daugiau 
yra įsitikinę mūsų šalies neį
veikiamumu. Tai suteikia jiems 
jėgų kasdieniniame darbe.

...Koks nepalaužiamas, tvir
tas, nuostabiai puikus tarybi
nis

Brooklyne viena diena 435 
asmenys sumokėjo $1,163 už 
nešvarą gatvėse.

praėju- 
nedirbo

Auto laisnių lentelės bus da
romos dar mažesnės 1957 me
tams. Sako, kad tuo sutaupys 
1525,000. Bus sunku bejskaity- 
ti numerius, bet tas gal ir ne
svarbu : primuštieji automobi- 
liumi vis viena tų numerių ne
skaito.

neišdir-zistuoja Tarybų Sąjunga 
Kinijos Liaudies 
ka ir kitos liaudies demo 
kratijos šalys, kuriose liau- jono ir apylinkes tarybų veik- 
dies ūkis vedamas socialis- los. Pažymėjau, jog Čekiškės 
tiniais pagrindais, kalba apylinkės Darbo žmonių depu

tatų taryba rūpinasi darbo 
žmonių poreikiais. Jos inicia
tyva koIū k y j e buvo Į k tirta li
gonine, atremontuota mokyk-- 
laXQ Įdek'darbų atlikta visa
me radone, kuriame šiandien 
veikia 23 pradinės, 9 vidurį-; 
nūs ir septynmetės mokyklos,' žuazinėse valstybėse rinkti į

Aš ėmiau pavyzdžius iš ra- žmogus.
SAUSIO 12 D.

Kalbėjausi su jaunaisiais 
rinkėjais. Buivydaitei jau su
kako 18 metų, ir ji pirmą kar
tą dalyvaus rinkimuose. Jai 
ir kitiems buvo įdomu plačiau 
sužinoti, kaip rinkimuose da
lyvauja kapitalistinių šalių 
jaunimas. Papasakojau. Kur

pats už save. Mes visi, pa
žymi N. S. Chruščiovas, gy
vename viename žemes ru
tulyje, ir mes neturime kur 
nuo jo pasitraukti. Jūs nu
sistatę prieš komunizmą ir 
socializmą, mes — prieš ka
pitalizmą. Mes kuriame ir 

, o m • j i i • I vystome savo ūki socializ- tai rodo ? T ai rodo, kad vi-1 47 
sa Tarybų Sąjunga visa ša-1 kad -Qkis b;-tų kuriamas ka- 
lis buvo mobihzuota kare i italistiniais p r į n c i p a i s. 

Pasibaigus karui, Į j tai sakgme ir sak j. 
tarybines ginkluotosios pa- me. kupkite sįW j sveikįt 
jėgos buvo demobilizuotos. į bet netrukd kite' m ums. 
Buvo palikta tik tai, kas į pad u susik]ost6 tai kad 
reikalinga salios saugumui. I

Jeigu vadovausimės i-ea- zisuoja dvi sistemos, 
liais faktais, tai jie nepa
tvirtina teigimo, kurį pada
rė Herstas ir kurį neretai 
daro kiti Vakarų veikėjai, 
kad Tarybų Sąjunga paliko 
didesnes įginkluotąsias pajė
gas, negu Vakarai, ir kad 
*‘os ginkluotosioss pajėgos 
sudarė grėsmę.

‘ Tarybų Sąjunga nenorėjo 
lenkti savo sąjungininkams 

j e su hitlerizmu. Yra 
a, kad prieš penke- 

metus JAV buvo ma- 
mobilizuotos, negu da- 

. Jeigu Tarybų Sąjun
ga norėtų užpulti Vakarus, 
tai, požiūriu tų, kurie ma

mo principais. Jūs norite

metu.

pasaulyje vienu metu eg- 
Jūs, 

gal būt, tai priskirsite die
vo valiai. Mes manome, kad 
tai istorinio vystymosi re
zultatas. Jūs manote, kad 
kapitalizmas nepaj u d i n a - 
mas, kad ateitis priklauso 
kapitalistinei santv arkai. 
Mes, iš i 
me, kad 
galimas 
klauso 
tvarkai.
požiūriai

Kur gi išeitis iš šios pa
dėties? Kai kurie pernelyg 
dideli karštuoliai mato iš
eitį kare. Bet tai kvaila iš
eitis. Sekdami didžiojo Le-

darbininkų jaunimo ir kaimo 
jaunimo mokyklas. Vien • Če
kiškės vidurinėje mokykloje 
mokosi 420 mokinių ir -dirba 
25 mokytojai. Apylinkės kolū
kiuose yra du agronomai, gy
dytojas, akušerė, felčeris, ve
terinarijos gydytojas. O kas 
buvo valdant buržuazijai? 
Anuomet Čekiškė tik trimis 
smuklėmis galėjo “didžiuotis.” 

Daug atlikta didelių darbų.
Tačiau ar negalima būtų 
t: geriau? žinoma, kad 
m a.

dirb- 
gali-

WORCESTER. MASS
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savo pusės, mano- 
komunizmas nenu- 
ir kad ateitis pri- 
komunistinei san- 

Tai—du priešingi

4 pusi. Laisve (Liberty) šešt., Balandžio (Abril) 9. 1955
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SAUSIA 7 D.
šiandien apsilankiau 

kietės Venclauskienės namuo
se, Darbšti, paprasta, nuošir
di motina. Ji išaugino ir išau
klėjo šešis vaikus.' Patikrinau, 
ar ji Įrašyta rinkėjų sąrašu-o--. 
sc. Užsimezgė kalba apie pas
kutinius tarptautinius įvykius. 
Venclauskienė jau buvo girdė
jusi apie balsavimo rezultatus 
Prancūzijos Nacionaliniame 
susirinkame, svarstant Londo
no ir Paryžiaus susitarimus. 
Ąš paaiškinau apie tai išsa
miau, papasakojau, kokių prie
monių imasi Tarybinę vyriau-

kolū

parlamentą turi teisę tik as 
menys ne jaunesni 21--23 me 
tų amžiaus$fto Olandijoje 
Danijoje—tik. sulaukę 25 
tų amžiaus. '..

SAUSIO 14 D.
Skaičiau paskaitą apie 

su šalies darbo žmonių laimė
jimus praeitais metais ir to
lesnius uždavinius kovoje už 
penkmečio .plano įvykdymą, 
pirma laiko. Aš aiškinau, jog 
mūsų - planų- realumas — tai 
gyvi žmonės, jų nepalaužia
mas ryžtas įvykdyti užsibrėž
tą uždavinį; Pateikiau pavyz
džių iš’kolūkio, paminėjau bri
gadininko DžiUgos vadovauja
mos brigados kolūkiečius, ku
rie praėjusiais metais iš kiek
vieno hektaro išaugino po 18 
centnerių ' avižų, paminėjau 
taip pat kolūkietę Genę Jakš
tienę, išdirbusią 702 darbadie
nius, kolūkietį Praną Rimkų, 
išdirbusį 526 darbadienius,, ir 
kaip Genė Pranaitytė ir Ma
rytė Nekrošytė, ne išdirbo net 
eilę kitų.'4

Teko kai ką ir pakritikuo
ti. Tokios

Čia atyyks iš New Yorko Lietuvių Liaudies Teatro 
Grupe žymiausių artistų ir suvaidins 

labai Įdomią komediją:

mū-

pateisinti, ' nes 
ligotas. Reikia 
jam daugiau

Valkauskas pri- 
kolūkiečiams dar

ti. Tokios jaunos kolčikietė 
darbadieUiy' jininimumo.

v oje. Paskaitą, tiesa, rašau 
tačiau* reikėtų paskubėti.

“PRAŠVILPTA LAIME
Parašė Andrius Skripka

Yra daug gardaus juoko ir kartu svarbių pamokinimų. 
Būtinai pamatykite šią komediją ir pasinaudokite 

jos Įdomumais.

Lietuvių Salėje, 29 Endicott St.
Įžanga Tik $1.00 Pradžia 2:30 Popiet

šį perstatymą rengia Literatūros Draugijos 11 kuopa 
ir pelną skiria paramai dienraščio Laisvės. Savo atši

jus paremsite dienrasq naisx 
daug malonumo patys sau



N. GOGOLIS

S.eniep dvarioimbai
(Tąsa)

Bet nuostabiausias dalykas namuose 
buvo giedančios durys. Kai tik prasidė
davo rytas, durų giesmė pasigirsdavo 
visuose namuose. Aš negaliu pasakyti, 
kodėl jos giedodavo: ar surūdijusios kil
pos čia buvo kaltos, ar pats mechanikas, 
jas dirbęs, paslėpė čia kokį sekretą; ir 
nuostabu tai, kad kiekvienos durys tu
rėjo savo namuose nuosavą balsą; durys 
į miegamąjį giedojo pačiu ploniausiu al
tu; durys į valgomąjį kriokė basu; bet 
tos, kurios buvo priemenėje, skleidė kaž
kokį keistą, blerbiantį ir drauge vaito
jantį garsą, tokį, kad įsiklausęs į jį, la
bai aiškiai, pagaliau, išgirsdavai: “Die
vulėliau, man šalta!” Aš žinau, kad 
daugeliui šitoks garsas labai nepatinka; 
bet aš jį labai mėgstu, ir jeigu kartais 
čia tenka išgirsti durų girgždėjimą, tai 
man staiga taip ir pakvimpa kaimu: že
mutis kambarėlis, apšviestas žvakės se
novinėje žvakidėje; vakarienė, jau pa
dėta ant stalo; tamsi gegužės mėnesio 
naktis, žiūrint iš sodo pro atidarytą lan
gą į stalą, apkrautą indais; lakštingala, 
k^ri sodą, namus ir tolimą upę užtvin
do sa^o ridenimu; gūdus šakų šnarėji
mas... ir, dieve, kokia ilga atsiminimų 
virtinė padvelkia man tada.

Kėdės kambaryje buvo medinės, ma
syvios, kokiomis paprastai būdinga se
novė; visos jos aukštomis tekintomis nu
garos pavidalo atlošomis, be jokio lako 

• ir dažų: jos netgi neaptrauktos medžia- 
* ga ir truputį panašios į tas kėdes, į ku

rias ir ligi Šiol sėdasi archirė jai; Tri
kampiai staliukai kertėse, keturkampiai 
prieš sofą ir veidrodį, įstatą į plonučius 
lapų drožiniais papuoštus auksinius rė
mus, kuriuos musės nubėrė juodais taš
kais; prieš sofą kilimas su paukščiais, 
panašiais į gėles, ir gėlėmis, panašiomis 
į paukščius: štai beveik visos puošmenos 
kuklių namelių, kuriuose gyveno mano 
seniai.

Tarnaičių kambarys buvo prikimštas 
jaumi ir nejaunų dryžais sijonais mer
gaičių, kurioms Pulcherija Ivanovna 
kartais duodavo siūti bet kokius niek
niekius ir versdavo valyti uogas, bet ku
rias daugiausia lakstydavo į virtuvę ir 
miegodavo. Pulcherija Ivanovna pripa
žino būtina laikyti jas namuose ir griež
tai žiūrėjo jų doros; bet, labai dideliam 
jos nustebimui, nepraeidavo keleto mė
nesių, ir kurios nors mergaitės liemuo 
pasidarydavo daug storesnis negu pa
prastai. Tai atrodė juo labiau nuosta
bu, kad namuose beveik visai nebuvo ne
vedusių žmonių, gal išskyrus tik kamba
rinį berniuką, kuris vilkėdavo pilku pus- 
frakiu ir vaikščiodavo basas ir jeigu ne
valgydavo, tai jau tikriausiai miegoda
vo. Pulcherija Ivanovna dažniausiai iš
bardavo nusikaltusiąją ir griežtai nu
bausdavo, kad daugiau to nebūtų. Ant 
lango stiklų zirzė baisi daugybė musių, 
kurias visas pranokdavo storas širšės 
basas, retkarčiais palydimas ausį rė
žiančio vapsvų spiegimo; bet, kai tik už
degdavo žvakes, visa šita goveda eidavo 
gulti ir, kaip juodas debesis, apdengda
vo visas lubas.

Afanasijus Ivanovičius labai maža te
sirūpino ūkiu, nors, beje, kai kada iš
vykdavo pas šienpiovius ir javų kirtėjus 
ir gana uoliai žiūrėdavo, kaip jie dirba; 
visą valdymo našta gulėjo ant Pulcheri- 
jos Ivanovuos pečių. Pulcherijos Iva
novuos ūkio rūpesčius sudarė nepaliau
jamas maisto sandėlio atidarinėjimas ir 
uždarinėjamas, nesuskaitomos daugybės 
vaisių ir augalų sūdymas, džiovinimas 
ir virimas. Jos namai buvo visiškai pa
našūs į chemijos laboratoriją. Po obe- 

' limi nuolatos degė ugnis ir beveik nie
kuomet r.cnu lipdavo nuo geležinio triko
jo katilas arba varinis dubuo su uogie
ne, vaisių drebučiais ar koše, pagamin
ta su medumi, su cukrumi 'ir dar neat- 
jalmenu su kuo. Po kitu medžiu vežėjas 
variniame inde nuolatos varė degtinę su 
persiko lapais, su ievos žiedais, su šir
dažole, su vyšnių kauliukais, ir į šito 
proceso pabaigą nė kiek neįstengdavo 
pajudinti liežuvio, vapėdavo tokius blė- 
nius, jog Pulcherija Ivanovna nieko ne
galėdavo suprasti, ir eidavo į virtuvę 
miegoti. Viso šito šlamšto būdavo pri
verčiama, prisūdinama, pridžiovinama 
tokia daugybe, jog, aikriausiai, jame 
bfrtki J pagalios, paskendęs visas kiemas 
(nes Pulcherija Ivanovna visada be to, 
kas jos buvo numatyta suvartoti, mėgo 
dar pagaminti atsargai), jeigu didžioji

dalis nebūtų buvusi suvalgoma dvaro 
tarnaičių, kurios, įsibrovusios į sandė
lį, taip baisiai ten apsirydavo, kad ^isą 
diena vaitoclavo ir skusdavosi viduriais.

Į žemės ūkį ir kitas sritis, kurios ne
lietė paties dvaro, Pulcherija Ivanovna 
maža tegalėjo gilintis. Prievaizdas, su
sitaręs su vaitu, vogdavo nesigailėda
mas. Jiedu įprato eiti į pono mišką, 
kaip į savo, pridirbdavo daugybę rogių 'ir 
parduodavo jas artimiausiame jomark-e; 
be to, visus storus ąžuolus, tinkamus 
malūnams, jie parduodavo iškirstinai 
kaimynams kazokams. Vieną tik kartą 
Pulcherija Ivanovna panoro parevizuoti 
savo miškus. Tam reikalui buvo pa
ruoštos drončkos su milžiniškomis odi
nėmis skraistėmis, kurios, lig tik vežė
jas timpteldavo vadeles ir arkliai, tar
navę kažkada milicijoje, pajudėdavo iš 
vietos, pripildydavo orą tokių keistų 
garsų, jog staiga pasigirsdavo ir fleitos, 
ir žvangučiai, ir būgnas; kiekviena vi
nelė ir geležinė sankaba taip skambėjo, 
jog net prie paties malūno buvo girdėti, 
kai ponia išvyko iš kiemo, nors šis nuo
tolis buvo nemažesnis, kaip du varstai. 
Pulcherija Ivanovna negalėjo nepaste
bėti, kaip baisiai buvo nuniokotas miš
kas ir kiek trūko ąžuolų, kuriuos ji, dar 
būdama vaikas, žinojo turint po šimtą 
metų.

(Bus daugiau)

Biskis apie grimą ir 
kostiumus

(Tąsa iš 3-čio pusi.)

tai jis nežinos, kas reikia daryt. Pa
vyzdžiui, tik vienų ūsų uždėjimas daug 
kitokį tipą padaro. Uždėsi didelius, že
myn nulinkusius ūsus — bus senis, už
dėsi tik arti gerklės ūsiukus—bus spor
tas arba šunadvokatis, uždėsi ūsiukus 
ir ant apatinės lūpos mažiukę barzdukę 
—bus daktaras, ir seka taip toliau. Tai
gi, ne tik kad su ūsais, bet ir su veido 
tepimu bei braižymu daug skirtingų ti
pų galima padaryt. Taigi visai nesimo- 
kinus to, sunku žinot.
, Beje, nekurios mūsų aktorkos pripra

tę pačios grimaruotis. Ir, ot, jos visuo
met užsitepa juodus antakius ir mano, 
kad tas jau ir gerai. Bet, iš publikos 
žiūrint, jos atrodo kaip su ragučiais— 
nenaturališkos. Mat, jeigu antakius pa
darai labai ženklius, tai reikia ir visas 
veidas pritaikyt prie to. Ir taipgi mūsų 
nekurios aktorkos nesiduoda grimaruo- 
ti arba nori, kad grimaruotum taip, 
kaip jos nori, o ne kaip jų charakteriai 
reikalauja. Ir, ot, kai jas nugrimaruoji, 
tai jos tuoj žiūri į veidrodį ir už keleto 
minučių pamatysi, kad jos jau daug 
jaunesnės, negu kad tu nugrimaravai. 
Tokios aktorkos, taip darydamos, ga
dina savo charakterį ir kenkia grima- 
ruotojui, nes, mat, publika mano, kad 
grimaruotojas taip nugrimaravo.

Beje, prie progos reikia pasakyti, kad 
dabar jau grimaruotojai prisilaiko dau
giau naturališkumo, ne taip, kaip kad 
seniau kad nutepdavo veidus, kaip ko
kių klajūnų.
t Kostiumai tai labai daug reiškia vai
dintojams. Nes, mat, kokius drabužius 
vilkėsi, tokis veik ir tipas tavo bus. Pa
vyzdžiui, ponas, kunigas, valkata, spor
tas ir žebrakas. Visų skirtingi drabu
žiai. Ir, ot, jau aišku, ką reiškia dra
bužiai. Bet labai gaila, kad mūsų vai
dinimuose dažnai būna drabužiai akto
riams nevisai kaip reikia pritaikyti. Ir, 
žinoma, tas gadina tipus ir patį vaidi
nimą. Mūsų vaidintojams reikėtų dau
giau atydos kreipti į tai.

Beje, ir mūsų chorams stojant dainuot 
ant estrados, irgi būna daug gražiau ir 
meniškiau, kai vyrai būna apsirengę 
juodais arba tamsiais “sūtais,” baltais 
marškiniais ir skersiniais kaklaraiščiais, 
o moterys uniformuotomis suknelėmis. 
Bet beda su mūsų moterimis. Jos, mat, 
viena kitą nori “subytint” ir siuvasi 
sukneles kiekviena pagal savo supra
timą. Ir, ot, nekurios pasisiuva kon
certines, o nekurios tik piknikines ir 
meno daug iš to nebūna. Būtų gerai, 
kad jos visos susitartų ir pasisiūtų vie
nos mados ir spalvos koncertines sukne
les. Juk vis tiek pat kainuoja. Bet, ži
noma, tokios uniformuotos suknelės la
biausiai tiktu rimtuose koncertuose.

Jonas Juška

Miami, Fla.
AČIŪ Už KVIETIMĄ

Gerbiamas Stankus parašė 
korespondenciją Laisvėje, ir 
tarpe kitų dalykų, prisiminė 
ir mane. Jis kviečia mane (jei 
vėl būsiu Floridoj) apsilankyt 
pas juos, ir prižada priimt, pa
vaišint, ir t.t. Atsiprašau gerb. 
Stankų, kad šį sykį negalėjau 
su juomi pasimatyti. Dienos 
bėgo greit, o mes, taip sakant, 
vis buvome ant kelio, važia
vome vis toliau ir toliau, ko! 
pasiekėme net Cuba. Iš Gubos 
jau važiavome link Nortų, nes 
Mąsytės vakacijos jau baigėsi. 
Tš dalies yra “kalti” ir -tūli 
miamiečiai lietuviai, su ku
riais teko pasimatyti; nei vie
nas iš jų nepasiūlė važiuoti 
pas Stankų. O aš, neturėda
mas adreso, ir dar nakties lai
ke,. negalėjau važiuot-klaidi- 
nėt.

Bet vistiek ačiū už kvieti- 
■mą. Dabar jau vėl gyvenu to
li nuo Miami miesto. Jei kitą 
sykį vėl nuvažiuosiu į Miami 
(jei nepalysiu po velėna?) — 
tai bandysiu pasimatyti su 
gerb. Stankum.

Taipgi gerb. Stankus stebi
si, kad aš atvažiuoju į Miami, 
arba abelnai Floridon, nes, sa
la), “mudu su Natalija pakriti
kavome Miką, ir manėme, kad 
jis niekad čia nebeatvažiuos, 
bet apsirikome.“ Tikrai taip 
ir yra: Stankus ir Natalija ap
siriko, nes jie nežino, kokis 
yra tasai Mikas. Man malonu 
dalyvauti ten, kur yra dau
giau diskusijų - kritikos įvai
kiais klausimais. Gerb. Stan
kus nekritikavo Miką, bei 
stengėsi apgint Miami* miestą, 
ir Floridą. Tame yra tam tik
ros priežastys, kurių čia nemi
nėsiu; kad nesnpykint florL 
diečių.

Praėjusiais metais, žiemos 
laike, buvau nuvažiavęs Ari- 
zonon, o šiemet Floridon. Va
saros laike Nertuose gyveni 
gražu-malonū, bet kai ateina 
šaltieji žiemos mėnesiai, tai 
nelabai gerai.' Todėl aš, kol

galiu, tai ir bėgu iš Nortų į 
Šautus. Arizonoj klimatas yra 
geresnis-sveikesnis, bet Flori
da yra arčiau, ir parankiau 
nuvažiuoti. Miami ir St. Pe- 
tersburgo labai drėgnas kli
matas. Ar žmonėms, ku
rie turi kokias nors “kvara- 
bas,“ yra sveika ten gyventi, 
ar atostogaut—nežinau. Tik 
sąžiningas daktaras galėtų 
pasakyti.

Mikas Detroitietis

Rooseveltas buvo prašęs 
pagalbos iš Šveicarijos 
prieš nacinę Vokietiją

Bernas, Šveicarija. — Bu
vęs Šveicarijos prezidentas 
Von Steiger paskelbė, kad 
1945-ais metais jis gavo 
laišką nuo Roosevelto apie 
kovą prieš nacinę Vokietiją. 
Rooseveltas prašė šveicarų, 
kad jie nustotų prekiavę su 
vokiečiais. t

Šveicarijos prezidentas 
atsakęs, kad šveicarai sim
patizuoja laisvės jegonls, 
kurios kovoja prieš nacinę 
Vokietiją, bet negali sulau
žyti savo neutralumo.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

vają Lietuvą—prieš tris laik
raščius.

šitie laikraščiai yra tauti
ninkų.

Manyje kyla klausimas : ko
dėl gi protestuotojai neprotes
tuoja prieš klerikalų spaudą, 
kurioje taipgi V. Biržiška bu
vo pultas?

Kodėl jie neprotestuoja prieš 
enciklopedijos leidėją, pasta
čiusi V. "Biržlska^'k bedarbių 
eiles? . \

Kodėl toks vienšališKumas ? !

Jei tamsta dar neturi Me- 
telionio knygos “Apie Dievus 
ir ‘Žmones,” tai pasirūpink įsi
gyti. Kaina $1.50. Gaunama 
Laisvės knygyne.
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LIETUVIU KULTŪRINIO
CENTRO REIKALAIS

Šiomis dienomis į garbės 
narius įsirašė:

Napoleonas Kisielius, 
Brooklyn, N. Y., ir savo mi
rusį brolį Petrą Kisielių 
įrašė.

Vėtras Babarskas, Hollis, 
N. Y., paaukojo savo pasko
los nuošimti $2.00.

Ačiū šiems Kultūrinio 
Centro rėmėjams.

Kiek laiko atgal buvo ra
šyta, kad Lietuvių Kultūri
nio Centro sienoje bus įdė
ti mirusiųjų garbės narių 
paveikslai. Tuo, klausimu 
buvo pranešta mirusiųjų 
artimiesiems, prašant pri
siųsti paveikslus. Iki šiol 
prisiųsta jau septyni pa
veikslai. Laukiame daugiau.

Taipgi norime priminti, 
kad dabar yra gera proga 
ir kitiems, kurių mylimieji 
yra mirę, įrašyti juos į gar
bės narius ir prisiųsti jų 
□aveikslus. Tai būtu labai *- 4.

<; 1
į SVEIKINIMAI

VELYKOMIS

: Nuo

DANVERS
j SAVINGS BANK :
b i '1
! Danvers, Mass.

puiki įnirusiems pagarba.
Visais Lietuvių Kultūri- 

! nio Centro reikalais reikia 
rašyti sekamai: Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic 

I Ave., Richmond Hill .10, 
j N. Y.I —

Planuojama tarptautinė pre- 
| kybos paroda, kurią tikisi su- 
Į rengti ateinantį pavasarį, New 
1 Yorko Coloseume. Pastatų dar 
; nėra, bet planai rodo, kad 
i tuo laiku jau bus.

Brooklyno Borough Park ir 
Bay Ridge srityje apiplėštos 
dvi aludės. '

VELYKŲ SVEIKINIMAI 
Visiems Mūsų Klientams ir Depozitoriams 

PEOPLE’S SAVINGS BANK 
221 Main Street, Brockton, Mass.

• Philadelphia, Pa Jau Arti Operetiškas

KONCERTAS
RENGIA A.LDIEČIAI IR MOTERŲ KLIUBAS PAGERBIMUI VISUOMENININKO J. RAINIO

Pradžia 7:30 v. vakare 
rreen St.

Įvyks Šeštadienį Pradžia 7:30
Balandžio-April Salėj e 414 G

Tadas Kaškiaučius
Tenoras

Suzanna Kazokytė
Dramatiškas Sopranas

Augustinas Iešmantą
Baritonas

Nellie Ventienė
Sopranas

Grupe žymių talentų iš Brooklyn, N. Y. suvaidins įspūdingą* aktą iš operos “Bailus Daktaras.”
Taipgi dainuos New Yorko ir New Jersey Kvartetas. Apart minėtų grupių, Suzanna 

Kazokyte ir Augustinas Iešmantą dainuos solus.

Šis koncertas bus labai įspūdingas, vertas išgirsti ir pamatyti kiekvienam meną branginančiam žmo
gui. Tuom pat kartu pagerbsite Joną Rainį kaipo ilgametį visuomenininką. Įžanga $1.00



ŽINIOS B LIETUVOS
KOLŪKIEČIAI SUVEDA 

METŲ REZULTATUS
MARIJAMPOLĖ.— J. 31 d. 

Naujame “Šešupės” žemės 
ūkio artelės klube Įvyko kolū
kiečiu at ask a it i n is-r i n k i m i n is 
susirinkimas. Ataskaitini pra
nešimą padarė kolūkio pirmi
ninkas Miežlaiškis.

žemės ūkio artelės piniginės 
pajamos 195 1 metais sudarė 
daugiau kaip 1,200,000 rubliu, 
žymius laimėjimus pasiekė gy
vulininkystės darbuotojai. An
tai, kandidatas i Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatus melžėja Magdė Vosylie- 
nė primelžė iš kiekvienos jai 
paskirtu 10 karvių po 5,020 
litru pieno. Aukštus rodiklius 
pasiekė melžėjos Kasparavi
čienė, Bronė ir Antanina Jan- 
čiulienės ir kitos. 1954 motais 
iš kiekvienos karvės primelžta 
po 3,394 litrus pieno.

Pajamos iš 1 hektaro žemės 
viršija 1,100 rubliu. Kiekvie
nas darbingas kolūkietis išdir
bo vidutiniškai daugiau kaip 
po 400 darbadieniu. Kolūkie
čiai už kiekvieną darbadienį 
gaus apie 6 rublius pinigais, 3 
kilogramus grūdu, pašaru gy
vuliams, vilnos, cukraus ir ki
tų produktų.

Kolūkio pirmininku vėl iš
rinktas Miežlaiškis.

VIETINĖS TRĄŠOS—KU
KURŪZŲ LAUKAMS

PANDĖLYS.— Rajono kol
ūkiečiai ir mechanizatoriai 
sparčiai i laukus veža vietines 
trąšas, šiuo metu pirmauja 
“Einorių” žemes ūkio artelė. 
Gegužės pirmosios MTS me
chanizatoriams padedant, kol
ūkiečiai kasdien i laukus išve
ža po 300 centnerių mėšlo. 
Ypač daug trąšų vežama i 
tuos plotus, kur bus sėjami 
kururūzai. Iš viso kolūkyje 
jau išvežta daugiau kaip 350 
tonų mėšlo.

Taip pat sparčiai vietines 
trąšas kukurūzų plotams tręš
ti veža “Lėvens krantų;” 
“Kvietkų,” “Panemunio” ir 
kiti rajono kolūkiai.

J. Jašinskas
Kumelionių tarybiniame ūkyje

MARIJAMPOLĖ.— Tarybi
nio Vikio darbininkai sparčiai 
ruošiasi pavasario laukų dar
bams. Jau supilta visų rūšių 
sėkla, antrą kartą vykdomas 
sėklos daigumo patikrinimas. 
Didelis dėmesys skiriamas vie
tinių trąšų sukaupimui. Tam 
darbui plačiai panaudojami 
traktoriai ir arkliai.

Praėjusiais metais Kumelio
nių tarybinis ūkis išaugino 
gausų kukurūzų derlių, ūkio 
darbininkai Įsipareigojo smar
kiai išplėsti šios vertingosios 
kultūros pasėlių plotus. Tary
binio ūkio darbininkai rūpes
tingai ruošiasi kukurūzų sėjai 
ir auginimui. Jau parinkti plo
tai, kur bus sėjami kukurūzai.

Teatro ir saviveiklininkų 
bendradarbiavimas

PASVALYS.— Rajono kul
tūros namuose buvo suorgani
zuotas dramos ratelių vadovų 
seminaras. Seminarą surengė 
Panevėžio dramos teatro reži
sierius Lietuvos TSR nusipel
nęs artistas V. Blėdis. Daly
vaujant kolūkių ir Įmonių dra
mos ratelių vadovams, semina
re buvo išnagrinėtas režisūri
nis darbas, sceninė kalba ir kt.

Panašūs seminarai numato
mi surengti ir ateityje.

Šimto aštuoniadešimt vietų 
tipinė karvidė baigta statyti 
Utenos rajono “Leliūnų’’ kol
ūkyje. Karvidėje Įrengtos au
tomatinės girdyklos.

M. Dieninytė

Nauja siuvimo ateljo atida
ryta Šiauliuose, Tarybų gatvė
je. Joje užsakytojas gali gau
ti reikiamą medžiagą.

Z. Kairys

Parodą tema “Už sveiką so
cialistinę buitį” šiomis dieno
mis surengė Kauno respubli
kinė biblioteka kartu su Me
dicinos institutu.

G. Masčiukaitis

•MMi

Kiaurus suokalbis 
atėmimui darbinin
kų gegužinės

Unijistų ir kitų darbininkų 
organizacijų išrinkta delegaci
ja praėjusį antradienį lankėsi 
miesto valdžios Įstaigose rei
kalauti, kad darbininkams bū
tų sugrąžinta jų Gegužinėj) 
Pirmosios minėjimų tradicine 
vieta — Union Square.

Delegacija buvo konferenci
jos Įgalinta derėtis. Jeigu jau 
miesto valdžia taip nori pa
tenkinti keletą dešimtu biz- i
nierių, kurie sakosi norį aikš
tės tai dienai, tad vardan 
draugiško sugyvenimo, dešim
tys tūkstančių darbininkų nu
sileis. Konferencija Įgalino 
savo delegaciją būti “square 
and fair:” lai jie turi dalį 
laiko, o darbininkai tenkinsią 
kita to laiko dalimi.

Kiekvienam konferencijoj ė 
buvo aišku; kad jokia teisėtu
mo prisilaikanti Įstaiga tokio 

' pasiūlymo negalėtų atmesti.
Tačiau darbininkų delegaci

ja sutiko griežtą pasipriešini
mą. Niekaip, girdi, ponai ne
galėtų apsieiti su puse ar ii 
daugiau laiko. Jiems reikalin
gas visas laikas nuo nakties 

I iki nakties.
Prisilaikydama tos pačios 

gero kaimyno taktikos, dele
gacija pasiūlė nuolaidą. Ji pa
reiškė : — Užregistruokite
mums sekmadienį, gegužės 
1-mą, jeigu jau negalite mums 
leisti naudotis aikšte šeštadie
nį, balandžio 30-tą.

—O, ne, ne, — sujudo val
dininkai, — aikštė išduota 
abiem dienoms tai pačiai gru
pei, 14 Street Businessmen’s 
Association.

’tai išgirdęs, darbininkų ge
gužinei rengti komitetas, susi
šaukė spaudos konferenciją. 
Ton pareiškė, jog toks valdi
ninkų poelgis yra “aršiausiu 
puolimu ant darbininkų teisių 
ir ant tradicinės Gegužinės 
Pirmosios minėjimui vietos.” 
Kada, kur gimė ponų 
noras gegužinei

New Yorko darbininkai mi
nėjo Gegužinės Pirmąją (su 
demonstracijom's ir paradais 
bei masiniais mitingais) per 
69 metus, ši jau yra 70-toji 
-ventė. Tiktai paskiausiais ke- 
leriais makartizmo metais pra
dėta daryti kliūčių. Pirmu 
kartu pernai makartistai su
darė tą planą užsodinti biz
nierius aikštėje tą dieną. Ta
čiau’ darbininkų protestai iš
reikalavo pusę dienos darbi
ninkams. Kurie nuėjome pa
žiūrėti ką daro ponai su savo 
gegužine, valandomis pirm 
darbininkų susirinkimo nebe
radome nei vieno pono. Tei
ravausi, kas atsitiko su ponų 
demonstracija. Ten sėdėjusie
ji parkutyje nuo ryto, atsake:

—Ką jie čia darys, kad 
publikos nebuvo.

I Gi dabar, staiga, jiems pri
reikė net dviejų dienų. Ponai 
makartistai valdžios įstaigose 
ir už jų sienų tariasi tuomi 
labai mandriai pasielgę. Ta
čiau darbininkai tos skriaudos 
nenutylės. Dar yra vilties, 
kad pakilęs .protestų balsas 
darbininkams aikštę gaus, ži
noma, tas, pirmoje vietoje, 
priklausys nuo pačių pažan
giausių darbininkų veiklos.

gg

Pagerbs jaunimo vadą
New Yorko Jaunųjų Darbi- 

ninki>Lyga rengia bufetą, pro
gramą ir šokius pagerbti Jo
seph Bucholt. Jį išleidžia iš 
vadovybės jaunimui Į kitą 
darbo sritį. Įvyks balandžio 9- 
tos vakarą, Yugoslavų Salėje, 
405 W. 41st St., N. Y. .

Bucholt, vienas tos organi
zacijos Įkūrėjų, buvo dauge
lio veiksmų vadu ir šios vals
tijos organizacijos pirmininku 
nuo 1951 metų.

Mobilizuojasi apginti 
darbininkų vadovę

New Jersey Įsikūręs laiki
nasis Martai Stone apginti ko
mitetas šaukia konferenciją 
balandžio 16-tą, nuo pietų, 
Clinton Ave., Newarke. Regis
tracija $1.

Kalbėtojais numatoma Regi
na Frankfeld, kuri pati jau 
atbuvo kalėjime, kaip Smith 
Akto auka; Lewis Moroze iš 
Civilinių ' Teisių Kongreso, 
Bert McLeech iš Conn., taipgi 
pati Martha Stone.

Konferencijos šaukėjai pa
žymi, jog šios konferencijoj) 
sėkmingumas labai svarbu ga
lėjimui apginti ne vien tiktai 
Marthą, bet ir visų teises.

Laivakroviai nepriima 
vergiškų sąlygų

Balandžio 7-tos rytą radijas 
skelbė, kad Brooklyno laiva
kroviai šaukiami Į nepaprastą 
susirinkimą po pietų, darbo 
laiku. Pranešėjai tą reiškinį 
perstatė kaip “raketierišką.” 
Tačiau žinant unijos padėtį, 
matosi, kad tai unijos pastan
ga pareikšti protestą prieš už
mojį uniją sunaikinti.

Pranešime sakoma, kad val
dinė Deweyaus uždėta Water
front komisija neįleidžia Į 
samdos vietas unijos atstovų. 
Unijistai supranta, jog tai 
reiškia paneigimą unijos, su
grąžinimą vergiškų sąlygų.

Gird ėjęs

Apiplėšė deimantų 
prekybos įstaigą

Balandžio 6-tą New Yorke 
plėšikai nejuokais šienavusi 
Velykoms. Iš daugelio Įvykdy
tų apiplėšimų, antruoju didu
me turbūt buyo apiplėšimas 
Verbeeck firmos, 64 Fulton St.

Trys užsimaskavę vyrai atė- 
jo Įstaigon vos tik atidarius ir 
pradėjus dirbti. Dirbantieji 
buvo už grotų. Tačiau grasin
dami šauti, plėšikai privertė 
darbininką atrakinti grotines 
duris. Išnešė apie šimto tūks
tančių vertės deimantų.

Berniukas laimėjo 
$2,500 už kalbą

. šiomis dienomis vykdytoje 
kompeticijoje išrinkti geriau
sią prakalbininką dalyvavo 
325,000 vidurinių mokyklų 
mokinių. Rytinių valstijų pir
muoju oratoriumi išėjo brook- 
iynietis David Leahy, 17 metų. 
V isaša 1 išk o j e k o m pet i c i j o j e, 
kurioje dalyvavo tiktai 4 tu
rintieji aukščiausius kreditus, 
jis išėjo antruoju, laimėjo 
$2,500 mokslui kolegijoje, ku
rioje jis pasirinks mokytis.

New Yorke du plėšikai iš 
retenybių kolektoriaus išnešė 
daug pinigų, bet sau mažai 
naudos. Daug išneštųjų pinigų 
buvo Įvairios retai užtinka
mos svetimšališkos iiyameriko
niškos visokiausios kapeikos, 
kurios praktiškame gyvenime 
—bevertės.

Balandžio 6-tą Woodsidėje 
įvykdytu’ banko apiplėšimu 
nuplėšta ir Sutton u i šlovė. Se
niau toki apiplėšimai būdavo 
kredituojami jam. Bet šį syki 
jis jau buvo kalėjime.

Laisvės Piknikas

Liepos 2 Vai.
July Popiet

j National Hall & Park
65-18 88th Ave., Woodside, N.Y.

Gaus $50,000 
jž sužeidimą

Melvin Cohn, 14 metų, buvo 
/sužeistas eksplodavus žaisli
niam chemiko setui, kuris tų 
žaislų gamintojų buvo pažy
mėtas kai]) “visiškai saugus 
vaikams.” Eksplozija vaikui 
nutraukė porą rankos pirštų, 
sužalojo koją, apdegino veidą 
ir padarė kitų žaizdų kūne. 
Tai Įvyko praėjusių metų ge
gužės menesį.

Tėvas buvo užvedęs bylą Į 
gauti atpildo $500,000. Teis
ime ’tebesvarstant bylą, firma 
pasiūlė $50,000. Tėvas sutiko 
tą sumą priimti.

Byla buvo užvesta prieš iš
dirbėjus to žaislo; pristatinė- 
tojus krautuvėms ir prieš žais
lą pardavusią krautuvę.

■New Yorke nuteisti 3 daly
viai keisto raketo:' moteris su
rankiodavusi merginas eiti pas 
daktarą prašyti aborto, o vy
rai prisistatydavo daktarai 
kaip policistai ir reikalaudavo 
pinigų, grasindami areštu.

Artėjant taksy dienai
Šio mėnesio balandžio (Ap

ril) 15-tą New Yorko valsti
jos gyventojams prisieina su
mokėti nuo pajamų dvejus 
taksus — federaliu’s ir valsti
jos. Seniau fed erai i ai būdavo 
mėnesių anksčiau.

Negalintiems patiems išpil
dyti taksų blankas, ar turin
tiems1 specialių problemų, ku
rias sunku patiems išsiaiškin
ti, tame informacijų teikia, 
blankas išpildyti padeda pati 
valdinė Įstaiga: Internal Re
venue Service. 484 Lexington 
Ave., New Yorke. Valandos 
nuo 9 ryto lig 7 vakaro visą 
paskutinę savaitę. Paskutinę 
dieną, penktadienį, atdara lig 
pusiaunakčio.

Valdinėje Įstaigoje patari
mai nieko nekainuoja ir, jeigu 
viskas tvarkoje, išpildo neblo
giau, kaip bile kur pas apmo
kamus pildyto jus. žinoma, ke
bo dokumentai netvarkoje, ar 
labai daug visokių painiavų 
yra, atrakavimų daug reikia 
daryti, tenka ir pas apmoka
mus specialistus nueiti.

Brook lyne žydų ligonine 
sergantiems chroniškomis ligo
mis treti iš eilės metai gavo 
iš valdžios paskyrą tyrimui 
proteinų veiklos Į gydymą.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barboris
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MATTHEW A

(BUYAUSKAS)

j LAIDOTUVIŲ ::

I
 DIREKTORIUS i!

• •

426 Lafayette St- -į
Newark 5, N. J. :* 

MArket 2-5172

• • l 
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GARBINGAS

ŠERMENŲ APTARNAVIMAS

JOSEPH V. McGRATII 
Laidotuvių Direktorius 

91-20 87th Ave., kamp. 92nd St.
Jackson Heights 

HAvemeyer 6-3700

Krautuvių darbininkai 
siunčia delegaciją 
i Washington^

CIO Retail, Wholesale & 
Department Store Unijos !c- 
kalai New Yorko mieste i’* iš 
artimosios New Jersey ruošia 
delegaciją i Wash ingtoną. Ten 
lankysis balandžio 19-tą. Rei
kalaus Įstatymiškai pakelti 
minimum mokesti iki $1.25 už 
valandą.

Atmetė ragangaudžiu 
užmojį ant namų

New Yorko ragangaudžiu 
užmojis priversti darbininkus 
šliaužioti prieš makartistus už 
butą, nepavyko. Nežiūrint, kad 
Seimeli tcbevaldo reakcinin
kai, tačiau jie paliko nepada- 
rj'tą Įstatu’ Queens republiko- 
no assemblymano John DiLeo- 
nardo bilių.

Bilius reikalavo neįleisti i 
projektus ar Į kitus valdinės 
paramos ar paskolos gavusius 
namus tų žmonių, kurie būtų 
Įtarti “subversyvumo,” ar na
rystėje tariamose “sųbversy- 
v ės e ” o r g a n i z a c i j o.s o.

Pasamdė dar 782 
naujus policistus

Policijos komisijonierius 
Adams išsiuntė Į pareigas gat
vėse dar 782 naujus policistus, 
ką tik baigusius! speciali poli- 
cisto darbui pasiruošti kursą.

Kalbėdamas kursantų išleis
tuvėse, majoras Wagneris sa
kė, kad bėgiu vienerių metų 
pasamdymu naujų padauginta 
miesto policija 1,600 asmenų. 
Gi pasamdymas prie mokyklų 
trafiko sargais civilinių, atlei
do dar 2,000 policistų tiesio
ginėms policijos pareigoms. 
Majoras žada dar didinti po
licijos štabą.

Abraham Lincoln High 
School, Brooklyne, šiemet mi
ni 25 metų sukakti.

55 DODGES-PLYMOUTHS 
žaibuojantis Pirmyn Stilius 

Matykite

A R M A ^.TS.
Downtown Brooklyn 

Dodge—Plymouth Dealer
75 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn

KABRO ”
Generaliai Kontraktoriai

★ 1 ir 2 šeimom. Perdaromi
★ Pratęsimai—Žaislarūmiai
★ Oil Burners—Įmūrijimai
★ Maudynių—Virtuvių Taiysmai
★ Storm Langai—Durys

Visokių Rūšių Pataisymai 
Visas Darbas Garantuotas 

i 

132-03 111th Avenue
Ozone Park

JA. 9-0922-1777
Klauskite Mr. Marco

ANGLIŠKAI
Visiškai Naujas Metodas

Mokiname su nuostabiu pasise
kimu j trumpą laiką

Privatinės Lekcijos $1.75
Kasdien 9 A. M. iki 9 P. M.

Blanche Fisher
104 West 40th St., N. Y. C.

: Biednioką sumušė 
ieškodami turto

Brooklynietis Ivor Esperson. 
52 metų, gyveno iš pašalpos. 
Gal kas juokaudamas, o gal ir 
iš nuožiūros (jis: gyveno, vie
nas 5 kambarių, bot tik $25 
per savaitę rendos mokame 
bute) paskleidė nuomonę, būk 
jis esąs pinigais “apžėlęs.”

Aną dieną ji rado pavojin
gai sumuštą, be sąmonės.-Jo 
bute viskas apversta aukštyn 
kojomis, išdraskyta, net čiu
žinys suplėšytas ieškant turto. 
Tačiau keletą dolerių jo tikro
jo turto taip ir neradę, pini
gai tebebuvo savo vietoje.

4
PRINCO BĖDOS

Buvusio Rusijos princo Obo- 
lenskio sūnus, Yonkers gyven
tojas, tapo pašauktas teisman 
už neatsiteistus trafiko tikie
tus. Vieną jis gavęs už prava
žiavimą raudonos lempos, 4 
už pergreitai važiavimą.. 11 
už pastatymą auto užjausto
je vietoje. Priedams, jį dar 
kaltina už vairavimą be leidi
mo ir už vairavimą neregis
truoto auto.
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MADAME LOUISE
4 Ploninimo Salionas

Del Sveikatos ir Grožio
' Ploninimas £
j Hydrotherapy, Garo kabinetai,e 

švediški Medikaliai Masažai p
j Dabar po 365 West End Ave. u 

(arti 77th St:)
šaukite Trafalgar 7-8615

Visos darodytos šaknelės, na
tūralūs vitaminai, dietinis mais
tas, tikri medūs. Didelis pasirin
kimas. Knygos apie šaknis pa
siunčiamos ant pareikalavimo.

MARY LUST
1234 Lexington Ave., N. Y. C.

(83rd —84th Sts.)
RII. 4-3292 — Kasdien 9—7 P.M.

POLDI EISELT
“Visko Reikalingo Moteriškei” 
Korsetai, brazyrai, pirštinės, 

bliuskutės, kojinės, suknelės etc.
1646 Second Avenue

(Tarpe 85th ir 86th Streets)
REgent 4-2214

ANNA JACOBSON 
BEAUTY PARLOR

Įsteigta 26 Metai 
Prieinamom Kainom 

Visas Darbas Garantuotas 
Pradedant Pirmadieniu 

Baigiant Šeštad. 8A. M.—8 P. M. 
115 E. St. Marks Place 

(Tarp 1st Ave. ir Avenue A) 
Now York 9, N. Y.

ORegon 7-5843

KRĖSLAI 
ATNAUJINAMI

Medžio ,. Chrome . Wrought Iron
Įimant:

Masland Duran Plastic. Naujas 
Padding. Naujos Vinys. Nauji 

apsiuvimai ir 1.1.
Aprokavimai Nemokamai!

Nemokamai Pasiimame
Ir Grąžiname!

' šaukite HY. 7-1798

Emanuel Joseph Co.
586 Seneca Aye., 

Ridgewood, Queens

MASPETH
Ridgewood Plateau

Naujai Kostumerskai Statyti 
2 šeimom Namai

2 ir 8 Miegrūmiais <
1 ir 2 Garadžiai

Beržinės šėpos, mokslinė virtuvė, 
patios ir maudynės — vanities. 

Aliejum-vandeniu šildomi. 
PRIEINAMOS KAINOS!
64th St. ir 53rd Drive

Busas į subway sustoja ant 
kampo

HICKORY 6-9654.
ILLINOIS 9-3608

Autorizuotas 
VOLKSWAGEN 

Dyleris
Sedans — Convertibles 

Station Wagons — Trucks 
DABAR IŠSTATYTI

STRANS AUTO SALES 
CORP.

1474 Jerome Ave., Bronx 
CY. 3-3248

Sales—Service—Parts

6 pusi.—Laisvi (Liberty)-šeši., Balandžio (April) 9, 195S
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HELP WANTED—FEMALE
FINNISH EMPLOYMENT^ 

AGENCY į
Poros ar pavieniai. Virėjai, \&r-’ 

naitės, namų ruošai darbininkai. 
Daliai ar pilnam laikui. Guolis vie
toje ar kitur. Patyrę ir be patyri
mo. Greitas padėjimas j darbus vi
siems.

860 Madison Avenue, N. Y. C. 
Tel. BU. 8-6562

STATEN ISLAND- 5 minučių va
žiavimas nuo Ferry. Reikalinga na
mų darbininkė, paprasta virėja, G 
rūmai, nauji namai, visi įrengimai • 
3 šeimoje, atskiras kambarys, TV. 
privatinė maudynė. Gera alga. Pa
sitikima moteriškė, pageidaujama 
aukštos rekomendacijos. Saukite: 
GIBRALTAR 2-3335.

(70-73)

NAMŲ DARBININKE, švari, my
linti vaikus, abelnam namų darbui. • 
Nereikia valgių gaminti, atskiras 
kambarys, maudynė ir TV set. 
Linksma apielinkė daktaro na
mai. Priimtina vėliau atvykusi. Al
ga $45.00 į savaitę. Telefonuokito:

Great Neck 2-5181
(70-72)

HELP WANTED-MALE

SUPERINTENDENT

24 šeimos. Gaus 4 kambarius, ge- 
są ir elektrą veltui, priskaitant $50 
į mėnesį.

ŠAUKITE TREMONT fc-4455
Pirmadienį larp 4 ir G7v. v.

(70-72)

REAL ESTATE

BAYSIDE — Savininko pasiūlymas.
2 nauji mūriniai namai, split level,
3 miegrūmiai, dvi maudynės. Dide
lis rekriacijos rūmas, automatiškas 
šildymas, arti mokyklų, krautuvių 
centro ir komunikacijų. 209th St., 
tarp 35111 ir 36th Avės.

Tel. BA. 5-0735
(64-70)

Rinktiniai medžiais apauginti lo
tai, 2 ir 3 miegrūmių namai. Idea
liški atsistatytojams. $6,950 ir aukš
čiau. Maži įmokėjimai. 80% mort
gage. Shells, nuo $3,200 aukštyn, 
pabudavoti. Prie vandens nuosavy
bės, Peconic Bay. Marių -maudynės 
už 5 minučių. Žuvavimas. Mes lai
kome atdarą visada. Ofisas ant Sag 
Harbor, Bridgehampton Turnpike. 
SAG HARBOR 5-0224 — SAG HAR
BOR 5-0743.

(69-71)

PARDUODA SAVININKAS, anks- 
• tyvas užėmimas, aukštos klasės

West Bronx 3 šeimų Fields!one re
zidencija. Du 6 rūmų duplex ir vie
nas 3*2 rūmų. Visas slate stęfeas. 
2 karam garadžius, ant 55x125 loto. 
Prašo $42,000. Kviečiame phmatyti, 

i bet tik rimtai norinčius pir\e(i. Šau- 
I kite: WO. 4-8350, 9—11 A. M. arba 
IlY. 9-3165 (6—7 P. M.)

(69-70)

PARDUODA SAVININKAS - KcW 
Gardens Hills, 6 rūmų, (3 miegrū
miai), mūrinis, atskiras. Garadžius, 
insulated combination storm ir 
screen langai. Naujos vinylite grin
dys. Tiled virtuvė, ištaisytas skie
pas. Naujas dvigubom durim šaldy
tuvas. Greitam pardavimui tik — 
$14,750. Kviečiame pamatyti tik 
rimtus pirkėjus. Tel. OL. 8-7958.

(69-71)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

BOARDING HOUSE. Kingston, 
N. Y. Priežastis pardavimo — liga. 
12 kambarių, 4 cabins, patrauklus 
dining rūmas. Maudymosi prūdas, 
puikiausiose sąlygose. 35 akrai miš
ko, gražios pievos. Proga virėjui.

Rašykite Box A 5, Room 830
11 West 42nd St., N. Y. C.

(68-71)

S,!! nuolaida parduoda savininkas. 
Mėsos krautuvė, gera vieta, 5’i me
tų senumo. Ideališka tėvui ir sūnui. 
Naujai įrengta. Parduosime . už 
$4,000. ($4,000 žemiau origitysJės 
kainos). Geras mortgage, nes savi
ninko namas. Kviečiame pamąlyti.
212 E. 29th St., N. Y. C. Arba bu
kite: M U. 9-6398

(70-73) *

Gembleriui numažino 
piniginę pabaudą

J. V. apeliacinis teismas 
New Yorke atsisakė išteisinti 
gemblerį Frank Costello. Ta
čiau numažino pabaudą, vie
ton $30,000, paliko tik $20,- 
000. s.

Costello buvo kaltinamas bė
giu 1947-49 nusukime taksais 
$39,015. Nuteistas ir kalėti, ta
čiau vis tebebūna laisvas po 
kaucija. Apeliacijoms karto-
jautis ir tęsiantis, gal gaus at
leidimą ir nuo* kalėjimo. Jis 
jau yra 63 metų.

Wagneris nepatenkintas 
Seimelio tarimais

Majoras Wagneris saloajog 
Seimelis nedavė miestui jokios 
finansinės paramos. Tuomi 
Seimelis spiria miestą užsidėti 
didesnius taksus.




