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Pagal.au Ike prabils

•K. P. vadovą savikritika 
Didinai ateities planai

A. Žilėnas

Sovietų K. P. suvažiavimas 
eina prie pabaigos: išrinko 
naują centralinį komitetą

šaltoji Europos žiema

šį savaitgalį prezidentas Ei- 
senhoveris paskelbsiąs, ar jis 
kandidatuos. Viską, ką mes 
galime* sakyti, tai: pagaliau!

Reikia pasakyti, kad dauge4- 
iiui amerikiečių tas visas rei
kalas įgriso iki gyvo kaulo. 
Tas įtempimas, tas didelio de
ni e s i o koncentravimas a n t 
prezidento, tas teatrinis priė
jimas prie viso reikalo, ban
dant jį padaryti kuo drama
tiškesnių, gal atrodo natura- 

> 's tiems specialistams, kurie 
supa Eisenhowerj.

Bet ne eiliniams žmonėms. ;

Maskva. — Tarybų Są
jungos 
jos >

jūsų didžiules pastangas ir 
atsiekimus, pasiektus tikrai 
leninistiniu pasiryžimu.”

Suvažiavime dar kalbėjo 
Kaganovičius, Pervuchi- 
nas, Furceva ir eilė vadų iš i 
skirtingų Sąjungos respub

Su važiavimo aprašymai 
apima visus tarybinių laik
raščių puslapius ir Maskvos 
radijas per valandas per
duoda kalbu tekstus, v

k

Lenkijoje priviso daugybė 
vilkų, Baltijos jūra visai 

užšalo Danijos sąsiauryje

Amerikos žmonių dauguma 
turi tam tikrą pagarbą ir net' 
šiltokus jausmus prezidentui 
Eisenhoweriui. Bet žmonės 
turi daugybę kitų problemų, 
,ii( ms jau nusibodo klausytis 
t u v iso k i ų s p ė 1 i o j imą, a be j o j i - 
mų, dvejojimą, puse lūpą ta
riamų žodžių ir visokių simp
tomą, kurie ateina iš Eisen- 
nowerio asistentų ratelio.

Gana tai gana.

Sau d i-A ra biją yra Jungtinių 
Tautu narė, ji yra pasirašiusi 
visokius laisvės ir žmogaus 
asmenybės teisią čarteriųs ir 
tt. Bet Sau d i-Arabijoje dar 
prekiaujama vergais, ypatin
gai jaunametėmis mergaitė
mis, kurios atvežamos iš Afri
kos negriškų kraštų ir parda
vinėjamos turčiams.

Kad yra reikalo Jungtinėms 
Tautoms įsimaišyti, nėra klau
simo.

Komunistų parti
jas suvažiavimas 

ketvirtadienį turėjo išrink
ti naują centralinį komite
tą ir atlikti paskutinius 
darbus. Maskvos radijas 
pranešė, kad suvažiav. bai
giasi tokios vienybės ir vil
ties nuotaikoje, kuri pra
lenkia visų praeiti! suvažia
vimu.

Trečiadienį buvo plačiai 
diskusuo jamas Bulganin© 
patiektas ekonominis pla
nas. Buvo pabrėžta, kad a-

* teinančiais metais Tarybų 
Sąjungoje milijonai žmo
nių dirbs tik septynias va- 

i landas dienoje arba tik 5 
dienas savaitėje. Niekas 
nedirbs daugiau 40 valan
dų per savaitę.

Delegatė prof. Ana Po- 
kratova sakė, kad reikia 
naujų istorijos vadovėlių, 
kurie realistiškiau nušvies
tų revoliucijos, pilietinio 
karo ir tarybinės statybos 
laikotarpius.

“Pravda” perspausdino 
Tito sveikinimą suvažiavi
mui. Tarp kitko Tito sakė: 

“Mūsų pačių pastangos 
statyti socializmą savo ša
lyje mus pamokė įvertinti

79 prieš vieną 
tyrinėti kyšius

Stokholmas. — Europos 
šalčiai dar tebesiaučia ir 
sekamai atsiliepia į įvairius 

i kraštus:
Lenkijos spauda sako, 

j kad krašte priviso daug vil- 
įkų, kurie, palikę miškus, 
kur neranda sau maisto, a- 
teina į kaimus ir net prie
miesčius. Kaimiečiai orga
nizuoja š a u 1 i ų - m e d ž i o t o j ų 
būrius, kurie eina naikinti 
vilkus. Su vilkais taipgi ve
dama kova Bielorusijoje, 
Lietuvoje ir Latgalijoje.

Tarp Danijos ir Švedijos 
Baltijos jūra dabar yra iš
tisas ledo laukas. Visas su
sisiekimas laivais tarp Da
nijos iš vienos pusės ir Šve
dijos bei Norvegijos iš ki-

Geltonoji spauda rašo, kad 
Tarybą Sąjungos XX-as Ko
munistu partijos suvažiavimas 
“nuverčia stalinizmą,’’ “laido
ja Staliną“ ir tt.

Taip, žinoma, nėra. Stali
nas liks istorine figūra, kuri 
turėjo didžiulius užsitarnavi- 
mus socializmui.

Bet tas nereiškia, kad nega
lima iškelti, kad Stalinas, 
kaip kiti vadai istorijos bėgy
je, darė klaidas.

Ta kritika kaip tik parodo, 
Kad komunistai nesilaiko 
“dogmą“ ir “šventąją,“ kaip 
tai jie dažnai kaltinami.

Viskas keičiasi, gyvenimas 
eina pirmyn, naujos mintys iš
kelia naujas išvadas, viskas 
nagrinėjama, svarstoma ir vėl 
pernagrinėjama. Tam mark
sistai ir yra marksistai, o ne 
sukerpėję 
as Sovietą 
yra tikrai

Francūzijos parlamentas gal 
išmes dar devynis fašistus
Paryžius. — Trys fašisti

niai Poujade šalininkai jau 
išmesti iš Francūzijos par
lamento, nes pasirodė, kad 
•jie priešrinkiminėje kam
panijoje nusižengė įstaty
mams, naudojo visokias ap
gaulingas propagandos me
todas. Skelbiama, kad par
lamente užvestos bylos dar 
prieš 9 tokius tipus. Pouja- 
distai, kaip matyti, jaučia, 
kad ir tie bus. išmesti, nes 
jie bando neprileisti prie ; 
balsavimo — jie praveda fi
libuster!, kaip tai Amerikos 
senate laikas nuo laiko pra
veda rasistiniai pietiečiai.

lotovas, Mikojanas ir kiti va
dai yra ne tiek kritika, kiek 
savikritika. Juk tai jie patys 
prie to kulto prisidėjo.

Kaip geri marksistai jie 
bar save kritikuoja.

da-

dogmatikai. XX- 
K. P. suvažiavimas 
marksistinis.

dalykas, kuris la-
su-

Vienas 
biausiai pabrėžiamas tame 
važiavime, yra, kad buvo klai
dinga vystyti vieno asmens 
kultą, tai yra, paneigti kolek
tyvinę vadovybę, silpninti kri
tiką iš apačios, pastatyti vieną 
asmenį perdaug centrinėje 
vietoje.

Ką dabar sako Chruščiovas, 
Bulganinas, Malenkovas, Mo-

Svarbios ideologinės pakai
tos keliamos tame suvažiavi
me. Bet gal svarbiau negu 
jos yra žvilgsnis į ateitį, kuris 
ten metamas — planai apie 
socialistinę statybą, kurie sa
vo didingumu beveik svaigi
na galvą.

Geltonoji spauda apie tuos 
planus kalba minimumą, sa
vikritiką paduoda maksimu
me. Tegul. Tas nieko esmi
nio nepakeičia — tikriausiai 
ne gyventum raidos.

Washingtonas. — Sena
tas 79 balsais prieš vieną 
nutarė pravesti neribotą 
tyrinėjimą kyšių davinėji- 
me, taip vadinamų “lobis
tų” veikloje. Nutarta suda
ryti speciališką komisiją,: 
kuri susidės iš' 8 senatariu. 
Keturi jų bus republikonai,, 
keturi demokratai. Ta ko
misija įgaliojama tyrinėti 
bet kokias pinigines ir pa
našias dovanas priešrinki
minėse kampanijose ir vė
liau, kurios atrodo įtarti
nomis, kad jomis bandyta Į 
pakreipti išrinktųjų nuta
rimus.

Vienintelis senatorius, | Panešimai.
kuris balsavo prieš tokios ' Uraniumas bus pardavi- 
komisijos sudarymą, buvo | nėjamas užsienio šalims, 
William Langer, republiko- i kurios atsineša draugiškai 
n as iš North D ak o to s.

Minimą komisiją paskirs 
vice-prezidentas Nixonas, 
pagal pasiūlymus, kuriuos 
jam padarys demokratų

tos, yra sulaikytas. Susisie
kimas tarp pačių Danijos 
salų ir Jutlandijos pusiasa
lio taipgi sustojęs ir reik
menys bei paštas pristato
mi orlaiviais.

Juogslavijoje armijos in
žinieriai pradėjo dinami- 
tuoti užšalusias upes, nes 
bijoma, kad, orui atšilus, 
potvyniai prasidės. Bet di- 
namitavimas neatnešė pa
kankamų rezultatų ir dabar i 
aviacijos orlaiviai iš oro ' 
bombarduoja užšalusias u- i 
peš.

Italijoje potvyniai kan
kina pietinę krašto dalį. 
Francūzijoje šalčiai dar te
kėsiančia visu smarkumu.

Amerika parduos bilijono 
vertes uraniumo pramonei
Thomasville, Ga. — Pre

zidentas Eisenhoweris pas- 
i kelbė, kad Amerika par- 
! duos arba įteiks pramonei 
I ir moksliniam tyrinėjimui 
! šioje šalyje ir užsienyje 88,- 
000 svarus uraniumo. Tas 

j uraniumas vertas apie vie
ną bilijoną dolerių, sako

i į Washington© politiką, bet 
! ne socialistinėms šalims. Jis 
I taipgi nebus pardavinėja-

mas tokioms šalims kaip 
Britanijai ir Kanadai, ku
rios pačios apdirba uraniu- 
mą ir tame lenktyniuo- 
ja su Amerika.

Minimas- kiekis uraniu
mo bus pardavinėtas per il
goką metų eilę. Pranešime 
sakoma, kad uraniumas 
bus išleidžiamas “pagal 
reikalą, gal daugiau per 
pirmuosius kelerius me
tus,” kas reiškia, kad tų 
88,000 svarų išdalinimas 
prasitęs per ilgą periodą.

, Amerikos bazėje dirbantieji i Paryžius ir Bonna vėl bando
frakcijos vadas sen. John- ! i. v. . .v_. . . .« .. .. . o
sonas ir republikonų frak- i marokiečiai išėjo į streiką ! susitarti apie Saaro snti
cijos vadas sen. Knowlan- 
das.

Sovietu K. P. suvažiavimas 
šiltai priėmė sveikinimus 
nuo Amerikos Kom. partijos

Maskva. — 1,600 Tarybų 
Sąjungos Komunistų parti
jos suvažiavimo delegatų 
sustoję plojo ilgai, kai Je
katerina Furcieva perskai
tė sveikinimą nuo Ameri
kos Komunistų partijos na
cionalinio komiteto.

Spaudos atstovai sako, 
kad beveik joks kitas svei
kinimas iš užsienio, su Ki
nijos K. P. išimtimi, nebu
vo sutiktas taip šiltai.

Amerikos K. P. savo svei
kinimus vadino “šiltais - ir 
broliškais” ir sakė, kad A- 
merikos žmonės, kaip visi 
pasaulio taiką mylintieji 
žmonės, tiki į gerus santy
kius tarp Amerikos ir Ta
rybų Sąjungos.

Rabatas, Marokas. — Ke-
■ Ii tūkstančiai 
kurie dirba Amerikos ka-

I rinės aviacijos bazėje Nou- ' Francūzijos užsienio reika- 
aceure, išėjo į streiką. Jie ' 
reikalauja, kad amerikie
čiai pakeltų jų algas ir pri
pažintų uniją.

Kelios dienos anksčiau 
marokietis policininkas nu
šovė netoli nuo tos. bazės 
amerikietį kapitoną, bet sa
koma, kad dabartinis strei
kas su incidentu nieko 
bendro neturi.

Tuo tarpu Amerikos ko
manda įsakė visiems savo 
lakūnams ir aviacijos ka
riams nekeliauti už bazių, 
apart oficiališkomis ko
mandiruotėmis.

Paryžius. — Vakarų Vo- 
marokiečių, kietijos užsienio reikalų mi-

nistras von Brentano ir

Peronistai išsprogdino 
didelį ginklų arsenalą
Buenos Aires. — Sprogi

mas sunaikino didelį gink
lų arsenalą tik kelios my
lios nuo Buenos Aires. Val
džia mano, kad peronistai 
atsakingi už sprogimą.

lų ministras Pineau susiti
ko ir ilgai tarėsi apie Saa- 
ro sritį. Viskas susiveda 
prie sekamo:

Nors paskutinio referen
dumo metu Vakarų Vokie
tija neragino saariečius 
balsuoti už prisidėjimą 
prie Vokietijos, Bonna da
bar norėtų, kad Saaras bū
tų pavestas jai. Francūzija, 
iš kitos pusės, būtinai nori 
palaikyti savo ^ekonominę 
hegemoniją Saaro srityje, 
o ypatingai ji nori, matyti 
Saarą autonomine sritimi.

Čia sakoma, kad Pineau 
ir von Brentano gal pasieks 
kokį nors susitarimą, bet 
nėra abejonės, kad nei 
Francūzijos. parlamentas, 
nei V. Vokietijos Bundes
tagas tokio susitarimo ne
ratifikuos.

Areštavo 115 veiklių negrų, 
kurie vadovauja boikotuo
ju tarpe 20 kovingų kunigų 
Montgomery, Ala. — Ra-i veiklių negrų, tarp jų 20 

‘ zfino AUhamne nnlini w j kuiligU, daUglimO je pi’OteS- 
tantų. Visi suimtieji turėjo 
duoti pirštų nuospaudas, 
kaip kokie kriminalistai. 
Suimtieji kunigai sudaro 
visą Montgomery negrų 
dvasiškiją — nė vienas neli
ko laisvas.

Suimtųjų tarpe randasi 
žymūs negrų vadai, kaip tai 
buvęs NAACP valstijos 
pirmininkas E. D. Nixon, 
Alabamos valstijos kolegi- 
jos-universiteto 
Jo Ann Robinson 
tų.

Rasistai tikisi, 
sulaužys streiką, 
veikliausius vadovus, 
ketvirtadienio 
pranešta, 
negrų 
masiniame mitinge 
areštus. Boikotas po areštų 
pasidarė ne , silpnesnis, o 
dar pilnesnis.

sistinė Alabamos policija I 
ėmėsi drastiškų priemonių 
palaužti Montgomery neg
rų boikotą prieš segreguo- 
tus autobusus. Policija iš
gavo iš prisaikdintų teisė
jų įgaliavimą suiminėti boi
koto vadus, pasiremiant 
senu įstatymu, kad legalu 
yra boikotuoti, bet nelegalu 
prie boikoto šaukti.

Policija jau suėmė 115

Paskutiniai
pranešimai

Farmingdale, L. I.—Ket- 
tadienį įvyko nauji susirė
mimai ir areštai prie Re
public Aviation fabrikų. 
Vietinė policija atsišaukė 
gub. Harimano pagalbos, 
bet tas atsisakė siųsti na
cionalinę gvardiją.

Buenos Aires. — Aviaci
jos karininkų sukilimas A- 
mazonos džiunglių srityje 
beveik baigtas.

Washingtonas. — Du Ei- 
senhowerio broliai, Earl ir 
Edgar, mano, kad Ike kan
didatuos.

Lima. — Peru valdžia sa
ko, kad atėmė nuo sukilėlių 
Requenos miestą.

Deli. — Mažas karinis 
susirėmimas įvyko tarp 
Indijos ir Pakistano jėgų 
netoli Arabijos. įlankos.

profesorė 
ir eile ki-

kad jie 
kai suims 

Bet 
rytą buvo 

kad apie 10,000 
rengiasi dalyvauti 

prieš

22 čekoslovakai žuvo lėktuvo 
nelaimėje dėl baliono kaltės

Praga. — Čekoslovakijos 
valdiška komisija sako, kad 
22 keleiviai, kurie žuvo or
laivio nelaimėje praeitą mė
nesį, 'žuvo dėka amerikie
tiško baliono.

Tyrinėjimas parodė, sa
ko valdiška komisija, kad 
orlaivis, kuris skrido sau
sio 18 d. iš Pragos į Kosi- 
cę, susidūrė ore su ameri
kietišku balionu, kuris bu
vo paleistas iš Vakarų Vo-

Roma. — Italijoje sušalo kietijos. Kadangi buvo mig- 
labai daug apelsinų, citrinų la, tai lakūnas negalėjo ba- 
ir kitų vaismedžių. Vaisių liono pamatyti, iki jau buvo 
augintojams pridaryta la- taip arti jo, kad buvo per-
bai daug žalos.

50 alžyriečių, kurie tarnavo 
francūzų karinėse pajėgose, 
perėjo j partizanu dalinius

Alžyras.'— Francūzai y- 
ra rekrutavę į savo karines 
pajėgas apie 45,000 alžyrie
čių, kurie jiems padeda 
kovoti prieš nacionalisti
nius partizanus. Francūzai 
niekad negalėjo pilnai pa
sitikėti tais vietiniais ka
riais, ir ne tik karininkai, 
bet ir puskarininkiai- tuose 
daliniuose buvo francūzai. 
Dabar vis dažniau skelbia
ma, kad tai vienas, tai kitas 
būrelis tokių kareivių de- 
zertuoja, pereina pas par
tizanus arba, pametę gink
lus, grįžta į savo kaimus,

Port Say srityj įvyko be
veik masinis dezertavimas: 
susirėmime su nacionalis
tais partizanais 50 alžyrie
čių atsuko 1 ginklus prieš 
francūziš<kus karininkus ir 
perėjo partizanų pusėn.

vėlu nukreipti orlaivį.
(Radio Free Europe pri

pažįsta, kad tomis dienomis 
amerikietiški balionai ga
lėjo rastis virš Čekoslova-

Nasseris sako, kad Izraelis 
puls Egiptą dar šį pavasarį
Kairas. — Premjeras Na

sseris pareiškė, kad izrae
liečiai gali pradėti savo se
nokai planuojamą ofensy- 
vą prieš Egiptą dar šį pa
vasarį. Jis sakė: “Izraelie
čiai gali mus pulti bile die
na arba nakti.”

Nasseris sakė, 
puolimas, koks 
jis nebūtų, galėtų 
muštas.

Egiptiečiai yra
kad izraeliečiai šį pavasarį 
išprovokuos kokį nors inci
dentą pasienyje, kad rastų 
priekabį įsiveržimui į Egip-’

kad toks 
netikėtas 
būti at-

Įsitikinę,

ORAS NEW YORKE
Giedra, netaip šalta

Pagal.au
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KOLEKTYVINĖ VADOVYBĖ
TARYBŲ SĄ JUNGOS Komunistų Partijos suvažiavi

mas vienbalsiai užgyrė sekretoriaus Chruščiovo raportą,

1. Taikinga kapitalistinių ir socialistinių valstybių ko
egzistencija (sugyvenimas) sudaro galimybę mažinti ka
rų pavojų. Todėl karas nėra neišvengiamas. Taikos jėgos 
darosi kaskart galingesnės ir galingesnės.

2. Socializmas gali imti viršų ant kapitalizmo visame 
pasaulyje taikingu keliu, be prievartos naudojimo, be 
civilinio karo. Taikingose kapitalistinių ir socialistinių 
valstybių lenktynėse pasirodys visiems, kuri santvarka 
yra žmonijai naudingesnė, toji santvarka ir ims viršų.

3. Kolektyvinės vadovybės principas yra svarbiausias 
marksizmo-leninizmo dalykas, iš kurio išeina liaudiška 
demokratija. Pirmiau kolektyvinės vadovybės principas 
buvo dalinai paneigtas ir vieno asmens kultas 
(garbinimas) buvo išvystytas. Nuo Stalino mirties parti
joje buvo nudarytos reformos kas liečia vadovybę. At- 
steigus kolektyvinę vadovybę buvo pasiekta didžiulių 
laimėjimų.

4. Bendras tarp komunistų, socialistų ir visų kitų už 
taikos išlaikymą kovotojų veikimas reikalingas visur

Kapitalistinė spauda, komentuodama Tarybų Sąjungos 
komunistų suvažiavimo tarimus, nebegali galo sumegsti 
su galu. Tik kelios dienos atgal rašė, kad Chruščiovas 
virsta diktatoriumi, kaip kad buvęs Stalinas, o dabar 
jau pripažįsta, kad vieno asmens “diktatūra” pasmer
kiama ir kad kolektyvinė vadovybė Tarybų Sąjungoje 
viešpatauja. Dabar jau daroma išvada, kad kitų kraštų 
komunistų eilėse kilsianti “revoliucija” dėl tokio “stai
gaus pasukimo.”

Bet tos pranašystės greitai niekais nueis. Kiek žino
ma, kitų kraštų komunistai, taipgi ir Amerikos komunis
tai, daug pirmiau praktikavo, ir dabar praktikuoja ko
lektyvinę vadovybę, taipgi pasmerkia prievartos naudo
jimą, stoja už parlamentarinių, demokratinių teisių nau
dojimą kovoje už geresnį žmonių būvį ir už socializmą.

Gyvenime niekas ant vietos nestovi? Progresas ima 
viršų. Tiktai tie, kurie įsikibę senovės, negali suprasti

Istorija ir informacija

Labai gerai padarė Nekan- 
I Irus, kad iškėlė lietuvių kal- 
I bos darkymo klausimą (“Lais
vėje sausio 26 d., 1956). O 
kitas bendradarbis—■ Neklasi- 
kas — “Laisvoje“ vas. 3 d.) 
vėl savo straipsniu parodė, 
kaip į šią šalį atvykę dipukai 
tini sudarkytą lietuvių tarmę 
—ž o d ž i ų k i re i avi m ą.

Nesigilinant i seną praeitį, 
tenka pasakyt, kad naujų imi- 
grantų-dipukų kalba ir žodžių 
kirčiavimas paeina nuo lenkų 
ponų viešpatavimo Lietuvoje 
prieš smetonizmą ir smetoniz- 
mo laikais. Visi žinome, kad 
buržuazinės Lietuvos laikuose 
kariškiai ir civiliniai valdinin
kai. taipgi ir mokyklų vedė- 
jai-viršininkai daugumoje bu
vo lenkų ponai, Smetonienės 
draugai, arba rusai baltagvar
diečiai, pabėgę nuo rusų liau
dies, ir sulenkėję lietuviai 
profesoriai-mok^ojai. Tie vir
šininkai ir mokytojai, nemo
kėdami tikros lietuvių kalbos, 

į įskiepijo Lietuvos žmonėms 
j (ypatingai jauniesiems) len-į 
j kišką žodžių kirčiavimą - car-j 
|.mę. Lenkai savo kalboje be
veik visus žodžius kirčiuoja 
ant pirmo skiemens, štai ke
letas žodžių, kuriuos lenkai 
kirčiuoja ant pirmo skiemens: 
“veda, advokat, Moskva, liu- 
dzi. siostra, človiek, Litva. 
litvin, moja, renka, klub 
klubą, moja noga,“ ir lt. 
rusai tuos pačius žodžius kir
čiuoja / ant 
mens taip, 
Lietuvos ponija bėgo 
“raudonųjų rusų,“ kaip 
sakydavo — “nuo 

O programą, o dabar Vakarų 
Europos šalys pradėjo pa
mėgdžioti. Pirmą su pana
šia pasirodė Italija.

Mat, kai amerikietis-ita- 
las Gino Prato televizijos 
programoje laimėjo $32,000 
(kas Italijoje yra virš 10,- 
000 lirų), Italijoje apie jį 
buvo labai daug rašyta. Kai 
jis nutarė aplankyti savo 

rašyba. Dipt kai kirčiuoja anttėvą senojoje gimtinė- 
t pirmo skiemens m? tik tuos , j e, spauda ji sutiko kaip di- 
’ žodžius. kuriuos sužymėjo 
Nekantrus ir Neklasikas, bet 
jie ii* Lietuvą, lietinį ištaria

, su ilgąja “ū“: “Lietuva,“ “lie- 
; tuvis,” kaip tik taip, kaip 
lenkai ištaria. Upę Nemuną

I lenkiški ponai vadinavo “Ne
iman.” Nuo to ir paeina di- 
I pūkų kirčiavimas ant pirmo 
! skiemens. Jie tebesijaučią 
i esant ponais, tai reikia kuo 
; nors skirtis nuo paprastų He
ilu viu ir jų tarmės.

Su laiku, jei tik amerikie
čiai lietuviai, sykiu ir Nekan- 

j trus, pagalvos, tai ir sutiks, 
kad ir “klubas,” “pagalba,“ 
“pašalpa,“ “Ieva,“ “ieško“— 
paeina iš to paties lenkų po
nų žargono, nes lenkų yra ki
tokia tarmė, jie negali taip 
minkštai švelniai ištart žo
džių, kaip lietuviai ištaria; jų 
kalbos organai nedirba taip 
lanksčiai, kaip lietuvių; kiek
viena tauta turi skirtingą tar
mę. Pav., anglai negali iš
tart suminkštintos raidės “1,” 
tą raidę jie visuomet ištaria 
kietai-storai, o lietuvių tarmė
je toji raidė mainosi, jei prie 
jos yra pridėtas minkštinimo

paskutinio skie- 
riip ir lietuviai, 

nuo

rusi-
ir glaudėsi prie lenku 

žo-
cizmo, 
buržuazijos: todėl jie ir 
d žiu kirčiavimą pasiėmė 
lenkų ponijos, ir tūlais at- 

ir lietuvių

LAIKAS KEISTI POLITIKĄ
ŠIMTAS ĮŽYMIU amerikiečių pasiuntė Kongresui ii’ 

prezidentui Eisenhoweriui raginimą persvarstyti Jung
tinių Valstijų užsieninę politiką ir daryti žymių pakei
timų. Nurodydami, kad dabartinė politika yra žalin
ga savam kraštui, taipgi taikai, jie patiekia sekamas re
komendacijas:

1. Ieškoti būdų, kaip išrišti tarptautinius skirtumus 
ir peržiūrėti savo įstatymus, kurie kenkia tiems skirtu
mams išrišti.

2. Peržiūrėti imigracijos įstatymus ir prekybos suvar
žymų aktus, kurie trukdo laisvam apsimainymui nemi- 
litarinių prekių, tarnybos ir delegacijų.

3. Suteikti didesnę pagalbą atsilikusioms tautoms ir 
padidinti paramą įvairioms Jungtinių Tautų agentū
roms.

4. Sudaryti progą “pilnai laisvam išreiškimui” visuo
menės opinijos per speciali senatinį subkomitetą, kad 
surasti tinkamą naują nusiginklavimui programą.

Tarp pasirašiusiųjų yra daugelis buvusių diplomatų, 
taipgi mokslininkų, kunigų ir kitų veikėjų.

Raginimas keisti užsieninę politiką yra vietoje, šal
tojo karo politika, pasirodo, vis daugiau ir daugiau su
žlugdo Amerikos įtaką užsienyje. Azijos ir Afrikos ša
lys viena po kitos linksta prie socialistinių kraštų, Ame
rika su senąją politika gali prarasti ir paskutinius savo 
draugus.

KAS BUS TOLIAU?
JUNGTINĖS VALSTIJOS daug svarbos dėjo ant 

Kambodijos, kuri yra . Indokinijos dalis. Ti
kėtasi ją nustatyti prieš Liaudies Kiniją ir kitus socia
listinius kraštus.

Kambodija, tačiau, nuėjo kitu keliu. Jos premjeras 
Norodom Sihanouk Kinijos sostinėje Pekine pasirašė 
bendrą draugiškumo paktą. Kambodija, taigi, palinko į 
•socialistinių kraštų pusę.

Graikijoje daugumas balsuotojų pasisakė prieš Ame
rikos politiką, už bendradarbiavimą su socialistinėmis 
šalimis.

Vakarų Vokietijos pramoninėje Šiaurės Reino-Vest- 
palijoje socialdemokratai ir laisvieji demokratai nuvertė 
krikščionių demokratų valdžią ir įsteigė savo koalicinę 
valdžią, kuri skelbia norą bendradarbiauti su Rytais. 
Tai didžiulis Adenaueriui ir Amerikos politikai smūgis.

Tai tik kelių dienų įvykiai, rodą mūsų krašto politikai 
nemalonumų.

Ne tik dipukuose, bet ir vi
joje amerikiečių lietuvių spau
doje prigijo lenkų ponų su
darkyta tarmė — žodžių kir
čiavimas. Jei tokie pakeiti
mai būtų pasireiškę iš Sovietų 
Sąjungos puses, tai menševi
kų, tautininkų ir klerikalų 
laikraščiai nebūtų priėmę nei 
vieno “pataisyto” žodžio, jie 
būtų sakę, kad tai “rusiciz- 
mas,” “bolševizmas,” ir tt, O 
dabar, kuomet tas viskas pa
eina iš lenkų buržuazijos ir 
sulenkėjusių lietuvių ponų, tai 
tie laikraščiai su pasigardžia
vimu maumoja lietuvių kal- 
bos-rašybos darkymą. Mat, 
su Smetona tai jiems labai 
skanu praryt. Tačiau aš la
bai stebiuosi, kodėl “Laisvė“ 
ir “Vilnis“ priėmė kalbos ir 
rašybos darkymo porciją?

Gerai būtų, kad Nekan

trus padarytų pastabas ir da
bartinės Lietuvos rašytojams. 
Reikėtų padaryti jiems pasta
bas ir prieš begalinį angliš
kų žodžių vartojimą, nors jie 
juos sulietuvina, t. y. prideda 
lietuviškas galūnes. Nereikia 
bijoti, nes kalba ir rašyba ne
turi nieko bendro su valstybės 
santvarka, 
priklauso 
o ne vien 
gūnams.

Kalba ir rašyba 
visiems lietuviams, 
tik Lietuvos parei-

darė pastabas dėl R. Mizaros 
veikaluose lietuviu kalbos 
silpnumo, t. y., kad Ii. Mi- 
zara savo Veikaluose yra įdė
jęs ne tokius žodžius, kaip jie 
vartoja. O kaip jie rašo, ar 
tikrai lietuviškai? Ne. Jų 
raštuose privaryta įvairiu žo
džiu iš kitu kalbų, ypatingai 
iš anglų kalbos. Pav., ar 
“ferma” yra lietuviškas žo-

Bent aš manau, kad “Lais
vės“ ir “Vilnies“ žmonės var
toja lietuvių kalbą ir rašybą 

i nei kiek neprasčiau, kaip Lip- 
j tu vos naujieji rašytojai.

Mikas Detroitietis

Šis tas iš šen ir ten
5,120,000 klausimas
Amerika turi savo “$54, 

000 Question” televizijo

Per jį visa “$64,000 Ques
tion” programa pasidarė 
tokia žinoma Italijoje, kad 
tenykštė valdžia dasigalvo- 
jo pati įvesti tokią progra
mą televizijoje (kuri Itali
joje yra valdžios tvarko
ma).

Ta programa jau gyvuo
ja. Ji yra žinoma kaip “Las- 
cia o Raddoppia,” kas reiš
kia — dvigubai arba nieko. 
Kadangi didžiausia suma, 
kurią toje programoje gali
ma laimėti, yra 5,120,000 li
rų ($8,192), tai ji taipgi ži
noma kaip “Penkių milijo
nu lirų klausimas.”

Tos programos pamatas 
visai panašus į amerikietiš
kos programos: kontestan- 
tams statomi klausimai, po 
kurių kiekvieno atsakymo 
jie laimi dvigubai, iki pa
siekia penkis milijonus ir 
120,000 lirų. Jie taipgi turi 
teisę prie bet kurio punkto 
sustot ir gauti jau laimėtą 
sumą, bet jeigu bando atsa
kyti į tolimesnį klausimą ir 
negali, jie viską praranda.

Tik viena bėda su ta ita
liška programa: kaip la
biau temperamentiški žmo
nės, negu amerikiečiai, ita
lai labiau jaudinasi, pralai
mėję kartais argumentuoja, 
o keli pralaimėjusieji 
traukė Italijos valdišką 
leviziją teisman. . .

jau 
te-

Klaidų pataisymai
Vasario 11 d. po antgalviu 

Laisvės ‘ Reikalai įvyko nema
loni klaida, kur buvo pasa
kyta nuo K. Zinski.enės laido-, 
tuvių dalyvių per II. Thomas, 
So. Boston, Mass., $25, turėjo 
būti nuo A. Z. ,

Atsiprašome.
L. Administracija

“SIENA UGNYJE”
Po tokiu antgalviu V. Be- 

liaevas. parašė knygą. Tai 
1949 metų leidinys rusų 
kalboje. Autorius po susi
pažinimo su daugeliu doku
mentų iš pirmųjų Hitlerio 
karo dienų prieš Tarybų 
Sąjungą, po pasikalbėjimo 
su daugeliu tarybinio pasie
nio buvusių sargų ir žmo
nių, ir po apsilankymo prie 
buvusios sienos (rubežiaus) 
parašė tą veikalą. Autorius 
pamatiniai aprašo kovas 
Tryliktojo kordono (sargy
bos punkto), kuris buvo 
prie Vakarinio Bugo upės, 
ant kalno, 
miestelio 
svarbaus

Skomorochų 
srityje, netoli 
geležinkelio iš 

Lvovo į Vladimir-Volynską. 
Minima knyga pateikia 

žinių apie pirmųjų dienų 
kovas išilgai Tarybų Sąjun
gos sieną, kurios, galima 
sakyti, pačioje pra
džioje suklampino Hitlerio 
milžiniškas karines jėgas 
ir sumaišę jo “žaibinio ka
ro” planus.

Dar 1940 metais Hitleris 
ir jo artimieji generolai iš-

Tarybų Sąjungos. Tas pla
nas buvo žinomas, kaipo 
“Barbarossa planas” ir lai
komas didžiausioje slapty
bėje. Hitlerininkai apturė
ję lengvas pergales Euro
poje, kur daugelio “demo
kratiniu” šalių valdžios 
kaip tai Francūzijoje, la
biau bijojo savo liaudies, 
siekiančios laisvės, negu 
Hitlerio laimėjimo — išda
vė savo šalis. Hitleris ir jo 
generolai manė, kad jiems 
karas prieš Tarybų Sąjun
gą bus lengvas, nes tą val
stybę sudaro apie 200 tau
tų. Visokie pabėgėliai, ta
rybinių tautų atmatos, ku
rios buvo Vokietijoje ir ki-

no, kad “Tarybų Sąjunga 
yra silpna.” Jie į tarybinę 
armiją ir jos vadus žiūrė
jo su panieka, kaip į kokią 
“gaują.” Hitlerininkai su
planavo sutraukti galingas 
jėgas, su milžiniška karo 
technika prie TSRS ir tri
mis. barais: per Lietuvą ir 
Latviją linkui Leningrado, 
per Baltarusiją linkui Mas
kvos, ir pietinis baras per 
Ukrainą linkui Kaukazo 
— sumušti Tarybų armiją. 
Daugybės tankų pagalba 
apsupti jos dalinius ir pri
versti pasiduoti. Pagal Hit
lerio planą už šešių savai
čių nuo karo pradžios vo
kiečiai jau turėjo būti pa
siekę Astrachanių, ant Kas
pijos jūros krašto, Volgos 
upę ir Archangelską, ant 
Baltųjų Jūrų kranto. Kitais 
žodžiais, turėjo būti užėmę 
Kijevą, Maskvą, Leningra
dą ir kitus svarbius Sovietų 

■į miestus ir centrus. Po šios 
pergalės jau atsisukti prieš 
Angliją ir karui nepasiren
gusius Amerikos Jungtines 
Valstijas.

Mirtina kova Pasienyje
Tarybų Sąjungos pasie- ■ 

nio sargus (kariuomenę) 
sudaro .Kariniai daliniai, 
kurie yra Vidaus Ministe
rijos žinioje, tai yra, atski
ri kariniai daliniai nuo So
vietų armijos. Vidaus Mi
nisterijos kariuomenėj tar
nauja parinkti piliečiai.

Būti pasienio sargais 
skaitoma didele garbe, nes 
kiekvienas toks kovūnas 
jaučiasi, kadmis saugoja sa
vo, tėvus, brolius, gimines, 
savo šalį su jos turtais ir 
gerybėmis, kad jam paves
ta saugoti socializmo staty
mo santvarką nuo išlauki-

Rašo D. M. šolomskas
nių priešų užpuolimo. Pa
sienio sargai pasižada, kad 
be įsakymo iš aukštesnės 
komandos, jie patys iš jiems 
skirtų vietų nepasitrauks, 
ir jeigu bus reikalas, tai 
ten geriau kovoje mirs, ne
gu sulaužys pažadą. Istori
joje yra žinoma, kad per 
daugelį metų išilgai Man- 
džurijos sieną įvyko apie 
3,000 didesnių ir mažesnių 
Tarybų pasienio sargų ko
vų prieš Japonijos provo
kacijas. Daug jų buvo ir iš 
Hitlerio pusės pirma nacių 
pradėto puolimo.

Ir kada Hitleris pradėjo 
puolimą ant Tarybų šalies, 
tai pirmiausiai jo armija 
susidūrė su tarybiniais pa
sienio sargais. Ir jau Čia na
cių generolai patyrė, kad 
jiems karas prieš Tarybų 
šalį bus skirtingas nuo bu- , 
vusių karų Europoje.

Dingo Hitlerio pranešimas
Hitleris pradėdamas ka

ro puolimą paskelbė, kad už 
dienos, kitos bus paskelbti 
rezultatai didelių nacių lai
mėjimų. Bet tik pabaigoje 
antros savaitės naciai išdrį
so pasauliui pasigirti apie 
pergales. Kodėl jie tylėjo 
per dvi. savaites laiko? To
dėl, kad tarybinių pasienio 
sargų ir artimai esančių 
Tarybų armijos priedangos 
dalinių kova sumaišė na
cių planus.

Po dviejų savaičių naciai 
pradėjo girtis, kad jie paė
mė tokį ir kitokį miestą. Gi 
Tarybų Sąjungos Informa
cijų Biuras skelbė žinias ne 
apie atskirus miestus, bet 
tų miestų kryptyje einan
čias kovas. Kryptyje, reiš
kia, galėjo dešimtys mylių ’ 
būti kovos į vieną ar kitą 
nuo miesto pusę. Taip bir
želio 24 d. tarybinis prane
šimas sakė: “Šiaulių kryp
tyje mūsų artilerijos ugni
mi sunaikinta apie 300 prie
šo tankų.” Kada nacių pra
nešimai skelbė “pergales” 
ir miestų užėmimus, tai ta
rybiniai pranešimai dažnai 
sakė, kad 50 ir daugiau my
lių nacių užnugaryje eina 
kovos. Ir kaip po karo pil
nai paaiškėjo, tai tarybiniai 
pranešimai buvo teisingi, 
nes Tarybų pasienio sar
gai ir tūli armijos daliniai, 
kurie pakliuvo į nacių apsu
pimą, nepadėjo ginklo, bet 
kovojo.

Autoriaus aprašytas Try
liktasis kordonas išsilaikė • 
vadovystėje Alieksėjo Lo- 
patino per dvi savaites lai
ko uždarydamas nacių jė
goms ten kelius. Tik liepos 
2 dieną naciai su pagalba 
sunkiųjų kanuolių išdaužė 
pasienio sargų įsitvirtini
mus ir juos visus išžudė. 
Brest-Litovsko tvirtumoje 
buvo nedidelė tarybinių ka
rių dalis ir ji per ištisą me
nesį laiko kovojo, taip pat 
ten uždarydama naciams 
kelius. Ir toks tarybinių ko
votojų atsparumas išilgai 
sieną ir kiekvienoje pasi
priešinimo vietoje suklam
pino nacių planus.

Naciai nuodijo dujomis
Tryliktojo? kordono sri

tyje, prie Šokai miestelio, 
per Vakarinį Būgą kėlėsi 
Hitlerio Vienuoliktoji tan
kų divizija vadovystėje gen. 
Kruvelio. Jai tiltus parūpi
no inžinierijos 209-tas bata- 
lijonas, kuriame veikė o- 
ficierius-inžinierius Lud
vig Ditz. Minimas Ditz vė
liau stl kitais Hitlerio da
liniais pateko į Tarybų ar
mijos apsupimą Stalingra-

2 pusi. Laisvė (Liberty). Penkt., Vasario (Feb.) 24, 195 b 
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de ir atsidūrė nelaisvėje.
Atsidūręs -nelaisvėje jis 

atliko išpažinti nuo karo 
pradžios. Jis pasakojo, kaip ' 
vienas tarybinis įtvirtini
mas plieno ir cemento 
punktas (bunkeris) Šokai 
miestelio srityje išsilaikė 
net iki 28 d. liepos, daugiau, 
kaip mėnesį, prieš nacių jė
gas. Ir tas “fortas” buvo pa
imtas tik nuodingų dujų 
pagalba.

Kitas toks tarybinių pa
sienio sargų “fortas”' prie 
Bugo dar buvo nebaigtas 
įrengti, bet ir jo įgula per 
tris savaites laiko atrėmė 
nacių puolimus, o iŠ kanuo- 
lių bombardavo kelią, ne
praleidžiant nacių į rytus.

Naciai ir šį “fortą” įvei
kė tik su nuodingomis du
jomis. Ir kada “forto” vrX 
duje buvo dujų pagalba nu
marinti tarybiniai sargai, 
tai vokiečiai suvarė žydų 
tautos vyrus iš Šokai mies
telio, privertė žydus iš
kraustyti tuos tarybinius 
kovotojus, iškasti jiems 
duobę, o kada duobė buvo 
gatava, tai naciai suvertė 
ne vien tarybinius kovoto- A 
jus, bet vietoje sušaudė mi
nimus žydus ir kartu užka
sė. Tą žvėrišką nacių pasi
elgimą papasakojo vietos 
gyventojai, kada Tarybų 
armija 1944 metais iš Soka- 
lio srities išgrūdo nacių jė- w 
gas. Dabar tarybinė vy-?J 
riausybė tą “fortą” užlaiko 
kaipo istorinę vietovę, o 
vietos gyventojai nuolatos 
puošia kovoje žuvusių ir 
sušaudytų bendruosius ka
pus.

Lawrence, Mass

įvykusioje mažoje pariukė- 
je draugiškai besikalbėdami 
prisiminė “Laisvę.“ Tam rei
kalui suaukojo sekamai:

Po $1.00: Mr. X, P. Lipše- 
vičius, F. Zųla ir B. Chulada; 
po 50 c.: F. Kodienė, Draugai 
Meth., J. Rudis, J. Chulada, 
L. Gross, F. Sharpe, M. Saka
lauskas, S. Penkauskas, ' J. 
Milvidas, Ig. Chulada, Meth,.; 
po 25 c.; N. Garjonis, J. M ar-' 
celis, A. Rugeliūtė, M. X, A. ' 
Front, J. Zinkus, T. Tartonis, 
S. Vanagas, V. Mikulienė, V. 
Kralikauskas, A. Kavaliaus
kas ir A. Subačius.

Viso surinkta $12.25. Au
kojusiems .širdingai ačiū.

Aukų rinkėja M. Milvidienė

Hartford, Conn.
VIEŠA PADĖKA

Visiems draugams ir drau
gėms širdingai dėkojame už 
tokį skaitlingą atsilankymą į 
Marijonos Bamoškienės laido
tu ves^
. Ačiū draugams už tokį ma
lonų atjautimą mūsų liūdesio 
valandoje, už gražią gėlitt 
prisiuntimą, kurios Marijonos 
karstą puošė.

Ačiū graboriui Kartonui, už 
mandagų patarnavimą. Ačiū 
O. Giraitienei už gražią kal
bą ir V. Valaičiui už pasakyk', 
tą kalbą ant kapų.

Pasiliekame liūdesyje,
Sesuo Ona Lapataitė
brolis Kazimieras ir .

brolienė Lapatai
brolis Antanas Lapataitis 
dukterys Birūta R. Matin

ir Adele Kenyon
Sūnuš Edwardas Ramoška

Pekinas. — Ekspertai iš 
Rytų Vokietijos atvyks į 
Šiaurės Vietnamu, kad pa
dėti vietnamiečiams vystyti 
fosforo apdirbyklas.



Senas Vincas

Gyvi šešėliai
(Apsakymėlis)

MŽ

Penkeri metai sukako, kai mirė

Izabele Jarmalavičiutė-Kugel USNYNE
ro cemento kakta, kurtą tar
si ryja Delawares upę suka
binęs tiltas.

Keturiasdešimt metų ! Koks 
ilgas, o tuo patim kartu ir 
trumpas laikotarpis! Visa tai 
prisiminus, atrodo, kad tik 
vakar Čia tas viskas buvo. I 
Kaip tai keista, kad jei kas 
atgyvena savo dienas, nori ar 
nenori, turi pasitraukti pro- ■ 
gresui iš kelio.

Pats gyvų šešėlių parkutis, 
nors ir gatves platinant šiek 
tiek apkarpytas, savo origina
lą mažai te praradęs, čia su-! 
surinkdavo ir, tarsi prie b u i- j 
ties slenksčio, ant suolų susės-1 
davo pasilsėti visokeriopų tau
tų, rasių/ bei pažvalgų gyve
nimui viską atidavę ir tik gy
vybės dar šiek tiek teturį vy
rai ir moterys.

Tarp tų ant suolų susigū- 
žinusių gyvų šešėlių rasdavosi 
muzikų, dainininkų, šokėjų, 
aktorių, akrobatų, juokdarių, 
cirkų klaunų, scenos žvaigž
džių bei gražiai šeimyniškus 
gyvenimus v e d u s ! ų , viską 
darbdaviams atidavusių vyrų 
ir moterų. Nebūdavo tos die
nos, kad neatvažiuotų dviejų 
arklių traukiamas juodas ve
žimas ir nenuvežtų ant suolo 
mirusį į miesto lavoninę ar 
mirštantį 
nę. Tai 
pro langą 
tracijos.

šiandien to parkučio suolai 
jau ne taip tirštai nugulti to
mis susigūžusiomis, skarma
lais apsikarsčiusiomis, pagel
tusiomis ir susiraukšlėjusiais, 

dolerio i tarsi nukritusio medžio lapo 
veidais bei nusekusiomis, žiū
rinčiomis į praeivius akimis 
žmonių liekanomis. Mat, įve
dus šiokią tokią senatvės pen
siją ir šitų gyvų šešėlių gyve
nimas šiek tiek sužmonėjo. 
Tačiau ir šiandien tie arti 
prie mirties durų esantieji 
žmoneliai palaiko to parku
čio originalę išvaizdą bei sa
votiškas tradicijas.

Per parkutį iš visų ketu
rių kampų, kampas į kampą j 
nupiltais takais, 
eisenas 
maža 
laikais, 
vogtais 
apie 15-16 metų 
kiūkštis paseka 
tai siūlo pirkti, 
papurčius ar pastūmus vai
kiūkštį sau; nuo tako, kimba 
prie kito. Pamatęs ateinantį 
policistą, atsisėda ant suolo, 
išsitraukia knygą iš kišenės ir 
skaito, nekalčiausią avinėlį 
lošdamas, bet per viršų kny
gos į policistą žiūrėdamas, 
ar nečiups jį už apykaklės?

Policistuį nuėjus, ateina į 
naujutukę eilutę įlindęs, ma
tomai, jau ne vieną sau už lū
pos 
tas. 
jo, 
nos 
Po 
apsižvalgo, prikiša prie ausies 
ir, matomai, klausia kainos, 
šiam atsakius, papurto galvą, 
atiduoda daiktelį atgal ir pa- 
sineša eit. Bet vaikiūkščiui 
vėl ką tai pasakius, sportas 
stabtelia, išsitraukia iš kišenes 
popierinę banknotą ir pliaukš
telia vaikiūkščiui į delną. O 
tas pliaukštelėjęs jam į delną 
prekę, nuskilta savais keliais. 
Pirkikas, pasiganėdina n č i a i 
šypsodamasis, atsisėda neto
liese manęs ir, išvyniojęs įš 
popierėlio pirkinį, pašoka, iš
kelia abi kumščias į orą, kei
kia ir žvalgosi. Gerai išsi
keikęs, kreipiasi į mane: “Ar 
tu nematei, kur tas besteris 
dingo?”

“Nubėgo. Ir tu, vaikine, 
nors ir ilgas kojas turi, jo jau 
nepavysi, 
kai?”

“Ir kaip 
prakeiktas, 
auksinio laikrodėlio, į popie
rėlį suvyniojęs įbruko man to
kio dydžio, paplokščio akmens 
šmotelį! San....!”

komunistų 
Yetta Land rūpino- 

gera motina sa- 
Ji visuomet bu
kas rytas ateiti 
kad pasitarti su

žiūrėk, 
mano

(Tąsa)
no pažįstamėlis, palikęs 

’ praviras duris, paėmė skrybė
lę, lyg kokį dvokiantį, šlykš
tų daiktą tik su dviem pirš
tais, ir pasinešė link durų. 
Tarpudury skrybėlė iškrinta 
jam iš pirštų ir jis ją paspi
ria taip smarkiai, kad mano 
skrybėlpalaikė iškyla į orą ir 
nukrinta ant šaligatvio. Tai 
•padaręs, užtrenkė duris, o 
man tarai velniūkštis pakuž
dėjo: “Dabar turi progą jį 
pašokdint biskutį.”

Paėmiau skrybėlę, įėjau vėl 
į vidų ir, rodydamas skylę 
skrybėlėj, gan drąsiai užblio
viau: “Sei, mister; 
kokią skylę padarei, 
skrybėlę spirdamas.”

“Aš padariau?! Ta skylė 
buvo, mislini aš nemačiau?” 

“Skylė buvo tavo dicLelej 
gerklėj, o ne mano skrybėlėj. 
Aš tik šįryt ją pirkau ir su
mokėjau pusę dolerio. Kur tu 
rasi tokį durnių, kad už sky
lę mokėtų tiek pinigo?”

Riesta urane esantieji garsiai 
nusikvatojo, kai kas net ir 
delnais pliaukštelėjo. Tas man 
pridavė daugiau drąsos 
užakcentavau: “Pakol 

-Inokėsi 50 centų, patol 
čia neišeisiu!”

Tai pasakęs, vėl atsisėdau 
prie to paties staliuko. Vėl 
pasigirdo žmonių kvatojimas 
ii- plojimas. O mano pažįsta
mėlis, tamsiai užraudęs nei 
burokas, žaibiškais žvilgsniais 

<)udo tai i mane, tai į ten 
esančius žmones. Po trumpos 
pauzos smarkiai sužvangino 
jegisterį, išėmė pusę 
ir, numetęs netoli manęs ant 
flioro, riktelėjo: 
kad tavo čia nė 
tų!”

“Numetei, tai

ir aš 
nesu-

“Pasiimk ir 
dūko nelik-

ir pasiimk!
• Kas tu manai aš esu?? Tavo 

šuo ?!”
žmonės vėl kvatoja ir plo

ja, o mano pažįstamėlio net 
ir ausys paraudonavo. Jis iš- 
bėgo į virtuvę, o jo vieton at
bėgo ta pati patarnautoja, pa
ėmė pinigą, pati atitiesė ma
no pirštus, įspaudė pinigą į 
delną, vėl užlenkė pirštus, pa
ėmė už rankos ir pavedėjus 
link durų nubėgo.

Kada aš grįžtelėjau, mano 
pažįstamėlis vėl stovėjo savo 
\ietoj. Aš suglamžiau’ skry- 

w bėlę, sviedžiau jam į krūtinę 
ir lietuviškai pridėjau:

“Skrybėlė tavo, tautieti! 
Savas su savu visuomet ge
ruoju susitaiko.”

Mano pažįstamėlis išsižiojo, 
išplėtė akis ir stovi, tarsi su
akmenėjęs. Nežinau, kas ji 
taip nustebino, — tie keli lie
tuviški žodžiai, ar jis mane 
pažino? Bet aš, nieko nelau
kęs, iškiūtinau pro duris. Ma
ne palydėjo mišrus moterų ir 
vyrų juokas ir keli pliaukšt- 

* Įėję delnai.
Iš ten išėjęs, jau nė rankos 

niekam nekaišiodamas, atė
jau į Franklin parkutį, kurį 
lietuviai kadaise vadindavo 
gyvų šešėlių parkiuku, atsisė
dau ant suolo ir žvalgausi. 
Kaip tai viskas persikeitė! 
Apie 10 metų atgal, siauru- 

4te 6-ąja, apvaliais akmenimis 
grįstą gatve, kursavo girgždė
dami ir skambindami gatvė- 
kariai;
arklių traukiami

važinėjo tratėdami, 
vežimai, o 

skildavo ki-
birkštis.

Dabar ta pati 
ties paikučiu, jau trissyk tiek 
platesnė, cementu išlieta. O

* vietoj triukšmą keliančių gat-
* vekarių bei arklinių vežimų, 

tarsi kokios tai magiškos jė
gos diriguojama, tai sustoda
ma, tai vėl bėgdama, rieda 
automobilių, busų, trokų ir 
treilerių grandinė. Arklys jau 
atgyvenęs savas dienas ir nu
grimzdęs užmiršty.

Anapus 6-osios gatvės, kur 
per visą kvartalą buvo nusi
driekusi visokeriopų pastatų 
virtinė, kur viename iš jų iš
judinėjo “Kova” • ir “Naujoji 
Gadyne,” šiandien ilga iš sto-

gatvė, bent

Modernine Lietuvos Istorija Poemoje 
Tai žmogaus Sielą Jaudinantis Kūrinys!

Paraše žymusis Lietuvos Poetas

Teofilis Tilvytis
Gyvai atvaizduojama kaip Lietuvai tapus ne
priklausoma, godūs ant turto elementai, po prie
danga patriotizmo, puolėsi ten išnaudoti liaudį. 
Lobo ir be žmoniškumo atodairos vis daugiau

lavoninę
į pavargėlių ligoni- 
tekdavo prisižiūrėti 
iš “Kovos” adminis-

šviesioji gėlelė, taip greit pražydėjai, 
Lapelių skaistybę suvargino vėjai, 
Likimas grožybę į purvą sumynė, — 
Žuvai nieko vietoj... šalies gražumyne ...
žadėjai žmonijai žaliuoti, žydėti
Ir augančiai dukrai su meile padėti,
O savo gyvenimų grožiui pašvęsti, 
šalnas tu kantriausiai norėjai iškęsti ...
Bet šaltas vėjelis vos tik sušiurvėjo, 
Nuo tavo galvelės žiedai nubyrėjo.. .
Gyvumas pranyko, nuvytus parpuolei, 
Nuo aukšto siekimo žemėn tu nupuolei. ..

Jovaras

valdžios sam- 
melus. Yetta 
sueigas ir su 
laisvu n u o >

Visokie savanaudžiai, svietiškiai ir kunigai 
veržėsi į valdžią, steigėsi biznius, nubiednlejan- 
tiems bruko paskolas, o vėliau už paskolas ati
minėjo ūkius, miestuose namus ir kitokį turtą.

Mažažemiai valstiečiai ir darbininkai buržua
zinėje Lietuvoje, spekuliantų buvo nustumti į 
vergiją ir nepakenčiamai skaudų skurdą, —nu
rodo poetas Tilvytis.

Vasario 24 d. sukanka penkeri metai, kai mirė 
Izabelė Jarmalavičiūtė-Kugel, mylėjusi savo šeimą, 
savo motiną, mylėjusi gyvenimą. Ir ji darė viską, 
kad gyvenimas būtų visiems gražesnis. Ji mokė 
chorus dainuoti lietuvių liaudies dainas; ji atsida
vusiai tarnavo liaudžiai, dėdama pastangas, kad 
mūsų padange būtų giedresnė...

• Liūdinčios:
Motina Beatrice Sarapienė 
Dukra (13 m.) Pauline įKugel 
Teta Pauline Sinkevičienė

NORWOOD, MASS.

pra-

par-

trumpesnes ' 
darydami, pereina ne- ■ 
žmonių

hi vora is

Kaip anais 
šiandien eina 
verslas, štai, 
apskuręs vai- 
vyrus ir ką

Tam galvą

užpylęs, pusamžis spor- 
Vaikiūkštis prišoka prie 

ką tai išvynioja iš gelto- 
popierėlės ir pakiša jam 

nosia. Sportas stabtelia,

O ką, ar apsipir-

dar! žiūrėk, tas 
san. . . ! Vietoj

Cleveland, Ohio
įspūdingas buvo adv. Land 

pagerbimas

“Atmink, vaikine, kad Ame-1 
riko j gyveni. Amerikoj dur- j 
nių nėra. O ant kiek jis ta
ve apskirto?” ■

“Ant penkių, dolerių, 
. keikta šuns veislė!”

“Kur gi jau tu rasi 
durnių, kad už 5 dolerius
duotų auksinį laikrodėlį?”

“O kur tu rasi tokį dur
nių, kad už akmens šmotelį 
mokėtų 5 dolerius ?”

“Gaila, kad neturtu veid
rodžio... Tuoj aš tau tokį 
durnių parodyčiau,” neišken
čiau nenusikvatojęs.

Vyrelis pašoko nuo suolo, 
trenkė akmenuką į žemę, net

nebuvo 
dauge- 

iki pir- 
Svečiai

bo žmonių žodžio ir spaudos |[f 
laisvę ir Teisių Bilių, kad dar
bininkai negalėtų kalbėti už 
taiką, už geresnes algas, iš 
kurių galėtų darbininkas su 
šeima žmoniškai pragyventi 
bei susitaupyti juodai dienai. 
Smith aktas kėsinosi atimti , 
darbininkui laisvę kalbėti už 
abelną pagėrinimą darbininkų 
būvio ateityje.

j Apie advokatės Yettos Land 
nuopelnus, kurie į šį pokylį 
sutraukė tiek daug žmonių, ; 
reikėtų prie progos parašyti 
atskirą straipsnį. Bet šį kar
tą reikės pasitenkinti jos nuo- į 
pelnais Ohio 
gynimu,
si jais, kaip 
vo kūdikiais, 
vo pirmutinė 
į teismabutį, 
bendradarbiais advokatais ir
kaltinamaisiais, kad viskas bū
tų pilnai prisirengta iki teis
mas atsidarys 10 valandą ry
te. Vakarais turėdavo susi
rinkimus su advokatais apdis- 
kusavimui praeitos dienos įvy
kių ir pasitarimui, kaip iš- j 
ryškinti teismui 
dytų liudininkų 
taipgi turėdavo 
kaltinamaisiais
teismo laikui ir šventadieniais. 
Kartą gavęs proigą turėti 
trumpą pasikalbėjimą su Yet
ta Land tarpe kitko užklau
siau, kiek ji gauna užmokes-

i čio už tokį savo atsidavimą. 
Ji man atsakėt “Aš pareika
lavau iš Apsigynimo Komite
to, kad jis man užtikrintų po 
$60 į savaitę, iš kurių aš ga
lėčiau užsimokėti už kambarį, 
maistą, transportaciją ir kitas 
smulkmenas.“ O užklausus, ką

I daro su likusiais, Land atsakė 
1 vienu žodžiu1: “Taupau.” Tas 
“taupau” man priminė tą išsi
pūtusį piniginį maišiuką su | 
$220, paaukotą jos pagerbimo j 
bankete, — tai buvę jos su- ! 
taupos. Dar reikia priminti, 
kad adv. Land jau nėra cle- 
velandietė, ji pataisymui savo 
sveikatos yra apsigy v e n u s i 
Arizonos valstijoje, už tai ir 
pragyvenimas jai brangiau at
sieina. O advokatą gauti už 
$60 savaitines algos irgi nepa
prastas dalykas, kada viduti
nio advokato gynimui politinė
je byloje reikia mokėti dau
giau negu $60 į dieną.

Reporteris

Carnegie, Pa

Pagaliau, skurdo ir priespaudos nebepakęsda- 
ma pavergtųjų minia, vadovybėje komunistų 
partijos sukyla; nuverčia Smetonos fašistinį re
žimą, įsisteigia liaudies valdžia ir kuriama so
cialistinė santvarka.

Kas tada atsitinka su spekuliantais, žemės, na
mų ir kitokio turto suktais būdais iš liaudies 
prisiplėšusiais? Apie tai tikrai ir aiškiai su
prasi pasiskaitęs knygą USNYNE.

Iškilo gaisras antrojo pasaulinio karo, vokie
čiai okupuoja Lietuvą. Nudžiugo visi liaudies 
priešai ir nuolankiai pasiduoda okupantams, 
išdavinėja vokiečiams Lietuvos patriotus. Pra
sidėjo baisus masinis žmonių žudymas. Lietu
vos buržuaziniai gaivalai šnipinėja vokiečiams. 
Padeda vokiečiams žudyti komunistus ir kitus 
prieš vokiečius kovojančius žmones, — grau
džiais vaizdais piešia poetas.

Baisaus teroro kančiose sublizgėjo gyvybės 
viltis Lietuvos žmonėms. Sovietai pradėjo grū
sti vokiečius atgal. Bėga iš fronto sumušti vo
kiečiai per Lietuvą. Plėšia ir nešasi viską, ką 
tik pagaudami. Lietuvos buržuazija, tarnavusi 
vokiečiams, dreba iš baimės del vokiečių pra
laimėjimų. O Lietuvos patriotams švinta lai
mėjimo aušra.

Yettos Land pagerbimo ban
kete Ukrainų svetainėje stalų 
eilės buvo nustatytos nuo sie
nos iki sienai, o kada svečiai 
susirinko, toli gražu 
vietos susėsti visiems, 
hui reikėjo palaukti, 
mutiniai pavalgys,
daugumoje susidėjo iš pirma
eilių veikėjų iš gana plačios 
apylinkės ir iš gana tolimų 
miestų. Viena advokatė, ku
rios vardo nenugirdau1, buvo iš

kelis lygiai kartus abiem ko-1 New Yorko. Sveikinimai Yet- 
jom pašokęs į orą, sutrempė tai Land telegramomis ir 
ir nuėjo keikdamas. Jam nu- Į laiškais galėj 
ėjus, tik šast, peršoko per 
suolo atlošą, bene tik už me
džio kur stovėjęs, tas pats 
vaikiūkštis, atsisėdo šalia ir, 
nesitverdamas juoku, pasitei
ravo: “O ką tas durnius tau 
sakė ?”

“Keikėsi. Ką kitą jis sakys, 
taip apmautas? štai, jis ir 
tavo “laikrodėlį” čia pat nu
metė.”

Vaikiūkštis paėmė akmeniu
ką, vėl į tą pačią popierėlę 
susivyniojo, paspiaudė, pabu
čiavo, įsidėjo į kišenuką ir 
nusidžiaugė: “Gerasai dieve! 
Tai giliukingas akmenukas: 
jau dviem jį pardaviau. Nuo 
vieno gavau 3 dolerius, o nuo, 
šito—penkius. Dieve, man pa-! 
dėk ir trečiam kvailiui par
duot.”

“O kur gi tu laikrodėlį pa
čiupai ?

“Dėkui dievui, puikiai pavy
ko. Sutikęs vieną seną ožį, 
pamačiau auksinį retežėlį 
skersai jo kamzelką. Apsisu- 

užbėgau jam už akių ir 
grįždamas pakišau jam 
nosia n ui o g o s 
su nuogu vyru 

Kaip tik jis

mer- 
pikče- 
įsmei-

vel 
po 
gos 
rinką.
gė akis į pikčeriuką, tai nė 
velnias tavo dūšios taip grek 
tai nepačiups, kaip aš pačiu
pau jo laikrodėlį su visu la
bu!” Tai užakcentavęs, gar
džiai nusikvatojo ir dadejo: 
“Jeigu tik moki vikriai ap
sisukt ir nesi koks išvepėlis, 
tai pavogt tik...” Čia jis 
švilptelėjo, pliaukštelėjo pirš
tais ir dadėjo: “Tik visa bėda 
tame, kad vogtą prekę ne 
taip jau lengva parduot.”

(Bus dlctngiau)

Kas ten dėjosi tuom. periodu, tikrą vaizdą 
gausi perskaitęs knygą Usnyne. Didelio talento 
rašytojas — Teofilis Tilvytis — taip gyvai ir 
vaizdžiai aprašo, kad skaitydamas jautiesi kad 
gyvai, judančiai matai tą sielą jaudinančią, 
istorinę epochą Lietuvoje.

š. m. vasario 14 d. Jonas 
Arbašauskas, “Laisvės” skai
tytojas ir LDS 143 kuopos na
rys, minėjo savo aštuoniasde
šimtą gimtadienį. Draugas Ar
bašauskas dar gerai atrodo. 
Yra stipraus sudėjimo ir la
bai pajėgingas, nes kaip bu
vo jaunas, pakeldavo šešis 
šimtus svanj.

Iš amato yra mašinistas, nes 
Lietuvoj, Kaune, Tilmano plie- 

ma- 
cai’i-

160 Puslapių. Kaina tik $1.00 
Užsakymus Prašome Siųsti:

LAISVĖ
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y<

dirbo už 
siautimo

o būti apie 100 
iš visos Amerikos kampų.

Atsidarius programai, jaunų 
merginų būrelis gražiai sudai
navo kelias daineles, pritaiky
tas Yettos pagerbimui, h’ vie
nas žydų tautybės žmogus su
dainavo žydų kalba pilnai ar
tistiškai, taipgi pritaikytą Yet
tos Land pagerbimui. Kalbė-<
tojų buvo labai daug: iš jau-; no įmonėje, 

šinistą. Dėl 
nes reakcijos ir kunigo Oli- 
šausko šnipų, buvo privers
tas apleisti Lietuvą, ir 1909 
metais atvyko į Jungtines 
Valstijas, čia atvykęs dirbo 
tokį darbą, kokį gavo, nes ta
da buvo sunku su darbais. I

Dirbo plieno įmonėse ir ant 
Pennsylvanijos geležink e 1 i o 
prie plieno karų taisymo, 
virš 30 metų, kai užsimą 
mų statymu ir taisymu, 
baltiniu laiku daugiausia 
mus taiso. Nors jau 80
tų amžiaus, bet aukštų namų 
stogais dar gana mitriai vaikš
čioja.

Aš linkiu draugui Arba- 
šauskui dar daug, daug metų 
gyventi ir laimingai darbuotis 
prie savo užsiėmimo.

J. Gataveckas

nosios kartos ir suaugusių, iš 
visų tautų ir rasių, eilinių bei 
profesionalių žmonių. Po kiek
vienos žymesnės kalbos sekė 
griausmingi aplodisme n t a i, 
dainelės, pritariant delnų ir 
kojų ritmu-.

Kada prasidėjo aukų neši* 
mas, daugelis iš tautų bendrai 
aukojo šimtines ir šiaip dide
lėmis sumomi. Nekurie ir iš 
pavienių aukojo didelėmis su
momis. Advokatė Yetta Land 
pridavė išsipūtusią piniginę, 
kurioje buvo rasta $2^0. Yet
ta sakė: “Darykite su tais 
pinigais,'ką jūs norite, bet tik 
prieš Smith aktą.“ Viso su
aukota $.1,551. Bet prisieis 
visiems dar po daug paaukoti, 
nes ateityje prisieis išmokėti 
dideles sumas pinigų. Komi-, 
tetas gynimui Smith aktu kal
tinamųjų turi nedatekliaus 8 
tūkstančius dolerių. Norint 
apeliuoti, reikės užmokėti už 
41-os dienos teismo eigos re
kordus $5,000 ir pati apelia
cija kainuos $10,000. Ta mil
žiniška, darbininkų žvilgsniu, 
suma turės būti padengta dar* 
bo žmonių, nes ta kova teis
muose eina prieš Smith aktą, 
kurio tikslas yra atimti iš dar-

WORCESTER, MASS

Jau 
na- 
Da- 
na- 
nle-

PRANEŠIMAI
- SO. BOSTON, MASS.

Atvažiuoja K. Petrikienė iš Brook
lyn, N. Y. Pagerbimui viešnios L. 
L.D. Moterų 2 kp. rengia bankie- 
tą su gražia dainų programa. įvyks 
kovo 18 d., 4 vai. dieną. 318 Broad
way. Tai bus vienas iš gražiausių 
parengimų šiame sezone. Prašome 
visus jsitėmyti ir dalyvauti paren
gimo. —Rengėjos.
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Užkvietimas
Sekmadienį, kovo (March) 4 tą d. įvyks Aido 

Choro metinis banketas, Lietuvių salėj e, 29 En
dicott Street. Pradžia 5-tą vai. vakare. Kviečia
me vįsu-s dainos mylėtojus atsilankyti į šį Aido 
rengiamą banketą. Aidiečiai visuomet atsilan
kiusius svečius ne tik pavaišina gerais valgiais, 
bet palinksmina gražiomis dainomis.

šio banketo programoje dalyvauja Aido Cho
ras ir duetas — Ona Dirveliene ir Jonas Saba
liauskas, vadovybėje mokytojo Jono DirveMo. 
Bus naujų dainų, tik dabar sumokytų.

Kviečiame visus būti su mumis kovo 4-tą

AIDO CHORAS



Freehold, N. J.
Liūdnas prisiminimas

Antanas Noreikas mirė lie
pos 6 d., 1955 metais, sulau
kęs 73 metų amžiaus. Jis bu
vo per 20 meftų dienraščio 
“Laisvės” skaitytojas ir rėmė
jas. Ilgus metus sirgo. Mir
damas “Laisvę” man paliko. 
Prisiunčiu $8.00.

Liūdesyje pasilikom aš, 
sūnus Kazys ir jo žmona No
reikai, dukterys Clara ir žen
tas Glovich, Sylvia ir žentas 
Noller, šeši anūkai, vienas 
brolio sūnus Benediktas ir 
žmona Noreikis Chicagoje.

Brangus Antanai, tavęs nie
kad neužmiršime.^

Ona Noreikas

NewYorto^/ZzWZlnloi i Pašovė 14 mėty vaiką

Maspeth, N. Y.
Mirė Ona Wainiene

\ V ain i e n ė- Wan n a 
Kabaceviciūtė) 
vasario, sulaukus 69 
Palaidota 15 d. va

Švaros darbininkai 
gaus algą priedą

Virš dešimties tūkstančių 
miestinio švaros departmentų 
darbininkų gaus algos prie
dus, kuriuos išsiderėjo per 
savo uniją, Tymsterių lokalą 
831-ą.

Priedus išmokės ir už pra
ėjusį laiką nuo 1955-ų metų 
liepos 1-os. Priedus 
vienodus, bet pagal

■ laiką. Išdirbusieji
4 tūkstančiai darbininkų gaus' 
po $350 pi'iedo, jų metinė al- 

i ga bus $4,850. Penki tūks
tančiai kitų, išdirbusių po 2

i metus, prjedo gaus po $55, 
viso metinės algos ž4,500. Ki-

dabar 
metinės 
metinio

duos ne 
išdirbtą

> metus

(po 
mirė Į darbininkų, 

i po $3,950
po $300

Aido Choras kviečia visus 
į draugišką vakarušką

Jos!) įvyks jau šį šeštadienį, 
vasario 25-ą. Bus tikrai lietu
viškos — beveik tokios, kaip 
Lietuvoje turėdavome:

Bendras
mėgstamų

Muzika
Laimės 

šposai.
Skirtumas nuo lietuviškųjų

visų dainavimas 
dainelių.
šokiams.
krepšelis ir kiloki

įgausite ir lengvų užkandžių. 
Tai nebus banketas, nei vaka
rienė, tačiau bus kuo apšilti 
pirm grįžtant į namus.

Aid iečiai kviečia visus. Pra
džia 7 :30. Įžanga nemoka
ma. Įvyks Liberty Auditorijo
je, kampas Atlantic Avė. ir 
110th St., Richmond Hill, N. 
Y. Sale randasi už dviejų 
blokų nuo BMT Jamaica trail-

— Barnum 
paskelbęs, 

klounų, pa
ls ad priims 
mano, jog 

ir juos

vakaruškų bus tik tas, kad čia ' kinio 111 th St. stoties.

Cing, II m., g.vve- 
Washington Ave., 
tapo pavojingai 
Penki jo draugai, 
vyresni, areštuoti, 

kad pašo-

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Brook lyne, 
paša ui as. 
visi už jį 
nors jie teisinasi,
vė netyčia, tačiau bausmė ga
li būti stipri, nes nė vienas 
neturėjo teisės šaunamą įran
kį turėti, vartoti.

Du suimtųjų yra po 15 m., 
vienas 16-os, du po 17 m.

Narni) darbininkė. Guolis violoje, 
patyrusi. Vėliausi paliudijimai. My
linti vaikus. Amžiaus apie 30 ar -10. 
$35 j savaitę. PY. 8-.38G(i (po 6 
vai. vak.).
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Ona 
tėvais 
11 d. 
metų, 
sario.

' Iš Lietuvos paėjo nuo Ky
bartų. Kuone visą savo gyve
nimą gyveno Maspethe. Dir
bo prie kriaučių. Buvo links
mo būdo moteris, su visais su
gyveno gražiai.

Kada iškilo New Yorke 
kriaučių generališkas streikas 
1912-13 metais, velionė akty- 
viškai dalyvavo tame streike, 
kuriame) kriaučiai padėjo par 
matą šiandieninei Amalgamei- 
tų unijai. Nežiūrint į tai, kad 
velionė buvo katalikiškų pa- 
žvalgų, bet unijos veikime ir 
jos palaikyme visados stovė
jo su progresyviais.

Paliko dukterį Jean Bredis 
ir sūnų Juozą. Nuoširdi jie- 
dviems užuojauta liūdesio va
landoj, o velionei Onai — lai 
būna lengva šios šalies žeme
le. J. A. Bekampis

ti 1,100 (
gaunantieji 
algos, gaus 
priedo.

Sąlygas 
vasario 19-ą mitinge d 
vusieji virš 2,000 narių.

sutarčiai užgyrė

Šią vasarą bus žymiai 
lengviau pasiekt jūrą

šią vasarą newyorkieciai, 
kaip matyti, žymiai lengviau 
galės nuvykti maudytis arba 
taip 
j e. 
kad 
kelis
birželio 
way pliažų

mini- 
Nuro- 
dieną 
kuris

Teatruose

gerų, 
bent

ir 
jau

Hali turi

Co-
Tai

.Išvakarėse Washingtono 
gimtadienio ir keliomis die<- 
nomis anksčiau po New Yor
ko miesto centro teatrus pa
sklido grupė tikrai 
įdomių filmų, arba 
niekam nežalingų.

Radio City Music
intriguojantį, romansais 
margintą, juokų kupiną 
himbia filmą — “Picnic.” 
vienas tokiu, kur susirenka vi
so miestelio ar kaimo pažįs
tamieji ir kaimynai, vykdo
mos naujos pažintys, užsimez
ga, o kai kada ir išsklinda iš- 
sisvajotieji arba ir jau bu
vusieji romansai.

žvaigždžiuoja William Hol
den, Kim Novak ii’ Rosalind 
Russell ir įdomiai vaidina 
grupė kitų aktorių, Joshua 
Logan direkcijoj. Gaminto
jas Fred Kohlmar.

Perdaug ramią kaimo nuo
taiką sumaišo atvykęs nepa
žįstamas vyriškis (Holden). 
Patekęs į turtingą našlėmis, 
gyvanašlėmis ir mergaitėmis 
kaimą daug kur kviečiamas, 
daugelio pageidaujamas. Jis 
susidomi kaimo gražuole 
(Reed), kuri taip pat čia gy
vena nepatenkinta vien savo 
gražumu. Ji sako: “Visi man 
pasakoja, kad aš graži, o dau
giau nieko.” Ji tikisi, kad šis 
naujasip pasakys kai ką dau
giau1.

Didžiojoje scenoje spektak
lis “Southern Medley,” daly
vaujant teatro šokėjoms, or
kestrui, dainos ansambliui ir 
svečiams solistams.

Capitol teatre pradėjo rody
ti “The Benny Goodman Sto
ry/* Universal filmą. Vado
vaujančią rolę vaidina pats 
moderniškos amerikinės muzi
kos “karalius” Benny Good
man. O jo mylėtinos rolėje 
Donna Reed.

Jo orkestre ir solistais vai
dina paskilbę džiazo muzikos 
įžymieji, tarpe kitų, Gene 
Krupa, Lionel Hampton, Ben 
Pollack, Teddy Wilson, Ed
ward “Kid” Ory, Harry 
James. Taipgi vaidina Mar-

pabuvoti jūros pakrašty- 
Prie to prisidės (faktas, 
IND. požeminis geležin- 
(subvė) bus baigta tęsti 

mėnesį link Rocka- 
— Far ir Near 

prieplaukų.
Iki šiol, kaip yra žinoma, 

vienintelis didesnis pliažas, 
kurį galima pigesne važiuotės 
kaina pasiekti iš New Yorko 
miesto, yra Coney Island. Į 

Į kitus didesnius pliažus tenka 
įvykti žymiai brangesniais ir 
lėtesniais aut o b u s a i s arba 
Long- Island geležinkeliu.

Bet, kaip tai numatoma, 
birželio 28 bus baigta ta sub- 
vė, kuri jungs Rockaways su 
Queens. Brooklyniečiai gal ir 
tada dar ras patogiau nuvyk- 

| ti į Coney Islandą, bet galės 
ir be sunkenybių pasiekti 
Rockaways, nes IND. linija 
bus sujungta ir sir BMT. Tik 
bėda, kad kalbama, jog ir 
subvės f eras i Rockaway bus 
40 c.

Tos linijos nutiesimas, sako
ma, nelengvas darbas. Dalis 
jos eina po Jamaicos įlankos 
vandeniu, kas reiškia, kad 
reikėjo kasti labai giliai.

Krautuvių darbininkai 
reikalaus kelti algas

RWDSU (Retail, Wholesale 
& Department Store Union) 
savo laikraštyje rašo, kad 
krautuvių darbininkai rengia 
mobilizaciją Washington a n,
kad reikalauti dolerio 
males valandai algos, 
d omą, kad kovo pirmą 
galion įeina įstatymas,
garantuoja vieno dolerio mi- 
nimalę algą valandai. Bet 
įstatymas neapima visos eilės 
kategorijų darbininkų, kaip 
tai farmų darbininkų, skalby
klų, krautuvių/ patarnautojų 
ir pardavinėtojų bei išvežio
to jų ir tt.

Krautuvių darbininkų uni
ja sako, kad didelis skaičius 
patarnautojų mažesnėse 
krautuvėse ir visokių pakuo
toji!, išvežiotoji! ii’ panašių 
didžiose krautuvėse gauna 
mažiau negu dolerį valandai.

Dar . nepaskelbta, kada 
krautuvių darbininkai praves 
savo mobilizaciją Washingto
ne. Praeitų metų balandžio 
19 jie ten turėjo skaitlingą 
mobilizaciją ir šimtai delega
cijomis aplankė savo kongres- 
maniLs.

Newyorkietis apie 
Atlantą Pietuose

Pažangus negras žurnalistas 
Abner W. Berry iš New Yor
ko nuskrido į Atlantą, Ga. 
Ten jis aerodrome turėjo 
laukti kelias valandas ir užė
jo į netolimą restoraną kavos. 
Kaipo negras jis ir jo sanke-j 
leivis buvo pasodinti prie spe-| 
cialaus stalo restorano kam
pe/ kuris buvo atskirtas nuo 
likusios salės tam tikra už
danga.

Rašė paskui Abner W. Ber
ry:

“Mums patarnavo negras 
kelneris. Jis mums pasakoja, 
kad visi virtuvėje dirbantieji 
yra negrai — vyriausias virė
jas, kepėjas, kurio gardų 
obuolių tortą mes valgėme, ir 
taip iki bulvių skutėjo. Ir aš 
galvojau: argi tai nėra nesą
monė? Rasistai valgo valgį, 
kurį pagamino negrų rankos, 
kurį prirengė negrai virėjai, 
valgį, kurį intymiškai lietė ne
grai, bet tie patys rasistai ne
sėdėtų šalia negro ir kartu su 
juo nevalgytų!

“Tas prieštaravimas ryški 
Atlantoje visur — iš vienos 
pusės/rasistai teigia, kad jie 
nenori artimo abiejų rasių fi
zinio sugyvenimo,' bet jie nie
kui-, iš kitos pusės, be negrų 
apsieiti negali.”

Cirkas ieškojo 
juokdarių

Didžiausias cirkas pasauly
je, Ringling Bros.
& Bailey, buvo 
kad jiems reikia 
jacų, juokdarių, 
kandidatus, kurie
tinka tai profesijai, 
egzaminuos — duos dramatiš
ką išbandymą.

Keletas šimtų tokių susi
rinko — vienas jų autobuso 
vairuotojas, kuris sakė, kad 
jis gali bile kuri keleivį pra- 
juokdinti (cirko ekspertai jį 
rado nejuokingu), kitas banko 
tarnautojas, kuris sakė, kad 
jis nieko niekad neprajuok- 
dino, bet yra tikras, kad ga
lėtų būti geras klounas (cir
kas jį rado tinkamu', labai 
juokingu ir pasamdė).

Iš keliu šimtu kandidatu v «. *
cirkas priėmė tik kelis.

| Pasiūlė “sužmoninti” 
taksy planą

Gubernatorius Harrimanas 
valstijos taksams plane, greta 
kitko, pasiūlė:

Kredituoti kaip netaksuoja- 
mus dar $50 pajamų kiekvie
nam neregiui.

Leisti atskaityti iš pajamų 
kaip netaksuojamus visus me- 
dikališkus iškaščius (iki $750^ 
asmeniui) neregiams ir asme
nims virš 65 metų.

Palikt netaksuojamomis dar 
$600 pajamų visiems virš 65 
metų amžiaus. Nepaliuosuo- 
tų tik turintį $6,600 ar dau
giau metinių pajamų.

Dirbančias motinas ii1 naš
lius leisti pasilikti netaksuoja- 
jamais .$600 ekstra už pirmą 
jaunesnį 12 metų vaiką ir po 
$300 už kožną sekamą vai
ką. Fiziniai ar protiniai pabė
gusiems vaikams tie išskaity
mai būtų leistina nežiūrint jų 
amžiaus.

teis-

Namų darbininkė. Viduramžė. Na
mai be molinos, 4 šeimoje. Mote
riškė ieškanti, gerų namų, gaus go
rų algų, nuosavų kambarį ir vonių. 
Patikima, su gerais paliudijimais. 
Max Kropf, 81 Grand Ter., L. I., 
Baldwin 3-6896.
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REAL ESTATE

teismo teisėjas 
mi- 

W o o d w a rd d v i e m 
būtų kiekvienam 
pragyvenimui 
30 tūkstančių

Roslyn. Prie uosto, 
giraites, arti vandenio, 
slate roof, atdpri 
čiai; 2i vonios
niavietex veidrodinės 
nai nuo 
nališkai 
skiepas, 
ekst ra 
$28,500. 
ar KO.

ir

yra

Po 30,000 dolerių 
vaiko pragyvenimui

Palikimų
r’rankenthaler įsakė, kad 
lijonieriaus 
sūneliams 
išmokama 
mokslui po
lerių. per metus.
11 ir 9 metų.

Milijonieriaus našlė, tų vai
kų motina, kuri praėjusio spa
lio 30-ą vyrą nušovė, prašė 
abiejų vaikų reikalams skirti 
$69,800. Sakė, kad vaikų 
turtas iš senuko ir tėvo pali
kimų siekia beveik po tris mi
lijonus doleriui kiekvieno, jie 
įpratę gyventi kaip milijonie
riai ii’ jinai esanti pasiryžusi 
juos taip užlaikyti.

Nors New York o Koliseu 
mas dar nėra pilnai 
jis jau turi sudaręs 
dėl 22 svarbių parodų per šių 
metų antrąją pusę.

baigtas, 
sutartis

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A

Privatiškos 
Iš akmens, 

aptverti por- 
3 miegrūmiai, ug- 

sienos: divo-
sienos iki sienos; profesio- 

išdekoruota; ištaisytas 
Indų plovimui mašina ir 
įrankių. Nužeminta iki 
Savininkas KO. 3-6621,
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Forest Hills Gardens — Savininkas. 
Moderniniai narnai. Al stovyje, 

vietoje, kampinis plotas, 
kelias nuo L. 1. RR sub- 

kambariai, 3r2 vonios; ku- 
puikūs daržai. aptvertas

ištaisytas skiepas, elektrinė 
Tinkama didelei ar mažai 
$50.000. LI. 4-1985.

(37-39)

trumpas 
vių. 9 
rortai;
patio;
virtuvė, 
šeimai.

Glen Head Estates. 3 m. senumo 
namas, 3 miegrūmiai, 2 vonios, 2 
karam garadžius, ištaisytas skiepas, 
ugniavietė. Elektrinė virtuvė, di
vonai, daugelis ekstra dalykų. Nori 
$29,500. Savininkas.

Glen Cove 4-8390
(37-40)

lo kambarių, 3 vo- 
karštas vanduo, 13 

2 karam garadžius.

Port Chester, 
nios, aliejus; 
akro plotas, 
Graži apylinkė, patogu j mokyklas;
8 minutės į kurortus. Pardavimas 
su nuostoliu, $31,000. A. Bruns, 
24 Grove St. WE. 9-0583.

(37-40)

Bryn Ma-wr Section. Yonkers. Sa
vininkas. Graži apylinkė, moderni
nis namas, pastatytas 1953. Liv
ing-Dining rūmas su Thcrmopanc 
pavciksliniu langu. 3 miegrūmiai. 
daugelis ekstra įtaisymų. Yra 4G, 
20 metų Veteranų Mortgičius, užti
krintas iki 1973. $19,000.

G K. 6-1949.
(37-40)

Pagerbs liaudies 
dainą kūrėją

Retai kur susitiksi darbinin
kų ir liaudies masines sueigas 
lankantį newyorkietj, kuris 
pasigrožė j ančiai neminėtų 
viena ar kita Woodie Guthrie 
sukurtą ar jo dainuotą liau
dies dainą.

Dabar newyorkieciai meni
ninkai rengia jo pagarbai ir 
jo vaikų paramai — mokslui 
—koncertą, kuriame žymiau
sieji liaudies artistai dainuos 
jo kūrinius. Įvyks kovo 17-os 
vakarą, Roosevelt Auditorijo
je, 100 E. 17th St., New Yor
ke.

Baldwin miestelio mokyklo
se visokiausi kursai suaugu
siems perpildyti. Suregistra
vus 1,270 norinčių ko nors 
mokytis, daug kitų pasiliko 
nepatekę į kursus, nes pritrū
ko vietos.

th a Tilton ir Ziggy Elman.
Tenka pripažinti, kad jų 

džiazas gražus. Chicagiečio 
imigranto siuvėjo sūnaus Be
nio siekimąsis į muzikos pa
saulį ir į žentus pasiturinčių 
senesnių amerikiečių šeimon 
(kuri mėgsta tiktai klasikinę 
muziką) atrodo šiltai tikro
viškas. Užsimiršti, kad stebi 
tiktai filmą, ir aktorius. S. 
——------—------—. . - . 4 .--------—
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Teisėjas sustabdė 
negro išsiuntimą

New Yorko v aisti j into
m o teisėjas Dineen sustabdė 
Floridos valdininkų pastan
gas sugrąžinti į chain gang iš 
ten pabėgusį negrą Willie 
Reid. Jis leido Reidą apgi
nantiems advokatams nuvykti 
Floridon ir ten ištirti visas tas 
aplinkybes, kuriose Reidas 
buvo suimtas, teisiamas, kali
namas.

Teisėjas pareiškė, jog tyri
nėjimas, tardymas paties, pa
bėgėlio leidžia spręsti, kad jo 
pasiskundimas ten pergyven
tais žiaurumais ir negavimu 
teisėtumo nėra be pagrindo. 
•Taigi Reid, bent jaui tyrinėji
mo laiku, tebepasilieka sau
gus.

Amatininkai, paieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema. A

WAGNER THEATRE 
Į 

110 Wyckoff Ave., Ridgewood 
Tel. HE. 3-2613

Penktadlenj, 24-tą, iki 
Treč., 29-tą vasario 
“GREY DAWN” 

Tikras šių dienų gyvenimo 
veikalas

Taipgi Farsas 
“A HOPELESS TASK” 

ir
Vėliausios Vokiškos žinios

Ispaniškai kalbantieji 
rengia paradą

Puertorikiečių ir kitų ispa
niškai kalbančių žmonių Or
ganizacijos skelbia, kad jos 
vykdys bendrą paradą Ame
riką dienos proga.

Visu Amerika diena New 
Yorko miestei skelbiama ba
landžio 14-ą. Ispaniškąjį pa
radą vykdys 15-ą, 2 vai., nuo 
5th Avė. ir 116th St. Jį baigs 
prie Simon Bolivar ir Jose de 
San Martin statulų Central 
Park South prie 6th Avė.

New Yorke suimtoji “šimta- 
dolerinė meilužė” teisme verk
dama tikrino, kad jinai ne
santi prostitutė, buvusi suti
kusi turėti tiktai šiaip sau 
“deitą.” Ją suėmė pasiklau
sę jos kalbos, telefonu.

HELP wanted-male

z HORIZONTAL > 
BORING MILL 

JIG BORER 
PATYRU PRIE 

MAŠINOS ĮRANKIU 
SUSTATYMO

Mūsų Simsbury Fabrike 
Prie Pirmo Šifto

Puiki Alga. Visokios apdraudos. Po 
pirmų metų darbo alga bus nusta
tyta. Kreipkitės nuo 8 iki 4 papras-' 

tom dienom. 
HARTFORD

SPECIAL MACHINERY CO. 
287 Homestead Ave. 

Hartford, Cohn.

MALE and FEMALE

DRAFTSMEN, LAYOUT MEN, DETAILERS.
CLERK TYPIST, STENOGRAPHERS, 

SALES CORRESPONDENCE
PRODUCTION SCHEDULERS, MATERIAL SCHEDULERS.

Reikalinga nors vienų metų patyrimo. Mes siūlome nuolatinį darbą, 
gerą algą, apmokamas atostogas, ligoje atostogas, asmeniškas atostogas 
ir apdraudos pašalpą. Heliarc Welders, su aircraft certifikacija leidžiant 
dirbti prie Heliarc welding bellows. Jepinteresuojatės, kreipkitės j Em
ployment Ofisą, pirmadienį iki penktadienio, 8 v. r., 10 v. r. ar 1 v. iki 
3 v. dieną.

TITEFLEX, INC.
HENDEE ST., SPRINGFIELD, MASS.

Visos tos lengvatos jų dau
giausia reikalingiems valstijai 
kainuotų tik apie 10 miljonų 
dolerių, kaip sako gubernato
riaus planui pritarėjai.

Albanyje Valstijos seime
liui pasiūlyta Įvesti vienkarti
nę auto leidimų registraciją, 
numerio ant auto nekaitalio
tų, tik kas metai užkabintų 
tų metų pažymi.

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArkct 2-5172

Medaus Pairelba Šalčiuose
Slogų pergalėjimui ir apsisaugojimui nuo slogų 
yra naudinga gerti arbata su medumi. Arbata 
su medumi atšildo kūną, o skystimas bendrai 
yra naudingas kūno valymui.

Laisvės įstaigoje galite gauti garsiojo bitininko 
Končiaus medaus. Šviesus, liepų žiedų medus. 
Turime sucukrėjusio ir skysto tos pačios rūšies.

Kvorta $1.25, Pusė Galiono $2.50
Kitur nesiunčiamc. Tik užėję galite gauti

Yonkers-Colonial Heights. Visas mū
rinis namas, 6 kambariai, 1 ’/? vo
nios, U)0 x 100 plotas, gražiai apaug
tas žaliumynais; didelis salionas, 
ugniavietė, nuo sienos iki sienos di- 
venai: spintos, dideli miegrūmiai. 
Ištaisyta virtuvė. Prijungtas gara
džius (elektrinės durys). Arti mo
kyklų, bažnyčių ir lt. $36,000. Se- 
vminkas SP. 9-4879.

(37-40)

Dobbs Ferry. 7 kambariai. 3 mieg
rūmiai. Patraukliai išdekoruota ir 
puikiai užlaikoma; slate stogas; 
Rockwool insulated side walls. Ug- 
niavietė salionc, jbudavota ugnia- > 
vietė rekreacijos rūme; baras, ve
randa; pine panelled laundry, hard
wood floors. Daugelis ekstra įtai
symų. Arti visko. Taksai prieina
mi. $29,800. Savininkas. Dobbs 
Ferry 3-2238. - (37-39)

Wantagh. 1 yr. split.
Su nuostoliu. 7 kambariai, 
rūmiai, 3 vonios, ištaisytas 
šalia ištaisyto žaislarūmio. 
ir nuo audrų langai, 
symų. LE. 9-6855.

Si 8,750.
3 mieg- 
sklcpas, 
Divonai

Daugelis ilai-

(37-39)

Great Neck. Naujas 8 kambarių 
split level namas. Puikiuose Har
bor Kalnuose. Išdekoruotas, gata
vas užėmimui. Norime $45,000. Tu
rime ir keletą kitų pardavimų, 
$20,000; $30,000. Būdavot ojas an I 
vietos. 20 Bayside Dr., Great Neck 
2-2270. (37-39)

Mt. Vernon negras dvasiš
kis Rowson, per savaitę dir
bantis New Yorke laivakro- 
viu, išgelbėjo iš East River du 
sandarbininkus. Vienas buvo 
Įkritęs, kitas Įšokęs pirmojo 
gelbėti.

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNU
Nors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 
knyga, stipriais apdarais.* Tai naudingiausias dalykas turėti savo na
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais.

Kaina $5.50. Persiuntimą Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

Gaunamas Laisvės Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N.




