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Na čionai ė diena už 
negru lygias teises

Britų darbiečių vadai nori 
tartis su Sovietu vadovais

Komunistu kongreso 
atgarsiai pasaulyje

Kovo 28 masiniai mitingai vyks <_> »
New Yorke, Chieagoie, Atlantoje

Kanadoje laimėtas ilgiau
sias automobiliu i s t o r i j o jo 
streikas. Galingoji General 
Motors korporacija, po 148 
dienų streiko, buvo priversta 
pakelti savo darbininkams al
gas po 25.7 cento j valandą 
jr kitus pagerinimus suteikti, 

šis automobilių darbininkų 
laimėjimas yra didžiausias 
Kanados darbininkų istorijoje.

Kaip pietinėse valstijose ne
grai yra brutališkai išnaudo
jami, parodo laikraštis “The 
Southerner,” kuriame John 
Bunch rašo:

t» “Daugiau 700,000 žmonių 
pietinėse valstijose pernai tu
rėjo mažiau $500 metinių jei
gu. Nenuostabu, kad žmonės, 
kurie pelnosi iš industrijų pie- 
uiose, nori tęsti esamą padė
ti.”

štai kodėl daugelis kompa
nijų, savo įmones kelia j pieti
nes valstijas, kur darbininkai 
yra mažiau organizuoti ir jų 
algos žymiai žemesnės.

AFL-CIO turėtų vyriausiai 
rūpintis pietinių valstijų dar
bininkų suorganizavimu, ir jų 
algų sulyginimu su šiaurinių 
darbininkų algomis.

Boeing Airplane Co. pa
traukta atsakomybėn už ne- 
damokėjimą taksų nuo didžiu
lių savo pelnų.

Pasirodo, kad toji kompani
ja 1951 metais padarė 20 mi
lijonų dolerių pelno, o 1955 
—arti 77 milijonų.

Dabar kompanija visaip 
bando tuos pelnus mažinti, 
kad tik mažiau taksų sumo
kėti. O kadangi ji turi val
džioje nemažai įtakos, tai ti
kisi laimėti.

Turčiai žino visas skyles, 
kaip sumažinti taksus. Kas 
kita su paprastais piliečiais; 
jie priversti sumokėti tiek, 
kiek jiems nuskirta, nors ir 
nebeliktų pragyvenimui.

Howard Fast “Workeryje” 
primena Tarybų Sąjungos mi
nistro Kaganovičiaus kores
pondentams pareiškimą:

“Tunelis tarp Sibiro ir Alas- 
kos yra dabar techniškai gali
mas. . . Mes galime jį statyti 
prie šių aplinkybių. Koegzis
tencija gyvuos ilgus laikus.” 

Fast mano, kad Amerika ir 
Tarybų Sąjunga bendrai gali 
tokį tunelį iškasti. Tai būtų 
padarytas puikus susisieki
mas. Tik reikia Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos inžinieriams 
susitarimo.

LRKSA leidžia savaitinį or
ganą “Garsą.” Jis leidžiamas 
fraternalės draugijos narių 
pinigais ir turėtų jiems tar
nauti, fratemalizmą skiepyti.

Gaila, tačiau, į jį ir pa
žiūrėti. Fraternalinis savait
raštis 90 procentų turi visai 
pašalinių, daugiau politinių 
žinių, reakcinės propagandos, 
tarp lietuviui neapykantos 
skleidimo raštų.

Ne kiek geresnis ir SLA or
ganas “Tėvynė.” Visokiai pa-

i 
i

New Yorkas. — Įvairios 
negrų organizacijos skel
bia, kad kovo 28 d. bus. na
cionalinė protesto diena,— 
diena už lygias negrų tei
ses. Ta diena vyriausiai 
sieks paremti Montgomery 
negrus Alabamoje, kurie 
veda didvyrišką boikotą 
prieš segreguotus autobu
sus.

New Yorke masinis pro
testo mitingas Įvyks Ma
dison Square Gardene. Ta
me mitinge dainuos masi
nis penkių tūkstančių as
menų choras. Mitinge da
lyvaus, kaip manoma, apie 
25,000 asmenų.

Panašūs mitingai įvyks 
Chicagoje, Bostone, Los 
Angeles, Washingtone ir 
taipgi keliuose pačių Pie
tų didmiesčiuose, kaip tai 
Atlantoje ir Galvestone.

Iš Montgomery praneša
ma, kad apie 50,000 tenyk
ščių negrų dalyvavo tai
kingoje demonstracijoje už 
savo teises. Protestantų 
pastoriai, kurie tai demon
stracijai 'vadovavo, šaukė 
prie “pasyvaus pasiprieši
nimo” prieš rasizmą, pa
našiai, kaip Gandis šaukė 
Indijos žmones.

Praeitą skemadienį neg
rų pastoriai ir kunigai po

visą šalį iš sakyklų kalbė
jo beveik apie nieką kitą, 
kaip Alabamos negrų kovą 
ir kovą prieš segregaciją 
bendrai.

Harleme pastorius A- 
dam Clayton Powell (kon- 
gresmano tėvas) sakė pa
mokslą dėl 5,000 žmonių. 
Tai buvo verčiau masinis 
mitingas, negu pamaldos, 
sakė Powell.

Vėliau Powell tarėsi su 
vietiniais unijų vadais a- 
pie bendrą akciją.

Bonna. — Vakaru Vokie
tija iki šiol apmokėjo Ame
rikai, Britanijai ir Pran
cūzijai išlaidas už jų armi
jų išlaikymą pačioje Vokie
tijoje. Anksčiau, kuomet 
tos armijos skaitėsi oficia- 
liškai okupacinėmis, Vokie
tija buvo priversta apmo
kėti tuos kaštus. Dabar, 
kuomet Vak. Vokietija 
skaitosi nepriklausoma, vo
kiečių ministras Schaeferis 
paskelbė, kad apmokėjimas 
bus sustabdytas.

Bet Amerika, Britanija 
ir Prancūzija dabar derėsis 
su Bonna, kad tas atlygini
mas būtų tęsiamas. Kad ir 
neoficialiai, tos armijos dar 
vis tebėra okupacinės.

Londonas. — Praeitas 
i Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijos suvažiavimas

■ paliko gilų įspūdį brituose 
i darbiečiuose. Ne tik kaires- 
i nysis partijos sparnas su
. Bevanu priešakyje, bet ir 
I kiti partijos elementai link
sta draugiškiau atsinešti į 
Sovietus. Tas pasireiškia 
visoje eilėje faktų.

Keturi žymūs darbiečių 
i vadai, kurie yra parlamen- 
1 tinęs frakcijos užsienio rei- 
i kalų komisijos nariai, pa
reiškė, kad jie norėtų tar-

■ tis. su Bulganinu ir Chruš- 
• čiovu, kai tie šį pavasarį
apsilankys Britanijoje. Tie 
vadai yra Kenneth Youn- 

i ger, Alfred Robens, Denis 
' Healey ir Richard Cross
man.

Jie sako, kad Bulganinas 
ir Chruščiovas atvyksta 

j matyti Darbo partiją ly
giai, kaip konservatorių 
valdžia, v

t

Italijos prezidentas G. Gronchi 
atvyko paviešėti šioje šalyje

Washingtonas. — Čia at
skrido Italijos prezidentas 
Giovanni Gronchi. Kartu 
su juomi atvyko užsienio 
reikalų ministras G. Mar
tino. Italijos prezidentas 
prieš pat apleisdamas Ro
mą pareiškė, kad jis nesle
pia fakto, jog nori išrūpinti 
Italijai didesnes paskolas ir 
platesnę ekonominę paramą 
bendrai.

Paprastai tokiais reika
lais vyksta ne prezidentas, 
o premjeras. Bet kadangi 
premjeras .Segni skaitomas 
neutralistu ir mažiau pa
lankiu Was.hingtono politi-

šalinei propagandai ten vietos 
pakanka, bet SLA reikalais 
raštai suvėluojami mėnesiais, 
ypač seimu protokolai.

Fraternalizmas, atrodo, šių 
fraternalių organizacijų vedė
jams visai svetimas.

McCarthy vėl prabilo. Jis 
dabar šaukia ir mobilizuoja 
visą svietą karui su komuniz
mu.

“Koegzistencija su komu
nizmu nėra galima, nėra gar
binga, nėra pageidaujama,” 
sen. Mc.Carthy rėkia. Ameri
kos siekis turėtų, būt: “nu
šluoti komunizmą nuo žemės 
paviršiaus.”

Gražiai jam pritinka posa
kis: Jeigu kiaulė ragus turė
tų, tai visą svietą išbadytų.

kai, tai Gronchi vyko jo 
vietoje.

Prez. Gronchi buvo pri
imtas prezidento Eisen- 
howerio. Ministras Marti
no ilgokai tarėsi su sekre
torium Dullesu.

Po paviešėjimo šioje ša
lyje svečiai iš Italijos vyks 
Kanadon. Romon sugrįš ko
vo mėnesio viduryje.

Pakistanas pasiskelbė esąs 
“musulmoniška respublika”
Karači. — Pakistanas, 

kuris iki šiol, kaip Britani
jos Bendruomenės dališ, 
skaitėsi šalimi, kuyi pri
pažįsta Britanijos karūnos 
autoritetą, dabar pasiskel
bė respublika, panašiai, 
kaip tai yra Indija. Tai 
antra respublika Britanijos 
Bendruomenės (Common
wealth) eilėse. Visos, kitos, 
kaip tai Kanada, Australi
ja, Pietų Afrika, Ceilonas, 
Naujoji Zelandija, dar te- 
besiskaito monarchijomis.

Pakistane prie žodžio 
respublika taipgi pridėtas 
apibūdinimas “musulma- 
niška,” kas reiškia, kad 
Islamo tikėjimas Pakistane 
bus ofcialus,. valstybinis, o 
prie konstitucijos pridėtas 
pataisymas, kad tik musul
monas gali būti1 Pakistano 
prezidentu.

. * j i • • • TSRS K. P. suvažiavimas baigėsi;tas per vieną televizijos; e y
programą, labai įerzino E- i išrinko prezidiumą ir C. komitetą 
deno valdžią, sako stebėto-j - v ~ _ -u a.*- ’
jai. Valdžia nori, kad tary- Maskva. — Viso ’pasaulio ' sekančiam suvažiavimui, 
binių vadų apsilankymas 1 spauda dar plačiai tebcKu-i įvyksiančiam 1960-ais met- 
būtų grynai valdiškas, be | mentuoja apie Tarybų Są- į tais.
ideologinio prieskonio, kaip . jungos XX-ą suvažiavimą,' Taipgi nutarta rūpintis, 
buvo Indijoje. Bet darbie- Į kuris praeitą Šeštad. bai- i kad būtų apdirbtos naujos 
čiai, kaip atrodo, su tuo ! gėsi Maskvoje. Kuomet. išsamesnės pačios partijos 
valdžios pageidavimu ne- i Chruščiovas suvažiavimą ir Tarybų Sąjungos istori- 
kooperuos. i paskelbė uždarytu, sustoję i jos.

Kairiųjų darbiečių orga- i deleSatai sudainavo_ Inter- ! Atgarsiai užsienyje 
“Tvihnno” cairV ižo u i nacionalą ir saukė valio'

TSRS Komunistu Partijos Iuž “leninistinį centralinį | Daugiausia komentarų TSRS Komunistų paitijos . ,, 'užsienyje sukėlė suvažiavi-
suvaziavimo pobūdis ir nu- " v. . jmo pabrėžimas, kad kolek-
tarimai deda pagrindą visu Pries pabaiga suvaziavi- varinwha n ™
darbinmkskų partijų bend-: mas išrinko naują centra-lniuoe hni*n;9 
radarbiavimui. hni komitetą ir prezidiumą, i mQ |^eyas Taipgi daug ko-
Darbiečių religinio sparno [I prezidiumą Jie pa- mentuoįama apįe pabrėži- 

Chi usciovas, Į , ^a(į komunistai yra pa- 
Malenkovas, sįr€ngę veikti vieningame

Vorošilovas,; kurios ultra-ko-
Sabui ova$, i munįstjnės socialistų

i pės tiesiog
1 m •

vadas, metodistų pastorius | tys nariai: 
‘Bulganinas, 
Mikojanas, Molotovas, Ka-. fron^e su socialistais, 
ganovicius, O ’
Icivucunas, w ; mumstmės socialistu gru-
Kiricenko n Suslovas. j p-g (iesjOg atmeta siūly- 

Į Centro komitetą Įėjo i mus. Taip daro Saragato 
eilė naujų narių, jų tar-1 vadovaujami dešinieji so- 
4^’ užsienio reikalų vice- i cialistai Italijoje, kai ku- 
ministras Gromyko. Lie- i rie Prancūzijos socialistai 
tuvos Komunistų partijos 
C. K. sekretorius Antanas 
Sniečkus, tapo perrinktas j 

i Centro komitetą. Taipgi

D r. D. Soper pareiškė, -kad 
“Rusija dabar turi geresnę 
valdžią, negu bet kuomet 
praeityje.” Jis taipgi sakė, 
kad “Sovietai užsitarnavo 
viso pasaulio geros valios 
link jų.”

Senatorius H. F. Bvrd nori 
“masinio pasipriešinimo”

Washingtonas. —■ Rasis
tinis Virginijos senatorius 
Harry F. By rd (demokra
tas) sakė, kad “Pietinės 
valstijos turi stovėti vie
ningai ir organizuoti masi
nį pasipriešinimą prieš 
tuos, kurie stengiasi panai
kinti mūsų gyvenimo bū
da.” Jis tokiu būdu šaukė 
prie pasipriešinimo val
džiai, Aukščiausiam teis-
mui, kuris nutarė panaikin
ti rasinę segregaciją mo
kyklose. Jis sakė kad “ma
sinis pasipriešinimas pa
rodys likusiai šaliai, kad 
Pietūs nepriims rasinės

a

ir visokios Rytų Europos 
socialdemokratų„ emigraci
nės grupės Vakarhose.

Bet Britanijos darbie-
integracijos.”

Laikraštininkų paklaus
tas, kaip jis supranta išsi
reiškimą “masinį pasiprie
šinimą,” ar tas reiškia prie.- 
šinimasį jėga, senatorius 
Byrd pradėjo sukti atgal ir 
sakyti, kad čia klausimas 
neina apie jėgos vartojimą.

“Bet jūs. laužytumėte į- 
statymus, ar ne V” jis buvo 
klaustas.

Byrd atsakė, kad “įsta
tymai nebūtų laužomi,” bet 
jis nepajėgė išaiškinti, kaip 
galima priešintis įstaty
mams, apart jų kritikavi
mo, bet jų nelaužyti.

Paskutiniai pranešimai
Washingtonas. — Sekre- 

: torius Dulles sakė, kad Ta
rybų Sąjunga “neplanuoja 

i užkariauti pasaulį jėga.” 
i Vietoje to, sakė jis, ji ban
do užvaldyti jį per ekono
mines priemones. Dulles sa- 

; kė, kad tas reikalauja nau- 
: jos taktikos iš Amerikos 
; diplomatijos pusės.
| New Yorkas. — Gilbert 
I Green, komunistų vadas, 
: kuris buvo tarpe pirmųjų 
11, kurie buvo apkaltinti 
po Smitho aktu, šį pirma
dienį prisistatė teismui 
Foley Square. Jis prieš tai 
atsiuntė atvirą laišką spau
dai, kuriame sakė, kad jis 
baigia būti “pabėgėliu nuo 
neteisybes, kad tapti jos 
kaliniu.”

Green išaiškino, kad jis 
prisistato dėl kitėjančio 
mūsų šalies politinio klima
to.

Farmingdale, L. I. — Šį 
pirmadienį Republic Air
craft darbininkų streikas 
pradėjo savo antrą savai

tę. Kadangi penktadienį 
teismas išnešė indžionkšiną 
prieš masinį pikietavimą, 
pikietavimas buvo ribotas.

Meksika. — Meksikos po- 
; licija suėmė Guatemalos 
generalinės darbininkų 

! konfederacijos sekretorių 
V. M. Gutierrez, kuris gy- 

i veno kaip tremtinys Mek- 
i sikoje nuo fašistinio per
versmo Guatemaloje laikų. 
Bijoma, kad Meksikos val
džia jį gali perduoti į Gua- 
temaios. diktatoriaus Arma- 
so rankas.

Washingtonas. — Jau be
veik tikra, kad šio trečia
dienio spaudos konferenci
joje Eisenhoweris praneš, 
ar jis planuoja kandidatuo
ti.

Helsinkis. — šiaurinėje 
Suomijoje vienas valstietis 
buvo nuteistas už girtą vai
ravimą. Jis vairavo ne au
tomobilį, o elnio traukia
mus regės. . .

perrinktas Latvijos K. P., 
j sekretorius Kalnberzins.

Sudarys naują programą
Suvažiavimas nutarė su- 

! daryti naują partijos pro- 
• gramą, kuri bus patiekta

čių, Skandinavijos darbo 
partijų, Vokietijos social
demokratų, Austrijos socia
listu ir kitu tos linkmės 
partijų spaudoje jaučiasi 
kitėjantis link komunistų 
tonas.

Derybos Kipre randas galutinėje 
stadijoje, sako britu valdininkai

Nicosia. — Ne tik britų 
i karinis komandantas feld- 
; maršalas Harding,bet pats 
i kolonialiu reik. min. Lenn- 
;ox-Boyd dabar veda dery
bas su nacionalistais Kipre. 
Boyd tam tikslui atsiskubi
no Kipran, kai pasidarė aiš- 

š ku, kad Hardingas negali 
susitarti su kipriečių-grai-

Tarptautinė muge atsidarė 
Leipzige, Rytu Vokietijoje
Leipzigas. — Čia atsidarė 

didžioji tarptautinė muge. 
Joje dalyvauja pati Rytų 
Vokietija, Tarybų Sąjun
ga ir kiti socialistiniai kraš
tai ir taipgi Vakarų kraš
tai. Pirmu kartu po praeito 
karo pabaigos mugėje daly
vauja su savo pavilijonais , 
ir didžiosios Vakarų Vokie
tijos firmos, įskaitant Kru-1 
ppa iš Esseno.

Visi pabrėžia, kad tas 
rodo, kaip Vakarų Vokieti-. 
jos. pramonė sau ieško rin-' 
kų Rytų’Vokietijoje.

Fosterio knygų paroda
Maskva. — Lenino vardo ! 

bibliotekoje surengta Ame
rikos komunistų vado W. 
Z. Fosterio knygų paroda. 
Paroda surengta jo 75 gim
tadienio paminėjimui’. Iš
statytos jo knygos verstos 
į rusų ir kitas kalbas, taip
gi angliški originalai.

kų atstovu arkivyskupu 
Makarios.

Praeitą savaitę buvo 
pranešama, kad Makarios 
palinkęs nusileisti britams 
ir sutikti su mažomis kon
cesijomis, bet paskui Ma
karios nusistatymas “su
kietėjo.” Britai sako, kad 
Makarios išsigando, kai 
kraštutiniai nacionalistu 
jį pagrasino, kad jis bus 
skaitomas išdaviku, jeigu 
nusileis.

Britų valdininkai dabar 
sako, kad “derybos r andasi 
lemiamoje stadijoje.”

800 Connecticuto šeimyną 
prašė valstijinių paskolų
HarfJordas. — Apie 800 

Connecticuto šeimynų krei
pėsi į valstiją su prašy
mais. kad joms būtų įteik
tos valst. mortgage pas
kolos, kaip tai numato val
stijos seimelyje priimtas į- 
statymas.

Tai šeimynos, kurios pra
rado savo namus praeitos 
vasaros potvyiniuose. pas
kolos gali būti duodant s i- 
ki 812.000, sako pravertas 
įstatymas, kad įgalinti 
tuos, kurie prarado namus, 
įsigyti naujus.

ORAS NEW YORKE
Giedra, švelnu
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Įsikūrė, tai iš JAV daugelis 
lietuvių važiavo ten kaip “spe
cialistai” padėti šalį atstatyti. 
Tuo laiku ir advokatas Jankus 
vis rengėsi važiuoti padėti So
vietų valdžiai konstituciją pa
rašyti.

Dabar randu spaudoje pra
nešimą, kad tūli lietuviai di- 
p u kai, atsidūrę Jungtinėse 
Valstijose, jau rengia Lietu
vos žemėlapį, kuris būsiąs la
bai naudingas, tik nepasako 
kam, ir prašo aukų to žemėla
pio išleidimui.

Nežinau, ar advokatas Jan
kus dar gyvas ar jau miręs; 
jeigu gyvas, tai žemėlapio lei
dėjai turėtų su juo susisiekti 
ir, kuomet žemėlapis bus iš
leistas, pradėti Lietuvai kon
stituciją rašyti, nes Lietuvos 
valdžia be dipukų sutaisyto 
žemėlapio ir konstitucijos ga
li amžinai pražūti. Prie kon
stitucijos parašymo, be abejo, 
prisidėtų tokios asmenybes,

džiasi tarpe Lietuvos vaduo
tojų. Ir tas vėžys neišgys tol 
kol lengvatikiai lietuviai au
kos tiems Lietuvos vaduoto
jams.

* * •»
“Sandaroje” skaitau : “Su

eis 5-ki metai kaip Voice of 
America plaukia į Lietuvą.”

Išsyk nusistebėjau, nes jau 
penkeri metai, kai tas “Voice”

Kolūkiniai kultūros namai
ši AUL1 AL—Antanas Ger- 

daitis —“Raudonosios Vėlia
vos” kolūkio, esančio netoli 
Šiaulių, pirmininkas — mielu 
noru supažindino mane su 
artelės ūkiu. Jis papasakojo 
apie valstiečių pajamas, pasi
gyrė naujomis ganyklomis, 
gautomis neseniai nusausinto
je žemėje, neužmiršo papasa
koti apie naująją statybą,

“Blezdingėlę 
m as 
te,”

; rublių, knygoms nusipirkti.
čia, bibliotekoje, neretai 

vyksta konferencijos, kuriose 
aptariami nauji literatūros 

j veikalai; čia rimtai ginčija- 
; masi apie vienų ar kitų kny- 

vertingumą arba trūku
mus. Literatūriniai vakarai

vestuvinis 
o jį, savo 
juokinga 

scena
Liaudies instrumentų 
tras skambėjo darniai, o kai mis. 
kurie šokiai buvo choro ly- vakaras 
dimi. Ir tame, kaip aistrin 
gai buvo atliekami šokiai

SVEIKINTINAS prezidento Eisejihowerio nutarimas 
uraniumą parduoti pramonei ir moksliniams tyrinėji
mams.

Paskirdamas 88,000 svaru uraniumo parduoti savo ša
lyj ir užsienyj per kelerius metus, prezidentas pareiškė:

“Žmonijos viltys ir troškimai taikos ir geresnio būvio 
yra artimai susieti su pasauliniu progresu išvystant tai
kingus atominės energijos naudojimus.”

Tik tiek negerai, kad Eisenhoweris, šį nuosprendį da
rydamas, uždraudė uraniumą parduoti socialistinėms 
šalims. Jeigu šis uraniumas bus naudojamas atominei 
energijai vystyti pramonei ir moksliniams tyrinėjimams, 
tai prie įsigijimo turėtų prieiti be jokios diskriminacijos 
kiekviena šalis, kuri tik galėtų tam tikslui jį panaudoti.

Tarybiniai mokslininkai jau pirmiau priminė ameri
kiečiams mokslininkams, kaip svarbu visom Šalim koo
peruoti atominės energijos naudojimui taikingiems 
tikslams.

Šį prezidento nuosprendi komentuodama, kapitalisti
nė spauda tvirtina, kad Tarybų Sąjungos premjero Bul- 
ganino pareiškimas komunistų suvažiavime Maskvoje 
atomines energijos naudojimo pramonei ir žmonijos ge
rovei paskubinęs Eisenhoweri atominės energijos klau
simu greitai veikti. Tai būsiąs taikingas Amerikos lenk
tyniavimas atominės energijoj naudojimo klausimu.

Komunistų suvažiavime Bulganinas, tarp kitko, pasa
kė: “Komunistai privalo pilnai panaudoti didžiausią 
20-to šimtmečio išradimą — atominę energiją — komu
nizmo kūrybai.”

Bulganinas toliau nurodinėjo, kad Tarybų Sąjungo
je jau veikia trys atominės jėgos elektrainės ii’ vienas 
galingas ledlaužy s. Su laiku atominė energija veiks ir 
kito se soči a 1 i sti n ėse 
tuo klausimu žada pagelbėti ir nesocialistinėms šalims, |šizmu. Tuomet, ir 
kurios tik ieškos tokios pagalbos. Egiptas jau padarė to-‘žodynas būtų geras, 
je linkmėje pirmus žygius.

Atominės energijos mokslininkai pripažįsta, kad Ta
rybų Sąjunga atominės energijos naudojimo klausimu 
yra pralenkusi Ameriką.

Jeigu abi galingiausios pasaulyje valstybės — Jungti
nės Valstijos ir Tarybų Sąjunga — prieinamomis sąlygo
mis pagelbės kitoms šalinis pajungti atominę energiją 

‘žmonijos gerovei, tai dar šiame šimtmetyje galėsime su
silaukti naujos ir šviesios žmonijai gadynės. Tai, žino
ma, priklausys nuo to, ar atominiai ginklai bus uždraus
ti naudoti.

Dabar svarbiausias reikalas yra darbuotis, kad taika 
pasaulyje būtų išlaikyta, kad visos tautos taikingai su
gyventų, o ginčijamus klausimus derybomis išspręstų.

Tarybiniai mokslininkai 
šalims,

NEGALĖJO SUSITARTI

la ir .jiems panašūs.

“Keleivio” Nr. 2 tilpo straips
nis, kritikuojantis Lietuvoje 

; po straipsniu 
Pirmiausia kri- 

kad ‘Dabar
tinės lietuvių kalbos žodynas” 
kvepiąs Maskva. J’oliau sa-

pasirašo

sai gerai pasitarnautų lietu
viškai išeivijai.”

Viena, straipsnio autoriui 
“Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas” jau pasitarnavo. 
JĮ pavartęs, jau užuodė Mask
vą; kitaip, būtų nė nežinojęs 
Maskvos kvapo arba, 
dzūkai sako, dūko. O 
link žodyno apvalymo, 
rodosi, daug lengviau

man 
būtu

Į kuri apskrebus smetoniniu fa 
I šizmu.

* # *
W ash i ngt o n c I a i vyn o 

laivyno vyriausybė pranešė, 
kad greitu laiku bus paleis
tas erdvėn dirbtinis satelitas,

or

plaukia Į Lietuvą ii’ niekaip vykstančią kolūkyje... 
nenuplaukia ’ Maniau, vei
kiausiai jis išplaukė be kom
paso ii“ dabar klaidžioja po 
nežinomas vietas. Bet toliau 
j adau pranešimą, kad to 
“Voice” vairininkai nepajė
gia jį suvaldyti. Vairininkas 
Juozas Laučka užkluptas šir
dies atakos, pulk. Kazys Gri
nius turėjo dvi operacijas ir 
trečiai 
įėjo dvi operacijas, o ojs mo
tina koją nusilaužė. Visi jie 
yra “Voice” vairininkai.

štai, kodėl per penkerius 
metus “ 
tuva ir 
“Voice” 
pasektų 
torius.

—O meteliams praslinkus,- 
pasakė pirmininkas, — pas 
Jnius bus nauji Kultūros na
mai. Senieji jaw per maži da
rosi . . . Atvažiuokite, pama

su nau- 
in an ir

Kaip įvyko pažintis 
jais Kultūros namais 
norisi pa pasakoti.. .

Toji pažintis prasidėjo tie- 
ruošiasi, jo žmona tu-jsiog romantiškai... Jau su

temo, kai priėjau prie Kultū
ros namų. Duryse susidūriau 
su gražia, lyg atbėgusia iš 
senovinės lietuviškos graviū
ros, mergina, apsirengusia 
tautiniais drabužiais.

—Mes laukiame jūsų,—ma
loniai pasakė ji. — Jau visas 
ansamblis susirinko.

Minutei praslinkus nesusi
pratimas išaiškėjo: laukė ne 
manęs, o Vilniaus operos ii“ 
baleto teatro baletmeisterio. 
.Jis žadėjo 
keletą naujų šokių, 
parengė Kultūros namų 
veiklos kolektyvas dainų 
tei.

Po ketvirčio valandos 
ko baletmeisteris ir aš

Voice” plaukia j Lie- 
nenu plaukia. Jeigu 

nuplauktų, tuomet ji 
ir “Sandaros” redak-

* * *
“Sandara” rašo, kad buvęs 

Klaipėdos gubernatorius Jo
nas Navakas esąs Sibire pri
verčiamojo darbo stovykloje. 
Jo sveikata esanti pašlijusi, 
ypač nukentėjusi atmintis.

Kad atmintis nukentėjo, tai 
natūralu. Klaipėdoje begu- 
bern atoria u damas, ve i k ia u s ia i, 
])i’idarė nemažai šunybių, tai
dabar bando jas užmiršti, ne- jau progos pabuvoti repetici- 
atsimona. Dilgius 'joje. Senovinį lyrinį šokį

atvykti pažiūrėti 
kuriuos 

savi- 
šven-

atvy
tu re-

Dėkui už patarimą, bet priimti jo negaliu
Mikas Detroitietis raginai 

mane padaryti pastabų nau
jiesiems Lietuvos rašytojams Į 
del “lietuvių kalbos - rašybos I 
darkymo.”

i

Turiu prisipažint, kad netu
riu tiek drąsos, kiek jos turi 
Mikas. Prie drąsos reikia ii“ 
žinių. Jei būtų proga su jais 
susitikti, aš galėčiau tik šio to i 
pas juos paklausti, pasimoky-

J bendrą frontą su-Miku ga- 
{lėčiaib eiti gal tik prieš vieno 
žodžio kirtį — prieš mašiną. 
Toliau mudu susitaikinti ne

reikėtų galėtume.

Gal. Lietuva
J nag. Lietuva
Viet. Lietuvoje 
šauksm. Lietuva!

išk ir-

DARBININKŲ UNIJŲ ii• fabrikantų sąjungos vado
vai buvo susirinkę bendram pasitarimui, kaip įvykinti ir 
palaikyti taiką tarp darbo ir kapitalo, kad bendrai sėk
mingiau “kovoti prieš komunizmą.” Pasitarimas, tačiau, 
nedavė jiems pageidaujamų pasekmių.

AFL-CIO prezidentas Meany ir National Association 
of Manufacturers prez. Sligh pareiškė reporteriams, kad 
jų pasitarimas užsibaigė visišku nesusitarimu.

Pasitarime Meany reikalavęs unijoms apsaugos iš fab
rikantų pusės. Jis kritikavo “teisūs dirbti” įstatymus, 
veikiančius tūlose valstijose, kaip streiklaužiškus, nes 
tais įstatymais vadovaujantis fabrikantams yra liuosos 
rankos streiklaužius mobilizuoti streikų metu, taipgi ne
pripažinti unijos.

Kadangi Sligh užgynė tą viską, su kuo ’Meany nesuti
ko, tai tuomi pasitarimas ir baigėsi.

Bandymas tarp darbo ir kapitalo paliaubas padaryti, 
taigi, niekais ųuėjo. Subliūško visos viltys apie sudarymą 
tokio bendro fronto.

Tiesiog naivu ir manyti, kad darbdavių ir darbininkų 
interesus galima būtų suderinti ir pastovią taiką įvesti.

Vietoje plepėti apie kokius nors bendradarbiavimus 
tarp darbo ir kapitalo, unijų viršininkai turėtų smarkiau 
mestis darban už organizavimą neorganizuotų darbinin
ku.

Pirmas pavyzdėlis: Mikas 
sako: “anglai negali ištart su
minkštintos raidės ‘1,’ tą rai
dę jie visuomet ištaria kietai- 
storai, o lietuvių tarmėje toji 
raidė mainosi, jei prie jos yra 
pridėtas minkštinimo ženk
las—‘i’.”

Jei Mikas Detroitietis ra
šydamas būtų stengęsis dau
giau pagalvot,!, o mažiau pri
rašyti, tai šitos “taisyklės” 
raidei “I” ištarti nebūtų su

jos ir Mėnulio.
Labai Įdomus ii’ kartu pa- 

i vojingas užmojis. Pirmiau Be
lgu jį paleisti erdvėn,
apsaugoti, kad ant jo nesusi- 
vytų. lizdo raudonieji. Jei tie 
nelabieji ten lizdą susivys, 
tuomet reikės ten siųsti sau-

I gurno komitetą, kuris tą sa- 
; te litą apvalytų.

« *|
| Irane buvęs ministrų pirmi- 
| ninkas Mohamed Mossadegh 
nuteistas trejiems metams ka
lėti ir šį rudenį jau užbaigs 
skirtą bausmę. Dabar Irano 
valdžia jį vėl tardo ir nori su
daryti naują bylą, kad senio 
iš kalėjimo neišleisti.

Dabartine Irano valdžia 
tvarkosi Amerikos importuo
tais demokratiniais principais, 
kuriems Mossadegh as buvo 
priešingas, todėl lai jis kalėji
me ir užbaigia savo gyveni
mą, nes iš kalėjimo išėjęs jis! 
vėl gali priešintis mūsų prin-1 > j . . .nei naujieji Lietuvps rašytojai cipams. i

j Anglijos karalienė Elzbie
ta arti dviejų tūkstančių sa
vo pavaldinių apd o v a n o j o 

Laimingųjų 
arkivyskupas

Įvairiais titulais, 
sąraše buvo ir
Garbett, kuriam skirtas baro
no titulas. Bet nelaime, jis 
pirm suteikimo titulo numirė.

Dabar danguje be titulo tu
rės bastytis ir prie tituluoto 
luomo negalės prilygti.

WILLIAM Z. FOSTER
VASARIO 25 DIENĄ sukako 75 m. nuo gimimo įžy

maus amerikiečio, pasišventusio darbininkų vadovo 
William Ž. Fosterįo.

Šiemet jubiliatui taip pat sukanka 60 metų nuo jo įsi
traukimo į darbo žmonių kovas.

Dar tik 15 metų amžiaus būdamas W. Z. Fosteris daly
vavo ^pirmutiniame streike Philadelphijoje. Toje kovoje 
jis gavo pamokų ir patirčių, kad tik gerai organizuoti 
darbininkai gali sėkmingai kovoti prieš savo išnaudoto
jus. . v,

1919 metais jis jau buvo vyriausias vadas didžiojo

pakeitė links- 
šokis “Sadu- 

ruožtu, pakei- 
choreografijos ' gų

K 1 u m p a k o jis”. .
orkes- j surengiami ir jubiliejų dieno- 

Taip, pavyzdžiui, didelis 
buvo surengtas įžy

maus lietuvių poeto Kristijo- 
ir i no Donelaičio mirties 175-ųjų 

dainos, ir tame, kad artistų-. metinių proga. . .
mėgėjų tarpe, buvo nemaža ir 
pagyvenusių žmonių, pasireiš
kė lietuviams taip būdingas 
dainų ir šokių pamėgimas... * **

Aš sužinojau, kad vieną dai
ną — “Pavasaris kolūkyje”— 
sukūrė patys choro dalyviai: 
jie parašė ir tekstą ir muzi
ką. Gali būti, kad muzika! 
yra nevisai tobula, o dainos 
rimai ne visada yra tikslūs, i 
bet mane daina nustebino sa
vo kažkokiu nepaprastu nuo
širdumu ir intymingumu . . .

Svečias iš Vilniaus — 
letmeisteris — pradėjo 
kinti kai kuriuos atlikimo 
kuinus, aš nenorėdamas, 
man susidarytų kitas įspūdis, 
nusprendžiau apžiūrėti Kultū
ros namus. Aš apsilankiau 
bibliotekoje', skaitykloje. Len
tynose pamačiau knygas, pa
rašytas lietuvių ir rusų kla
siku, pamačiau Balzako ir 
Marko Tveno, Draizerio ir 
Mopasano veikalus, išverstus 
į lietuvių kalbą, 
šiuolaikiniu 
ukrainiečių 
lūs.

—Knygos 
guli, — pasakė bibliotekinin
kė, trisdešimties metų mote
ris, kuri pasakojo apie biblio-į bekus. . . 
teką taip, kaip kalba žmo
nės, įsimylėję Į knygą.—Grei
tu laiku turėsime dar dau
giau) knygų 
Kolūkio 
paskyrė

ba- 
aiš- 
trū- 
kad

O greta — 
lietuvių, rusų h’ 
rašytojų veika-

pas mus neužsi-

— pasakė ji. — 
valdyba neseniai

keletą tūkstančiu «. v

Nedidelėje, bet jaukioje 
skaitykloje mano dėmesį pa
traukė skelbimas. Buvo skel- 

i biama, kad trečiadienį įvyks 
I eilinė paskaita iš agrotechni- 
i kos.

Kieno lėšomis išlaikomi 
'Kultūros namai? Juk kny- 
: goms ir muzikos instrument 
tams įsigyti, namui apstatyti 
reikia pinigų.

—Pinigai yra, — atsakė 
, man kolūkio pirmininkas. — 
Pagal kolūkio įstatus iš 
dalomojo fondo pas mus 
matyta asignuoti žymias 

! mas kultūriniam darbui.
..Tai buvo vasaros metu. 

O rudenį, kartą, kai aš vaka
rop apsilankiau Visasąjungi- 
nėje-' žemės ūkio parodoje 
Maskvoje, aš išgirdau skudu
čių garsus, sklindančius iš at
viros estrados. Priėjau arčiau, 
ir scenoje pamačiau mano pa
žįstamus iš “Raudonosios Vė
liavos.” Jų| choras ir šokių 
ansamblis laimėjo konkurse, 
įvykusiame Lietuvoje. Jie at
vyko į Maskvą, kad supažin
dinti su savo menu valstiečius- 
ekskursantus, atvažiavusius Į 
parodą iš visų šalies kampe
lių. žiūrovų tarpe pamačiau 
ukrainiečius, baškirus, uz- 

Jie karštai plojo 
Lietuvos darbo draugams.

O aš vėl prisiminiau kolū
kinius Kultūros 
buvo išugdytas 
ansam blis.

ne- 
nu- 
su-

namus, kur 
toks puikus

S. Berkinas

šis. žodis taip yra 
eiliotas naujųjų Lietuvos kal
bininkų Kalniaus, Kuzmickio 
ir Talmanto vadovėlyje.

Miko rašte yra žodis lietu- 
Iviškai. Tikras esu, kad ir jis 
šį žodi taria su kirčiu ant an
trojo skiemens' — lietuviškai, 
kai]) ir dabartinėje Lietuvoje 
tariamas žodis lietuvis, o bet
gi jis nerašo jo sw “ū” lietu
viškai,—muša pats save.

Miko tvirtinimas, kad 
kartinis lietuviu žodžiu 
čiavimas paimtas iš lenkų, 
nesąmonė. Jis pasirenka

VIENOJE APYLINKĖJE

kūręs.
O kaipgi Mikas I). ištaria 

“l” tokiuose ' žodžiuose, kaip 
lygus, kalkės, valgis, valdžia, 
ledas, letena, leisti, /lengva, 
kuriuose po “l” nededama 
“i”? Ar ir čia jis ištaria ją 
“kietai-storai” ?

i Antra. Mikui jau ne kartą 
buvo Įrodyta, kad nei dipukai,

nei rašo, nei taria lietuvis, 
Lietūva, ką jis jiems kelintu 
kartu primeta.
“ū

“Tėvynė” patalpino stra.ips-1 
nį, užvardytą “Kas yra ve- ■

Man rodos, vėžys yra ne kas 
kitas, kaip tik rietynės, kurios 
vis plačiau ir plačiau sklei-j

Jis neatskiria 
nuo kirčio. Lietuvis taria

mas lygiai taip, kaip ir Mikas 
taria liežuvį. O žodyje Lie
tuvą joks dipukas nei nauja
sis Lietuvos rašytojas ne tik 
“ū” netaria ir nerašo nė vie
name jo linksnyje, o netgi ne 
viename linksnyje netaria šio 
žodžio .su' kirčiu antrajame 
skiemenyje.

Miko žiniai, žodis Lietuva 
yra rašomas ir kirčiuojamas 
šiaip:

Kilm.
Naud.

Lietwva
Lietuvos

streiko. Jis buvo pirmas organizuoti darbininkus į in
dustrines unijas, iš kurių vėliau išaugo CTO, dabar susi
jungęs su AFL.

Jis vadovavo kovas už bedarbių apdraudą ir senatvės 
pensijas ir už tai buvo įkalintas 1930 metais. Visą gražų
jį 60 metų laikotarpį jis pašventė darbo žmonėms.

ant pa-

girdėta, 
koją su 

paskutinio škic-

da- 
k įn
yra 
ke

lis žodžius, kuriuos lenkai ta
ria su kirčiu ant pirmojo skie
mens, ir sako: “rusai tuos pa
čius žodžius kirčiuoja ant pa
skutinio skiemens, kaip ir lie
tuviai.” Bet ir čia jis net sa
vo pasirinktuose žodžiuose 
s u k I u m p a : sako, lenkai 
noga taria su kirčiu ant pir
mojo skiemens, o rusai tą pa
ti žodį, anot Miko, “kaip ir 
lietuviai” (koja) — 
skutinio skiemens.’’ 

Dar niekur nebuvo 
kad lietuviai tartų 
kirčiu ant 
mens—koja.

Ar tiesa, kad lietuviški, žo
džiai daugumoje tariami su 
kirčiu ant paskutiniojo skie
mens? čia paduodu ištisą pa
ragrafą iš paties Miko rašto, 
taigi, žodžių nesirenkant, su 
kurių kirčiavimu gal ir Mikas 
sutjks, nes, gal tik su viena 
kita išimtimi, senieji amerikie
čiai lietuviai taip savo kalbos 
žodžius kirčiuoją:

“Gerai būtų, kad Nekan
trus padarytų pastabas ir da
bartinės Lietuvos rašytojams. 
Reikėtų padaryti jiems pasta
bas ir prieš begalinį angliškų 
žodžių vartojimą,^ nors jie 
juos sulietuvina, t. y. -pride
da lietuviškas galūnes. Nerei
kia bijoti, nes kalba ir rašyba 
neturi nieko bendro su valsty
bės santvarka. Kalba ir Rašy
ba priklauso visiems tjetu- 
viams, o ne vien tik Lietuvos 
pareigūnams.” '

Ir štai kas iš šio paragrafo 
gaunama: iš 35 sukirčiuotų 
žodžių tik 6 (du pasikartoja) 
tariami su kirčiu ant paskuti
niojo skiemens (anot ^iRo, 

j kaip rusai savo žodžius kir

SALOČIAI. — Buržuazinės lygis, 
valdžios metais Saločių apy
linkė buvo vienu Lietuvos už- yra vidurinė 
kampių. Niūrus, vargingas bu
vo valstiečių gyvenimas buo
žių ir dvarininkų priespaudo
je. Iš 4,000 hektarų žemės 
daugiau. I 
8 dvarininkams ir 25 buožių 
ūkiams. Todėl suprantama, 
kad apylinkės gyventojų dau
gumą sudarė kumečiai ii’ ma
žažemiai valstiečiai.

Tarybų valdžios metais ne
atpažįstamai pasikeitė kaimo 
vaizdas. Apylinkes teritori
joje dabar yra “Saločiu kol- 
ūkis-milijonierius, kuris metai 
iš metų auga ir tvirtėja. Vi
suomeninėse fermose yra 670 
galvijų, 850 kiaulių, 320 avių, 
5 tūkstančiai naminių paukš
čių. Kolūkiečiai pastatė me
chanizuotą karvidę 150 gy
vulių, 2 kiaulides 350 kiaulių, 
paukštidę 1,000 vištų, grūdu 
džiovyklą, 'plytinę. žemės 
ūkio artelės nariai pradėjo 
keltis į kolūkinę gyvenvietę.

žemės ūkio artelės laukuose
dirba galinga Pasvalio M T S . nes — savo likimo šeiminin- 
technika — 7 traktoriai, kom- |:ai\ aktyvūs laisvo ir laimin- 
bainai, kuliamosios ir kitos j g0 gyvenimo kūrėjai. “Salo- 
mašinos . Be to, kolūkis nusi- • čių” žemės ūkio artelės nariai 
pirko 3 traktorius. Dabar Marinskas ir Rūkytė — vajo- 
pradėta statyti 60 kilovatų, nines Tarybos deputatai. 18 
pajėgumo elektrinė, kuri teiks į žmonių — apylinkės Tarybos* 
elektros energiją fermoms,; deputatai. ‘ 
apšvies kolūkiečių

Nenukrypstamai kyla mate-. -a a. Remeikienė, 
rialinis ir kultūrinis

Apylinkes teritorijoje dabar 
ir septynmetė 

kaimo jaunimo mokyklos, 3 
pradinės mokyklos, kuriose 
dėsto 30 mokytojų. Palygin- 

,— ---------  ------- Iti su 1939 metais moksleivių
kai]) pusė priklausė Į skaičius keturgubai padidėjo. 

Daugelis apylinkės jaunuolių 
ir merginų tapo mokytojais, 
gydytojais, žemes ūkio speci
alistais.

Neišmatuojamai išaugo kol
ūkinio kaimo kultūra. Kolū
kiečių dispozicijoje yra Kul
tūros namai, biblioteka, 3 klu- 
bai-skaityklos. Jose yra apie 
100 tūkstančių tomų įvairios 
literatūros. Apylinkėje vei
kia radijo mazgas. Daugiau 
kaip »120 jaunųjų kolūkiečių— 
“Kolūkiečio” sporto draugijos 
nariai.

Mūsų kaime veikia ligoni
nė, ambulatorija, vaistinė. 
Yra 2 parduotuvės, užkandi
ne Ne mažiau kaip keturis 
kartus per mėnesį demon
struojami kino filmai.

Dabai’ Lietuvos kaimo žmo-

fermoms, į deputatai. Jų tarpe — buvu- 
namus. i sįs kumetis E. Strusis, melžė- 

traktori- 
ninkas K. Zimeliauskas ir kiti, 

žemės ūkio artelė išugdė 
dešimtis laukininkystės ir gy
vulininkystės pirmūnų. Už

kolūkiečių i

eįųoja), o 27—su kirčiais ant ( 
kitu skiemenų.

(Vienas iš Miko 6-ių—lie* 
tuviams — naujoviškai taria 
mas lietuviams.)

Aukščiau sukirčiuotas para
grafas parodo, kad nei senieji • 
lietuviai amerikiečiai turi pa
siėmę savo kalbai kirčiavimų! 
iš rusų kalbos, neigi dipukai i 
bei dabartiniai Lietuvos kai-: 
bininkai—iš lenkų kalbos.

Taigi, ar Mikas Detroitie
tis pyks ar ne, bet šitaip prieš 
Lietuvos kalbininkus klampoti 
negaliu.

' gelis kolūkiečių išsikovojo tei- 
• sę ,dalyvauti Visasąjunginėje 
i žemės ūkio parodoje.

Povilas Čiudas

Prigėrė su auto
Samuel Zakar, 65 

Elsa Weiss, Queens 
gyventojai, prigėrė 
su auto i Jamaica
Rockaway Beach, N. Y. Abu 
buvo lėlių šapos darbininkai 
Jamaikoje.,

metų, ir 
miestelių 
įvažiavę 
Bay ties

Nekantrus
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PITTSBURGH, PA.
Mire Jonas Urbonas

Po sunkios ligos, vasario 17 
d. mirė draugas Jonas Urbo
nas.
4 Lš žmogaus gyvenimo istori
jos daugiausia paprastai mes 
trumpai prisimenam, kad žmo
gus užgimė, gyveno ir numi
rė, o kai kas dar liūdesy pa
liko savo artimus.

Apie velionį Joną Urboną 
reikėtų parašyti plačiau. Kiek 
man žinoma, kaip daugelis iš 
mūsų, taip ir velionis dar jau
nas būdamas Lietuvoje svajo
jo apie šį garsingą žemelės 
kraštą Ameriką. Kaip dau
guma, taip ir jis važiuoda
mas iš Lietuvos į šią šalį sva- 
jojo-mąstė užsidirbti daug pi
nigų, pasilikti turtingu ir gė
jai gyventi. Atvažiavus į 
Ameriką, pirmiausia į Phila- 
delphiją, pasirodė, kad sunku
pirmesnes gyvenimo svajones 
įvykdyt. Bandė kitur. Atva-
žiavo į Pittsburgh ą. Pittsbur
ghe irgi gyvenimo sąlygos bu- 

nelengvos. Greit suprato, 
kad visur yra išnaudojimas, 
visur yra nelygybė, kad dar
bo žmonės nors kiek geres
nio atsiekti turi organizuotis 
ir kovoti. Be to, turi šviestis 
ir- priklausyti prie p^žanges-

'Cnas Vincas

Gyvi šešėliai
(Apsakymėlis)

(Pabaiga)
Kostumerį išleidus, ji vėl 

.j^jsėdo šalia manęs, paėmė 
nebaigtą gert stiklą alaus, 
stuktelėjo savo šlaunim į ma
no šlaunį ir vėl, šelmiškai nu
sišypsojus, dadėjo: “Už tavo 
sveikatą. Važiuojam!”

Baigus tuštinti stiklus, ji 
dėbtelėjo man į veidą, per
braukė delnu per barzdą ir: 
^Alef tu ir apžėlęs, kaip šuo, 
vaikine. Nori, kad aš tave 
apskusčiau ? 25 centai iš anks
to.”

Tai pasakius, vėl atkišo man 
udelną, o aš dribtelėjau kvo- 
jlerį. Ji pašoko nuo krėslo, 
iš kampo išsitraukė baltu už
tiesalu padengtą barzdasku
čio krėslą, pasisodino, apkam
šė tuo užtiesalu’ aplink mano 
kaklą ir elektra varomu skus
tuvėliu pradėjo važinėti nuo 
ausies iki ausies. Skuto ma
no raukšlėtą veidą net patam
pydama ir neėmė nė 10 mi
nučių, kai ji mane apskuto nė 
kiek neprasčiau už 25 centus, 
ką barzdaskučiui būčiau tu
rėjęs užmokėti 75 centus, čia 
mano laimėta, bet. . .

Baigus skusti, ji ilgai del
sė šluostydama, džiaugdamasi 
mano gražiu veidu, akimis, 
plaukais ir vis nei katelė be- 
siglaudydama. Kada nulipau 
nuo krėslo, mano bičiulio jau 
nebuvo. Ji mane už rankos 
tebelaikydama, užšoko ant to 

^paties krėslo, atsilošė ir švel
niu balseliu sukuždėjo: “Du 
doleriai iš anksto. Ir mano 
ranką paleidus atkišo delną.

“Aš tiek pinigų neturiu.” 
“Neturi nė vieno dolerio?” 
“Paskutinį kvoterį atida

viau tau už barzdos nuskuti- 
J?ą.”

' Jos akys sužaibavo, per vei
dą nuplieskė pykčio prošvais
tėje. Ji nušoko nuo krėslo ir 
senės avies balsu suburbeno: 
i’Einam, parodysiu tau lovą.” 
v Man išsekus paskui ją pro 
užtvaro duris, atsirado ir ma
no bičiulis. Moteriškaitė, ro
dydama į sutvarkytą lovą, pa
tvarkė: “Ta lova tai bus ta- 

*So. Lovas patys turite susi
tvarkyt ii’ kai dešimta valan
da vakaro visi turite būti sa
vo vietose ir jokio triukšmo 
nekelti, suprantate? Po de
šimtos valandos visos durys 
būna užklęstos ir niekas ne
įeis, nepaisant, kad už lovą ir 
būtų užsimokėjęs.”

Tai pasakiusi įsmuko atgal 
**5/ savo užtvarą, o mano bi

čiulis pasiteiravo:
7“Vo kur tu eini ėst?”

“Kur tik išsiprašau. O tų ?” 

nių organizacijų.
Nuo pat pribuvimo į Pitts- 

burghą velionis prisirašė ir 
priklausė prie lietuvių pažan
gesnių organizacijų ir dirbo 
jose. Kiek buvo pažanges
nių lietuvių susirinkimų ar 
pasitarimų, velionis vis daly
vaudavo. Kiek buvo pirmiau 
kokių perstatymų meno gru
pėj, velionis neatsisakė, loš
davo ir kitaip prisidėdavo. Ne 
tik iš pradžios, bet ir ligi jo 
'mirties veikla dėl draugijų, 
veikla dėl mūsų spaudos ir 
veikla dėl viso pažangaus ju
dėjimo buvo pas jį.

Pagyvenęs Pittsburghe ir 
apsipratęs sunkiuose darbuo
se, jaunas, sveikas ir pilnas 
energijos susitinka, pamyli 
merginą ir apsiveda. Vėliau 
susilaukia ir šeimos, abu au
gina dvi gražias dukreles. 
Užeina Palmerio laikai. Kaip 
daugelį, taip ir velionį areš
tuoja už kairesnį veikimą 
kaip komunistą. Seka kalėji
mas, kaucija, teismai, išlaidos. 
Daug susirūpinimo, mieidžiagi- 
nių išlaidų ir dvasinio nuken- 
tėjimo. Pasilikęs liuosas po 
teismo, Jonas neapleidžia kai
resnio judėjimo, jis ir vėl pa
siaukojęs dirba pažangesnėse 
organizacijose. Vėliau dėl

“Aš ėdu pas salaveišius. 
Ale be kortelės, vaikine, nė 
sušilt ten negausi. O kortelę 
netaip jau lengva gaut: iškni- 
binėja tavo visas panages. O 
jeigu neatneši paliudijimo 
nuo bile tikybos kunigo, kad 
buvai geras parapijomis, tai 
ir eik sau kaip šuo uodegą 
pabrukęs. Ale aš turiu jau 
eit, kad nors, kaip šuniui, pa
kištų buizos dubinėlį.”

Einant, jis vėl trata: “Tu 
giliukingas, kad gavai lovą. 
Vasarą bile kur įlindęs gauni 
prasnaust, o žiemą negalima 
prie lovų prisimušt. Vasarą 
ir lovą galima gaut tik už 10 
centų, o žiemą nesvietiškas 
brangumas! Toj lovoj, kurią 
tu gavai, vakar rytą radom 
vieną jau- padvėsusį.”

“O kur mirusius padeda?”
“Kur padeda?! Dar klau

sia, mat. . . Ogi kur visus bo- 
mus padeda: nakties sulaukę 
išvelka į alę, pasodina prie 
tvoros, ir sėdėk, vaikine, iki 
policija išvilkus iš alės ir mes
dama į troką nesukalbės už 
tavo dūšią — ‘kalės vaikas!’”

Kiek paėjėjęs, atsisveikinau 
savo bičiulį, pasigavau busą 
ir nudardėjau šventų savo na
mučių link.
Vasaris, ’56. Gibbstown, N. J.

WORCESTER, MASS. Prošvaistės
poezija 
jo gy-1

Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su 
venimu, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių 
DABAR TIK 75c.

Sekmadienį, kovo (March) 4 tą d. įvyks Aido 
Choro metinis banketas, Lietuvių salėje, 29 En
dicott Street. Pradžia 5-tą vai. vakare. Kviečia
me visus 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 Dirvelio. 
Bus naujų dainų, tik dabar sumokytų.

Kviečiame visus būti su mumis kovo 4-tą.

Džiaugsmai ir Sielvartai
Parašė A. Dagilis. Rinkinys labai įspūdingų eilių, 
136 puslapių, kaina tik $1.00

USNYNE — Istorija Poezijoje
Moderninė Lietuvos istorija, gyvai ir jaudinančiai ap
rašyta poezijoje. Naudingas ir- puikus pasiskaitymas. 
Parašė žymusis Lietuvos poetas TEOFILIS TILVYTIS.

puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

AIDO CHORAS
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politinių minčių skirtumo ar 
ko kito, jo žmona jį palieka. 
Palieka jam ir vieną mažą 
dukrelę, kurią jis kaip tėvas 
augina ir rūpinasi ja. Tas šei
mos persiskyrimas irgi ner
vus užgauna ir žmogų pažei
džia. Tai antras gyvenimo 
smūgis. Bet ir po antro smū
gio velionis savo politinio įsi
tikinimo nekeičia. Jis užsigrū
dina.

Po daugelio metų dukrelė 
užauga, išteka. Taipgi žmo
na sugrįžta ir susitaikina. An
troji dukrelė, kurią motina 
buvo pasiėmus, irgi jau ište- 
kujusi. Taigi, jis su žmona 
ir vėl pradėjo bendrą gyve- 
n imą.

Užeina ir vėl reakcijos lai
kai. Velionį, kaip pažanges
nį veikėją, ir vėl areštuoja. Ir 
vėl kalėjimas, kaucija, teis
mai ir gale to paskyrimas de
portacijai. Tas viskas if vėl 
ardo nervus, pažeidžia svei
katą ir paliečia pinigiškai.

Tose gyvenimo bangose! tys kasmetiniai verkšlenimai, ką pamokslą, visaip plūsda- užpirktumėm vožniausių, ga- vyko Francūzijon. 
siūbuojant paskutiniu laiku .................................................... ...................................................................................................................—----------------------

veikiais perdaug prie alkoho
lio pašlija. Tai blogoji pusė. 
Dar blogiau, tai fiziniai gana 
stipraus vyro sveikata pa
lūžta. Jis serga. Virš metų 
laiko atgal jis buvo ligoninėj. 
Biskį pagijo, parėjo iš ligo
ninės ir po kiek laiko vėl rim
tai susirgo, š. m. vasario 15 

i d. Presbyterian Hospital.ly j e 
I Pittsburghe, jam padarė ope
raciją. Operacija buvo sun- 

j k i ir gal jau pavėluota.
, Vasario. 17 jis mirė.

Liūdesyje paliko žmoną 
Oną, dukteris Mrs. Josephine 
Ware ir Mrs. Vera Groose, 
brolius Stanley ir James Ur
bo n.

Laidotuvėse buvo gana daug 
organizacijų ir darbo unijos 
gėlių. Organizacijose ir uni
joje, kaip komiteto narys, ve
lionis daug dirbo ligi mirties. 
Buvo daug gėlių nuo giminių 
ir šiaip draugų. Nors darbo 
diena buvo, vasario 20, bet 
velionį Urboną į kapus paly
dėjo 17 mašinų. Palaidotas 
laisvai Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse, Pittsburghe. Prie' 
kapo kalbą pasakė P. J. Mar
tin k us.

Po tų gyvenimo bangų, lai- 
būna Jonui Urbonui lengva 
Amerikos žemelė.

P. S. Būtų gerai, kad kiti 
plačiau parašytų apie Jono 
Urbono gyvenimą. J. M.

Philadelphia, Pa.
(l’ai Lietuva dar 
“neišlaisvinta”

Vasario 19 prisirinko-prigu- 
žėjo pilnutėlė Muzikalė Salė, 
kad išgirsti pranešimą “Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto.” Nagi, ir išvargin
ti gyvenimo tie mūsų žmonc- 
bai, gal sunkiai bedirbant, vi-

Įįį i^ffifffiniinpnninĮnmTauuižiiSianiniiuunjnrinfnanūMnm 

sokias bėdas bekenčiant ar 
godžiai žadėto “rojaus/’ “iš
laisvinimo,” belaukiant. Dau
gumą žingeiduolių sudarė mo
teriškos galvelės, pražilusios, 
raukšlėtais veidais. Vyriškių 
irgi didesnė dalis gerokai pa
gyvenę. Jaunesnių tik išim
tinai bėgliai iš “pavergtosios” 
Lietuvėlės.

Ceremonijas pradedant, bu
vo įsakyta visiems sustoti, nes 
tai būsią kas labai Svarbaus. 
Sustojam, laukiam, laukiam, 
pagaliau kas tai atnešė Ame
rikos vėliavą, na, ir smetoni
nę...

šiemet programa kur kas 
kuklesnė. Dipukų chorelis, 
keli šokėjai ir “partizaniški” 
deklamatoriai.

Apie “išlaisvinimą” prane
šimą padarė to “Vyriausiojo 
Komiteto” narys Kipras Bie
linis. Per valandą laiko pri
pasakojo visokiausių niekų. O 
sutraukoje tie patys ir tie pa- 

SVARBIOS KNYGOS
Dabar Parduodamos Numažintomis Kainomis

Kas Skaito ir Rašo Duonos Neprašo

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK .$1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

<■

Ūkanos

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda, 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kai po karo aplankė Lietuvą, 
čia rasite labai daug svarbių dalykų, kurie jums bus 
įdomūs. Puslapių 224, kaina $1.0. DABAR TIK 75c.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margerh. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ
Žmogus ir Mašina

Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

Sveikatos Šaltinis
kaina Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip 

gelbėtis pareiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas 
pažinti ir būdai jų prašalinimui. Parašė Dr. J. J. KaŠ- 
kiaučius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuolaidos).

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi mai
tintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Dr. J 
J. Kaškiaučius, puslapių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos).

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, staigiai vidu
riais apsirgus nesant galimybės greit gauti daktaro pagel- 
bos. Paduodama daug receptų. Parąšė Dr. J. J. Kaškiau
čius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR TIK 60c.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
/

Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose. 
KAINA $5.50.

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1,00, DABAR TIK 75c.

Visos aukščiau suminėtos knygos galinamos Laisvės 
knygyne. Kartu su užsakymais prašome prisiųsti 

ir pinigus.

Gaunamos Laisvės Knygyne
110-12 Atlantic Avė Richmond Hill, N, Y

.-..■v- w rili u- rjugu1. ji TT“

• kv».. • • ”•* . >.š... '.b**/, '/• 7-1 »’• f

nuolatinis kraipymas praeities 
įvykių, kas bent kiek siejasi 
su Lietuvos perversmais ir 
pergyvenimais prie Smetonos, 
Hitlerio, na, ir dabartimi. Di
džiausias verkšlenimas, kad 
“Lietuva dar neišlaisvinta,” 
kad jos “pavergėjai” rusai la
bai galingi, jau net 100 mili
jonų žmonių yra pavergę — 
net devynių, tautų.

Na, betgi tie “laisvintojai” 
labai daug laimi, sako, dvasi
niai. Gyrėsi, kiek daug aukš
tų asabų jie aplankė ir kiek 
daug prižadų gavo. Na, tai 
dėl viso to reikia tik pinigų ir 
dar pinigų.

1 Kaip praėjusiais, taip ir 
šiais metais turėjo savo ben
draminčius sveikintojus nuo 
latvių, ukrainų, na, ir nuo ru
sų kazokų, dipukų. Seniau 
rusas kazokas buvo prakeiks
mo žodis, o dabar—broliukas.

Buvo ir pora klebonų. Vie
nas jų sakė kalbėsiąs maldą. 
Na, ir malda... išdrožė ilgo- 

mas Lietuvos santvarką, ir 
reikalavo iš dievulio, kad su
naikintų bile kokiais būdais 
tuos “pavergėjus.”

Bene geriausia kalba buvo, 
tai kunigo dr. Matusevičiaus, 
Švento Jurgio parapijos kle
bono. Jis trumpai ir storai 
pasakė: Vienintelis būdas 
Lietuvai išlaisvinti — malda. 
Malda, girdi, eina tiesiog į 
dangaus dievą; jis, girdėda
mas mūsų meldimąsi, neiškęs 
nekreipęs dėmesio ir tikrai su
grąžins laisvą Lietuvą. Čia 
klebonėlis nukalbėjo tikrai 
bizniškai ir nesutinkančiai su 
visais “vaduotojų” komitetais, 
nors nė vienas ju nepriešta
ravo. Kaip žinome, “vaduo
tojai” vis kaulija pinigų ir pi
nigų. Bet kunigas sako, kad 
galingiausia yra malda. O 
geriausi maldų ekspertai, ži
noma, kunigai. Jie meldžiasi 
kasdien pagal užsakymą, už 
piniginį atlyginimą. Dabar tik 
reikia, kad kuo daugiausia

Jingiausių maldų, ir visi troš
kimai bus pasiekti.

Laukan visus Vlikus, “va
duotojus” ir jų kompaniją!

Išklausęs visų jų “tajemny- 
čių,” daugumai žmonių pa- 
mačlyvų, aš visgi mylėčiau- 
matyti, kad “vaduotojai” pa
sinaudotų dar viena labai la
bai “pamačlyva” vietele, tai 
nauja panelės švenčiausios 
stebuklų vietele, kuri jau 
daug stebuklų pridarė per 
trejetą metų. Ji randasi ša
lia mūsų miosto parko, Park 
Side ir 53rd St. Nueikite visi 
“vaduotojai” ir liūdėtojai, 
kreivi, raiši ir kuproti. Pa
prašykite jos, o ji pati ateis 
ir lietuvišku žodžiu pasakys, 
kaip greit visa tai gausite.

Mūrininko sūnus
----------------------- j----------

Paryžius. — Vakarų Vo
kietijos užsienio reikalų 
ministras Von Brentano at-



Del to vieno keltuvo .1

Sugedus keltuvui 26 aukš
tų pastato 15 Park Row, Now 
Yorke, apie 400 ton esančių 
įstaigų darbininkų turėjo eks
tra šventadienį.

Tas tik primena, kiek vi
sokių ekstra šventadienių bū
tų, jeigu pono Dulles troš
kimas išsipildytų, nuo “skra
il žios” pereitume į tikrą karą 
ir keletą bombų apdaužytų 
tuos į dausas iškilusius pasta
tus.

Vietinis CIO užtikrino 
Republic streikierius, 
kad juos parems

12,00(1 darbininkų, kurie 
streikuoja Republic Aviation 
fabrikuose Long Islande, pri
klauso .prie unijos (Interna
tional Machinists Union), ku
rie nėra AFI^-CIO dalimi. Bet 
tas nesulaikė New Yorko CIO 
nuo solidarizavimosi su strei
kuojančiais darbininkais.

CIO tarybos nariai Micha
el J. Quill ir Morris lushe-

New Wto^<^K^2l nli i\
Kongresmanas ragino Į Moterą Dienos pietūs su įdomia 
sustabdyti terorą

N e w y o r k i e t is k o n gr esm a n a s 
Powell telegrama kreipėsi į 
piezidentą EisenhowerI, kad 
jis tuojau veiktų apsaugoti 
“gyvybę, sveikatą ir pilieti
nes laisves” tų 115 negrų, ko
vojančių prieš žeminantį skirs
tymą ir persekiojimus Mont
gomery mieste, Alabamoje.

programa kovo 4-ą

*1
NEW YORK

HELP WANTED—FEMALE

NEW YOTtk

REAL ESTATE

Jis pareiškė, jog dabar yra 
toks momentas, kuriuo fede- 
ralė valdžia negali delsti. 
Ypačiai, sako jis, areštavimas 

yra

Moterys savo metinę šven
tę suplanavo taip, kad kiek- 
viena moteris išgalėtų joje 
dalyvauti, smagiame pobūvy
je, kultūringai praleisti kele
tą valandų.

Klubiečių rengiamoji pra
moga Liberty Auditorijoje 

.prasidės pietumis. Valgį duos 
darbo žmonėms įprastu laiku, 
1 valandą. Liks įvalias laiko 
išgirsti įdomų ir svarbų pra-

nešimą apie tos dienos reikš
mę, susitikti garbės viešnias, 
išgirsti jų žodį, o taip pat ir 
savo draugų grupėse pasikal
bėti, pasilinksminti.

Tikimės, .kad šeimos nesi
jaus nuskriaustos, jeigu per 
apskritus metus jiems gami
nančią šventadienio pietus 
šeimininkę atsives pavaišinti 
ir patys pasivaišinti Moterų 
Klubo tam. tikslui rengiamais 
pietumis.

visu 26 negru davsiškiu' 
nauju' žemiausiu laipsniu 
bari z m o A m er i k o j e.”

Kelis kartus sukliudė 
subways keleivius

Praėjusią savaitę New Yor
ke tris kartus miestiniuose 
subways įvyko koki nors me
chaniški sū'kliuvimai ir kelei
vių sutrukdymai kelyje.

Vienas tokiu sukliuvimu 
įvyko ketvirtadienio rytą į 
darbą važiavimo laiku. Lex
ington linijos traukinio vago
nui nušokus nuo relių apie pu
sė milijono 
darbą turėjo 
brukti stotyse, 
alpo spūstyje,
mindė kojas minia besiverž- 
dama į perpildytus vagonus 
ir iš jų. Dar kiti turėjo daug 
pasivažinėti be reikalo, nes 
nepajėgė išsiveržti iš trauki
nių pageidaujamoje stotyje. 1

Nnnių darbininkė. Guolis vietoje, 
patyrusi. Vėliausi paliudijimai. My
linti vaikus. Amžiaus apie 30 ar 40. 
$35 į savaite. PY. 8-3866 (po 6 
vai. vak.).

(37-39)

Namų darbininkė. Viduramžė. Na
mai be motinos, 4 šeimoje. Mote
riškė ieškanti, gerų namų, gaus ge
rą algą, nuosavą kambarį ir vonią. 
Patikima, su gerais paliudijimais. 
Max Kropf, 81 Grand Ter., L. I., 
Baldwin 3-6896.

(37-39)

kaip
kaip kongresma-

Veiklos jis reikalauja

Makartistp masinis mitingas: 
be negnj, be darbo žmonių

važiuojančių į 
prakaituoti su-

Daugelis ap-
Kitiems ap-

Auklėtoja. Rye. Guolis vietoje, že
miau 40 m. Vaikų—2, 10 ir 12 m. 
Patyrusi ir su paliudijimais, 
alga tinkamai moteriškei.

Rye 7-4370

Puiki

(39-41)

baigoje 
rių vadą 
sakė:

“Jūs galite būti užtikrinti, 
kad CIO darys viską, kad pa
dėti jums laimėti streiką.”

Savaitės pabaigoje policija 
buvo suėmusi bent 100 strei- 
kierių ir sužeidusi 36.

Vietinės CIO unijos yra pa
sirengusios pradėti rinkliavas ■ 
streikieriams, jeigu streikas 
ilgiau užsitęs, pareiškė Quill. 
Jis taipgi sakė, kad Long 
Island geležinkelio darbinin
kai galėtų paremti streikie- : 
rius kaip nors. Jis turėjo ome
nyje, kad tuo geležinkeliu 
streiklaužiai dabar 
tiesiog į užstreiki otus 
kus.

Valstijai taksų sumokėjimo 
balan- 
B i u ras 
specia-

Pagelbsti išpildyti 
praeitos savaiUs pa- į įlanka

atsikreipė f streikie- į - 
Justin O st r o ir jam i

laikotarpiu (baigiant 
(Ižio 16-a) Income Tax 
savo raštinėse turės 
liūs tarnautojus, kurių
tis yra pagelbėti išpildyti tak- 

, su blankas tiems, kurie pa- 
; tys negali išpildyti, o advo
kato samdytis nenori ar ne-

Brooklyne tokia raštinė ran
dasi 320 Schermerhorn St., o 
Queens apskrities gyvento
jams raštinė 89-01 Sutph'in

vežami
nuo 8:45 ryto iki 5, o šešta
dieniais lig pietų.

Long Island miesteliuose 
Mineola ir Patchogue tokį 
patarnavimą pradės kovo 26, 
o Riverhead — balandžio 9.

Valstijai taksai mokami už 
tą suma, kurią asmuo uždirbo 
virš $1,000, o vedusių, 
virš $2,500.

Tie patam a ir t o j a i 
aides) patarnauja lygiai
kaip ir samdytas blankų pil- 
dytojas, kadangi vienas ir ki
tas 
tuos 
juos

porai

taip

Jeigu jie tap- 
ragangau dystė

Jie nori užkarti 
daugiau kilpų

Vasario 21-ą republikonai 
Valstijos seimelio nariai pa
siūlė apie pusantro šimto vi
sokių amendmentų ir priedų 
prie valstijinio samdos įstaty
mo ir nuostatų.
tų įstatymais,
valdiniuose d a r b u o s e būtų 
įamžinta, sustiprinta ir pra
plėsta.

Tačiau ponai įstatymų lei
dėjai anaiptol nenori, kad tie 
įstatymai liestų juos pačius. 
Tai tik mažiukams, samdo
miems, darbą dirba n t i e m s 
žmoneliams. Pašauktas liudy
ti apie tūlus netikslumus Suf
folk apskrities iždinėje laike 
jo buvimo iždininku deputu 
dabartinis assemb 1 y m a n a s 
Britting atsisakė liudyti,, pa
siremdamas Penktuoju Am- 
endmentu. Vienok Seimelio na
riai nemato reikalo jį kaltin
ti. Bet jeigu* darbininkas-tar- 
nautojas tuo Amendmentų 
bandytų apsaugoti save1, repu- 
blikonų pasiūlymai sako, tar
nautojas turėtų būti praša
lintas iš tarnybos.

turi 
pačius 

atsakyti 
atsako 
rodo jo

ar pelno

blankose paduotus 
klausimus ir į 
gali tik taip, 

pats mokėtojas, 
pateikti uždar- 
gavimo doku-

kaip 
bio 
mentai.

New Yorko 
sumokėjimui 
būna 
kad 
madienį, tad ir 16-oji priskai- 
tyta kaip legali taksų mokė
jimo diena.

• valstijos 
paskutinė 

balandžio 15-oji, 
ji šiemet pripuola

taksų 
diena 

bet 
sek-

lei-
pereitų

“Kalvio Ignoto teisybė” 
rumunu kalba

VILNIUS. — Rumunijos 
dykla “Carta Russa
metų pabaigoje išleido rumu
nų kalba A. Gudaičio-Guzevi- 
čiaus romaną “Kalvio” Igno
to teisybe.” Leidinyje įdėtas 
autoriaus portretas ir Įžangi
nis straipsnis.

Levittown. — Cape (M, 3 miegrū
miai; didelis kampinis plotas. 
Storms, tvora, knotty pino virtuvė; 
šaldytuvas, mašina skalbimui. 1 
blokas nuo mokyklos ir krautuvių, k 
Tuojau užimama. $11.300. Savi
ninkas — SU. 1-5856.

(39-41)

Westbury. New Center Hall, col
onial. 6 dideli rūmai. 2’i vonios, 
ištaisytas skiepas; 2 karam gara- 
džius. $32,800. Su 7 rūmais (įskai
tant rekreacijos rūmą). $35,800. 
Budavotojas - Edgewood 8-1500.

(39-45)

Laikraštininkui tenka nuei
ti į visokiausias vietas — k'ar- 

verčiau 
'Taip buvo praeitą 

kuomet teko ste- 
| bet i makartistų masinį mitin
gą salėje, mitingą, kuriame 

i kalbėjo pats McCarthy ir jo 
sėbras senatorius Jenner Is.

i Salę prikimšti jie prikimšo, 
j taip — buvo pilni visi suolai, 
net balkonai. Visokios profa- 

išistinės, makartinės, antisemi- 
; tinęs ir panašios grupės per 
Į savaites darbavosi, kad salę 
užpildyti. Atėjo visokie bu- 

i vę Bundo nariai iš vokiško 
: Yorkvilllle (vokiški akcentai 
I girdėjosi salėje dažnokai), vi- 
įsokie buvę Coughlino pasekė
jai. ultra-reakciniu airiu ka- 
jtalikų organizacijų nariai, 
' Katalikų veteranų postų ly- 
; d oriai. . .

Bet reikia pasakyti, kad 
! publikoje beveik nesimatė 
i žmonių, kurie atrodytų kaip 
| fabrikų darbininkai. Buvo la- 
I bai daug brangiais kailiniais 
| apsivilkusių senyvų ponių, ku- 
! rios savo šoferių Anivos at- 
i vežtos tiesiog iš Park Avenue,

tais i tokias, kur jie 
nebūtu. Taip buvo 
trečiadieni 

* f

visokių plikų ir žilų turtingų 
eks-karininkų arba į pensiją 
išėjusių fabrikų; direktorių 
ban kieriu.

Negrų toje publikoje nei su 
žvake nebūtumei radę. Taipgi, 
apart airių ir vokiečių, salėje 
beveik nesimatė tautinių ma
žumų žmonių — žydų, italų, 
graikų arba slavų. Didesnė 
dalis publikos, kaip atrodė, 
susidėjo iš anglosaksų.

Kiekvienas tos publikos na
rys laikė mažą amerikoniš
ką vėliavirkę ir ja mosikavo, 
sveikindamas kalbėtojus. O 
baubti jie beveik nenustojo— 
jie baubė prieš komunistus, 
prieš liberalus, prieš Steven- 
soną, prieš Trumaną, Mar- 
shallą, Kefauverį, Harrima- 
ną, net Eisenhower) ii* 
’esą!

■Net jaustį galėjai ore, 
jeigu tie žmones būtų
valdžios vairo, jų priespaudos 
leteną' jpaįaustų ne tik radi- 

bet plačiausia demokra- 
nusiteikusi visuomenė.

Abelnam namų darbui. Patyrusi. 
2 mokyklos vaikai; nuosavas kam
barys. Visi moderniniai įtaisymai. 
Vėliausi paliudijimai, ir žemiau 45 
m. amžiaus. FR. 9-1069.

Roslyn. Prie uosto. Privatiškos 
giraitės, arti vandenio. Iš akmens, 
slate roof, atdari ir aptverti por- A 
čiai; 2h vonios, 3 miegrūmiai, ug
niavietė; veidrodinės sienos; divo- 
n'ai nuo 
nališkai 
skiepas, 
ekšt ra 
$28,500. 
ar RO.

vonios, 3 miegrūmiai 
veidrodinės sienos;

sienos iki sienos; profesio- 
išdekorupta;. ištaisytas

Indų plovimui mašina ir 
įrankių. ; NužAninta iki 
Savininkas — RO. 3-6621, 

3-2527.
(39-41) (36-39)

Dul-

kad 
prie

tiniai

R.

HELP WANTED MALE 
i

Ragino perriboti 
rinkimų distriktus

Gubernatorius Harrimanas 
kreipėsi į Valstijos seimelį, 
kad nutartų perdirbti senati- 
nių ir assemblio rinkiminių 
distriktų rubežius. Sako, kad 
dabartinės ribos leidžia 41% 
piliečių išrinkti daugumą Sei
melio narių.

Bendrai, firmos rengiasi pa
kelti nuomas 15%. Kontrak
tai pasibaigia ateinantį rugsė
jo mėnesį. Nauji nuominin
kai turės aukštesnes nuomas 
mokėti tuojau.

Visuose trijuose projektuo
se nuomininkų tarybos orga
nizuoja protesto akciją. Dau
gelis kalba apie “nuomų strei
ką,” tai yra masinį atsisaky
mą mokėti nuomas.

Butų komisijonierius

GOING
PLACES
GIVE $1
HELP ELECT 
LABOR'S FRIENDS

joyMA
4 pu«L Laisve (Liberty). Antr., Vasario (Feb.) 28, 1956

Jo
seph P. McMurray paskelbė, 
kad miestas sutinka leisti pa
kelti nuomas.

HELP WANTED-MALE

HORIZONTAL 
BORING MILL 

JIG BORER 
patyrų prie 

MAŠINOS ĮRANKIŲ 
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, Conn. *

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Garai Patyrę* BnrbcrU

I

Harrimanas išklausys 
darbo unijų delegatų

Gubernatorius Harrimanas 
sutiko šį trečiadienį priimti 
New Yorko CIO delegaciją, 
kuri bandys įtikinti jį, k a d 
jis neištremtų į Alabama ne
gro Clarence Crenshaw. CIO 
taryba nutarė visomis jėgo
mis darbuotis prieš šio negro 
pasiuntimą į Alabama, lygiai, 
kaip darbuojasi, kad Willie 
Reid nebūtų išsiųstas Floridon.

Gubernatorius Harrimanas 
pareiškė negrų 
“Amsterdam News, 
“pasirengęs 
nuomoniųi ir 
nuosprendį.”

Crenshaw,
pabėgo iš sunkiųjų darbų ka

lėjimo Alabamoje. Jis žino, 
kad jo gyvastis būtų bevertė, 
jeigu jis vėl patektų į Ala- 

j bamos rasistų rankas, tai yra, 
jeigu Harrimanas duotų lei- 

I d imą Alabamos maršalams 
■ čia atvykti ir išsivežti tą ne- 
! grą, kaip kalinį.

LAIVŲ BUDAVOTOJAI 
STALIORIAI

Mokanti dirbti prie laivų; nuolati
nis darbas, gera alga. Midway Ave.,

Babylon, L. I. Mohawk 9-4460.
(39-45)

Forest Hills Gardens — Savininkas. 
Moderniniai 
Gražioje 
trumpas 
vių. 9 
rortai;
patio; ištaisytas skiepas, 
virtuvė, 
šeimai.

namai, Al stovyje, 
vietoje, kampinis plotas, 
kelias nuo L. I. RR sub- 

kambariai, 3Ii vonios; ku- 
puikūs daržai, aptvertas 

elektrinė 
Tinkama didelei ar mažai 
$50,000. LI. 4-1985.

(37-39)

Filmai apie tikybas
New York o 

aktorius Lev Ayres 
mus ir kalbėjo apie: 
torius.”

Town Hali 
rodė fil- 
‘Rytų al-

Jis paro-įdomi.
daojistų, šintojis-
ir kai kurių kitų

laikraščiui
” kad jis 

išklausyti visų 
tik tada padarys

kaip yra žinoma,

Programa 
d ė budistų, 
tų, judaistų 
tikybų apeigas, kokiomis jos
ir dabar tebėra Rytų kraš
tuose.

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

Glen Cove 4-8890
• (37-40)

į Reikalauja tyrinėti 
Bellevue ligoninę

I
Didelį sąjūdį New Yorko !

I visuomenėje sukėlė 
puertorikiečio Juan 
Bellevue ligoninėje', 
buvo paimtas kaip 
go n Is.
statė, kad jis 
gių, kuriuos 
prižiuro vai.

PRANEŠIMAI
mirimas 

Marcano 
kur jis 

proto li- 
Sako, jog tyrimas nu

mirė nuo smū- 
sudavė ligonių

ligonines yra 
kad daug pa

SO. BOSTON, MASS.

Atvažiuoja K. Petrikiene iš Brook
lyn, N. Y. Pagerbimui viešnios L. 
L.D. Moterų 2 kp. rengia bankie- 
tą su gražia dainų programa. Įvyks 
kovo J8 d., 4 vai. dieną, 318 Broad
way. Tai bus vienas iš gražiausių 
parengimų šiame sezone. Prašome 
visus įsitėmyti ir dalyvauti paren
gime. —Rengėjos.

(36-38)
Prieš kitas 

nusiskundimų 
vojingai sergančių neįleidžia
mi j ligonines dėl diskrimina
cijos.

Aktorius sako, kad pradė
damas savo dvimetinę kelio
nę po tuos kraštus ir gamin
ti filmus tai daręs tiktai as
meninio susidomėjimo ve
damas, tik savo žinioms papil
dyti. Visiškai nesitikėjęs to 
naudoti komerciniai. Vienok 
po pamatymo gatavo produk
to daugelis jo draugų ragi
na jį tai, parodyti visuome
nei. Jis tų patarimų paklausė.

Glaudžiuose įvaduose į fil
mus jis pateikė įdomių fak
tų apie tų tikybų atsiradimą, 
apie' priežastis jose pakaitų ir 
atskalų. Parodo pakitusius 
ritualus. Vienos vėliausių šin- 
tojizmo atskalų, pavyzdžiui, 
vienu vyriausių dėsnių yra pa
garba visuomeniškam darbui. 
O darbo užbaigtuvių džiaugs
mą jie jau reiškia ne 
vergišku šliaužiojimu 
prieš bet kokį stabą, 
nišku', masiniu šokiu.

Aktorius linki, kad
mai ir prelekcija padėtų 
niems žmonėms kitus geriau 
pažinti ir stiprintų taiką. Ro
dos, kad to ir atsiekta. Jis 
niekur nepastatė vienos reli
gijos prieš kitą, nes, sako jis, 
juo daugiau jas stebi, ir pa
žįsti, tuo daugiau jos atrodo 
viena kitai panašios.

Ilgoje kelionėje užtikęs ir 
tokių dvasiškių, kurie tikrai 
“gali” padaryti stebuklus. Ir 
filme parodo vieną kitą, kurio 
apeigose jis pats gauna “nuo 
viso blogo apsaugantį” akme
nėlį. Sukaupęs visas savo pa
jėgas tikėti, jis atlieka įkyrią 
ir dalinai skausmingą dvasiš
kio vykdomą ant jo ritualą. 
Tačiau, sako jis-; “sekamą ry
tą skusdamasis barzdą įsipio- 
viau kaklą.” Rep.

Port Chester. 10 kambarių, 3 vo
nios, aliejus; karštas vanduo, 1/3 
akro plotas, 2 karam garadžius. 
Graži apylinkė, patogu į mokyklas; 
8 minutės į kurortus. Pardavimas 
su nuostoliu, $31,000. A. Bruns' 
24 Grove St. WE. 9-0588.

(37-40)

Bryn Mawr Section. Yonkers. Sa
vininkas. Graži apylinkė, moderni
nis namas, pastatytas 1953. Liv
ing-Dining rūmas su Thermopane 
paveiksliniu langu. 3 miegrūmiai, 
daugelis ekstra įtaisymų. Yra 4%, 
20 metų Veteranų MortgiČius, užti
krintas iki 1973. $19,000.

GR. 6-1949.
(37-40)

Yonkers-Colonial Heights. Visas mū
rinis namas, 6 kambariai, 1XĄ vo
nios, 100 x 100 plotas, gražiai apau^ 
tas žaliumynais; didelis salionas, 
ugniavietė, nuo K sienos iki sienos dį- 
venai: spintos, dideli miegrūmiai. 
Ištaisyta virtuvė. Prijungtas gara
džius (elektrinės durys). Arti mo
kyklų, bažnyčių ir 11. $36,000. Sa
vininkas SP. 9-4879.

(37-40)

RICHMOND HILI

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

Užrašykite Laisvę savo draugui

LDS 13 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienio vakare, ko
vo 1 d., Liberty Auditorijoje. Kvie
čiame visus narius dalyvauti. Tie, 

! kurie- šiemet duoklių nemokėjo, tu- 
i retų šiame susirinkime pasimokėti, 
■ nes vėliau gali susispenduoti.

Valdyba (39-41)

MALE and FEMALE

DkAFTSMEN, 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 pasAlpą. Heliarc Welders, su aircraft certifikacija leidžiant 
dirbti prie Heliarc welding bellows. Jei in.tcresuojatės, kreipkitės į Em
ployment Ofisą, pirmadienį iki penktadienio, 8 v. r., 10 v. r. ar 1 v. iki 
3 v. dieną. ' •

T1TEFLEX, INC.
HENDEE ST., SPRINGFIELD, MASS.

kokiu 
keliais 
o me-.

jo fik 
vie-

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 Laisves Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond HiH, N. Y.

Dobbs Ferry. 7 kambariai. 3 mieg
rūmiai. Patraukliai išdekoruota ir 
puikiai užlaikoma; slate stogas; 
Rockwool insulated side walls. Ug
niavietė salione, įbudavota 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)

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. Budavotojas ant 
vietos. 20 Bayside Dr., Great Neck 
2-2270. (37-39)

New Hyde Park. Manhasset Vi
cinity. Turime tuoj parduoti. 60’ 
Cape Cod. 4 miegrūmiai, 2 vonios, 
dining porčius ir patio. U akro gra
žios vietos. Geras pasiūlymas. Nori 
$26,000. Savininkas — MA. 7-0015.

(83-40)

vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gautu

Jei jfli norite parduoti na« 
tną ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa* 
skelbimą kaina žema.

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUlSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*00^*00*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J. 

MArlcat 2-B172




