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KRISLAI
Byla dėl pasportų
Paul Robesonas
Peštynės dėl mažmožių
Apie mūsų Pregresą

Rašo R. Mizara

Jungtiniu Valstijų federa- 
liniame teisme (Court of Ap- 
peals) Washingtone ir vėl iš
kilo byla dėl Amerikos pilie
čio teisės iškeliauti Į užsieni.

Tai buvo praėjusį ketvirta
dieni. • /

Artistas ir visuomenininkas 
Paul Robeson kreipėsi i teis
mą, reikalaudamas, kad šis 
priverstų valstybės depart- 
mentą duoti jam pasportą. 
kad dainininkas galėtų vykti 
i užsienį, kur jis yra labai 
prašomas, dainuoti.

Artisto bylą veda advoka
tas Leonard Boudin; jis argu
mentavo teisme, kad valstybės 

^lepartmentas neturįs teisės ne 
vienam piliečiui neišduoti pas- 
porto; teisė keliauti yra įgim
ta teisė kiekvieno amerikiečio 
pilietybėje.

Negalima piliečius skirstyti 
į grupes: vienus išleisti i už
sienį, kitų neišleisti, nurodė 
Mr. Boudin.

Jeigu žmogus yra pilietis, 
jeigu1 jis nėra kriminalistas, 
jeigu jis turi teisę balsuoti, tai 
jis turi teisę ir gauti paspor
tą, turi teisę išvykti į kitą ša
lį biznio arba asmeniškais rei
kalais.

Taip daug maž argumen
tavo advokatas.

Ką tuo reikalu tars teismas, 
liekasi palaukti ir pamatyti.

Paul Robesonas jau seniai 
buvo kviestas į Angliją, Pran
cūziją, Italiją, Tarybų Sąjun- 

f gą dainuoti.
Bet kiekvieną kartą, kai jis 

kreipdavosi į valstybės de- 
partmentą pasportui gauti, 
jam atsakydavo: “Išpildyki- 
te šią blanką, pareikšdamas, 
kad nesate komunistas.” Jei 

etai padalysite, tuomet duosi
me pasportą.

Paul Robesonas tai daryti 
atsisakė, nes jis tai skaito 
anti-konstituciniu dalyku.

Panašiai yra ir su pačiu 
4 advokatu Boudinu: jam taipgi 

neduoda paspoito; jis taipgi 
atsisako tą blanką išpildyti.

Taigi šis pats teismas iš
klausė ir paties adv. Boudino 
bylą, kurią gynė adv. Harry 
L. Rand.

Amerikos žmonės nekantriai 
lauks, ką šis teismas tuo rei
kalu nuspręs.

V ——
Pastaruoju metu mūsų laik

rašty padidėjo visokių pole
mikų skaičius.

> Nežinau, kodėl mūsų ben- 
vlradarbiai, geri žmonės, imasi 
peštis dėl mažmožių, dėl to
kių dalykėlių, kuriuos lengvai 
galima “praleisti pro pirštus,” 
ir niekas dėl to nenukentėtų.

Stebint visa tai, atrodo, ta
rytum jau nebūtų ko svarbes
nio rašyti, tai rašoma mažmo
žiai, dažnai nuo gyvenimo ati
traukti.

Man esant Kanadoje, vie
nas prietelius pastebėjo:

—Jūsų Progresas gerai ra
šo, bet man labai neaišku, 

Y,kodėl jis pasirinko tokį sla
pyvardį ?

Atsakiau:
—Nežinau ir tai mažiausia 

svarbu. Svarbu, kad Progre

BRITANIJOS ŽINGSNIAI KIPRE SUKRĖTĖ GRAIKIJA*

Pietiniai Kongreso nariai 
ragina priešintis teismui

Washingtonas. — 19 pie
tiniu senatorių ir 77 kon- 
gresmanai išleido deklara
ciją, kurioj jie ragina kovo
ti prieš Aukščiausio teismo i 
patvarkymą baigti rasinę! 
segregaciją mokyklose. Tik i 
du pasirašiusiųjų yra re- i 
publikonai — visi likusieji ■ 
yra demokratai.

I
Pasirašiusieji savo dc? į 

klaracijoj sako, kad teismo ■ 
patvarkymas “sėja nesuti
kimą ir įtarimą, o anksčiau 
Pietuose vyravo geri san
tykiai tarp rasių” (NAACP ! 
atstovas pareiškė, kad po 
“gerais santykiais” rasistai 
ir jų rėmėjai supranta 
priespaudą ir segregaciją, 
prieš kurią nekovojamą — 
priespaudą ir ramybę. . .). |

Pasirašiusiu tarpe ran
dasi tokie aiškūs diksikra- 
tiniai rasistai kaip Mississi
ppi Eastlandas ir South Ca
rolines Thurmonas, ir taip
gi tokie pietiečiai, kurie 

i paprastai nesiskaito kraš
tutiniais rasistais kaip-tai 
Georgijos senat. George, 
Alabamos Sparkmanas ir 
Arkansaso Fulbright.

Iš “Giliųjų Pietų” valsti
jų tik vienos senatoriai ne
pasirašė: Kefauveris ir Go
re iš Tennessee. Gore atsi
sakė aiškinti, bet Kefauve
ris padarė vienintelį anti-

Maskva. — “Pravdoje” 
tilpo 137 senų bolšievikų, 
kurie dalyvavo 1905-6 metų 
revoliucijoje, laiškas, kuria
me jie sveikina K. P. suva
žiavimo nutarimus. Po laiš
ku pasirašo ir kai kurie as
menys, kurie vėliau buvo 
smerkti kaip opozicionie
riai.

Indijos žurnalistai davė pipirų 
Dullesui spaudos konferencijoje

Deli. — Dulles, kuris at
vyko Indijon kalbėtis su 
Nehru, jo buvo priimtas 
šaltai. Bet dar šalčiau, gali
ma sakyti, su tam tikra ne
apykanta, jis buvo priim
tas spaudos konferencijoje, 
kurią jis suruošė Indijos

sas gerai ir dažnai parašo. 
Jis turi vaizduotę Ir moka aiš
kiai išreikšti raštu savo min
tis. O tai didelė gamtos do
vana kiekvienam, norinčiam 
rašyti.

Taip, turėjimas vaizduotės, 
mokėjimas aiškiai ir supranta
mai išreikšti plunksna tai, ką 
galvoji, yra brangi gamtos 
dovana.

įsivaizduokime, jei Progre
sas būtų sistematiškai pradė
jęs kurti prieš kokia 30 ar 
daugiau metų, kaip toli jis 
būtų rašytojavime nužengęs!

Rašyk, broli Progresai, ir 
vis progresuok!

segregacinį pareiškimą, 
pasakydamas, kad teismo ' 
patvarkymas dabar yra ša
lies įstatymas ir jis nepasi
rengęs įstatymams prie
šintis.

Senatorius Lyndon Joh- 
son iš Texas irgi nepasira
šė, nors jis paskelbė, kad jis 
pritaria deklaracijos prin
cipams. Jis nepasirašė, sake 
jis, nes, kaip demokratų 
frakcijos vadas, nenorėjo 
sudaryti įspūdį, kad tai de
mokratų partija kaipo to
kia tą deklaraciją daro. 
-------- “-----------“L— į
Mollet sugrįžo i 
iš Britanijos

Paryžius. — Francūzi- 
jos premjeras Mollet sugrį
žo iš Londono, kur jis pra
leido savaitgalį pasitari
muose su Britanijos prem
jeru Edenu. Jie tarėsi įvai
riais reikalais, bet sakoma, 
kad vyriausiai dėl Atlanto į 
pakto vienybės. Konservą- i 
tyvė Britanijos valdžia yra 
susirūpinusi, ar socialistai, 
kurie dabar randasi prie 
valdžios vairo Francūzijo
je, visa širdimi stoja už 
NATO. Kelios savaitės at
gal užsienio reikalu minis
tras Pineau pareiškė, kad 
tarp Francūzijos ir Ameri
kos egzistuoja rimti nesuti
kimai.

Dabar, kuomet Mollet su
grįžo namo, prieš jį stoja 
visa eilė sunkių problemų, 
yaptingai reikalas laimėti 
pasitikėjimą parlamente Al-i 
žyro reikalu. Valdžia da- Į 
bar nutarė, kad vietoje vie
nos naujos divizijos, i Al
žyrą pasiųs dvi.

žurnalistams. Tik vienas ki
tas iš kelių šimtų žurna
listų plojo, kai Dulles įėjo 
salėn. Kai konferencija pa
sibaigė, dar mažiau plojo.

Žurnalistai jam statė 
klausimus, kaip tai apie 
Kašmirą, Goą, į kuriuos 
jam buvo sunku atsakyti. 
Vienu metu Dulles taip su
pyko, kad grasino konfe
renciją visai užbaigti, jei
gu žurnalistai nenustos 
statę tokius klausimus.

Pasikalbėjime su Nehru 
Dulles lietė ir Kinijos klau
simą. Nehru jam sakė, kad 
dabar proga susikalbėti su 
Liaudies Kinija žymiai ge
resnė, negu buvo metai at
gal, kuomet dar ėjo Korė
jos karas. Dulles atsakė, 
kad jis “turi 'vilties, jog 
taip yra.”

Iš Indijos Dulles išvyko 
į Ceilono sostinę Colombo.

Stevensonas sako:
Eisenhowerio sąlygos tinka 
karalijai o ne respublikai

Detroitas. — Adlai Ste
vensonas kalbėjo demokra
tų sueigoje, kurioje buvo 
paminėta Jeffersono-Jack- 
sono diena. Savo kalboje 
Stevensonas be ceremonijų 
kritikavo republikonų pla
nus naudotis Eisenhowerio 
kandidatavimu, nors jis ne
sugebėtų būti “pilno laiko” 
prezidentu.

Stevensonas sakė, kad 
toks planas gali tikti mo
narchijai, kur karalius ga
li būti karalius tik iš var
do, arba didžiai korporaci
jai, kur korporacijos pre
zidentas gali' būti toks tik 
oficiališkai, bet ne faktinai. 
Demokratinėje respubliko
je, betgi, sakė Stevensonas, 
tokių baikų negali būti: 
prezidentas yra preziden
tas, arba jis toks nėra — ir

Graikijos bažnyčia prašo 
rusų pravoslavu pagalbos

Atėnai. — Sąryšyje su 
Kipro arkivyskupo Makari- 
oso ir keliu kitu dvasiškiu 
areštu ir ištrėmimu, Grai
kijos ortodoksų bažnyčios 
aukštasis sinodas atsikrei
pė į Maskvos patriarchą A- 
leksiejų pagalbos. Atsikrei- 
pime Graikijos dvasiškiai 
sako, kad jie tikisi para
mos iš “mūsų seseriškos 
Rusijos pravoslavų bažny
čios, kuri tradiciniai mums 
rodė paramą ir apsaugą.”

Kaip yra žinoma, Grai
kijos ortodoksai ir Rusijos 
pravoslavai kartu su Serbi
jos, Rumunijos ir kelių ki
tų kraštų bažnyčiomis pri
klauso prie tos pačios bi- 
zantiniai-ortodoksinės krik-

Maskvoje gėrė tostą už K.P. 
ir socialdemokratu vienybę

Maskva. —Danijos prem
jeras Hansenas, kuris da
bar lankosi Tarybų Sąjun
goje, savo šalies ambasado
je surengė iškilmingus pie
tus tarybiniams vadams ir 
užsienio diplomatams. Į pri
ėmimą atsilankė Bulgani
nas, Molotovas ir kiti.

Geriant tostus, premje
ras Bulganinas pakėlė tau
rę už gerą Danijos ir Tary
bų Sąjungos sugyvenimą, 
už taiką ir- už NATO bei 
Varšuvos pakto paleidimą.

Premjeras Hansenas at
sakė, kad jis gali gerti už 
du pirmu punktu, bet ne už 
trečią (NATO ir Varšuvos 
pakto peleidimą).

Molotovas tada pakėlė 
taurę už Tarybų Sąjungoš 

tada reikia kito.
Stevensonas sakė, kad 

Eisenhoweris ir republiko- 
nai jau dabar svarsto, kas 
bus jo “ko-prezidentas,” tai 
yra, su kuom jis dalinsis 
prezidentinėmis pareigo
mis. Nixono, kaip matyti, 
Eisenhoweris jau stengiasi 
atsikratyti, sakė Stevenso
nas, nes ano prestyžas A- 
merikos žmonėse labai ir 
labai žemas.

Republikonai, sakė Ste
vensonas, stengiasi visai 
pakeisti prezidentavimo 
funkcijas, padaryti iš pre
zidento tik tam tikrą sim
bolį, nes jie neturi kito kan
didato, o Eisenhoweris tik-1 
ru prezidentu negali būti. 
Bet Amerikos žmonės, sa
kė jisy tokių ' machinacijų 
nepriims.

ščionybės šakos, — stačiati
kiu.

Graikijos sinodo virši
ninkas arkivyskupas Spyri- 
donas pareiškė:

“Nereikia stebėtis, kad 
sunkioje mūsų valandoje 
mes kreipiamės į broliškus 
rusų pravoslavus, kurie vi
suomet prijautė Graikijos 
laisvės kovoms.”

Kaip yra žinoma, kad 
rusai žymiai padėjo grai
kams, kai jie dar kariavo 
už nepriklausomybę nuo 
Turkijos imperijos.

Ankara. — Britanijos už
sienio reikalu ministras 
Selwyn Lloyd lankosi Tur
kijoje.

Jordaniečiai atakavo kaimą 
Izraelyje, toli nuo sienos
Naham, Izraelis. — Izra

eliečiai sako, kad trys gink
luoti jordaniečiai nakties 
metu pasiekė šią kolektyvi
nę sodybą ir ją atakavo. 
Vienas valstietis buvo už
muštas. Kuomet kaimo sar
gybiniai atsiskubino, jor
daniečiai traukėsi atgal,’bet 
vienas buvo nujautas. Jo 
kūnas tą pačią dieną Jeru
zalėje buvo perduotas Jor
dano pasienio sargams.

Nahamo sodyba, kurią 
jordaniečiai puolė, yra gan 
giliai Izraelyje, apie 5 my
lios nuo pasienio.

komunistų ir Danijos so
cialdemokratų bendradar
biavimą abiejų šalių žmo
nių naudai.

“Už tai su mielu noru 
gersiu!” atsakė Hansenas.

Pačiame Kipre pravestas 
didis protesto streikas

Atėnai. — Britų teroris-! rios suėmimą paplito Kipre, 
tiniai žingsniai prieš Kipro 1 spontaniškai generalinis 

streikas apvaldė salą. Užsi-graikus sukrėtė ne tik pa
čius kipriečius, bet visą 
Graikiją. Britai, kaip yra 
žinoma, praeitos savaitės 
pabaigoje suėmė Kipro 
graikų vyriausią dvasiškį 
etnarch (arkivyskupą)
Makarios ir kelis kitus sta
čiatikių kunigus. Makarios 
buvo išvežtas britų valdo-
mon Rytų Afrikon, iš kur 
jis kariniu laivu bus išvež
tas Seychelles suliukėn In
dijos vandenyne netoli Ma
dagaskaro, kur jis gyvens 
tremtyje po naminiu areš
tu.

Kaip tik žinia apie Maka-

J. A. V. kunigai 
jau Maskvoje
Maskva. — Čia jau atvy

ko aukštų Amerikos pro
testantų dvasiškių delega7 
cija, kurios galvinyje sto
vi Nacionalinės bažnyčių 
tarybos pirmininkas Dr. 
Eugene Carson Blake. Į de
legaciją įeina protestantų 
episkopalų vyskupas Henry 
Knox Sherill. liuteronų ku
nigas Franklin Clark Fry 
ir metodistų, baptistų bei 
kitu sektu vadai.

Jie praleis Tarybų Sąjun
goje dešimt dienų.

Sniegu apklotame Vnu
kovo aerodrome prie Mas
kvos juos sutiko metropoli- 
tanas Nikolajus ir kiti auk
šti pravoslavų dvisiškiai, 
taipgi atstovai nuo Rusijos 
evangelikų-baptistų.

Sekmadienio vakare sve
čiai Bolšoj teatre stebėjo 
baletą “Bronzinis raitelis.”

Prancūzai atsiprašė už riaušes 
prieš amerikiečius Tunisijoje

Washingtonas. — Fran- 
cūzija formališkai atsipra
šė Amerikos už anti-ameri- 
koniškas riaušes, kurios į- 
vyko praeitos savaitės pa
baigoje Tunise, Tunisijos 
sostinėje. Tas riaušes prieš 
amerikiečių įstaigas su
rengė ne vietiniai gyvento
jai tunisiečiai-arabai, o Tu- 
iso francūzai.

Riaušininkai, kuriu buvo 
apie 10,000, įsiveržė į Ame
rikos konsulatą ir Ameri
kos Informacijos tarnybos 
biblioteka-skaityklą. Jie su
daužė tų įstaigų raštines, 
sudegino daug knygų ir t.t.

Amerikiečiai, iškaitant 
konsulą Hughes, turėjo 
slėptis, bet fiziniai nenu
kentėjo.

Riaušės prasidėjo, kai 
dviejų francūzų laidotuvė
se buvo sakomos smarkios 
kiršinimo kalbos. Tuos

\ darė ne vien fabrikai ir ki- 
i tos įmonės, bet ir krautu- 
\ vės, bankai, mokyklos. Tik 
i turkų kilmės kipriečiai liko 
■ dirbti (Kipre yra apie 400,- 
000 graikų ir apie 100,000 

' turkų)..
Protestai Graikijoje
Kai žinia pasiekė Grai-

! kiją, didelė protesto banga 
į apėmė šalį. Kretos saloje 
i graikai demonstrantai įsl- 
• veržė į britų konsulatą ir 
( kieme sudegino Britanijos 
Į vėliavą. Atėnuose sunkiai 
j ginkluoti kareiviai saugoja 
i Britanijos, Amerikos ir 
j Turkijos konsulatus bei pa- 
I siuntinybes.

Šį pirmadienį Atėnuose 
i turėjo įvykti didžiulės pro
testo denmonstracijos ir 
valdžia tam buvo davusi 

. leidimą. Bet paskutinę va
landą Karamanlio valdžia 
paskelbė, kad demonstraci
ją ji draudžia, nes, esą, ja 
gali pasinaudoti “anti-tau- 
tiniai elementai.”

Nicosia — karo stovykla
Iš Kipro sostinės Nico- 

sios pranešama, kad mies
tas yra tikra karinė - sto
vykla. Britų patruliai sunk
vežimiuose, džypuose, tan
kuose ir pėsti matosi kiek
viename miesto kampe. Jie 
išvaiko kiekviena žmonių 
grupę, kuri skaitlingesnė 
už tris asmenis, kad nepri
leisti demonstracijų. Bet 
nacionalistai nakties metu 
įvairiose Kipro dalyse iš
sprogdino bombas ir tiki
masi, kad jie rengia dare- 
fektingesnį atsakymą į bri 
-tų žingsnius.

francūzus nukovė tunisie
čiai nacionalistai. Kai ku
rie kalbėtojai tikino, kad 
amerikiečiai remia nacio
nalistus, nes, išstūmus 
imti Tusnisą. Taip įkiršinta 
francūzus, patys nori per- 
francūzų minia ir pasileido 
link amerikietiškų įstaigų.

Nors Tunisija turi šio-’ 
kią tokią autonomiją ir sa
vo valdžią, policija dar te
bėra francūzų. O ta polici
ja per tris valandas nekliu
dė riaušininkams. Tą pri
pažįsta patys francūzai.

Tel Avivas. — Izraelio 
parlamento pirmininkas J. 
Sprinzakas sako, kad tary
binės Aukščiausios tarybos, 
narių delegacija šį pavasa
rį atvyksta Izraeliu.

ORAS NEW YORKE
Apsiniaukę, popiet gali 

būti lietaus.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
DARBO ŽMONIŲ GER
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Savo pranešime Lietuvos 
KP IX-jame suvažiavime, 
kuris įvyko š. m. sausio mė
nesio pabaigoje, Vilniuje, 
A. Sniečkus sakė:

I Maskvon penktadienį.
“Kiek pirmiau ten lankė- 

! si ir Norvegijos premjeras 
Einar Garhardsen.”

Taip, Maskva tapo la
bai veiklia sostine. Vyksta 
ten įvairiausio plauko poli
tikų, visuomenininkų ir net 
dvasininkų. Štai, būrys A- 
merikos dvasininkų (pro- 

išvyksta į Mas

Ar iš tikryjų Chruščiovas atmetė 
Markso-Lenino,mokslą karo ir 

socializmo klausimais?

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 
under the Act of March 3, 1879

SAKO, ARTINASI AUDRA
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ rhūsų šalies sostinėje Įvyko 

įdomus, tiesiog retas, atsitikimas.
Suvyko i Washingtona apie pustrečio tūkstančio sta

tybos darbininkų (Building Trades), priklausančių AFL 
-CIO, tarti savo žodį kongresmanams ir senatoriams.

Jie turėjo ten konferenciją, pasisakė, ką reikia daryti, 
kad toks ir kitoks įstatymas būtų priimtas šioje Kongre
so sesijoje, ir išsiskirstė Į namus.

Konferencijoje kalbėjo AFL-CIO prezidentas Meany 
ir senatorius (iš Illinois valstijos) Douglas.

Abudu jiedu kalbėjo apie esamą padėtį mūsų šalyje ir 
abudu įspėjo darbininkus ir visus, kuriems rūpi šalies 
ateitis: artinasi ekonomine audra! Taip jiedu sakė. Jie
du pabrėžė, kad audra — ekonominė depresija — arti
nasi visu rimtumu, ir jei vyriausybė ir visi tie, kurie sto
vi prie šalies vairo, nieko nedarys, tai krizė gali užpulti 
ir užduoti žiaurų smūgį ypatingai darbininkams.

Jiedu sakė, kad šiuo metu kai kurie ženklai yra tokie, 
kokie buvo prieš 1929 m. prasidėjusią krizę.

Norint depresijos-nedarbo išvengti, reikia • iši anksto 
rūpintis jo prašalinimu. Bet vyriausybė, sakė senatorius 
Douglas, mažai kreipia į tai dėmesio.

Po to, kaip minėjome, konferencijos dalyviai aplankė 
savo senatorius ir kai kuriuos kongresmanus, reikalau
dami, kad tam tikri įstatymai būtų pataisyti, pagerinti. 
Pavyzdžiui, Tafto-Hartley įstatymas būtinai turįs būti 
pataisytas, nes tai žadėjo (kadaise) padaryti ir Eisen- 
howeris, bet šiandien to įstatymo taisymo reikalas guli 
kažin kur semitiniu komitetų stalčiuose — komitetų, ku
rių pirmininkai yra iš pietinių valstijų senatoriai!

Buvo reikalauta taisyti ir kitus įstatymus — rekalau- 
ta, pavyzdžiui, kad senatoriaus Lehmano bilius del nau
jų namų statymo būtų praplėstas.

Tenka pasidžiaugti tuo faktu, kad darbo unijistai su
siprato stoti žygin, reikalaujant Kongresą veikti, kad 
jis atliktų naudingų liaudžiai darbų.

Kai kurie mano, kad tokią konferenciją organizuoti 
statybos darbininkai šauks kas metai.

“Mūsų respublikoje, kaip!
ir visoje šalyje, kyla gyven- testąntų)
tojų gyvenimo lygis, metai kva, į Tarybų Sąjungą pa- 
iš metų didininami asigna- • sižvalgyti.
viniai socialinėms ir kultu-! f 
rinėms priemonėms.

“1955 
švietimui
450 milijonų rublių
105 milijonais rublių dau- į Iš kitos pusė: 
giau, negu 1950 metais. Su-, Sąjungos didieji

Šiais metais, sakoma, a- 
i pie 10,000 amerikiečių ap

motais liaudies [ silankys Tarybų Sąjungoje, 
buvo asignuota Iki šiol panašaus nieko ne

ar ba buvo. -

mos liaudies švietimui su
darė daugiau kaip 27 pro
centus viso respublikos biu
džeto. Per praėjusį penk
metį vidurinių ir nepilnų 
vidurinių mokyklų mokslei
vių skaičius padidėjo 52 
procentais. Darbininkų ir 
valstiečių jaunimo mokyklų 
skaičius per tą laiką padi
dėjo 60 procentų.

“Penktajame 
je į respublik

pen k mėty- 
. gyvena- 

i myjų namu ir komunalinį

j rublių, iš jų per pastaruo- 
I Sius dvejus metus 260 mi’i- 
I jonu rublių.

“Darbininkai ir tarnau- 
■ tojai pasistatė 3,860 indivi- 
I dualinių namų, kurių bend
ras plotas — 193 tūkstan
čiai kvadratinių metrų.”

Tarybų 
pareigū

nai taipgi nesnaudžia. Pra
ėjusiais metais Bulganinas 

i ir Chruščiovas huvo Žene
voje ir Jugoslavijoje; jiedu 
i lankėsi Indijoje, Burmoje 
ir Afganistane. O šiemet 
jiedu abudu žada aplankyti 
Angliją.

, jungos premjeras Malen- 
!kovas jau dabar vyksta su 
; delegacija į Angliją susipa- 
j žinti su josios kai kuriomis 
; pramonės (vyriausiai elek- 
, tros gaminimo) dalimis.

Bulganinas, sakoma, gal- 
j voja kada nors ir Ameriką

PRANAŠAI
Kanadiškiame

jungoje, taip ir Lietuvoje, j 
šiuo metu darbininkai ir j 
tarnautojai akstinami sta- > 
tyti savo individualinius ■ 
gyvenamuosius namus. Vai-! 
stybė teikia jiems ilgame- i 
tęs paskolas, visaip padeda 
dar b i n i n k a ms pas i s t a tyti 
moderniškus namus, kad 
jie kultūringai galėtų gy
venti.

karą, o jeigu jie pamėgins 
pradėti jį, — duoti triuški
nantį atkirtį agresoriams, su
žlugdyti jų avantiūristinius 
planus. Tam reikia, kad vi
sos jėgos, kovojančios prieš 
karą, būtų budrios ir mobi
lizuotos, kad jos veiktų vie
ningu frontu ir nesilpnintų sa
vo pastangų kovoje už taikos 
išsaugojimą. Juo aktyviau 
tautos gins taiką, tuo dau
giau garantijos, kad naujo 
karo nebus

Apie įvairių šalių perėjimo 
į socializmą formas

Ryšium su esminiais paki
timais pasaulinėje arenoje 
naujos perspektyvos atsiveria 
ir šalių bei nacijų perėjimo į 
socializmą srityje.

Dar Didžiosios Spalio soci
alistinės revoliucijos išvakarė
se V. I. Leninas rašė: “Visos 
nacijos ateis į socializmą, tai 
neišvengiama, bet visos ateis 
ne visiškai vienodai, kiekvie-’ 
na įneš savitumą į tą demo- 

ganizavo 11 Internacionalo ly-D<uatijos iormą, į tą ar kitą 
deriu išdavystė. Tokia pa- i proletariato diktatūros atmai- 
<Utis buvo ir antrojo pašau-! į tą ar kitą įvairių visuo- 
linio karo išvakarėse, kai Ta- pieninio gyvenimo pusių soci-

(Pabaiga) •
Paprastai imama viena klau

simo pusė, nagrinėjamas tik
tai ekonominis imperializmo 
epochos karų pagrindas. Bet 
to nepakanka. Karas — tai 
ne tik ekonominis reiškinys. 
Sprendžiant klausimą, ar bus 
karas, ar jo nebus, turi di
delę reikšmę klasiniu, politi
nių jėgų savitarpio santykis, 
žmonių organizuotumas ir są
moninga valia. Dar daugiau, 
tam tikromis sąlygomis prieš
akinių visuomeninių ir politi
nių jėgų kova gali suvaidin
ti šiuo klausimu lemiamą 
vaidmenį. Iki šiol padėtis bū
davo tokia, kad nesuinteresuo
tos karu ir pasisakančios prieš 
jį jėgos būdavo silpnai orga
nizuotos, neturėdavo priemo
nių tam, kad priešpastatytų 
savo valią karo kurstytojų už
mačioms. Tokia padėtis buvo 
prieš pirmąjį pasaulinį karą, 
kai tarptautinį proletariatą— 
pagrindinę jėgą, kovojusią 
prieš karo grėsmę — dezor-

iybų Sąjunga buvo vieninte
lė valstybė, vykdžiusi akty
vią taikingą politiką, kai ki
los didžiosios valstybės fak
tiškai skatino agresorius, o 
darbininkų judėjimas kapita- 

Liaudies | listinėse šalyse buvo dešiniųjų 
rašiO: ! .socialdemokratijos 1 y d e r i ų

“P. Grigaitis 
redaktorius, 
Toronte bandė pakelti ūpą 
tu, kurie laukia, kad Lietu- 
voje kapitalizmas būtų at- 
steigtas.

“Man atrodo, 
tojai pasirinko

I našą.
T i n I r rl z \

Naujienų 
kalbėdamas

kad vaduo- 
prastą pra-

tina, kad eilei kapitalistinių 
šalių prievartinis buržuazinės 
diktatūros nuvertimas ir su 
tuo susijęs smarkus klasių 
kovos paaštrėjimas yra neiš
vengiami. Bet socialinės re
voliucijos formos būna įvai
rios. Ir tai, kad mes, esą, 
pripažįstame vieninteliu vi
suomenės pertvarkymo būdu 
prievartą ir pilietinį karą, — 
neatitinka tikrovės.

Yra žinoma, kad Leninas 
1917 metų balandžio mėnesį 
susidariusiomis tada sąlygomis 
laikė galimu taikų Rusijos re
voliucijos vystymąsi. Taip 
pat yra žinoma, kad po Spa
lio revoliucijos pergalės Le
ninas 1918 metų pavasarį pa
rengė garsųjį taikios socialis
tinės statybos planą. Ne mes 
kalti, kad Rusijos ir tarptau
tinė buržuazija organizavo 
kontūre voliuci ją, intervenciją 
ir pilietinį karą prieš jaunąją 
Tarybų valstybę ir privertė 
darbininkus ir valstiečius im
tis ginklo. Kaip žinoma, Eu
ropos liaudies demokratijos 
šalyse kitokiomis istorinėmis 
aplinkybėmis apsieita be pilie
tinio karo.

Leninizmas moko, kad vieš
pataujančios klasės gera valia 
valdžios neužleidžia. Tačiau 
didesnis ar mažesnis kovos 

prievartos 
nenaudoji- 
socializmą 
nuo prole- 
išnaudoto- 

laipsnio,
nuo to. kiek panaudoja prie
vartą pati išnaudotojų klasė.

Ryšium su tuo kyla klau
simas dėl galimybės panau
doti ii- parlamentinį kelią 
perėjimui į socializmą. Rusi
jos bolševikams, pirmą kar- 1 
tą įgyvendinusiems perėjimą 
į socializmą, toks kelias buvo

Leninas nurodė 
vienintelį teisin-

PUOLA ADVOKATUS
MŪSŲ ŠALIES Justicijos departmento sekretorius 

padėjėjas, William Tompkins, aną dieną smarkiai už
puolė advokatus, kurie buvo apsiėmę ginti teisiamuosius 
komunistus.

Kaip žinia, Denvery, Clevelande, Philadelphijoje ir 
New Havene įvyko komunistų veikėjų, kaltinamų sulau
žyme Smitho įstatymo, teismai.

Teisiamieji pasakė teisėjams, kad jie neturį lėšų advo
katams samdyti, neturi lėšų save teismuose ginti.

Tų miestų advokatų draugijos (Bar Associations), pa- 
akstintos kai kurių teisėjų, tuojau paskyrė savo advo
katus, patardami jiems komunistus ginti.

Kai kur tos advokatų draugijos net ir pinigus rinko 
apmokėjimui išlaidų tiems, kurie komunistus gins. Pa
vyzdžiui, Clevelande buvo surinkta .$30,000 — patys ad
vokatai tam aukojo — komunistams ginti.

Kodėl advokatai taip darė? Todėl, kad tai yra jų pa
reiga padėti tiems, kurie yra teisiami, bet neturi pinigų 
gynėjams pasisamdyti. Jie, advokatai, vadinasi, vadova
vosi amerikietišku principu: padėti neturintiesiems lėšų 
puolamiems žmonėms.

Tokia advokatų taktika parėjo ne iš to, kad jie patys 
J>ūtų komunistai, o parėjo griežtai iš jų profesinio nu
sistatymo. Padėdami neturtingiesiems, kurie yra teisia
mi, jie gynė savo profesiją žmonių akyse.

Clevelande, beje, keturi teisiamieji komunistai buvo 
išiteisinti. Ir tai dar labiau užrūstino Justicijos depart
mento viršininkus. Jie pyksta ant visko — labiausia ant 
advokatu!

Dėl to ir Mr. Tompkins įžūliai užpuolė tuos, kurie at
liko savo pareigą, kurie suteikė pagalbą teisiamiesiems.

Visa tai rodo, kad Smitho įstatymas yra nukreiptas 
ne tik prieš pačius “kairiausius,” o prieš kiekvieną žmo
gų, prieš kiekvieną amerikietį. Einant tuo įstatymu, 
kaip mes jau ne kartą nurodėme, galima įkaitinti ir 
nubausti net patį dešiniausią amerikietį.

Tą įstatymą reikia atšaukti, o ne kaltinti advokatus, 
kurie teismuose įrodinėjo jo blogumą, jo žalingumą!

pirmoje eilėje ne tik mies
tuose, o ir Lietuvos kaime. 
Ryžtamasi perkelti kolū
kiečius iš vienkiemių į di
delius, moderniškus kai
mus. Valstybė ir valstie
čiams teikia pagalbos, kad 
jie galėtų' pasistatyti gra
žius namus gyvenimui.

Tai, be abejojimo, yra di
delis darbas ir ne vienos 
dienos darbas, bet jis bus 
atliktas.

GERAS PATARIMAS
KAI KURIE republikonai pataria vice-prezidentui 

Nixonui, kad jis ieškotųsi “kito džiabo,” kad atsisakytų 
kandidatuoti, jei ir bus nominuotas, vice-prezidento vie
tai.

Būtų gerai, kad Nixonas to patarimo paklausytų, ka
dangi jis tai vietai netinka. O jeigu jis kandidatuotų sy
kiu su Eisenhoweriu, tai dėl to, sako kai kurie, galėtų 
rinkimus republikonai prakišti, vadinasi, neišrinktų ir 
Eisenhowerio prezidentu. .' ..................

MISIJOS, PASITARIMAI
Vilnis rašn:
“Francūzijos premjeras 

Guy Mollet ir užsienio rei
kalų ministras žada vykti 
Maskvon gegužės 14 d. Bu- 
vusis prezidentas Vincent 
Auriol ten jau konferuoja.

“Atrodo, kad Francūzija 
keis savo užsienio politiką, 
bandys susikalbėti su 
rybų Sąjunga.

“Mollet tapo premjeru 
komunistams už jį balsuo
jant. Be komunistų para
mos jis vargiai išsilaikytų.

“Sudarymas bendro fron
to komunistų net su deši
nesnėm grupėm Graikijoje, 
taipgi Rhine-Westfalijoje, į 
ir tuo būdu daugumos bal
sų laimėjimas, rodo, kad 
Francūzijos socialistai ir 
kiti kairesni gali taipjau 
susikalbėti ir išvien laiky- ■ 
damiesi valdyti šalį, page-1 
rinti šalies padėtį.

“Labai galima, kad Mo-l 
liet ir kitus frančūzus po- ; 
litikus prie to pastūmėjo ir 
naujas liaudies frontų pa
siūlymas TSRS Komuriistti 
Partijos pastarajame su
važiavime.

“Beje, Danijos premje-1 
ras H. C. Hansen atskrido I

bolševikus 
jau per 35 metus, bet vis 
niekas nesidaro.

“ Pakistaniečiai, atrodo, 
turi dar didesnį pranašą, 
negu P. Grigaitis.

“Jų pranašas, P. C. Re- 
ddi, tvirtina, kad bolševikai 
žlugs po 14 metų. Ambasa
doriai dar šiais metais iš- 
lakstysią iš Maskvos.

“čiorčilas vėl tapsiąs val
džios galva, o karalaitė 
Margareta tapsianti Angli
jos karaliene. Bet tuomet 
šeštadalis pasaulio būsią 
sunaikinta.

“Iš komunistų lyderių iš- 
liksiąs tik Molotovas.

“Taigi, Grigaitis 
laukė konkurento.”

SUSl-

Redakcijos Atsakymai
Stulgiškiui. — Pastabos J. 

J—ai nepanaudosime; perma- 
žai turime laikrašty vietos, 
kad galėtume tokius ilgus da
lykus dėti dėl mažmožio.

Anam laikotarpiui minėtas 
teiginys buvo absoliučiai tei
singas, Bet šiuo metu padėtis! 
iš pagrindų pasikeitė.' Atsi-! 
rado ir pavirto galinga jėga | 
pasaulinė socializmo stovykla. 
Šios stovyklos asmenyje tai
kingosios jėgos turi ne tik 
moralines,, bet ir materialines 
priemones, kad galima būtų 
užkirsti kelią agresijai. Be 
to, yra didelė grupė kitų vals
tybių, kurios turi daug šim-

alistinių pertvarkymų tempą. 
Nėra nieko teoriškai skur
desnio ir praktiškai juokin
gesnio, kaip “istorinio mate
rializmo vardan” piešti sau 
ateitį šiuo atžvilgiu vienaspal
viais pilkšvais dažais: tai bū
tų Suzdalės teplionė, ne dau
giau’’ (Raštai, 23 t., 58 pusi.).

Istorinis patyrimas visiškai 
patvirtino šį genialų Lenino 
teiginį. Dabar, greta visuo
menės pertvarkymo socialisti
niais pagrindais t a r y b i n ė s 
formos, .yra liaudies demokra
tijos forma.

Lenkijoje, Bulgarijoje, Če
koslovakijoje, Albanijoje h’ 
kitose Europos liaudies de
mokratijos šalyse ši forma 1 negalimas, 
atsirado ir panaudojama su-.j mums kitą, 
tinkamai su konkrečiomis is- i gą tomis istorinėmis sąlygo- 
torinėmis bei socialinėmis-eko-; mis kelią Taryb 

, ir mes,
vienos iš šių šalių ypatybėmis. I keliu, pasiekėme pasaulinę-is- 
Ji visapusiškai išmėginta per : turinę pergalę, 
dešimt metų ir visiškai patei- v' 
sino save.

Daug savitumo socialisti
nės statybos srityje įneša Ki
nijos Liaudies Respublika, 
kurios ekonomika iki revoliu
cijos pergalės buvo nepapras
tai atsilikusi ir turėjo pusiau- 
feodalinį bei pusiaukolonijinį 
pobūdį. Remdamasi lemia
mu komandiniu aukštumų iš
kovojimu, liaudies demokrati
nė valstybė socialistinės re
voliucijos vystymosi , eigoje 
vykdo kursą į laipsnišką jų 
pavertimą socialistinės ekono- I mus palyginti su kapitalizmu, 
mikos sudėtine dalimi. ■ Socializmas tapo didžiąja pri-

Kinijos Komunistų partijos, i traukiamąja jėga visų šalių 
kitų liaudies demokratijos ša-; darbininkams, 
Jių, komunistų ir darbininkų ! inteligentijai, 
partijų vadovavimas didžia-Į jos tikrai tampa 
jam socialistinio pertvarkymo žmonijos 
reikalui, atsižvelgiant į kiek- i " Kartu 
vienos šalies savitumą ir ypa- talistinių 
lybes, — tai ir yra kūrybi- : klasė turi dabartinėmis sąly-

I nis marksizmas veikime. gomis realią galimybę suvie-
Jugoslavijos Federatyvinėje; nyti savo vadovybėje a.džią- 

| Liaudies Respublikoje, kuri ją liaudies daugumą ir už- 
! valdžia priklauso darbo žmo-(tikrinti pagrindinių gamyL?s 
nėms, o visuomenė remiasi i priemonių perėjimą į liaudie^

I visuomenine gamybos priemo- Į rankas. Dešiniosios buržuazi- 
| iiių nuosavybe, socialistinės! nės partijos ir jų formuoja- 
statybos procese susidaro sa- Į mos vyriausybės vis dažniau 

ūkio vai- Į bankrutuoja. Tomis sąlygo- .
aparato Į mis darbininku klase, sujungi

! dama apie save darbo vals- 
kad per-1 tietiją, inteligentiją, visas pa

ėjimo į socializmą formos da- , triotines jėgas, ir duodama 
lysis vis įvairesnės. Ir čia j ryžtingą atkirtį oportunisti- 
nėra būtina, kad šių formų i niams elementams, nesuge-^ 
įgyvendinimas visomis sąlygo-! liautiems atsisakyti nuo ausi
mis bus susietas su pilietiniu j taikėliškumo su kapitalistais 
____ Priešai mėgsta vaiz- bei dvarininkais politikos, turi

reakcines, 
antiliaudines jėgas, iškovoti 
tvirtą daugumą parlamente 
ir paversti jį iš buržuazinės 
demokratijos organo tikrosios 
liaudies valios įrankiu. Tokiu

panaudojimas ar 
i mas pereinant į 
priklai so ne tiek 

Į lariato, kiek nuo i . .....iii pasipriešinimo

ti.i milijonų gyventojų, valsty-i nominėmis sąlygomis ir kiek-i sukurti,
bių, aktyviai pasisakančių 
prieš karą. Didžiulė jėga 
mūsų laikais tapo darbininkų 
judėjimas kapitalistinėse ša
lyse. Atsirado ir pavirto ga
lingu veiksniu taikos šalinin
kų judėjimas.

šiomis sąlygomis, žinoma, 
tebegalioja Lenino teiginys, 
jog, kadangi egzistuoja impe
rializmas, lieka ir ekonominis 
pagrindas karams kilti, štai 
kodėl mes turime būti nepa
prastai budrūs. Kol pasauly
je tebėra kapitalizmas, reak
cinės jėgos, atstovaujančios 
kapitalistinių monopolijų inte
resams, ir toliau sieks karinių 
avantiūrų, bei agresijos, gali 
mėginti sukurstyti karą. Bei 
fatalinio karų neišvengiamu
mo nėra. Dabar yra galin
gos visuomeninės ir politines 
.jėgos, kurios turi rimtų prie
monių, kad galima būtų ne
leisti imperialistams sukelti

eidami šiuo

laiko istori-Tačiau nuo to 
nėjo aplinkoje įvyko pagrin
diniai pakitimai, kurie įgalina 
traktuoti šį klausimą naujai. 
Visame pasaulyje socializmo 
ir demokratijos jėgos neišma-^ 
tuojamai išaugo, o kapitaliz- » 
mas tapo daug silpnesnis. Au
ga ir stiprėja galingoji soci
alizmo šalių stovykla, kurio
je yra daugiau kaip 900 mi
lijonų žmonių. Kiekvieną die
ną ji vis labiau atskleidžia 
savo milžiniškas vidines j ė- | 
gas, savo lemiamus pranašu-

minčių 
su tuo 

šalių

valstiečiams, 
Socializmo idė- 

visos darbo 
valdovėmis, 
eilėje kapi- 

darbininkų

i i $0 z are*

V

votiškos konkrečios 
dymo, valstybinio 
struktūros formos.

Visiškai gali būti,

h'aru.
duoti mus, leniniečius, prie- • galimybę nugalėti 
vartos šalininkais visuomet ir

■ visąis atvejais. Teisinga, kad
: mes pripažįstame būtinumą
! revoliuciniu būdu pertvarkyti
| kapitalistinę visuomenę į so-!
( cialistinę. Ir tuo revoliuciniai atveju ši tradicinė daugeliui y 
marksistai skiriasi nuo refor-

: mistų, oportunistų. Neabejo-
labai išsivysčiusių kapitalisti-

(Tąsa 3-čiam piislj

2 pusi. Laisve (Liberty). Anft-ad., Kovo (March) 13, 1956



E0F1LIS TILVYTIS

VARŠUVOJE
V irs neapykantos sienos 

griuvėsių
* Lėktuvas Maskva—Pra
ha apsuko ratą viršum Vil
niaus, nusklendė žemyn ir, 
pasiekęs žemę, švelniai, 
gracingai pariedėjo prie 
balto aerouosto pastato.

— Mes Lietuvos žemėje, 
— pasakė, iš lėktuvo laip
teliais nusileidęs, žinomas 
rusų poetas-lyrikas Stepa- 
nas Ščipačiovas, — kurioje 
studijavo, rašė ir mylėjo, 
Lurią nepakartojamai pa
vaizdavo ir įamžino didysis 
Adomas Mickevičius. Jau
nystėje Lietuvą aš pažino
jau tik iš “Gražinos” ir 
“Pono Tado”. Praėjo daug 
metų, įvyko daug pasikei
timų, ir štai aš ją matau 
savo akimis.

Šalia jo stovėjo baltaru
sių poetas ir dramaturgas 
Petrusis Glebka, ukrainie
čių rašytojas M. Stelmakas 
ir šių eilučių autorius,—ta
rybinės delegacijos nariai, 
vykstą į A. Mickevičiaus 
mirties 100-ųjų metinių 
minėjimą Lenkijoje. Penk
tasis mūsų delegacijos da
lyvis — gruzinų poetas Ge
orgijus Leonidze — dėl ne
palankių oro sąlygų vieną 
dieną vėlavo.

Pirma karta mano ran
kose purpurinės spalvos 
viršeliais knygelė — Tary
binis užsienio pasas. Tai 
sukelia man pakilius jaus
mus. Taip ir norisi kartu 
su Majakovskiu pasakyti.

Chruščiovo kalba
I (Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
nią saliu įstaiga gali tapti ti
krosios demokratijos, demo
kratijos darbo žmonėms or
ganu.

Iškovojimas tvirtos parla- 
X jnentinės daugumos, kuri rem

tųsi masiniu proletariato, dar
bo žmonių revoliuciniu judėji
mu, sudarytu eilės kapitalisti
nių ir buvusių kolonijinių ša
lių darbininkų klasei sąlygas, 
užtikrinančias esminių socia
linių pertvarkymų Įgyvendini
mą.

žinoma, tose šalyse, kur ka- 
’pitalizmas dar stiprus, kur jo 
rankose yra didžiulis karinis- 
policinis aparatas, ten neiš
vengiamas rimtas reakcinių 
jėgų pasipriešinimas. ‘ Ten į 
socializmą bus pereinama aš
trios klasių kovos, revoliuci- 
fhės kovos sąlygomis.

Visose perėjimo j socializ
mą formose būtina ir lemia- X 
ma sąlyga yra darbininkų 
klasės su jos priešakine da
limi priekyje politinis vado- 
ravimas. Be to negalimas 
perėjimas į socializmą.

Reikia su visa jėga pa
brėžti. jog palankesnės sąly
gos socializmo pergalei kito
se šalyse susidarė todėl, kad 
socializmas nugalėjo Tarybų 
Sąjungoje ir nugali liaudies 
demokratijos šalyse. O mū- 
wergale būtų buvusi negali
ma, jeigu Leninas ir bolševi
kų partija nebūtų apgynę re
voliucinio marksizmo kovoje 
prieš reformistus, kurie nu

braukė ryšius su marksizmu ir 
stojo j oportunizmo kelią.

Tokie yra tie samprotavi
mai, kuriuos partijos Centro 
Komitetas laiko reikalingu iš

skelti klausimu dėl perėjimo į 
^socializmą formų dabartinė

mis sąlygomis.

Kokie yra tolesni partijos 
uždaviniai užsienio politikos 
srityje ?

1. Nenukrypstamai vykdyti 
lenininę įvairių valstybių, ne
priklausomai nuo jų sociali- 

*nės santvarkos, taikaus sam
būvio politiką. Aktyviai ko
joti už taiką ir tautų saugu
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“Skaitykite, pavydėkite, aš 
— Tarybų Sąjungos pilie
tis”. Aš manau, kad kiek
vienas tarybinis žmogus, 
vykdamas į užsienį, pergy
vena šį jausmą.

Mūsų laukia baltas did
žiulis lėktuvas. Ant jo spar
nų keturios didžiulės rai
dės — SSSR. Pakylame vėl 
tais pačiais laipteliais. Vir
pėdamas nuo motorų burz
gimo, lėktuvas, regis, sun
kiai pajuda iš vietos, atsi- 
plėšia nuo žemės ir neria į 
skystą rudens debesį. Jau
na šviesiaplaukė palydovė 
mums pasiūto laikraščių, 
žurnalų, pagaliau, šokola
do, tačiau mes vis dar žiū
rime pro langus, norėdami 
pamatyti Vilnių, pamatyti, 
kur baigiasi Lietuva ir 
prasideda Lenkija.

Dvidešimt metų dvi kai
myninės tautos — lietuvių 
ir lenkų — buvo atskirtos 
neapykantos siena. Abiejų 
tautų darbo žmonės dvari
ninkų ir dvasininkų buvo 
pjudomi vieni prieš kitus. 
Buvo ginčijamasi net del 
Adomo Mickevičiaus.

Maždaug tai aš ir papa
sakojau kelionės draugams.

—Adomas Mickevičius 
gimė Baltarusijoje, išmoko 
rašto Naugarduke, — juo
kavo poetas P. Glebka, — 
taigi jis galėtų būti mūsų 
poetas.

— Mes A. Mickevičiaus 
poeziją skaitome ir ja gėri
mės beveik be vertimo: su-

mą, už valstybių savitarpio pa
sitikėjimo nustatymą, siekiant 
paversti pasiektą tarptautinio 
įtempimo sumažėjimą tvirta 
taika.

2. Visokeriopai stiprinti bro
liškus santykius su Kinijos 
Liaudies Respublika, Lenkija, 
c e k os 1 o va k i j a, B u 1 ga r i j a, V e n- 
grija, Rumunija, Albanija, 
Vokietijos Demokratine Res
publika, Korėjos Liaudies De
mokratine Respublika, Viet
namo Demokratine Respubli
ka, Mongolijos Liaudies Res
publika, prisimenant, kad kuo 
šuteiktesnės ir gating e s n ė s 
bus socialistinės šalys, tuo pa
tikimesnis taikos reikalas.

Visokeriopai stiprinti ben
dradarbiavimą su Jugoslavijos 
Federatyvinės Liaudies Respu
blikos broliškomis tautomis.

3. Nenuilstamai stiprinti drau
gystės ir bendradarbiavimo 
ryšius su Indijos Respublika, 
Burma, Indonezija, Afganista
nu, Egiptu, Sirija ir kitomis 
valstybėmis, kurios yra taikos 
pozicijose; remti tas šalis, ku
rios nesileidžia įtraukiamos į 
karinius blokus; pritarti vi
soms jėgoms, kurios suintere
suotos taikos išsaugojimu.

Vystyti ir stiprinti drau
giškus santykius su Suomija, 
Austrija' ir kitomis neutralio
mis šalimis.

4. Vykdyti aktyvią politiką 
tolesnio santykių gerinimo su 
Jungtinėmis Amerikos Valsty
bėmis, Anglija, Prancūzija, 
Vakarų Vokietija, Japonija, 
Italija, Turkija, Iranu, Pakis
tanu ir kitomis šalimis, sie
kiant stiprinti savitarpio pa
sitikėjimą, plačiai vystyti pre
kybinius ryšius, plėsti kontak
tą ir bendradarbiavimą kul
tūros bei mokslo srityje.

5. Budriai sekti intrigas tų 
sluoksnių, kurie nesuintere
suoti tarptautinio įtempimo 
mažinimu, laiku demaskuoti 
ardomuosius taikos ir tautų 
saugumo priešų veiksmus. Im
tis reikalingų priemonių mū
sų socialistinės valstybės gy
nybinei galiai toliau stiprinti, 
laikyti mūsų gynybą šiuolai
kinės karinės technikos ir 
mokslo lygyje, užtikrinti mūsų 
socialistinės valstybės saugu
mą.

noje iškaltos revoliucionie
rių, žuvusių 1886, 1905— 
1907 metais, pavardės. 
Grįždami pakrante į prie
šingą pusę, pamatome le- 
gendarinę skulptūrą — Si
reną — miesto herbą. Čia 
prasideda milžiniškas cent
rinis Kultūros parkas, už 
jo — sporto stadionas, dau
gybė sporto aikštelių. To
liau didelis Lazenkų par
kas su tvenkiniais, gulbė
mis ir būriniais laiveliais. 
Vieno tvenkinio vandenyje 
atsispindi kažkokiu būdu 
nuo hitlerininkų sunaikini
mo išlikę paskutiniojo Len
kijos karaliaus rūmai. Čia 
pat, ties Liublino unijos 
aikštė, plačią ir judrią 
Maršalkovską ir I Lenkų 
Armijos alėją jungia trum
pa, lanko pavidalo gatvelė 
— Litevska. Maršalkovska 
įvažiuojame į didžiulę J. V. 
Stalino vardo aikštę, ku
rioje stovi Tarybų šalies 
dovana lenkų tautai — di
dingi daugiaaukščiai Kul
tūros ir mokslo rūmai.

prantame lenkų kalbą, — 
tarė M. Stelmakas, — tai 
gal jis ir mūsų poetas?

S. Ščipačiovas įsiterpė: 
Mickevičius yra didis po

etas todėl, k^id jis yra mū
sų visų. Galingas žodis gir
dimas toli. Juo gėrisi visi. 
Nuo caro persekiojimų po
etą gynė ir globojo rusų 
poetai ir švietėjai. Jis di
delis humanistas, jis revo
liucinis romantikas.

Debesinis prasisklaidžius, 
dairomės Lenkijos sienos. 
Atrodo/ kad apačioje kaž
kur turėtų būti Groclnas, 
Suvalkai, Bielostokas, sie
na. Tik dabar jau nebėra 
kadaise buvusios neapy
kantos sienos. < Tarybų ša
lies išmintingos užsienio 
politikos dėka ta siena su
tirpo, išnyko, kaip pernykš
tis sniegas.

Mums taip begalvojant, 
pranešama, kad po 15 mi
nučių nusi leisime Varšuvo
je. Pagaliau aukščio rody
klė ima pamažu slinkti at
gal, lėktuvas pakrypsta į 
vieną, į kitą pusę — pasie
kia betoninį nutūpimo ta
ką.

Varšuva. Vilniuje buvo 
sniegas, čia — šiltas lietus.

Aerodrome — būrys žmo
nių; raudonos, baltos gėlės. 
Mums tiesia rankas Lenki
jos Taikos Gynimo Komite
to pirmininkas, Pasaulines 
Taikos Tarybos Biuro na
rys, rašytojas Jaroslavas 
Ivaškevičius, poetas Janas 
Bžechva, “Gieda gaideliai” 
ir “Kalvio Ignoto teisybės” 
vertėja Ana Lau, daugelis 
kitu. Visu veiduose susi-4- 
jaudinimas ir džiaugsmas; 
vieni džiaugiasi, sulaukę 
svečių, kiti — atvykę į bro
liškąją šalį. Visiems trūk
sta žodžių, pagaliau, ir tie 
patys kažkaip nesiriša. 
Taip būna, kai kalbasi šir
dys.

Aplinkui matau gerus 
draugus, dėkingus tarybi
niams žmonėms už jų že
mės. išvadavimą, už pagal
bą, už didžią draugystę; 
matau žmones, kurie kelia 
iš griuvėsių miestus, kuria 
savo pramonę, steigia ko
lektyvinius ūkius, ugdo 
kultūrą...

M i esto pris įkėlimas
Hitleriniai barbarai, isi- 

veržę į taikingą šalį, nušla
vė Varšuvą nuo žemės pa
viršiaus, po jos griuvėsiais 
palaidodami neįkainuoja
mas kultūros vertybes.

Okupacijos metais geriau
sieji lenkų tautos sūnūs ir 
dukros pogrindyje kovojo 
dėl laisvės. Jų kovą apvai
nikavo Tarybinė Armija, 
1945 metais galutinai išva-i 
davusi Varšuvą. |

Lenkijos liaudis užsibrė-’ 
žė ne tik atstatyti savo sos
tinę, bet ir padaryti ją žy
miai didingesnę ir gražes
nę, atkurti jos istorinį vei- i 
dą, jos praeities kultūrines 
vertybes. Tai ypač krinta 
į akis, pažvelgus nuo Vis- 
los į senamiestį: vienas su 
kitu sulipę siauri, <tril‘an- 
giai namai atstatyti ne tik 
toje pačioje vietoje, bet ir 
savo senuoju stiliumi. Pra
eis dar keleri metai — ir iš 
griuvėsių prisikels visas 
Varšuvos senamiestis.

Upės Vislos pakrantė
je, į šiaurę nuo Poniatovs
kio tilto, riogso tvirtovės 
griuvėsiai — Varšuvos Ci
tadelės kazematai, kuriuo
se kalėjo ir buvo nužudyta 
daug patriotų revoliucio
nierių. Ant aukšto kranto, 
pastato sienose, matyti du 
langai, už kurių kalėjo Fe^ 
liksas Dzeržinskis. Antai, 
paminkliniame obeliske j-, 
mūryti buvusių kartuvių 
stulpo' likučiai, betono sie^ 

tinę. Prie namo plevėsuoja 
kelios dešimtys įvairių val
stybių vėliavų. Prie įėjimo 
būriuojasi daug žmonių, 
kalbančių skirtingomis kal
bomis. . Ant viešbučio durų 
— balta kukli lentelė “Or- 
bis”. Tai jo pavadinimas. 
Ir viešbučio vestibiuliuose 
pilna žmonių. Dešinėje — 
spaudos kioskas. Iš laikraš
čių puslapių žvelgia ramios 
ir kilnios Adomo Mickevi
čiaus akys. Toliau — vėl 
kioskas,
kvepalų ir odekolono bon- 
kučių, 
niais lenkų kostiumais ap
rengtos lėlės. Laiptais auk
štyn ir žemyn bėgioja vieš
bučio tarnautojos — gu
vios, šnekios lenkaitės, su 
kuriomis galima susikalbė
ti beveik visomis kalbomis.

(Bus daugiau)

kuriame,

šypsosi nacionali-

Du-
An- 
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fabrike 
sausio

Iš Brazilijos
Mirė baisia mirtimi

S. PAULO.—Augustas 
dzevičius, gyvenęs Santo 
dre miestelyje, Av. Brasil 
ir dirbęs popierių 
mašinisto padėjėju, sausio 2 
d., norėdamas sutaisyti dir
bančią mašiną, tapo tos ma
šinos įtrauktas į besisukan
čius volus ir visas sulaužytas.

Vincas Šidlauskas, sausio 13 
d. važiuojant gatve k ari u 
(bonde) ir jam iššokus iš bė
gių, buvo sužalotas ir nuvež
tas į pirmosios pagalbos punk
tą, kame jam buvo suteikta 
reikalinga pagalba. K.

Lenkijos liaudis savo vie
ninga talka atliko tikrai 
milžinišką darbą: nuvalė 
plytgalių ir gelžbetonio 
laužo kalnus ir jų vietoje 
iškėlė daugiaaukščius pra
monės, administracijos Ir 
kultūros pastatus, išgrindė 
gatves, paleido jomis susi
siekimo ir transporto prie
mones. Ji atstatė visa tai, 
kas vertinga architektūri
nio palikimo atžvilgiu: eilę 
bažnyčių, buvusių didikų 
rūmų, gyvenamųjų namų. 
Atstatytoje Radvilų pilyje 
įkurtas Lenino muziejus, o 
vėlyvojo renesanso stiliaus 
Pacų rūmai su garsiosio- 
mis maurų ir gotikos salė-, bandyn;.lJ._su,“<*y.kI°? la’vu' 
mis, taip pat paversti mu
ziejumi. Varšuviečiai su 
šypsena kalba apie neran-1 
gų tramvajų, kurio dienos! 
esančios suskaitytos: jie ne 
tik svajoja, bet jau rimtai 
planuoja statyti m e t r o . 
Naujose gatvėse ūžia savų 
transporto įmonių gamybos 
autobusai ir lengvosios ma
šinos. Tačiau miesto staty
bos darbininkai aplenkė 
transporto pramonės dar
bininkus — miestas taip 
išsiplėtė, kad automobilių 
fabrikai nespėja aprūpinti 
jo mašinomis.

Štai, vėl matome pamin
klą A. Mickevičiui, vadina
si, — sugrįžome į savo būs

Jūry laivyno pirmininkas
RIO DE JANEIRO.—šiomis 

dienomis baigė “Escola Na
vai” mokyklą riodejaneirie- 
čiams ir sanpauliečiams gerai 
žinomų Miliauskų sūnus Jo
se Miliauskas. Po praktinių

Jose Miliauskas įgys karinin
ko laipsnį. Pažymėtina, kad 
Miliauskų dukrelė Claudette, 

I kuri baigia gimnaziją iy ruo
šiasi į Mokytojų Seminariją, 
yra gabi sportininkė — dvira
tininkė 
vavimą

si visą

iu plaukikė. Už daly- 
šių sporto šakų rung- 
Claudette yra gavu- 

glėbį' medalių bei ke
letą kartų laimėjusi pirmeny
bes.

Josės ir Claudettes Mi
liauskų pusbrolis Robertas 
Miksučas mokosi Rio de Ja
neiro Medicinos Fakulteto 
antrajame kurse ir ruošiasi 
tapti gydytoju. Roberto tė
veliai gyvena Rio de Janeiro 
priemiestyje Mesquita, kame 
turi radijo dalių dirbtuvę ir 
parduotuvę. J. Likas

So. Boston ir Brockton, Mass.

Šiose vietose lankysis Katrina Petrikienė ir 
įvyks pramogos jos pasitikimui bei paminėji
mui Moterų Dienos šventės- Visų prašome įsi- 
tėmyti parengimų datas ir kviečiame atsilan-

Brockton-Montello, Mass.
Įvyks pamarginimų vakaras, rengia Moterų 
Apšvietos Klubas. Bus įdomi programa, kuri 
patenkins visus atsilankiusius.

Bus šeštadienį, kovo-March 17 d., pradžia 7-tą 
vai. vakare, Liet, Taut. Namo kambariuose. 
Prašome ateiti paskirtu laiku.

South Boston, Mass.
Sekmadienį kovo-March 18 d., 4-tą vai. popiet, 
318 Broadway, bus BANKETAS, kurį rengia 
L.L.D. 2-ra Moterų Kuopa. Bus graži dainų 
programa ir šaunus banketas. Tai bus pats 
puikiausias parengimas šiuom sezonu.

Vaidinimui.... Dainavimui 
Pasiskaitymui

L.M.S. Leidiniai
Lietuvių Meno Sąjunga savo archyve turi daug 

9 dramos veikalų, komedijų, dainų, muzikos kūrinių 
ir kitokių leidinių, kuriuos pagal pareikalavimus 
patiekia dramos l grupėms ir chorams. Daug tų 
scenos veikalų, kaip tai Julijos Žemaitės “Klam
pynė” ir “Marti” arba Rojaus Mizaros “Ponas Ame
rikonas” ir kiti yra puiki pasiskaitymo medžiaga 
kiekvienam asmeniui. Sceniniai veikalai visame 
kultūringame pasaulyje yra netik vaidinami, bet 
ir SKAITOMI, kaip visokios kitos knygos.

LMS čia patiekia daliną sąrašą scenos veikalų • 
ir muzikos kūrinių bei dainų, kuriuos parduoda ir 
paštu prisiunčia kiekvienam pareikalavusiam—gru
pei arba atskiram asmeniui.

Scenos veikalai -- 
knygos pasiskaitymui

KLAMPYNĖ
Julijos žemaitės klasikinis veikalas, dramatizavo 

V. Miliūnas. Penkių veiksmų drama iš Lietuvos gy
venimo. Puiki pasiskaitymo knyga (54 puslapių) 
pilna sąmojaus, liaudiško jumoro ir satyros. Kai
na tik 25 centai.

MARTI
Žemaitės bene geriausiai žinomas kūrinys. Dra

matizavo V. Miliūnas. Veikalas pirmu kartu per
statytas 1945-ais metais Vilniaus Valstybiniame tea
tre. Verta pasiskaitymo kiekvieno lietuvio litera
tūros mylėtojo. Kaina 25 centai.

PONAS AMERIKONAS
Rojaus Mizaros trijų veiksmų komedija, gerai 

žinoma Amerikos lietuviams, niekad nepasenstantis 
veikalas, kurį lygiai malonu skaityti, kaip matyti 
scenoje. Kaina 25 centai.

NESUSIPRATIMAS
Rojaus Mizaros trijų veiksmų pjesė iš Amerikos 

lietuvių gyvenimo. Skaitosi lengvai, intryguo j ančiai, 
kaip to paties autoriaus romanai. Kaina 25 centai.

PRAŠVILPTA LAIMĖ
Andriaus Skripkos dviejų veiksmų nepaprastai 

juokinga komedija, kuri jau plačiai matyta scenoje, 
ir skaityta daugelio. Vaidina 6 asmenys, lengvai 
perstatoma. Kaina 25 centai,.(,

KOMIŠKI VAIZDELIAI
Jono Juškos “Kornų daktaras,” “Kerštingi ki

virčai” ir “Užguitas vyras.” Jurgio Klimo “Jurkaičio 
gyvenimas” ir Jauno senio “Sudarkytas senbernis.” 
Penki trumpi juokingi dialogai, tinkami perstaty
mui scenoje, skaitymui pobūviuose arba asmeniš
kam pasiskaitymui, — pilni gyvų , juokų ir baikų. 
Kaina 25 centai.

LIETUVA
W.* Kubiliaus trijų veiksmų alegoriškas istorinis 

veikalas apie senovinę Lietuvą. Kaina 25 centai.

BLINDA
Veikalas apie legendarjnį “žemaičių razbainin- 

ką,” vienas seniausių ir mylimiausių lietuvių scenos 
vaikalų. Parašė, pasiremiant liaudies pasakomis, 
Žemkalnis.

MŪSŲ GYVENIMO ŽAIZDOS
Keturių veiksmų drama iš netolimos praeities. 

Parašė Rojus Mizara. Rimtas pasiskaitymas apie 
Amerikos lietuvius ir naujakurius, netolimą Lietu
vos praeitį ir t. L. Kaina 35 centai.

Dainos ir Muzikos kūriniai
RINKTINĖS M. PETRAUSKO DAINOS
Puikiai išleistas mylimo lietuvio kompozitoriaus 

dainų rinkinys su išsamia R. Mizaros parašyta M. 
Petrausko biografija. Knyga, kuri turėtų rastis 
kiekvieno kultūringo lietuvio namuose. Kaina vie
nas doleris.

LIETUVOS DAINOS
Pas motušę augau, Mergytė jaunoji, Lėk, balan

dėli, ir kitų populiarių lietuvių liaudies dainų rin
kinys. Kaina 35 centai.

ANKSTI RYTĄ
.Naujas kompozitoriaus Jono Dirvelio kūrinys, 

tik ką išėjęs iš spaudos. Kaina 25 centai.
• • • • •

Taipgi Stasio Šimkaus Dainos vienam balsui, 
Prano Balęvičiaus Pumpurėlis (žodžiai Jasilionio), 
Kavecko Gimtinės dainos, St, Šimkaus Kur Bakūžė 
Samanota, V. 'Visockio Kur girios žaliuoja, P. Ba- 
levičiaus (žodžiai Jasilionio) Ei, upeli, p. Balevi- 
čiaus-Jasilionio Sveika, Saulė, J. Gudavičiaus Kur 
paliko jaunystė, J. Zdanavičiaus Dvi liaudie* dainos 
(Siūbau, lingau paukštelis ir Treji gaideliai giedo
jo),’V. Visockio Čekoslovakų šokio daina ir t. t. Čia 
minimi muzikos kūriniai parsiduoda po 15 centų,

Visus užsakymus siųskite sekamu adresu:
Lithuanian Fine Arts League

110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.



New nloi
Darbiečiy pageidavimas 
išrinkti į Kongresą 
negrą gal išsipildys

Brooklyno darbiečiai jau ei
lė metų kalbėjo, o dažnai ga
na daug ir sunkiai darbavo
si tam, kad iš Kings apskri
ties būtų išrinktas negras j 
Kongresą.

Darbiečiai už tai darbavosi 
vadovaudamiesi demokratijos 
ir teisėtumo principais., , Ne
grai ir kiti nebaltieji yra vie
na stambiausių mažumų visa
me Brooklyne. O imant dar
bininkų varguomenės apgy
ventąją Bedford - Stuyvesant 
sritį atskirai, negrų randasi 
daugiausia. Tačiau iš ten 
Kongrese negro atstovo nebu
vo.

Nebuvimui negro k on gros
mano iš šios srities vyriausio- j 
mis priežastimis yra:

Valdančiosios partijos negrų 
savo kandidatais nestatė, ir

Distriktai būna padalinti ir | 
perdalinėjami taip, kad su
skaldyti negriškosios pilietijos 
balsus j kelis gretimus distrik- 
tus.

Darbo partija (ALP) nors 
ir statydavo kandidatus, ta
čiau dar neturi pakankamai 
pajėgu savo kandidatą išrink
ti.

Atrodo, kad brooklyniečiai 
šiemet turi daugiau galimybių 
pegrą kongresmaną pasiųsti į 
Washingtona. Tai būtų jau 
antrasis iš Didžiojo New Yor- 
ko. Pirmasis yra iš Harle
mo, didžiausiojo negrų cen-
tro pasaulyje.

Šiemet Brooklyne jau yra 
susidaręs atstovingas dauge
lio organizacijų bei skirtingų 
pažiūrų negrų ir baltų jų ko
mitetas negrui kongresmanui 
išrinkti. Jis jau veikia.

Komitetas šiomis dienomis 
New Yorko negrų laikraštyje 
Amsterdam News išspausdino 
pareiškimą. Jame nurodo, 
kad 350,000 negrų neturėji
mas atstovo Kongrese rodo, 
jog Brooklyne tebegyvuoja 
pietietiška santvarka. Su
prantama, kad ii’ daugelis 
baltųjų piliečių tokios negar
bės Brooklynui nenori, tad ir 
jie parems teisėtą negrų liau
dies siekį.

Brooklyno Moterims
Moterų Klubo svarbus susi

rinkimas įvyks šio ketvirta
dienio vakarą, kovo 15-ą, 
Auditorijoje. Valdyba

New Yorko universitetas 
buvo išsiuntęs pasius pamie- 
ruoti miesto trafiko daromą 
triukšmą. Triukšmingiausia 
esanti Grand Central stoties 
sritis.

SUSIRINKIMAI
LLD 185 kuopos susirinki

mas įvyks kovo 14-ą, 7:30 va
karo, '110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill. Nariai malo
nėkite susirinkti visi, pasimo- 
kėti duokles. Dar yra ne- 
pasimokėjusių už praėjusius 
metus. Valdyba

PRANEŠIMAI
BROOKLYN

LDS 46 kuopos susirinkimas 
jvyks trečiadienyj, kovo 14 d., 7:30 
vai. vak., Liberty Auditorium, 11- 
06 Atlantic Ave., Richmond Hill.

Visi nariai pasistengkite dalyvau
ti. Turėsime reikalų, kuriuos turė
sime atlikti ir pasimokėti duokles. 
Seėkr. (46-49)

ROCHESTER, N. Y.
Gedemino draugystė rengia St. 

Patricks Day Party, kovo-March 17, 
šeštadieni, pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga tik $1.00. Galėsite valgyti ir 
gerti ir tik už tą vieną dolerį. Bus 
ir muzika, galėsite pasišokti. Visus 
Rochesteriečius kviečiame atsilan
kyti, užtikriname, kad turėsite ge
rus laikus.

. . .(47-48)

4 pust Laisvė (Liberty). Antrad., Kovo (March) 13, 1950

Brooklyn, N. Y.

Mirus 

kazimierVi JANKAIČIUI

Reiškiame užuojautą jo giminėms ir draugams:

M. Liepai M. Klimas
A. Balčiūnas P. Rainis
S. Sasna 4 A. P.
C. Bender Jonas J.
Cedronai
V. Janauskas
J. Siurba
R. ir E. Mizarai
K. Karpavičienė

M i kai aus 
A. Bimba 
Dobiniai
P. ir N. Bukniai 
Lilija

“Dievo patartas” 
darė “gerą biznį”

Degtinių parduotuvėje prie 
Dean ir Court Sts. praėjusio 
ketvirtadienio popieti ėjo tar
si kokia procesija, o išeidinėjo 
linksmi, nešini pundeliais.

Ties krautuve susispietė net 
būriu. Tokiais atvejais visuo
met pasigirsta daug lermo. 
Kas nors lermavimo nepaken- 
čiantis pašaukė policiją. Iš
siaiškino, kad paliktas vie
nas tą dieną dirbti patarnau
tojas veik visas lentynas nu
valė. Sakoma: apie tūkstan
čio dolerių vertės degtinių 
išparduota, bet. , .

Kasoje rado tik $17.46.
Paklaustas, kaip čia viskas 

atsitiko, patarnautojas atsa
kė:

“Vakar sugriešijau, o šian
dien Dievas man patarė pa
daryti gero. Kai mano pir
masis kostumeris šiandien po 
pietų atėjo, jam pasakiau, 
kad jis gali mokėti tiek, kiek 
jis nori, arba visai nemokėti. 
Taip aš jiems gero padariau.“

“Dievo balso“ paklausiusį 
geradarį policija nuvežė Į li
goninę tirti protą.

Kai apie įvykį policija pra
nešė krautuvės savi n i n k u i 
Cardillo jo namuose Jackson 
Heights, jis apgailavo abiejų 
— pusantrų metų, pas jį išdir
busio sergančiojo J. Closhe- 
scy ir išdalinto turto.

MIRĖ BUVUSI MIESTO
TARYBOS NARĖ

Bellport miestelyje savo 
namuose mirė buvusioji kaun- 
silmanė Mrs. Genevieve Earle, 
72 metų. Išrinkta kaip pir
moji moteris City Council na
rys, ji ištarnavo 4 terminus, 
tris iš tų kaip republikonų 
(mažumos) lyderis. Tačiau 
jinai parėmė eilę naujadaly- 
binių žygių ir kooperavo su 
velioniu majoru LaGuardia 
veiksmuose pagerinti miestą
ir jo gyventojų buitį.

Majoras Wagneris reiškė 
pageidavimą, kad teismai 
veiktų ir per vasarą. Tuo
met nesusikauptų tiek daug 
nebaigtų, užvilktų bylų. Ji
sai sako: visi dirba ir vasa
ros metu, tai dėl ko neiturė- 
t ii dirbti teisėjai?

iMATTHEW A.i:
Bl YlIS

J; (BUYAU8KA8) ' »
■ i ' '

:: LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

:: 426 Lafayette St- ■
I I 1

Newark 5, N. J.
;; ■ MArket 2-5172

Plėšikas pasilinksmino 
tuščiame bute

Dviem newyorkieciams puoš
nių 2 Tudor City Place 
apartmentų gyventojams apsi
mokėjo artimas, sugyvenimas 
su kaimynais, žinodama, kad 
jų nesiranda namie, o išgir
dusi gretimame bute garsus, 
kaiminka pašaukė namo pri
žiuro vą.

Įsakęs durų sargui pašauk
ti policiją, prižiūrovas pats 
nubėgo į butą. Jis padarė 
klaidą, nubėgo per greitai, bu
te atrasto jauno vagies ta
po apdaužytas. Kai pribu
kusi policija .vagį suėmė, sa
ko, kad pas jį rado revolver
ių ir peili. Matyt, kad jis 
buvo pasiruošęs ir apiplėši
mui. Pas jį policija rado ir 
daiktų, atsirištų iš piimiau 
apvogto kito tame pat name 
esančio buto.

Paskiaus’ame bute jis jautė
si linksmai — radęs degti
nių, o paskiau jau atsidaręs 
ir radiją. Tas ji ir įkliudė.

Teatruose
Kontraktas sudarytas su 

garsiu Londono “Old Vic“ 
teatru, kuris sekantį rudenį 
atvyks New Yorkan. Ta tru
pė perstatys “Romeo ir Ju- 
licta,“ “Richard 11” ii’ “Mac
beth.”

Sir ta trupe atvyks Laurence 
Olivier ir Claire Bloom, ta ga
bi ir graži artistė, kuri vaidi
no paskiausialme Čaplino fil
me, “Limelight.“

Iš Hollywoodo pranešama, 
kad ten pradėta gaminti fil
mą apie Emmett Till. Bet tai 
nebus anti-rasistinis filmas, o 
filmas, kuris iškraipo visą da
lyką. Filmo gamintojai pra
neša, kad jie nori, kad “fil
mas būtų priimtinas ir Pie
tuose,” kas reiškia—ir rasis
tams.

Jau įsivaizduodami koks tai 
bus filmas, vietiniai negrų 
laikraščiai sako, kad New 
Yorke jis būtų /boikotuoja
mas ir pikietuojamas.

World kino-teatras Man
hattan e rodo Pietų Ameriko
je gamintą filmą apie darbo 
žmonių pastangas organizuo
tis. Filmas ispanų kalboje, 
bet turi angliškus prierašus.

Pažangi spauda sako, kad 
tas filmas turi kai kurių silp
nybių, •. bet yra vertas maty
mo.

Tarp kitų filmų, kuriuos 
verta pamatyti, randasi Šek
spyro “Twelfth Night,“ kuris 
dar rodomas šią savaitę Ca
meo teatre, “Helen of Troy” 
(su lietuviu aktorium J. Šer
nu) Criterion teatre, puikus 
komiškas filmas “The Court 
Jester” (su Danny Kaye) 
Paramount teatre.

55th St. Playhouse “atgai
vino“ klasikinį Orson Welles 
filmą “Citizen Kane, sa/tyrą 
apie Hearstą.

Labdaros departmentas 
nepatenkintas tuo 
pašalpos biliumi

Kovo 7-ą Albanyje senato
rių užgintasis bilius yra dis
kriminacinis, taipgi žalingas 
ir negarbingas New Yorkui, 
pareiškė pašalpos darbo va
dovybėje tarnaujantis asmuo.

Įsakas neduoti pašalpos ne
išgyvenusiems labdaros d įs
trikite ištisų vienerlų metų 
yra specialiai taikomas at
stumti nuo j5aša^lpoš naujai 
at vy k sta n č i u s p u er tor i k i e č i u s 
ir iš pietinių valstijų atbėgu
sius naujakurius negrus.

Bilius paneigia 50 metų iš
saugotą ; valstijos tradiciją 
duoti pagalbą tam, kam rei
kia, nežiūrint jokių kitokių 
išrokavimų.

Dėl to biliaus, nuo valstijos 
būtų atimta $115,000,000 fe
derally fondų, nes pagal tą 
bilių pakeitus valstijinį pašal
poms įstatymą jis nebeatitik
tų federaliam pašalpos davi
mo įstatymui.

Kitais žodžiais, norima, vi
są pašalpos naštą sukrauti 
anįt valstijos, visašališkąją 
valdžią visiškai paliuosuojant 
nuo atsakomybės. Gi dabar 
dėl didėjančio nedarbo vis 
daugiau ir daugiau varguo
menės šeimų nebegauna čekių 
iš nedarbo apdraudos įstaigų, 
būna priversti prašyti išmaldi- 
nės pašalpos.

Stebėtojai tame biliuje įma- 
to ne vien tiktai taupymą 
valstybės iždo darbo žmonėms 
nenaudingiems tikslams, bet 
ir kaip politinį užmojį pa
kenkti New Yorkui. Juk ne

• ..........Tll"į' —H---- T—

Įvyks sekmadienį 2-rą valandą po pietų

BALANDŽIO, 15 APRIL 7 i
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.,

East Meadow, viduryje L. I., namų 
statytojas nupigintai' parduoda 2 H- ' 4 
kasius namus — • MOOREHAVEN / 
HOMES-4-,$18,500. Puikiausi Co
lonial splits-mūriniai ir Ringelių 
konstrukcijos, 7 rūmų, 1 maudy
nės, prijungtas garadžius, geležim 
aptvertas balkonas, 300 pėdų žaidi
mui rūmas. Kelrodis: Northern 
State P’kway iki Exit 32 (Post 

•Avė.), South ant East Ave., j Front 
St., čia po kairei j Jeffrey St. fr po 
dešinei. 1 bl. iki namų. Tel.
IV. 6-69721.

7 ' • (49-52 r V
__________________________________________ t 

Krautuvės Išnuomojimui. Plainview-.
L. I. Naujos krautuvės. Tiktai toje 
apylinkėje. Vietos dėl 3,500 auto^ 
mobilių. Plotai tiktai 1 bl. nuo kino. 
Maždaug apie 20,000 namų arti pir
kimo distrikto. Ideališka dėl Deli- 
catessem pirmos klasės vieta, garan
tuota. Vieta ant Northside, nuo 
Woodbury Rd., 150 ft. west of k 
South Oyster Bay Rd. Vincent A.' 
Lyon, statytojas. Tel. Wells 1-9405. 
Vak. QE. 4-1568. Kelrodis—North
ern State P’way, E. Bronx iki Exit 
36. Tada į pietus (j dešinę) 1’,į 
m. iki pirmų trafiko šviesų (Wood
bury Rd.), ir j dešine pusę bl.

(49-55) į

Pelham Hts. Parduoda sav. 2 šeimų 
stucco. Kiekvienas apt. turi 8 kam
barius; 2 vonias ir didelius korido
rius; taipgi 4 miegrūmiai ir 2 vo
nios ant 3-čių lubų. Švf Katrinos 
parap. apylinkėje. Gerai apgyventa 
ir pačiame centre, $40,000. Sav. 
PE. 8-2960.

' , (49-50)
• J k

BUSINESS OPPORTUNITIES
• ♦ • , I

KONCERTAS IR VAIDINIMAS 
' . < ■ >

• Pradėjimui Vajaus Sukelti $15,000
Rengia Laisvės Bendrovės Direktorių Taryba

Šią labai įvairią ir gražią programą matysite NEMOKAMAI

Gerai žinome, kad visos Amerikos akys atkreiptos į tai kaip Brookly- 
nas pradės vajų sukėlimui Laisvei vasarinio fondo iš $15,000. Taipgi mūsų 
—brooklyniečių— užduotis yra pradėti šauniai ir duoti gražų pavyzdį vi
sai Amerikai. x

Kviečiame visą didžiojo New Yorko apielinkę atsilankyti į šį parengi
mą. Turėsite malonumo išgirsti gražią programą. Atsiveskite savo šei 
mas ir savo kaimynus. Rūpinkimės visi, kad skaitlingai sutraukti pųbli 
kos į;šją pramogą taip labai svarbiam tikslui.

i

Aido Choras, Vad. M. Stensler, Duos šaunią dainų programą 
Augustinas lešmonta, Dainuos Solus

Jam akompanuos pianistas Frank Balevičiusi

O Liaudies Teatras suvaidins aktą iš komedijos

LAPKUS

Vėl sudegė 2 vaikai
Harleme vienio kambario 

bute kilus gaisrui žuvo d u 
biskelį virš metų amžiaus k ii- 
dikiai. Kitas kūdikis, 3 me
tų, pavojingai apdegė. Kū
dikiai tuo tarpu buvo bute 
be suaugusiųjų.

Kitoje vietoje, Bronx, taip
gi buvo kilęs gaisras ketu
riems (2 iki 6 metų) vaikams 
esant namie vieniems. Bet 
kaimynai laiku pastebėjo 
gaisrą. Nors bute viskas iš
degė, bet vaikai buvo išgel
bėti.

Seimelis baigs sesiją
New Yorko Valstijos seime

lio republikonai lyderiai esą 
pasimoję sesiją uždaryti sa
vaitę pirm pavasarinės šven
tės, kovo 23-ią. Visokie bi- 
liai, kuriuos Seimelį valdau-, 
čioji dauguma norės padaryti 
įstatymais, bus priimti šiomis 
dviemis savaitėmis.

Iššokęs iar iškritęs iš Sa
maritan ligoninės užsimušė 

apdraudų firmos viršininkas 
L. Moynahan , 49 m. Ligoni
nėn buvęs pasidavęs pasilsėti 
nuo protinio nuovargio ir 
“nervingumo.”

Newarke, netoli unijos lo- 
kalo salės, tapo pašautas 
Tymsterių lokalo 478-ojo biz
nio agentas Theodore Nali- 
kowski, 46 metų.

visi alkani žinos savo alkio 
priežastį — daugelis kaltins 
vietines įstaigas, vietinę val
džią, per kurią jie tikisi gau
ti pagalbos.

šiuos žodžius rašant assem- 
blymanai tebebuvo nebalsavę. 
Po to bilius dar paduodamas 
gubernatoriui pasirašyti. Tai
gi, dar yra galimybių jį at- 
męsti, jei bus veikiama.

i NEW YORK
i HELP WANTED—FEMALE

Namų darbininkė—Virėja. Larch-
mont (Westchester Co.). Paprasti 
namai. Reikalaujame patyrimo. My
linti vaikus amžiaus 6 ir 9. Visi 
įtaisymai. Guolis vietoje, nuosava
me kambaryje. TE. 4-0878.

(48-50)

Niunij darbininkė—virėja. Lengvas 
valymas, lengvas skalbimas. Nuo
savas kambarys ir vonia. Gera al
ga. Gera jeiga kooperatyvei ir pa
tikimai darbininkei, šaukite:

CE. 9-4159
(48-50)

SLAUGĖS 
OPERAVIMO RŪME 

LAWRENCE GENERAL 
HOSPITAL

O. R. slaugės tuoj reikalingos. Ge
ros darbo sąlygos; 40 vai. savaitė, 
viršlaikiai; daugiau algos prie 3 iki 
11 ir 11 iki 7 pakaitų. Ligoje pa
šalpa ir apmokamos atostogos, 8 
apmokamos šventės. Blue Cross 
apdrauda, jeigu norėsite, ir Social 
Security. Kreipkitės asmeniškai ar
ba skambinkite: Lawrence, Mass., 
7167, tarpe. 7-8 P. M. Klauskite— 
Director or Assistant Director of 
Nursing Service.

/ (49-51)

New Yorke jaunuolė susi
žeidė koją ją įkliudžiusi tarp 
vagono ir platformos IRT 

-Grand Central stotyje.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Garai Patyręs Barberis

n/ - : -»----- »■

i NEW YORK
HELP WANTED’ MALE

WANTED
Experienced

WEDGE HEEL COVERERS
CAROLE PRODUCTS

25 Hale Street
Haverhill, Mass.

Reikalingas Vyras, norintis sunkiai 
dirbti, esantis geras mechanikas, 
dirbti prie Tennis Courts. Pradinė 
mokestis $1.50 j valandą. Mokantis 
kiek nors angliškai arba vokiškai.

Boulevard Gardens Tennis Courts
Tel. RA. 8-9660

(46-49)

REAL ESTATE

BAYSIDE. 3 aukštų namas. Pui
kioje vietoje, arti Long Island ge
ležinkelio ir 4 busO sustojimai. 2 
krautuvės, 1 ofisas, 1 apartmentas. 
Taipgi 80x100 plotas, profesiona
lui arba lengvai dirbtuvei. Šaukite

George. Momberger, BA. 9-0557
(48-51)

Hempstead. Tarptautinėj kaimy
nystėj. Cape Cod. 80x100. Mū
rinis. Prijungtas garadžius. 4 mieg-- F 
rūmiai, ištaisytas skiepas. Apda- ' 
rytas patio. Aluminum storms. 
Sprinkler. Dvi ištaisytos vonios. 
Rokuojama $25,000. $17,000 su nuo
stoliu. 'IV. 1-8730.

((48-54)

MANHASSET, FOREST HILL Uhl 
RANCH, akro, paneled sunken 
miegrūmis, 17 x 25, pilnas dining 
rūmas, den su ugniaviete, pine, pus
ryčiam rūmas, didelė virtuvė pilnai 
įrengtą, washer, dryer, dishwasher- 
ete. 3 dideli miegrūmiai, 13x14,14x14 
ir 14x19. Baras su sinka skiepe. HI- 
FI, ištiesta divonais, automatiškas 
2 karam garadžius. Daug ekstra 
įrengimų. Puikūs namai gražioje 
sekcijoje. Prašo $47,500. Savinin
kas: MA. 7-2848 (46-49)

FLORAL PARK, English Tudor . 
mūrinis, 6 rūpių, 2 maudynės, garu \ 
šildomas, ištaisytas skiepas, porčiai, 
W-W cpt. walk. Arti krautuvių, 
transportacijos, mokyklų. $17,990. 
34-24 258th St. FI. 7-5680.

(47-50)

BRONXVILLE — Parduoda savi
ninkas, Immaculate 2 aukštų, 6 rū
mų clapboard; 2 miegrūmiai, moder
ninė virtuvė, den, detached gara
džius, screened porčiai. Ekstra įren
gimai: skalbimui mašina, ir šaldy
tuvas. Arti mokyklų ir bažnyčios. 
$18,250. Šasininkas: DE. 7-4665.

(47-50)

CLEANING & TAILORING STORE
(Savininkas išvyksta Europon) 

Puikiausia vieta — Grand Concorse, 
arti Alexander’s. Siuvėjo įeigos ma- . 
žiausia $80 j savaitę. Kaina $1,500./ 
Saukite savininką: FO. 7-8114.

(47-50)

GROCERY—DELICATESSEN

Parduoda savininkas. Ideališkas . 
dėl poros. Įsisteigęs per 30 metų.^ 
Du dideli kambariai iš užpakalio. 
Geros įeigos. Prieinama kaina.

Šaukite CA. 8-5180
(48-50)

Gas Station, Brooklyne. Parduoda 
savininkas. Patyręs vyras, turin
tis 2 darb., gali padaryti $200 j sa
vaitę. Randa tiktai $240 j mėnesį. 
Nupigintai: raktas, tavoras ir vis
kas tiktai $4,800. Šaukite Chick 
Gordon, Sav. MA. 4-9477.

(49-52)

Užsiprenumeruokite Laisvę 
dabar, kaina vis dar $8.00.




