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KRISLAI
Pasižadėjimai
Jauna, bet energinga
Kvailas ignoravimas
Apie Staliną

A. Bimba

Jau visais garais eina L. 
Prūseikos knygos rašymas ir 

? spausdinimas. Taip jis man 
pats rašo.

Ijabai džiugu. Gerai, kad 
Leona's galėjo laikinai pasi- 
Jiuosuoti iš Vilnies redakcijos 
ir susikoncentruoti ant rašy
mo atsiminimu.

Tenka pabrėžti, kad knygą 
jis rašo Lietuviu Literatūros i 

' Draugijos laiku.
Kai Prūseikos raštų išleidi

mas kilo, buvo daug gražių 
atsiliepimų ir pasižadėjimų. 
Dabar tuos pažadus reikėtų 
ištesėti, knygos išleidimui pa
aukojant.

Kai kurios kuopos turi gra-
I žius iždus. Nepamirškite sa-

* vo susirinkime prisiminti ši 
reikalą. Draugijos centras bus 
dėkingas.

Viena iš jauniausių pasau
lyje respublikų yra Indija. 
Bet ji taip pat yra viena iš 
energingiausių ir jtakingiau-

I siu respublikų pasaulyje.
Ginčuose tarp Rytų ir Va

karų Indija laikosi neutrališ- 
kai. Britanija, labai norėtų, 
kad Nehrui šoktų pagal jos 
muziką, bet jis atsisako tatai} 
daryti.

Atsiminkime, kad Indijos 
respublika tėra šešerių metų 
amžiaus. Neseniai jinai mi
nėjo šeštąjį gimtadienį.

Gal esate visi pastebėję: 
visose mūsų šalies spaudos ir 
diplomatų šnektose apie Azi
ją ir Afriką, kur dabar verda 
kolonijų kovos už laisvę, visiš
kai ignoruojama Tarybų Są
junga. Bandoma tuos klau
simus išspręsti be pasitarimo 
su socialistiniu pasauliu.

Ilgainiui tos pastangos bus 
bergždžios. Kolonijų išsilais
vinimo klausimas yra pasauli- 

' uis klausimas. Tiktai trum
paregiai tegali įsivaizduoti, 
jog socialistinio pasaulio ig
noravimu galės būti protingai 
išspręstas šis klausimas.

Daug kalbama ir rašoma 
apie tai, kaip Tarybų Sąjun
gos Komunistų partijos suva
žiavime buvo iškeltas “asme
ninio kulto” klausimas.

Kalba eina apie J. Staliną ir 
veiklą, jo pliusus Ir minusus 
keleto desėtkų metų socialis
tinėje statyboje. •

| Aišku, kad žmogui mirus jo 
buvusio vaidmens panagrinė- 
jimas iškyla.,' Ar nebuvo gin
čų apie Markso rolę? Ar ne
turėjome visokių kritikų ir 

’C “nukarūnavojimų” Franklin 
Delano Roosevelt po jo mir
ties?

Ir gerai ir sveika, kad de
damos pastangos kritiškai 

< apibūdinti Stalino filosofiją ir 
veiklą.

Kas toje veikloje buvo ge
ra ir naudinga, nueis istori
jon. O silpnybes ir netikslu
mai bus atmesti.

Daug socializmo priešų sie
lojosi, kad dabar Tarybų že
mės istorija bus “pataisyta.” 

f O kodėl ne? Ar ne kiek- 
‘ vienos šalies istorija yra kei- 

.čiama ir taisoma?
S I Paimkime Amerikos istori

nius rankvedžius, mokyklose

Atsakymas pietiniams diksi kratams 7 metų berniuko laidotuvių metu

Douglas, Lehman, Humphrey 
ir kiti rengia manifesto

Britai laike suėmę 16^000 
Kipro miestelio gyventojų

Washingtonas. — Senato
rius Douglas iš Illinois, sen. 
Lehmanas iš New Yorko, 
sen. Humphrey iš Minneso- 
tos, Morse iš Oregono ir ki
ti rengia manifestą. Jie ti
kisi, kad po juom pasirašys 
senatorių ir kongresmanų 
dauguma. Tai bus manifes
tas, kuriame bus paremtas 
Aukščiausio teismo nusista
tymas prieš segregaciją 
mokyklose. Tuo manifestu 
šie senatoriai stengsis at- 
balansuoti diksikratinių 
Kongreso narių manifestą 
už segregaciją, kuris buvo 
išleistas savaitė atgal.

Douglas, Lehmanas ir jų 
draugai tikisi, kad po jų

Malenkovas jau 
britu sostinėje
Londonas. — Buvęs Ta

rybų Sąjungos premjeras 
ir dabartinis elektros jė
gos ministras Georgi Ma
lenkovas jau atvyko Bri- 
tanijon. Su juomi randasi 
elektros reikalų ekspertų 
grupė. Jis tariasi su britų 
valdžios nariais apie pra
platintą prekybą tarp abie
jų šalių.

Malenkovo sutikimas bu
vo draugiškas. Britų spau
da sako, kad jis mielas sve
čias ir jo vizitas duos nau
dos Britanijai, lygiai, kaip 
Tarybų Sąjungai.

Malenkovas pietavo pas 
Britanijos elektros autori
teto pirmininką lordą Cit
rine. Ten Malenkovas cita
vo škotų nacionalį poetą R. 
Burns, kuris labai populia
rus Sovietuose.

Kraštutiniai dešinieji to
riai ir pabėgėlių grupės no
rėjo surengti Londone pro
testo mitingą prieš. Malen
kovo vizitą, bet negalėjo 
gauti salės. Jie rengia pa
našų mitingą Manchestery- 
je.

Pabėgėliai taipgi bandė 
su sunkvežimiu ir garsia
kalbiu prisiplakti prie au
tomobilių karavano, ku- 
riuom Malenkovas vyko iš 
aerodromo, ir jie per gar
siakalbį šaukė, kad Malen
kovas “gali rasti prieglau
dą Britanijoje, jeigu verti
na savo gyvastį.”

vartojamus. Palyginkime juos. 
Ne tie patys, kurie, pavyz
džiui, buvo prieš penketą de
sėtkų; metų.

Be to, istorija pietinių vals
tijų mokyklose nėra tokia pat, 
kokia yra šiaurinių valstijų 
mokyklose.

Taigi, juo mažiau tėra pa
teisinimo įsivaizdavimui, kad 
socialistinių šalių istorijos 
turi būti amžinomis, nieko jo
se nebetaisant Ir nebekei- 
čiant.

Mums, amerikiečiams, netu
rėtų sudaryti jokio galvosū
kio. Ir kurie dėlei to nakti
mis nebemiega, be jokios nau
dos eikvojasi.

manifestu pasirašys ne tik 
liberališki demokratai, bet 
ir republikonai. Kai kurie 
jų, kaip sen. Case iš' New 
Jersey, jau pasižadėjo pasi
rašyti. Bet manifesto ini
ciatoriai yra šiauriniai de
mokratai, tuo tarpu, kai 
pro-rasistinio manifesto su-| 
darytojai buvo pietiniai de-1 
mokratai.
____ __________ ________________________________________________I

i

Darbo unijų i 
kovos lauke I

I

Eissington, Pa. — Cheste- 
ryje įvyko masinis protes
to mitingas prieš Pennsyl- 
vanijoš Westinghouse strei- 
kierių suėmimus. Kalbėjo 
atstovai nuo 50 AFL-CIO 
unijų, tarp jų nuo pačių e- 
lektristų ir nuo auto-dar
bininkų, plieno darbininkų 
ir kt.

Washingtonas. — Fede- 
raliniai tarpininkai vėl ta
rėsi su Westinghouse fir
mos ir streikierių atsto
vais. Spauda sako, kad yra 
galimybė, jog susitarimas 
bus pasiektas dar per šį sa
vaitgalį.

Chicago. — Mine-Mill pa
žangios unijos nariai pi- 
kietuoja vietinę National 
City Bus Lines raštinę. Ta 
korporacija kontroliuoja 
autobusus Montgomery, A- 
labama, kur negrai vedą 
boikotą prieš segregaciją.

Malajos premjeras pasiūlė 
naują amnestiją kovotojams

Singapore. — Malajos fe
deracijos premjeras Abdul 
Rahman paskelbė, kad jis 
siūlo partizanams naują 
amnestiją. Senosios amnes
tijos laikas jau pasibaigė. 
Partizanai, betgi, nepasi
naudojo, nes amnestijos 
sąlygos jiems buvo nepriim-. 
tinos. Valdžia reikalauja, 
kad partizanai ateitų ir su
dėtų ginklus. Partizanai, 
betgi, reikalauja, kad jiems 
būtų duota tam tikrų ga
rantijų, kad jie galės lais
vai veikti politiniai. Ka
dangi naujoji amnestija pa
naši į senąją, tai partiza
nai, kaip manoma, ir ja ne
pasinaudos.

Costello skaitė ne tą 
kalbą, bet susigriebė

Washingtonas. — Airijos 
premjeras National Press 
Club pietuose pradėjo skai
tyti kalbą. Paskaitęs apie 
dešimt minučių, jis staiga 
sulankstė popierį ir įdėjo 
kišenėn, ištraukė kitą kal
bą ir pradėjo skaityti. Jis 
paskui išaiškino, kad su
maišė kalbas — buvo pra
dėjęs skaityti kalbą, kuri 
buvo prirengta sakymui Se
nate.

Jankiai, britai, franeuzai...
Rengs intervenciją
Artimuose RytuoseU

Washingtonas. — Ameri
ka, Britanija ir Francūzija 
susitarė, kaip pravesti 
bendrą intervenciją, jeigu 
karas prasidėtų Artimuo
siuose Rytuose, tai yra, ka
ras tarp Izraelio ir arabiš
kų valstybių. Britanijos ir 
Frančūzijos ambasadoriai 
per paskutines kelias die
nas tarėsi su mūsų Valsty
bės departmento atstovais 
šiuo reikalu.

Britanijos anglikonų dvasiškiai 
smerkia Makarioso persekiojimą

Londonas. — Britanijos 
anglikonų bažnyčios gal
va arkivyskupas G. F. Fish
er išreiškė visos bažnyčios 
vardu protestą prieš arki
vyskupo Makarios suėmimą 
ir deportavimą iš Kipro. 
Anglikonų bažnyčios gal
va sakė, kad tas. britų val
džios žingsnis kelia susirū
pinimo visame krikščioniš
kame pasaulyje.

Bet Fishęris taipgi kriti

Stevensonas kaltina Kefanverį 
“demokratų partijos skaldyme”

Evelath, Minn. — Adlai 
Stevenson as pirmu kartu 
atvirai užatakavo savo kon
kurentą Estes Kefauveri. 
Jis sakė, kad Kefauyeris 
stengiasi skaldyti Demo
kratų partiją ir tuomi pa
deda republįkonams.

Stevensonas turėjo ome
nyje, kad, griežčiau stoda
mas prieš diksikratus, Ke- 
fauveris skaldo demokra
tus į šiaurinius ir pieti
nius. Jis pats, Stevensonas, 
stoja už rasistinių diksi- 

kratų užgerinimą. Nors 
Kefauveris pats yra pie
tietis, jis žymiai atviriau 
ir drąsiau, negu Stevenso

Airija tęs kovą 
už suvienijimą
Washingtonas. — Airijos 

premjeras Costello, kuris 
dabar lankosi šioje šalyje, 
pasakė laikraštininkams, 
kad Airijos suvienijimas 
buvo ir lieka pirmas airių 
tikslas. Jis sakė, kad airiai 
nenurims, kol britai valdo 
dalį jų šalies, šiaurines ap
skritis, kurios žinomos 
kaip Ulsteris.

Šį šeštadienį Costello da
lyvauja tradicinio airių St. 
Patriko dienos parade New 
Yorke.

Premjeras Costello, pa
našiai kaip buvęs premje
ras De Valera, yra vienas 
tų ispanų kilmės airių, ku
rių pavardės pasiliko ispa
niškos. Keli šimtmečiai at
gal ispanų jūreiviai dažnai 
atvykdavo Airijon ir dalis 
ten apsigyvendavo ir susi
maišydavo su airiais.

Nors tas oficiališkai ne
skelbiama, žurnalistai sa
ko, kad trys Vakarų val
stybės susitarė panaudoti 
konfliktą Artimuosiuose 
Rytuose tiesioginei karinei 
intervencijai, tai yra, kari
nių jėgų išsodinimui. Va
karų kariniai laivynai jau 
dabar koncentruojami ry
tinėje Viduržemio jūros da
lyje.

kavo Makariosą. Jis sakė, 
kad stačiatikiškas Kipro 
arkivyskupas “nepakanka
mai atsirubežiavo nuo te
roristiniu elementu.”

Kaip yra žinoma, Kipro 
stačiatikiška bažnyčia krei
pėsi paramos ir pagalbos į 
Rusijos, Graikijos, Serbijos 
ir Armėnijos stačiatikius, 
taipgi į Britanijos angliko
nus, su kuriais stačiatikiai 
palaiko gan artimus ryšius.

nas, pasisakė prieš rasistus.
Stevensonas taipgi at

kreipė kai kurias kritikos 
strėles prie Nixona. Jis sa
kė, kad Wall streeto biržo
je akcijos žymiai pabrangė- 
jo, kai kelios dienos atgal 
Eisenhoweris pasakė, kad 
jis mielai kandidatuotų su 
Nixonu. Stevensonas pridė
jo:

“Aš nežinau, ką tas reiš
kia, bet, ant kiek žinau, ak
cijos biržoje visuomet pra
deda kilti, kai kokia nors 
nacionalė nelaimė mus iš
tinka. Matyti, kad tokia ne
laimė yra ir Nixono kandi
datavimas. . .”

Sudegino Alžyre 
didžiulį garažą

Alžyras. — Nacionalisti
niai alžyriečiai pravedė di
delį žygį prieš francūzus 
pačioje sostinėje, Alžyro 
mieste. Būrys nacionalistų, 
ginkluotų automatais, įsi
veržė į didelį karinį gara
žą miesto centre. Tuo tar
pu, kai vieni laikė po gink
lu francūz. sargybinius, ki
ti sudaužė benzino rezervu
arą ir paskui garažą pade
gė. Sudegė šimtas automo
biliu ir sunkvežimiu, v k-

Atsakydami į tą naciona
listų žingsnį, francūzai už
draudė arabiškiems Alžyro 
gyventojams pasirodyti 
gatvėse tarp saulėlydžio ir 
aušros, taipgi suėmė šim
tus žmonių, bet nesurado 
nacionalistų, kurie garažą 
padegė.

Larnaca, Kipras. — Bri
tai apsupo šį 16,000 gyven
tojų miestelį ir laikė per 
dieną suėmę po naminiu a- 
reštu visus vietinius gyven
tojus. Kareiviai su nuogais 
durtuvais patruliavo gatves 
ir įspėjo, kad kas tik pasi
rodys gatvėje, bus nušau
tas. ,

Tų nepaprastų priemo-

Paskutiniai 
pranešimai

Atlantic City. — Negras 
protestantų kunigas R. Ro
berts jau šeštą dieną tęsia 
savo bado streiką, solidari
zuodamas su Montgomery 
negrais, kurie kovoja prieš 
segregaciją.

Washingtonas. — Senato
rius Lehmanas sako, kad 
Eisenhoweris negražiai el
giasi, kai išsisukinėja iš ra
sistinių Kongreso narių pa
smerkimo.

Roma. —Generalinė Dar
bo konfederacija šaukia 
streikus ir prot. mitingus 
prieš dviejų neturtingų val
stiečių nušovimą Apulijos 
provincijoje, Pietinėje Ita
lijoje.

Londonas. — Malenkovas 
inspektuos ne tik elektri
nes, bet ir atomines stotis.

Montgomery, Ala. — Pir
madienį teismas pradės 
spręsti boikoto vadų bylas.

Nehru neatvažiuos Amerikon 
prieš prezidento rinkimus
Deli. — Gerai informuoti 

šaltiniai sako, kad Nehru 
priims pakvietimą atvykti 
Washingtonan, bet jis ne
atvyks šiais metais. Nehru, 
sakoma, nenorėtų atvykti 
Amerikon prieš prezidenti
nius rinkimus, nes tas jį 
pastatytų į padėtį, kurios 
jis nenori: atrodytų, kad 
jis padeda Eisenhoweriui 
jo priešrinkiminėje kampa
nijoje.

' Taigi, vietoje šios vasa
ros, Nehru apsilankys A- 
merikoje 1957 metų vasarą. 
Vienas Indijos užsienio 
reikalų pareigūnas pridė
jo : “. . . Ir iki to laiko daug 
vandens prabėgs upėmis, 
daug kas dar gali pasikeis
ti. . .”

Alžyras. —Vietiniai fran
cūzai kolonistai per savo 
reakcines organizacijas pa
reikalavo, kad mirties baus
mė būtų įvykdyta 58 alžy
riečiams ne vėliau trečia
dienio. Tie alžyriečiai buvo 
nuteisti mirtimi. Reakci
ninkai sako,, kad jeigu mir
ties bausmės nebus pra
vestos, jie kels didesnį 
triukšmą prieš valdžią. 

nių britai griebėsi, kad ne
prileisti demonstracijų jų 
nušauto berniuko laidotu
vių metu. Dieną anksčiau 
grupė mokyklos vaikų ap
mėtė akmenimis britų ka
rinį sunkvežimį. Britai Šo
vė į vaikus ir nušovė 7 me
tų berniuką.

Gyventojų pasipiktini
mas buvo toks didelis, kad 
britai išsigando ir griebėsi 
tų nepaprastų priemonių. 
Jie davė leidimą laidotuvė
se dalyvauti tik vienam 
dvasiškiui ir nušauto ber
niuko giminėms. Laidotu
vės įvyko po stipria gink
luota kareivių’ sargyba, tuo 
tarpu, kai kiti kareiviai ne
leido gyventojams išeiti į 
gatves.

Negrų vyskupas 
kalba Maskvoje

Maskva. — Amerikietis 
negras vyskupas Dr. D. 
Ward Nichols, metodistas- 
episkopalas, sakė pamoks
lą Maskvos baptistų bažny
čioje. Jo klausėsi apie 2,000 
rusų baptistų. Pamokslas 
buvo sakinys po sakinio 
verčiamas rusų kalbon.

Vyskupas Nichols stengė
si įtikinti rusus protestan
tus kad Amerikos negrai 
gyvena laisvai, “kaip visi 
kiti žmonės,” sakė jis. Jis, 
betgi, turėjo pripažinti, kad 
Amerikos negrai “turi savo 
sunkenybes ir bėdas.” .

Amerikos protestantų 
dvasiškių delegacija aplan
kė Kremlių ir apžiūrinėjo 
cerkves-bazilikas bei buvu
sius karališkus rūmus.

Gandai apie slaptą kalbą
K. P. XX-ame suvažiavime

New Yorkas. — Vietinis 
“Times’ ’sako, kad gavo iš 
patikimų šaltinių informa
ciją, jog Tarybų Sąjungos 
komunistu suvažiavimo me
tu Chruščiovas pasakė 
slaptą kalbą. Tai buvusi 
kalba uždaroje sesijoje, ku
rioje Chruščiovas aškinęs, 
jog Stalinas paskutiniais 
savo metais visai nesiskaitė 
su partijos centraliniu ko
mitetu ir vis įsivaizdavęs 
sąmokslus.

Ta žinia nepasitvirtina iš 
jokių kitų šaltinių.

Gary, Ind. — Plienininkų 
unijos vietiniai lokalai nu
tarė statyti tokius reikala
vimus:

Pakelti algas, dvigubos 
algos sekmadieniais ir pus
antros algos šeštadieniais, 
senatvės pensijos po 20 me
tų darbo, nežiūrint, kokio 
amžiaus darbininkas tada 
nebūtų.

ORAS NEW YORKE 
Giedriau, vidutiniškai šalta
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APIE KAI KURIUOS ŽMONES
BOLESLAVAS BIERUTA, miręs Maskvoje kovo 12 

d., buvo ne tik žynius darbininkų judėjimo vadovas Len
kijoje, o ii- didelis tos šalies patrijotas ir valstybininkas. 
Ankstyva jo mirtis — nuostolis ne tik lenkų tautai, o ir 
viso pasaulio darbininkų judėjimui.

Boleslavas Bieruta yra buvęs Lenkijos prezidentas, 
ėjęs premjero pareigas, o vėliausiu laiku buvo Lenkijos 
Darbininkų partijos pirmuoju sekretorium. Tas parei
gas eidamas jis ir mirė.

Į Maskva jis buvo atvykęs kaip broliškas delegatas 
dalyvauti Tarybų Sąjungos Komunistų partijos XX su
važiavime. Po suvažiavimo jis susirgo “šalčiu.” Nuga
bentas į ligoninę. Ligoninėje prisimetė širdies liga ir 
nuo jos Bieruta mirė.

Bieruta gimė 1892 m. balandžio 18 d. valstiečių šeimo
je fietoli Lublino. Jaunose dienose jis dirbo visokius dar
bus — tarp kitko buvo zeceris, spaustuvininkas. Šis a- 
matas jam padėjo atidaryti akis, nes čia jis buvo arčiau 
spaudos. Jis įstojo i Lenkijos Socialistų partija, o vėliau 
patapo komunistu.

Kai Lenkija -buvo valdoma buržuazijos, B. Bierutai 
teko nemažai nukentėti. Jis buvo areštuotas ir kalintas 
dėl to, kad organizavo darbininkus ir ragino juos susi
prasti politiškai.

Antrojo pasaulinio karo metu B. Bieruta kovojo prieš 
nacius okupantus. Tuojau, kai tik dalis Lenkijos buvo 
išlaisvinta, kai Tarybinė armija vokiečius vijo į 
vakarus, susidarė Lenkijos laikinoji valdžia, kurios 
prezidentu buvo Bieruta.

1947 metais įvyko Lenkijos visuotini rinkimai-balsa- 
vimai, kuriuose Lenkijos liaudis pasisakė už tai, kad 
Lenkija būtų Liaudies Respublika, kad eitu link socializ
mo. Naujasis Lenkijos seimas (parlamentas) išrinko Bie- 
rutą šalies prezidentu.

Bierutai vadovaujant, Lenkija labai aukštai pakilo 
pramoniškai ir kultūriškai.

Bieruta buvo labai mylimas ir gerbiamas visos lenkų 
tautos dėl to, kad jis sunkiausiais tautai metais kovojo 
už josios interesus, dėl to, kad jis atidavė Lenkijos 
liaudžiai visą savo subrendusį gyvenimą.

Šiuos žodžius rašant, visa Lenkija paskendusi liūdesy 
dėl mirties savo didžio sūnaus Boleslavo Bierutos.

Laisvoje Varšuvoje jo palaikai laidojami.

KAROLIS MARKSAS, mokslinio socializmo tėvas, 
ilgokai kaip tremtinys gyveno ir dirbo Londone. Čia jis 
parašė žymiausius savo veikalus, visame pasaulyje skai- 
tomus-studijuojamus. Londone K. Marksas ir mirė. Jo 
palaikai buvo palaidoti Highgate kapinėse.

Socialistiniuose kraštuose, kur darbo žmonės kuria 
naują gyvenimų, pagrįsta Markso-Lenino mokymais, 
yra nemaža Markso paminklų, biustų, drobėje įamžintų 
paveikslų. Bet Londone, kur Marksas gyveno, dirbo ir 
mirė, iki šiol nebuvo nieko panašaus.

Tik neperseniai Anglijos komunistai sugalvojo, kad 
reikia pastatyti (jei ne kur kitur, tai nors kapinėse) 
Marksui paminklą. Pradėtos rinkti tam tikslui iš darbo 
žmoniij aukos.

Kovo 14 diena, dalyvaujant daugeliui žmonių-mark- 
sistų, socialistinio judėjimo pagrindų padėjėjui, Karo
liui Marksui, paminklas ant jo kapo buvo atidengtas, 
minint jo 73 metų mirties sukaktį.

Ant granitinio pedestalo stovi Markso biustas. O že
miau jo bronzinė lenta, kurioje iškalta: “Workers of All 
Lands, Unite! Karl Marx.”

Markso šūkis “Visų šalių darbininkai, vienykitės!” 
šiandien skamba visame pasaulyje. Ir darbininkai vieni
jasi, ir nėra jėgos, kuri sulaikytų juos nuo vienijimosi 
ateityje. Nes tik apsivieniję jie tegalės laimėti visų pa
saulį.

Kada nors, be abejojimo, pačiame Londono mieste bus 
pastatytas kur kas didesnis, kur kas puošnesnis tam di
džiam vyrui paminklas.

O, beje, A. Sniečkus Lietuvos Komunistų partijos 
IX-jame suvažiavime pranešė, kad K. Markso “Kapita
las” (trys tomai) jau yra išverstas į lietuvių kalbų ir 
tuoj bus atspausdintas.

WM. Z. FOSTERIS praneša, kad jo 75 metų gimtadie- 
dienio proga buvo jam prisiųsta sveikinimai net iš 42 
šalių, daugiausiai, žinoma, nuo komunistinių partijų bei 
jų vadovų .
Tai yra lekcija internacionalizme, sako Foster. Tie svei

kinimai, aišku, yra ne tik jam, o visai Jungtinių Valsti
jų Komunistų partijai, labai sunkiose sąlygose dirban
čiai. Tai sveikinimai, sako Fosteris, Dennisui, Davisui, 
Stacheliui, Gates, Flynn, Thompsonui ir kitiems darbuo
tojams, kurie dėl savo atsidavusios, veiklos nukentėjo

Skaitytojų Balsai
APIE SPAUDĄ 
IR SENATVĘ

Perskaitęs Krislus (Laisvės 
num. 21) .palnislijau, gal bus 
ir geras patarimas sutaupyti 
keletą centu lietuviškai spau
dai, ir sekantį vakarą jau 
nepirkau angly .kalba dien
raščio. Peržiūrėjęs Laisvę ir 
užsikūręs pypkę sėdau prie 
televizijos. Moteris klausė, 
kodėl neparnešiau laikraščio. 
Aš jai padaviau Laisvę, saky
damas, čia yra geru žinių, pa
siskaityk. Peržiūrėjus Laisvę, 
atsisėdo prie televizijos. Ir 

i taip praėjo vakaras. Taip bu
vo ir antrą vakarą. O kai 
parėjau iš darbo trečią vaka
rą, jau radau ant stalo padė
tą anglišką dienrašti. Mote
ris pranešė, kad kaimynu, vai
kas pardavinėja a n g I i š k ą 

i dienraštį, tai nuo jo nupirks 
ii* nereikės daugiau parnešti. 
Taip ir persitikrinau, kad 

J Krisluose patarimas pas ’mus 
I neįvykdomas. Dėl to, kad ti- 
‘ kėjavsi pagal patarimą sutau- 
| pyti S31.60, turėsiu išmokėti, 
j Bet simpatizuodamas lietuvis- 
i kai spaudai, prisiunčia Lais- 
I vės prenumeratos $15.00, ta- 
i čia u be anglu kalba dienraš- 
' čio negaliu apsieiti.

Laisvės num. -15 minima 
Krisluose, kad iš pažangiečių, 

j išėjusių gyventi ant pensijos, 
. nebematysi jokiame parengi- 
i me. Aš esu vienas iš tų, sv.- 
i lankęs 75 meteliu ir gatrda- 
į mas pensiją vi,stiek neštoj u 
! dirbęs, bet jau iŠ darbo par- 
: ėjęs jaučiu, kad jau reikia 
įduoti sąnariams pasilsėti...
i John J. Gerdis
I Berlin. Conn.
j 

i 
j Kodėl aš verkiau, kai 
I išvydau ši pašau!j?

“Laisvėje” gruodžio .13 d. 
draugas progresas po antgal- 
viu “Gyvenimo Teatras” ra
šo straipsnį ir klausia: “Ko
dėl gi gamta tai)) surėdė, kad 
kūdikis vos tik užgimęs ir 
pamatęs šio pasaulio šviesą 
verkia, o ne linksmai šypso
si? Gydytojai sake, esą pa- 

i tyrę, kad vos tik gimęs kūdi- 
į kis jokio skausmo nejaučia, 
j Taigi čia ir kyla misteriškas 
i klausimas, kurio paslapties 
j dar .joks mokslininkas nėra 
j ištyręs ir gal vargiai kada 
| nors ištirs.”

O man atrodo, kad tam 
I klausimui ištirti nereikia nei 
į gydytoju, neigi kitokiu moks- 
i liniukų. Kodėl kūdikis tik 
i atėjęs Į sį pasaulį nesišypso. 
1 nesidžiaugia, o kožnas gailiai 
į verkia, neišskiriant nei šven
to tėvo ? Kiekvienas žmogus 
pats žino, kodėl verkė. Pa
vyzdžiui: aš kai gimiau, tai 
baigėsi žiemužė, bet dar buvo 
gerokai šalta.

Ir kada motute man pa
liepė kraustytis ir man vos 
pradėjus tą sunkią kryžiaus 
kelionę, tuoj pajutau, kad 
man labai šalta... O aplink 
mano galvytę kažkas pradėjo 
skaudų “masažą” — tai bo
butė akušerė su savo šaltais 
it lediniais pirštais spaudė, 
braukė ir kuo toliau tuo skau
džiau ji man galvytę sukino, 
traukė, stumdė čia ir ten...

; O dar už keleto sekundžių 
taip lygiai kaip ir šios gady
nės gydytojas su savo žnyp
lėmis ne juokais bobutė savo 
tvirtais ir įgudusiais pirštais 
suspaudė galvytę, pradėjo 
traukti, stumti ir vėl trauke, 
sukę ir lupo, kad net mano 
jaunučiai kauleliai ir gysle-l 
lūs ėmė braškėti... Tarytum 
ims ir pabirs į smulkius, 
aguonos grūdelio dydžio rutu
lėlius ir čia man bus jau 
amen. . .

Bet tuo patim momentu atsi
dūriau, rodos, bobutės labai 
šaltame glėbyje... O 'aš gi, 
žinoma, išvydęs tokį šviesų, 
man baisų ir -šaltą pasaulį, 
paleidau savo dūdas: dar ga-

TEOFILIS TILVYTIS

VARŠUVOJE
(Tąsa)

Tarptautinis poezijos 
Vakaras

Vakare Varšuvos filhar
monijos kuluaruose susi
rinko daugiau kaip 50 poe
tų iš visų pasaulio kraštų: 
iš Čili ir Indijos, Kinijos ir 
Kanados, Norvegijos ir Ku
bos, Maskvos ir Vilniaus... 
Kiekvienas jų savo gimtąja 
kalba ruošėsi pagerbti didį 
jubiliatą — Adomą Micke
vičių. Kiekvienas jaudino
si, vartė savo užrašus ir 
rinkinius.

Scenoje — prie apskritų 
stalelių, — žemiau ir ant 
pakilimų radome įvairiau
siomis grupėmis sustatytas 
kėdes. Susėdome malonioje 
draugijoje, lyg seniai pažį
stami draugai, kaip sve
čiuose pas artimus kaimy
nus.

Poezijos vakarą atidarė 
rašytojas J. Ivaškievičius. 
Vienas po kito kilo iš savo 
vietų svečiai ir skaitė eilė
raščius. Aktoriai skaitė tu 
eilėraščiu vertinius i lenku 
kalbą.

Ispanų poetas Rafadas 
Alberti, šiuo metu, gyvenąs 
emigracijoje, perskaitė ei
lėraštį, kurio turinį su
trumpintai galima išreikš
ti maždaug taip: “Iš toli, 
toli mes atvykome pagerbti 
tavęs, pažvelgti į akis tavo 
tautai.-. Kuo tu mums esi? 
Kuo esi man, poete tremti
ny ! Šiandien noriu eiti 
tavo vyriškomis pėdomis, 
padėjęs raudoną gvazdiką 
nuo tikrosios Ispanijos...”

Turkų poetas Begčetas 
Kemalas Cigliaras aistrin
gai deklamuoja eilėraštį a- 
pie Mickevičių ir Lenkiją.

Kitoje scenos pusėje pa
kyla aukšta, jauna bulgarų 
poetė Blaga Dimitrova ir 
švelniu, žemu balsu skaito 
posmus apie tekstilės dar
bininkę. Prisiartina prie 
rampos publikos šiltai su
tiktas tamsiaveidis Indų 
poetas Sinsa P. D. Dinka- 
ras. Paskui eilėraščius 
skaito baltarusių poetas Pe
trus Glebka. Vakaro daly
viai karštais plojimais su
tiko Kubos poetą Nikolasą 
Gilj-eną, kuris perskaitė ei
lėraštį apie lakštingalą. Jo
domų eilėraštį skaitė jugo
slavų poetas Jure Kaštela- 
nas.

Prie apskrito stalo netoli 
rampos pakilo italų poetas, 
Mickevičiaus poezijos ver
tėjas Salvatore Kvazimodo; 
melodinga italų kalba jis 
perskaitė kelis sonetus, jų 
tarpe vieną — apie Nemu- 

| na. Pekino universiteto 
profesorius poetas Pjen 
Chin Linas skaitė “Odę 
jaunystei”. Tyliai, mono
toniškai, tarsi kalbėdama
sis su savo Širdimi, skaito 
Čilės poetas Pablo Neruda. 
Pasirodo stambus, labai gy
vas čekų poetas Viteslavas 
Nezvalas su miniatiūriniu 
delno didumo eilėraščių 
rinkinėliu rankoje, kurį ir

perskaito per 5 minutes.
Nepaprastą įspūdį pada

ro antrasis indų poetas Sa- 
garas N izzam i: pri ė j ęs 
prie rampos, jis padainavo 
Varšuvoje sukurtą odę iš
kilmių garbei.

Staiga išgirdau žodį “Li- 
tuano!” Tai rumunų poetė 
Veronika Porumbaku savo 
gimtąja kalba skaitė “Po
no Tado” pirmąsias eilutes. 
Eilėraštį ukrainiečių kalba 
paskaitė Michailas Stelmo
kas. Žodis suteikiamas Ste
pui Ščipačiovui: savo eilė
raštį apie meilę jis užbaigė 
posmu, kad tikrą meilę, 
kaip ir dainą, sukurti ne
lengva.

Aš ilgai svyravau — ką 
gi man paskaityti? Paga
liau nusprendžiau perskai
tyti jauno mūsų poeto Just. 
Marcinkevičiaus išverstos 
poemos “Gražina” pradžią. 
Skaitydamas puikias eilu
tes lietuvių kalba, salėje 
pajutau nepaprastą tylą, 
pajutau bendravimą šir
džių, kurias jungė didžiojo 
poeto vaizdai.

I 
Varšuvos meno pasaulyje i 
Mažai mes pažįstame nau- 

ją Lenkijos kultūrą. Dar 
mažiau, gal būt, Lenkijoje 
žinoma apie mus. Todėl la
bai džiugu, kai atsiranda 
žmonių, kurie, niekeno ne
raginami, neprašomi, ima
si garbingo darbo — popu
liarinti vieni kitų kūri
nius. A. La u - Gniadovska 
išvertė J. Baltušio pjesę 
“Gieda gaideliai”, kuri nu
ėjo per dešimtis geriausių 
Lenkijos teatrų, supažin
dindama žiūrovus su Lietu
vos valstiečių gyvenimu 
buržuaziniame kaime. Šim
tai tūkstančių lenkų žiūro
vų pjesėje ne tiktai pama
tė Lietuvą ir lietuvius, bet 
ir pamilo jos herojus—-dar
bo žmones, jų paveiksluose 
atpažino ir patys save, šio
ji pjesė buvo pastatyta ir 
Valstybinio Lenkijos teat
ro scenoje.

Jei apie lenkų literatūrą 
šiek tiek žinojau, tai apie 
jų teatrą neturėjau beveik 
jokio supratimo. O Lenki
joje šiuo metu veikia 77 te
atrai. 1936 metais jų buvo 
tik 20, ir tie patys dau
giausia Varšuvoje. Rusų 
klasikinės ir tarybinės pje
sės festivalyje 1949 metais 
dalyvavo 57 teatrai, kurie 
parodė 61 pjesę. Repertua
re buvo Puškino, Lermon
tovo, Gogolio, Ostrovskio, 
Čechovo, Gorkio veikalai. 
Pirmosiomis premijomis 
buvo įvertinti “Jegoro Bu- 
lyčįovo” ir “Liubov Jarova- 
jos” spektakliai.

Valstybinis Lenkijos te
atras A. Mickevičiaus su
kakčiai pastatė “Vėlines”, 
kurios jau turi šimtmeti
nes teatrines tradicijas. 
Spektaklio apipavidalini
mas ir butaforija labai ne
sudėtingi. Jaunas ’aktorius, 
vaidinęs Gustavą — Kon
radą, pademonstravo pui
kius sceninius sugebėjimus

ir skonį, nepaprastai sai
kingai ir spalvingai per
duodamas ilgus monologus, 
ypač didžiąją improvizaci
ją. Nors spektaklis tęsėsi 
6 valandas, tačiau žiūro
vai iki pat pabaigos sekė jį 
su dideliu susidomėjimu.

Teko būti Varšuvos ir 
Vroclavo operose. Didesnį 
įspūdį man padarė satyros 
teatras “Sirena”, kuris pri
minė kadaise Lietuvoje gy
vavusį “Vilkolakį”. Saty
ros menas Varšuvoje popu
liarus tiek spaudoje, tiek ir 
estradoje. Teko matyti vai
dinimą, kuris, sudarytas iš

kelių scenų ir atskirų nu
merių, buvo bendrai pava
dintas “Kipšai nešė”. Veik
smas prasideda ir baigiasi 
pragare. Vaidinime išjuo
kiamos įvairiausios gyveni
mo negerovės: miesčioniš
kumas, biurokratiškumas, 
beidėjiškumas ir t.t.

Šiame teatre dirba įžy
musis lenkų komikas A- 
Dymša, kurį tarybiniai žiū
rovai jau matė kinokome- 
dijoje “Tvarkytinas reika
las”, o taip pat nepakarto
jama komedijų aktorė S. 
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LMS News and Views
By Mildred Stensler

ANCIENT TALES 
LIVE AGAIN

They tell us that the 
art of the' spoken story and 
the folk-song is practically a 
lost art in this super-civilized 
world of ours. We can’t quite 
believe it. Not while there’s 
still a Hootenanny in New 
York or Timbuctoo, not while 
painters are ^painting pictures 
of Emmett Till and the plight 
of the Negro, nor artists are 
recording and playing satiric
al tales of McCarthyism.

From half-way Across the 
world — the land of our an
cestral birth — come other 
indications of a renewed in
terest in the folk-art of a 
nation. Lithuania has pub
lished 3 separate collections 
of such works in ; the past 
year that we know of. Of 
special interest too — all are 
available here in America.

One of these books is a 3 
volume reprint of the great 
collection of Lithuanian songs 
as compiled and published by j 
Antanas Juška in the 1880\s. 
The new books are beautiful
ly bound in brown durable 
clothlike covers, imprinted 
with gold letters and gold 
scrolls. Each volume con

tains about a thousand pages
and a total of 1,021 different 
and complete songs in all. į 
About one half of the songs 
also have the melody lines 
written in. We understand

nature, songs of protest etc.
Even as our interest lies in 

the songs of Lithuania, we 
couldn’t help but find the 
folk-lore collection of stories, 
legends, proverbs, riddles and 
puzzles in the “Tautosakos 
Rinktine” the high-spot of 
this collection. It was amus
ing, and very revealing, to 
find the counter-parts of a 
great many familiar stories 
that I once thought were 
purely English. Acsops fables 
and close/ variations on them 
were apparently great.favor
ites with the Lithuanian 
children also.

During the centuries of 
Lithuanian subjugation, no 
great Lithuanian literature 
was written down, bifrt" some
how the language, customs 
and art survived. It survived 
because the Lithuanian peas
ant in the sanctuary of his 
own home sang songs, told 
stories and practiced the arts 
of his heritage.

. Each generation added and 
embellished. The pagan 
prayed and sang of the wond
ers of the gods of nature; 
sisters, sweethearts and 
mothers mourned the results 
of war, pestilence Gand serv
itude ; the youth reveled in 
high jinks, merry pranks and 
pretty maidens; the farmer 
patiently tilled his fields and 
dreamed of a better world

! to come.
I can imagine the Lithua

nian lived by simple honest 
rules, for his speech abounds 
with wise proverbial sayings. 
I have heard them time and 

; time again in my home, but 
i for the first time have I seen 
la collection of Lithuanian pro
verbs and sayings in print. 
Here are a few samples:

—What is hard for you is 
not easy for the other person. 
— Sometimes the egg even 
teaches the chicken. — With
out first sowing, you cannot 
harvest.

In the back of this won- 
> derful collection of old songs 
I and sayings, there are the 
• beginnings of a completely 
‘ new folklore of the future, 
į One small example: Perhaps 
! a million acres, but not one 
t boss or master lives there. !

'1 What is it? Answer — a 
Collective Farm.

asmeniškai; kuriuos rėakci;
Fosteris marn^ kad Amei 

klasiniai sąmoningi darbiniu 
pasimokyti. Jife turėtų būti 
Wall strytas šiandien veikia

Ii ogesni u balsu klykiau, kiek 
tik spėką turėjau. . . Klykiau 
dėl to, kad man dar vis bu
vo šalta ir per daug akis aki
nanti šviesa man buvo liepa* 
kenčiama. . . štai dėl ko kiek
vienas į šitą pasaulį atėjęs 
kūdikėlis nesidžiaugia, nesi
šypso, o kiekvienas gailiai 
verkia.

Susninkų Jurgis

a persekioja, puola, kalina, 
•ikos darbininkai, ypatingai 
<ai, iš šitų sveikinimų turėtų 
daugiau tarptautiški, nes 
tarptautiškai.

YOUR RED CROSS

YEARS 
on the job

that in his lifetime A. Juška 
wrote down about 7,000 dif
ferent song texts and 1,852 
melodies. \

Collection No. 2 is a beauti
ful volume edited by J. 
Čiurlionytė, called “Lietuvių 
Liaudies Dainos” (Lithuanian 
Folk. Songs). Besides the 
music and text of 295 songs, 
it includes a discussion on 
Lithuanian folk music, its 
melodies, rhythms, structure 
etc.

The 3rd collection is called 
“Lietuvių Tautosakos Rinkti
nė” (Collection of Lithuanian 
Folklore) and was compiled 
by the Lithuanian Education
al Academy.

These latter two books fol
low pretty much the system 
set down by Juška — that is, 
classifying as. to work songs, 
songs of youth and love, 
wedding songs. songs of

Už taikų—prieš karus
Jei karo rengėjai gerai apsvarstytų, 
Kiek motinai mielas yr’ josios sūnus, 
Ir jeigtf jos skausmą, jie patys pajaustų, 
Kai ima jos sūnų į mūšio laukus;
Jei tąsias naktis jie gerai permatytų,
Kuriose ji supę sūnelį, meiliai,
Ir jeigu jos aš’ras visas suskaitytų 
Kurias ji išliejo prie lopšio graudžiai,—
Tada gi jie aiškiai, tikrai pamatytų 
Kiek ašarų, skausmo padaro karai, 
Ir tą gi supratę, sau patys manytų, 
Kad karo gi rengti nereikia visai.
Bet deja, jie to gi nenori suprasti, *
Tik veža mūs sūnus į karo nasrus, 
Todėl gi mes, motinos, turim sukrusti 
Kad stoti už taiką — kovot prieš karus!

Jonas Juška
-I , m; ■ ■ Į-Į .. Jj i. ■■ j’ - ' I I . L. . . J - t. U-'-l U .
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Cleveland, Ohio Scranton, Pa.
Atžymėjo Motery dieną

Klubo a t ž y m ėjimas 
Moterų dienos buvo smagus 
ir draugiškas. šeimininkės 
aptarnavo svečius su pilnu 
draugiškumu, net ir paltus 
prigelbėjo nusiimti ir paka
binti. Drauge A. Palton pa
sakė gerą prakalbėlę, pritai
kytą Moterų dienos apvaikš- 
čiojimui, ir kvietė moteris Įsi
rašyti į Klubą, kurios dar ne
priguli.

Vyrų i pažmonį atėjo ne
mažai, kad pasimatyti su viso
mis klubietėmis ir pasišokti, 
bet iš dalies apsiriko, nes nei 
pusė Klubo narių neatėjo į 
Moterų dienos atžymėjimo 
pažmonj. Iš dalies bene bus 
priežastis tame, kad mažai iš 
mūsų tarpo žinome, o daugu
ma ir visai dar nežinome ir 
nesistengiame sužinoti apie 
tas Amerikos moterų sunkias 
ir kruvinas kovas už teisę 
balsuoti, ir kad tose moterų 

?^įvvose gimė Moterų diena. 
Ta diena turėtų būti pažymė
ta kalendoriuje tarpe kitų 
amerikoniškų švenčių; nėra ’ 
abejonės, kad ateityje ji bus 
pažymėta.

Kada Amerikos moterys ne
turėjo politinių teisių, jos bu
vo pavergtos ii’ ekonomiškai 
dirbtuvėse. Dar 1863 metais 
lietsargių moterys darbininkės 
išėjo i streiką, prieš vergiškas 
algas, — po 75 centus už 18 
valandų darbo dieną.

Kovose už teises vadova
vo: Susan B. Anthony, Eliza- 
’Mith Cad.v Stanton, Lucretia 
Mott, Harriet Tubman, Emma 
Lazarus, Mother Jones, Eliza
beth G. Flynn ir kitos.

Liepos 19-20, 1818 metais, 
pirmu kartu Amerikos istori
joje buvo sušaukta moterims 
lygių teisių konvencija Sene- 
ch Falls, N. Y., per Eliza
beth Cady Stanton ir kit., 
tarpe kurių buvo ir Lucretia 
Mott. Stanton ir Mott daug 
dirbo už panaikinimą vergi
jos.
j Kovo 8, 1908 metais, New 

Yorko aMXtos darbininkai iš
stojo į labai didelę demon
straciją už teisę balsuoti vi
siems ir už geresnes darbo są
lygas. 1910 metais Socialis
tų Internacionalo Kongrese. 
Kopenb.agene, Danijoje, tapo 
priimta kovo 8-a kaip Tarp
tautinė Moterų Diena.
" Bet su tuo nesibaigė mo
terų kovos už jų lygias tei
ses. Dar 1917 metais Mo
terų partija pikietavo Baltąjį 
namą, prie kurio jos buvo po
licijos brutališkai sumuštos, 
500 moterų buvo suareštuota 
Ir 169 buvo įkalintos. Tik 
1920 metais Jungtinių Vals
tijų Kongrese buvo priimtas 
19 pataisymas prie Jungtinių 
Valstijų Konstitucijos, sutei
kiant ir moterims balsavimo 

teises.
Advokatai nepriima raudonų 

mulkių priesaikos
Čia iškilo šturmas kritikos, griaunami.

kada iš Washington© pasiekė 
Clevelandą Justicijos depart
ment© viršininko William F. 
Tompkinso kalba, kuris yra 
^rownellio asistentu1 ir virši- 
nfnku vidujinio saugumo sky
riaus. Tompkins kritikuoja 
advokatų susivienijimus už
teikimą legalės pagalbos ko
munistams, kurie neturi pini
gų pasi,samdymui advokatų. 
Speciališkai buvo kritikuoja
mas Clevelando Advokatų su- 
si vienijimas už davimą 7 ad
vokatų gynimui 11-os komu
nistų, nes tai esąs gelbėjimas
komunistams d is kr e d i t u o t i 
Smith© aktą, sulyg kuriuo 
tiek daug komunistų vadų jau 
yra pasiųsta į kalėjimus.

Clevelando Advokatų susi
vienijimo prezidentas R. 
Freedhe im sakė, kad toks 
Tompkinso užsipuolimas 
ant Clevelando Advokatų su
sivienijimo yra negražus ir 
kad tas užsipuolimas paliečia Laisvės reporteris

sty--------------------------------------------------------------
f į pusi. Laisvė (Liberty). Šęstad., Kovę (March) Į 7, 1956

ir viso Ohio Advokatų susi
vienijimą, nes gynimas komu
nistų buvo daromas su prita
rimu Ohio Advokatų susivie
nijimo.

O. II. Steiner, Civilinių lais
vių unijos pirmininkas, irgi sa
ko, kad Justicijos Depart- 
mentp kritika nėra priimtina.
Visi LLD nariai kviečiami j 

konferenciją
LLD 15-os apskrities metinė 

konferencija įvyks sekmadie
nį, kovo 25 d., LDS Klubo 
svetainėje, 9305 St. Clair 
Ave., Clevelande. Konferen
cija prasidės 10 vai. ryto, to
dėl vis delegatai privalome 
būti laiku, kad galėtume lai
ku baigti. Po konferencijos 
apskrities komitetas patieks 
skanius pietus visiems dele- 
legatams ir svečiams. Visi 
LLD nariai yra kviečiami da
lyvauti konferencijoje su pa
tariamu balsu. J. N. S.

Philadelphia, Pa.
VISOKIOS NAUJIENOS
Philadelphijos apskrities 

medicinos gydytojų draugijos 
sekretorius W. F. Druin pa
skelbė idomių žinių: Phila
delphijos mieste randasi iš 
viso 4,000 gydytojų. Pagal 
daugumą gyventojų skaičiaus 
esą tik po vieną gydytoją dėl 
kiekvienų 1,250 žmonių. Toks 
skaičius gydytojų nebegali 
kaip reikėtų patarnauti su 
mediciniška pagalba miesto 
gyventojams. Nes iš tų 4,000 
randasi 2,400 specialistų, ku
rie biednuomenei neprieina
mi, ir jie neina į namus, kuo
met susirgę ligoniai jų šau
kiasi.

Ypač vėlai nakties laiku 
kam susirgus ar susižeidus 
sunku gauti gydytoją. Nors 
draugija paskyrė 250 gydy
tojų savanorių teikimui grei
tosios pagalbos dienomis ir 
naktimis, bet tiktai retkar
čiais juos tegalima dasišauk- 
ti. Nes būna užimti...

Teikimui greitosios pagal
bos daktarų telefonu NRI 
6-2500 galima šaukti nuo 5 
vai. vakaro iki 9 vai. ryto.

Pagražina Ben. Franklin 
Parkway

Dideli darbai prasidėję pa
gražinimui ir pagerinimui su
sisiekimo važiuotas ant Ben
jamin Franklin plačiosios gat
vės. Nebetoli nuo miesto ro
tušės, 16-os gatvės, iki 22-os 
ir Vine gatvių, kur jungiasi 
naujasis tiltas skersai Schuyl
kill upę, visu šonui plačiosios 
gatvės dideli medžiai kertami. 
Istoriški milžiniški paminklai 
ir visokios statulos perkraus- 
tomos toliau į šoną apie 50 
pėdų.

Tas didysis remontas vyks
ta pašonėje keturių gražių 
muziejų, kur ligi šio laiko bu
vo laužynai, kad iš. kitur at
vykusioms Į miestą svečiams 
buvo sarmata ir parodyti... 
Dabar tie keli kvartalai nu

Tame laužyne Jauti apsaugos iš policijos.
randasi ir nedidelė lenkų ka
talikų šv. Edvigo bažnyčia. 
Toji bažnyčia irgi bus nu
griauta, kuomet lenkai pasi
statys sau naują, kuri jau 
pradėta statyti ant kampo 
24-os ir Brown gatvių, kur 
seniau buvo Penu, kino tea
tras.

Šis didžiulis B. F. Parkway 
pagražinimo darbas kainuos 
$8.804,864. Padengimui lėšų 
prisideda su pinigais ir'Penu 
valstija. Nes valstija yra jau 
atvedusi prie miesto platų 
vieškelį (Expressway) nuo' 
mažo miestelio King of Prus
sia, apie 15 mylių užmiestyje.

Teko girdėti, kad aldiečiai 
vėl labai pageidauja sureng
ti pavasarinį koncertą, pasi
kviesti New Yorko meninin
kus, bet nebegali gauti sve-
tamės, nes užimta.

KRIMINALYSČIŲ BANGA
Kiek laiko tam atgal “ 

vėje” buvo rašyta apie 
šią tragediją, kur Serai 
priemiestyje, Taylor, Pa 
metų mergiotė Marlene Chom- 
ko pašovė savo motiną ' 
garet tikslu nužudyti, ka 
savo meilužiu 
gai gyventi iš tėvų suki’ 
turto. Motina, kad ir 
vėjingai pašauta buvo, jšliko 
gyva, tad mergiotės su 
bio dalyviai, S. Diana 
Pitta, tapo paleisti iš kale 
po sumažinta kaucija — 
$25,000 iki $5,000. Gi : 
giotė laikoma jaunuolių1 
boklėj (Juvenile Court).

‘Lais- 
1 bai- 

tbtono 
i 1G

Mar- 
d su 

galėtų laimin
au to 

pa-

okal-

ijimo 
nuo 

mer- 
da-

ni er
ei imu 
mes” 

jau 
nu- 

s de

Po to baisaus įvykio 
giotės tėvas su iiusiskun 
pasakojo “Scranton Ti 
korespondentui, kaip jis 
daugiau, metai laiko, ka 
žiūrėjo, kad su jaunuoliai 
dasi kas blogo: kad jaunuo
liai lanko karčiamų užl 

svaigalus; 
“ne cigare 
mergiotės t 
policijos ir 

užvai

<aba- 
rūko 
tęs”; 
evas, 
vidu- 
sdos, 
jau

rlus ir geria 
cigaretes — 
ir kad jis, 
kreipėsi prie 
rinės mokyklos 
idant jie darytų ką norsi 
nuolių tvarkymui. Vienok tas 
Chomko skundas buvo Nugin
čytas per tvarkos dabotojus 
ir “amerikoniškos kultūros” 
prižiūrėtojus, kad su jaunuo
liais viskas yra geroj tvarkoj. 
Bet tai buvo tik didelio apsi
leidimo ir nepaisymo pateisi
nimas.

/.
Vos prabėgo mėnesis laiko 

nuo tos baisios tragedijos, kai 
pradžia jau matos: “Scranton 
Times” plačiai rašo, kad du 
narkotikų pardavėjai suareš
tuoti, nors iš-/aprašymo mato
si, kad tie du nuodų parda- 
vijai nieiko neturi su Chom- 
kos įvykiu, bet pasirodei kad 
narkotikų pardavėjai (lirba. 
Dar daugiau: šių metų/'kovo 
6 d. netolimame nuo Scran- 
tono miestelyje'’’ Avifrėd, Pa., 
policija, su pagalba valstiji- 
nes policijos (troopers), apsu
po prie vienos valgyklos tik 
175 jaunuolius (hot rods) ir, 
iškratę, surado įvairaus kali
bro peilius ir kitokius plėši
mui įrankius. Daugelis spėjo 
paslėpti bei numesti ir tik vė
liau surado ir surinko. Kele
tą nusivedė į policijos nuo
vadą apklausinėjimui, kur 
viena mergiotė parodė, kad ji 
turi ant pilvo išplautus (su- 
skustuvo geležėle) josios mei
lužio inicialus, ir jie dar neuž- 
giję. Ir tie suidiotėję jau
nuoliai susirinkdavo prie tos 
valgyklos net iš plačios apy
linkės ir keldavo orgijas, iki 
valgyklos savininke Mrs.. Lot
tie Decuk, pradėjo šauktis po
licijos net keliais atvejais, iki, 
pagaliau, policija išklausė ir 
padarė tvarką.

Dabar policijos viršyla sa
kosi, kad jis stebėjęs tuos 
jaunuolius (hot rods) per vi
są mėnesį, bet kodėl jis nie
ko nedarė, tai nepasako. Ko
dėl jis lauke, iki žmonės, ne
galėdami pakęsti, ėmė reika-

Pasirodo, kad policija matė, 
kaip tie lenktyniuodavo mies
telio didžiąja gatve, bet po
licija nestabdydavo, nepai
sant, kad jie galėjo suvaži
nėti, užmušti ką nors. Net 
tokius tie vaikgaliai krėsdavo 
šposus: užsigesindavo šviesas 
ir tamsoj važiuodavo priešais 
atvažiuojantį automobilį, o 
kada privažiuodavo gana arti, 
tai tada uždegdavo savo toli 
metamas šviesas ir greitai iš
sisukdavo iš kelio besijuokda
mi. Koks čia juokas?! Ir 
policija, tai matydama, nieko 
nedarė. Juk jie lengvai ga
lėjo, taip darydami,'susikalti 
sir priešais atvažiuojančiu au
tomobiliu. Tai taip jaunimas 
yra “kultūrinamas” laisvame 
vakariniame pasvietyje.

Kada Sovietų šalies sporti
ninkai daugiausia nusinešė 
laimėjimų žieminėje olimpia
doje, kuri įvyko Cortinoj, Ita
lijoj, tai tūli radijo- ambri- 
tojai .sušuko, kad jiems^ buvo 
įsakyta iš Maskvos, iš Krem

liaus, laimėti, arba. . o ame
rikiečiai pralaimėjo tik todėl, 
kad jie yra laisvos šalies 
sportininkai. Įdomu būtų ži
noti, iš kur amerikietiško jau
nimo dalis gauna įsakymus 
bei inspiraciją tokiam savo 
žvėriškam elgesiui: iŠ vakari
nio Berlyno, ar vakarinės Vo
kietijos?

Senas jaunuolis

WORCESTER, MASS.
Kovo 6 d. įvyko L. S, D. B. 

Draugijos mėnesinis susirinki
mas. Valdyba ir įvairios biz
nio komisijos davė raportą iŠ 
pereito mėnesio veiklos. Vis
kas tvarkiai vedama.

Pirmininkas paskelbė, kad 
tikietai banketui, kuris įvyks 
balandžio 28 d., jau gatavi. 
Nepamirškit pasipirkti po ti- 
kietą.

Susirinkimas patarė duoti 
atsakymą į nario apšmeižimą 
visos komisijos, pirmininko ir 
reporterio.

Vasario d. mėnesiniame su
sirinkime laike komisijos at
skaitos buvo išsitarta, kad sau
sio 28 d. visapusiškai pavyko, 
kad draugija labai seniai tu
rėjo taip skaitlingą banketą. 
Pelno liko virš $361 ir prie 
baro, tikiu, padarė gražaus 
pelno. Susirinkime pasireiškė 
nuomonės apie banketą, kad 
jis-visapusiškai pavyko.

Bet D. J. aštriai kritikavo 
komisiją ir visą banketo ren
gimo formą. D. J. rekomen
davo, kad kiekvienas narys 
būtų užsimokėjęs po $1 be 
vakarienes. Pirmininkas pa
matė, kad D. J. iškrypo iš te
mos, ir padarė pastabą. Pir
mininkas pasakė, kad čia nei
na kalba apie sumanymą va
karienės, o priėmimą atskai
tos — vakarienė jau pasibai
gė. Matomai, D. J. labai už
sigavo.

Narys nepajėgia suprasti 
pavykime. Narys reporteriui 
primetinėja kokias tai “mal
deles.” Komisijai už gerą pa
sidarbavimą vakarienei Narys 
sako: “Tai prastas džiaugs
mas.”

Jeigu vakarienėje dalyvavo 
virš penki, o per dieną gal ir 
600 žmonių, tai Nariui pasiro
do nepasekmingumas. Aš ma
nau, kad kiekvienas sveiko 
proto žmogus sutiks su drau
gijos tarimu po $2.00, o ne 
kaip D. J., nors ir po vaka
rienes rekomendavo vieną do
lerį be vakarienės, be žmonių, 
be pasilinksminimo, kurį Na
rys pavadina “ūžimu.”

Nary, argi nėra skirtumo 
tarpe $381 ir $300? Pagal
vok ! Manau, kad būtų svei
kas dalykas visiškai šmeiži
kus ignoruoti. .

Norintieji prisirašyti prie 
L. S. ir D. B. Draugijos ma
lonėkite ateiti į sekantį susi
rinkimą balandžio 3 d., 7:30 
vai. vakare, 29 Endicott St.; 
Worcestery. Rep.

/

Lewiston-Auburn, Me.
MŪSŲ LIGONIAI

Pranas Apšega jau septinti 
metai kai serga. Dėl ligos bu
vo priverstas pirma laiko iš 
darbo pasitraukti. Sausio 20 
d. gavo “slight shock” ant 
smegenų, palietė ir dešinę akį, 
kas suparalyžiavo regėjimą. 
Dabar gyvena iš pensijos.

Alisas Kaulakis irgi pensi- 
jonierius, sunkiai apsirgo, li
ga sukraipė veidą. Guli lovo
je jam keletas savaičių.

Jogasė L. Apšegiene po 
sunkios operacijos vis dar ne- 
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dienraščio Laisvės 
ir rėmėjai ir LLD 
ir LDS 45 kuopos

A. Bimba savo

Vaidinimui.... Dainavimui 
s Pasiskaitymui

L.M.S. Leidiniai
• II

sveikuoja ir nesitaiso.
Eva Naujokienė taipgi buvo 

atsidūrusi ligoninėje, kur tu
rėjo pasilsėti nękurį laiką. 
Dabar jau pradėjo ir vėl 
dirbti.

Anelė Liaudanskienė savų 
laiku turėjo kelias operacijas 
ant vidurių. Dabar ir vėl sun
kiai apsirgo. Pranešta • jos 
dukrai, kuri greitai pribuvus 
išsivežė motiną į Bostono li
goninę. Anelė likusiems na
mie su ašaromis pasakė: neži
nau, ar gyva besugrįšiu...

Visi mūsų minėtieji ligoniai 
yra po gydytojų priežiūra, il
gamečiai 
skaitytojai 
31 kuopos 
nariai.

Draugas
Krisluose Laisves Nr. 45 ne
apgalvodamas siunčia visus 
senesnio amžiaus pas grabo- 
rių, sakydamas “Faktinai 
jau mirę yra tie, kurie tik 
namie sėdi ir dejuodami lau
kia graboriaus atvažiuojant 
juos išsivežti.” Drauge, jūsų 
žodžiai skaudžiai užgauna ne 
vien šiuos ligonius, bet ir dau
gelį kitų.. Jeigu ant pensijos 
išėjusių senyvo amžiaus žmo
nių nebesimato parengimuose, 
be abejonės, kas nors su jais 
yra. O kas liečia graborių, 
tai jis ateis ir nelauktas, nes 
šiais laikais mūsų žmonės 
krinta kaip musės šalčiuose.

Elzbieta Klemanskaitė tapo 
išvežta į Augusta State Hos
pital, nes namiškiai nebegalė
jo vargše sukontroliuoti.

A. Apšegiene

iš Lietuvos

Lietuvių Meno Sąjunga savo archyve turi daug 
dramos veikalų, komedijų, dainų, muzikos kūrinių 
ir kitokių leidinių, kuriuos pagal pareikalavimus 
patiekia dramos 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 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, 
na tik 25 centai.
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Spartinama atsarginių 
dalių gamyba

Vilniaus “Komunaro” 
mes ūkio mašinų gamykla 
viena pagrindinių respubliko
je įmonių, išleidžiančių atsar
gines dalis žemės ūkio maši- . 
noms bei traktoriams.

Vienas šio lenktyniavimo 
iniciatorių tekintojas A. špita- | 
levas sukoristruavo prietaisą, 
kuriuo naudodamasis jis dvi
gubai paspartino atsarginės 
dalies traktoriams - ventilia
toriams skriemulių mechaninį 
apdirbimą. Per pamainą dvi
gubai daugiau, negu numaty
ta pagal normą, apdoroja 
atsarginių dalių traktoriams 
— užpakalinių lizdų tekinto
jas L Milšteinas, panaudojęs 
savo jėgomis pagamintą prie
taisą.

V ert i ng ą p ir m ū n ų i n i c i aty- 
vą vieningai parėmė 
įmonės kolektyvas,
prie daugelio staklių galima 
pamatyti originalius, 
kloję sukurtus prietaisus. -Ei
lė operacijų, kurios anksčiau 
buvo atliekamos rankomis, 
mechanizuotos bei automati
zuotos. Įmonėje sutrumpin
tas visų atsarginių dalių ga
mybos laikas. Atsarginės da
lys išleidžiamos pralenkiant 
grafiką.

Gamyklos kolektyvas, siek
damas geriau aprūpinti že
mės ūkį atsarginėmis dalimis, 
įsipareigojo daugumos jų pu
sės metų gamybos planą įvyk
dyti iki pirmo ketvirčio pa
baigos.

visas
Dabar

garny

MARTI
žemaitės bene geriausiai žinomas kūrinys, 

matizavo V. Miliūnas. Veikalas pirmu kartu 
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, intryguojančiai, 
kaip to paties autoriaus romanai. Kaina 25 centai.

PRAŠVILPTA LAIMĖ
Andriaus Skripkos dviejų veiksmų nepaprastai 

juokinga komedija, kuri jau plačiai matyta scenoje 
įr 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 legendarinį “žemaičių razbainin- 
ką,” vienas seniausių ir mylimiausių lietuvių scenos 
vaikalų. Parašė, pasiremiąnt 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. t. Kaina 35 centai.

Dainos ir Muzikos kūriniai

Philadelphia, Pa.
For Kent

Ąprts for Rent. West Phila. vicinity 
newly decorated apartments for 

building, 
Fairmount Park.

Inspection Satur-

decorated 
rent iri modern elevatoi’ 
across from 
$65.00 a month.
day 12-3 P. M. or see Supt, on 
premises. Bruntwood Apartments, 
4130-40 Parkside Ave. (52-53)

-7

RINKTINES 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 Balevičiaus Pumpurėli* (žodžiai Jasilionio), 
Kavecko Gimtines dainos, St. Šimkaus Kur Bakūžė 
Samanota, V. Visockio Kur girios žaliuoja, P. Ra* 
levičiaus (žodžiai Jasilionio) Ei, upeli, P. Balevi- 
čiaus-Jasilionio Sveika, Saulė, J. Gudavičiaus Kur 
paliko jaunystė, J. Zdanavičiaus Dvi liaudies dainos 
(Siūbau, lingaųi paukštelis ir Treji gaideliai giedo
jo), V. Visockio Čekoslovąkų 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.
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kalbant
Tačiau 

rendau-

Prašo majoro gerinti
> rendauninku padėtį

Gyvenantieji šiauriniame 
Harleme toje srityje, kur 
planuojama Title 1 statybos, 
kreipėsi Į majorą Wagneri, 
kad jis Įsikištų pataisymui jų 
padėties.

Tos srities gyventojai. ren- 
dauninkai ir buvę namukų 
savininkai, skundėsi, kad pei 
paskiausius 4 motus jie gy
vena benamių padėtyje.

Tai suprantama 
apie rendauninkus. 
kai kas klausia, kaip
įlinkai tapo benamiais?

Namų savininkai tapo ren- 
dauninkais ir benamiais mies
tui sutikus tas sritis atiduoti 
kompanijoms, naujoms staty
boms. Firma tapo savininkė 
viso ploto, sumokėdama buvu
siems namukų savininkams už 
jų nuosavybę šiokį tokį atpil
dą. Buvo pažadėta ir pagel
bėti gauti kitą butą.

Praktiką parodė, kad kaip 
buvusieji rendauninkai, lygiai 
ir buvusieji tų mažų namukų 
savininkai nebesijaučia namiš
kiais, nes daugelyje tų namų 
kompanija visiškai panaikino 
ir be to buvusius menkus pa
tarnavimus. Kompanijos skai
tosi neatsakingomis, nes sritis, 

negyvena- 
kur

• i skaitosi 
gyventojai neturima, o 

išeiti.

Macy darbininkai 
gal turės streikuoti

Macy’s didžiųjų departmen- 
tinių krautuvių ir sandėlių 
darbininkų atstovai (stewar- 
dai) Įvykdė susirinkimą. Iš
klausė Lokalo 1-S prezidento 
Sam Kovenetsky’o raporto, 
penki šimtai steward ų nutarė, 
kad reikia būti pasiruošus 
streikui ii- tam jau padarė 
planų metmenis.

Unijos senasis kontraktas su 
firma baigsis gale šio mėnesio. 
Numatoma, kad streikas (jei
gu firma prie streiko prives) 
gali prasidėti balandžio 1-ą.

Unija reikalauja algos prie
dų* ir trumpesnių darbo va
landų, numažinti nuo 40 iki 
35, be numažinimo namo par- 
sinešamos algos. Taipgi rei
kalauja pagerinimų sveikatos 
apsaugos ir pensijos.

Šimpanzė šokinėjo 
miesto stogais

t

kuris

stiprus: 
šimpanzė, 

išsigavo laisvėn — ir

ba-
ap-

Tūlas Frank Quinn, 
gyvena 427 East 6th St., De
troito žvėryne pirko beždžio
nę, šimpanzę. Jis, esą, visą 
gyvenimą svajojo pirkti bež
džionę. Bet matyti, kad nar
vas, kuriame jis ją laikė, ne
buvo pakankamai 
trečiadienio rytą 
“Mike,
pasileido po New Yorko sto
gus, kartais pro langus įšok
dama ir Į apartmentus, išgąs
dindama gyventojus.

Ją vaikėsi keli policininkai, 
Central Park zoologinio sodo 
ekspertai ir, žinoma, pats 
Frank Quinn.
- Visaip buvo bandyta ją su
gauti : jai buvo numesti 
nanai, kurie buvo mirkyti
svaiginančiame skystyje', med
vilnės rutuliukai, mirkyti ete
ryje, — vis su viltimi, kad 
Mike bent pauostys ir neteks 
savo beezdžioniškos sąmonės. 
Bet Mike vis šokinėjo. Tik po 
dešimties tokių laisvų valan
dų Mike pavargo ir staiga 
nusižeminančiai pasidavė.

Frank Quinn dabar ieško 
pirkėjo savo šimpanzei.

MES NEAPGAUNAMI
Apsaugok i t Savo Investmentus 

Leiskite v mums išegzaminuoti ka
rą, kurį jūs manote pirkti. Kai
po ekspertai mechanikai mes 
GARANTUOJAME $ į $ ant 
pirkinio bet kokio naudoto karo. 
Rockledge Service Station 

TE. 4-4321—9-5 P. M.
Vakarais SP. 9-5517

4 pusi. Laisvė (Liberty), šeštad., Kovo (March) 17, 1956

i

Atminimui mano mylimo draugo

Petro M ikalausko
Mirusio kovo (March) 18, 1954

Jau dveji uratai, kai žiauri mirtis atskyrė 
Petrą nuo manęs: akies mirksniu nutraukė mū
sų pradėtą kalbą; užmerkė akis, kurios taip 
maloniai žiūrėjo; lūpas tariančias žodžius, jo 
balsas nutilo, gyvybės žvakė užgeso amžinai.

Liūdime,
Jo žmona Albina Mikala.un

Žmonės miršta lūšnynuose €
--bet savininkai išsisuka

Dar kita nelaimė, parei
nanti nuo savininku godumo, 
Įvyko: Brooklyno Williams- 
burge septyni žmonės užtroš
ko nuo nuodingų; dujų, nes 
apšildymas jų “apartmente” 
(jeigu taip galima pavadinti) 
rūsyje buvo netinkžynu gazi- 
niu pečiuku. Visa Gonzaiezų 
šeimyna — 28 metų Juanas, 
jo žmona 22 metų Emma, 4 
vaikai, kurių jauniausias, Ju
an J., turėjo tik tris mėnesius, 
ir Emmos 65 metų motina 
Maria Montalvo užtroško.

Tai Įvyko Navy Yard apy
linkėje, 75 Taaffle Place.

Kokia tai vieta?
Tas namas priklauso tūlam 

Salvatore Colucci, kuris pats 
gyvena Woodside. Miesto par
eigūnai sako, kad jie daug 
kartų turėjo “trubelio” su tuo 
pastatu. Dar 1942-ais metais 
tas apartmentinis namas-lau- 
žas buvo rastas netinkamu gy
venimui. Savininkas sutiko 
padaryti remontą, bet jis buvo 
labai paviršutiniškas. Ir ma
tyti, kad nuo to, remonto 14 
metų atgal iki šios dienos ten 
nieko nebuvo taisyta.

Nors miesto inspektoriai 
prieš remontą rado namą 
“netinkamu žmonėms gyven
ti,” jie vėliau neinspektavo. 
Vienok, trumpas laikas po to 
neva remonto namas jau bu
vo apgyventas — žmonėmis, 
žinoma.

195Kais metais Ugnies de- 
partmentas surado, kad tas

Saigoms. — Sekretorius 
Dulles ,atvyko į Saigoną, 
Pietinio Vietnamo sostinę. 
Prieš tai jis lankėsi Kara- 
čyje, Delyje, Colombo j e, Ja- 
kartoje, Bangkoke. Jis taip
gi apsilankys Maniloje ir, 
ko gero, dar užsuks į To
kyo.

$2 Priskaitant Dalis
Lengvi Išmokėjimai. Autorizuo

tas Fabriko Patarnavimas.
MARCO TV

• Pardavimai—Pataisymai
Queens ir Brooklyn

BA. 9-1933.

Puikiausia! Visokiem Pokiliftm! 
Air Conditioned 

KNEER’S 
BALLROOM—HOFBRAU 
32-10 Broadway, Astoria 

(1 blokas nuo B’way EI. Stot.)

CARPENTER & 
GENERAL CONTRACTOR

Sutaisome, perbudavojame, sumo 
dernizuojame, prie ištaisytų skiepų 
ir atikų, porčių su dideliais lan
gais, sliding door closets, fibre tile 
ir metalinių lubų. Nereikalingus da
lykus (violations)) išimame.

BERNHARD A. SHETTKOE, 
5912 —5th Ave., Brooklyn 20, N. Y.

HY. 2-5775.

Vestuvės Mūsų Specialybė! 
2 dideli valgymui rūmai 
Aptarnavimas del 750 

Specialiai vestuviniai pakietai tik 
nuo 5.50 asmeniui. Speciales kai

nos del komunijos pusryčių! 
Del informacijų užeikite arba 

šaukite RA. 8-9607 

namas savimi perstato “pavo
jingas pinkles” gyventojams. 
Buvo pareikalauta daryti tai
symus. Tas nebuvo padaryta. 
Colucci’o sūnus, kuris skaito
si to namo tvarkytoju, buvo 
nubaustas $25. Bet ką reiškia 
$25, jei galima per metus ir 
metus be remonto lupti dide
les nuomas už lūšnyną?

Taip dalykai vilkosi.
Gonzaiezų šeima i tą 

tą, rūsyje, Įsikraustė tik 
savaites atgal. Tai puertori- 
kiečių šeima, atvykusi Į New 
Yorką “laimės ieškoti.” Gon- 
zalezai žinojo, kad butas gan 
pavojingas, 
t i savininko 
mus, bet 
gos, nes 
vykdavo 
tuoti.

Dabar 
vininką 
jeigu spręsti iš panašių atsi
tikimi) patyrimo, tai jis išsi
suks su lengva bausme, o 
apartmentas bus iš naujo iš- 
nuomuotas.

Taip bus iki tol, kol New 
Yorko darbo žmonės privers 
miestą imtis griežtesnių prie
monių prieš gobšius narni) sa
vininkus. B.

bu- 
dvi

Jie bandė prašy- 
daryti pataisy- 

nesulaukė tam pro- 
jaunasis Colucci at
tik nuomos kolek-

miestas traukia sa- 
atsakomybėn. Bet,

ALIEJINĖ ŠILUMA
Su

AMERICAN STANDARD

Šildymo Sistema

[skaitant yi V*]
Bolerius ?k£į Į įj 
Radiatorius etc.

ALIEJINIS PEČIUS

Įskaitant Burnerio 
Kontroliavimą 
ir įdėjimą

$245
5 metai 
Išmokėjimo 
Planas

Dėl Nemokamo Apskaičiavimo 
skambinkite:

Applegate 7-3940
Rex Heat Corp., 581 Liberty Ave. 

Brooklyn, N. Y.

WAGNER THEATRE
110 Wyckoff Ave., Ridgewood 

Tel. HE. 3-2613
Penktad. Kovo 16 iki 21-mos

Apysaka Pirmos Meilės.
“WEDDING BELLS”

taipgi
“The Faithful Peasant”

Su Paul Hoerbiger-Helly Servi, 
Rudolf Carl 

ir
Vėliausios savaitinės žinios

ATDARA IKI 9 P. M.
AMERICAN KITCHENS 

CABINET SINKOS 
29%—40% Nuolaidos 

Modernizuojame 
Virtuves, Maudynes 

Telefonas WY. 3-1141 
Bruckner Pig. & Heating 

299 Bruckner Blvd.
(kamp. 140 St.) 

Arti Tri-Boro Bridge

i • h i ii

Kriaučiams reikalauja 
po 15 centų priedu

Prasidėjus siuvėjų unijos su 
siuvyklų savininkų organiza
cija deryboms, paaiškėjo, kad 
unija reikalauja po 15 centų 
per valandą priedų. Taipgi 
reikalauja, kad firmos pridėtų 
po 2.6 iki 3 procentų (pagal 
algų išmokesčius) unijistų ge
rovės ii’ pensijų planui.

Dabartinis samdytojų mo
kestis i tuos fondus yra 6%. «.

Amalgameitų prezidentas 
Potoffsky sako, kad šapose, 
kur prisilaikoma unijos nuo
statų, po paskiausioje gauto 
12 ir pusės centų priedo prieš 
trejetą metų valandinis (ben
drasis— average) užmokestis 
yra tarp $1.65 ir $1.75 už 
landą.

Derybos liečia 150,000 
vykių darbininkų, apie 
tūkstančių New York ei 
srityje.

va-

siu- 
40 
joii

Teatruose
of
8

Brooklyno Academy 
Music kovo 17-os vakarą, 
vai., Brooklyno Philharmonia 
vykdys šio sezono penktąjį 
koncertą. Vadovauja Sieg
fried Landau1.

išlaikyti meninį

Koncertai Įdomūs. Švelnios 
klasikinės muzikos mėgėjams 
verti išgirsti. Tuo patimi pa
laikome ir savo miesto garbę, 
prisidėdami 
orkestrą.

Academy
Independent 
kinio Fulton

randasi prie pat 
linijos GG trau- 
St. stoties.

KONCERTAS IR VAIDINIMAS

Pradėjimui Vajaus Sukelti SI5,000
Rengia Laisves Bendrovės Direktorių Taryba

Įvyks sekmadienį 2-rą valandą po pietų

BALANDŽIO, 15 APRIL
LIBERTY AUDITORIUM

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

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

Jam akompanuos pianistas Frank Balevičius

O Liaudies Teatras suvaidins aktą iš komedijos

LAPKUS
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.

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

F

■ • •

išlaikymo
$330;

Taip dalinsis mokyklom 
žadėtieji priedai

G u bern ator i u s U arr i m an as 
ir republikonų lyderiai paga
liau priėjo daug maž vie
nodos išvados, kad būtina vals
tijos mokykloms paskyras pa
didinti bent 32 (su virš) mi
lijonais doleriū.

Padidintą paskyrą naudos:
Nustatyti pamatinę būti

niausia mokinio 
mokykloje skalę iki 
dabar yra tik $220.

, Palaikyti esamąsias moki
niams važiuotos lengvatas 
dar vienerius metus.

Pakelti specialius priedus 
nuo $6 iki, $10 per mokinį. 
Tie specialiai priedai yra duo
dami toms mokykloms, kurios 
turi specialius skyrius nesu
kalbantiems angliškai ir fiziš
kai ar protiniai paliegusiems.

Brooklyne pastatytas netoli 
mokyklos sunkvežimis pradė
jo važiuoti be vairuotojo. Ne
toli buvusi trafiko sargu Mrs. 
Jorgensen Įspėjo vaikus bėgti 
iš kelio, o pabėgėlį vežimą 
pasivijo, pagavo ir sustabdė.

GAUKIT laisvei skaitytoja 
Užrašykite Laisvę savo draugui

Frank F. Magallanes, D. C. 
CHIROPRACTOR

Tel. EVcrgreen 3-0066 
830 Manhattan Avenue 

Greenpoint, Brooklyn
Valandos pirmadieniais, tre

čiadieniais ir 
9-1, 7-9 P. M., 
ketvirtadieniais 
niais 10-1, 2-7
Pirmiau buvęs 576 Leonard St.

penktadieniais 
antradieniais, 
ir šeštadie- 

P. M.

T

Podres pašauktas 
militariškon tarnybon

pareiškė:
nėra karo, 
bolininkus šaukti.

atitarnauti tarp se-
Sako, kad jų drafta-

nėra

Jaunuolis Johnny Podres, 
kuris pernąi paskilbo laimėji
mu Yankių tymui dviejų žais
mių, pašauktas militariškon 
tarnybon. Jis turės jon stoti 
ši pirmadieni, New Yorke.

Prieš jo pašaukimą stipriai 
pasisakė bostoniškio tymo 
Red Sox žvaigždė Ted Willi
ams, patsai dviejų karų ve
teranas, buvęs draftuotas Ko
rėjos karui jau būdamas 34 
metų. Jis

“Dabar 
priežasties 
Jie galėtų 
zonų.
vimas .atima iš sportininkų ge
riausius jų metus.

Williams sako, kad Podres 
pirmiau buivo klasifikuotas 
kaip 4F, nes jo nugara pa
žeista, visuomet nešioja pa
stiprinimus. Bet kai tik jis 
paskilbo sporte, tuojau klasi
fikacija tapo pakeista.

Williams už tai kritikuoja 
drafto tarybas. Sako, jog 
korporacijos savo parinktie
siems gaupa paliuosavimus. 
Lygiai turėtų gauti paliuosa
vimus tokie, kaip Podres, ku
rių užsiėmimas reikalauja 
nuolatinės specialios praktikos 
išlaikymui savo stažo ir pir
myn eigos.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gera! Patyręs Barberii

HELP WANTED—FEMALE

Physical Therapist. fttabinis dar
bas. Crotched Mountain gydymo 
centras vaikams. Puikūs įtaisymai. 
Vieta dėl 35. Ml. Monadnock apy
linkėje, N. H., 70 m. nuo Bostono. 
Taipgi reikia reg. slaugių, prie 2'<- 4 
štabinių darbų. Visi nauji moderni
niai pastatai. Dėl pasimątymo ra
šykite: HELEN G. CATHERN, Per
sonai Director, Crotched Mountain, 
Greenfield, N. II.

Motiniška moteriškė priežiūrai 6 
metų vaiko, atlyginimui kambarys, 
valgis ir mažas 
Linksma šeima, 
senyva moteris, 
gliškai. Saukite: LI. 4-0321. 
A. M. arba 6-10 P. M.

primokėjimas. 
Priimtina kad ir 
Turi kalbėti an- 

9-12 ‘

(52-54)

NAMU DARBININKE
Bronx apartmentas, guolis vietojo, 
turi mylėti vaikus. Kalbanti kiek 
angliškai arba vokiškai. Gera mo
kestis tinkamai moteriškei. Sau
kite KI. 3-6708 (1—3 P. M. arba 
po 8 P. M.). (52-54)

MALE and FEMALE

MES PRISTATOME 
JUS J ĮVAIRIUS 

NAMŲ RUOŠOS DARBUS 
Geros Algos

EASTERN EMPLOYMENT 
AGENCY

92-11 147 PI., Jamaica 
OL. 7-0800

REAL ESTATE

Tarptautinėj kaimy- 
80x100. Mū- 

4 mieg- 
Apda- ♦ 

storms, 
vonios, 

su nuo-

Hempstead.
nystėj. Cape Cod.
rinis. Prijungtas garadžius. 
rūmiai, ištaisytas skiepas, 
rytas patio. Aluminum 
Sprinkler. Dvi ištaisytos 
Rokuojama $25,000. $17,000 
stoliu. IV. 1-8730.

((48-54)

East Meadow, viduryje L. I., namų 
statytojas nupigintai parduoda 2 li
kusius namus — MOOREHAVEN 
HOMES — $18,500. Puikiausi Co
lonial Splits-mūriniai ir šingeh’D* 
konstrukcijos, 7 rūmų, l’/4 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., į Front 
St., čia po kairei j Jeffrey St. ir po 
dešinei. 1’/£ bl. iki namų. Tel. 
IV. 6-9721.

(49-54)

Krautuvės Išnuomojimui. Plainviewjk 
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 distfikto. Ideališka dėl Deli
catessen, pihnos klasės vieta garan- , 
tuota. Vieta ant Northside, nuo V 
Woodbury Rd., 150 ft. west of Ar 
South Oyster Bay Rd. Vincent A. 
Lyon, statytojas. Tel. Wells 1-9465. 
Vak. GE. 4-1568. Kelrodis—North
ern State P’way, E. Bronx iki Exit 
36. Tada į pietus (į dešinę) 1’4 
m. iki pirmų trafiko šviesų (Wood
bury Rd.), ir į dešinę pusę bl.

(49-55)

Mt. Vernon. Turiu išvykti Euro
pon, tad parduodu puikų mūrinį 
Stucco Colonial stiliaus namą. 4-, 
miegrūmiai, vonios; salionas./ 
sakitymui rūmas, valgymui ir pus
ryčiams rūmai. Nauja virtuvė, ir 
kiti kambariai. Arti New Haven 
geležinkelio stoties, mokyklos, baž
nyčios ir pirkimo centro. Norime 
$24,500, bet ir galite duoti pasiūly
mą. Mount Vernon 44)008.

(50-53)
Hempstead & West Hempstead iŠ-^ 
baigimas išparduoti visų naujų split 
& ranch namų, $16,500 iki $27,500. 
Model namai ant Woodview Rd., 
Exit 17 ant Southern State'JPkwy, 
važiuojant į šiaurius ant Hejrfpstead 
Avė., mailė ir pusė iki Meadow 
Brook Bank. Atdara visą dieną 4 
šeštadieniais ir sekmadieniais. Som- 
mese, IV. 3-6362. (51-57)

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. Šv. Katrinos 
parap. apylinkėje. Gerai apgyventa 
ir pačiame centre. $40,000. Sav. 
PE. 8-2960.

(49-50)----------- :---------------------- •
New Yorke du moteriški) 

ploščių fabrikantai nuteisti po 
3 mėnesius kalėti ir po $3,- 
000 piniginės pabaudos už pi
gių: medžiagų ploščių pažymėk 
j imą kašmeriniais.

MATTHEW A 
BUYUS
(BUYAUS  KAS)

/

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

*OG**O(J*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArkat 2-6172




