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A. Bimba

Jau galima dėti doleri prieš 
y nikeli, jog ir Amerika ne už 

šimto metų pasikvies Bulga
nina ir Chruščiovą i svečius. 
Jeigu jų nesibijo Londonas, 
tai kodėl turėtų bijotis Wash
ingtonas ?

Labai galimas daiktas, ta-[ Westinghouse fabri- 
iriau kad. jų apsilankymas bus kuose turi ap]e 12,000 dav- 
atidėtas iki po rinkimu. j ynjnkų G;()00 grįžta prie 

--------  ; darbo šį trečiadienį, bet 
South Philadelphijoje strei
kas gali užsitęsti ilgiau, nes 
vietiniai lokalai dar turi 
specifiškus reikalavimus 
kompanijai dėl darbo są
lygų.

Jersey City Westinghou-

Sakau: Tegu gyvuoja čika- 
giečiai!

Ir štai kodėl: Ten i Lietu
vių Moterų Klubą Įstojo vie
nuolika naujų narių, o Į Li
teratūros Draugijos 19-ą kuo
pą įsirašė visas desėtkas.

Argi tas neparodo, jog su 
geromis * pastangomis dar daug 
naujų žmonių galima gauti į 
mūsų pažangiąsias organiza
cijas ?

4 iš liaudiškosios Bulgarijos 
’ pranešama apie dideli spau

dos vajų prieš girtuokliavimą.
Girtuokliavimas yra tokia 

piktybė, kurios dar vis nepa- 
iėgia nusikratyti nė socialis- 

l/įf rtmiai kraštai.
Daugelis žmonių tą piktybę 

pateisina pavadinimu liga. 
Girdi, girtuoklis yra ligonis.

Taip ir netaip. Pasileidi
mas ir nepaisymas nei savęs, 
nei kitų yra pavertę 
liu ne vieną.

girtuok-

atsitiko 
išgąsdi- 

Skaitlin-

Tai, kas kovo 20
M i n n esot o j e, smarkiai 
no ir republikonus.
gas balsavimas už Kefauverį
laikomas protestu ir prieš re
publikonus.

Nėra jokio užtikrinimo, jog 
geras, smarkus demokratas 
nepatrauktų pas save masės 
nepartinių balsuotojų. Jų yra 
milijonai. Jie galvoja : Balsa
vimas už Eisenhoweri reikš 

< balsavimą už Nixona j prezi
dentus. Jie gi Nixono nemy
li ir nenori.

kovo 19
Prašau:
jau šau-

Tarybų Sąjungoje diskusijos 
apie Staliną dar gali Chica- 
gos menševikų orakulą nu
vesti j kreizauzę.

Taip atrodo iš jo 
dienos “Naujienų.”

“Sovietų Sąjungoje
domi stalinistai.”

“Mirusio diktatoriaus gerbė
jai sukėlė kruvinas demonstra
cijas.”

“Stalinas — žmogžudys ir 
• pamišėlis.”

Ir taip eina ir eina per vi
sus puslapius.

Juk tai yra sapaliojimai 
žmogaus, kuriam, kaip sako 
lietuviai, “galvoje gaideliai 
gieda.”

Iš to taško Chicagą galima 
skaityti nelaimingiausiu mies-

• tu pasaulyje. Apart Grigai; 
čio, ten sėdi ir Leonardas Ši- 
/nutis. Jis redaguoja “Drau-

Jgą.” Iš visų minėtų diskusijų
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Nenni užtikrino, kad socialistaiUE jau irgi susitarė su 
Westinghouse kompanija

Pittsburghas. — Nepri- 
i klausoma pažangiečių va
dovaujama unija irgi pasie
kė susitarimą su Westing
house. Kontraktas tarp UE 
ir Westinghouse pasirašo
mas penkeriems metams, 
beveik tokiomis pačiomis 
sąlygomis, kaip tarp West- 

j inghouse ir AFL-CIO elek- 
i tristų unijos (IUE). UE u- 
[ nija Westinghouse fabri-

Jugoslavijos santykiai su 
Tarybų Sąjunga vis gerėja
Maskva. — Santykiai 

tarp Jugoslavijos ir Tary
bų Sąjungos laipsniškai da
rosi vis geresni. Jugoslavi
ja paskyrė naują ambasa
dorių Maskvoje. Jis yra V. 
Micunovic, buvęs užsienio 
reikalų vice-ministras, auk
štesnio rango 
negu ligšiolinis 
rius.

Jugoslavijos
“Borba” ir “Politika” 
bar parsidavinėja ‘ 
vos kioskuose, lygiai kaip > giau amerikiečių. 
Liaudies demokratijų šalių i zai sako, kad Diemas pilnai 
laikraščiai. i Washingtono įrankis.

Jugoslavijos santykiai 
.gerėja ne tik su Tarybų Są- 
juga, bet ir su kitais socia
listiniais kraštai. Kelios 
savaitės atgal, kuomet Len
kijoje mirė Bierutas, prie j 
jo karsto garbės sargybe-' 
je tarp Rytų Europos ir 
Kinijos bei Korėjos komu
nistinių vadų stovėjo ir Ju
goslavijos vice-prezidentas 
S. Vulkmanovic-Tempo.

Tuo tarpu, kai santykiai 
su TSRS, Lenkija, Čekoslo
vakija ir Vengrija darosi 
vis geresni, Jugoslavijos 
santykiai su Rumunija ir

šimutis pasidarė išvadą, lead 
tarybinė valdžia yra “žudikų 
ir bepročių valdžia.”

Well, bet su tos valdžios 
galva dažnai susirašinėja mū
sų šalies prezidentas. Nejaugi 
ir jis yra pavirtęs žudiku ir 
bepročiu ?

Vieno dalyko aš visiškai ne
suprantu : Kodėl Grigaitis ir 
Šimutis šitaip perdaug rūpi
nasi komunistų reikalais?

Dar gal šiek tiek pateisini
mo būdavo ir dienomis sap
nuoti apie Staliną, kai jis bu
vo gyvas. Kur sensas jam ir 
dabar neduoti ramybės?

O kas liečia Stalino vaidme
nį komunistinėje vadovybėje, 
tegu1 apsidirba patys komu
nistai. Jie kol kas pagalbos 
neprašo.

Roma. — Praeitą savai- 
se fabrike 950 UE narių i tę kairiųjų socialistų orga- 
streikuos iki trečiadienio. 
AFL-CIO darbininkai ta
me pačiame streike dar ir
gi negrįžo darban, kadangi 
jie nenori laužyti UE pi- 
kieto linijų.

UE organizacinis direk
torius Matles sako, kad 
kontraktas su Westinghou
se, duodantis visiems dar
bininkams bent 5 centus 
daugiau valandai tuojau ir 
daugiau vėliau, yra ne 
menkas unijos laimėjimas.

Madridas. —J Sprogimas 
įvyko nitroglicerino fabri
ke prie Bilbao, Baskijoje. 
10 daarbininkų užsimušė, 
30 liko sužeista.

Bulgarija dar šaltoki. Mat, 
tos dvi šalys buvo užėmu
sios 1 griežčiausią anti-ju
goslavišką liniją, kai Tito 
buvo smerkiamas.

Paryžius. — Pietinio 
. [Vietnamo Dienųjį* valdžia 

pareigūnas, j prancūzijos, kad ji 
ambasaao- į brauktų savo karines jė-

I gas iš ten. Vietname dar 
laikraščiai i randasi 2,000 francūzų ka

da- I rių. Diemas norėtų Vietna- 
Mask-1 me mažiau francūzų, dau- 

kain I giau amerikiečiu. Francū-

i Alžyro partizanai sudegino 
40,009 gal. tanką benzino Į
Alžyras. —Tlemcen mies- 

prie j te Alžyre nacionalistiniai 
I partizanai francūzų karinė
je bazėje padegė 40,000 ga
lionų kariško benzino, lai
komo vyriausiai tankams. 
Didžiulis gaisras jokiu bū
du negalėjo būti užgesin
tas ir visas benzinas sude
gė.

Francūzai oru atskubino 
Alžyran naujus kareivių 
dalinius iŠ Europos. At
skraidinti keli pulkai užsie
nio legijonierių, senigąlie- 
čių ir pačių francūzų.

/

Kanados srities nareigūnai 
laužo pažangiečiu MM uniją

Toronto. — Metalo kasė
jų unija, Mine, Mill, and 
Smelter Workers, padarė 
truputėlį pakaitos savo už- 
vadinime, pridėdama prie 
vardo žodį “Kanada” 
skliauteliuose — (Canada). 
Kadangi ta unija pažan
giečių vadovaujama, On
tario srities pareigūnai tuo- 
mi pasinaudojo, kad pra
dėti uniją laužyti: jie pas
kelbė, kad Mine-Mill uni
ja daugiau neturi derybų 
teisių Kanados toje srityje, 
kadangi ji pakeitė pavadi
nimą. Esą, tai “ne ta pati 
unija.” , .

ne “Avanti” tilpo vedama
sis straipsnis, kuriame bu
vo aštriai kritikuojami bū
dai, kuriais Tarybų Sąjun
ga dabar re-egzaminuoja 
Stalino rolę. Iš to daugelis 
darė išvadas, kad kairieji 
socialistai nutrauks vieny
bės paktą su komunistais. 
Bet savaitgalyje kairiųjų 
socialistu savaitiniame or
gane “Mondo Operaio” 
(“Darbo Pasaulis”) tilpo 
Nennio straipsnis. Parti
jos vadovas Nenni ten sa- j rovei.

Aštrios kalėjimo bausmes šešiem 
Clevelando darbininkui veikėjam

Clevelandas. — Federali
nis teisėjas Charles J. Mac- 
Namee išnešė kraštutiniai 
aštrias bausmes šešiems 
Ohio komunistams, kurie 
buvo teisti po Smitho aktu. 
Benki jų gavo maksimales 
baudas, kokias prileidžia 
įstatymas.

, Sekamieji tapo nuteisti:
Joseph Brandt, 46 metų, 

penkeriems metams kalėji- 
jmo; George Watt, 46 metų, 
penkeriems metams kalėji
mo ; Anthony Krchmarek,

Jordanas priartėjo prie Sirijos, 
Egipto ir Saudi-Ar abi jos pakto
Damaskas. — Jordanas 

ir Sirija pasirašė karinį 
paktą, kuris sako, kad 
kiekvienas izraeliečiu už
puolimas ant vienos tų 
dviejų šalių bus skaitomas 
užpuolimu ir prieš kitą ša
lį. Po paktu pasirašė Si
rijos generalinio štabo vir
šininkas Savkat Šukair ir 
Jordano Arabiško legijono 
naujasis komandierius ge
nerolas Radi Inabas.

Sirija ir Jordanas kartu pasienyje, prie to kampo, 
turi 450 mylių rubežių su kur jos susieina su Izraeliu.

Gruzijoje ramu, visokie gandai 
apie riaušes, streikus, netikri

Maskva. — Amerikiečiai 
korespondentai praneša iš 
čia, kad gandai .apie riau
šes ir studentų streikus 
Gruzijos sostinėje Tbilisi 
yra netikri. Bet iš* Gruzijos 
atėję laikraščiai rodo, kad 
ten gal vyko kai kurios de
monstracijos ir neramu
mai, nes tie laikraščiai kal
ba apie milicijos klaidas ne
palaikant pilnos tvarkos ir 
ramybės.

Praeitą savaitgalį užsie
nyje buvo pranešta, kad 
Gruzijos universiteto stu
dentai sustreikavo,^ protes
tuodami prieš Stalino' kri
tikavimą. Užsienio laikraš
čiai sakė, kad gruzinai, ku
rie ypatingai didžiavosi 
Stalinu' kaip savo tautos 
sūnumi, nepatenkinti ta 
kritika.

Bet amerikiečiai kores- 

ko, kad Italijos socialistai 
pagrindiniai priima Tary
bų Sąjungą ir jos socialisti
nę revoliuciją ir . priims 
ateityje. Jis sako, kad iš
kelti faktai apie Stalino ro
lę, neteisingus kaltinimus 
ir demokratijos stoką per 
du dešimtmečius, sukrėtė 
socialistus, bet tas nereiš
kia, kad jie nutrauks bend
radarbiavimą su Italijos 
komunistais.

Tas bendradarbiavimas, 
sako Nenni, būtinas Itali
jos darbininkų klasės ge-

58 metų, irgi penkeriems 
metams ir tiek pat Martin 
Chansey ir Frank Hash
mal. Lucille Bethancourt 
gavo 3 su puse metų kalėji
mo.

Aštrios bausmes* iššaukė 
nemenką 
landė.

Nors
(išimant 
dintos, jie visi gaus užsta
tus, išeis laisvėn ir ape
liuos.

nuostabą Cleve-

kaucijos visiems
Hashmal) padi-

Izraeliu. Nuo dabar abi ša
lys kartu atsakys, sako jos, 
į izraeliečių atakas.

Pasirašydama sutartį su 
Sirija, Jordano valdžia 
tokiu būdu priartina savo 
šalį prie Egipto vadovauja
mo Egipto, Sirijos ir Saudi 
Arabijos bloko. Bet Jor
danas dar nėra pasirengęs 
pilnai į tą bloką įstoti.

Sirijos-Jordano sutartis 
pasirašyta tų dviejų kraštų 

pondentai (New Yorko “Ti
mes” ir “Herald Tribune”) 
sako, kad kritika prieš vie
no asmens * garbinimą ir 
Stalino klaidas vedama 
Gruzijos spaudoje ir orga
nizacijose, lygiai kaip kito
se Tarybų Sąjungos dalyse. 
Studentų streiko nebuvo ir 
visoje Gruzijoje ramu.

Ištisa divizija ginkluota 
raketinėm atomų kanuolėm

Washingtonas. — 101-ma 
parašu tistų divizija, kuri 
buvo laikinai paleista, da
bar atgaivinama, bet ji 
bus ne parašutistų, o pirma 
Amerikos perdėm atomine 
artilerija ginkluota divizi
ja. Šios divizijos ženklas 
yra rėkiantis erelis. Karo 
departmentas sako, 
dabar tas erelis “savo na-

visus Kipro gyventojus
Nicosia. — Praeitą sa

vaitgalį Graikija minėjo 
savo nepriklausomybės 135 
sukaktį. Bijodami, kad Kip
ro gyventojai demonstruos 
už prisijungimą prie Grai
kijos, britai uždarė po na
miniu areštu beveik pusę 
milijono kipriečių. Apie 
20,000 britu kareiviu ir 
jiems tarnaujančių polici
ninkų išsisklaidė po visus 
miestus, miestelius ir di
desnius kaimus. Gyvento
jai buvo įspėti, kad jie bus 
sušaudyti vietoje, jeigu pa
sirodys gatvėse. Tik ma
žiausiuose kaimeliuose bri
tai gyventojų neuždarė.

Tradiciniai, Kipro gyven
tojai švęsdavo Graikijos

Eisenhoweris konferiioja su 
Kanados ir Meksikos vadais

prezidentu Adolfo 
Cortines. s Sakoma,

White Sulphur Springs, 
W. Virginia. — Prezidentas 
Eisenhoweris čia pirmadie
nio popietį pradėjo pasita
rimus su Kanados premjeru 
Louis St. Laurent ir Mek
sikos

I Ruiz
kad pasitarimai vedami be 
priruoštos dienotvarkės — 
tai tik “n^eformališkas 
draugiškas trijų Šiaurės 
Amerikos valstybių galvų 
pasikalbėjimas.”

Eisenhowerio patarėjai 
sako, kad jis pakvietė Ka
nados premjerą ir Meksi
kos prezidentą tik šiaip, 
draugiškumo sumetimais. 

Prezidentas mato gydytoją 
du kartu kiekvieną dieną
Washingtonas. — Pusme

tis praslinko nuo prez. Ei
senhowerio širdies smūgio. 
Jo .spaudos asistentas Ha
gerty sąryšyje su tuo da
vė pareiškimą spaudai. Jis 
•sako, kad ’ prezidentas dar 
vis tebegerėja. Daktarų pa
tariamas, jis ilsisi, bet 
taipgi lengvai mankštinasi 
— jis kasdieną bent kiek 
paplaukinėja Baltojo na
mo baseine, o kuomet tik 
oras neblogas, lošia galfą i 
pievoje prie namo.

iBijua puocuzauvdv 'jivni.yiv/
Jis daktaro egzaminuoja- Į atsakys Stassenui apie A- 

mas du kartu per dieną: ' nierikos patiektą nusigink- 
kas rytą ir kas vakarą, šio- i Javimo kontrolės planą, 
mis dienomis širdies spe- Į 
cialistas Dr. White, kuris Manila. — Trys Filipinų 
jį gydė po priepuolio, jam Kongreso vadai, jų tarpe 
duos nuodugnų egzaminą- atstovų buto spykeris Jose 
vimą. : Laurel, pareiškė, kad Ame-

------- ---------- i rika ekonominiai išnaudo-
Khartumas. — čekoslo-■ ja Filipinus ir filipiniečius 

vakija pasiūlė parduoti! traktuoja su panieka, 
ginklų Sudanui.

'guose laiko atomus.”
Minimoji divizija turės 

atomines patrankas, kurios 
žinomos kaip “Honest 
John”. Jos gali šauti ato
minius raketus ir taipgi 

kadį paprastus artilerijos šovi
nius.

nepriklausomybės dieną ly
giai kaip pačios Graikijos 
gyventojai —paradais, kar- 
nivalais, prakalbomis. Bet 
šiuo kartu naminis areštas 
sulaikė tuos minėjimus. Ne
žiūrint to, nacionalistai 
daugelyje vietų pajėgė iš
kelti Graikijos tautines vė
liavas.

Pačioje Graikijoje visuo
se nepriklausomybės minė
jimuose buvo prisiminti 

gyventojai. New 
kur 5th Ave. įvyko 
graikų paradas, iš- 
prieš britų brutališ-

Yorke, 
didelis 
kabos 
kurna, K 7
Makarioso išlaisvinimą bu
vo nešamos.

Esą, į Washingtona vis at
vyksta svečiai iš tolimiau
siu kraštu, ir Eisenhoweris 
nutarė, kad laikas pakvies
ti artimiausius kaimynus, 
kanadiečius ir meksikie
čius.

Keli mėnesiai atgal, kuo
met Eisenhoweris išsiuntė 
pakvietimus, ir kanadiečiai 
ir meksikiečiai jautėsi bent 
kiek įžeisti. Mat, Eisenhow- 
eris neinformavo Cortines, 
kad kviečiamas St. Lau
rent, ir neinformavo St. 
Laurent, kad kviečiamas 
Cortines. Jie abu todėl jau
tė, kad tai ne pakvietimas, 
o “pasaukimas.”

Paskutiniai
pranešimai

Jungtinės Tautos. — J. T. 
generalinis sekretorius Dag 
Hammarskjold šiandien 
(antradieni) išvyksta į Ar
timuosius Rytus.

Pirmadienį prasidėjo J. 
T. Saugumo tarybos posė
dis, šauktas Artimųjų Ry
tų padėčiai svarstyti.

Londonas. — šią savaitę 
Į J. T. nusiginklavimo komi- 
, sijos posėdžiuose Gromyko

Manila. — Trys Filipinų 
i vadai, jų tarpe

Washingtonas. — Missi
ssippi rasistinis senatorius 
Stennis sako, kad diksikra- 
tai remsią Adlai Stevenso- 
ną. ,

ORAS NEW YORKE
Apsiniaukę, šilčiau
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DISKUSIJOS

KAS KA RAŠO IR SAKO
metais plataus ekrano kino- 
teatras bus įrengtas Kaune, 
šeštojo penkmečio eigoje 
bus pastatytas dviejų žiū
rovų salių 1,200 vietų kino
teatras Vilniuje, 500 vietų 
kinoteatrai Klaipėdoje, 
Kapsuke, 500 vietų vasaros 
kinoteatras Palangoje ir 
300 vietų Kėdainiuose.

“Visos eilės respublikos 
Jau tik apie mėnuo be-Į rajonų centruose numaty-

apie kanadiečių
SUVAŽIAVIMĄ

šių metų balandžio mėne- 
i šio 28-29 dd., Toronte įvyks 
: visų Kanados Lietuvių Lite- 
I ratūros Draugijos kuopų 
: atstovu suvažiavimas. Apie 
jį LLD K. P. Komitetas ši
taip praneša Liaudies Bal
se:

’i “Jau tik apie menuo De- rajonų centruose nuinavy- 
'! liko ligi LLD Kanados Kuo- ta pastatyti naujus kultū-

zmomu. 
žymiausieji

kiekvienoje

DISKUSIJOS, prasidėjusios dėl TSKP 20-ojo suvažia
vimo nutarimų, vyksta visame pasaulyje.

Ryškiausiomis jos pasirodė Tarybų Sąjungoje. Ten 
vyksta milžiniški darbininkų ir tarnautojų mitingai, ku
riuose dalyvauja po keletą dešimtų tūkstančių 
Pranešimus tuose mitinguose daro patys 
partijos ir vyriausybės pareigūnai.

Lietuvoje taipgi kiekviename fabrike,
įmonėje darbininkai renkasi i mitingus ir diskusuoja.

Tas pats yra ir buržuaziniuose kraštuose. Pirmiausiai, 
aišku, svarsto 20-ojo suvažiavimo nutarimus patys ko
munistai. Ir svarstymo centre stovi “asmenybės kultas,” 
J. Stalino veiklos kritiška peržvalga, įvertinimas.

Amerikoje taipgi vyksta diskusijos. Dienraštis Daily 
Worker atidarė savo skiltis žmonėms, norintiems pasi
sakyti tuo klausimu. Jau tilpo eilė rašinių. Pasireiškia 
nuomonių skirtumu. Ir tai gerai, nes tai padės marksis
tams geriau išsiaiškinti.

SUVAŽIAVIME viena sesija buvo uždarytomis duri
mis. Ten Chruščiovas sakė kalbą apie J. Staliną, apie pa
sireiškusį asmenybės kultą ir su tuo susijusią žalą kraš-

Chruščiovas ten pateikė visus faktus, atrastus trejų 
metų bėgyje (po Stalino mirties), kai Centro Komitetas 
pasiryžo visa tai pagrindiniai nagrinėti, ištirti.

Gaila, kad viso tos kalbos turinio mes neturime; gaila, 
kad ji nėra paskelbta visumoje. Veikiausia neužilgo ji 
bus paskelbta, tuomet galėsime daugiau apie tai pasa
kyti.

Chruščiovas pripažino, jog Stalinas yra suvaidinęs 
didžiulę rolę Tarybų Sąjungos padaryme tuo, kuo ji 
Šiandien yra. Jis atliko didžiulį darbą civilinio karo me
tu, revoliucijos metu; jis gerai vadovavo kovai prieš 
trockizmą ir trockizmas buvo nugalėtas; jis kovojo už 
šalies suindustrializavimą, supramoninnną; jis kovojo 
už žemės ūkio sukolektyvinimą.

Stalinas tuo būdu iškilo, įgavo negirdėtos įtakos ir 
pasitikėjimo. Išsivystė manymas, būk jis Jau esąs ne
klaidingas.

Gi klaidų jis darė.
Antrojo pasaulinio karo išvakarėse šajis nebuvo už

tenkamai prirengta karui, nes Stalinas manė, iog Hitle
ris karo nepradės. .lis neatsižvelgė i tai, kad Hitleris 
ruošia divizijas Tarybų Sąjungos pasienyje; jis nepaisė 
įspėjimų, atėjusių iš užsienio. Dėl to karas padarė daug 
tarybinėms tautoms žalos, didžiulių nuostolių, kurių 
būtų buvę galima išvengti, jei Stalinas, kaip šalies prem
jeras, būtu paklausęs kitų.

Šis, atrodo, bus vyriausias Stalino nusidėjimas, pati 
didžiausia klaida.

Bet jų buvo ir daugiau. Kovoje su trockistais ir viso
kiais teroristais buvo užpulta ir nubausta nekaltų vei
kėjų, apskelbtų liaudies priešais.

Vadovaujamieji Stalino organai valdžioje neužtenka
mai kreipė dėmesio į piliečių civilines, demokratines tei
ses. į jų saugojimą. O tai kenkė šalies pirmynžangai 
tai kenkė socializmui triumfuoti pirmyn.

Ir šiandien Centro Komitetas ir valstybiniai organai 
atsargiai egzaminuoja, peržiūri kiekvieną bylą, sudary
tą prieš veikėjus. Suradęs, kad tas ar kitas asmuo buvo 
neteisingai baustas, jis reabilituojamas, atsteigiamas. 
Žmonės, kurie buvo neteisingai įkalinti, sugrąžinti lais
vėn, aprūpinami pensijomis, butais, viskuo, kas. yra 
jiems reikalinga, žodžiu, atsteigiamas teisėtumas ten, 
kur jis buvo pažeistas.

Tokie vyriausi dalykai buvo pareikšti Chruščiovo kal
boje, kaip sako pranešimai.

ros namus, kuriuose taip 
įvyks baland. 28-29 pat bus įrengiami staciona- 

; d., Toronte. Labai svarbu, riniai kinai.
i kad visos Kanadoje gyvuo
jančios LLD kuopos bei jų 
nariai imtų dalyvumą su
važiavime. Lig šiol dar tik 
Winnipego ir Toronto kuo
pos parode aktyvumo pasi
ruošimui prie suvažiavimo, 

j šių kuopų narių dedamos 
pastangos, kad būtų pasek
mingas suvažiavimas, tu
rėtų būti ne tik priminimu, 
bet ir paraginimu visoms 
kitoms Kanados LLD kuo
poms paspartinti pasiruo
šimą ir dėti visas galimas 
pastangas atsiuntimui de
legatų į suvažiavimą,.

“Per apie septynis metus 
'neturėjome LLD Kanados 
, kuopų atstovų suvažiavimo.
i Per ši laikotarpį iškilo daug 
į visuomeninių ir organiza- 
į elnių problemų, kurias šau
kiamas suvažiavimas turės

į aptarti. Kuopų valdybas ir 
i visus narius prašome pasi
rūpinti, kad šio ir ateinan
čio mėnesio kuopų narių 
susirinkimuose būtų disku*

: suojama suvažiavimui 
i tomi uždaviniai: i
į “1. LLD būdavojimo 
blemos Kanadoje.

“2. Apšvietos plėtimo rei-

■ pu Atstovų Suvažiavimo, 
i kuris

pro-

“Respublikos kaimo vie
tovėse bus įvesta eksploa
tacijon maždaug 130 naujų 
kino taškų. Daugumoje tai 
bus stacionariniai c kinai, 
steigiami netarpiškai koL 
ūkiuose, tarybiniuose ū- 
kiuose ir MTS. Šie kinai 
bus aprūpinti naujausia a- 
paratūra ir galės parodyti 
kaimo darbo žmonėms ne 
mažiau kaip 10—12 kinofil- 
mų per mėnesį.

“šeštajame penkmetyje 
kaimo vietovėse numatyta 
aptarnauti dvigubai dau- 

| giau žiūrovų, negu per pra
ėjusį penkmetį.

“Žymiai bus pagerinta 
ir demonstravimo kokybė. 
Jau šiais metais respubli
kos kaimo kino tinklui iš
vystyti ir pakaitai bus 
gauti 132 komplektai nau
josios kino aparatūros.

“Naujajame penkmetyje 
mūsų kaimo žiūrovai matys 
žymiai daugiau dubliuotų į 
lietuvių kalbą lietuvių kal
ba kinofilmų. Platų užmojį 
įgaus žemės ūkio, moksli- 
nih techninių ir dokumenti
nių filmų demonstravimas.”

“8. LLD bei jos n-irių vi
suomeniniai uždaviniai. ;

“Šiais ir kitais klausimais I 
įprašome gerai padiskusuoti 
i ir iškilusius pasiūlymus 
prašome pranešti LLD K. 

!V. Komitetui prieš suvažia- 
i vimą ar tiesiog per savo 
j kuopos atstovus suvažiavi- 
mui,

“LLD K. V. K. viską da
rome, kad suvažiavimas 
būtų pasekmingas, bet jo 
pasėkmingumas vyriau
siai priklausys nuo kuopti 
atstovų dalyvavimo bei pa
siruošimo suvažiavimui.

“Pakartotinai prašome 
ir raginame visus LLD na
rius Kanadoje ruoštis ir 
imti dalyvumą suvažiavime. 
Laiko maža,, o uždaviniai 
dideli, tad paspartinkime 
veiklą pasiruošimui dėl su
važiavimo.”

KINOTEATRAI 
LIETUVOJE

Lietuvos kinofikacijos 
valdybos viršininkas R, Vi- 

Įšinskas praneša “Tiesoje” 
apie plėtojimą kino teatrų 

i Lietuvoje, apie naujų sta- 
! tymą ir senųjų gerinimą, 
j Skaitome:
I “Direktyvų

Iš A. L Mikojano kalbos apie 
praeities klaidas

Buržuazinė spauda labai 
daug rašė apie A. I. Mikojano 
kalbą, pasakytą, TSKP XX-su- 
važiavime, apie jo kritiką, pa
reikštą toje kalboje Stalinui ir 
kt. žemiau mes paduodame 
tą, Mikojano kalbos dalį, kuri 
liečia paminėtuosius klausi
mus.—Red.

re i*
bu-

ir
eile

Ar mėnulio atmainos 
turi reikšmės ant 
augmenų sodinimo?

Kad mėnulio atmainos turi 
įtakos ant augmenų sodinimo, 
tai yra keleto tūkstančių me
tų senumo religiniai astrologi
nė supersticija (prietaras),— 
lygiai taip, kaip kad žmogaus 
charakteris bei laimė priklau
santi nuo to, po kuria planeta 
bei zodiako ženklu jis yra gi
męs. Bet šis prietaras, kaip ir 
kiekvienas religinis dalykas, 
yra taip tamsių žmonių galvo
se prigijęs, kad net ir nemaži, 
rodos, pusėtinai apsišvietusių 
žmonių nuo tos daugdievybi- 
nės astrologijos prietarų nėra 
laisvi.

Nesigilinant j kitas naujovi- 
nių mokslininkų atmestas as
trologines nesąmones, čia no
riu pabrėžti įrodymus prieš 
mėnulinį prietarą augmenis 

šalys imperializmo epo-į sėjant, sodinant bei persodi-

ti ir vargui ar yra teisingas ži
nomas Stalino pasakymas 
“Ekonominėse socializmo TSR 
Sąjungoje problemose,” lie
čiantis JAV, Angliją ir Pran
cūziją, apie tai, kad po to, 
kai pasaulinė rinka suskilo 
“gamybos apimtis šiose šaly
se mažės.” šis teigimas ne
paaiškina sudėtingų ir prieš
taringų šiuolaikinio kapitaliz
mo reiškinių bei fakto, kad 
kapitalistinė gamyba auga po 
karo daugelyje šalių.

Kaip apie tai jau buvo kal
bama CK pranešime, Leninas 
1916 metais savo veikale apie 
imperializmą, genialiai nušvie
tęs imperializmo dėsningu
mus, nurodė, kad kapitalizmo 
puvimas nepašalina smarkaus 
gamybos augimo, kad atski
ros pramonės šakos, atski
ros 
choje su didesne ar 
jėga rodo tai vieną, 
šių tendencijų.

Visi faktai sako,

Aš norėčiau pareikšti taip 
pat kai kuriuos samprotavi
mus klausimu dėl mūsų komu
nistų darbo ideologijos srity
je'.

Objektyviai kalbant, dalį 
kaltės dėl nepatenkinamos 
ideologinio darbo būklės 
kia priskirti aplinkai, kuri 
v o sudaryta moksliniam 
ideologiniam darbui per 
ankstesnių metų. Bet neg
jama, kad tam /tikra kaltė už 
mūsų rimtą atsilikimą ideolo
giniame fronte tenka ir pa
tiems šio fronto darbuoto
jams.

Deja, per pastaruosius 15-20 | 
motų pas mus mažai, labai 
mažai buvo kreipiamasi į le
nininių idėjų lobyną, tiek mū
sų šalies vidaus gyvenimo, 
tiek ir tarptautinės padėties 
reiškiniams suprasti ir paaiš
kinti. Tai vyko, žinoma, ne 
todėl, kad lenininės idėjos pa
seno arba yra nepakankamos 
dabartinei padėčiai suprasti.

Leninizmas, kuris yra kūry
binis marksizmo išvystymas 
imperializmo ir proletarinių 
revoliucijų epochoje, išsaugo
ja ir išsaugos visą savo moks- 
linę-teorinę ir politinę jėgą 
bei praktinę reikšmę.

Genialūs Lenino pasisaky
mai apie visuomenės vystymo
si dėsningumus yra neįkainuo
jamas daugelio šiuolaikinių 
reiškinių teisingo supratimo 
šaltinis. Ne, be Lenino jų ne- 

• ne- 
Sgalima suprasti dabartinės 

Kovo 15 d. Laisvėje per* £ pašau lib padėties, pūvančio 
„b” « kapitalizmo- vystymosi dėsniu* 

popie-j?gumų imperializmo epochoje, 
proletarinės revoliucijos liki
mo ir jos pergalės, socializmo 
ir komunizmo statybos ke
lių.

Remdamasi amžinai gyvu 
leninizmo mokymu, mūsų par
tija, jos. Centro Komitetas, už
sienio komunistų ir darbinin
kų partijos kūrybiškai pritai
ko šį mokymą, analizvJodamos 
konkrečius šiuolaikinio laiko
tarpio įvykius bei reiškinius 
visuomenės vystymosi ir tuo 
pačiu praturtina marksizmą- 
leninizmą.

TSKP Centro Komiteto ata
skaitiniame pranešime aiškiai 
išanalizuojama dabartinė ka
pitalizmo padėtis. Pastaruo
ju laikotarpiu kapitalistinėse 
šalyse tam tikru mastu augo 
pramonės produkcija. Bet šis 
augimas vyko tokiomis sąly
gomis, kai toliau aštrėjo ka
pitalistinės gamybos priešta
ravimai, stiprėjo jos ekonomi
kos nepastovumas. Kapitalis
tinė ekonomika yra per dide
lio įtempimo būklėje, jai gre
sia ekonominės krizes sprogi
mas. Toliau silpnėja kapita
listinė sistema. Vykstą pasau- 
linis-istorinis kapitalizmo ly- 

į ginamojo svorio mažėjimo ir 
neiškęsihi, kas į socializmo lyginamojo svorio 

didėjimo pasaulio ekonomiko
je procesas.

Visų mūsų negali nedomin
ti kapitalizmo dabartinės pa
dėties klausimas, klausimas 
dėl to, ar kapitalizmas gali 
puvimo ir bendros krizės lai
kotarpiui aplamai vystytis? 
Ar galima šiandien ir rytoj 
techninė pažanga bei gamy
bos augimas kapitalistinėse 
šalyse?

Marksizmui-leninizmui sve
tima kapitalizmo absoliutaus 
sustingimo teorija. Negalima 
manyti, kad bendra kapitaliz
mo krizė veda į gamybos au
gimo ir techninės pažangos 
nutraukimą kapitalistinėse ša
lyse.

Analizuojant šiuolaikinio 
kapitalizmo; ekonomikos būk
lę, vargu ar mums gali pade-’

01 • • p. . įsaitnus. iNo, ne menino jųuncUtytOJŲ valsai įgalima suprasti, be Lenino

į skaitęs “Polemiką ir kritiką
neiškenčiau', 
riaus 
klaidu 
daro.

paėmiau 
ir mislinu, . kad tas 
nedaro, kas nieko ne- 
Mano supratimu, drau- 
kritika, be ambicijų, 

labai pageidautina. Anot R. 
Mizaros, “skaityt reikia vis-

Aš nežinau, kode] taip ,už
sipuolama ant Miko Detroi- 
tiečio. Aš daug pasimokinau 
iš jo. Nemanau, kad ir pats 
Spartakas būtų rašęs, jei ne 
tas “neva,” anot Spartako, 
kritikas. Jau čia ne kritika, 
ale nedraugiškas užsipuoli
mas. Spartakas pats pabrau
kė, kad pe-rė-jo ir per-ė-jo. 
Tik nerašyk višta ar žmogus, 
ir nežinosi, kas perėjo; šne
kant skamba vienodai. Kad 
per-eit sienos negalima, tas 
tiesa, be ginčo. Tik 
žinau, kur Spartakas 
Suvienytose Valstijose 
šeimą, kuri turi vieną
tį ir iš valdžios gauna $600 
taksų formoje? Norėčiau, 
kad mielas “kritikas” priro
dytų, kur ir kas tiek gauna. 
Nesąmone, tikrai! Nemanau, 
kad iškęs ir Mikas Detroitie- 
tis. Greičiausiai Spartakas 
nori pasirodyt, “kas aš.”

A. Žilėnas liepia nesijuok
ti, bet mes
sveiki, be juoko. Man D. M. 
feolomskas kartą atrašė laišką, 
kuriame skamba šitaip: “La
bai daug turiu darbo, tai ra*

O jisai 
ne ant

as ne
randa 
tokią 

vaiku*

mažesne
tai kitą

šių 
lai-
pa-

AMERIKINIAMS marksistams iš viso to pamoka iš
plaukia tokia: jie turi galvoti savys.toviškiau, aklai ne
girti visko, kas daroma socialistiniame pasaulyje, nes Į šviesoje mūsų respublikos 
pasitaiko ir ten klaidų — kur jų, pagaliau, nepasitaiko?1 j kino tinklui toliau vystytis

projekto

Reikia daugiau remtis darbo žmonių masėmis.
Stalino “nudievinimas” Tarybų Sąjungoje, pastatymas 

jo asmens reikiamoje vietoje, užkirtimas kelio bet ko
kiam. “asmenybės kultui” toliau pasireikšti, tą šalį didžiai 
sutvirtins ir ji žygiuos pirmyn spartesniais tempais, ne
gu žygiavo ligi šiol.

Juo aukočiau kils ekonominis Tarybų Sąjungos žmo- 
nių gyvenimo lygis, juo smarkiau plėsis ten mokslas 
kultūra, juo didesnes ir platesnes laisves turės tarybinės 
tautos ir paskyri piliečiai, tuo labiau visa tai pasitar
naus kapitalistinio pasaulio marksistams ir visiems dar
bo žmonėms.

Kadaise, prieš apie 35 metus, kai Tarybų Sąjunga buvo 
apsupta priešiškų kapitalistinių valstybių, kai ji buvo 
silpnutė, Amerikos marksistai dažnai kėlė obalsius: 
“Ginkime Tarybų Sąjungą!” šiandien padėtis yra kito
kia. šiandien jau trečdalį pasaulio sudaro socialistinės 
valstybės, o šimtai milijonų buržuazinių šalių žmonių

atsiveria plačiausios per
spektyvos. Respublikoje nu- 
inatyta visos eiles naujų ki- 
npteatrų statyba. Dar šiais 
metais bus rekonstruoja
mas respublikos sostinės — 
Vilniaus kinoteatras “Mas- 

ir kva,” plačiajam ekranui 
pritaikomas kinoteatras 
“Pergalė,” pradėjta vasaros:

I kinoteatro statyba Drus- 
! kin inkuose. Artimiausiais

sau ant šito stalo.” 
i ašė ant popieriaus, 
stalo. Stalas liko.

Labai gerai, kad. L. Prū$ei- 
ka pradėjo rašyt! savo atsi
minimus apie kalėjimą, Sibirą, 
apie pabėgimą iš Sibiro. Iš 
anksto žinau, kad bus labai 
įdomi knyga. Prižadėjau; $5 
ir prisiųsiu LLD Centrui.

F. iZavis
Bethlehem, Pa.

kad 
Lenino teiginių negalima 
Ryti toje ar kitoje dalyje 
senusiais.

Beje, negalima nepastebėti, 
jog ir kai kurie kiti “Ekono
minių problemų” teig i n i a i , 
griežtai į juos žiūrint, taip pat 
reikalauja, kad mūsų ekono
mistai giliai juos išnagrinėtų 
ir kritiškai peržiūrėtų mark
sizmo - leninizmo požiūriu,.

Istorijos eiga rodo, kad visi 
principiniai marksizmo - leni
nizmo teiginiai nekintamai pa
sitvirtina ir šiame imperializ
mo vystymosi etape, 
bendro teigimo maža, 
privalome konkrečiai išnagri
nėti — kada, kur, kokiu mas
tu ir kaip tai vyksta.

Mes rimtai atsiliekame, ty
rinėdami šiuolaikinį kapitaliz
mo etapą, giliai nenagrinėja
me faktų bei skaičių, dažnai 
apsiribojame tuo, kad agita
cijos tikslais pasičiumpame! 
atskirus faktus apie artėjan
čios 'krizes požymius, apie dar
bo žmonių ąuskurdimą, bet 
visapusiškai ir giliai neįverti
name reiškinių, vykstančių už
sienio šalių gyvenime. Mūsų 
ekonomistai, tyrinėdami Tary
bų Sąjungos ir liaudies demo
kratijos šalių ekonomiką, daž
nai slidinėja paviršiumi, ne
prieina iki gelmių, rimtai ne
analizuoja ir neapibendrina, 
vengia nušviesti atskirų šalių 
vystymosi ypatybes.

O pagaliau ir kas pas mus 
gali rimtai nagrinėti 
klausimus? iki karo turėjo
me Pasaulinio ūkio Ir pasau
linės politikos institutą, bet ir 
tas likviduotas, o vienintelis 
Mokslų akademijos sistemoje 
Ekonomikos institutas nesusi
doroja, o ir negali susidoro
ti su giliu ir socializmo šalių 
ir kapitalizmo šalių ekonomi
kos tyrinėjimu. Dar yra Moks
lų akademijos sistemoje insti
tutas, nagrinėjantis Rytų 
klausimus, bet apie jį galima 
pasakyti, kad jeigu visi Rytai 
mūsų laikais pabudo, tai šis 
institutas snaudžia iki šiol.

Ar ne laikas jam pakilti iki 
mūsų meto reikalavimu ly
gio ?

Sunku suprasti ii- tai, kodėl 
likviduotas .139 metus gyva
vęs Maskvos Orientalistikos 
institutas, ir dar kaip tik to
kiu laikotarpiu, kai mūsų ry
šiai su Rytais auga ir stiprėja, 
kai, plečiantis ekonominiams, 
politiniams, kultūriniams ry
šiams su Rytų šalimis, neiš
matuojamai padidėjo tarybi
nės visuomenės susidomėjimas 
jomis, reikalas turėti žmonių, 
mokančių Rytų šalių kalbas, 
žinančių jų. ekonomiką, kultū
rą.

nant.
Per keletą pastarųjų metų 

praktikuoju amatūrinę gėlin- 
ninkystę., Kaip ir prietaringi 
žmonės, gėles sodinant bei 
persodinant ir aš žiūriu į mė
nulio atmainas: visuomet tam 
darbui pasirenku sulyg prie
taru pačią “blogiausią” mėnu
lio atmainą—delčią, kad įro
dyt, jog tai neturi jokios 
augalui reikšmės. Ir keleto 
metų praktika neparodė jokio 
skirtumo tarp 
nučio.

žinau vieną 
Islande, kurio 
būti pavyzdžiu

delčios ir jau-

asmenį Long 
gėlynas gali 

visiems. Kar-
tą užklausiau jį, po kuria mė- 

Bet to nu]i0 atmaina jis savo gėles 
Mes sodina bei persodina. Jis nu

stebusiai atsake: “Mėnulio 
atmaina ? ! Aš niekad į mė
nulį nežiūriu ir nieko apie jo 
atmainų įtakas nežinau. Aš 
žiūriu, kad žeme būtų įtręšta 
ir augmenys reikiamai prižiū
rimi.”

Nesitenkindamas savo ir ki
lų bandymais, nusisprendžiau 
apie tai pasiteirauti pas val
dinio agrikultūros depart- 
mento žinovus. Ir štai vienas 
jo profesorių atsakė:

“There is no scientific 
evidence that planting or 
transplanting at various 
phases of the moon makes 
any difference to the

šiuos

Bet kai kurie astrologiniai 
fanatikai bando šį prietarą J 
“moksliškai” paremti, saky
dami, jog planetos, taigi ir 
mėnulis, turi įtakos ant kitų 
dausos kūnų; pav., mėnulis 
pakelia jūrų vandenis; taigi 
jis galįs turėti įtakos ir į aug
menų sodinimą.

Bet tie žmonės, atrodo, ne- 
•žino to,( kad mėnulis vandenis 
pakelia dukart kas para ne 
tik per visą menesį, o per ap
skritus metus, neatsižvelgiant 
į tai, kurią 
m ai na
įtaka Į žemę 
Jei ji veikia

būna

(Bus daugiau)

Tamsta dar neprenu*

yra glaudžiame su socialistiniu pasauliu bendradarbia
vime. ’ . ;;

Dabar vykstančiosios diskusijos; tarp pasaulio ir Ame-: 
rikos marksistų, tenka manyti, išeis sveikaton visam1 
•reikalui. "....'

Jei 
memo j i dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną atnei jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

dieną kuri at-
— ši mėnulio 
yra kasdieninė, 
į augmenų bu-

jojimą, tai ji turėtų veikti į 
juos per visą jų augimo laiką, 
o ne vien tą minutę, kada 
augmenį j žemę įdedi.

O jei turima minty mėnu
lio šviesa, tai jis savo šviesos 
neturi: jis ją gauna nuo sau1- 
lės, ir jaunutinė jo atmaina 
juk beveik visai, neduoda 
mums šviesos — tik siaurutį 
“piautuvuką.”

Augmuo tarpsta tik tada. > 
kai jis gauna pakankamai 
saulės šviesos, reikiamą kiekį 
trąšos, drėgmės ir temperatū
ros.

Teisingai, tūlas vyras savo L 
žmonai pasakęs: “Sodindama . 
jurginus žiūrėk no į mėnulį, 
<i į ‘karvės pajų’.” x

Chaldų, asyrų, babilonų as
trologiniai dievai jau seniai 
dingę. Jų bijoti, jiems pa
taikauti jau nėra reikalo. 
Padarykite išbandymą šį pa
vasarį, ii' patirsite, kad iki 
šiol burdami mėnulio atmai-< 
nomis jūs tik išstatydavote-^
save pajuokai. S. V. _

2 pusi. Laisvė (Liberty). Antrad (March) 27, I95i
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Apsilankymas 
pas sergantį
WASHINGTON, D. C.

Patėmijau Laisvėje kores
pondenciją iš Baltimorės. Pra
nešama. kad keletą gerų 
draugų sunki liga užklupo. 
Tuojau jiems laiškus parašiau, 
linkėdamas, kad kuo greičiau 
visi pasveiktų.

Širdies liga paguldė į lovą 
ilgam laikui mūsų kuopos pir
mininką Petrą Kuprį. Drau
gas Kupris su savo žmona gy
vena Junction, Md, 40 mylių 
nuo Wasningtono. Galima pa
siekti tik mašina. Bet aš, bū
damas biedniokas darbinin
kas, neištesiu turėti mašiną. O 
čia dar daugybė visokių kliū
čių : darbas, laikas ir sveika
ta.

Busu iš Washington© nurie
dėjau pas Juozą 
Deltuvai gyvena ant 
prie Hanover Road, 
do valstijoje, netoli 

įmonės miesto.

Deltuvą.' 
farm ūkės 
M arylan
nuo Bal- 

Busas susto
jo ir vairuotojas sako: Čia 
yra Hanover Road stotis. Iš
lipau iš boso, apsidairiau į vi
sas puses. Nematau stovin
čios mašinos, kurioje turėjo 
sėdėti Juozas Deltuva, manęs 
belaukdamas.

Stoviu ir mąstau, ką man 
<ia dabar daryti? Važiuoti 
atgal i Washington*}? Ne’ 
Taip negaliu padaryti. Gal 
įvyko koks nors nesusiprati
mas. Rašydamas laišką pa
rašiau, kad pribūsiu paskirtą 
dieną ir laiku.

Diena buvo saulėta, 
smarkus ša 
Hs pusės, 
kiek laiko. 
Gal kas serga.
:iu pėsčias iki Deltuvos far- 
mukės. Nespėjau apsidairyti, 
kai atsidūriau prie Deltuvos 
trobos.

Apsidairiau kieme; gal pa
in aty si u gaspa d o r i us. 

ivo ramu, 
namie. j 
perbėgo 
į duris. 
Priėjau 

smarkiai pabeldžiau

Pūtė 
šiau-

Pastovėjau
Pamąsčiau

Nutariau: Ei
sau :•

Atminčiai mūsų mylimo

Prano A. Panzerio

Prabėgo metai penki, kai mes, 
Pranuli, nebematom tavęs,— 
Kaip sunkus žodis: nebematysini daugiau 
Niekad, o niekad jau!. . .

Amžinai glaudžia tave kapas šaltas, 
Nebeteikia patarimo man tavo žodeliai, 
Tik liūdnai ošia berželis baltas, 
Ir šlama ant kapo vijoklės lapeliai.

Pasigendu tavo kalbos malonios 
Tavo šypsenų saldybės,
Kėlusios viltį paguodos brangios, 
širdingojo jausmo didybės.

Praeitį mielą atmindama,
Iš raudonu rožių vainiką pinu,
Gilų širdies skausmą su rožėm rišdama, 
Brangusis, tavo kapą dabinu.

Ilsėkis ramybėj, kartoju tyliai, 
Man tik atminimai bepaliko, 
Ir krinta ašaros gailiai 
Ant vystančių rožių vainiko.

Elizabeth A. Panzer 
sūnus Alexander A. Panzer

Cleveland, Ohio

Chicago; i.
*

Pavyzdingas kultūriečių 
susirinkimas

Pittsburgh, Pa.
Pittsburgh© Lietuvių kapi

nių draugijos rengia puikią 
vakarienę, kuri bus balandžio 
8 d., 6 vai. vak. po num. 1024 
Beaver Ave., N. S. Pittsburgh, 
Pa. Visi esate kviečiami skait
lingai dalyvauti ir smagiai va
karą praleisti, žinote gerai, 
kad L. K. D. komisija susi
deda iš dešimt asmenų, ir ka
da tik būna parengimas, visa
da būna sėkmingas. Turime 
labai geras gaspadines. Va
karienes pelnas skiriamas L. 
K. D. naudai.

Bet vi-
Atrodė, kad 

Netikėtai per 
mintis: Pasi- 
Taip ir pada- 

prie trobos du-

nėra 
galvą 
belsk 
riau. 
’.ų i
Durys atsidarė, pasigirdo ma 
Jonus

Onu- 
Paklausiau 

sveikatą.

tojo prisakymus. Kupris ap
sirgo širdies ligų. Išgulėjo lo
voje šešias savaites. O da
bar po truputį kruta ir stiprė
ja. Kuprienė be paliovos rū
pinasi ir daro viską, kad jis 
kuo greičiau pasveiktu.

Paklausiau Kuprį, ar kuo
pos nariai elgiasi draugiškai ? 
Visi, kurie turi automobilius ir 
progą, 
sakė. 

1

• iškas.

So. Boston, Mass
Mirė Stasys Mockus

lankosi pas mane, at- 
Pasielgimas tikrai bro-

Onos Deltuvienės bal- 
‘Malonėkite į v i d ų , 

drauge Joniškieti.’’
Kaip visados, abudu šeimi

ninkai užimti darbais, 
tė rengė pietus.
apie gaspadoriaus
Sako, nieko sau, sveikas kaip 

j Ąžuolas. Sako, dabar jis lau
ke, veža mėšlą.

Tvirtu balsu pasakė Onutė: 
Juk Laisvė rašė, kad būsite 
pas mus šeštadienį iš ryto. Juk 
Šiandien yra keturios dienos 
anksčiau. Matote, kame 
lykas. Už tai ir Juozas

< važiavo prie busų stoties 
pasitikti. Rodos, sumaišėm 
ką.

Paklausiau, o kaip Kupris? 
Atsakė: Pas draugą Kuprį 
buvom nuvažiavę. Tai jis nie- 

< ko sau. Sveiksta. Prižadėjom 
jam, kad šeštadienį vėl atva
žiuosime, bet ne vieni.

šeimininkė prirengė tiknus 
lietuviškus pietus. O aš lie
tuviškų valgių taip pasiilgau. 
Papietavome, pasikalbėjome 
apie kuopos stovį. Nepamir
šom dienraščio Laisvės finan- 
ynių reikalų ir ateinančio va
jaus.

Gaspadoriai pasakė, kad 
iaikas važiuoti pas Kuprį. Vi
si trys susėdom j mašiną ir is- 

4dundėjom aplankyti ligonį.
* Pusvalandis kelionės taip 
greitai prabėgo. Ot, čia ta 
trobelė, pirštu panodė Deltu-

! va, kurioje gyvena Kupris.
* Visa apylinkė čia buvo ra
gini. Prasivėrė trobos durys, 

ir mums pažįstamas balsas 
maloniai kvietė: Malonėki
te pas mis į trobą. Tas bal
sas buvo no kieno kito, kaip 
Petro Kuprio. Radome kele
tą Kuprienės giminaičių. Su 
visais širdingai pasisveikino
me.

Radau Kuprį beveik visai 
Pasveikus]. Jis gerokai sulie
sėjęs. Bet pildo visus gydy

da- 
ne- 
jus

trys nuoširdžiai atšiVisi 
sveikinome su Kupriais, linkė
dami daug gero ir kuo grei
čiau jam visai pasveikti. Su
sėdom į automobilį. Išvažia
vom iš kiemo ir užvažiavom 
ant vieškelio.

Ilgai buvo mano akys at
kreiptos į Kuprio trobelę. 
Automobilis vis riedėjo tolyn, 
tolyn, o trobelė vis mažėjo ir 
mažėjo ir ant galo visai išny
ko iš mano regėjimo. Bet 
draugiškas ilgesys ir vėl pasi
matyti neišnyko mano širdyje.

S. Joniškietis

ano meto
Viešpataujant caro 

progos mokytis ne- 
Ir jis tik pradinę mo-

Moterų Kultūros Klubas 
laikė savo susirinkimą, kovo 
13 d., turėjo nepaprastą ne
tikėtumą. Vos įėjus svetainėn 
buvo pastebėta, kad narės 
pradėjo rinktis labai skaitlin
gai ir anksti. Daugelis jų at
ėjo nešinos “paslaptingais” 
pundais. Viskas atrodė šven
tadieniškai, veidai buvo nušvi
tę, matėsi linksmos šypsenos. 
Puikiai paruoštas stalas stovė
jo viduryje svetainės. Pama
niau : Na, tai veikiausia pa
baigtuvės Tarptautinės ' Mote
rų Dienos šventės.”

• Klubo pirmininkė d. Samu
li onienė paprašė susitvarkyti, 
ir prasidėjo susirinkimas. Iš
duoti įvairūs raportai, vienas 
apie banketą, kuris nors ir ne
davė klubui daug medžiaginio 
pelno, bet pakelė narių ūpą. 
Jis puikiai pasisekė, nes pu
blikos sutraukė daug.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
komiteto, kuris gina sveturgi- 
mių- teises, kad yra šaukiama 
konferencija tuo reikalu kovo 
18 d. Nutarta pasveikinti kon
ferenciją sir $15.

Taipgi buvo kalbėta Vilnies 
bazaro reikalu. Kas nors bus 
laimingas gavęs labai gražų 
blanketą, kurį kultūrietės nu
pirko, kad parėmus Vilnį f i-1 
nansiniai. D-gė Vaičiulionie- 
nė ir kitos darbuojasi labai 
smarkiai tuo reikalu.

Štai ateina dienotvarkės 
punktas “naujos narės.” Ir 
šį susirinkimą galima pava
dinti tikrai istorišku; nes įsto
jo kluban net 11 naujų narių. 
Draugės Jokubauskienės pasi
darbavimu gauta 6 naujos na
rės; d. Apuokienė, pati dar 
visai nauja ‘ draugė, gavo 2 
nares; d. Vaičiuliontenė ir ke-Įpas ją nuvykęs aplankyti, 
bos kitos gavo dar 3 naujas j Velionis buvo draugiško bū- 
nares. Kultūrietės su1 džiaugs- (j0 bepartyVjs ir su visais 

gražiai sugyveno. Todėl jo 
apgailestauja žmona Barbo
ra, sūnus Frank su savo du
kraite Diana, Edwardas su 
žmona Flair ir d vieni is duk
terimis, Ra c ir Ferry; duktė 
Barbora su vyru Kari ii 
sūneliai ir dukrelės, o 
pat velionio pusbroliai: Stan
ley, Justin, William ir visi 
draugai ir pažįstami.

f velionio Goush laidotuves 
;š Chicagos orlaiviu1 buvo nu
lėkę abu sūnūs, o žmona Bar
bora negalėjo šermenyse ten 
būti, nes ji pati buvo rimtai 
tuo metu sunegalavusi.

Tebūna velioniui Frankiui 
ilga atmintis.

mu ir plojimu priėmė, visas 
perstatytąsias dĮ-aug’esi f;. ,

Naujosios drauges yra: A.
Badaukis, B. Gel-

A. Bra-

Kviečia Komitetas

Hart, U.
Mirė Frank Goush

Per eilę metų gyvenęs Chi- 
cagoj ir dirbęs už dženitorių 
ant 60 S. ir Western Ave., 
prieš dešimtį metų išėjo ant 
pensijos ir išvažiavo Califor-VM JI AM T v 1A4. VA .

nijon į Pacific Palisades arti : 
savo dukters Barboros ir žen
to Karlo Hogestedt. 
metų sausio 27 d., 
buvo palaidotas 
kapinėse.

Mirusiojo Goush : 
sūnus 
III., o

. Mirė šių 
, o 30 d. 
Woodlawn

žmona gy- 
Frank gy- 
sūnus Ed- 

su šeima gyvena 
Apart žmonos 

Barboros, dukters Barboros ir 
I žento su jų vaikais, dviejų sū- 
I nų su1 šeimomis, Frank Goush 
paliko kelis pusbrolius, daug 
draugų ir pažįstamų.

Per tą dešimtmetį savo gy
venimo Californijoje Frank 
spėjo susipažinti su vietiniais 
artimais gyventojais ir ten 
įsigijo naujų draugų. Gyven
damas Chicagoje, jis dažnai 
nuvykdavo į Hart, Michigan, 
aplankyti savo žmoną Barbo
rą, net iš Californijos buvo

vena čionai, 
vena Niles, 
ward Goush 
Pekin, 111.

Brockton, Mass
Li uosy bes Choras rengia 

koncertą ir šokius balandžio 
21 d. didžiojoje (viršutinėje) 
svetainėje, kur pirmiau1 buvo 

668 North 
Mass.

lę atras. Įėjimas iš 
Main St., Montello,

Balandžio 28 d. 
įvyks vaidinimas 
“Grigutis.” Vaidins 
ras iš New

Kovo 17 d. širdies smūgis 
amžinai užmigdė Stasį Moc
kų, apie' 61 metų amžiaus.

Iš Lietuvos į So. Bostoną 
atvykęs, jis šičia veik visą sa
vo amžių pragyveno, tik vė
liau išsikėlė į Dorchestcrį. 
Lietuvoj jo tėvas turėjęs dar
žą, viso tik dviejų margų, ir 
vilnoms karštį (mašinėlę. Jo 
gyvenimas ten buvo skurdus, 
kaip ir kiekvieno 
beturčio, 
tvarkai, 
buvo.
kyklą baigęs, Amerikoj aukš
tesnių mokyklų nelankė. Bet
gi tarpe Amerikos, lietuvių 
Stasio Mockaus vardas buvo 
daugelio girdėtas, ir jis pla
čių pažinčių turėjo tautininkų 
tarpe. Antanas Smetona jį 
medaliu apdovanojo.

Už ką gi ekonominiai pra
sisiekusi visuomenės dalis jį 
šlovina? Jis buvo veiklus lie
tuvių organizacijose So. Bos
tone ir nacionalinėse, organi
zacijose. Rodos, dvejus ar 
1 rojus metus buvo SLA pildo- 
mojoj taryboj. Kartu su juo 
man teko būti vienos palai
pinės draugijos komitete. Vi
suomet savo pareigas jis at
likdavo punktualiai, gerai.

Kaston, E. 
gandas, F. Budreck 
sas, M. Botyrienė, V. Vaičiko- 
nis, R. Merkūniehė, A. Simo- 
k ai t is, L. Matulienė ir I. Sa- 
gadinas. Labai, labai malonu 
turėti jas mūsų tarpe.

Dar kelis klausimus iškėlus, 
susirinkimas ėjo prie pabai
gos.

Po to narės buvo pakviestos 
prie gražiai prirengto stalo, 
kurį apdekoravo d. Matuz. 
Buvo įvairiausių lengvų už
kandžių ir arbatėlės, kuriuos 
sunešė dd. Elbracht, Grigiene, 
Jokubauskienė, Kleboni e n ė , 

i Kirstu'kienė, Mockeviči e n ė , 
Matuz ir Senkevičienė. Vir
tuvėje darbavosi dd. Elbracht 
ir Budro.

Besivaišinant buvo padary
tas didelis “surprise” dd. 
Mockevičiam, kada buvo at
neštas gražus, auksiniai-gelto- 
nų rožių korsažas ir priseg
tas d. Mockevičienei. Jos 
draugas taipgi buvo apdeko- 
ruotas geltona rožiuke. Mat, 
paaiškėjo, kad dd. Mockevi
čiai švenčia savo auksinę ve-j 
dybų sukaktį—-50 metų! Gė
lės buvo nupirktos grupės ke
liui draugių, kad pagerbus 
tuos malonius senukus. Pa
kviesti pasakyti kelis žodžius 
dd. Mockevičiai buvo labai su
jaudinti tuo pagerbimu. Na
rės linkėjo jiems dar ilgų, sti-

’ jų 
taip

Pąžįstamas

Jauna bronxiete pasisakė 
teisme, kad ji divorsuoja savo 
vyrą iš meilės vyriškiui, ku
rio jinai dar nebuvo nė susi
tikusi. Ją pasiuntė į ligoninę 
ištirti jos protą.

Baleto Teatras pradės pro
gramas balandžio 17, Metro
pol i t a n operos patalpoje. 
Koncertuos 3 savaites.

patten 
operetės

Aido Cho- 
Yorko, vadovau

jant Mildred Stensler.
Abiejų parengimų tikietai 

bus pardavinėjami iš anksto.
Visi Brocktono ir Bostono, 

taipgi apylinkių- lietuviai, pri
valo šias dienas pasižymėti sa
vo kalendoriuose, privalo bū
ti pas mus abiejuose paren
gimuose. Prašome tą dieną 
nerengti lietuviškų parengimų 
artimuosiuose nuo Brocktono 
miestuose.

Kom. pirm. G. Shimaitis
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Vedybomis susigiminiavo su Pp’V malonių metų jų g5r-
' venime.

‘ ; chirurginę! Taipgi buvo sudainuota 
ją ir užpatentavęs “Happy Birthday” draugėms 

Vė-1 Elbracht, x Kirstu kienei ir Jo- 
Q i ku-bauskienei, nes jos apie šį 

' laiką minėjo savo gimtadie
nius.

Ir taip gražiai, draugiškai 
baigėsi vakaras. Narės išsi
skirstė dėkodamos visoms, ku
rios pasirūpino ir kaip nors 
prisidėjo prie pagerbimo dd. 
Mockevičių. ’ . • ;

Mes visos tikimės, kad naū-; 
jai įstojusios narės buvo pa
tenkintos mūsų susirinkimu ir 
dalyvaus vėl kartu su mumis 
sekančiame susirinkime, ba
landžio 10 d. ■

Klubo Korespondentė

Kazmausku, kuris būk išra 
dęs ar pagerinęs 
adatą. Jis j „ 
savo vardu ar kaip ten. 
liau įsisteigė dirbtuvėlę, 
karo metu; kiek jis jų pa
dirbo, tiek greit ir pardavė. 
Sako, h’ Sovietų Sąjunga, daug 
jų pirkusi. Vienok, rodosi, 
labai didelių turtų neprisigy
veno, kaip to pasiekė speku
liantai, visokių akcijų parda
vinėtojai, nieko naudingo ne
dirbdami.

Politiniai buvo konservaty
vus ir progresyvlams lietu
viams griežtai priešiškas.

Apie tą įmonę Svyrūnėlio 
vaizdelis yra “Atžalose” — 
“Bosai.” Aist

REAL ESTATE

PHILADELFHIA, -

Northwood. 4838 Summerdale 
Ave„ G kambariai ir vonia, aliejaus 
šiluma, garadžius. Gerame stovyje, 
,$9,000. J. T. Jackson Go., Rising: 
Sun <fc Roosevelt Blvd. DA. 1-2000. ■

(58-59)

Vaidinimui.... Dainavimui 
Pasiskaitymui

L.M.S. Leidiniai
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” ąrba 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 h’ satyros, 
na tik 25 centai.

Kai-

Dra- 
per-

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, intryguo jaučiai, 
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 legendarinį “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. t. 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 baisui, 
Prano Balevičiaus 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 liaudies 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.
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Noriu nuoširdžiai padėkoti 
visiems mano pusbrolio Kazio 
Jankaičio draugams ir 
nėms, kurie dalyvavo jo 
dotuvėse ar kitokiu būdu 
reiškė simpatiją.

Dėkui J. Gasiūnui ii R. 
žarai už Kazio Jankaičio 
dotuvėse pasakytas kalbas ir 
išreikštas simpatijas.

Dėkui graboriui Jalinskui už 
gražų laidotuvėms patarnavi
mą. Paul Petraitis

Atnaujino valstijinį 
“security įstatymą”

, Valstijos seimelis 50 balsų 
prieš 7 nusprendė pratęsti 
New Yorko valstijinį ragan- 
gaudišką. “security risk” įsta
tymą. Kadangi gubernatorius 
tam pritarė, aišku, kad jis 
pasirašys.

Tarpe balsavusių prieš yra 
brooklyniečiai demokratai se
natoriai Moritt, Gittleson ir 
Greenberg; Manhattan demo
kratai 
taipgi 
mond 
son iš

Santangelo ir Watson, 
du republikonai, Des- 
iš Newburgh 
Odessa.

ir Peter-

Senatorius Moritt 
pratęsimą

ir kalbė
to įstaty-jo prieš 

mo:
įst a tymą ?pratęsti šį 

priimtas. . . Korėjos 
nepaprastoji

“Kam
Jis buvo
‘pavojuje.’
padėtis seniai praėjo...

“Makartizmas gali būti mi
ręs, bet dvokas tebepasilaiko. 
Mes turėtume gėdytis jo 
kotarpio ir mes turėtume 
dytis šio biliaus.”

ge

Niekas neišstojo prieš jį 
kalbėti. Gi iš galerijų pasi
girdo plojimas.

Apkaltino sutrukdyme 
nedarbo apdraudos

Gubernatorius llarrimanas 
sako, kad republikonai tiksliai 
sutrukdė jo pasiūlymus page
rinti nedarbo apdraudą.

Specialiai tuo klausimu pa
tiektame Valstijos seimeliui 
pareiškime gubernatorius sa
ko, kad jis reikalavo atšauk
ti neatsakingus Hughes- 
Brees amendmentus; numa
žinti iki 15 savaičių išdirbio 
laiką, kad asmuo turėtų teisę 
gauti apdraudą; pridėti po 
$4 per savaitę išlaikytiniams; 
pakelti aukščiausią davinį iki 
$40 savaitei.

Gubernatorius sako, jog nė 
vieno iš tų jo pasiūlymų re- 
publikonų kontrolių o j a m o s 
Valstijos seimelio komisijos 
neišleido iš savo stalčių, ne
prileido Seimelį juos svars
tyti.

vienbalsiai nutarė sta- 
valsti-

Demokratai 
stato Santangelo

Laisvėje jau buvo minėta, 
kad demokratai nebestato sa
vo kandidatu reakcininko Do
novan, kurį jie 1950 metais 
panaudojo įsėdimui iš Kon
greso darbininkų ir liaudies 
kongresmano Vito Marcanto- 
nijaus.

Vėliam tapo pranešta, kad 
Manhattan 18-ojo kongresinio 
distrikto demokratų lyderiai 
veik 
tyti į kongresui a nūs 
jos senatorių A. -E. Santan
gelo.

Darbininkai, liberalai ir tau
tinės mažumos jau seniai ra
gino demokratus atmesti Do- 
novaną ir pastatyti “tikrą li
beralą.”

Originaliai Donovanas buvo 
įstatytas to distrikto atstovu 
Kongrese bendromis republi- 
konų, demokratų ir liberalų 
partijų pastangomis, su para
ma visos šalies makartistų. 
Net iš užsienių buvo masiniai 
pargabenami visi tokie pilie
čiai, kurie buvo numatyti bal
suosiant už Donovaną, prieš 
Marcantonijų.

4 puti. Laisve (Liberty). Antra d., Kovo (March) 27, 1956

NewWto^<M0zfe?lnl(B
Bronxieciai veikia 
už amnestiją

Bronxo pažangieji ir kiti 
tikrieji demokratai sako, kad 
jeigu kada nors gali rastis pa
togus laikas veikti už išlais
vinimą politinių, kalinių, tai 
toks laikas yra dabar.

Tenykštis Komitetas politi
niams kaliniams išlaisvinti 
rengia masinį mitingą balan
džio 6-os vakarą, New Ter
race Garden, Boston Rd. ir 
E. 180th St. Vyriausiu kal
bėtoju pakviestas buvęs 
kausilmanas Davis, kuris ne
seniai sugrįžo- iš kalėjimo. Jis 
buvo nuteistas einant minties 
kontrolės įstatymu1 — Smith 
Aktu.

Kalbės ir keli teisiamieji.

rodo,

li iek

Daug svetimkalbią 
New Yorko srityje

Paskutinė statistika 
kad Didžiajame New Yorke 
gyvena trys milijonai ir 400,- 
000 žmonių, kurie' savo pri
gimta kalba skaito kokią nors 
kitokią spaudą, negu angliš
ką. Tarpe plačiausiai skaito
mų neangliškųjų yra ispanų, 
italų, žydų, vokiečių.

Didysis New Yorkas turi 
apie 8 milijonus' gyventojų. 
Beveik trijų su puse milijono 
gimtinė kalba ne anglų. At
rodytų, kad svetimas, tai yra, 
ne anglų, kalbas New Yorke 
reikėtų girdėti ant. kiekvieno 
žingsnio, beveik tiek, 
anglų) kalbą.

Bet taip nėra. Net įskaitant 
svetimkalbiais tirštai apgy
ventas sritis, kaip tai žydiš
kai ir itališkai kalbančias 
Brooklyno vietoves, ispanišką 
Harlemo dalį (puertorikie- 
čius), ne-anglų kalbos gali bū
ti girdimos Now Yorke ne 
daugiau kaip apie 10 nuošim
čių, sako žinovai.

Kodėl taip? žinovai 
tokį aiškinimą:

“Jeigu žmogus sako, 
jo gimtinė kalba yra ne 
glų, o, sakysime, italų, 
nereiškia, kad jis dažniausiai 
kalba itališkai. Itališkai jis, 
greičiausiai, kalba tik savo 
šeimos narių tarpe, ir tai 
kartais tik su dalimi šeimos 
(ne su čiagimiais vaikais). 
Kai jis susieina su angliškai 
kalbančiais kaimynais, šąpos 
draugais ir kitais, arba su 
svetimkalbiais (bet ne itališ
kai kalbančiais), 
anglų kalbą. Jis 
toja anglų kalbą 
kurių kalba 'irgi 
vyzdžiui, žmogus, kurio gim
tinė kalba italų, nebūtinai 
kalbės itališkai su itališkai 
kalbančiu krautuvininku 
bent jie geri pažįstami.*

turi

kad
an
tas

jis vartoja 
kartais var- 
ir su kitais, 
italų. Pa-

ne-

SUSIRINKIMAI
LLD 1-osios kuopos susirin

kimas įvyks kovo 30-ą, 7-ą

si nariai dalyvaukite ir nesi- 
vėluokite. Valdyba

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių kriaučių A.C. of 
lokalo svarbus susirinkimas 
trečiadienį, kovo-March 28

A. 54 
Įvyks 

dieną, 
prasidės 5:30 P. M., Unijos salėje, 
11 Arion Place.

Visi minėto lokalo nariai malonė
kite dalyvauti. —Kriaučius.

(58-60)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

806 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. T.

G«raJ Patyręs Barberl*

MIRUS

VINCUI VAIGINIUI

Didžiai liūdime mirus geram mūsų bičiu
liui Vincui Vąiginiui. Taip pat reiškiame šir
dingą užuojautą Vinco žmonai Liudvisiai, duk- 
terei Sofijai, žentui 
nėms.

Algirdui ir kitiems gimi-

Vincas
Alekas

n* Anastazija Paukščiai, 
ir Marcjarieta Valilioniai.

Norima pravesti negrą 
iš Jamaicos, Queens

11-as asamblėjos distriktas 
Jamaicoje, Queens, turi ne
grų daugumą. Pažangūs ne
grai veikėjai pradėjo kampa
niją už tai, kad demokratai 
nominuotų iš to distrikto 
asamblėjon negrą. Be-t, kaip 
tai sakoma, to distrikto ne
gruose kol kas nėra vieny
bės. NAACP veikėjai nenori 
bendros akcijos su pažangie
čiais. Ai- pasiseks turėti ne
grą kandidatą to Jamaicos 
distrikto rinkimuose, dabar 
yra klausimas.’

Platesnė negrų,1 atstovybė 
valstijos asamblėjoje ir taip
gi šalies Kongrese lošia rolę 
ir kitose miesto dalyse. Taip, 
pavyzdžiui, 
grosimame 
demokratų 
datas yra 
pranešama, 
distrikto negras veikėjas pa
sirengęs kandidatuoti pirmi
niuose (primary) rinkimuose.

Brooklyno kon- 
l()-ame distrikto 
reguliarus kandi- 

Edna Kelly. Bet 
kad žinomas to

Du kūdikiai užduso
gasu, motina serga

Hempstęd miestelyje uždu
so Chrabolowskiu du kūdi
kiai, vienas 3 metų, kitas 9 
mėnesių, o jų motina išga
benta į ligoninę pavojingai 
serganti.

Nelaimę atrado sugrįžęs iš 
mokyklos pietų vyresnis sū
nelis, 11 metų. Kai jo mo
tina neatidarė durų, neatsi
liepė, jis laužte įsigavo į butą. 
Radęs tuos tris be sąmonės, 
išbėgo lauk verkdamas, neši
nas savo trimetį broliuką. 
Kaimynai pašaukė policiją.

Sakoma, kad pečiaus visi 
kraneliai buvo rasti 
šiuos žodžius rašant 
buvo nustatyta, ar 
bandė nusižudyti su 
ar gal jai nematant vaikai at
sukinėjo kranelius.

atdari. 
dar ne- 
moleris 
vaikais,

Virš 350 rabinų kreipėsi į 
majorą Wagnerj, kad žydams 
būtų leista švęsti šeštadienį, 
o dirbti sekmadienį.

Kalifornietis L. Helfenbein 
mirė lėktuve už apie pusva
landžio po išskridimo iŠ New 
Yorko. Lėktuvas tapo sugrą
žintas stotin.

MATTHEW A
BUYUS 
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*OG**OC*

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 
MArket 2-5172

Automobiliai turės 
būti apdrausti

sc-
n įl

New Yorko Valstijos 
natas 49 balsais prieš 6 
tarė įsakyti, kad visi automo
biliai turi būti apdrausti, at
sakingi už padarytus ant ke
lio nuostolius. Tikimasi, kad 
llarrimanas bilių pasirašys.

Koncertas

110-06 Atlantic Avė

ir

Vaidinimas
Pradėjimui Vajaus Sukelti $15,000

Rengia Laisvės Bendrovės Direktorių Taryba

Įvyks sekmadienį 2-rą valandą po pietų

BALANDŽIO 15 APRIL
LIBERTY AUDITORIUM

Richmond Hill 19, N. Y.,

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

.Tam akompanuos pianistas Frank Balevičius

O Liaudies Teatras suvaidins aktą iš komedijos

LAPKUS
Režisuojant Jonui Valenčiui

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 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 publi 
kos į šią pramogą taip labai svarbiam tikslui.

. . ji

5

Tymsterių savitarpio 
kova atsidūrė teisme

Tymstorių unijos Now Yor
ko Jungtinės tarybos prezi
dentas Lacey kreipėsi Į teis
mą, kad neleistu O’Rourke’i 
užimti prezidento pareigų.

Lacey savo skunde sako, 
kad pirm rinkimų visašališ- 
kieji viršininkai Beck, Eng
lish, Hoffa ir Lufrano kažin 
iš kur ištraukė 7 negirdėtus, 
nebuvusius naujus unijos lo
kalus. Sako, kad tik tuo bū
du valdybos 
jie O’Rourke 
dentu, išrinko

perrinkimuose 
išrinko prezi- 

neteisėtai.

Duos paskyrą 
statyboms

Paskiausiomis sesijos die
nomis Valstijos seimelis nuta
rė leisti “vidutinėmis rendo
mis” namų statybas, joms iš
leisti šimtą milijonų dolerių. 
Tačiau pinigus neduoda iš iž
do, tik įgalina miestą išleis
ti bonus tai sumai sukelti.

Leidimas taps įstatymu, 
jeigu gubernatorius llarri
manas pasirašys ir jei pilie
čiai lapkričio 6-ą įvyksian
čiuose rinkimuose tai užgirs.

Trečiadienio popietį polici
ja pradėjo davinėti trafiko 
tikintus už ilgiau: paliktus au
to prie- parking įnyterių ir 
šiaip uždraustose vietose. 
Nusprendė, kad per 48 valan
das po nu stojimo snigti jie 
galėjo išsikasti iš sniego.

Dirbant prie Schlitz bravar- 
nės pataisų du darbininkai 
pavojingai susižeidė, kai 
trūko pastolis, ir jiedu 
krito 16 pėdų .

nu-
nu-

BUSINESS OPPORTUNITIES

CLEANING STORE 
IR 4 ROMAI

Brooklyn-Ridgewood sekcijoje. Ge
rai Įsisteigęs biznis. Puikiausios 
įeigos. Stebėtina proga.- Prieina
mai, renda tik $65.00. šaukite:

GL. 3-6822 /
(59-61)

GROCERY—FRUIT MARKET 
BROOKLYN

Kampinė vieta, įsisteigęs biznis.
Puikiausios įeigos, 6 dienos.

Parduodama dėl kilų interesų.
Tikras pirkinys. Prieinamai.

šaukite GE. 4-6516
(59-61)

TV, Radio ir Plokštelių Krautu
vė. Įgyventas biznis, proga pasida
ryti gerą pragyvenimų. Parduoda
me su nuostoliu $1200. Taipgi 2 rū
mai ir vonia. $150 ekstra už nau
jus virtuvės ir miegrūmio rakan
dus. Priežastis pardavimo — nesvoi- 
kavimas. Mario’s, 276 Knickerbocker 
Ave., Brooklyn. GL. 6-2920.

(58-60)

Luncheonette. Gerai įgyventas 
biznis. Puiki vieta, arti bankų ir 
High School. Su nuostoliu. Šauki
te dienomis FL. 4-9654. Po 6 v. v. 
IIO. 8-4465.

(58-60)

NEW YORK
HELP WANTED MALE

MAŠINISTAI
Ant Milling, Lathe & Profiling, 

j Kreipkitės t lik Jungtinių Valstijų’ 
| piliečiai.

KREIPKITfiS J FABRIKĄ 
Pirmad., Ketvirtad. ii- šeštad. 8:30

M. iki 4 P. M.

SHAW
A.

METAL PRODUTCS CORP.
101 3rd AVE., 

Garden City Park, L. I.
(57-59)

MAŠINISTAI 
TOOLMAKERS

Ant Rubber Molds. Gera mokestis A 
nuolatinis darbas. '

CLIFTON TOOL CO.
208 Cutwater Lane, Garflied, N. J.

(55-59)

SCREW MACHINE MEN
Acme Operatoriai. Hand Screw 

Set-up Vyrai ir operatoriai. Nakti
nei pakaitai. B. & S. Set-up vyrai 
ir operatoriai. Dienom ir Naktim 
pakaitai. Tik su patyrimu. Nuola-* I 
tinis darbas. Unijinė šapa.

CONTROL PARTS CORP.
530 Burnside Ave., Inwood, L. I. 

(Cedarhurst apylinkėj)
(58-60)

MAŠINISTAI 1-mos KLASĖS,.'
Dieniniams ir Naktiniams šiitams
Bendrai patyrę ant Aircraft dalių

TOOLMAKERS
Patyrę ant didelių Jigs & Fixtures

INSPEKTORIAI
Patyrimas prie aircraft lofting 

reikalingas
Įrankių & kertamųjų 

ašmenų tekintojai
Gera mokestis 5

Kompanijos pašalpos
ZARKIN MACHINE CO.

34-19 10th St., L. I. City
AS. 4-0808

(59-61)

MALE and FEMALE

REIKALINGI DARBININKAI 
OPERATORS

Patyrę ant plastic garment bags. \ 
Apmokami šventadieniai ir vakaci- * 
jos. Kitos pašalpos. Geros algos.

CATHLO PRODUCTS
2402 Atlantic Ave., Brooklyn

(59-61)

REAL ESTATE

MASSAPEQUA. NASSAU SHORES 
pajūrys, bulkhead 1 Yž aukšto colo
nial ranch. 9 rūmai, 3 dideli mieg
rūmiai, 2 maudynės,’ didelis gyvena
masis rūmas su ugniaviete, mod. 
virtuve, aliejaus HW šiluma, jalau- 
sy porch, ištaisytas skiepas, didelis 
2 karam garadžius. Daug ekstra j- 
rengimų. Aptvertas Yt akro. $35,000. 
Vertas daug daugiau, turite pama
tyti, kad įvertinti. Savininkas 
PY. 8-3664. (57-60)*
------ t--------------------------------------------- - (
FAR ROČKA WA Y , Bayswater 
Fieldstone ranch, 8 rūmų, 3’.e mau
dynės, ’2 akro, Hollywood birch 
virtuvė, didelis rumpus rūmas, jbu- 
davotas baras; slate stogas, 2 ka
ram garadžius, užpakalyje parkas, 
jbudavotas Bar-B-Q, Flagstone pa
tio ir takas; užmiestyje ir prie jūrų. 
Tarnaitei rūmas ir vonia. Ideališka K 
dėl profesionalo. Vertė $65.000 
nupigintai už $45,000.

Tel. FA. 7-1309.
(57-60)

LITTLE NECK, gražus, naujai išde- 
koruotas, 6 rūmai, Ii maudynės, 
medinis namas. 22 pėdų gyvenama- v 
sis rūmas, 
mas, pilni 
ležinkelio, 
krautuves,
ram garadžius, 518,500. 
kinys.

formališkas valgymui rū- 
porčiai. 3 blokai nuo ge- 
5 minutės į mokyklą ir 

50 x 100 plotas, 2 ka- 
Tikras pir- 

Savininkas BA. 9-7758.
(57-64)

Hempstead, W. Savininkas persi
kelia. Malverne Acres. Turi parduo
ti puikią 3 m. farmukę ant didelio 
ploto žemės; arti mokyklų, trųe, 
center hall; 7 rūmai, 2 vonios, 3F % 
miegrūmiai; knotty pine kambariu
kas ant pirmų lubų; pilnai išdivo- 
nuota; didelis attic; garadžius; vi
si švarūs įtaisymai. Ištaisytas skie
pas; Ekstra įrankių, indų plovimui 
mašina, džiovinti, ir 11. $26,500.
IV. 9-4075. A

(58-60)

Grožio Salionas — Brooklyno. Ge- 
rai įsteigtas, geras biznis. Du wet 
ir 3 dry booths. Oro vėdinama. Pui- < 
ki proga tinkamam asmeniui. Str^ 
nuostoliu, šaukite: PR. 8-9053.

(58-60)

WHITESTONE. 1 šeimai ranch, 35 
minutės Į miestą. 6 rūmai, ištąisy- 
tas skiepas, garadžius, 1% metų se
nume! Visi įrengimai. Prašo 
$20,000. Įmokėt reikalauja $8,500. 
Kreipkitės tik pirkėjai, šaukite:

IN. 1-2329
(59-61)

Ar Tamsta jau gavai Laist 
vai naują skaitytoju? Jei ne* 
tai pasirūpink gauti.




