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KRISLAI
J. Prunskis rašo 
Ką atšaukti?
Tegu jis pagalvoja
K. Petrausko žodis

Rašo R. Mizara

Kunigas J. Prunskis marijo
nų Drauge teisina save ir savo 

A^kolegas dėl to, kodėl jie 1944 
metais bėgo iš Lietuvos i Vo
kietiją (o vėliau iš ten—toliau 
“į Vakarus”).

J. Prunskis sako: “mes bė- 
gome ne kaip naciai ar liau
dies priešai, bet nuo Stalino 
teroro.“

Tuo būdu kunigas Prunskis 
mojasi išteisinti visus tuos, ku
rie, karo metu, bendradarbia
vo su hitlerininkais, kurie pa
dėjo jiems žudyti žydus ir 
anti-fašistus.

žiūrėkite, kokie mes geri, 
sako Prunskis, tik Laisvė ir 

4*Vilnis negeros, ;r jos dabar 
“turėtų atšaukti visus mestus 
jų kaltinimus lietuviui pabė
gėliui.“

Atšaukti—ką atšaukti?
Nei Laisvė nei Vilnis nie- 

I kad nerašė, kad visi dipukai 
esą naciai arba liaudies prie
šai. Laisvė ir Vilnis sakė — 
ir tai labai gerai žinoma pa
čiam Prunskiui — kad daug 
lietuvių dipukų buvo hitleri- 
ninku bendradarbiai. J e i 
kunigas Prunskis turėtų sąži
nę, jis tai, be abejojimo, pri
pažintų.

Prunskio samprotavimu, Lie
tuvoje tepasiliko tik stalini- 
ninkai, — kurie buvo Stalinui 
priešingi, tie pabėgo, o jei ne- 

> ' pabėgo, tai buvo “sulikviduo- 
ti.“

Nejaugi J. Prunskis mano, 
kad ir vyskupas Paltarokas 
buvo ar tebėra stalininkas? 
Nejaugi jis mano, kad visi ku
nigai, pasilikę Lietuvoje ir 

i* laisvai šiandien einą savo par
eigas bažnyčiose, yra stalinin
kai ?!

Pagaliau: argi dabartinis 
popiežius nekritikavo arkivys
kupo Skvirecko ir vyskupų 
Brizgio ir Paltaroko už tai, 
kad jie, apleidę “savo ave
les,“ su hitlerinėmis armijo
mis bėgo “j Vakarus“?

Socialdemokratas Prof. A. 
Purenąs pasiliko Lietuvoje ir 
neseniai buvo Lietuvos vyriau

sybės pagerbtas už profeso
riavimą.

Seni Lietuvos rašytojai-kla- 
sikai, A. Žukauskas-Vienuolis 

7 ir V. Mykolaitis-Putinas, ne- 
* bėgo “nuo Stalino teroro,“ bet 

pasiliko Lietuvoje ir teberašo, 
tebedirba, už ką juodu Lietu
vos vyriausybė gražiai pager
bė.

t
Senas mokslininkas Tadas 

Ivanauskas tebegyvena Lietu
voje ir gauna valstybinę pen
siją.

Dailininkai A. Žmuidzinavi
čius ir P. Rimša gauna pensi
jas ir dar vis kuria naujus 
meno kūrinius.

> Tai tik keletas senesnio am- 
1 žiaus žymių asmenų, pasili

kusių gimtojoje šalyje ir lai- 
i mingai gyvenančių. Jiems 
} joks “Stalino teroras“ nebuvo

Socialistų vadas Norman Thomas 
renka fondus komunistų gynimui

Indai priėmė Mikoj aną palankiau, 
negu Vakaru užsienio ministrus «-

New Yorkas. — Socialis
tų partijos lyderis Norman 
Thomas paskelbė, kad jis 
renka fondus dviejų komu
nistų, Aleksandro Trach- 
tenbergo ir George Blake 
Charney, gynimui. Thomas 
sakė, kad jis parašė 511 as
meniškų atsikreipimų į idė
jos draugus socialistus ir 
liberalus, prašydamas au
koti šių dviejų Smitho akto į 
aukų gynimui teisme.

Kol kas, sako Thomas, tik 
mažas skaičius atsiliepė ir 
jis turi surinkęs tik $729. 
Trachtenbergo ir Charney 
advokatams reikės sumokė
ti $20,000.

Thomas sakė laikrašti
ninkams, kad jis lieka, kaip 
buvęs, anti-komumstas. Bet 
jis skaito Smitho aktą pa
vojingai demokratijai ir jis 
laikosi nuomonės, kad so-

Sovietai grąžins Amerikai 
jiems paskolintus laivus
Washmgtonas. — Tary

binis ambasadorius Zaru
binas tarėsi su Valstybės 
departmento pareigūnu R. 
Murphy laivų sugrąžinimo 
klausimu. Sovietai dar tu
ri nemažai laivu, kuriuos 
Amerika karo metu jiems 
paskolino po “lend-lease” 
sutartimi.

Iš' viso Amerika tada da
vė Sovietams 186 laivus, 
daugiausia mažus, — kro
vininius ir tankerius. So
vietai sako, kad jie dar turi 
51, Amerika teigia, kad 59.

Zarubinas sako, kad jo 
valdžia pasirengusi sugrą
žinti tuos laivus, kurie dar 
geri. Bet didokas skaičius, 
sakė jis, jau visai netinka
mi. Tuos Sovietai paęiren, 
gę, su Amerikos ekspertų 
pritarimu, paskandinti.

Bangkokas. — Malajos 
premjeras Abdulas Rahma- 
nas vieši Tailande.

ir nėra baisus. Tai kodėl nuo 
jo bėgo J. Prunskis?!

Net ir didžiausi liaudies 
priešai, buvę uolūs hitlerinin
kai pripažįsta, kad Kipras Pe
trauskas yra Lietuvos operos 
tėvas.

Ar K. Petrauskas bėgo pas- 
gui kun. Prunski?

Jis ne tik nebėgo, ne tik 
darbuojasi Lietuvos sostinėje, 
bet ir kviečia visus teatralus, 
kurie pabėgo, grįžti gimtojon 
šalin, grįžti Lietuvon!

Štai Kipro Petrausko žo
džiai :

“Mes gyvename laimingais 
laikais, kada menas tarnauja 
liaudžiai, kaitų1 semdamasis iš 
jos kūrybinių jėgų. Ir tai, 
kad mane, operos dainininką 
ir pedagogą, lietuvių liaudis 
apgaubė pasitikėjimu, pasiųs
dama deputatu į aukščiausią 
šalies valstybinės valdžios or
ganą, ryškiai tai patvirtina“ 
(“N-nos“ š. m. kovę 23 d.).

Ką į visa tai pasakys kun. 
J. Prunskis?!

cialistai ir liberalai turėtų 
padėti tiems komunistams, 
kurie nukenčia po tuo aktu, 
Thomas taipgi sakė, kad 
komunistai patys neturi 
pakankamai fondų savo ci
vilinių teisių gynimui, nes 
pasakos apie “Maskvos 
auksą” yra tiktai pasakos.

Green, Winston 
nuteisti kalėti 
dar po 3 metus
New Yorkas. — Du ko

munistu vadai, Gilbert 
Green ir Henry Winston, 
tapo distrikto teisėjo A. 
Dawson nuteisti dar po 
trejus metus kalėjimo už 
neprisistatymą teismui. Jie 
abu 1948 metais, kartu su 
kitais nacionaliais Komu
nistų partijos vadais, buvo 
nuteisti, — abu tada gavo 
po penkerius metus kalėji
me.

Jie, panašiai kaip Hali ir 
Thompsonas, pasišalino 
kaip politiniai tremtiniai ir 
tik neseniai, paėmę domėn 
pasikeitusias sąlygas, pasi
davė.

Greenas ir Winstonas 
aiškino teisme, kodėl jie 
buvo pasišalinę. Greenas 
sakė, kad jis nepaklausė 
pirmojo teismo sprendimo, 
kad išbudinti žmones, iš
ryškinti prieš juos faktą, 
kokiame pavojuje randasi 
Amerikos demokratinės 
tradicijos. Jis sakė, kad jo 
nusistatymas buvo ne pa
niekos teismui, o patriotiz
mo išraiška. Winstonas 
aiškino panašiai.

Jie abu turės dabar sė
dėti kalėjime maždaug po 
8 metus.

Vincas Paukštys 
pavojingai serga

Šiai “Laisvės“ laidai einant 
i presą gautas telefonu pra
nešimas, kad Vincui Paukš
čiui Miamėj, Floridoj’, pada
ryta sunki operacija ant žar
nos ulcerio. Padėtis kritiška.

Apie tai Paukštienės duktė 
Beniulienė pranešė Mot. Kli
mo šeimai Fairlawn miestely, 
N; J., o Emilė Klimaitė pa
skambino “Laisvei.’’

Giliai sujaudinti, laisviečiai 
reiškia giliausią užuojautą li
goniui ir visiems jo artimie
siems ir lūkesti suraminančių 
žinių.

Apklausinės W. Z. Fosterį 
ateinantį ketvirtadieni
New Yorkas. — Teisėjas 

A. Dawson šį ketvirtadienį 
išklausys prokurorą, dak
tarus ir Fosterio advoka
tus. Jis nuspręs, ar Fosteris 
gali būti teisiamas, ar ne. 
Fosterio advokatai teigia, 
kad, kaip sako daktarai, 
širdies liga perdaug pavo
jinga jo teismui.

Londonas. — Gen. Sero
vas jau išskrido Maskvon.

Unkštasis teismas 
nori persvarstyti 

2 komunistu bylas
Washingtonas. — Auk- Į 

ščiausias . teismas sutiko 
persvarstyti dviejų komu
nistų, Claude Lightfoot ir 
Junius Scales, bylas. Tai du 
komunistai, kurie buvo tei
siami po Smitho akto na
rystės punktu, tai yra, 
punktu, kuris patį priklau
symą Komunistų partijai 
padaro nusikaltimu, nors 
partija oficiališkai skaitosi 
legališka.

Claude Lightfoot yra 
Chicagos negrų darbininkų 
vadas, Illinois Komunistų 
partijos sekretorius. Junius 
Scales yra Carolinų ir Te- 
nnesse komunistų veikėjas. 
Jis yra A. M. Scales, kuris 
buvo North Carolines gu
bernatoriumi tarp 1885 s ir 
1889, anūkas.

Bet Aukščiausias teismas 
padarė ir kitą tarimą, ku-

Auroros miesto majoras palygino 
Nikolajų, Leniną su Jezu Kristum

Aurora, Iii. — Praeitą 
mėnesį vietinis majoras P. 
Egan sukėlė didelę sensaci
ją, paskelbdamas, kad jis 
pasiuntė laišką Tarybų Są- 
jungon, kuriame aiškino, 
kad Amerikoje nėra žodžio 
laisvės. Konservatyviai 
miestelio tarybos nariai bu
vo taip sukrėsti Egano pa
reiškimo, kad jie pareika
lavo iš jo atsistatydinti. Bet 
Eganas atsisakė, sakyda
mas, kad jį atstatydinti 
gali tiktai balsuotojai.

Dabar majoras Eganas

Kalbama net apie Harry Truman 
nominavimą demokr. kandidatu

Washingtonas. —Kai ku
rie demokratu politikieriai 
pradėjo spėlioti, kas būtų, 
jeigu Californijos pirmi
niuose rinkimuose Steven- 
sonas ir Kefauveris “elimi
nuotų viens kitą,” tai yra, 
abu liktų bejėgiai, nei vie
nas nerodydamas pakanka
mai stiprybės būti pirmau
jančiu kandidatu. \

Kai kurie politikieriai 
sako, kad tada demokratų 
suvažiavime gal būtų nomi
nuotas Symingtonas, kai 
kurie, kad Harrimanas, bet 
net yra nuomonių, kad gali 
būti nominuotas eks-prezi-

Lietuvis sportininkas John
Washingtonas. — Praei

tą vasarą pagarsėjęs beis
bolo lošėjas John Podres, 
lietuvių kilmės amerikietis, 
dabar jūrininkas. Jis lavi
nasi Bainbridge, Md., laivy
no treniravimosi bazėje. 
Podres tapo mobilizuotas į 
karines pajėgas ir jis pasi
rinko laivyną. Sporto rate
liuose buvo nemažai nepasi- 
tenkinmo jo mobilizavimu. 
Buvo sakoma, kad dabar, 

ris yra skaitomas smūgiu 
prieš civilines teises. Nu
tarimas yra, kad teismai 
turi teisę priversti liudinin
kus “nacionalio saugumo” 
bylose teikti informacijos. 
Kaip yra žinoma, įstatymas 
pravestas, kad tokios infor
macijos teikėjai patys gau
na “neliečiamybę,” nes ki
taip vertimas liudyti būtų 
kaip ir vertimas liudyti 
prieš save, kas priešinga 
pagrindiniams angio-sak- 
siškos teisės dėsniams.

Šis nutarimas buvo iš
neštas buvusio iždo depart
mento pareigūno Ulmano 
byloje. Septyni teisėjai pa
laikė “neliečiamybės” Įsta
tymą, tai yra, teismo teisę 
versti liudininkus duoti in
formacijos. Du teisėjai, 
Black ir Douglas, balsavo 
prieš.

sukėlė dar didesnį skanda
lą: jis miesto komisijos su
sirinkime pasakė kalbą, ku
rioje lygino Rusijos revo
liucijos tėvą Leniną su 
Kristum. Eganas sakė, kad 
“Leninas buvo beveik toks 
didis žmogus kaip Kristus.”

Apie 250 Auroros kon
servatyviai nusiteikusių 
piliečių, kurie niekad to
kių nuomonių nebuvo gir
dėję, klausėsi išsižioję ir 
su dideles nuostaba, sako

i spaudos pranešimai.

dentas Harry Trumanas.
Republikonai jau pradėjo 

daryti komentarus. Jie sa
ko, kad Trumano nominavi- 
mas būtų desperatiškas ir 
beviltingas demokratų 
žingsnis. Trumanas, ku
ris jau turi virš 70 metų 
amžiaus, sako jie, neturėtų 
mažiausios vilties būti iš
rinktu.

Dauguma demokratų ne
ima rimtai minties apie 
Trumano nominavimą, bet 
yra grupė, kuri mano, kad 
tik Trumanas, vesdamas 
smarkią kampaniją, galė
tu laimėti.

Podres Įstojo j JV laivyną
kuomet taika viešpatauja, 
nėra būtino reikalo mobili
zuoti garsius sportininkus.

Podres praeitą vasarą žy
miai prisidėjo prie Dodge- 
rių laimėjimo taip vadina
mose nacionalinėse “Pasau
lio serijose.”

Beirutas. — Libano par
lamentinė delegacija ge
gužės mėnesį apsilankys 
Tarybų Sąjungoje.

Deli. — Paviešėjęs kele
tą dienų Pakistane, Tarybų 
Sąjungos vice-premjeras A. 
Mikojanas atvyko Indijon. 
Su juomi atvyko specialistų 
delegacija.

Aerodrome Mikojaną su
tiko Nehru duktė Indira 
Gandhi pramonės minis-

Saugom. Taryba 
atidėjo Artimų 
Rytų klausimus

Jungtinės Tautos, N. Y. 
i — Jungtinių Tautų Saugu
mo taryba nutarė atidėti 
debatus apie generalinio se
kretoriaus Hammarskjoldo 
siuntimą į Artimuosius Ry
tus iki balandžio trečios 
dienos. Atidėjimo reikalavo 
arabiški kraštai ir juos 
Saugumo taryboje rėmė ta
rybinis delegatas Sobolie- 
vas. Amerikos delegatas 
Lodge norėjo, kad Ham- 
marskjoldas būtų pasiųstas 
tuojau, o jį rėmė Britani
jos, Prancūzijos bei Aus
tralijos delegatai.

Vienok paaiškėjo, kad 
tas negali būti pravesta, ir 

1 Saugumo tarybos nariai su
sitarė atidėti klausimų 
svarstymą iki balandžio 
trečios. Tuo tarpu trečia
dienį Saugumo taryba pra
dės apklausinėti arabiškų 
kraštų ir Izraelio delega
tus. Sekamieji arabiški 
kraštai bus atstovaujami 
apklausinėjime: Egiptas,
Sirija, Jordanas ir Libanas. 
Tai keturi kraštai, kurie 
rubežiuojasi su Izraeliu.

Nairobi. — Britai nušo
vė 6 Kenyjos partizanus, 
kuriuos jie vadina Mau- 
Mau teroristais.

Paskutiniai 
pranešimai 

White Sulphur Springs, 
W. Va. — Prezidentas. Ei- 
senhoweris pasakė, kad pa
sitarimai su Meksikos ir 
Kanados valdžių galvomis 
yra “šeimyniškas reikalas.” 
Jis kvietęs juos “kaip žmo
gus, kuris turi namą, kvie
čia kaimynus iš abiejų pu
sių’” Jungtinės Valstijos, 
kaip žinoma, randasi tarp 
Kanados ir Meksikos.

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos Suvienytos socialistų 
partijos suvažiavime kalbė
jo Vakarų Vokietijos ko
munistų vadas Reimanas. 
Jis sakė, kad Vak. Vokieti
jos komunistai deda visas 
pastangas sudaryti vienin
gą frontą su socialistais.

Nicosia. — Britai suėmė 
300 kipriečių, kurie vie
naip ar kitaip nusižengė 
naminio arešto taisyklėms.

Chicago. — čia balandžio 
6 dieną kalbės Brooklyno 
pažangusis protestantų epi- 
skopalų kunigas Melishas. 

tras Krišnam Ačari ir eilė 
kitų- žymių asmenų. Per 
paskutines kelias savaites 
Indijoje lankėsi Amerikos 
valstybės sekretorius Dul
les, Britanijos užsienio rei
kalų ministras S. Lloyd ir 
Francūzijos užsienio rei
kalu ministras Pineau.

Užsienio žurnalistai, į- 
skaitant amerikiečius, sa
ko, kad Mikojano priėmi
mas Indijoje buvo žymiai 
šiltesnis ir draugiškesnis, 
negu trijų užsienio reika
lu ministru.

Mikojanas tarsis su 
premjeru Nehru ir kitais 
valdžios nariais.

(Vienas Bombėjaus laik
raštis sako, kad Indijai y- 
pa tingai malonu priimti 
Tarybų Sąjungos ministrą, 
kuris pats, kaip indai, yra 
azijietis. Mat, Mikojanas y- 
ra armėnas, o Armėnija, 
kraštas Užkaukazyje, skai
tosi Azijos dalimi, pana
šiai, kaip Gruzija).

Serovas apleidžia Angliją 
anksčiau, negu jis numatė

Londonas. — Tarybų Są
jungos saugumo galva gen. 
Serovas už dienos kitos ap
leidžia Britaniją. Sakoma, 
kad jis išvyksta greičiau, 
negu planavo, nes Britani
jos spauda, bent torių laik
raščiai, jį priėmė labai ne
draugiškai, nusižengdama 
svetingumui ir visaip jį 
pravardžiodama.

Serovas buvo planavęs 
pasilikti Britanijoje iki a- 
teinančio mėnesio, kuomet 
Chruščiovas, Bulganinas, 
Molotovas ir Žukovas at
vyks.

į Egiptas rengia amnestiją 
i visiems polit-kaliniams

Kairas. — Premjeras 
i Nasseris paskelbė, kad vi- 
j suotina politinių kalinių 
: amnestija bus pravesta lie
pos pirmą dieną, kuomet 
Egiptas priims pirmą de
mokratinę konstituciją. E- 
gipto kalėjimuose randasi 
1,200 politinių kalinių. Da
lis jų yra komunistai, dalis 
ekstremistai-musulmonai iš 
taip vadinamos Musulmonų 
brolijos, ir dalis sionistai, 
Izraelio simpatikai.

Premjeras Nasseris nesa
kė, ar visi iki vieno bus pa
leisti, bet jis teigė, kad am
nestija buš visuotina. Tam 
tikra amnestija bus praves
ta ir kriminaliniams kali-

Londionas. — Britų filo
sofas Bertrand Russell pa
skelbė, kad jis priėjo nuo
monės, jog Rosenbergai bu
vo nekaltai nužudyti. Jis 
taipgi sako, kad Amerika 
turėtu išlaisvinti Morton 
Sobellį.

ORAS NEW YORKE
Gali būti lietaus
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SVEČIAS IŠ MONTGOMERY
NEILGAI .IIS BROOKLYNE buvo, bet čia paliko ge- 

rą įspūdį ir padarė didžios naudos žmonėms, kovojan
tiems prieš segregaciją.

Kalbame apie kun. Dr. Luther King Jr., kuris buvo 
atvykęs iš Montgomery, Alabama, į Brooklyną prane
šimui padaryti.

Kas gi yra tasai kunigas King? Ko jis čia buvo atvy
kęs?

Kun. King Jr. (beje, jis protestantu kunigas ir neg
ras) neseniai Montgomery miesto teisėjo buvo nuteis
tas pasimokėti $500 bausmės ir $500 teismo iškasčius. Bet 
įis buvo paleistas be bausmės atlikimo, nes žadėjo ape
liuoti i aukštesnį teismą (jei prisieis, kreipsis net į šalies 
Aukščiausią Teismą).

Na, ir kunigas King buvo pakviestas į Brooklyną pa
daryti pranešimui apie savo bylą, apie tai, kas darosi 
Montgomery mieste.

Į vieną bažnytinę salę Brooklyne susirinko apie 2,500 
žmonių — juodų ir baltų žmonių — pasiklausyti, ką gi 
kun. King pasakys apie dalykų eigą Montgomery mies
te.

O ten toji “dalykų eiga” yra nepaprastai svarbi, — 
svarbi ji ne tik negrams, svarbi visiems žmonėms; svarbi 
ji ne tik Montgomerio miesto gyventojams, o ir visos 
šalies gyventojams.
Tai, kas darosi Montgomery, Alabama, gali “darytis” ir 

kituose pietinių valstijų miestuose.
Montgomerio miesto negrai, kurių yra apie 50,000, 

atsisako naudoti važiuoto busus, kursuojansius tame 
mieste. Kodėl? Todėl, kad tuose basuose praktikuojama 
segregacija. Juodveidžiams nevalia sėstis į tas sėdynes, 
kurios paskirtos baltiesiems. Juodveidžiai turi sėdėti pa
čiame buso užpakalyje, o jei ten nėra užtenkamai vie
tos, jie turi stovėti, nors baltveidžiams paskirtoje vieto
je (buse) gali būti tuščios visos sėdynės!
" Atsirado viena negrė ęly.ąsuolė, kuri, įėjusi į busą, pa
mačiusi, kad sėdynių yra tuščių, sėdosi vienon, neboda
ma to, kad toji sėdynė buvo “baltų jų-sekcijoje.” UŽ tai 
drąsuolė buvo atiduota policijai, kuri perdavė ją teis
mui, o pastarasis ją nubaudė!

Tos drąsuolės negrės žygis ir jos nubaudimas sukėlė 
Montgomerio negrus. J;e nusitarė nevažinėti busais tol, 
kol bus praktikui jama segregacija!

Ir jau kelintas mėnuo jie ta savo nutarimą vykdo gy
venimam Į darbą bei i krautuves negrai eina pėsti arba 
gauna pas žmones automobiliuose vietos pervažiuoti. 
Toliau dirbantieji negrai, susitarę, pasisamdė automobi
lių ir juo važiuoja.

Įvyko taip, kad Montgomerio miesto busai kursuoja 
apytušti. Bušų savininkams tai kerta į kišenę. Ir jie pra
dėjo kovą, pradėjo reikalauti, kad negrai važiuotų segre- 
guotais busais. Šitie atsisako.

Tuojau busų savininkai, remiami kitų rasistų, pradėjo 
teisminę kovą. Buvo suareštuota daugybė negrų veikėjų 
— keliolika jį; kunigai. Jie kaltinami tuo, kad organizuo
ja negrus segreguotus busus boikotuoti.

Kai prasidėjo kaltinamųjų teismas, buvo norėta visus 
kaltinamuosius teisti kartu, bet teisiamųjų gynėjams pa
vyko laimėti tiek, kad turėtų būti teisiamas kiekvienas 
teisiamasis individuališkai, atskirai. Kun. King Jr. buvo 
pirmiausia teistas ir jis surastas kaltu, jam paskirta 
bausmė, aukščiau pažymėta. Kiti kaltinamieji nebuvo 
teisti, nes dabar laukiama, ką tuo klausimu pasakys 
aukštesnysis teismas.

Šities. negrų vadovai Montgomerio mieste kaltinami 
tuo: jie suorganizavo savo draugiją ir iš tos draugijos, 
girdi, jie teikia piniginę paramą tiems, kurie turį to
liau važiuoti ir kurie samdosi privatinius automobilius; 
jie kaltinami ir tuo, kad tai, .girdi, jų darbas, jų propa
gandos rezultatas, jei negrai boikotuoja segreguotus 
busus.

Tuojau po to, kai kun. King Jr. buvo nubaustas, prie 
teismabučio susirinko daugybė negrų jį pasveikinti.

Kai jis atvyko į Brooklyną, čia buvo entuziastiškai 
pasitiktas. Ir ne tik i is buvo pagerbtas, — čia pat, šiame 
didžiuliame mitinge buvo sudėta, keletas tūkstančių do
lerių aukų jo bylai vesti.

Kalbėtojas pranešė, jog Montgomerio negrai neatsisa
kys nuo savo pradėtos kovos. Jie ves ią, jie boikotuos, bu
sus, kol iuose nebus panaikinta segregacija.

Kun. King Jr. sakė: Montgomerio negrai nesigriebs 
prievartos ir jėgos priemonių savo tikslui pasiekti. Jis. 
sakė, kad to miesto negrai viską, daro “su meile savo 
priešui.”

Neisime mes į debatus su kun. King Jr. dėl priemonių, 
kurias naudoja Montgomerio negrai. Tai jų dalykas. Ge- 
nems tikslams, pasiekti gali būti naudojamos visokios 
priemonės, atsižiūrint į aplinkybes, į žmonių psichologiją.

Svarbu, kad kalbėįusis pareiškė, jog Montgomerio 
negrai pradėtos kovos neapleis!

Labai galimas daiktas, kad kituose miestuose bus pa-

Visokios delegacijos ir 
visokie žurnalistai — rašy- 

i tojai važiuoja Sovietų Są- 
į jungon, ir sugrįžę rašo į- 
i vairius įspūdžius, ką jie 
matė ar nematė, ir pateikia 

i savo nuomones, kaip jie 
I galvoja apie tenaitinių 
žmonių gyvenimą. Supran
tama, kad komercinė spau
da — laikraščiai ir žurnalai

■ — tokiems rašytojams rie- 
j biai apmoka už jų straips
nius. Kur gi gausi žingei- 
desnius įspūdžius, jei ne So- 

• vietų Sąjungoje. Kuriame 
tik žurnale telpa raštas a- 
pie Sovietų Sąjungą, tą 

i žurnalą žmonės greit išper-
ka, skaito, žingeidauja, 
kaip ten žmonės gyvena, ką 
daro, kokia ten pirmynžan- 
ga ir t. t. Viso pasaulio 
žmonės interesuojasi Sovie
tų Sąjungos gyvenimu.

Tokiems žurnalams, ku
riuose būna patalpinti raš
tai apie Sovietus, biznieriai 
duoda riebius skelbimus, 
žurnalo išleistuvė daro di
delį biznį, o tuo pat sykiu ir 
straipsnių rašytojai pasi
pelno už savo raštus, nes 
jie be užmokesčio nerašo. 
Biznis iš visli pusių!

Neseniai ponia Dorothy 
Thompson, garsi komerci
nės spaudos rašytoja,- bu
vo nuvažiavus Sovietų Są
jungom ir kovo mėn. žur
nale “Journal” tilpo jos 
straipsnis —- įspūdžiai apie 
Sovietų Sąjungos moteris. 
Aišku, kad už tą straipsnį 
žurnalas jai apmokėjo, o 
gal užmokėjo ir jos kelio
nės lėšas. Ji rašo apgailes
taudama Sovietų moteris.

Moterys dirba įvairius 
darbus

Ponia Thompson stebisi, 
kad Sovietii moterys dirba 
įvairius darbus. Jai labiau
sia nepatinka, kad moterys 
miestuose valo (šluoja) 
gatves, ir su tam įrengtais 
prietaisais šiukšles arba 
sniegą sutraukia —sukrau
na į sunkvežimį, o sunkve
žimio vairuotojas vyras sė
di prie vairo, kol vežimas 
būna prikrautas, ir tuomet, 
suprantama, jis veža tas 
šiukšles į tam skirtą vietą 
ir ten “išdumpuoja.” Po
niai Thompson nepatinka, 
kad vairuotojas sėdi prie 
vairo, o moterys dirba. Ir 
nurašo taip, kad toks dar
bas yra sunkus, o ne 
moterų darbas. Mat, 
mes Čia, Amerikoje, nema
tome moterų valant gatves; 
čia yra bedarbių, ir biednų 
negrų, kurie už mažiausią 
mokestį dirba, bile tik gau
na kokį, nors darbą.

Taipgi p. Thompson ne- 
patinka, kad kolūkiuose 
moterys prižiūri gyvulius: 
karves, kiaules, ir vištas,, 
juos šeria, apvalo; melžia 
karves, surenka vištų padė
tus kiaušinius, ir net apva
lo karvides, kad būtų šva
rios. Tas viskas dėl p. 
Thomson atrodo nepapras
tas dalykas^ kad tokie dar
bai tai vis vyrų darbai, ir 
kad moterys yra “paverg
tos.” Bet ji neatsižvelgia į 
faktą, kad vyrai fabrikuose 
dirba sunkius darbus, ku
rių moterysr dėl savo silp-

nesnės sveikatos, nepajėgia 
dirbti; vyrai dirba prie ma
šinų remontavimo — taisy
mo; arba kolūkiuose vyrai 
vairuoja traktorius, pjau
namąsias, kuliamąsias ir 
kitokias mašinas, dirba 
lentų — medžio išdirbystė- 
se, prie namų statybos ir 
t. t. Yra žinių, kad tūluose 
atsitikimuose traktorius 
vairuoja ir merginos. Kiti 
jauni vyrai yra kariuome
nėje po ginklu, kad apsau
goti Sov. Sąjungą nuo už
puolikų. O kiek Sovietų vy
rų išžudyta dviejuose pa
sauliniuose karuose.' Tad 
gal ir pasidaro trūkumas
vyrų, kad vyrai galėtų 
dirbti visus darbus, o mo
terys nieko nedirbti. Pakelt 
geležies ar medžio gabalą, 
aišku, moterys nepajėgia; 
net Įstatymais yra drau
džiama statyti moteris prie 
sunkių darbų. Tą pažymi ir 
Dorothy Thompson. O pa
šert vištas, arba surinkt 
vištų padėtus kiaušinius 
gali ne tik moterys, bet ir 
vaikai.

Dėl Dorothy Thompson 
nepriimtina, negražu, kad 
Sovietų moterys nenusidažę 
veidų nei lūpų, be blizgan
čių batukų triūsiasi apie 
vištas ir karvidėse. Todėl 
D. Thompson ir pareiškia, 
kad jei ji turėtų progą, tai 
paėmus raudoną vėliavą syr 
kiu su Sovietu moterimis 
kariautų prieš vyrus, kad 
paliusuoti moteris nuo viso
kių darbų. Jai atrodytų ge
riau, kad moterys būtų 
kaip kokios lėlės nusidažę 
veidus, plaukus, pirštus, su 
šilkinėmis kojinėmis, žvil
gančiais batukais, ant ran
kų auksiniai arba deimanti
niai žiedai ir branzalietai,. 
ant kaklo perlų ar šiaip 
brangių akmenų virtinė. 
Mat, ponia Thompson žino, 
kaip Amerikoje gyvena 
turčių buržujų moterys. Jos 
ne tik nieko nedirba, bet 
dar turi prisisamdę tarnų 
ir tarnaičių, kurie viską 
aptvarko, apšvarina, ir net 
pagamina maistą, ir paduo
da valgyt lėlėms — poniu
tėms. Sovietų Sąjungoje, 
aišku, tokių dalykų nėra. 
Ten kiekvienas ir kiekvie
na, pagal išgalę, turi dirb
ti kokį nors naudingą dar
bą ir užsidirbti sau pragy
venimą, kad neišnaudoti 
kitų dirbančiųjų.

Todėl Dorothy Thomp
son, pamačiusi, kad Sovie
tų Su jungoje moterys dir
ba tūlus darbus, ir pasako
ja, kad moterys nuskriaus
tos, ir kad' ji kariautų prieš 
vyrus už moteris. Supran
tama, ji taip rašo patai
kaudama savo bosams, ko
mercinio žurnalo leidė
jams. Jei ji taip nerašytų, 
tai komercinė spauda ne
talpintų jos straipsnių, ir 
ji negautų riebiai apmokėti. 
Daug rašytojų už dolerį 
parsiduoda.

Moterys bankuose, rašti
nėse

Kad sukelti pasipiktini
mą tarpe moterų prieš So
vietų Sąjungą, jog moterys 
ten neturi tarnaičių ir dir
ba tūlus darbus, Dorothy

Thompson pažymi, kad ir 
Maskvos banke dirba 'tik 
moterys -—merginos, vyrų 
nėra. Tai ir čia jai atrodo 
“blogas dalykas.”

Bet D. Thompson nepasi
teiravo ir nesužinojo, kad 
Sov. Sąjungoje, kaip jau 
pirmiau buvo rašyta — 80 
procentų daktarų yra mo
terys; moterys yra inžinie
riais,. matininkais, buhalte
riais, mokytojais, teisėjais 
ir kitokiose profesijose; jos 
vairuoja tūlas darbo maši
nas, ir reikia tikėti, kad 
merginų yra ir aviacijoje — 
vairuoja kariškus ir civili
nius orlaivius.

Šiomis dienomis angliš
kuose laikraščiuose pasiro
dė žinia, kad Sov. Sąjungo
je trečdalis inžinierių , ir 
technikų yra moterys, 40 

' procentų agrikultūros sri
tyje yra moterys; 76 proc. 
daktarų — moterys, ir 70’ 
proc. mokytojų yra mote
rys. Taipgi Komunistų par
tijos kongrese raportas pa
rodo, kad Sov. Sąjungoje 
šimtai tūkstančių moterų 
dirba “menedžeriais” in
dustriniuose įrengimuose, 
dirbtuvių “superintenden
tais,” inžinieriais ir “for- 
manais.” (Šita žinia paim
ta iš angliškos komercinės 
spaudos, ne iŠ “Laisvės” ar 
“Vilnies”, kad kas nemany
tų, jog tįk “Laisvė” tokias 
žinias paduoda).

Taigi Sov. Sąjungoje mo
terims — merginoms yra 
plačiai atidarytos durys į 
visokius mokslus — profe
sijas lygiai su vyrais. Ten 
nėra paniekinimo ir pa
žeminimo tik todėl, kad y- 
ra moteris—mergina.

Mokslas ir Amerikos mo
terys ♦

našių judėjimų. Negrai juk visuomet negalės, nešjti to 
pažeminimo, koks yra jiems taikomas pietinėse valstijų- 

.se! '

Niekas negali sakyti, 
kad Amerikoje moterys yra 
neprileidžiamos prie moks
lo. Mergaitės—merginos
eina į mokyklas, į kolegi
jas, bet jų mokslas ir pasi
baigia tik stenografėmis, 
taipystėmis (darbas ant 
drukuo jamos mašinukės), 
nursėmis ligoninėse, moky
tojomis žemiausioje klasėje, 
privatiškomis sekretorė
mis pas išdykusius suram
bėjusius senius, o tūlos mo
kinasi muzikos ir šokiu ant 
koji! galų pirštų, kad savo 
gražiu pasikraipymu ir 
gražiai nuaugusiu kūnu 
palinksminti senus suram
bėjusius vyrus. Jei kuri 
mergina stengiasi pasiekti 
aukštesnį mokslą — susidu
ria su sunkiomis problemo
mis, nes vyrai valdininkai 
ir paprasti ignoruoja mer
ginas—moteris, ir pareiš
kia, kad moterys “turi bū
ti tik virtuvėje ir auginti 
vaikus,” patenkint “viešpa
tį” vyrą. Dar netolimoje 
praeityje moterys neturėjo 
nei balsavimo teisių, jos 
buvo traktuojamos kaip 
niekam verti sutvėrimai. 
Kai moterys išsikovojo bal
savimo teises, tai ir po to,, 
dabar, ar daug moterų yra 
mūsų šalies kongrese ir se
nate? Ar yra moterų valsti
jų gubernatoriais ir miestų 
majorais? O apie šalies 
prezidentą ir vice-preziden- 
tą nei nekalbėk! Net ir ap
skričių prokurorais yra no
minuojami ir renkami tik 
vyrai, nepaisant, kad tūlų 
vyrų labai- prastai protas 
veikia. Moterys yra at
stumtos nuo visų aukščiau 
pažymėtų pareigų kaipo 
“netinkamos,” turinčios 
“mažiau proto”, negu vyrai. 
Ir todėl čia tik seniai vyrai 
su surambėjusiais protais 
viešpatauja, valdo visa ša
lį.

Tačiau gyvenimo eiga ir 
visi darbai — reikalaiiro- 
do; kad tūlos moter^šyra

' a , z; • . .

sugabesnės, greičiau ir ge
riau atlieka darbus ir viso
kias pareigas, negu tūli 
vyrai.

Tai kur yra labiau pa
vergtos—pažemintos mote
rys — Amerikoje, ar Sovie
tų Sąjungoje? Sov. Sąjun
goje, kaip žinios paduoda, 
ir pati D. Thompson, mo
terys turi pilnas lygias tei
ses su vyrais; ten nėra mo
terų pažeminimo—panieki
nimo. Todėl moterys kolū
kiuose, fabrikuose ir val
diškose įstaigose pasekmin
gai eina joms paskirtas pa- 

i reigas, vadovų pareigas.
Kalbant apie darbus fab

rikuose, kur, sako, Sovietų 
moterys dirba, tegu D. 
Thompson pažiūri į Ameri-* 
kos fabrikus, ir pamatys, 
kiek daug moterų čia dir
ba fabrikuose lygius dar
bus su vyrais. Vaikai palikti 
kitų priežiūroje, o moteris 
dirba fabrike visa purvina, 
aliejuota, apdulkėjusi; pa
rėjus iš darbo turi pasiga
minti valgį, apšvarint kam
barius, apžiūrėti—apšva
rinti vaikus; ilgas valandas 
triūsiasi namuose.

Todėl Dorothy Thomp
son, vietoje imti raudoną 
vėliavą ir kovoti su Sovietų 
moterimis prieš vyrus, kad 
paliuosuoti moteris nuo vi
sokių darbų — pareigų, te
gu ji paima Jungtinių Val
stijų garbingą vėliavą ir 
sykiu su Amerikos moteri
mis kovoja už geresnes gy
venimo sąlygas darbinin
kėms moterims, prieš paže
minimą—paniekinimą mo
terų. €

Nesiveža nu terų
Dorothy Thompson sie

lojasi, kad jai nepatinka ir 
tas, kad Sovietų valdžios 
pareigūnai ir bile kokie di
plomatai, vykdami į kitas 
šalis, nesiveža su savimi sa
vo moterų, arba priimdami 
kitų šalių atstovus—diplo
matus ir dalyvaudami di
plomatų priėmimo banke
tuose, taipgi neturi prie 
savęs savo moterų. Iš to D. 
Thompson daro išvadą, 
kad tai esantis “moterų pa
niekinimas..” Bet neatsižvel
gia į tai, kad gal Sovietų 
diplomatų moterys turi sa
vo kokius užsiėmimus ir
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negali atitrūkti nuo to dar
bo.

Kaip pas mus, Amerikoj?
Jungtines Valstijas, kaip 

jau žinome, valdo vyrai. 
Kai kurie jų yra vedę su 
paprastomis merginomis, * 
nebaigusiomis jokio moks
lo ir neturinčiomis jokio 
žinojimo — supratimo apie 
pasaulinius ir diplomati
nius valstybių reikalus. Vy
ras valdžios pareigūnas, 
arba diplomatas, o žmona 
gali turėti kitokį užsiėmi
mą, eiti kitokias pareigas 
(jei moterys nebūtų igno
ruojamos ir atstumiamos 
nuo joms galimų pareigų).

Tačiau kai mūsų kokis 
diplomatas važiuoja užsie
nin su tarpvalstybiniais rei
kalais, arba su savo šalies 
reikalais, fai būtinai ir jo 
žmona turi būti prie jo šo
no. Atrodo, kad mūsų tūli 
diplomatai nei vienos nak
ties negali pabūti be mo
ters, arba jo žmona be vy- > 
ro.

Arba kai ateina rinkimų 
kampanija, tai daug kandi
datų nesidrovi pasigirti, 
kad jis yra ženotas ir turi 
tuziną (mažiau ar daugiau) 
vaikų, ir “todėl balsuokite t 
už mane.” Mat, jis yra “ge- F 
ras vyras,” “atsižymėjęs,” 
turi daug vaikų!

Taigi tarpe Tarybų Są
jungos ir mūsų šalies vyrų 

! yra skirtingas nusistaty
mas—patvarkymas kaslink 
moterų. Sovietuose moteris . 
yra įvertinama kaip lygus X 
žmogus su vyrais, ir todėl 
moterys eina atsakomingas 

i pareigas valstybės įstaigo- 
! se, technikoje ir žemdirbys- 
i lės pareigose. O kurios ne- 
į gali darbuotis valdiškose į- 
staigose, fabrikuose ar kol
ūkiuose, tos apžiūri gyvu- * 

! liūs, naminius paukščius, 
I melžia karves. Vyrai ir mo
terys vieni kitiems pasigel- 
beja, padeda dirbti visuo
menės gerovei.

Todėl be reikalo Dorothy 
Thompson apgailestauja 
Sovietų moteris. Tegu ji ap
gailestauja Amerikos mo
teris, kad jos yra visame 
kame paneigtos, nepaisant, 
kad dabar jau jos ir turi 
balsavimo teises, kurias 
sunkiai išsikovojo.I ’

Rochester, N. Y.
Iš Motery klubo veikimo
Kovo 11-ą Įvyko susirinki

mas ir apvaikščiojimas mo
terų šventės. Buvo skaitlin
gas ir įspūdingas. Kalbėta 
apie moterų kovas praeityje 
už teisę balsuoti ir kovoti sy
kiu su vyrais už pagerinimą 
darbo žmonių gyvenimo ir už 
taiką pasaulyje.

I
i Daug ankstyvųjų kovotojų 
i ir po šiai dienai sėdi kalėji- 
' muose už tai, kad jos kovojo 
! prieš karą ir už lygias teises. 
Į Taigi, draugės, ir mes, turėda- 
Į mos teisę balsuoti, nesėdėkime 
ramiai: balsuokime už taiką, 
už gerą santaiką su visu pa
sauliu, kad nesutikimai būtų

I rišami žodžiais, o ne kulko- I
• mis.

Po susirinkimo turėjome ar
batos ir visokių skanėstų. Vi- 

■ sos draugės jautėsi gražioje 
; nuotaikoje. Įstojo į klubą Ue- 
! Iena Stančikienė. Nutarėm 
l Įstoti i Laisvės prietelių klu
bą su $25. Pinigai ir aukoju-į 
siu vardai jau: pasiųsti.

L. B.

Detroitas. — Auto darbi
ninkų unija sako, kad Ge
neral Motors paleido iš dar
bo dar 4,000 darbininkų. 
Dar artimiausioje ateityje 
bus paleisti Arlingtone, Te-

| xase, 500 kitų.
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Iš A. I. Mikojano kalbos apie 
praeities klaidas

(Tąsa)
4. I^Iegalima neatkreipti dėmė
jo į tą faktą, kad, kaip kal
bama, Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse yra daugiau kaip 
pusantros dešimties mokslo 
įstaigų, tyrinėjančių tarybinę 
ekonomiką. Aš neliečia to, 
kaip ir ką būtent jos studi
juoja, bet faktas, kad ten 
daugybė ekonomistų renka 
medžiagą ir studijuoja Tary- 

, bu Sąjungos ekonominį vysty
mąsi.
* Reikia pažymėti, kaip rimtą 
n^psų ekonomistų kolektyvo 
sėkmę, politinės ekonomijos 
vadovėlio išleidimą, o vėliau 
ir antrojo, papildyto šio va
dovėlio išleidimą. Bet būtų 
neteisinga nutylėti, kad vado
vėlio skyriai apie dabartinį 

> kapitalizmo vystymosi etapą, 
konkrečiai, klausimas dėl cik
liškų krizių pobūdžio ir peri
odiškumo, o taip pat socializ- 

politinės ekonomijos klau
simai ateityje turi būti giliau 
išstudijuoti ir papildomai pa
ruošti.

Yra žinoma, kokią krūvą 
statistinės medžiagos buvo 
surinkęs Marksas apie visų 
šalių, jų tarpe ir apie Rusi- 

. jos ekonomiką tam, kad ga
lėtų padaryti savo genialias 
išvadas. Yra žinoma, koki 
titanišką darbą nuveikė Leni
nas, ieškodamas tuomet men
kų, bet labai svarbių statisti
nių duomenų apie šalies eko
nominį vystymąsi, kad parašy
tų knygą apie kapitalizmo 
vJMrtymąsi Rusijoje, o taip pat 
ruošdamas knygą apie impe
rializmą.

Kr u opšč ia i nei šn agri n ė j us 
\isų statistikos duomenų, ku
rių mea dabar turime dau
giau’, negu bet kada, ir ne
gu bet kuri kita šalis, jų ne
su s ist e m at i z a vus, n eišanal i z a- 

I ir neapibendrintus, neįma
nomas joks mokslinis darbas 
ekonomikos srityje.

Deja, statistiniai duomenys 
vis dar yra po septyniais ant- 

fmaudais Centrinėje statisti
cs valdyboje pas draugą 

Starovskį. Ekonomistai dar 
neturi galimybės jų apdoro
ti ir yra pasmerkti prisiskai
tei i ų bei senų formulių, senų 
duomenų kartotoji! vaidme
niui. štai viena iš priežas
čių, kodėl nematyti kūrybinio 
mūsų ekonomistų darbo.

^Negalima praeiti pro Leni
no pastabą apie statistikos 
reikšmę. Leninas dar 1918 
metų pradžioje rašė:

“Kapitalistinėje visuomenė
je statistika buvo vien tik 
“valdinių žmonių’’ arba siau
ru specialistų žinioje, — mes 
utrime ją nešti į mases, po
puliarinti ją...”

Deja, susidaro įspūdis, kad 
ir dabar Lenino pastaba apie 
‘valdininkus’ teisinga kai ku
rių statistikos atstovų atžvil

giu, kurių galvose dar tebėra 
-tokia senosios visuomenės at
gyvena.

Centro Komiteto ataskaito
je aiškiai kalbama apie ne
patenkinamą mūsų propagan
dinio darbo būklę. Viena iš 
svarbiausių priežasčių yra ta, 
kad marksizmas - leninizmas, 
k<ip taisyklė, mūsų studijuo
jamas tik pagal Partijos isto
rijos trumpąjį kursą. Tai, ži
noma, neteisinga. Marksizmo- 
leninizmo idėjų turtingumas 
jįegali sutilpti ribotuose mūsų 
partijos istorijos ir juo labiau 
trumpojo jos kurso temos rė
muose. Reikia, kad tam būtų 
sudaryti specialūs teoriniai 
vadovėliai draugams, turin
giems įvairų pasiruošimo lygį. 
Tai pirma. Antra, esamas 

• Partijos istorijos trumpasis 
kursas negali mūsų patenkin
ti kad ir todėl, jog ten ne
nušviesti beveik dvidešimt pa
skutinių jų mūsų partijos gy
venimo metų įvykiai. Argi 
jfalima pateisinti tai, kad mes 
^turime parengtos pastarųjų 

dviejų dešimtmečių partijos 
1 istorijos?

Toliau. Jeigu mūsų istorikai 
kaip reikiant, giliai pradėtų) 
studijuoti mūsų partijos isto
rijos tarybinio laik o t a r p i o 
faktus ir įvykius, dargi ir 
tuos, kurie nušviesti “Trum
pajame kurse,” jeigu jie ge
rokai pasiraustų archyvuose, 
istoriniuose dokumentuose, o 
ne tik laikraščių komplek
tuose, tai jie dabar galėtų 
geriau, iš leninizmo pozicijų, 
nušviesti daugelį faktų , ir įvy
kių, išdėstytų “Trumpajame 
kurse.”

Kitas klausimas. Ar nor
malu, kad, išgyvenę beveik 40 
metų po Spalio, mes neturime 
nei trumpo, nei pilno mark- 
sistinio-lenininio Spalio revo
liucijos ir Tarybų valstybės 
istorijos vadovėlio, kuriame 
be lakavimo būtų parodyta 
ne tik fasadinė pusė, bet vi
sas įvairiapusiškas Tarybinės 
Tėvynės gyvenimas.

O kokią milžinišką teorinę 
ir politinę reikšmę turėtų va
dovėlis, kuriame būtų visapu
siškai nušviestas pirmosios 
pasaulyje didžiosios socialisti
nės valstybės atsiradynas ir 
vystymasis. Kokia reikšme 
tatai turėtų tiek mūsų ka
drams, tiek ir pažangiesiems 
viso pasaulio žmonėms!

Mokslinis darbas mūsų par
tijos ir tarybinės visuomenės 
istorijos srityje yra bene la
biausiai atsilikęs mūsų ideolo
ginio darbo baras.

Juk dar neseniai mūsų ša
lyje buvo paplitusios ir net 
buvo laikomos neginčijamais 
etalonais tokių stambių mūsų 
partinių organizacijų, kaip 
Užkaukazės ir Baku, istorijos 
knygos, kuriose buvo suklas
toti faktai, vieni žmonės sa
vivališkai išaukštinami, o ki
ti visai neminimi; antraeiliai 
įvykiai buvo iškeliami į ne
pelnytą aukštį, o kiti, svar
besni, sumenkinami, kuriose 
buvo pažeminamas vadovau
jantis ir vairuojantis ikirevo
liucinio bolševikų partijos le
nininio Centro Komiteto vaid
muo.

Iki šiol mes neturime ti
krų marksistinių veikalų, ir 
apie pilietinio karo laikotar
pį. Eilė išleistų knygų turi di
delių trūkumų, neturi moksli
nės vertės, o kai kurios iš jų 
gali net suvaidinti neigiamą 
vaidmenį.

Kai kuriuos sudėtingus ir 
prieštaringus 1918-1920 metų 
pilietinio karo įvykius kai ku
rie istorikai aiškina ne klasi
nių jėgų savitarpio santykių 
pasikeitimais atskirais laiko
tarpiais, o tariamai kenkėjiš
ka veikla atskirų tuometinių 
partinių vadovų, kurie praė
jus daugeliui metų; po apra
šomų įvykių buvo neteisingai 
paskelbti liaudies priešais.

Vienas Maskvos istorikas 
nusišnekėjo net ligi šito: jei
gu Ukrainos partinių vadovų 
tarpe nebūtų buvę drg. Anto- 
novo-Ovsejenkos arba drg. 
Kosioro, gal būt, nebūtų buvę 
machnoviados h* grigorjevia- 
dos, Petliura nebūtų laimėjęs 
kai kuriais laikotarpiais, ne
būtų susiviliota ir komunų 
skleidimu (beje, tai ne tik 
ukrainietiškas, o bendras par
tijai reiškinys tuo metu) ir 
Ukrainoje, matote, iš karto 
būtų imtasi linijos, į kurią vi
sa partija ir šalis perėjo ne- 
po išdavoje.

Tokia istorinė rašliava ne
turi nieko bendro su marksisti
ne istorija. Tai yra panašiau 
į idealistinį, ešerinį istorinių 
įvykių aiškinimą. Manau, kad 
atsiras Ukrainos istorikų, ku
rie Ukrainos soči a 1 i s t i n ė S 
valstybės atsiradimo ir išsivys
tymo istoriją parašys geriau 
už kai kuriuos maskviškius, 
kurie šio darbo ėmėsi, bet ku
riems, gal būt, ir nereikėjo 
šito imtis.

Bent du žodžius reikėtų 
pasakyti ir mūsų filosofų 
adresu. Bet ir jie patys turi 
suprasti, kad jų padėtis yra

Spring Valley, 10.
Sekmadienį čia pabuvojus
Spring Valley savo laiku yra 

buvęs vienas iš lietuviškiausių 
miestų Vidurvakariuose. Pirm 
pirmojo pasaulinio karo, kai 
miesto apylinkėse veikė gau
sybė anglies kasyklų! ir jose 
knibždėjo pilna šviežiai suva
žiavusių iš Lietuvos lietuvių 
grinorių, tūlais metais Spring 
Valley miesto valdžia, prade
dant majoru irgi buvo lietu
vių rankose.

šiandien miesto majoras 
nors tebėra lietuvis čiagimis, 
nors yra dar miesto valdžioje 
apsčiai lietuvių valdininkų, 
bet miesto gyventojuose lietū- 
viškumas vos bepastebimas.

Išsekus anglims kasyklose, 
daug mūsų tautiečių išsikėlė į 
didmiesčius, daug mūsų tau
tiečių įveiktų senatvės išmi
rė.. . Tik kur-ne-kur tegali 
dabar bepamatyti miesto gat
vėse vieną ar kitą “oldtimerį” 
lietuvį, šiandien Spring Valley 
miesto gražiose apylinkėse 
nebeskamba lietuviškos dai
nos, svetainėse > nebeesti tų 
triukšmingų susirinkimų, tų 
karštųjų politinių, diskusijų ir 
tų bu jojančių lietuviškų drau
gijų, kaip būdavo seniau, 
daug metų atgal.

Nebėra jau tų 
pažangiečių, kaip 
siekai, Mockaitis

smarkiųjų 
broliai Ma
ir daugelio 

kitų. Ilsisi jie amžinai Laisvo
se Spring Valley lietuvių kapi
nėse.

Tačiau, Spring Valley mies
to pakraštyje1, kuklioje trobe
lėje, tebegyvena 79 m. am
žiaus senukas, nuoširdus pa
žangietis A, Krąjauskas. Sek
madienį su draugais Blaškiais 
teko jį aplankyti.

Krajauskas į Spring Valley 
atvažiavo pirm Cherry kasyk
lose įvykstant baisiajai trage
dijai, kurioje nemažai žuvo 
ir lietuvių, 
pat pirmųjų
nu į Spring Valley 
šiai dienai 
uola savo

Jaunose 
intensyvų 
tokiais

Krajauskas nuo 
atvažiavimo die- 

pat 
tebėra stiprus, kaip
įsitikinimams, 
dienose jis palaikė 
susirašinėjimą su 

laisvamaniais, kaip
kun. Demskis ir kiti. Atsimena 
Krajauskas, kaip kūrėsi 
Spring Valley lietuvių pirmo
sios draugijos, kaip jos augo, 
bujojo ir nyko. Nebūdavo to 
lietuvių ypatingai pažangie
čių susirinkimo, kuriame Kra
jauskas nebūtų buvęs su gle
biu knygų, jas pardavinėdamas 
ir dalindamas žmonėms. Per 
jo rankas Spring Valley lie
tuviai yra gavę šimtus, o gal 
ir tūkstančius visokių1 knygų, 
knygučių, laikraščių ir žurna
lų. Platindavo jis žmonėse O- 
lišausko, Tėvynės mylėtojų 
Socialistų sąjungos, LLI) ir 
kitų leidinius.

įdomiausia, kad Krajauskas 
buvo rinkėjas įvairiausios lite
ratūros. Jis krovė į lentynas 
ir saugojo kiekvieną knygutę, 
kaip brangiausi turtą. Knyga 
jam buvo artimiausias ir mie
liausias draugas. Rinko jis 
“Vienybę lietuvninkų,” “Ko
vą” ir kitokius laikraščius. 
Ir daug .jis to savo turto išlai
kė iki pat šių dienų. Sekma
dienį jis .viską

*
p pusi, Laisve (Liberty). Trečiad., Kovo (March) 28, 1956

v o idėjų draugą ir kaimyną 
Shąfer, kitą Spring* Valley se
ną gyventoją. Pabuvojom mes 
čia gerą pusvalandį ir .atsisvei
kinę palikom juos.

Grįžtant mano galvoje py
nėsi tie laikai, kuomet Spring 
Valley savo 
pilna lietuvių, 
žiu Amerikos 
atsiminimų.

—Vasarai 
Valley turim
niau, — Blaškis man tarė.— 
Negali būti užmirštos tos vie
tos, aplaistytos lietuvio darbi
ninko sūriu prakaitu.

Pilnai sutinku su * draugu 
Blaškiir. j

laiku mirgėjo 
Kiek ten gra- 

lietuvių istorijai

atėjuš Spring 
aplankyti daž-

čia u tolimesniems

tą perleido 
man, kad naudočiau ir saugo- 

laikams. 
Todėl čionai aš tariu širdingą
ir viešą ačiū draugui Krajaus- 
kui. :

Be to, Krajauskas per veik 
penkiasdešimt metų gyvenimo 
Spring Valley, visą laiką buvo 
uolus organizacijose Veikėjas, 
laisvų kapinių kūrėjas. Daug 
matęs, girdėjęs ir pergyvenęs 
Spring Valley lietuvių gyveni
me. Kalbėjomės sut senuku 
veik tris valandas ir mūsų po
kalbis neišseko.

Mažai ir labai mažai tokių 
“oldtimerių” bėra mūsų tarpe, 
su tokiu turtingu patyrimu ir 
gražiu vainiku nupintu iš nuo
širdaus veikimo darbų.

Vakariop Krajauskas nuve
dė mus su Blaškiais ir pas sa-

ne geresnė ir kad jie1 yra net 
labiau skolingi partijai, 
istorikai ir ekonomistai.

(Bus daugiau)

negu

S. J. Jokubka

O. Remeikienė 
( 

grįžo iš ligoninės
Nuoširdžioj i veikėja

d ui 
giai

niui
asme-

negai
lu re j o

Montreal, Canada
i

į Geležies darbininkai laimėjo 
algų pakėlimą

Viena iš didžiųjų geležies 
įmonių, “Steel Company of 
Canada,” kuri turi čia tris 
savo dirbtuves — Lachine, 
Notre Dame ir St. Henry — 
ir samdo apie 1,250 darbinin
kų, po ilgųj derybų pasirašė 
su unija naują darbo sutar
ties kontraktą, pagal kurį vi
siems darbininkams pakelia
mos algos po 7 centus į va
landą ir kompanija turės at
mokėti šį priedą ir už praeitą 
laiką, t. y. nuo pereito gegu
žės ir birželio mėnesių. Pa
grindinė dabar jų alga $1.44 
į valandą, “journeymen” ma
rinistai gauna nuo $2.11 Vk 
iki $2.SS1/) į valandą.

Darbininkus atstovauja 
United Steelworkers of Ame
rica (CIO-CCL) unija.

Kailių darbininkai irgi gavo 
algų pakėlimą

Kailiukų (fur) išdirbimo bei 
siuvimo darbininkai (visoj in-: 
dustrijoj čia dirba apie 2,200 ; 
darbininkų), pasirašant naują 
darbo kontraktą su samdyto-1 
jais, gavo pakelti algas po 10 
centų į valandą. Kailiukų iš
dirby stės ir siuvimo industri
joj darbininkų uždarbis labai 
nelygus. Bendrai paėmus, jų 
uždarbis siekia nuo $36 iki 
$70 į savaitę. Prie to, nuo 
dabąr darbininkai gaus dvi 
savaiti apmokamų atostogų. 
Gavo ir kitų pagerinimų. Tarp 
kitko sustiprintas 
skyrius, siekiantis 
nelegalaus į namus 
darbą.

Darbininkus atstovauja Mont- 
.real Furl Workers (Independ
ent) unija.
Ruošiamasi provincionaliams 

rinkimams

sutarties 
panaikinti .

neši mosi

Nors oficialiai dar nepra-

Ona 
Remeikienė skaudžiai susižei
dė krisdama nuo laiptų ir 
persilaužė dešinės rankos abu 
kaulu.

Kaip yra sakoma: viena bė
da nebėda, bet dvi, trys žmo
gų suėda. Taip atsitiko mū
sų pažangietei Onai Remei
kienei. Laikotarpyje poros 
metų ji pergyveno vyro ir 
brolio mirtį, sūnaus sukrėti
mus, dvi operacijas ir prie 
trečios rengiasi, o Čia dar su
silaužė ranką. Tai tikrai skau- 

pagalvoti, kad taip stai- 
ir veik vienu kartu vis- 
pasitaiko vienam 
pergyventi.

Nežiūrint, kaip mes 
lotume jos, bet kad ji 
tą viską pergyventi, tai visi 
žinome'. Dabar turėtume dar 
su didesniu atsidavimu ir sim
patija suraminti nelaimės iš
tiktą draugę ir padėti jai per
gyventi tą skaudžią nelaimę 
kaip kas išgalime. Pasiųski
me suraminimo laiškus, pa
šaukime telefonu, atlankyki
me ją namuose ir tuo būdu
išreikškime gilią užuojautą^nešta, bet viskas rodo, kad šią, 
jai. I vasarą bus paskelbta ir vyks

Kiek žinau, jai sunku da- Kvebeko provincijos seimelio 
bar net apsirengti/-valgyti pa- rinkimai. Didžiosios senos, 
sigaminti. Kurios galime, at- atstovaujančios stambųjį pro- 
lankykime ją ir pagelbėkime į vįncijos biznį — National Uni- 
mūsų nenuilstančiai visuome
nininkui.

Ligonės antrašas: 2334 N. 
Campbell Ave., Chicago, Ill.

■Nuo savęs linkiu tau, Onu
te, juo daugiausiai ištvermės 
pergalėti visus sunkumus ir 
skausmus ir pasveikus vėl 
dirbti tą kilnų ir neapsakomai 
visuomeninei svarbų darbą. .

on (Duplessio) ir Liberalų— 
partijos jau deda didelius 
skelbimus į laikraščius, skelb
damos savo siekius “dėl žmo
nių,” jau pradeda peštis vie
na su kita “iš peties.” Bet vi
si žino, kiek joms rūpi žmo
nių, ypač darbininkų reika
lai ...

Scranton, Pa
Ilgametis “Laisvės” skaity

tojas ir darbininkiškos spau
dos rėmėjas Fra n as Mank aus
tas pranešė man, kad labai 
sunkiai susirgo jo moteris Ju
lijona ir kovo 9 d. tapo nuga
benta į Mercy ligoninę, kur 
buvo nuimta X-ray. Gydyto
jai pripažino, kad turės pasi
duot operacijai, nes ant plau
čių auga akmenys. Na, ir ko
vo 20 d. tapo operuota ir iš
imti net 48 akmeniukai.

Franas Mankauskas man sa
kė, kad jo moteris po opera
cijos jautėsi neblogai, bet 
man šiuos žodžius berašant 
(keliomis dienomis vėliau) 
norėjosi sužinot, kaip dabar 
jos sveikata, ir/ Fraiiui pa
skambinau’ telefonu. Jis pa
sakė, kad pamaži gėrėja, bet 
ims dar kelias savaites laiko 
iki pilnai sustiprės.

Mankauskai užlaiko viešą 
užeigą ant Route 92, f link- 
hannock, Pa.

Aš linkiu Julijonai greit pa
sveikti.

Darbo-Progresy vė Parti j a—- 
ir tai vienintelė partija, kuri 
kelia pačius opiausius šios die
nos Kvebeko provincijos žmo
nių klausimus, irgi ruošiasi 
imtis dalyumo ateinančiuose 
provincialiuose rinkimuose ir 
planuoja nominuoti apie 40 
kandidatų į provincijos seime
lį. Vyriausiu šiuose rinkimuo
se DPP stato obalsiu, tai lai
mėjimą ir Kvebeko provinci
joje sveikatos apdraudos, ku
ri gyvai diskušuojama kitose 
provincijose, o Kvebeko pro
vincijoje nė žodžio, arba, ge
riau pasakius, National Union 
ir Liberalų partijos savo tylė
jimu visiškai atmeta šį taip 
svarbų žmonėms klausimą.

Serga
Zastartas, juozo 

startų sūnus, kuris 
laiko skijindamas
koją, kuri, rodos, dar ir da
bar sugipsuota. Tačiau ligo
nis jau grįžęs iš ligoninės ir 
gydosi namie.

Stasys Navardauskas, taipgi 
John Crombie (Genės Kiclai- 
tės vyras) turėjo po nesunkią 
operaciją ir dabar gydosi na
mie.

Vytautas Skripka buvo ope
ruotas ant vidurių. Ligonis 
randasi Royal Victoria ligoni
nėje.

Palmyra Trečiokienė buvo 
susirgusi ir keletui 
vo atsigulusi Dr. 
čiaus ligoninėje.

Adomas Juodelis, 
Pakirskis nesijaučia
Abu ligoniai gydosi namie.

prieš kiek
išsilaužė

Vaidinimui.... Dainavimui 
Pasiskaitymui

L.M.S. Leidiniai
k

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

Scenos veikalai- 
knygos pasiskaitymui 

KLAMPYNĖ
Julijos žemaitės klasikinis veikalas, dramatizavo 

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

Antra mūsų ligone, taip pat 
ilgametė “Laisvės”skaityto
ja, tai draugė M. Vanagai- 
tienė, kuri taipgi labai su
sirgo, bet būna po priežiūra 
savo dukterų —■ Onos Vana- 
gaitytės ir Antaninos Valu- 
kienės, kurios ją prižiūri na
mie ir kuo geriausiai savo 
įnamei ligoje prigelbsti.

Linkiu abiem moterim kuo 
greičiausiai pasveikti

P. Šlekaitis i

dienų bu-
Rabinovi-

taip pat 
geįai.

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

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

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

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

ANKSTI RYTĄ
Naujas kompozitoriaus Jono Dirvelio kūrinys, 

tik ką išėjęs iš spaudos. Kaina 25 centai.

Taipgi Stasio Šimkaus Dainos vienam balsui, 
Prano Balevičiaus Pumpurėliu (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.



■CMM

NowWto^^g^^ZInloi • %

Mrs. Helen Hoffman išeina 
į ligoninę, kovo 29-ą tikisi pa
siduoti gerklės operacijai.

Linkime laimingai išgyventi 
operaciją ir greit pasveikti.

Helen savo gerklės nesvei
katą pastebėjo neseniai, kai 
jinai, buvusi choristė, dabar 
pabandžiusi vėl grįžti dainuo
ti, pajuto, kad jos balsas kliu
domas. Iš karto manė, jog 
tik sloga, bet patyrinėjus gy
dytojas Įsakė operaciją.

Rep.

N. Yorke Įvyks masinis 
mitingas protestui 
prieš Smith Aktą

Pirmu kartu bėgiu dauge
lio metų New Yorko centre ren
giamas masinis mitingas, šau
kiamas protestui prieš Smith 
Aktą.

Įvyks jau ši trečiadieni, ko
vo 28-ą. didžiojoje koncertų 
salėje, Carnegie Hall, 57th 
St. JĮ rengia Nepaprastasis 
civilinėms teisėms ginti komi
tetas. Jau paskelbtų, kalbėto
ju1 sąstate yra J. R. Walsh, 
Corliss Lamont, W. E. B. Du- 
Bois, Leonard Boudin.

Smith Aktas, tai toks ra- 
gangaudiškas Įstatymas, ku
riuo pinant persekiojami — 
teisiami ir kalinami žmonės 
ne už blogus darbus. Jie tei
siami netgi ne už savo raš
tus ar kalbas, bet ir už tai, 
ką kitas tokios pat krypties 
žmogus ar organizacijos narys 
kada nors 
praktikoje 
kių, kad 
ne už lai, 
jo, ką samdyti 

kad jie galė-

Rusijos ministre Dubrovina 
kalbėjo N. Yorke per radiją

Praeitą šeštadieni laikraš
čio “Herald-Tribune” jaunimo 
radijo forume diskusijoje da
lyvavo dabar šioje šalyje vie
šinti Rusijos fed er at y vės 
publikos (ne visos 
Sąjungos) švietimo 
vice-ministrė Ludmila 
vina.

Diskusijų tema buvo 
pasaulio mes norime.”
vavo apart Dubrovinos ir mū
sų apšvietos bei sveikatos rei
kalų sekretorius Folsomas bei 
vidurinių mokyklų vaikai iš 
šios šalies ir užsienio.

Gal tam, kad sudaryti anti
komunistinę atmosferą, 
gramos rerigėjai 
pastatė mokiniu?
Korėjos ir Guatemalos. 
jaunuoliai pasakojo, 
“baisenybės” būk tai 
po komunistinėmis
mis (Pietinėje Korėjoje, kuo-

res-
Tarybu

Dubro-

Kokio

pro- 
k ai betoj ais 

Pietinės
Abu 

kokios 
dėjosi

valdžio-

Moterys pasidžiaugė 
Įvykusiu sėkmingu 
viešnią pagerbimu

Brooklynietės i paskiausią 
savo susirinkimą atvyko skait
lingos, nors netenka pasiskųs
ti ir dėl visų susirinkimų. 
Sveikatai ir sąlygoms lei
džiant, mes visuomet sueina
me dideliu būriu.

me-mot dalis jos buvo karo 
tu liąudiečių okupuota, Gua- 
temaloje po liaudiška Arben- 
zo valdžia).

Ministrė Dubrovina, betgi, 
nesileido Į ginčus ir kaltini
mus. Ji vietoje to faktais ir 
skaičiais atpasakojo, kokia 
dabar yra apšvieta Tarybų 
Sąjungoj’e. Ji sakė, kad 35 
milijonai vaikų ir jaunuolių 
dabar mokinasi Tarybų Są-t 
jungos pradžios, vidurinėse ir 
aukštose mokyklose, kad pra
dedant sekančiu rudeniu 
mokslas visose TSRS mokyk
lose buš1 nemokamas, laisvas.

Ji taipgi aiškino, kaip ta
rybinėse mokyklose vaikai su
sipažįsta su geriausių Ameri
kos rašytoju kūriniais ir kaip 
jie mokinasi apie žymiausius 
Amerikos, istorinius asmenis, 
kaip tai Washingtona, Jeffer- 
soną, Lincolną.

Keliaujanti trupė
Bronxo žvėrynas dabar tu

ri “keliaujančią trupę,” kuri 
lanko mokyklas. Specialistė 
Marion McCrane su savimi 
atsiveža i aplankomą moky
klą tokius retai matomus su
tvėrimus kaip kinkajou (pa
našus i mažiukę medaus meš
ką), paukštelį žvirblinį-vana- 
gą, kuris žvirblio dydžio, bet 
visai panašus j vanagą, ir ki
tus.

Marion McCrane ir jos tru
pė jau aplankė 40,000 vaikų. 
Ji jiems aiškina apie tuos 
žvėrelius, bet virš visko vai
kams patinka tūlos žvėrelius 
matyti savo klasėse.

Northvale1, N. J., veždama 
mokyklon savo sūnelį 
mynų 3 vaikus, Mrs. 
susidūrė su traukiniu, 
sūnus užmušti, kiti 
lengvai sužeisti.

ir kai-
Weber

Ji ir
vaikai

Areštavo už vedimą 
17 metą jaunuolės

Areštuotas dailūs mokyto
jas Industrinės dailės moky- 

. klojo, kaltinamas kaip prie
vartautojas už tai, kad jis 
slapta vedė 17 metų jaunuolę. 
Jisai pats yra 34 metų.

Jie susipažinę klasėje, kur 
jisai buvo mokytoju, o jinai 
mokine. Paskiau, dalyvauda
mi bendruose veiksmuose, dar 
daugiau įsimylėję. Jos tė
vams priešinantis, jie apsive
dė slapta ir abu sugrįžo kož- 
nas Į savo namus, susitikdami 
tik šventadieniais ir tiktai po
piečiais, kad neužtraukti tė
vų nuožiūros.

Pagaliau jis pritrūko kan
trybės taip gyventi. Aną die
ną atėjęs i savo žmonos na
mus, paėmęs ją už rankos, 
pasakęs, jog ją išsivedą 
mo. Jos tėvas, kuris yra 
apie aštuoneriais metais 
resnis už žentą, čiupo už 
tos rankos savo dukterį ir 
išleido, o motina pašaukė 
liciją.

Tėvai sako, kad jie prie
šingi ne vien tik dėl skirtingo 
amžiaus, bet ir dėl to, kad jis 
jau buvo du kartus vedęs. Jo 
pirmoji žmona mirusi nuo po
lio, o antroji divorsuota, taip
gi turi du vaikus. Mergina 
sekretoriauja berniukų skautų 
Įstaigoje.

na- 
tik 
vy- 
ki-
ne- 
po-

Floridoje areštuotas

Tūkstančiai susirinko

hunt- 
ingtonietis C. Gavfn, 24 m., 
kaip Įtartas nušovime 
draugo McBride.

savo

NnrinHeji pirkti biznį, n«» | 
mą ar ūkį, pajieškokite progų į 
per Laisvę. Tikrai gausite j 
daug pasiūlymų.

Būkite Laisvės Prietelius.
Metinė duoklė tik $25.00.

BUSINESS OPPORTUNITIES

Fish Store — Bronx. Gerai įsteig
tas, moderninis biznis. Gera pirki
mo sekcija. Proga pasidaryt gerą 
prasigyvenimą. Tikras pirkinys. At
sistato nuo biznio. OI.. 2-0257.

(60-66)

CLEANING STORE 
IR 4 RŪMAI 

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

G L. 3-6822
(59-61)

GROCERY—FRUIT MARKET 
BROOKLYN

Kampinė vieta, Įsisteigęs biznis.
Puikiausios Įeigos, 6 dienos.

Parduodama dėl kitų interesų.
Tikras pirkinys. Prieinamai.

Saukite GE. 4-6516
(59-61)

NEW YORK
HELP WANTED MALE

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
tinis darbas. Unijinė šapa.

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

(Cedarhurst apylinkėj)
(58-60)

Ala-

išgirsti nuteistąjį 
Alabamos kunigą

Į New Yorką atvyko
bamoje nuteistasis kunigas M. 
L. King, Jr., vienas tų, ku- 

pasižymėjo vadovavime 
skirstymą bu-

Jei Tamsta dar neprenu- 
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias is viso pa
saulio. '

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

(58-60)

MAŠINISTAI 1-mos KLASĖS
Dieniniams ir Naktiniams Siftams
Bendrai patyrę ant Aircraft dalių

TOOLMAKERS
Patyrę ant didelių Jigs & Fixtures

, INSPEKTORIAI
Patyrimas prie aircraft lofling 

reikalingąs 
Įrankių & kertamųjų 

ašmenų tekintojai 
Gera mokestis 

Kompanijos pašalpos 
ZARKIN MACHINE CO.

84-19 10th St., L. I. City
AS. 4-0808

(59-61)
V <MALE and FEMALE

Užsiprenumeruokite Laisvę 
dabar, kaina vis dar $8.00.

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

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

(58-60)
rie 
boikoto prieš 
suose.

rašė ai- sakė. O 
buvo ir tokių Įvy- 
žmones persekiojo 
ką jie patys galvo-

bet už tai, 
liudytojai sake, 
jo galvoti.

Vis daugiau 
pradeda suprasti, 
Įstatymas daro ž 
atitaisomą žalą 
mokratinei Amerikai 
gėdą prieš visą pasaulį.

Mitingo rengėjai tikisi, kad 
tūkstančiai tą supratusių žmo
nių atvyks i mitingą, pripil
dys Carnegie Hali.

amerik iečių 
kad toks 

žmonėms ne- 
ir visai de

ri id ei ę

pazy- 
nega- 
tylių, 
tomis

pagerbi-

pasklido po vi- 
kad jis kalbės

žinia greitai 
są Brooklyną, 
Brook lyno baptistų bažnyčio
je. Prie bažnyčios tokios ap
gulos gal niekad nebuvo ma
tyta. Nors Kristaus bažny
čia erdvi, vienok negalėjo su
talpinti apie 3,500 asmeny 
minią.

SUSIRINKIMAI
LLD 1-osios kuopos susirin

kimas įvyks kovo 30-ą, 7-ą

Koncertas
Vaidinimas

mi-

Žmonės tūkstančiais 
klausosi komunistą

New Yorke kovo 23-ią 
ko jau kelintasis masinis
tingas, kuriuose aiškinama 
tas, kas iš tikrųjų buvo kal
bama ir veikiama Tarybų Są
jungos K. P. suVažiavime.

šeši šimtai su virš publikos 
susirinko pasiklausyti G. B. 
Charney pranešimo ir perpil
dytoje salėje išbuvo iki vėlu
mo, kad išgirstų atsakymus Į 
virš šimtą klausimų, buvusių 
paduotų raštu. Šis mitingas 
buvo Jugoslavų salėje.

Jau Įvyko eilė panašių mi
tingų kitose didmiesčio daly
se, o Jefferson mokyklos au
ditorija kas vakaras pripildy
ta ten lankančių tuo klausi-! 
mu kursus. Apskaičiuojama, 1 
kad apie to suvažiavimo veiks
mus raportą jau girdėjo daug 
tūkstančių žmonių.

Italijos valdžia pagerbė 
dešinų unijistą Antonini

Italijos valdžia per savo 
konsulą New Yorke apdova
nojo medaliu vietinį italų uni- 
jistų veikėją, siuvėjų unijos 
(ILGWU) pareigūną Luigi 
Antonini. Antonini yra deši
nus unijistas, kuris daug pa
sidarbavo tam, kad atskaldyti 
dešinesnius elementus nuo 
kairiųjų vadovaujamų Italijos 
unijų. Jis tuo tikslu keletą 
kartų lankėsi Italijoje ir siun
tinėjo nemenkas sumas atska
itinėms unijoms.

šiam specialio dėmesio su
kėlė įvykęs reikšmingas turė
jimas garbės viešnių Moterų 
Dienos programoje. Po to 
visos domėjomės pasėkomis.

Komisijos raportą patelkė 
pramogos suruošimui vadova
vusi klubo pirmininkė. Kaip 
programos metu, taip ir ra
porte iš programos ji 
mėjo, kad mūsų Įstaigos 
lėtų išsilaikyti be tokių 
kuklių moterų rūpesčio 
Įstaigomis. A Viešas
mas Itarrisono Senutės ir An
uos Philipse buvo pagerbimu 
visų pažangių moterų, kurios 
pagal savo išgalę kuria žmo
nijai taikų ir geresni rytojų-

Visos narės reiškė panašias 
džiugias, viltingas mintis. Net 
dirbusiosios virtuvėje nebepri- 

Įsiminė nuovargio.
Atsakingąjį darbą virtuvėje, 

sykiu sir pirmininke, dirbo A. 
Mikniaus, Galinauskienė, F. 
Mažylienė, O. Titanienė. Ke
lios kitos pagelbėjo Įvairiuose 
darbuose.

Jau minėtos dirbusiosios, 
taipgi Yakštienė, S. Petkienė, 
O. Janušienė, Suzanna, O. 
Reinhardt (ir gal kai kurios 
kitos) atnešė ir namie priga
mintų skanėstų. Negalėjusi 
pati atvykti, šmagorienė at
siuntė dovanų. * Net pačios 
garbės viešnios taipgi atvyko 
su dovanomis. Visa tai prisi
dėjo pramogos vaišingumui.

Gražūs apie pramogą atsi
minimai džiugino klubiečių 

i susirinkimo dalyves.
Dėkingai prisiminėm visas 

i prisidėjusias darbu, dovano
mis, ir atsilankiusius. Ypa

tingai jautėmės skolingos ma- 
i lonioms viešnioms, kurios ne- 
; pabijojo tolimos kelionės tiks
lu suteikti mums tą malonų su 
jomis susitikimą.

Linksmos dienos atsiminimų 
nuotaikoje brooklynietės su
dėjo 25-ę išleidimui Prūseikos 
rašomos knygos. Jos panašiai 
Įvertino ir kitų dirbamus ge
rus darbus. E-ė

si nariai dalyvaukite ir nesi- 
vėluokite. Valdyba

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių kriaučių A.C. of 
lokalo svarbus susirinkimas 
trečiadienį, kovo-March 28 
prasidės 5:30 P. M., Unijos 
11 Arion Place.

Visi minėto lokalo nariai malonė
kite dalyvauti. —Kriaučius.

(58-60)

A. 54 
Įvyks 

dieną, 
salėje,

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. (

J. '1
Gerai Patyrę* Barbėti*

REIKALINGA
AUDĖJU

DUDLEY 
WOOLEN MILLS

Webster, Mass.
Kreipkitės: 

Pearl St. Office
Tarpe 9 v. r. — 4 v. dieną

(60-62)

Pradėjimui Vajaus Sukelti $15,000
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 
x Jam akompanuos pianistas Frank Balevičius

O Liaudies Teatras suvaidins aktą iš komedijos

LAPKUS
Režisuojant Jonui Valenčiui

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

4 Virtuvės Krėslai 
PERDIRBIMAS $20

Tikrame Masland Duran
Bi didžio ar formos 

Nemokamai Paimame ir
Pristatome

Krėslai grąžinami į 2 dienas
MOTT HAVEN
UPHOLSTERY

387 E. 140th St., Bronx
MO. 5-8108

(60-66)

4+4*+<H++4*4*++'H+++4*H*4*++*

MATTHEW A.
BUYUS

I (BUYAU8KA8)

Šią labai įvairią ir gražią programą matysite NEMOKAMAI

4 pusi. Laisvė (Liberty). Trečiad., Kovo (March) 28, 1956

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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.

T

MASSAPEQUA. NASSAU SHORES 
pajūrys, bulkhead 1 aukšto colo
nial ranch. 9 rūmai, 3 dideli mieg- 
rūmiai, 2 maudynės, didelis gyvena
masis rūmas su ugniaviete, mod. 
virtuvė, aliejaus HW šiluma, jalau- 
sy porch, ištaisytas skiepas, didelis 
2 karam garadžius. Daug ekstra j- 
rengimų. Aptvertas V2 akro. $35,0Q9 
Vertas daug daugiau, turite pama-’ 
tyti, kad įvertinti. Savininkas 
PY. 8-3664. (57-60)

FAR ROČKA WA Y, Bayswater 
Fieldstone ranch, 8 rūmų, 3ti mau
dynės, akro, Hollywood birch 
virtuvė, didelis rumpus rūmas, jbu- 
davotas baras; slate stogas, 2 ka
ram garadžius, užpakalyje parkas, 
jbudavotas Bar-B-Q, Flagstone par 
tio ir takas; užmiestyje ir prie jūrųjt 
Tarnaitei rūmas ir vonia. Ideališka 
dėl* profesionalo. Vertė $65,000 — 
nupigintai už $45,000.

Tel. FA. 7-1809.
(57-60)

4
Astoria. Ditmars Blvd. $17,250. 

2 šeimų, mūrinis, 2 karam gara
džius. Aliejinis pečius. St. Francis 
parapija. Arti krautuvių, mokyklų 
ir busų. 83-19 Ditmars Blvd., L.I.C. 
AS. 8-5778.

(60-63)

Hempstead, W. Savininkas persi
kelia. Malverne Acres. Turi parduo
ti puikią 3 m. farmukę ant didelio 
ploto žemės; arti mokyklų, true 
center hall; 7 rūmai, 2 vonios, v* 
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.

(58-60)

Grožio Salionas — Brooklyn?. Ge
rai įsteigtas, geras biznis. Du wet 
ir 3 dry booths. Oro vėdinama. Pui
ki proga tinkamam asmeniui, 
nuostoliu, šaukite: PR. 3-9058.

(58-60) *

Su

WHITESTONE. 1 šeimai ranch, 35 
minutės į miestą. 6 rūmai, ištaisy
tas skiepas, garadžius, V/2 metų se
numo. Visi Įrengimai. Prašo 
$20,000. Įmokėt reikalauja $8,500. 
Kreipkitės . tik pirkėjai, šąukitc:

IN. 1-2829
(59-61)

Užtvirtino projektą ? 
prieš protestus

New Yorko Miestinė biu
džeto taryba užgyre planui- 
statyti Harleme tokį projektą, 
kuriame galės gauti butą apie 
1,100 šeimų. O kad padary
tų šio projekto statybai vietos, 
bus prašalintos iš buto apią 
3,600 šeimų. Liaudis protest 
tavo.

Abejojama, ar Ir tūkstan
tyje tų laimingųjų gauti bu
tą naujajame projekte galės 
rastis bent dalis iš tos srities 
išvarytųjų. Numatyta, kad 
apie 700 tų apartmentų išsi- 
renduos po $16 už kambarį,5 
per mėnesį, o apie 400 aparta fu 
mentų po $23 ir $38 už kanv * 
bari. Didelė dauguma dabar 
ten gyvenančiųjų tokių pini 
gų neturi.. : ~
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