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KRISLAI
LRKSA stovis 
400 apdovanotųjų
Prostitucija Italijoje
Harry Raymond

Rašo R. Mizara

Aną dieną, vartydamas tū- | 
lą fraternalizmo reikalais lei- i 
d/.iamą žurnalą, s u r a d a u 1 
skaitliniu apie LRKSA.

Pasirodo, kad ši klerikalu į 
vadovau jama fraternalė orga- ' 
nizacija, kuri šiemet mini sa
vo 7o metų gyvavimo sukak
ti, vis mažėja nariu skaičių- į 
m i. |

1955 metu pradžioje LRKSAI 
turėjo 10,233 narius , o šių !

pradžioje—1 0,005.
Praėjusiais metais LRKSA 

vedė vajų naujiems nariams 
gauti; iš viso tegavo tik 221 
narį. O per tuos metus išmirė 
ii išsibraukė kur kas daugiau 
senų nariu negu buvo gauta 
naujų.

Rodosi, tokią organizaciją, 
kaip LRKSA, turėtų augti. Jos 
nieks nepersekioja (kaip, pa
vyzdžiui, LDS). Pas klerika
lus nusibloškė nemažas skai
čius dipukų; jie turi daug pa
galbinių draugijų, na, ir pa
rapijas.

Bet dalykų padėtis prasta. 
Dipukų neįrašo, Amerikoje 
gimusių .ir augusių taipgi ne
begali įtraukti į LRKSA kuo
pas. Kadaise turėjęs apie 
11,000 narių, dabar, palaips
niui, jis eina žemyn. Kas dėl 
to kaltas, aš nežinau.

Spauda skelbia, kad Tarybų 
Sąjungos vyriausybė neseniai 
apdovanojo Lenino ordinais 
J00 tarybinių piliečių.

Jie buvo apdovanoti už tai, 
kad aktyviai dalyvavo 1905 
metą ir 1917 metų revoliuci
jose.

Netenka nei sakyti, kad fi 
tą skaičių įeiną ir eilė Lietu- i 
vos žmonių.

Italijos parlamente yra įneš
tas sumanymas nulegalizunti 
p r ost i t u c i j os namus.

Pasirodo, kad toje šalyje 
dar ir šiandien legaliai veikia 
598 namai, kuriuose piliečiai 
perkasi meilę.

Italija — katalikiška šalis, 
kurioje gyvena ir pats popie
žius.

Tačiau kyla toks klausimas; 
ar prostitucijos nulegalizavi- 
mas panaikins ją?

Abejotina. Pirmiau tenka 
panaikinti sąlygas, gimdan
čias prostituciją, stumiančias 
jaunas moteris bei merginas 
parsiduoti amžinai gėdai, tuo
met prostitucija išnyks.

žurnalistas Harry Raymond 
šią savaitę minėjo savo 60 
metų amžiaus suikaktį. Ray
mond dirba “Daily Workerio” 
korespondentu per pastaruo
sius 25 metus. * •

Jis yra gabus žurnalistas, 
savo gyvenime matęs šilto ir 
šalto, ir sako, kad jis, sulau
kęs 60 metų amžiaus, nesijau
čia dar senas, ir yra pasiry
žęs dar daug dirbti.

Pirmadienį to dienraščio 
personalas, baigęs darbą, tu
rėjo mažą pažmonėlį savo 
bendradarbiui pagerbti.

Ant rytojaus Iždo depart- 
mento agentai užpuolė ant 
“D. W.” raštinės ir ją uždarė.

Susidarė specialus komitetas 
spaudai ginti

Švedijos premjeras Erlander 
vizituos Tarybų Sąjungą

New York as. — Po to, 
kada Iždo depart, agen
tai New Yorke užpuolė ant 
Daily Workerio raštinės ir 
ją uždarė, čia pat tuojau 
Įsikūrė specialus komite
tas dienraščiui gelbėti, taip
gi gelbėti kitiems laikraš
čiams, jei ant jų būtų pa
darytas toks pat užpuoli
mas.

Komitetas pavadintas 
“Emergency Committee for 
Free Press.” Jis išleido at
sišaukimą, po kuriuo pasi
rašė keletas žymiu ameri
kiečių: John T. McManus, 
Howard Fast, Angus Ca
meron, Helen Alfred, Dr. 
W. E.B. DuBois, Dr. Doxey 
Wilkerson ir Robert Dunn.

Pasirašiusieji atsišaukia

Eisenhoweris tarėsi 
su Dullesu

Washingtonas. — Grįžęs 
iš neformalės konferenci
jos, kurioje dalyvavo Mek
sikos prezidentas ir Kana
dos premjeras, preziden
tas Eisenhoweris. tarėsi su 
valstybės sekretorium Dul
les.

Jų konferencija tęsėsi per 
dvi valandas, bet nieks tik
rai nežino, ką jiedu disku- 
savo.

Spėjama, kad buvo tar
tasi dėl Vidurinių Rytų pa
dėties, dėl galimo karo pa
vojaus tarp Izraelio ir ara
biškų valstybių.

Taip spėjama dėl to, kad 
Mr. Dulles tą dieną turėjo 
pasitarimą ir su Izraelio 
ambasadorium Ebanu.

UŽPUOLĖ DAILY WOR
KERIO RAŠTINE DET
ROITE

Detroitas. — Šeši Iždo 
department© agentai praė
jusį trečiadienį užpuolė 
ant Daily Workerio rašti
nės Detroite ir ją užgrobė. 
Daily Workerio bendradar
bis William Allan protesta
vo prie štai, sakydamas, 
kad šį raštinė nepriklauso 
Komunistų partijai. Tačiau 
agentai su tuo nesiskaitė.

Makartistai ne juokais 
stengiasi pasmaugti angliš
ka darbininku dienrašti. 

L- V
Belgradas. — Jugoslavi

jos valdžia praneša, kad ji 
sumažins karinį biudžetą 
15 procentų.

Damaskas. — Tarybų Są
jungos technikai padės Si
rijai pastatyti cemento fab
riką, javų sandėlius ir žiba
lo rezervuarus.
KLAIDOS PATAISYMAS

Mano Krisluose praėjusį 
trečiadienį įvyko labai nema
loni paklaida. Ten pasakyta:

“Pagaliau1: argi dabartinis 
popiežius nekritikavo arkivys
kupo Skvirecko ir vyskupų 
Brizgio ir Paltaroko. . .” e

Vietoje “Paltaroko” turėjo 
būti vyskupo Podolskio.

Labai atsiprašau.

i Amerikos visuomene, kad 
ji stotų talkon gelbėti vie
ninteli Rytuose anglų kalba 
dienraštį Daily Workeri.

Atsišaukimas ragina a- 
merikiečius, kuriems rūpi 
spaudos laisv. kuriems rū
pi išlaikymas Daily Wor
kerio, duoti aukų, prisidėti 
medžiagiškai ir materialiai 
prie kovos už spaudos lais
vę.

“Kiekvienas gautas cen- 
taas,” sako atsišaukimas, 
“eis kovai už demokratiją 
ir Teisių Riliui ginti. . .”

Čekiai bei Money Orde
riai turi būti Rober Dunn 
vardu ir siunčiami sekamu 
adresu: 832 Broadway, 
New York .3, N. Y.

PasportŲ išdavimas 
bus suvaržytas

Washingtonas. — Nežiū
rint protestų, Valstybės de- 
partmentas yra nusitaręs 
šią vasarą pareikalauti iš 
kiekvieno, norinčioje iš A- 
merikos išvykti amerikinio 
piliečio išpildyti tam tikrus 
afideivitus.

Tuose afideivituose yra 
toks klausimas: Ar tu esi 
dabar komunistų partijos 
narys? Ar esi kada nors 
buvęs komunistų partijos 
nariu ? Jei esi buvęs, nuro
dyk laikotarpį, kuriuo bu
vai.

Kiekvienas aplikantas tu
rės tokį afideivitą išpildy
ti ir prisiekti, kad jis tei
singai išpildė.

MALTOS SALA BUS PA
DARYTA PILNAI BRI
TIŠKA

Londonas. — Didžiosios 
Britanijos vyriausybė pa
siryžo formaliai ir oficia
liai paskelbti Maltos salą, 
esančią Viduržemio jūroje, 
nedaloma Britanijos dali
mi,.

Malta yra apie 1,000 my
lių atstume nuo Anglijos. 
Kad padaryti ją pilnai “bri
tiška,” tai maltiečiams bus 
leista turėti savo atstovus 
Anglijos parlamente.

Amman, Jordanas. —Jor
dano valdžia paleido iš ka
lėjimo 115 asmenų, suareš
tuotų dėl to, kad jie kadai
se dalyvavo demonstracijo
je prieš valdžią. O jie de
monstravo, reikalaudami, 
kad Jordanas išstotų iš 
Bagdado pakto. Tik 15 as
menų kol kas dar palikta 
kalėjime.

VYKS Į HOLLANDIJĄ
Haga. — Čia tapo pas

kelbta, kad balandžio mėne
sį apie 30 turistų iš Tarybų 
Sąjungos atvyks į Hollan- 
diją. Spėjama, kad tai bus 
tik pradžia, nes po to žada 
atvykti tarybinių turistų 
didesni būriai pasižvalgy
ti.

Stockholm. — Švedijos 
premjeras Tage Erlanderis 
vyksta i Tarybų Sąjungą. 
Tai bus jau trečias Skandi
navijos šalių premjeras, ap 
silankęs Tarybų šalyje. 
Anksčiaus ten buvo nuvykę 
Norvegijos ir Danijos 
premjerai.

Pirmiau negu Erlanderis 
apleido Stockholmą, buvo 
susitarta, kuriose tarybi
nėse respublikose jis mano 
pabuvoti. Jomis yra, aišku, 
pirmiausia Rusija, paskui 
Ukraina, Gruzija ir.Armė
nija. Gal būt Erlanderis vi
zituos ir kitas tarybines 
respublikas, bet kol kas tai 
neskelbiama.

Be to, jis apsilankys ato
mo gamybos fabrikuose, 
taipgi mokslo įstaigose — 
universitetuose, kolegijose, 
muziejuose.

Jo keliones dienotvarkyje 
nustatyta, kad Erlanderis 
tarsis su Bu'lganinu, Voro- 
šilovu, Molotovu ir veikiau
sia su Chruščiovu.

Su premjeru vyksta ir 
Švedijos vidaus reikalų mi

Eisenhoweris sako, esąs 
pasitenkinęs konferencija

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris, grįžęs 
į Washingtona, sako, kad 
neformali jo konferencija 
su Meksikos prezidentu ir 
Kanados ministrų pirmi
ninku buvo sėkminga ir jis 
ja labai pasitenkinęs.

Pasitarimai -konferenci
ja, kaip žinia, įvyko White 
Sulphur Springs, West Vir
ginia, Greenbrier hotelyje. 
Ji tęsėsi tris dienas.

Konferencijoje dalyvavo 
Kanados ministrų pirmi
ninkas Louis St. Laurent, 
su užsienio reikalų minis
tru Pearson, ir Meksikos 
prezidentas Adolfo Ruiz 
Cortines su savo užsienio

Philadelphia oje ekspliozija;
4 asmenvs užmušti

Philadelphia. — Didelė 
ekspliozija įvyko čionai, ku
rioje mažiausiai keturi as
menys tapo užmušti. Gali
mas daiktas, jog kuomet vi
sos pasekmės bus žinomos, 
užmuštii bus daugiau.

Ekspliozija įvyko grūdų 
sandėlyje, 30-tos ir Market 
gatvių apylinkėje.

Policija sako, kad daug 
žmonių tapo sužeista, bet 
-dar nėra žinomas skaičius. 
14 Drexel Technologijos In
stituto studentų, lankančių 
vakarinius kursus, tapo su
žeista. Šis institutas stovi 
apie penkių blokų atstume 
nuo ekspliozijos vietos. Tai 
rodo, kokia jėga ekspliozi
jos buvo, jeigu ji pasiekė 
net ir šią mokyklą.

Ligoninės, esančios arti 

nistras Gunnar Hedlund ir 
kiti žymūs valdžios veikė
jai.

Erlanderis yra social
demokratas. Tai bus pir
mas kartas, kad Švedijos 
premjeras oficialiai apsi
lanko Tarybų Sąjungoje.

Spėjama, kad Erlanderis 
oficialiai užkvies Bulganina 
ir Chruščiovą aplankyti 
Švediją sekamais metais. 
O jei jiedu sutiks aplankyti 
Švediją, tai tuo pačiu žygiu 
lankysis ir Danijoje ir Nor
vegijoje — vadinasi, visose 
Skandinavijos valstybėse.

Pirmiau, kai Tarybų Są
jungą lankė Norvegijos ir 
Danijos premjerai, jie buvo 
labai svetingai priimti Mas
kvoje. Spėjama, kad taip 
bus ir dabar: Erlanderis 
bus gražiai pagerbtas. O 
tai reikš geresnių ryšių 
tarp Skandinavijos ir Tary
bų Sąjungos sumezgimą.

Šiemet Švedijoje įvyks 
parlamentariniai rinkimai. 
Sakoma, kad juose gerai 
pasirodys Švedijos komu
nistai.

reikalu ministru Luis Padi
lla Nervo.

Konferencijos dalyviai 
neformaliai kalbėjosi apie 
bendruosius šių trijų šalių, 
kaimyninių Salių, reikalus, 
taipgi tarėsi apie “plates
nius dalykus.”

Nieks tikrai nežino visų 
klausimu, kurie ten buvo 
liesti, bet spėjama, kad 
buvo kalbėtasi ir apie' tai, 
kad Tarybų Sąjunga siūlė 
Lotynų Amerikos respub
likoms ekonominę talką, 
pagalbą.

Eisenhowerio svečiai-kai- 
mynai išvyko savais keliais, 
o jis, pasitenkinęs, grįžo 
į Washingtona.

ekspliozijos vietos, skelbia, 
kad jose yra apie 115 asme
nų sužeistų, ,tiesa, ne pavo
jingai.

Kos kas nėra tikrai žino
ma, kaip, dėl kokios prie
žasties ekspliozija prasidė
jo. Dalykai yra tiriami.

Ekspliozija įvyko vidur
naktį — iš trečiadienio į 
ketvirtadienį. Jos jėga bu
bo tokia didelė, kad buvo 
jaučiama ne tik šiame di
džiuliame mieste, o toli už 
jo ribų.

Bonna. — Netoli tos vie
tos, kur gimė geni jalus Vo
kietijos kompozitorius Bee- 
thovenas, dabar yra stato-, 
ma didžiulė konertams salė, 
kuri bus pavadinta Beetho- 
veno vardu.

Kritikuoja valdžios žygį 
prieš Daily Worker į

New York. — Visa eile dar
bo unijų veikėjų, kurie tačiau 
nenori viešai paduoti savo pa
vardes, griežtai pasisako prieš 
valdžios užpuolimą ant anglų 
kalba darbininkiško dienraš
čio Daily Workerio .

Jie stebisi Daily Workerio 
leidėjų energija ir apsukru
mu, kad jie, leidėjai, galėjo 
išleisti laikraštį po to, kada 
jų raštinė tapo valdžios užpul
ta ir užrakinta.

Net ir komercinė spauda— 
vieni laikraščiai atviriau, kiti 
“aplinkiniais keliais” — pri
pažįsta, jog šis užpuolimas 
ant Daily Workerio yra blo
gas, yra pavojingas.

New York Post ir New York 
Times editorialuose pasisakė, 
kad šitaip daryti, kaip padarė 
Iždo department© pareigūnai 
New Yorke, yra neleistina.

įdomus Literatūros-mu
zikos vakaras Vilniuje
Vilnius. — Čia įvyko li

teratūrinis-muzikinis va
karas, skirtas pažymėti 
TSKP XX suvažiavimui. Į 
jį gausiai susirinko Vil
niaus miesto darbininkai, 
inteligentijos atstovai.

' Atidarydamas litera tūri- 
nį-muzikinį vakarą A. 
Venclova pažymėjo TSKP 
XX suvažiavimo keliamų 
uždaviniu svarbumą ir 
reikšmę mūsų šalies ekono
miniam ir kultūriniam vys
tymuisi. Suvažiavimas di
delius uždavinius kelia li
teratūrai, kurios uždavinys 
atspindėti mūsų partijos, 
mūsų darbščiosios liaudies 
žygius. Poetas T. Tilvytis 
šiame vakare paskaitė iš
trauką iš naujai rašomos 
poemos antrosios dalies.. 
Ištraukas iš poemų taip pat 
perskaitė jaunieji poetai 
Just. Marcinkevičius ir A. 
Baltakis. Rašytojas V. My
kolaitis-Putinas susirinku
sius supažindino su ištrau
ka iš rašomo romano “Su
kilėliai.” Poetas Br. Mac
kevičius pasirodė su eilė
raščių pluoštu iš ciklo “Ko
munistai.” Savo kūrybą 
taip pat skaitė rašytojai M. 
Sluckis, V. Reimeris, E. 
Mieželaitis, A. Venclova.

Muzikinę dalį atliko LT
SR Valstybinio akademinio 
operos ir baleto teatro so
listai I. Jasiūnaitė, K. Gu
tauskas, Valstybinės filhar
monijos solistė J. Haškery- 
tė ir styginis kvartetas, 
Respublikinio radijo vokali
nis ansamblis, vadovauja
mas A. Gimžausko. Kon
certo metu buvo atliktos ta
rybinių ir lietuvių kompozi
torių dainos — J. Gaižaus
ko “Mus veda partija,” M. 
Šostakovičiaus “Taikos dai
na,” B. Dvariono “Po Bal
tijos dangum,” A. Račiūno 
“Mylimam kariui,” Palta
navičiaus “Kolūkiečių p61- 
ka,” Gorbulskio “Mano 
krašte brangus,” E. Balsio 
siuita styginiam kvartetui 
ir kiti lietuvių kompozito
rių kūriniai, v

Tie pareigūnai, beje, buvo 
pašaukti į Washingtona pasv 
aiškinti. Saldoma, ten jų “žy
giams” buvo pritarta, bet ne-, 
nelabai mielai.

Dalykas yra toks: žinios 
apie užpuolimą (be jokio 
įspėjimo) ant Daily Worke
rio nuskambėjo per visą pa
sauli. Ir tai supykdė daugelį 
pasaulio žmonių. Atsiminki
me, kad šis užpuolimas buvo 
atliktas neteisėtai, be jokio 
teismiško tuo reikalu tarimo.

Tuo pačiu kartu, šiuos žo
džius rašant, Daily Workerio 
leidėjai ir jų advokatai taria
si sui valdinėmis įstaigomis dėl 
grąžinimo jiems užgrobtų da
lykų, ofiso ir kitko.

Komunistų partijos vadovai 
taipgi kovoja už tai, kad tos 
partijos ofisų durys būtų ati- 
darytos, kad klausimas “dėt 
taksui nesumokė jimo” būtų 
paliktas spręsti teismams.

žmonių pasipiktinimas New 
Yorke yra didelis. Jie sako: 
niekad nesitikėjome, kad mū
sų vyriausybės pareigūnai pa
sielgs šitaip, kaip jie pasiel
gė komunistinių įstaigų atžvil
giu.

PRAŠO EISENHOWERI 
NEKANDIDATUOTI«»

Londonas. — Dienraštis 
Daily Mirror parašė edito- 
rialą, ragindamas preziden
tą Eisenhoweri atsisakyti 
kandidatuoti prezidento 
vietai antram terminui.

Daily Mirror yra darbo 
partijos pritarėjas. Jis sa
vo raginimą remia tuo, kad 
Eisenhoweris nėra užten
kamai sveikas tęsimui pre
zidentinio darbo. Girdi, jei 
jis bus prezidentas ir ma
žai (dėl silpnos sveikatos) 
veiks, tai Tarybų Sąjunga 
“nusineš viską.” c

Salem, N. J. Narai sura
do Salem upėje automobilį 
ir jo vairuotoją Carl L. 
Swisher, nuskendusį čia 
praėjusį pirmadienį.

Vincui Paukščiui esą 
viltis pasveikti

Tik ką gavau jau antrą 
oru1 paštu laišką iš Miamės 
apie Vincą Paukštį. Antra
dienį rašytame laiške Paukš
čių draugė Margareta rašo:

Kol kas žinia gera. Vakat 
naktį jau atvežė jį į jo kam
barį ligoninėje. Pirm to visą 
laiką buvo operaciniame at
gaivinimo kambaryje; jis ten 
išbuvo 34 valandas. Jam bu
vo plyšusi plačioji žarna 
(ruptured colon) . ir įsimetė 
“peritonitis,” kas jo amžiuje 
labai pavojinga... Rytoj at
važiuoja jo duktė, tai bus 
jam daug malonumo, nes jau 
daug metų kai nesimatė.... 
Paukštienė, nors labai nervin
ga, laikosi gerai. Vienos ne
paliekame. Vėliau parašysiu 
gal ir visai gerą žinią.

Margaret
Visi laisviečiai nekantriai 

lauksime geresnių žinių. S. V.

ORAS NEW YORKE
Giedra, šiltoka
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Užpuolimas ant “Daily Workerio” — *■ 
smūgis spaudos laisvei

BE JOKIO ĮSPĖJIMO, be jokio ankstesnio pranešimo, 
federalinės vyriausybės (Iždo departmento) agentai su 
policija užpuolė ant Jungtinių Valstijų Komunistų par
tijos raštinių — New Yorke, Chicagoje ir kt. — ir jas 
uždarė. Tolydžio jie užpuolė ant darbininkiško angliško 
dienraščio “Daily Workerio” raštinės New Yorke, jos 
redaktorius ir tarnautojus išvarė laukan ir raštinę užra
kino. į

Ant Komunistų partijos ir.“Daily Workerio” rastinių 
užpulta, sako valdžios agentui, dėl to, kad tos įstaigos 
nemokėjo valdžiai taksų už pajamas.

Nežinome, kaip yra su Komunistų partijos “nemokėji
mu,” nes mes iš tikrųjų neturime aiškių davinių, kaip 
politinės partijos tuo klausimu traktuojamos. Bet yra 
aišku tiek, kad šis užpuolimas padarytas vyriausia tuo 
sumetimu, kad republikonų partijos vadovai galėtų rin
kiminėje kampanijoje pasididžiuoti: žiūrėkite, kaip mes 
komunizmą mušame, kokie mes geri amerikonai!

Bet kaipgi yra su užpuolimu ant “Daily Workerio?” 
Kokiu taksų šis laikraštis nesumokėjo?

“Daily Workerio” redakcija sako:
Prieš pusę metų, kai Iždo departmento agentai egza

minavo musų (Daily Workerio) knygas, jie mate, ką 
kiekv’ena1 mūsų skaitytojas žino, kad mes verčiamos 
labai sunkiai, kad mūsų metinis deficitas siekia $200,- 
000. Kadangi mes ia deficitą padengiame aukomis ir 
paskolomis, tM-Jie (agentai) pareikalavo, kad mes jiems 
įteiktume aukotojų ir skolintoju vardus ir pavardes. 
Arba mes duokime jiems tuos vardus, jie sake, arba mo
kėkime už tuos pinigus taksus. Mes atsisakėme, pasi
rinkdami įrodyti savo poziciją teismuose, jei Iždo de- 
partmentas sieksis į teismus eiti.”

Tokie dalykai yra su tomis pajamomis ir už jas taksų 
nemokėjimu.

Jeigu Iždo departmentui iš tikrųjų būtų rūpėję išga
vimas taksų, tai jis būtų traukęs laikrašti teisman. Neš 
ką gi valdžia šiandien gaus, laikraštį uždarydama? Ar 
ji išsirinks taksus už pagrobtas rašomąsias mašinėles 
bei sukrypusius rašomuosius stalus? Žinoma, ne!

Šis užpuolimas — aiškus totalitarinis žingsnis prieš’ 
laikraštį, kuris kai kada valdžią pakritikuoja.

Tai smūgis ne tik “Daily Workeriui” — tai smūgis 
visai spaudai. Dėl to gerai daro tos organizacijos ir pa
vieniai asmenys, kurie prieš tai griežtai protestuoja.

Tenka pasveikinti “Daily Workerio” leidėjus ir re
daktorius už tai, kad jie, po užpuolimo, tuojau susiorga
nizavo ir ant rytojaus (trečiadienį) išleido dienraščio 
laidą.

Šis netaktiškas, žiaurus užpuolimas, be abejojimo, pa- 
akstins darbininkiškąją visuomenę dar uoliau sukrusti 
ir ginti darbininkišką anglų kalba dienraštį.

POTERIAI. MALDOS IR KOVA
PRAĖJUSĮ trečiadienį šimtai tūkstančių, o gal mili

jonai, Amerikos žmonių, baltų ir juodų, religinių žmonių, 
kalbėjo poterius, meldėsi vyriausiai už tai, kad 90 negrų 
veikėjų Montgomery, Alabamoje, būtų išteisinti, kad jie 
nebūtų nubausti.

Buvo sakyta, kad bus meldžiamasi ir už rasistus pie
tinėse valstijose, kad Dievas juos padarytų nerasistais, 
kad jie suprastų, jog persekiodami, žemindami, segre- 
guodami negrus jie dirba blogą darbą.

Šie poteriai, šios maldos yra dalis tos pasyvės rezis
tencijos, kurią negrai pradėjo Montgomery mieste, at
sisakydami važiuoti segreguotais busais.

Mes jau rašėme, kad baltveidžiai, kurių ši rezisten
cija kišenę paliečia, pradėjo prieš negrus žiaurią kovą. 
Su poteriais ir maldomis jie nesiskaito. Jie krikščioniš
kus mokymus taip supranta: Dievas baltuosius žmones 
sutvėrė aukštesniais už negrus; negrai turį būti segre- 
guoti, negrai turį tarnauti baltiesiems, negrai turį tik 
daryti tai, ką baltieji jiems įsako daryti.

Montgomerie negrų dvasininkija, stovinti šios rezis
tencinės kovos priešakyje, seka Indijos Gandhio politi
ką. Jie sako: mes pasyviai kovosime, mes nieko blogo ne
darysime savo priešams, o tik jų, kur tik galėsime, ne
klausysime, kol jie nepanaikins segregacijos.

Žymusis negrų mokslininkas ir visuomenininkas, Dr. 
W. E. B. DuBois, aną dięną rašydamas “The Workery,” 
abejoja, ar negrai, naudodami pasyvę rezistenciją, pa
sieks laimėjimus.

Kaip ten bebūtų, šiuo atžvilgiu net ir poteriai, net ir 
maldos, net ir bent koks pasipriešinimas rasistams yra 
naudingas dalykas. Visa tai išjudina žmonių mases, visa 
tai pastato prieš jų akis tą baisų paveikslą padėties, ko
kią sudarė rasizmas pietinėse valstijose. Visa tai akstiną 
žmones — juodus ir baltus — daryti ką nors, kad tą pa
dėtį pataisyti.

ĮVAIRUMAI
Šis tas iš šen ir ten

Kanada ir Ašigalis
Šią savaitę Kanados ge

neralinis gubernatorius V. 
Massey skrido dideliu ke- 

j turmotoriniu orlaiviu virš 
i Šiaurinio ašigalio ir nume- 
; tė Kanados vėliavą ir tam 
Į tikrus dokumentus. Tai bu-
■ vo kaip ir ceremonialis 
žingsnis, kad parodyti, jog 
kanadiečiai vis skaito Šiau-

■ rėš ašigalį arba polių savo 
teritoriją.

Premjeras St. Laurent 
parlamente sakė, kad Ka
nada tuomi “tik patvirtina, 
kas jau turėtų būti žinoma 
— kad šiaurės polius yra 

I Kanados teritorijos dalis.
Jokia kita šalis oficiališ- 

j kai dar nereiškia pretenzi- 
ijų į šiaurinį ašigalį, nors 
tarybinės ir Amerikos eks
pedicijos toje srityje daž
nai lankosi. Praktišku at
žvilgiu Sovietai dabar tu
ri daugiau stočių arti aši
galio, negu kiti kraštai.

Beje, kartu su generali- 
I niu gubernatoriumi Massey 
|skrido ir jo marti. Kana- 
I diečiai skelbia, kad tai pir
ma moteris, kuri lankosi 
poliaus srityje, bet tarybi
nė ambasada Kanadoj 'man
dagiai informavo Kanados 
valdžią, kad su viena tary
bine ekspedicija lankėsi ži
noma mokslininke.

šimtmetis nuo sukilimo
Ateinančiais metais In

dija iškilmingai švęs šimto 
metų sukaktį nuo savo pir
mo sukilimo prieš britišką 
okupaciją. Daugelis mano, 
kad Indija tik tarp Pirmo 
ir Antro pasaulinio karo 
pradėjo kovoti prieš britų 

I jungą ir kad ta kova vi- 
I suomet ėjo Gandžio prici- 
i pais vadovaujantis — tai 
yra, pasyviu pasipriešini
mu.

I Bet istorijos faktai rodo, 
kad 1857-ais metais Indijo
je buvo prasidėję sukilimai 
prieš britus. Sukilimai 
centravosi britų laivyne In
dijoje, kur eiliniai jūrinin
kai indai ir uostų darbiniu- 

’ kai sukilo prieš britus kari- 
• n inkus.

Indijos istorijose tie su- 
j kilimai yra vadinami pir- 
j m u karu už nepriklausomy- 
i bę. Kadangi nepriklauso
moji Indija ir dabar dar y- 
ra Britanijos Bendruome
nės (Commonwealth) da
limi, tai Britanija per savo 
diplomatinius atstovus davė 
Indijai suprasti, kad jai ne
labai patinka tas minėjimo 
rengimas. Bet Nehru at
sakęs, kad tas pirmas suki
limas buvo svarbus įvykis 
Indijos kelyje link laisvės 
ir indai to įvykio nenori 
praleisti be paminėjimo.

Kartas patys pagyja
Illinois universiteto me

dicinos kolegija pravedė il
gus tyrinėjimus ir priėjo iš
vados, kad ne pasaka, jog 
kartais žmonės, kurie tu
ri vėžį jau nepagydomoje 

! stadijoje, staiga ima gerėti 
ir visiškai pasveiksta. Dau
guma daktarų iki šiol ma- 

j nė, kad tai vis pasakos, kad 
tai išgalvotas dalykas, kaip 
ir “stebuklai,” bet Illinois 
daktarai įrodė faktais ir 
skaičiais, kad kartais taip 
tikrai atsitinka.

Vėžio ligoniai kartais 
pradeda pagyti be jokio gy
dymo, kartais jau paskuti- 

j nėse stadijose. Pas juos at
sitinka ką daktarai vadina 
“spontaniška regresija” —

sergančios ląstelės pradeda 
nykti, nesidanginti ir jų 
vietas užimti sveikos, nor
mai iskos.

Daktarai knisosi po se
nus mediciniškus dokumen
tus ir taipgi nagrinėjo atsi
tikimus iš visai netolimos 
praeities. Jie turi dokumen
tuotus įrodymus vėžio spe
cialistų, o ne kokių nors 
apie tokius spontaniškus 
pagijimus.

Tik viena bėda yra: tie 
pagijimai atsitinka labai 
retai, tik viename atsitiki
me iš 14,000. Kitaip sakant, 
viltis žmogui, kuris serga 
jau nepagydomu vėžiu, yra 
labai mažytė, bet visgi dar 
viltis, nes ir paskutinėse 
stadijose pas jį gali prasi
dėti spontaniška regresija.

Profesorius Warren C. 
Cole, kuris patiekė tas ži
nias, sako, kad tas tikriau
siai neduoda pamato sulė
tinti tyrinėjimą prieš vėžį 
bendrai, surasti kelius jo 
nugalėjimui.

100,000,000 hid ro-bombų
Kaip jau buvo pranešta I 

spaudoje, vasario 10 dieną 
saulėje įvyko sprogimas, 
kuris buvo didžiulės apim
ties. Bet tik dabar, kuomet 
to sprogimo filmai (foto
grafuoti iš astronomų ob
servatorijų daugelyje ša
lių) tapo išvystyti, moksli
ninkai sužinojo, koks mil
žiniškas sprogimas tai bu
vo.

Sprogimas buvo ugnies ir 
dujų liežuvio pavidalo. Jis 
buvo šimto milijonų hidro
geninių bombų jėgos. Apie 
bilijonas tonų dujų išsiver
žė iš saulės ugningųjų gi
lesnių sluoksnių į paviršių, j

Sprogimas galėjo būti f o-1 
tografuotas, nes astrono-1 
mai turėjo įspėjimą: apie ; 
dešimt minučių prieš1 spro-; 
girną jie galėjo per teles
kopus matyti tam tikras 
pakaitas saulės kontūre, 
tai yra, linijoje, ir jie pri
sirengė fotografuoti ką tai 
nepaprasto.

Panašios rūšies sprogi
mų buvo ir anksčiau, bet šis 
buvo didžiausias. Nekuriam 
laikui visame pasaulyje ra
dijo programos tapo nu
trauktos, nes sprogimo ul
tra-violetinių spindulių jė
ga pakenkė radijo ban
goms.

M.

Kinija stato ilgiausią 
tiltą Europoj e-Azijoje
Pekinas. — Kinai stato 

per Jangcės upę prie Wu- 
hano tiltą, kuris bus 2,700 
pėdų ilgio. Tai bus ilgiau
sias tiltas Pytų hemosfe- 
i’oje, kas reiškia — Euro
poje, Azijoje ir Afrikoje.

Amerikoje randasi dar 
ilgesnis tiltas, San Francis
co Golden Gate, kuris turi 
4,200 pėdų ilgio.

Redakcijos Atsakymai
K

Kai kuriems koresponden
tams: Kai kurie, mūsų.ben
dradarbiai pradėjo rašyti rau
donu rašalu. Prašome to ne
daryti, nežiūrint, ar rašoma 
plunksna ar mašinėle. Rau
dona spalva kenkia darbinin
kų akims.

Nicosia, — Nacionalistai 
nušovė Limasšole britams 
tarnaujantį kiprietį muiti
ninką. Jis buvo kaltinamas 
nacionalistų išdavinėjime 
britams.

Alfonsas Bieliauskas

DEVYNIOS DIENOS
RUMUNIJOJE

Tarybų Sąjungos - Rumu
nijos Liaudies Respublikos sie
ną mes pervažiavome gruo
džio trisdešimt pirmąją, pu
siaudieniu, ties nedidele, bet 
gražiai ir kultūringai įrengta 
L’ngenų stotimi. Rytas buvo 
ūkanotas. Pruto upė, skirian
ti mūsų šąli nuo Rumunijos,, 
įsirėžysi tarp lėkštų krantų, 
nešė drumzlinus vandenis į 
Dunojų. Netrukus mus pasiti
ko seno rumunų miesto Jasai 
(Jassy) bokštai, pakilę vir
šum palšos rūko uždangos, 
gaubiančios namus ir aikštes.

Mes, turistai iš Tarybų Lie
tuvos, vykstą susipažinti su 
Rumunijos Liaudies Respubli
ka, apsiginklavę kelionės la
gaminais ir užrašų knyutė- 
mis, po 3 dienų kelionės palie
kame vagoną ir išlipame jau 
rumunų žemėje. Mus pasitin
ka rumunų turistinės organi
zacijos “Karpaci” atstovas 
štefanas Krečun — jaunas 
petingas vyras, laisvai kalbąs 
rusiškai. Iki traukinio, kuris 
mus netrukus veš į Bukareš
tą, išėjimo liko visa valanda, 
— kaip nepasinaudosi proga 
apžiūrėti Jasų miestą?

O ir saule, šilta ir gaivi, 
tokia, kokia mūsų respubliko
je esti kovo vidury, jau spė
jo prasimušti pro ūkanas ir 
savo gelsvais spinduliais nu
šviesti plačias gatve? su dvi
aukščiais ir triaukščiais na
mais, paminklus Jon Kuzai— 
kovotojui už Rumunų Moldo
vos susijungimą su Valachija 
it George Asaki ■— pirmosios 
rumunų gramatikos kūrėjui. 
Nedideli, bet grakštūs ir sko
ningi tramvajų vagonėliai vi
kriai kyla i kalvelę, kurios 
viršuje yra pagrindinė Jasų 
aikštė su puikiais miesto Ta
rybos rūmais.

—Tramvajų vagonus stato
me pas save, — sako mums 
štefanas Krečun. — Bent kol 
kas jie pagrindinis visų Ru
munijos miestų transportas.

Dar pakeliui į Jasų miestą 
pastebėjome, kaip taupiai ir! 
ūkiškai išnaudoja rumunai sa-į 
vo transportą. Karas ir iš-! 
davikiška buržuazinė klika, 
įvėlusi šalį į karą hitlerines 
Vokietijos pusėje, gerokai nu
siaubė šalį, pakirsdama ir jos 
transportaciją. Tačiau1 darbš
ti rumunų liaudis, 1947 metų 
pabaigoje paėmusi valdžios 
vairą į savo rankas, parodė 
daug sumanumo sprendžiant 
šią sudėtingą problemą. Di
delę iniciatyvą parodė rumu
nai darbininkai jau pačiais 
pirmaisiais liaudies demokra
tinės santvarkos metais.

Pavyzdžiui, Jasų stotyje 
mes matėme ant atsarginių 
begiu stovinčias drezinas, pa
gamintas iš seno, aptrankyto 
“Fordo” ar iš nenaudojamos 
autobuso dėžės. Visas šis 
transportas, liudijąs dar apie 
tokios netolimos praeities die
nas, visgi, šiandien jau liko 
ne daugiau kaip praeities lie
kana. Didelę paramą trans
porto priemonėmis Liaudies 
Rumunijai suteikė mūsų socia
listine šalis, o ir patys rumu
nai sėkmingai vysto savo ga
myklose sunkvežimių ir kito
kių susisiekimo priemonių ga
mybą,

Jasai — nedidelis palyginti 
miestas, tačiau judėjimas čia 
nepaprastai gyvas, žvalūs, 
juodbruviai rumunai vikriai 
nardo miesto gatvėmis, ranko
se nešdami pirkinius iš krau
tuvių, plaušų rezginėse di
džiulius vyno indus... Mies
tas papuoštas raudonomis ir 
valstybinėmis mėlynomis - gel
tonomis - raudonomis vėliavo
mis, transparantais ir plaka
tais. Pa’sirodo, kad , šios vė
liavos, frąnsparantai ir šū
kiai sveikino Rumunijos dar
bininkų partijos antrąjį suva
žiavimą, kuris ką tik buvo 
baigęs savo darbą Bukarešte.

Be to, gruodžio 30 diena 
Rumunijoje laikoma naciona
line švente — prieš aštuone

tą metų, 1917 metų gruodžio 
30 dieną, paskutinis senosios 
Rumunijos karalius Michajus 
I, gilios gruodžio nakties pri
dengtas nuo liaudies pykčio, 
sėdo į specialų traukinį ir nu
bildėjo Vakarų kryptimi. Ru
munija buvo paskelbta respu
blika. . .

Netrukus mes jau sėdėjome 
jaukiame, mėlynu pliušu iš
muštame greitojo traukinio 
Jasai-Bukareštas vagone. Pro 
Jangus nusidriekia tipiškas 
šios vietovės peizažas: lygu
mos be sniego, su< atsikišu
siais nukirstų kukurūzų kam
bliais, siauros, drum z 1 i n o s 
upelės, puškenančios kažkur 
kairėje, už lygumų bei jose 
išsibarsčiusių drėbtinių, bal
tai dažytų, .šiaudiniais sto
gais maniukų. Suplūktu, leng
vo šaltelio trapiais ledokšliais 
aptrauktu keliuku tingiai ri
tasi dviejų) jaučių tempiamas 
vežimas, kuriame sėdi valstie
čiai su aukštomis, juodomis 
rumuniškomis “papachomis.”

Dešinėje kelio pusėje — 
lengvai išsivilniję kalvelės, to
lumoje, ties horizontu išau
gančios į pilkšvą, padūmavu
sią kalnų liniją. Traukinys 
palieka Jasus, kuriame stovi 
garsus, seniausias Rumunijos 
universitetas, Birlado mies|tą 
su eilėmis naujų didžiulių na
mų ir daugybe nespėtų baig
ti ar tik pradėtų statybų, ties 
kuriomis stovi galingi kranai. 
Kairėje pusėje, nutvieksti žie
mos nakties žiburių, sumirga 
dar keli miestai. Staiga va
gone pakvimpa k a ž k o k i u 
keistu kvapu. Ak, taip, tai 
juk naftos kvapas! Pro lan
gą matyti ištisa šviesų jūra— 
Ploešti. šen bei ten išsimė
tę žiburėliai ir salstelėjęs naf
tos kvapas mus lydi dar il
gai, iki pat Prachovos upės, 
primindamas apie darbščius 
naftininkus, dieną naktį siur
biančius iš turtingų Rumuni
jos žemės gelmių juodąjį 
auksą.

Bukarešte
Ir štai — Bukareštas. Rei

kia prisipažinti, kad aš, kaip 
ir daugelis kitų mūsų turis
tinės ekskursijos dalyvi ų , 
apie Rumunijos sostinę turė
jome gan miglotą supratimą. 
Mes girdėjome apie tai, kad 
kai kas Bukareštą vadina 
“mažuoju Paryžiumi,’’ kad 
buržuazijos ir feodalu valdy
mo metais jis buvo didžių 
kontrastų miestas, su praban
giais magnatų rūmais par
kuose ir iš vagonų laužo su
ręstomis proletarų lūšnelėmis 
miesto pramoniniuose kvarta
luose. Tikėjomės išvysti ne
didelį, žemaaukštį miestą su 
siauromis, senomis gatvėmis, 
iš kurių išsišauna bažnyčių ir 
cerkvių bokštai. Pats pirma
sis įspūdis sudaužė į šipulius 
šį klaidingą įsivaizdavimą. 
Platūs, daugiaaukščiais na
mais apstatyti Bukarešto bul
varai skendėjo šviesų, iliumi
nacijų, neono lempų jūroje. 
Aikštėse vyksta naujameti
niai karnavalai, didžiulės lai
bos Karpatų eglės, atgaben
tos į sostinės aikštes, papuoš
tos įvairiaspalvėmis elektros 
lempučių girliandomis, nusi- 
tiesusiomis nuo viršūnių iki 
pat žemes. Minios linksmų, 
gražiai pasirėdžiusių, vien
plaukių bukareštiečių įvairia
spalviu ' srautu tvindė gatves, 
skubėdami su vaisiais ir vynu 
į namus ar į restoranus bei 
kavines, kur jų laukė Nau
jųjų metų sutikimas.

Pirmą kartą mes, tarybiniai 
turistai, sutikome Naujuosius 
metus toli nuo savo artimųjų, 
nuo savo mylimos tėvynės. 
Tačiau čia, Bukarešte, iš kar
to pajutome patekę į nuošir
džių bičiulių tarpą. Vos spė
ję. susitvarkyti po beveik ke
turių dienų kelionės, mes bu
vome pakviesti į Naujųjų me
tų. sutikimą kavinėje Cafe de

I’aix. Salė lūžo nuo žmonių, 
susirinkusių palydėti senuo
sius ir sutikti Naujuosius me
tus. šis vakaras virto tikru 
rumunu ir lietuviu tautų drau
gystės vakaru, čia mes pir
mąkart susipažinome su pa
prastais rumunais, drauge su 
savo šeimomis atėjusiais su
tikti Naujųjų metų į kavinę, 
su puikiu liaudies šokiu “Pe- 
renica” (“Pagalvėlė”), kuris 
populiarus visoje Rumunijoje 
ir kurio užrašus ne vienas mū
sų turistas parsivežė ir į Vil
nių. Pačiame sutikimo įkarš
tyje, kai po linksmos “Pere- 
nicos” svečiai gaivinosi kvap
niu. leduose atšaldytu vynu 
“Oborcšti,” į salę staiga įėjo 
kelneris su padėklu, ant ku
rio sėdėjo keistas “patieka
las” — . . .baltutis kriuksintis, 
gyvas paršiukas, parištas pla
čiu mėlynu kaspinu. Kelneris 
su paršiuku perėjo pro visus' 
staliukus, linkėdamas laimin
gu Naujųjų metų. Vienas mū
sų pasiūlė šį paršiuką iškep
ti, tačiau kelneris atsisakė: 
“Kitais metais jis bus dides
nis,” — nusišypsojęs tarė jis.

Kitą dieną, Naujųjų metų 
rytmetį mes vėl buvome ma
loniai nustebinti. Išėję pasi
vaikščioti po miestą, kurio 
gatvių asfaltas ii’ akmeninis 
aikščių grindiny^, nuplautas 
vandeniu (ne lietaus, o van
deniu iš specialių gatvių va
lymo mašinų), žvilgėjo nuo
stabiai švarus ir lygus, mes 
pajutome lengvą tuksenimą į 
nugarą. Pasirodo, kad links
mi Bukarešto vaikai, lengvai 
si.duodami praeiviams į nuga
rą po pievinių (kartais ir gyvų) 
gėlių puokštėmis, tokiu savo
tišku būdu sveikina praeivius 
su Naujaisiais metais. Pra
eiviai—vaikai ir suaugę, svei
kina viens antrą ir kitu ori
ginaliu būdu1: berdami vienas 
t itam kukurūzų ir kviečių 
glūdus. “La multi ani!” — 
šūkauja jie, apiberdami grū
dais ir čia pat bučiuodamie
si, karštai spausdami rankas, 
štai gatve praslenka šventinis 
karnavalas: keista, devynio
likto šimtmečio bajoro uni
forma apsirengę kaukėti vy
riškiai, moterys su cimbolais, 
vaikų minia... “La multi 
ani!” — šūkčioja jiems pra
eiviai, “La multi ani!”—at
sako pagyvenęs, geru1 paltu ir 
žalsva skrybėle pasipuošęs vy
riškis, nešinas ant rankų bal
tą putlų ėriuką su mėlynu 
kaspinu ant kaklo. . .

Pavakare šimtai tūkstančių 
Bukarešto gyventojų išsilieja 
į gatves ir bulvarus. Tūkstan
čiai įvairiaspalvių šviesos re
klamų spindi ant dešimties ir 
dvylikos aukštų namų, išsidės
čiusių abipus centrinės, pla
čios magistralės — Nikolae 
Balcescu vardo prospekto, 
'.ienas paskui kitą viduriu nu
tiestais bėgiais skuodžia pui
kūs tramvajaus vagonai, prie 
teatrų, kinų, cirko, muziejų 
ir parodu salių telkiasi minios 
žmonių. Kino menas ypač 
populiarus Rumunijos sosti
nėje; Bukarešte yra daugiau 
kaip šešiasdešimt kinoteatrų, 
neskaitant tų dešimčių, kurie 
veikia kiekvienos gamyklos ir 
didesnės įstaigos klube. De
monstruojami įvairūs filmai. 
Bilietai gana pigūs — nuo 
\ ienos iki trijų su puse; lėjos.

šešiolika teatrų sausakim
šai prikimšti muzikos ir dra
mos meno mėgėjų. Tūkstan
čiai Bukarešto g y v e n t o j ų 
Naujųjų metų dieną apsilankė 
ir nuolatinėje, - puikiai įreng
toje “TSRS laimėjimų paro
doje,” kurioje, tarp kitko, te
ko matyti ir foto ekspoziciją, 
skirtą 1955 metų Lietuvos 
respublikinei dainų šventei; 
Tuo tarpu tūkstančiai vajkų 
linksminasi miesto parkuose 
ir skveruose, kur stovi milži
niški Naujųjų metų seniai, kur

(Tąsa 4—tame pusląp.)

2 pusi. Laisvė (Liberty). Penkt., Kovo (March) 30, 1956



Įiaisvoji sakykla
Juoktis, ar nesijuokti?

Tokia antrašte aš vhsario 
1/8-tos dienos “Laisvėje” pa

keikiau suglaustoje formoje 
apie jumorą rašinėlį, į kurį 
A. šilėnas reagavo net per 
du “L-ės” numeriu! Savo 
ilgoje replikoje Š-as pri
rašė daug sakinių ir para
grafų, kurie ^u kalbamuo
ju reikalu nieko bendra ne
turi ir pro juos būtų gali
ma be nuostolio praeiti. 
Tačiau tame rašiny š-as 
taip dažnai pats sau prieš
tarauja, kad būtinai reikia 
Į tai atkreipti skaitytojo dė
mesį.

Pradėsime nuo pradžios. 
Vasario 4-tos dienos “L-je” 
Š-as pasisakė, kad jis yra 
priešingas visokiam jumo
rui, kuris tik “nekelia anti- 
rasizmo.” Gi vėliau jis su

bado, jog ir Geo. Allen, ir 
Mark Twain raštuose “yra 
tikras jumoras,” nors jie 
ir nieko bendra su “antira 
sizmu” neturi. Jam nepa
tinka žydų jumoriste Molly 
Picon, kurią patys žydai 
gerbia ir vadina “our Mol- 
,lv”; jis ją niekinančiai va
rlina “pajace,” bet jam pa
tinka kitas žydų jumoristas 
Šolem-Aleichem, nors, vaiz
duojant jo gyvenimą, “ten 
tam tikri tipai žydų tarpe 
buvo meniškai pašiepti.” 
Kurgi nuosakumas? Toks

S-no teorijos, turėtų būti 
jau “mažumos įžeidimas”! 
Jam nepatinka jumoristas 
Bob Hope, bet “šimtą kar
tų” geriau patinka Danny 
Kaye. Kodėl? Juk nei vie
nas, nei kitas “antirasizmo” 

^neskleidžia. Jam nepatinka 
j?ei škotų jumoristas Harry 
Lauder “su savo lengvu ju
moru.
gerbėjų (škotų, anglų, ai
rių, amerikonų ir kitų) 
reiškia prieš vieno Š-no 
nuomonę! “Faktas, — jis 
sako — kad patys škotai jį 
mėgo, dar jo nepateisina.” 
Kodėl? Todėl, kad ir “dau
gelis lietuvių, išauklėti 
dvasiniai ubagiškai, mėgsta 
visokių radijušninkų lie
tuviškus juokelius” (mano 

. pabraukta). Teškant “tau
tines mažumas” įžeidinė- 
jančių frazių, čia Š-ną tik
rai būtų galima apkaltinti 
Įžeidimu lietuvių tautos! 
Kad ir “ubagiškai dvasi
niai išauklėti,” bet lietu- 

fviai gali vertai pasidžiaug
ti, jog sunkaus gyvenimo 
sūkuriuose jie 
sveiko “sense of

milijonai, jo

lietu-

neprarado 
humor”!

Pa v. jie nuoširdžiai pasi
juokia iš naujakurio

< vio (Pennsylvanijos kasy
klose), kurio kiaulė naktį 
pagimdė 12 paršiukų. Žino
ma, lietuvis tuomi didžiavo
si ir norėjo pasigirti savo 
prievaizdui. Tad rytą nuė
jęs į kasyklą jam ir sako: 
— “Mister Boss, my pig 
last night got 12 paršiuks— 
>5 white, 6 degli.” čia pasi
juokiami iš paties įvykio, 
o ne iš tautos, ir niekas tuo 
neužsigauna!

< Nors s-as ir teigia, kad 
lietuviai “ubagiškai dvasi
niai išauklėti,” bet kitoj 
vietoj jisai pats yra pri
verstas pripažinti, “kad tie 

/t žmonės taipgi turi savo kul
tūrines tradicijas, kad nuo
savoje kalboje jie gali išsi
reikšti liaudies poetinės 
kalbos grožiu, kad jų na
muose skamba dainos, kad 
jie yra žmonės su savigar
ba ir garbės verti.” Tad 
kam buvo reikalingas pir- 

j mesnis užgauliojimas?
’ , Šilėnas daug rašo ir apie 

kokias ten “klišes,” kurias

Liūdna Sukaktis

šę” aš “priė- 
“klišiškai” aiš-

)

aš būk “priėmęs hook, line 
and sinker.” Prisipažįstu, 
jog neturiu supratimo, apie 
kokias čia “klišes” Š-as 
kalba? (Klišė — angliškai 
“cut” — yra metalinė ar 
medinė plokštelė, vartoja
ma atvaizdui spausdinti). 
Kokią “kl 
miau” ir ką
kinu — dzievaži nežinau! 
Tačiau gal suvis ne man ta 
pastaba buvo taikoma, nes 
ten pasakyta, jog tas “kli
šes žino kiekvienas tamsuo
lis.” Aš tai kategorijai ne
priklausau, todėl nei supra
timo apie jas neturiu!

Š-as, regimai užmiršęs, 
kad pirmesniame savo rašr 
te jis užgyrė tik “antirasiz- 
mą keliančius” anekdotus, 
dabar, sutikdamas su mano 
pagrindine mintim, jau sa
ko: “Juoktis iš žydų senti
kių su jų keistais atsiliku
siais papročiais, žinoma, ge
ras dalykas, lygiai kaip ne
peiktina juoktis iš mūsų 
klebonų arba, kaip sako Mi
kromegas, juoktis iš bile 
tautos atsilikusių grupių.” 
Taigi tik taip aš ir sakiau! 
Jeigu Š. būtų laikęsis pir
mame savo rašte tokios 
nuomonės, tai nei man būtų 
reikėję rašyti, nei jam vė
liau tiek daug laiko savo il
gai replikai eikvoti. Jis ten 
paneigė visokį jumorą, ku
ris tik “nekelia antirasiz
mo.” Visas platus jumoro 
laukas buvo bandoma su
vesti į siaurą šunkelį, ku
riuo niekur nenueisi. Ne
reikia, drauge Šilėnai, išsi
žadėti kelio dėl takelio! 
Dabar, veikiausiai, ir jisai 
pats mato, kaip beviltiškai 
įsipainiojo į savo paties 
kontradikcijas ir turėio 
išsižadėti savo 
nuomonės, nors nežinau, ar , klausimą rimtai, 
jis prie to prisipažins. Ki
toj vietoj jis vėl sako, kad 

atsilikusius

JONAS BARRIS
_Jau bus ketveri metai kai aš netekau savo 

mylimo vyro ir vaikai savo brangaus tėvelio* 
Ales niekuomet negalime jo užmiršti. Liūdnai 
prisiminame tą dieną kovo 30-tą 1952 metais 
kai jis išsiskyrė iš mūsų tarpo.

Liūdinti liekame:
Žmona Mary Barris 
Duktė Helen 
Sūnus Richard

D edham, Mass.

pirmesnės * taip

juokai apie 
tautų tipus vistiek yra 
kenksmingi,
žmonės nematą teigiamųjų 
tautos bruožų. Well, jeigu 
jau kas nemato pro pašie
piamą sentikio žydo barzdą 
Einšteino, Markso, Heines 
ir kitų tos tautos pasauli
nių garsenybių, tas per Yne- 
dį nemato miško! Net jei
gu visus esamus anekdotus 
apie žydus surinktum ir Su
degintum, tai toksai ne
mokša vistiek nieko nema-

nes per juos

Galima būtų privesti dar 
vieną Š-no kontradikcijų 
pavyzdį. Vienoje vietoje 
jis rašo: “Kada lietuviai, 
kurie gerai pažįsta savo 
tarmes, sukuria jumoristi
nius trupinėlius iš žemaičių 
ir dzūkų tarmės, tame nie
ko blogo nėra!” Gerai. Bet 
kitoj.vietoj jau jis savo pir- 
mesniam teigimui priešina
si: “Bet anekdotai jau turi 
tokį charakterį, kad jie 
paprastai taikomi prieš 
tautas, kaip tokias.” Kaip 
suderinti šias priešginy- 
bes?

Baigdamas dar norėčiau 
pareikšti: Nesuprantu, ko
dėl Š-nas man ant sprando 
nori suversti tiek nepapil- 
dytų nuodėmių ir nori, kad 
aš už jas “pakūtavočiau”? 
Jis ten ,mini ir 18-jo amž. 
saliomis, ir kabaretus, ir 
karčiamas, ir smetonlaikio 
“ypatybes,” ir Palangos ku
rortus, ir surambėjusius 
biurokratus, bobas ir bobu
tes, etc., etc., ir sako, būk 
aš visa to “įsikibęs laikau
si”! Koks įžūlumas! Nejau
gi Š-as mano, jog insinuaci
jos gali pavaduoti faktų

stoką? Nei aš lankau ka
baretus, nei saliomis (kar
čiamas labai retai), nei aš 
buvau Palangoj, nei girdė
jau, Kką ten ponios kalbėjo
si, nei garbinu smetonlaikio 
tradicijas! Tad kam tas ne
logiškas kaltinimas?

Jeigu Š-as būtų nuosa
kus, jisai turėtų citatomis 
parodyti, kur aš savo rašte 
tokias “teorijas” užgyriau. 
Jis to nė nebando daryt to
dėl, kad tasai visas šablo
nas yra jo paties “kūryba”! 
Tik kodėl jis prie savo “kū
rinio” nori prisegti mano 
etiketę? Sąžiningi kūrėjai

> nedaro. Gvildenant 
neišsiža

dant objektyvumo, lengvai 
galima apsieiti ir be dema
gogijos; kitaip — diskusi
jos taps subjektyviu pasi- 
koliojimu ir iš jų nebus jo
kios naudos!

Sukūręs “kaltinamąjį ak
tą” iš savo paties insinua
cijų, Šilėnas, besidžiaugda
mas savąja “kūryba,” su
šunka: “Įdomu, kad Mikro
megas visur sugeba gėrėtis 
kaip tik tuom, kas pažan
giečių smerkiama.” Argi? 
Kodėl Š-as pats save įga- 
liavo kalbėti pažangiečių 
vardu? Ogi todėl, kad jam 
reikia prisidengti autorite
tu! Juk tai svarbu, čia la
bai tinka rašytojo Vaižgan
to išsireiškimas, pasakytas 
vienoje jo apysakų, kur že
maūgė mergiotė ilgina sa
vo sijonėlį, kad atrodytų di
desne ! (Tik prašau nepalai
kyti šio pasisakymo 
teries niekinimu,”

“mo- 
nes 

Vaižgantas tokiu nebuvo; 
jo raštus ir dabar Lietuvos
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Manau, visai be reikalo 
Š-as bando įsipiršti ir. mo
terims “už patroną,” o ma
ne padaryti kokiu tai jų 
priešu. Prisipažinsiu, jog 
moteris gerbiu nemažiau už 
patį Š-ną ir visuomet, ir vi
sur pabrėžiu jųv gerąsias 
puses. Tikinčiosios moterys 
turi savo “patronu” šv. 
Antaną, tad joms, broli 
Šilėnai, vistiek neįtiksi; gi 
netikinčioms — jokių “pat
ronų” nereikia; jos yra sa- 
vystovios, jos. moka nepri
klausomai protauti ir pa
negirika joms nereikalin
ga!

Iš šios “polemikos,” 
abiem pusėm sutinkant, 
skaitytojui dabar gali būti 
aišku sekama: 1) kad ju
moras gali būti ir nekelian-

tis “aųtirasistinių jausmų” 
ir 2, kad pasijuokti iš atsili
kusių tautinių grupių (kad 
ir “mažumų”) galima, visai 
neįžęidžiant tautos, kaip 
tokios. Taigi po visa to — 
galima statyti tašką ir pa
sirašyti. Tolesnė argumen
tacija būtų neprasminga.

Mikromegas.

A. ŠILĖNO PASTABA
Primesti kitam neišreikš

tas mintis (lyg tą absurdą 
apie tai, kad “tik anti-rasis- 
tinis juokas yra geras) ar- * 
ba iškraipyti prasmę (kad 
visus lietuvius kaltinau 
dvasiškame ubagiškume) 
gal kai kuriu asmenų akyse 
yra smarki taktika, bet ne 
mano. Aš laikau Mikrome- 
go atsiliepimą į mano raš
tą ne nuoširdžiomis disku
sijomis, kuriomis skaitau 
savo, bet bandymu “sumuš
ti.”

Į tokius žaislus nesu pa
sirengęs eiti *— yra daug 
rimtesnių uždavinių, negu 
iškelti tokio rašto vaikiš
kumą. Skaitytojams, kurie 
domaujasi tuo klausimu, 
patariu perskaityti mano 
ankstyvesnius, straipsnius, 
kuriuos Mikromegas mini. 
Juose glūdi atsakymas.

mėj demokratiški politikieriai 
daugiau niekino komunizmą 
(žinoma, negalima iš jų tikė
tis, kad jie girtų), o garbino 
“laisvąjį pasaulį” ir savąją 
“demokratiją.’’ Bet airių po
litikieriai nepasitenkino savais 
vietiniais kalbėtojais, o parsi
kvietė net buvusį prezidentą 
U. S. Trumaną.

Ar Trumanas patenkino vie
tinius politikierius, tai tenka 
abejoti. Iš visko matosi, kad 
Trumanas nebuvo vyriausia 
kazyrė jų rankose, kaip jie 
tikėjosi. Trulmano kalba bu
vo neilga ir neimponuojanti, 

j nesukėlė entuziazmo ir neiš- 
i šaukė aplodismentų nė kaitą 
per ištisą savo kalbą, kuri tę
sėsi tik apie 20 minučių. Tru- 

i manas kritikavo Eisenhowerio 
I administracijos politiką dėl 
komunizmo. Jis sakė, kad Te- 
publikpnai pasidavė komunis
tams Korėjoj. Mat, tam se
niui geriau patinka karas, jau
nų vyrų žudynė, negu taika. 
Jis gyrėsi, kad jis išgelbėjo 
pasaulį nuo komunizmo su sa
vo “Marshall Planu” ir buvo 
pastojęs kelią komunizmo p i r- j 

;mynžangai Korėjoj, bet repu-' 
blikonai pasidavė ir dabar vi
sur traukiasi prieš komuniz-' 
mą. Taip jau sake, kad Ame
rikos žmonės dar gali mokėti 
kur kas didesnius taksus dėl 
ginklavimosi ir gelbėjimui sa
vo laisvės ir demokratijos. 
Matyti, kad senis ne juokais 
išsigandęs komunizmo ir ga- . 
tavas lįsti po lova.

Kada vienas iš koresponden
tų paklausė, ką jis mano apie 
segregaciją, tai jis tik nirniy-' 
kū ir burptelejo, kad veikiau- i 
šia tas klausimas bus pakel
tas demokratų konvencijoj.

Aišku, kad ponas Trumanas 
su savo tokia agitatyviška kal
ba už karą, ginklavimąsi ir 
aukštus žmonėms taksus ne
galėjo susilaukti aplodismen
tų iš susirinkusios 1,200 publi
kos.

Girdėjęs kalbą

Jau ilgokas laikas, kai serga 
ir lovoje guli mūsų sena 
serantonietė ir sena darbuoto
ja M. Vanagaitienė, A. Valu- 
kienes motina. {Linkėtina, kad 
drg. Vanagaitienė greitai su- 
sveiktų ir grįžtų į sveikųjų 
tarpą. Linkiu tai ligonei nuo 
savęs ir nuo visų draugų ir 
pažįstamų: taisykis, drauge, 
pa vasaris jau čia.

Vienas iš draugų

iš Lietuvos
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Vaidinimui.... Dainavimui
Pasiskaitymui

L.M.S. Leidiniai
I

Lietuvių Meno Sąjunga savo archyve turi daug 
dramos veikalų, komedijų, dainų, muzikos kūrinių 
it* 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 
iv 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, 
kai]) 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 “Komų 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 senovine Lietuvą. Kaina 25 centai.
BLINDA

Veikalas apie legendarinį “žemaičių razbainin- 
ką,” vienas seniausių ir mylimiausių lietuvių scenos 
vaikai ų. Parašė, pasiremiant liaudies pasakomis,

kaip

Scranton, Pa
Iši^lmingai minėjo 
šv. Patriko dieną

Airių kilmes žmonės,
kas metai, ir šiemet suruošė 

j šaunų pokylį paminėjimui sa
vo šventojo. Vienok praeity
je tokie minėjimai būdavo 
daugiau religinio pobūdžio, 
bet šiemet — politinio. Mat, 
miestas ir Lackawanna apr 
skritis yra demokratų kontro
lėj, o čia šiemet prezidenti
niai rinkimai, tai, aišku, de
mokratai tur būt prisibijo Ei
senhowerio populiariškumo, 
kad ne pralaimėti savo politi
nes pozicijas būsimuose rinki
muose. Todėl šiemetinėj iškil-

tūkstančių tonų durpių— 
j laukus

MAŽEIKIAI. — Siekdami 
pakelti žemės ūkio kultūrų 
derlingumą, “Jaunosios gvar
dijos’’ žemės ūkio artelės kol
ūkiečiai įsipareigojo iki pava,-
sario į laukus išvežti 2,500 to
nų mėšlo. 13 tūkstančiu tonų 
durpių, panaudoti t ra š a i 
paukščių mėšlą, pelenus.

Kolūkyje sudaryta speciali 
brigada vietinėms trąšoms 
ruošti jau* pagamino 1,100 to
nų durpių-mėšlo komposto. 
Tirkšlių MTg traktorininkas 
Bartkevičius dviem traktori- 
nėmis rogėmis kasdien išve
ža į laukus po 80-100 tonų 
durpių. Į kukurūzams ir dar
žovėms skirtus plotus jau iš
vežta 680 tonų mėšlo.

Į grūdinėms kultūroms skir
tų dirvų kiekvieną hektarą 
numatyta išvežti po 15 tonų 
durpių-mėšlo .komposto, o ku
kurūzams, bulvėms ir daržo
vėms— po 25 tonas. Koresp.

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.

Atsakomingiausia Firma Pasiuntimui Reikmenų 
Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LIETUVĄ IR KT. ŠALIS 

Apmokami Taksai ir Užtikrintas Daiktų Pristatymas.
Skubėkite su dovanų paklotais Velykoms. Jūs dabar galite siųsti 

per inus siuvamąsias mašinas ir akordionus.

Licensed by U. S. S. R.
301 EASTERN PARKWAY, BROOKLYN 16, N. Y.

Tel. INgersoll 7-6465, INgersoII 7-7272
Mes užtikriname pristatymą siunčiamų daiktų ir siuntėjams 

įteiksime paliudijimus su priėmėjo parašu.
įstaiga atdara kasdien nuo 9-tos vai. ryto iki 4 vai. popiet 
Dėl didelio pageidavimo mes taipgi laikome ofisą atdarą 

sekmadieniais nuo 9 A. M. iki 6 P. M.

Taipgi Stasio Šimkaus Dainos vienam baisui, 
Prano Balevičiaus Pumpurėlis (žodžiai Jasilionio), 
Kavccko Gimtines dainos, St. Šimkaus Kur Bakūžė 
Samanota, V. Visockiu Kur girios žaliuoja, P. Ra- 
levičiaus (žodžiai Jasilionio) Ei, upeli, P. Balevi- 
čiaųs-Jasilionio Sveika, Saulė, J. Gudavičiaus Kur 
paliko jaunystė, J. Zdanavičiaus Dvi liaudies dainos 
(Siūbau, lingaiii 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.

i
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nesijau- 
ligonis, 

į šiltus 
padariau,

sėdau į trau-

suti- 
Li etų- 
Laur. 
mane

autorių A. M. Me- 
Jis gyvena pas savo 

ir seserį. Bet ant ne- 
Metelionio namie ne- 
sesute paaiškino, kad 
rytą išeina pasivaikš-

Tai buvo nedėldie 
Vykau busu. 
nebrangiame 

koncertų,
Orkestras

Apsisto- 
viešbuty. 

parke 
geras, 
su žy- 

klau-

nuvykau pas 
Vincą Stan-

Iš kelionės įspūdžių 
iš Eastono i Florida i •

Per kai kurį laiką 
čiau nei sveikas nei 
tad nusitariau vykti 
kraštus. Taip ir 
Vasario 20 d.
kinį (Philadelphijoje) ir pa
sileidau į St. Petorsburgą. Va
žiavau 23 valandas.

Išlipęs iš traukinio nuste
bau : radau ne šaltį, ne žiemą, 
bet saulėtą vasarą. Pavaikš
čiojau, apžiūrėjau miestą. Ja
me teko neilgai būti, bet man 
patiko. Centras švarus, gat
vės plačios, su suolais šali
gatviuose. Valgis ir trans- 
portacija čia kur kas pigesni 
negu pas mus, šiaurėje.

Sumaniau paieškoti ir savo 
tautiečių. Lietuviai gyvena 
toliau nuo centro, bet aš juos 
susiradau. Pirmiausia 
kau iš mano krašto iš 
vos kilusius Mr. ir Mrs. 
Jie turėjo mašiną, tai
apvežio.io po svarbesnes mies
to dalis.

Ant rytojaus nuvykau pas 
žinomą knygos “Apie dievus 
ir žmones 
telionį. 
švogerį 
laimės 
radau; 
jis kas
čioti, taipgi eina į knygynus. 
Buvau dar šen ir ten, bet vis 
žmonių namie neradau. Lie- * »
tuviai, pas kuriuos teko užei
ti, visi gražiai gyvena.

Pabuvęs St. Petersnurge sa
vaitę, nusitariau vykti į Mia
mi, ten man daugiau viskas 
žinoma, 
nis. 
jau
Klausiausi 
vykstančių, 
duoda gerus koncertus 
miais dainininkais, tai 
sytojų susirenka 
gos nėra.

Kovo 4 dieną 
buvusį eastonietį
kų. Jis man sakė, kad gavęs 
užkvietimą į ka^nmierinių ren
giamą pikniką Crandon Par
ke. Vykau ir aš kartu. Pik
nike žmonių buvo apie šimtas 
ir visi pasivadinę “Kazimie
rais.” Kai kurie jų buvo man 
artimi pažįstami, tai smagu 
buvo su jais pasišnekėti.

Susipažinau su draugais 
Paukščiais—tai malonūs drau
gai — ir su kai kuriais ki
tais, kurių pavardžių neatsi
menu. Susėdus prie stalų, vi
si buvo gardžiai pavalgydinti. 
Iki šiol aš maniau, kad tik pas 
mus, šiaurėje, mes turime ge
ras gaspadines, bet miamie- 
čiai taipgi turi neprastesnes.

Paskui su Sfankais jų ma
šina patraukėme į. kitą parko 
kraštą apžiūrėti žvėrinčiaus. 
Po to nuvykome į Parrot Jun
gle, kur yra papūgų “far
ina.” Užsiinokėjęs $1.50 
įžangos, žmogus gali daug 
įdomių dalykų matyti.

Įžengus į “papūgų karalys
tę,” patarnautojas kviečia nu
sitraukti paveikslus su papū
gomis, kurias užtupdo ant pe
čių ir rankų. Kas neturi apa
rato, tas gali ten pat jį pasi
skolinti.

Čia galima susėsti ir žiūrėti, 
kaip papūgos atlikdinėja vi
sokius triksus. Sakoma, čia 
yra papūgų, surinktų iš viso 
pasaulio kraštų. Buvo čia įdo
mu praleisti tūlą, laiką.

Apsilankiau pas kitą buvu
sį eastonietį, Charles Stankų, 
turintį kirpyklą po num. 654 
N. E. 125th St.K North Miami. 
Tai buvo pietų laikas. Jo 
žmona su sūnum atvyko į kir
pyklą ir parsivežė mane ant 
pietų. Labai puikiai pavai
šino. Ačiū! Po pietų Charles 
apkirpo mane ir apskuto. Mrs. 
Stankus parodė man, kur gau
ti busą.

Antrą kartą nuvykstu pas 
V. Stankų. Sako, yra laiškas. 
Nusistebėjau ir galvojau, jog 
tai bus iš namų, gal ‘ten kas 
atsitiko negera. Bet suradau-, 
jog Metelionis rašo, kad jis 
manęs ieškojęs St. Petersbur- 
ge per dvi dienas ir vis nėra-

Gaisras apžalojo 
Yorkvillės salę

Yorkvillės Casino, kur per 
apie pusšimtį metų buvo vyk
domi veik visi žymieji šio did
miesčio vokiečių! veiksmai, ta
po pavojingai apžalotas gais
ro. Susižeidė du gaisragesiai. 
Ugnis prasidėjusi naktiniame 
klube, apačioje, pasiekė 2 ir 
3-iąjį aukštus šešių aukštų pa
state.

Auto parodą vykdys 
New Yorko mieste

Sekamoji žiema atrodo dar 
toli. Tačiau auto fabrikantai 
jau turi visus planus naujų 
auto parodai, kuri įvyks atei
nančio gruodžio 8-16, nauja
jame Coliseume.

Paroda yra pirmoji Now 
Yorke po 16 metų. Pirmiau 
čia rengdavo tas p a r o d a s 
Grand Central Palace salėse, 
bet bizniui plintant tos patal
pos buvo pasidariusios 
mažos.

per-

susi-New Yorke taksikui 
dūrins su policijos auto du po- 
licistai tapo sužeisti.

dęs. Kai jis manęs ieškojo, 
aš jau buvau Miami. Gaila, 
kad taip atsitiko.

Tai. pirmą kartą savo gyve
nime turėjau tokias ilgas ir 
puikias atostogas. Oras pa
sitaikė labai puikus — per 4 
savaites kasdien saulėtas, šil
tas marių vanduo.

Kovo 15 d. nuvykau pas 
draugus Stankus atsisveikinti 
ir paačiuoti už vaišes ir pave- 
žiojimą. Labai, labai ačiū!

Kovo 16 d. susitikau Va
liuką 
mais.
M i am i

su jo dviem pažįsta
te kovo 17 d. ,10 vai. 
miestą palikau.

L. Tilwik

DEVYNIOS DIENOS 
RUMUNIJOJE 

(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
ištisą parą vyksta karnavalai, 
žaidimai, artistų pasirodymai, 
kur vaikai gauna dovanas ir 
džiaugiasi linksmomis žiemos 
atostogomis. Vien p laukės 
merginos, tarsi juokdamosios 
iš neVykėlės žiemos, vaikščio
jo be kojinių; gražiai apsi
rengę, atlapais paltais jaunuo
liai juokaudami būriavosi prie 
kinų ir šokių salių; solidūs 
vyriškiai, stovėdami prie sta
liukų atvirose verandose, val
gė dešreles, čia pat užger
dami šildytu punšu... Vaikš
čiodami po pilnus žvalių, 
linksmų žmonių Bukarešto 
bulvarus, kuriuose dar ža
liuoja geltonoji akacija, po 
skverus, kuriuose žydi naš
laitės, mes tarsi užmiršome, 
kad Bukareštą nuo Vilniaus 
skiria beveik du tūkstančiai 
kilometrų, kad nuo apledėju

sios Baltijos visa Lietuvos, 
Baltarusijos, Ukrainos žeme 
driekiasi storos sniego duk
nos, kad dabar — pats žie
mos vidurys, ir šiltais šalikais 
apsitūloję 
kur nors 
tijoje šią 
čiužinėja
temis vėju lekia nuo kalvų ir 
kalnelių... .

Mes jautėmės lygiai taip 
pat jaukiai ir linksmai, kaip 
namuose1, kaip savo artimųjų, 
savo brolių ir seserų tarpe. 
Kartu su mūsų draugais ru
munais mes pakėlėme nauja
metinius tostus už mūsų di
džiąją tėvynę — Tarybų Są
jungą, už Lietuvą, už amži
ną,- nesuardomą, nuolat sti
prėjančią tarybinių ir rumu
nų tautų draugystę.

—Būk amžiais . laimingas 
baltarūmi Bukarešte; gražioji 
Liaudies Rumunijos sostine! 
čia gyvena puikūs žmonės, 
tikri, nuoširdūs tarybinės liau
dies draugai. Ir tavo ateitis 
jau visada bus šviesi!

vaikai Vilniuje ar 
ežeringoje Aukštai- 
pavakarę linksmai 

ant ledo ar rogu-

4 puti. Laisvi (Liberty). Penkt., Kovo (March) 30, 1956

Įdomi paskaita ir 
meniška programa

Ateinančio menesio, balan
džio, 8-ą dieną Lietuvių Kul
tūriniame centre įvyks kultū
rinis popietis, 
smarkiai 
paskaita 
svarbus 
kuriame
giasi daugelis.

Paskaita bus apie 
Amerikos istorijos 

! Benjaminą Frankliną, 
jubiliejų šiais

prie kurio jau 
ruošiamasi. Tai bus 
ir meniškas vakaras, 
kultūrinis 

dalyvauti
pobūvis, 

jau ren-

spalvingą 
asmenį, 

kurio 
metais plačiai

švenčia visa Amerika. Frank
linas buvo diplomatas, moks
lininkas, žurnalistas, valstybi
ninkas, muzikas, išradėjas, 
net žymus jumoristas — ki
taip sakant, žmogus, kurio 
gyvenimas ir atsiek ima i yra 
nepaprastai Įdomi tema.

Tą paskaitą skaitys Anta
nas Bimbą, kurio knyga “A- 
merikos Prezidentai” neseniai 
išleista. Kaip šios ir kitų is
torinių knygų autorius, Ant. 
Bimba yra nuodugniai susipa
žinęs su mūsų krašto istorija. 
Jis dabar padarė nuodugnią 
studiją apiei Frankliną ir

mums patieks daug įdomių 
faktų.

Paskaitą rengia Lietuvių 
Meno Sąjungos Centras. Kaip 
visuomet LMS pobūviuose, 
taip ir šiame, bus meniška 
programa. LMS sekretore 
Mildred Stensler tą progra
mą jau ruošia. Apart mūsų 
nuosavių lietuviškų; talentų, 
programoje dalyvaus ir žino
ma Amerikos liaudies dainų 
dainininkė Betty Sanders. Ji 
dainuos su programa surištas 
dainas ir taipgi lietuviškas— 
pirmu kartu viešumoje savo 
karjeroje.

Mat, Betty Sanders ir kiti 
pažangūs amerikiečiai daini
ninkai paskiausiu laiku susi
domėjo lietuviškomis liaudies 
dainomis. Ir ji, str Mildred 
Stensler pagalba, per paskuti
nis kelius mėnesius lavinosi 
lietuvišku dainų atlikime. Pa
matysime, kiek pažangos ji 
padarė. Apie šią paskaitą ir 
menišką popietį bus rašoma 
daugiau, bet kol kas pasižy
mėkite datą—balandžio 8.

B.

su-
vy-

Suėmė 13 pusberniuką, 
įtartą mušeikystėje

Brooklyne policija vėl 
medžiojo 13 nepilnamečių
rūkų, Įtartų ruošiantis gaujų 
karui. Kai kurie iš jų yra tik 
13 metų, vyriausieji 19, visi iš 
Avenue X ir E

Jų arsenale 
net gasolines 
su knatais.

3rd St. srities.
radę peilių ir 
pripiltų bonkų

Brooklyne atidarys 
naują šeimos teismą

Balandžio 4-ą atsidarys nau
jasis šeimos santykių 
centras prie Adam ir 
son Sts. Planuojama 
šešių aukštų pastate
puoti visokias su šeimos 
kalais surištas Įstaigas,

teismų 
John- 
šiame 

su gr li
re i- 
tuo

pat sykiu sudarant galimybių 
atskirti mažųjų ir j aunam e- 
čių reikalų byloms patalpas.

Dalis pastato stogo įrengta 
kaip žaismavietė vaikams, 
kaip nors paliestiems ten 
domose bylose.

Dvi savaites slėpėsi 
mokyklos aukštinyje

vyk-

Pypkė jį numarino
Brooklynietis M. Nigio, 71 

m., sudegė savo buto Brook ly
ne, 2629 Atlantic Avė. Jis 
buvo paliegęs, galėjo iš vietos 
vieton keltis tiktai raidinėje 
kėdėje.* Nelaimė ištiko jam 
užsižiebus degtuką užsikarti 
pypkę. Degtukas nukrito 
1 > a degė d r a 1) u ž i u s.

NEW YORK
HELP WANTED MALE

TOOL & DIE MAKERS

it

Berniukas žais chess 
prieš 25 oponentus

Brooklynictis Bobby Fisch
er, 13 metų, tapo pakviestas 
Į New Jersey YMCA chess 
žaismių turnamentą. Berniu
kas pasižadėjo vienas žaisti 
prieš jų visus 25. Jis jau 
laimėjęs daug žaismių.

Išimtinė proga del pilnai patyrusių. 
Tool Dio Makers, Modolrnakors.

AUKŠČIAUSIAS MOKESTIS— 
NUOLAT

Puikiausios darbo sąlygos.
Proga pakilti su augančia 

organizacija.

WILLOR MFC. CO.
794 E. 140 St. (Bruckner Blvd.) 

Tel. LU. 5-2500
(62-6.8)

REAL ESTATE

yra

vy-New Yorke viduramžis 
ras tapo pašautas būdamas 
svečiuose, kai jis vietoje savo 
šeimininkės nuėjo atidaryti 
duris ten paskambinusiems, 
Tiei skambintojai buvę plėši-

su-

Astoria. Ditmars Blvd. $17,250. 
2 šeimų, mūrinis, 2 karam gara-v 
džius. Aliejinis pečius. St. Francis 
parapija. Arli krautuvių, mokyklų 
ir busų. 83-19 Ditmars Blvd., L.I.C . 
AS. 3-5778.

(60-63)

BUSINESS OPPORTUNITIES

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

(60-66)

Kritiškai peržvelgs 
Kongreso darbus

New Yorke yra šaukiama 
konferencija, kurios tema la
bai Įdomi, šaukime sako, jog 
konferencija pernagrinės JAV 
Kongreso darbus. Po kritiš
kos peržvalgos, svarstys, pa
siūlys planus pagerinimui 
Kongreso ir jo veiklos.

Konferencijos šaukėjai, ku
rių priešakyje stovi liberališ
kas laikraštininkas Angus 
Cameron, sako, kad Kongre
sas nieko neveikė visuomenei 
svarbiausiais reikalais. Pa
reiškė, kad visuomenė privalo 

i tuo susidomėti ir tą blogą ša- 
! linti.

Konferencija šaukiama ba
landžio 7-ą, Manhattan Cen
ter. Tuo susidomėjusieji ga
li registracijos blankas gauti 
pas konferencijos Šaukėjų se
kretorių Colloms, 342 Madi
son Ave.

Bokštas 1 darbininką 
užmušė, kitą sužeidė

International lėktuvų stoty
je du jauni darbininkai dirbo 
prie nugriovimo eksperimen
tinių šviesų bokšto. Jie jau 
buvo nuardę apie pusę 70 pė
dų aukščio bokšto, kai stai
gus stiprus vėjas pastūmėjo ir 
trenksiu ingai nulau žė viršūnę 
likusiosios bokšto dalies. Sy
kiu nutrenkė ir darbininkus.

Alf. A. Peterson, 46 metų, 
brooklynietis, tapo užmuštas 
ant jo užkritusio balkio. Ant. 
Neville, 22 m., iš Rego Park, 
pavojingai sužeistas vien tik
tai kritimu.

Trečiasis sykiu su tais dvie- 
mis dirbęs buvo laimingesnis; 
jis, išliko sveikas tik tuo, kad 
ką tik buvo nulipęs nuo to 
bokšto.

ieš-Per apie dvi savaites 
kotas po visą Long Islandą 
ir toliau, 12 metų berniukas 
tapo atrastas slypint mokyk
los aukštinyje už dviejų blo
ku nuo savo namu. 4 A

Vaiko ten ieškoti sugestija 
atėjo mokyklinės valgyklos 
prižiūrovui pastebėjus, kad 
plėštas valgomų daiktų san
dėlio ir šaldytuvo užraktas.

SUSIRINKIMAI
BROCKTON, MASS.

LLD 6-os kuopos mėnesinis
sirinkimas įvyks balandžio 2 dienų, 
Lietuvių Tautiško namo kamba
riuose, 8 Vine St., prasidės 7:30 
vai. vakaro.

Visi nariai būtinai susirinkite, 
nes yra labai daug svarbių reika
lų, kuriuos turėsime apsvarstyti. 
Būtent, raportų iš 7-tos apskrities 
posėdžio ir Laisvės pikniko reikalus. 
Taipgi ir kuopų .pikniko reikalu tu
rėsimo pasitarti. Geo. Shimaitis.

(61-63)

LLD 1-osios kuopos susirin
kimas įvyks kovo 30-ą, 7-ą

si nariai dalyvaukite ir nesi- 
vėluokite. Valdyba

Medaus Pairelba Šalčiuose
Slogų pergalėjimui ir apsisaugojimui nuo slogų 
yra naudinga gerti arbatą su medumi. Arbata 
su medumi atšildo kūną, o skystimas bendrai 
yra naudingas kūno valymui.

, Laisvės įstaigoj^ galite gauti garsiojo bitininko 
Končiaus medaus. Šviesus, liepų žiedų medus. 
Turime sucukrėjusio ir skysto tos pačios rūšies.

BROOKLYN, N

Kampinė 
moderniniai
23

grosernė, self-service, 
rakandai, įsisteigusi per 
Puikiausia proga- reta 
prieinamai. Lysas.

metus.
proga,

Tel. NE. 8-2434

(62-64)

Viena firma ir šeši
asmenys įtarti 
vagią talkininkais

Visašališkoji džiūrė įtarė 
Gastwirth Bros. Coats savinin
kus ir grupę kitų asmenų kaip 
priiminėtojus vogtų vilnonių 
audinių ir jų vežiojirpe iš vie
tos vieton nelegaliu būdu, be 
įsakytos kontrolės, ir raportų.

Firma daugiausia siuva vai
kams ploščiukus. įstaigą tu
ri 1350 Broadway, taipgi Phi- 
ladelphijoje.

Vidurinių mokyklų mokyto
jų sąjunga irgi smerkė majo
rą Wagneri, kad “algos prie
dai mokytojams nepakanka
mai ir blogai suplanuoti.”

RANDAVOJIMUI

{griuvus maldnamio 
luboms 3 sužeista

Queenso areštuota jauna mo
teris kaip padegėja namo iš 
keršto savo vyrui. Gaisras su
žalojo 5 apartmentus.

Kvorta $1.25, Pusė Galiono $2.50
Kitur nesiunčiame. Tik užėję galite gauti

Pasirondavoja 2 rūmų apartmon- 
tas. Ronda $15.00 j mėnesį. 67 
Scholes St., Brooklyn, N. Y. Kreip
kitės kada tik jums parankiau.

(62-64)

Bronxo žydų maldnamyje 
prie 1358 Morris Avė. įgriuvo 
apie 20 per 30 pėdų plotas lu
bų rytmetinių pamaldų metu. 
Tinkas ir vielų raizginiai už
krito tris senyvas moteris, jas 
sužeidė. Dvi sužeistos pavo
jingai.

Nelaimė galėjo būti daug 
žalingesnė, jeigu būtų ištiku
si vakarinių pamaldų laiku, 
kada būna pilnas maldininkų.

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

WAGNER THEATRE
110 Wyckoff Ave., Ridgewood 

Tel. HE. 3-2613
Penkt. Kovo 30 d. iki Bal. 4-tos 
“CONSUL STROTTHOFF” 
Muikališka Ponijos Filmą, vaiz
duojanti Salzburg 
Hamburg’o ponijos

Su Willy Birgel,
Carl Wery,
(angliški vertimai)

Taipgi Linksma Spalvuota Filmą 
“VACATION FROM 

MYSELFV
ir

Vėliausios Užsienių Žinios.

Festivalį, ir 
gyvenimą. 
Inge Egger, 
ir kt.

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. 14»th St., Bronx
MO. 5-8108

(60-66)

GALINGA APYSAKA 
APIE PERGALĖTOJA, 

KURIS ĮSIVAIZDAVĘS 
DIEVU!

i
—WHIN W04MWKIII

IMT ML.”
RICHARD BURJOK • FREDRIC MARCH

| _ CLAIRE BIOOM-Alexander i 
į THEGreat 1 |l IN CINEMASCOPE || 
M! AMFl TET'UKlimi/W S?E AND TECHNICOLOR •

W1H T* VM WRintN. FHOOUCfO ANO DMCrtD M I

DANIELLE DARO * ROBERT KOSSEN I 
RELEASED THRU UNITED ARTISTS i

Capitol
B’way at 51st ST.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

MATTHEW AJ
BIJYUS . i
(BUYAU8KAS) I

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-S172

T

i

MALE

J

Dėl Siuntimo Laisvės į Lietuvą
siuntinčti į 
iš Lietuvos

Keletas asmenų užsakė Laisvę 
Lietuvą. Pasiuntus gavo padėkas 
nuo saviškių už užsakymą Laisvės ir rašo, kad 
gauna Laisvę.

Laisves prenumerta į Lietuvą $15.00 metam. 
Užsakydami siuntinėti Laisvę į Lietuvą atsar
giai paduokite antrašą to, kuriam užsakote. 
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pi
nigus.

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

I
3
i
i
3
3i
3
i

REIKALINGA
AUDĖJŲ

DUDLEY
WOOLEN MILLS

Webster, Mass.
Kreipkitės:

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

(60-62)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. T.

Gerai Patyręs Barberis

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNU
Nors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 
knyga, stipriais apdarais. Tai naudingiausias dalykas turėti savo na
muose, ypač'tiems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais.

Kaina $5.50. Persiuntimą Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

Gaunamas Laisves Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y. 'fc fr




