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KRISLAI
New Havene.
Tėvams pagerbti pietūs.
Apie Staliną.
Visiems dėkojame!

Rašo R. Mizara

Po keletos labai karstu, 
šutningii, Įkyriu dienu, praė- 
jusis .sekniadienis buvo tikrai
malonus:
ką nors naudingo veikti.

Taigi sekmadieni Pranas 
Nastė Bukniai ir mudu abu 
Eva pasileidome i New I lavo
ną dalyvauti tėvams pagerb-
ti pietuose.

Diena ir važiavimui ideali. 
O pasiekę Indian Prove par
ką. kuris priklauso geram mū
sų prieteliui Meddley (Mede
liui), pasijutome lyg kitame 
pasauly.

Parkas didelis, daug med-
žiu, visur žolė vešliai žaliuo
ja. Jame yra visi Įtaisymai 
valgiams virti: malku taipgi 
užtenkamai.

I )a rbšč josios še i m i n i n k ės
rūpestingai gamina valgius. 

v>4alai ja.u gražiai paruošti.
•Visur pavyzdinga tvarka, j

Suvyko t'*n iš visos eilės 
Connecticut valstijos miestu 
ir miesteliu pažangieji mūsų 
žmonės: iš Hartfordo. Water- 
burio, Bridgeporto, New Ila
vono. Sudburio ir kitur; atvy
ko dar ir du movyorkieciai su 
P/urbais iš Stamfordo.

Pramoga buvo smagi ir 
naudingam tikslui suruošta, 
čia buvo no tik' tėvai pagerb
ti, o ir Laisvei medžiaginės 
naudos padaryta.

Teko kalbėtis su daugeliu 
mūsų veikėju.

Kai kurie kritikuoja Chruš
čiovą už tai, kad jis, ją nuo
mone. per aštriai užsipuolė 
ant Stalino.

Jie nenori tikėti. kad J. 
Stalinas būtu atlikęs tiek ne
gerti darbų, kiek jam Chruš
čiovas savo kalboje primetė.

Kai kurie jų žadėjo para
šyti Laisvėn savo nuomonę 
tuo reikalu. Sakiau, gerai, ra
šykite, spausdinsime. Bet ra
šant reikia turėti ir tai galvo
je, kad kiekvienas žmogus 
padaro klaidų, tad negalima 
sakyti, kad jų m*padarė J. 
Stalinas.

Pagaliau, nereikia pamiršti 
ir to, kad Chruščiovo kalba 
išbuvo jo vieno nuomonė; tai 
riomonė visos Tarybų Sąjun-

gos kolektyvinės vadovybės.

Laike pietų buvo ir kalbų; 
tost mastelis J. Kuncas gerai 
pirmininkavo.

Visi kalbėjusieji taikė į 
tašką — į tai, kad būtinai pri
valome sukaupti visas jėgas 

l lūsų spaudos išlaikymui.
• 'Pagrindinė kalbų mintis, 
man rodosi, buvo tokia: Mes 
gerbiame tėvus ne tik ta pras
me, kad jie vaikų tėvai, q ir 
ta, kad jie yra tėvai mūsų ju
dėjimo, kad jie dalyvauja vi
suomeniniame darbe, remia 
progresyvią špaudą, priklau
so progresyvėms organizaci
joms. Be savo spaudos nieko 

jfc’ero neturėtume.

Buvo parinkta dienraščiui 
laukų — šiuo kartu tikros su- 
’mos dar nežinau, bet žinau,

Francūzų komunistai i r g i 
stato klausimus; jie nori, 
kad Chruščiovas aiškintų

Po smūgių gavimo Kipre
Britai jau norėtu 
atnaujini derybas

Paryžius. — Diena anks
čiau Italijos komunistų va
das savo partijos organe 
“Unitą”'išreiškė nepasiten
kinimą Chruščiovo kalba 

ir į apie Stalino rolę. Jis sakė, 
kad Chruščiovas neišaiški
no pakankamai marksisti

niai ir analytiškaį, kas prie
to viso privedė. Jis taipgi 
neišaiškino, kokia buvo da- 
bartinniu vadu rolė, kuo- 
met jie buvo artimiausiais 
Stalino bendra da rbi a is.

Dabar panašius klausi
mus stato ir Francūzijos
komunistai. Tuos klausi
mus jie stato pavidale spe
cialaus pareiškimo, kurį iš
leido partijos centralinis 
komitetas ir po kuriuo pa
sirašo Thorezas, Kašenas ir 
kiti vadai.

F rancūzi jos komunistai 
visų pirma pabrėžia, kad 
jie pritaria pakaitoms Ta
rybų Sąjungoje. Bet jiems 
atrodo keista, kad visi ne
tikslumai, klaidos ir nusi
kaltimai, kuriuos atliko va
dovybė praeityje, suverčia
ma ant vieno žmogaus—mi
rusio Stalino. Francūzijos 
komunistai nori žinoti, kaip 
Chruščiovas ir kiti Sovietų 
komunistų vadai tą visą su
pranta. Panašiai kaip Tog
liatti, taip Thorezas ir jo 
draugai reikalauja giles
nio marksistinio analyze.

Apie kalbos skelbimą
Francūzijos Komunistų 

partijos centralinis komite
tas sako, kad niekad nega
vo pilno Chruščiovo kalbos 
teksto, kad apie tą kalbą 
teko skaityti tik buržuazi
nėje spaudoje. Komitetas 
prašo TSRS Komunistų 
partijos C. K., kad jis nors 
dabar atsiųstų pilną Chruš
čiovo kalbos tekstą.

Francūzijos komunistų ir 
kovingų darbininkų ben
drai tarpe viešpatauja ne
menkas susijaudinimas dėl 
iškeltų faktų, sako partijos

Paryžius. — Francūzijos 
valdžia nutarė “užšaldyti” 
visas maišto kainas, įvesti 
kontrolę, kad neleisti pra
gyvenimo kainoms vis kilti. 

kad Laisvei iš šitų pietų dova
na bus nemaža.

Du waterburieciai veikė
jai — K. Danisevičius irxitas 
asmuo —■ įteikė Laisvės fon
dui po gerą pluoštą aukų, su
rinktų iš gerų Laisvės priete- 
lių. Tai bus paskelbta mūsų 
laikraščio skiltyse.

Visiems, visiems Laisvės 
vardu tariu didžią padėką!

Dabar lauksime mūsų di
džiulių piknikų — New Yor
ke ir Brocktone — piknikų, 

1 kurie įvyks liepos 1 d.

pareiškimas, ir kuo aiškiau 
faktai bus iškelti, tuo ge
riau viso pasaulio darbo 
žmonių judėjimo labui.

(Iš Maskovs pranešama, 
kad Chruščiovas buvo klaus
tas apie Togliačio pareiški
mą. Jis atsakė, kad dar 
neskaitė to straipsnio, bet 
gerai pažįsta Togliatti ir 
žino, kad jis vadovaujasi 
gerais norais savo kritiko
je.

Pineau pas
sek. Dulles

Washingtonas. — Fran
cūzijos užsienio reikalų, mi
nistras Christian Pineau 
turėjo pirmą pasikalbėjimą 
su sekretorium Dullesu. Pa
sikalbėjimai tęsis per ke
lias dienas.

Dulles vėliau sakė, kad 
“pasikalbėjimas buvo ge
ras, atviras ii* našus.” Pi
neau atrodė bent kiek ma
žiau entuziastiškas, saky
damas, kad “atrodo, jog 
pasitarimai atneš gerus 
vaisius.”

Pranešama, kad per pir
mą pasitarimą dar nebuvo 
liesti Šiaurės Afrikos klau
simai, tai yra, karas Alžy
re ir kariniai veiksmai Tu- 
nisijoje bei Maroke.

Pineau taipgi sake, kad 
jis bandys įtikinti Dullesą, 
jog pagalba atsilikusiems 
kraštams turėtų būti duo
dama per Jungtines Tau
tas, kad būtų išvengta kon
kurencija tarp Rytų ir Va
karu, c-

Nixonas ir Dulles tarėsi su 
Eisenhover; nesako apie ką 

Washingtonas. — Vice
prezidentas Nixonas. ir vals
tybės sekretorius Dulles 
lankėsi pas prezidentą Ei
senhower} ligoninėje. Ne
sakoma, apie ką jie tarėsi 
ir Eisenhowerio spaudos
sekretorius Hagerty pakar
totinai pabrėžė, kad nebuvo 
tartasi politikos klausi
mais.

Bet daugelis laikraštinin
kų yra įsitikinę, kad ten 
buvo kalbėtasi apie prezi
dento kandidatavimą arba 

I nekandidatavimą.
Mediciniški buletinai apie 

pTezidento sveikatą dar vis 
kalba apie jo “puikią padė
tį,” “aukštą moralą” ir t. t. 
Bet pripažįstama, kad jis 

.prarado apie 8 svarus, ne
menkai suliesėjo ir bendrai 
randasi silpnoje padėtyje.

New Yorkas. — Apie 40 
Amerikos biznierių iš Vi- 
durvakarių kaip ekskur
santai vyksta Tarybų Są- 

i jungon.

Nicosia. — Po to, kai jie 
aplaikė eilę sunkių smūgių, 
ypatingai po 19 karių žuvi
mo miško gaisre, kuris ki
lo kovoms einant, britai jau 
kalba apie naujus siūlymus 
nacionalistams. Iki šiol bri
tų maršalas Hardingas vis 
sakė, kad “Nėra su kuom 
derėtis.” Esą, “Su teroris
tais nesiderama.”

Bet dabar jau sakoma, 
kad britai turi naują, pla
ną: jie žadės kipriečiams 
graikams teisę balsuoti, ar 
jie nori prisidėti prie Grai
kijos. Bet tas siūlymas tu
ri vieną nedateklių: jame 

I bus sakoma, kad tie balsa

Išteisino sergančią 
komunistę Bachrach
New Yorkas. — Distrikto 

teisėjas Alexander Bick nu
tarė, kad komunistė Mari
on Bachrach, kuri su še
šiais kitais komunistais tei
siama po Smitho aktu, gali 
pasitraukti, neturi būti tei
siama. Jis priėjo to nuta
rimo, kadangi teisiamoji 
komunistė sunkiai serga 
vėžiu, praėjo pro operaci
ją ir paskutinėmis keliomis 
dienomis vargiai galėjo ras
tis teismo salėje.

Marion Bachrach sirgo 
dar prieš bylos pradžią ir 
tas teismui .buvo žinoma.

Tarptautinis laikraštininkų 
sąskrydis Suomijos sostinėj

PRAGA. — Tarptautinės 
žurnalistų organizacijos ge
neralinis sekretorius Knob- 
lochas rašo laikraštyje 
“Rude Pravo,” kad tarp
tautinis žurnalistų susitiki
mas, kuris vyko Helsinky
je nuo birželio 10 d. iki T5 
d., • sukėlė didžiulį spaudos 
darbuotojų susidom ėjimą 
visame pasaulyje. Jame 
dalyvavo 40 šalių žurnalis
tai: Prancūzijos, TSRS, Ja
ponijos, Egipto, Meksikos, 
Kinijos Liaudies Respubli
kos, Indijos^Č^koslovakijos, 
Rumunijos, Vengrijos, Bul
garijos, Albanijos, Lenki
jos, Brazilijos, Pakistano, 
Čilės, Suomijos ir kitų ša-
liu.c

La Paz. — Bolivijos val
dančioji partija MNR (Na
cionalistinis Revoli u c i n i s 
Judėjimas) laimėjo rinki
mus, gaudama apie 500,000 
balsų. Dešinioji taip va
dinama “Socialistų Falan
ga,” kuri faktinai ne soci
alistinė, o pro-fašistinė, su
stiprėjo, gaudama apie 100 
tūkstančių balsų. Komu
nistai ir trockistai, kurie 
Bolivijoje lošia tam tikrą 

vimai gali būti leisti “kada 
nors ateityje,” o tas reiš
kia, britai gali užtęsti ir 
užtęsti, c

Tuo tarpu Kipre visi dar 
kalba apie 19 britų karių 
žuvimą. Britai sako, kad 
tai nacionalistai partizanai 
padegė miškus, bet dauge
lis kipriečių yra įsitikinę, 
kad britai žuvo nuo savo 
rankų, — tai jie naudojo 
tokią kovos metodą prieš 
partizanus, tai jie padegė 
miškus, kad sunaikinti ar
ba priversti išeiti partiza
nus, bet vėjui pakeitus link
mę, jie patys pakliuvo į 
liepsnas.

Jos advokatas Vincent Hal- 
linan pakartotinai reikala
vo, kad ji būtų išteisinta, 
nes žiauru ir neteisinga lai
kyti dieną po dienos teis
mo salėje tokią rimtą ligo
nę.

Likusieji teisiamieji ko
munistai, Charney, Tracht
enberg, Jackson, Stein, 
Norman ir Fine, išleido pa
reiškimą, kad jie Marion 
Bachrach išteisinimą skai- v
to savo laimėjimu ir kovos 
už tai, kad jie visi būtų iš
teisinti.

Tarptautinė žurnalistų or
ganizacija, kuri yra stam
biausia žurnalistų organi
zacija, visiškai rėmė šį tarp
tautini susitikima. TŽO. ' c
pasisako už aktyvų bendra
darbiavimą su visomis žur
nalistų organizacijomis. Ji 
vadovaujasi įsitik i n i m u, 
kad Tarybų Sąjungos ir 
liaudies demokratijos šalių 
žurnalistai kartu su demo
kratiškai nusiteikusiais ka
pitalistinių ir kolonijinių 
šalių žurnalistais padarys 
visa, kas reikalingą, kad ir 
žurnalistikos srityje nuga
lėtų draugystės ir bendra
darbiavimo santykiai.

rolę, susilpnėjo. Komunis
tai gavę tik apie 6,000 bal
sų, trockistai tik apie 1,000.

Bet valdžia pripažįsta, 
kad šie rezultatai dar ne
pilni. 

-------- ,—
Washingtonas. — Valsty

bės departmentas oficiališ- 
kai pasmerkė kraujo lieji
mą Kipve, bet nesakant, ką 
kaltina: nacionalistus ki- 
priečius ar britus.

Unijos komitetas įgaliavo 
McDonaklą šaukti streiką,

bet derybos
Pittsburghas. — Plieno 

darbininkų unijos (United 
Steelworkers of America, 
AFL-CIO) algų reikalų ko
mitetas nutarė įgalioti uni
jos prezidentą D. McDonal- 
da šaukti streiką birželio 
30 dieną. Tas dar nereiškia, 
kad streikas būtinai įvyks, 
bet tai aiškus įspėjimas bo
sams, kad jie gali streiko 
tikėtis, jeigu nedarys nusi
leidimų.

Tito vyks 
Rumunijon

Belgradas. — Prezidentas 
Tito nevyks tiesioginiai iš 
Mąskvos namo, o sustos 
Bukarešte, Rumunijos sos
tinėje. Rumunijos seimas 
pakvietė Tito ir jis kvieti
mą priėmė.

Kaip yra žinoma, skilimo 
metu Rumunija buvo aš
triausiai iš visų Liaudies 
respublikų nusistačiusi 
prieš Tito. Rumunijos spau
da jį aštriausiai atakavo. 
Faktas, kad Tito priėmė 
kvietimą ten vykti, skaito
mas įrodymu, ant kiek ski
limas tarp Jugoslavijos ir 
kitu socialistiniu šalių už
gydytas.

Praga. — Čekoslovakija 
panaikino kalėjimo iki gy
vos galvos bausmę. Aukš
čiausia kalėjiminė bausmė 
bus 25 metai. Bet mirties 
bausmė lieka.

H. Truman neapgailestauja 
Hirosimos bombardavimo

Londonas. — Eks-prezi- 
dentas Trumanas, kuris da
bar lankosi Britanijoje, bu
vo paklaustas, ar jis ne
apgailestauja, kad įsakė 
numesti atomines bombas 
ant Hiroshimos ir Nagasa
kio. Trumanas atsakė, kad 
nei kiek neapgailestauja, 
kad jis. tą padarytų dabar, 
jeigu būtų tokioje padėtyje.

Trumanas sako, kad ato
minius ir vandenilinius ban
domuosius sprogd i n i m u s 
reikia tęsti.

Kelios dienos atgal Tary
bų Sąjungoje buvo praneš
ta, kad tarybiniai vadai 
stojo prieš Hiroshimos ir 
Nagasakio atombomborda- 
vimą, kad Amerika tas bom
bas numetė politiniais su
metimais. Trumanas pas
kui sakė, kad tai melas, nes 
Churchillas ir Stalinas su
tiko su tuo bombardavimu. 
Jis pripažino, kad Stalinas 
nebuvo tiksliai informuo
tas, koks galingas tas gin
klas yra. Jis tik žinojo, 
kad tai naujas ginklas, bet 
ne daugiau.

dar vis eina
Kai}) yra žinoma, unija 

per kelias savaites vedė de
rybas su trim didžiosiom 
plieno kompanijom ir iš tų 
derybų niekas neišėjo. Uni
ja sako, kad didžiosios kom
panijos po US Steel vado
vybe nerodo mažiausio no
ro nusileisti ir “beveik pra
šo streiko.”

Dabar derybos vedamos 
su keliolika mažesnių kom
panijų, o didžiosioms lyg 
duotas laikas apsigalvoti.

Plieno industrijos korpo
racijos reikalauja iš unijos 
pažado nestreikuoti per at
einančius penkerius metus. 
MacDonaldas sakė, kad su 
tokiu reikalavimu unija 
niekad negali sutikti. Pen- 
keri metai yra ilgas laikas, 
per kurį ekonominės krizės 
ir kitokie reiškiniai gali 
viską apversti aukštyn ko
jom. Pasižadėti kontrak
te taip ilgai nestreikuoti, 
būtų kaip ir savanoriai nu
siginkluoti, palikti savo vie
nintelį ginklą, tuo tarpu, 
kai priešas lieka priešu.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Maskva.—Paskelbta, kad 
formališki ryšiai tarp Ta
rybų Sąjungos ir Jugosla
vijos komunistų partijjų at- 
steigti. “Tai ryšiai lygių su 
lygiais,” sakė Tito. “Dabar
ryšiai tarp mūsų ir visų ki 
(ų šalių komunistų tokie— 
lygių su lygiais,” sakė 
Chruščiovas.

Kairas. — Tarybų Sąjun
ga jaučia simpatiją Egipto 
revoliucijai ir visam anti- 
kolonistiniam jud ė j i m u i, 
sakė TSRS užsienio reika
lų ministras Šepilovas. Še- 
pilovas kalbėjo Bernešto 
pavyzdiniame kaime, kur 
įsteigtas kaip ir kolekty
vas.. Jo klausė apie 200 
valstiečių ir su juom atvy
kę Egipto valdžios nariai.

Bernas, Šveicarija.—Pa
sibaigė byla keturių fašis
tinių rumunų pabėgėlių, ku
rie 1955 vasario mėnesį įsi
veržė į Liaudies Rumunijos 
pasiuntinybę, nušovė vieną 
tarnautoją ir ginklų pagal
ba ten laikėsi, iki šveicarų 
kariai juos iškrapštė. Da
bar laukiama sprendimo.

Jeruzalė.—Goldą Mayer - 
son gimė Kieve, Ukrainoje, 
bet kaip 8 metų vaikas bu
vo atvežta Amerikon, kur 
ji vėliau mokytojavo Mil
waukee mieste, iki emigra
vo Palestinon. Ji yra soci
aldemokrate. >

ORAS NEW YORKE
Vešu, giedra



LAISVE
LITHUANIAN D/MLY, PUBLISHED BY

The Laisve, Ine.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

President V. KAZEL; Sccr-Treasurer, WILLIAM CHAPELS
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ....... $8.00 Canada and Brazil, per year $9.00
United States, per 6 months.. $-1.50 Canada and Brazil, 6 months $5.00
Queens Co................ $9.00 per year
Queens Co........ $5.00 per six mos.

Foreign countries, per year $10.00
Foreign countries, 6 months $5.50

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

TOGLIATTI KRITIKUOJA 
CHRUŠČIOVĄ

ITALIJOS KOMUNISTŲ partija yra pati didžiau
sia komunistų partija buržuaziniame pasaulyje. Ji turi 
virš 2,000,000 duokles mokančių narių.

Dėl to įdomu, ką šiandien tos partijos, vadovai ma
no apie Chruščiovo kalbą, sakytą J. Stalino klausimu.

Neseniai Italijos Komunistų partijos vadovas Pal- 
miro Togliatti išstojo su straipsniu spaudoje apie Chruš
čiovo kalbą. Jis ji kritikavo. Jis kritikavo ne tik 
Chruščiovą, o ir kitus, kurie stovėjo Tarybų Sąjungos 
Komunistų uartijos priešaky, Stalinui esant gyvam, ir 
nieko nedarė, kad neprileisti Staliną daryti tas klaidas, 
kurias jis pastaruoju metu dare.

Togliatti sakė:
1. Negalima pateisinti Chruščiovo ir kitų už tai, 

kad jie, matydami Stalino klaidas, tylėjo, ir kad dabar 
teisinasi, būk jiems armija ir policija neleido tas klai
das kelti viešumon.

2. Dabartinė kolektyvinė Tarybų Sajungos vadovy-

K. VAIRAS RAČKAUSKAS

Iš Sal@mėios Nėries užrašu
, Stambiame dviejų tomų padaryti

rinkinyje “Salomėja Ne
ris. Poezija”, skyriuje “Sa
lomėja Nėris 1904 - 1945” 
yra pateikta poetės biogra-

provizorini, nors Tai bus didelis romanas, o
ne visai pilną, inventorinį iš tikrųjų tai mano išsami 
sąrašą. Reikia tikėtis, kad autobiografija. Faktus iš 
V a 1 stybine respublikinė ■ savo gyvenimo rašysiu kuo 
biblioteka suras galimybę | tiksliausiai, kuo objekty-

fija, kurios autorius Anta- netolimoje ateityje tokį viausiai. Išpažintis juk —- 
nas Venclova plačiai panau- svarbų literatūrinį paliki- didelis malonumas. Jei ka- 
dojo poetės užrašus įvai- mą prideramai sutvarky- da kas nors domėsis, ar
rioms jos biografijos vie- ti.
toms išaiškinti ir iliustruo-1 P o-etės 
ti. Antrajame tome randa-“yra gausu

dieniniai užrašai į- 
šiek tiek rimtesnės 

to-

dienoraščiuose 
medžiagos jos 

me išsamų ir kruopštų Sa-!asmeniui, pažinti. Taip ir ji 
lomėjos Nėries rankraščių pati vertina savo užrašus •’ 
aprašymą, svarbią biblio-j (1) “Kad mano vadina- 
grafinę medžiagą. Salo-'mieji 
mejos Nėries gyvenimo bei gautų
kūrybos tyrinėtojui t ai išvaizdos, įgytų šiokios 
yra gausus ir brangus šal-Įkios prasmės, imsiuos tirti 
tinis-

Šiame straipsnyje pasi-j charakterį;, savo pliusus ir Į 
naudota tomis poetės dieno--minusus, nes (veltui) nesą- 
raščio vietomis, kurios ne moninga būtų kitus asme- 
visos pateko į poetės biog-|nis, ar kitų gyvenimą tyri- 
rafiją. Mūsų nu-rašytoji iš'nėti, savęs nepažinus, savo- 
(lienorašČio medžiaga gali j jo gyvenimo neištyrus, 
padėti giliau pažinti Salo-j Taigi ir pradėsiu savąją

4. /

Į studijuoti vien savo sielą

bus reikalo domėtis mano 
gyvenimu, tai nereikės 
klaidžioti šunkeliais ir iš
galvoti nesąmones, čia ras 
apie mane viską. Rašau 
apie save pati, kad nereiktų 
kurti apie mane “legendų”. 
Nors ir pro mano atminties 
tinklą gali daug praeities 
faktų pasprukti” (1936. II.

Gyvenimas, jo paslaptis, 
mirtis poetei sukelia daug 
minčių, ir savo dienorašty
je ji apie tai įvairiose vie
tose pasisako:

(4) “Labiau už viską my
liu gyvenimą — nes jį pa

mejos Nėries, kaip žmogaus autobiografijų. Oi, kaip ne'j žįstu jau gerai ir žinau, kad
menininko, jauku, baugu net analizuo

ti savo gyvenimas... suža
dinti, sukelti tai, kas sielos

nieko brangesnio nėra už jį 
pasauly. O seniau gyvenimo 
nepažindama jį niekinau,

dievaitį.
3. Dabartiniai tarybiniai vadovai neleistinai elgėsi 

neinformuodami kitų šalių kamunistų partijų apie tai, j

gyvenimą ir kūrybą.
Prieš cituojant ištraukas

! iš poetės užrašui, norėtųsi kalėjime užrakyta, jos gel- ]<()jom spardžiau. Koks 
i pasakyti kelis žodžius apie, mėse paskendę 
jos palikimo archyvą, sau-j ’ , 
gojamą LTRS Valstybinėje j VTS baidausi, s 
respublikinėje

. ūsai trumpas, koks brangus 
Oi, oi, kvailiuke! pati sa-;p. paįp j0 maža...” (1935. 

avo šešėlio bi-1 vr om

Komunistų partijos viduje, dėžės, kuriose yra i

'nestudijuos tų mano sielos! 
sudaro šešios' perg-yveinimi, kuriuos iš

J. Stalinas padare, jis yra at 
juos jo kritikai dabar užtyli.

bą apie Staliną.
pažymėjo, šiandien buržuazinių 

partijos neseks visų pavyzdžių, ku- 
Sąiungos komunistų partija. Jis 
pasaulio komunistų partijų poli- 

didelės atmainos. Kiekvie- 
nepriklauso-

siu sąsiuvinio, nes atminty 
kartais žūva, nugrimsta 

'mentai, užrašų - dienoraš- i anizmaL..
Ičio sąsiuviniai, eilėraščiai | Taigi. pradėsiu savąją
l ir jų juodraščiai, šiek tiek; “autobiografiją” (1923. III. 
periodinių leidinių su poe- 29).
tės kūrimais, recenzijų nuo-1 ( .

atskirų

kra:tų komunistinės 
riuos duoda Tarvbų 
mano, kad šiandien 
tineje struktūroje vyksta 
nos šalies komunistų partija veiks daugiau
mai, griežtai taikydama savo politiką, pagal savo kraš
to darbo žmonių interesus.

Mes jau esame rašę apie tai: mes sakėme, kad po 
Tarybų Sąjungos Komunistų, partijos XX suvažiavimo 
daug kas pasikeis komunistinėse partijose, esančiose 
buržuaziniuose kraštuose.

“TERORISTAI”
KANADIŠKIS Liaudies Balsas rašo:
Prancūzai kariavo 8 metus Indokinijoje. Jie išlei

do šimtus milijonų savo ir amerikiečių pinigų, paguldė 
dešimtis tūkstančių jaunų vyrų, bet ką iš to gavo? Vis- 
tiek reikėjo pasitraukti. Ir kada iie išėjo, dalykai visoj 
apylinkėj pagerėjo. Tiesa, nėra susitarimo tarp abiejų 
Vietnamo dalių, bet ios sugyvena kaip nors.

Dabar tas pats Afrikoje. Jau arti 20 mėnesių, kaip 
eina tenai karas. Jau šimtai milijonų dolerių išleista. 
Jau dešimts tūkstančių gyvybių sunaikinta. Ir vistiek 
padėtis nepagerėjus. Vietiniai žmonės dar labiai su
erzinti. Anksčiau ar vėliau, bet reiks atsisakyti savo 
užsispyrimo.

Indonezijos prezidentas Sukamo, kalbėdamas Ka-

ka negali būti ilgiau laikomos po svetimų letena. Kolo
nializmui atėjo galas.

Kai]) vieniems, tai]) ir kitiems būtų daug geriau, jei
gu būtų susitarta. Prancūzai galėtų gražiai sugyventi 
su savo buvusiais kolonistais. Iš to būtų nauda ir visam 
pasauliui, nes būtų pašalinti pavojai taikai.

Tą pat galima pasakyti ir apie Kipro salą. Juk aiš
ku, kad tos salos' žmonės nenori britų valdžios. Jeigu 
jiems būtų leista susijungti su Graikija, britai galėtų 
pasilikti militarinėse bazėse ii- toliau, jeigu būtų reikalas. 
Graikija juk yra NATO narė.

Jeigu Pranei ja ir Britanija ir toliau stengsis išlai
kyti kolonijas, tai Afrikoie taikos nebus. Juk jos žmo
nės gerai mato, kaip kitos buvusios kolonijos dabar gy
vena nepriklausomu gyvenimu, Kodėl jos negali būti 
nepriklausomos? O jei jos panorės, jos galės savo no
ru prisidėti prie bet kurios šalies.

Britanijos ir Francijos autoritetai Alžiriios, Kipro, 
Kenyjos ir kitų šalių žmonių; kovotojus vadina teroris
tais. Bet gi ta pati istorija buvo Indijoj, Burnoj, Indo
kinijoj ir kitose vietose, kur daug metų buvo kovojama 
su “teroristais,” kol galų gale tie “teroristai” privertė 
viešpačius pasitraukti. Ar nebūtų buvę geriau išeiti 
anksčiau ir geruoju?

Hong Kongas. — 25 ki 
na i, tarj) jų keli žyniu: 
mokslininkai, kurie atplau 
kė iš Amerikos ir Kanados 
tuojau traukniu išvyko 
Liaudies Kiniją..

Haga. — Kas 
slaptai i.-/ež” ' 
laikais 'trinu

Uussert 1946 metais buvo

■ minalistas.
Ankara. — 'Purk i jos po

licija suėmė 30 anti-fašistų.
Būkite Laisvės Prietclius.
Metinė duoklė tik $25.00.

Taip auklimas 
ateities pilietis
NAUJAGIMIS. Nauja- 

girnių paprastai vadinamas 
kūdikis nuo gimimo mo- 

'mento iki tol, ko] jis turi 
bambagyslės liekaną. Kol 
bambagyslės likutis nenu
džiūvo ir nenukrito, ma
žiausias jo užteršimas gali 
sunkiai, dažnai mirtinai 
susargdinti kūdikį. Dėl to 
su bambute reikia elgtis la
bai atsargiai; ją aprišti ir 
atrišti gali tik akušerė ar 
gydytojas. Dažniausiai 5-6 
dieną, bambagyslės likutis 
nukrinta, o žaizdelė užgyja 
10 — 12-ą dieną. Tik bam- 
butės žaizdelei visiškai už
gijus, bet koks pavojus už
sikrėsti per bambą bus pra
ėjęs.

Paprastai gydytojas ar 
akušerė iš svorio, ūdo ir 
kai kuriu kitu duomenų 
sprendžia, ar kūdikis yra 
pilnai išnešiotas. Išnešio
tas kūdikis sveria, nuo 2,5- 
00 gramų, o jo ilgis yra 
nuo 47 centimetrų.

Bambagyslei nukritus, 
bambos žaizdelei užgijus ir 
grįžus pradiniam kūdikio 
svoriui (pirmomis dieno
mis naujagimis netenka 
150—300 gramų svorio), 
kūdikį ligi vienerių metų 
amžiaus vadina žindomu 
arba žindomo amžiaus kū
dikiu; nuo 1 iki 3—4 metų 
amžiaus vadinamas lopše- 
liniu, o nuo 4 iki 7 metų— 
priešmokykliniu, vaikui 
darželio amžiumi.

(Iš “Motina ir vaikas”)

ODA. Naujagimių iržin-į 
domų kūdikių oda iš pažiū-j 
ros mažai kuo tesiskiria Į 
nuo suaugusių odos, bet ji , 
vis dėlto turi kai kuriu sa-: 
vybių, kurios, nesant rei-i 
kiamos priežiūros, gali su-1 
kelti įvairių susirgimų. Su- j 
augusio žmogaus viršutinis Į

Šeimininkei*^
ŽALIOS DARŽOVĖS YRA

SVARBU SVEIKATAI
Žalios daržovės yra vie

nu iš 7 svarbiausių dėsnių 
mūsų maiste. Kiekvienas 
norintis būti sveiku turėtų 
bent kartą kas dieną valgy
ti žalių daržovių, lapuočių 
ir kitų, nes daržovėse yra 
tokių medžiagų, kurių ne
galime gauti iš kito maisto.

Tūli turintieji skilvir 
į opas negali valgyti vis; 
į daržovę. Tokiems gydytoj 
įsako vartoti daržovių su 
tis, iš daržovių išgauk 
malimu, spaudimu, sunktu- 
vu prašalinus rupiąsias da
lis.
hia paduotasis salad, ska

nintas ir stiprintas kitais 
produktais, yra maistingas 
ir skoningas, tad turėtų pa
tikti ir tiems, kurių apeti
tas prie daržovių netraukia.

DARŽOVĖS SU SŪRIU 
IR* KIAUŠINIAIS 

puodukas salotos 
puodukas žalių špinatų 
pusė puoduko celery 
ketvirtadalis p u o d u ko 

watercress
pusė puoduko stambiai 

tarkuotų morkų y
puodu kas ketvirtainiu- 

kais supi austyto sūrio
kiaušinis (kietai išvirtas, 

susmulkintas).
Turėk viską gerai atšaldy

tą. Salotas ir watercress 
supiaustyk kai]) kopūstą, o 
celery smulkiai. Prieš pat 
paduodant valgyti aplais- 
tyk rūgščia grietine, arba. 
French dresingu ir leng
vai sumaišyk, kad daržovės 
išliktų nesutrintos, purios.

(5) ....-O laikas, laikas! 
kaip jis greitai bėga! Kiek 
metų jau praslinko, o rodos 
lyg vakar viskas atsitiko... 
Rodos visa tas pat, niekas 
nepakitėjo! Tik keletą kar
tų daržely gėlės vyto, mirė 
ir vėl atgijo, sužydo. Ir

I kriaušė už lango keletą kar- 
;tų keitė savo rūbą. Tik ke
letas pažįstamų veidų už
miršties rūkuos paskendo., 
Ir ant jų kapo jau kažin ke
lintą kartą žolė sužėlė.-. An
tai, kai kurių pažįstamų 
asmenų juodi pakaušiai pa-i 
balo ir laikas veide rauks-1 

ilgas lių antspaudą uždėjo.
šiandien — kūdikis, 

, daug įvykių aP" j mažutis, nežinąs pasaulio, 
, daug kas ne^jnąS gyvenimo, gyvenąs 

pasi- j musės gyvenimu... Bet argi 
■laikas manęs nepalietė, už- 
imiršo! Ne, jis nė vieno ne
užmiršta. Ir man jis tep'ali- 

» atsiminimu juosta...

liniai ilgas laikotarpis nuo 
mano pradžios egzistavimo 

'pasauly ligi/šiandien — ir 
koks trumpas, trumputė
lis!.. Kodėl? Šį klausimą iš-

nėra kaip reikiant sutvar- 
jkytas, pasigendame tikslios 
ir išsamios inventorizaci- 

j jos, jau nekalbant apie ka
talogą, pasigendam ir chro- 
‘nologinės tvarkos. Norint -
• surasti koki nors dalvka, ....i, i , • ’ , >' laikotarpi■ tenka versti visa arenvva. I. . . 1‘ i kad daug

ilink mane sukosi, daug
I žmoni joj nuo to laiko ■
Įkeitė — pasaulio neagavi-i- - -• - ' ~
mas i mano psichinį gyve-- ----- - -
nimą. Trumpas gi laiko tar- t - - - - “

^iPas ■ — mano veikimas.-į pa- |<0 atsiminimų juostą... 
silpnutis, menkutis, Į vaiskių, saulėtų, meilių lyg

s atrodo todėl,

Apie 19 milijonų arba 40 
procentų visų Amerikos 
rų yra tarnavę militariško- 
je tarnyboje vieno ar kito 
karo metu. Skaitlinė imta 
1950 metais, pirm Korėjos.

. Tiesa,
j tingai saugojamas, tačiau! 
jau laikas jį galutinai su-

; tvarkyti. Reikėtų padaryti 
•visų poetės užrašų - dieno- 
jraščių nuorašus, reikėtų 
perfotografuoti visus jos 
eilėraščių rankraščius, kad 
po vieną nuorašų, fotonuo
traukų egzempliorių sau
gotų Valst. respublikinė, „ TTr 9cn 
biblioteka, Mokslų akade-j v 1 '• •
mijos Lietuvių kalbos ir Ii-i (3) “Koks ilgas mano gy- 
teratūros institutas ir būsi-1 venimas, kai jį analizuoti 
masis Salomėjos Nėries me-1 imu, kiek daug jame nuo- 
morialinis muziejus. i tykių visokių ir pergyveni- 

Susipažįstant su archy-J mų. Daug reikės kantrybės 
i ve esančia medžiaga, tekoTviska atsiminti ir paminėti.

kurs lygsta pasaulio veiki- 
man, kaip uodas į didžiulį 
aeroplaną, kaip lašelis į jū-

z.o- 
gegužio šypsena... ir liūdnų, 
gedulingų, kaip lietinga ru
dens diena atminimų pali
ko... Aš šią valandą gyvenu 
savo gyvenimą išnaujo, nuo 
(nekaltų) berūpestingp 
kūdikio dienų, ligi liūdno
sios dabarties... (1924. VI.

SALOMĖJA NĖRIS

kilti aukštyn, susi
gyvenimo ir darbo 

Poetė sako: “patys 
savo likimo kalviai

Greta gyvenimo meilės 
poetės sieloje svarbiau
sią vi-etą užima žmonių ir 
darbo meilė. Vertindama 
žmones, poetė mato, kas 
yra vertas jos meilės, kas 
yra banalus ir pilkas, kas 
turėtų 
rasti

' tikslą. 
' esame
j ir savo sielos deimantų sli- 
įfuotojai!” Ji ilgisi. “Gero 
.tobulo žmogaus ir gražios 
I žydinčios žemės ilgesys mus 
į verčia pamilti žemę ir žmo- 
| nes... Žmonių meilė ir dar- 
jbas, darbas, darbas! — te- 
| būna tavo gyvenimo gai
lės!” (1936.. II. 4).
i (6) “Noriu veikti, veikti...
I Tik kažkodėl lyg ko truks
ėta... Ar jėgų, ar energijos 
i man - stokuoja ? Greiciau- 
Isiai, kad valios ir drąsos-..

Kada tai pastebėjau jū
roje, 
kaip
banga greitai bėga į krantą 
ir privijusi kitą, lėčiau bė
gančią bangą sunaikina, ta
rytum praryja... Ir šioji, 
ne tik kad nustoja pirmeny
bės, bet dargi žūsta...

(Bus daugiau)

bangoms siaučiant, 
triukšmingai įšėlusi

odos sluoksnis gana stip-| 
rus, o kūdikio — plonas ir 
švelnus, dėl to kūdikio oda 
yra lengvai pažeidžiama. 
Šiurkštus odos šluostymas 
arba kieta siūlė vystykluo
se gali sužaloti odą ir su
kelti jos uždegimą.

Tik ką gimusio kūdikio 
visas odos paviršius pa
dengtas tam tikrais tepu- 
liais. įsčių laikotarpyje 
tepuliai apsaugo kūdikio 
odą nuo išmirkime, o gim
dymo metu palengvina vai
siui išeiti per gimdomuo
sius takus. Kūdikiui gi
mus, šie tepuliai pašalina
mi su vata, suvilgyta vaze
linu ar aliejumi, aliejų iš 
anksto užvirina mikro
bams sunaikinti. Po o d a 
yra puraus audinio sluoks
nis su didesniu ar mažes
niu riebalų kiekiu; tai rie
balinė paodžio ląsteliena, 
kuri suteikia kūdikio kūnui 
apvalumą ir stangrumą, i

. ——  .........——
Apie 900,000 asmenų i 

1952 metais dirbo gamybo-! 
je motorinių vežimų arba 
darė jiems dalis. Kiti apie 
600,000 dirbo auto mašinų 
įrangos smulkmenų gamy
boje, ar ryšium su parda- 
mu ir vartojimu susietus 
patarnavimus vykdė. Dar 
apie 300,000 gamino tiems 
vežimams aliejų, gasą.

Pienas ir pieno produk-! 
tai sudaro 30 procentų vi
so amerikiečių suvartoja-

Daug amerikiečių gy
vena toli nuo darbo. Milijo
nai keliauja į darbą auto- 
mobiliumi. Ant auto trans- 
portacijos atsideda 77 pro
centai gyvenančių iki 10 
mylių tolio nuo darbo, ir 
84 procentai gjwenanciu 
toliau dešimties mylių. .... ........ ... . ... . , , >

Today  ’s Pattern

9014 'sizes ’ *

Pattern 9014 (for shorter, fuller 
figure): Half SizesrJ14’,a. 1614.

• 18Į*. 20V.. 22U, 24U. Size 16',* 
takes 3% yards 35-inch fabric.

mo maisto. Jį suteikia. 23 
milijonai melžiamų kar
vių, iš kurių kas metai su
renkama po 60 bilijonų su 
virš kvortų pieno.

Užsiprenumeruokite Laisvę 
dabar, kaina vis dar $8.00. •

Užsakymą su 35 centais), 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažyme j i m u formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-lfi 
Atlantic Avenue, Rieti 
mond Hill 19, N. Y. J

2 pusk Laisvė (Liberty). Treciad., Birželio (June) 20, 195



G^Y DE MAUPASSANT

TĖVAS MILONAS
Jau visas mėnuo dosni sau

lė žeria į laukus savo kepi- 
i nančią liepsną. Po šia ugnies 

liūtimi skleidžiasi spindulin-
gas gyvenimas. žemė žalia, 
kiek žvilgsnis siekia. Dangus 
mėlynas iki pat akiračio. Nor- 
mandiečių sodybos, išmėtytos 
lygumoj, iš tolo atrodo kaip 
maži miškeliai, apjuosti liek
nų skroblui juosta. Iš arti, kai 
atkeli kirvarpų suėstą užkar
dą, tarsi matai milžinišką so- 
d^, nes visos šimtametės obe- 

rodos, tokios pat kaulėje, kaip ir sodiečiai, skęsta 
dieduos. Seni kaminai, juodi, 
gumbuoti, kreivi, išsirikiavę 
kieme, tiesia Į dangti savo 
tviskančias, baltas, rausvas 
viršūnes. švelnus jų žiedų 
kvapas susilieja su tirštu tvai
ku, sklindančiu iš atidarytų 
tvartų, ir su rūgstančio, vištų 
nutūpto mėšlo garais.

Vidurdienis. Prieš duris, 
kriaušės pavėsyje. pietauja 
šeimyna: tėvas, motina, ke
turi vaikai, dvi tarnaitės ir 
trys bernai. Nė vienas nekal
ba. Iš pradžių pavalgo sriu
bos, o paskui atidengia indą, 
pilną bulvių, troškintų su la
šiniais.

Laikas nuo laiko pakyla 
tarnaitė ir su ąsočiu eina j 
rūsį prisipilti sidro.

šeimininkas, stambus ketu
riasdešimties metų vyras, įdo
miai žiūri i iškerojusi ties sa
vo namu vynmedį, besirai
tantį kaip gyvatė po langinė
mis visu; pasieniu.

Pagaliau jis sako :t- —šiais metais tėvo vynme
dis anksti sprogsta. Gal jau 
ir vaisių bus.

Moteris taip pat atsisuka ir 
žiūri, nė žodžio netardama.

šis vynmedis pasodintas ly
biai toje pat vietoje, kur bu- 
/ sušaudytas tė\as.

.<*« A "

Tai buvo per 1870 metų ka
rą. Prūsai užėmė visą Pran
cūziją. Generolas Fedcrbas, 
vadovavęs šiaurės armijai, 
priešinosi jiems.

Prūsų generalinis štabas bu
vo apsistojęs šioje sodyboje. 
Ji priklausė Pjerui Milonui, 
senam sodiečiui, kuris juos ko 
gražiausiai priėmė ir apgy
vendino pas save.

Jau visas mėnuo, kai žval
gybinis vokiečių avangardas 
buvo įsitaisęs sodžiuje. Pran
cūzai nejudėdami stovėjo už 
dešimties mylių nuo tos vie
tos, o vis dėlto kas naktį 
dingdavo po keletą ulonų.

žvalgų būriai, pasiųsti nak
tį j apylinkes, kai juose bū
davo nedaugiau kaip du ar 

" trys žmonės, niekuomet ne- 
. grįždavo.

Rytą juos negyvus rasdavo 
lauke, pakiemy kur nors 
griovyje. Net ir jų arkliai ty
sodavo pakelėse kardu per
le irstomis gerklėm is.

Atrodė, kad šias žųiogžu- 
įlystos vvkdo tie patys žmo
nės, kurių niekaip negalėjo 
susekti.

Aplinkui siautė teroras.
Dėl paprasčiausio įskundimo^ 
šaudė sodiečius, moteris vare 
į kalėjimą, bauginimais iš vai
kų norėjo išgauti paslaptį. 
Tačiau nieko nesusekė.
\ Bet staiga vieną rytą užti
ko tėvą M ii on ą, gulintį savo 
arklidėje perkirstu veidu.

Du> ulonai paleistomis žar
nomis buvo rasti už trijų ki- T lometrų nuo sodybos. Vienas 
jų rankoje dar tebelaikė kru
viną ginklą. Matyt, jis kovo
jo, priešinosi.

' Tučtuojau po plynu dangu- 
JLj, prieš sodybą, buvo suda
rytas karo lauko teismas: at
vedė senį.

Jis turėjo šešiasdešimt aš
tuonerius metus. Buvo mažas, 
liesas, truputį persikreipęs, 
didelėm rankom, panašiom į 
krabo žnyples. Pro jo nublu
kusius, retus ir lengvus, kaip 
ančiuko pūkai, plaukus buvo 
tJškiai matyti plikė. Po tam
sia ir raukšlėta kaklo' oda bu

^vo matyti storos venos, dings- mišę, pasižiūrėjo viens į kitą.
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tančios po žandikauliais ir vėl 
pasirodančios smilkiniuose. 
Vietos gyventojai jį laikė 
šykščiu ir sunkiai sukalbamu
žmogum.

Jį pastatė tarp keturių ka
reivių. ties stalu, išneštu lau
kan iš virtuvės. Penki kari
ninkai ir pulkininkas atsisėdo 
prieš jį.

Pulkininkas prašneko pran
cūziškai :

—Tėve Milonai, nuo to lai
ko, kai čia esame, mes galė
jom pasakyti apie jus tik ge
ra. Jūs visados buvote mums 
malonus ir net paslaugus. Bet 
šiandien baisus kaltinimas 
krinta ant jūsų, ir mums rei
kia išsiaiškinti. Kokiu būdu 
jums atsirado žaizda ant vei
do?

Sodietis nieko neatsakė,
Pulkininkas tęsė toliau:
—Tylėdamas jūs pats save 

pasmerkia!, tėve Milonai. O 
aš noriu, kad jūs man atsa
kytumėt, suprantat? Ar jūs 
žinote, kas nužudė tuos du 
ulonus, kurie šį rytą buvo 
rasti prie Kalvero ?

Senis aiškiai tarė:
—Aš.
Pulkininkas, nustebęs, va

landėlę tylėjo, atidžiai žiūrė
damas į suimtąjį. Tėvas Mi
lonas laikėsi šaltai, jo kaimie
tiškas veidas atrodė sustingęs, 
o akys nuleistos žemyn, tar
tum i is kalbėtų su klebonu. 
Tik vienas dalykas rodė, kad 
jis giliai susijaudinęs: jis be 
paliovos rijo seiles, rijo taip 
sunkiai, lyg jam kas būtų vi
siškai užgniaužęs gerklę.

Senio šeima—jo sūnus Ža
nas, marti ir du' anūkai—sto
vėjo dešimt žingsnių už jo, 
išsigandę ir nusiminę.

Pulkininkas tęsė toliau:
—Ar jūs taip pat žinote, 

kas nužudė visus tuos mūsų 
kariuomenės žvalgus, kuriuos 
jaui visas mėnuo rytais suran
da laukuose?

Senis atsakė su tuo pačiu 
bedvasiu šaltumu :

—Aš.
—Tai jūs nužudėte juos vi

sus ?
—Taip, aš—visus.
— Jūs vienas?
—Vienas.
—-Sakykit, kaip jūs tai pa

darėte ?
Šį kartą žmogus atrodė su

sijaudinęs; buvo matyti, kad 
ilgai kalbėti jam sunku. Jis 
murmėjo: •

—Ar aš žinau? Dariau vi
saip, kaip pasitaiko.

Pulkininkas tęsė toliau:
—Aš perspėju, kad jūs tu

rite man pasakyti viską. Tad, 
patariu jums, ryžkitės grei
čiau, sakykit, kaip jūs pra
dėjote ?

Senis metė neramų žvilgsnį 
į savo šeimą, kuri susikaupu
si stovėjo užpakaly jo. Valan
dėlę dar dvejojo. o paskui 
staiga drąsiai tarė:

—Vieną vakarą, apie de
šimtą valandą, grįžau namo, 
sekančią dieną po jūsų atvy
kimo. Jūs ir jūsų kareiviai 
paėmėte iš manęs daugiau 
kaip už penkiasdešimt ekiu 
pašaro, vieną karvę ir du avi
nus. Aš pagalvojau : “Jie tu
rės man atsilyginti už kiek
vieną dvidešimtį ekiu”. O, be 
to, man knietė širdį ir kitokį 
dalykai, kuriuos jums irgi pa
sakysiu. Kartą, žiūriu, vie
nas jūsų raitelis sėdi už mano 
kluono, ant griovio, ir rūko 
pypkę. Nuėjęs nusikabinau 
dalgį ir taip tyliai prisėlinau 
prie jo iš užpaklio, kad tas 
nė nepastebėjo. Ir aš vienu 
smūgiu nukirtau jam galvą, iš 
karto, kaip miežio varpa; jis 
nespėjo nei aiktelėt. Paieško
kite liūne: jis ten guli dugne, 
įkištas į angliui maišą su pri
rištu akmeniu. Aš viską bu
vau apgalvojęs. Paėmiau vi
sus jo daiktus, pradedant ba
tais, baigiant kepure, ir pa
slėpiau juos kalkinėje, Mar
teno miške, už sodybos.

Senis nutilo. Karininkai, su-

Vėl prasidėjo apklausinėji
mas, ir štai ką jie sužinojo.

Kartą įvykdęs žmogžudys
tę, senis gyveno vien šia min
timi: “Užmušinėti prūsus”! 
Jis jų neapkentė slapta ir 
žiauria neapykanta, kaip tik 
gali neapkęsti godus, prisiri
šęs prie savo žemės kaimietis. 
Jisai, kaip sake, buvo viską 
apgalvojęs. Jis palaukė kele
tą dienų.

Tėvas M i tonas turėjo teisę 
vaikščioti kur tinkamas, ga
lėjo laisvai išeit iš namų ir 
grįžti, kada tik nori: toks 
nuolankus, paklusnus ir ma
lonus jis buvo nugalėtojams. 
Jis kas vakarą matydavo iš
vykstant pasiu^rinius. Ir štai 
vieną kartą, nugirdęs vardą 
sodžiaus, į kurį vyko raiteliai, 
ir išmokęs iš kareivių keletą 
jam reikalingų vokiškų žo
džių, jis nakčia išėjo iš sody
bos.

Jisai nusėlino į miškelį, su
ieškojo kalkinę, įlindo į patį 
ilgo požemio galą ir, susiradęs 
ant žemės nužudytojo karei
vio drabužius, jais apsivilko.

Paskui jis ėmė klaidžioti 
i po laukus, šliaužiodamas, 
’ slapstydamasis šlaituose, įsi- 
I klausydamas į mažiausią 
triukšmą, neramus, kaip koks 

į brakonierius.
Nusprendęs, kad jau laikas, 

jisai prisiartino prie kelio ir 
pasislėpė krūme. Ir vis laukė. 
Pagaliau' apie vidurnaktį kie
tame kelyje sudundėjo arklio 
kanopos. Kaimietis pridėjo 
ausį prie žemes, norėdamas 
įsitikinti, ar atjoja tik vienas 
raitelis, ir pasiruošė jį sutikti.

Ulonas lėkė smagia risčia, 
! nešdamas skubias žinias. Jis 
jojo, budriai žvelgdamas to
lyn, įtempęs ausis, ir, kai 
jau buvo tik už kokių dešimt 

'žingsnių, tėvas Milonas atro
pojo tiesiog skersai kelio, de- 
jįlodamas:

---U i lie! H ii fe! Gelbėkit! 
Gelbėkit!

Raitelis sustojo, pamate
nuo arklio nukritusį vokietį, 
palaikė jį sužeistu, nusėdo
nuo žirgo ir nieko blogo ne
manydamas, prisiartino; bet, 
vos tik jis psilenkė prie nepa- 

j žįstame, kai ilgas ir lenktas 
kardas įsmigo jam į pilvą. Jis 
iš karto krito žemėn, keletą 
sykių konvulsingai trūktelėjo 
ir mirė.

Tada normand ietis, nušvi- 
Į tęs tyliu seno sodiečio džiaugs
mu, pakilo ir pramogos dėlei 
perplovė lavonui gerklę. Pas
kui nutempęs jį ligi gviovio ir 
ten įmetė.

žirgas ramiai laukė savo 
šeimininko. Tėvas Milonas įsė
do į balną ir zovada pasileido 
per laukus.

Po valandos jis vėl paste
bėjo du ulonus, jojančius 
viens šalia kito atgal į savo 
postovį. Jis pasileido tiesiai 
prie jų, vėl šaukdmas:

—Hilfe ! Hilfe!
Prūsai, pastebėję pažįsta

mą uniformą, be jokios bai
mės jį prisileido. Tuomet se- 

j uis pralėkė tarp jų, kaip pa
trankos sviedinys, nudėdamas 
vieną revolveriu, kitą—kardu.

Paskui jis paskerdė arklius 
—vokiškus arklius! — ramiai 
grįžo į kalkinę ir tamsaus po
žemio gilumoje paslėpė žirgą. 
Ten jis paliko ir uniformą, 
vėl pasiėmė savo sunešiotus 

j drabužius, parėjo namo ir, 
i atsigulęs, miegojo ligi ryto.

Keturias dienas jis neišėjo 
iš namų, laukdamas kol baig
sis pradėtas tardymas. Bet 
penktą dieną jis vėl iškeliavo 
ir, pasinaudodamas ta pačia 
klasta, nužudė dar du karei
vius. Nu,o to laiko jis jau ne
siliovė žudęs. Ir taip kas, nak
tį klaidžiojo ir švaistėsi jis, 
baisusis ulonas, žmonių me
džiotojas, jodinėjo mėnesieno
je po laukus ir užmušinėjo 
prūsus. Baigęs savo darbą, 
keliuose paskui save palikęs 
gulinčius lavonus, senasis rai
telis vėl grįždavo į kalkinę 
paslėpti savo žirgo ir unifor
mos.

Apie vidurdienį jis ramiai 
nunešdavo avižų ir vandens 
savo arkliui, paliktam pože
mio gilumoje ir pažerdavo jį 

iki soties, reikalaudamas iš 
jo daug darbo.

Bet vakar vakare vienas iš 
jo užpultųjų pasirodė kiek 
apdairesnis ir kardu perkirto 
senajam sodiečiui veidą. Vis 
dėlto jis juos abu nužudė. Jis 
parjojo, paslėpė žirgą ir per
sirengė savo kukliais drabu
žiais. Tačiau grįždamas jis 
pajuto silpnumą ir vos at
šliaužė iki arklidžių, nebega
lėdamas jau pasiekti trobos.

Ten jį rado ant šiaudų, vi
są paplūdusį kraujuose. ..

Baigęs savo pasakojimą, jis 
staiga pakėlė galvą ir išdi
džiai pasižiūrėjo į prūsų kari
ninkus.

Pulkininkas, pešiodamas 
sau ūsus, jį paklausė:

—Daugiau neturite nieko 
pasakyti ?

—Ne, ničnieko; dėl skai
čiaus būkit tikri: aš jų nužu
džiau šešioliką—nei daugiau, 
nei mažiau1.

—Ar žinote, kad jūsų lau
kia mirtis?

—Aš jūsų neprašiau pasi
gailėjimo.

—Ar esate buvę kareiviu ?
—Taip. Kadaise esu karia

vęs. Be to, jūs užmušėte ma
no tėvą, kuris tarnavo pirmo
jo Imperatoriaus kariuome
nėj. Neskaitant jau to, kad 
aną mėnesį prie Evre esat už
mušę jaunesnįjį mano sūnų 
Fransua. Buvau jums už tai 
skolingas, todėl atmokėjau. 
Dabar esam atsiteisę. Aš 
anaiptol nenorėjau su jumis 
pyktis! Aš .jūsų visai nepažįs
tu! Net nežinau, iš kur jūs 
čia atsiradote. Atkikraustėte 
pas mane ir šeimininkaujate 
čionai, kaip savo namuose. Aš 
atsikeršijau. Ir nė kjek to ne
sigailiu.

Ir, ištiesdamas savo kreivą 
liemenį, senis sukryžiavo ran
kas kuklaus didvyrio pozoje.

Prūsai ilgai kuždėjosi. Vie
nas kpitonas, kuris prieš mė
nesį taip pat buvo netekęs 
sūnaus, gynė šį didžiadvasį 
driskių.

Pagaliau puikiniiikas atsi
stojo ir, prisiartinęs prie tė
vo Milono, tyliai tarė:

—Klausyk, seni, gal būt, 
dar galima išgelbėti tavo gy
vybę ; tu turi . . .

Bet kaimietis nenorėjo nie
ko klausyti, jis stovėjo įsmei
gęs akis tiesiai į karininką nu
galėtoją, o vėjas tuo tarpu 
judino plaukelius ant jo pa
kaušio; staiga jis padarė bai
sią grimazą, iškreipusią jo lie
są, rumbu subiaurotą veidą, 
ir, išpūtęs krūtinę, iš visų jė
gų spiovė prūsui tiesiog į vei
dą.

Pulkininkas, įdūkęs, pakė
lė ranką, bet senis spiovė jam 
į veidą dar sykį.

iš Lietuvos
Paminklas Skabeikai

AKMENĖ. — Viekšnių apy
linkėje palaidotas poetas Le
onas Skabeika. Neseniai įvy
ko paminklo ant jo kapo ati
darymas. Paminklo lentoje 
įrašyti žodžiai iš poeto testa
mento : r

“Lenkiu galvą socializmo 
idealui. Rašyto j as.-, poetas 
Leonas Skabeika 1904—1936”.

Paminklo atidaryme dalyva
vo apylinkės darbo žmonės, 
o taip pat tarprajoninio pra
dedančiųjų literatų susitiki
mo dalyviai. “Tiesa”

Į naujas gyvenvietes

ŠAKIAI.—Jau daugiau kaip 
150 rajono kolūkiečių gyve
na naujose kolūkinėse gyven
vietėse. Paskutiniaisiais praė
jusių metų mėnesiais vienkie
mius paliko apie 30. kolūkie
čių šeimų, šiemet persikelti į 
naujas gyvenvietes planuoja 
dar apie 300 viensėdijose gy
venančių šeimų.

Neseniai įvyko rajono kolū
kių atstovų pasitarimas dėl 
persikėlimo į naujas gyvenvie
tes. Kolūkiečiai išsiaiškino vy
riausybės teikiamas lengvatas, 
tarėsi finansavimo, aprūpini
mo medžiagomis Ir kitais 
klausimais. Didelę paramą' 
kolūkiečiams teiks kolūkių 
valdybos, žemės ūkio artelė-

Roseland, DL
J. ir K. Kenstavičių . 
šaunus parengimas

i Daugiau kaip, du šimtai 
žmonių susirinko Roselando 
lietuvių salėn pamylėti ir pa
gerbti Juozą ir Kazimierą 
Kenstavičius. Suėjo 50 metų 
nuo jų apsivedimo. Gražia, 
įspūdinga puota ir gerais lin
kėjimais bei dovanomis atžy
mėta auksinis ženybinio gyve
nimo jubiliejus.

Abu jaunavedžiai dar stip
rūs ir energingi. Kazimiera ir 
Juozas jautėsi kaip jaunuo
liai. Išrodo, kad jie susilauks 
dar vieno jubiliejaus. Taip 
mano ir Kazimieros brolis An
tanas Armalis ir jos sesute 
Dora Magnus. Ji išrodo jau
nesnė ir už Kazimierą.

Auksiniam jubilfejuje daly
vavo ir visi trys Kenstavičių

Philadelphia, Pa.
Baltimore, Avalon ir gal 

New York?
Birželio dešimtą dieną iš 

Philadelphijos nuriedėjo di
džiulis busas, pilnutėlis links
mų moterų*ir vyrų į baltimo- 
riečių pikniką. Dienelė buvo 
taip graži, saulėta, kaip retai 
kada pasitaiko. Tik džiaukis, 
gėrėkis, besikalbėdamas su 
seniai matytais prieteliais. 
Baltimoriečiai labai prihnnūs 
ir vaišingi. Tik spėjus išlipti iš 
buso, kas tai iš baltimoriečių 
įteikė dovoną, didelį keiką 
(pyragą) draugei M. Obrai- 
tienei. Draugė net išsigando, 
už ką ir dėl ko tokia dovana. 
Bet ji tuojau sugalvojo, kad 
viena nevalgys. Pasitarė su 
drauge Pleitiene, kad jį išleis
ti. Taip ir padarė. Laimėtą 
keiksą visi valgė, ir tuom pat 
sykiu iždas pakilo ant 15 do
lerių. Ačiū geradariams!

Svečiai iš Avalon ir 
Washington

Draugai Bekampiai ener
gingi ir darbštūs. Iš Avalon 
kelionė į Baltimore toloka. 
Bet jie pribuvo. Drg J. Be
kampis sako, pas mus rengtą 
smagų pokilį gegužės 27 d. 
sulijo. Pasiliko daug skanių 
dešrų ir gėrimų, viskas ap
saugota nuo sugedimo. Bet 
birželio 24-oji bus puiki die
na, užprašau visus mano p pie
telius, ir iš visur, kad atvyk- 
tumėt ir draugiškai pasisve
čiuotume!. Tuojau pasižadėjo 
S. Joniškietis net iš Washing- 
tono, Senas Vincas iš Gibbs- 
towno, N. J., ir philadelphie
čių, čhesteriečių, ir net ne\v- 
yorkiečių pasižadėjo pribūti 
daugelis.

Drg J. Bekampį lengva su
rasti su mašinomis ar ir busu 
Avalon 147, 13th St. Tik reik 
nepamiršti ir savo draugus 
užprašyti ir sykiu atvažiuoti 
ar tai subatoje, 23 d., ar ne
dėliojo birželio 24 d.

Iki pasimatymo prie Atlan
ta k o !

Južintiškis

Minersville, Pa.
Birželio 9 d. mirė Antanas 

Jurevičius, sulaukęs virš 70 
metų. Draugas Jurevičius 
buvo išvažiavęs žuvauti ap
link Baltimorę. Bet parvažia
vęs jau nesijautė gerai, nuėjo 
gulti ir 3-ią valandą nakčia 
mirė.

Jurevičius iš Lietuvos pa
ėjo Suvalkų vedybos, Mari
jampolės apskrities, iš netur
tingų valstiečių šeimos. J šią 
šalį atvyko dar jaunas, prad
žioje 20-ojo šimtmečio ir gy
veno Minersvillėj per visą lai
ką.' Kada čia velionis Lanke
lis sutvėrė chorą, tai Jure
vičius chore dainavo ir buvo 
linksmo būdo laisvas jaunuo
lis. Paskui prigulėjo socialis
tų sąjungoje. Vedė moterį, ir 
šliūbą ėmė civilį, ir gyveno 
laisvai, be tikėjimiškų prieta
rų. Susilaukė šeimynos — tris 
sūnus ir vieną podukrą. Visi 
A. Jurevičiaus sūnūs ir po
dukra yra jau vedę.

A. Jurevičius visada buvo 
laisvas, nieko bendro neturėjo 
su bažnyčia ir jon niekada 
nevaikščiojo. Nuo seniai skai
tė Laisvę ir parėmė pagal iš
galę. Prigulėjo Lietuvių klu
be, taipgi ir į lietuvių Laisvės 
kapines. Bet buvo palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis 
birželio 12 d. Niekad netikė
jau, kad Jurevičius susilauks 
tokių laidotuvių, priešingų jo 
idėjoms, nes jeigu laisvas 
žmogus, tai jį reikia ir palai
doti laisvai, bet jo moteris pa
sielgė visai priešingai jo min
tims.

Daug man teko susieiti su 
A. Jurevičium ir rimtai pasi
kalbėti apie pirmeiviškus rei
kalus. Tai buvo rimtas žmo
gus.

Taigi, mielas drauge, ra
miai tau ilsėtis šaltoje šios ša
lies žemelėj! O mes tavęs ne
užmiršime ilgai, nes buvai la
bai draugiškas pasikalbėjime 
apie laisvus reikalus.

V. Ramanauskas

se šiuo metu veikia 19 lent- 
piūvių. Koresp.

Antras Kenstavičių sūnus, 
Theodore, atvyko iš Michigan 
valstijos.

Jisai yra angliško laikraščio 
redaktorius, simpatingas ir 
gerai išsimokslinęs žmogus. Su 
juo šiam reporteriui teko įdo
miai pasikalbėti. Trečias sū
nus Edwardas, gyvena su tė
vais. ■

Buvo padaryta daug foto- 
grafiškų nuotraukų, kaip įvai
rių grupių, taip ir visų svečių. 
Giminių grupė išrodė gražiau
sia.

Trumpai apie Kenstavičius 
pakalbėjo L. Prūseika, o apie 
Kazimieros veikimą Roselan
do aidiečių tarpe kalbėjo J. 
Ned varas.

šis Juozo ir Kazimieros 
Kenstavičių auksinio jubilie
jaus atžymėjimas ilgai pasi
liks atmintyje visų žmonių,, 
kurie dalyvavo šiose iškilmė

sūnūs ir keturi anūkai. Juo
zas Kenstavičius plačiai žino
mas, kaipo menininkas ir il
gametis Kanklių Ch. mokyto
jas- Jis ir jo žmona gražiai 
darbavosi priimdami -svečius.

se.
Iškilmės įvyko trečią dieną 

birželio.
Tegyvuoja mūsų geri žemai

čiai Kenstavičiai ir visa jų 
drauginga šeima! Reporteris

AVALON, N. J
POKILIS........

BIRŽELO O Ą 
JUNE---J&if ■

Sekmadienį, birželio 24 dieną traukiame pas 
Bekampius į Avalon, N. J. Ten Bekampiai lau
kia mūs su puikiais pietais. Jie kviečia ir pra
šo atvažiuoti visus mylinčius linksmai praleisti 
dieną gražiame, pajūryje, . jų vasariniame re- 
zort-e.
Bekampiai anksčiau buvo suruošę pietus, bet 
pasitaikė blogas oras, nedaug svečių teatvyko. 
Todėl dabar rengia antru kartu ir tikisi susi
laukti daug svečių. Kuriems laikas daleidžia, 
nuvažiuokite šeštadienį- Bekampių rezorte yra 
daug kambarių, nakvynėm patogu.

Pietūs bus duodami 12 vai. dieną
147 13th St., Avalon, N. J.

KELRODIS: Iš New Yorko ir jam artimųjų 
New Jersey miestų važiuokite ROUTE 9 pro šo
ną Atlantic City. Už apie 30 mylių už Atlantic 
City bus AVALON.

Atydžiai tėmykite, kad neiškrypti iš 9-to ke
lio. Laikydamiesi ant 9-to kelio lengvai nuva
žiuosite į Avalon, N. J.

Pas Bekampius galite patogiai praleist vaka- 
cijas, nes čia yra geros jūrų maudynės ir rami 
vieta poilsiui. Pasinaudokite proga.
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Dienraščio Laisvės Paramai

PIKNIKAI
i Prašome turėti'mintyje datas ir išanksto reng

tis juose dalyvauti. Tai puikiausi vasaros metu 
pasilinksminimai.

•

Brockton-Montello, Mass.

Liepos 1 July 
Liet. Tant. Namo Parke
Tai visos Bostono Apylinkės Piknikas

Brooklyn© Apylinkė

Liepos 1 July
National Home & Park

65-13 38th Av-e. Woodside, L. L
Laisves Metinis Piknikas

•

Prašome kolonijų veikėjų pranešti kur daugiau 
yra rengiama piknikų ar kitokių pramogų Lai
svės paramai, norime paskelbti šioje vietoje.
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Iš pirmojo dramaturgy ir dramos 
meno saviveiklos vadovų 

pasitarimo
VILNIUS.—Balandžio 23-24 rektorė St. Niūniavaitė 

dienomis įvyko dramaturgų ir pasisakymą pask\Tė 
dramos 
lektyvų 
skirtas 
turgijos

meno saviveiklos ko
va d o v ų p a s i t ai• i m a s. 

saviveiklinės d r am a- 
klausimams aptarti.

savo 
va d i na

rnom s gamybinėms, iliustraci
nėms pjesėms, kurių teigia
mieji veikėjai atrodo lyg 
vaikščioja moralų kodeksai. 
Jau ima susidaryti tam tikras 
pjesių, ypač komedijų, veikė
jų šablonas. Jose nuolat kar
tojasi panašūs kolūkių pirmi
ninkai, buhalteriai, fermų ve
dėjai ir 1.1. Dramaturgai la
bai retai kritikuoja atsakin
guosius rajonų centrų darbuo
tojus, nors jų tarpe yra kri
tikuotinų, i)- aštriai kritikuo
tinų !

Rašytojai A. Gricius ragino

rankiškame, dirbti kantriai, 
atkakliai, o ne laukti ir ne 
prašinėti, kad kas iš šalies pa
dėtų. Klaidinga galvoti, kad 
pjesė saviveiklai yra menkes
nis kūrinys, negu pjesė pro
fesionaliam teatrui. Mažajai 
scenai reikia duoti ypatingai

lių respublikos vietų, rašyto
jai - dramaturgai, Kultūros 
ministerijos. Grožinės litera
tūros leidyklos atstovai. Pa
grindinius pranešimus padarė 
kritikas J. Lankutis ir Res
publikinių liaudies kūrybos 
namų direktorius V. Jakelai- 
tis.

Pranešėjai kalbėjo apie ori
ginaliosios lietuvių tarybinės j jaunuosius dramaturgus paro- 
dramaturgijos pasiektus lai- ’ 1---- •
mėjimus, bet kartu pažymėjo, 
kad šiandien ji toli gražu ne
patenkina išaugusių meno sa
vi ve i k 1 < )s re i k alavini ų.

Pranešėjai gana aštriai ir 
teisingai kritikavo kai kuriuos 
kūrinius saviveiklinei scenai. 
Dauguma jų labai panašūs sa
vo tematika ir meniniu spren-1 gerus kūrinius. Kalbėtojas pa- 
dimu, stokoja ryškių charak
terių, aštrių konfliktų, gyvos 
sceninės kalbos. Juose silpnai 
atsispindi pramonės darbinin
kų. moksleivių ir inteligenti
jos gyvenimas, žanrų atžvil
giu vyrauja komedija; pasi
gendama pjesių, dramų. Yra 
iškilęs rimtas reikalas išplėsti 
ir pagyvinti darbą su prade
dančiais dramaturgais, ypač 
su tais, kurie parodo šioje sri
tyje neabejotinų

Spausdinant, 
populiarinant 
dramos kūrinius
tyvumo turėtų rodyti Valst. 
grožinės literatūros leidykla,

sisakė prieš kai kurių rajonų 
kultūros skyrių ir kultūros na
mu darbuotojų biurokratizmą, 
nuo kurio labai kenčia savi
veiklininkai. šia blogybe rei-

demaskuoti spau-
doje.

Klaipėdos 
meistras —saviveiklos dalyvis

fabriko

sugebėjimu.
vertinant bei
vertingesnius

reikalaujame, kad būtų su
kurti dramos veikalai apie ta
rybines įmones ir gamyklas, 
apie darbininkus. Reikia pa
rodyti, kas yra gražaus ir kas i 
negero mūsų darbininkų, gy
venime”.

Prienų kultūros skyriaus in
struktorė E. Radzevičienė ir 
kalbėjusieji mokytojai pagei
davo, kad dramaturgai para
šytų vertingų pjesių apie kom
jaunuolių ir pionierių gyveni
mą.

Vilniaus Bibliotekinio tech-

teatrai. Radijas, teatrai turė
tų duoti saviveiklininkams pa
vyzdį, kaip meistriškai pasta
tyti originalias vienaveiksmes 
ar mažesnės apimties daugia
veiksmes pjeses.

Pasitarimo dienomis Valst. i nikumo studentas A. Skripka 
akademiniame dramos teatre! ir kiti pasitarimo dalyviai kri- 
buvo parodyti penki atrinkti : tikavo Kultūros 
dramos meno saviveiklos ko-i kad ji per mažai 
lektyvų spektakliai. Geriausi 
iš jų buvo sukurti padedant 
aktoriams bei 
profesionalams.
atlikėjų-saviveiklininkų ir ak
torių; - profesionalų 
darbiavimo pavyzdys 
guodami originaliąją 

ir norėdami
meno saviveiklos 

meistriškumą,
kūrybos namai ketina 
of ga n i z u ot i geri a u siu

de

režisieriams-

bendra- 
Propa- 
drama- 
pakelti 

ko- 
Resp.

ministeriją, 
rūpinasi 

naujų kvalifikuotų meno sa
viveiklos vadovų paruošimu ir 
jų paskirstymu rajonuose.

Dramaturgas V. Miliūnas, 
apžvelgęs saviveiklininkų pa
statymus, iškėlė reikalą įsteig
ti Vilniuje liaudies teatrą.

Pasitarime dar kalbėjo jau
nas dramaturgas K. Saja, eilė 
kultūros namų meno vadovų 
ir saviveiklos dalyvių.

L. M.
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1,275,000 doleriy 
universitetui

Priežodis sako: “Kas turi, 
tam ir dievas duoda”. Pana
šiai yra ir su labai turtingu 
Columbia universitetu, šiomis 
dienomis jam Lord Fund pa
aukojo $1,275,000. Pinigai tu-j 
vėsią būti išleisti išplėtimui | 
universiteto veiklos užsieni- j 
niais reikalais. Kokius tuos! 
reikalus universitetas turi, nė- I 
ra aišku. Sakoma, kad tais pi- ! 
nigais universitetas daugiau- I 
šia darbuosis arabiškuose 
kraštuose pakėlimui Ameri- ■' 
kos vardo ir praplėtimui kul-Į 
tūrinių ryšių. Kodėl univorsi- į 
tetas, o ne valdžia tuo rūpina-

Priemiesčiu problemos
’ Pirmadienį miesto majoras 

Wagneris susišaukė priemies
čių vadus ir pareigūnus ir su

dėti miesteliuose, kurie pas
kutiniais keleriais metais la
bai išaugo. Tarpo daugybės 
kitų problemų, kurių tie mies
teliai vieni negali išspręsti, y- 
ra kelių klausimas, automobi
lių pastatymo vietos klausi
mas, vandens klausimas ir tt. 
Manoma, jog šis pasitari 
yra tik pradžia daugiau 
p 1 atesn i ų k o n fore n c i j ų.

{vairūs atsitikimai

ir

ni Brooklyno vyrai, Luis Ro
mas. Jose Guadalupe ir Julio 
Molina, užpuolė kareivį II. D. 
Potter ir jo draugą D. Gręg- 
son. Potteri sunkiai sužeistas, 
Gregsonas sumuštas.

I kitten's ir Gregsonas lydė
jo dvi jaunametes mergaites
ir užpuolikai juos įžeidę, po 
ko prasidėjusios muštynės.

i * * •*
G.T. Gilliam, kuris 

koronoje, Qveenso, turi bež
džionę, kurią vadina “Dear-

Teatruose
Cameo teatre (44th St. ii1 

Sth Avė.) dabai’ rodomi du 
tarybiniai filmai yra ne nau
ji, bet vieni tarp geriausių : 
“Aleksandras Nevskis”, isto
rinis .meninis filmas, kurį di- 
regavo Kisenšteinas, skaito
mas vienu klasiku ; “šors” yra 
kitas istorinis filmas, bet iš ar-, 
timesnių laikų, iš pilietinio ka
ro.

Vienas tų filmų yra vertas 
nuvykti į tą teatrą, jau nekal
bant anie turėjimą abiejų vie
noj’e puikioje programoje.

Kai kuriuose mažesniuose 
apylinkių teatrupse dabai1 ro
domas Austrijoje gamintas fil
mas 
i i ų’ ’ 
Tai
11 itlerio

Tebeieško žmogžudžių, 
bet vis jy nesuranda

1952 metais buvo nužudy
tas 24 metų amžiaus Arnold 
Schuster. Policija raportuoja, 
kad ji šiandien tebeieško 
žmogžudžių. Per tuos pasku
tinius ketverius metus buvo 
apklausinėta 3.977 žmonės. 
Ieškojimas vedamas ne tik 
New Yorke, bet beveik visoje 
Amerikoje. Valdžiai tas ieš
kojimas jau kaštavo keletą 
milijonų dolerių. O kiek lai
mėta? Absoliutiškai nieko.

nežinomi 
ieškojimas tebetęsiamas.

Absoliutiškai 
žmogžudžiai tebėra 
ir

“Paskutines dešimt die .New Yorko
apie paskutines 

jo klikos dienas 
re i c h skancel eri j os 

požeminiame štabe.
Tai bene pirmas filmas, ku-

filmas 
ir

filme “Berlyno

dalis filmo.
sas valandos
paskirtas tai

Mes tame
kad Hitleris

kritimas” tas epizodas buvo 
paliestas, bet tik kaip maža 

šiame, betgi, vi
su puse filmas 
temai.

filme matome, 
buvo tikras psi

chopatas, bailys, fanatikas ir, 
paskutinėmis dienomis, — tik- 

j ras pamišėlis. Jį supantieji ge- 
i rierolai (Keiti, Jodl ir kiti) 
bei Goebelsas ir kiti naciai jo 

rklausė, nors aiškiai matė, kad 
itai jau ne pilno proto žmo
gus.

Filmas vaizduoja jaudinan
čiai ir realistiniai, kaip Hitle
rio įsakymu tapo išsprogdinti 
Rerlyn-) pogrindiniai trauki
niai (subvės) ir užlietos upės 
va n deni m is, kad bent kiek, su
stabdyti Raudonąją 
kuri jau buvo pačiame 
I) c š i m t y s t ū k st a n č i ų
vaikų ir senių, kurio

gyvena |

go iš jo buto ii* pasileido po 
gatves ii- parko medžius. Gil- 
liamas .ją vijosi šaukdamas: 
“Dearest, Dearest, sustok, su
stok, išlipk iš medžio”, bet 
brangioji nepaklausė.

Apie
Gilliamui į pagalbą. Jie f 
Į pagalbą ne tik dėl to, 
norėjo grąžinti Gilliamui 
Dearest, bet dėl to, kad bijo
jo, j’og beždžionė sukandžios 
žmones.

20 policininku atėjo

ni

spaudoje
Daily Worker” pirmadio- 
atspausdino v e d a m ą
ipsnį apie subvių motor

manų streiką praeitą ketvirta
dienį. Kaip yra žinia, tą nepa
prastai karštą dieną staigus 
streikas, kun’s sulaikė daug 
subvių traukinių, nepaprastai 
apsunkino žmones, kurių arti 
milijono turėjo sunkenybes 
grįžti iš darbo namo.

“Daily Worker” sako, kad 
streiką atsakom i n ga rnies-u z

to Transporto valdyba (TA), 
o 
n ai,
turi labai sunku

armiją, 
mieste, 
ligoniu, 
ten po-

Filmo turinį parašė Erich 
Vakarų fronte 

naujo” autorius.
Remarkas, 
nieko

Si

T h a

Paramount 
rodyti ko- 
Bob Hope

P irm a d i c n i o ved am a j a m e 
straipsnyje “Daily News” sa
ko. kad šešiose bylose iš tryli
kos Aukščiausiaš Teismas 
per vienerių metų terminą 
“palaikė komunizmą”. “Daily 
News” rėksniams nepatinka, 
kad Aukščiausias Teismas:

1. Išmetė Nelsono pasmer
kimo bylą;

2. Paneigė New Yorko mie
sto valdybos teisę atleisti iš 
tarnybos žmogų vien dėl to, 
kad jis naudojasi Penktuoju 
Konstitucijos Pataisymu;

3. Nutarė, kad prezidento 
federalinės tarnybos saugumo 
sistema neturi liesti nesvarbių 
tarnybų laikytojus;

4. Parėmė nuomonę, kad
gy verianti c j i fed era I i n i u ose
projektuose neturi pasirašyti 
po lojalumo teigimais;

5. Nusprendė, kad valdžia 
negali atimti pilietybės be ge
rai įrodymų teisme :

6., Nutarė, kad unija, kuri 
atsisako pasirašyti po anti-ko- 
munistiniu afidavitu, visvien 
turi teisę pikietuoti. •

Kaip matome, ’Daily News’ 
akimis žiūrant Aukščiausias 
Teismas atliko daugybę dide
lių griekų...

REIK ALA VIMAI
Hillside .Acres 
Milanville, I’a.

Reikalinga moteriškė ar mergina, 
mylinti užmiestyje gyveni i ir dirb
ti, padėti prie boarding House. Del 
informacijų telefonuokite:

NI. 9-4776.

Registruota slaugė ar praktiška 
slaugė reikalinga pilnam laikui Rug
pjūčio ir Rugsėjo mėnesiais; mažas 
malonus patarnaujantis Institutas 
molinoms ir kūdikiams, priemiesty- ’ 
je. Skambinkite larp 9 ir 5 v.

WAtkins 9-4960
(117-123)

REGISTRUOTOS SLAUGES
PrivatiŠkos pareigos. Geros dir- 

bančiom sąlygos. Telegrafuokite, 
šaukite ar kreipkitės pas:

KATHARINE BILTZ
Bucks County Nurses Registry 

225 N. Pine St., Langhorne, Pa.
SKyline 7-2312

(114-117)

Slaugių Tvarkytoja. Naktimis, 
dienų savaitė. 40 vai. savaitė, 
vai .vak. iki 7 vai. ryto. Gera 
ga. Maža privatiška ligoninė. Sau
kite Supt. 9-5.

AS. 4-8100

(116-122)

Operaviino Rūmo T\arkytoja.
Pirm, iki penkt., 5 dienos. 

40 valandų savaitė.
Alga bus mokama pagal gabumą. 

Kreipkitės pas Supt.
AS. 4-8100

(116-122)

SLAUGES

Registruotos ir laisniuolos praktiš
kos slaugės, N. Y. Alga $200 
Praktiškai slaugei. $270 Registruo
tai slaugei. Su patyrimu ir galin- 

j čios dirbti operavimo rūme* ir prie 
I Oftalmolgv. 9 E. 91 st St. Hospital. 
| N. Y. C.

(118-124)

dramos 
lektyvų 
liaudies 
kasmet
saviveiklinių spektaklių 
monstravimą Vilniuje.

Valst. grožinės literatūros 
leidyklos Vaikų ir jaunimo li
teratūros redakcijos vedėja A. 
Liobytė nurodė, kad labai 
trūksta gerų pjesių jaunimui, 
moksleiviams, kurios ugdytų 
jų fantaziją, taurius jausmus. 
1954 m. “žvaigždutės” suor
ganizuotas pjesių konkursas 
davė keletą neblogų dramos 
kūrinių (E. Aukštikalnio ir S. 
Kosmausko “Vakaro svečiai”, 
V. Miliūno “Keturi draugai”, 
S. Kapnio “Dvejukė” ir kt.). 
Bet eilė “žvaigždutėje” iš
spausdintų pjesių gali būti pa
vyzdys, kaip nereikia rašyti. 
Pagrindinis nepavykusių pje
sių trūkumas yra pigus aktu
alumo vaikymasis, paviršuti
niškumas, schematiškas hero
jų vaizdavimas. Tokios pjesės 
visai nejaudina žiūrovo, ne
skatina jo susimąstyti.

Rašytojas J. Baltušis kalbė
jo, kad mūsų originaliosios 
dramaturgijos augimą trukdė 
ir iš dalies dabar tebetrukdo 
pasmerktoji “nekoųfliktišku- 
mo” teorija, mechaniškas vei
kėjų skirstymas į teigiamus ii4 
neigiamus, tikrovės lakavi- 
mas. Kalbėtojas skatino dra- 
piaturgus labiau domėtis savi
veiklos gyvenimu, su visu at
sakingumu įsijungti į vertingo 
ir plataus dramos meno savi- 

’ veiklos repertuaro sukūrimą.
Papilės' kultūros namų di

Montreal, Canada

kad
jo

trečiadienį
pradedama 
filmą su

t Certain
Bob ^1 lope filme vaidi

na George Sanders ir Eva 
Marie Saint, kuri pagarsėjo 
filme “ Wat e i ‘f r o n t ”.

teat-

Kaip užsilaikyti karščiuose
žmonės tik pragyveno vie

ną “bėdą”, kai prasidėjo kita. 
Ligšiol buvo šaltas oras, o da
bar (rašant šiuos žodžius) jau 
kelinta diena kepina dideli 
karščiai. Ta proga miesto 
sveikatos departmento direk
torius Dr. Adelard Gruolx iš
leido patarimą, kaip žmonėm 
reikia užsilaikyti karščiuose. 
Jis sako, pirmiausia, tai rei
kia sumažinti sunkų fizinį ju
dėjimą (bet kaip darbininkas 
žmogus to gali išvengti?), 
taipgi davė pasiūlymą dėl 
rimų. Sako,
norite, bet negerkite bile 
per šalto ar per daug alkoho
linio gėrimo.” Jis dar pataria 
lengvai ir liuesais drabužiais 
apsirengti; tankiai išsiprausti 
vonioj ar lašais; saugotis per 
didelio saulės apdegimo iš 
karto; valgyti lengvą maistą; 
ir virš visko, užlaikyti kontro
lėje savo asmenišką įkarštį. 
. Išbandymo šviesos pėstiems

Miestas ant kampo St. Ca- '< 
therine ir Union ir University! Birželio 15 d. buvo gražiai

* * *
Baldwine, Long Island po

licininkai pastebėjo visai jau
no vaikino vairuojamą auto
mobili, kuris atrodė prikrau
tas ko tai labai sunkaus: fen
deriai beveik lietė žemę. Su
laikytas automobilis ir poli
cija viduje rado 4 0 dėžių ke- 
nuoto' alaus. Tas alus buvo iš
vogtas iš sandėlio.

Ketvirtadienį World 
jas Manhattane pradės ro
dyti įdomų filmą apie rasinę 
diskriminaciją prieš puertori- 
kiečius New Yorke. Filmo pa
vadinimas yra “Crowded Pa
radise” (“Prikimštas rojus”).
Filmuotas čia New Yorke 1 kad neteko skaityti pas juos, 
ir Puerto Ricoje. ! kad

Cameo teatras 
du dokumenta-

ne darbininkai. Motorma- 
kurię yra specialistai ir 

bei atsako- 
gY darbą, apmokami ne

pergeriausiai. O TA dabar iš 
jų pareikalavo, kad jie treni
ruotų skobus! Taip, prie kiek
vieno motormano buvo pasta
tytas koks nors aukštesnis TA 
pareigūnas, kad jis išmoktų 
vairuoti traukini ir, streikui 
atėjus, galėtų streiklaužiauti..

Darbininkiškas laikraštis, 
smerkdamas TA, tuo pačiu 
laiku neužgiria ir motormanų 
unijos. Ta nauja unija, pasi
vadinusi Motormen’s Bene
volent Association, dar randa
si neaiškios vadovybės ranko
se, o prieš didžiąją transpor
to darbininkų 'uniją, TWU, ji 
kovoja. TWU, sako “Daily 
Worker”, ’ nėra beklaidė, bet 
ji visvien tradicinė ir sena 
New Yorko transporto darbi
ninkų unija ir negeras daly
kas ją skaldyti. 

, * •* *
Beje, tą streiką smerkė ašt

riausiais žodžiais visa komer
cinė spauda. “Times” ir “He- 
rald-Tribune” - veda m u o s e 
straipsniuose sakėj kad kai 
kada streikas yra pateisina
mas dalykas, bet ne šis. Įdo
mu, kad taip jie sako kiekvie
no streiko metu. Ir dar nie-

Scena iš filmo “The Last Ten 
Days”

gerkite, kiek

Jis 
go
ti k 
ko

Praėjusį sekmadienį Į Co
ney Island buvo suvažiavę 5 
šimtai tūkstančių vyrų, mote
rų ir vaiku. Biznieriai darė 
didelį biznį.

kampų .po 
turi stovėti, 
su “šviesu, 
perėjimą.

vieną policininką 
kad kontroliuoti 

pagalba” pėsčiu

(Smitai- 
susilaukė 
dukrelės.

Gimė
Andrius ir Lilija 

te) Jarmalinskai 
sveikos ir gražios
Motina ir naujagimė jaučiasi 
gerai.

Pagerbtas prieš vedybas .

Peace” ir Tary-

šeštadienį 
pradės rodyti 
rinius filmus, 
“Atoms for
bų, Sąjungos ir Lenkijos bend
rai pagamintą filmą “Song 
and Dance Over the Vistula”. 
Tai dokumentinis filmas apie 
1955 metų tarptautinį jauni
mo festivalį Varšuvoje.

B.

jie kokį nors specįfiską 
streiką remtų. Jie visuomet 
sugeba remti “kito laiko, prie 
kitokių aplinkybių” neegzis- 
tuojtfhtį streiką. 

* * *
“Daily. News”, kuris Roose- 

velto laikais baisiai puolė 
Aukščiausią Teismą kaip ‘Ta

atakavo ir Trumano laikais, ir 
dabar, kuomet republ ikonai 
teismą žymiai pavertė savo 
įnagiu, dar vis puola.

II. JACOBSON 
HARDWARE

Geležiniai tavoral, maliava, dar
žininkystės Įrankiai. Apt. namų 
Įrankiai. Elektros ir Plumbing 
Įrankiai. Grindų smėliavimas ir 
poliravimas. Išnuomojame tinka

mas mašinas.
8003—5th Avė., B’klyn

S H. 8-9510

gatvių įsteigė išbandymui 
šviesas ir pėstiems pereiti 
skersgatvį, žemiau žalios švie
sos, kai dega šviesa su užrašu 
“Wait”, turi laukti, o kada 
užsidega “Walk”, tuomet tik 
gali eiti skersai gatvę. Gal ka
da tai bus ir praktiška, bet 
dabar, tai ant visų keturių

4 puti. Laisvi (Liberty). Trečiad., Birželio (June) 20, 1956

pagerbtas Benediktas Krikš- 
čiūnaitis prieš vedybas. Jo 
vestuvės įvyks šį šeštadienį su 
Marijona Ūsaite.

Mirė
Birželio 10 d. mirė M ari j o- 

Stasaitienė, sulaukusi 70 
amžiaus; paliko nuliūdi- 

savo gyvenimo draugą,-vy- 
A n taną Stašaitį.

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

na
m.
me
ra,

ATLANTIC MARINE
Išnuomojamo 16” Sea Dorys

Su ar be motorų. Saugūs, Geri 
ir Sausi.

$7 į dieną. Nuo Manhattan va
žiuokite Sunrise Highway iki So. 
Grove, laikykitės į pietus ant So. 
Grove, paskui į kairę ant Jeffer
son.
11 Hudson Ave. FR. 8-2170

Pardavėja kepykloj. Patyrusi. 
Gera alga, pilnam ar daliai laiko. 
Forest Hills apylinkėj.

• Liggett 4-9167

(119-125)

SLAUGE, R. N. Gydymosi na
muose dėl senųjų. Gera alga, nuo
latinis darbas. Pilnlas prižiūrėjimas. 
Geros darbo sąlygos. S A. 2-8397.

.(119-122)

HELP WANTED-MALE

.SIKH BRIDE ... Film audiences 
will see an entirely different Ava 
Gardner in M-G-M's ^Bhowani 
Junction” in which she plays 
the most dramatic role of her 
career as an Anglo-Indian girl 
caught between the turmoil of 
East and West. Stewart Granger 
co-stars in the new CinemaScope 
picture, based on the best-seller 
novel and directed by George 
Cukor on exotic locations in 
Pakistan.

ELECTRICIAN *fl 
1-mos rūšies—Mechanikas

Prie įtaisymo Vielų Namuose 
Nuolatinis dalbas

TO. 7-2870—AVA. 3-6373
(116-119)

Staliorius. 2-ros lūšies vyras, jau- 
1 nas. Galintis prikabinti duris ir 
įtaisyti stalčius, etc., prie naujų ra
kandų. Turintis bent kiek jrankių. 
Ideališko darbo sąlygos. Alga ne
nustatyta. TRANSORIENT, 25-,! 6 
50th St., Woodside.

(116-122)

Kepėjas. Kepėjo pagelbininka.s.
Taipgi patyręs kepėjas prie stalo. 

Darbas Rockaway.
Alga nenustatyta.

Skambinkite CO. 6-1331. 1—4 p. m.

(116-122)

BODY & FENDER MAN. Paty
ręs, gera alga. Nuolatinis darbas.

Kreipkitės: >
MARAN AUTO SERVICE 

181-07 Jamaica Ave., Jamaica, N.Y.

(119-125)

Business Opportunity

Ideal for couple.. Groc. - Delicates
sen. Yorkville area. 6 days. Good 
income, low rent. 'Asking $6,500. 
Buy direct from owner, lock stock 
& barrel. 319 E. 93 St., Tr. 6-5057.

(115-121)

Rakandų Apmušinėjimo biznis. Ide
ališka porai. Pirkimui ar išnuo
mavimui. įsteigta 15 m. Tavoras, 
mašinerija viskas ant vielos. Sa
vininkas gali būti jūsfu pardavėm; 
$3,000. Biznis beveiBį užtikrintos, 
pirkite tiesiai nuo sav. w576 Atlantic 
Avė., B’klyn. * , (115-121)

IN PERSOftBl 
OnourstaoeSJ 4 SHOWS 1

J OPENING DAY ONLY!
! BOB HOPE" PEARL BAILEY;
| with these Guest Masters of Ceremonies *

DAVE GARROWAY • HY GARDNER 
FAYE EMERSON • EDWARD R. MURROW

plus LOUIS BELLSON and his Orchestra

Small Printing Business. 12x18 
Little Giant No. 4; 12x18 C. & P. 
Hand Feeder; 30 inch Hand Cutter; 
30x45 Stone. Approximately $1000 
Inventory -Sulphites, Rag Bonds, 
Ledgers, Envelopes, Office Equip
ment. Lock, Stock & Barrel and 
good will $5,500. 2 Stone St., N.Y.C. 
Bowling Green 9-8026. '

(119-1^5)

REAL ESTATE

Paramount Presents

. Jlll/A EI B°B ........ EVA marie ©SOROSi Wrlb Hope • ®aint • Sanders . 
Įį^y THat Certain Feeling, 

Bailey Cocoo by technicolor

bisuVisioNl
Į *<•X«y**********___\1

PARAMOUNT

WEDNESDAY, JUNE 2O,h

Hempsted, West. Užimama liepos 
1 d. Turime parduoti, Rinkamą stu- 
bą šeimai su 3-4-5-6 vaikais. Arti 
St. Thomas parapijos, 4 miegrūmiai, 
l’/ž vonios. Valgymo rūmas, sa- 
lionas, virtuve. 6 minutės iki ge
ležinkelio stoties; divonai, indams 
plauti mašina. Vien* tik pirkėjai 
tesikreipia. 287 Colony St.

IVanhoe 1-7417
(118-1 p*

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJ 
‘ i-

Ufcračyklte Laisvę savo draugi k.




