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nesiskaito. 
Bimba

suirutė apė-

KRISLAI
Iš džiaugsmo nusivylimas.
Pas juos kitaip.
Bažnyčia ir moterys.
Visai pablūdo.
Niekas su jais

Rašo A
--------- 4

Nusivylimas ir
mė visą sali. O dar taip nese
niai buvo taip gražiai džiaug
tasi didžiuotasi tuo nauju, 
galingu kovotoju prieš vaikiš
kąjį paralyžių. Milijonai tėvų 
atsisako leisti savo vaikus bū
ti įčiepytais.

Visa kaltė puola ant fede
ralinės valdžios. Ji iš sykio ne
paėmė griežton kontrolei) 
Salk vaistų gamybos ir paskai- 
dymo. Rezultatai tragiški. Kur 
ranka-kur koja: nėra jokios 
sistemos. New Haven dėl 12,- 
000 vaikų čiepai pavogti.

Tokio bjauraus skandalo 
jau seniai neturėjome. Tai tau 
ir privatiškoji iniciatyva. Pa
virto kriminalyste. Ne vienas, 
bet gal šimtai vaikų turės nu
kentėti. i

Bet, žiūrėkite, kaip kitaip 
dalykai plėtojasi Kanadoje. 
Ten visas procesas valdžios 
priežiūroje. Ten vaistus pave
dė/ gaminti universitetų labo-

BRITŲ RINKIMAI PASAULIO DĖMESIO CENTRE Paskutiniai
4' *
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Ketvirtadieni 
I T.S. vadai bus

J ugoslavijo i e
Belgradas. — šį ketvir

tadienį Chruščiovas, Bul
ganinas, Mikojanas, Gro
myko ir grupė jų padėjėjų 
atskrenda j Belgradą. Nu
matyta, kad aerodrome 
juos sutiks Tito, Kardelij 
ir kiti Jugoslavijos valdžios 
nariai.

Grupė žemesnių tarybi
nių pareigūnų jau šios sa
vaitės pradžioje atskrido 
Belgradan, kad daryti tech
niškus prirengimus konfe
rencijai. Numatoma, kad 
svarbioji tarybinė delegaci
ja Jugoslavijoje pasiliks 
mažiausiai kokiai savaitei, 
o gal net dešimčiai dienų.

Belgrado aer o d r o m a s 
puošiamas Jugoslavijos ir 
Tarybų Sąjungos vėliavo
mis. Tai pirmas kartas nuo 
1948-tų metų skilimo, kad 
tarybinės vėliavos plevėsuo-

Darbiečiai ragina balsuoti už juos kaip už 
tvirtesnius taikos ir gerbūvio šalininkus; 

konservatorius

ratforijoms, o ne privatiskoms tų Jugoslavijoje.
kapitalistinėms pelnagrobiš- 
koms firmoms.

Apie jokius vogimus ir skan
dalus su tais stebuklingais 
Vaistais Kanadoje nesigirdi.

Presbiterijonų bažnyčios .su 
važiavimas nutarė leisti ir mo
terims būti kunigais. Geras 
žingsnys pirmyn.

Ar žinote, kad jie savo nuta
rimą pagrindė Biblija, pagal 

. kurią, pavyzdžiui, katalikų 
bažnyčia dar ir šiandien mo
ters neskaito pilnu žmogumi,

Presbiterijonai suradę Bib
lijoje pasakyta:

“Jėzuje Kristuje nėra nei 
vyriškų, nei moteriškų..”

Tai aiškina, jog Kristuje vi
si žmonės lygūs, lygiateisiai.

Nors daug šimtų metų pres- 
biterijonams ėmė šitą Biblijos 
punktą surasti, bet surado. 
Tuo tarpu jau bus beveik du 
tūkstančiai metų, kaip katali- 
kųv bažnyčios galvos tokio da
lyko Biblijoje nesuranda!

Į Jugoslaviją privažiavo 
t nemažai užsienio žurnalis
tų, kad pranešinėti spaudai 
apie derybas. Bet laikraš
tininkai žinos tik tiek,'kiek 
bus pranešama komunika
tuose. Joks laikraštinin
kas nesiklausys pačių de-

Chicagos menševikų dienraš- 
jčio bosui Tarybų Sąjungos va
dai ir pareigūnai yra tik 
“žmogžudžiai,” “banditai,” 
“kanibalai” ir dar kitokios 
pabaisos (Naujienos, g< g. 18

Nejaugi visoje Chicagoje ir 
visoje menševikų grupėje ne- 
besiranda žmogaus, kuris Nau
jienų redaktorių pasiųstų pas 
gerą smegenų specialistą ? Juk 
gveiko proto žmogus jokiu bū
du negalėtų šitaip koliotis vie
kai per laikraštį.

Senatas veda tyrinėjimus 
apie pornografini šlamštą

New Yorkas. — Senatinė 
teisių sub-komisija, kuriai 
vadovauja sen. Kefauveris, 
čia pradėjo tyrinėjimą apie 
pornografiją, kuri sklei
džiama jaunimo tarpe. Ty
rinėjimas vedamas Foley 
Square teismo rūmuose.

Senatorius Kefauveris jau 
apklausinėjo eilę tėvų, mo
kytojų ir kitų asmenų. Pa
sirodo, kad apart pusiau- 
pornografinių šlamštiškų 
“komikų,” jaunuoliai ir jau
nuolės taipgi gauna skai
tyti gryną pornografiją, 
stebi nelegaliai pagamintus 
pornografinius filmus ir 
tt. Kai kur vidurinių mo
kyklų jaunuoliai ir jaunuo
lės net buvo naudojami ga
minant tuos filmus.

komunistai skatina nugalėt
Londonas. — Rytoj (ket-į Rinkikai spręs, kas 

virtadienį) Britanijos rm-j .i.. . .
kimai išrinks 630 deputa- pasiliks prie Vairo 
tų į parlamento atstovų 
butą. Tie rinkimai nuspręs, 
kas atsistos prie valdžios 
vairo: dabar valdžia savo 
rankose laikantieji konser
vatoriai, arba darbiečiai. 
Konservatoriai yra pilni 
pasitikėjimo, kad jie lai
mės. Bet šalčiau galvojan- 
tieji jų tarpe primena 1948 
metų pavyzdį Amerikoje, 
kuomet visi pranašavo 
Dewey laimėjimą, o laimė
jo Trumanas.

Valdžios organizavimas
Britai nebalsuoja tiesio

giniai už savo valdžios gal
vą, tai yra, už premjera, 
kaip tai amerikiečiai bal
suoja už prezidentą. Vieto
je to, valdžią organizuoja 
ta partija, kuri gauna dau
gumą parlamente. Dabar
tiniame parlamente konser
vatoriai turi apie 30 depu
tatų daugumą, nors darbie
čiai rinkimuose gavo šiek 
tiek daugiau balsų, negu 
jie. Tas nelygumas pareina 
nuo ypatingo rinkiminių 
anygardų sutvarkymo, ku
ris kaį kurioms kaimų sri
tims duoda proporciniai 
daugiau balsų.

Jeigu konservatoriai lai
mės, Edenas liks premje
ru. Darbiečiams laimėjus, 
prie valdžios vairo atstos 
Clement Attlee, kuris po 
praeito karo jau buvę šalies 
premjeru.

Paskutinėmis priešrinki-

minės kampanijos dienomis 
konservatoriai pradėjo sa- 

1 kyti, kad, darbiečiams lai
mėjus, ne Attlee, o Bevanas. 
taps krašto premjeru. Su 
ta. taktika konservatoriai 
stengėsi atbauginti viduri
nės klasės elementus, kurių 
dalis simpatizuoja dešinia
jam Darbo Partijos spar
nui, bet bauginasi kairia- 
sparnio Bevano 
kalizmo.

Darbiečiai tą 
griežtai atmetė, 
mėjo, kad Attlee lieka par
tijos vadu.

“Gerbūvis, ne H-bomba”
Darbiečiai kampaniją ve

dė teigimu, kad jie yra 
tvirtesni taikos šalininkai, 
kad jie energingiau dar
buosis už susitarimą su So
vietais, taipgi, kad jie at- 
steigs socialines reformas, 
kurias toriai panaikino.

Paskutinėmis keliomis 
dienomis darbiečiai aplipdė 
sienas ir tvoras visoje 
Britanijoje plakatu, kuris 
trumpai sako “Welfare — 
not* H-Warfare,” tuomi pa
sakydami, kad jie stoja už 
gerbūvį, o konservato r i a i 
už hydrogeninį karą.

Konservatoriai į tą pla-

ir jo radi-

teigimą 
Jie pažy-

nimu. Pats premjeras Ede
nas pareiškė, kadetas pla
katas yra “baisenybė.” Kon
servatoriai patys stengiasi

įkalbėti rinkikams, kad jie 
taikos šalininkai. Ju svar
biausias plakatas yra Ede- 

; no fotografija su prierašu 
. “Jis darbuojasi už taiką.”

Komunistai kandidatuoja
’ Komunistų kandidatų yra 
tiktai 17-koje apygardų,— 
Valijos ir Škotijos anglies 
kasyklų srityse, industri
niuose centruose, kaip Shef- 
fielde, penkiose paties Lon
dono biednuomenės apgy
ventose apylinkėse. Liku
siose apygardose komunis
tai ragina balsuoti už dar- 
biečius, ypatingai ten, kur į 
darbietiškas ka n d i d a t a s 
yra aiškus taikos šalinin
kas.

Komunistų “Daily Work
er” ragina sumušti torius, 
nes jų išrinkimas būtų smū
gis gerėjantiems pasauli
niams santykiams.

Liberalai bando atgyti
Liberalų partija bando 

šiuose rinkimuose atgyti ir 
yra išstačiusi apie 100 kan
didatų. Kadaise buvusi vie
na svarbiausių partijų, ji 
dabar parlamente turi tik
tai keliolika deputatų. Kam 
liberalu kandid a t a v i m a s 
kenkia ir kam padeda, ne
aišku, nes už juos kartais 
balsuoja rinkikai, kurie ki
taip balsuotų už darbiečius, 
o kartais tokie, kurie bal- 
suotų už konservatorius.

Rinkimų rezultatai taps 
žinomi rinkimu dienos nak
tį.

a-------------_--------------------
56 vaikai serga 
nuo Cutter Lab. 
žalingų skiepų 
Washingtonas. — Valdžia 

paskelbė, kad visi Saiko 
skiepai, kurie dabar Kleisti 
ir prirengti vaikų skiepiji
mui, yra saugūs. Bet tuo 
pačiu laiku pripažįstama, 
kad bent viena firma, Cut
ter Laboratorijos Califor- 
nijoje, išleido skiepus, ku
rie apsirgdino 56 vaikus.

Valdžia sako, kad tęs li
kusių skiepų tyrinėjimą. 
Tuo tarpu kai kurie mies
tai, kaip tai Milwaukee, 
Wis., Brockton, Mass., ir 
Alameda, Calif., visai sulai
kė vaikų skiepijimą. New 
Yorke skiepijimas praveda
mas, bet apie trečdalis vai- 

(kų, kurie buvo numatyti 
skiepijimui, nepasirodė mo
kyklose skiepijimo dieną.

New Yorko spauda sako, 
kad daugelis gydytojų pa
taria tėvams kol kas ne* 
skiepyti vaikų, laukti, iki 
griežtesnė kontrolė užti
krins didesnį saugumą.

Valletta. — Britų karinių 
laivų, kreicerių ir naikintu
vų, eskadrilė plaukia link 
Turkijos, kur viešės per ke
turias dienas Istanbule.

Britai užmušė 17 kenyieciu, Ekonomines sunkenybes vertusios

O tos pačios nelaimingos 
Chicagos marijonų dienraščio 
redaktorius labai priešingas 
Keturių Didžiųjų tarimuisi tai
kos išlaikymo reikalais. Tokia 
konferencija, girdi, “išeis ko- 
mutoistų naudai.”

Jaunis tokia filosofija neaiš
ki. Nejaugi taikos išlaikymas 
naudingas ir reikalingas tik
tai komunistams?

Vietoje konferencijos ir ta- 
timosi, Draugas siūlo “nu-

Karštis ir drėgnas oras 
susidėję kankino miestą

New Yorkas. — Antra
dienį temperatūra čia buvo 
pasiekusi virš 83°, kas skai
toma gan karšta šiam metų 
laikui. Bet prie to prisidė
jo drėgnas tvankus oras, 
padarant dieną tvankia ir 
nemalonia.

suėmė vieną partizanų vadą
Nairobi. — Britai vėl pa

smarkino kovą prieš vieti
nius Kėny jos partizanus, 
po to, kaip jiems nepasise
kė įkalbėti partizanams pa
siduoti po “paliaubų” su
tartimi.

Jie skelbia, kad užmušė 
17 partizanų (britai juos 
vadina Mau-Mau) ir suė
mė vieną jų vadą, kuris bu
vo svarbaus partizanų jun
ginio vadas.

Britų kolonistai sustipri
no sargybas aplink planta
cijas, nes bijo, kad džiun
glėse veikiantieji partiza
nai atnaujins tiesioginius 
užpuolimus ant britų plan
tatorių.

Londono

Jugoslaviją tartis su Sovietais
Belgradas.—Patikimi Ju

goslavijos valdiški Šaltiniai 
sako, kad jugoslavai buvo 
priversti priimti Sovietų 
pakvietimą tartis, nes Ju
goslavijos ekonominė padė
tis yra labai bloga. Ame
rikos duodama Jugoslavijai 
pagalba pasirodė nepakan
kama ir Jugoslavija ran
dasi prie ūkinio subliūški- 
mo slenksčio. Pasėkoje Ti
to valdžia jaučia, kad ji bū
tinai turi pagerinti santy-

kius su socialistinėmis ša
limis, kad išsilaikyti.

Jugoslavai sako, kad jų 
dvi svarbiausios ekonomi
nės sunkenybės yra šios: 
žemės ūkis, kuris dažnai 
nukenčia dėl sausrų, ir už
sienio prekybos didelis de
ficitas. Jugoslavija 
metu skolinga 
apie 400 milijonų 
Ji nemato, kaip 
skolas išmokėti.

ŠIUO 
užsieniui 

dolerių, 
gali tas

Tarybą Sąjunga apdovanojo 
M. Šolochovą Lenino ordinu

, Maskva. — Tarybų Są
junga plačiai paminėjo savo 
g a r s i a u šio rašytojo, Mi-1 
ehailo Šolochovo, 50-tą gim-l 
tadienį. Ta proga jam bu
vo įteiktas Lenino ordinas, 
surengta jo garbei eilė li
teratūrinių vakarų, sukak
tis plačiai minėta spaudoje. 
Ištisa <ALiteraturnaja Ga- 
zeta” laida buvo pašvęsta 
Šolochovui.

Šolochovas 
garsėjo su 
“Tyliai teka 
vienos knygos Tarybų Są
jungoje išleista 7,755,000 
egzempliorių. Iš viso , 
knygų išleista 121 laida, 
20,773,000 egzempliorių, 55- 
kiose kalbose.

Paskutiniame tarybinių 
rašytojų kongrese Šolocho
vas radosi tarp tų, kurie 
aiškiausiai reikalavo vaiz- 
dingesnės ir labiau įkvėp
tos kūrybos.

pranešimai
Washingtonas.—Karo rei

kalų sekretorius Wilsonas 
sako, kad Amerikos gin
kluotos pajėgos viršija bile 
kurios kitos šalies pasauly
je. Šią savaitę eilė Ame
rikos ekspertų pradėjo sa
kyti, kad tarybinė aviacija 
pralenkė mūsiškę. Kad ta
rybinės pėstininkų jėgos 
stipresnės, yra bendrai pri
imta.

Los Angeles. — Amerikos 
presbiterijonų vi šuo tinas 
suvažiavimas priėmė rezo
liuciją už atominės ir van
denilinės bombos uždraudi
mą.

Maskva. — Tarybinis ra-" 
dijas sako, kad Edeno per
rinkimas pakenktų ateinan
čiai Keturių Didžiųjų kon
ferencijai.

Londonas. — Priešrinki
miniame mitinge Cheshire 
apylinkėje Šiaurės Anglijo
je ivyko muštynės tarp dar- 
biečiu ir torių.

Paryžius.— Užsienio rei
kalu ministras Pinay pa
skelbė, kad Eisenhoweris 
norėtų Keturičų Didžiųjų 
pasitarimus laikyti nuo lie
pos 18 iki 21. Kaip yra 
žinoma, Tarybų . Sąjunga 
pageidauja žymiai ilgesnių 
derybų.

New Yorkas. — Senato
rius McCarthy sako, kad 
Keturių Didžiųjų konferen
cija yra tiktai “užgerini- 
mas.”

Maskva. — L. Kaganovi- 
čius, vienas TSRS vice
premjerų, tapo paskirtas 
naujai sudarytos tarybos 
dėl algų ir darbo sąlygų

Didėja protestai dėl ne«ro dvasiškio nušovimo Pietuose

traukti su sovietija visus eko- Į 
nominius ir net diplomatinius 
sntykius” (Draugas, gėg. 21

Londonas.
“Daily Worker’is” padidino 
savo kasdieninę cirkuliaci
ją ant 7%, sekmadienio lai
dos ant 8%.

Yorkas. — New 
valstijos N A AC P 
Pažangos Susivie- 
vadai atsikreipė i

Chicagos marijonų, kaip ir 
menševikų, bėda tiktai tame, 
kad su jais niekas nesiskaito.

ORAS NEW YORKE
Vešiau, sausesnis oras.

New 
Yorko 
(Negrų 
nijimo) 
visus savo skyrius su ragi
nimu protestuoti prieš ne
gro pastoriaus nušovimą 
Belzoni miestelyje, Missis
sippi /valstijoje.

Tas dvasininkas, George 
W. Lee, buvo rasistų nu
šautas už tai, kad drįso bal-

suoti rinkimuose. Jis bu
vo nušautas važiuojančiame 
automobilyje, taip, kad vie
tinė policija gali teigti, jog 
tai buvo “automobilio ne
laimė.”

Washingtonas.—Stanford 
universiteto ekonomistai 
apskaičiavo, kad Indija da
bar yra labiau industriali
zuota šalis, negu Kinija.

labiausiai pa
savo romanu 
Donas.” Tos

New Delhi. — Krišna Me- 
nonas sugrįžo iš Kimios ir 
dabar daro p r a n e š i m us 
premjerui Nehru.

Londonas. — Uostų kro
vikų streikas tęsiasi. Apie 
streiką kalba ir geležinke- 
liačiai.

Dullesas žada neprileisti 
jo neutralizuotos Vokietijos

Washingtonas. — Senatas 
neįstengė atmesti preziden
tinio veto paštininkų algų 
klausimu. Prezidentas Ei- 
senhoweris atmetė Kongre
so nutarimą pakelti pašti
ninkų algas ant 8.8%. Dau
guma senatorių dabar bal
savo atmesti prezidentinį 
veto, bet jie neįstengė su
rinkti du trečdaliu balsų, 
kiek reikia, kad veto at
mesti. Prezidentinis veto 
tokiu būdu lieka galioje.

Washingtonas. — Sekrę- 
torius Dulles įspėjo, kad 
jeigu Sovietai Keturių Di
džiųjų pasitarimuose pa
siūlys neutralizuoti ir su
vienyti Vokietiją, Amerika 
stos prieš. Amerika, sakė 
Dulles, stoja prieš Vokie
tijos neutralizavimą, ne
žiūrint kokiu būdu: jai ne
patiktų suvienyta Vokieti- 
ia. kuri pasidarytų neutra- 
liška, jai taipgi nepatiktų 
susitarimas su abiemis Vo
kietijos dalimis, padarant 
jas abi neutrališkomis.

Sastroamdjojo Kinijon
Pekinas. — šį trečiadienį 

Indonezijos premjeras Ali 
Sastroamidjojo išskrenda 
Kinijon, kur jis pabus kele
tą dienų.
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Pas mus jau buvo minė
ta, kad šiemet, balandžio 
mėnesį, sukako lygiai 10 
metų, kai buvo pasirašyta 
tarp Tarybų Sąjungos ir 
Lenkijos Respublikos drau
gystės, savitarpio ir poka
rinio bendradarbiavimo su
tartis.

GERA ŽINIA!
KADAISE žymioji amerikietė žurnalistė ir kalbė

toja, Elizabeth Gurley Flynn, kuri šiuo metu yra užda
ryta kalėjime, rašė savo kolumnoje daug maž taip: Pir
madienių laukiame bijodami, nes pirmadieniais skelbia
mi aukščiausio šalies teismo sprendimai, kurie progre
syvių žmonių nedžiugina...

Taip, milžiniška dauguma aukščiausiojo teismo 
sprendimų, liečiančių darbininkų veikėjus, darbininkų 
judėjimą, buvo blogi progresyvių žmonių atžvilgiu. 
Aukščiausias teismas, kai jis esti sesijoje, visuomet pir
madieniais paskelbia savo sprendimus tuo ar kitu klau
simu. O kadangi pastaruoju metu į tą teismą kreipėsi < 
žemesniųjų teismų nuteistieji kalėjiman (einant Smitho 
aktu) asmenys, tai aukščiausias teismas kiekvieną jų 
apeliaciją atmetė, atsisakė svarstyti; vadinasi, jis 
užgyrė žemesniųjų teismų nutarimus.

Štai, kodėl Elizabeth Guriev Flynn ir rašė taip, kaip 
rašė.

Bet praėjusį pirmadienį aukščiausias šalies teismas 
padarė kitokį sprendimą. Jis, spręsdamas unijistų va
dovų— Julius Emspak, Thomas Quinn ir buvusiojo Dai
ly Workerio administratoriaus Philip Barth—bylas, at
metė žemesniųjų teismų sprendimus, pasisakydamas už 
šiuos vyrus. Jie buvo nuteisti kalėjiman dėl “panieki
nimo kongreso.” Teismas, tačiau, surado, akd jie kon
greso nepaniekino, kad jie, atsisakydami duoti tam ti
krus atsakymus į klausimus, kuriuos statė kongresinis 
ne-amerikinis komitetas, buvo teisūs, nes laikėsi Jungt. 
Valstijų konstitucijos 1-mojo ir 5-tojo papildymų (pa
taisymų).

Tai didelis Amerikos darbininkų laimėjimas. Tai 
didelis, sakysime, visų amerikiečių laimėjimas!

Vadinasi, praėjusio pirmadienio žinia, išplaukusi iš 
aukščiausio šalies teismo raštinės, buvo gera žinia!

RINKIMAI ANGLIJOJE
ŠIANDIEN, GEGUŽĖS 26 d., Anglijoje įvyksta 

parlamento rinkimai.
Kiekvienas, besidomįs šiek tiek politika asmuo, ne- 

rimastaudamas laukia rinkimu rezultatu, u
Kas rinkimus laimės? Kuri partija išrinks į par

lamentą daugiau savo atstovų-deputatų?
Parlamentą sudaro vyriausiai dvi partijos: konser

vatorių ir darbiečių. Trečioji partija, liberalų, kuri 
kadaise vaidino žymią rolę Anglijos politikoje* visiškai 
susilpnėjo. Mažai kas į ją kreipia dėmesio. Tačiau ir 
ši partija, galimas daiktas, gal išrinks desėtką savo 
atstovų.

Parlamentas renkamas penkeriems metams, todėl, 
kuri partija laimės geroką deputatų daugumą, toji per 
penkerius metus sudarys valdžią ir Angliją valdys. Bet 
ji turi turėti užtikrintą parlamente daugumą.

Kuri iš tų didžiųjų partijų rinkimus laimės: kon
servatoriai ar darbiečiai?

Nieks negali dabar pasakyti. Konservatorių spau
da Anglijoje spėja, kad konservatoriai rinkimus laimės. 
Darbiečiai sako, jie laimės.

Rinkiminė je kampanijoje abiejų parti jų vadovai - 
kalbėtojai pareiškė, kad jie stovį už ko-egzistenciją, už 
komunstinio ir kapitalistinio pasaulių taikų sugy
venimą.

Abiejų partijų vadovai sako, kad jie norį palaikyti 
glaudžius ryšius su Tarybų Sąjunga ir net su Kinijos 
Liaudies Respublika.

Aišku, mūsų vienokis ar kitokis pasisakymas An
glijos parlamento rinkimų klausimu nieko nereikš. Ta
čiau mes atvirai sakome, kad būtų daug geriau, jei rin
kimus laimėtų darbiečiai, jei darbiečiai sudarytų val
džią Anglijoje.

CENZŪRUOJA!
TUOMET, kai hitleriniai naciai buvo įsigalėję Vo

kietijoje, jie degino Sau nepatinkamas knygas. Degino 
jas viešai, netgi su tam tikromis ceremonijomis.

Tarp kitų rašytojų sudegintų knygų buvo ir vo
kiečių rašytojo, Erich Maria Remarque, knygos, šis 
autorius, mat, rašė anti-karines knygas.

Na, gimė nauja Vokietija. Vakarų Vokietija šian
dien yra paskelbta laisva, nepriklausoma ir net demo
kratine. Kas gi ten darosi šiandien?

Štai, minėtasis rašytojas (Remarque) parašo kny
gą, pavadintą: “Laikas mylėti ir laikas mirti.” Vakarų 
Vokietijos “naujieji” naciški cenzoriai, leisdami tą kny
gą, išromija ją, pašalindami tuos paragrafus, kuriuose 
pasisakoma prieš nacius!

Tiesa, knyga dar nesudeginta, bet išromyta!
Ką visa tai rodo, tesprendžia pats skaitytojas.

2 piul.—Laisvė (Liberty)-Ketvirt., Gegužės (May) 26, 1955

Ši sukaktis buvo atžymė
ta labai iškilmingai tiek 
Tarybų _ Sąjungoje, tiek 
Lenkijoje. Į Lenkiją buvo 
nuvykusi speciali delegaci
ja (kurion įėjo ir Lietuvos 
Mokslų Akademijos prezi
dentas prof. J.Matulis),va
dovaujama N. Chruščiovo. 
Gi Lenkija pasiuntė savo 
delegaciją į tarybines res
publikas tam įvykiui atžy
mėti.

Kalbėdamas tarybinės de
legacijos vardu, N. Chruš
čiovas (balandžio 21 d.), be 
kitko, šitaip sakė:

“Kaip ir numatė Leninas, 
iš antrojo pasaulinio karo 
imperialistinis pasaulis iš
ėjo patyręs naujus labai 
rimtus nuostolius. Eilės 
Europos ir Azijos šalių tau
tos nuvertė, sudaužė savo 
šalyse kapitalizmą, tvirtai 
stojo į socialistinio vysty
mosi kelią.

“Ryšium su tuo negalima 
neatsiminti tikrai pranašiš
kų Lenino žodžių, jo pasa
kytų pirmaisiais Tarybų 
vaildžios metais: “Iš impe
rialistinio karo, iš imperi
alistinio pasaulio pirmąjį 
šimtą milijonų žmonių že
mėje išplėšė pirmoji bolše
vikų revoliucija. Sekančios 
išplėš' iš tokių karų ir iš 
tokio pasaulio visą žmoni
ją.

“Tarybų Sąjungos, Kini
jos Liaudies Respublikos,
Lenkijos Liaudies Resnubli-

• kos ir kitu liaudies demo
kratijos šalių tautos sudarė 
galingą taikos, demokrati
jos ir socializmo stovvklą. 
kuri vienija 900 milijonu 
žmonių—daugiau kaip treč
dalį visos žmonijos. Tarp 
šios stovyklos šalių susifor
mavo nauji, anksčiau nere
gėti santykiai, pagrįsti tiks
lo ir interesų bendrumu, ly
giateisiškumo ir broliškos

• draugystės principais. Kiek
viena* iš šios stovyklos šalių 
vadovaujasi nuoširdžiu no
ru padėti viena kitai viso
se naujo gyvenimo statybos 
srityse. Kiekviena iš šių 
šalių iš tikrųjų yra laisva 
ir nepriklausoma valstybė, 
kuri vykdo politiką, išreiš
kiančią gyvybinius savo tau
tų interesus. Tame negali
ma nematyti didžiųjų leni
ninių idėjų apie laisvų ir ly
giateisių tautų draugystę 
įsikūnijimo, internaciona
lizmo principų triumfo.

“Kaip tik tokie yra san
tykiai tarp Lenkijos Liau
dies Respublikos ir Tary
bų Sąjungos. Praėjusiųjų 
dešimties metų rezultatai 
pilnutinai patvirtino išreikš
tą Sutartyje įsitikinimą, 
kad draugystės ir glaudaus 
bendradarbiavimo palaiky
mas tarp Tarybų Sąjungos 
ir Lenkijos tautų tarnaus 
sėkmingo abiejų šalių eko
nominio vystymosi reika
lui. Besiplečiantieji metai 
iš metų ekonominiai ryšiai 
tarp Tarybų Sąjungos ir 
Liaudies Lenkijos, tarp vi
sų liaudies demokratijos 
šalių duoda mūsų šalių tau
toms savo puikiūs vaisius. 
Tai padeda spartinti liau
dies ūkio vystymosi tem
pus.”
Lenkų delegacija Vilniuje

Ta pačia proga į Vilnių 
atvyko iš Lenkijos delega-

akademijos narys Michailas 
Smialovskis. Elta praneša:

“Vilniaus aerodrome sve
čius sutiko Lietuvos užsie
nio reikalų ministras I. 
Gaška, Lietuvos kultūros 
ministro pavaduotojas T. 
Černiauskas, Lietuvos res
publikinės profesinių sąjun
gų tarybos pirmininkas B4 
B a r a n a u s kas, Lietuvos 
Mokslų akademijos vice
prezidentas profesorius J. 
Žiugžda, rašytojas T. Til
vytis, V. Valsiūnienė, M. 
Sluckis, Vilniaus miesto 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas J. Vildžiūnas, laik- 
rašio ‘Červony štandar’ re
daktorius A. Fedorovičius, 
respublikos sostinės visuo
menės atstovai.

“Vilniaus aerodrome svei
kinimą lietuviu tautai nuo 

| liaudies Lenkijos darbo 
žmonių perdavė rašytojas 
T. Breza.

“Vilniaus Salomėjos Nė
ries vardo vidurinės moky
klos moksleiviai įteikė sve
čiams gėlių.”

Kaip matome, delegacija 
buvo labai iškilmingai pa
sitikta. Na, o toliau:

“Balandžio 19 d., Lietu
vos Valstybinėje filharmo
nijoje įvyko Respublikinės 
profesinių sąjungų tarybos, 
Lietuvos Kultūros ministe
rijos ir respublikos Mokslų 
akademijos organizuotas 
iškilmingas Vilniaus miesto 
visuomenės susirinkimas, 
skirtas Draugystės, savi
tarpio pagalbos ir pokari
nio bendradarbiavimo tarp 
Tarybų Sąjungos ir Lenki
jos Liaudies Respublikos 
sutarties pasirašymo 10-, 
osioms metinėms.

Filharmonijos salėje gau
siai susirinko respublikos 
sostinės partinių, tarybinių 
ir visuomeninių organizaci
jų atstovai, gamybos pir
mūnai, mokslininkai, rašy
tojai, kultūros ir meno dar
buotojai, mokyklinis jauni
mas. Scena papuošta Len
kijos Liaudies Respublikos, 
TSRS ir Lietuvos Valsty
binėmis vėliavomis, gėlė
mis.

“Susirinkimo dalyviai 
karštai pasveikino pasiro
džiusius prezidiume Lenki
jos Liaudies Respublikos 
delegacijos narius — lenkų 
rašytoją Tadeušą Breza ir 
Varšuvos Politechnikos in
stituto profesorių, Lenkijos 
Mokslų akademijos narį Mi- 
chalą Smialovskį.

“Iškilmingą susirinkimą 
atidarė Lietuvos respubli
kinės profesinių sąjungų 
tarybos pirmininkas Bara
nauskas. Po salės skliau
tais aidi Lenkijos Liaudies 
Respublikos Himnas, TSRS 
Himnas ir Lietuvos Him
nas.”

Kalbas sakė akademikas 
prof. Žiugžda, Vilniaus “Le
lijos” fabriko darbininkė 
Martinkienė, Vilniaus mies
to penktosios vidurinės mo
kyklos mokytojas Jablons
kis, nuo Lietuvos rašytojų 
poetė Valsiūnienė, Tar. Są
jungos Aukščiausiosios Ta
rybos narė M. Kaunaitė, 
Vilniaus Eidukevičiaus var
do odos-avalynės kombina
to inžinierius Vasiukevi- 
čius ir.kt.

Toliau, sako Elta:
“Lenkijos Liaudies Res

publikos delegacijos narys 
profesorius Michalas Smia
lovskis Lenkijos mokslinin
kų, kultūros darbuotojų, vi
sos lenkų tautos vardu karš
tai sveikina lietuvių tautą 
Sutarties pasirašymo de
šimtųjų metinių proga. Jis 
pažymi, kad draugystė tarp

(Tąsa)
Laikas bėgo greit.
Pagyvenus1 virš porą mė

nesių pasirodė, kad seniau 
sučėdyti doleriai greit tirps
ta, kaip kamparas!... Nuo 
pat atvykimo į miestą dar 
neteko nė vieno cento už
sidirbti, o išlaidų pasidarė 
daug.

Atsikėlęs vieną ankstyvą 
pirmadienio rytą, patėmi- 
jau, kad mano žmona yra 
labai blogame ūpe: jinai 
atrodė kaip kokia atominė 
bomba, kuri bent minutę 
gali sprogti! Aš‘ taip ma
nydamas neklydau. Neil
gai trukus jinai atkreipė į 
mane savo artilerijos di
džiąsias kanuoles ir atida
rė ugųį!... “Tu, senas ke
rėpla, ar tu neisi pasiieškot 
nors kokio darbo ?... Tu 
gerai žinai, kad tiktai per 
tavo kvailus suma n y m u s 
mes išdraskėme lizdelį, per 
daugelį metų sukurtą. Ant 
vietos stovintis ir akmuo 
samanomis apželia, o kilno
jamas iš vienos vietos j ki
tą palieka nuogas. Atsi- 
kraustėme į naują vietą, iš
leidome daug pinigų namo 
pataisymui ir kitokiems rei
kalams. Daugiau nieko ge
ro nesimato. Tiktai tiek 
gerai, kad turime pastogę 
kaip prieglaudą nuo šalčio 
ir lietaus. O jeigu tu ne
gausi kokio nors darbo, tai 
aš tau valgyti ant stalo ne
dėsiu. Tu galėsi eit į tuos 
savo garbinamus knygynus 
ir į muziejus ir tenai pa
valgyti. Šitą gerai įsidėk 
į galvą, ką aš tau pasa
kiau;, nelauk, iki aš tau ki
tą kartą užgrajinsiu...”

Aš visą laiką klausiausi 
žmonos pamokslo kantriai. 
Ir lūpas laikiau užčiaupęs, 
nes dalinai jaučiausi esąs 
kaltas. Tą naktį, nuėjęs į 
lovą, ilgai neužmigau: vis 
galvojau, kaip ir kokiu bū
du galima gauti kokį darbą.

Ieškau darbo
Atėjo mintis į galvą, kad 

komerciniuose laikfaščiųo- 
se telpa kožną dieną garsi
nimai, kur reikal a u j a m a 
darbininkų prie įvairių dar
bų. O aš, kaip mokantis 
du amatus, maniau gauti 
darbą be didelių kliūčių. 
Įėjęs į fabriką, drąsiai ga
liu prašyti darbo pagal sa
vo prityrusį amatą.

Per keletą savaičių apva- 
žinėjau daug dirbtuvių. Ir 
pėsčias vaikščiojau nuo 
dirbtuvės į dirbtuvę. Ir 
kiek tiktai aplikacijų išpil- 
džiau, visur darb d a v i a i,

tik perskaitę mano aplika
cijas, atidžiai į mane pasi
žiūrėjo ir pasakė, kad dar
bo neturi, bet kada turėsią 
daugiau darbų, tuomet duo
sią man žinią.

Netekęs kantrybės, pra
dėjau statyti pats sau klau
simus: Kokia gi čia velniš
ka priežastis, kad man dar
bo neduoda, nors aš gerai 
žinojau, kad jiems darbi
ninkų reikia!

Negalėdamas šios proble
mos išrišti pats, aš pasi
skundžiau savo vaikams. 0 
jie sako: “Tėvai, mes ma
nome, kad bosai fabrike ne
duoda tau darbo dėl to, kad 
esi jau senas.” Aš atkir
tau: ”Bet aš dar galiu 
dirbti, kaip ir jaunas vy
ras!” Tačiau mano skiau- 
turė nulinko į šalį, kaip 
gaidžio po muštynių.
• Dasipro tėjau, kad toks 
mano straksėjimas nieko 
negelbės. Visą padėtį nuo
dugniai apsvarstęs, paga
liau nusprendžiau eiti į val
dišką darbo ofisą, nes gerai 
supratau, kad ieškojimas 
darbo iš laikraščių garsini
mu reiškia tą patį, kaip 
įsibėgėjus smogti kakta į 
cementinę sieną!...

“Personas!”...
Nuvykęs į valdišką darbo 

biurą, pirmiausia išpil- 
džiau kortą su klausimais 
ir atsakymais. Vardas, pa
vardė, amžius. Kokį ama
tą moki? Kiek metų prity
rimo ?... Per dvi savaites 
darbo biuras mane siunti

nėjo į įvairias darbo vie
tas be jokių pasekmių.

Valdiško biuro raštinin
kė, jau senstelėjusi, pusiau 
žilais plaukais, bet labai in
teligentiška moteriškė. Ne
tekusi kantrybės sako: Man 
yra uždrausta išduoti slap
tybes, bet aš tau pasaky
siu tikrą tiesą... Jinai stai
ga ištraukė iš* stalčiaus 
pluoštą kortų, fabrikantų 
prisiųstų, ir sako: “Žiūrėk, 
kiek daug turiu reikalavi
mų tokių prityrusiu ama
tininku kokiuo esi. Bet ant 
kožnos kortos, kain sutar
tinai, yra pažymėta, kad 
darbininko amžius griežtai 
ribotas — tiktai iki 50 me
tų. Išgirdęs tokią nemalo
nią naujieną, staiga paju
tau didelį nusiminimą. Šir
dis pradėjo sparčiau plak
ti. Galvon susikraustė vi
sos kerštingiausios mintys, 
kuriomis aš tiktai galėčiau 
prakeikti kapitalistinę tvar
ką!... Koks gi vargšo dar
bininko likimas per seka
mus penkiolika metų? Tai 
yra labai plati gyvenimo 
spraga—nuo 50 iki 65 me
tų. Nors tuo laikotarpiu 
daugelis darbininkų yra ga
na darbštūs ir draugijai 
naudingi, tačiau valdan
čioji turčių klasė pasmerkė 
juos saužudingam likimui... 
Mums jau yra žinoma, kad 
nuo 65 metų įstatymais jau 
įvesta senatvės pensija. Bet 
ir ta pensija dar tokia jau
nutė, netobula, nepakanka
ma.

(Bus daugiau)

Laiškai iš Lietuvos

lenkų ir lietuvių tautų iš
augo bendroje abiejų šalių 
valstiečių kovoje prieš feo
dalus, ją sustiprino bendrai 
pralietas kraujas kovoje 
prieš hitlerinius grobikus. 
Tarybinės Armijos . perga
lės prieš vokiškąjį fašizmą 
dėka susikūrė Liaudies Len
kija. Tarybų Sąjungos tau
toms padedant, pokariniais 
metais lenkų tauta išvystė 
didžiules statybas. Ben
dradarbiavimas tarp lenkų 
ir tarybinių tautų pasi
reiškia visose gyvenimo 
srityse. Draugystė tarp 
TSRS ir liaudies demokra
tijos šalių yra galinga, ne
nugalima jėga. Teklesti ši 
didžioji draugystė!

“Po iškilmingosios dalies 
įvyko didelis koncertas. Bu
vo atlikti lenkų, lietuvių, 
rusų, ukrainiečių kompozi
torių kūriniai ir liaudies 
dainos bei šokiai.”

Didesnes savo delegacijas 
Lenkija buvo pasiuntusi į 
Maskvą, Kijevu ir Minską.

Patersoniškis R. Aučius 
gavo laišką nuo savo brolio 
Juliaus Aučiaus, kuris ka
daise gyveno Merkinės vals
čiuje, Veismūnų kaime, c 
šiandien gyvena Pagėgių 
rajone.

Padėkojęs broliui ųž laiš
ką, pasveikinęs visus, Ju
lius Aučius, tarp kitko, ra- v so:

“Mes visi gyvi ir sveiki. 
Gyvename daug geriau ne
gu būdavo prie fašistų. Tu
rime nuosavą namą. Žemės 
taipgi užtenka, nes gera že
mė) juodžemis. Laikome 
gyvulius ir paukščius. Šei
myna jau suaugo, — jau
niausias 18 metų. Pas mus 
dabar viskas eina mecha
nizacijos keliu. Daug mies
tų ir kaimų atstatyta ir 
vis plytiniai namai; visur 
stogai raudonuoja.

“Laukiame pavasario. Jau 
kovo 12 d., ale dar šalta: 
naktimis būna 20 laipsnių 
šalčio, o dieną 40 laipsnių, 
ba saulė įšildo. Neužilgo 
laukuose pradės traktoriai 
bildėti. Pas mus čia aria ir 
akėja traktoriais; mašino
mis sėja, pjauna ir kulia...

“Rašyk man dažniau.”

A. Kaulakis, Auburn, Me., 
gavo laišką nuo savo brolio 
Alfonso duktės Valės Kau- 
lakytės, gyvenančios Penio- 
nių kaime, Anykščių rajo
ne. Tarp kitko ji rašo:

“Mes esame visi sveiki ir 
gyvi. Nuo karo nenuken- 
tėjome. Mes gyvename ke
turiese. Aš, Alfonso dukra, 
rašau tamstai laišką, nes
tėvelio akys silpnos ir ran
kos dreba, sunku jam rašy
ti. Tėvelis su mamyte dir
ba kolūkyje, o mes su bobu
te nedarbingos. Bobutė dar 
tebegyvena, bet be lazdos 
nelabai paeina. Turi dide
lį reumatizmą ir nervų už-

degimą galvoje. Mano bro
lis, t. y. Alfonso sūnus, nu
mirė 14 metų (1947 m.) 
smegenų uždegimu. Aš bu
vau susirgusi stubui'io tu
berkulioze. Išgulėjau 3 me
tus vien tik ant nugaros. 
Dabar jau pasveikau ir an
tri metai, kai vaikštau su 
tam tikru proteziniu gorse- 
tu, kuri reikės nešioti dar 
dvejus metus.

Su Mielaišių Kaulakiais 
retai susitinkame. Praėju
sią vasarą buvo atvykusi 
pas mus Julė Kaulakytė ir 
sakė, kad numirė Jono Kau- 
lakio žmona. O šiaip visi 
yra sveiki ir gyvi ir gyve
na gerai.”

Richmondhillietis J. P. 
Svereika gavo du laišku 
nuo savo sesers, gyvenan
čios Kaune. Vienas laišĮlas 
rašytas anglų kalba (jį ra
šė, matyt, Sver e i k a i t*ė s 
draugė), o kitas rašytas 
lietuviškai. Jiems ten Kau
ne, neaišku, kas yra Rich
mond Hill — ar tai miestas 
savaime, ar tik šiaip sau 
gyvenamoji vietelė. Prašo 
paaiškinimo.

Be kitko, lietuviškame 
laiške rašoma:

“O kaip klausi, broli, ar 
einu į bažnyčią, tai pasaky
siu: nueinu kas sekmadienį 
ir žmonių bažnyčion eina 
labai daug. Man bažnyčia 
nelabai toli. Kaune baž
nyčių buvo daug, bet da
bar biskį sumažėjo...”

Svereika su savo žmona 
siuntė kauniškiams savo
nuotraukas (“pikčius”), ku
rias jie gavo. Jie siiOe ir 
dovanų, sudėtų į atSKirą 
pundelį, bet jų dar nebuvo 
gavę, kai rašė laišką.

Beje, į laišką įdėta ir 
Kauno vienos bažnyčios 
(Soboro) nuotrauka.



CLEVELAND© ŽINIOS
^TAIKOS PUSRYČIAI

Alau penktas metas, kaip 
Progresyvių Partija rengia 
Taikos Pusryčius Kapų Puoši
mo dienoje. Taigi toje sueigo
je būna diskusijų ir prakalbę- 
lių už taikos išlaikymą, šiemet 
Taikos Pusryčiai įvyks sekma
dienį, gegužės 29, Rothenber 
g’ų namuose, 1031 E. 125th 
St., kampas Tuscora Avė. Pra
sidės 10-tą valandą ryte ir tę
sis iki 5-tos po pietų, kad 
kiekvienas galėtų atėjęs pa
pusryčiauti sau patogiu laiku 
ir kad nepasidarytų susikimši
mas, atėjus visiems kartu. Pus
ryčiai bus iš paukštienos. Au
ka $1.
PROGRESYVIŲ PARTIJA 

^GERAI DARBUOJASI
Daugiausiai ji darbuojasi, 

kad valstijos legislatūroje ne
būtų priimti darbininkams ža
lingi įstatymai ir vietoje blo
gų įstatymų, kad būtų leidžia
mi darbininkams naudingi įs- ( 
tapymai.

Ohio Progresyvių Partijos 
direktorius Don Rothenberg 
yra užsiregistravęs legislatu
res lobijistu ir daboja, kad 
kartais patyliais, nejučiomis 
nebūtų praleidžiami pavojingi 
priešdarbininkiški įstatymai, 
nes šiais metais legislatūra su
sideda iš 21 republikono to
dėl, kad 1951 m. rinkimuose 
industrialistai stambiai parė
mė republikonus. ir tik 12 de
mokratų, nors ir demokratai 
mažai kuom skiriasi. Pavyz
džiui. demokratų vadas Jo
seph Bartunek įnešė bilių SB- 
136 neva prieš tymsterius, bet 
jis pavojingas visoms unijoms. 
Tame biliuje tarpe kitko sa
koma, kad “Jokia ypata nega
li pavartoti jėgą, prievartą ar 

PASKUTINĖS HITLERIO DIENOS
karininko Gerharde(Pagal vokiško

(Tąsa)
L ' . *.Plačiu keliu automobiliams ir veži

mams slenka šimtai, tūkstančiai žmo
nių, vieni vežimais, kiti dviračiais, kai 
kurie su karučiais, su vaikų vežimė
liais. Dauguma eina pėsti kur nors į 
vakarus, kad tik paspruktų nuo rusų. 
Tankinėse kliūtyse prie gyvenamųjų 
punktų prieigų tėra tik vienas visai 
siauras praėjimas. Rąstų ir akmenų ba
rikadose repečkoja vaikai, kurie čia 
nerūpestingai žaidžia. Vaikai turi po
pierinius šalmus ir medinius kardus. 
Jie mums linksmai linkčioja. Mes pra- 
sigrūdome pro pabėgėlių minią Potsda
mo link. Pasitinkame motociklininką, 
kuris mums pasakoja, kad rusų artile
rija jau apšaudo centrinę Berlyno dalį 
ir kad Doroteen gatvėje jau yra už
muštu.

Imperinėje kanceliarijoje dabar vyks
ta paskutinis didelis karinis pasitari
mas su fiureriu. Deja, manęs ten nebu
vo. Apie jį man tik paskui papasakojo 
baronas von Loringovenas. Paskutinį 
K^rtą Hitleris sušaukė pas save parti
jos, valstybės ii’ ginkluotųjų pajėgų 
atstovus. Šią atmenamą dieną, 1945 m. 
balandžio 21 d., kai rusų sviediniai jau 
sprogo Berlyno gatvėse, jis pirmą kartą 
pripažino, kad jis nugalėtas. Jis krei
pėsi į' savo padėjėjus su žodžiais: 
t‘... Karas pralaimėtas... aš nutariau 
lusižudyti”. Jis taip pat pasakė, kad 

' pasiliks Berlyne ir neperkels savo būs- 
- tinės į vakarus. Generolui - feldmarša

lui Keselringui jis perdavė aukščiausią 
karinę valdžią ir suteikė jam teisę “va
dovauti vyriausybės reikalus” pieti
nėje Vokietijos dalyje, o grosadmirolas 
Denicas gavo tokias pat teises jos šiau
rinėje dalyje. Gebelsas, Bormanas ir 
Krebsas turėjo pasilikti prie Hitlerio 
imperinėje kanceliarijoje.

Prieš išvažiuojant į Potsdamą aš vėl 
įsakiau sustoti, kad surinkčiau savo 
išsitiesusią kolona. Du mūsų naikintu
vai praskrenda viršum mūsų į rytus, į 
kautynes. Mus pasiekia tik fronto 
>bfonžgesys, kaip tolimas perkūno dun
dėjimas. Prie stoties mes pravažiuoja
me pro 20 ar 30 nesprogusių bombų, 
kurios čia liko nuo paskutinio oro puoli
mo prieš Potsdamą. Prie senos pilies 
tiltų mes turime sustoti. Ties tankinė
mis kliūtimis tarp abiejų tiltų susigrū-

sulaikymą^ kad išgauti atlygi
nimą — algą pinigais ar kito
kia vertybe. Nusikaltusiems 
tam įstatymui bausmė nuo me
tų iki 3 m. kalėjimo.” Kuomet 
šis bilius taip nusako, jam pa
tapus įstatymu, būtų pavojin
gas ne vien tymsteriams, bet 
ir visoms darbo unijoms, nes 
kiekvieną darbininką, išėjusį j 
streiką, galėtų dėti Į kalėjimą 
nuo vienų iki 3 metų. Kitas, 
gal dar pavojingesnis, unijoms 
bilius po gražiu vardu ‘‘Teisė 
prie Darbo,’’ kuris tikrenybė
je reiškia teisę į skebų nelie
čiamybę.

Kuomet darbininkai reika
lauja valstijos įstatymų leidė
jų. kad išleistų darbininkams 
naudingų įstatymų, tai, jeigu 
kartais ir tampa priversti įneš
ti į legislatūrą bilių, naudingą 
darbininkams, tai kitas įneša 
tam priešingą bilių. Pavyz
džiui: CIO unija surinko po. 
peticijomis 200,000 parašų su 
reikalavimu padauginti bedar
biams pašalpą; bilius tapo 
įneštas, bet ‘‘padėtas poilsiui,” 
tuo patim kartu republikonų 
senatorius Pollock įneša biliu 
SB-394 už sumažinimą bedar
biams pašalpos, nuimant po 
$5 nuo bedarbio šeimynos na
rių.
DAUG DARBO PROGRESY- 
VIAMS IR UNIJOMS

Pastojimui kelio tokiai di
delei spėkai, kuri pasikėsino 
surakinti darbininkams ran
kas su priešdarbininkiškais 
įstatymais, kad jie nebegalėtų 
kovoti už savo reikalus, Pro
gresyvių Partija, su Don Ro
thenberg’u priešakyje, atsi
šaukė į Ohio piliečius, leidžia 
biuletiną “This Week In Your 
Capitol.” Iš karto leido po 250 

Boldto apsakymą)
do šimtai automobilių ir vežimų. Aš 
išeinu iš automobilio ir mėginu išnarp
lioti šį mazgą.

IX
Rėkia vyrai ant vežimų, keikiasi šo

feriai, bejėgiškai verkia moterys, lai
kančios ant rankų susuptus į antklodes 
vaikus.

Prie tiltų dirba pionieriai, kurie deda 
po jais sprogmenis ir nesprogusias 
bombas. Pagaliau, mes važiuojame pro 

> miestą. Pirmojo Prūsijos karaliaus se
noji pilis visiškai sugriauta. Turime va
žiuoti šalutinėmis gatvėmis. Kelią už
tveria pastatų nuolaužos ir sviedinių 
padarytos duobės. Tarp žvirgždo ir 
šiukšlių kelyje voliojasi įtrūkęs Pots
damo įgulos senosios bažnyčios varpas. 
Toj-e bažnyčioje Adolfas Hitleris atliko 
Trečiosios imperijos krikštynų apeigas 
ir iškilmingai prisiekė prie Fridricho 
Didžiojo karsto. Apdegusios bažnyčios 
langai žiūri į mus, kaip kerštu lieps
nojančios akys. Miesto pakraštyje tarp 
parkų pastatytas vilas gaubia rami tyla. 
“Sans-souci” rūmai taip pat nenuken
tėjo nuo priešo bombų. Pagaliau mes 
jau esame Eichės kareivinėse. Mus pa
sitinka kvartirmeistrai. Įsakymai byra 
kaip iš gausybės rago. Kada visiškai 
išvargęs Freitagas 8 vai. vakare grįžta 
iš imperinės kanceliarijos, viskas, kas 
buvo ypatingai svarbu, jau padaryta. 
Juk visa tai reikalinga tik laikinai, mes 
ir čia neilgai pasiliksime.

Sekantį rytą jau yra gandų, kad šta
bo būstinė bus perkelta į Reinsbergą, 
ir iš ten, tur būt, dar toliau, į Liubeko 
rajoną. Nesiryžtu tikėti. Nejaugi po ke
lių dienų aš vėl pamatysiu žmoną ir 
vaiką? Tą pačią dieną aš gaunu iš ge
nerolo Detlevseno įsakymą suorgani
zuoti paties sausumos kariuomenės vy
riausios vadovybės štabo gynimą. Aš 
telkiu kovinę grupę, atlieku, kiek tai 
galima, tankų žvalgybą ir blokuoju eže
rų perėjas į vakarus ir į rytus nuo 
Potsdamo, prie Geltovo, Verderio ir 
Markvardo. Pabėgėlių sriautas vis di
dėja, aplink visiškas nusiminimas. Ba
landžio 23 d. rytą baronas gauna Įsa
kymą tuojau atvykti į imperinę kance
liariją su daiktais, reikalingais kelioms 
dienoms. Jis žino, ką tai reiškia. Mums 
visiems sunku skirtis su juo. / .

(Bus daugiau)

cgz., dabar, kad pasiekti visų 
Ohio valsijos miestų unijų bei 
progresyvesnių organizacijų 
vadus, pradėjo leisti po 1,000 
cgz. Biuletinas supažindina su 
viskuo, kas dedasi legislatūro
je, ir iš anksto sužinojus, ku
rią dieną blogas bilius bus vie
šai apkalbamas, atsišaukia į 
visas organizacijas, kad atsiųs
tų į Columbus po ganėtiną 
skaičių atstovų pastojimui ke
lio to biliaus praleidimui.

Pinigų nesant, negalima pa
samdyti darbininkų išleidimui 
literatūros bei prirengimui jos 
išsiuntinėjimui. Don Rothen- 
berg’as susikviečia savo drau
gus, kurie ateidami, vieni die
nomis, kiti vakarais, skubiai 
dirba kartu, sumimiografuoja 
l iteratūrą, su dėsto lapus ir su
sega, sulankstė, sudeda į kon
certus, užadresuoja ir prideda 
pašto ženklelius. Kaip bema
tant 1,000 egz. didelių laiškų 
eina savais keliais. J. N. S.

Redakcijos Atsakymai
J. Pa—nui, Hamilton, Ont. 

—Dėkojame už rašinėlį, bet 
pasinaudoti juo negalėsime. 
Kai kurie žodžiai neįskaito
mi. Adreso, kurio prašote 
prisiųsti, nesiunčiame, nes, 
jei jį ir turėtumėte, tai su 
tuo asmeniu susirašinėti 
negalėtumėte.

J—čiui. — “Spėliojimas”! 
persilpnas. Kreipkite juo 
didesnio dėmesio į eilėraš
čius. Prozinis rašinys, lai 
bus jis ir silpnas, skaityto
jui vis pakenčiamas. Bet 
eilėraštis, jei jis silpnai su
kurtas, labai rėžia skaity
tojo ausį ir atgrasina jį nuo 
visokių eilių skaitymo.

CHICAGOS ŽINIOS
Pasekminga operetė

Pamačius operetę “Fle- 
dermous,” bendrai imant, 
gavosi geras įspūdis. LKM 
Choras turi meninių pajė
gų, kurios, atrodo, dar nė
ra pilnai išnau d o j a m o s. 
Čia reikėtų nepamiršti, kad 
visų vaidintojų laikas yra 
ribotas repeticijoms ir ki
tiems parengimams.

Tarnaitė (Estelle Bog- 
den) pradžioje buvo gal 
kiek perdrąsi, nors šiaip 
jau neblogai vaidino. Eu
ropoje, ypač senesniais lai
kais, tarnaitė buvo tarnai
tė... nors nusigrįžusi ji į 
saują juokėsi iŠ savo ponų,

METHUEN, MASS.
Maple Parkas

Maple parkas sužaliavo 
pavasario grožiu, pasipuošė 
žaliais lapais, lyg žydinti 
rožė, — lyg mergelė gra
žiais šventadienio rūbeliais, 
taip gamtužė pasipuošė ža
liaisiais medeliais.
Ten birželio gražią dieną,— 

12-ta vadinsim, 
Iš visų miestų suskridę 

dainužę supinsim.
Pavasario puikus vaizdas, 

pusių aromatas, 
Pakvėpavę tyru oru 

atgausim sveikatas.
Tai bus birželio 12 dieną, 

kuomet įvyks Massachu
setts valstijos lietuvių ren
giamas gražus piknikas.

Kiekvieneriais metais bir
želio mėnesyje yra rengia
mas pažangiųjų lietuvių 
pirmas pavasarinis pikni
kas, kur šiuo sezonu atsi
daro vasariniai parengimai 
labai smagiems pasilinks
minimams.

Toks piknikas esti labai 
smagus, kadangi iš po žie
mos slogio dar pirmą kar
ta atvirame ore suvažiuo
jama į žaliuojančią pamiš
kę. Ta diena nors yra vi
sai artėjanti prie ilgiausios 
metų dienos, tačiau tokioj 
aplinkoj ji pasirodo labai 
trumpa dėl pavasarinio 
grožio Maple parke.

Pats parkas yra senas. 
Jame būnant, visuomet pri
simena jaunystės dienos. 
Prisimena malonios praei
ties svajonės. Ten smagu, 
kuomet daug draugų suva
žiuoja.

Nieks ten tą dieną nenuo
bodžiauja; tik norisi dai
nuoti kartu su gojaus 
paukšteliais ir dar kartą 
pasidžiaugti gražiąja gam
ta.

Taigi, nebetoli birželio 12 
diena. Reikia pasiruošti vi
sur ir visiems dalyvauti ta
me piknike.

Geriausia nepalikti kiek
vienam atskirai, bet orga
nizuotai veikti, kad kuo 
daugiausia galėtų nuva
žiuoti žmonių.

Mat, vien tik parkas, kad 
ir gražiausias, tai dar ne
sudaro kermošiaus. Paki
lęs ūpas jaučiamas tik I 
masinėse sueigose, kur su
sidaro daug įvairumų. Lai
ko nebedaug. Rašykite iš 
kolonijų, kaip besirengiat 
į šį pikniką, ir ar jau gal
vojate apie liepos 3-čios 
Laisvės pikniką Montello, 
Mass.

Lawrencieciai rengia gra
žų bankietą šį sekmadienį, 
gegužės 29 d., popietiniu 
laiku. Tikslas gražus: pa
gelbėjimui sukelti $10,000 į 
Laisvės fondą. Supranta
ma, kad visos kaimyninės 
kolonijos pagelbės Lawren- 
co draugams jų pastango
se,—nuvažiuos ir dalyvaus.

J. M. Karsonas 

bet į akis nedrįso išsišokti. 
Vėliau, paskutiniame veiks
me, tačiau, ji savo dalį, kai
po meilužė-artistė, išpildė 
gana gerai.

Rosalinda (Helen Stum- 
bris) savo išvaizda ir vaidi
nimu buvo gana įtikinanti 
kaipo išlepinta poniutė. Ji, 
tačiau, turėjo kiek kitaip 
elgtis su tarnaite. Nors ir 
ne grubiai, bet reikėjo dau
giau autoriteto parodyti.

Alfredas (Adolph Stum- 
bris) kartais gal kiek ne 
vietoje šypsojosi, pavyz
džiui, kai jį su meiluže už
klupo kalėjimo viršininkas. 
Čia ir “wild cat” šiurpulys 
nukrėstų... nes su aristo
kratais tokioj, padėtyj , špo
sų nėra... žmogus tada ir 
už musę mažiau vertės te
turi... Be to, vienas su 
savo “poniute” būdamas ji's 
atrodė nedrąsus. Reikėjo 
kiek daugiau “jausmų” pa
rodyti. Jo meilužė Rosalin
da buvo daug natūralesnė.

Orlofskis (Dolores. Pa- 
zar), reikia pripažinti, bu
vo beveik profesionaliai to
bulas. Ta rolė nėra leng
va, nors iš pirmo žvilgsnio 
to pastebėti negalima. Pa
lyginus su Dr. Falke (Ed
die) matosi skirtumas. Dr. 
Falke — Fledermaus aris
tokrato padaužos bruožų 
savo elgesyje mažai teparo
dė. Jo išvaizda buvo “šikš- 
nosparniška,” bet veiksmai 
truputį per lėti.

Atvirai kalbant, vyrai vi
si buvo silpnesni. Kalėjimo 
sargas (Budrys), tačiau, 
buvo išimtis. Kaipo gir
tuoklio viršininko pareigū
nas, jis buvo natūralus ir 
savo veiksmais, veido iš
raiška ir kalba. Jis prida
rė juoko scenoje, kur tikru
moje daugiau to turėjo pa
daryti Fledermaus.

žodžiu, kaip yra sakoma 
Amerikoje, ar vyras turi 
būti “man or mouse.” Fle
dermaus tai jau turėjo būti 
ne “mouse.” Vyrai turėtų 
tik šiek tiek daugiau pasi
stengti ir visa operetė būtų 
daug spalvingesnė.

Publikos buvo nemažai ir 
atmosfera, bendrai paėmus, 
buvo jauki, draugiška. To
kių parengimų ateityje tu
rėtų būti daugiau. Kaipo 
mėgėjų grupė, LKM Cho
ras pasirodė gerai.

žiūrovas

Springfield, III.
Piknikas

LDS 29-tos kuopos pikni
kas įvyks sekmadienį, ge
gužės 29 d., t. y. dieną prieš 
Decoration Day. Pikniko 
vieta — ant Pakutinsko 
farmos. Pradžia 2 vai. po
piet. Bus ir programa, o 
Šokiams gros Otto Butchak 
orkestrą.

Jeigu pasitaiktų lietin
gas oras, tai piknikas atsi
būtų sekamą sekmadienį.
Mirė Marijona žvingilienė

Beglobodama savo vyrą 
Vincą, kuris ilgą laiką bu
vo ligoninėje, vėliau jam 
koją nupiovė ir dabar nėra 
dar sveikas, pagaliau Ma
rijona ir pati susirgo ir 
nuo širdies smūgio mirė.

Liko dideliame liūdesyje 
gyvenimo draugas Vincas, 
duktė, žentas ir anūkai.

Žvingilai abu buvo pa
žangūs žmonės ir ilgų metų 
Vilnies skait y t o j a i. Kol 
jiems sveikata tarnavo, vi
suomet dalyvavo pažangia
me judėjime ir lankė pa
rengimus.

Marijona buvo gimusi 
Lietuvoje ir atkeliavo šion 
šalin dar jauna būdama. Su 

Vincu išgyveno gražioj san
taikoj apie 30 metų. Mirė 
sulaukus 73 metų.

Palaidota Oakridge kapi
nėse. Jos vyras Vincas lie
ka podukros globoje, kuri jį 
prižiūri, kaip tikra duktė.

J. Starkevičius

Gegužes 23-čią didmiestį at
lankė pirmoji tranki šio pava
sario žaibų audrą. Smarkiai 
palijo. Dieną dėl miglų daug 
lėktuvų buvo sulaikyti nuo 
išskridimų.

Brockton-Montello, Mass.

Kviečiame visus į pušynų tyrą orą linksmai laiką 
praleisti. Čia susieisite gerų draugų, kurių jau seniai 
nematėte.
Pradžia 1-mą vai. dieną Rengimo Komisija

PRAŠOME ATYDOS! I
Prašome dalyvauti žemiau nurodytuose paren

gimuose, kurie rengiami paramai 
dienraščio Laisvės

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Tautiško Namo Draugovė

Įvyks Memorial šventes Dienomis

Gegužės 29 ir 30 May 
Pradžia 1-mą vai. dieną

Per Dvi Dienas Bus Gera Muzika nuo 4 P.M.

Lietuvių Tautiško Namo Parke
Winter ir Keswick Rd.

Taipgi bus dainų ir sporto programa 
Bus gerų valgių ir gėrimų

<Į Wilkes-Barre—Plymouth, Pa.
Išvažiavimas į farmas, L.L.D. 97 kuopos, jau visai 

arti. Gegužės-May 29 d. Kazlauskų farmoje įvyks 
gražus išvažiavimas. Prasidės apie 12 vai. dieną. O 
jei minėtą dieną lytų, tai išvažiavimas įvyktų ant ry
tojaus, nes bus Memorial Day šventė. Taigi kaip ma- 

Itote, šis savaitgalis bus visiems prieinamas išėjimams, 
| pasilinksminimams ir pasisvečiavimams.

Taigi prašome visus draugus ir pažįstamus daly
vauti mūsų gražiame išvažiavime. Dabartiniu laiku, 

; mieste, namie buvimas, tai tiesiog prasižengimas 
prieš save, nes' suprantama, jog pavasario tyras, gai- 

i! viliantis oras kiekvienam reikalingas. Taip pat už- 
- kandžių ir išgerti šiame išvažiavime bus įvalias. Įžan- 
■0 gos nebus.

U KELRODIS: Kelias 415 į Harvis Lake, ir palei šį 
| ežerą važiuojant, privažiuosite Amusement Park, čia 
į sukite į šoną tuo pačiu keliu ir už apie mylios priva

žiuosite 29 kelią ir čia matysite tiesiog didelę baltą 
stubą. Tai čia ir bus šis piknikas.

j Kviečia Rengėjai
,į «įB—.......—

Rochester. N. Y.

PIKNIKAS
)

Gegužės 28 Mav, 6 P.M.
Gedemino Salėje, 575 Joseph Ave.

Lawrence, Mass.

BANKETAS
Gegužės 29 May

Maple Park, Methuen
I  ... ....................... ~~ I IT^
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5 pusi.-Laisvė ( Liberty)-Ket virt., Gegužės (May) 26, 19Č5

Numažino kavos kainą
New Yorke daugelyje krau

tuvių kavos kainos nupuolė iki 
75 centų už svarą. Tai veik 
pusė tos kainos, iki kokios vie
nu- tarpu pernai buvo užkelta. 
Ši kaina yra žemiausia bėgiu 
paskiausių penkerių metų.

Pernai, kada kainos buvo 
nesvietiškai užkeltos, kavos 
vartojimas numažėjo. Šia nuo
laida bando atgauti prarastus 
vartotojus.



NewYorkti^z/z^fZlnkH
New Yorko žmonėms 
svarbu portorikiečiy 
gyvenimo sąlygos

Du žymūs valdininkai ir 
daug vadovaujančių unijistų 
pareiškė, jog miesto portori- 
kiečių gyvenimo sąlygos gyvai 
paliečia viso miesto, visų žmo
nių gyvenimą. Tai dėl to, sa
kė jie, kaip valdžia, taip ir 
kiekvienas padorus pilietis tu
rėtų stengtis, kad portofikie- 
čių gyvenimo sąlygos būtų 
žmoniškos.

Tos mintys buvo iškeltos vi
są dieną užtrukusioje konfe
rencijoje, New Yorke, kur da
lyvavo 53 AFL ir 31 CIO uni
jų atstovai.

Garbės svečiais kalbėtojais, 
greta eilės vadovaujančių uni
jistų, unijų viršininkų, buvo 
teisėjas Nathaniel Kaplan ir 
valstijinis rendoms administra
torius Abrams. Jų kalbos įdo
mios. Greta kitko, jie pasakė 
tokių minčių:

Teisėjas Kaplan smerkė 
“stipriarankišką” atsinešimą 
link portorikiečių jaunimo. Jis 
sakė, jog tai ženklas, kad “vi
suomenė neatlieka savo parei
gos mūsų vaikams ir ieško pa
siteisinimo,” kaltina už tai 
portorikiečius. Jis sakė, jog 
atsakingumo dėl blogumų jau
nime reikia ieškoti skurde, 
diskriminacijoje, bloguose na
muose, stokoje patogumų pa
silinksminimui.

Teisėjas dirba vaikams teis
me. Galima spręsti, jog jo žo
džiai paremti kasdieniniais iš
gyvenimais teisme.

Administratorius Abrams žy
mėjo, jog apie 50 procentų 
New Yorke apsigyvenusių por
torikiečių (neseniai vykdyta
me apklausinėjime) pasisakė 
norinčiais namo sugrįžti gy
venti, jeigu galėtų. Jis sakė, 
jog to priežastimi, matomai, 
yra tas, kad “portorikiečiai čia 
neranda tų sąlygų, kuriomis 
naudojasi kiti piliečiai.” Jis ra
gino kiekvieną “padorų žmo
gų’’ rūpintis padėtį gerinti de
mokratinėmis priemonėmis.

Konferencija nutarė eilę 
veiksmų, daugiausia švietimo, 
agitacijos srityje. Gi konferen
cijos tam tikslui bus šaukia
mos kas 3 mėnesiai, vietoje 
lig šiol buvusių metinių. Tam 
vadovauja AFL ir CIO unijų 
centrai New Yorko mieste.

I. S.

e

Atrastą šaldytuve vy
rą įtarė vagystėje

East New Yorko policijai 
pasigirdo keisti garsai 3 va
landą naktį krautuvėje prie 
1205 Sutter Ave. Jie įsigavo į 
vidų pažiūrėti. Rado jau gero
kai aptrankytą saugiąją šėpą, 
bet vagių neranda. Pasišaukė 
daugiau talkininkų.

Pagaliau, vieną rado susigū
žusį ant didžiulio šaldytuvo, 
apsidangsčiusį maišais, o an
trasis, 250 svarų vyras, danti
mis bekalenąs šaldytuve.

Columbia Universiteto ben
drabučiuose besiruošiančius 
egzaminams mokinius sujaudi
no aplink kampusą šumijan- 
tis vyčių paradas. įstaigos pri- 
žiūrovai ėjo iš kambario į 
Kambarį iki jaunuolius numal
šino.

Policistas Lynch, gyvenąs 
290 West 12th St., Greenwich 
Village, susipyko ir susibarė 
eu žmona, žmona pagriebė jo 
revolverį ir jį peršovė. Lynčai 
turi tris mažus vaikus.

Protestantiška Salaveišių Ar
mija pravedė mieste penktąjį 
metinį vajų. Pasisekimas dide
lis: surinko net $1,149,444. 
Gavo stambių aukų nuo tur
čių. Bet nemažai sudėjo ir 
į>rasčiokai mažomis sumomis.

Laivakroviai gaus 
atostogas su alga

Pasėkoje vėlesnių unijos lai
mėjimų, apie 12,000 laivakro- 
vių New Lorke ir srityje šią 
savaitę gaus čekius, kaip atos
togoms mokestį.

Mokestį gaus ne kiekvienas, 
kuris dirba prieplaukose, bet 
kuris yra išdirbęs ne mažiau 
700 valandų paskiausių 12 mė
nesių laikotarpiu. Turintieji 
700 valandų gaus vienos sa
vaitės algos sumą. Išdirbusieji 
1,200 ar daugiau valandų gaus 
2 savaičių mokestį.

Dvisavaitinių nedaug — lik
tai 1,413. Po savaitę gausian
čių yra 10,738. Geros darby- 
metės laikais New Yorko uos
te ir apylinkės prieplaukose 
dirba apie 25,000 darbininkų. 
Taigi, apie pusė visų darbinin
kų neišdirbo atostogos gauti 
reikalingų minimum valandų.

New Yorko demokra
tai tikisi laimėti

’ New Yorko valstijos demo
kratų viršininkas Balch pra
našauja, kad demokratai lai
mės šią valstiją ateinančiuose 
prezidentiniuose rinkimuose 
1956 metais. Jis sako, jog pre
zidentas Eisenhoweris nesutei
kė žmonėms to, ko iš jo tikė
josi,” ko iš jo laukė, “o žmo
nės tai žino.” Sakė, jog jis 
ypačiai apleido farmerius.

Demokratų lyderis tai pa
reiškė sakydamas kalbą Nia
gara apskrities demokratų 
bankete.

PRISIPAŽINO KALTU
Albert Anastasia, paskilbęs 

pelninguose raketuose, teisme 
prisipažino kaltu nusukime 
nuo valdžios taksų. Vienas ar
gumentų prieš jį būtų buvęs 
tas, kad 1948 metais jisai prie 
Foil Lee pasistatė 45,000 kai
nuojantį palocių. Tam reika
lui pinigų iš sutaupų bankuo
se nepaėmė, o metinių pajamų 
raportavo tiktai $12,462.

Spauda mini, kad jis palai
kė ryšius su Murder, Inc. Va
dovavęs sudaryme planų nu
žudyti bent 63 asmenis, ta 
linkme yra buvęs įtardinėja- 
mas. Vienok už tai nebuvo ir 
nėra įkalintas. Dabar jis yra 
išleistas po $10,000 kaucija.

Ir šioje byloje turėjęs prieš 
jį liudyti kontraktorius Ferri 
keistai dingo be žinios. Senes
nėse bylose buvo dingę keli 
liudytojai. Nei jų kūno rado, 
nei gyvus matė.

Vėl mažiau vaiką 
pasidavė čiepijimui

Praėjusį pirmadienį dar di
desnis procentas žadėtų čiepy- 
ti vaikų neatvyko į mokyklas 
gauti čiepus nuo polio. Mato
mai, jų tėvus paveikė abejo
nės apie čiepų saugumą po to, 
kai vienos kompanijos paga
minti čiepai pasirodė ne sau
gūs.

Miestinės sveikatos komisi- 
jonierius daktarė LeonaBaum- 
gartner už tą paskleistą tėvuo
se nepasitikėjimą čiepais kal
tina visašališkosios valdžios 
“delsimą” ir nepateikimą “aiš
kaus nuosprendžio.”

Gi nacionalės Fundacijos 
viršininkas Basil O’Connor pa
reiškė, jog kalti “ekonominio 
lenktyniavimo nuostatai.” Ki
tais žodžiais, tai reiškia, jog 
kalta valdžios politika, pave
dusi taip svarbaus serumo ga
minimą kompanijoms, kurioms 
rūpi pelnas.

Fundacija yra ta įstaiga, ku
ri per metų metus rūpinosi 
surinkti aukų tyrinėjimams 
vaikų paralyžiaus priežasties 
ir atradimui tai ligai gydymo.

Jaunas mandruolis 
užsimušė upėje

Newyorkietis William Oli- 
var, 17 metų, ruošėsi gegužės 
24-tą įstoti militariškon tarny
bon paratrooperiu. Gegužės 
23-čią jisai su svo draugais ba- 
liavojo. Įsigėrę alaus, degtinės.

Tokiame šauniame ūpe 
esant, jie užėjo ant Harlem 
tilto. Kilo kalba apie tai, iš 
kokių aukštumų vykdomi pir
mieji šokimai su parašiutu.— 
t), nuo tokio tilto man niekis 
nušokti be parašiuto, — pasa
kęs savo draugams. Tie bandę 
įtikinti, jog čia šokti būtų pra
žūtis. Bet vyrukas nušoko 180 
pėdų. Ore jo kūnas apsisuko 
nepatogion pozicijon, jis 
trenksmingai plekštelėjo j 
vandenį nugara žemyn ir tuo
jau nugrimzdo.

Du jo draugai nubėgo nuo 
tilto ir nuplaukė ton vieton, 
kur jis nušoko, o tretysis pa
šaukė policiją. Už valandos 
policija surado jo kūną.

Mažiau kandidatą 
į mokytojus

New Yorko valstijos 11 ko
legijų, kurios paruošia studen
tus mokytojų pareigoms, šie
met išleidžia 13 procentų ma
žiau mokytojų, negu išleido 
pernai. Tuo tarpu mokyklose 
klasės yra perpildytos moki
niais ir jie kas metai daugėja.

Mokytojai sako, jog dabar 
siautėjanti ragangaudystė, pa
blogintos darbo sąlygos dėl 
perpildytų klasių, taipgi neda- 
mokėjimas eiliniams mokyto
jams stabdo jaunimą nuo sicki- 
mosi tos svarbios profesijos.
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DĖMESIUI BOSTONO APYLINKĖS!
Išanksto Pasiruoškime Linksmam Pasimatymui

PIKNIKAS
Liepos 3 ir 4 July

Naujosios Anglijos Lietuviai
Turės savo tradicijinį pikniką 
per ištisas dvi dienas. Čia lie
tuviai linksmai apvaikščios : 
garbingąją Amerikos Nepri
klausomybės pasiskelbimo šven
tę — 4-tą dieną Liepos.

Šis Piknikas Bus
LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO PARKE 

Winter Street ir Kės wick Rd.
Brockton (Montello), Mass.

Pelnas nuo šio pikniko yra ski
riamas paramai dienraščio Lai
svės. Tai visi apšvietą bran
ginanti žmonės atsilankykite. 
Nes savo atsilankymu jus ma
terialiai paremsite Laisvę, su
stiprinsite ją gyvuoti ir kas die
ną nešti į jūsų namus žinias ir 
moksliškus raštus.

Graži Dainy Programa 
Gros Šauni Orkestrą

Gražiame pušyne jaukiai pasi
klausysite sielą jaudinančių lie
tuvių liaudies dainelių.

įk..

GERIAUSI VALGIAI
SvečiŲ Priėmimui

Laukiame Linksmo Pasimatymo
Rengėjai

Visada Bostono Apylinkes pik
nike būna daug svečių iš Nau
josios Anglijos ir iš toliau. Jų 
pavaišinimui gaspadines ant 
vietos gamina geriausius val
gius. Tad savo vakacijų proga 
iš visos Amerikos traukite į šį 
pikniką.

Žymus valdininkas pa
sisakė prieš masinį 
šalinimą iš namą

New Yorko valstijos ren- 
cloms administratorius Charles 
Abrams smarkiai pasmerkė 
miesto valdžios vykdomą ma
sinį šalinimą iš namų biednuo- 
menės ir darbo liaudies iš tų 
plotų, kuriuose jie per metų 
metus gyveno. Pareiškė, jog 
toks neva “laužynių šalini
mas” turi būti sustabdytas.

Valstijinės politikos stebėto
jai įmato, jog tas gali reikšti 
Abramso atvirą susikirtimą su 
miestinių statybų koordinato
riumi Moses, kuris vartoja 
valdžios skiriamus statyboms 
davinius Title 1 namams.

Koki tie Title 1 namai?
Po tuo nuostatu leidžiama 

šalinti iš namų gyventojus, nu
griauti ištisus blokus biednuo- 
rnenės ir darbininkų apgyven
tų namų, tuos plotus pavesti 
privatinėms kompanijom^. 
Kompanijos stato brangiomis 
rendomis namus, į kuriuos tie 
buvę tų plotų gyventojai ne
beišgalės sugrįžti. Gi staty
boms tų namų valdžia duoda 
kompanijoms stambias pasko
las. Moses yra tokių namų sta
tybos didis šalininkas. Gi da
bartinis Abramso pareiškimas 
kerta tiesiog Moses planams.

Sužeista gatvėje
Bronx gyventoja Doris La

bel!, 19 m., tapo taksiko pavo
jingai sužeista gatvėje. Ji pa
darė tą klaidą, kurią daro 
tūkstančiai kitų kas dieną : ji 
tikėjosi, kad automobilistai ją 
saugo, užmiršo saugoti pati 
save. Vairuotoją paskaitė ne
kaltu.

Žmonės noriai pasirašo 
peticijas už taiką

New Yorko American La- 
bor Party pradėjo rinkti pa
rašus už taiką Washington 
Heights srityje. Sritis turi ne
mažą nuošimtį vidurinės kla
sės narių ir geriau gyvenan
čių darbininkų.

Pradedant darbą, kai kas 
spėliojo, kad šioje srityje sun
kiau eisis, negu kitur. Tačiau 
praėjusį šeštadienį vykdytas 
pirmasis bandymas parodė, 
jog mažai kas atsisako pasira
šyti. Pavyzdžiui, prie vieno 
kampo (181st St. ir St. Nicho
las Ave.) neišbuvus nė valan
dos gavo 60 parašų.

Greta rinkėjo parašų, ten 
pat buvo atsistojęs trukdyto
jas, kuris praeiviams rėkavo: 
“Nesileiskite tai propagandai 
jus sukvailinti, nesirašykite!” 
žmonės tik patrauko pečiais, 
šūkaliojantį prieš taiką pa
skaito keistuoliu, pasirašo pe
ticiją ir pareiškia pagarbą pa
rašų rinkėjams.

Išdalinta šimtai lapelių.
Darbiečiai parašus nuveš 

UN dešimties metų sukakties 
posėdžiui į San Francisco.

D-tis

Republikonas senatorius 
įves įspėjo New! Yorko valsti
jos republikonus užmiršti Dc- 
wey’aus gubernatorystės laikų 
nesusipratimus. Jis sako, jeigu 
savitarpiniai republikonų gin
čai tęsis toliau, republikonai 
gali pralaimėti valstiją rinki
muose 1956 metais.

Buvęs kumštininkų čempijo
nu Rocky Graziano sako, kad 
jis prasikaltusių jaunuolių tė
vus baustų pinigiškai. Grazia
no savo jaunystėje patsai yra 
buvęs jaunamečiu prasižengė
liu. Sunku' pasakyti, kokia bū
tų buvusi jo ateitis, jeigu ne
būtų) radęs kelio į turtingu 
sportą.

\

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE REAL ESTATE

Nurses—RN. (2) Dienom. Pra
leiskite vasarą 7 mailių nuo juros, 
110 lovų ligoninė. Abelnai 1 ar 2 
lovose ligoniai, skyriuje 18 lovų. 
Pilnas užlaikymas; linksma aplinka. 
Nuolat jei pageidaujama. Šaukite ar 
rašykite Supt. Allen Wood Tubercu
losis Hospital, Allenwood, N. J.

FArmingdaie 5-6361
(99-105)

Reikalingos Slaugės. Operating
Rūme. Šaukite Nursing Office:

NASSAU HOSPITAL 
Mineola, L. I.

Pioneer 2-4200—Ext. 277-278
(99-105)

HOUSEWORK—UNDER 40
Sleep in. Must speak English. 

Own room, bath and TV. Preferen
ces. $45 per week.

Call NE. 2-0958
(102-104)

Dviejų restauranų 
streikas tęsiasi

Viešbučių ir restauranų dar
bininkų unija vėl pastatė pi- 
kietą prie Dempsey ir Turf 
restauranų, New Yorke. Nuo 
jų pikietuotojai buvo atšaukti 
praėjusį penktadienį, laikinai 
blykstelėjus vilčiai, kad bus 
susiderėta.

Tų restauranų virtuvės, val
gyklos ir baro darbininkai 
randasi streike nuo gegužės 
12-tos. Unijistai sako, jog 
streikas likosi vienatinė jiems 
išeitis po to, kai per 6 mėne
sius bandymas su savininkais 
susiderėti nedavė pasėkų.

Unija laimėjimą šio streiko 
skaito vienu svarbiausių savo 
veiksmų dėl to, kad restaura
nų sąjungos susitarė tų už- 
streikuotų restauranų savinin
kus remti. Numatoma, kad sa
vininkai yra pasiruošę šiuose 
restauranuose sunaikinti uni
ją ir kad šie du restauranai 
yra jų išbandomaisiais fron
tais.

Unijistai savo mitinge saky
tose kalbose pareiškė, jog sa
vininkai nori įvesti paskubą, 
atstatinėjimą iš darbų ir kitus 
unijos nugalėtus sunkumus 
šiuose restauranuose. O jei 
čia pavyktų, tada jau drąsiai 
imtųsi tai daryti daugumoje 
restauranų ir viešbučių, su ku
riais unijos kontraktas baig
sis ateinančiais metais. U.

čionai tapo suareštuotas 
knygų) peržiūrėtojas Frank R. 
Hughes, 37 metų, dar palygin
ti jaunas vyrukas. Jis kaltina
mas apsukime Montgomery 
Ward kompanijos ant $4,000.

Susirinkimas
1

LLD 1 kp. svarbus susirin
kimas įvyks gegužės 26-tą, 
7:30 vakaro, L. A. Pil. Klubo 
patalpoje, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Visi nariai prašomi 
dalyvauti. Atlikime savo or
ganizacijai prievolę pirm pra
dėjimo atostogų.

Valdyba

' A TONY’S Į
UP-TO-DATE

: BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Į Savininkas !
306 UNION AVENUE

BROOKLYN, N. Y. Į

! Gerai Patyręs Barberis b

! MATTHEW A.;;
BUYUS

J ; (BUYAUSKAS) ■ •

•: laidotuvių ::
•; DIREKTORIUS ::

:: 426 Lafayette St- «•
■; Newark 5, N. J. H

~ MArket 2-5172 ’•
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Rinktiniai medžiais apauginto lo
tai, 2 ir 3 miegrūmių namai. Idea
liški atsistatytojams. $6,950 ir aukš
čiau. Maži įmokėjimai. 80% mort
gage. Shells, nuo $3,200 aukštyn, 
pabudavoti. Prie vandens nuosavy
bės, Peconic Bay. Marių maudynės 
už 5 minučių. Žuvavifnas. Mes lai
kome atdarą visada. Ofisas ant Sag 
Harbor, Bridgehampton Turnpike. 
SAG HARBOR 5-0224—SAG HAR
BOR 5-0743.

(87-108)

Parduoda savininkas — Merrick. 
Didelis 5 rūmų namas, 2 ¥2 maudy
nės, Modeminė beržo virtuvė, pri
sideda daug gražių ekstra dalykų. 
Išimtinai geroje vietoje. Ideališka 
del mokyklų. Ant 105x180 žemės 
ploto. Apkainuota $20,500.

šaukite FR. 9-7596
(97-103)

Ozone Park, parduoda savininkas. 
Pirmas pasiūlymas, $15,990. 5 rūmų 
mūrinis, naujai statytas namas. 
Platus attic, pilnai atskiras kam
pinis lotas. Lengvai galima perbū
davote į 2 šeimų namą. Knotty pine 
virtuvė. Rašykite: Box M-18, Room 
830, 11 W. 42nd St., N. Y. C.

(98-104)

Užmiestyje nuosavybė. Vištų far- 
ma, 8 rūmų namas, 3 karam mūri
nis garadžius, priskaitant 4 rūmų 
apartmentą viršuj, gilus šulnis, gra
žiai užlaikoma barnė ir nuosavybę. 
20 mailių nuo New Yorko. Kar/ia 
$64,000. Del pasimatymo:'v G. J. 
Magrath & Son, 119 South Main 
St., Spring Valley, N. V. Phone 6- 
0391.

(99-105)

Mattituck, L. I. 4 rūmų vasarna
mis. Visas išfornišiuotas. Apdari 
porčiai. East Legion Ave. Visi įtai
symai ir įrankiai. Arti Bay ir kai
mo. Šaukite savininką. IV. 6-5665. 
Nupiginta — $5,800.

(101-103)

Dėmesio—Barganai! Parduoda sa
vininkas — 8 lotus (23,000 sq. ft.), 
gerame rezidencijiniame zone, pilnai 
pagerinta. $4,000. Taipgi 165 pėdų 
pagal geležinkelį ir 3 šeimų namą. 
(3, 4 ir 5 rūmai). Tiktai $25,000.

HA. 5-4898 W.
(101-103)

Parduoda savininkas. .. Du lotai 
Richmond Hill 20x100 kiekvienas, 
Holy Child of Jesus parapijos sri
tyje. Tiktai $4,850.

Tel. VI. 6-0039
(103-JW5)

Dėmesio! — Kings Point. 4 rūmų 
namas, uždari porčiai, garadžius, 
aliejum šildomas, lotas 50x200. Vai
siniai medžiai ir shrubs. $8,500.

Šaukite: Kings Park 2-4620 
(103-106)

Farma. Arti University of Conn.— 
Wilbur Cross Parkway. 100 akrų, 6,000 
dedančiųjų vištų, patalpa 15 rūmų 
namas. Didelė barn, 700 vaisinių 
medžių. Registruotas žuvavimui prū
das. Viskas ant U.S. Highway. Len
gvi išmokėjimai, prieinama kaina, 
rašykite: John Slowick, West Wil
lington, Conn. Tel. Storrs GA. 9- 
9844.

(103-109)

Acreage su privatiniu ežeru. Eže
ro vaizdas iš priekio, medžiais ap
augęs kiemas. Vienas akras ar dau
giau po $1,200 už akrą. Už pusės 
valandos j White Plains, žuvavimas, 
maudymosi, laivais plaukiojimas. 
Stone House Farms, III. 100, SSo- 
mers, N. Y. Tel. CRoton Falls 7- 
8158

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

PARDUODA SAVININKAS

Valymo ir dažymo, taipgi siuvffiio 
krautuvė. Gera vieta. Greitam par
davimui tiktai $20,000. T

Tel. Yonkers 5-0728
Nuo 9 iki 6 P. M.

(102-104)

VAIKAI PASIGAVO 
UŽKRĖSTAS KIAULAITES

Grupė vaikų prisitaikė iš 
Roosevelt ligoninės laboratori
jos pačiupti tris užkrėstas 
džiova gvinejiškas kiaulaites. 
Kai policistas pamatė vaikus 
žaidžiant tais neįprastais kie
muose matyti gyvūnėliais, keli 
vaikai jau buvo jų apkramty
ti, apibraižyti. Sykiu su kiau
laitėmis ir vaikus nugabeno į 
ligoninę ir įčiepijo apsaugai 
nuv tetanus ligos. *

Brooklyno vyriausio teismo 
teisėjas Hart sako, jog ne
baigtų bylų skaičius daugėja, 
nes apskritis neturi pakanka
mai teisėjų, čia gyveilS^žO 
procentų visų valstijos gyven- 
tjų, o teturi tik 13 procentų 
teisėjų.
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