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KRISLAI
Skaitytoja S. rašo.
Jai atsakymas.
Taisysime.
Apie Lietuvą.

Rašo R. Mizara

Macy streikas baigtas, iinijislai 
atsiekė eilę nemenki! pagerinimu

Per penkis menes, 10,357 lenkai 
sugrįžo iš užsienio į savo tėvynę

Atsakymas i laišką.
Mūsų skaitytoja Ona S., iš 

New Jersey valstijos, rašo 
laišką.

Laiškas taikomas man ir jis 
liečia kai kuriuos svarbius 
klausimus.

Gerbiama Ona S. rašo nuo
širdžiai. Ji sako, kad mūsų 
Moterų Skyrius ne užtenka
mai Įvairus. Ji pageidauja ja
me matyti daugiau trumpes
nių rastų, patarimų apie viri
mą, ir t.t.

Ji skundžiasi, kad negau
na reguliariai Laisvės.

Dėl šių abiejų pastabų tiek 
galima pasakyti: Moterų sky
rių bandysime taisyti, Įvairin
ti. Na, o dėl negavimo regu
liariai laikraščio — kitas da
lykas.

Kaip jau ne kaitą buvome 
rašę, Laisvę išleidžiame kas
dien tuo pačiu laiku ir kas
dien tuo pačiu laiku išvežame 
i paštą. Jeigu jos skaitytojai 
reguliariai negauna,—ne mū
sų kaltė.

Turime pasakyti, kad ir mes 
negauname reguliariai laik
raščių, siunčiamų mums. Kai 
kada laikraštis, kųrĮ turėtume 
gauti, sakysime; pirmadieni, 
ateina tik ketvirtadienį arba 
penktadienį!

Ona S. pastebi mums, kad 
mes dedame i laikraštį iš Lie
tuvos tik “geras žinias“, ir ji 
sako: Lietuvoj, kaip ir čionai, 
Amerikoj, “kurie prieina prie 
gero lovio“, tiems gerai, bet 
ten, Lietuvoj, yra daug ir sun
kumų, nedateklių.

šiuo klausimu šimtu procen
tų sutinkame su laiško rašy
toja : Lietuvoje dar yra daug 
trūkumų visose gyvenimo sri
tyse.

Būtų stebuklas, jei jų ten 
nebūtų. Mes to niekad neuž
ginčijome. Mes dažnai įdeda
me iš Lietuvos spaudos raštų, 
liudijančių apie tuos trūku
mus ir sunkumus, jaučiamus 
.ypatingai kaime.

Bet tiek Lietuvos spauda, 
kuria mes kai kada pasinau
dojame, tiek rašytojai, kurie 
rašo mūsų laikraščiui kores
pondencijas iš kolektyvinių 
ūkių, nuolat pabrėžia, kad 
tie trūkumai ir sunkumai vie
nas po kito nugalimi, šalinami 
ir gyvenimas kasdien darosi 
smagesnis, pilnesnis, gražes
nis.

Mes niekad nerašėme, ką 
mums priešiška spauda priki
ša, būk Lietuvoje jau esąs 
rojus.

Ne! '
Mes sakome: tokio rojaus, 

kokį perša katalikų dvasiškija 
tamsiems žmonėms, ant že
mės niekad ir niekur nebus. 
Jos peršamas rojus yra tingi
niams. Žemišką gi “rojų”, ko
kį teikia socialistinė santvar
ka, tenka patiems žmonėms 
pasitaisyti, užsidirbti!

Darbas ir mokslas—du pa
grindiniai principai šiandien 
pabrėžtinai peršami Lietuvos 
žmonėms. Dėka tam, šalis at
sistatė iš karo griuvėsių ir žy
giuoja pirmyn. Tuo mes visi, 
be abejojimo, džiaugiamės.

(Tąsa 4—tame puslap.)

New Yorkas. — Pirma
dienį 8,000 Macy’s krautu
vės darbininkų sugrįžo į 
darbą. Jie grįžo baigę 
streiką keliais nemenkais 
laimėjimais, nors neatsie
kė pilnai visų statytų rei
kalavimų. Visgi, unija pa
reiškė, kad streiko rezul
tatas žymiai'pagerins Ma
cy’s darbininkų sąlygas.

Susitarimas tapo pa- 
, siektas dar praeitą šešta- 
! dienį, miesto majoro Wag- 
nerio atstovams tarpinin
kaujant. Pasirašytas kont
raktas 3 metams. Darbi
ninkai gaus tuojautinį tri
jų dolerių algos pakėlimą 
savaitei, atlyginant ir už 
laiką nuo vasario 1 dienos. 
Ateinantį rugpiūčio mėne- 

i sį jie gaus dar tris dolerius 
savaitei. Dabartinis mini
mumas, kuris yra. $39 sa
vaitei, pakeltas iki $41.

Kompanija taipgi apmo
kės $1,000 vertes mirties

r Connecticuto K. P. vadai 
dabar yra laisvi po užstatu

New Haven. — Connecti
cuto komunistų vadai, ku
rie buvo nuteisti keturiems 
metams kalėjimo, dabar 
laisvi po kaucija. Sidney 
Taylor, Martha Stone Ash
er, J. Goldring ir Robert 
Ekins buvo nuteisti ketu
riems metams. Robert Di
mov gavo tris metus kalė
jimo, Alfred Marder ištei
sintas ir S. Resnick bus 
teisiamas iš naujo.

Ceilonas paskelbė Gegužės 1 
oficiališka tautine švente

Colombo. — Naujoji Cei- 
lono valdžia paskelbė, kad 
nuo dabar Pirmoji Gegu
žės bus švenčiama kaip 
oficiališka šventė. Darbi
ninkai ir valdžios tarnauto
jai tą dieną nedirbs, bet 
gaus atlyginimą.

Naujoji valdžia taipgi 
paskelbė sekamus žings
nius:

1. Ceilonas laikinai dar 
lieka Britanijos Bendruo- 

i menės dalimi, ceiloniečiai 
neturi teisės priimti kokius 
nors titulus arba ordinus 
nuo britų.

2. Informacijos minis
tras Marikaras paskelbė, 
kad Amerika, kuri Ceilo- 
ne turi savo Voice of Ame
rica stotį, turės patiekti 
visas savo transliacijas cei- 
loniečių cenzūrai. Ceilo
nas neprileis, kad kas nors 
būtų transliuojama, kas 
priešinga kaimyninėms 
šalims (ypatingai Kinijai, 
prieš kurią Voice of Ame
rica transliacijos nukreip
tos).

Tel Avivas. — Izraelie
čiai sako, kad jų prekybi
nis laivas veža iš Britani
jos krovinį šautuvų, pis
toletų, spygliuotų vielų ir 
amunicijos.

apdraudoš ir taipgi pensi
jos po 65 metų amžiaus. 
Ta pensija (prisidedanti 
virš socialinio saugumo 
senatvės pensijos) bus nuo 
$15 iki $35 mėnesiui, pri
klausant nuo to, kaip ilgai 
žmogus dirbo Macy’s kom
panijai.

Unijos prezidentas S. 
Kovenetsky sako, kad tai 
nemenki unijų laimėjimai.

11 m. vaikas 
nušovė tėvą, 
motiną, brolį

Mansfield, Conn. — 11 
metų farmerio berniukas 
nušovė savo tėvą, motina 
ir 14 metu broli. Jis tai 
padarė, sako jis, nes jie jį 
blogai traktavo, plake ir 
pajuokė jį.

Robert A. Curgenven 
pirmiausia nušovęs tvarte 
savo broli, kuris tuo lai- 
ku melžė karvę, paskui 
per langą pataikė tiesiai į 
savo motinos širdi. Jis 
paskui ieškojo tėvo, kurį 
nušovė lauke.

Atlikęs tą, vaikas ra
miai miegojo pernakt ir 
tik sekantį rytą pranešė 
kaimynams, kas atsitiko. 
Jis sakė, kad iš anksto tą 
padaryti planavo, nes bu
vo pasakęs savo klasės 
draugams, kad daugiau 
mokyklos nelankys, taipgi 
užrašė visą savo “turtą” 
(knygas, žaislus) mokyk
los draugams.

Daktarai dabar tyrinėja, 
ar jis sveiko proto.

Wethersfield, Conn.
Praeitą penktadienį, ba

landžio 20 dieną, čia mirė 
Mary Kazlauskienė, palik
dama giliame nuliūdime 
vyrą Juozą Kazlauską, 
du sūnus ir dukterį bei ke
lis anūkus.

Velione pašarvota Saga- 
rino šermeninėje, Wash
ington St., Hartford, Conn, 
šią žinią telefonu pranešė 
penktadienio vakare < M. 
Mulerankienė iš Hartfordo.

Velionės šeimai reiškia
me gilią užuojautą.

Gandai apie Gruziją
New Yorkas. — “Times” 

paduoda savo korespon
dento pranešimą iš Tbilisi, 
Gruzijos, kad ten kovo de
vintą dieną neramamuose 
bei išstojimuose žuvo gal 
šimtas jaunų gruzinų. 
“Times” sako, kad tam 
nėra tvirtų patvirtinimų, 
bet taip sako “gerai infor
muoti šaltiniai.” Bet kas 
tai per šaltiniai, nesakoma.

Nicosia. — Nacionalistai 
prie Limassol sužeidė tris 
britų karius. Britai visoje 
Kipro saloje praveda masi
nes kratas, ieško ginklų.

Bulganinas ir Chruščiovas 
tarėsi su darbiečiu vadais 
-taipgi aplankė karalienę

Londonas. — Bulganinas 
ir Cruščiovas turėjo ilgas 
diskusijas su darbiečiu va
dais, partijos pirmininku 
Hugh Gaitskell, Alfred Ro- 
bens ir James Griffits bei 
kitais. Pasitarimuose taip
gi dalyvavo eilė vadovau
jančių darbiečiu parlamen
tinės frakcijos narių.

Kaip yra žinoma, paskuti
niame Socialistų Internaci
onalo suvažiavime britų 

Jdarbiečiai pasisakė už glau- 
:dėsnius santykius su komu
nistais. (Šiomis dienomis 
Belgijos socialistų vadas ir 
parlamento pirm i n i n k a s 
Huisemans Lieže sakė, kad 
socialistų ir komunistų vie
nybė dabar galima ir reika
linga. Kitas Belgijos so
cialistų vadas, Spaaks, ne
seniai lankėsi Jugoslavijoje, 
kur lankėsi ir francūzų so

Vatikanas puola pravoslavus, 
--vadina komunizmo įrankiais

Roma. — Vatikano orga
nas “Osservatore Romano” 
sako, kad didelė dalis Ta
rybų Sąjungos pravoslavų 
popų ir aukštesnių dvasiš
kių yra komunizmo įran
kiai. Esą, Tarybų Sąjun
gos valdžia užtikrina, kad 
kiekvienas dvasiškis būtų 
lojalus tarybinei valdžiai.

Vatikano organas sako, 
kad netiesa, jog Sovietų 
Sąjungoje bažnyčia atskir
ta nuo valstybės. Esą, 
nors valdininkai oficialiai 
nedalyvauja bažnytinėse

Orlaiviai numeta ginklus ir 
amuniciją Kipro partizanams

Nicosia. — Britai sako, 
kad orlaiviai, kurie at
skrenda iš užsienio, nume
ta ginklus ir amuniciją 
Kipro nacionalistiniams 
partizanams. Britai nesa
ko, iš kur tie orlaiviai at
skrenda, bet tai gali būti 
iš Egipto, Libano arba Si
rijos. Libanas ir Sirija vi
sai arti Kipro, Egiptas ir-, 
gi nepertoliausiai.

• Gali būti, kad tuos or
laivius siunčia ne tų kraš
tų valdžios, o tenykštės 
graikų kolonijos. Egipte 
randasi apie 200,000 grai
kų, Sirijoje ir Libane po 
keliasdešimt tūkstančip.

Los Angeles. — Čia mirė, 
turėdamas 68 metus am
žiaus, buvęs “Daily Wor- 
kerio” redakcijos narys 
Emanuel Levin. Jis buvo 
Pirmojo pasaulinio karo 
veteranas ir 1933 metais 
jis buvo vadovu garsiajame 
veteranų bado marše į 
Washingtoną. Jis tada bu
vo suimtas. , ' • ' (

E. Levinas gimė Vilniu
je, Lietuvoje. Jis mirė nuo 
vėžio. r 

cialistu vadas Daniel Ma
yer i s.)

Prieš pasimatymą su dar- 
biečių vadais, tarybiniai 
svečiai buvo karalienės Eli- 
zabetos priimti Windsor 
pilyje. Ta proga konserva
torių spauda priminė, kad 
karalienė ir jos vyras Edin
burge kunigaikštis yra ar
timi buvusio Rusijos caro 
Nikolajaus giminės. Priė
mimas Windsoro pilyje bu
vo mandagus ir protokoliš- 
kas.

Dabar Bulganinas ir 
Chruščiovas išvyko i Bir- 
minghama ir kitus Šiaurės 
Anglijos bei Škotijos vieto
ves . Per savaitgalį jie bu
vo su Edenu jo bute užmies
tyje. kur ilgai buvo taria
masi. Jokio oficialaus ko
munikato apie tuos pasita
rimus dar neišleista.

apeigose ir ceremonijose, 
visas religinis gyvenimas 
randasi po glaudžia val
džios kontrolę.

“Osservatore Romano” 
tame straipsnyje ’ kalbėjo 
vien apie pravoslavus, ne
minint katalikų. Kai ku
rie Vatikano rateliai lai
kosi nuomonės, kad dabar
tinės katalikų vadovybės 
Lenkijoje, Lietuvoje, Va
karų Ukrainoje, Slovakijo
je ir Vengrijoje taipgi su
sideda iš dvasiškių, kurie 
palankauja komunistams.

Markso-Lenino-Stalino vardo 
instituto naujas pavadinimas

Maskva. — Aukščiausia 
Tarybų Sąjungos teoretinė 
įstaiga, Markso, Engelso, 
Lenino ir Stalino vardo in
stitutas, dabar gavo naują 
pavadinimą: Marksizmo
ir leninizmo institutas. Ma
noma, kad pavadinimo pa
kaita padaryta tam, kad 
nukirsti Stalino vardą. 
Praeitame K. P. suvažia
vime Mikojanas ir kiti 
kalbėtojai reiškė abejonę, 
ar Stalino teoretiniai raš
tai gali būti priskaityti 
prie marksizmo klasikų.

Instituto direktorius O- 
vičkinas praneša, kad ne
mažai Lenino dokumentu, 
kurie iki šiol nebuvo at
spausdinti, prie pirmos pro
gos bus atiduoti spaudom

Tokyo. — Japonijos val
džia uždraudė valdžios tar
nautojams lankyti Kiniją, 
TSRS ir kitus - komunisti
nius kraštus. Ypatingai 
daug kultūriečių, kaip tai 
profesoriai, mokytojai, da
ro tokias keliones.

Kadangi ir jie skaitosi 
valdžios tarnautojais, tai 
jų kelionės bus sulaiky
tos.

Varšuva. — Lenkijos už
sienio reikalų ministras 
Skrzeszewskis pranešė sei
mo užsienio reikalų komi
sijai, kad vis daugiau len
kų pabėgėlių ir išvietintų 
grįžta tėvynėn. Jis sakė, 
kad per praeitų metų pas
kutinius penkis mėnesius 
net 10,357 lenkai sugrįžo 
namo. Kai kurie jų buvo 
žmonės, kurie anksčiau 
,____________ a_______ _

Demonstravo 
f ašisti n i a i 
pabėgėliai

Londonas. Visokie pa
bėgėliai čia surengė de
monstraciją, kad protes
tuoti prieš Bulganino ir 
Chruščiovo apsilankymą. 
Susirinko, sako spauda, a- 
pie 16,000. Apart pačiame 
Londone gyvenančių bėg
lių, ten radosi ir atvykėliai 
iš Škotijos, Valijos bei kitų 
Britanijos dalių.

Demonstracijoje akty
viausias elementas buvo 
ukrainiečiai fašistai, ku
rie savo laiku tarnavo Hit
lerio karinėse pajėgose. 
Šalia jų žengė lenkai, ku
rių tarpe radosi generolai 
Andersas ir Bor-Koma- 
rowskis, rumunai, pabal- 
tiečiai, vengrai, bulgarai.

Demonstracija tęsėsi per 
Londono East End gatves 
link karinio paminklo, kur 
jie padėjo vainiką “komu
nizmo a u k u atminčiai.” 
Londoniečiai, kurie stebėjo 
paradą, sutiko pabėgėlius 
labai šaltai. Vienur kitur 
britas darbininkas priipetė 
demonstrantams žodį “fa
šistai !”

Stoughton, Mass.
Balandžio 23-ią mirė V. 

Lavas. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, 2-rą valandą 
popiet, nuo Cotter Funeral 
Home, 39 Grove St., Stough
ton, Mass.

šią liūdną žinią telegra
ma pranešė Juozas Lavas.

Reiškiame mirusio šeimai 
ir artimiesiems gilią užuo
jautą.

110 milijonų propagandai
Washingtonas. — Atsto

vų buto apropriacijos ko
misija siūlo, kad per atei
nančius biudžetinius me
tus US Informacijos agen
tūra gautų 110 milijonų 
dolerių. Tai yra 22 milijo
nais daugiau, negu per da
bartinius biudžetinius me-, 
tu s.

Naujas arabų šalių paktas 
1

Kairas. — Egipto prem
jeras Nasseris buvo nu
vykęs Saudi-Arabi jos sos- 
tinėn Jidon, kur pasirašė 
karinę sutartį su Saudi-A- 
rabijos karalium ir Jeme
no imamu.

skaitėsi užkietėjusiais liau
diško režimo priešais, ku
rie buvo prisiekę niekad 
negrįžti, nebent senam re
žimui atsisteigus.

Bet žinios apie vis gerė
jantį gyvenimą Lenkijoje, 
apie platesnes laisves ir a- 
pie greitą Lenkijos atsis
tatymą, ir juos paveikė.

Panašiai, kaip minis
tras Skrzeszewkis darė 
pranešimą užsienio reika
lų komisijai, taip kiti mi
nistrai dabar daro daž
nesnius pranešimus parla
mentinėms komisijoms. 
Lenkijos seimas paskuti
niu laiku įgavo eilę naujų 
teisių ir funkcijų. Tuomi, 
sako Lenkijos spauda, de
mokratija platinama ir gi
linama.

Dallas, Texas. — Authe- 
rine Lury ištekėjo už pro
testantų kunigo Hugh Fos
ter.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Washingtonas. — Auto 
darbininkų unijos (UAW) 
apšvietos konferencija, 
kurioje dalyvavo 3,000 de
legatų, pasibaigė. Svar
biausios priimtos rezoliu
cijos yra prieš rasizmą ir 
makartizmą.

Varšuva. — Lenkija pa
skelbs amnestiją 70,000 po
litiniu ir kriminaliniu kali
niu, v

Maskva.—žurnalas “Val- 
tybė ir Teisė” kritikavo mi
rusio Andriejaus Višinskio 
prokurorines metodas. Tas 
teisių organas sako, kad 
Višinskis išvystė sistemą, 
kurioje asmens prisipaži
nimas buvo skaitomas pa
kankamu, kad nuteisti, 
nors nepaduoda papildomų 
įrodymų.

Tuo pačiu laiku “Prav
da” atspausdino laišką, 
kuri Leninas vienu metu 
rašė Rykovui ir kitiems. 
Rykovas paskui per “valy
mus” buvo nuteistas mirti 
kartu su Buchaririu' ir 
Tomskiu. Iš fakto, kad 
“Pravda” minėjo Rykovą, 
stebėtojai daro išvadą,- kad 
jis gal irgi bus “rehabili- 
tuotas.”

Birmingham, Anglija. — 
Industrinio Birminghamo 
darbo žmonės labai drau
giškai sutiko Bulganiną, 
Chruščiovą ir kitus tarybi
nės delegacijos narius.

Trumanaitė jau ištekėjo
Independence, Mo.—Pra

eitą savaitgalį Harry Tru- 
mano duktė Margaret čia 
ištekėjo už laikraštininko 
Clifton Daniel. Jisai yra 
New Yorko “Times” re
dakcijos narys.

ORAS NEW YORKE
Apsiniaukę, šalta
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REIKALAS VERČIA TAI DARYTI
VIENAS AMERIKINIS radijo komentatorius, kal

bėdamas apie Bulganino ir Chruščiovo vizitą Anglijoje, 
įterpė daug maž tokį posakį: Du proletarinės kilmes 
vyrai, stovintieji socialistinės šalies priešakyje—Bulga
ninas ir Chruščiovas—pietaus puošniausiame Londono 

ratais, ir, sėdėdami už 
su Anglijos karalienevieno stalo, gers 

Elzbieta...
Taip, tasai komentatorius teisus.- Komunistų vado

vai, socialistinės šalies vadovai, jau pietavo, jau “sėdėjo 
už vieno ir to paties stalo” su Edenu, su kitais Anglijos 
vyriausybės pareigūnais, na, ir su pačia karaliene Elz
bieta.

Pasaulis pilnas netikėtumų, staigmenų, bet jis, pa-

A. STULGINSKAS 
AGRONOMAUJA

Agronomas A. Stulgins- 
buvęs Lietuvos praži

ltai ją valdė kleri- 
iuo metu eina agro- 
pareigas viename

kas, 
dentas 
kalai,
no mo 
kolektyviniame ūkyje Ru
sijoje. Jo sveikata gera. Jis 
buvo parvykęs į Lietuvą, 
bet iš ten ir vėl grįžo at-

Taip skelbia Vliko “in
formacijos tarybinė veikla,” 
ar kaip ten ji vadinasi.

Menininkas Vytautas Ci
plijauskas studijuoja Ir- 
kucko miesto meno mokyk
loje. Kanauninkas (kuni
gas) V. Vizgirda, 84 me
tų amžiaus žmogus, grįžo 
Lietuvon.

Tai vis asmenys, kurie

LIETUVOJE YRA APIE

“Vilniaus radijas perdavė 
pasikalbėjimą su universi
teto vyresniuoju dėstytojunet neturės nrogos pasikalbėti su Anglijos Komunistu

partijos veikėjais. Kai kuriuos jis, be abejojimo, sutiks i t urvynu apie uietuvus e— 
ar gal iau suliko, bet tai bus tik atsitiktinis dalykas. i™- Fai-vyclo pareiškimu,

* • ’ J \ Lietuvos respubldco/e dabar
Chruščiovas ir Bulganinas, veikiausiai, norėjo sakyti \ezcrų priskaitoma apie 4,- 

kalba Anglijos darbininkams kokiame nors didžiuliame jooo. Pats didžiausiasis res- 
4 * I

mitinge, bet ta.i neįvyko ir gal neįvyks. Anglijos valdžia j publikoje yra nutekamasis 
nori būti labai “korektiška,” todėl ji nenori, kad tūks- i Drūkšių -ežeras, kuris turi 
tančiai anglų susirinktų į kokį nors stadioną, kaip buvo :45.5 kvadratinio kilometro. 
Indijoje, ir ten klausytų komunistų vadovų kalbų. Ji 
taip galvoja: tegu patys britai komunistai vadovai jiems

“Samuelis Chilinskis bu-! 
vo, kaip daugeliui žinoma, 
reformatų kunigo sūnus, gi
męs Raseiniuose apie 1631 
m. Būdamas Londone, su
manė išversti į lietuvių kal
ba Šv. Rašta. 
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“Pergyvenus įvairias ka
ro audras, buvo like trys to 
vertimo spausdinti egzemp
lioriai. Radę tą Šv. Raštą 
Britų Muziejuje, lenkai 
mokslininkai n u t a r ė. jį 
atspausdinti iš n a u j o . 
Kadangi ne visi Chilins
kio vertime vartoti raš
inėlis buvo Londono spaus
tuvėje, mokslininkai nulie
dino 16 atitinkamų raidžių, 
panašių į Chilinskio rašme
nis. Inter Catholic Press 
teigia, kad sumanymas at
spausdinti bibliją sužadino 
didelio susidomėjimo baltų 
filologų tarpe, kurie nagri- į 
nėja lietuvių, žemaičių ir1 
latviu kalbas.” 

v

Pas mus jau anksčiau bu
vo rašyta, kad Poznanės 
lenkai mokslininkai yra la
bai susidomėję lietuvių kal
ba. Vienas mokslininkų ne
seniai tuo tikslu lankėsi 
Vilniuje, kad gautų dau
giau medžiagos 1 i e t u v i ų 
kalbos tyrinėjimui.

Taigi ir “Chilinskio bibli
ją.” lenkai iš naujo spausdi
na kaip tik tiems tikslams,| 
o ne kitokiems.

Ka Maskvos “Pravda” rašė anie 1 
Stalinų ir apie asmenybės kultų

m. kovo 28 d. Maskvos 
“Pravdoje,” labai plačiai 
rašė Amerikos ir viso pa
saulio spauda. Straipsnis 
buvo pavadintas: “Kodėl 
asmenybės kultas svetimas 
marksizmo - leninizmo dva
siai?”

Straipsnis labai įdomus 
ir pamokinantis, todėl mes 
jį paduosime mūsų laikraš
čio skaitytojams ir tikimės, 
kad ne vienas su juo susi
pažins.—Laisvės Red.

Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijos XX suvažia
vime, paruošusiame gran
diozinę programą mūsų ša
liai toliau žengti keliu,į ko- 
munzmą, buvo giliai mark- 

• isistiškai lenimškai nušvies
tas klausimas dėl partijos 
vadovaujamų liaudies ma
sių lemiamojo vaidmens so
cialistinėje statyboje ir dėl 
asmenybės kulto daromos 
žalos. Suvažiavimas griež
tai pasmerkė as m e n y b ė s 
kultą kaip svetimą marks
izmo-leninizmo dvasiai.

Partijos XX suvažiavimo

Na, bet visgi norisi tarti žodį kitą dėl ano radijo 
komentatoriaus pastabos.

Kodėl “proletarines kilmes 
Bulganinu—pietauja, valgo už
tais, su didžiausios monarchijos karaliene?

•ir paleista i darbą ‘Tautų 
! draugystes’ hidroelektrinė, 
kuri aprūpina elektra Lie- 

|tuvos, Latvijos ir Gudijos

vyrai—Chruščiovas su { 1 a u k i n i us ko 1 tik i us. Giliau 
;sias respublikoje vra Tau

Gal būt, Anglijos aristokratija Chruščiovo ir 
ganino nemėgsta tiek pat, kiek pastarieji nemėgsta 
Bet čia nėra meilės arba neapykantos 

sugyvenimo reikalas.
Pasaulis pasidarė visiškai mažyti^. Bet jame gy 

 

vuoja jau du visuomeniniai pasauliai:) kapitalistinis ir 

 

komunistinis. Jeigu šitiedu pasauliai nesuras bendros 
kalbos, jeigu jie nesuras bendro susitarimo, tai gali kilti 
karas, kuris (atsižiūrint į naujų ginklų—atominių ir hy- 
drogeninių ginklų — buvimą) galėtų sunaikinti abudu 
pasauliu!

eikalas.

Lenino mirties, kartu su ki
tais CK nariais kovojo už 
leninizmą, prieš Lenino mo
kymo iškraipytojus ir prie
šus. Stalinas buvo vienas 
iš stipriausių marksistų, jo 
veikalai, jo logika, valia 
darė didelį poveikį kad
rams, partijos darbui.

Vadovaudamasi didžiojo 
Lenino mokymu, partija su 
Centro Komitetu priešaky
je išvystė didelį darbą ša
liai industrializuoti, žemės 
ūkiui kolektyvizuoti, kultū
rinei revoliucijai įvykdyti 
ir pasiekė visiems žinomas 
istorines pergales. Šias per
gales partija iškovojo ne
sutaikinamoje idėjinėje ko
voje prieš įvairias leniniz- 
mui priešiškas politines sro
ves — trockininkus, zinov- 
jevininkus, dešiniuosius 
oportunistus, buržuazinius 
nacionalistus, visus tuos, 
kurie mėgino išvesti ją iš 
vienintelio teisingo lenini
nio kelio. Tuo metu Stalinas 
iškovojo populiarumą par
tijoje, jos simpatijas ir pa
ramą, pagarsėjo liaudyje. 
Tačiau palaipsniui ėmė 
reikštis tie Stalino vadova
vimo praktikos bruožai ir 
savybės, kurie vėliau susi
formavo į asmenybės kultą. 
Asmenybės kultas atsirado 
ir išsivystė tomis aplinky
bėmis, kai buvo pasiekti di
džiausi marksizmo-leniniz
mo istoriniai iškovojimai, .... 
didžiuliai tarybinės liaudies lssJx-vl us ULtai 
ir Komunistų jjartijos lai- R18 
mojimai socializmo staty-1

čiam sau nepaprastai reikš
mingu,” jie griežtai pasisa
kė prieš lasaiininkų ketini- , 
mus sudaryti “pataikūniš
ka Lasalio kulta.” K * **

Laiške vokiečių politi
niam veikėjui Vilhelmui 
Blosui Marksas rašė: 
“...Nekęsdamas jokio as
menybės kulto, aš Interna
cionalo gyvavimo metu nie
kad neleisdavau skelbti 
daugybės kreipimųsi, ku
riuose buvo pripažįstami 
mano nuopelnai ir kuriais’ 
man įkyrėdavo iš įvairių 
šalių, — aš net niekad ne- 
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atsakydavau Į juos, nebent 
tiktai retkarčiais už juos 
išbardavau. Pirmasis En
gelso ir mano įstojimas į 
slaptą komunistų draugiją 
įvyko ta sąlyga, kad iš įsta
tų bus išmesta visa, kas 
prisideda prie prietaringo 
autoritetų garbinimo (La- 
salis vėliau darydavo kaip 
tik priešingai).” (K. Mark
sas ir F. Engelsas. Raštai, 
1-asiš leidimas, XXVI t.,

J
t

Engelsas, atsakydamas į 
pasiūlymą 
jo gimimo 
muzikini 
reiškė jo
Marksas, ir aš, mes visuo
met buvome prieš bet ku

I rezoliucijoje dėl TSKP CK 
I ataskaitinio pranešimo sa- 
I koma: I

“Komurtistų ir visų darbo 
žmonių aktyvumui pakelti 
svarbią reikšmę turėjo pla
tus išaiškinimas to, kaip 
marksizmas-Ieninizmas su
pranta asmens vaidmenį is į 
torijoje. Suvažiavimas yra 1 
tos nuomonės, kad Centro

i . i boję, kai buvo pergalingaigai pasisakė prieš asmeny- | kal^s,
i , . ■ ... ; toliau stiprėjo mūsų visuo-! cl-l:'s> kuriosmenkino pamios n’liaudies , i < i • - I r/vx-inm-i . *, J. . l menine bei valstybine san-l?‘*n< gyviem^
1 z tvarka ir augo jos tarptąu- į niekai mus

tinis autoritetas. Nesusi
laukdami pakankamu mas
tu teisingo marksistinio-le- 
nininio išaiškinimo, šie mil
žiniški laimėjimai kuriant 
naują visuomenę, kuriuos 
pasiekė tarybinė liaudis,

• i • os vado- • gjmjmo metinių proga. To-
jje kalboje Vladimiras Ilji- 
čius prašė, kad jį apsaugo
tų nuo jubiliejinių kalbų 
klausymo, “kad ateityje 
mes aplamai būtume ap- 
saugoti nuo tokių jubilieji
niu iškilmių.” Leninas kai-
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bėjo apie kvailą, gėdingą ir 
juokingą‘bet kurio išpuiku- 
sio žmogaus padėtį ir įspė
jo, kad .puikios pergalės ir 
pasiekimai jokiu būdu ne-'’! 
pastatytų mūsų partijos “į 

j labai pavojingą padėtį, — 
j būtent, į padėtį žmogaus, 
i kuris išpuiko.” 
i ninas. Raštai,

APIE BALSAVIMUS
ILLINOIS VALSTIJOJE

Dienraštis Vilnis rašo:
“Balandžio 10 d. nomina

cijos Illinois valstijoj, kaip 
jau pirmiau sakėme,» rodo j Komitetą 
republikonų čionai susilp-!Ki|1 aslMW,.
nėjimą. Nors Eisenhowerio bgs |iUĮtą, kurio plitimas I 8 levynes

surengti 71-ųjų 
metinių proga 

pagerbimą, pa
rengėjams: “Ir

i šia vieta, siekia 60.5. Tdo-
Imiausiais ir gražiausiais

Bui- Į laikomi Asviįos ežeras prie 
anų. į Dubinsiu,

{Saldutiškio, Zarasos, Plate-
Jių, Trakų ir kiti ežerai- 
žalsvą vandens spalvą turi | ^atus

cialistinis pasaulis turi viens kitą pripažinti ir gyventi 
taikoje, koegzistencijoje, arba abudu pasauliai turi

Ir jie tariasi. Ir reikia manyti, kad iš tų pasitarimų 
bus naudos abiem visuomeniniam pasauliam, o tai reiš
kia: visai žmonijai.

Jei tik šaltasis karas bus panaikintas, jei tik bus 
prieita prie susitarimo ir bendro, taikaus, prieteliško su
gyvenimo, tai visa žmonija lengviau atsidus!

To šiandien žmonija ir laukia iš Chruščiovo ir Bul- 
ganino vizito Anglijoje. Aišku, ne nuo jų viskas priklau
so. Taikus sugyvenimas priklauso nuo abiejų pusiu. Ti
kėkime, kad abidvi pusės labai rimtai atsižvelgs į reikalą, 
į būtinumą sugyventi taikoje.

kiek 1 
bet |pralenkė Stevensoną, 

visa i mažu s.kaičium.
“Verta taipgi 1 Ą

Eisetos j kad abu prezidentiniai kan
didatai gavo mažiau balsų 
už gubernątorinius kandi-

pažymėti,

rias viešas demonstracijas 
atskiri! asmenų atžvilgiu, ‘ 

tuos atve- 
kai tuo būdavo siekia-

kurio nors žymaus tiks- 
■lo, o labiausiai mes buvo- 
|me prieš tokias demonstra- 

muiDs tebe- 
liestu asme-i

Verki ų ežeras, Mergežeris 
prie Aukštadvario ir kt. 
Esama ežerų ir su plau
kiančiomis salomis, kurias 
vėjas stumdo iš vieno kran
to i kita. Tokiu salų vra 4 U 4 4 1

sus ir kitur. Lietuvos eže* 
ruošė yra daugiau kaip 30 
žuvų rūšių. J eilę ežerų iš 
Kuršiu marių yra perkelta 
smulkių gyvūnų. Molėtų ir 
Obeliu ežeruose užveistos 
seliavos.” ,

GALVOJ NEGERAI, 
AR KAS?

LRKSA organe “Garse” 
skaitome, kad “So vietai 
parduoda d a. r b o vergus 
mongolams.” Girdi, iš kon-

Į balsuotojų- nepasitenkinimą 
ir Eisenhoweriu ir Steven- 
sonu.

“Verta taipgi pažymėti, 
kad visa eilė kandidatų, 
žemesniems urėdams ir de
mokratų ir republikonų, ne
remiamų partijoj mašinos, 
laimėjo nominacijas.

“Morris Sachs (Lietuvoje 
gimęs), nors nelaimėjo prieš 
reguliari demokratų /kandi
datą Paschen, 
riaus urėdui, bet jis gavo 
daugiau 335,000 balsų. Jo 
kampanija buvo vedama 
silpnai, beveik jo paties vie
no. ’ Bet ir to nežiūrint jis 
labai daug balsų gavo.

“Verta pastebėti, kad 
sen. Kefauver nors nekan-

rnato-

centracijų stovyklų žmones dį(jatav() Ulinojuje, bet už
eabenami (parduodami !) 
Mongolijos 
publikai.

Žinoma, 
Ar seniai 
kalų laikraščiai 
mongolai užgriuvo Lietuvą, 
būk mongolus iš Mongolijos 
Sovietai gabena į Lietuvą ir 
ten juos apgyvendina,—net
gi “verčia lietuvaites teko-, 
ti už mongolų.”

Vis tai kvailos pasakos, 
kuriomis klerikalų spauda 
maitina nelaimingus savo i 
skaitytojus.

Liaudies Res-KINO TEATRAIBEDOJE
ANĄ DIENĄ vienas New York Timeso bendradar

bis Hollywoode parašė savo laikraščiui, kad kino tea
trai Jungtinėse Valstijose yra finansinėje bėdoje: jie 
turi nuostolių! * '

Per pastaruosius penkis mėnesius, sako tasai ben
dradarbis, Mr. Pryor, kino teatrai Jungtinėse Valstijose 
turėjo $8,100,000 deficito. Girdi, per tą laiką pajamų 
buvo gauta (už įžangą) $404,500,000, gi išlaidų turėta 
<$412,600,000.

Visa tai, aišku, Hollywoodui, kur gaminama daugu
ma filmų, teikia galvoskaudį.

Kodėl taip yra?
Juk Amerikos žmonės, kai]) skelbia republikonai, 

šiandien gyvena “geriausius laikus.” Nedarbas dar ma
žas, daug žmonių dirba, bet kino teatrai “lenda į skylę.”

Galimas daiktas, kad televizija sulaiko daugelį žmo
nių nuo ėjimo į kino teatrus; nertiaža žmonių laisvąjį 
laiką praleidžia prie televizijos priimtuvo.

Bet, mums rodosi, tai ne viskas. Daug žmonių nei
na į kino teatrus dėl to, kad filmai, prasti, dėl to, kad 
nuėję į kino teatrą žmonės nusivilia, kai tenka stebėti 
niekalus! ' (-------- --------, _ -„.

Hollywoodo vadovai, pataikaudami makartistams, | Bičiulių ir Ossolineum pa- 
išmetė iš judžių pramonės daugelį gerų rašytojų ir ak-| stangomis pradėta spaus- 
torių, na, tai dabar ir turi? idinti Chilinskio ‘Lietuvių

----- 1 Biblija,’ kuri buvo Londone 
1956 Į Britų Muziejuje.2 pusi. Laisvė (Liberty). Antrad. Bal.

tie patys kleri- 
rašė, bule

CHILINSKIO BIBLIJĄ 
i SPAUSDINA LENKAI

jį įrašyta apie 27,807 bal
sai. (

“Vėliausi daviniai skelbė 
prezidentui Eisenhoweriui 
723,267 balsus. Demokratų 
kandidatui S te ven šonui 
703,291. į

“Skirtumas, taigi, nedide-

jlektyyinio vadovavimo par 
tijoje vaidmenį ir nereta; 
sukeldavo rimtas klaidas 
darbe, ir paveda Centro 
Komitetui nesilpninti kovos 
prieš asmenybes kulto at
gyvenas, visoje savo veik
loje vadovautis tuo, kad ti
krieji naujo gyvenimo kū
rėjai yra Komunistų parti
jos vadovaujamos liaudies 
mases.”

Šiam TSKP XX suvažia
vimo nutarimui vieningai 
pritarė visa partija, visa 
tarybinė liaudis.

Kodėl mūsų partija išvys
tė ryžtingą kovą prieš as
menybės kultą ir jo pada
rinius? Todėl, kad asme
nybės kultas reiškia nepa
prastą atskirų žmonių iš
aukštinimą, antga m t i n i ų 
bruožų ir savybių priskyri
mą jiems, jų pavertimą vos 
ne stebukladariais ir kelia
klupsčiavimą prieš juos. 
Tokios neteisingos, marks
izmo-leninizmo dvasiai sve
timos pažiūros į žmogų, o 
būtent į J. V. Staliną, su
sidarė ii' buvo kultivuoja
mos mūsų tarpe daug me
tu. A-

Neginčytina, kad J. V. 
Stalinas turi didelius nuo
pelnus mūsų partijai, dar
bininkų klasei ir tarptauti
niam darbininkų judėjimui. 
■Visi žino, kokį vaidmenį jis 
suvaidino ruošiant ir įvyk
dant socialistinę revoliuci
ją, pilietiniame kare, kovo
je už socializmo pastatymą. 
Užimdamas svarbų partijos 
CK generalinio sekreto
riaus postą, J. V. Stalinas 
iškilo į vado v a u j a n č i u s 
partijos ir Tarybų valsty
bės veikėjus. Jis aktyviai, 
ypač pirmaisiais metais po

Raštai,
XXVIII t., 385 psl.).

Yra žinoma V. I. Lenino 
kalba, kurią i is pasakė su
sirinkime, partijos Mask
vos komiteto organizuota
me penkiasde šimtųjų jo

vaujama, marksizmo - leni
nizmo atskleisti! istorinių^ 
dėsningumų pagrindu, ne
pagrįstai buvo priskiriami 
vieno žmogaus — Stalino 
nuopelnams ir buvo aiški
nami - kažkokiais jo, kaip 
vadovo, ypatingais privalu
mais. Nebūdamas asme
niškai kuklus, jis ne tik ne- 
užkirsdavb kelio tiems gar
binimams ir liaupsinimams, 
kurie jam buvo skiriami, o 
visaip palaikydavo ir viso
keriopai skatindavo juos.

(V. I. Le-
30 t., 483

i psl.) Visiems yra žinomas
■ nepaprastai didelis Vladi-

tas įgaudavo vis biauresnes 
formas ir padarė rimtą ža
la reikalui.

Savaime suprantama, kad i1™1’0 Hjičiaus kuklumas ii 
tokia J: V. Stalino prakti-1Prastumas., M. ----M. Gorkis 

pateikia žodžius sormovie- 
čio darbininko, kuris, jo pa
klaustas, koks yra būdin
giausias V. I. Lenino bruo
žas, atsakė: “Paprastumas. 
Paprastas, kaip tiesa.” Pa
prastumas — tai tas priva
lumas, kurį ir Marksas, pa
sak jo paties, labiausiai 
vertino žmonėse. <

Negalima pasakyti, kad 
J. V. Stalino raštuose nėra 
pasisakymų, smerkiančių 
n e p a t e i s i n tą asmenybių 
liaupsinimą ir masių vaidai 
mens menkinimą. Tie pasi
sakymai, kaip taisyklė, 
išeidavo už bendru, V 7 

strakčių samprotavimų 
bu, o iš tikrųjų visiškai 
buvo priešinamasi vis 
dėjusiai asmens šlovinimo 
praktikai, kuri jo paties vi
saip buvo skatinama, o ne
retai pasireikšdavo ir savęs- 
liaupsinimo forma.

i

(Bus daugiau)

lka buvo leninių vadovavi- 
mo principų pažeidimas ir 
prieštaravo marksizmo-le'- 
ninizmo dvasiai.

Marksizmo- leninizmo 
pradininkams — Marksui, 
Engelsui, Leninui buvo gi
liai svetimas ir antipatiš
kas bet koks asmenybės 
kulto pasireiškimas. Jie iš 
pagrindų užkirsdavo kelią 
visokiems mėginimams juos 
asmeniškai garbinti, kad ir 
kas tuos mėginimus būtų 
daręs. Pataikavimas, saky
davo Marksas, jam sukelia 
di dž iau s i ą pa sibi au r ė j i m ą.

“Jei demokratų kandida
tai siūlytų geresnę progra
mą ir jų kandidatai paro
dytų entuziazmo už taiką, 
galutinuose balsavi ni u o s e 

I jie negalėtų laimėti ir Illi- 
nojų.
■ “Per daugelį metų iki šiol 

! Chicago yra nemokratų val- 
i doma, o visa valstija repu-

Bet Chicago ir
t I ’

Dr. J. Januškevičius pran- blikonų. 
apylinkė turi netoli pusės 
visos valstijos gyventojų.

“Demokratams, taigi, yra 
progų laimėti* Illinojų.

“Prezidentas Eisenhower, 
sprendžidnt pagal Illinojaus 
balsavimus, nėra taip popu
liarus, kaip tūlų manyta.

“Jei vietoj Stevensono,

ciškonų laikrašty rašo:
“Kai]) praneša Inter Ca

tholic Press Agency, Po
znanės Mokslo . Draugijos

sen. Kefauveris būtų jo 
oponentas, abejotina ar Ei- 
senhoweris būtų gavęs dau
giau balsų.”

griežtai kritikuodavo ir pa
juokdavo kai kurių politi
nių veikėjų garbės troški
mą ir puikavimą. Jie, pa
vyzdžiui, kandžiai pajuok
davo Lasalio smulkiaburžu
azinius bruožus, jo “pagy
rūnišką savęs liaupsinimą,” 
jo siekimą “atrodyti pa-

ne- 
ab- 
ri- 

ne- 
di-



Darbininkų Sveikata n

D r. J. J. Karkiančius, M. D.

ar rizi-

Niekatroji giminė—neu
tralioji—tai žaismingas pa
vadinimas tam tikrų lytinių 

iškrypėlių, “homoseksualų.” 
Ar jie pavojingi,
kingi saugumui? Įžymūs 
psichiatrai priėjo išvados, 
kad ne. * eTie tvirtina, kad 
dar tebėra nežinomos šito 

■ polinkio priežastys, nežino
ma nei kaip perspėt bei iš
vengt šito potraukio, nei 
kaip ji gydyt. Medicinos 
autoritetai taip pat dar ne
susekė socialinės bei visuo
meninės reikšmės šito ho
moseksualinio poelgio.

įžymūs kardiologai, širdies 
ligų žinovai, perleidę ištisus 
šimtus širdies ligonių.

Dar džiugesnė ligoniui ži
nia, jei jis, po tokio karū- 
ninio užsikimšimo, išlieka 
gyvas keletą pirmųjų dienų. 
Tolesnis besitaisymas pa
prastai esti užtikrintas. Ir 
paskui žmogus gali gyvent 
ilgai ir naudingai, jei tik 
jis prisilaiko gydytojo nu
rodymų: vengia riebalų, 
taukų, vengia labai sunkaus 
darbo ir susijaudinimo.

Blogas oras blogai nutei
kia žmogų. Tai yra tikras 
faktas, turįs esminį pagrin
dą. Nuo blogo oro žmogus 
netik kad jaučiasi suniuręs, 
apsunkęs, surūgęs, bet ir jo 
sveikata esti 
Tatai ištirta ir 
moksliškai.

Širdies smūgis — “heart 
attack” — nėra tikslus pa
vadinimas, bet jis įėjo kas- 
dieninėn kalbon ir įgijo pi
lietybės teises. “Coronary 
thrombosis” yra tikras me

dicininis terminas. Tai yra 
vainikinės arterijos užsi
kimšimas. Vainikinės (ka- 
rūninės) arterijos ir venos 
apriečia širdies raumenį ir ! mus. Jie susekė, kad oro 
suleidžia šakeles giliau pa-1 atmainos atsispindi visuose 
lei visą raumenį: jos ir |kūno gyvybiniuose proce- 
maitina širdį. Jei užsikem- į suose, veikia visus organus, 

smegenis, 
veikia sąjūdžius, nuotaiką 
ir apsunkina bet kokius li- 
gūstumus: dusuli, slanktus, 
(katarus), širdies ligas, net 
kartais iššaukia savižudys-

menkesne.
prirodyta

Grupė Čikagos 
darė nuodugnius

gydytoji} 
tyrinėji-

Brockton, Mass
pasveikin

ANTANAS I’ODŽIŪNAS
Mirė Balandžio 11-tą d., 1956 m.

Gailime draugiško žmogaus, Amžina jam at
mintis. Reiškiame gilią užuojautą jo žmo

nai Mortai, jo dukroms Mrs. Stefanija 
Riopel, Worcesteryje, ir Albinai 

BrocktoneBarčevičienei,

M. Gutauskienė
E. Kaulakiene
P. Sinkevičienė
K. Kalvelienė

B. Navickienė
F- ir K. Čereskai
J. ir K. Streikai
W. ir A. Kelly
P, ir O. Klimai

CHICAGO, ILL
ša storesnė vainikinė arte-! liaukas, nervus, 't ivija, tai staigiai nublanks
ta didelė širdies dalis, ir 
širdis sustoja mušusi—stai
gi mirtis. Jei užsikemša ne
didelė gyslelė, tai tam kar
tui apsilpsta tūla širdies 
raumens dalis, dėl to, žino

| Užsibaigus Mildos namo 
šventėms

širdžiai. Reikia tada poilsio, 
gal deguonies, tūlų vaistų 
ii* t. t.

Bendrai imant, jei vaini
kinis užsikimšimas žmogaus
iš karto neužmušė, tai nėra ! lengviau

Yra taip todėl, kad kiek
viena oro atmaina reika
lauja iš žmogaus organiz- 

; mo atitinkamų fiziologinių 
i prisitaikymų. Kai kada ne- 
| tikę orai perlaužia žmogaus 
! atsparumą ligoms, ir tada 

__ i įsimeta bet kokia 
‘liga. Nestebėtina, kadžmo-

Dailės ir Dramos Klubas 
šventė savo trijų metų sukak- 

i ties iškilmes. Kaip šeštadienį, 
| taip ir sektmadienį, žmonių1 
į šiose iškilmėse dalyvavo aps-( 
jčiai. O ypatingai kas svarbu, 
į kad tai buvo patys gerieji chi- 
Icagiečiai pažangiečiai, ku
riems Dailės ir Dramos Klu
bas taip arti prie širdies, kaip! 
ir visas pažangus judėjimas. į 
Tik apgailestautina, kad lie
tuviškojo jaunimo nebuvo 

I perdaugiausiai, o jiems, ro- 
I dos, labiausiai reikėtų įdo- 1 *mautis šiuo Dailės ir Dramos

£ Ta nė tiek pavojinga, kaip 1 nės ieško geresnio klimato, 
plaučių uždegimas. N u o Į 
plaučiu uždegimo vidutiniai! 
miršta penki procentai, at- j 
seit, iš šimto tokių ligonių— 
penki, tuo tarpu kaip nuo 

vainikinio užsi
miršta tik trys 

Šitai patvirtino
kimšimo 
procentai.

Jaunieji rašytojai
|šauskas, Br. Mackevičius, K. | 
Saja, M. Vainilaitis lankėsi i 
Telšių, Alsėdžių ir Plunges 
vidurinėse mokyklose. Litera
tūros vakarų metu jie skaitė 
savo naujus kūrinius.

j kas jų labui daroma, jiems 
! cieliajama viskas palikti.
Koncertas

SKAITYTOJU BALSAI
DĖL TŲ POLEMIKŲ

’ Kokia nauda iš. tokių po
lemikų ir kritikų, kaip kad 
tarpe Miko Detroitiečio ir 
Nekantraus?

M. D. nejuokais užsimanė 
pamokyti visus kalbininkus, 
^rašytojus ir redaktorius lie- 
' tuvių kalbos, tarmės ir kir
čiavimų. Ir nepaisant, kad 
jis su pirmu savo “moky
mo” raštu atsimušė i sie
ną, vienok Mikas nebūtų 

k Mikas, jei jis su tuo ir būtų 
pasitenkinęs. Bet ne, ne 
Mikas. Ir jis gal visai nė 
nepasvarstė, kiek jis su to
kia savo akyplėšiška pole
mika ir kritika supykdė 
skaitytojų! Ir jei dar jis 
būtų buvęs teisus, tai dar 
būtų buvę ir pakenčiama, 

■^et jis kiekviename savo 
.polemikos ir kritikos rašte 
pasirodė klaidingu. Vienok 
jis to nepaisė, bet daugiau 

^-•jišč, tik užimdamas laik
raštyje brangią vietą. Jei 
polemika ir kritika yra 
konstruktyvi,, pamokinanti, 
labai gerai. Bet kada pats 

jsritikas ir polemizuotojas 
yra perdėm klaidingas ir 
dar kitus mokina, tai jau 
daugiau, negu... Gerai, 
kad nors su paskutiniu sa
vo išstojimu “susiprato” ir 
pasižadėjo ;mt toliau nepo- 
lemizuoti. Už tai Mikui 
tenka pasakyti ačiū!

1 Dar ir kitas negeistinas 
^laikrašty dalykas, ir už tai 
.aš kaltinu redakciją. Kada

tai P r e g r e s a s parašė 
straipsnelį, kuriame jis iš
sireiškė, pasiremdamas gy
dytojų mokslišku išsireiški
mu, kad tik ką gimęs kūdi
kis per kokį laiką nejaučia 
skausmo. Išeina Susninkų 
Jurgis su savo “kritika” ir 
nupasakoja, kad jis, S. J., 
gerai atsimena, kaip jis gi
mė ir kaip “bobutė” su juo 
žiauriai elgėsi, tai jis už tai 
ir bliovė. Aš tiesiog nesu
prantu, kam redakcija tal
pina tokias nesąmones ir 
maitina skaitytojus tokiais 
absurdiškais “raštais.”

Esu girdėjęs iš “L.” skai
tytojų pasipiktinančius išsi
reiškimus, kad jei “L.” tik 
tokiais raštais užpildys sa
vo skiltis ir toliau, tai ne- 
kurie pasirengę net mest 
“L.” prenumeravę. Laik
raštis turi būt įvairus, bet 
tik jau ne tokiais raštais!

Senas “L.” skaiytojas
(Mikas D. pažadėjo dau

giau kalbos klausimais ne
rašyti f jis, be abejojimo, pa
rašys kitokiomis temomis 
straipsnių, visiems skaity
tojams priimtinų. Parašyti 
jis gali, jei tik nori.

Na, o kai dėl Susninkų 
Jurgio: minėtasis jo raši
nys buvo lyg ir feljetonas, 
lyg ir pašaipa, bet redakci
ja nedėjo jo feljetonu, nes 
mums atrodė, kad neužten
kamai feljetoniškas. Pasi
juokti juk galima, tai svei
ka.—Red.)

šeštadienį įvyko Klubo kon
certas savose patogiose 
dos patalpose. Nors pas mus, 
Chicagoje, neįprasta šeštadie
niais turėti koncertus, bet mil- 
diečių ir svečių prisirinko pu
sėtinai. Programos pildymui 
buvo pakviesti visi mūsų cho
rai, bet dėl laiko stokos, pro
gramą tepildė tik LKM ir Ai
do chorai su savo solistais, 
duetais ir kitais margvAiiynais. 
Numerius atliko visi gana ge
rai, kaip paprastai atlieka.

Po S. J. Jokubkos kalbos, 
išnaudodamas pertraukos lai
ką T. žebraitis atsišaukė. į su
sirinkusius atsiklausdąmas 
Dailės ir Dramos Klubo meti
niam .suvažiavimui sveikini
mų. Nors stigo tobulumo svei
kinimų 
bet 
virš 
ma, 
bu i,

Mil-

pora šimtų klubiečių. Vėliau 
prisirinko dar daugiau.

Kadangi Klubo pirmininkas 
lludris šiuo metu guli ligonio 
patale, susirinkimą atidarė 
vicepirmininkas Mikulėnas. I 
prezidiumą tapo išrinkti pir
mininku Vasys, sekretorium 
Vėšys.

Po visų šių susirinkimo ru
tinos ceremonijų pirmučiausia 

(buvo perskaitytas laiškas nuo 
į Budrio, kuriame jis atsišaukė 

į visus klubiečius kuo darbš
čiausiai dirbti Klubo labui. 
Perskaičius laišką, jis buvo 
nulydėtas su griausmingais 
aplodismentais. "

Įteikia pasakyti, kad susi
rinkimas buvo nuo pat pra
džios iki galo gana gyvas. 
Direktorių valdybos raportai 
pilni ir įdomūs. Ypatingai 
gražų raportą išdavė iš savo 
veiklos direktorius G. Montvi
la. Roselandietis Urmonas ra
gino klubiečius vyrus prira
šyti prie Klubo savo žmonas.

Sukliuvimų sprendžiant Klu
bo reikalus nebuvo. Kiek il
giau buvo apsistota prie išsi
aiškinimo 
mokėjimo. Bet išsiaiškinus da
lykui visų buvo sutikta, kad 
doleris metinės duoklės mokė
jimo. Bet išsiaiškinus dalykui 
visų buvo sutikta, kad doleris

metinės duoklės reikia mokėt.
Susirinkime sveikinimų pri

duota virš pusantro šimto do
lerių. Išeina taip, kad šiemet 
Dailės ir Dramos Klubo me
tinis susirinkimas
tas su* arti trimis šimtais do
lerių. Narių gauta ir apsčiai. 
Tik gaila, kad neteko sužino
ti sveikintojų ir naujų narių 
pavardžių. Bet vėliau tas bus 
paskelbta laikraštyje, kai tik 
teks sužinoti.

Susirinkimo konstruktyviš- 
kiausias punktas buvo, tai pa
sižadėjimai gauti naujų narių. 
L. Prūseika su Jokubka pasi
žadėjo iki sekančio metinio 
narių susirinkimo gauti 50 
naujų narių, J. Mažeika 5, 
Lukas penkis ir visa eilė kitų 
po penkis, po tris, po du ir 
po vieną. Jeigu šie pasižadė
jimai bus išpildyti, tai už me
tų laiko Klubas paaugės na
rių skaičiumi gana žymiai. 
Pasižadėjusių pavardės irgi 
bus paskelbtos laikraštyje, 
kaip tik teks susisiekti su se
kretorium, užrašysiu juos.

S. Vėšys pasižadėjo gauti 
tris narius, o jeigu negaus pa
simokęs klubui $300, Januška 
pasižadėjo gauti vieną, o jei
gu negaus pasimokęs $100, P. 
Steponaitis taipgi jeigu ne
gaus nario pasimokęs $100. 
Kitų pavardžių neatsimenu', 
bet tokių bu\*o dar ir daugiau.

Direktoriais išrinkti veik vi
si senieji direktoriai: Budris, 
Mikulėnas, Grigas, Jokubka, 
Montvila, Urmonas, Dauderis. 

J parengimų komisiją (plan
ning committee) išrinkti: Pe- 
teckas, Jūris, Vėšys ir dar ke
li, kurių pavardžių neatsime
nu. Kor.

mie.sto mokytojų, šie irgi jau 
kelinti metai veda panašų 
protesto streiką.

Organizacijos pareiškime 
sakoma, kad Yo n keršo moky
tojai yra žemiausia apmoka
mi visame Westch esterio pa
viete. Dabartinė jų alga sie
kia nuo $3,200 iki $6,400 
per metus.

Ką šiame atsitikime darys 
miesto apšvietos taryba, dar 
nežinia. Gal bandys kaip 
nors su mokytojais susikal
bėti.

rys, stengsimės pagamint 
skanią vakarienę.

Renginio komisija

iKoresp.

Hartford, Conn
SPAUDOS PARAMAI
Tai dar viena smagi suei

ga, žaislų pare su skaniais 
užkandžiais ir gėrimais. Ji 
atsibus gegužės 26 dieną, 
šeštadienio vakarą, prade
dant nuo 5:30. Rengia Mo
terų klubas. Įžanga $1.00.

Brangūs draugai ir drau
gės, mes, Hartfordo mote
rys, jaučiame tą sunkią 
naštą, kurią spaudos leidė
jai užsidėjo ant savo pečių. 
Mes manome, kad ir jūs 
suprantate ir jaučiate par-

mes, moterys, prašome jus 
ateiti gegužės 26, šeštadie
nio vakarą, 155 Hungerford 
St. Ateikite skaitlingai — 
vietiniai ir iš toliau. Pasi
kalbėsime, pasilinksminsi
me, drauge smagiai pralei
sime laiką ir paremsime 
$15,000 fondą. Mes, mote-

Toronto, Canada
Ruošiasi priimti viešnias

Kanados Moterų Kongresas 
pradėjo smarkiai ruoštis pri
imti viešnias iš Tarybų Sąjun
gos; kurios pribus Kanadon 
pradžioje gegužės mėnesio. 
Jos išbus Kanadoje trumpą 
laiką, tad nebus galima paro
dyti joms Visas Kanados įdo
mesnes vietas, bet bus sten
giamasi parodyti kiek galint 
daugiau.

Sekančios viešnios atvyksta j 
Kanadą:

Madam Olga Chvalebnova, 
maskvietė, viena iš žymiausių 
moterų veikėjų, vicepreziden
tė draugijos, kuri skleidžia 
politinį ir mokslinį žinojimą.

Dr. Jelena Chachalina (pe- 
d atrė), lėni ngrad ietė, rusų 
respublikos aukščiausios tary
bos narė.

Madam Liubova Ananieva, 
darbininkė iš Gluchovo med
vilnės kombinato, aukščiau
sios tarybos narė.

Profesorė Katerina Doro- 
šenko, iš Kijevo, Taras Čev- 
čenko muziejaus direktorė.

Julia Ofitserova, mokslinin
kė iš Orientalių Studijų Insti
tuto. Ji atvyksta kaip perkal
bėto ja.

Mrs. Rae Luckock, Kanados 
Moterų Kongreso prezidentė, 
vadovauja visam prisirengi
mui priimti viešnias.

3 pusi. Laisvė (Liberty), AntracL Bal. (April) 24, 1956

metinės duoklės

rinkimui svetainėje, 
visvien publika sudėjo 
.šimtą dolerių. Tai, žino- 
labai brangi dovana Klu- 
kuriam šiuo laiku > taip

reikalinga parama, ir ne vie
ną patrijotą klubietį tas džiu
gino.

Kas džiugiausia buvo, kad 
jau neskaitant keliolikos nau
jų narių įstojimo į Klubą, An
tanas Gukas pridavė dar net 
šešių naujų narių duokles. Be 
to, Gukas pareiškė, kad abejo
jimų apie naujų narių gavi
mą negali būti, nes jų galima 
gauti, kas buvo pasitikta visų 
su katutėmis ir pilnai sutikta 
su Antano Guko nuomone.

Po programos klubieeiai ir 
svečiai pakilusia nuotaika, 
suplūdę į Klubo bufetą ir ba
rus skiepuose, vieni vaišinda
miesi, kiti “šventindami” nau
jus narius linksminosi iki vė
lyvos nakties.

Ypatingai kas reikia pažy
mėti, kad ‘rosclandiečių gas- 
padinių pagaminti užkandžiai 
buvo vieni iš geriausių.
Suvažiavimas

Sekančią dieną po koncer
to, sekmadienį, tuoj po pietų, 
įvyko Dailės ir Dramos Klubo 
narių metinis susirinkimas, di
džiojoje Mildos teatro svetai
nėje. Į susirinkimą suėjo apie

Yonkers, N. Y.
Mokytojų “streikas”

šio miesto mokytojai 
susiorganizavę Į Yonkers 
c hers Association.
k.y toju 
l< 1 aušo 
centas.

Jau

OPERETE

Iš 900 
prie organizacijos 
700. Tai didelis

yra 
Tea- 
mo-. 
pri- 
pro-

senokai mūsų mokyto
jai reikalauja algų pakėlimo. 
Bet miesto apšvietos taryba 
delsia ir išsisukinėja. Tas, ma-. 
tyt, išvedė mokytojus iš kan
trybės. Ir štai pasirodo moky- ( 
tojų asosiacijos pareiškimas, j 
Jame sakoma, kad mokytojai 
yra raginami neapsiimti jokių 
kitų pareigų, apart prižiūrė
jimo ir vedimo klasių. Jie yra 
raginami neimti jokių pareigų 
po reguliario mokyklos darbo 
valahdųi

Mokytojai sako,
yra pasimokę iš New Yorko

kad jie

Dienraščio Laisvės Paramai

PIKNIKAI
J*

Prašome turėti mintyje datas ir išanksto reng
tis jose dalyvauti. Tai puikiausi vasaros metu 

pasilinksminimai.

Brockton-Montello, Mass.

Liepos 1 July
Liet. Taut. Namo Parke
Tai visos Bostono Apylinkes Piknikas

Brooklyno Apylinkė

Liepos 1 July
* National Home & Park

65-13 38th Avė. • Woodside, L. I.
V

Laisves Metinis Piknikas

Prašome kolonijų veikė j ii pranešti kur daugiau 
yra rengiama piknikų’ ar kitokių pramogų Lai- 

, ’ svės paramai, norime paskelbti šioje vietoje.

E

Grigutis
Penkių Aktų

VAIDINS BROOKLYNO AIDO CHORAS
Vadovybėje MILDRED STENSLER ir JONO JUŠKOS - ' 
FRANK BALEVICIUS-BALWOOD, akompanistas

Aido Choras Gastroliuos šiose Vietose?

Brockton, Mass, rk lvvks---------  ------- V Bal. 28 April
Pradžia 7 vai. vakare

LIET. T. NAMO SALEJE
668 No. Main St., Montello

Brooklyn, N. Y. rk Įvyks Sekmadienį 
-------- ------------- Gegužės 6 May

Pradžia 3:30 v. popiet

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Worcester, Mass. rk „ lv> šeštadienį 
----------------------v Gegužės 19 May

Prasidės 7:30, v. vakare

LIETUVIŲ SALEJE
29 Endicott Street, Worcester, Mass.

Operetėje “Grigutis” yra visko, ko tik galima 
tikėtis veikale. Operetėje aidės 20 dainų, visokių 
dainų: solistams, duetams, moterų, vyrų ir miš
riems chorams. Randasi jaudinančios dramos ir 
lyg ašarų prajuokinančių , momentų. Giliančiai 
pašiepia kai kurias žmonių silpnybes.

i

ii
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NAMŲ DARBININKfi

Mirus

M. BINCELIENFI
Mobilizuos visas unijas paramai 

seniai einančio streiko
Macy darbininkai tebe 
silaiko kovos lauke

Reiškiame giliausią užuojautą liūdesio valan
doje jos gyvenimo draugui Vincui Ringeliui, jos 
sūnui Juozui Ringeliui ir jo žmonai, taipgi M. 
Bingcliūtei, jos vyrui ir visiems jų giminėms 

ir draugams.

irn^ai
R. ir Mrs, Auriai
P. ir T. Sakalai
J. ir T. Dulkiai

Kaip ži- 
į žengė į 
vienas iš

S. ir M. Alivkonia'i

gerai, bet 
prisiver- 

Todėl

Paterson, N. J.
KLAIDOS PATAISYMAS
“Gerb. Laisvės Administra

cija: Malonėk ite
klaidą, Laisvės No.
je, balandžio 18 d., 
pati jos pareiškimas 
Bingelienei,

pataisyti 
75 laido- 
tilpo sim- 
mirus M.

su ne pilnu sim
per mano ne

neš tas simpa- 
buvo priduotas, 
pi Imą sąrašą, ir

Pasveikinkime vilnie
čių suvažiavimą!

Jaw buvo pas mus rašyta, 
kad gegužės 6 d. Chicagoje. 
įvyks Vilnies bendrovės meti
nis akcininkų suvažiavimas.

Suvažiavimas įvyks, jis be 
abejo bus geras, bet ką mes,

Didžiojo New Yorko Darbo 
Federacijos ir CIO; unijos iš
leido svarbų pareiškimą. Ja
me sakoma, kad nuo dabar 
bus mobilizuojamos Visos šio 
didmiesčio organizuotos dar
bo žmonių spėkos parėmimui 
Republic Aviation kompanijos 
darbininkų streiko, 
nia, šis streikas jau 
devintą savaitę. Tai 
ilgiausių streikų.

Streikieriai laikosi 
kompanijai pavyko
buoti pusėtinai skobų, 
susidaro rimtas pavojus, kad 
streikas ir unija gali būti su
triuškinti. Greitas reikalas vi
soms kitoms darbo unijoms 
ateiti į pagalbą streikieriams. 
Taip ir būsią padaryta.

AFIt-CIO vadovybe nurodo 
unijoms sekamus greičiausius 
žygius:

1. Kiekvienas lokalas priva
lo kuogreičiausia iš savo iždo 
paaukoti Republic Aviation 
streiko vedimui. .

a psi žiūrėj imą, 
tiku sąrašas 
Čia prisiunčiu 
tuomi klaidą atitaisau, ir sy
kiu atsiprašau visų draugu ir 
draugių, kurių vardai buvo 
praleisti per klaidą. J. Bim
ba”.

primena,
1 Jctuvos

(Tąsa iš pirmo pusi.)
Laiško rašytoja 

kad ji žino, jog iš 
yra išvežta žmonių į gilumą
Tarybų Sąjungos verstiniems 
darbams. .Ji, kilusi iš Dzūki
jos, įvardija net ir vietoves, iš 
kurių jai jos giminūs rašė, 
kad buvo išvežta.

darome, kad jis būtų dar di
desnis, dar sėkmingesnis?

Mes turimo vilniečių suva
žiavimą pasveikinti, o su svei
kinimu pridėti dolerį kitą do
vanų. Atsiminkime, chicagie- 
čiai-vilniečiai mus nuolat gau
siai paremia,, tai mes privalo
me jiems atsiteisti tuo patim.

Tiesa, laikas iki suvažiavi
mo trumpas, be to, mes patys 
pradėjome vajų už $15,000 
fondą, tačiau, nežiūrint visko, 
jei tik sukrusime, pasispausi- 
me, tai ir vilniečiams dovanų 
gausime.

Patys pirmieji, įteikę dova
nų, yra sekami:

S. Sasna ....
A. Bimba
R. M i žara

2. Kiekvienas šapos pirmi
ninkas ir kiekvienas unijos

biznio agentas privalo dirbtu
vėje tarpo visų darbininkų pa
rinkti atiku šio streiko reika
lams.

3. Visur unijistai privalo 
rinkti ir aukoti maisto ir dra
panų streikierių šeimoms, ku
rioms tokia pagalba būtinai 
reikalinga.

Republic Aviation kompani
jos darbininkų streikas prasi
dėjo vasario 19 d. I kovą iš
ėjo 11,500 darbininkų. Strei
kui vadovauja mašinistų uni
jos lokalas 1987-tas. Darbi
ninkai reikalauja 19 centų į 
valandą algų pakėlimo ir tri
jų metų kontrakto.

• ši kompanija, kaip žinia, 
yra viena , iš turtingiausių vi
soje Amerikoje. Ji gamina 
daugiausia valdžiai lėktuvus 
ir daro milžiniškus pelnus.

Streikierių vadai sako, kad 
jau tiek daug šeimų reikalin
gos pašalpos, kad į savaitę 
reikia mažiausia $60,000. Tai 
didelė suma. Bet Didžiojo 
New Yorko milijonai unijistų 
gali labai lengvai tiek ir dau
giau sudėti.

Didžiosios Macy kompani
jos krautuvės tebėra u/.strei
kuotos. Nors savininkai per 
radiją kasdien garsina, kad 
krautuvės atdaros ir veikia, 
bet visvien aišku, jog jų biz
nis stovi prastai. Dauguma 
žmonių neina per pi kieto lini-

Streikieriai laikosi solida- 
riškai. Iš sykio buvo manyta, 
kad streikas bus trumpas. Bet 
dabar matosi, kad jis gali ge
rokai užsitęsti, nes bosai, ma
tyt, dar vis nenori darbinin
kams nusileisti. Per visas 
krautuves streikuoja apie as
tuoni tūkstančiai darbininku. 
Jų daugumą sudaro moterys.

Miesto majoras Wagneris 
turi sudaręs taip vadinamą 
Piliečių komitetą sutaikymui 
darbininkų su kompanija. Ta- 

kol kas komiteto pastan- 
nedavė teigiamų, rozulta-

Jie sake New Yorke....
New Yorke viename vieš

butyje, turčių - biznierių pie
tuose, kalbėjo vice preziden
tas Nixonas, tas pats, kuri 
Lehmanas yra pavadinęs 
“Tricky Dicky”. Dick Nixonas 
sakė, kad prezidentas Eisen- 
howeris yra beveik išganyto
jas, kuris išgelbėjo mūsų šąli 
iš baisios katastrofos. Kokia 
buvo ta galima katastrofa? 
Ogi, po raudonais arba ruža- 
vais Roosevęlto ir Trumano 
režimais mes be sustojimo ri
tomės link socializmo. Tik ge
nerolas Eisenhoweris, kaip | 
tas Mesajas ant balto žirgo, 
mus išgelbėjo. .. .

Patyrusi, 3 asmenys, maži namai, 
nedaug valgių gaminimo, valymas 
svarbu. Atskiras kambarys. Malo
nus namai.

Jackson Hgts, RA. 8-8569

(79-82)

NAMŲ DARBININKft
Abclnas namų darbas, šeima iš 3 su
augusių. Patyrimas būtinai reikalin
gas. Nėra sunkaus valymo darbo. 
Puikiausi namai, šaukite:

MANHASSET 7-2928
9-11 A. M. 8-9 P. M.

(79-81)

Virėja. Abelnas namų darbas, 30- 
45 m. amžiaus. Galinti prižiūrėti $ 
m. kūdikį. Paliudijimai. Žydiškas vi* 
rimas. Darbas su guoliu vielojo per 
du mėnesiu. HY. 5-6606.

(75-78)

čiau 
gos 
tų.

ra
1941 metais buvo iš- 
eilė t. y. potencialių 
Bet jų tarpe, be abe-

Sutinkame 
išvežta, 
vežta 
priešų,
jojimo, buvo išvežta ir nekal
tų. Karo motu daug kas nu
kenčia nekaltai. Didesnė pu
sė išvežtųjų jau si grįžo Lietu
von. Kiti pasiliko gyventi ten, 
kur buvo išvežti, ir dirba sa
vo profesijose.

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5;0Q 
1.00

Smarkiausias ruošima
sis Pirmai Gegužės

Kaip žinia, šiemet gautas 
leidimas milžiniškam Union 
Square aikštėje masiniam su
sirinkimui atžymėti Pirmąją 
Gegužės. Mitingas įvyks atei
nantį pirmadienį, balandžio 
30 dieną.’

šiuo tarpu visame1 Didžiaja
me New Yorke eina smar
kiausias prisiruošimas. Gerai 
veikia susiorganizavęs New 
Yorko Suvienytas piliečių ko
mitetas Gegužės Pirmosios 
paminėjimui. Komitetui vado
vauja Įžymusis rašytojas - no- 
velistas ir veikėjas Howard 
Fast. Plačiai skleidžiami po 
vję»ą**TT!testą^;,,. £„ e^u - 
fe lapeiiai<. ?• ’ hį-Y J-•

New Yorko “Times” nese
niai pasakė, kad Malenkovas 
yra “vienintelis gyvas Rusijos 
premjeras”. Tas nepatiko vie
nam New Yorke gyvenančiam 
rusui seneliui, kuris atsiliepė: 
“Aš irgi buvau premjeru!”

i Tas senelis yra jau beveik 
! pamirštas Kerenskis, kuris 
buvo per kelius mėnesius po 
caro nuvertilmo laikinos Rusi
jos valdžios galva, iki darbi
ninkai ir valstiečiai perdavė 
valdžią Sovietams.

Namų Darbininkė. Guolis nuosava
me kambaryje, visi paisymai. Du 
vaikai, 9-13 m. Vėliausi paliudijimai, 
aukšta alga. Woodmere.

Franklin 4-4080
(76-78) ’

Namų prižiiirėtoja-draugė. Lengvas 
namų darbas, paprastas virimas. 
Guolis vietoje, patogūs namai. Po 6 
v. v. CL. 6-8520. 8609 Bay 16th St., 
Brooklyn.

(77-80)

ru-

Pirkta: iššu- 
daliai sėklos ir 

per.so- 
mosso, 
tuzinas

Apdovanojo 
LKC gėlyną

Pradedant su praėjusiu
deniu iki šio pavasario, gėlinin
kas jau turėjo pasidaręs išlaidų 
apie 8 dolerius, 
tusiai pievos
bušelis humus, tūliems 
dinimams ‘‘belą’’ peat 
bijūnams bone meal’o, 
tulpių ir keletas lelijų.

Pats pirmutinis gėlyno reik
mėmis šį pavasarį susirūpino 
Kazys Balčiūnas — davė $5.00

Wm. Kūlikas................... 3.00
Leo Gavrilovich............ 2.00
Žilinskas ............................ 1.00

Viso sudovanota $11.00

Yor-

Miesto mokytojai dar 
vis žada kovoti už 
algy pakėlimą

Kaip atrodo, tai Now
ko miesto organizuoti moky- 

i

tojai planuoja toliaui tęsti ko
vą už algų pakėlimą. Gerai 
darbuojasi mokytojų unija ir 
gildija. Abidvi šios organiza
cijos. sako, kad miesto val
džia turi būti priversta pakel
ti mokytojams algas. Tuo tar
pu mokytojai atsisako 
liuosomis valandomis ką 
padėti mokykloms.

Susirinkimas
LLD 1 kuopos susirinkimas 

Įvyks šio ketvirtadienio vaka
rą, baland. 26-ą, 7:30, Leber- 
ty Auditorijos patalpoje. 
Svarbu visiems dalyvauti.

Valdyba

y 
Namų Darbininkė. Norinti gerų na
mų su bizriio pora, lengvos parei
gos ir prižiūrėjimas vaikų. Paty
rimas nereikalingas. Pageidauja
ma vokiškos kilmės. Algą nusta
tysime. IN. 3-8811.

DU UNIJOS LYDERIAI 
VALDŽIOS TEISME

savo
nors

PRAŠOME KOLONIJŲ DĖ
MESIO! Nesivėluokite su pik
nikų rengimu savo organiza
cijų naudai, ir ką nors sureng- 
kite Laisvės naudai.

Namų Darbininkė. 5 dienos. 8:30, 
v. ry. iki 6:30 v. v. 2 vaikai. Guo* * 
lis vietoje. 2 ar 3 vakarus padirbė
ti. Nuosavas kambarys. Moderni
niai įrankiai. $35 į savaitę.

IV. 9-2852
(78-80)

A)- buvo išvežta po karo?
Buvo. Bet ar jūs, gerbia

moji S., manote, kad jie buvo 
išvežti nekaltai?

Jums turbūt bus naujiena 
tai, ką čia pasakysiu : po karo 
visokie fašistiniai banditai ir 
jų sumokyti - suagituoti su-

Anna Yak štiš .........
Amelia Yuskevich . .

. _.D.,_ M.,šolomskas. .. .
Lilian ............... ’. . . .
Tokia pradžia. Ji heblog'aj 

Pasitikiu, kad visi Didžioj^ 
New Yorko pažangioji lietu? 
viai, kurio tik išgali, prisidės 
su dovana “Vilniai”, jos akci
ninkų suvažiavimui pasveikin
ti.

Mūsų veikėjai prašomi pa
prašyti savo draugus, kad jie 
stotų, talkon. Prašome priduo
ti Laisvei, o mes iš čia persiu
sime vilniečių suvažiavimui. 
Veikti reikia greit, nes iki su
važiavimo laiko nedaug teli
ko. R. M.

tančius geriausių lietuvių tau
tos patrijotų; jie sudegino 
tūkstančius valstiečių sodybų!

Vėl atidėta Daily 
Workerio byla

Praėjusios savaitės pabai
goje turėjo įvykti Dąily Wor
kerio ir Komunistų k Partijos 
prieš Internal Revenue byla. 
Bet teisėjas Murphy svarsty
mą nukėlė į balandžio 24 d. 
Laikraštis ir partija sako, kad 
Iždo departmentas sufabrika
vo “taksų bylą”, kad politi
niais sumetimais prisikabinti. 
Teismo prašoma departmento 
agentams neleisti toliau 
valiauti.

savi-

Spaudos laisves komi
tetas naujoje vietoje
Nepaprastasis Spaudos Lais

vės Komitetas, kuris yra susi
daręs gelbėjimui Daily Wor- 
keriui, keliasi naujon. vieton. 
Nuo dabar šio komitete adre
sas bus: 35 East 12th St., 
Room 609, New York City.

• Komitetas vėl atsišaukia į 
visus spaudos laisvės šalinin
kus 
mui

Atkakliausia kova išsivystė 
tym.sterių unijos miesto laivy
boje už vadovybę. Iki šiol bu
vęs tarybos prezidentas Lacey 
nenori užleisti vietos naujai 

id e h tu i' J 6h n.' J. 
O’Rourke. Lacey- sako, kad 
rinkimai buvo nelegališki, nes 
nebuvo pravesti pagal unijos 
konstituciją. Visas reikalas 
yra atsidūręs distrikto teisme.

Policijos komisijonierius 
Kennedy iš policijos depart
ment© labdarybės fondo pa
skyrė $6,500 įvairioms labda
rybės organizacijoms. Dau
giausia teko Raudonajam 
Kryžiui.

Ro-

SVARBUS PRANEŠIMAS

Prižiūrėti vaikus. TV ir du kamba
rius veltui. 7:30—5 v. v. Nėra va
lymo. Lengavs virimas. Savaitę, 
liais laisva. 2 savaitės apmokamos 
atostogos. IN. 1-6948.

(78-80)

HELP WANTED-MALE

.TOOL—DIE—MAKER

'Patyręs—Geri Pinigai 
L. I. C. AREA

St. 4-6000 Mr. Pegnado

(79-85)

Iškabų maliavotojai. Per ištisus
metus. Gera alga, nuolat ar dalinai
II. Chiat, 19 Williams St., White *
Plains, N. Y. Vakarais: WH. 8-1688

(75-81)

ateiti pagalbon, apgyni- 
angliško dienraščio. •

DAUGIAU KAIP $21,-NE
i 000,000 PĖR METUS

Washingtonas. — Ste- 
vensonas. stojąs už visų hi
drogeninių bandymų su
laikymą.

Atleiskite, gerb. S., kad aš 
čia priminsiu brolį, kaip pa
vyzdį. Štai jis, mano brolis, 
valstietis, gyvena sau ramiai 
Navoplentų kaimely. Jis ne
regys. Jis turi žmoną, sūnų 
Vytautą, gabų berniuką, ir 
dvi dukreles.

Banditai naktį užpuola ant 
jo sodybos, visą šeimą nužudo 
ir sodybą sudegina!

Ten pat, tą pačią naktį, tie 
patys banditai nužudė dar ir 
kitas dvi šeimas ir jų sodybas 
pelenais pavertė!

Na, pagalvokite, argi tary
binė vyriausybė, sugavusi 
banditus, juos paglostė?

O netenka nei sakyti, 
banditai buvo kilę iš tos 
čios Dzūkijos.

Kova už gelbėjimą 
Central parko

Parkų ‘ komisijonierius
bert Moses pasimojo sukana- 
veikinti gražųjį Central Par
ką. Jis nori dalį parko pavesti 
automobilių pastatymui, o ki
tą — didžiuliam restaurantui.

Prieš tai sukilo parko apy
linkės žmonės. Ypač moterys 
priešingos tokiam komisijo- 
nieriaus žygiui. Didelėmis 
grupėmis jos pikietuoja tą 
vietą, kur norima parką ap
draskyti. Ar joms pavyks ko- 
misijonierių ir “buldozerius” 
nugalėti, tai kitas klausimas.

SAKO: REIKIA EGZAMI
NUOTI VISŲ 45 METŲ AKIS

Valstijos važiuotas komisi
jonierius turi sumanymą, kaip 
galima būtų) sumažinti auto
mobilių nelaimes. Jis siūlo, 
kad visų automobilių vairuo
tojų, sulaukusių 45 metų am
žiaus, akys būtų kasmet eg
zaminuojamos. Jis mano; kad 
dėl apgedusio matymo dau
giausia nelaimių atsitinka.

Miesto Board of Estimate, 
kuris tvarko miesto išlaidas, 
nutarė neduoti mokytojų algų 
pakėlimui daugiau kaip $21,- 
000,000. Mokytojai sako, jog 
to toli gražu neužtenka.

ARROW FARM

kad
pa-

su-Spėju, kad visa tai, ką 
minėjau, ryškiau nusvies jums 
ir kitiems visiems klausimą 
apie “išvežimus”.

Labai dėkoju tamstai už 
draugiškus linkėjimus man ir 
mūsų visam, personalui. Mes 

' visi nuoširdžiai to paties lin
kime tamstai!

Vakacijom Vieta
Praneša, kad jau išrandavoja- 

kambarius sekamam vasaros se
zonui. Pageidaujantieji tuojau už
sisakykite sau kambarius. Rašy
kite:

ARROW FARM
O. Box 465, Monroe, N. Y.

Telefonas: Monroe 3-7721

Brooklyne iki šiol dar vis 
tebeveikė dvi gatvekarių lini
jos: viena ant Church St., ki
ta ant McDonald St. Dabar 
nutarta ir jas panaikinti. Au
tobusai užims jų vietą.

BROOKLYNO DODGERS 
GAUS NAUJĄ STADIUMĄ

Brooklyno žmonės, kurie 
yra taip įsimylėję Į savo “Do
dgers”, gali pasidžiaugti: Gu
bernatorius Harriman žada 
pasirašyti bilių, pagal kurį 
Brooklyne bus pastatytas di
delis naujausios mados stadi* 
jonas. Jame sutilps daugiau 
kaip 100,000 žmonių.

SUCKLING-BABY NURSE
Puiki profesija. Moteris gydy- 

toja-mokytoja. Angliškai ir Vo
kiškai. Lekcijos rytais ar vaka
rais. Bile amžiaus.
The American Training 
Center For Baby Care

TR. 8-6659 — 9-11; 5-8.
Mrs. Nathorff, ved.

Jurgis Klimas
Svarbus pranešimas pramogų ren

gėjams ir abelnai visiems filminin- 
kams. Filmininkas Jurgis Klimas 
jau sugrįžo po apie 10 mėnesių ke
lionės ir atidarė savo studiją. Bet 
jo maršrutas dar nesibaigė. Apie ba- 
landžio-April 28 d. vyksta į Bing- 
hamtoną, N. Y., 29 d. į Wilkes-Bar
re, Pa., ir į Rochester, N. Y.

Kurie dar neužsisakėte naujosios 
filmos “Sudrumsta Širdis” ir “Dai
nų Vainikas”, tai tuojau kreipkitės 
į filmininką sekamu antrašu:

George Klimas
160 Forbell St., Brooklyn, N. Y.

Patyręs Vyras. Prie rakandų už
baigimo, staliorius, stain finishing. 
410 Rogers Ave., B’klyn. IRT. sub. 
Flatbush—kampas Sterling St. BMj^ 
Brighton Line.

(77-83)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Valgykla. Bronx, arti transporta-, 
ci jos. A & P, Grand Union; oro vė
dinama. Daroma $1200-81400 į sa
vaitę. Geras biznis, savininkai išeina 
į didesnį biznį. OL. 4-4880.

(75-81)

p.

Automobiliais važiuokite iš New 
York per Washington tiltą, imki
te No. 4 kelią iki No. 17 kelio, 
kuriuom atvažiuosite iki Monroe. 
Nuo Lincoln tunelio No. 3 keliu 
iki 17 kelio.

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

TAXI VAIRUOTOJAI!!
Jau čia. Jūsų pageidaujama 

mašina pagaliaus jau čia. Ma
tykite šiandien—tiktai pas Jūs 
autorizuotus dealer’ius. 
rne ir Ramblers 
tic transmission’.

K &
207th St.,-10th

RAKANDŲ PERDIRBIMAS
Kitchen-Dinette Setai. Patai
some, apinušame, kaip nauji. 
Veltui nustatome kainas.
TRIPLE-A FURNITURE CO.

314 E. 158th St., Bronx
LU. 5-8727

Delicatessen ir Grosernė išnuomavi
mui, su visais įtaisymais. Vasari
nis sezonas, Rockaway. Nėra įnešimo 
pinigų, šaukite dienomis RE.4-0105. 
Vak. CY.9-4998. Sekmadieniais pr M 
matyti dieną 9-6; vakarais 6-10. <

(78-81)

REAL ESTATE

Turi-
su Hydrama-

K
Avė,

LO. 9-7700.

TONY’S

■ i • 1 •

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

College Point. Art St. Fidelis baž
nyčios. Kampinė nuosavybė. 4 šei
mų namas. 2 karam garadžius. Pa
togu į busų transportaciją. 50x100 
plotas. 4 ir 3 rūmų apartmentai.

FT,. 8-7427

ATDARA IKI 9 P. M.
AMERICAN KITCHENS 

CABINET SINKOS 
20%—40% Nuolaidos 

Modernizuojame 
Virtuves, Maudynes 

Telefonas WY. 3-1141 
Bruckner Pig. & Heating 

299 Bruckner Blvd.
(kamp. 140 St.) 

Arti Tri-Boro Bridge

MB. PEPFE .
Sugestuoju

THE CONTINENTAL 
MASSAGE SALON

Numetlipui svarlo; pasigrožini- 
mas ir sveikatos pagerinimas. Del 
pasitarimų telefonuokite: LE. 5- 
7780. 1

11(5 E. 78th St.,
Tarpe Lexington ir Park

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Garai Patyrus Barberls

*oo**oc*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 2.5172

MASSAPEQUA PARK
Gražūs 7 rūmai split level, ll/a 

maudynės, indry rūmas, at t. gara
džius. Daug eskstra įrengimų. Tuo
jau užimamas. $16,200.

LI. 1-6421

Ar Tamsta jau gavai 
vei naują skaitytoją? Jai 
tai pasirūpink Rauti.

(79-82)

4 pusi. Laisve (Liberty). Antrad. Bal. (April) 24,1956




