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KRISLAI
Pas aidiečius.
“Pinigų ligoniai”.
Reikėtų dar geriau.
Baisus apsileidimas.
Gal pagelbėtu . . .
Kalti patys kunigai.

Rašo A. Bimba

ligoniai.

Tik jau nepamirškite atei-1
nantį sekmadieni būti Kultu-:
rjnio Centro auditorijoje iri
pamatyti operetę “Griguti”.,
Operetę pastatys mūsų šaunu-
sis Aido Choras.

Smagiai praleisime popietį
n parginsime aidiečius.

---  I---

Viena veikė.ja man rašo:
“Skaitau šios dienos Kris-

us, kur rašote, kaip vienas į
įrangas gyveno labai skūpiai i

ir susitaupė daug pinigų. Da-
bar rūpinasi, ką su jais da-,
•yti.

“'Tokių žmonių yra ir pas ■

su- 
pinigų

muš. u Kai nuvažiuoju į 
ridą, dar daugiau tokių 
tinku. Tai savo rūšies

5o tūkstančių do
ji arba jis turi i

tai dar iškolios.
kad perdaug į 

Man dažnai tenka su 
dkirsti. Aš jų paklau-į 

siu: Ką manote daryti su tais j 
pinigais? Juk senstate, jau j 
mažiau bereikia valgyti, i

ramos. pa-

gerti nebegalime. Tai jie už
pyksta, nenori nč kalbėtis.

“Aš manau, kad tuo klau
simo reikėtų <1 a ogia u rašyti

čiau pagvildenti tą. visą klau
sima ...”

žinoma. Tarybų Lietuvoje ir 
visoje Tarybų Sąjungoje mo
terys yra padariusios milžiniš
ką progresą. Štai Vilniaus 
Tiesa didžiuojasi: 'Tarybų Lie
tuvos 9 moterys yra Tarybų 
Sąjungos Aukščiausios Tary
bos deputatai, o 62 moterys 
yra Lietuvos Aukščiausios Ta
rybos deputatai.

Gerai, džiugu, bet galėtų 
ir turėtų būti dar geriau. Kol 
kas Lietuvos valdžios ir parti
jos aukštuosiuose organuose 
moterų tematomo labai ma
žai. Kur sekretorių, prezidiu
mo ir ministrų vietos? Kodėl 
ton moterys dar nefiguruoja?

McCARRANO TARYBA JAU NUTRAUKĖ TYRINĖJIMUS
(!)

SVETU RGIMI AMS PALANKUS TEISMO SPRENDIMAS
Sveturgimių gynimo komi tetas 
pasveikino Aukščiausio teismo 
sprendimą apie nupilietinimus

Pirmosios Gegužės 
minėjimai pasauly

Aukščiausio teismo nuosprendis 
privedė prie to: apklausinėjimai 
tapo nutraukti neribotam laikui

Sveturgimių gynimo ko
miteto sekretorius Abner 
Greenas' sako, kad Ameri
koje nupilietinimo bylos 
užvestos prieš 60 sveturgi- 

kaltini-
kaip prieš Zuccą.

New Yorkas. — Ameri
kos Sveturgimių gynimo 
komitetas pasveikino Auk
ščiausia teismą už nuos
prendį, kad Teisingumo de- 
partmentas negali admini- mių po panašiais 
stratyviai nupilietinti sve- mais, 
turgimį, nebent afideivite Jis sake, kad teismo nuos- 
įrodo pakankamas priešas- prendis yra laimėjimas 
tis. jiems visiems, nors ne pil

nas, kadangi dar neužtik
rina, kad jie nebus nupilie
tinti. Bet valdžiai dabar 
bus žymiai sunkiau nupilie
tinimus pravesti, nes Auk
ščiausias teismas priklau- 

par tijai 
gavimo metu 

pa

Aukščiausias teismas iš
nešė nuosprendį Ettore Zu- 
cco byloje. Teisingumo de
partments pradėjo prieš 
ji nupilietinimo akciją 
1954 metais su kaltinimu,
kad jis paslėpė' faktą, kad symą Komunistų 
priklausė Komunistų par- pilietybės 
tijai, kai li944 metais ga-, neskaito pakankamu 
vo Amerikos pilietybę. ’’grindų nupilietinimui.

Žiaurus marinu seržantas 
nusikalto būdamas girtas

Washingtonas. — Iškel
iu Į ta, kad kuomet marinu ser- 

žantas M. C. McKeon isakė 
praeitą mėnesį savo naujo
kų kuopai nakties metu 
bristi per pelkes, jis buvo 
girtas. Kaip žinoma, šeši 
marinai tuomet žuvo, pas-, 
kendo giliose pelkėse, iš 
kui ių negalėjo išklampoti.

Seržantas McKeon, sako
ma, vakarą prieš naktį bu
vo ištraukęs naminės (a- 
merikietiškos) vodkos.

McKeon dabar suimtas.:

Tuo tarpu Parris Island 
naujokų treniravimo sto
vyklos komandantas gen. 
J. C. Burger perkeltas ki
ton tarnybon. Jis kaltina
mas. kad peržiauriai vedė 
treniravimą. Gen. Burger 
teisinosi, kad reikia žiau
rių lavinimo metodų, kad' 
“pagaminti užkietėjusius 
marinus,” bet marinų kor
puso vadovybė priėjo iš
vados, kad gen. Burgeris 
perdėjo toje prasmėje.

Steigiama tarptautinė sąjunga 
socializmo teorijos studijoms

Kai kurio Lietuvos kolūkiai 
veikia ir gyvuoja puikiai. Bot 
yra ir baisiai apsileidusių ir 
atsilikusių. Net sarmata apie 
juos skaityti. Štai Ignalinos 
rajono čeniachovskio vardo 
kolūkyje “tvartuose ir prie 
tvartų guli trejų metų mėš
las” neišvežtas į laukus!

Kur partijos ir valdžios pa
reigūnai, kad leidžia tokiam 
apsileidimui bujoti ?

Paryžius. — Britanijos 
kairiųjų darbiečių teoreti
kas profeseorius G. D. H. 
Cole čia tarėsi su eile kai
rių politikų ir įsteigė tarp
tautinę sąjungą socializmo 
teorijai ir problemoms stu
dijuoti. Į tą sąjungą jau 
įeina atstovai nuo Prancū
zijos socialistų, nuo Italijos

Bent jau blogo, man atro-/ 
do, tokia peticija niekam 
padarytų. Gal šiek tiek 
veiktų minėtas valdžias.

Dabartinė padėtis yra 
surdiška. Viena valdžia neno
ri išleisti, o kita nenori įsi
leisti.

ne- 
pa-

ab-

Nennio vadovaujamų kai
riųjų socialistų, nuo Jugo
slavijos Komunistų lygos ir 
nuo kelių kitų pąrtijų.

Iš tos sąjungos politinio 
margumo kai kas daro iš
vadą, kad tai gali būti už
uomazga naujo socialistinio 
internacionalo, 
komunistinės 
tines partijos.

i

Profesorius 
kad tarybiniai 
munistai mielai 
imti į tą teoretinio studija
vimo sąjungą, jeigu jie to 
pageidautų.

į kurį įeitu 
ir socialis-

Cole sako, 
ir kiti ko- 

būtų pri-

Gal ką pagelbėtų,, jeigu 
mes, Amerikos lietuviai, tūks
tančiais pasirašytume peticiją 
ir pasiųstume mūsų šalies ir 
Tarybų Sąjungos valdžioms. 
Tegu mūsų valdžia be jokios 
diskriminacijos išduoda pas- 
portus norintiems važiuoti ir 
aplankyti Lietuvą, su teise 
laisvai atgal sugrįžti. O tegul 
Tarybų Sąjungos valdžia ati
daro Lietuvos duris ir įleidžia

Brooklyno Pranciškonų Dar
bininkas skundžiasi, kad varg
šai parapijonai nč mažiausio 
supratimo neturi apie Bibliją.

Bet už tai labiausia kalti 
patys kunigai. Atsimenu, se
niau Lietuvoj bažnyčia draus
davo Bibliją skaityti. Girdi, 
durni žmonės jos nesupras,— 
jiems užtenka tikėti “dievo 
žodžiui”.

Kunigams daug sveikiau, 
su Biblijos

skaitymu neužsiima. *

Bostonas. — Buvęs Kon
greso narys 
Lane, Mass.
nuteistas keturiems mėne
siams kalėjimo už sukty
bes taksų reikaluose.

Thomas J. 
demokratas,

i
f*'visus norinčius Lietuvą aplan- kai parapijonai 

kyti.

Madridas. — Fašistinis 
Ispanijos teismas nuteisė 
vieneriems metams kalėji
mo keturis studentus, ku
rie vadovavo anti-frankis- nepasidavimą 
tiniams išstojimams. [monijai.

New Yorkas. — Vakar
dienos laidoje tilpo pir
mieji pranešimai apie pra
eitus Pirmosios Gegužės 
minėjimus čia pat New 
Yorke, Berlyne, Maskvoje, 
Paryžiuje, Belgrade ir ke
liuose kituose pasaulio 
centruose. Dabar ateina 
daugiau žinių apie minė
jimus skirtingose pasaulio 
dalyse.

Pusė milijono Pekine
Demonstracija Kinijos 

sostinėje Pekine buvo di
džiausia išlaisvinto krašto 
istorijoje. Apie pusė mi
lijono žmonių dalyvavo pa
čioje demonstracijoje ir 
apie milijonas su puse de- 

| monstraciją , stebėjo. Mao 
Tse-tungas stebėjo demon
straciją iš platformos prie 

J taip vadinamų Dangiškos 
taikos vartų. Demonstraci
joje buvo delegacijų iš to
limiausių Kinijos sričių, iš 
autonominių tautinių gru
pių, kaip tai Sinkiango, 
Tibeto, Mongolijos, Kinijos 
Tai sričių ir t. t. c

Buvo daug užsienio dele
gacijų, įskaitant unijistus 
iš Australijos.

Fašistams nepasisekė
Įdomus dalykas įvyko su 

Pirmosios Gegužės minė
jimu Guatemaloje. Fašis
tinė Armaso valdžia su
rengė oficiališką tos šven
tės minėjimą. Keliolika 
tūkstančiu darbo žmonių 
dalyvavo eisenoje po Arma
so žmonių vadovybe. Bet 
tai buvo tik pradžia. Kuo-, 
met demonstracija suėjo 
j miesto centralinį .parką 
ir valdžios žmonės bandė 
sakyti prakalbas, jie buvo 
nušvilpti. Kur buvę kur 
nebuvę atsirado kairiečių 
vadai — komunistai, socia
listai, nacionaliniai - revo
liucinio fronto’ vadai ir ki
ti. Jie perėmė mitingą ir 
iš platformos sakė prakal
bas, kurias susirinkusieji 
sutiko audringais ploji
mais. Fašistų rengtas mi
tingas virto tikru Pirmo
sios Gegužės minėjimu.

Prezidentas vadovavo
Meksikoje, kur Pirmoji 

Gegužės yra oficiališka 
šventė ir visas darbas tą 
dieną sustoja, pats prezi
dentas Gontines žengė de
monstracijos priešakyje. 
Šimtai tūkstančių dalyva
vo demonstracijoje ir tarp 
kitko buvo nešami šūkiai 
už Meksikos ekonominę ne
priklausomybę, tai yra, už

JAV hege-

50,000 žmonių demons
travo nedidelės Venezuelos 
sostinėje Caracas.

Prie Stalino paminklo
Vengrijos sostinėje Bu

dapešte Pirmosios Gegu
žės demonstracija irgi bu
vo didesnė, negu praeity
je. Arti 300,000 žmonių jo
je dalyvavo, daug jų tauti
niuose drabužiuose. Buvo 
nešami paveikslai pasauli
nių ir pačių vengrų komu
nizmo vadų, tarp jų ir Be
la Kuhno, pirmųjų Veng
rijos Sovietų vadovo.

šiuo kartu parado priėmi
mo tribūna buvo Stalino 
aikštėje, prie pat Stalino 
didžio paminklo. Tribūno
je radosi Rakošis ir kiti 
vadai.

(Maskvoje, sako praneši
mai, vyravo Markso ir Le
nino arba vieno Lenino pa
veikslai, bet demonstraci
joje vietomis matėsi ir ne
šami Stalino paveikslai, 
nežiūrint kritikos prieš 
jo klaidas.).

Suėmimai Francūzįjoje
Gal audringiausiai 

mosios 
praėjo 
policija 
areštus
kaip tai anksčiau buvo pra
nešta, bet Metze, Tuluze ir 
pačiame Paryžiuje. Pary
žiuje policija suėmė apie 
2,500 alžyriečių ir juos lai
kė suimtus visą dieną po
licijos stotyse. Didžioji de
monstracija miesto gat
vėmis paskutinę valandą 
buvo uždrausta ir ji įvyko 
Bois de Vincennes didžiu
liame parke į rytus nuo Pa
ryžiaus.

Pir- 
diena 

kurPrancūzijoje, 
pravedė masinius 
ne tik Marselyje,

Daugumoje Artimųjų 
Rytų šalių Pirmosios Ge
gužės šventimas buvo už
draustas. Tik Egipte leidi
mas buvo duotas keliems 
mitingams. Izraelyje ta 
diena oficiališkai švęsta. 
Niekas nedirbo, vyko de
monstracijos ir mitingai, o 
Tel-Avive ir kolektyvinėse 
sodybose plevėsavo . virš 
namu raudonos vėliavos, c-

Te] Avivas. — Izraelio 
kovos lėktuvai privertė nu
sileisti Egipto foto-žvalgy- 
binį lėktuvą, kuris skrido 
virš Izraelio teritorijos. Pa
sirodė, kad tik vienas lėk
tuvo narys buvo egiptietis, 
o keturi olandai. Pats orlai
vis irgi buvo olandų, bet E- 
gipto samdytas tam tikslui.

Washingtonas. — Taip ! jos tai skaito savo laimėji- 
vadinama Subversyvio vei
kimo kontrolės taryba 
(SACB), kitaip žinoma po 
McCarrano tarybos vardu,

mu.

nutarė neribotam laikui 
nutraukti tyrinėjimus.. Prie 
to privedė dieną anksčiau 
paskelbtas Aukščiausio 
teismo nuosprendis, kad 
SACB turi iš naujo svar
styti Komunistų partijos 
bylą. SACB buvo nutarusi, 
kad K. P. turi registruotis 
kaip “komunistinis frontas 
ir Sovietų įnagis,” bet Auk
ščiausias tesimas liepė ta
rybai reikalą persvarstyti.

SACB buvo planavusi ty
rinėti dar šešias organiza
cijas, bet dabar, kuomet 
nutarta tyrinėjimą-ap- 
klausinėjimą atidėti neribo
tam laikui, tos organizaci-

Tos organizacijos yra 
National Negro Labor 
Council, American Peace 
Crusade, Washington 
(State) Pension Union, Ca
lifornia Labor School, U- 
nited Electrical Workers 
unija ir Mine, Mill and 
Smelter Workers unija.

Viena tų organizacijų, 
National Negro Labor 
Council, šiomis dienomis 
pati likvidavosi.

Havana. — Batista paša
lino iš Kubos armijos 20 
karininkų, kuriuos skaito 
nepatikimais. Kariai tuo 
tarpu saugo visas Havanos 
Lotynų Amerikos ambasa
das, kad neleisti sukilė
liams ten rasti prieglau
dos.

Wilsonas sako, kad Sovietai 
mus pralenkė su IT-bomba
Washingtonas. — Apgy- 

nos reikalu sekretorius C. 
Wilsonas sako, kad Tary
bų Sąjunga pralenkė Ame
riką statyboje orlaivių, ku
rie gali nunešti vandenili
nes (H) bombas į bile pa
saulio kraštą. Panašią nuo
monę išreiškė ir Chruš
čiovas, kuomet jis lankėsi 
Britanijoje praeitą savaitę.

Tuo pačiu laiku mūsų 
strateginės aviacijos ko- 
mandierius gen. LeMay 
sako, kad 1958 metais, vė
liausiai 1960 m., Tarybų 
Sąjunga bus pralenkusi A- 
meriką ir tolimosios distan
cijos raketų gamyboje.

Wilsonas taipgi sakė, 
kad mes pagaminame kas
met apie penkis tarpkonti- 
nentinius B-52 jet-orlai-

Rumunai sutinka tartis su 
Amerika dėl kompensacijos

Washingtonas. — Rumu
nijos ambasada perdavė 
notą Valstybės departmen- 
tui. Rumunija toje notoje 
sako, kad ji sutinka derė
tis su Amerika dėl kom
pensacijos. Amerikos val
džia praeityje pakartoti
nai reikalavo, kad Rumu
nija atsiteistų už nacionali
zuotą Rumunijoje ameri
kiečių nuosavybę, kurios 
buvo, sakoma, apie $88,- 
000,000 vertės. Apie pusė 
tos nuosavvbės priklausė 
Standard Oil kompanijai iš 
New Jersey ir kitoms Ame
rikos naftos kompanijoms., 
kurios turėjo koncesijas 
Ploesti versmėse Rumuni
joje

Washingtonas. — Sekre
torius Dulles išvyksta Pa- 
žiun.

vius, bet Sovietai pagami
na “daugiau.” Kiek dau
giau, jis nepasakė.

Wilsono pareiškimas su
kėlė didelę audrą komenta
rų Washingtone. Kai kas 
sako, kad tas pareiškimas 
padarytas tik tam, kad pa
teisinti didesni karinį biu
džetą, kurio Wilsonas no-
H.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Alžyras. — Smarkūs mū
šiai verda visoje Atlasų 
kalnų srityje. Per vieną 
dieną krito 200 alžyriečių 
ir francūzu.

Padukah, Ky. — Šian
dien čia laidojamas buvęs 
vice-prezidentas ir senato
rius Alben Barkley.

Londonas. — Stassenas 
sako, kad nemažai pažan
gos padaryta derybose a- 
pie nusiginklavimą.

Princeton, N. J. Buvęs 
Amerikos ambasadorius 
Maskvoje George F. Ken
nan sako, kad laikas baig
ti ragangaudystę kongre
sinėse komisijose, lojalumo 
apklausinėjimuose ir t. t. 
Kennan dabar yra New 
Jersey Stevensono demo
kratų vadovas.

New Yorkas. — Septynių 
Smitho akto aukų byloje 
pirmu prokuratūros liudi
ninku pašauktas jau ge
rai žinomas informeris ir 
apmokamas pareigūnas 
John Lautner.

ORAS NEW YORKE
Gali būti lietaus
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70-OJI GEGUŽES PIRMOJI
GEGUŽĖS PIRMOJI — tarptautinė darbo žmonių 

Šventė — praėjo. Milijonai žmonių ją šventė soci
alistiniuose kraštuose, kur jau viešpatauja pati 
liaudis, darbo žmonės. Kiti milijonai darbo žmonių 
šią šventę atžymėjo buržuaziniuose kraštuose eisenomis 
gatvėse, didžiuliais masiniais mitingais salėse, bei miestų 
aikštėse; taipgi koncertais, spektakliais ir kitokiomis 
pramogomis.

Tačiau Amerik 
‘ mėta labai silpnai. ? 
metų Amerikos darbininkai gegužės 1 d. pradėjo kovą už 
astuonių valandų darbo dieną. Po trejeto metų, ame
rikiečiams pasiūlius, ši diena buvo paskelbta tarptauti
ne darbininkų diena, švente, paaukota veiklai už taiką 
ir astuonių valandų darbo dieną.

Kodėl gi Amerikoje Gegužės Pirmoji tapo paneigta? 
Vyriausiai dėl to, kad darbo unijų vadovybė jos nepai
so, o nepaiso dėl pataikavimo kapitalistų-samdytojų kla
sei. Daug nacių darbo unijų vadovų šiandien yra turtin
gi, gauna algas tokias, kokias gauna daugelis kapita
listų, gyvena kapitalistiškai.

Iš kitos pusės veikia makartistai—amerikinio tipo 
fašistai. Jie deda didžiausias pastangas, kad Gegužės 
Pirmąją darbininkai nepasirodytų gatvėse su savo šū
kiais. Makartist’ams padeda aukštoji katalikų dvasiš- 
kija, nepaisydama to, kad pats popiežius šiemet įsakė 
Gegužės Pirmąją Italijos katalikams švęsti, minėti!

Miestų administracijos, bijodamos pasirodyti “j 
donomis,” atsisako net išduoti permitus t ..
Gegužės Pirmąja turėti miestų gatvėse savo eisenas ar
ba aikštėse masinius mitingus .

Taip buvo šiemet New Yorke. Darbininkai, ryžda- 
miesi paminėti Gegužės Pirmąją, negavo leidimo susi
rinkti į Union Aikštę. Jie turėjo tenkintis atlaikymu 
masinio mitingo balandžio 30 d.—Gegužės Pirmosios iš
vakarėse.

Mitingas įvyko, iis buvo didelis, entuziastiškas. Ja
me buvo iškelti šūkiai, liečia gyvuosius darbo žmonių 
reikalus. Jame buvo pasakyta karštų, svarbių kalbų, 
buvo pateikta graži meninė programa. Viskas atlikta 
kultūriškai, gražiai, kaip turi būti.

Bronza (varis) — bran- 
i gus metalas. Veikiausia va- 
i gys gaus už tą biustą nema- 
! žai dolerių.

koje ši diena, palyginti, buvo atžy- | Kalbėsime vienaip ar ki- 
Na, o Amerikoje ji gimė. Jau prieš 70 ! taip, bet vogimas iš parkų 

I biustų, žalojimas paminklų 
! vra niaurus darbas!

Nepaisant visokių restrikciių, kaip New Yorko, tai}) 
ir visos Amerikos darbo žmonės gerai žino, kad šitie 
varržtai, kuriuos jiems taiko valdančioji klasė, anks
čiau ar vėliau turės sutrūkti ir iie vėl galės tradiciniai / - 
išeiti laisvai į miestų gatves su savo šūkiais Gegužės 
Pirmąją.

PRASIDĖJO
PRAĖJUSĮ PIRMADIENĮ federaliame teisme New 

Yorke prasidėjo “tikrasis teismas” septynių komunistų 
vadovų, kurių priešakyje stovi Aleksandras Trachtenber- 
gas ir George Blake Charney. Sakome, prasidėjo “ti
krasis teismas” dėl to, kad tik pirmadienį teisiamųjų gy
nėjai ir valdžios prokuroras pradėjo kalbas džiūrei. O 
po jų seks valdžios liudininkų padavimai.

Teisiamuosius gina žymūs advokatai. Jie pasakė 
džiūrei, kad valdžia bandys išstatyti prieš teisiamuosius 
eilę melagių, vadinamų “ekspertais,” ir norės, kad džiū- 
re jais tikėtų! Advokatai sakė, kad valdžia cituos kai 
kuriuos Markso ir Lenino veikalus, sakydami, būk tai 
esanti konspiracija, bet tuos veikalus kiekvienas žmogus 
gali gauti New Yorko miesto knygynuose nusipirkti .ir

j v 4 I

j kandidato L. Gineičio teks- 
j to paaiškinimai.
I °- - ’ 
tai dalis 
rankraščių. Jo pasakėčių 
autografų visiškai nėra iš
likę, o poemos “Metai” iš
saugotos dvi pirmosios da
lys: “Pavasario linksmy
bės” ir “Vasaros darbai.”

1 Kitos dvi poemos dalys — 
“Rudens gėrybės” ir “Žie
mos rūpesčiai”—dingo 1812 
metų kare. Be to, yra išli
kęs poemos fragmentas 
“Fortsetzung” (“Tęsinys”) 
ir du K. Donelaičio laiškai.

“Tokiu būdu literatūrinis 
K. Donelaičio palikimas be
tarpiškai yra pažįstamas 
tiktai iš čia paminėtų auto- 

j grafų. Likusioji jo kūrybos 
dalis mums yra žinoma iš 
anksčiau išspausdintų leidi
nių. .

“Iki antrojo pasaulinio 
karo K. Donelaičio rank
raščiai buvo laikomi Rytų 
Prūsijos archyvuose, o da
bartiniu metu yra saugomi 
LTSR Mokslų akademijos 
Centrinės bibliotekos Rank
raščių skyriuje.

“K. Donelaičio rankraš
čiai, kaip unikalinis mūsų 
literatūros dokumentas, ne- 

2 pusi. Laisvė (Liberty). Ketvirt., Gegužės (May) 3. 1956 galėjo būti lengvai prieina-

Valdžios prokuroras pažymėjo d/dūrės nariams, kad 
jie, kai šis teismas baigsis, jau bus gerai supratę komu
nizmų. Advokatai tai užginčijo, sakydami, kad valdžia 
nenori, kad bet kas suprastų marksistini-leninistinį 
mokslą; ji pakiš džiūrimenams tik kai kurias iš tų vei
kalų ištraukas, kurios tik klaidins džiūrimenus.

Kain ten bebūtų, teismas žada būti ilgas. Na, o tei
siamieji yra biedni žmonės, pinigų neturi. Todėl jie pra
šo, kad visuomenė stotų jiems talkon, kad padėtų gintis.

ALBEN W. BARKLEY
SAKYDAMAS PRAKALBĄ Virginijos studentams, 

senatorius Alben W. Barkley (iš Kentucky valstijos) kri
to ir mirė. Širdies smūgis jį parbloškė.

Jis buvo 78 metų amžiaus. Jo palaikai pašarvoti 
Washingtone, kur velionis praleido daug metų,—per eilę 
metų Kongrese, ketverius metus vice-prezidento kėdėje, 
o vėliau ir vėl Kongrese, senatoriumi,—o palaidoti Ken
tucky valstijoje.

Alben W. Barkley buvo “senoviškas liberalas.” Juo 
pasitikėjo ir prezidentas Rooseveltas, kurį senatorius vi
suomet palaikė. +■

KAS KĄ RAŠO IR SAKO Dr. S. Matulaičio laidotuvės Iš laišku redakcijai
PAVOGĖ J. BASANAVL 

ČIAUS BIŪSTĄ
Chicagos Sandaroje skai- 

j tome:
“Clevelando miesto poli- 

i ei ja dabar bando susekti 
! vagis, kurie išsigabeno 
j bronzinę Dr. Jono B asana- 
I vičiaus stovylą, -pastatytą 
Lietuvių Darželyje, esan
čiam viename miesto par- 

j kų. Panaši vagystė buvo 
; atlikta ir dviejų kitų tauty
bių darželiuose. Spėjama, 
jog tai buvo padaryta pa-

i sipelnymo tikslais.
“Tas Dr. Jono Basanavi- 

; čiaus biustas buvo atgaben- 
i tas iš Lietuvos 1933 me-

mi eiliniam skaitytojui. 
Tiktai dabar, paskelbus 
juos atskiru leidiniu, pla
čiausioms skaitytojų ma
sėms yra sudarytos visos 
sąlygos pažinti K, Donelai
čio kūrybą iš tarminių šal
tiniu. K. Donelaičio rank
raščių išleidimas fotografi
niu būdu yra rimtas indėlis 
į lietuvių literatūinio pali
kimo publikavimo darbą. 
Tai pirmas šios rūšies dar
bas mūsų leidyklų leidybi
nėje praktikoje.

“K. Donelaičio rankraščių 
tekstas yra gerai išsilaikęs,' 
aiškus ir lengvai išskaito
mas. Natūralaus dydžio fo
tokopijos ryškiai atspindi 
originalą su visomis jam 
būdingomis ypatybėmis.” 

Kaip žinia, š. m. balandžio 
mėn. 10 d. Vilniuje mirė 
vienas seniausiųjų (o gal 
pats seniausias) Lietuvos 
darbininkų judėjimo daly
vis, kovotojas, rašytojas ir 
mokslininkas Dr. Stasys 
Matulaitis, sulaukęs. 90 me
tų amžiaus. Lietuvos žinių 
agentūra Elta praneša apie 
velionio Dr. S. Matulaičio 
laidotuves. Mes tai čia pa
duodame m ū sTi skaityto
jams.—Laisvės Red.)

i KAS BUS NAUJAJAME 
, DANGUJE?

Viename laikraštyje ”Šv. 
rašto tyrinėtojai” skelbia 

! tokia žinia: v *.
“‘Naujajame danguje ir 

į naujojoje žemėje” įvyks 
■ Dievo pažadėjimai Abrao- 
| mui, kuriais buvo pasakyta, 
j kad per jo sėklą (ainiją) 
bus palaimintos visos žemės 

Į giminės. ..”

APIE AMERIKINĘ 
SPAUDĄ

Mes buvome “pražiūrėję” 
Amerikos laikraščių Asso- 
ciacijos suvažiavmią, jo iš
samiau nekomen t a v o m e; 
Tatai atliko Vilnis. Mes 
čia paduosime Chicagos lie
tuvių dienraščio straipsnio 
tuo klausimu dalį. Vilnis 
rašo:

“Amerikos Laikraščių Lei-

suvažiavime, New Yorke, 
daug kalbama apie sunkias 
laikraščių problemas. Dau
giau 1,200 leidėjų ir redak
torių svarsto dvi ypač svar
bias problemas:

“Viena, didelis brangu
mas laikraštinių reikmenų 
labai apsunkino laikraščius.

“Antra, iš valdžios pusės 
Tai daromi sunkumai. Valdžia 

j bus gražu! Bet mes nore- slepia tikras žinias apie s.a- 
! tume žinoti, kada “Šv rašto ! vo veikimą, santykiavimą 
tyrinėtojai” įsteigs naują I su kitais. Šiuo tarpu dargi 
dangų, naują žemę?!

l reikia! Bus naujas- dangus, 
' ' i “rau- ! nauja žemė. O per Abra- 
darbininkams j omo sėklą bus palaimintos 

Į visos žemės giminės: mėnu- 
i lis, marsas, etc., etc.

, santykiavimą 
Šiuo tarpu dargi 

vedamos atakos ant laik- 
i raščių po priedanga me- 

IŠLEISTI KR. DONELAI-! džiojimo komunistų redak-
ČIO RANKRAŠČIAI DI 
DŽIULeJE KNYGOJE
A. šešelgis Vilniaus “Tie- į 

soje” rašo:
“Neseniai išėjo iš spaudos i 

LTSR Mokslų akademijos 
Lietuviu kalbos ir literatū
ros instituto parengtas lie- 

j tuvių literatūros klasiko 
| Kristijono Donelaičio rank- 
j raščių fotografuotinis lei- 
J dinys. Prof. K. Korsako 
■ pratarmėje suteikiamos pa- 
i grindinės istorinės žinios 
i apie K. Donelaičio rankraš- 
i čius. Leidinio pabaigoje 

i ei jose. Sen. Eastaland ko- 
> misija, neva jieškodama ko- 
i munistų, faktinai atakuoja 
! tuos laikraščius, kurie pa
re d o neprielankumo a r - 
šiems reakcininkams, slopi
nantiems laisvę.

“Richard Slocum, associ- 
acijos prezidentas, sakė, 
Eastlando komisijos tyrinė
jimas yra pul d i n ė j i m a s 
laikraščių.

“Jis taipgi sakė, kad ata
kos ant ‘Daily Workerio’ ne
va už nemokėjimą taksų ne
galima lengvai praleisti.

i duodami filologijos mokslų ^as žingsnis yra aiškus pa
simojimas ant spaudos lais
vės, pysimo j imas užsmaug-

Šimtai vilniečių atėjo į 
Lietuvos Tarybinių daili
ninkų sąjungos salę atsi
sveikinti su vienu seniausių 
Lietuvos darbininkų judėji
mo dalyvių, įžymiu lietuvių 
tautos istorijos tyrinėtoju, 
istorijos mokslų daktarų 
Stasiu Matulaičiu.

Prie karsto su S. Matu
laičio palaikais stovi pasku
tinieji garbės sargyboje se
ni revoliucinio s ą j ū d ž i o 
Lietuvoje dalyviai Gaška, 
Junčas - Kučinskas, Puši
nis, St i m bu r y s.

... 16 vai. 30 min. kars
tas su velionio palaikais iš
nešamas iš salės. Stasį Ma- 

Itulaitį lydi į paskutinę ke
lionę jo giminės, mokslinin
kai, rašytojai, meno dar
buotojai, studentai, ' visuo
meninių organizacijų atsto
vai. Gedulo eisena artėja 
prie Antakalnio kapinių.

Prie kapo gedulo mtingą, 
skirtą Stasio Matulaičio at
minimui pagerbti, atidaro 
Gaška. Žodis suteikiamas 
Lietuvos KP Centro Komi
teto Partijos istorijos in
stituto direktoriui Šarmai
čiui,

—Šiandien, — sako Šar
maitis, — mes atsisveikina
me su Stasiu Matulaičiu — 
Lietuvos revoliucinio darbi
ninkų judėjimo seni ausi uo- 
ju veikėju, įžymiu lietuvių 
tautos istorijos tyrinėtoju.

Kalbėtojas pažymi, kad S. 
Matulaitis dar praėjusio 
šimtmečio 90-aisiais metais 
vienas pirmųjų lietuvių na
cionalinio išsivadavimo ju
dėjimo dalyvių tarpe supra
to, kad nacionalinis išsiva
davimas neįmanomas be so
cialinio išsivadavimo, ne- 
nuvertus carizmo, kad išsi
vadavimą galima pasiekti 
tik vadovaujant darbinin
kų klasei ir jos marksistinei

Mūsų laikus pasiekė tik- « laikraš*!> k?ris Y™ °P°“ 
Donelaičio Z1C1J°J valdzial-

“Tokis puolimas galimas 
prieš bile laikraštį. Val
džia lengvai gali rasti ko
kią technikinę priekabę ir 
puldinėti - sau nepatinkamą 
laikraštį, jei tas nebus su

“Taigi, ir stambiųjų laik
raščių leidėjai ir redakto
riai jaučia didelius sunku
mus. Bet kur kas sunkiau 
mažesniems, ypač darbo 
žmonių laikraščiams. Tas v v
pats brangumas dar sun
kiau ant jų gula.

“Puldinėjimai iš valdžios 
pusės darbo žmonių laik
raščių yra didesni. Retai 
kuris tų laikraščių yra ne
nukentėjęs tai redaktorių, 
administratorių persekioji
mu— deportavimais, nupi- 
lietinimais ir tam panašiai.

“ ‘Vilnies’ redakcinio šta
bo du nariai persekiojami 
—Andrulis ir Prūseika. Tas 
pats su kitais kairiųjų laik
raščiais.

“Brangumas visokių reik
menų darbo žmonių laik
raščius labiau slegia;“ negu 
stambiuosius komercinius 
laikraščius,, kurie naudojasi

Vilniuje Massachusetts Moterų Sa- f 
ryšio Konferencija įstoja j 
Laisvės prietelių fondą su 
$25.00, ir vienbalsiai nutaria, 
kad Laisvės redakcija neleis
tų toliau tokių ginčų, kaip Mi
ko Detroitiečio su Nekantrum 
(kalbos reikale).

Moterų Sąryšio iždininkė
Nelle Grybienė

Redakcijos Atsakymai
Mūsų skaitytojai smar

kiai supyko, kam mes talpi
nome ilgus polemikinius j 
Miko Detroitiečio ir Ne-, 
kantraus straipsnius lietu
viu kalbos klausimais. Mes. 
nutarėme ateityje tokių 
straipsnių laikraštin nedė- 

i jie skaityto-
Į jams, atrodo, jau pabodo. »
į Bet štai, dabar gauname 
tuo pačiu klausimu neil
gus feljetonus — jų turime 
du: vienas parašyta D. V., 
o kitas—“Miko draugo Či- 
gonaičio.” Feljetonų rašy
tojai pašiepė polemizuoto- 
jus. Mums gi atrodo, kad 
tokių dalykų pašiepti ne
reikėtų. Antra, jei mes pra
dėsime dėti feljetonus apie 
polemiką, kuri jau užbaig
ta, tai pradėsime naują po
lemiką, kurios ^skaitytojai 
nenori. Dėl to, atsiprašy
dami abiejų rašytojų, mes 
jų feljetonų laikraštin ne
dedame.

rūpestingo kadan^

tulaitis dalyvavo organizuo
jant Lietuvos Komunistų 
partiją, kovojo dėl Tarybų 
valdžios gimtajame krašte.

Nugalėjus Lietuvoje 
kontrrevoliucijai, S. Matu
laitis tęsė revoliucinę veik
lą.

1945 metais grįžęs į Vil
nių, S. Matulaitis dirbo 
mokslinį darbą Lietuvos 
Mokslų akademijos Istori
jos institute ir paskutinius 
savo gyvenimo metus buvo 
personalinis pensininkas.

Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės S. Matulaičio asme
nyje neteko vieno iš seniau
sių kovotojų už darbo žmov 
nių interesus, : 
lietuvių tautos istorijos ty- 
rinėtojo-mokslininko, publi
cisto ir rašytojo-kritiko.

Atsisveikinimo žodį taria 
Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos atstovas Jurginis.

—Stasys Matulaitis,—sa
ko jis, — buvo pirmasis 
Lietuvos istorikas, stengę
sis rašyti savo tautos, liau
dies istoriją, o ne didžiųjų 
kunigaikščių ir valdovų 
istoriją, kurią rašė jo pirm
takai.

Po to kalbą pasakė buvęs 
Marijampolės realinės mo
kyklos, kurioje S. Matulai
tis mokytojavo, mokinys 
Bulota. Jis kalbėjo apie tai, 
kad daktaras Matulaitis

iMorii“ ■'""“I ŽINIOS IŠ LIETUVOS '' f
Gedulo mitinge kalbėjęs ‘ A ....

Lietuvos TSR Mokslų aka-į^ga ko,ukinė.s sv^nv.etes 
demijos Lietuvių kalbos iri RADVILIšKIS. Augairgra- 
literatūros instituto moksli-■ *Cia Karolio Požėlos vardo

Gyvena
muosius namus čia jau pasi
statė kolūkiečiai F. Bagdonas^. 

Į M. Remeika, V. Baknys ir ki-
■ jti. Šiuo metu gyvenvietėje ky

la ddr- 6 ^kolūkiečių gyvena
mieji namai. Juos statosi kol
ūkiečiai Skindamas, Karanaus- 
kas, Synušas' ii'^kiti.

R. Eiva

I

i

t
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nis bendradarbis Pranskus kolūkio gyvenvietė, 
pažymėjo, kad Stasys Ma
tulaitis savo literatūrine 
veikla įnešė nemažą indėli ■ 
propaguojant materializmą, 
kuriant praėjusio šimtmečio 
pabaigos lietuvių demokra- 
tinę-realistinę kritiką.

Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko vardo universite-1 
to profesorių, dėstytojų ir i 
studentų vardu atsisveikini- Į “Naujo kelio’ 
mo žodį tarė filosofijos vįetė. 
mokslų kandidatas Mes- Aeimų. 
kauskas ir studentas Rūtė.

Aidi gedulo maršo garsai. 
Ant kapo padedami vaini
kai nuo velionio giminių, kiečių 
nuo Lietuvos TSR Mokslų ! 
akademijos, Lietuvos KP 
CK Partijos istorijos insti
tuto, Vilniaus Valstybinio 
V. Kapsuko vardo universi
teto, Rašytojų sąjungos, 
miesto vykdomojo komiteto 
ir kitų kolektyvų.

RASEINIAI. Sparčiai auga 
>” kolūkio gyven- 

Jo.ie gyvena 10 kolū- 
. Naujus namus 

čia statosi artelės nariai Pra
naitis, Ka'rmazinienė ir kiti.

Šiais metais naujoje gyven
vietėje įsikurs apie 60 kolū-

Č. Kalenda

1918 metų rudenį S. Ma-

Darbininkų Sveikata
Dr. J. J. Kaškiaučius, M. D.

skausmą ir norą vemt. O 
dabar surasta, kad šito

žagsėjimas paeina nuo 
spasmingo diafragmos 
(dangos, užudangų) truk- vaisto įšvirkštimas sustab- 
čiojimo. Jei tik prorečiai do-ir pavojingą žagsėjimą, 
kam užeina ir greit perei- ■ 
na, tai nereikšminga. Ta
čiau žagsėjimas kartais už
sitęsia ir ištisais mėnesiais 
ir pasidaro pavojingas gy
vasčiai. Reikia jį kaip nors 
greičiau sustabdyt, o su
stabdyt dažnai esti labai
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Pradedančiyjj literati/ 
vakaras

ROKIŠKIS. Prie rajono lai
kraščio “Po Spalio vėliava” 
redakcijos veikiantis literatų 
brolis suruošė susitikimo su 
kitų rajonų pravedančiaisiais 
rašytojais vakarą. Savo nau

jus kūrinius jame skaitė Bir
žų, Pakruojo, Joniškėlio ir 
Rokiškio jaunieji prozininkai 

I bei poetai. V. Ragelis

sunku, nežiūrint visokių1 
vaistų ir priemonių. Pasta
raisiais laikais chlorproma- 
zinas išgydė daugelį itin 
atsparių žagsėjimo nuoty
kių. “Chlorpromazine” pa
prastai vartojamas, kaipo 
raminamas ir migdomas 
vaistas. Jis žemina kūno 
temperatūrą, suramina pro
tinį susijaudinimą, mažina

brangiai apmokamais skel
bimais. ' . <

“‘Vilnies’ bendrovės dali
ninkų suvažiavimas, gegu
žės 6, turės šias problemas 
svarstyti.”

Įsisenėję žarnų opos daž
niausiai pasitaiko storojoj 
žarnoj (“colon apatinėj 
jos daly. Yra tai gana at
spari liga ir nesiduoda gy
doma, nors visokių vaistų 
jai vartojama. Neseniai 
Sanfrancisko ligoninėj gy
dytojai susekė, kad isoma- 
zidas žymiai palengvina ši
tą ligą (“ulcerative coli
tis”). “Isomazide” yra vais
tas, kuris vartojamas prieš 
tuberkuliozę. Kai kuriuos 
džiovos nuotykius šitas 
vaistas ' padeda apt ram
dyt, bet pasirodo, kad 
tas pats isomazidas dar 
geresnių duoda rezulta
tų, žarnos opą gydant 
Imama po vieną tabletę 
triskart kasdien. Per 10-12 
dienų ligonis pasidaro ge
resnis.

Šiauiių dramos teatro

Šiaulių dramos teatras jo
niškiečiams parodė Ošanino ir 
Uspenskajos 4 veiksmu pjesę 
“Tavo asmeninis reikalas” 
Spektaklį žiūrėjo apie 250 
žmonių. S. Cerkauskas

kaunąs. Muzikinio dra-< 
; mos teatro dramos trupė ru< < 
šia K. Trehionio pjesės “Liu
bov Jarova  j a” pastatymą. 
Veikalą režisuoja trupės vyr. 
režisierius II. Vancevičius, de
koracijoms dailininko J. Jan^ 
kaus. P. Darius

SIŪLO $100,000

Colgate - Palmolive kompa
nija siūlo paaukoti United 
States Olympic komitetui 
$100,000. Komitetas siekia 
sukelti $750,000, kad suteikti 
paramos sportininkams, no
rintiems dalyvauti pasaulinėje., 
olympijadoje. Svarbiausia, ži
noma, tokia auka kompanija/ 
nori pagarsinti savo biznį.
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MONTREAL, CANADA
Teismas nubaudė 
policijos viršininką

Policijos moral i o skyriaus 
buvęs viršininkas Armand 

JCourval teismo liko nubaus
tas praleisti vieną dieną kalė
jime ir užsimokėti $500 pa
baudos už tariamą neteisingą 
priesaiką. Byla kilo prieš jį 
iš to, kad laike pirmiau įvy
kusios jo bylos su laikrašti
ninku ir buvusiu Kvebeko 
cenzūros nariu Jacques Sau- 
riol. būk jis prisiekęs netei
singai. užginčydamas. kad 
jis prieš dešimts metu, vado
vaudamas policijos moralybės 
xkyriu, duodavo įsakymą de
tektyvams atlikti nemoralybės 
aktus, tyrinėjant paleistuvys
čių namus. Keli detektyvai 
liudijo teisme prieš savo bu
vusį viršininką, kad jis davęs 
tokius įsakymus.

Courval advokatai tuojau 
pranešė, kad byla bus ape
liuota. Tuo tarpu pats Cour- 

ival kol byla pasibaigs, nuo 
pareigų suspenduotas.
Kur eina Kvebeko turtai ir 
koks pelnas už juos

Kaip žinia, šiuo laiku Ka
nadoje plačiai diskusuojama 
parlamente, laikraščiuose ir 
žmonių gatvėse apie 'Ameri
kos įvesdinimus kapitalo Ka
nadoje. Kvebeko provincijo
je ypatingai ekonomija susi
kaupusi Amerikos t rust u lan
kose. Tik pažiūrėkime, kas 
tuo pelnosi?

1951 metais Kvebeko pro
vincijoje mineraline produk
cija siekė $272,000.090, bet iš 
to provincija teturėjo pajamų 
tik tris ketvirtadalius milijo
no dolerių.

1954 m. medžio ir popie
riaus produkcija iškilo iki 
$51 1,000,000 vertybės, bet iš 
te-. ,provincija tegavo pajamų 

$8,000,000.
Vien tik trys didelės priva- 

tiškos kompanijos išsireikala- 
*zo vandens teisių, kurios pa- 

amina elektrikinės jėgos už 
>106,000,000 vertės kas me
tai. Už šias teises jos tesumo
ka į provincijos iždą tik $5,- 
000,000.

Kas metai iš Kvebeko į 
Jungtines Valstijas išeina apie

dešimts milijonų tonų geležies 
rūdos, ši rūda verta $80,000,- 
000. Viskas ką provincija už 
tai gauna, tai $100,000! Var
giai 2,000 Kvebeko darbinin
ku samdoma iškasimui šios 
rūdos, kuomet mažiausiai 60,- 
000 Amerikos darbininkų 
samdoma J. V. perdirbimui 
tos rūdos į užbaigtą geležį ir 
plieną.

Ne veltui todėl Darbo-Pro- 
gresyvė partija, artėjant Kve
beko provincijos seimelio rin
kimams, kurie įvyks birželio 
20 d., statydama savo 40 kan
didatų, šaukia Kvebeko žmo
nes pakelti baisą prieš seną
sias, National Union ir Libe
ralų partijas, kad sulaikyti 
kvebeko turtų plaukimą į 
Jungtines Amerikos Valstijas, 
kurių privatiški pelnagrobiai 
pelnosi milijonais dolerių, o 
Kvebeko provincijos žmonėms 
veik nieko ar labai mažai kas 
telieka. '
Puikus ir smagus Palaipinės 
Draugijos buvo parengimas

Didžioji^ Montrealo Lietuvių 
Sūnų ir Dukterų Pašai pine 
Draugija, balandžio 21 d., 
Verduno veteranų salėje turė
jo savo metinį parengimą-va- 
karienę. Tenka pripažinti, 
kad vakarienė buvo labai pui- 
k i. Ač i ū d a rbšč ios va 1 d y bos ir 
kitų narių pasidarbavimui, va
karienė buvo skaitlinga publi
ka. Darbščios šeimininkės ge
rai pavaišino svečius ir vieš
nias skaniu maistu, o šeimi
ninkai — gėrimais.

Nuotaika visą vakarą vyra
vo kuo puikiausia. Pašneke
siai, lietuviškos dainos skam
bėjo tikyai lietuviškoj' dvasioj. 
O kas mylėjo — ir mylinčių 
buvo daug—prie smagios Mr. 
Sadausko muzikos linksmai 
pasišoko.

ši vakarienė, reikia manyti, 
ne tik davė progos Montrealo 
ir apylinkės lietuviams links
mai laiką praleisti, bet kartu 
ir pašalpinei draugijai gražios 
ekonominės paramos.
Serga

Pranas Nakas, paslydęs nuo 
laiptų, susižeidė koją taip, 
kad gydytojas turėjo net ke
lis susiuvimus padaryti. Ligo
nis gydosi namuose. J.—

CHICAGOS ŽINIOS
Iš LDS 2-ros Apskrities i ko mieste.
Komiteto susirinkimo Apskrities ligoninė, tiesa,

LDS 2-ros Apskrities komi-i *ia,ldien kimštinai užsikimšus 
reto susirinkimas, laikytas balTf“’ „ Ji-' l?ūt,nal re,kla 
25 <1.. Mildos svetainėje, pra-1 plestl; . Bbt nekurie tarybos 
ėjo draugiškoje ir budingoje i "a, 'a'stoja ,.lra ta1’ kad tos 
nuotaikoje. Pirm. Geo. Mont-j a|>fkrltlea skyrius
Gla raportavo, kad bendras ,ldl' ’,e,'keltaJ i PieKnę mies- 
apskrfciy piknikas įvyks lie- lo dal\.kur ^ul.om 
pos 29 d.. Dan Ryan Woods susi'ienijus plačioj apylinkėj 

i. nebus jokios ligonines.p a i h .
Nutarta gavimui naujų na- 

. rių palengvinti atspausdinti 
^informacijų kortelių nušvieti

mui. kad LDS apsidraudimas 
ir šalpa atsieina pigiau, kaip 
didžiose apdraudos kompani
jose. Tuomi LDS veikėjams ir 
nariams žymiai palengvins 
naujų narių verbuotoje.

Pasisakyta vienbalsiai ra
ginti LDS 2-ros apskrities kuo
jas visais būdais stengtis pa- 

’ siųsti delegatus į LDS 12-tą 
Seimą, kuris atsibus liepos 9, 
10 ir 11 dienomis, Worcester, 

**^ass. Padengimui delegatų 
lėšų rengti parengimus - išva
žiavimus arba dviem kuopom 
susidėti pasiuntimui delegato.

Apskr. Koresp.

Ginčai dėl ligoninės

apskrities taryboje ci-Co k
na smarkūs ginčai dėlei siūlo
mo plano statyti naują 10-ties 
aukštų pastatą (ligoninę) dė
lei 700 ligonių ir kitą pastatą 
—kliniką, kuris galėtų aptar
nauti nuo 500,000 iki 750,000 

Jigonių per metus. Tokia kli
nikas būtų du kart didesnis 
Iž didžiausį kliniką New Yor-

New Jersey naujienos
Nors suvėluotai, bet reikia 

pastebėti, kad LDS Apskri
ties bendrai su Elizabetho ir 
Lindeno kuopomis parengi
mas - vakarienė, kuri 
J 4-ą balandžio, pasisekė 
tiniškai. Svečių nebuvo 
kiek buvo tikėtasi, bet

valgiais ir įvairiais 
Susirinkę 

gimtadienio
svečiai
proga

įvyko 
vi d li
ti eJ<, 

pelno

praleisti namie. Pro- 
apart kalbų, kitos, ne- 
Stalai buvo papuošti 

Jas aukojo Webers

Elizabeth o vietinių turėjo 
būti daugiau, bet jie1 pasiveli- 
jo laiką 
gramos, 
buvo, 
gelėjmis.
Florists—ant kelio 22 Spring
field, N. J., — kur dirba lie
tuvis Ch. Yanushis.

Reikalui prisiėjus, kreipki
tės prie jo, jisai jums patar
naus.

Senos kartos lietuvių tarpe 
linksmų ir nelinksmų žinių te
ko surinkti. Užkurėnienė, lin- 
denietė, po vyro mirties buvo 
rimtai susirgusi. Jos gyveni
mo draugas buvo rimtų min
čių žmogus, visada ėjo su pa
žanga. Jo staigi mirtis dau
gelį nustebino. Ji rado mirusį 
iš nakties lovoje. Reiškia, šir
dies smūgis pakirto jo gyvy
be. Užuojauta jo likusiai naš-

Draugai Žukauskai, ilgame
čiai Newark’o veikėjai, kurie 
gyveno Union, N. J., ir turėjo 
nuosavą namą, jį pardavė. 
Nusipirko namelį Point Plea
sant. N. J., prie jūrų. Reiškia, 
LDS 14-tos kuopos eilės padi
dės, o Newark’o kuopa darbš
čią šeimą praras. Mat K. Žu
kauskienė buvo ilgamete LDS 
S-tos kuopos finansų raštiniu-

Draugai Žukauskai padarė 
tai sveikatos sumetimais. 
Draugas Žukauskas jau pen- 
sijonierius.

! Teko susitikti ir pasikalbėti 
su Kunicku iš Newark, N. J.

. Drg. Kunickas turi sunkumų 
Įsu regėjimu. Jo akys jam ne- 
• betarnauja taip, kaip turėtų

. Jisai pereitą žiemą
• gatvėj’e ir koją užsi- 
Jisai sako, kad koja 

gyja, bet su akimis nelabai 
kas. Linkime Kunickui grei
tai ir pilnai pasveikti.

Draugo Maziliausko, bayo- 
niečio, sveikata pablogėjo. 
Sakoma, 
ninę, o 
liauskas

Į tarnauti, 
i paslydo 
gavo.

sveikata
gal turės eiti į ligo- 

gal jau išėjo. Mazi- 
su sveikata visada 
laiką nusiskundė.

Drg. Skipario, irgi bayonie- 
cio, jau ir LDS kuopos susirin
kimuose nesimato. Sakoma, 
nekaip su sveikata.

Linkime jiem ligas pergalė
ti ir vėl būti sveikųjų tarpe.

Draugas M. Sabaliauskas 
LDS 133-čios kuopos narys 
Jersey City, N. J., randasi St. 
Marys ligoninėje, Hoboken,

ir įvairus 
gėrimais, 
sunešė ir 
dovanų.

Ir varde visų svečių 
draugams čiurliams ačiū

tariame 
už 

vaišes, draugiškumą ir linki
me jai sulaukti šimtinio gim
tadienio! v

Pilietis

iš Lietuvos
10 milijonų knygų!

VILNIUS, šiomis dienomis 
Įdėtu vos TSR Knygų rūmų 
spaudinių statistikos sektoriu
je buvo baigta daryti 1955 
metų respublikos spaudos pri- 
dukcijos statistika. Knygų lei
dimas kasmet didėja: 1950m. 
buvo išleista 1073, o 1955 m. 
—jau 1851 knyga. 1945 me
tais tiražas siekė 3,2 1950 m. 
—8.1, o 1955 m. jau prašoko 
10.4 milijono egzempliorių.

Praėjusiais metais žymiai 
daugiau pasirodė knygų švie
timo, sveikatos apsaugos bei 
fizinės kultūros klausimais. 
Ypač padidėjo literatūros lei

Virš

dimas žemys ūkio klausimais. 
Pagausėjo original io grožinės 
literatūros lietuvių kalba. Per 
metus išėjo 78 įvairaus žanro 
knygos 874,100 
tiražu, 270,000 
daugiau, negu1 
Praėjusieji metai 
teratūroje buvo 
rašytojų; raštų 
mu.

egzempliorių 
egzempliorių 
1954 metais, 
grožinėje li

pa žymėtini
rinkinių leidi- 

Išleista Lazdynų Pelėdos 
raštų 7 tomai, J. Marcinkevi
čiaus ir A. Venclovos raštų 
tritomiai. Baigti leisti A. Vie
nuolio 7 tomų raštai, o taip 
pat J. Biliūno dvitomis ir T. 
Tilvyčio raštų tritomis. Kny
gynuose pasirodė pažangaus 
Amerikos lietuvių rašytojo R. 
Mizaros romanai “Kelias Į lai
mę”, “Povilas Jurka” ir 
“Mortos Vilkienės divorsas”. 
Iš rusų literatūros pažymėti
na M. Gorkio raštų 11 tomų, 
o taip pat A. Puškino raštų 5 
tomų išleidimas. Daug išleis
ta užsienio rašytojų knygų.

1955 m. respublikoje buvo 
leidžiamas 121 laikraštis, kup
rių metinis tiražas viršijo 
128.5 milijono egzempliorių, 
žurnalai, tęstiniai leidiniai ir 
biuleteniai’ išėjo 41 pavadini
mu, 3.2 milijono egzempliorių

PENKERI METAI NETEKUS SŪNAUS 
LEONARDAS

Gegužės 6-ą suėjo penkeri 
metai, kai žuvo Kanadoje, 
Matinenda ežero srity, Le
onardas Smalstis, sūnus 
Petro ir Veros Smalsčių.

Leonardas buvo baigęs 
mokslą Wayne Universite
te, tapęs inžinieriumi. Dir
bo Chryslerio korporacijai.

Netekę to malonaus jau
nuolio, liūdi tėvai, sesuo 
Anna, švogeris daktaras F. 
Heldt, anūkai Rieky ir 
Geff, ir visi, kurie jį paži
nojo, gerbė ir mylėjo.

Motina, poetą A. Dagilį 
sekant, taria:

Dažnai noriu aš nuskristi,
Kad pas tave' atsidurt,
Dar kartą tave išvysti, 
Kad mūs praeitį atkurt. 
Kai svajonės mane kėlė

SMALSUS
Visai arti prie tavęs, 
Mano širdį gelte gėlė: 
Kaip labai atskirti mes.
Kalnai, upės, girių plotai
Svetimoj šalyj
Mano širdžiai sužalotai 
Toluma—sunki, karti.
Daug liūdesio iškentėjau,

širdyj jaučiau, 
Tik prie džiaugsmo

priartėjau, 
Kai sapne tave mačiau. 
Bet neteko man gėrėtis: 
Sapnas dingo nejučiom. 
Rodos, nebuvo kur dėtis, 
Siaubiant ilgesio kančiom.
Tiktai brangus

tavo veidas 
Suraminimu man bus, 
Kad žiūrėt į šviesų tolį, 
O ne į kapus.

tiražu. Bendras periodinių lei
dinių tiražas 
metus beveik 
zempliorių.

pralenkia 1954
6.5 milijono eg-

A. Madeikis
Bibliografas-statistas

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

OPERETĖ

Grigutis
Penkių Aktų

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

Aido Choras Gastroliuos šiose Vietose:

Brooklyn, N. Y. [\ Sekmadienį
----------------------Gegužės 6 May

Pradžia 3:30 v. popiet

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

Worcester, Mass, f)
------------- -------- v Gegužės 19 May

Prasidės 7:30 v. vakare

LIETUVIŲ SALĖJE
29 Endicott Street, Worcester, Mass.

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.

° ajkaT

Pietinėje dalyje, kur dau- 
| giausiai biednuomenės gyvena, 
! šiandien nėra didesnes ligoni- 
■ nės, gyvenantiem iš pašalpos, 
kurie gauna miesto pagalbą, 
nėra pigios ligoninės. Paliegu- 
siem ir seneliam Cook apskri
tyje ligoninė toliau gyvenan
tiems sudaro sunkumų, nes to
li reikia važiuoti. Tad už pla
ną statyti pietinėje' dalyje 
Cook apskr. ligoninės skyrių 
stoja Welfare Council of Me
tropolitan Chicago, apskrities 
tarybos prezidentas Daniel 
Ryan, ir apskrities medikalis 
superintendentas. Dr. K. Me
yer.

Kadangi apskrities taryba 
žada būsimuose rinkimuose 
leisti ant’ balsavimo tam tiks
lui imti 25 milijonų dolerių 
paskolą (bond), šis klausimas 
svarbus ir prasideda ginčai 
įvairiose piliečių grupėse.

Stojanti už didinimą esan
čios ligoninės tvirtina, kad 
įsteigimas naujo skyriaus pie
tinėje miesto dalyje sudarytų 
daug didesnes lėšas. Bet juk 
svarbu rūpintis ir žmonių ge
rove, ypač ligotų ir biednų.

v A. K.

Butkus, irgi iš Jersey City, 
j a ir nuo seniai randasi Medi
cal Centre ligoninėje.

Draugė O. Kačergienū, po 
operacijos ir išbuvus ilgoką 
laiką ligoninėje, nesijaučia 
gerai. Lanko ligoninę, gydy
toją. Ligos priežasties nesu- 

rimto pa-

nesijaučia 
uždraudė

randa, bet, sakoma, 
\ojaus nėra.

Petras Jasaitis 
gerai. Daktaras
bent kokį, darbą dirbti.

Balandžio 29 d. savo na
muose drg. čurlienė suruošė 
šaunų pobūvį, kad atžymėjus 
savo 50 metų gimtadienį. Sve
čių, buvo gražus būrys netik iš 
Elizabetho, bet ir iš apylinkes.

Susirinkę svečiai, linksmino
si iki vėlaus vakaro; tarpe 
dainų buvo ir gražių linkėji
mų draugei čiurllenei.

Draugė čiurliene yra mū
sų gero veikėjo draugo čiur
lio žmona. Apie K. čiurlį kal
bėti daug nėra reikalo, nes jo 

patys už save kalba, 
irgi da- 

pažan- 
jau turi 
ir yra

3 pusi. Laisvė (Liberty). Ketvirt., Gegužės (May) 3, 1956

darbai
bet drauge čiurliene 
lyvauja kiekviename
g i e č i ų sa m b ū ry j e. Ji 
vedusią dukterį
“grand ma”. Jie dar auklėja 
vieną jaunų metų dukrelę, 
kurią matome kiekviename 
parengime su tėvais esant. 
Pobūvis buvo smagus, gražus

Drabužių Pakietai Lietuvon su Garantija
Mūsų vaistine turi įgaliojimą siųsti drapanas į Lietuvą su 

Amerikoje apmokėtu muitu ir su garantija, kad siuntiniai tikrai 
nueis ir pasieks tą asmenį, kam jie siunčiami. Siuntėjas gaus iš 
rusų kvitą, kad muitas apmokėtas ir pristatymo garantiją.

Pakietas Nr. 1. Kaina $30.50 (muitas įskaitytas). Jame yra. 
I jardai rajono ir vilnos gabardino medžiaga moterų kostiumui 
12 colių platumo, spalva mėlyna ar ruda, 2 didelės špulikės siūlų 
ir adatų, ir 3 su puse jardai rajono garbardino vyrų kostiumui, 
spalva pilka, ruda ar mėlyna.

Pakietas Nr. 2. Kaina $46.00. Visa medžiaga vyriškam vil
noniam kostiumui pirmos rūšies, tamsiai mėlynos spalvos, su pa
mušalais ir kitais priedais.

Pakietas Nr. 3. Kaina $30.00. 3 jardai baltos drobės 81 cl. 
platumo, tinka apatiniams baltiniams, marškiniams, inpilams; 
4 jadai rajono medžiagos suknelei, . kokios norima spalvos; 1 
jardai medvilnės medžiagos suknelei naujausių spalvų ; 4 špuli
kės siūlų ir adatų pakelis.

Siųskite pakieto numerį, čekį ir aiškų adresą mums:
IDEAL PHARMACY, 29 KELLY SQ., WORCESTER, MASS.

VYTAUTAS SKRINKA, Savininkas

ŠIUO SEZONU PO STOGU PASKUTINIS

POKILIS SO. BOSTONE
Rengia LL.D. 2-ros Kuopos Moterų Skyrius

|vyks Sekmadienį

Gegužes 6 May
Pradžia 4-tą valandą popiet

318 Broadway, So. Boston, Mass
Kviečiame visus atsilankyti. Kiekvienas būsite 
skaniai pavaišintas, su vii tų nebus. Po vaišių 
seks graži programa ir vienas iš netolimos apy
linkės svečias pasakys prakalbą Laisvės reika
luose ir kodėl Laisvei reikalinga finansinė pa
rama.

Rengėjai

t* mnwki I'nr

5

Dienraščio Laisvės Paramai

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

pasilinksminimai.

Baltimore, Md.

Birželio 10 June
Slovak National Home Park

6526 Holabird Avenue
Šauni Dainų Programa ,

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 Ave. Woodside, L.
Laisves Metinis Piknikas

L

Prašome kolonijų veikėjų pranešti kur daugiau 
yra rengiama piknikų ar kitokių pramogų Lai

svės paramai, norime paskelbti šioje vietoje. -



Detroit, Mich.
Sylvia Porter, viena iš ge

riausių reporterių ekonomijos 
reikalais. lankėsi Detroite, 
studijuodama padėtį tarp vie
tos gyventojų. Ji parašė apie 
vieną bedarbį, kuris paleis
tas nuo darbo jau nuo sausio 
28 d., dirbęs Chrysler.

—R. E. H. yra 26 metų. Jis 
turi moterį, kuri tikisi sulauk
ti pirmą kūdikį spalio mėne
syje. Turi 1955 metų fordą, 
už kurį yra padaręs sutartį 
mokėt po $78 per 20 mėne
sių : turi stubą užpirkęs 1954, 
už kurią turi mokėt per 23 
metus beveik po tiek, kiek už 
fordą. Jo piniginis krepšys 
turi raštus, rodančius pasko
lą pas savo gimines ir pačios, 
kitaip “1021”.

“Ar jūs vis dar mokat mė
nesinius mokesčius?”. paklau
sė Sylvia bedarbį R. E. II.

“Taip” jis atsakė. “Mano 
moteris gavo 
už knygvedę ir ji 
dvi savaites $81. 
jom $200 sutaupą 
bondsų, ir viską 
dėl mokesčių 
linom nuo 
Mes abudu ;
mą, pokelį į keturias dienas, 
ir valgom pigiausj maistą”.

“Kaip ilgai tu manai be 
darbo laikytis?” Porter klau
sė jį.

“Aš 
ko, aš

atsakė.
darbą bankoje 

parneša į 
Mes turė- 

ir $75 karo 
praleidom 

. . Mes pasisko- 
savo giminių . .. 

sumažinom rūky-

nežinau. Giminės sa- 
galju parduot automo- 
kokią $1,300 iki $1,- 

400. Bet mano moteris yra 
knygvedė ir sako, kad mes 
turim daugiau skolos už karą, 
negu gautum parduodami. Su
prantama, mes dabar nevaži- 
nėjom, mes negalim gazo nu
sipirkt”.

“Ką tu darysi, jei tavęs ne
pašauks greit atgal i darbą?” 
jis buvo paklaustas.

“Aš nežinau”, jis 
nuliūdusiu- tonu. “Aš 
gauti kitokį darbą, 
žema alga”. Jis 
“Aš turiu stubą 
nusiminęs”.

įsivaizdink, R
automobilį, turi stubą ir 
turi darbo; kitaip sakant, ne
turi nieko, viskas kompanijų 
rankose. Prie to numatomas 
kūdikis spalio mėnesyje. Čia 
vėl iškaščiai, vėl bėdos ir 
vargai.

pareiškė 
bandžiau 
bet labai 

dar pridėjo:
ir esu labai

II. turi
ne-

Ar galima kaltinti R. E. 11. 
už tokį jo gyvenimo taką? 
Kaltas pats surėdymas.

Jei kapitalistinių laikraš
čių daviniai yra teisingi, Det
roite yra 100,000 bedarbių, 
Šią žinutę rašant. Iš to dide
lio skaičiaus bedarbių gali būti 
daug tokių, kaip R. E. H.

Dabar nėra taip blogai. Be-1 
darbis Michigano valstijoje 
gauna per $26 savaitės nedar
bo apdraudą. ženočius gauna 
daugiau už pavienį. Tai šiek 
tiek atstumia bado šmėklą 
nuo durų. Ir R. E. IT. tą gau
na.

Jei ne tos darbininkų iško
votos sąlygos, kas tuomet bū
tų ?

Gaudami savaitines nedar
bo apdraudas, jau gali stumti 
gyvenimą per pusmetį, kaip 
Lietuvoje mažažemis stumda- 
vosi su sudžiūvusią kumelka.

* * *
Daug Detroito lietuvių 

džiaugiasi, kad pasibaigė dėl 
žodžių kirčiavimo diskusijos.

ŠVEICARIŠKA OPERA

Ateinantį rudenį, prade
dant su rugsėjo 20 d., New 
Yorko žmonės galės pasiklau
syti naujos šveicariškos ope
ros. Opera pavadinta “The 
Tempest”. Muzikos mylėto
jai operos lauks.

JAUNIMUI ŽURNALAS

New Yorke išeidinėja jau
nimui žurnalas, pavadintas 
“New Challenge”. Jo geguži
nė laida ypač turtinga gerais 
raštais. J$je randasi istorinis 
straipsnis apie Pirmąją Gegu
žės.

4 pusi. Laisvė (Liberty). Ketvirt., Gegužės (May) 3, 1956

Parapija džiaugėsi 
Melisho laimėjimu

Praeitą sekmadienį. Brook
lyno episkopalų šv. Trejybės 
bažnyčioj pamaldos vyko kil
mingoje atmosferoje. Po pa
maldų dauguma parapijom! 
priėjo prie kunigo Melisho, 
kad j’am asmeniškai paspaus
ti ranką. Tai buvo pirmos pa
maldos po Melisho laimėjimo 
teisme. Teismas nusprendė, 
kad Melishas turi parapijom! 
daugumos paramą, kad vys
kupas neturėjo teisės paskirti 
naują kunigą.

Kaip yra žinoma, reakci
ninkai stengėsi pašalinti Me- 
lishą, kadangi jis veikloje už 
taiką bendradarbiauja 
kairiečiais.

Parapijonai, kurie 
kito spaudė Melisho 
jam nieko nesakė, 
ką nors, 
kų buvo aišku, kad jie vieni 
kitus supranta, — kad visi pa
tenkinti Melisho laimėjimu.

viens po 
ranką, 

neigi jis 
— bet iš veido išraiš-

Iš didmiesčio spaudos
Kaip paprastai, komerci

niai didlapiai žymiai sumaži
no skaičių žmonių, kurie da- 
l.vvavo Pirmosios Gegužės mi- 

Union Skvere, 
policija sakė, kad 
penki tūkstančiai
o patys rengėjai nurodė, 
bent 1 (),()()() dalyvavo, 

“Times”, pavyzdžiui, sakė, 
kad tik 2,000 asmenų susirin-

tinge 
pati 
apie

Nors 
yra 

žmo-

Bet tas mažinimas jau yra 
k as meti n ė tr a d i c i.j a.

“Daily Worker’yje” beveik 
ištisas puslapis kasdieną pa
švęstas laiškams nuo skaityto
jų ii’ šiaip pažangiečių, kurie 
diskusuoja visokius klausimus, 
bet ypatingai naujas mintis, 
kurios keliamos sąryšyje su 
Stalino rolės pernagrinėjimu. j

Patys redakcijos nariai da
bar pripažįsta, kad tai “įdo
miausias puslapis”. Klausimai 
dabai* tame laikraštyje disku- 
suojami laisviau! ir išsamiau, 
negu bile kuomet praeityje. 
Jas, sako redakcija, padarė 
laikraštį žymiai įdomesniu ir 
jo daugiau parsiduoda kios
kuose, nors prenumeratorių 
skaičius dar lieka nedidelis.

Vietinis vokiškas dienraštis 
j “Staatszeitung”, kuris papras- 
I tai remia Adenauerį, sako, 
| kad jis rodo permažai noro 
veikti už Vokietijos vienybę. 
“Staatszeitung” mano, kad 
Bonna turėtų pagaliau pradėti 
tiesiogines derybas su Rytų 
Vokietijos valdžia.

PROTINĖS SVEIKATOS
REIKALAI

Columbijos universiteto pro
fesorė Dr. M. Mead teigia, 
kad protinės ligos pareina nuo 
tarptautinio ir naminio įtem
pimo. Ji sako: Kaip taika yra 
nedalomas dalykas, taip pro
tinės ligos.

VAIKAS PRIGIRDĖ VAIKĄ

Massenberg, 
tyrinėjamas, 
taip padarė 
bet dėl

Vienuolikos metų berniukas 
įstūmė į Harlem upę ir prigir
dė 9 metų R. 
Vaiko protas 
Manoma, kad jis 
ne iš pasileidimo, 
tinio negalavimo.

pro-

PAGALBA JAUNIEMS 
MOKSLININKAMS

siūloMagistratas Kaplanas 
įsteigti $100,000 fondą, iš ku
rio būtų teigiama pagalba ga
biems studentams, norintiems 
tapti mokslininkais. Fondo 
sumanytojas sako, kad šian
dien New Yorko mokyklose 
labai stokuoja mokslo moky
tojų. Miestas turi susirūpinti. 
Kaplano pasiūlymą rimtai ap
svarstys miesto majoras Wag- 
neris.

Už keliu diemj ir Brooklyno
lietuviai malvs 44

Iš Brocktono aid iečiai su
grįžo vežini dar gausesnėmis 
pagyromis ir labai geru ūpu. 
Geram ūpui prisidėjo ir tas 
didis broektoniečių, moiitellie- 
čių ir apylinkės lietuvių drau
giškumas: ■

Jie gražiausioje tyloje ir 
ramybėje išklausė-stebėjo vi
sa ilgą veikalą, o baigiau- 

mo namie, vol vykdo dvejas 
pamokas. Vienos Įvyko vien 
tik vaidintoju, o penktadienio 
vakarą vėl įvyks pamoka viso 
choro su aktoriais. Brookly-sveikinimų. Jie ėjo pa-

AUGUSTINAS IEŠMANTĄ

Operetėje vaidina Grigutj, ku
rio meilę Mariutei ir laimę 
atima piktų žmonių liežuviai 
ir veiksmai.

sveikinti baigusius vaidinimą.
Ir masiniai susirinko išsivesti

torių, choristų 
sus pasitiko ii 
niais pietumis

ir šoferių. Vi- 
pavaišino šau- 
atvvkusius. o

no išleidžiamus.

tikimą taip gražiai paruošti,

mitingas uz civilines teises 
bus Madison Square Garden*

Jau

gas

'•okas laikas, kai . šalia bendro rengimo komi- 
įgas už civilines tei-j teto sudarytas ir specialus 
lidžiuliame Madison į unijų veikėjų komitetas to mi- 
irdene. Toks mitin-į tingo 

šio mėnesio gegu-
eną. Jį rengia eilė 
įtakingų o r g a n i z a c i -

.IV •’

liginių grupių. Mitingo vy
riausias tikslas bus protestuo
ti prieš rasistus, reikalauti j 
skubesnio segregacijos galo. I

Kalbėtojų tarpe rasis Porte
rių unijos prezidentas ii* AFL-1 
CIO vice - prezidentas Phillip j 

Prasidėjo sprendimas bylos, 
kuri užsitęs apie pusmetį

Pirmadieni
teisme, kuris jau pagarsėjo 
kaip vieta, kur teisti žymūs rių 
komunistai, prasidėjo naujos i jo 
by 1 os sp i -e n d i m as : 

antraeilių” 
tai yra,
Komunistų p ar t i j o s 
kai originalieji na- 
vadai tapo įkalin

to i šiam i

taip vadi- 
komunis- 

vadų, ku-
namu 
tų vadų, 
lie stojo 
priešakiu, 
čionai in iai 
ti. šie, kaip anie, 
po Smith o aktu.

Byla vedama prie 
dintų teisėjų tarybos,

p riša i k- 
dž Jūrės.

proku- 
B. 

kad 
ap-

Pirmiausia kalbėjo 
roro asistentas Thomas 
Ginchrist, kuris sakė, 
valdžia įrodysianti, jog 
kaltintieji planavo konspiruo
ti nuversti valdžią.

Advokatas Levy, kuris gi
na kaltinamus Trachtenbergą 
ir George' Blake Charney, sa
kė, kad per bylos eigą (Įžiū
rės nariai tujrės progos “gauti 
puikiausią, išsimokslinimą apie 
komunizmą ir suprasti, kad 
tai idėja, o ne konspiracija”.

Senukas advokatas Royal- 
France, kuris gina apkaltintą 
S. Šteiną, patiekė mokslinį

WH«iiwrr.-i

tokią gausybę 
kviesti.

ilsi ant savo laurų, 
no, kad dar ir dar 
dainavimą ir vaidybą 
Tad šia savaitę, pirm 

su-

Jie ži
gai ima 
gerinti, 
vaidini-

JUOZAS JUDŽENTAS 
Operetėje “Grigutis’’ vaidina 
juokdario Mitriaus rolę, ku
rioje vargiai kur kitur randa
si jam lygus aktorius.

mečių ir worcesterieciu jie 
taipgi n esu vi Is.

Brooklyniečiams operetė 
“Grigutis” bus suvaidinta jau 
ŠĮ sekmadieni, gegužės 6-ą 
dieną, Liberty Auditorijoje, 
kampas Atlantic Avė. ir 110th 
St., Richmond Hill. Pradžia 
3:30 po pietų.

Worcesteryje operetę
ciins gegužės 19-os vakarą, 29 
Endicott Street. A-tc

vai-

1

mcrmanas
(1LGWU), New 
sekretorius - iždininkas lushe-

Kairiečiai - pažangiečiai ne
siranda tarp mitingo rengėjų, 
bet jie jam duoda pilną pa
ramą ir ragina jame masiniai

Rengėjai sako, kad minios 
tik pripildys Gardeną, bet

Square aiškinimą apie marksizmo 
reikšmę. Džiūrės nariai, ku- 

dauguma niekad negirdė- 
panašių. aiškinimų apie

marksizmą, klausėsi atidžiai.

Advokatas Frank D. Ree
ves, kuris gina vienintelį ap
kaltintų tarpe (jų yra 7) ne
grą, 
no, kaip 
omenyje 
n i mirs, o 
n as darė 

James E. Jacsoną, aiški- 
teismas turi paimti 
ne išgalvotus kalti- 
faktus, ką Jackso- 

Komunistų partijoje, 
kad tas parodys;

jog jo klientas yra patrijotas, 
o ne nusikaltėlis.

MAŽIAU NELAIMIŲ

Trati ko nelaimėse 
šią savaitę 
mieste tik 
1955 
vaitę

praėju- 
buvo užmušta 
astuoni žmonės, 

metais per tą pačią
buvo užmušta 21.

sa-

Co-
ir

Du 
lomo’ 
Įkalinti, 
liavime 
Italijos, 
granto” 
imdavę

italu laivo “Cristofo 
tarnautojai suimti

Jie kaltinami šmuge- 
Amerikon žmonių iš
Už vieno tokio “imi- 
slaptą įgabenimą pa- 
$1,200.

Puiki gabios dailininkės 
kūrinių paroda

Balandžio 26 d. Art of To
day Gallery atsidarė labai 
graži dailininkės Kay Harris 
kūrinių paroda. įstatyta 17 
kūrinių. Iš jų galima spręsti, 
kad Mrs. Harris yra labai ga
bi tapytoja. Jos kūrybą verta 
pamatyti.

Ne visi Įstatyti kūriniai yra 
vienodos meninės vertės. Man 
labiausia patiko trys: “The 
Crabapple Tree”, “April 
Woods” ir “Zinnias”.

Ypač svarbu- i)' įdomu yra 
tas, jog Mrs. Harris iš tapy
bos nedaro pragyvenimo. Iš 
profesijos ji yra “accountant” 
ir namų šeimininkė. Iš j’os dar 
galima daug ko tikėtis tapy
bos dirvoje.

Mrs. Harris parodos atida
ryme dalyvavo gražus būre
lis jos draugų ir prietelių. Vi
si rimtai domėjosi josios kū
ryba. Rep.

įvairūs atsitikimai
Biznis biznyje . . . .

Policija suėmė kelis Squibb 
vaistų labatorijų tarnautojus. 
Sakoma, kad jie per penke
rius metus vedė “biznį bizny
je”: turėjo ryšių su keliolika 
vaistinių, kurioms pardavinė
davo nužemintomis kairiomis 
vaistus. O pardavinėti nuže
mintomis kainomis, sakoma, 
jiems nebuvo taip jair sunku, 
nes jie tuos vaistus paprastai 
paimdavo nuo kompanijos 
s an dėlio.

Kompanija kaltina, kad tar
nautojai per penkerius motus 
pavogė net pusės milijono ver
tes vaistų. Suimti ir vaistinių 
savininkai, kurie nuo jų pir-

garsinimui ir rengimui.

iš siuvėjų. unijos
Yorko CIO

ALEXANDER THE GREAT

Gražuolė anglų aktorė Claire 
Bloom vaidina Barsine rolę 
filme apie Aleksandrą Didįjį. 
Rodo Capitol Teatre prie 
Broadway ir 51st St., New 
Yorke.

MR. PEPPE
Sugestuoju

THE CONTINENTAL
MASSAGE SALON

Numetimui svario; pa,sigrožini- 
mas ir sveikatos pagerinimas. Dėl 
pasitarimų telefonuokite: LE. 5- 
7780.

115 E. 78th St.,
Tarpe Lexington ir Park

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

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

Galinamas Laisvės Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y

'‘National Guardian” 
persikraustė kitur

Pažangus savaitraštis “Na
tional Guardian” turėjo pa
likti savo seną vietą ir spaus
tuvę 17 Murray Street, New 
Yorko senmiestyje ir kraus
tytis kitur. Mat, ta spaustuvė, 
viena seniausių New Yorke, 
parsidavė kitam ; savininkui 
kartu su namu.

“National Guardian” gavo 
kitą vietą Eastsidėje, bet per
sikėlimas labai daug kainavo. 
Tas pažangus savaitraštis da
bai- kreipiasi į visus savo skai
tytojus, prašydamas paramos.

Darbinin-

išdaužius 
pavogta

APVOGĖ LIETUVAITĘ

Vietinis katalikų 
kas praneša:

“Balandžio 22 d. 
automobilio stiklą, 
brangus Vincės Jonuškaitės 
lietuviškų audinių rinkinys. 
Audiniai buvo paskolinti ruo
šiamai tautodailės parodai 
Paters'one. Vežant juos 
parodos rengėjams, sustojus 
New Yorke, atsitiko ši nelai-1 
mė. Tai labai didelis nuosto
lis mūsų liaudies menui . . .

“J šio rinkinio L ieškojimą 
Įjungta New Yorko policija ir 
didžioji miesto spauda”.

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

Pradedam, vasarinį Laisvės vajų, 
LLD 2 kp. rengia gražų pažmonj, 
kuris jvyks sekmad., gegužės 6 d., 
4 vai. dieną, 18 Broadway. Bus ska
nių užkandžių, graži dainų progra
ma, 
riijų 
me

svečių dalyvaus ir iš kitų kolo- 
. Turėsime ir surprizą. Kviečia- 
visus dalyvauti.

(85-87)
Rengėjai

RICBHMOND IIILI.

LDS 13 kp. susirinkimas jvyks 
ketvirtadienio vakare, gegužės 3, 
Liberty Auditorijoje. Bus Centro 
Valdybos ir Seimo delegatų rinki
mai. Svarbu visiems nariams da
lyvauti. Valdyba

(82-85)

FIFTH AVENUE MOKYKLA 
36 W. 40th ST. 

Vienatinė mokykla vedama 
Daktarų ir slaugių slaugystės 

mokslo specialistų.
Ligoninės užtikrintas kūdikių 

slaugimo patyrimas. 
Nemokamai aprūpinama darbu— 

dienom— popiečiais—vakarais 
Miss Romero

TONY’S
UP-TO-DATB

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberii

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

•W**0G*

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

NEW YORK
| HELP WANTED—FEMALE

NAMU DARBININK— VIRft.lA /
Su vėliausiais paliudijimais.

Visi įrengimai 
atskiras kambarys, 

maudynė. Gera alga.
Tol. MA. 7-5794

(86-89)

Pardavėja. Kepykloje, su patyrimu. 
Pilnam ar daliai laiko. $1.25 j vai. 
Gali būti ir nuolatinis darbas tin
kamai moteriškei.

JAY DEE BAKERY
1)6-34 Queens Blvd., Forest Hills 

BO. 3-9119
(84-90)

Narnų Darbininkė. Guolis vietoje, 
valymo aparatai, prižiūrėt i vaikutį 
vasarą atostogos su šeima. Nuo
savas kambarys ir gera alga.

CL. 6-4498
(8.3-96)

NAMU DARBININKE — 5’6 die
nos, nuolatinis dieninis darbas — 
Jackson Heights, ari i naujos ligoni
nės. Turi mokėti prižiūrėjimą jau
no vaiko. Malonūs namai nuola
tinis darbas. Šaukite; TW. 8-8518

t(-n arba ST. 6-5050.
(82-85)

HELP WANTED-MALE

Wood-finisher, patyręs. Prilaikyti 
spalvas įstaigai, kuri išdirba krau
tuvėms įrankius. Unijistas.
JAFF BROS. WOODWORK, INC. 

41-43 87th St., L. I. C.
ST. 4-1477

ra 
ji m as.

Tool ir Die Makers. 1-mos kl., su 
patyrimu. Nuolatinis darbas; ge- 

alga, apdrauda ir ligoje prižiūrė- 
41 Varlck Ave., B’klyn.

HY. 7-5000.

(83-89)

TOOL—DIE—MAKER

Patyręs—Geri Pinigai 
L. I. C. AREA

St. 1-6000 Mr. Pegnado

(79-85)

MECHANICAL ENGRAVERS CO.

Ine. samdo engravers—3 U, 
sius Job 
nustatyti 
pašalpos.

shop production, galinėms 
masters. Patenkinančios 

Alga pagal sutarti.
Tel. CH. 4-4338

(82-8!

BUSINESS OPPORTUNITIES

PARDAVIMUI. Ideališkas ofisas ar
ba krautuvei patalpa 20x100 pūdų. 
Dideli krautuvės langai. Puikiausias 
pirkinys.
41 W. 851 h St. Tel. WI. 7-6240

(82-89)

DIDELIS NUPIGINIMAS
Kampinis namas, keturi 4-rių rū

mų apartmentai. Keturios krautu
vės. Nėra lyso, visas mūrinis, oil 
burner su 1,000 galionų tanka.

6802 Bay Parkway 
Šaukite WI. 7-6240

(82-88)

NESIJAUTĖ GERAI W
Pirmadienio gegužinėje de

monstracijoje turėjo kalbėti ir 
dainuoti Paul Robesonas. De
ja, jis tą dieną nesijautė ge
rai ir negalėjo pasirodyti. Jo 
vieton dainavo Earl RobinstW 
n as.

PRAŠYKITE 
NED’S SEA BRAND 

Greit Užšaldoma
• SCUNG1LLI 

vidutiniai šiltame Tomato Sauce. 
Meat of Sea Conch. Skanu 

su Spagetti.
• C ALAM Al IN SAUCE 

Viskas iš vaisių su jūrų skoniu, 
produktai

NED’S SEA BRAND 
Brooklyn, N. Y.




