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t KRISLAI
Toli nuo tikslo.
Apie archyvą.
Toks pat muilo burbulas.
Sveikai ir protingai.

Rašo A. Bimba

žinau, jog visi laisvini'iai 
atidžiai seka Laisvės vajaus 
eigos pranešimus. Taip pat 
žinau, jog daugeliui mūsų 
šitie pranešimai kelia rimtą 
nerimą.

Tuoj jau bus prabėgęs išti
sas mėnuo nuo vajaus pra
džios. Vadinasi, jau trečdalis 
laiko praėjo. O, kaip matote, 
dar toli gražu nuo trečdalio 
pasi brėžtojo tikslo. Turėjo 
įplaukti penki tūkstančiai, o 
te j plaukė pora tūkstančiu su 
kau pu!

Tas tik parodo, kad reikia 
energingiau darbuotis. Stebė
tinai daug man asmeniškai ge
tai žinomu laisvieeiu, viduti
niai gerai ekonominiai susto- 
vinčių, dar nė vienu doleriu 
nėra prisidėję.

Ko laukiate, draugai!

Ana dieną vilnietis Jokub- 
ka. o šiomis dienomis Vilnyje 
Senas Vincas smarkiai prabilo 
apie lietuvišką archyvą. Vin
cas net paieško kadaise veiku-
šio archyvo komiteto.

čia bus nesusipratimas. Da
lykas gi štai koks: Jaw seno- 
kai Lietuvių Literatūros Drąu- 

* gijos Central i n is Komitetas 
raivo Įsteigęs archyvo komite
tą. Komitetas puikiai pasi
darbavo. Surinkta daug senų 
knygų ir Šiaip leidinių.

Viena leidinių kopija sudė
ta Į dėžes ir tiktai laukia pro
gos keliavimui Į Vilnių. Kita 
dalis randasi lentynose dėl 

S naudojimosi čionai.
O kas liečia archyvo komi-' 

tetą, jis prieš kelerius motus j 
užbaigė savo darbą ir gyve-1 
nimą. Viskas randasi LLI) ži-1 
r.ioje ir globoje.

O štai pasiskolintas Leono 
Prūseikos krislas apie smeto
niška muilo burbulą. Jis rašo:

“Ant keršto Šimučio-Crigai- 
čio-Vaidylos kompanijai tau
tininkų kompanija rengia di- 

* deli kermošių Washingtone.
Tai kompanijai vadovauja
Kastenjs-Olis-Bachūnas.

“Dabar tarpe dviejų klikų 
užvirė karas. Tautininkai sa
vo kermošiui su rengt žada su-1 
kelt kelias dešimts tūkstančių 
dolerių. Klerikalams ir social
demokratams baisiai pikta, 

, kad tokią pinigų krūvą nu
kniauks jų konkurentai.

“Tautininkų sąskrydis Wa
sh ingtdne yra toks jau muilo 
burbulas, kaip ir šimutiškos 

m trijulės trankymasis po Wa
sh ingtono užpečkius.

“Lietuvių tautai tie elemen
tai visiškai svetimi“.

Vilniaus “Tiesoje’’ (bal. 24 
d.) skaitau labai smarkią ir 
entuziastišką prakalbą, Šepilo- 
vo pasakytą Maskvoje Lenino 
gimimo 86-osioms metinėms 
paminėti.

Tik labai trumpai, bet la
bai išmintingai paliečiamas ir 
Stalinas. Pastebėjęs, kad par
tija “griežtai ir ryžtingai iš- 

« kėlė uždavinį iki galo likvi- 
w duoti visus padarinius, kurie 

buvo susiję su marksizmui 
♦'svetima asmenybės kulto, J.

V. Stalino kulto dvasia“, Sopi-
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Vis plačiau priima
SS valandų savaitę
Atlantic City. — Interna

tional Ladies Garment
■ Workers unijos suvažiavi
me iškelta, kad apie 97%

i tos unijos nariu jau dirba 
I po kontraktais, kurie ga-
■ rantuoja 35 valandų darbo 
savaite. 1953-ais metais 
tik 52% tos unijos narių 
dirbo i)o tokiais kontrak
tais, o dabar beveik visi.I

šis moteriškų drabužių 
i siuvėju unijos suvažiavi- 
1 mas yra 29-tas iš eilės. Ja- 
'me dalyvauja apie 1,000 de
legatų. Trumpesnės darbo 

| savaitės laimėjimas yra vy- 
I riausias tos unijos atsieki- 
mas per paskutinius kele
lius metus, sakė suvažiavi
mo kalbėtojai. ILGWU yra 

i tarp pirmųjų išsikovoti tą

Paslaptingas britų naro likimas 
šukele daug diskusijų Anglijoje

Londonas. — Jau kelinta 
diena, kai britų spauda pla
čiai rašo apie misterišką 
žymiausio britų naro ko- 
mandieriaus Lionel Crabb 
likimą. Tas naras, kuris 
galėjo per ilgas valandas 
būti povandenyj, yra atli
kęs daug svarbių misijų 
litų laivyne povandeninių 
bombų prisegime prie laivo 
dugnų priešo vandenyse, 
povandeniniame šnipinėji
me ii* t.t.

Crabb jau buvo pasitrau
kęs iš tarnybos, bet keletas 
savaičių atgal jis buvo pa
šauktas specialei misijai. 
Dabar paskelbta, kad jis 
toje misijoje, “bandant po-

Kubos eks-prezidentas vėl 
kaip tremtinys Floridoje

Miami. — Kubos eks-pre- 
zidėstas Carlos Prio Socar- 
ros čia atskrido orlaiviu. 
Jis buvo vienmarškinis, be 
jokio bagažo. Jis pareiškė, 
kad Kuobs valdžios agentai 
jį ištempė iš buto, nuvežė Į 
aerodromą ir įstūmė Į or
laivį.

Socarros keleri metai at
gal buvo Batistos ištremtas 
iš šalies, bet praeitų metų 
pabaigoje jam buvo duotas 
leidimas grįžti. Dabar jis 
vėl ištremtas, nes Batista 
jį kaltina sukilimų rengi
me.

lovas sako:
“Kartu reikia pažymėti, kad 

J, V. Stalinas, būdamas vie
nas iš žymiausių komunistinio 
judėjimo veikėjų, suvaidino 
Įžymų vaidmenį partijai gi
nant Lenino idėjinį palikimą 
ir įdėjo stambų indėlį į socia
lizmo statybą mūsų šalyje”.

Tai konstruktyvas apibudi
nimas esamosios padėties. 

reikalavimą. Visas unijinis 
judėjimas jau yra pasisa-1 
kęs už trumpesnę darbo sa
vaitę (be atlyginimo suma
žinimo), bet mažai kur ji 
atsiekta.

ILGWU dabar turi 445,- 
093 narius 12,500 dirbtuvių.

Suvažiavime sveikinimo 
kalbas pasakys AFL-CIO 
prezidentas Meany, senato
rius Paul Douglas, New 
York o gubernatorius Har- 
rimanas, darbo reikalų se
kretorius Mitchell, Amalg
amated Clothing Workers 
unijos prezidentas Potofs- 
ky, Britanijos Darbo par
tijos vadas Gaitskell, Bra
zilijos vice - prezidentas. 
Coulart, Puerto Pico gu
bernatorius Munoz Marin 
ir kiti.

vandeninius Įtaisus Ports- 
moutho uoste,” žuvo.

Bet britų spauda sako, 
kad ta misija buvo kitokia. 
Sakoma, laivyno žvalgyba 
davė šiam narui užduotį 
nusileisti jūpos gelmėsna 
Portsmoutho uoste ir šnipi
nėti kreicerio “Ordžoniki- 
dzės” ir dviejų tarybinių 
naikintuvų sudėjimą. Ta
rybiniai atstovai Londone 
net patvirtino, kad jų jū
reiviai matė britu narą ne
toli savo laivu. Bet jie ne
žino. kas su juom atsitiko.

Edenas pripažino parla
mente, kad tas naras pra
vedė misiją, bet ji buvo 
“neautorizuota,” tai yra, 
kad pati valdžia tos misijos 
neįsakė.

Kas atsitiko su Crabbu, 
lieka paslaptis, o jei vai-» 
džia žino detales, ji tyli, j 
Kai kurie laikraščiai mano, 
kad jis kaip nors žuvo, bet 
labiau anti-tarybiniai laik
raščiai vvsto teorijas, kad 
tarybiniai narai (kuriuos 
Sovietų laivai buvo nulei
dę) ii sutiko gelmėse po sa
vo laivais ir užmušė. Net 
vvstoma .teorija, kad tary
biniai jūreiviai ii paėmė 
nelaisvėn ir išsivežė.

Kanada pakeitė nusistatymą, 
jau Įleido Corliss Lamontą

Ottawa. — Kanados imi
graciniai pareigūnai pakei
tė ankstyvesni nutarimą ir 
įsileido pažangų amerikietį 
profesorių Corliss Lamont. 
Jis vyko skaityti paskaitą 
Toronte unitarų bažnyičos 
forume. Jo neįleidimas su
kėlė labai daug protestų, ir 
atrodo, kad valdžia įsakė 
im igracijos parei g ū n a m s 
Lamontą įsileisti. s

Britai pakorė du kipriečiu; 
graikų policininkai užmušė 
3 demonstrantus sostinėje

Atėnai.—Tūkstančiai grai
kų surengė demonstracijas 
prieš britus ir amerikiečius 
čia ir kituose Graikijos 
miestuose. Tai buvo pro
testo demonstracijos prieš 
dviejų kipriečiu patriotų 
pakorimą Kipre, Nicosijo
je. Tie du jauni naciona
listai, Karaolis ir Deme- 
triou, tapo pakarti Nicosi- 
jos kalėjime tre č i a d i e n į 
auštant.

“Viena karinė stovykla”
Kad neprileisti platesnių 

išstojimų, britai tą dieną 
buvo pavertę Kipro salą 
viena karine stovykla. Pa
čioje Nicosijos miesto da
lyje, kur randasi kalėjimas, 
kur jaunieji nacionalistai 
turėjo būti pakarti, buvo 
pilna tankų, karinių veži
mų, pėstininkų. Gyvento
jams buvo įsakyta neišeiti 
iš namu.

Kitose Kipro vietovėse 
padėtis buvo panaši. Tik 
turkų apgyventuose Nico
sijos kvartaluose policija 
leido žmonėms laisvai judė
ti. Visos kipriečiu graikų 
krautuvės ir dirbtuvės už
sidarė kaip protestas.

Pačiame Nicosijos kalėji
me nacionalistai kaliniai 
pradėjo bado streiką. Jie 
per visą dieną beveik be su
stojimo šaukė “Enosis!” 
(Enosis reiškia “prisijun
gimas,” tai yra, prisijungi
mas prie Graikijos.)

“Atėnai arti sukilimo”
Atėnai, sako stebėtojai, 

visa trečiadieni buvo arti 
sukilimo. Nors Karamanlio 
konservatyvė valdžia pati 
buvo priversta protestuoti 
britams prieš egzekucijas 
Kipre, ji uždraudė bet ko-

Ceilono valdžia tyrinės, ką 
daro amerikietiški fondai

Colombo. — Ceilono nau
joji valdžia sako, kad ji ty
rinės, ka Ceilone veikia vi- z v
sokie amerikietiški fondai, 
kurie remia tam tikras 
ceiloniečių’ organizacijas. 
Amerikiečiai Ceilone išlai
ko taip vadinamą “Azijos 
fondaciją,” kuri remia vi
sokias dešines jaunimo gru
pes. Ceilono valdžia sako, 
kad amerikiečiai tokiu bū
du kaišiojasi į vidujinius 
Ceilono reikalus.

Ceilonas, panašiai kaip 
Indija, taipgi atydžiau pra
dės prižiūrėti, ką ten vei
kia Amerikos misijonie- 
riai.

Detroitas.—Chrysler kor
poracija atleido dar 6,200 
darbininkų, daugiausia iš 
savo Plymouth dirbtuvių 
čia pat Detroite ir Evans
ville,

kias protesto demonstraci
jas. Bet Atėnų žmonės, stu
dentu ir darbininku vado
vaujami, draudimo nepaisė. 
Dešimtys tūkstančių žmo
nių pripildė gatves ir pa
traukė link Britanijos ir 
Amerikos ambasadų ir 
Amerikos Informacijos cen
tro. Numatydami, kas 
įvyks, britai ir amerikiečiai 
tas savo įstaigas buvo už
darę. Karamanlio policija 
bandė išvaikyti demon
strantus lazdomis ir ašari
nėmis dujomis, o paskui 
pradėjo šaudyti. Vienas už
sienio žurnalistas sako, kad 
jis jnatė policininkus šau
nant virš demonstrantų 
galvų, iki vyresnis policijos 
kapitonas rėkdamas įsakė 
šauti tiesiog į žmones.

Trys demonstrantai tapo 
užmušti ir daug sužeista. 
Vienas demonstrantas tapo 
užmuštas Salonikoje.

Prieš amerikiečius grai
kai demonstravo jausdami, 
kad Amerika remia britu 
politiką Kipre, nors prane
šama, kad, dėl viso ko, Dul
ks paskutinę valandą prieš 
egzekucijas pasiuntė tele
gramą Edenui, ragindamas 
nekarti dviejų kipriečiu.

Britanijos dar b iečiai 
smarkiai protestavo prieš 
egzekucijas.

Kipre išsivystė išstojimai, 
prieš kuriuos britai naudo
jo šūvius ir: ašarines bom
bas. Tuoj po egzekucijos 
paskelbimo visos Kipro sta- 
čiatikiškos bažnyčios pra
dėjo skambinti savo var
pais, reikšdamos gedulą. 
Nicosijoje prie katedros 
pradėjo rinktis žmonės ir 
tai ten įvyko aštriausias 
susirėmimas su britais.

Estes Kefauver patenkintas 
Indianos rinkimą rezultatu

Washingtonas.—Nors re- 
publikonai sako, kad India
nos pirminiai rinkimai yra 
jų laimėjimas, Estes Ke
fauveris sako, kad ir jis 
tais rinkimų rezultatais pa
tenkintas. Republikonai ga
vo Indianoje apie 60% bal
sų, demokratai apie 40%. 
Eisenhoweris ir Kefauveris 
neturėjo kompeticijos savo 
partijose. Kefauveris sako, 
kad, imant domėn, jog In
diana tradiciniai balsuoja 
už republikonus, rezultatai 
neblogi.

Maskva. — Tarybų Są
junga ir Japonija jau be
veik susitarė pasirašyti 
žvejybos paktą.

Varšuva. — Valdžia davė 
leidimą monsiniorui Ka
czynski išleisti katalikišką 
savaitraštį.

“Time” korespondentas apie

sunkiąją pabėgėliu 
padėtį Vokietijoje

New Yorkas. — “Times” 
korespondentas Arthur J. 
Olsen aprašo, kaip gyvena 
apie 220,000 pabėgėlių, ku
rie dar liko Vokietijoje. Jis 
sako, kad jų padėtis yra la
bai apgailėtina. Vakarų 
Vokietijos valdžia duoda 
tiems išvietintiems 55 vo
kiškas markes (apie 13 do
lerių) mėnesiui pavieniam 
asmeniui, 140 markiu ketu- 
rių asmenų šeimai. Didelis 
nuošimtis tų pabėgėlių ser
ga džiova.

Kiekvieną mėnesį, sako 
Olsenas, apie 120 naujų pa
bėgėlių dar atvyksta iš Ry
tu, bet didesnis skaičius 
kas mėnuo grįžta į savo tė
vynes. Skaitlingiausiai, sa
ko jis, grįžta rusai ir čeko- 
slovakai.

Paryžiaus policija išvaikė minią 
klerikahj riaušininku prieš Tito

Paryžius.—Apie tūkstan
tis klerikalų, jų tarpe ir pa
bėgėliai, demonstravo prie 
Jugoslavijos ambasados. Jie 
šaukė prieš Tito vizitą, 
prieš komunizmą, ir reika
lavo, kad Jugoslavija iš
laisvintų jų kankinį kardi
nolą Stepinacą, kuris karo 
metu kolaboravo su naciais 
ir globojo kvislinginius kro
atų Ustaši (kaip ir SS) da
linius.

Klerikalai nešė visokias 
iškabas su užrašais prieš 
Tito ir jie bandė įsiveržti į 
pačią ambasadą.

Jie priešinosi

Churchillas Vak. Vokietijoje 
sutiktas vienaip ir kitaip

Aachenas. — Churchillas 
atvyko į šį seną Vakarų Vo
kietijos miestą, kad priim
ti miesto valdybos jam duo
damą pryzą “už darbuotę 
Europos vienybės labui.” 
Jo sutikimas buvo nevieno
das. Miesto valdyba ir krikš
čionių demokratų partija jį 
priėmė kaip garbės svečią; 
kairieji darbininkai jam at
kreipė nugarą, ir jo nepai
sė; smarkiai prieš ji išsto
jo dešinieji nacionalistai ir 
vokiečiai bėgliai iš Rytų, iš 
Pomeranijos-Silezijos ir Su
detų, kurie Aachene sudaro 
ketvirtadalį gyventojų.

Jie visur iiškabino užra
šus “Churchill go Home!” 
ir taipgi gedulo vėliavas. 
Tie bėgliai laikosi nuomo
nės, kad Churchillas ,kaip 
Jaltos ir Potsdamo konfe
rencijų dalyvis, atsakomin- 
gas už rytinių teritorijų 
atidavimą Lenkijai.

Būkite Laisves Prietelius. 
Metine duokle tik $25.00.

Tik 10% Vokietijoje liku
sių pabėgėlių dirba. 90% 
eikvoja laiką nevaisingame 
ir nuobodžiame gyvenime 
skurdžiose stovyklose, kur 
atmosfera labai prispausta.

Grįžimas namo dabar 
vyriausia pasikalbėjimo te
ma. Tuo tarpu, kai keleri 
metai atgal buvo pavojin
ga stovyklose kalbėti apie 
grįžimą, nes aktyvieji re
akcininkai galėjo už tokias 
kalbas nubausti, dabar apie 
grįžimą kalbama atvirai.

La Plata. — Argentinos 
universitetuose pras i d ė j o 
sėdėjimo streikas. Studen
tai reikalauja, kad pasi
trauktų švietimo misistras 
Oro Maini.

įsakymui skirstytis ir su
kėlė riaušes, kuriose keli 
policininkai ir keliolika de
monstrantų * liko sužeista. 
Policija suėmė 40 demon
strantų, bet jie paskui tapo 
paleisti.

Reakciniai elementai ban
dė surengti ir kitokias pro
vokacijas prieš Tito apsi
lankymą. Jugoslavai pabė
gėliai, rusai baltagvardie
čiai ii’ pačiu francūzų ul- 
tra-reakciniai elementai at
spausdino lapelius prieš Ti
to vizitą. Jie taipgi suren-
gė kelis mažus protesto mi- 

policijos 1 tingus.

Sen, George bus 
N,A.T.O, atstovu

Washingtonas.—Kaip jau 
buvo paskelbta, demokrati
nis Georgijos senatorius 
George daugiau nekąndida- 
tuos. Jis jau turi 78 metus 
amžiaus. George yra se- 
natinio užsienio reikalų ko
miteto pirmininkas ir įtar 
kingas užsienio politikoje.

Skelbiama, kad preziden
tas Eisenhoweris pasiūlė 
senatoriui George jį pada
ryti specialiu Amerikos at
stovu NATO taryboje. 
George, esą, sutiko tą pos
tą priimti.

ORAS NEW YORKE 
šaltoka, labiau apsiniaukę

Washingtonas. — širdies 
ligų specialistas Dr. White, 
kuris gydė prezidentą po jo 
širdies atakos, jį egzamina
vo trečiadienį. Pilnas eg
zaminavimo rezultatas bus 
paskelbtas penktadienį, bet 
Dr. White jau pasakė, kad 
Eisenhowerio sveikata ne
blogame stovyje.
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DAR APIE STALINĄ IR 
ASMENYBĖS KULTĄ

AMERIKINIAI KORESPONDENTAI daug rašo 
apie J. Staliną, apie Gruziją, kurioje jis gimė, apie jo, 
Stalino, kai kurių padarytų klaidų iškėlimą viešumon.

Kai kurie laikraščiai, nuo seniai labai Įdūkę ant 
Stalino, dabar, kai Tarybų Sąjungoje buvo pradėta kova 
prieš asmenybės kultą, nuolat ir nuolat spausdina vi
sokiausių prasimanymų apie jį.

Įvyko Gegužės Pirmosios šventė, kurią visuose di
desniuose Tarybų Sąjungos miestuose buvo darbo žmo
nių eisenos. Amerikiniai korespondentai uoliai stebėjo, 
kiek kur Stalino paveikslų buvo iškelta. Jie pavyzdžiui 
ra;ė: Maskvoje Stalino atvaizdų buvo nedaug, o.Tiflise, 
Gruzijos sostinėje,—daug. -lie negali suprasti, kaip tą 
viską reikia aiškinti! Paklydo tie žmonės. Paklydo jie 
savo galvosenoje.

Mums rodosi, kalbant anie Staliną, reikėtų jo rolę 
vertinti taip: iis ten nebeskaitomas marksizmo klasiku, 
bet io raštų yra gerų, pamokinančių; jis, būdamas Ta
rybų Sąjungos viršūnėje, padare klaidų—ir didelių klai

kių, kurios buvo pradėtos išaiškinti po jo mirties,—ta
čiau Stalinas atliko ir daug gerų darbų, didelių darbų.

Diskusijos apie Stalino gerus darbus ir klaidas pra
sidėjo, jos, be abeioiimo, tesis ilgai, iki “viskas išsily
gins,” ir Stalinas bus pastatytas atitihkamon vieton.

BALANDŽIO 24 d. sukako <86 metai, kai gimė Leni
nas. Visoje Tarybų Sąjungoje Įvyko mitingai, koncertai, 
prakalbos tam įvykiui atžymėti.

Maskvos Didžiaiame Teatre įvyko didžiulis mitin
gas, kuriame pranešimą apie Leniną ir leninizmą padarė 
vienas žymiųjų marksistinių teoretikų D. T. šepilovas, 
kuris, beje, yra ir Tarybų Sąjungos Komunistų partijos 
CK partijos sekretorius. šepilovas lietė ir asmenybės 
kultą ir Stalino rolę. Mes čia paduosime trumpas iš jo 
kalbos ištraukėles tuo klausimu. Kalbėtojas sakė:

“Marksizmas kaip mokslas apie visuomenės vysty
mosi dėsnius, anie socializmo ir komunizmo statybą at
sirado kovoje su idealistinėmis pažiūromis į visuomenės 
istoriją, kaip didžiųjų žmonių, didvyrių, karvedžių isto
riją. Leninas naikinamai sukritikavo narodnikų subjek
tyvistinę ‘didvyrių ii* minios’ teoriją. Istorinis mate
rializmas laiko visuomenės istorija griežtai dėsningu 
procesu, o svarbiausiąja jėga, kuriančia istoriją, laiko 
liaudį, darbo žmonių mases, kuriančias visas materiali
nes gėrybes ir kultūrines vertybes.

“Spalio revoliucija* Tarybų valdžia pakėlė baudi iki 
istorinės kūrybos viršūnių, užtikrino neregėtą masių 
aktyvumo ir iniciatyvos suklestėjimą visose gyvenimo 
srityse. “.. .Gyvas, kūrybinis socializmas yra pačių liau
dies-masių kūrinys,”—sakė Leninas.

“Štai kodėl partija per pastaruosius metus ir ypač sa
vo XX suvažiavime ryžtingai pasisakė prieš marksiz
mui svetimą asmenybės kultą. Asmenybės kultas iš pa
grindų prieštarauja mūsų pasaulėžiūrai, mūsų socialis
tinei ideologijai, mūsų visuomeninės-politinės santvar
kos esmei. Asmenybės kultas menkina partijos ir liau
dies masių vaidmenį, neigia kolektyvinio vadovavimo 
partijoje vaidmenį, stelbia ir apriboja kritiką bei savi
kritiką, paraližuoja partinių organizacijų, darbo žmonių 
masių aktyvumą bei iniciatyvą. Jis sukėlė šiurkščius 
partinės demokratijos ir revoliucinio teisėtumo pažeidi
mus. Štai kodėl mūsų partija taip griežtai ir ryžtingai 
iškėlė uždavinį — iki gąlo likviduoti visus padarinius, 
kurie buvo susiję su marksizmui svetima asmenybės 
kulto, J. V. Stalino kulto dvasia, visiškai atkurti leni
nines partinio ir valstybinio gyvenimo normas ir princi
pus. Kartu reikia pažymėti, kad J. V. Stalinas, būda
mas vienas iš žymiausių komunistinio judėjimo veikėjų, 
suvaidino įžymų vaidmenį partijai ginant Lenino idėjinį 
palikimą ir įdėjo stambų indėlį į socializmo statybą 
mūsų šalyje.”

Vadinasi, Tarybų Sąjungos KP Stalino visiškai ne
atmeta, jo gerų darbų nepaneigia. Stalinas, mums, at
rodo, pasiliks istorijoje kaip žymus veikėjas už darbo 
žmonių reikalus.

Kovojant prieš asmenybės kultą, ar tai reiškia, kad 
darbininkų klase turi būti be vadovų, be veikėjų, toliau 
numatančiių negu kiti? Žinoma, ne! šepilovas ten pat 
šitaip pasakė:

“Kovodamas prieš asmenybės kultą, už materialis
tinį istorijos supratimą, revoliucinis marksizmas anaip
tol neneigia vadovų, vadų, lyderių, kuriuos liaudis iške
lia ir kuriais ji pasitiki, vaidmens, visuomeniniame pro
cese, o teikia jam didžiulę reikšmę. ‘Nė viena klasė isto
rijoje neįsigalėdavo, — rašė Leninas, — jeigu ji neiš- 
keldavo savo politinių vadų, savo priešakinių atstovų, 
sugebančių organizuoti judėjimą ir jam vadovauti.’ Le
nininiai plataus masių saviveiksmiškumo ir kolektyvinio 
vadovavimo principai anaiptol nereiškia mitinginio ga
mybos, mokyklos, armijos ir 1.1, valdymo. Marksizmas- 
leninizmas kovojo ir kovoja tiek prieš idealistinę pažiūr
iu į ‘didvyrius,’ kaip svarbiausius istorijos kūrėjus, tiek 
ir prieš anarchizmą, kuris neigia vadovų autoritetą.”

Saliamono kasyklos
Biblija mini vario kasyk

las, kuriose senovės izrae
litai karaliaus Saliamono 
laikais iškasdavo to meta
lo, kuris buvo naudojamas 
Jeruzalės Šventyklų staty
mui.

Kai kurie moderniško Iz- 
i raelio archeologai keletas 
metų atgal, vadovaudamie
si biblijos pasakomis apie 
vietoves, surado tas tūks
tančių metų senumo kasyk- 

< las, kuriose per tą ilgą lai
ką gulėjo smėlio apdengtos 
ir užmirštos.

Dabar tose kasyklose vėl 
dirbama. Jos randasi Ne- 
gevo dykumoje. Biblijoje 

įminimos ir kitos, kitų me
talų, kasyklos, bet kol kas 

! tyrinėtojams dar nepasise
kė jų surasti. Mat, kartais 

: vietovės, kurias biblija mi- 
ini, ne tik pranykusios, bet 
i jų vietos nežinomos, o kar- 
I tais biblijos apibūdinimai iš 
Į viso geografiniai neteisingi.

Hipnozes platiniinasis
Mediciniški Amerikos zur

ina lai sako, kad per pasku
tinius dvejus metus Ameri- 
j koje paplito hipnozės prak
tikavimas. Dešimtys tūks- 
i tančių žmonių skaito kny- 
! gas apie hipnozę, mokinasi 
| hipnozės metodų ir prakti- 
| kuoja hipnotizavimą su sa
vo pažįstamais.

Gydytojai psichiatrai sa
ko, kad tas praktikavimas 
yra gan pavojingas daly
kas. Hipnozė ne taip jau 
pavojinga, kai ji praktikuo
jama neva tikras atsitiki- 
minimo arba sudominimo 
tikslais. Bet daugelis žmo
nių yra girdėję, kad psichi
atrai naudoja hipnozę kai 
kada žmogaus abejonėms, 
nuliūdimui, melancholijai 
arba susirūpinimui išsklai
dyti. Tad, visokie hipnozės 
mėgėjai, nespecialistai, da
bar bando savo pažįstamus 

j “gydyti,” it* dar labiau ap- 
|serga.
I Hipnozės plėtimuisi Aine-
i rikoje paskutiniu laiku la- 
} bai padėjo knyga “Bridie 
’ Murphy,” kurioje vaizduo- 
| jama neva tikras atsitiki
mas, kaip hipnotizuota mo
teris buvo “sugrąžinta” į 
savo “pi r my kš tį ”gy ve n im ą. 

I Esą, jinai gali su detalėmis 
i kalbėti apie gyvenimą kitos 
moters kūne 18-to šimtme
čio Airijoje, priminti deta
les apie tą gyvenimą ir tt. 
Daugelis žmonių dabar pra
dėjo tikėti, kad jie irgi ga- 

! lėtų per hipnozę “grįžti” į 
! ankstyvesnius dabar jau 
! mirusius asmenis, iš kurių 
| jie įsikūnijo. Minimos kny
gos jau parsidavė 100,000 
egzempliorių, pl an u o j an i a 
daryti filmą ir tt.

Budistų sukaktuvės
Šį mėnesi, kuomet pilnatis 

| švies virš Pietinės ir Piet
rytinės Azijos šalių, budis
tų maldyklos Jndi jo j e, Cei- 
lone, Nepale, Tibete, Kini
joje ir kitur skambins savo 
varpais, kad paminėti Ba

ldos (Buddhos) 2,500 metų 
I mirties sukaktį.

Buda (kas reiškia “Ap
šviestasis”) tikrumoje va
dinosi Siddartha Gautama. 
Jis buvo Indijos princas, fi
losofas, kuris sukūrė naują 
filosofinę religiją. Pačioje 
Indijoje ji nevyrauja, nors 
budistų ten nemažai, bet ji 
vyrauja Ceilone, Tibete ir 
dalinai Kinijoje, Vietname, 
Burmoje, Tailande ir Japo
nijoje.

Mokslininkai sako, kad 
Buda gimė dabartiniame

Nepale. į šiaurę nuo Indi
jos, ka3 jis gyveno ir apaš
talavo vien šiaurės Indijo
je. Bet budistų mitologijo
je priimta, kad Buda “gy
veno visur,” kad jis keliavo 
beveik po visą Aziją, Po 
visą Aziją išmėtytos šven
tovės - maldyklos, k u r i ų 
kiekviena teigia, kad toje 
vietoje kadaise stovėjo Bu
da.

Beje, Tibeto Dalai-Llama 
save skaito “gyvenančiuoju 
Buda,” tai yra, budistiniu 
popiežium (Katalikų popie
žius save skaito Švento Pe
tro atstovu šioje žemėje, ne 
“gyvenančiu”1 Šventu Pe- 
;tru), bet skirtumas nedide- 

? lis.
: 1954 metų gegužės mėne
sį Rangoone, Buriuos sos
tinėje, prasidėjo tarptauti- 

i uis budistų kongresas, į ku
rį su vyko delegatai beveik 
iš visų Azijos šalių. Tas 

į kongresas dar tęsiasi ir už- 
i sidarys šį mėnesį, tai yra— 
Į po 2-jų metų! Per tuos 
I dvejus metus posėdžiai vy- 
I ko beveik kasdien, bet dau
giausia laiko juose buvo pa
švęsta ne organizaciniams 
budizmo reikalams aptarti, 
bet mokinimuisi, budizmo 
filosofijos studijavimui.

Kur tos dovanos?
i
1 v

Kuomet Chruščiovas ir 
i Bulganinas atvyko Britani- 
jon, jie su savimi atsivežė 
visą eilę vertingų dovanų, 
tarp jų du puikius mongo
liškus - kazokiškus žirgus 
ir dviejų mėnesių senumo 
meškiuką.

Tuos žirgus jie įteikė ka
ralienei Eliza bethai, kuri 
domisi arklių lenktynėmis 
ir turi daug puikių arklių. 
Meškiuką jie įteikė dvejų 

| ar trejų metų amžiaus ka
ralaitei Anne.

Tie žirgai dabar Škotijo
je, kur, sakoma, jie lavina
mi lenktyniuoti anglišku 
būdu. O meškiukas nuvež
tas Londono žvėrynam Mat, 
kaip tai išsireiškė Londono 
“Times,” “Buck i n g h a m o 
palocius ne vieta meškai”...

Gyvates nekeliauja
; Didžiojo Bronx zoologi
nio sodo gyvačių specialis
tas tik ką grįžo iš Trinida
do, kur jis praleido kelias 
savaites gyvačių misijoje. 
Apart gyvačių gaudymo jis 
ir keli asistentai taipgi ty
rinėjo kai kurių gyvačių ir 
žalčių gyvenimo būdus.

Specialistas Oliver sako, 
kad iš visų gyvūnų, gyva
tės mažiausiai keliauja. 
Kai kurios dideles gyvatės 
visą savo gyvenimą pralei
džia 300 jardų aplinkoje, 
niekad iš tos vietos neišei- 
damos. M.

Washingtonas. — Istori
kai visuomet žinojo, kad 
Yorktowno mūšio lauke, 
kur Amerikos revoliucijos 
pabaigoje britų lordas 
Cornmall is pasidavė Wash- 
ingtonui, radosi tam tikra 
tvirtovė, fortas. Nors tas 
buvęs mūšio laukas dabar 
yra nacionalinis parkas, i- 
ki šiol nežinota tikslios vie
tos, kur tas fortas radosi.

Dabar paskelbta, kad ar
cheologai po ilgų kasinėji
mu atrado to forto lieka
nas netoli Yorktown upės. 
Iškasinėjimai bus tęsiami 
ir paskui fortas bus atsta
tytas toks, koks jis buvo 
Washingtono laikais. Mat, 
turima iš tų laikų piešinių 
ir braižinių, kurie rodo, 
koks tas fortas buvo.

“BAISUSIS SIBIRAS” 
LABAI TURTINGAS

Lietuvių Literatūros Drau
gijos leidinyje “Pasakoji- • 
mai iš Istorijos” apibūdin
damas Sibiro istoriją tarpe 
kitko rašiau:

“Apie Sibirą dar daugelis 
blogai Šneka, tauzija darbo 
žmonių priešai. Jie stengia
si perstatyti jį kaip kokį 
baisų kalėjimą. Tų pasakų 
prasimanytojai ir skleidė-1 
jai yra didžiausi melagiai 
arba neišmanėliai, kurie 
nieko apie Sibirą nežino ir 
nenori žinoti.

“Turčiai, kurie skleidžia 
tas pasakas, labai džiaugtų
si, jeigu Sibiras būtų jų. 
Anglai, francūzai, japonai, 
amerikonai irxkiti imperia
listai daug kartų ir bandė 
pagrobti nors dalį Sibiro, 
bet kai nepavyko, tai jie i 
pasidarė panašūs į tą pa-1 
sakišką lapę, kuri, kada ne
galėjo pasiekti vynuogių, 
tai sakė.: ‘Neverta, dar ža
lios, galėtume ir dantis at
šipti.’

“Sibiras yra du kartus 
didesnis už visą Europą. 
Sibiras daugiau kaip an
tra tiek didesnis už Jung
tines Amerikos Valstybes. 
Jis apima 6,086,680 ketvir
tainių mylių arba* 15,764,- 
500 ketv. kilometrų plotą. 
Ten lengvai galima v būtų 
sutalpinti daug Vokietijų, 
Angliju, Francijų, Italijų 
ir žmonėms nieko netruktų.

“Suprantama, toks milži
niškas plotas nėra vienodas 
nei oru, nei augmenimis, 
nei žmonėmis. Jungtinės 
Valstybės yra pusiau ma
žesnės už Sibirą, ir tai kol 
saulės šviesa jose iš rytų 
pasiekia Vakarus, tai pra
eina 3 valandos. Čia taip 
pat turime karštus pietų 
ruožtus ir šaltus šiaurės.

“Taigi ir Sibiras turi va
karinę ir rytinę, pietinę ir

MARGUMYNAI
Mount Olive, Miss., tai

merio arklys, stovėdamas 
užtvaroj, pasiekęs kitame 
šone tvoros 20 mėnesių kū
dikį, sukandęs dantimis jo 
drabužius, įsitraukė jį į vi
dų užtvaros ir įtūžusiai su
spardė kanopomis kūdikį iki 
mirties. Farmerys sako, 
kad arklys darbinis, visuo
met buvo paklusnius ir ge
ras.'

Vėžio ligų tyrinėtojai, be- 
nagrinėdami tabaką, surado 
nuodingą dervą (smalą), 
kuria patepdavo baltosioms 
pelėms ir Gvinijos kiauliu
kėms nugaras, ir tie tabako 
nuodai susirgdi.no gyvuliu
kus vėžio liga ant odos. 
Mokslininkai dabar džiau
giasi suradę pėdsakus ta
bake, kurie apsirgdina gy
vulius tąja baisia vėžio li
ga. Ant žmonių, kol kas, 
bandymai dar nedaromi.

• • •
General Electric kompa

nijos inžinieriai išrado ir 
padirbo naują X spindulių 
aparatą, kuris nutraukia 
paveikslus be filmų. Tas 
aparatas užvardintas “xe
roradiograph.” Jis n u - 
traukia paveikslus ant plo
nos metalinės skardos, kuri 
būna aptepta chemikalu 
“selenium.” Nuotr a ū k a 
būna Sausa ir greita.

• • •
Anglijoj chemikai išrado 

nuodingus dažus, kuriais 
nudažius gyvenam uosius 
namus, gyvulių tvartus-. ir 
tvoras, dažai užmuša mu
ses, uodus ir kitus smulkius

i

šiaurinę dalį. Turi šaltus 
šiaurės kraštus, turi vidu
rio ruožtą su didžiausiais 
pasaulyje miškais, turi der
lingus laukus ir Šiltus pie
tus; turi žemėje visokių 
gamtinių turtų, kokių tik 
žmogui reikia.”

Taip trumpai apibūdinau 
Sibirą. Dabar apie Sibiro 
didelius turtus, jo ateitį 
susidomėjo ir rimtesnė 
amerikinė spauda. Štai žur
nalas “United States News 
& World Report” iš balan
džio 20 d. daug rašo apie 
Sibiro turtus ir Tarybų Są
jungos pasimojimus išvys
tyti ten didžiuosius keturis 
industrinius centrus, du 
Uralu kalnų srityje, vieną 
Baikalo ežero ir kitą ne
toli Ochotsko jūros.
Milžiniški statybos darbai

Pagal naują Penkerių 
Metų Planą, kuris turi bū
ti baigtas 1960 metais, Ta
rybų Sąjunga į Sibirą įdės 
.$125,000,000,000 (šimtą dvi
dešimt penkis bilijonus do
lerių). Už tą milžinišką su
mą bus pastatyta naujos 
elektros gaminimo jėgai
nės, fabrikai, dirbtuvės, ka
syklos, pravesti nauji ke
liai, pastatyti nauji mies
tai. Ta milžiniška pinigų 
suma bus įdėta į gamybą 
reik m e n ų , kurie gerins 
žmonių gyvenimą.

Tiesa, kai kurios imperi
alistinės šalys įdeda milži
niškas sumas karo pasiruo
šimui. Bet kariniai gin
klai vieni susidėvi, kiti pa
sensta, nes. jau geresni iš
randami, tada “pasenę” ir 
“susidėvėję” naikinami — 
visas darbas, visas įdėtas 
turtas eina niekais. Visai 
kita, ką siekia Sibire pada
ryti tarybinė vyriausybė. 
Pastatyti ir įrengti jėgos 
ir industrijos milžinai tar
naus gaminimui mašinų ir 
kitų reikmenų, kurie tik

parazitus į keletą minučių, 
kuomet jie paliečia nuo
dingais dažais nuteptas vie
tas. Sakoma, kad tie dažai 
žmonėms nepavojingi.

Maži kūdikiai miršta dėl 
motinos meilės stokos. Dau
gelis atsitikimų buvo, kad 
žindomieji kūdikiai kokiu 
nors būdu netekę savos mo
tinos greit susirgdavo ir 
mirdavo dėl stokos motiniš
kos meilės, nors juos kitos 
motinos, paėm tįsios savo 
globon, maitino savo krūti
mis ir globojo gerai.

Gydytojai esą patyrę, 
kad ne tik kūdikiai miršta, 
bet ir suaugusieji, kaip tai 
našlės, našliai, senmergės, 
senberniai ir kiti, kurie ne
turi artimųjų giminių ir 
draugų, kurie juos sura
mintų, paguostų. Jie gy
vendami vieni įpuola j me
lancholiją ir be laiko mirš
ta.

Portorikoj mokslininkas 
Dr. Conrad Asenjo, beieško
damas augaluose vitaminų, 
netikėtai surado medelius, 
labai turtingus vitaminu C. 
Medeliai panašūs į vakari
nės Indijos vyšnias. Iš tų 
medelių ištraukta viena 
uncija sunkos yra turtin
gesnė vitaminu C už visą 
tuziną apelsinų (orendžių).

Dabar ta biednoji šalis 
džiaugiasi, kad darys gerą 
biznį per metus už $2,000,- 
000 už vitaminus.

Pregresas
-------------------------------------------------------------------------—----------------------———
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kels šalies turtą ir gerins 
žmonių gyvenimą.

Milžiniški gamtos turtai
Dar toli gražu neištirti - 

milžiniški Sibiro gamtiniai 
turtai, bet jau ant kiek tas 
žinoma, tai stebina pasau
lį. Sibire yra 80 nuošim
čių Tarybų Sąjungos miš
kų. Sibire yra milžiniškos 
upės, kurių jėgą pakinkius 
galima ten išvystyti tikrą 
“rojų.” Vien šešių upių 
pajėga gali duoti 600 bilijo
nų . valandų-kilovatų elek-M.*f 
trinės jėgos, kuri gali ap
tarnauti milžiniškus fabri
kus, kelius, miestus.

Sibire atidengta gausūs 
anglies klodai ir anglis yra 
taip paviršiuje žemėje, kad 
ją galima išimti iš viršaus, 
be kasyklinių urvų. Sibire 
yra daug tokių medžiagų, 
kaip varis, cinas, aluminas, • 
manganas, nikelis ir kiti 
nerūdijanti metalai. Di
džiausi geležies rūdos klo
dai yra Sibire ir taip 
pat galima imti iš viršaus. 
Jakutų respublikoje jau nuo 
seniai yra didžiosios aukso 
ir sidabro kasyklos. Tarpe 
Volgos upės ir Uralo kalnų 
jau veikia turtingi aliejaus 
šaltiniai, o ir Sibire jo yra. 
Naturalio gazo daug ati
dengta Obi upės ir pietų 
Sibiro srityse.

Elektros jėgainės 
;r fabrikai

Kiekvienas suprasime, 
kaip didelis dalykas, kada 
ant upės pastatoma elek
trą gaminanti jėgainė. Dir
ba vanduo. Sovietų vyriau
sybė stato Sibire milžiniš- 

! kas elektros gaminimo jė-w 
gaines, kurios už 15-kos” 
metų jau galės tiek paga
minti jėgos, kaip pusė 

■Jungtinių Valstijų jėgainių 
dabar pagamina. Ant An- * 
garos upės jau statoma 
milžinišką, pasaulyje di
džiausia jėgainė, o kita ant 
Janisėjaus, kurios abi tu
rės po 3,200,000 kilovatų -
valandų jėgos, tai yra, bus 
pusantro karto galingesnės 
už didžiausią Amerikos 
Grand Coulee jėgainę, kuri 
turi 2,000,000 kilovatų-va- 
landų jėgos.

Sibire statomi milžiniški 
geležies ir plieno gaminimo 
fabrikai, o greta jų kiti fa
brikai, kurie plieną pavers 
į mašinas ir kitokius įran-^ 
kius. 1960 metais tie plie
no fabrikai jau galės pa
gaminti 5,600,000 tonų, o už 
15-os. metų — 15,000,000 to
nu.

Net minimas žurnalas ) 
pripažįsta, kad socialistinė 
santvarrka Tarybų Sąjun
goje suteikia pirmenybę 
prieš kapitalistinę santvar
ką, nes Amerikoje vienur 
gamina rūdą, ją veža toli į 
plieno gaminimo fabrikus, 
paskui plieną vėl šimtus 
mylių veža į kitus fabri
kus, kur jis jau paverčia
mas į mašinas. Sibire phe
no ‘gaminimo fabrikus sta
to ten, kur yra rūda, greta,* 
kitus fabrikus stato, kurie 
jau gatavą plieną paverčia 
į mašinas. Suprantama, kad 
fabrikams reikalingi 
bininkai, todėl kur statonV\ 
fabrikai, statomas ir naū- - 
jas miestas. Jau dabar gre
ta statomų plieno fabrikų 
statomi ir rakandų ir kito
kių gyvenimui reikmenų ‘ 
gaminimo fabrikai.

Dabartiniu laiku jau dau
gelis elektros gaminimo jė
gainių yra pusiau pastaty
tos, o mažesnės jau veikia. K

(Tąmi 4—tame puslap.)

susirgdi.no


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

Nuomaras (epilepsija, 
puolamoji liga) pat savai- 

j me labai retai esti mirties 
priežastimi. Visų dažniau
sia prisideda koks susipai
niojimas: peršalimas su
kaitusiam begulint kur šal
toj asloj, užsidusinimas ar 
taip koks nelaimingas atsi
tikimas.

Kai žmogų ištinka nuo
maro priepuolis, netasykit 
jo kažkaip, besistengdami 
sustabdyt konvulsijas. Lai 
jis guli ant storos antklo
dės asloj. Palaikykit jam 
liežuvi, kad nekristų giliai 
gerklėn ir netrukdytų kvė

puot. Įsprauskite tarp dan
tų standžiai susukta rank
šluostėlį, kad ligonis neį
kąstų sau liežuvio. Neso
dinkite ir nestatykite jo 
stačio: tegul sau guli aukš
tielninkas.

Kai tampynės apstojo, ap
klokite kuo, kad ligonis ne
atvėstų. Leiskite jam pa- 
miegot ramiai, kol jis pats 
paskui normaliai atsibus. 
Galite paguldyt ir lovon. 
Po gydytojo priežiūra epi
leptikas gali tiek pat ilgai 
gyvent, kaip ir paprastas 
žmogus. Jo mirtingumas 
esti kaip ir normalaus žmo
gaus.

APLEIDŽIA SOSTINĘ
Sostinė Washingtonas 

išbudavotas ant dešimt kva-
• dratinių milių ploto. Tas 

plotas žemės pavadintas Di- 
stict of Columbia. Nuo ry
tų, šiaurės ir vakarų apsup
tas Maryland valstijos. Pie
tinė dalis rubežiuojasi su 
Virginia valstija. Potomac 
teka per pietinį miesto šoną.

♦ Miestas išpuoštas visokiais 
paminklais. Taipogi čia 
randasi daug visokių gra
žių valdiškų pastatų. Pa
čiame miesto viduryje ran
dasi didelis parkas, Rock 
K ruck. Parke yra išbudavo
tas žvėrynas, kuriame yra

* beveik iš viso pasaulio žvė
rių ir paukščių. Taipogi 
mieste randasi desėtkas ma
žesnių puikių parkų.

Čia randasi federalinė 
valdžia ir atskira miesto 
valdyba. Prezidentas gyve
na Baltajame name. Yra 

t Aukščiausiasis T e i smas> 
Kongresas. Čia gyvena pre
zidento ministrai ir kiti val
džios pareigūnai. Čia ran
dasi pasaulio atstovybės: 

4 ambasadoriai ir atstovai 
nuo pripažintų valstybių.

Miesto gyventojų yra 
apie 836,000. Didesnė jų 
pusė yra negrai, o likusieji 
balti- Federal i ne i valdžiai 
dirba apie 265,000 balta- 
kalnierių darbi ninku.

Garsinama visur, kad 
* čia nėra segregacijos ir ra

sinio persekiojimo. Visi 
esą laisvi: kur nori gali gy
venti ir dirbti.

Bet taip nėra. Rasinis 
persekiojimas visai nesi
liovė. Visur matai ir jauti, 
k a d mieste viešpatauja 
įtempimas tarpe negrų ir 
baltųjų žmonių. Gėda, kad 
ta nesantaika taip smarkiai 
išsivystė!

Kur ir kokiu keliu eina 
ta mūsų civilizacija?

Yra kapitalistai, kurie 
gyvena iš kito žmogaus dar
bo ir nežmoniško išnaudoji
mo. Pavergtieji žmonės iš
būdavo jo jiems palovius. 
Pristatė turčiams nesu
skaitomą daugybę fabri- 

, kų ir visokių dirbtuvių. Že
mė likosi išraižyta geriau
siais keliais ir plentais. Di
džiuliai garlaiviai plau
kinėje po visas jūras. Orlai- 

f viai užkariavo orą. Aruodai, 
perpildyti grūdais.

Kas valdo ir kam pri
klauso tie turtai? Tai klasei 

. .žmonių, kurie sėdi ant dar- 
*.bo žmogaus sprando. Kuni

gai susibičiuliavo su ba- 
gočiais. Gązdina žmones 
pragaro jėgomis.

Pasaulio darbininke! Pa
kelk savo akis aukštyn! Ap
sižiūrėk, kas darosi aplink 
tave! Ar nematai, kas tave 
apgaudinėja visokiais bū-

* dais. Jau laikas pamatyti.-. 
i Nepamiršk, kad negras

darbininkas, tavo brolis, 
-< -------------------

3 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt.,

MONTREAL. CANADA
priešingos TV 
pasiūlymui

pirmininkas A. D. 
siūlo, kad būtų įves- 

kuriuo' vado-

leidimų
CBC

Dunton 
tas įstatymas,
vaujantis kiekvienas žmogus, 
kas turi televizijos setą, būtų 
priverstas turėti leidimą nau
dojimuisi. Tas, jis sako, su
darytų pajamų šaltinį dėl 
CBC. Bet Montreal© unijų ta
ryba — Montreal Trades and 
Labor Council — tam yra 
priešinga ir užprotestavo prieš 
Įvedimą leidimų dėl televizi
jos. Unijos mano. kad jei 
CBC reikalinga daugiau pini
gų, tai turi juos gauti iš 
valstybinio iždo.
Bovelnos darbininkams 
pakelta algos

Apie 1,400 bovelninių išdir
binių darbininkų, kurie
Wabasso Cotton Mills įmo'nės 
Three Ruvers, Shavinigan 
Kalis ir Grand’Mere dirbtuvė
se-, gavo pakėlimą algų 35%. 
Lig šiol jų vidutiniška alga 
buvo apie $1 i valandą. Dar
bininkus atstovauja United 
Textile Workers of America j 
u n i.ja.
Mokytojai nedirbs 
ekstra darbo

Kaip žinia, Montreal© pro- 
testoniškų mokyklų vyrai mo-

kytojai, nesusitaikydami su 
mokyklų komisija dėl algų, 
nukirto savo ekstra darbą po 
pamokų mokinti mokinius 
mankštymosi ir kitų kūno la
vinimo veiksmų. Mokytojai 
mano, kad pavyzdžiui, vyrai 
mokytojui su 16 metų ar dau
giau patyrimu ir penkių metų 
universitete išsilavinimu, ko
misijos siūloma maksimais 
$5,850 metinė alga, yra ne
ganėtina.
Sunkvežimis nuvertė 
gatvekarį

tonų

dirba

tra- 
nori 
kitą

yra paniekintas, skriaud-i 
žiamas ir išnaudojamas | 
daug daugiau už tave, bal-l 
tasis darbininke! Negras 
darbininkas yra priverstas 
dirbti sunkiausius, biau-1 
rius darbus. Darbus tokius, j 
kurių beveik nieks nenori 
ir atsisako dirbti. Negras 
darbininkas dirba dantis 
sukandęs, manydamas, kad 
ateis laikas, kada nors, susi
pras mano baltasis brolis 
darbininkas; supras, kad 
mums reikia veikti išvien.

Mielas baltasis prieteliau 
darbininke! Ai’ tu žinai ir 
supranti, kad kapitalistai, 
bagočiai valdovai, be jokio 
pasigailėjimo tave ir ma

ine skriaudžia ir išnaudoja?
Žiūrėk, drauge! Bedarbis 

darbininkas, 'kas jis nebūtų, 
negras ar baltas, atsiduria 
blogame padėjime: žmona, 
vaikai kenčia... Reikia mo
kėti vendą už butą. Viskas 
nesvietiškai bran g s t a. 
Graudu matant šeimoje vi
sokiu nedatekliu...

Aukščiausis Te i s m a s 
išleido sprendimą naikinti į 
segregaciją. Bet toli gražu 
ji nepanaikinta. Paimkim 
pavyzdžiui mūsų sostinę 
Washingtoną. Tiesa, mo
kyklas čia lanko kartu neg
rai ir balti vaikai. Bet mie
ste beveik visos restrikcijos 
prieš negrus panaikintos 
tik ant popieriaus.

Negrai darbininkai, jei
gu išgali, perkasi gyvena
muosius namus- Perka ten, 
kur jiems baltieji savinin
kai parduoda. Nespėjo ne
grų šeimyna apsigyventi 
nupirktame name, tuoj iš
stato iškabas su užrašu: 
“Namas pardavimui.” Neg
rai perka tuos namus. Bal
tieji kraustės laukan. Bėga.

Baltieji vaikai ištraukia
mi iš desegreguotų mokyk
lų. Ir vėl pasilieka tik vieni 
negrų vaikai. Taip ir karto
jasi be paliovos tas kenks
mingas procesas. Negrai 
užima vis daugiau miesto 
dalių. Baltieji gyventojai 
nešasi vis toliau iš miesto. 
Segregacija lieka ta pati.

Laikas, kad tas nežmo
niškas pasielgimas ir nea
pykanta tarpe visų rasių 
dingtų ant visados. Ar ne 
laikas susiprasti? Reikia 
visiems stoti į bendrą kovą 
už geresnį, šviesesnį ir lai
mingesnį rytojų! Jau lai
kas, kad visame pasaulyje 
žmonės gyventų kaip viena 
broliška šeimyna, kad tai
ka, meilė ir draugystė tarp 
ž m o n i ų užviešpatautų, 
kad karai, tamsybė, perse- 
kio j imas ir išnaudojimas 
dingtų ant visados!.

Steponas Joniškietis

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

Gegužės (May) 11, 1956

septyni 
iš jų— 

būti

am-

*

nubaudė $50.
Rekordinis žmonių kčlimąsis 
i kitas stubas

Montreale ir apylinkėj 
diciniai priimta,- jei kas 
išsinuomoti ir persikelti į
stubą, tai tas daroma gegu
žės mėnesio 1 dieną. Nuo ka
ro iki dabar, galimas daiktas, 
daugiausia dėl stubų trūku
mo, tokio žymaus keitimosi 
neįvykdavo. Bet šiais metais, " 
kaip rekordai rodo, tai gegu
žės 1 d. kėlėsi iš vienos i ki
tą stubą daugiau negu kada 
nors nuo 1934 metų, šiais me
tais keitėsi stubom apie 38,- 
000 šeimų, arba 3,5% dau-1 
giau, negu pereitais metais. |
Serga

Ona 
susirgo 
raciją.

Gegužės 4 d. prieš pietus, 
ant kampo Sherbrooke ir AL 
water gatvių, penkių; 
sunkvežimis kirto į. šoną gaL 
\ekariui, išmetė nuo bėgių ir 
apvertė. Nelaimėje 
žmonės liko sužeisti,
keturi sunkiai ir turėjo 
paguldyti ligoninėje.
‘Cowboys ir Indians’ 
—$50 pabaudos

Marcel Fortin, 26 m.
žiaus, kaimynams pastebėjus,

1 kad jis mosuojasi. su šautuvu 
|ir peiliu, pašaukus policiją, 
'buvo areštuotas. Teisme pa-- 
| klaustas kodėl jis tą darė, at
isakė, kad jis su tėvu žaidęs' 
! “Cowboys and Indians”.
i kadangi jo šautuvas buvo ne 
| registruotas, tai teisėjas

DRABUŽIŲ SIUNTINIAI J LIETUVĄ
Muitas Apmokėtas, Pristatymas Garantuotas

SIUNTINIO NUMERIS ML-2 $55.00
3 jardai puikiausios lūšies 100% virgin wool medžia
gos del moteriškės suknelei, spalva užgirta per U.S.-S.R. 
sulyg vėliausios mados. 2 didelės špūlės siūlų.
3Vj jardai puikiausios rūšies 100% grynos vilnos me
džiagos dėl vyriško siūto. Spalvos: pilka, ruda, mėlyna 
(navy blue). Visos medžiagos aukščiausios rūšies ir už
gintos per U.S.S.R.
ši yra puikiausia kombinacija siuntinio del vyro ir mo
teriškės ir yra labai patogus pasiuntimas per mumis, nes 
mes sutaupome jums pirkimo ir pakavimo klapatą. už 
tuos pinigus mes užtikriname .jus, kad jūs negalėtumėte 
geriau nusipirkti patys pirkdami.

Pasiųskite money orderį į Ideal Pharmacy, 
29 Kelly Square

V. G. Skrinska (savininkas), Worcester, Mass.

SIUNTINYS—LA $55.50
3 jardai .100% grynos vilnos medžiaga del moteriškės 
palto. Spalva pilka (Oxford gray), mėlyna (navy blue), 
arba .juoda. Pasisius šiltą žieminiu! Lietuvos orui. 1 
jardai puikiausios rūšies Rayon pamušalui pritaikytos 
spalvos, 1 pakas skirtingų adatų, 1 didelė špulė pritai
kytų siūlų, 6 gražūs pririnkti guzikai priedui gražesnei 
išvaizdai.

SIUNTINYS ML-3 $56.00
pavedu i batų,, rudos ar 
(size) ir spalvą kokios

1 pora puikiausios odos vyriškų 
juodos spalvų, pažymėkite m i erą

lai 100% grynos vilnos 
del vyriško siūto

puikiausios rūšies me
džiagos del vyriško siūto, spalva pilka (oxford gray), 
šviesiai rusva, mėlyna (navy blue), juoda plonom švie
siom druoželėm.

Rochester, N. Y

Gegužės-May 12

Čia įvyks pažmonys , kurį rengia moterys ir 
vyrai. Pelnas skiriamas sukėlimui Laisvei 
$15,000 fondo. Bus Gedimino Svetainėje, 575 
Joseph Ave. Pradžia 6-tą valandą vakare.
Visus apšvietę branginančius žmones maloniai 
kviečiame atsilankyti ir tuomi paremti dienraš
tį Laisvę. Atminkite, kaip svarbu yra turėti 
dienraštį, nes be jo daug dalykų mes nežino
tume.
T;k prašome nevalgyti vakarienės namie, nes 
mes pagaminsime skanią vakarienę, būsite visi 
patenkinti. Tai neužmirškite: šeštadienį, gegu
žės 12 d., 6-tą vai. vakare, būkite Gedemino 
Svetainėje.

širdingai kviečiame atsilankyti.
Rengėjai

.11

Mikaliūnienė sunkiai 
ir turėjo vidurių ope- 
Ligonė randasi Mont-

real General ligoninėje.
Ona Adkauskienė irgi su

sirgusi ir, rodosi, ruošiasi ope
racijai. Neteko sužinoti, ko
kioj ligoninėje ji randasi.
Mirė

Balandžio 29 dieną mirė 
Elzbieta Dvaranauskienė (šie- 
kiūtė), sulaukusi 79 metų 
amžiaus. J«—

iš Lietuvos
“Krokodilas eina per miestą”

KAUNAS. — Centrinėje 
miesto gatvėje visuomet gyva. 
Su reikalais i vieną ir Į kitą 
pusę skuba kauniečiai. Bet 
vienoje vietoje ir labiausiai 
užsiėmęs žmogus stabteli. Prie 
naujo “Krokodilas eina per 
miestą” numerio netrunka su
sidaryti būrelis. Gyvai apta
riama kiekviena karikatūra.

Sienlaikraštis “Krokodilas 
eina per miestą” pradėtas 
leisti komjaunimo Kauno 
miesto komiteto iniciatyva. 
Laikraštyje skaitytojai randa 
ir kritikuojamo “didvyrio” pa
vardę, nurodytas jo tikslus 
adresas. Karikatūromis, pie
šiniais ir natūraliomis nuo
traukomis iliustruojama saty
rinio laikraščio medžiaga ne
duoda ramybės tinginiams, iš
velka j šviesą spekuliantus, 
neaplenkia girtuoklių ir kitų 
viešos tvarkos ardytojų.

LABAI DRĄSŪS BANDITAI
Penki baiditai įsiveržė j 

Hotel Breslin, uždarė ten ra
dę devynis žmones, kurių tar
pe buvo vienas policistas, pa
sičiupo $900 ir pabėgo. Savi
ninkai džiaugiasi, kad jie tuo 
tarpu mažai pinigų teturėjo.

FESTIVALIS
Rengia Rytinių Valstijų Liet. Meno Sąjungos Apskritis 

(vyks Šeštadienį ir Sekmadienį

Worcester, Mass.

Lietuvių Svetainėje, 29 Endicott Street

Atvyksta Brooklvno Aido Choras
b.'

Aido Choras, su savo muzikos mokytoja Mildred Stensler ir režisieriu Jo
nu Juška jau trijose vietose suvaidino šią operetę su tokiu pasisekimu, kad 
nusipynė sau amžinai žydintį garbes vainiką. Kur tik suvaidino, ten ant 
publikos lūpų liko žodžiai: “Puikus veikalas... gražios dainos... suvai- 
dinimas puikiausias ...

“Grigutis Bus Suvaidintas šeštadienį, Gegužės-May 19-tą.
Pradžia 7:30 Vai. Vakare.

Sekmadienį, Gegužės-May 20-tą 
BUS ŠAUNUS KONCERTAS

Aldona Wallen-Downing
Sopranas

Augustinas Iešmantą
Baritonas

PROGRAMAS

AUGUSTINAS IEŠMANTĄ 
Baritonas iš New York
SUZ'ANA KAZOKYTĖ
Sopranas iš New York
MADELINE KNORR

Sopranas iš New York
SERGE SAVITCHEFF 
Pianistas, iš New York

BROOKLYNO AIDO CHORAS

Suzana Kazokytė
Sopranas

ALI). WALLEN-DOWNING 
Sopranas iš Brockton 

JONAS SABALIAUSKAS 
Tenoras iš Worcester 
ONA DIRVELIENĖ 

Sopranas iš Worcester
S. BOSTONO VYRŲ CHORAS 

FRANK BALEVIČIUS 
Akompanistas

Pradžia 2:30 vai. po piet—nesivėluokite



Pranešimas
ALDLD Brooklyn© ir apylin
kės kuopų valdybų atidai!

Pikniko reikale yra būtinas 
susirinkimas šių kuopų valdy
bų : 1 k p. Brook lyno, 24 kp. 
C. Brook lyno, 147 k p. South 
Brooklyno, 81 kp. Maspeth, 
185 kp. Richmond Hill ir 72 
kp. Great Neck, šių kuopų 
valdybos turime būtinai susi
rinkti ši sekmadienį, gegužės 
13 dieną, 2-rą valandą popiet, 
Liberty Auditorijoje.

Čia bus pateiktas pikniko 
planas, kuris Įvyks birželio 3, 
1956.

Susirinkimą šaukia L.L.D. i 
185 kuopos Komisija.

N(‘wYorfaL^?fežy/a7lnlov
Informeris kaltina 
mas raketizme

lindi-
Jis jau

Trumanas šiandien išplauks 
iš čia paviešėti Europoje

Šiandien iš čia Europon iš
plaukia eks-prezidentas Har
ry Trumanas ir jo žmona. Jie 
lankysis Prancūzijoje, Brita
nijoje ir eilėje kitų kraštų.

Trumanas vyksta kaip pri
vatinis pilietis, “ 
pasismaginimui”, 
ketvirtadieni 
raštininkams, 
ko, kad 
politinę 
žymiais 
kraštų.

Septyni ų k o m u n i st ų 
vėl figūruoja valdžios 
ninkas John Lautner. 
paskelbtas profesionališku liu
dytojom prieš komunistus. 
Mat, ši byla jau yra 15-toji 

;jo byla. Jis jau bus supliekęs 
ir informerį Louis Budenz.

Komunistų advokatai teis
me primetė Lautneriui pasida- 
rymą iš liudijimo gana pel
ningo ra keto. Nors jis per 
akis meluoja, bet gauna atly
ginimą. Jis pats prisipažino, 

liudijimų 
i metus

Newyorkietis dailininkas 
svečiuojasi Maskvoje

žinomasis newyorkietis dai
lininkas D. Burliokas ir jo 
šeima dabar svečiuojasi Mas
kvoje. Burliokas, kuris turi 
virš 70 metų amžiaus, yra uk
rainiečių kilmės. Jis dar prieš 
revoliuciją buvo vienas vado
vaujančių Rusijos moderniškų

gimtinę ir apsigyveno Ameri
koje.

Burliokas per ilgus metus 
dirbo kaip “Ruskij Golos” ko
lektorius,
venti vien iš tapybos, 
jo paveikslų kaba Amerikos 
kitų kraštų .muziejuose.

Lamontas sugrįš Columbion 
prie profesoriavimo darbo

Profesorius Corliss Lamont 
paskelbė, kad jis ateinantį 
rudeni sugrįš Į Columbia uni
versitetą, kurio profesorium 
jis yra. Per paskutinius dve
jus metus jis ten neprofeso
riavo, nes savanoriai pasitrau
kė, nelaukdamas, iki jis bus 
pašalintas už pažangius Įsiti
kinimus.

iki pradėjo pragy- 
Daug

lustus 
$4,000 Įplaukų, 
valdžios j’a u 
$22,000!

prieš komu- 
jis pasidaro 
Iki šiol jis iš 

iškolektaves

Kadangi jis neatleistas iš 
tarnybos, jis turi teisę grįžti, 
bet dar galimas dalykas, kad 
jis paskui bus atleistas, 
montas sako, kad j’is nori

La-

tik poilsiui ir 
kaip jis 

išsireiškė laik- 
bet spauda sa-

jis turi ir tam tikrą 
misiją ir susitiks su 

diplomatais eilėje

STUDENTAI Už 
PROFESORIŲ

Columbijos kolegijos stu
dentai nenori, kad prof. Bors 
M. Stanfield būtų atstatytasis 
vietos. Bet turi būti paleistas, 
pagal mokyklos patvarkymą. 
Mat, kiekvienas profesorius, 
sulaukęs 68 metus amžiaus, 
turi pasitraukti. Prof, Stan
field sako, kad per klaidą jis 
padarytas dvejais metais se
nesniu. Klaida Įvykus Sibire, 
kur jis yra gimęs, čia jis mo
kina rusų kalbos.

ŠALČIAUSIA DIENA
Antradienis New Yorke 

vo nepaprastai 
Temperatūra buvo 35.9.
šalčiausia gegužės 8 diena 

x newyorkieciu, atsiminime.

bu- 
šalta diena.

Tai

Iš istorijos
(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 

Septyni dirbtinio gumo fa
brikai statyboje, penki po- 
pieros gaminimo, keturi 
alumino, du milžiniški au
dinių gaminimo ir daugelis 
kitokių fabrikų arba jau 
veikia, arba arti įrengimo.

Suprantama, pirmoje vie
toje ruošiama baigti elek
tros jėgaines, nes jų pajė
ga tarnaus kitų fabrikų ir 
dirbtuvių pastatymui ir vė
liau darbui.

Milžiniškus darbus nega
lima atlikti be kelių. Ga
lingos Sibiro upės yra di
deli susisiekimo keliai, bet 
tiesia naujus geležinkelius 
ir praveda plentus. Tary
bų Sąjungos geležinkeliai 
jungiami su Mon g o 1 i j o s 
Liaudies Respublikos cen
trais ir su Kinijos geležin
keliais.

Milžiniški darbai, nauji 
centrai reikalauja ir dau
giau žmonių. Todėl visoje 
Tarybų Sąjungoje vedama 
agitacija, kad jaunimas 
kraustytus! gyventi į Sibi
rą. Į penkerius metus ma
noma perkraustyti ten apie 
tris milijonus žmonių.

A. I. Gercenas savo laiku 
sakė: “Sibiras turi dide
lę ateitį.0 Gi A. P. čeko- 
vas atžymėjo: “Prie Jeni- 
sėjaus upės gyvenimas juk 
prasidėjo vaitojimu, o baig
sis šaunumu, kuris mums 
net sapne nesisapnavo.” Jų 
žodžiai pildosi. Ir joki di
pukų mergelių deklamavi
mai apie “šaltąjį Sibirą” ir 
“Altajaus kalnus” nenu
stelbs Sibiro didingumo, jo 
turtij ir tų laimių, kurias 
jis neš žmonijai ateityje.

New Yorke

vi-

kitokiais klausimais, 
sui pažangiuoju

skaitytojas, pa
kelia nuomonę,

Kaltinimai prieš Powell’; 
taksy nemokėjimo reikalu

Distrikto teisme Joseph E. 
Ford liudijo, kad kongresma- 
no Adam Clayton Powell’io 
sekretorė Hattie Freeman 
Dodson sugrąžindavo Powl- 
l’iui bent dali savo algos. Tos 
machinacijos, sako Ford, bu
vo pravedamos išsisukinėjimo 
iš taksų mokėjimo sumetimais.

Ford vienu metu buvo Har
lemo Abisinijos baptistų baž
nyčios išlaikomos taksų formų 
pildymo Įstaigos vedėjas. Po- 
wellis yra tos bažnyčios pas
torius, lygiai, kaip yra jo tė
vas. 1951 metais Fordas susi
pyko su Powell’ais ir paliko 
tą tarnybą.

Parko aikštelės byla vėl 
atidėta, iki gegužės 16

Teismas atidėjo iki šio mė
nesio 16-os taip 
“mūši tarp taverno i 
nu”. 
Central

vadinamą 
ir moti- 

Re i k al as sukasi aplink 
Parko vaikų žaidimo 

i, kurią miestas nori 
i taverno parkinimo

Tuo tarpu parkų komisijo- 
nierius Moses, 
są atsakingas, 
Franco - Ispaniją,
praleisti “ a n k sty v a s

kuris už tą vi
ii u si d angino i 

kad ten 
pavasa-

spaudoje
“Daily Workeryje” dar 

kasdieną pašvęstas beveik
sas puslapis skaitytojui laiš
kam. Tas skyrius, pavadin
tas “Speak Your Piece”, dar 
vis daugiausia užimtas laiš
kais apie paskutinius Įvykius 
Tarybų Sąjungoje, savikriti
ka ir t.t. Bet taipgi daug ra
šoma ir
,kurie surišti 
j udėjimu.

štai vienas 
sirašęs L. B.,
kad buvo klaida laidyti Union 
Skvere Pirmosios Gegužės mi
tingą. Jis sako, kad toks mi
tingas, mažas, nesutraukiąs 
darbininkų masių, pavirto 
“nostalgišku”, tai yra, pilnu 
atsiminimų apie praeities ge
rus laikus. Mitingas tik paro
dė, kaip izoliuoti yra kairie- 
čiai, izoliuoti net nuo kairie- 
čių vadovaujamų unijistų, ku- 

i rie nedrįso kaipo tokie mitin
ge dalyvauti, sako jis.

Be abejo, atsiras skaitytojų, į 
kurie atsakys Į tą laišką, iš-| 
reikšdami skirtingas nuomo
nes.

Keletas savaičių atgal 
“Times” redakcijos narys C. 
L. Sulzberger is rašė praneši
mų eiklių iš Europos, kuriuo
se jis sakė, kad nėra daug 
vilties atstatyti kapitalizmą 
Rytų Europos Liaudies demo
kratijose, kad geriausia, ko 
Amerika gali tikėtis, tai ten 
gimstančio “titoizmo”.

Po to “Timese” tilpo nema
žai atsiliepimų nuo pabėgėlių, 
kuriems tie straipsniai labai 
nepatiko.

Sulzbergeris, kuris dar Pa
ryžiuje, jiems, dabar atsako. 
Jis sako,
liai) prarado 
taktą su 
supranta padėties.
Bergeris, 
laisvės”
mo) atstatymo Lenkijoje, Ru
munijoje ir t.t., bet reikia bū
ti, sako jis, realistais, ir ma
tyti, kas galima ir kas nega
lima ....

kad jie (pabėgė- 
realistinį kon- 

senomis šalimis, ne
lis, Sulz-

irgi norėtų “pilnos 
(suprask: kapitaliz-

Rumunas kunigas Galdau ir 
kiti dipukai, kurie rėkė, kad 
tai komunistas šovė į besimel
džiančius žmones bažnytinėje 
procesijoje priei šv. Dimitrio 
bažnyčios, dabar tyli. _ Mat, 
pasirodė, kad 
šęs arba bent 
žmogus.

Laikraščiai,

šovėjas pami- 
pusiau pamišęs

kurie labiau
siai rėkė apie “komunistinį 
pasikėsinimą”, kaip tai “Jo
urnal - American” ir “Mir
ror”, staiga nutilo, visai nu
stojo apie tą dalyką rašyti. 
Jie taipgi nerašo, ką dabar 
sako kunigas Galdatr ir jo sė
brai.

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

4 pusi. Laisvė (Liberty). Penkt., Gegužės (May) 11, 1956

SVETUR PRIRENGTI
GYDYTOJAI

Tikėsite, ar ne, bet New 
>rko valstijoje yra 25,000

mais. Iš jų net du tūkstančiai 
mokslą baigę kur kitur, kur 
nors užsienyje. Dalykas, mat, 
tame, kad savo šalyje jiems 
gydytojo mokslas buvo nepri
einamas ir nepasiekiamas.

TEISMAS ATIDĖTAS
Praėjusi pirmadieni turėjo 

prasidėti byla transporto dar
bininkui unijos prezidi 
bet tapo atidėta, 
žinia, Quilla apskundė 
J. Klein dar pereitais 
už “apšmeižiną”.

Kaip 
11 arris 
metais

PLANUOJATE VESTUVES ?
Jei Taip, Tai Skaitykite 

šį Speciali Pasiūlymo
MANHATTAN COCKTAIL, 

PRIESKONIŲ, 
MAŽAS ENTREE

SRIUBA, MAŽAS ENTREE 
PASIRINKIMAS PAGRINDINIO

VALGIO, KEPTO INDIKO 
PUSE KEPTOS VIŠTOS 
KEPTOS JAUTIENOS, 

DARŽOVIŲ IR BULVIŲ 
DEZERTAS IR KAVOS

$2.50 ASMENIUI
W A M 7 r T T A > O

Viduje Port Richmond
20 Grove Ave. GI. 2-9181

IŠBANDYMAI
Allergy Pilnai Išbandyta 

Asthma, Hay Fever, Acne, Bron
chitis, Galvos Skaudėjimai, 

. Adenoid, Rash.
ALLERGY TESTING LAB.

Herman Ilirshfield, Dlr*.
• 133 E. 58 St., kamp. Lexington 

Eldorado 5-3137

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gsral Patyręs Barberls

sulaikė 
Ji jau 

taip traktorių apardyta, kad 
netinka vaikams, bet nieko 
joje dar nedaroma, kad pa
versti ją parkinimo plotu.

Teismas tuo tarpu

SULAIKYTAS 3 VAIKŲ

vedęs ir
suimtas

$4,500 kaucija 
išvežiotojas.

ir
22 
po

R. J. Nyggard, 
\as trijų vaikų, 
kaltinamas išprievartavime 
motų merginos. Pastatytas

Jis yra pieno
Jis taipgi kalti- 

| namas sumušime policisto, ku- 
i ris pribuvo merginą gelbėti.

PRANEŠIMAS
SIUVĖJŲ ATYDAI!

Lietuvių siuvėjų, 54 skyr. ekstra 
susirinkimas įvyks gegužės 16 d., 
11-27 Arion Pl., Brooklyn, N. Y.,—- 
punktuališkai 5:30 v. v. Bus nomi
nacijos visų Executive Board narių, 
ir Delegato. Nepamirškite turėti su 
savim Social Security ir

Executive Board,

(92-94)

Unijos kor-

Local 54,
ACWA

Dar vis beteisės 
tikinčiųjų moterys

Ne tik katalikų bažnyčia 
laiko savo moteris paniekoje 
ir Įžeidime. Tą patį prakti
kuoja ir kitos krikščioniškos 
sektos. Pav., Episkopalų baž
nyčioje moterims iki šiol ne
leidžiama užimti viršininkų 
vietas bei būti delegatėmis i 
konvencijas.

žiomis dienomis New Yor- 
ko apylinkės vyskupijos dele
gatai dauguma balsų nutarė 
pagaliau savo,’ moterims su
teikti tokias teises, bet nutari
mas Įeis galion tik tada, jeigu 
kitais metais tokia pat kon
vencija tą nutarimą patvir
tins. Labai galimas daiktas, 
kad nebus patvirtintas. Juk 
ir 1953 metais konvencija bu
vo pasisakius už moterų tei
ses, bet 1954 metų konvenci
ja atsisakė nutarimą patvir
tinti.

AIDO CHORAS
aidieči'ai privalo 

pamokoje gegužės
Visi 

vauti 
vakarą. Prašome atvykti 
ti. Turime daug darbo 
ruošiant Festivaliui, 
įvyks gegužės 19 ir 20, 
cesteryje.

daly- 
11-os 
anks- 
prisi- 
kuris 
Wor-

Valdyba

Dėl To Labai Specialaus 
Įvykio —

Vedybos, Pare Ar Bile Kada
ambassador liquors

Geriausi vynai ir likeriai, 
vietiniai ir importuoti. 

Mes pristatome.
144 E. 861 h St., New York

TR. 6-3000

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

a

UNIVERSAL PACKAGES, INC.
189 SECOND AVE., arti 12th St., N. Y.

AL. 4-1193
(Phoenix Theatre Bicig.)

NAUJA FIRMA ŠIRDYJE NEW YORKO EAST SIDE
Pasiuntimui siuntinių j visas dalis Sovietų Sąjungos — 
Į Lietuva, Latviją, Ukraina ir kitas šalis.
MES GARANTUOJAME GREITĄ PRISTATYMĄ mai
sto, drabužių siuntinius žemomis kainomis ir apmokėtu 
muitu, Jūs gaunate rasytę su adresanto parašu.
SIUNTINIAI ORO PAŠTU PRISTATOMI Į 10 DIENŲ 
Jei jūs gyvenate toli, tai galite prisiųsti mums siuntini 
.su reikalingais nurodymais. Tas jums sutaupys laiko ir 
pinigų.
Jūs galite pirkti iš mūsų drabužį, batus, medikalus ir 
kitokius daiktus savo siuntiniui.
SPECIALUS APSAUGOJIMAS — apart reguliarės ap- 
draudos jūsų siuntinys bus apdraustas nuo pavogimo ir 
nuo ugnies.
NĖRA LAUKIMO— SIUNTINIAI SIUNČIAMI TUOJ 
Ofisas atdaras kasdien 10—8; Sekmadieniais 9—6

Teatruose
“Cameo” teatras, kur daž

niausiai rodomi tarybiniai fil
mai, dabar rodo graikišką.

,< * *
Gera vieta matyti svarbius 

filmus už mažą kainą yra 42 
St. tarp Broadway ir 8-os gat
vės. Ten viens prie kito susi
spiesta keliolika kino - teatrų, 
kurie pigiomis kainomis (apie 
pusdoleris biletui, kartais dau
giau, ypatingai vakarais) ro
do neblogus filmus, nors daž
nai ten Įmaišyta ir visai blogų.

Filmai ten rodomi po to, 
kai jie baigė savo cirkuliaci
ją “pirmo rodymo” didžiuose 
teatruose, bet dar nepasiekė 
apylinkių teatrų.

štai dabar ten galima ma
tyti tokius gerus filmus kaip 
“Picnic”, “Corousel”, “The 
Man with the1 Golden Arm” 
ir t. t.

Dažnai ten galima matyti ir 
užsienio filmus, ypatingai Ita
lijos ir Francūzijos.

Padekite savo vajininkama 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

DVI NAUJOS 
FILMOS

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE /

SLAUGfcS—RN IR LP
Manhattan slaugių įstaigai.

5 dienos. Linksma apylinkė, 
Gera alga, pridedant valgį

Tel. UN. 4-7617
šaukite nuo 8 A. M. iki 8 P. M.

(87-93)

Abelnarn darbui namų darbininkė.
Vėliausi paliudijimai. 3 suaugę ir 
du vaikai. Guolis nuosavam kam
baryje. Gera alga.

IIA. 9-4289
(91-94)

Abelnarn darbui namų darbininkė.

2 vaikai. Valymas, visi įtaisymai. * *• f 
Gera alga, nuosavas kambarys ir ’ ’ 
vonia. Geras nuolatinis darbas.

MA. 1-8140
(91-94)

Namo darbininke- suaugusi, švari.
Paprastas virimas, visi įtaisymai; 
nuosavas kambarys, mylinti vaikus.

Po 7 va], vak. NE. 2-0423.

(91-94)

Pamatykite naujas Klimo 
filmas ir Chicagos lietuvių ar- 
tistus-dainininkus. Pamatyki
te ir išgirskite garsiąją Chica
gos lakštingalą Estelle Bog- 
den. Taipgi kitus: Richard 
Misevick, Ona Marquardt, 
Ed. Jokubka, Dolores Po z ar, 

I Loretta Cooper, Anna Tilvi- 
kienė, Jean Putrimas, Jose
phine Doren, Povilas Daude- 
ris, Vyti Yu den, Vincent 
Bogden, Roger žilis, Leon 
Marevičius.

Matote, tai rinktiniai meni
ninkai vaidina operetę “Su
drumsta Širdis”.

Na, o Cicero Moterų Cho
ras su “Dainų Vainiku” ir pa
garsėjusia dainoje, vaidyboje 
ir šokime—Vanda ‘Žalis. Tas 
viskas bus rodoma šį sekmą- 
dienį, gegužės (May) 13-tą, 
Liberty Auditorijoje, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y., 3-čią valandą popiet, i

Padengimui lėšų bus renka- i 
ma po $1.00.

Visus prašo atsilankyti,
G. Klimas, filmininkas

BUSINESS OPPORTUNITIES

Drive-In Restaurant. Westchester 
County, ant vieškelio. Jeigos 
$70,000. Kaina $26,000. Ant iš- 
mokesčių, lysas, geras biznis.

KI. 7-4724. BE. 7-0972
(91-97)

I-------------------------------------------------------------------------------------------------------- :---------
i

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

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

JI

NAMŲ DARBININKE
Guolis vietoje, atskiras kambarys 

ir maudynė, $30 pradžiai. Stebėtina 
proga pastoviam darbui draugiškuo
se namuose.

Šaukite 1-2 ;30 arba 7-9
Tel. RO. 6-4858

(92-93)

Anita iš Vienos ieško plaukų gar- 
binuotojos. Mokanti visą darbą, su 
patyrimu. Gera alga, trumpos v-a- 
lankos. 241 W. 971 h St., kampas 
Broadway.

(92-95)

Jean’s Beauty Shop priima Beau
ticians. Nuolatinis darbas, aukšta 
alga. Vientik su patyrimu kreipki
tės.

G L. 2-9451
(92-95)

Namu Darbininkė. Guolis vie
loje, valymas, paprastas virimas. 
Visi įtaisymai. Mylinti vaikus. Nuo
savas kambarys. Ranch home*. Gera 
alga, puikus nuolatinis darbas.

BO. 3-5920
(92-95)

Dirbanti motina ieško tinkamos 
moteriškė prižiūrėti 2 vaikus ir vi- • 
są namų ruošą. Guolis vieloje, gera < 
alga. LE. 3-5023. Puiki proga tin
kamam asmeniui geruose namuose.

(92-95)

Women—Opportunity 
AT Home

Shelter boarding-house for Jewish 
children from 6 days to 12 years 
of age. Urgently needed in time of 
family emergency.

$172 monthly board for 2 children 
$85 or $87 a month for one child.

Medical care and clothing provided. 
Children leave after staying up io 

90 days.
Homes will then1 serve other child

ren needing shelter care.
Call TEMPLETON 8-4500

Weekdays ask for Mrs. BLACK

Namų Darbininkė. Turi būti švari.
Visi įtaisymai. Nėra virimo. 5’6 
dienos. Gera alga. Kalbanti an
gliškai. AT. 9-4112.

(89-92

HELP WANTED-MALE

Vanderbilt Jackson Typographer 
samdo Linotipininkus.

Naktiniai šiftai. Reklamų šapa, 
downtown. Unija. Gera alga. Virš
laikiai, jeigu pageidaujama.

110 Greenwich St. WIT. 3-8812
(91-97)

RAKANDŲ 
APMUŠINRTOJAS

Mokantis Visą Darbą
dienos. Viršlaikiai, jei pageidau- 

Nuolatinis darbas. Gera alga. , 
Šis darbas 

tam

5
.jama.
Apmokamos atostogos.
duoda liberališkas apdraudas 
kuris ieško nuolatinio darbo.

GLEN COVE 4-0519

(90-9i

Jewelry Rougers, A-l. Felt & Lap
ping. Taipgi mokinys, su mažu pa
tyrimu. Gera alga.

LAURO BROS.
62 W. 47th St. JU. 6-8954

(89-95)

LANGŲ VALYTOJAI
Patyrę. Alga pradžiai $85.00

CITY WIDE
135-12 88111 Ave. FL. 8-1541

(89-95)

v
4




