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Džiugu ir liūdna.
Nudardėjo.
Jau ir “komai”.
Šnipų pavietrė.
Gal laimėsią balsavimais.

Rašo A. Bimba
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Pranešimas iš Maskvos, kad i 
ton ginkluotosios .jėgos suma- į 
žinamos milijonu ir dviem I I 
šimtais tūkstančiu vyru, pra- j 
džiugino visą pasaulį. Tai pro- ; 
tingas ir praktiškas žygis su- I 
mažinimui apsiginklavimo. Lai j 
dabar tą pavyzdį paseka i)' Į 
mūsų šalis!

Kam reikia, kur protas lai
kyti po ginklu tris milijonus 
jaunu vyru?

Let kita žinia iš tos pačios | 
Maskvos gana liūdna. Ten 
nusižudė gabus. įžymus, ta
lentingas rašytojas Fadiejevas 
— nusižudė sulaukęs tik 54 
metų.

Pasirodo, kad Fadiejevas 
buvo alkoholizmo auka. Pa
virto amžinu ligoniu. Vietoje 
taip ir supūti, jis geriau pa
sirinko saužudystes “išeitį”. 
Baisi tragedija.

Perdėtas alkoholio vartoji
mas ne vieną be laiko nuvarė 
į kapus. Man ir gaila ir pik
ta, kai aš pamatau mūsų pa
žangieti nebeapverčiantį lie
žuvio arba tiesiog “lipantį ant 
sienos”.

Nesupraskite manęs klaidin
gai : Nebaru tų, kurie laikas 
nuo laiko stiklelį išmeta “už 
lūpos”, su čienia, su miera. 
Kalbu apie tuos, kurie užsi
spyrusiai savo gyvenimo žva
kę degina iš abiejų galų.
Fadiejevas sudegino savo gy

venimo žvakę -peranksti.

Gegužės 14 dienos laidoje 
žurnalas “Life” patiekia Hen
ry Wallace ilgą išpažintį. 
Wallace pasisako, kodėl jis 
anais metais nutraukė visus 
ryšius su pažangiečiais ir ko
dėl dabar remia ir rems El
se n how erį.

Gerai, kad Wallace tebe-' 
sąs priešingas karui ir tebesi
laikąs tos nuomonės, jog tai
kinga tautų koegzistencija 
esanti reikalinga ir būtina.

Kodėl Wallace nudardėjo 
pas Eisenhoweri, tai yra, pas 
republikonus ?

'lik todėl, girdi, kad Ike 
nuosaikiausiai gali pravesti 
taikos ir koegzistencijos poli
tiką.

'tiesiog- koktu skaityti pra
nešimą iš New Yorke federa- 
liniame teisme einamosios by
los prieš septynis komunistus. 
Valdžia prieš juos pastatė liu
dininku tūlą W. J. Wilgus, 
kuris pats pasisakė, kad kai 
1937 metais jis pasitraukė iš 
Komunistų partijos, pasidarė 
Bowery alkoholiku Ir bomu!

šitas alkohilikas ir bomas 
pastatytas liudininku prieš 
grupę žmonių, kurie visą sa
vo gyvenimą yra atidavę ko
vai už liaudies gerovę!

Km- gi nuvažiavo mūsų val
džia ir jos prokurorai?

Kolumnistas Drew Middle
ion rašo iš Londono, kad ry
šyje su šnipo Crabb žuvimu 
iškilo abelnoji šnipijados pro
blema. Niekados, o niekados 
visoje žmonijos istorijoje, jis 
sako, pasaulis nebuvo matęs 
tokio šnipų tinklo, koks šian
dien viešpatauja. Einama prie 
to, kad šnipai pradės įsaky

Siūloma sudaryti vieningą 
visų siuvėjų ir te kstilės 
darbininkų unijų sąjungą
Atlantic City. —Moteris- ILGW prezidentas Dū

kų drabužių siuvėjų unijos 
(ILGW) suvažiavimas pri
ėmė rezoliuciją, kad IL
GW, ACW (Amalgamei- 
tai), skrybėlių ir kepurių 
darbininkai bei darbininkai 
tekstilės pramonėje, tai y- 
ra, audyklų darbininkai, 'Vi z

turi sudaryti vieną clepart- 
menta AFL-CTO eilėse. Su 
laiku galima būtų eiti prie 
pilnos vienybės, prie vie
nos didžiulės unijos, turin
čios virš milijono narių, į 
kurią Įeitų visi, kurie dir
ba prie rūbų ir rūbams ga
minamos medžiagos.

Suvažiavime priimta vi
sa eilė svarbių rezoliucijų. 
Viena rezoliucija reikalau
ja, kad Pirmoji Gegužės 
taptų oficiališka nacionali
ne švente, per kurią nebū
tu dirbama.v

Ka ir iečiai atsiekė laimėjimą 
britą savivaldybių rinkimuose
Londonas. — Abi darbo 

žmonių partijos, darbiečiai 
ir komunistai, atsiekė žy
mius laimėjimus Britani
jos miestų savivaldybių 
rinkimuose. Toriai-konser- 
vatoriai aplaikė nemenkus 
smūgius, kurie jiems nele
mia nieko gero, jeigu pri
sieitu dabar laikyti nacio- 
nalius parlamentinius rin
kimus.

Darbiečiai laimėjo . 186 
vietas, o toriai prarado 
137. Pačiame Londone 
darbiečiai laimėjo 13 vie
tų miesto valdyboje, toriai 
prarado 24. Darbininkiška
me Stepney kvartale Lon
done keturi komunistai ta
po išrinkti didelėmis balsų 
daugumomis į savivaldybę. 
Tie komunistai yra S. Ka
ye, A. Posner, M. Levitas 
ir B. Borman.

mus davinėti, ką turi veikti 
ir daryti žmonės Ir valdžios. 
Kur tik koją kelsi, užkelsi 
ant šnipo.

Visokių dabar pranašysčių 
randasi komercinėj spaudoj. 
Viena buvo rimtai paskelba 
praėjusį sekmadienį. Joje sa
koma, kad Azijoje komunis
tams taip sekasi, jog už kele
to metUj jie gali balsavimais 
užkariauti visas Šalis. Burno
je jie gavo 30 procentus visų 
paduotų balsų, Indonezijoje 
surinko šešis milijonus, Sing
apore ateinančiais rinkimais 
tikrai valstybės vairą pasiim
sią į savo rankas!

Arba, sako, žiūrėkite, Pa
kistanas buvo skaitomas Va
karų, tvirtove Azijoje, o da
bar iš to Pakistano skaitlinga 
delegacija traukia į Liaudies 
Kiniją pas komunistus kalbė
tis ir tartis. Delegacijos prie
šakyje stovi pats premjeras 
Ali ir jo užsienio reikalų mi
nistras Choudhury. Kur užti
krinimas, kad ir jie komuniz
mu nesusižavės! 

binskis sakė, kad unijos 
šiais metais sukels bent 
tris milijonus dolerių, kad 
padėti liberališkiems ir 
pro-darbininkiškiems kan
didatams į Kongresą. Jis 
sakė, kad ta suma yra visai 
maža, palyginant su suma, 
kuria fabrikantai .sukelia 
repu bl i k onų padėjimui.

Washingtonas. — čionai 
vyksta tekstilės darbininkų 
unijos suvažiavimas, ku
riame dalyvauja 1,222 dele
gatai. 207 jų atstovauja lo
kalus pietinėse valstijose. 
Patiekta rezoliucija prieš 
rasinė segregaciją. Mano
ma, kad ji nebus priimta 
vienbalsiai, nes kai kurie 
pietiniai delegatai, nors ti
ni jistai, yra užnuodyti ra
sistiniais Įsitikinimais.

South Valijoje, Moun- 
tai Ash angliakasių srityje, 
komunistas Justine Lewis 
sumušė darbieti didesne 
dauguma negu praeityje, o 
konservatorius ten beveik 
visai negavo balsų'. Provin
cijoje daugelyje vietų ko
munistai ištraukė savo 
kandidatus, kad paremti 
darbiečius.

Darbiečių spauda džiau
giasi, kad rezultatai rodo 
jų partijos įtakos stiprėji
mą, konservatoriai rodo 
tam tikrą susirūpinimą.

Nekaltai įkalintas aiškina, 
kodėl jis prisipažino kaltu

Praga. — A. Londonas, 
buvęs Čekoslovakijos užsie
nio reikalų vice-ministras, 
neseniai tapo paleistas iš 
kalėjimo. 1952 metais jis 
tapo nuteistas kaip šnipas 
ii* išdavikas, bet dabar pa
skelbta, kad jis buvo nekal
tas. Vienok bylos metu 
Londonas teisme prisipaži
no visuose kaltinimuose.

Londonas dabar aiškino 
spaudai, kodėl jis prisipa
žino. Jis sakė, kad per tar
dymus prieš jį buvo naudo
tos “jėgos metodos.” “Ar 
tas reiškia, kad buvote 
kankinamas?” klausė vie
nas laikraštininkas. “Kaip 
nors panašiai,” atsakė Lon
donas.

Jis taipgi aiškino, kad 
prisipažino nebūtuose da
lykuose, nes šaltajam ka
rui einant, kaip komunis
tas, jis nenorėjo padėti Va
karams sunkinant bylos 
eigą. Jis sakė, kad už jo ir 
draugų suėmimą atsakingi 
“Berijos mokiniai Čekoslo
vakijoje.” Kai kurie tų 
“mokinių” dabar patys su
imti, sakė jis.

Darbo unijų 
kovos lauke
Piftsburghas. — Plieno 

darbininkų un. (USWA) 
algų komisija nutarė sta 
lyti bosams nemenkus rei
kalavimus: žymiai pakelti 
algas, teikti nedarbo kom
pensaciją per 52 savaites 
po atleidimo, premijas už 
darbą savaitgaliais ir t. t. 
Visi reikalavimai, sudėjus, 
prilygsta algos pakėlimui 
ant apie 25 centų per valan
da. I

Milwaukee. — American 
Motors Corporation pas
kelbė, kad 4,5000 darbinin
kų, kuriuos atleido iš dar
bo, atleist; neribotam lai
kui, nežinia, kuomet jie 
bus sugrąžinti darban. . .

Valstybininkų kelionės 
po pasaulį vis daugėja

New Yorkas. — Gal nie- 
■ kad pirmiau istorijoje val- 
• stybininkai tiek daug neke- 
į liavo, kiek dabar. Keleto 
mėnesių bėgyje Chruščio
vas ir Bulganinas lankėsi 
Britanijoje, Tito laikėsi 
Francūzijoje, Mollet ir Pi- 
neau dabar lankosi Mask
voje. Sekantį mėnesį Tito 
lankysis Maskvoje, o Len
kijos premjeras Cyrankie- 
wicz šią vasarą apsilankys 
Paryžiuje. Į Washingtona 
užvakar (antradienį) atvy
ko Indonezijos prezidentas 
Sukamo. Indijos premje
ras Nehru atskris Ameri
kon liepos 7 d. Paskui jis 
vyks Britanijon ir Francū- 
zijon, o vėliau Jugoslavi
jon.

Manoma, kad Mollet, ku-

Katalikų valdoma Colombia 
persekioja protestantizmą

Bogota, Colombia. — Vie
tinė evangelikų - protestan
tų taryba sako, kad valdžia, 
kurią kontroliuoja katalikų 
klerikalai, vis labiau perse
kioja protestantizmą. Per 

Į vieną mėnesį. uždaryta 30 
protestantiškų baž n y č i ų, 
suimti septyni protestantų 
pastoriai ir uždrausta lai
kyti protestantiškas pamal
das privatiniuose namuose 
arba laikyti protestantiš
kas klases vaikams ir suau
gusiems.

Colombijos protestantiš
kos organizacijos sako, kad 
katalikai, kaip atrodo, yra 
pasiryžę visai užgniaužti 
protestantizmą šalyje, pa
našiai, kaip tai padaryta 
Franco-Ispanijoje.

Ottawa. — Kanados sos
tinės pareigūnai sulaikė 
Tarybų Sąjungos ambasa
dos rūmų statybą.. Esą, 
jiems nepatinka to pastato 
architektūra.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Maskva. — Mollet ir Pi- 
neau pradėjo penkių dienų 
pasitarimus su Bulganinu 
ir kitais Tarybų Sąjungos 
valdžios vadovais. Pirmoje 
kalboje Maskvos aerodro
me Mollet kalbėjo apie tra
dicinę draugystę tarp So
vietų ir Prancūzijos, apie 
francūzų dėkingumą So
vietams už didelį pasiauka- 
vimą nugalint nacius. Bet 
jis taipgi davė suprast, kad 
Prancūzija planuoja likti 
NATO eilėse.

Washingtonas. — Iš Ne- 
braskos ateinantieji prane
šimai rodo, kad ten pirmi
niuose rinkimuose Eisen- 
howeris republikonų pusė
je gavo daugiau balsų, ne
gu Kefauveris demokratų 
pusėje.

ris dabar lankosi Maskvoje, 
pakvies tarybinius., vadus 
padaryti vizitą Paryžiun.

Maskvon vasaros pabai
goje atvyks Gaits- 
kell, britų darbiečių vadas. 
Jis, tiesa, ne valdžios gal
va, bet kaip darbietiškos 
opozicijos vadas, skaitomas 
galimu premjerų darbie- 
čiams laimėjus rinkimus.

Valstybės department© 
aukšti pareigūnai davė su
prasti, kad Washingtonan 
šią vasarą arba rudenį at
vyks Žukovas ir Eonievas. 
Tai būtų kaip ir dirvos pri- 
rengimas svarbesniam vi
zitui —Bulganino ir Chruš
čiovo. Patyrę stebėtojai sa
ko, kad toks tarybinių va
du vizitas Amerikon anks
čiau ar vėliau įvyks.

Vakarų Vokietijos armija 
jau gavo Amerikos tankus

Bremerhavenas. — Į Va
karų Vokietiją atplaukė 
pirmas Amerikos laivas su 
tankais ir kitais sunkiais 
ginklais naujam Vakarų 
Vokietijos Wehrmachtui — 
atstei^tajai kariuomenei, 
kuriai vadovauja gen. A. 
Heusingeris. Heusingeris 
buvo generolu ir Hitlerio 
kariuomenėje.

Atvežta 23 tankai, artile
rijos pabūklų, šarvuotų 
automobilių ir t. t. Uoste 
įvyko tam tikros ceremo
nijos, kuriose buvo sųgriež- 
ti Amerikos ir Vokietijos 
himnai. Gen. Heusingeris 
pasakė kalbą, kurioje jis 
sveikino tą “istorinį mo
mentą.”

Svoulas. — Rhee laimėjo 
prezidentinius rinkimus 
Pietų Korėjoje dauguma 3 
prieš 1. Mažai kas kreipia 
rimto dėmesio į laimėjimo 
reikšmę, nes visi čia žino, 
kad rinkėjai buvo terori
zuojami.

Dulleso akyse karinių jėgų 
sumažinimas yra ekonomijos 
karinės galios stiprinimas
Washingtonas. — Val

stybės f sekretorius J. F. 
Dulles savo spaudos kon
ferencijoje nemenkai nu
stebino laikraštininkus 
keistais aiškinimais, * ką 
reiškia tarybinių karinių 
pajėgų sumažinimas. Kai 
yra žinoma, Tarybų Są
junga paskelbė, kad ji pa
leis apie milijoną ir 200,- 
000 karių, tai yra, apie 
trečdalį po ginklais esan
čių vyrų.

Sekretoriaus Dulleso a- 
kyse tai ne tik ne žingsnis 
link taikos, bet gal net 
žingsnis link karo. Laikraš
tininkai po konferencijos 
reiškė savo nusistebėjimą, 
kaip Dulles galėjo tokią te
oriją išvystyti, o ta teorija 
yra: Sovietai demobilizuo
ja tiek karių ne todėl, kad 
jie pageidauja taikos, o to
dėl, kad jie nori naujų jė
gų pramonėje, kad tuomi 
stiprinti savo ekonominiai

Sprūsminis orlaivis pataikė j
Kanados vienuolyną., užmušė 17,

Ottawa. — Kanados ka
rinės aviacijos orlaivis nu
krito ir pataikė į Ville St. 
Louis vienuolyną netoli čia. 
Vienuolyne radosi 34'taip 
vadinamo Pilkųjų Seserų 
Kryžiaus vienuolių ir* vie
nas kunigas. 16 tų vienuo
lių, kurių dauguma buvo 
senyvo amžiaus, sudegė. 
Taipgi sudegė ir kunigas. 
Abu lėktuvo įgulos nariai 
taipgi žuvo.

Likusias vienuoles išgel-

Paradavo “Maroko” armija, 
bet jai vadovauja francūzai

Rabatas. — Čia įvyko 
pirmas taip vadinamos Ma
roko armijos paradas. Apie 
15,000 kareivių pramarša- 
vo pro sultoną Ben-Jusefą. 
Plevėsavo Maroko vėliavos, 
ant pravažiuojančių tankų 
matėsi naujai uždažyti Ma
roko ženklai.

Bet tos armijos prieša
kyje žengė marokietis ge
nerolas, kuris tik savaitė 
atgal dar tarnavo oficiališ- 
kai francūzams. Apie 400 
puskarininkių ir apie 100 
leitenantų bei kapitonų, 
kurie maršavo su ta armi
ja, buvo franzūzai. Unifor
mos dar tebėra fJancūziš- 
kos ir -tokie pat yra gink
lai.

Nacionalistiniai pogrin
džio veikėjai paskleidė la
pelius, kurie sakė: •

“Ta armija nėra mūsų. 
Tuo tarpu, kai gretimame 
Alžyre ir Tunisijoje fran
cūzai lie ją kraują, čia mū
sų sultonas lenkiasi jiems, 
skelbia, kad jis nepriklau
somas, nors faktinai jis jų 
vasalas.”

karinę galią.
Dulles sakė, kad Ameri

ka žinojo dar nuo balan
džio 24 dienos, kad Sovie
tai planuoja drastiškai su
mažinti savo karines pajė
gas. Jis priminė, kad Ame
rika po pasaulinio karo su
mažino savo karines pajė
gas nuo 12,000,000 iki apie 
3,000,000. Laikraštininkai 
betgi pastebėjo, kad Tary
bų Sąjunga karo metu irgi 
turėjo po ginklu keliolika 
milijonų, gal net arti 20,- 
000,0000, o paskui jas su
mažino iki apie 4,000,000.

Stebėtojai sako, kad Dul
les savo pareiškimais siekė 
išsklaidyti didelį teigiamą 
įspūdį, kurį tarybinių jėgų 
sumažinimas sudarė Eu- 
ropope. Beveik visa Euro
pos spauda, įskaitant kon
servatyvius britų laikraš
čius. kaip ’’Times” ir fran
cūzų kaip ”Le Monde,” tą 
žingsnį, sveikina.

bėjo aplinkiniai gyventojai, 
kurie atsiskubino į degantį 
pastatą ir jas ištempė. Kol 
kas surasta 17 lavonu, bet 
gali būti, kad žuvo ir dau
giau.

Baisi mirtis ištirpdinto 
plieno katile Italijoje

Milanas. — Viename vie-, 
tinių plieno fabrikų darbi- 
kinkas mirė baisia mirti
mi: jis įkrito į ištirpdinto 
skysto raudonai karšto plie
no katilą. Tokiame ištirp- 
dintame pliene, sakoma, 
ne tik kitos kūno dalys, 
bet ir kaulai pilnai sutirps- 
ta-sudega taip, kad nei 
ženklo nelieka.

New Yorkas. — Vietinis 
“Times” sako, kad tarybi
nis paskelbimas apie karių 
skaičiaus sumažinimą turės 
milžiniškos propagandinės 
reikšmės. Iš Europos sosti
nių jau ateina žinios, kad 
tas nutarimas buvo sutik
tas su dideliu pasitenkini
mu. Paryžiuje nurodoma, 
kad tas paskelbimas supuo
la su Mollet vizitu Maskvo
je ir jis prirengs dirvą 
draugiškesnėms ir optimis
tiškesnėms deryboms.

Ženeva. — 25 šalys, ku
rios dalyvauja tarptautinė
je muitų konferencijoje, 
nutarė mažinti muitus ant 
iš užsienio importuojamų 
daiktu. €

Katmandu. — 21 asmuo 
žuvo orlaivio nelaimėję. 
Orlaivis buvo Indijos.

ORAS NEW YORKE
Vėsu, giedra
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NUO ŽODŽIŲ PRIE DARBŲ
TARYBŲ SĄJUNGOS vy riausybės pranešimas, kad 

ji sumažina savo šalies ginkluotąsias jėgas, nuskambėjo 
pasaulyje didelio džiaugsmo garsu.

Tai reiškia, taikos mylėtojai sako, kad socializmo 
šalies vyriausybė jaučia, jog karo pavojus šiandien yra 
kur kas mažesnis negu buvo prieš keleris metus. Tai 
reiškia dar vieną žingsnį — didelį žingsnį—padarytą už 
taikos išlaikymą pasaulyje.

Tik neseniai Tarybų Sąjungos ginkluotosios jėgos 
buvo sumažintos virš 600,000 karių. Na, o dabar dar di
desnį žingsni toji šalis padarė, paskelbdama, kad suma
žina savo ginkluotąsias jėgas 1,200,000 žmonių.

Bus paleistos 63 divizijos; bus ištraukta iš Rytų 
Vokietijos 30,000 Tarybinės Armijos dalinių ir paleisti 
civiliniam gyvenimui.

Bus padėti į rezervą 375 didesni bei mažesni karo 
laivai, o jų įgulos demobilizuotos.

Visa tai, sako Tarybų Sąjungos vyriausybė, bus at
likta bėgyje vienerių metų—iki sekamų motų gegužės 
men. 1 d.

Aiškus daiktas, kad tokiam skaičiui žmonių pa
leisti iš ginkluotųjų jėgų reikia nemaža laiko; tai ne 
vienos dienos darbas.

Kartu su tuo bus proporcionališkai sumažintas ir 
karinis biudžetas.

KODĖL TARYBŲ SĄJUNGOS vyriausybė tai daro?
Mums atrodo, jog tai yra daroma dviem tikslais:
1. Tarybų Sąjungos pramonė auga, plečiasi nepapras

tais tempais. Jai reikia žmonių, reikia darbininkų. Rei
kia žmonių ir žemės ūkiui. Ir štai, paleidus iš ginkluo
tųjų jėgų 1,200,000 jaunų vyrų, lavintų žmonių, atsiras 
didesni rezervai darbui—pramonei ir žemdirbystei.

2. Tarybų Sąjungos vyriausybė, kaip žinia, griežtai 
laikosi nusiginklavimo politikos. Ji tai siūlė ir tebesiūlo 
Amerikai ir kitoms šalims. Sumažinkime ginklavimą, 
jį nuolat pabrėžia; užtikrinkime pastoviai taikai ateitį. 
Ir ji pati pirmoji duoda tam pavyzdį—ji mažina savo 
ginkluotąsias jėgas, nežiūrint to, kad nusiginklavimo 
klausimu laikyta konferencija Londone ir nepavyko.

Jei Amerika, Anglija, Francūzija ir kitos šalys pro*, 
porcionališkai sumažins savo ginkluotąsias jėgas, sako 
pranešimas iš Maskvos, tai Tarybų Sąjunga darys žy
gius dar didesniam sumažinimui savo karinių jėgų.

JUNGTINIŲ TAUTŲ vyriausybės organai mano, 
kad šiuo tarpu Tarybų Sąjunga turi apie 4,000,000 vyrų 
po ginklu.

Na, o Jungtines Valstijos turi 2,900,000 vyrų gink
luotosiose jėgose.

Kai Tarybų Sąjunga paskelbtąjį planą praves, tuo
met abiejii šalių ginkluotosios jėgos (vyrų skaičiumi) 
daug maž susilygins.

Bet Tarybų Sąjunga kur kas didesnė geografiškai— 
apie tris kartus tokio didumo, kaip Jungt. Valstijos; ji 
turi kur kas daugiau gyventojų. Tuo būdu jai tektų 
visuomet turėti ir daugiau kariuomenės, nes jos rube- 
žiai labai ilgi.

Be to, Jungtinės Valstijos turi arti Tarybų Sąjun
gos rubežių savo militarines įgulas. Vadinasi, Tarybų 
Sąjunga turėtų turėti didesnes ginkluotąsias jėgas.

Washington!) “nevierni tamošiai” .dabar sako,’ mes 
negalime pasakyti iš tikrųjų, ar Tarybų Sąjunga šią pro
gramą praves gyvenimam todėl mes neprivalome ma
žinti amerikinių ginkluotųjų jėgų. O mes manome, kad 
ir Amerika turėti] pasekti tuo pavyzdžiu; mažinti gin
klavimąsi, o ne didinti jį.

APIE “VABALNINKO ŽYDUS”
BRONIUS TAMAŠAUSKAS, iš Vabalninko, parašė 

savo dėdei, B. Sadauskui, į DeKalb, Ill., laišką (tilpo 
Vilnyje), kuriame, be kitko, sako:

“Dėdė klausei manęs apie Vabalninko žydus. Kada 
1941 metais Lietuvą užplūdo vokiečiai, tuojau surinko 
visus žydus, nuo mažiausio iki seniausiam, miestuose ir 
kaimuose. Juos vežė ir varyte varė į miškus ar šiaip 
į laukus. Ten liepė iškasti dideles duobes ir sušaudę su
vertė. Daugiausia šaudė vokiečiai, bet buvo nemaža ir 
lietuvių, kurie pataikavo vokiečiams ir prisidėjo prie 
masinių skerdynių. Vabalninke liko tik 4 ar 5 žydai, 
per karą juos slėpė ir viešumon išėjo tik tarybinei ar
mijai išvijus vokiečius iš Lietuvos. Mažam skaičiui pa
sisekė pabėgti nuo nacių į Tarybų Sąjungos gilumą.”

Reikšmingas pasakymas tas: “buvo nemaža ir lietu
vių, kurie pataikavo vokiečiams ir prisidėjo prie ma
sinių skerdynių.”

Mes tai visuomet sakėme !

VIENYBĖS BĖDOS
Brooklyno savaitraštis 

Vienybė, gyvuojanti jau 70 
metų, turi bėdų, kurių, be
je, turi ir visi lietuviškieji 
laikraščiai Amerikoje: sto
ka technikų, stoka lavintų 
darbininkų.

Dėl to užpereitą savaitę 
Vienybė neišėjo, nebuvo 
kas surenka raides. Praė
jusią savaitę ji išėjo nau
jame—tabloidiniame —for
mate, taipgi jau kitaip ga
minta, be linotipininko tal
kos.

Pati redakcija praneša:
“Ši nauja spaudos techni

ka, pakeičianti linotipą ir 
kitas gutenbergines spaus- 

, diliajam žodžiui gaminti 
i priemones, susideda iš dvie- 
; jų nedidelių, mašinų, kurios 
vadinamos Vari-Typer ir 
Coxhead-Liner.

“Šitomis priemonėmis pa
gaminti puslapiai fotogra
fuojami, atmušami alumi- 
nėse plokštelėse, iš kurių 

| vėliau spausdinamas laik- 
i rastis.

“Ir tai vadinama OFF- 
I SET procesu.

“Tokiomis priemonėmis 
! yra padarytas šis Vienybės 
numeris.

“Ne viskas jame yra taip, 
kaip mes norėtume. Bet tai 
yra pradžia, kurį, kaip ir 

■ kiekviena pradžia, negali 
būti tobula.”

Tenka pastebėti, kad Vie- 
. nybė dabar grįžo į tokį pa- 
i tį formatą, kokiuo ėjo prieš 
i 70 metų Plymouthe. 

____ — 
televizija 
LENKIJOJE

Iš Varšuvos pranešama: 
' “Lenkijoje įgauna vis pla- 
I tesnį užmojį televizija. Baii- 
| domasis televizijos centras 
Varšuvoje veikia jau kele
tą metų. Jis reguliariai 
transliuoja televizijos pro
gramas. Dabar šalyje sta
toma eilė naujų televizijos i 
stočių.

“Kultūros ir mokslo rū
muose Varduvoje įrengia
mas televizijos centras, ku
ris artimiausiu laiku pra- 

i dės veikti. Čia baigiami 
montuoti galingi televizijos 
siųstuvai, kurie gauti iš 
Tarybų Sąjungos. Gegužės 

1d. stotis Rūmuose pradės 
normaliai veikti ir regulia
riai transliuoti televizijos 
programas.

“Statomas taip pat tele
vizijos centras Lodzėje. Lo
dzės centras bus aprūpin
ta naujausia televizijos 
aparatūra. Numatyta, kad 
televizijos centras Lodzėje 
bus perduotas eksploataci
jon iki nacionalinės šventės 
—liepos 22 dienos.

“Ruošiama techninė do- 
k u'm e n t a c i j a televizijos 
.centrui, kuris statomas Sta
lingrade. Naujas televizi
jos centras Silezijoje taip 
pat stos rikiuotėn artimiau
siu laiku.”

Na, o Lietuvoje televi
zija bus-įvesta šiemet. Vil
niuje baigiama statyti rū
mai, iš kurių bus transliuo
jama televizija.

Latvijoje, Rygoje, televi
zija jau veikia nuo praėju
sių' metų. Rygos progra
mas mato ir arčiau Latvi
jos gyvenantieji Lietuvos 

‘.žmonės, kurie turi priimtu
vus.

jog ji negali patenkinti 
Kongreso užkvietimą at
vykti į Kanadą, kadaųgi 
Kanados ambasada Mask
voje neduoda vizų.

“Ambasada, matyti, at
sisako duoti vizas instruk
tuota 011 a w o s, kadangi 
kiek anksčiau imigracijos 
ministras davė suprasti, 
jog moterų delegacijai ne
bus leista lankytis Kana
doje.”

MINSKAS VIS GRAŽĖJA 
IR DIDĖJA

Baltarusijos sostinė Mins
kas karo metu vokiečiu bu
vo baisiai sugriautas. Po 
karo jis pradėtas atstatyti 
ir įmestas auga labai spar
čiai . Buvo pastatytas ten 
didžiulis automobilių-sunk- 
vežimių fabrikas, sparčiai 
dygsta nauji gyvenamieji 
namai. Eltos koresponden
tas dabar praneša, kad ne
seniai Minsko miesto tary* 

| ba paskyrė dar 343 milijo
nus rublių statybai. Skaito
me :

“Auga ir tvarkosi Bal
tarusijos sostinė — Mins
kas. Vien per pastaruosius 
penkerius metus atiduota 
eksploatuoti apie penkis 
šimtus tūkstančių kvadra
tinių metrų naujo gyvena
mojo ploto, daug kultūrinių- 
buitinių įstaigų ir mokyklų 
pastatų.

“Šiemet gyvenamųjų na
mų, kųltūrinių-buitinių pa
statų statybai ir miesto 
tvarkymui asignuoti 343 

j milijonai rublių. Turi būti 
pastatyti 12i9 daugiaaukš
čiai gyvenamieji namai, 4 
mokyklos, 18 vaikų darže
lių ir lopšelių, 33 parduo
tuvės. Miesto darbo žmo
nės gaus 124 tūkstančius 

[kvadratinių metrų naujo 
į gyvenamojo ploto—42 pro- 
i centais daugiau, negu 1955 
metais, 11 kinoteatrų, prof
sąjungų kultūros rūmus, 
‘Dinamo’ stadioną, eile klu- v 7 4.
bu, gydymo įstaigų, ‘ždano- 
vičių’ v a n d e n s saugyklą. 
Numatpti dideli miesto 
tvarkymo darbai. Bus to
liau išvystytas miesto trans
portas •

“Šiemet bus pradėti sta
tyti Baltarusijos verslinės 
kooperacijos tarybos kultū
ros rūmai, automobilių ga
myklos kultūros rūmai, is
torijos - kraštotyros muzie
jus, nauji kinoteatrai ir 
klubai.

LAIŠKAS IŠ
Juozas Aleksaitis, iš Es

sex, Conn., gavo laišką nuo 
savo brolio sūnaus, Zigmo, 
18 metų amžiaus. Zigmas 
gyvena Ukmergėje, ir šie
met baigė vidurinę mokyk
lą. Jis, be kitko, mokosi 
ir anglų kalbos. Laišką 
spausdiname ištisai.—Red.

Ukmergė 
1956. IV. 12.

Mielas Dėde,
Štai po ilgos pertraukos 

aš vėl rašau Jums. Juk pa
skutinį kartą aš Jums ra
šiau, kai dar buvau ketvir
to skyriaus mokinukas. 
Praėjo daug metų, aš išau
gau, ir štai, šiais metais aš 
baigiu vidurinę mokyklą, 
prieš mane atsiveria platūs, 
galbūt sunkūs, o tuo pačiu 

i ir įdomūs gyvenimo keliai. 
Pasikeitė ir mano galvose
na, paplatėjo žinių akiratis. 
Tad po tokio ilgo tylėjimo 
sveikinu Jus, Dėde, ir lin
kiu Jums ilgiausių metų bei 
geros sveikatos. Taip pat 
leiskite padėkoti Jums už 
laišką, kurį neseniai gavau.

Dėde, Jūs man labai pa
tinkat dėl to, kad Jums ne
nusibodo gyvenimas, kad 
Jūs nežiūrite į jį per juodus 
akinius. Jūs viskuo domi
tės, esate žvalus. Jūsų laiš- 7 v
kas dvelkia jaunatviška 
energija, kurios trūksta 
daugeliui, pasiekusių Jūsų 
amžių, žmonių.

Dabar šiek tiek apie sa
ve. Štai jau pavasaris. Jis 
vis labiau ir labiau įsi
gali “pargriaudamas žie
mos. šaltos triūsus,” — kaip 

I rašė K. Donelaitis. Su pa-. 
I vasariu ateina ir baigia
mieji egzaminai. Jie prasi
dės gegužės 25 dieną. To
dėl dabar mes, abiturien
tai, stengiamės—- daug mo- 

i komės, kad galėtumėm juos 
išlaikyti kuogeriau. Man 
taip pat priseina daug 
dirbti. Šalia mokslo, taip 
pat dalyvauju ir užklasi
niame darbe: chore, dra
mos būrelyje, redaguoju
sporto būrelio sienlaikraš
tyje. Mano gyvenimas įvai-

2 pusi* Laiavė (Liberty). iKetvirt., Gegužes (May) 17, 1956

NEDUODA VIZOS
Liaudies Balsas rašo:
“Kanados Moterų Kon

gresas praneša, kad Tary
bų Sąjungos moterų dele
gacija iš penkių pranešę,

Pažanga bent dalinai ga
lima ir esamoje santvarko
je, jeigu piliečiai rimtai pa
reikalautų pagerinimų ir 
valdžios paklausytų tų pa
raginimų. Pavyzdys: 1935 

j metais, kai kūrėsi valdinė 
kaimui elektrifikuoti įstai
ga (REA), tiktai 11-oj pro
centų šalies užmiesčio tebu
vo elektra. Gi 1953 metais 
jau apie 90 procentų visos 
farmų srities jau apšviesta 
su elektra.

Apie 55 procentai JAV 
farmerių pasiima 95 pro
centus visų šalyje iš farme- 
riavimo pajamų.

• 1

Apie 15 procentų Ameri
kos farmerių 1950 metais 
buvo tik dalininkais tų far
mų, kurias jie dirbo, Kiti 
27 procentai buvo rendau- 
ninkais. Apie ketvirtadalis 
iš tų, neišgalėdami užsimo
kėti rendosj jie dirbo že
mės savininkui už dalį der
liaus, arba už kampelį že
mės savo pasėliams, pana
šiai, kaip kad buržuazinėje 
Lietuvoje dirbdavo kume
čiai. 4

iais ir įdomus. Kaip įdo
mu, pavyzdžiui, sukurti kad 
ir eilinį vaidmenį pjesėje, 
arba klausytis žiūrovų plo
jimų, kurie* reiškia padėką 
už gerai sudainuotą dainą. 
Mūsų būrelis jau pastatė 
dvi keturių veiksmų pjeses 
—Minko (ukrainiečių dra
maturgas) “Nemonint pa- 

[ vardžių,” o taip pat Ky- 
Imantaitės - Čiurlionienės 
! “Pinigėlius.” Įdomu taip 
5 praleisti laisvą nuo pamokų.
ruošimo laiką.

Rudenį buvau pradėjęs 
šoferių ratelio užsiėmimus, 
bet vėliau tas ratelis iširo 
ir mes nutraukėm užsiėmi
mus. Vis dėlto man patin
ka technika ir, aplamai, 
techniškieji mokslai. Ta
čiau dar labiau mane* vilio
ja literatūra. Baigęs mo- 
kyklą aš galvoju stoti į Vil
niaus universitetą, studi
juoti žurnalistiką. Žurna
listika, mano nuomone, la- 
gai įdomus mokslas, o taip 
pat įdomi ir profesija. Žur
nalistas daug važinėja, ieš
ko savo laikraščiui reika-
lingos medžiagos, o čia kaip 
tik žmogui reikalingas pa
stabumas, išradingumas ir 
gera vaizduotė. Aš, žino
ma, nebūsiu aprašinėjančių 
pigias gatvės scenas “pieš
tuku,” —* kaip taikliai to
kius laikraštininkus apibū
dino Petras Cvirka. O pas 
mus tokių ir nesama. Ma
no siekimas būti gilių 
straipsnių autoriumi, gal 
būt net rašytoju. Nuo to

LIETUVOS
laiko, kai Dėdė skaitėt ma
no pirmąjį eilėraštį, aš pa
rašiau tik porą apsakymė
lių. Jų aš nedaviau į spau
da, nes nebuvo ka duoti: 
jie dar buvo silpnoki. Ta
čiau aš tikiuosi ką nors iš
spausdinti. O jei tai pa
vyks, tai atsiųsiu Dėdei 
pirmą savo išspausdintą 
kūrinį. Dabar nėra laiko 
rašyti — reikia daug moky
tis. Norint įstoti į univer
sitetą, reikia laikyti stoja
muosius egzaminus. Man, 
kaip stojančiam studijuoti 
žurnalistiką, reiks laikyti 
egzaminus iš lietuvių kal
bos ir literatūros (raštu ir 
žodžiu), rusų kalbos ir lite
ratūroj (taip pat raštu ir 
žodžiu), istorijos, Konsti
tucijos ir anglų kalbos (visi 
žodžiu). Beje, aš mokau
si anglų kalbą štai jau sep
tinti metai. Ją, kaip ir 
kiekvieną svetimą kalbą, 
sunku mokytis, bet mes ne
nusimename. Jei mums 
reiktų, mes jau truputį ga
lėtumėm susikalbėti angliš
kai. Gytis anglą kalbą mo
kosi penktus metus. Anglų 
kalbą labai įdomu mokytis: 
ji turtinga ir graži, tik sun
kumų sudaro tarimas. Mes 
mokykloje jau verčiame 
“Martyną Idną,” “Davydą 
Koperfieldą,” o taip pat 
kai kuriuos Galsuorsi, Drei- 
zerio kūrinius. Vidurinėje 
mokykloje svarbiausias dė
mesys kreipiamas į verti
mą. Man labai įdomu bū
tų, jei Dėdė parašytumėte 
man kokį ketvirtadalį laiš
ko angliškai. Kažin, ar aš 
jį išversčiau, ar ne?

Beje, apie Gytį. Gytis 
mokosi devintoje klasėje. 
Jis mokyklą baigs sekan
čiais metais. Gytis daugiau 
domisi matematika. Ji jam 
sekasi. Jis galvoja būti in
žinieriumi. Gytis geras 
sportininkas. * Jis žaidžia 
mokyklos krepšinio ir tink
linio jaunučių rinktinėse 
(15-16 metų). Jam dar tik 
15 metų. Jis labai jaunas

baigs vidurinę: vos 16 me- 
tvų. Jam sunku su akimis: ‘ 
jos sugadintos ir todėl jis ’ ' 
turi nešioti akinius. Nuo 
akinių, sako, kai kas pa
sveiksta. Gal ir jis pradės 
gerai matyti.

Taigi, Gytis už poros me
tų jau studentas. Jis aš
traus proto, greitos orien
tacijos žmogus. Man atro
do, kad iš jo išeis geras in
žinierius.

Dėdė klausiat, ar aš mėgs
tu muziką ir kas man la
biau patinka: dainos ar 
muzika. Man daugiau pa
tinka dainos, ypač lyrinės, . 
tačiau neišdildomą įspūdį , 
man palieka ir muzika. Ma
no muzikinis skonis dar nė
ra pakankamai išlavėjęs, 
tačiau kai kuriuos klasikų 
kūrinius aš jau suprantu. 
Man labai patinka didingas 
Čaikovskio koncertas forte
pijonui su orkestru, nuo
stabi savo vaizdingumu ir 
jausmingumu Šopeno-Listo 
“Mėnesienos serenada,” ku
rią aš girdėjau tik du kar
tus, bet ji man nuostabiai 
patiko.

Ypatingai gražūs Paga
ninio kūriniai smuikui. Ta 
proga galiu pasakyi, kad 
neseniai perskaičiau knygą 7» 
“Paganinio likimas.” Mane 
labai sujaudino kupinas au
drų ir pergyvenimų didžio
jo smuikininko gyvenimas 
ir jo pasmerkimas. Šioje 
knygoje atskleistas visas 
supuvusios moralės, melo ir 
šmeižo pilnas, viduramžių 
gy ven i m as—a u kštosio s v i - 
suomenės gyvenimas. To
kios knygos duoda labai di
delę naudą žmogui — tau
rina žmogaus sielą, lavina 
meninį skonį.

Dėde, parašykite, kokie 
kūriniai Jums labiausiai 'f 
patinka, kokius Jūs groja
te? Man Tėtė pasakojo, 
kad Jūs esate labai muzi
kalus žmogus — grojate vi
sais instrumentais. Mes su 
Tėte taip pat truputį gro
jame gitara.

Good bye, my dear uncle!
Yours Zigmas

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

Pripratimais vartoti nar
kotikus — pražūtingas da
lykas. Labai dažnai, kai 
žmogų suima dideli skaus
mai arba įsivyrauja kokia 
varginanti chroninė liga, 
gydytojas duoda morfino 
ar kitokio prisipratinamo
jo vaisto — narkotiko 
(“dope”). Dar pusė bėdos, 
jei toks narkotikas tik ret
karčiais vartojamas. Bet 
visa bėda yra ta, kad li
gonis greit pripranta prie 
tokio svaigalo ir jau pas
kui nebegali be jo apsieit, 
pasidaro narkotiko auka. 
N a r k o t i kų prisipratėliai 
yra gyva nelaimė, gal net 
blogiau, negu pati mirtis. 
Narkotikų auka pasidaro 
visai kitokis sutvėrimas, vi
siškai pasikeičia jo valia, 
protavimas, nuotaika.

Dabar tūlose ligoninėse 
apsieinama visai be narko-; 
tiku. Vieton kokio morfio 
gydytojai vartoja kokį 
lengvesnį skausmą maži
nantį vaistą. Pastaraisiais
laikais vartojamas meta- 
dona$ (“methadone”), 
kurs nesudaro prisipratini- 
nlp pavojų.

Vieton stipriųjų narkoti
kų galima vartot bet ko
kius nenarkotiškus vaistus. 
Be to, daug padeda skaus
mui malšint fizioterapija, 
diatermija, ultraviolet 1 n ė 
šviesa, gal net kurio ner
vo perpiovimas ar užmig
dymas ar operacija. Ir la-

bai daug reiškia gydytojo 
simpatingas, žmoniškas ap
siėjimas ir paguoda.

Skausmas paprastai nėra 
vien tik fizinės ligos simp
tomas, bet yra visos asme- * 
nybės patirtis.

Ypatingai reikia atsar
giai su narkotikais girtuok
liams, alkoholikams ir apsi
metėliams.

Įgelo ar įkando kas, besi
maudant? Gal kokia nuo
dinga žuvis, dėlė, siurbėlė, 
kirmėlė, ungurys? Tokių 
nuotykių pasitaiko. Kas ta
da daryt? Žmonės viską 
išbando, ką tik turi po ran
ka. Deda tabokos sunką,> 
sukramtytą taboką, šlapu
mą, net ir sumaigytą tara
koną, degtinę ar kokį vais
tą—adrenaliną.

Daug geriau tai šilima, 
šilima palaipsniui mažina 
gėlimą. Pat pirma gerai 
perplauk žaizdą, sūriu van
deniu, kišk koją karštant
vandenin (žinoma, neper- 
daug karštan, ne verdan
čiam bet šiaip pusėtinai 
karštoka n vandenin) ir 
mirkyk jame gerą pusva
landį ar valandą. Kai van
duo ima praaušt, įpilk kiek 
verdančio, vis kad būtų ga
na šiltas. Paskui pridėk 
kokį švarų antiseptiška 
raištį, — galima vilgyt ir ■ 
alkoholiu. Jei kaip, paskui ~ 
pas gydytoją.



j Naujos statybos Vilniuje
Auga ir gražėja Tarybų 

Lietuvos sostinė Vilnius. 
Nerasime jame nė vieno 
rajono ar didesnio kvartalo, 
kuriame nevyktų didžiulės 
statybos. Anksčiau buvusių 
griuvėsių vietoje išaugo 
gyvenamieji namai, mokyk
los, klubai, vaikų darželiai, 
ligoninės.

Nuolat auga respublikos 
sostinės pramonė. Vien pra
ėjusiais metais rikiuotei! 
stojo plataus vartojimo 
elektrotechnikos reikmenų 

g gamyklos pagrindinis kor- 
* pusas, pastatytas naujas 

medžio apdirbimo fabrikas, 
nauji “Elfos” gamyklos ce
chai, išplėsta eilė kitų įmo
nių.

Vis daugiau darbininkų 
ir tarnautojų apsigyvena 
naujuose, gerai įrengtuose 
butuose. Praėjusių metų 

' pab a i g o j e šermukšnių 
gatvėje buvo pastatytas gy
venamasis namas “Kros
nies” fabriko darbininkam. 
Naujam 26 butų pastate K. 
Požėlos gatvėje neseniai ap
sigyveno Vietinės ir kuro 
pr a m onės ministerijos 

t darbuotojai. Įkurtuvės at
švęstos ir 1,400 kvadratinių 
metrų ploto gyvenamajame 
name Gorkio gatvėje. Nau
juose pastatuose Antakal
nyje įsikūrė Vilniaus klini
kinės ligoninės darbuotojai. 
Iš viso pastaraisiais metais

mieji darbai.
Tauro kalne šiemet pra

dedami statyti LTSR Vers
linės kooperacijos tarybos 
kultūros rūmai, kuriuose 
bus 1,000 vietų žiūrovų sa
lė, kinoteatras, sporto salės, 
biblioteka, skaityklos ir kt. 
Kartu su šio pastato staty
ba pradedami ir viso Tauro 
kalno sutvarkymo ir apžel
dinimo darbai.

Vis labiau didėja miesto 
žaliasis plotas. Vien tik 
pereitais metais mieste pa
sodinta apie 27,000 medžių, 
apie 30.000 dekoratyvinių 
krūmų. Šiemet miestas pa
sipuoš naujais skverais, so
dais ir gėlynais.

Daug dėmesio šiais me
tais skildama senosios mies
to dalies sutvarkymui.

Šimtmečiais šiame rajone 
namai buvo statomi nepla
ningai, be vandentiekio ir 
kanalizacijos . Siaur o m i s 
gatvelėmis buvo sunku pra
važiuoti. Šiuo metu atlieka
mi tyrimai, kurių tikslas 
pagerinti tos miesto dalies 
sanitarinį stovį nepažeid
žiant jo architektūrinio 
vaizdo.

Šiais metais bus nutiesta 
nauja, 25 metrų pločio med
žiais ii* dekoratyviniais 
krūmais apsodinta asfaltuo
ta magistralė, kuri sujungs 
aerostotį su miesto centru. 
Bus rekonstruojamos bei

Cleveland, Ohio
Pirmieji šių metų piknikai

Pirmas šių metų piknikas 
įvyks LDS 55 kuopos gegužės 
27 dieną visiems gerai žino
moj vietoj. J. Rūbo piknikų 
darže ant 422 kelio. Visi pik
nikų lankytojai, o LDS kuopų 
nariai ypatingai, kviečiami 
dalyvauti. Rengėjai pasiruo
šę visus svečius visukuom ap
rūpinti ir tinkamai pavaišinti.

Po žiemos šalčių bus vi
siems pravartu išvažiuoti į 
laukus ii- tyru oru pakvėpuoti.

Antras šių metų piknikas 
tai bus bendras piknikas su 
akroniečiais. Jį rengia bend
rai LDS 4-tas apskritis-su Ak-, 
rono 73 kuopa. Jis įvyks bir
želio (June) 10 d. Kovach 
Picnic grounds, 3142 Ridge
wood Rd. prie Copley, Ohio. 
Iš Cleveland© važiuokite 21 
keliu (jį rasite prie E. 71 St. 
ir Broadway). Davažiavę Co
pley miestuiką, tuoj* po kairei 
rasite Ridgewood Rd. ir neto
li pikniko vietą. Dėlei šio pik
niko yra platinami Clovelan- 
de ir Akrone tikietukai. Pa
tartina visiems jų įsigyti ii’ 
ką nors vertingo gauti. Per 
pereitus kelis motus šie ben
dri piknikai buvo vieni iš di
džiausių ir smagiausių, nes 
akroniečiai visuomet viską la
bai rūpestingai prirengia. To
dėl nėra abejonės, kad jie tą 
padarys ir šį kartą. Perskaitę 
šį pranešimą, tuoj išsikirpkite 
kelrodį, tai važiuojant nerei
kės klaidžioti, kas suteikia 
daug nemalonumų.

J. Žebrys

Bendro pikniko surengimo 
reikalais nutarta šaukti 22 ir 
190 kuopų ir apskrities komi
teto narių susirinkimą birželio 
19 d. Todėl abiejų kuopų 
valdybos privalo pasirūpinti 
savų narių pakvietimui. Pikni
kas įvyks rugpiūčio 29 dieną.

Konferencijos paskirtos au
kos $60, išdalintos sekamai: 
LLD centro reikalams $15, 
“Laisvei” $10, “Vilniai” $10, 
“Liaudies Balsui” $5 ir $20 
taipgi padalinta apšvietos la
bui.

Prie spaudos pikniko, kuris 
įvyks rugpiūčio 2 d., prisi
rengimas atidėtas iki po Cle
velando Draugijų Sąryšio su
sirinkimo, su minčia, gal Są
ryšis pasiims surengti spaudos 
pikniką.

Susirinkime kilo sunnanjųnas 
surengti užuojautos parinkę 
sergančiam mūsų nuolatiniam 
atsidavusiam vajininkui ir vei
kėjui Petrui Rodgers. Bet il
gokai padiskusavus, atidėta 
ant toliau, nes dabar esančios 
visos dienos užimtos.

J. N. S.

kaitė, o kitus valgius—.A^ Kik 
kaitienė. Nakvynes davė: R.
A. Wallent, J. A. SkirmonL
B. W. Ambrose, J. Stigienė, 
M. Gutauskienė, O. P. Kli
mai, K. J. Sireikis, E. F. Kau- 
iakis, Eva Kavolienė, T. Ka
minskienė, K. Beniulis, Geo. 
Shimaitis, J. Vaitaitis. Dar 
buvo vietos ir pas Navickienę, 
A. Railą, Ami Stirienę.

Ant rytojaus newyorkiecius 
atsisveikinome ir jie išvyko 
namo. Visiems ačiū už nak
vynes!

Geo. Sbimaitis

jokio atlyginimo, tiek daug 
darbo įdeda. Tačiau reikia 
pastebėti, jog pastaruoju lai
ku, rodosi, neduoda pakanka
mai maisto už bilietą, tai tas 
mažina mūsų parengimus.

Jaunutis

eksploatacijon perd uotą 
beveik 23 tūkstančiai kvad
ratinių metrų gyvenamojo

Lawrence, Mass.
Eilė dirbtuvių pasirašė kon

traktą su dari), unija. Trys 
dirbtuvės, šeivų išdirbystės, 
pasirašė kontraktą, pakeliant 
10 nuoš. darb. algas. Pirmiau 
nauja popierinių baksų išdir- 
bystė, atsikėlusi iš Bostono, 
pasirašė naują kontraktą, pa
keliant darbininkams 18 pro
centų algos. šitos dirbtuvės 
darbininkai laimėjo per strei-

Laisvės skaitytojai — linkiu 
greito jiems pftsveikimo.

Iš Toronao, Kanados, Stukie- 
nės seseres sūnus svečiavosi 3 
savaites pas A. Stukus.

Višniauskas jau išvyko Ka- 
nadoh atgal.

* * *
Juozas Lapukas jau sugrį

žo iš ligoninės ir jau susvei- 
kęs, dirbinėja apie namus. 
Tai pagelbsti nesveikuojan
čiam Martinkui malkas skal
dyti. P. Petrov

Lewiston-Auburn, Me.
Gegužės 13 d. aplankiau A. 

Kaulakį, kuris yra ligos nu
kamuotas—sunkiai keliasi iš 
lovos. Apie dvi savaites išbu
vęs ligonbuty, jau sugrįžo na
mo. Gydytojai nieko tokio ne
surado. Jaučiasi silpnas ir 
valgyti nenori. Jau. 75-tus me
tus amžiaus žygiuoja, tai ir 
senatvė slegia.

Aš pasakiau taip: pavasa
rio dienos sušils—tai ir Jūs 
susveiksite. Alizas atsakė:

—Reikėtų daržą apsėti.
Sustojau pas F. Apšegą— 

jis irgi nesveikuoja. Tik Fran- 
kis išrodo gerai. Mat, jis turi 
gerą žmoną — ji dirba dirb
tuvėje ir savus namus apžiūri, 
dar ir gražiame automobilyje j 
savo vyrelį pavežioja. Čia su>- 
tikau F. Kaulakį su žmona iš 
Montello, Mass., tai abu atvy
ko atlankyti brolį. Dar ir M. 
Byronas su žmona čia lankėsi.

Nesijaučia gerai ir L. Sale- 
monienė, tik ji dar įstengia 
pamelžti karves ir vištas pa
lesinti.

Virš minėti ligonys yra

Keamy-Harrison, N. J.
llarrisoniečiai darbuojasi, 

kiek išgali, sukėlimui Laisvės 
$15,000 fondo. Prie Laisvės 
rėmėjų klubo prisirašė keturi 
nariai, užsimokėdami po $25. 
Du įstojo į šį klubą pirmiau 
—viso turime šešis narius.

Gerbiamieji, kurie galite ir 
norite paremti savo dienraštį, 
malonėkite kreiptis pas Setią 
Joną, jis jums padės.

Senas JonasI
ass.
išveš

•

tautelė 
i”, kul-

Jų ma- 
žmogus 

lyje, tuo 
mirties.

ą, bado 
prisiriša 
nešioja 

at, gam- 
>ks, kad 

ko nevartoji, tai tau ir nerei
kalinga. Sakoma, kad Pakyriu 
abelnąs gyvenimas iki 3,0-35 
metu amžiaus.

Kai žmogus gyvena ir sten
giasi gyventi, bet dėl vieno
kios ar kitokios priežasties 
miršta, tai giminės ir pažįsta
mi su apgailėjimu palaidoja 
ir kartas nuo karto prisimena 
io gerus darbus. Bet kai 
žmogus gyvas miršta, tai kai 
sutinki tokį buvusį žmogų, net 
pykčio šiurpas nukrečia, tarsi 
jis tyčia pasirodo viešai, kad 
kitus sunenvuoti. Tokių gyvų 
nabašninkų dabar niekur ne
stinga, o labiausiai pasižymi 
mūsų pensininkai — aišku, ne 
visi. Prisiminus, kaip jie buvo 
jaunesni, dirbo dirbtuvėse, 
dalyvavo viešame judėjime ir 
neaplenkdavo nei vieno pa
rengimo, o dabar, kuomet 
liuosi nuo darbo, nuo šeimy
nos, tai per visus metus ne
pamatysi jokiame parengime; 
jie it tie pakyrai įsikalba ne
būtus daiktus, nustato kiek 
ant dienos tik gali praleisti, 
kiek miegoti ir kaip toli pės
čias gali iluieiti ir kad vėjas 
ar lietus neužkluptų.

* * «•
Gegužės 6 d. LLD 2 kuo

pos moterų skyrius buvo su
rengęs vakarienę, kad pradė
jus dienraščio- Laisvės vajų. 
Svočių susirinko gal mažiau
sia iš visų parengimų kokie šį 
sezoną yra buvę. Po užkan
džių worcesterietis Jonas 
Skliutas perstatė dabartinę 
dienraščio Laisvės padėtį ir 
tas gana vykusiai jam sekėsi. 
Jis pasakojo, kaip jiems se
kasi Worcestery Laisvės va
jus. Pasiklausykite:

—Pas mus vajus jau išsiju
dinęs ir, žinoma, jūs, south- 
bostoniečiai prie mūs negalite 

i prisilyginti. Mes jau pasiim
tom $220.00, bet pas mus sut
ema publikos, o kas čia pas 
jumis — tik saujele ...

žinoma, Jonas mus, soutlv 
bostoniečius įžeidė, o zajed- 
lesni dzūkai taip įširdo, kad 
net abi rankas sukišo į kiše-, 
nes ir rezultatas: ant vietos 
sudarėme $235.00!

Reiškia, sukirtome vvorces- 
leriečius. žinoma, jie pradė
jo aiškintis, kad da jų tik 
pradžia, bet mes jiems sako
me, kad mes čia susirinkę tik 
biedniokai, o bagotesni šian
dien namie sėdi ir jie veikiau
sia patys pasiųs ar perduos: 
Talmošauskienei, Kazlauskui 
ar man, o mes persiųsim kam 
priklauso.

Reiškia, worcesterieciai no
rėjo padaryti mums sarmatą, 
tai patys papuolė į nesmagu
mą ir žinos, kad prieš South 
Bostoną neapsimoka kibti.

Turiningą, kalbą pasakė In
žinierius Jonas žalimas; pub
lika įvertino abiejų kalbėtojų 
kalbas ii’ ačiū, kad nepamir
šo jie mūs atlankyti.
Šeimininkės čiuberkienė, Ta

mošauskienė, Pauirienė ir Rup- 
lėnienė pagamino skanią va
karienę. Tai nepavaduojamos 
mūsų šeimininkės, kurios be

Apie penki ir pusė mili
jono vyrų 1952-ais metais 
pelnėsi sau duoną vairuo
dami trokus ir busus; arti 
du milijonai dirbo auto par
davime ir motoristų aptar
navimo darbuose. Dar kiti 
280,000 dirbo vieškelių de- 
partmentuose.
L ■ II...........      mi-...........■.■■Miliai iii

jį DRABUŽIŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
• • 
K Muitas Apmokėtas, Pristatymas Garantuotas 
U j 8—10 Savaičių

R SIUNTINIO NUMERIS ML-2 $55.00• i
K 3 jardai puikiausios rūšies 100% virgin wool medžia-
3 gos del moteriškės suknelei, spalva užgirta per U.S.S.R. 
R sulyg vėliausios mados. 2 didelės špūlės siūlų.
3 3i/|, jardai puikiausios rūšies 10Q% grynos vilnos me- 
«* džiagos dėl vyriško siūto, Spalvoi: pill<a, ruda, mėlyna 
U (navy blue). Visos medžiagos aukščiausios rūšies ir už- 
'• girtos per U.S.S.R.
•* ši yra puikiausia kombinacija siuntinio del vyro ir mo- 
K teriškės ir yra labai patogus pasiuntimas per mumis, nes 
į’ mes sutaupome jums pirkimo ir pakavimo klapatą. Už 
;• tuos pinigu* mes užtikriname jus, kad jūs negalėtumėte 
R geriau nusipirkti patys pirkdami.
•• Pasiųskite money orderį į Ideal Pharmacy,
•• 29 Kelly Square
•• V. G. Skrinska (savininkas), Worcester, Mass.
. ■ ------- -- --------- ----------------------------------- -------------
;: SIUNTINYS—LA $55.50
R 3 jardai 100% grynos vilnos medžiaga del moteriškės 

palto. Spalva pilka (Oxford gray), mėlyna (navyblue), 
arba juoda. Pasisius šiltą žieminiui Lietuvos orui. 4 

•• jardai puikiausios rūšies Rayon pamušalui pritaikytos 
•• spalvos, 1 pakas skirtingų adatų, 1 didelė špulė pritai- 
•• kytų siūlų, 6 gražūs pririnkti guzikai priedui gražesnei 
R išvaizdai.
• •11 —----------------—---- —--- 1 - . . -
u SIUNTINYS ML-3 $56.00
K 1 pora puikiausios odos vyriškų parėdui batų, rudos ar 
R juodos spalvų, pažymėkite mierą (size) ir spalvą kokios
• • pageidaujate.
• •
K 314 jardai 100% grynos vilnos puikiausios rūšies me- 
K džiagos del vyriško siūto, spalva pilka (oxford gray),
• ! šviesiai rusva, mėlyna (navy blue), juoda plonom švie- 
•• šiom druoželėm.• •

j ką — streikavo keletą savai-asfaltuojamos ir kitos 
Vilniaus gatvės. Bus baigta 
asfaltuoti Antakalnio gatvė 
iki Valakampių, dalis Kau
no gatvės ir Pionierių gat
vė iki Jaunimo sodo.

Metų pabaigoje Vilniuje 
numatoma paleisti pirmąją 
troleibusų liniją — Anta

ne
skaitiklių fabriko 

vietų

tis.
Svarbiausias miesto au

gimo'veiksnys yra partijos 
i ir vyriausybės numatytos 
(priemonės Vilniaus pramo-

naujų namų pas- i nei išplėsti. Jau baigti sta- 
pastatyta j tyti pirmieji grąžtų fabri- 

Anta- ko korpusai, pradėti paruo
šiamieji televizijos aparatū
ros fabriko statybos darbai. 
Šiais metais bus plečiamos 
veikiančios stambios pra
monės įmonės — “Elfos”, 
elektros skaitiklių, plataus 
vartoj i m o elektrotechni
kos reikmenų ir kitos ga
myklos.

Toliau vystysis ir miesto 
lengvoji pramonė. Rikiuo
tėn stos Dzeržinskio rajono 
pramonės kombinato galan
terijos fabrikas. Jau stato
mas “Audėjo” trikoiažo 
fabrikas, “Vienybės” žaislų 
fabrikas, ruošiamasi pradė
ti statyti naują trikotažo 
fabrikh “Aušra”.

Stambiu maisto pramo
nės centru taps Dzeržinskio 
ra jonas. Netrukus čia stos 
rikiuotėn Duonos fabriko 
Nr. 4 kompleksas, vykdomi 
paruošiamieji darbai be
alkoholinių gėrimų fabrikui 
statyti.

Plečiasi kultūriniu - bui
tinių pastatų statyba 
elektros 
išaugo didžiulė 200

1 valgykla. Naujas vaikų lop
šelio pastatas iškilo Stalino kalnis — Geležinkelio 
rajone. Kaštonų gatvėje už
baigta miesto partinės bib
liotekos statyba. Rikiuotėn 
stojo Vilniaus auto ūkio ga
ražas.

Daug
tavaisiais metais 
ne tik miesto centiv 
kalnyje dar labiau išaugo 
darbininkų miestelis, čia 
atsirado naujos gatvės. 
Sparčiai užstatoma vakari
nė miesto dalis. Žvėryno 
rajonas.

Nauji pastatai iškils ir 
papuoš Vilnių šiais metais- 
Lenino aikštėje ir aplinki
niame rajone jau dabar 
ryškėja busimasis miesto 
centras. Čia yra stambiau
si statybų objektai: daugia- 
auk štiš administracinis 
pastatas, “Lietuvos energi
jos” rūmai: Šalia Valstybi
nio istorijos - revoliucijos 

} muziejaus išaugs naujieji 
su 1,200 vietų žiūrovams 
Operos ir baleto teatro rū
mai ir penkiaaukštis 
butų gyvenamasis 
m as teatro darbuotojams. 
Nauji pastatai papuoš visą 
Neries pakrantę. Čia bus 

. statomi “Lietuvos energi
jos” gyvenamieji namai, 
Mokslų akademijos biolo
gijos - chemijos instituto 
rūmų kompleksas.

Saltonų - Žvėryno gatvių 
rajone šiuo metu statomi 
Pienininkystės techniku
mo rūmai. Netoli nuo jų 
bus pradėtas statyti 3-jų 
aukštu 300 vietų bendrabu
tis. Šiek tiek toliau dvylikos 
hektarų plotas virs Peda
goginio instituto naujųjų 
rūmų statybos aikštele. Čia 
bus statomas mokomasis 
korpusas, bendrabučiai ir 
kiti. Likusi Neries pakran
tė iki Dzeržinskio tilto bus 
užstatyta 6-7 aukštų gyve
namaisiais namais. Čia jau 

, atliekami statybų paruošia-

Streikuoja 32,000 dailydžiu

Gegužės 1 d. 32,000 AFL- 
CIO dailydžiu, namų būdavo- 
tojų unijos narių išėjo į strei
ką su reikalavimu pakėlimo 
algų po 17 ir pusę cento į 
valandą ir po tam tikrą sumą 
pakelti sekantį lapkritį ir taip 
pat per du sekančius metus, 

sto-i Kituose miestuose dailydės 
j jau seniai gauna po 20 centų 

i vąlandą daugiau. Būdavo- 
tojų Susivienijimas jau pasiū
lė pakelti po 15 centų į vai.

šis streikas paliečia Cuya
hoga, Lake, Geauhga ir Ash
tabula apskritis, taipgi ir apie 
10,000 kitų darbininkų, dir
bančių prie būdavojimo 
medžiagos pristatymo, kasimo 
ir panašių darbų. Mat, dabar 
čia eina didžiųjų korporacijų 
stambi statyba. Jos plečia sa
vo fabrikus, gal dviem tiks
lais: viena, kad sumažinti tas 
didelių pelnų pinigų sumas 
'žvengimui didelių taksų ir 
antra, kad praryti mažesnes 
korporacijas. Republic Steel 
Corp. Clevelando įmonės pra
plėtimui deda $30,000,000, 
Jones & Laughlin Steel Corp, 
deda $25,000,000, General 
Motors ir panašios kitos taip
gi neatsilieka. Bet, kada rei
kia pakelti kelis centus darbi
ninkams, 
išsisu kti.

čiu.
Dabartiniu laiku abidvi u n L 

— AFL-CIO—dirba išvien, 
susidarė didesnė darbinin- 
jėga. Bet daug .darbinin- 
unijoms dar nepriklausę; 
didelis jų apsileidimas, 

darbininkai tvirčiau or
te n ir samdytojai

jos 
tai 
k ų

tai 
Kur 
gąnizuoti, 
jų gėriau klauso

Kur būsite gegužės 27 die
ną? Turiu už garbę pranešti, 
kad gegužės 27 dieną bus 
šaunus banketas Maple Par
ke. Jis prasidės 2 vai. popiet. 
Tai bus sekmadienis. Visi, 
kurie norėsite, galėsite pra
leisti linksmai laiką.

Gamta dabar labai graži: 
medžiai žaliuoja, visur malo
nus kvapas. Bitelės ir tos jau 
suka aplink žiedus. Už 
tai jos linksmos ir darbščios. 
Imkime ir mes, broliai lietu
viai. pavyzdį iš bitelių. Atvy
kite tą dieną į Maple parką, 
suvalgykite gerus pietus, pa
kvėpuokite sveiku
oru ir kartu paremsite 
viską spaudą, kuri taip 
reikalinga.

Taigi, kviečiu visus,
ir apylinkinių miestui lietuvius 
tą dieną praleisti mūsų gra
žiajame Maple Parke.

S. Penkauskas

pavasario
1 ietu- 

mu m s

v i etos

na-

tai daro viską,

iš LLD
komiteto

Tai buvo pirmas susirinki-
metinės LLD 15-tos Apie operetę Grigutj

15-tos apskrities 
susirinkimo Brockton, Mass Lawrence Mass.

prie naujų metų

New 
statė 

vado-

m as po 
apskrities konferencijos ir to-| 
dėl šiame susirinkime reikėjo 
prisirengti 
darbuotės: išsirinkti naują ko
miteto valdybą, kuri tapo už
ginta ta pati, senoji valdyba, 
padalinti konferencijos pa
skirtas aukas ir prisirengti 

v prie konferencijos nutarto
cijos miesto darbo Žmonėms) pikniko surengimo. Tą pikni

ką privalo surengti bendrai 
dviejų kuopų ir 15-tos apskri
ties nariai. Pelnas nuo pikni
ko privalo būti skirtas LLD 
Centro Komiteto reikalams.

niaus- gyvenamasis fondas. 
Tačiau statybinės organiza-

dar vis lieka skolingos daug 
tūkst ančių kvadratinių 
metrų gyvenamojo ploto.

Lygiagrečiai s u gyvena
maisiais namais stotoma 
visa eilė vaikų darželių, lop
šelių, buitinio aptarnavimo 
įmonių, mokyklų, klubų. 
Štai, šiais metais bus per
duota naudojimui 980 vietų 
vidurinė mokykla Smolens
ko gatvėje, 400 vietų mo
kykla Pavilnyje. Toliau bus 
statoma 980 vietų mokykla 
Margytės gatvėje. Geležin
kelio darbuotojai gaus pui-

k...... ..  ■■■' i i m i

kaip jai operetė 
šimtu pro-
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kių dovaną — klubą Kauno 
gatvėje.

Metų pabaigoje vilniečiai 
savo butuose galės žiūrėti 
televizijos laidas: stos ri
kiuotėn Vilniaus televizijos 
centro pirmoji eile.

1956 metai yra respubli
kos sostinės tolesnio sukles
tėjimo metai.

V. ■ Mikučianis
J. Samditis

Operetę “Grigutis” 
Yorko Aido Choras čia 
balandžio 28 d. Chorui 
vauja M. Stensler. , Akompa
navo pianistas F. Balevičius, o 
režisavo J. Juška.

Publikos buvo arti trijų 
šimtų. Artistai ir choras buvo 
gerai susimokę. Publika buvo 
užklausta,
patinka? Užgyrė 
centų.

Daug yra tokių, 
tė šią operetę 
Brocktone, 
dar kartą matyti 
gegužės 19 d. ’ 
Ten bus ta pati operetė su
vaidinta Meno Sąjungos festi
valio metu.

Festivaly dalyvaus ir mūsų 
Liuosybės Choras.

Pribuvus pas mus . Aido 
Chorui, tai visiems aldiečiams 
ir svečiams buvo pateikti tur
ki enos pietūs, kuriuos priren
gė ir svečius aptarnavo P. 
Sinkevičienė ir A. Kukaitienė. 
Kalakutieną aukojo E. Zales-

kurie ma- 
vaidinant 

bet yra pasiryžę 
i—jie važiuos 
į Worcester!.

BANKETAS
«

I,<awrenciečiai rengia pirmą šiuom sezonu puikų 
banketą, kuris įvyks sekmadienį

Gegužes 27 May
Maple Parke, 2-rą Valandą Popiet

Kviečiame visos apylinkės visuomenę atsilan
kyti. Bus labai geri valgiai ir tyrame pavasa
rio ore linksmai praleisite laiką. Kadangi pir* 
mas šiuom sezonu parengimas Maple Parke, tai 
ypač svarbu jame dalyvauti.

Rengėjai

/



Aido Choras
Paskiausioje savo praktiko

je Aido Choras turėjo dvejo
pą staigmenėlę. Viena tų bu
vo pirmininko J. Grybo pra
nešimas, 
rui duos 
dos. Už 

ir medžiaginės liau
tai choras dėkingas 
kaip iš toliau atvy- 

vietiniams, 
padėjo 
darbo

taip irkasiems, 
kurie atsilankymu 
rui iš šio didelio 
be skolų.

Kita staigmena 
keta viešnia ir

Pobūvi

cho- 
išeiti

neti-buvo 
pobūvis po

praktikų. Pobūvį surengė 
Chas. Aleksynas, pagarbai sa
vo seselės Mrs. Aleksynas 
(buvusios chieagietės), atvy
kusios iš Floridos, supažinti ją 
su savo draugais choristais.

Pobūvis buvo tikrai gražus 
ir vaišingas, taipgi 
choristams, kurie 
viešnios čia atvykimo 
ties. Tik baigiantis 
sužinojome, kad ji atvyko at
lankyti sunkiai sergančią sa
vo seserį, gyvenančią did
miesčio srityje. Taigi, jiems 
abiem linksmų choristų dainos 
negalėjo skambėt tikrai links
mai. Tačiau, kaip išsitarė ai- 
dietis Aleksynas, jeigu ir 
verktume, ašaromis mylimos 
sesers ligos neprašalintume. 

* * *
Nemalonu šį vakarą buvo 

išgirsti tai, kad ilgametis ir 
daug nusipelnęs savo darbais 
Aidui chorietis Petras Gra
bauskas turi mus apleisti. Ge
gužės 14-ą jis turėjo vėl išeiti 
į Triboro ligoninę. Sakė, jog 
gydytojai jį ten siunčia visuo
tinam poilsiui bent šešiems 
mėnesiams. Seniau* jis ten iš
buvo. metus laiko. Petras, gie
drių nuotaikų žmogus, apie 
tai pasakė nesiskųsdamas. 
Sako:

Tai kas, pabūsiu pusmetį 
ir vėl sugrįšiu dainuoti.

Gaila, kad Petras negalėjo 
baigti “Grigutį“ vaidinti. Nors 
ir nesijausdamas stiprus, jis 
visgi atliko tris vaidinimus. Į mas yra nuo pirmo ištisai iki 
Vienok kasyklose įgytam slo-, paskutinio veiksmų. Elena tu- 
gučiui vis daugiau varginti 
pradėjus, darėsi sunkiau dai- 
nuoti-vaidinti. Tai numatyda
mas, Petras iš anksto papra
šė mokytojos ieškoti užvaduo
tojo.

Taigi, paskutiniame 
nime “Grigučio 
Worcesteryie šio 
vakarą Patapo rolę 
vaidins newarkietis 
Kaškiaučius.

Aicliečiai 
19-ą atvykti 
ditorijos np 
dos ryto, y 
terį su “Gngučiu“.

) E-ne

linksmas 
nežinojo 
priežas- 

pobūviui

vai di- 
šį sezoną, 
šeštadienio 

dainuos- 
Tadas

'rašom i gegužės 
'prie Liberty Au- 
vėliau 11 valan- 

elionei į Worces-

Kongresmanas Powell 
atmeta apkaltinimus

A. Clayton 
kaltinimus, 

jo sekretorė Hattie Free- 
Dodson jam grąžindavo 
savo algos, kad padėti 
išsisukti iš taksų mokėji

/ Kongresmanas 
Powell paneigė 
kad 
man 
dalį 
jam
mo ir kad pati galėtų išsisu
kinėti. Federalinis teisėjas 
Kaufmanas klausinėjo Powel- 
Fio, ar kada nors kas nors 
jam grąžino dalį algos. Po- 
well’is atsakė :

“Ne, griežtai 
Nei cento“.

Prieš Powell’j 
rę liudijo tūlas 
kuris kadaise dirbo Powell’io 
raštinėje. Powell sakė, kad 
Ford turi prieš jį asmenišką 
neapykantą ir todėl jį šmei
žia.

ne. Niekad.

ir jo sekreto- 
Joseph Ford,

New Yorko miesto apšvie- 
tos taryba planuoja uždaryti 
keturias senas mokyklas Man- 
hattane. Tuo tarpu, kai mo
kyklos bendrai prikimštos, tos 
keturios miesto viduryje apy
tuštės. Priežastis: žmonės vis 
labiau kraustosi iš Manhatta- 
no centro.

Padėkite savo va j įninkama 
gauti Laisvei naują skaitytoją. 
Laisvės kaina $8.00 metams.
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Elena Brazauskienė Ar turėsime suvienytą visų
Jau plačiai Amerikos lietu

viams žinoma kaipo daininin
kė ir artistė. Savo maloniu ly
rišku sopraną balsu ir puikiu 
talentu vaidyboje Elena Bra
zauskienė yra atsiekusi sceno
je gražios karjieros.

Paskutiniu laiku Elena vai
dina operetėje “Grigutis” Ma
riutės rolę. Ilga ir labai kom
plikuota rojė. Ji turi dainuoti 
daug solų, iš kurių dauguma 
labai liūdnos - sielvartingos, 
reiškiančios jos pražūtingą li
kimą. Taip pat ir vaidinimas, 
per ištisą veikalą, širdgėla, 
beviltės migloje Mariutė ko
voja už savo likimą. Tačiau 
Elenai Brazauskienei tos kom

Elena Brazauskienė
plikacijos yra pergalimos, 
gražiai atlieka dainavimą 
vaidinimą.

Elena Brazauskienė, kaip ir 
daugelis kitų jaunų moteriš
kių, dirba restauracijoje. Jai 
tenka dirbti šeštadieniais ir 
sekmadieniais. Dviejose vieto
se ji tiesiai iš darbo stojo ant 
estrados vaidinti 
“Grigutis”, veikale, 

operetėje 
kuris už

ima apie 4 valandas suvaidin
ti ir kuriame Mariutės išstoji-

ri gražaus scenos talento ir ji 
neskūpauja pasidalyti juomi 
su visuomene.

Kiek Brooklyne yra koncer
tų ir veikalų vaidinimų, re
tai kuriame nematysi Elenos 
Brazauskienės. Ji dainuoja so
lus ir 
Ji yra 
užtai 
gerbia.

šį šeštadienį operetė “Gri
gutis” bus suvaidinta Worces
ter, Mass., Lietuvių salėje, 29 
Endicott St.
vakare. Čia Naujosios Angli
jos lietuviai turės progos ma
tyti Eleną Brazauskienę dai
nuojant ir vaidinant.

Menininkas

dainuoja Aido Chore, 
darbšti scenos bitelė, 

visuomenė ją myli ir

Pradžia 7

UŽDARYS 14 MOKYKLŲ
Kai kitose miesto dalyse 

pradinės mokyklos perpildy
tos, taip vadinamoje Yorkvil- 
le-East Side Manhattan© da
lyje jos neturi pakankamai 
vaikų. Jau net trys mokyklos 
uždarytos ir dar kokia vie
nuolika bus uždaryta bėgyje 
ateinančių, penkerių metų.

NUBAUDĖ POLICICTUS
Iš darbo atstatyta dar trys 

policistai. Jie kaltinami Įvai
riose suktybėse.

Brooklyno Moterims
Moterą Klubo labai svar

bus susirinkimas įvyks šio ke
tvirtadienio vakarą, gegužės 
17-ą. Visos narės prašomos 
dalyvauti. Valdyba

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

806 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gsrai Patyręs Barberls

idatos darbininkų uniją
Atrodo, kad kada nors atei

tyje, gal tolimesnėje, gal arti
mesnėje, New Yorke veiks 
viena galinga unija, apimanti 
apie pusę milijono siuvėjų, 
adatos pramones darbininkų.

International Ladies Gar
ment Workers unijos suvažia
vime, kuris dabar vyksta At
lantic’ City’je, kai]) broliškas 
svečias kalbėjo Amalgamated 
Clothing Workers preziden
tas Potofsky. Jis sakė, kad 
ių dviejų didžiųjų siuvėjų uni
jų nariai turi bendrus tikslus, 
bendrus siekius i 
kovoti bendrai, 
nėję vienybėje.

ir jie turėtu 
kuo glaudes-

New Yorko
spaudoje

Demagogiškasis “Daily 
News”, kaip paprastai, atkrei
pia savo kanuoles prieš de
mokratus, sakydamas, kad 
jie komunistų talkininkai. 
“Daily News” sako, kad “Ko
munistai ir ADA, tai yra, li
beralai, remia demokratus”. 
Tą išvadą “News” daro iš 
Kompartijos pareiškimo, kad 
svarbiausias Amerikos žmo
nių uždavinys yra sumušti re- 
publikonišką reakciją. ADA 
savo suvažiavime prisakė, kad 
Stevensonas,
Harrimanas visi trys tinkami, 

Kefauveris ir

liberališki. Taigi, “News” 
jau vysto teoriją, kad turimo 
“Komunistų - ADA - demo
kratų koaliciją”. ’

* * *
‘ ‘ T i m es” ved am a j a me

straipsnyje reiškia savo didelį 
pasitenkinimą klerikalų lai
mėjimu A'ustrijos rinkimuose 
prieš socialdemokratus. “Ti
mes” dažnai sako, kad ne
svarbu, kokia partija laimi— 
krikščioniška, liberališka ar
ba socialdemokratinė — bile 
tik prieš-komuiiistmė. Bet kai 
tik dešinieji sumuša socialde
mokratus, “Times” džiaugs
mas nemažas.

Tuomi didysis “Times“ sa
ve išduoda kaip dešinės reak
cijos, o ne vien “anti-komu- 
nistinio liberalizmo“ organas.

ker is 
išlaikymui 

reikalinga

sako, 
kad laikraščio išlaikymui iki 
Labor Day reikalinga bent 
$100,000. Tuos pinigus renka 
“Daily Worker’io” palaiky
mui specialus komitetas, kurį 
sudaro pažangūs laikraštinin
kai ir veikėjai, jų tarpe pro
fesorius DuBois.

Kaip kitiems darbininkiš
kiems laikraščiams, taip “Dai
ly Worker’iui” vasara yra sun
kiausias išsilaikymo laikas.

Ber 
nau

* * *
žydų pažangus dienraštis 

“Freiheit” . (“Laisvė”) nurodo 
savo skaitytojams, kad Tary
bų Sąjungoje dabar masiniu 
tiražu išleidžiami raštai tų ra
šytojų, kurie tapo sušaudyti 
Berijos policinio režimo metu. 
Pavyzdžiui, Markišo ir 
gelsono raštai leidžiami 
jose laidose rusų ir žydų 
born is, o kai kurie raštai 
čiami ir į anglų kalbą.

“Freiheit’’ sako, 
las, ką sako priešai, 
vietuose 
antiseminizmas kaip valdžios 
politika. Tai buvo tik kai ku
rių klikų juodi darbeliai, ku
riuos tarybinė valdžia dabar 
atitaiso.

ver-

a d me- 
jog So- 

kada nors egzistavo

HELP WANTED MALE
REIKALINGI

WELDERS IR ASSEMBLERS
' PAGELBININKAI

Kreipkitės pas I. Swenson 
PRAT—DANIEL CORP.

2 Meadow St., So. Norwalk, Conn.
Temple 8- 6531

net pakelta balsų už tų dviejų 
unijų susiliejimą.

Amalgameitai ir moteriškų 
drabužių siuvėjai kartu turi 
700,000 narių. Didesnė pusė 
jų, gal apie 400,000, dirba 
New Yorke. Toms dviems uni
joms susiliejus, prie jos būtų 
bandyta pritraukti ir skrybė
lių - kepurių darbininkus. Iš 
viso, pritraukus ir kai kuriuos 
neorganizuotus, New Yorke 
susidarytų unija, kuriai pri
klausytų apie pusė milijono 
adatos pramonės darbininkų.

Tai būtų galingiausia ir tur
tingiausia unija New Yorke.

Nacionalė elektristy 
unijos vadovybė prieš 
distrikto pasitraukimą

Kaip* jau buvo pranešta, 
nepriklausomos UE unijos ke
tvirtas distriktas nutarė atsi
mesti nuo organizacijos ir sto
ti i AFL-CIO elektristų eiles, 
tai yra, į 1UF 
trik tas apima Didžiojo 
Yorko ir New 
ves ir turi apie

Iš pradžios buvo 
kad nacionalinė UE vadovybė 

žingsniui pritaria, nes 
vadovybė praeityje reiš-

Ketvirtasis dis- 
Now 

Jersey dirbtu- 
18,000 nariu.

manyta,

tam 
pati 
kė nuomonę, kad UE ir IUE 
turėtų susilieti. Bet dabar pa- 
aiški, kad vadovybe distrikto 
žingsniu nepatenkinta. UE or
ganizacinis direktorius James 
J. Matles,paskelbė, kad unija 
kovos prieš distrikto atsimeti
mą, kreipsis i lokalus, ragin
dama jų nepalikti organizaci
jos. Jis sakė, kad UE eis į 
AFL-CIO “visa arba nieko“, 
—ne nuotrupomis, ne dalimis.

Nacionalinė vadovybė tuo 
tarpu atleido iš jų postų eilę 
distrikto organizatorių, kurie 
stengiasi nuvesti visą distrik- 
ta i AFL-CIO.

MIESTO KOVA SU DŪMAIS
Miesto oro teršimo kontro

lės komisija pradėsianti platų 
apartmentinių namų tyrinėji
mą. Tikslas: užbaigti kovą 
su dūmais. Būdai yra, kaip 
dūmus pašalinti. bet namų 
savininkai nesistengia juos pa
naudoti. Bus paversti panau
doti. Ir bus labai gerai.

DIDELĖ AUTO NELAIMĖ
Praėjusį sekmadienį dvie

jų automobilių susikirtime 
Brooklyne ant Gowanus Park
way prie 36th St. viena mer
gina užmušta, o šeši pasažie- 
riai sunkiai sužeisti.

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

*06^*00*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

CAPT. CLIFF
Flounders Kasdien 

Paprastom dienom 8 v. ryto 
šešt. ir Sekm. prieš 7:30 v. r.

Saugu, pasitikima.
POOP DECK. DK.

Freeport 8-9598.

{vairūs atsitikimai
čia' dabar svarstoma labai 

brutališko nusikaltimo byla: 
teisiami du. vyrai, jaunuolis 
Thomas G. ir 46 metų am
žiaus Leo Pijuan. Kaltinimai 
yra, kad*Thdmas pamylėjo 20 
metų meno studentę Jau uo
line Smith ir kuomet ji tapo 
nėščia, kreipėsi į Pijuaną, 
kad tas padarytų jai abortą. 
Aborto meta mergina mirė ir 
abu vyrai sukapojo jos kūną 
į smulkius gabalus ir išmeti
nėjo, suvyniotus į popierinius 
maišus, po sąšlavynus.

Juos teisia teisėjas Mitchel) 
D. Schweitzer.

Byla, sakoma, labai kom
plikuota, nes trūksta daikti
nių įrodymų, taip vadinamo 
“corpus delicti”. Mat, polici
jai nepasisekė surasti bent 
vienos nužudytosios merginos 
kūno dalies — viskas sudegė 
miesto sąšlavų pečiuose . . .

31 metų amžiaus Charles 
Sleter dabar su savo žmona ir 
vaikais Port Washingtone, 
Long Islande, bet jis negali 
jų atsiminti. Sleteris pranyko 
balandžio 6 dieną ir, kaip da
bar pasirodė, serga amnezi
ja. Jis nieko neatsimena, nei 
savo vardo-pavardės, nepa
žįsta žmonos ir dviejų mažų 
vaikų. Jis per kelias savaites 
gyveno ir dirbo New Orleanse 
ir ten vadinosi Bob Downes. 
Daktarai sako, kad taip yra 
su- amnezijos ligoniais — kaž
kaip jiems galvon ateina ki
toks vardas ir jie pradeda 
juom vadintis, visai neatsi
mindami apie savo praeitį.

SI eterio buvę draugai ir gi
minės lanko jo butą, tikėda
miesi, kad tas gal jam 
atsiminti, bet daktarai 
kad tam kol kas nėra 
—jis kol kas turi tik 
kas jam sakoma.

padės 
sako, 

vilties 
tikėti,

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

Svarbus pranešimas visiems priedeliams 
New Jersey, Pennsylvania, Maryland 

ir New York valstijų

Pranešame, kad pas mus rengiamas, vasa
ros sezono atidarymo proga, didelis “kermo
šius.” Kai dabar jau atšilo, kai miestuose jau 
darosi nejauku mes, su Philadelphijos, Camde- 
no ir Chesterio prietelių pagalba rengiame šią 
sueigą. Čia galėsite puikiai praleisti laiką. Bus 
smagu ir linksma visiems sykiu sueiti tarp sa
vųjų ir linksmai ir naudingai praleisti laiką. 
Valgio ir gėrimo ,bus pakankamai visiems ir 
visa tai bus nemokamai. Taigi, kviečiame visus 
ir visas nepatingėti pas mus atsilankyti. Vie-. 
ta: 147 13th St., Avalon, N. J.

Data: sekmadienis, gegužės (May) 27 diena.
Iš tolesnių vietų, kam yra patogu, atvažiuo

kite šeštadieni. Nežiūrint, koks bus oras, suei
ga įvyks.

Širdingai visus kviečiame,
Bekampiai

LAISVES SKAITYTOJAI!
Remkime Moderniška Lietuvišką Vaistine

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu muitu
j visus U.S.S.R. kraštus. Mes užlaikome visus vaistus, 
reikalaujami Lietuvoje, kaip Rimifon, streptomycin, 
nuo reumato antpuolių, ir vaistus J $

ligų ir aukšto kraujo spaudimo. Per į 
pasiekia Lietuvą j 10 Į / )

(94-100)

Per
Lietuvą ir 
kurie yra 
validolo ir 
del širdies
mūsų vaistinę vaistai 
dienų, o į Sibirą ima 22 dienas oro paštu. Visi 
siuntėjai per mumis gauna garantiją iš rusų 
valdžios. Rašykite mums sveikatos reikalais.

VYTAUTAS SKRINSKA
• Ideal Pharmacy vaistinės savininkas ir Notary Public

Išvyko į šermenis
V. V. Bunkai išvyko į savo 

sesutės šermenis į Scranton, 
Pa. Mirė Ona Rašinskienė šir
dies liga.

Bus palaidota šį ketvirta
dienį 17 d. gegužės.

Stasys Brūsokas jau 
sugrįžo iš ligoninės

Mums visiems džiugu, kad 
veiklus pažangietis Stasys 
Brūsokas po sunkios operaci
jos ant vidurių gražiai sveiks
ta ir jąu sugrįžo namo. Aišku, 
kad jis dar tebėra silpnokas, 
bet tikimasi, kad greitu laiku 
vėl stovės “ant abiejų kojv“. 
Mes jam to ir linkime.

Brūsokų namų adresas yra 
toks: 60 Doscher St., Brook
lyn 8, N. Y.

Rep.

STATYS MILŽINIŠKĄ 
STADIJONĄ DĖL “GIANTS“

Ne vien tik Brooklyno “Do
dgers” susilauks naujų ir di
delių patalpų, bet žada neat
silikti ir “Giants”. Tuo labai 
rūpinasi Manhattan© prezi
dentas II. E. Jack. Jis sako, 
kad planas jau yra paruoštas 
ir užgintas. Derybos tuojau 
prasidės dėl vietos. Manoma, 
kad stadijonas bus pastatytas 
Westsideje tarpe 60th ir 72 
St. Į stadijoną galės sutilpti 
šimtas tūkstančių žmonių. Tai 
būsiąs vienas iš didžiausių ir 
šauniausių stadijoną visame 
pasaulyje.

Būkite Laisvės Prietelius.
Mėtinė duoklė tik $25.00.

BUSINESS OPPORTUNITIES

Drlve-In
County, 
$70,000. 
mokesčių,

KI.

Restaurant. Westchester 
ant vieškelio. Jeigos 
Kaina $26,000. Ant iš- 
lysas, geras biznis.
7-4724. BE. 7-0972

(91-97)

Northern Auto Body biznis parda
vimui, iš 
taisytas, 
kampinė

priežasties ligos. Pilnai j- 
jsteigta 30 metų. Gera 
vieta. Vietos 5 mašinom.

RA. 8-5998.

(95-101)

i

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Nainy darbininke. Paprasta virė
ja. Guolis nuosavam kambaryj. Gera 
alga. Mylinti vaikus. Malonūs žmo
nės. IHJ. 2-9137 ar RO. 8-6084.

(95-98)

Namijt darbininkė-virčja. Guolis 
vietojo, nuosavas kambarys ir vonia. 
3 mėn. darbo puikiuose L. I. namuo
se. Neskambinkite savaitgaliais, tik 
paprastom dienom. IHJ, 2-8913.

(95-101)

Turi būti švari. 
Nėra virimo. 5 U 

an- 
rytą — 
ir anlr.

Nainį) Darbininkė.
Visi jtaisymai. Nėra virimo, 
dienos. Gera alga. Kalbanti 
gliškai. Šaukite penki. 
Sek. po 7 v. vak. pirm.
ištisą dieną. G L. 2-6528.

(95-98)

Al A Namų Darbininkės. Guolis vie
toje. Privatiški namai Long Islande. 

Šaukite Miss Linden.
MAR-EL AGENCY

li Railroad Ave., Freeport 9-7763 
Taipgi Motinoms Pagclbininkčs 

(94-100)

Moteriškė. Patikima, norinti dirbti.
Gaus rūmą, board ir algą.

1 vaikas. Nuolatinis darbas. 
Guolis vieloje.

M O. 3-3947
(94-97)

Slaugės. N. Y. registruotos, abel- 
nas darbas ir operavimo rūme; ge
ra alga; šventėmis laisva, ligoje 
atostogos, reguliarūs atostogos, bo- 
nai už vakarini ir naktin) darbą, 
operavimo rūme. Galima gyventi 
vietoje. 40 vai. sav. Maloni apy
linkė; 35 m. nuo N. Y. Rašykite: 
Director of Nurses, White Plains 
Hospital, White Plains, N. Y. Arba 
skambinkite WII. 9-4500.

(96-100)

HELP WANTED-MALE

Vanderbilt Jackson Typographer 
samdo Linotipininkus.

Naktiniai Šiftai. Reklamų šapa, 
downtown. Unijd. Gera alga. Virš
laikiai, jeigu pageidaujama.

110 Greenwich St. WII. 3-3812
(91-97)

Fillman’s Body Fender samdo 1-mos 
klasės Body Fender darbininkus. 
40 vai., daug viršlaikių, jei pagei
daujama. Vien tik patyrę kreipki
tės: 900 E. 1491b St. MO. 9-9327.

(93-99)

RAKANDŲ 
APMUŠINRTOJAS

Mokantis Visą Darbą
5 dienos. Viršlaikiai, jei pageidau

jama. Nuolatinis darbas. Gera alga. 
Apmokamos atostogos. Šis darbas 
duoda liberališkas apdraudas tam 
kuris ieško nuolatinio darbo.

GLEN COVE 4-0519

(90-96)

Pcčkurys. Liejykloj pagelbininkas, 
prie švino ir vario. Aukšta alga. 
Apdraudos sveikatoje ir paašlpoje. 
Šaukite:

GI. 8-9300
(96-102)

Reikalingi
Milling Machine ir Drill Press Ope
ratoriai, taipgi Lathe Hands, Tur
ret Lathe Hands, prie Morey Ma
šinos. 1-mos klasės mechanikai 
prie instrumentinių įrankių.
AERO-CAL INSTRUMENT, INC. 

34 Munson St.
Port Washington, L. I.

(96-102)

MECHANICS & TRAINEES

Su Maširišapes patyrimu. Šlovinti ir 
prie stalų. Gera alga. Nuolatinis 
darbas.

SP. 7-3362

(96-102)

Truck Mechanics. Patyrę, darbas 
švarioj moderninėj pataisymų ša- 
poj; duodame darbines kelnes; pen
sija, aukšta alga. Matykite Mr. 
Kutchera, 9 v. r.—5 v. vak. Mokanti 
skaityti ir rašyti angliškai.

WHITE MOTOR CO.
547 W. 47th St., N. Y. C.

(96-102)

REAL ESTATE

Flushing — gražus 2 šeimų atskiras 
namas, mūrinis. 4'4 ir 2 Vi kambarių 
apartmentai. 4 m. senumo. Arti baž
nyčių ir pirkimo centro. G. I. mortgi- 
čius. Vien tik pirkėjai. $19,000. 
B A. 4-5261, dėl pamatymo.

(96-102)

Norintieji pirkti biznį, n&< 
mą ar ūkį, pajieškokite progą 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymą.




