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KRISLAI
I Grįžo šeši dipukai.

Sunku.
Laisvė i Lietuvą.
Apie bažnyčias.

Rašo R. Mizara

Neseniai iš Amerikos grižo 
į tarybines respublikas šeši 
dipukai. iš kuriu vienas buvo 
lietuvis 'f. Makoveckis.

•Jis grįžo pas savo šeimą. 
Palikta Lietuvoje.*

Dėl to komercinė spauda 
sielojasi. O valdžia skelbia, 
kad tie dipukai grižo savano
riškai. be jokios kieno nors 

4 prievartos.

Andai prof. K. Korskas ra
šė, kad ir Vincas Mickevi
čius-Kijeve ieškojo keliu, kaip 
sugrįžti atgal į savo gimtąją 
šalį. Deja, jam tai padaryti 
nepavyko; jis mirė.

ii Sugrįžti iš Amerikos į ta
rybines respublikas nėra len
gva. Reikia turėti gerus ner
vus tiems, kurie nori grįžti. 
f) ne visi juos turi. Mes ži
nome eilę žmonių, dipuku, 
kurie grįžtu, jei tai būtu ga
lima lengvai padalyti.

Y . —

L. Prūseika rašo, kad ne
maža žmonių Lietuvoje jau 
gauna Vilnį, kurią# užsakė 
Amerikoje gyvenantieji 'jų gi
minės arba draugai.

Jeigu gauna Vilnį, gautų ir 
Laisvę, jei kas savo artimie
siems ją užsakytų. Reik:a tuo 
pasirū pinti. 

> __ •__

Lietuvoje vyksta statyba 
sparčiais tempais. Statomi 
fabrikai, statomi gyvenamie
ji namai, atstatomos ir kata
likų bažnyčios, kurias vokie
čiai buvo sugriovę arba ap
griovę'

Kanadiškiam Liaudies Bal
sui praneša iš Vilniaus, kad 

> “Lietuvoje jau atstatyta dau
giau kaip puse* karo metu nu
kentėjusi ų i) a ž n y c i ų ”.

O k u n. M. Tarvydas aną 
dieną rašė apie šv. Petro ir 
I’ovilo bažnyčios Vilniuje at
statymą (remontą). Tik tai 

F* bažnyčiai stogo pataisymui iš
leista 30,000 rublių. O šven
toriaus tvorai pataisyti išleis
ta H).000 rublių.

Yrą žmonių, kurie sieloja
si dėl to, kad buvusioji Vil
niaus Katalikų katedra tapo 

į paversta muziejiumi po to, kai 
\i buvo atremontuoja.

Šį pastatą 1777 motais pa
statė lietuvis architektas, bau
džiauninko sūnusl- Laurynas 
Stuoka - Gucevičius.

Kuriems teko šį pastatą ma
tyti, kiekvienas sutiks, jog 
tai daugiau panašus į muzie
jų negu į bažnyžią. Matyt, 

-A'L. Stuoka-Gucevičius, statyda
mas katedrą, nujautė, kad ji 
kada nors taps muziejumi. 
Jos fasadas labai panašus •į 
muziejaus pastato fasadą.

Tiesa, ant stogo buvo pasta
tytos trys šventųjų statulos: 
Stanislovo, Elenos ir Kazimie
ro. Na, o jei jų vieton pasta- 

4 lytų, sakysime, Donelaičio, 
žemaitės ir paties L. Stuokos 
statulas — būtų žavingiau.

t ~~
Vilniuje katalikų bažnyčių

Plienininky unijos derybos Togliatti 
so kompanijomis prasidėjo:

derybos paliečia 650,000
Pittsburghas.—Čia Ame- nei ir su šiomis derbomis 

neturi bendro.
Unijos pirmininkas. Da-

rikoS plieno ir geležies cen
tre, jau kelinta diena eina 
derybos tarp plieno darbi- vid J.’ McDonald ir U. S. 
ninku unijos, United ■ Steel- Steel korporacijos prezi-

no kompanijų su U. S. j pareiškė, kad jie turi ome- 
Steel didžiąja korporacija nyje, kokios 
priešakyje.

Derybos liečia apie 650,- 
000 darbininkų, kurie dirba 
didžiose plieno liejyklose ir 
fabrikuose. Iš viso ta unija 
turi 1,200,000 narių, bet li
kusieji nariai dirba kito-

j kiuose fabrikuose, kurie tik 
“giminingi” plieno pramo-

svarbios tos 
diskusijos yra. Paprastai 
algos pakėlimai plieno in
dustrijoje paskui atsilie
pia ir kitose industrijose.

Unija stato visą eilę rei- 
kalavmių, tarp jų “žymų 
algos pakėlimą,” bet kol 
kas nepaskelbė, kiek reika
lauja.

Francūzijos darbo žmones 
priešinasi karinių pajėgų 
siuntimui j Šiaur. Afrika

Paryžius. — St. Nazaire 
mieste apie 5,000 darbo 
žmonių susirinko į geležin
kelio stotį ir per kelias va- , 
landas neleido traukiniui iš
važiuoti į Marselį. Trau
kinyje radosi apie pulkas 
rezervistų, kurie buvo siun
čiami Alžyran. Patys, re
zervistai prisidėjo prie an- 
ti-karinės demonstracijos, 
šatfkdami sloganus per va
gonų langus. Bet policija 
ir gvardijos kariai jų ne
išleido iš vagonų.

Susirėmime tarp demon
strantų ir policijos kelias
dešimt demonstrantu ir 9 
policininkai tapo sužeisti.

Panašios demonstracijos 
įvyko Lione ir keliuose ki
tuose miestuose. Valdžia 
stengiasi užgniaužti žinias 
apie -tuos išstojimus, bet 
gerai žinoma, kad jie dau
ginasi. Demonstracij o m s 
paprastai vadovauja CGT 
(Generalinės darbo konfe
deracijos) nariai.

Bandunge dabar vyksta kita 
Azijos-Afrikos konferencija

Bandungas .— čia, kur 
praeitais metais įvyko Azi
jos-Afrikos kraštų atstovų 
didžioji konferencija, da
bar vyksta kita. Bet šioje 
dalyvauja tik tų kraštų stu- 
dentijų atstovai. Tai Azi
jos-Afrikos aka d e m i n i o Į Maskvoje. Kad toks kvieti- 
jaunimo suvažiavimas.

Tame suvažiavime ’ yra 
delegacijų iš pačios Indone
zijos, Burmos, Malajos, In
dijos, Ceilono, Liaudies Ki
nijos, Šiaurės ir Pietų Viet
namo, arabiškų Azijos kraš
tų, Egipto, Libijos, Sudano, 
Liberijos, Nigerijos ir t. t.

Kinijos ir Indijos delega
cijos, sakoma, lošia vyriau
sią rolę.

Gen. Twiningas 
wks i Maskva

Washingtonas. — Mūsų 
aviacijos vadas generolas 
Nathan Twining jau gavo 
oficiališką kvietimą daly
vauti Tarybų Sąjungos avi
acijos dienoje birželio 24-ą

mūs ateis, buvo žinoma jau 
praeitu savaitę.

Tuo] po kvietimo gavi
mo praeitą antradienį avi
acijos departmento aukšti 
pareigūnai davė suprasti, 
kad generolas Twiningas 
kvietimą priims.

daug ir kai kurios jų labai 
didelės. Pavyzdžiui, tšv. Pet
ro ir Povilo bažnyčioje gali 
vienu kartu sutilpti 5,000 
žmonių.

Na, o tikinčiųjų eilės pa
laipsniui mažėja. Tai pripa
žins kiekvienas, kuris seka 
Lietuvos žmonių gyvenimą. ♦

Jeigu katedros pastate bus 
atidarytas tautinis muziejus, 
tai galime įsivaizduoti, koks 
bus didelis dalykas.

Muziejus juk yra tautos 
praeities veidrodis, šis gra
žus pastatas stovi arti GedN, 
mino kalno.

Ciurichas. —■ Šveicarijoje 
vyksta pasaulinė aviacijos 
paroda, kuriąje tarp kitų 
dalyvauja Amerika ir Ta
rybų Sąjunga/ Sovietai pa
kvietė amerikiečius kari
ninkus apžiūrėti jų naujau
sią sprūsminį orlaivį, ką 
jie ir padarė, bet amerikie
čiai neleido tarybiniam ka
rininkui apžiūrėti savo or-

Londonas.—Šiandien (ket
virtadienį) karalienė Eli- 
zabeta priims karinį para
dą prie Buckingham rūmų. 
Policija imasi nepaprastų 
saugumo priemonių, kad ap
saugoti ją nuo kipriečių na
cionalistų, kurių keli tero
ristai esą įsjgavę Britani- 
jon.

1 pas Tito
Belgradas.—Italijos Ko

munistų vadas Togliatti bu
vo atvykęs čia ir ilgai ta
rėsi su Jugoslavijos prezi
dentu Tito. Togliatti tuoj 
po savivaldybių rinkimų iš 
Romos išvyko į Triestą, iš 
kur jis kariniu jugoslavų 
orlaiviu buvo išskraidintas 
Belgradan.

Romoje komunistų laik
raštis “Unitą” sako, kad 
Togliatti lankėsi Jugoslavi
joje, kad įsteigti glaudes
nius santykius tarp Italijos 
ir Jugoslavijos komunistų, 
santykius, kurie buvo nu
traukti ' 1948-ais metais po 
J ugo si a vi j o s Kompar ti j o s 
išmetimo iš. Kominformo.

Trieste Togliatti tarėsi su 
tenykščiu komunistų vadui 
Vidali. ,Vidali, kaip yra ži
noma, lieka nusistatęs prieš 
Tito. Manoma, kad Togli
atti su juom diskusavo tą 
klausimą.

Everesto
viršūnėje

Katmandu, Nepalas.- — 
Šveicarų kalnų laipiotojų- 
alpinistų ekspedicija, vado
vaujama Alberto Egglerio, 
du'kartu užlipo ant Everes
to, aukščiausio pasaulio 
viršukalnio. Tai buvo šio 

j mėnesio 23 ir 24 dieną. Ge
gužės 18 jie taipgi užlipo 
ant Lhotsės viršukalnio, 
27,890 pėdų aukščio. Tai 
ketvirtas pasaulyje savu/ 
aukščiu Viršukalnis.* \

Everestą pirmu kartu pa\ 
siekė li953-ais metais aus-’ 
tralas Edmund Hillary ir 
nepalietis Tenzing.

Tarp aukščiausių Hima
lajų viršukalnių tik Dhau
lagiri, 26,810 pėdų aukščio, 
lieka nepasiel0as. Ten da
bar IT 
pi o tojų ' ekspedicija, 
bando viršukatfiį pasiekti.

gentinos lai- 
kuri

Prancūzai išsinešdina
Deli. — Francūzija 

lūtinai pasitraukia iš pen
kių mažų kolonijų Indijos 
teritorijoje: Pondicherry,
Shandernagor, Karikai, 
Mahe ir Yanaon. Francū
zija valdė tas vietoves nuo 
1674 metų. Nuo pat Indi
jos nepriklausomybės į- 
steigimo po praeito 
indai reikalavo, kad 
cūzai pasitrauktų iš 
b dabar tas atsiekta,
tugalai, betgi, dar1 liekasi 
Goa kolonijoje, kini glūdi 
Indijoje visai netoli Bom
bėjaus.

Floridos miesto negrai 
boikotuoja segreguotus 
biisiis kaip Montgomery

Tallahassee, Fla.’ — Šio į į kitus gyventojų sluoks- 
Floridos miesto negrai pa
sekė Alabamos Montgome
ry negrų pavyzdžiu: jie 
pradėjo boikotuoti segre
guotus autobusus. Boiko
tuodami autobusus jie rei
kalauja, kad jie galėtų va
žinėti jais bile kuriose sė
dynėse, ne būtinai užpaka
linėse, kaip dabar. Jie taip
gi reikalauja, kad vairuoto
jai ir konduktoriai juos 
traktuotų mandagiai, kaip 
visus kitus keleivius.

nius. Jis kol kas dar nė
ra visuotinas, kaip Montgo- 
meryje, bet tikimasi, kad 
tokiu taps.

Apie autobusų boikotą 
dabar kalbama ir eilėje ki
tų miestų — Floridoje, Ala- 
bamoje, Mississipyje, Geor- 
gijoje ir kitur. ____
se vietovėse Pietuose auto
busų komanijos įsakė savo 
samdiniams būti manda
gesniais su- negrais, kad iš
vengti boikoto, bet segrega- 

Boikotą pradėjo negrai cija ir ten dar nepanaikin- 
universiteto studentai, ir ta. '
jis greit pradėjo persimesti!

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

— Tuo tarpu, kai : 
krikšč i o n i ų - 

skel- 
savi- 

lai- 
jau

Roma, 
pirmadienį 
demokratu 
bė, kad ji atsiekė 
valdybių rinkimuose 
mėjimus, antradienį
darėsi aišku, kad ta parti
ja žymiai pralaimėjo, nors 
kiek sustiprėjo kiti centris
tiniai elementai. Taipgi 
skelbimai, kad komunistų 
balsai sumažėjo, remiantis 

davinių, 
pradėjo keistis. Jau buvo 
aišku, kad Bologna ir gal 
kiti Šiaurės didmiesčiai, 
ypatingai Genoa uostas, tu
rės darbininkiškas miestų 
galvas.

Maskva. — Tarybų val
džia nutarė, akd jaunuoliai 
nuo 16 iki 18 metų, kurie 
dirba, dirbs ne astuonias 
valandas per dieną, o tik 
šešias.

Jungtines Tautos.—Jung
tinių Tautų paliaubų komi
sijos pirmininkas Palesti
noje 'generolas Burns (ka
ti a d i e t i s) atvyko į New 
Yorką.

Londonas. — Britai ir So
vietai vedė derybas apie 
^pastovaus orinio susisieki
mo įsteigimą tarp Londono 
ir Maskvos, bet derybos ta
po laikinai nutrauktos. Sa
koma, kad nesusitarta, kur 
orlaiviai sustos Berlyne — 
Vakarų ar Rytų sektoryje.

Nicosia. — Nacionalistai 
nušovė dar vieną turkų kil
mės britam tarnaujantį po
licininką, v

Alžyras. — Francūzai vėl 
skelbia nukovę 51 sukilėlį, 
bet neskelbė apie savo už
muštuosius.

Kai kurio- pačių pirmųjų

Na u jas Graikijos Į ministras 
pažadėjo veikt už kipriečių 
teisę būti nepriklausomais
Atėnai. —/Naujasis Grai

kijos užsienio reikalų mi
nistras, kuris užėmė britų 
užgerintojo Theotokio vie
tą, padarė pareiškimą. Jis 
sakė, kad Graikija darbuo
sis visomis pajėgomis, kad 
pabaigti britų vai 
pre, kad Graikija 
pastangas padėti kiprie- 
čiams išsikovoti apsispren
dimą, neprikl a u s o m y b ę. 
Kaip žinia, dauguma ki
priečių nori savo salos pri
jungimo prie Graikijos.

/mą Kl
ės visas

Graikijos kabinetas išlei
do pareiškimą, kad reika
lauja iš britų paleisti iš 
tremties Kipro arkivysku- 
pą-etnarchą Makariosą.

Tai pirmi tokie atviri 
Graikijos valdžios žodžiai 
britams Kipro reikalu. Iki 
šiol atvirai kalbėjo graikų 
organizacijos ir spauda, bet 
ne valdžia, kuri dar palaiko 
oficialius santykius >su bri
tais. Graikijoje dabar au
ga jausmas, kad reikėtų 
tuos santykius nutraukti.

/Mollet likimas j Aukščiausias teismas nutarė
labai netikras atmesti ragangaudžių skundą

Washingtonas. — Aukš
čiausias teismas nutarė ne- 
persvarstyti profesor i a u s 
Slochowerio^ bylos- Tas 
Brooklyno kolegijos profe
sorius tapo atleistas iš dar
bo už savo pažangius įsiti
kinimus. Teismas praeitą 
mėnesi nutarė, kad New C- z
Yorko miesto įstatai, ku
riuos kolegija naudojo pro- eksperimentai 
fesoriaus pašalinimui, tuo 
punktu eina prieš konstitu
ciją. Kolegija buvo pri
versta priimti Slochoweri 
atgal, nors paskui jį atleido ; jungos Komunistų partija 
iš pareigų po kitokiu prie 
kabiu.

Peter 
miesto 
kreipėsi 
mą su prašymu, kad- byla 
būtų iš naujo persvarstyta, 
bet teismas tą prašymą at
metė.

Paryžius.—Šiandien, ket
virtadienį, Francūzijos par
lamentas pradeda debatuo
ti Mollet valdžios politiką 
Alžyre ir kitus>opius klau
simus. Beveik nėra abejo
nės, kad tie debatai prives 
prie balsavimo, kuriuo Mol
let kabinetui bus išreikštas 
pasitikėjimas arba nepasi
tikėjimas.

Pirmiau, kuomet Mendes- 
ga-1 France radosi valdžioje, 

Mollet lengvai gavo daugu
mą, nes už jį balsavo jo pa
ties partija (socialistai), 
radikal-socialistai ir komu
nistai, kurie kartu turi pil
ną daugumą parlamente. 
Dabar padėtis ne tokia jau 
aiški. Tiesa, kad trys ra- 
dikal - socialistiniai minis
trai liko kabinete, tuo tar-v 
pu, kai Mendes-France pa
sitraukė. Taipgi tiesa, kad 
pats Mendes-France nera
gini savo frakcijos de
putatų balsuoti prieš val
džią. Bet bent dalis radi
kalų balsuos prieš. Apie 
komunistus šiuo kartu ir-1 
gi netikra, nes paskutiniu
laiku jie atviriau ir aštriau Floridos išskrido Californi- 
kritikuoja priespaudą Al- Jon- 
žyre.

“Le Monde” sako, kad

i1

Campbell Brown, 
advokatas, dabar 
į aukščiausią teis-

-Žurnalas “Par- 
k r i t i k a v o

Maskva.—
tinaja Žizn j k n ima vm 
mokslininką Lysenko. Žur
nalas sako, kad jo eksperi
mentai su kviečiais ir 
giais buvo visai netikę, 
jis ir kiti tai žinojo, 

nebuvo 
laikyti ir ūkis žymiai 
jų nukentėjo.

Maskva. — Tarybų

karo 
fran- 

ten, 
Por-

Tito praleis Tarybų. Są
jungoje tris savaites. Jis 
nebus visą laiką Maskvo
je, keliaus ir į kitus mies
tus.

Kansidoje vartotojams 
pristatomo pieno 953 procen
tai yra atvežami^ vieškeliais.

ru- 
kad 
bet 
su

nito

žymiai sumažins savo par
eigūnų, visokių komitetų 
narių, skaičių. Prieita iš
vados., kad partija turi per
daug raštinių tarnautojų.

Maskva. — Francūzijos 
užsienio reikalų ministras 

; Pineau, kuris buvo pasili-- 
kęs Tarybų Sąjungoje ke
lioms dienoms po Mollet

Berlynas. Keturi Egip- išvykimo, dabar jau irgi iš- 
to daktarai atvyko į Rytų skrido Paryžiun. Jis lan- 
Vokietiją, kad apžiūrėti Ii- kėsi keHuose Tarybų Są-
gonines ir klinikas.

Miami. — Stevensonas iš

jungos miestuose ir taipgi 
tęsė derybas su tarybiniais 
vadais.

lo. Jeigu Mollet rezignuo
tų, naują valdžią, kaip ma- 

Mollet kabineto likimas da- noma, sudarytų centro ir 
bar kaba ant plonučio siū-Į dešinieji elementai.

Paryžius .— Irako kara
lius Faisalis lankosi Fran- 
cūzijoje.

ORAS NEW YORKE
Giedra, vešu
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mos tos teismo bylos, 
kurių teisingumo 
abejonių.

Tai žino visas pasaulis, 
tai gerai žino ir nurodyti 
leiboristų vadovai. Kam gi 
jie ištraukė šį klausimą ir 
kitus tokius / pat šlykščius 
klausimus? Tam, kad isi- 
te i k t ų reakcionieriams. 
Kitą paaiškinimą sunku 
rasti- Tik reakcionieriams 
naudingas -įvairių darbi
ninkų klasės būrių išsiskai
dymas, ir jie visų labiau
siai bijosi jų vienybės. Va
dinasi, kai kurių leiboristų 
vadovų žodžiai apie tai, jog 
jie giną darbininkų klasės 
interesus, žymiai skiriasi 
nuo jų darbų. Juk jie labai 
retai ir droviai pasisako

dėl tijomis, kad mes, kalbėdami 
esama apie komunistų ir socialiai 

tų veiksmų vienybės būti
numą, esą, turime kažko
kius klastingus planus. Tai 
melas, kurį skleidžia darbi
ninkų klasės vienybės prie
šai, ir šį šmeižtą pasigrie- 1 
bia kai kurie nevykėliai so
cialistai.

Mes esame už darbininkų 
klasės įvairių būrių vieny
bę. Gyvenimas patvirtino, 
kad ten,* kur įgyvendinta 
tokia vienybė, pasiekti dide
li laimėjimai kovoje už pa- 
gr i ndi n i us, gyvybini us 
darbo žmonių interesus. To
dėl mūsų partija ir toliau 
nenuilstamai sieks darbi 
ninku klasės partijų vieny
bės, ypač tokiais svarbiais 
klausimais, kurie jaudina 
visus darbo žmones, — tai 
kova už tarptautinio įtem
pimo mažinimą ir taikos iš
saugojimą.

Mes įsitikinę, kad išpuo
liams, kuriuos padarė kai 
kurie leiboristų partijos va
dovaujantieji v -e i k ė jai, 
nepritaria eiliniai leiboris
tai, kad atskiru leiboristu 
vadoxm užimta pozicija ne
susilauks masių paramos. 
Mes įsitikinę, kad Anglijos 
darbo žmonės, jų tarpe ir 
eiliniai leiboristai . nori * 
draugystės ir bendradar
biavimo su tarybine liaudi
mi, su Tarybų Sąjungos 

kad tai

l

kasšfordą, Birminghamą, Ed
inburgą ir kitus rajonus. 
Visur mes- buvome gerai, 

! draugiškai priimti.
Daug laiko mums užėmį 

derybos ir kitos oficialios 
priemonės ir todėl mes, de
ja, neturėjome galimybės 
susitikti su paprastais An
glijos žmonėmis. Bet net tie 

i susitikimai su gyventojais, 
kuriuos turėjome, anglų 
dėmesys. m ū s ų vizitui, 
mums, kaip Tarybų Sąjun
gos atstovams, skirti svei
kinimai rodo, kad anglų 
tauta nori draugystės su 
TSRS tautomis. Mes įsiti
kinome,. kad anglų tauta 
siekia taikos, siekia vystyti 
gerus santykius su mūsų 
šalimi. Savo kalbose mes 

i sakėme anglams, kad mūsų 
tarybiniai žm ones yra 

! draugiški anglų tautai, su 
kuria mes išvien kovojome 

’ pirmojo ir antrojo pasauli-

Kai N. A. Bulganinas ir 
N. S. Chruščiovas grįžo iš 

| Didžiosios Britanijos, juos 
' sutiko Tarybų Sąjungos pi- 
I liečiu masės. Kalinine pąsi- 
; tikusiesiems kalba šakė 

?naHa anH n ra'z!1’ Kper i Bulganinas, o Maskvoje —Canada and Brazil, 6( months $o.00 I v. ’ v.
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bą, sakytą susitikime 
maskviečiais. — Red.

Į , Brangūs draugai!
Šiuo metu, kaip ir ' 

j da grįždami į Tėvynę, 
| jaučiame didžiulį pasiten- 
I kinimą, kad vėl esam Jūsų 
; tarpe, brangieji maskvie
čiai. Leiskite nuoširdžiai 
Į padėkoti Jums už šį šiltą 
; sutikima.
i N. A. Bulganinas savo 
Įkalboje įvertino-mūsų vizi-
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KOVA DEL PARKO
NEMAYORKO MIESTAS turi savo papuošalą - 

Central Parką. Jame nėra nieko ypatingo, tačiau mili 
jonams newyorkieciu jis pasitarnauja vieta atodūsiui 
Kasdien ir kasdien daugybė žmonių jame pavaikščioja 
pasėdi, pakvėpuoja, atsidūsta.

Bet štai iškilo teisminė kova dėl vieno parko skly

pa-

su

vi sa
nies

. Central Parke yra dbota teisė tūlam koncesijonie- 
riui laikyti restoraną-saliūną. Na, tegu jis.ten būna, nors ...
iš tikrųjų jam ten ne vieta, kadangi didmiesjtyje yra -|t° j -Migliją rezultatus. Ga- 
kelios dešimtys tūkstančiu saliūnu. . Į

Koncesijonierius užsimanė gauti didesnį sklypą — j 
vietą automobiliams pastatyti. Perku komisijonierius. I 
Moses nutarė koncesijonieriaus norą patenkinti. Jis pa
statė darbininkus, kad jie iškirstų iš tam tikros, vietos, 
esančios palei saliūną. medžius, sulygintų žemę ir pa
darytų automobiliams pasta

Motinos, gyvenančios vi 
je, arti park)), pasiryžo neleisti tai daryti. Jos suoruošė 
jaune vieną demonstraciją Jos pagaliau kreipėsi į teis
mą, kad jis tą klausimą išspręstų: leisti kirsti medžius 
ir padaryti aikštę automobiliams (priklausantiems sa- 
liūno “svečiams”) pastatyti ar neleisti.

Nežinome, kuo visa tai baigsis, kuri 
motinos ar parkų komisijonierius Moses, 
atrodo, kad čia Moses klysta. Nereikėtų 
žųjį-parką, nereikėtų ji daryti biznio vieta, 
restoranų mieste užtenka tiems, kurie turi, pinigų ir 
laiko juose uliavoti. Parką reikia gelbėti; reikia .palai
kyti ji čielybe.je; reikia atsižvelgti į gyventojų poreikius.

Mes norėtume, kad iš Central Parko tas restoranas- 
saliūnas būtų visiškai iškeltas.

vie jų bendras įvertinimas.
Mes vykome j Angliją, 

siekdami per asmeninį kon
taktą su vadovaujančiais 
Anglijos vyriausybės vei
kėjais sudaryti didesnį sa-

ir mes darysime visa, 
galima; šia linkme,

Jeigu abi pusės parodys 
gerą valią, tai mes esame 
įsitikinę, kad galima paša
linti daugelį nesusipratimų, 
pagerinti santykius tarp 
TSRS ir JAV. Esant abi
pusiškam norui, mes galė
tume žingsnis po žingsnio 
laipsniškai šalinti nesutari
mus ir kurti reikalingą pa
sitikėjimą, galėtume pa
siekti, kad būtų išspręsta 
apsiginklavimo sumažini
mo, atominio ir vandenili
nio ginklo uždraudimo, šio 
ginklo bandymų uždraudi- prieš represijas^pažangių- 
mo problema. Tarybų Są
jungos, JAV : 
šalių tautų interesais rei
kia sudaryti sąlygas preky- partijos vadovų mūsų atvi- 
biniams, kultūriniams ir Irus pareiškimus, kuriuose 

ryšiams i mes kalbėjome apie savo
i trūkumus, ir klaidas tam, 

likvidavi-Į kad juos būtų galima ištai- 
‘ kad tai

jų veikėjų atžvilgiu eilėje 
ir visų kitų kapitalistinių šalių.

Matyt, dalis leiboristų

biniams, 
kitiems valstybių 
plačiai išvystyti.

Šaltojo karo 
m a s,

ikarinčje ManKattanO daly- i įtarpio supratimą ir rasti 
mūsų šalių savitar
na tyki a nis toliau ge

pusė laimės: 
Mums tačiau 
naikinti gra-

Saliūnu-L.

TITO VIZITAS TARYBŲ SĄJUNGOJ
JUGOSLAVIJOS PREZIDENTAS maršalas Tito 

sekamą šeštadieni bus Maskvoje. Jis Tarybų Sąjungoje 
praleis keletą savaičių. Su juo vyksta ir Edvardas Kar
delį, Jugoslavijos vice-prezidentas, pienas artimųjų Tito 
bendradarbiu. 't

. kurio mes siekiame, į syti, suprato taip, kad tai
nių karų metais prieš bend-Į Įgalins žmoniją atsikvėpti Į mes darome dėl savo silp- 

. c visa krūtinė ir sutelkti vi-’
sas savo pastangas kurti 
naujoms materialinėms ir

pio 
rinti.

Mes laikome savo kelio-1 tais, 
ne į Angliją labai naudin
ga. Derybų metu mes atvi
rai pasikeitėme nuomonė-

I rybų Sąjungos santykių 
Į klausimų, tiek ir dėl svar- 
| biausių tarptautinių prob
lemų. Pasikeitimas nuo
monėmis įgalino vienus ge- 

•Įriau pažinti kitus, išaiškin- 
Įti, kuriais klausimais mūsų’ 
j požiūriai suartėja, ir suži-Į 
noti, kuri-e klausimai kol |

reguliavimui. Tai svarbu, 
nes toks išaiškinimas įga
lino išskirti ratą klausimų, 
dėl kurių mes galime pa
siekti savitarpio supratimą. 
Mes manome, kad pasiekti

rą priešą. <
Manau, kad neapsiriksiu, 

jeigu pasakysiu, jog mūsų 
tautos ■ 
tautos ir anglų tauta, pa- 

| tenkintos3 derybų rezulta- 
suprasdamos, jog tai 

i tik pradžia, jog ateityj mes 
stengsime^ vieni kitus su
prasti.

Mes sieksime .nustatyti 
draugiškus santykius su vi
somis šalimis nacionali
nės nepriklausomybės ir 
suverenumo, t e riturinio 
vientisumo gerbimo, nesiki
šimo į vidaus reikalus pa
grindu.

Visos tautos Jaukia tvir
tos, .ilgalaikės taikos, trokš
ta, kad būtų sumažintas 
tarptautinis įtempimą^. Pa

metu daug kas 
ilgiu pasikeitė į

— Tarybų Sajųneuš kultūrinėms vertybėms tau-
tų labui.

Tarybine vyriausybė ir 
toliau nepaliaujamai sieks 
šalinti tarptautinį įtempi
mą, stiprinti saugumą ir 
nustatyti tvirtą taiką.

Mes esame; už plačiii kon
taktų užmezgimą su visų 
pasaulio šalių tautomis, už 
kontaktų užmezgimą su so
cialistų partijomis.

Komunistu ir socialistu 
partijos daugeliu klausimų 
yra skirtingų požiūrių, turi 
principin ių nesutarimų. 
Bet darbo žmonių intere
sais mes galime ir privalo
me turėti kontaktus svar
biausiai s, pagrindiniais 
šiuolaikinio darbininkų ju
dėjimo klausimais. Tai vi-

li ūmo ir kažkokio reakcinių 
jėgų spaudimo iš svetur.

Ne, ponai, jūs smarkiai 
klystate. Jūs turite skaity
tis su mūsų socialistine 
valstybe, su mūsų valsty
bės iškovojimais, kuriuos 
mūsų liaudis pasiekė, vado-
vaujama darbininku klasės kompartija todėl
ir jos avangardo — Komu- yra pagrindas sėkmės ko- 
nistų partijos. Tik beviltis- voje už tarptautinio įtem- 
ki oportunistai gali neina-j P”110 mažinimą, o įtempi- . 
tyti ir nesiskaityti su lai-p1}0 mažinimas leidžia ma- “ ‘ i _ _ • i - ' vi n L i ic-lo i noc o in’inUoi’i-

nistų partijos. Tik beviltiš-

tyti i 
mėjima-is, kuriuos pasiekė 
mūsų liaudis, žengdama ko
munistinės statybos keliu. 
Mes neprimetame Jums sa
vo kelio, bet mes ryžtingai 
ginsime mūsų šalies darbi
ninkų klasės iškovojimus, 
iškovojimus, kuriuos dar-

žinti išlaidas apsiginklavi
mui ir kelti tautu materia
linę gerovę.

Mūsų partijos Centro 
Komitetas ir toliau atkak
liai įgyvendins TSKP XX 

n u t arimus 
dėl kontaktų nustatynio su*V 

ho žmonės pasiekė didžiule’soc^ 1 t M h* darbininkų

suvažiavimo

gos vyriausybės pareigūnais^ kol kas yra paslaptis. Bet 
spėjama, kad šis Tito vizitas turės labai didelės reikš
mės tarptautinei situacijai.
delij, Jugoslavijos vice-prezidentas, vienas artimųjų Tito 
Chruščiovas ir .Bulganinas. ’ Jiedu Belgrade viešai ir 
aiškiai pasakė, kad sutraukymas ryšių tarp Tarybų 
Sąjungos, ir Jugoslavijos buvo didžiulė klaida ir toji 
klaida, aišku, buvo padaryta Stalino.

Chruščiovo ir Bulganino vizitas Jugoslavijoje buvo 
labai reikšmingas, kadangi tuomet buvo atsteigti nor
malūs .ryšiai tarp Jugoslavijos ir socialistinio pasaulio.

Spėjama, kad dabartinis Tito vizitas Tarybų Są
jungoje tuos ryšius dar labiau sutvirtins. Manoma, kad 
Jugoslavija visiškai įsitrauks į socialistinį pasaulį, į so
cialistinių valstybių bloką.. • • 

r* Komercinė spauda dėl to nuogąstauja. Ji taip džiau- 
’ gėsi po to, kai tarp socialistinių kraštų ir Jugoslavijos 

buvo sutraukyti ryšiai.
Jugoslavija nuo socialistinės programos neatsisakė. 

. Ji vykdo savo krašte socializmą, nors truputį kitaip ne
gu tarybinės šalys, negu liaudiškos socialistinės respu
blikos.

Bet Tarybų Sąjungos Komunistų partijos XX-asis 
suvažiavimas pasakė, kad ėjimas į socializmą galimas 
ne būtinai pagal vieną ir tą patj braižinį. Viena šalis 1 jos yra naujas etapas toliau 
gali socializmą vykdyti vienokiu būdu, kita — truputėlį mažinant tarptautinį įtem- 
kitokiu. pimą, svarbus žingsnis nu-

1 statant geresnį šalių savi
tarpio pasitikėjimą.

staruoju 
šiuo at 
gerąją pusę 
nemaža kliūčių, trukdančių ’ sų pirma klausimai, susiję 
visiškai likviduoti vadina- su kova

rezultatai, ypač jeigu i mąjĮ šaltąjį karą. ’ 
atsižvelgsiiik', kad derybos j kliūtis daugiausia daro kai 
vyko po žymaus laikotar-'' ‘ - 1-
pio, kurio metu vyravo sa 
vitarpio i

Svarbiausia, 
mone, yra tai, 
paginu d a s 
santykiams t 
Sąjungos ir Didžiosios Bri
tanijos užtnegzti, gerinti ir 
toliau vystyti, o tai padės 

| sustipprinti taiką visame

į kurie JAV įtakingi sluoks- 
j niai, kurie nesuinteresuoti 

nepasitikėjimas. I tarptautinio įtempimo švel- 
mūsų nuo-! nįnjmilL Matyt, Jungtinėse 

kad padėtas ! Amerikos Valstybėse (far 
draugiškiems | nepribrendo sąlygos atsisa

kyti šaltojo karo politikos.
Bet mums atrodo, kad ir 

Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse jau pradeda rodytis 
kažkokios prošvaistės noro 
pradėti nustatyti savitar
pio supratimą. Tai, be kita 
ko, rodo neseniai JAV Pre
zidento Eizenhauerio pada
rytas pareiškimas Ameri
kos laikraščių redaktorių

užuita tai išjnau- 
kad esant 'gerai 

galima , įgyvendinti

Derybų r 
jo įrodo, 1 
valiai 
bendradarbiavimą ir tai
kų sambūvį tarp valstybių, 
nepriklausomai nuo jų vi
suomeninių sistemų.

Svarbią derybų rezultatų 
reikšmę sudaro ir tai, kad

uz jarptautinio 
Tokias įtempimo mažinimą, už 

tvirtos taikos nustatymą, 
už šalių bendradarbiavimo 
prekybos ir kultūros srityj 
užmezgimą.

Būdami Anglijoje, mes 
mielai priėmėme leiboristų 
partijos vadovų pasiūlymą 
susitikti su mumis ir pasi
keisti nuomonėmis dėl svar
bių klausimų, dominan
čių abi mūsų partijas — 
TSKP ir leiboristų partiją. 
Toks susitikimas įvyko.

Mes turime jums, drau
gai, atvirai pasakyti, kad 
iš to susitikimo mes susida
rėme nuomonę, jog leiboris
tų partijos vadovybės tarpe

draugijoje. Su daugeliu jo dalis veikėjų laikosi reak 
mes ei nes, :

kaina.
Nepaisydami to, kad mes 

buvome leiboristų svečiai, 
mes davėme ryžtingą atkir
tį mėginimams kištis į so
cialistinių šalių vidaus rei
kalus, mėginimams kėsintis 
į šių šalių darbo žmonių iš
kovojimus.

Eilėje šalių suįžūlėjo re
akcijos atstovai šmeižia 
TSKP, kad mes esą prieš 
kontaktus su socialistų par-

partijomis.
Mesf^šame Įsitikinę, kad 

lėiboihstų partija teisingai 
mus supras ir žengs reika
lingus žingsnius šia kryp
timi. Mes esame pasirengę 
pasikelti aukščiau asmeni
nių įžeidinėjimų ir provo
kacinių išpuolių/ kuriuos 
kai kurie leiboristų vado
vai padarė Tarybų Sąjun
gos Komunistų partijos at-

(Tąsa 3-čiam pusl.J

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

Skiepai nuo inhųęnzos į-lvo vartojamas palygint dar4 
eina platesnėn vartonėn. 
Yra kelios influenzos rū
šys, kurios pareina i— 
skirtingų virusinių parazi-

riaujašxvaistas — isoniazi- 
das, “isoniazid.” šitas iso- 

nu°, niązidas jau keli metai, kai 
vartojamas tuberktil o z e itų. Dažniausia dabar varto- gydyt) kui. jis duo()a gcres.

DEL LIEUVOS APLANKYMO
KANADIŠKIS Liaudies Balsas rašo:
“Tarybų Sąjungoje ir liaudies demokratijos šalyse 

padaryta daug pakeitimų. Daug varžtų, įvestų karo 
metu, jau panaikinta. Bet‘dar yra tokių varžtų, kurie 
tebeveikia, nors atrodę, kad ir jie turėtų būti panaikinti. 
Pavyzdžiui, jau laikas būtų leisti. Pabalčio emigrantams 
atsilankyti ir pamatyti savo šeimynas ar gimines.

“Kanadoje yra daug lietuvių, kurie turi savo šei
mas Lietuvoje. Kurie neturi šeimų, tai turi senus tėvus. 
Pirm karo nedaugelis galėjo važinėti į Lietuvą, nes var
gingai gyveno. Paskui užėjo karas.. Dabar jau bus virš 
25 metų, kai nėra matę savųjų. Daugelis gauna žinių, 

. kad tėvai mirė. Daugelio tėvai seni ir nedaug laiko su 
jais pasimatyti. 0 dabar daugdisjš Kanados lietuvių iš

 

galėtų nuvažiuoti ir dar pasimatyijjšu savo artimaisiais.

“Teko sužinoti, iš lenkų, kad šią vasarą iš Kanados 
vyksta arti 100 asmenų, kad aplankius savuosius, dar 

‘sykį pamačius savo gimtąjį kraštą. Kas labiausiai do
mina, tai tas, kad daugumą sudaro asmenys, kurie net 
nepriklauso prie pažangių organizacijų. Daugelis yra 
nariai visai priešingų organizacijų.

“Jei Lenkija gali įsįlgisti, tai kodėl negalima įleisti į

Viešėjimo Anglijoje me
tu mums buvo surengtas 
nepaprastai d ra u g iškas 
priėmimas ir parodytas sve
tingumas, už ką mes dar 
kartą nuoširdžiai dėkojame 
anglų tautai, 
Karalvs tęs 
Mini s t r u i 
serui A n tonini 
kolegoms.

Būdami Anglijoje, mes, 
be Londono, aplankėme Ok-

vvriausvbės 
Pirmininkui 
Idenui ir jo

pareiškimo teiginių 
niekai]) negalime sutikti, 
nes jie' negali padėti nusta
tyti pasitikėjimo. Bet tuo 
pačiu metu Prezidento pa- 
i^iškime yra ir vertingų 
pasisakymų, kad JAV yra 
pasi rengusios i šnagr i nė ti
visus būdus, kuriais būtų 
galima sureguliuoti gin
čijamas problemas, kad Ta
rybinė vyriausybė gali tu
rėti draugiškus santykius 
su JAV. < \

Mes,tikimės, kad šie žo
džiai bus patvirtinti prak
tiškais darbais. Kai dėl Ta
rybinės , vyriausybės, tai 
ji yra už draugiškų santy
kių užmezgimą su JAV, 
kaip ir su kitomis šalimis,

antitarybinės pozici
jose Kai kurie leiboristų 
panįijds vadovai ir iki 'šiol 
dar neatsisakė nuo savo ža
lingų pažiūrų į Tarybų Są
jungą, į TSKP, 
demokratijos šalių 
nistų\ir darbininkų

i liaudies 
šalių komti

ku parti-

specialiai buvo 
ir pakišti klausi- 
kažkokius social-

ūrimaisiais.
Lietuvą savo tautiečių, kad jie dar sykį žvilgtelėtų į sa
vo kraštą, susitiktų su artimaisiais? Daugeliui nedaug 
laiko liko šiaųi dalykui.

“Tie, kurie turite planus atlankyti, savuosius Lietu
voje, turėtumėte parašyti atstovybei laiškus. Kada jie 
žinos, kad daugelis nori atsilankyti pas savuosius, tuo
met greičiau bus daromi žygiai šiam reikalui palengvinti.

okiųs,
met greičiau bus daromi žyginį šiam reikalui pale 
Nemanykite, kad kas nors ims 'klausinėti, ar y r: 
kurie norėtų matyti sTtviškiuš ir važiuoti'” •

Mums 
parengti 
riiai apie 
demokratus, kurie, esą, ka
linami mūsų šalyje ir liau
dies demokratijos šalyse. 
Mes griežtai atmetėme 
šiuos klausimus, kaip pro
vokacinius.

Jeiįu šie leiboristų vado
vai turėtų gerų ketinimų 
TSKP atžvilgiu, Ui jiems 
atsirastų . kitų klausimų. 
Juk jie puikiai žino, jog 
mes viską darome, norėda-

jami maišytų virusinių 
šių skiepai, atseit, jie 
saugo nuo influenzos, 
kios rūšies ji bebūtų, 
noma, i 
nėra 
bendr-...... - ________  — t 4 . z
fluenzos, nes dar kelių tipųimas* kad tuberkulozes bak-Z 
virusiniai nuodai nėra tiks-1 
hai išnagrinėti, ir dar nėra pim 
pagamintų atitinkamiĮ4^av

ni nių rezultatų už streptomy- | 
eina, v

Visai atsitiktinai vienas
; pavartojo šitą 
isoniazidą žarnos

šitokie įskiepijimai gydytojas 
pilnutinė apsauga’vaistą i 

i nuo bet kokios in-1 opos atsitikimui, , manyda- y 

iterijos galėtų būt tos ligos 
priežastimi . Mo bandymai^* • 

’ė gerų, rezultatų, tai jis 
’ pradėjo ir dažniau vartot tą 
I vaistą bet kokiais žarnos 
opų nuotykiais. Padarė <• % 
pranešimą medicinos žurna- ' ■■ 
tuose, ir dabar šitas isonia- • 
zidas tebėra, kol kas, ge
riausias vaistas nuo šitos f 
sunkios ligos.

Jau po dviejų gydymo 
į vaicių ligoniai pradeda 
geryn: kyla jų ‘svoris, 
vijauta vaiskesnė, viduria
vimas eina retyn ir mažyn, 
žarnos plėvės darosi norma- . 
liūs, opos užgyja, uždegi
mas pereina. Kad liga at
gal neatkristų, šitas vaisai 
tas vartojamas keletą mė- / 
nėšių. «

■  ~—  r 111 ’ f-----  J.
2 pu«L Laisvė (Liberty). KetvirL, Gegužės (May) 31, 1956

Visdeito armijoje karei
viams, taipgi jūreiviams ir 
oro kariniams lakūnams — 
visiems daromi dabar skie
pai nuo influenzos. Ir tai 
daug padeda apsaugoti ka
reivius nuo tų piktųjų “šal
čių.” Civiliniame gyveni
me tokie įskiepijimai irgi 
turi nemažai. vietos.

sa- 
eit 
sa

Dar truputį apie žarnos 
(opias —» “chronic ulcerative 

mi ištaisyti klaidas, pada-'C0]Įtjs ” Taį yra vjeila 
rytas eile atvejų praeityje,; atspariausių ligų, kuri ne- 
ir žmonės, kurįe buvo ne- pasiduoda gydoma. Naujų 
kaltai nuteisti, yra reabilL didelių vilčių įnešė prane- 
tuoti, kad.ne tik TSR Są
jungoje, bet ir liaudies de- ♦ 1*

ir žmonės, 'kurįe buvo ne- pasiduoda gydoma. Naujų

Šimai iš ligoninių, kur bu-



F
Šiurkštus kėsinimasis į 
^moniškumo principus I

r Montreal, Canada

Asmenimis “be piliety
bės’ ’, “perkeltaisiais”, 
“neturinčiais Tėvy n ė s ” 
Vakaruose vadinami tūks
tančiai mūsų tautiečių, liki
mo nublokštų svetur. Suva-

gal klastingas sutartis už 
vandenyno, šib*žmonės ilgus 
metus tylėjo. Atstumti nuo 
naudingo darbo, skurdo ir 
beteisiškumo slegiami, jie 
ilga laiką negalėjo pareikš
ti pasauliui savo protestą 
'prieš vadinamo “laisvojo 
pa s a u 1 i o ’ ’ pražūtingą 
globą.

Tarybų Sąjungos vy
riausybė ne kartą kėlė per
keltųjų 
kl a u s i

praeitų metų balandžio mė
nesį, netrukus po to, kai 
Berlyne pradėjo veikti Ko
mitetas “Už sugrįžimą į Tė
vynę”, laikraštis “New 
York Times” patalpino sa
vo Muencheno korespon
dento straipsnį. Kores
pondencijoje pasakojama, 
kad tarybiniai žmonės sve
tur “neturi darbo, gyvena 
urvuose bei lūšnose ir nega
li net tikėtis geresnės atei
ties”. Tačiau ne vargingas 
šių žmonių likimas paskati
no “New York Times 
respondentą 
nos. Laikraštį 
nelaimingųjų
troškimas grįžti į Tėvynę.

...Matyti, pasireiškia vis 
daugiau požymių, liudijan
čių apie Jungtinių Vaisty

ko- 
imtis plunks- 

su nerami no 
ir bed a 1 i u

ra kelnių, o kai kuriems — 
net lovas (juk daugelis vi
sus tuos metus miegojo, už
miršę tokią prabangą, kaip 
lova ir paklodės!) “filan
tropai” iš šio komiteto sten
giasi pridengti labdarybės 
skraiste visus * gėdingus 
žmogaus sąžinę užgaunan
čius dalykus, kurie vyksta 
stovyklose b e i bendrabu
čiuose perkeltiesiems as
menims Vakarų Vokietijoj.

Šmeižikai visaip iškraipo 
Aukščiausiosios 

Prezidiumo isa-

tarybinių piliečių 
m ą Suvienytųjų 

Organizacijoje ir 
.tarptautinėse kon-i va ir;

fereneijosb\Tačiau šis klau
simas visada susidurdavo 
su atkakliu reakcinių sluok-j 
snių pasipriešinimu. At-' 
sakant j tarybinius pasiū
lymus — suteikti perkeltie
siems asmenims teise p" 
tiems tvarkyti savo tolesnį 
likimą - pasigirsdavo- veid-

4 main ingi klyksmai apie pa
sikėsinimą 
žmoniškumo
“priverstinį
ma”. “Prievarta buvo <v 
šaukiamas kiekvienas ban
dymas susisiekti

• bendrapiliečiais, 
siais į vargą svetur. I . -

... Prieš mus didžiulė lajkė galimu 
krūva laiškų. Ant įvairia- i užsiminti apie 
spalviu voku — Vakaru Vo-: repatrijavimą”.
kietijoš miestu štampai, |vietos Sianle pranešime 
Kanados, JAV, Brazdi jos,; paradinėms kalboms

v.onoHinln« įprastos užuominos apie 
laisvei

pranešė “New York Times

Tarybos 
ką dėl amnestijos tarybinių 
piliečių, Didžiojo 'Tėvynės 
karo 1941-1945 m.m. laiko
tarpiu, bendradarbiavusių 
su okupantais. Svetur iš
kankintus žmones įtikinėja, 
kad namuose jų laukia mir
ties bausmė arba ištrėmi
mas visam amžiui. Latvius, 
lietuvius, estus, vakarinių 
sričių ukrainiečius ir balta-

i šventąsias 
:eis<?s”, apie.

kos oficialieji asmenys bijo
kad nūdienių tendencijų iš- rusins gąsdina beprasmiš- 
sivystymas gali sudaryti są- J

l)a7 lygas daugeliui tūkstančių kad kolūkiuose
. J emigrantų sugrįžti į savo atimami iš tėvų vaikai, per- 

komunistinę Tėvynę. Re- jsekiojama už religinius įši- 
patrijavimo augimas j a u tikinimus, 
darosi akivaizdus, tačiau tai

komis pasakomis apie tai, 
; prievarta

Šie nešvarūs prašini any-

sios mašinos 3SZT-47”, 62 
kultivatoriai, ^20 traktorinių 
sunkiųjų lėkštinių akėčių irkt.

T—sa
MIRUS '

JURGIUI ZAbEaCKUI
X (Clearwater, Fla.)

j 9 metus pagimdė? dvynukus

* JRoberval miestelyje, Mrs. 
Daul Emile Trembay, trisde
šimties trijų metų motina, bė
gyje 9 metu pagimdė septy
nias poras dvynukų ir dar ta
me laikotarpyje du kūdikiai 
gimė po vieną. Pirmi dvynu
kai gimė 1947 m. vasario mė
nesyje, o paskutiniai—šį mė
nesį. Vienas iš pirmųjų dvy- 
.nukų mirė. Kiti visi kūdikiai 
gyvena. Motina ką tik nese
niai aplaike operaciją, buvo 
išimtas vienas inkstas. Jos vy
ras dirba alumino kompanijos 
dirbtuvėje.
Siaurus vagis apvogė neregį

Vagis kiekvienas yra bjau
rus sutvėrimas, bet vienas iŠ 
jų dar biauriau pasielgė, tai 
vienas jaunuolis, kaip čia pri
prasta vadinti “leather jack
et”, atėmė pinigus iš neregio. 
Neregys, Vildae Lejour, ku
ris užlaiko kantyna 
Tube and Steel Co. 
rengėsi važiuoti su 
darbą. Tuo tarpu, 
pant į automobilių, 
pagriebė maišelį su 
pabėgo.
“NL” desperacijoje) 
ar tik šiaip meluoja

Kardeliškė “Nepriklausoma 
Lietuva”, veik po menesio lai
ko paduoda žinią apie atsibu
vusi Kanados Lietuvių Litera
tūros Draugijos suvažiavimą 
pabaigoje balandžio mėnesio, 
Toronte. Ir nebūtų “NL”, jei 
nemeluotų. Gal už tai ir “nu- 
vėlavo” žinią, kad jos skaity
tojai nežinotų tikros tiesos. O 
gal desperacijoje įpuolusi, nes 
visur vaidinasi tik komuniz
mu .. .

Ten, 
kas dalyvavo suvažiavime 
“bet apie jokią literatūrą 
važiavusieji nekalbėjo, 
svarstė, kaip reikia veikti 
natvės pensijos ir kitais visuo
meniniais klausimais...” (ko- 

baisūs klausimai svarsty- 
NL” geg. 23 d.

Faktas gi yra, kad buvo 
svarstyta ir apie literatūrą. 
Apie tai buvo rašyta ir “Liau
dies Balse” ir “Laisvėje”. Ir 
kaip tik viduryj “NL” pa- 

šie laikraščiai 
suvažiavi- 

reikalą: 
atkreipti 

platinimą, 
knygų

Canadian 
dirbtuvėj, 
žmona į 
jam H- 
jaunuolis 
pinigais ir

Mes reiškiame nuoširdžią užuojauta jo žmo
nai Antaninai, Zablackienei, dukteriai Adelei 

. Pakali, sūnui Vytautui, anūkei Francine, anū
kui Peter ir kitiems giminėms, netekus taip my
limo asmens Jurgio Zablacko.

A. Metei ion is
V. ir Y. Smudin 
Draugai Masonai
Mr. ir Mrs. B urduliai 
Mr. ir Mrs. Y u re f f
F. Bauža
M. ir D. Kairiai
Al. ir E. Lapenai 
Geo. ir J. Gendrėnai
N. Pakali
J. ir O. Ravatai

J. ir H. Žilinskai 
J. ir O. Palioniai.
P. Butkevičius
A. Vegėla
N. Lanigan
M. Tashahs
G eorYr~Gr~Staąį u 1 i s 
P. ir M. Tarai 
M. Saiman
J. ir O. Greblikai

Auga kodūleinė.gyvenvietė
UKMERGĖ.— J. žemaitės 

vardo kolūkio žemdirbiai ke
liasi į kolūkinę gyvenvietę. 
Dar pernai joje gyvenamuo
sius namus pasistatė kolūkie
čiai St. Čirba, J. Narušis, V. 
Voveris ir kiti.

Šiemet daugelis žemės ūkio 
artelės narių, išreiškusių no
rą keltis į kolūkinę gyvenvie
tę, gavo tam tikrą kiekį staty
binės medžiagos. Kolūkiečiai 
Periokas, Novikovas, Katinas, 
čeręškienė į statybines aikšte
les jau parsigabeno visą miš
ko medžiagą.
• G. Šarūnas

CHRUŠČIOVAS APIE 
VIZITĄ BRITANIJOJE

(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
žvilgiu, ir, nepaisydami to, 
galime imtis nustatinėti 
kontaktus su Anglijos leibo
ristais, jeigu jie parodys 
reikiamą supratimą ir no-* 
ra. .Aišku, kad tokie kon
taktai labai svarbūs Ang
lijos ir Tai^rbų Sąjungos 
darbo žmonių interesams.

Baigdamas savo kalbą, 
sveikinu Jus, draugai mas
kviečiai, artėjančios Gegu
žės Pirmosios šventės pro
ga ir linkiu jums laimėji
mų darbe mūsų Tėvynės 
labui-

Tegyvuoja Tarybų Są
jungos ir Didžiosios Brita
nijos tautų draugystė!

Tegyvuoja taika visame 
pasaulj’je!

E LIETUVOS
Artėjant sėjai—naujos 
mašinos ir * inventorius

PONEVĖŽYS. — Panevėžio 
kontoros bazėje gauta nauja 
siunta kolūkiams. Iš broliškų
jų respublikų atsiųsta 80 dis
kinių arklinių sėjamųjų maši
nų, 35 naujos arklinės dobilų 
sėjamosios mašinos, 48 pen- 
kiakorpusiniai plūgai ir daug 
kitų besiartinančiai pavasario 
sėjai būtinų mašinų bei arkli
nio inventoriaus.

Daug naujų mašinų ir in
ventoriaus gauna MTS. Per 
pastaruosius du mėnesius j 
.mašinų - traktorių1 stotis iš
siųsta 96 traktorinės sėjamo

mų apie Laisvės turinį, kas 
skaitytojams geriausia patin
ka. Taigi, čia paduodu neku- 
riuos geriausia mėgiamus 
skaitymus: IĄ M. šolomsko 
“Istorija ir informacija”, įvai
rumai “šis tas iš šen ir ten”, 
Progreso raštai. Ypatingai vi
sų mėgiamai skaitoma “Ma
no pradinė mokykla”. Tai yra 
labai pavykęs rašinys, tikrai 
meistriškai parašytas.

Taigi, čia suminėti ir visi 
kili draugai rašėjal, kurie ga
lite plunksną lengvai valdyti, 
rašykite, kaip dažnai galite. 
C) mes skaitydami mūsų my
limą Laisvutę giliai įvertinsiu) 
jūsų tą svarbų dai’bą ir. pa
stangas.

Tuo kartu baigiu ši rašinė
lį. Mat, jau ir aš įpusėjęs 
aštuntą desėtką, tai ranka 
dreba.

Camdenietis

su re- niai platinami ne tiktai ali
nėse, kur paprastai tariasi 

[“lyderiai”. Juos platina 
i gausūs laikraščiai, leidžia

si Imi užokeaninių patronų 
lėšomis, jais teršia efirą 
Miuncheno stotis, įrengta 
pagal paskutinį amerikie
čių radijo technikos žodį.

lepatrijat i- patrijavinio
-...... bijomasi ateityje”.

Taip rašė dar visai nese- 
i^rteku- n*ai “New York Times”, 

’ai štiš ne- 
ii( žodžiu 

‘ verstinį I P?
o v . . ..- ,v . .j Žmonės, norintieji grįžti i 

savo Tėvynę, apšaukiami 
“komunistiniais a g e n - 

i tais”. Iš jų atimamos pas- 
kutinės lėšos pragyvenimui, 
su jais susidorojama pa
samdytų žudikų rankomis.! 
“Perkeltųjų” stovyklose,1 ta:—J.), — 

i bendrabučiuose ta r p s t a ■ 
i įskundimai, šnipinėjimas, 
teroras. Tam reikalui suda
ryta. net speciali efnigrantų 
vidaus policija, viešoji ir 
slaptoji.

Komitete “Už sugrįžimą 
į Tėvynę” vis dažniau ir

banga, kurio

ki savo

V e n e cuelos Įprastos 
“grėsmę asmens

apie kokį
žlugimą”

pašto ženklai. Kur tik nenu
1 bloškė -likimas tarybinių | Keista galėjo 

žmonių, karo metais atplėš-' tiktai viena:
' tu nuo tėvynės ir jėga su ja 1 “JAV politiko 

išskirtu! 1 kalbėjo laikraštis? Argi na-
...... . Ituralus svetur nuskurdusiuMes giliai isisamonmom, i v . . .... t. . r • i žmonių siekimas sugrįžti ikad nėra nieko sunkesnio,, - ‘

kaip gyventi uz Tėvynės 1‘1-į ..
bu... Kenčiame badą ilgais, .
nedarbo mėnesiais ir me-1 
tais... Iš niekur negauname 
nei pagalbos, nei paramos. 
Viskas mum čia svetima”.
— rašo tarybinis pilietis R.
D. iš Kanados. “Aš noriu, 
kad mano vaikai turėtų tą 
pačią Tėvynę, kurios sūnus 
esu ir aš”, — rašo iš Vene- 
cuelos E. L.

Dešimtys tūkstančių ta
rybinių perkeltųjų asmenų

ki-etijoje? “Gyvename supu
vusiuose barakuose).. Čia 
tūkstančiai mūsų tautiečių 
neturi darbo”, “gyvename 
labai skurdžiai, drėgname 
šaltame bute... Čia toks gy
venimas, kad garbingu dar
bu gyventi neįmanoma...”, 
— skaitome laiškuose, ant
spauduotuose Vakarų Vo
kietijos miestų štampais. Ir 
kiekviename laiške maldau
jama: padėkite sugrįžti pas 
savuosius, namo.'

Šimtu šimtais tokiu laiš
kų gauna Komitetas “Už 
sugrįžimą į TėM^nę”. Kai 
tik praeitų metų balandžio 
mėnesį pasklido žinia, kad 
Berlyne tarybinių piliečių, 
buvusių perkeltųjų asmenų 
ir emigrantų, grupės inicia
tyva sukurtas laisvanoriš
kas susivienijimas —Ko
mitetas “Už_sugr$imą į Tė- 
vynęy, svętur atsidūrusių 
ž m on uL "si r dy se įs i 1 i e psn o j o 
vilties kibirkštėlė. Savo 
laiškuose ir pareiškimuose 
jie? prašo padėti jiems grįžti 
namo. Taip patsai gyveni
mas išsklaidė imtą apie 
“prievartinį repatrijavi
mą”.

Beje, šio mito tikrumu 
vargiai tikėjo ir patys pri
siekusieji jo- gynėjai. Dar

Tėvynę gali priešta- 
politikai valstybės, 

visada pareikšdavo, 
ji gerbia žmoniškumą 

i ir asmens laisvę?
“New York Times” 

tinimas, jog “/ 
cialieji asmenys bijo, 
daugelis tūkstančių 
tunų negrįžtų vėl i žmonis 
ką gyvenimą, taip pat nega 
Įėjo nesukelti nusistebėji 
m o. 
p1 
tama- Palikę be “masių", 
jie netenka duonos kąsnio ir 
savo šeimininku bus išmes
ti lauk. Tačiau kaip sude
rinti kai kurių “oficialiųjų 
asmenų” deklaracijas apie 
šventuosius žmoniškumo 
principus su jų “baime”, 
kaip suderinti šias deklara
cijas su tuo visiems žinomu 
faktu, kad profesionalams 
politiniams sukčiams, kurie 
mokėsi išdavystės gestapo 
žvalgybos mokyklose, ir iki 
šios dienos teikiama visoke
riopa parama ?

Juk vadinamas “Ame
rikinis komitetas kovai su 
bolševizmu” įsikūrė VFR, 
kaip savo namuose, ir seniai 
virto prieštarybinės pro-, 
pagandos,-šmeižto, ir dezin- 
ormacijos centru. Gerai ži
noma, kad šis komitetas 
subsidijuoja visus, 
grasinimais ir jėga užkertą 
mūsų žmonėms kelią i Te 
vynę. ; M

Šiomis dienomis Vakaru 
Vokietijoje vaidinama šlyk
šti “emigrantų šelpimo” ko
medija. “Amerikinis komi
tetas” kartu su panašiomis 
prieš tarybinėmis o r gani- 
zacijomis skubiai išduoda 
perkeltiesiems asmenims 
išmaldas pagal talonus: 
kam — paklodę, kam —po-

t';ir- dažniau gaunami laiškai iš 
Amerikos ofi- tarybinių piliečių, kuriuos 

l/dd iv a karuose pasodino į»kalė- 
l>Us- j ima už nesumokėta vskolą

ar šiaip įskundus. (Š tikrų
jų gi — tik už tai, kad jie 
rengėsi išvykti į Tėvynę.

Prie viso to galima ? pri-kad širsta cm i- i
krantiniai vadeivos,<supran- j durti dar daug, kas nedaro

garbės žmonėms, garbinan
tiems šventuosius žmoniš
kumo principus. Kaip tik 
dabar plačiu "mastu vyksta 
perkeltųjų asmenų yferba- 
vimas / Ameriką. Stovyklų 
koęnencfeyi tai n-ebaud pam i
sulai k o 
adresuotą 
liečiams. 
tinama 

jpeliai ir brošiūros, leidžia
mos už amerikiečių pinigus.

Šitoks šiurkštus pasikėsi
nimas į žmoniškumo princi- 

j pus kiekvienam garbin
gam žmogui gali sukelti tik 
pasipiktinimo jausmą. Vi
su o menės nuomonė 
ryžtingai pasmerks visus 
šiuos bandymus sukliudyti 
dešimtims tūkstančių tary
biniu žmonių norinčiu 
grįžti į Tėvynę, įgyvendin
ti jų šventąją teisę, seną jų 
svajonę.
\ (1956 m. vasario 4 d.

Literaturnaja (fuxieta” )

pavyzdžiui, paduota 
ir, 

su- 
o 

se-

duotų citatų, 
štai ką pasakė apie 
mą ir literatūros 
“Nutarta daugiau 
atydos j spaudos
CK įgaliotas įkurti 
fondą .. . CK1 Įgaliotas kurti 
centralinį knygyną, iš kurio 
galėtų pasiskolinti knygų tos 
vietos, kur negalima turėti sa
vo knygynus, o taipgi ir pa
vieniai nariai ir šiaip knygų 
skaitytojai”. J.—

susi-
Tarp

LAISVES SKAITYTOJAI!
Remkime Moderniška Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Worcester, Mass.
j Festivaliui atsibuvus 
i

Gegužės 19 ir 20 dienomis 
atsibuvo žavingos dainos ir 
vaidinimų pramogos. Geg. 19 

I d. • nevvyorkiečiai suvaidino 
operetę “Grigutis”, penkių 
aktų veikalą. šiuos žodžius 
rašančiam teko matyti trys sa
vaitės pirmiau tą patį veikalą 
ir tuos pačius aktorius lo
šiant, bet kaip tai atsitiko, 
kad gerokai sėkmingiau Čia 
Worcestery buvo suloštas: gy
vai dramatiškiau, taktiškiau.

Daugumas, mačiusiųjų dau£ 
metų atgal tą patį veikalą, sa
ko, kad čia geriau, čia tikrai 
vaizdingai. Tiesa smagu klau
sytis ir žiūrėti. Publikos dėl 
“Grigučio”' neperdaugiausia 
tebuvo, virš poros šimtų.

Sekmadienį, gegužės 20 d., 
atsibuvo koncertas. Kaip ir 
buvo tikėtasi, jis buvo žingei
dus ir žavėtinas, kadangi iŠ 
plačiai toliau susidedanti ta
lentai pildė programą, specia
liai prisirengę. Tai retenybė 
mūsų senajai kartai mažėjant 
tokis koncertas. Aš nesiimu jį 
atpasakoti, tikiu, kad rasis • 
kąs pilnėliau apibudins tas) 
žavingas dainas ir muziką. 
Man norisi pasakyti tik tiek, 
kad nebuvo klaida, kad tas 
festivalis vyko čia, Worcestery. 
Nes vv orcesteriečiai meninin
kai labai kiltai ir meisteriškai 
atliko savo pareigas progra
moje.

Publikos koncerte buvo pil
nutėlė Lietuvių svetainė. Kon
certas prasidėjo 3 vai. popiet, 
pasibaigė 6 vai. Po tam buvo | 
vakarienė, ir kadangi daug 
sveČių-žiūrovų ir menininkų, 
tai .pokalbių—berybės; drau
giški, linksmi pasisveikinimai, 
susitikimas labai seniai maty
tų ; nuotaika kilta! Užtruko 
ilgokai, iki pagaliau tolimes
nieji sveteliai ; atsisveikino, 
ačiuodami už puikias priimtu
ves ir vaišes. Net specialiai 
padainavo gaspadinėms: ilgai 
gyventi, ilgai! z

Dabar lauksime LųS šeimi
nio koncerto, kuris įvyks lie
pos 10 d. toj pačioj vietoj.

D. J.

❖ 
*

o

Per' mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu muitu j 
Lietuvą ir į visus U.S.S.R, kraštus.- Mes užlaikorpe visus vaistus, 
kurie yra 
validolo ir 
del širdies 
mūsų vaistine vaistai 
dienų, o j Sibirą ima 22 dienas oro paštu. Visi 
siuntėjai per mumis gauna garantiją iš rusu 
valdžios. Rašykite mums sveikatos reikalais

reikalaujami Lietuvoje, kaip Riipifon, streptomycin, 
nuo reumato antpuolių, ir vaistkis 

ligų ir aukšto kraujo spaudimo, 
pasiekia Lietuvą i

VYTAUTAS SKKINSKA
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas ir Notary Public

BALTIMORĖS IR APYLINKĖS AT YDAI!

PIKNIKAS
Paramai Dienraščio Laisvės

[vyks Sekmadienį

Birželio 10 June
Slovak National Home Park

c

6526 Holabird Avė. Pradžia 11 vai. ryto

Programoje Dalyvaus
Aidsietyno Kvartetas

iš New Yorko

Muzika nuo 3-čios iki 8-tos vai. P. M.
Aptarnavimas valgiais ir gėrimais 

Įžanga tik 50 Centų Asmeniui ’

Camden, N. J.
LLD 133 kuopa turėjo 

rinkimą 20 d. gegužės,
kitų tarimų, nuspręsta prisi
dėti prie Laisvės $15,000 va
jaus. Kadangi mūsų kuopos 
iždas, galima sakyt, ištuštė
jęs, tai draugai ir draugės su

krapštyti ir 
tuoj sumetė $31. Tie yra jau 
pasiųsti Laisvės administraci
jai, taipgi prisidėjusių pavar
dės ir po kiek kas davė.

*
Labai yra malonu pasiskai

tyti linksmas žinutes iš kitų 
kolonijų, kur progresyviai lie
tuviai darbuojasi rengdami iš
važiavimus 
gas.

Skaitau 
Plymouth, 
V. ž., kur sakoma, kad jie 
ten jau turės išvažiavimą. 
Taip pat jau tarėsi apie rude
ninius parengimus, 
mūsų kuopos visų 
siunčiame jums, 
šird i ilgiausius 1 inkėj imus 
riaušių pasėkų.

Deja, pas Jfnus šiuo laiku 
joki parengimai yra neįmano
mi.

korespondenciją, 
tarybinianjis pi- 
Stovyklose pla- 

prieštarybiniai la-1 brazdo kišenes

Jungtinėse V a 1 stijose 
senų žmonių procentas vis 
tebedaugėja. Virš 65 me
tų amžiaus asmenų procen
tas nuo 1900’ metų pakilo 4 
syk tiek, kuomet bendrasis 
visų gyventojų skaičius tik 
padvigubėjo.

ar kitokias pramo-

korespondenciją iš 
Pa., parašytą per

Mes nuo 
draugų 

draugai, 
ge-

’» * *
Lankydamasis pas lietuviš

kas .šeimas Laisvės reikalais 
dažnai pasiklausau,i išsireiški-

KELRODIS: Iš Philadelpliijos imkite kelią No. 40 ir važiuokite 
iki Baltimorčs, privažiavę pirmą gatvę- — Kresson St., suki
te po kairei ir važiuokite iki Lombard St.; privažiavę Lom
bard St. sukite po kairei ir pervažiavę tiltą laikykitės tiesiai 
Iki Holabird Avė. čia sukite po kairei ii\mailę ir pusę pava
žiavus po kairei pusei bus pikniko vieta, o dideli vartai karei
vių Camp — po dešinei pusei. • Iš miesto galima važiuoti 
26th St. kaj’U iki Holabird Avė. Išlipę eikite i vakarus pusę 
mailės. O busas No. 20 Dundaik reikia imti ant Baltimore 
St. ir jis priveža iki pikniko vietos.

P. S. Privažiavus Krėsson St. reikia tėmyti orlahių iška
bas, kurios tiesiai veda j pikniko vietą.

3 pusi. Laisvė (Liberty). Ketvirt., Gegužės (May) 31, 19S6
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JOSEPII RICKMAN (REM- 
KUS), 55 m. amžiaus. Gyveno 

wall St., Bro'oklyne. Mi- 
gegųz. 23 d., Crown Heights 

inėj, 'Brooklyno. Kūnas 
buvo pašarvotas Moadinger Fu
neral 
Ave., 
įvyko 
Hills kapinėse.

Pailor, 1120 Flatbush 
B iwk ly ne. I .a i dot u vės 
gegužės* 25 d., Cypress

įme 
frio- 
tris

Velionis paliko nubųj 
• žmoną Rachel, du posūnius 

tina Mrs. Anna Remkus, 
seseris, Agnes Klutchen, Arine
Fagev, Mary , ir brolį
Antaną. Taipgi arsimų giminių 

ėlionio motina 
visiems daly- 
šermenyse ir 
s geriesiems 

užuo-

irz pažįstamų, 
širdingai dėkttya 
va v u s i e m s s ū n ahs 
laidotuvėse Ir tie 
draugams, kurie išreiškė 
jauta gėlėmis ii- žodžiais.

Automobilių nelaimėje
Roosevelt 
susikirto 
Sužeista 
jų ture-

Sekmadienį ant 
Drive New Yorke 
trys automobiliai, 
astuoni žmonės. Du
jo atsidurti ligoninėje.

SENIAUSIA LIGONINĖ

Bellevue yra sekliausia ligo- 
įsteigta dar 

Beveik tuo 
laiku ta ligoninė įsigijo
ambulansą, pirmą New 
— arklių traukiamą vė-

1737-ais metais, 
pačiu 
vieną 
Yorke 
žima.

Cypress Hills National ka
pinėse; Queense, kun palai
dota apie 3,000 civilinio karo 
šiaurės karių, palaidota ir 
apie 450 Konfederacijos (Pie
tų) kareivių. Praeitą sekma
dienį ten buvo laikytos cere
monijos, kuriose dalyvavo pie
tinių organizacijų atstovai. 
Buvo iškeltos Pietų) sukilėlių 
vėliavos, daimuJto^ senos 
Konfederacijos alnos) ir t. t.

Tai buvo pirmai sitikimas 
New Yorko istorijoje.

Eleanor Roosevelt pareiškė 
spaudos atstovams, kad New 
Yorkas dar toli nuo pilnos ra
sinės 'integracijos. $Ji sako, 
kad, pakrindiniai Imant, New* 
Yorkas lieka segreguotas 
miestas butų atžvilgiu, tai 
yra, negrai ii’ baltieji dar vis 
gyvena atskirose apylinkėse.

Ji sakė, kad kol nėra lygy
bės ir susiliejimo gyvenamose 
vietose, d 
faktinai lie
jos eina pagal apylinkes.

girna mokyklų
segreguotos, nes

Sekantį sekmadienį Art of 
Today galerijoje, Great Nor
thern Hotel patalpose (57th 
St. netoli Carnegie salės) at
sidarys pažangaus negro dai
lininko Ed Striklando kūrinių 
paroda.

Pirmadienį b.uvo laukta 
Manhattano autobusų vairuo
tojų streiko, bet prieš pat 
streikui prasėdėsiant unija su
sitarė su kompanija toliau 
derėtis.

NewWto^K^feyZlnloi
MM

Šimto milijonu dolerių 
metinis raketas

Vietinis dienraštis “Herald 
Tribūno” pradėjo su geg. 28 
d. spausdinti seriją straipsnių 
apie labai išvystytą New Yor
ke raketą. Straipsnius paruo
šė laikraščio korespondentas 
Edward J. Mowery.

Straipsnių autorius nurodo, 
kad tasai raketas kasmet pa
daro šimtą milijonų dolerių 
pelno. Jam vadovauja tam ti
kros raketierių grupės.

Te V n vn L-rit ąs SUSldcda? 
operuojamas ?

^ada at- 
kitų

Is ko rak 
Kaip jis yra 
St r a i ps n i ų a u tor i u s 
sakyti Į šiuos ir šimtus 
klausimų.

Raketieriai daugiausia 
n i o daro iš biznierių. Bet 
pat jie 
unijų ir’šiaip 
organizacijų. 
ket6 forma, 
m as

taip 
prisitaiko prie darbo 

visuomeniškų 
Svarbiausia ra
tai “patarnavi-

ir “apsauga”. Už kiek- 
“ patarnavimą” kas nors 

gauna gerai apmokėti. Rake
tierių aukos priverstos tylėti, 
niekam nesiskųsti.

Pirmasis Brooklyno 
lietuvių piknikas 
bus Įvairus

ke-Jau ši sekmadieni visi 
liai ves,visus i Kamočių Par
ką, 91 Steamboat Road, Great 
Neck, N. Y. Ten Lietuvių 
lateral ūros Draugijos, Brook- 
iyno apylinkės ' kuopos, duos 
labai įvairų, vaišingą i)- su 
linksma muzika pikniką.

Bušai išeis nuo Lietuviu Pi
liečių Klubo 12:30, o nuo Lie
tuvių Kultūrinio Centro pir
ma valanda diena. Bilieto 
kaina $1.50. Galima įsigyti: 
pas Walter Brazauską Kultū
riniam Centre: taipgi pas Ig
ną Sutkų — Republic Bar & 
Grill, ir pas Kapickas-Sodai-

Muzika šokiams grieš 
3-čios valandos iki vėlai 
karo. Tad jaunimui h 
mui piknike smagumo

Kvieslys iš 185

nuo

• seni- 
bus.

BUS STREIKAS
Union darbininkai 

streikam American 
Communications 
nariai taip nutarė 
jeigu’ ši didžiulė 
kompanija neišpild 
kalavimų. 
klausoma.

Western 
gal vėl eis

Association 
padaryti, 

telegramų 
lys jų rei- 

Ši unija yra nepri-

ATLANT
Išnuomojame 16” Sea Dorys

Su ar be motorų. Saugūs, Geri 
ir Sausi.

$7 į dieną. Nuo Manhattan va
žiuokite Sunrise Highway iki So. 
Grove, laikykitės į pietus ant So. 
Grove, paskui į kairę ant Jeffer
son.
11 Hudson Ave.

C MARINE

FR. 8-2170

GOING
PLACES

, GIVE $1 
HELP ELECT 
LABOR S FRIENDS
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Diskusijos apie 
vieningą frontą

Ant platformos sėdėjo se
nas Socialistų partijos vadas 
Norman Thomas, senukas pa
žangietis profesorius DuBois, 
protestantų liberalas Mušto, 
Civilinių Laisvių Sąjungos ii’ 
Amerikos liberalizmo bendrai 
senas veikėjas Roger Baldwin. 
Tas savaime jau buvo kiek 
stebėtinas ii- naujas dalykas, 
tai yra, kad Thomas sėdėtų 
vienoje platformoje su DuBo
is, kurist komunistams gan ar
timas. Bet tai ne viskas, nes 
estradoje sėdėjo ir kitas žmo
gus : aukšto ūgio, žilstančių 
plaukų vidutinio amžiaus vy
ras, kuris neseniai tris metus, 
su virš praleido kalėjime — 
Komunistu Partijos generali
nis sekretorius Eugene Dennis.

Nestebėtina, kad Carnegie 
sale, kur tas pobūvis Įvyko 
praeitą sekmadieni, buvo pri- 
k i m šta. N este bet i n a; 
d el is susidomėj imas 
vo tuo mitingu. Tai 
tingas - debatai apie 
demokratinio fronto 
Amerikoje.

yra

per-

vena apie pusė žmonijos, 
užtikrintas.

Dennis buvo Baldwino 
statytas kaip amerikietis,
ris sėdėjo kalėjime už savo

is. Baldwinas taipgi sa- 
kad “visi estradoje sėdin- 
yra Amerikos demokrati- 
^alininkai”. Iš viso atro- 
kad Baldwinas, liberalas, 
ai palankesnis vieningam 

negu socialistas Tho-

tieji 
jos

parodyti Thomasui,

ji’ontui,
m as.

Kad
kaip jo atsinešimas skirtingas
nuo daugelio Europos social
demokratu vadu, Dennis ci
tavo, ką neseniai pasakė bu
vęs Antrojo Internacionalo

viešpata- 
buvo mi
x’ i e n i n go 

galimybę

socialistų vadas Ifuysmans:
“Aš giliai geidžiu, kad Eu

ropoje būtų atgaivinta darbi
ninkų vienybe, socialistų ko
munistų vienybė. Nėra laiko 
laukti, kuo greičiau tas bus 
padaryta, tuo geriau . . .”

Trumpai suvedus, nuomonės 
i buvo tokios— i
į Dennis:
tinas:

DuBois:
m as;

Bald win :
geidautinas;

Mušte: toks frontas su ko
munistais nepageidautinas;

Thomas: apie vieningą
frontą su komunistais negali 
šiuo momentu būti kalbų, jie 
perdaug nusikaltę, perdaug 
turi ko
Dennis

to k s

toks

frontas bū

frontas gali-

f rentas pa-

Jis taipgi nurodė, kad už 
vieningą frontą pasisako 
Francūzijos socialistų žymus 
vadas Daniel Mayer Jr Britą-1 
nijos darbiečių teoretikas pro
fesorius Cole.

Bet Thomas tęsė savo kal
bas apie kalmukus, treipimus 
ir panašius dalykus.

Prof. DuBois jam, tada^ pri
minė,

Milžiniškas statybos 
projektas

Lūšnynų naikinimo komite
to pirmininkas Robert Moses 
paskelbė planą dėl statybos 
projekto Manhattane Lincoln 
Square apylinkėje. Ta apylin
kė randasi West Side tarpe 
GOth ir 7Qth Sts. Tai bus toks 
milžiniškas statybos projek
tas, jog jis kaštuos apie 
$150,000,000. Finansuos gi 
miestas ii* federalinė valdžia.

Toje vietoje šiandien gyve
na 0,018 šeimų arba apie 16,- 
730 žmonių. Kur juos padė
ti? Kur juos iškraustyti? 
Daugeliui jų, aišku, prisieis 
pasilikti benamiais!

Tiesa, projekte numatoma 
pastatyti keletą > didžiulių 
apartmentinių namų. Bet, vie
na, jų pastatymas paims tre
jetą metų, antra — naujuose 
namuose renda bus apie $48 
už kambarį. Tie žmonės, ku
rie toje apylinkėje dabar gy
vena, neištesės tokias vendas 
užsimokėti.

Manoma, kad Moses planas 
bus miesto valdžios užgintas.

Apart keleto apartmentinių 
namų, Lincoln Square pro
jekte^ numatoma pastatyti ke
letą mokyklų, sporto centrą, 
keletą teatrų, dar ir keletą 
bažnyčių.

Visa projekto statyba, 
koma, užimtų nuo 5 ik 
motų.

NEW YORK
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Naktiniam Darbui
Maži Gydymosi Namai

Ulster 1-6300

(103-10G)

padėjo 
gyvastį*

Narnų darbininkė. Guolis vietojo, na
mai užmiestyj. Valymas, paprastas 
virimas, prižiūrėjimas vaikų. Geri 
namai.

RO. 4-0122

sa-
10

įvairūs atsitikimai
Du policininkai, Paul Gott

lieb ir Danis Healy, sako, kad 
tai gal dramatiškiausias atsi
tikimas jų gyvenime: jie rado 
sąšlavų - atmatų statinėje 73 
East 106 kampe naujagimį. 
Jis buvo apdengtas popieriais 
ir skarmalais, Įdėtas į popie
rinę dėžę. Jis buvo pusgyvis 
ir atrodė, kad jis gimė tik 
kokia valanda ar dvi anks
čiau.

Abu policininkai 
naujagimiui atgauti
savo burnomis kvėpuodami į 
jo burną, masažuodami krū
tinę ir t. t. Paskui jie nauja
gimi nuvežė ligoninėn. Mano
ma, kad tai naujagimis nete
kėjusios merginos, kuri tokiu 
būdu bandė jo atsikratyti. 

*
Mary Santiago atrodė links

ma 20 metų mergina. Ji tokia 
buvo praeitą sekmadieni, kai 
sugrįžo iš bažnyčios. Tą va
karą ji turėjo eiti teatran ir 
viskas atrodė geriausiojo tvar
koje, 
lias 
savo 
kino 
vo. 
gas buvo atidarytas. Ant sta
lo trumpas raštelis: “Sudiev, 
atleiskite”.

Panikos apimti tėvai pribė
go prie lango. Ir ten apa
čioje, penki aukštai žemiau, 
gulėjo jų duktė.

Kuomet ambulansas atsisku
bina į tą kampą, 138 St. ir 
Broadway, daktaras konstan- 
tavo, kad ji užsimušė momen
taliai, nes galva pataikė į 
cementą.

Bet kuomet ji per ke- 
valandas nepasirodė iš 
kambario, tėvai pabarš- 
i duris. Atsakymo riebu- 
Jie įėjo. Kambario lan-

r 103-106)

Namų darbininkė. Abolnas darbas, 
paprastas virimas, valymas. Guolis 
vietoje, nuosavas kambarys ir vo
nia. Nuolatinis darbas, namai už
miestyje. Gera alga. Po 6 v. vak. 
CE. 9-4313.

(103-106)

Natnų darbininkė. Geri namai, va
lymas, virimas. Guolis vietoje. Pri- 
vatiški namai. 2 vaikai lankant 
mokyklą, nuolatinis darbas, draugiš
kuose namuose. FA. 7-3600. 9-5:30 
valandomis

(103-106)

Namų darbininkė-virėja. (25-40). 
Nuosavas kambarys, vonia. Du su
augę, visi įtaisymai. Vėliausi paliu
dijimai. Turime ir kitus darbininkus. 
.$50 j savaitę. TE. 4-5366.

(105-10S)

Namų darbininkė-virėja. (Suaugu
si). Patyrusi. Perimti visą tvarką. 
Guolis nuosavame kambaryj. $40 į 
savaitę. Suaugę. Vasarą, 
lio 20 d. namuose prie 
kaukite iki 12 vai. dieną.

nuo birže- 
vandenio.

FL. 9-3311

(105-108)

HELP WANTED-MALE

nusikaltę, 
atgailauti, ir t.

ir Thom as

tai galima buvo

t.

laukKaip
ti, smarkiausias susikirtimas
Įvyko, tarp Denniso ir Thoma-

kad vakaro tema/ yra 
o 

ne Tarybų Sąjungos rolė. vBet 
Thomas kartojo savo.

Protestantas liberalas Muš
te ii’g i kritikavo komunistus, 
nors žymiai švelniau, negu 
Thomas. Jis, betgi, pasisakė 
už reikalą ginti komunistų ci
vilines laisves, prieš McCar- 
rano aktą, už atominės bom
bos uždraudimą ir t. t.

Publika buvo maišyta. Iš 
plojimų atrodė, kad daugiau-

Ameriko.
Yor-

Indonezijos prezidentas 
Columbijos universitete

Prieš apleisdamas New 
ką praeitą savaitgalį, Indone*
zijos prezidentas Sukamo pa
sakė prakalbą Columbia uni
versitete. Jo klausytis susirin
ko daug studentų ir beveik 
visi profesoriai. Columbia jam 
ta proga įteikė garbės dakta
ro laipsnį.

KETURIOLIKA PRANCŪZIŲ
I New Yorką lėktuvu atskri

do keturiolika jaunų, gražių 
francūzaičių. Jos visos moka 
angliškai ir bus pristatytos 
prie patarnavimo Amerikos 
lėktuvuose. Jos tam specia
liai išlavintos.

Refrigoration Mechanics. Darbas 
prie įvedimo prekybinių šaldytuvų, 
oro vėdinimo aparatų, taipgi ir prie 
pataisymo. Patyrę. Nuolatinis dar
bas. Su auto. Praneškite savo am
žių. maždaug algą ir patyrimą, taip
gi paliudijimus. CY. 5-3.366.

(102-106)

MALE and FEMALE

IŠDALINO MILIJONUS
. Reikia pasakyti, kad Tho-|sja pritarėjų buvo Denniso ii’

mase įniršę puolimai prieš ko
munistus ir Tarybų Sąjungą 
publiką bent kiek nustebino. 
Thomas, pagaliau, paskutiniu 
laiku pasisakė prieš Smitho 

net rinko pinigus 
gynimui, 

taktas, kad jis atėjo 
sudarė Iš

galvoja

aktą, 
Smitho /akto aukų 
Taipgi 
į tokius debatus, , 
pūdi, kad jis bent 
apie vieningo fronto galimybę.

Bet Thomas atakavo komu
nistus visais galimais klausi
mais—ir už neteisingus šau
dymus ir kalinimus Tarybų 
Sąjungoje, ir už kalmukų au
tonominės srities panaikinimą 
karo metu, ir už Sovietų-Vo- 
'kietijos paktą,’ir už Trockį, 
ir už Buchariną, ir taip be ga
lo ir be krašto.

Dennis, 
sileido į tokius 
Buvo 
būtų 
kelti 
prieš 
Malajos priespaudos 
kurį vedė britų darbiečiai, kai 
jie stovėjo prie vairo, ir už 
dabartinės socialistų vadovau
jamos Francūzijos valdžios 
žiaurų kolonialį elgėsį Alžy
re, ii1 už štreikierių mušimą 
Kopenhagoje keli mėnesiai at
gal (socialistinio policijos vir
šininko įsakymu), ir už taip 
vadinamą “ne intervencijos” 
politiką, kuri pražudė Ispa
nijos respubliką.

Bet Dennis koncentravosi 
ant dabartinių problemų, ntD 
rodydamas, kad praeitis yra 
praeitis, reikia žiūrėti ateitin.

Profesorius DuBois, kalbė
jęs pajėgingiau/ ir atviriau už 
Dennisą, tiesiog pasakė Tho
masui, kad jis tik karščiuo
jasi, jaudinasi ir nieko kon- 
kretiško nepasako.

DuBois nurodė, kad niekas 
negali 
fakto, 
nebūtų 
Tarybų 
socialistinėse šalyse 
mas tose šalyse, kuriose gy-

iš kitos pusės, ne- 
argu mentus, 

aišku, kad, jeigu jis 
norėjęs, jis būtų galėjęs 
tiek ir tiek kaltinimų 
so c i a 1 d e m o k ratus—i r u ž 

karą,

paneigti pagrindinio 
kad, kokios klaidos 
buvusios padarytos
Sąjungoje ir kitose 

socializ-

DuBoiso, nors buvo smarkiai 
plota ii- Thomasui. Tie jam 
plojusieji, vienok, nebuvo 
daugumoje jo partijos žmo
nės, socialistai, o dviejų arba 
trijų trockistų grupių sekėjai.

Geriausiai Dennesui plota, 
kai jis kalbos pradžioje pasa
kė, kad jis gal negalės taip 
sklandžiai kalbėti, nes atpra
tęs: vietoje, kur jis buvo 
(kalėjime) jie “negalėjo man 
uždrausti galvoti, bet aš tik
riausiai negalėjau ten prakal
bas sakyti”.

Tas priminė visiems, kaip 
sunkiausios reakcijos meta tai 
buvo Dennisai ir jam panašūs, 
o ne Thomasai, kuriuos įkali
no Amerikos reakcija.

R. B.

Miesto operuojamas City 
Center of Drama and Music 
per praėjusius metus turėjo 
$10,254 deficito.

Pirmas Brooklyn© Lietuvių

Commonwealth Fund 
skelbę, 
mis i šaukojo 
Įvairioms
kykloms po 
Jo h n 
School 
more) 
School
milijoną dolerių.

pa- 
kacl jis šiomis dieno- 

net $4,850,000. 
medikališkoms mo- 

visą Ameriką.
H'opk'ins University 
of Medicine (Balti- 

ir Stanford University 
of Medicine gavo po

MAŽIAU PAŠALPGAVIŲ
Gerovės komisijonierius Mc

Carthy sako, kad miesto pa- 
šalpgavių skaičius 
ant apie 1,480.
parodo, jog- New Yorke eko
nominė padėtis yra geresnė.

sumažėjo
Tas, girdi,

Norwegian Embroidery 
& Gift Shop 

R. Hendrickson, ‘savininkas 
5612—8th Ave., B’klyn. IIY. 2-7617 

Turime Norvegiškų lėlių, pada
rome megstinius ant užsakyiųo. 
Antspaudinės medžiagos, piešinių, 
išdekoruotų medinių dalykėlių. 
Darome antspaudas ir apsiūliavi- 
mą.

IKNIKAS
Įvyks šį Sekmadienį

Birželio 3 June
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos Brooklyno 

Apylinkės Kuopos

KASMOCIŲ SODF.
91 Steamboat Rd,, Great Neck, L. L, N. Y.

Kviečiame visuomenę atsilankyti. Gera muzika gros 
šokiams ir bus įvairių juokų ir smagių vaišių. Bušai 
išeis nuo Lituanica Square ir nuo Kultūrinio Centro. 
Kelionės kaina tik $1.50 į abi pusi.
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PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Liet. Literatūros Draugijos 6 kuo
pos susirinkimas įvyks birželio-June 
4 d., Liet. Taut. Namo kambariuose, 
8 Vine St., Montello, pradžia 7:30 v. 
vakare. Kviečiame visus narius da
lyvauti, nes yra daug svarbių 
lų, kuriuos turėsime atlikt:“, 
bjausia tai Laisvės piknikas, 
jvyks liepos-July 1, 1956. Dar
kitų reikalų, kuriuos turėsime ap
tarti.

VYRAI-MOTERYS
Fiziškai Tinkam: / 
Duokite Kraujo 

Jums Užmokėsime
Kreipkitės pirm, iki šešt. kasdien 

nuo 9 v. r. iki 9:30 v. v. šešt. nuo 
9 v. r. iki 4 v. dieną.

340 — Second Ave., N. Y.C.
Tarpe 19 ir 20 gat. •

reika- 
Svar- 
kuris 

yra ii’

•Slaugės, RN’s. Taipgi laisniuotos 
Practicals, O. R. slaugės. Puiki alga, 
geros valandos. Pritaikome gyveni
mui vietas, puikios darbo sąlygos. 
Kreipkitės: Eva Roberts, R. N., Ve
dėja. OR. 7-2300.

i!

Geo. Shimaitis I 
(105-107)

(100-106)

ELIZABETH, N. J.
Per daugelį metų Aušros Draugys

tės susirinkimai buvo laikomi pir
mą šeštadienio kiekvieno mėnesio. 
Paskutiniame susirinkime, dėl neku
riu nepatogumų, nutarta pakeisti su
sirinkimų dieną. Dabar bus laikyta 
pirmame ketvirtadienyje kiekvicn’o 
mėnesio. Sekantis susirinkimas įvyks 
birželio 7 d., 8 v. v., Liet. Laisvės 
salėje, 269 Second St. Nariai įsitė- 
mykite šį pranešimą.

Komitetas.
(105-107)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas jvyks 

birželio 2 d., 7:30 vai. vak 1150 N. 
4th St. Visi nariai malortekite da
lyvauti laiku, ir kurie dar neužsi
mokėjote duoklių, prašomi tai pa
daryti. Taipgi kurie norėsite va
žiuoti j Baltimorės pikniką, birželio 
10 d., šiame^susirinkime galėsite už
siregistruoti vietą buse, nes komi
sijai reikia žinoti, kiek užsiregis
truoja. Važiavimas j abi pusi, .$3.50. 
Prašomi dalyvauti. Valdyba.

(104-106)

BROCKTON, MASS.

Antras metinis piknikas, jvyks 
birželio 3 d., Liet. Taut. Namo Par
ke, Winter St. ir Keswick Rd. Ren
gia LLD 6 kp. Pradžia 1 vai. dieną. 
Bus visko, ko tik piknikui reikia. 
Prašome visų piknikų mylėtojų daly
vauti piknike. Komitetas. (103-106)

MATTHEW A
BUTUS
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

f 

*DC**tMT*

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

Pora. Guolis vietoje. Virėja, namų 
darbininkė, vyras dirbantis prie visų 
darbų, 
bary s, 
darbas

Nauji namai; nuosavas kam- 
T. V., gera alga, nuolatinis 
draugiškuose namuose.

FR. 4-1250
(105-108)

REAL ESTATE

Rakandų apmušinejimo, rakandų ir 
spintų išdirbystės biznis pardavi
mui. Su visais įtaisymais. 3 aukš
tų mūrinis pastatas, 3 garadžiai, 
krautuvė ir du moderniški 5*rūmų 
apt. Flushing-Broadway. . Albert 
E. Munno, Agentas, 43-58 162nd St. 
IN. 1-9300. Flushing.

(102-105) <

BUSINESS OPPORTUNITIES

Grosernė ir Delicatessen
Ideališka porai. Tuojau užimama. 
Turime kitą biznį, už tai reikia 

šitą parduoti prieinamai.
Bayside. B A. 5-1616.

(99-105)

šeimyniškas biznis — Bar ir Grill, 
Ridgewood, Brooklyn. Pilni laisniai, 
banketams salė; įsteigta 9 m., iš
taisyta virtuvė. Geras biznis šeimai. 
Pageidaujama pinigais $10,500.

EV. 2-9431, nuo 2 iki 6 v. vak.
(101-103)

Delicatessen. Ideališka Šeimai 4 
metų lease. $10,000. Valhalla, N. Y. . 
White Plains 9-7394. Taipgi skam- Aj 
binkite WII. 8-9741.

(101-107)

Grožio Sal fonas. Bronx, blokas nuo 
Westchester Sq. Žema renda. Aplei
džiame miestą. Ideališkas biznis 
pradinei, tuoj įsigys daug kostume- 
rių. Parduodame prieinamai.

TAhnadge 9-4017

(105-109)

Miesto rotušės rūmų remon
tas baigtas. Visas namas nau
jai apvalytas ir nudažytas.




