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KRISLAI
Worlesteryje sekmadienį. 
Daugiau bijosi idėjų. 
Tegu kalba visi.
Bandunge.
Kvailas patvarkymas.

Rašo A. Bimba

Unijos reikalauja, kad valdžia paimtu Į Azijos-Afrikos konferencijoje

j savo rankas skiepijimą prieš polio Kinija ir Indija vieningos:
E

Brooklyno-Richmond Hill 
Liaudies Teatro aktoriai ši | 
st&madienį, balandžio 24, gas
traliums Worcester, Mass. Jie 
suvaidins labai vykusią kome
diją “Prašvilpta laimė.’’ Be to, 
sako, po spektaklio bus bau- 
kietas.

Tokia proga retai tepasitai
ko. Turėtų susirinkti ne tik vi
sas Worcesteris, bet ir visa jo 
apylinkė.

Mačiau “Prašvilptą laimę’’ 
vaidinant, todėl žinau, ką kal
bu. Visus galiu užtikrinti, jog 
visi bus veikalu ir vaidinimu 
pasitenkinę.

Hennings prieš 
Smith?o Įstatą

Privatinės vaistą kompanijos nepristato 
pakankamai greitai reikalingąją vaistą; 
vaiką skiepijimas kol kas atidėliojamas

B

Paskutiniai
Čou už arabų reikalavimus
Bandungas, Indonezija

Kolumnistas Drymmond ste
bisi ir nesupranta. Jis buvęs 
įsitikinęs, kad visi Amerikos 
žmonės persigandę komunistų 
“konspiracijos.” Taip atrodo 
iš laikraščių. z

Bet štai, sako, net dvi stam
bios ir garbingos įstaigos — 
Gallup Poll ir National Opi
nion Research Center of Chi
cago University — pravedė 
apklausinėjimą. Rezultatai esą 
stebėjai. Iš visų paklaustųjų I 
tik vienas procentas pareiškęs • 
didžiausią baimę “konspiraci-1 
jos.” Devyniasdešimt devyni 
procentai nematą jokio pavo
jaus iš komunistų “suokalbio” 
nei mūsų valdžiai, nei mūsų 
santvarkai.

! New Yorkas. — Senato
rius Thomas C. Hennings, 
demokratas iš Montanos, 
pareiškė, kad jis labai abe
joja apie Smitho akto le- 
gališkumą. Jis turi tokias 
pat abejones apie Walter 
McCarrano aktą, ’sakė jis. • 

Hennings sakė, kad da
bartinė legališka padėtis 
yra labai kom pilkuota. 
Smitho aktas ir kiti įstaty
mai faktinai padaro nusi
kaltimu būti komunistu. 
Jeigu taip darome, sakė 
Hennings, tai jau būtų ge
riau visai atvirai uždrausti 
komunistų partiją, kaip tai 
padaryta fašistiniuose kraš
tuose.

Jis pats, sakė Hennings, 
laikosi nuomonės, kad svar
biau apsaugoti visų civili
nes teises.

Seattle, Wash. — Kongre
so narys Jack Westland sa
ko, kad jis stoja prieš ka
rą dėl Quemov. Westlan- 

i das yra republikonas ir as
meniškas prezidento Eisen
howerio draugas.

ir CIO prezidentas Walter 
Reuther pareiškė, kad val
džia turėtų paskirti specia
liai ą i savo rankas, pasku
binti čiepų gamybą, ir už
tikrinti, kad visi vaikai 
lų fondą, perimti visą rei- 
bus įskiepyti prieš polio se
zoną. “Būtu didžiausias 
nusikaltimas, jeigu dabar, 
kuomet jau turime šiuos 
vaistus, dar viena vasara 
praeitų ir dalis vaikų liktų 
neskiepyti,” sakė Reutheris.

Bet, sako Drummond, net 
28 procentai esą persigandę 
komunizmo idėjų. Jos galin
čios plačiai prigyti. Jos esan
čios pavojingos.

Kam pavojingos? Nepasa
kyta.

Reikia turėti mintyje tą 
faktą, jog atsiklausta buvo, 
kaip ir visuomet, ne darbinin
kų iš dirbtuvių bei kasyklų, 
bet vidurinės klasės žmonių. 
Tie žmonės, matyt, bijosi, kad 
ir jie prieš idėjas negalės il
gai atsilaikyti.

Tame veikiausia ir bus visa 
komunizmo pasisekimo pa- 
s^ąptis: jo idėjos savo pusėn 
laihii milijonus. Tik pasižiūrė
kime, kas dedasi Azijoje.

Nacionalė Gvardija buvo 
mobilizuota visoje šalyje 
tik trijų valandų bėgyje

Washingtonas. — Praeitą 
trečiadieni Nacionhlė Gvar
dija (National Guard) pra
vedė visos šalies plotme mo
bilizacijos bandymą’. Per 
radiją, televizija, telefonus 
ir kitas susisiekimo priemo
nes pusė po šeštos buvo pa
leistas įsakymas gvardis- 
tams 8 valandą prisistatyti 
kareivinėse, kad gauti uni
formas ir ginklus.

Nustatytu laiku apie 400,- 
000 gvardijos narių radosi 
kareivinėse. Tam tikras 
nuošimtis negirdėjo mobili
zacijos įsakymo arba jo 
paisė.

ne-

. iNorisi labai karštai pasvei
kinti ir mūsą šalies liberalus. 
Ir jie, nors gana jau- pavėluo
tai, parašė prezidentui Eisen- 
howeriui protingą laišką. Jie 
ir prašo ir ragina prezidentą 
nestumti Amerikos karau čian- 
go klikos gelbėjimui Kinijos 
salose.

Laišką pasirašo ir įgudęs 
komunistą oponentas Norman 
Thomas. Tas tik parodo, jog 
karo bijo labai daug Ameri
kos žmonių.

Ir civiliniai gyventojai 
žūsta Saigono mūšiuose

Saigonas.—Premjero Die- 
mo kariuomenės parašutiš- 
tai puolė Binh Xuyen sek
tos kareivių pilną sunkve
žimį pačiame miesto centre. 
Sunkvežimis susidūrė su ci
viliniu autobusu, kuris bu
vo pilnas keleivių. Valdžios 
kareiviai apšaudė abu, ir 
sunkvežimį ir autobusą, nu
žudydami kelius civilinius 
žmones.

Bandungo konferencija kal
nų nenuvers. Tai buvo numa
toma iš anksto.

Konferencijos svarba yra 
istorinė ta prasme, jog ji pa
rodo daugiau kaip pusės žmo
nijos nepasitenkinimą savo pa- 
dė^b^T. Jie ieško išeities, 
sakyte sako: imperialistų 
Europos viešpatavimui 
mūsų dienos suskaitytos.

el ie

ant

- Dabar jau aišku, kad kieno

Hong-Kongas. — Britai 
sako, kad jie pravedė tyri
nėjimą apie Indijos orlaivį, 
kuris pakelyje iš Hong-Kon- 
go į Jakartą nukrito jūron. 
Tyrinėjimas, sako britai, 
neparodė jokių sabotažo 
duomenų. Kinai sako, kad 
tą orlaivį, kuris vežė Liau
dies Kinijos delegatus į 
Bandungą, sabotavo čiangi- 
niai agentai.

New Yorkas. — /Kelios 
, savaitės atgal visa š\ljs su 
, dideliu džiaugsmu priėmė 

žinią, kad daktaras Jonas 
Salk tikrai išrado'vaistą, 
kuriuo įskiepyti vaikai bus 
apsaugoti nuo polio, — vai
kų paralyžiaus. Bet dabar, 
kuomet prisieina tą čiepą 
naudoti gyvenime, visokios 
sunkenybės susidaro. Vaša- 
ra, kas reiškia, vaikų pa
ralyžiaus sezonas artinasi, 
bet privatinės vaistų kom
panijos nespėja arba nesi
skubina gaminti pakanka-! 
mai to vaisto.
Atidėliojamas skiepijimas
New Yorke buvo numa

tyta ateinantį pirmadienį 
pradėti skiepyti pradžios 
mokyklų pirnrfo ir antro 
skyriaus vaikučius. Bet da
bar skelbiama, kad skiepiji
mas atidėtas nežinia ku
riam laikui. Vaikų Para-j nėti tuos čiepus privatiniai 
lyžiaus Fondacija, kuri tu
rėjo gauti iš vaistų kompa
nijų Saiko vaksino, jo dar 
negavo.

šešios vaistų kompanijos, 
kurios tą čiepą gamina, aiš
kina, kad jos nespėja, kad 
neturi pakankamai žalios 
medžiagos ir tt. Bet yra 
įtarimo, kad kompanijos 
nesiskubina gaminti dėl 
laisvai vaikams duodamų 
skiepijimų, nes verčiau no
rėtu, kad tas būtu daroma 
per privatinius daktarus, 
nes tada galima būtu už 
vaistą imti daugiau pinigų. 
Meany ir Reutherio balsas /

Į šią kritišką padėtį at
siliepė didžiausios mūsų ša
lies unijos ir jų vadai. Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentas George Meany

I tas, rasė ir kitokia padėtis 
i neturėtų palikti jokį vaiką 
paskutinėse eilėse gauti to 
vaksino. Jau dabar yra 
įtarimas, kad turtingi tė
vai pas privatinius gydyto
jus jau skiepija savo vai
kus. Tie gydytojai vaistus 
gavo aplinkiniais keliais. 
Taipgi įtariamą, kad vaistų 
kompanijos norėtų pardavi-

užsienyje, kur juos gautų 
tik turčių vaikai ir kur ga
lima būtų gauti dideles kai
nas.

Reutheris ir Meany savo 
reikalavimus patiekė svei
katos r e i k a 1 u sekretorei 
O vėtai Culp Hobby, bet ji 
laikosi Eisenhowerio dės
nio, kad vaistu gamybą ir 
distribuciją reikėtų palikti 
“privatinei iniciatyvai.”
Pietuose skiepys pirmiau

Vaikų Paralyžiaus Fon- /
dacija nusprendė, kad visų 
pirma vaistai turi eiti pie
tinėms valstybėms. Su tuo 
nutarimu visi sutinka, nes 
ten vasara prasideda anks
čiau, kas reiškia, kad ten 
pavojus apsirgti ankstyves
nis. .

Menzies pasirengęs su dviem Į Radfordas ir Robertsonas 
divizijom dėl karo Azijoje i vėl nusiskubino Formozon

Melbourne. — Konservą-1 
tyviškas Australijos prem- ralinio 
jeras Menzies sako, kad 
Australija turės prirengtas 
dvi divizijas, kurios karo 
metu būtų mestos į frontą 
dalyvauti kare prieš “agre
singą 
laisvas 
šalis.”

Tos 
šalys, apie kurias jis kal
bėjo, kaip tai Indonezija, 
Burma, Tailandas, Vietna
mas, dabar Bandunge ta
riasi 
nijos atstovais.

komunizmą,
Pietrytines

Pietrytinės

ginant 
Azijos.

Azijos

kartu su Liaudies Ki

Tokyo.— Japonijos prem
jeras Hatoyama sakė parla
mente, kad Japonija darytų 
didžiausią klaidą, jeigu izo
liuotus! nuo Kinijos ir Ta
rybų Sąjungos. Jis sakė, 
kad “Tarybų Sąjunga, kaip 
matyti, seka taikos kelią 
Azijoje ir Europoje.”

Washingtonas. — Gene-j 
štabo viršininkas 

admirolas R a d f o r d a s ir 
valstybės departmento To
limųjų Rytų skyriaus vedė
jas Robertsonas nusiskubi
no į Formozą pas Čiangą. 
Valstybės departmentas ir 
karo reikalų departmentas 
apie jų keliohę pranešė stai
ga, tik kelios valandos prieš 
išvykimą. Aiškinta, kad jie 
v 
akyVaizdoje.

Kai kurie komentatoriai 
mano, kad ta “rimta padė
tis” tiksliai sudaryta, kad 
paveikti Bandunge vykstan
čią Azijos - Afrikos konfe
renciją. Kelionėmis į For
mozą ir aliarmingais komu
nikatais amerikiečiai nori, 
sako komentatoriai, suda
ryti įspūdį, jog gręsia pa
vojus iš Kinijos.

ąta “rimtos padėties 
n

pranešimai
Washingtonas.—Kova 

$1.25 per valandą minimu
mą įsisiūbuoja. CIO elek- 
tristų vadas James Carey, 
siuvėjų unijos (AFL) va-

i Azijos-Afrikos konferencija 
rodo, kad Indija, Indonezi
ja ir Burma tvirtai’laikosi 
Nehru nusistatymo taikin-uz
gai ir draugiškai sugyventi 
su Liaudies Kinija. Vyriau
sias Nehru patarėjas Kriš
na Menonas energingai dar
buojasi, kad neleisti Ban
dungo konferenciją pavirsti 
vidijinių ginčų platforma, o

■ likti galingu balsu prieš ko- 
j lonializma.

Menonas per

imtų visus svečius iš Azi
jos, kurie tik nori atvykti 
ir patys įsitikinti, kaip ten 
dalykai eina.
Remia arabų reikalavimus
Arabiškų kraštų delegaci

jos žymiai palinko neutra- 
listų pusėn ir pasidarė drau-

tų unijų vadų šiuo reikalu 
kalbėjo senatinei darbo rei
kalų sub-komisijai. Jie vi-Į 
si sakė, kad už tą reikalą-1 
vimą bus kovota, iki jis! 
bus atsiektas. Carey nu- das asmeniškai 
rodė, kad fabrikuose yra Čou En-lajum. 
apie trys milijonai darbi
ninkų, kurie tiek neuždirba 
per valandą. Dar daugiau 
tokių yra mažose dirbtuvė
se, farinose, Įstaigose, na
mu ruošos darbuose ir tt. 

4.

Varšuva. — Chruščiovas 
vadovauja tarybineLdelega- 
cijai, kuri atvyko čia, kur 
minima Lenkijos - Tarybų 
Sąjungos draugiškumo pak
to pasirašymo 10 metų su
kaktis. Lenkijos premjeras 
Joseph Cyrankiewicz sakė, 
kad Lenkija dar labiau tvir
tins savo draugiškumą Ta
rybų Sąjungai. Jis sake, 
kad socialistiniai kraštai 
turėtų kuo greičiau sudary
ti savo vieningą generalinį 
štabą, kad atremti agreso-Į 
rius.

Chicago. — Chicagos dar
bo žmonės minės Gegužės 
Pirmąja masiniame mitin
ge, kuris įvyks Mildos salė
je. Mitingą rengia specia-i 
lūs komitetas. Vyriausiu’ 
kalbėtoju bus Leo Krzycki. j 
senas unijinio judėjimo ve
teranas ir buvęs Hillmano nas, yra generolas Ridg- 
bendradarbis siuvėjų judė- way, buvęs Amerikos jėgų

tris valan- 
tarėsi su 

Vėliau Čou 
dalyvavo Nehru duodamoje 
vakarienėje. Ten taipgi da
lyvavo Filipinų atstovas 
Carlos Romulo ir kitų anti
komunistinių delegacijų at
stovai. .

Čou ten pakartojo kvie
timą, kad Kinija mielai pri-

ko delegacija laikosi aiškiai 
su anti-komunistiniu bloku.

Kinijos Čou iš savo pu
sės konferencijoje pasisakė 
už arabiškų kraštų reika
lavimus: už arabų tremti
nių Palestinoje aprūpinimą, 
už Izraelio ir arabų kraštų 
rubežių pakaitas, už arabų 
(Alžyro, Maroko, Tunisi- 
jos) nepriklausomybę Šiau
rės Afrikoje.

Manoma, kad Egiptas bus 
pirma arabų šalis, kuri pri< 
pažins Liaudies Kiniją.

Generolas M. Ridgeway stoja Kinija jau visai ištraukė 
prieš Quemoy-Matsu gynimą savo jėgas iš Šr, Korėjos

New Yorkas. — Vietinio 
“Times” karinis ekspertas 
Hanson W. Baldwin, kuris 
yra skaitomas žymiausiu 
laikraštininku kariniu eks
pertu šioje šalyje, rašo apie 
nesutikimus generaliniame 
štabe. Anot jo, dauguma 
jungtinio armijos - laivyno- 
aviacijos generalinio štabo 
narių stoja už tai,kadAme-

Pyongyangas. — šiauri
nė Korėja skelbia, kad visos 1 
kinų jėgos jau apleido tą 
šalį. Apie šešios kinų sa
vanorių divizijos, maždaug 
apie 152,000 kareivių, 67 
tankai, 1,758 patrankos ir 
daug kitų pabūklų 
evakuoti.

Kinai - savanoriai 
Korėjoje nuo karo
kuomet jie perėjo Jalu upę, 
kad pagelbėti korėjiečiamš 
atmušti jankių ir Rhee jė
gas, kurios jau artinosi 
prie Mandžurijos pasienio.

buvo

radosi 
laiko,

Quemoy i)’ Matsu, taipgi, 
kad tame gynime būtų nau
dojami atominiai ginklai.

Vienintelis generaliniame 
štabe, kuris stoja prieš to- 

. kius planus, sako Baldwi-

jime. Krzycki yra skaito
mas kairiu socialistu.

Atėnai. — Smarkus že
mės drebėjimas visai sunai
kino Volos miestą, kur “ak
muo neliko ant akmens.” 
Bet tik penki žmonės tapo 

, užmušti. Mat, mažesnis 
1 drebėjimas Įvyko kelios die
nos anksčiau ir gyventojai 
buvo išsikraustę į užmiestį, 
nes mokslininkai įspėjo, kad 
drebėjimas nebaigtas.

Lake Success, L. I.—Po
licija sumušė daug darbi
ninkų streikierių prie Sper
ry Gyroscope fabriko. 9,300 
darbininkų streikuoja už 
aukštesnes algas. Jie pri
klauso prie CIO elektristų 
unijos; Kompanija stengia
si pravesti streiklaužius, o 
juos remia policija. Strei- 
kieriai betgi pikietuoja ma
siniai ir stengiasi streiklau
žių neprileisti.

Streiklaužiai bandė pra
važiuoti .automobiliais, bet 
pikietai kelius automobilius 
apvertė. , Keliolika darbi
ninkų sužeista. Vienam po
licininkui sulaižyta .koja.

komandierius Korėjoje, at
stovaujantis armiją.

Kongresas pakėlė paštininku 
algas astuoniais nuošimčiais

Washingtonas.— Kongre
so atstovų butas nubalsavo 
324-iais balsais prieš 85 pa
kelti pašto tarnautojų al
gas ant 8%. Ar tas nuta
rimas pavirs įstatymu, dar 
klausimas, nes, jei senatas 
ir nubalsuotų lygiai, Eisen- 
howeris yra įspėjęs vetuo
siąs.

Amerikoje yra pusė mi
lijono pašto tarnautojų. Pa
kelti jų algas ant 8% vals
tybiniam iždui kainuotų 
$172,000,000 per metus. Pre
zidentas sako, kad iždas to 
neišgali.

Pietinė Korėja sako, kad 
Japonija jau nėra patikima

Seoulas. — Pusiau ofici
alus Pietinės Korėjos val
džios organas “Korean Re
public” sako, kad amerikie
čiai turėtu ištraukti savo 
štabą iš Tokyo ir perkelti 
,į Pietinę Korėją. Japonija 
nėra patikima Amerikos są
jungininkė, sako Rhee or
ganas, ir ji dar gali išduoti 
amerikiečius komunistams.

Japonai neleido laikyti 1-os 
Geg. demonstraciją centre

Tokyo. — Japonijos val
džia nedavė darbininkams 
leidimo laikyti šiais metais 
Pirmosios Gegužės demon
straciją Tokyo centre, im
peratoriškų rūmų aikštėje, 
kur demonstracijos tradici
niai vyksta. Vietoje to, de
monstracija turės vykti 
parke tolokai nuo miesto 
centro.

Londonas. — Dienraščiai 
jau pasirodė, streikas baig
tas. Kai kurie dienraščiai 
turėjo specialius priedus, 
kuriuose sutrumpintoje for
moje padavė pasaulinius 
įvykius per paskutines tris 
savaites,'kuomet laikraščiai 
dėl streiko neišėjo.

Vatikanas. — Popiežius 
atidarė 16-to šimtmečio dai- • 
lininko Fra Angelico paro- > 
dą. Jis sakė, kad dabarti
nis moderniškas menas ka
talikams nepatinka.

ORAS NEW YORKE 
šilčiau, giedra.
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PRIEŠ 85 METUS GIMP LENINAS
BALANDŽIO 22 DIENĄ sukanka lygiai 85 metai, 

kai gimė Leninas.
Iki šių metų Tarybų Sąjungos tautos minėjo Le

nino mirties sukaktį, bet šiemet tos šalies Komunistų 
partija nutarė minėti ne mirties sukaktį, o jo gimta
dienį. >

Leninas gimė 1870 metų balandžio 22 d. Simbirsko 
mieste, kuris šiuo metu vadinamas Uljanovsku, nes ti
kroji Lenino pavardė buvo Uljanov. Leninu jis pasiva
dino po to, kai caro valdžia jį ištrėmė į Sibirą prie Le
nos upės.

Šiandien nieks neginčys to, kad Leninas buvo ge
nijus, didelis vyras: revoliuciijos vadovas, mokslinin
kas ir tarybinės (sovietinės) valstybės įkūrėjas.

Stalinas, kaip jis pats sakė, buvo tik ištikimas Le
nino mokinys.

Leninas, aišku, buvo ir pasaulio darbininkų vadovas. 
Jo vardas šiandien žinomas kiekviename pasaulio kam
pelyje. Nėra tautos, turinčios savo literatūrą, kuri ne
turėtų išsivertusi savo kalbon Lenino veikalų.

LENINO DIENA yra paskirta jo gimimo diena 
panašiai, kaip mūsų šalyje kad turima George Washing
ton, bei Abrahomo Lmcolno dienos.

Mirties sukaktis reiškia liūdesio sukaktį, nežiūrint 
to, kad tokie žmonės, kaip Leninas, iš tikrųjų nemiršta, 
nes jų darbai, jų palikimas gyvuoja.

Po Vinco Kapsuko-Mickevičiaus mirties per.20 metų 
1 buvo atžymima jo metinė mirties sukaktis. Bet šiemet 

ir Lietuvoje buvo ryškiai atžymėta V. Kapsuko-Micke
vičiaus gimimo diena. Jis gimė 1780 metų kovo 26 d.

Lietuvos Aukščiausioji Taryba (parlamentas), kaip 
jau skaitytojai bus pastebėję, 75-rių metų Kapsuko gimi- ! 
mo sukakties proga, Marijampolės miestą pavadino V. 
Kapsuko miestu, Vilniaus Valstybiniam universitetui 
davė V. Kapsuko vardą.

Leninas buvo desėtku metų už V. Kapsuką vyresnis. 
Bet abudu jiedu mirė jauni: Leninas vos sulaukęs 54 
metų amžiaus, o Kapsukas—55 metų. r' ,

LAIKRAŠTININKAS, LAIMĖJĘS BYLĄ
VALDŽIA patraukė teisman laikraščio “Las Vegas 

Sun” (Nevadoje) leidėją Herman M. Greenspun.
Už ką jį patraukė teisman?
Už tai, kad Mr. Greenspun, girdi, sulaužęs paštines 

taisykles, siųsdamas per paštą savo laikraštį su aštriu 
.... prieš senatorių McCarthy straipsniu.

Tame rašte Greenspun priminė Wisconsino sena
toriui, k.ad pastarasis gali susilaukti ko nors negera. 
Žurnalisto žodžiais: “Senatorius Joe McCarthy susi
lauks žiauraus savo gyvenimo galo. Huey Long’o mir
tis bus rami mirtis, palyginti su tuo, ko susilauks sadis
tinis Wisconsino bomas.”

Valdžia savo kaltinimo akte teigė, jog šis pareiški
mas reiškiąs bandymą sukurstyti žmones nužudyti sen. 
McCarthy. O tai yrą prieš įstatymus.

Teismas tęsėsi per tris dienas. Džiūrė šį reikalą 
sprendė per tris valandas. Ir džiūrė surado Greenspun’ą 

Lgb nekaltu. į į
Išteisintasis laikraštininkas teisingai pasakė, kad; 

jo išteisinimas reiškia spaudos laisvės laimėjimą.
‘ ■ U - - --

RAGINA PASISAKYTI
’ ■ 47 ŽYMŪS AMERIKIEČIAI, liberalai, kurių skai-

čiuje yra ir Mrs. Eleanor Roosevelt, pasiuntė preziden
tui Eisenhoweriui raštą su raginimu. Jie nori, idant 

fe į prezidentas Eisenhoweris atvirai ir viešai pasakytų, 
kad Amerika negins Quemoy ir Matsu salų, esančių pa
čiame Kinijos pakraštyje,—salų, kurias Čiang Kai-šeko 

j; armijos daliniai turi užgrobę.
Prašytojai-ragintojai pareiškia, kad minėtos salos 

yra nedaloma Kinijos sausžemio sritis ir jos teisėtai 
priklauso Kinijos Liaudies Respublikai, kuri dabar ruo
šiasi jas atsiimti, išmušant iš ten čiang kai-šekininkus.

Kol kas mūsų vyriausybė tuo reikalu netarė atviro 
žodžio. Ir tai nervuoja ne tik Amerikos žmones, o ir 

V visą pasaulį, kadangi žmonės nežino, ar Amerikos kari
nės jėgos yra paruoštos toms saloms ginti, ar ne. Jei 
amerikinės jėgos gintų čiang kai-šekininkus Quemoy ir 
Matsu salose, tai iš to galėtų išsivystyti tarp Amerikos 

j ir Kinijos karas, kurio pasekmių niekas šiandien negali 
I^Cįurnatyti.
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Į VAI RŪMAI 
Faktai apie Bandimgą

Azijos - Afrikos konfe
rencijoje, kuri šios savaitės 
pradžioje prasidėjo Ban- 
dunge, Indonezijoje, daly
vauja atstovai iš 28 “nebal
tos rasės” šalių. Taip sa
ko pranešimai spaudoje.

Reikia pasakyti, kad tai 
yra klaidingas apibūdini
mas iš mokslinio taško. Tei
sybė, kad tos atstovauja
mos Azijos ir Afrikos ša
lys beveik visos turi gy
ventojus, kurių oda tamses
nė negu europiečių . Bet ji 
toli ne visi juodosios arba 
geltonosios rasės.

Peržiūrėkime tas šalis iš 
eilės:

Afganistanas, turintis 12 
milijonų gyventojų, yra ap
gyventas afganų, persų ir 
mongolų. Afganai ir per
sai, kurie sudaro krašto gy
ventojų daugumą, yra bal
tosios rasei žmonės, arijai.

Burma (18 milijonų gy
ventojų). Burmiečiai yra 
geltonosios rases. Kinai, 
kurie ten sudaro didžiausią 
tautinę mažumą, irgi tos 
pačios rasės.

Kambodija (3 milijonai) 
apgyventa geltonosios rasės 
žmonėmis.

Ceilonas (7 milijonai) ap
gyventas baltosios rasės in
dais ir juodosios rasės dra- 
vidais bei abiejų mišiniu. 
Kuri rasė persverianti, sun
ku nustatyti.

Kinija (600 milijonų) ap
gyventa geltonosios rasės 
žmonėmis.

Egiptas (20 milijonų) yra

Jaunutis

Įdomus rm
Višta ir Kiaušinis

Šiame trumpame rašinė
ly aš bandysiu pavaizduoti 
tik vištą ir jos kiaušinį.

Rašau tik dėl to, kad to
kie maži dalykėliai labai 
daug suvaidino praeityje ir 
tebevaidina mūsų gyveni
me. Kiekvienas gyvūnas 
padaro gyvenime ruožą, tai 
ar reikia stebėtis, kad viš
ta galėjo įdrėksti į žmo
gaus istoriją? Viskas, ko 
reikia, tai pažinti ją.

Vasaros metu išeikime į 
laukus-pievas — ir ko mes 
ten nematysime: įvairių rū
šių bitės tik zvimbia nuo 
gėlės ant gėlės; vabalai, 
plaštakės, peteliškės nardo 
orą ir tarp želmenijos. Nu- 
leiskime akis į žemę, o pa
matysime, kad skruzdės, 
žiogai, kirminai ir šliužiai 
tik nardo žemę, ir žengda
mas vargiai pataikysi vietą, 
kur po tavo koja netrykštų 
gyvybė. Prisiartinkim prie 
vandens, kiek ten rūšių žu
vų, vėžių ir kitokių van
dens gyvūnėlių. Nueikime 
i girią, o kiek ten paukš
čių, žvėrių - žvėrelių, ir tie 
visi suminėti gyviai, įskai- 
ant šių žodžiu rašytoją ir 
tave, skaitytojau, išsirutu
liavę iš kiaušinio.

Mūsų gamta yra globėja 
ne tik žmonijos, bet ir gy
vūnijos; jai visi lygūs, ką 
tik ji sutveria; visiems yra 
aruodai maisto, visiems 
duoda protą, progą ir gin
klą, kad susimedžiotų maiš
tą ir; reikalui priėjus, kad 
mokėtų nu'o priešo apsigin
ti arba pasislėpti. Bet, Per
kūne dievaiti, saugok,- ne
bandyk peržengti gamtos 
rubežiaus arba ją apgauti 
—-žūsi be laiko.

Ant kiek žmogus pasito
bulina, ant tiek ir jo nami
niai gyvūnai pasitobulina. 
Pavyzdžiui, keli metai tam 
atgal višta per metus su-

apgyventas arabais, kurie 
susimaišę su senovės egip
tiečiais. Senovės egiptie
čiai buvo baltosios rasės 
žmonės, arabai irgi skaito
si baltosios rasės (semitų 
šakos) dalis. Egipte yra ir 
tam tikras nuošimtis negrų 
bei mulatų, bet, bendrai kal
bant, tai baltosios raises ap
gyventa šalis.

Etiopija (10 milijonų) 
apgyventa negrais su mažu 
semitų mišiniu. Juodosios 
rasės šalis.

Indija (400 milijonų). Di
džioji gyventojų dauguma 
yra indai-arijai, baltosios 
rasės žmonės.- Pietinėje 
krašto dalyje gyvena apie 
60 milijonų dravidų, juodo
sios rasės žmonių.

Indonezija (73 milijonai). 
Indonezai yra geltonosios

grų šalis, juodosios rasės.
Pakistanas (75 milijonai), 

arijų, baltosios rasės šalis.
Filipinai (19 milijonų), 

geltonosios rasės.
Saudi Arabija (1 milijo-’ 

nas), arabų šalis, baltosios 
rasės.

Sudanas (8 milijonai), 
negrų ir semitų mišinys, 
persveriamai juodosios ra
sės.

Sirija (2 milijonai), ara
bų apgyventa, baltosiom ra
sės.
geltonosios rasės.

Turkija (20 milijonų), 
geltonosios rasės.

Vietnamas (23 milijonai), 
geltonosios rasės.

• • • • •

Kaip matome, konferenci
joje dalyvauja 1,420,000,000 
žmonių atstovai, tai yra, 
didesnės pasaulio pusės. Jų

Tailandas (18 milijonų), 
skaičiuje atstovaujama 859,- 
000,000 geltonosios rasės

Šis tas iš šen ir ten

žmonių, 541,000,000 balto
sios rasės ir tik 20,000,000 
juodosios rasės. Juodosios 

Iranas (20 milijonų). Ira-, pasės tik tiek atstovauta,
rasės.

mečiai, panašiai kaip indai, 
yra arijai, baltosios rasės 
tauta.

Irakas (5 milijonai). Ira-
kiečiai yra arabai, su kur
dų ir persų priemaišų. Bal
tosios rasės apgyventa' ša
lis.

Japonija (84 milijonai)., 
geltonosios rasės šalis.

Jordanas (2 milijonai), 
arabų apgyventas, taigi, 
baltosios rasės.

Laos (1 milijonas), gelto
nosios rasės šalis.

Libanas (2 milijonai), 
arabų šalis, baltosios rasės.

Liberija (2 milijonai), ne

nes vien Etiopija, Liberija 
ir Sudanas nepriklausomi. 
Kaipo stebėtojai dalyvaus 
atstovai ir Nigerijos, Gold 
Coast, Centralinės Afrikos 
ir daugelio kitų vietovių, 
bet jie negali skaitytis ofi
cialiais atstovais, nes dar 
tebesiranda kolonialėje pa
dėtyje.

Taigi, 'klaidinga skaityti 
Bandungo konferenciją 
“spalvuotų rasių” konferen
cija. Tai verčiau buvusių 
kolonialių ir pusiau koloni- 
alių šalių konferencija, ne
žiūrint, kokios rasės gyven
tojai nebūtų.

sų pasaulis 
dėdavo 122 kiaušiniu, šian
dien jau sudeda 183. Sep
tyni metai tam atgal rei
kėdavo 4.1 sv. pašaro, kadi 
gavus vieną svarą vištienos, 
ir' užimdavo 89 dienas iki 
užaugdavo trijų svarų. 1952 
metais su 3.4 svaro pašaro 
gaudavo svarą vištienos, o 
tik į 72 dienas gaudavo 2 
svarus.

Vištos myli taiką, jos ne
apkenčia karo, o ypatingai 
Vakarų Vokietijos apsigin
klavimo. Pereitais metais, 
kai Danijoj persiautė ma- 
nevrai-pratimai kariauti, tai 
tos šalies vištos perpus su
mažino kiaušinių produkci
ją. Ir tai veterinarams-gy- 
dy to jams patvirtinus, val
džia ūkininkams turėjo at
lyginti.

Oakland, Calif., Alfred 
McNamee firma per 38 me
tus perleido per savo ran
kas bilijoną,'kiaušinių; jie i 
100 tūkstančių atrasdavo 
vieną su trimis tryniais; į 
bilijoną jieatrado tris su 
keturiais tryniais ir vieną 
su penkiais; Žinoma, čia 
nėra nieko stebėtino, nes ir 
moterims tokie šposai pasi
taiko.

Kiaušinis kaip gyduolė
Kartą trejų, metų mer

gaitė nučiulpė galus degtu
kų ir apsinuodijo fosforu. 
Nors gydytojas buvo pa
šauktas ir teikė pagalbą, 
bet po trijų valandų mer
gaitė mirė. Bet jeigu mer
gaitei būtų davę kiaušinio 
baltymo ir ledinės druskos 
(epsom salt), 'mergaitė bū
tų išlikusi gyva.

, Kartą mažytis nukrypąvo 
už pečiaus ir suvalgė žiur
kei padėtą pyragaitį, kufis 
buvo įmirkytas į aršeniką. 
Kūdikis mirtinai susirgo. 
Motina tuoj davė kūdikiui 
vaistų, kad vemtų ir kiau
šinio baltymo. Kai gydy-.

tojas atėjo, tai pavojus jau, 
buvo praėjęs. j

Kartą mažytis dviejų me
tų kūdikis išgėrė turpenti-l 
no ir mirtinai susirgo. Pa
šauktas gydytojas davė kū- i 
dikiui nusivemti ir kiauši
nio baltymą — už valandos 
kūdikis pradėjo žaisti.

Kartą trijų metų vaikutis 
išgėrė jodo (iodine) ir mir- 

. tinai susirgo. Kaimynės su
maišė garstyčių su šiltu 
vandeniu/ kad kūdikis nu- 
sivemtų, Jo vėliau sumaišė 
kiaušinio baltymą su pienu 
ir taip išgelbėjo kūdikio 
gyvybę.

Paimkime tokias nuodin
gas piliules, kaip bichloride, 
kuriomis daugiausia grabo- 
riai rankas plaunasi ir ba- 
tarėjas, kurios sulaiko mė
lyną vitriolį ir vario sierą. 
Šie nuodai tūkstančius nu
varė į kapus. Bet jeigu ant 
greitųjų išgeriama kiauši
nio baltymo, tai netenka ei
ti i kapus.,

šių metų American Med
ical Association žurnalas 
sako, kad daugiau kūdikių 
miršta ir lieka sužalotais 
nuo nuodų, negu nuo polio! 
Žurnalas paduoda, kad 
1949-50 m. žemiau penkių 
metų amžiaus iš kiekvieno 
100,000 . nuo nuodų mirė 
2% %. * i

Be aukščiau paduotų nuo
dų, čia pažymėsiu tuos nuo
dus, kuriuos mes perkame, 
namie laikome ir jais nau
dojamės. Tačiau ne ant vi
sų yra pažymėta, kad jie 
nuodai. Čia pažymėsiu var
dus, kaip mes juos perka
me: camphor, gasoline, lye, 
liniment, bleaching agents, 
lighter fluid, cleaning fluid, 
insect spray, rat poison, 
permanent wave lotion, 
shampoo, nail polish, re
mover, antifreeze deter
gents, furniture polish, amo
nis water, kerosine.

Reikia pripažinti, jog 
kiaušiniai Šiandien yra pa
matinis šios šalies maistas*. 
Pasižiūrėjus į Mass ach u -

■

Pirmasis tiltas Tibete
Tibetas, labiausiai izoliuo

ta šalis pasaulyje, laipsniš
kai modemizuojasi, susisie
kimas su likusiu pasauliu 
darosi tampresniu. Štai da
bar pranešama, kad pirmas 
didesnio masto tiltas šalyje 
pastatytas per Lhasos upę. j 
Tas tiltas pabaigia didįjį 
vieškelį, kuris dabar tęsiasi 
iš Sikango į Tibeto sostinę 
Lhasą.

Kaip keičiasi vidujinis Ti
beto gyvenimas dabar, kuo
met ta šalis yra Liaudies 
Kinijos autonominė dalis?

Kinijos spaudoje pasku
tiniu laiku apie Tibetą daug 
rašoma. Pasirodo, kad kol 
kas autokratinis - religinis 
krašto valdymo būdas dar 
nepakeistas. Vienuol ynai 
(lamaserijos) savyje dar 
laiko apie trečdalį Tibeto 
vyrų. Vienuolių-lamų galia 
dar didelė. Bet valstiečiai 
atiduoda žymiai mažesnį 
nuošimtį derliaus lamoms, 
o vis mažiau jaunų vyrų į 
vienuolynus eina.

Sovietai perka knygas
Sovietų gąjunga, kaip ma

tyti, nesigėdina mokintis iš 
užsienio, ko ji gali pasimo
kinti ir kas jos nuomonėje 
verta. Taip, pavyzdžiui, 
Sovietų Sąjungos mokslinės 
įstaigos kas metai Ameri
koje perka net $200,000 ver
tės techniniai - mokslinių 
knygų ir techniškų žurnalų. 
Daugelį Amerikos techniš
kų leidinių Sovietai tiesiog 
prenumeruoja.

Amerikos mokslininkai, 
kurie nuvyksta Tarybų Są- 
jungon, nustemba, kaip ge
rai tarybiniai mokslininkai 
yra susipažinę su Amerikos 
techniškąja literatūra.
Beždžiones ir Saiko vaistai

Kaip yra žinoma, daktaro 
J. Saiko išrasti čiepai-vais- 
tai daromi iš beždžionių 
inkstų. Tyrinėjimams ir 
bandymams Salk ir jo kole
gos turėjo pakankamai bež
džionių, bet dabar klausi
mas keliamas, ar jų bus pa
kankamai, kad masiniai tą 
Saiko vaksiną gaminti.

Vaistų laboratorijų akys 
dabar nukreiptos vyriausiai 
į Indiją. Dėl to, kad in- 
dusai beždžiones skaito 
šventomis, jų dabar pilni ne 
tik miškai, džiunglės ir kal
nai, bet ir miesteliai, kai
mai ir net didmiesčių prie
miesčiai.

Taigi, Indijoje, galima 
būtų gauti daugiau negu 
reikia beždžionių to vaisto 
gaminimui.

Bet faktas, kad indusų 
tikėjimas jas laiko švento
mis, stoja kelyje: indusų 
religiniai vadai sako, kad 
būtų didžiausia nuodėme 
gaudyti beždžiones ir jas 
pardavinėti, dargi moksli
niams reikalams.

Bet Nehru valdžia tų fa- 
n a t i k ų neklausys. Keli 
Amerikos vaistų kompanijų

atstovai jau randasi Indi
joje ir jau daro užsakymus. 
Greitu laiku beždžionėj 

, gausingai pradės plaukti 
Amerikon.
Nuėmė Muhamedo statulą
Ant New Yorko apeliaci

jos teismo Madison aikštė
je randasi žymių istorinių 
asmenybių, — filosofų, 
mokslininkų, religijų stei
gėjų, — statulos. Dabar 
laikraščiai praneša, kad ke
li mėnesiai atgal tyliai ir 
be skelbimo iš tos galerijos 
išimta Mohamedo statula.

Priežastis tame, kad mu
sulmonų tikėjimas, pana
šiai kaip žydų, draudžia 
vaizduoti dievą kokiame 
nors paminkle ar statuloje, 
ir lygiai draudžia vaizduo
to Mohamedą. Mohamedo 
paminklas ant apeliacijos 
teismo rūmų radosi ilgūs 
metus ir niekas nekreipė 
dėmesio. Bet nuo J. T. įstel- 

Tų įsteigimo laikų įNew 
Yorke atsirado daug dau
giau musulmoniškų lanky
tojų, — musulmonė kraštų 
atstovybių nariai. Tai jie 
išsireiškė, kad musulmonus 
erzina matyti tą statulą. Ir 
ji buvo nuimta.

setts valstijos agrikultūros 
dėpartmento duomenis, mes 
užtikriname, kad vištiena ir 
kiaušiniai stovi pirmoj vie
toj valgomų daiktų. Savo 
raporte departmentas pažy
mi, kad pereitais metais 
vištienos ir kiaušinių buvo 
parduota už $81,000,000, 
pieninių produktų—už $52,- 
716,000, gėlių ir orna
mentinių medžių — už $22,- 
000,000; daržovių—už $14,- 
725,000, bruknių-spalgenų— 
už $10,000,000, tabako — už 
$8,675 (tik tiek?—Red.) ir 
vaisių — už $6,970,000.

(Bus daugiau)

Oficialės kalbos Bandunge
Prieš prasidedant Azijos-, 

Afrikos konferencijai Ban
dunge rengėjai ilgai svars
tė, kokios kalbos ten galės 
būti naudojamas kaip ofi
cialės.

Vienas pasiūlymas* buvo, 
kad trys Azijos - Afrikos 
kalbos būtų panaudotos: ki
nų, indų ir arabų. Tie, ku
rie patiekė šį planą, argu
mentavo taip:

Azijos-Afrikos konferen
cija yra pirma tokios- rū
šies, yra demon s t r a c i j a 
prieš kolonializmą. Todėl 
Azijos ir Afrikos, o ne at- 
ėjūnų-europiečių, kalbos tu
rėtų būti vartojamos.

Principiniai visi su tuo 
sutiko, bet praktikoje tas 
pasirodė negalima. Kinų 
kalbą būtų supratę, apart 
kinų, gal tik kai kurie viet
namiečiai ir filipinai. Indo
nezai, burmiečiai, japonai, f 
tailandiečiai, Nigerijos dele
gatai ir eilė kitų nebūtų su
pratę nei kinų originalo, nei 
indiško arba arabiško ver
timo.

Indų (hindi) kalboje sa
komas prakalbas būtų su
pratę tik patys indai ir gal 
pakistaniečiai. Arabai bū
tų klausęsi arabiško verti
mo, kinai—kinietiško. Bet 
kaip su visais likusiai^ 
Tas pats, kuomet būtų kal
bama arabiškai.

Reiškia, visa eilė delega
cijų būtų nesupratusios nei 
vienos oficialės konferenci
jos kalbos. O kokiomis kal
bomis kalbėtų delegatai tų 
šalių, kuriose nė viena tų 
trijų kalbų nesuprantama? 
Sakysime, kad tuomet fili- 
pinas kalbės savo kalboje, 
indonezas—savo. Bet kur 
atrasti pakankamai vertė* 
jų, kurie ten pat vietoje, 
per elektrines ausis, trans-’ 
liuotų indonezų kalbą į tris 
oficialės, burmiečių kalbą 
taip pat ir tt.

Tad, prieita, nuomonės, 
kad dvi europietiškos kal
bos, anglų ir francūzų, bū
tų naudojamos. Beveik kiek
vienas delegatas supykta 
arba moka vartoti beatge
ną dviejų. Ta išeitis buvo 
nelabai “prie širdies” kon
ferencijos rengėjams, bet 
praktiški sumetimai nulė- 
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• A. Čechovas

Painiava
■4

,Ant kliroso stovi djačio- 
kas Otlukavinas ir laiko 
tarp ištiestų riebių pirštų 
apgraužtą žąsies plunksną. 
Maža jo kakta susirauku
si, ant nosies tviska visokių 
spalvų dėmės, pradedant 
rausva ir baigiant tamsiai 
mėlyna. Prieš jį, ant rudo 
Spalvotos Triodi apdaro, 
guli du popiergaliukai. Ant 
vieno iš jų parašyta “už 
sveiktą,” ant kito “už am- 
žinastį,” ir po abiem ant
raštėm eilė vardų... Šalia 
kliroso stovi maža seniuke 
susirūpinusiu veidu ir su 
krepšeliu ant nugaros. Ji 
susimąsčiusi.

— Toliau ką? — klausia 
djačiokas, tingiai kasyda
masis paausį. — Greičiau, 
vargšele, galvok, o tai aš 
neturiu kada. Tuojau im
siu skaityti valandas.

—Tuojau, dvasiškas tėve
li'*.. Na, rašyk... Už svei
katą feevo tarnų: Andrie
jaus ir Darjos su vaikais... 
Mitrijaus, vėl Andriejaus, 
Antipo, Marjos...

—Klausyk! Už sveikatą 
Marjos, Kirilo, kareivio 
Zacharijaus... Ko dar? '

—Avdotją užrašei?
—Avdotją? Hh!.. Av

dotją... Jevdokiją...— 
peržiūri djačiokas abu po
piergaliu. — Atmenu, ra
šiau ją, o dabar bala ją ži
no... niekaip negaliu ras
ti... Štai ji! Į amžinatilsį 
įrašyta!

—Avdotją į amžinatilsį ?-- 
nustemba senė. — Metų dar 
nebus, kaip ištekėjo, o tu 
jai jau mirtį šauki!.. Pats 
štai, širduli, painioji, o ant 
manęs pyksti. Tu su malda 
rašyk, o jeigu širdy pykti 
turėsi, tai kipšui vien 
džiaugsmas,. Tai tave kip
šas vedžioja ir painioja...

—Palauk, nemaišyk...
Djačiokas raukos ir, pa

galvojęs, lėtai užbraukia 
amžinatilsį lapelyje Avdot
ją. Plunksna ant raidės 
“d” sucypia, ir užkrinta di
delė rašalo dėmė. Dįačio- 
kas susigėsta ir kaso pa-j 
kaušį. i

—Palauk, neskubėk...
Ne kiškį vejies, suspėsi.

—Parašei Marijos? Na, 
dabar Kirilo, Gordiejaus, 
tik ką mirusio kūdikėlio 
Gerasimo, Panteliejaus... 
Užrašei amžinatilsį Pante- 
liejų?

—Palauk... Argi Pante- 
liejus miręs? -

—Miręs...—atsidūsta se
nė.

—Tai kaip gi tu liepi už 
sveikatą rašyti? — pyksta 
djačiokas, užbrauk damas 
Panteliejų ‘ ir perkeldamas 
jį į kitą popieriuką. — Irgi 
mat... Tu sakyk kaip rei
kiant, o ne painiok. Ką dar 
į amžinatilsį?

4—Už amžinatilsį? Tuo
jau... palauk... Na, ra
šyk J#.. Ivaną, Avdotją, vėl 
Darją, Jegorą... Rašyk... 
už kareivį Zacharą... Kaip 
išėjo tarnybon ketvirtais 
metais, tai nuo to laiko ir 
negirdėti...

—Ar tai jis miręs?
—O kas jį žino! Gal mi

ręs, o gal ir gyvas... Tu 
rašyk...

—Kur gi man jį rašyti? 
Jeigu, sakysim, miręs, tai 
į amžinatilsį, jeigu gyvas,— 
tai už sveikatą... Ir su
prask jus, kad gudrus!

—Hm... Tu, mano miela
sai, jį į abu rašteliu užra
šyk, o paskui matysime. 
Nors jam visvien, kaip ji 
užrašysi: netikęs žmogus... 
prapuolęs... Užrašei? Da
bar už amžinatilsį Marką 
Levontijų, Ariną... na, ir 
Kuzmą su Anna... sergan
čią Fedosiją...

—Už sergančią Fedosiją 
amžinatilsį? Tfu!

Tai už mane amžina
tilsį? Pasiutai ar ką?

—Tfu! Kad tave zuikiai! 
.Supainiojai mane! Nenu

mirei dar, tai ir sakyk, kad 
nenumirei, o nėra ko į am
žinatilsį lįsti! Painioji čia 
mane! Braukyk čia dabar 
Fedosiją ir i kitą vietą įra- 
šinėk... visą popierių su- 
biauriojau! Na, klausyk, 
aš tau perskaitysiu... Už 
sveikatą Andriejaus, Dar
ios su vaikais, vėl Andrie
jaus, Antipijaus,Marjos, Ki
rilo, tik ką mirusio kūdikė
lio Ger... Palauk, kaip gi 
čia šitas Gerasimas pakliu
vo? Tik ką miręs, ir stai
ga—už sveikatą! Ne,-su
painiojai tu mane, vargše
le! Kad tave dievai, visai 
dįfeHe supainiojai.

Djačiokas kraipo galvą, 
užbraukia Gerasimą ir per
kelia jį į amžinatilsio sky- 
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CHICAGOS ŽINIOS
RUOŠIA GEGUŽĖS PIR
MOS APVAIKŠČIO.JIMĄ
James Balanoff Sr., laikinas 

pirmininkas komiteto, kurie 
ruošia Gegužės Pirmos ap- 
vaikščiojimą, ragina Chicagos 
pažangiąją visuomenę palai
kyti tradiciją Chicagos Pirmo
sios Gegužinės, skaitlingai da
lyvaujant Mildos salėje sek
madienį, gegužės 1 d., prade
dant 2-rą vai popiet.

“Chicagos Pirmosios Gegu
žinės tradicija yra tikra ame
rikoniškos demokratijos tradi
cija,” sako Balanoff. “Chica
gos darbininkai 1880 metų su
prato, kad politinė demokra
tija yra bevertė be ekonomi
nio užtikrinimo visiems. Pa
saulio Pirma Gegužinė įvykusi 
Chicagos vidurmiestyje kėlė 8 
valandų darbo dienos klausi
mą ir jis pasiliko svarbiausias 
klausimas visam darbo žmonių 
judėjimui tais laikais.

“Šiandien mūsų demokratijai 
gresia pavojus ir iš ekon,omi
nio ir iš politinio fronto. D? 
dysis biznis su savo skubumo 
(speed-up) ir atomatų progra
ma ir pasitikėjimu karinei 
ekonomijai stumia mūsų šalį 
tiesiai į didžiulį ekonominį 
krizį. Darbo liaudis į tai at
sako su reikalavimu užtikrin
tos metinės algos ir šešių va
landų darbo dienos ir ruošiasi 
prie didelių kovų. McCarthy 
ir didžiojo biznio atakos prieš 
mūsų konstitucines teises taip
gi sutinka didelį pasipriešini
mą iš demokratiniai nusista
čiusių amerikiečių.

“Gegužės Pirmos apvai'kš- 
čiojimas patvirtins tą faktą, 
kad darbo žmonės yra tikrieji 
gynėjai Amerikos demokrati
jos, ne Brownell/ Veide ai 
McCarthy.’’

Parengime kalbės Leo Kšyc- 
ki, senas lenkų veikėjas. Apie 
kitus kalbėtojus ir programą 
bus pranešta vėliau.

Rep.

LMS PIRMOS APSKRITIES 
' DARBUOTĖ

LMS Pirmos Apskrities ko
miteto susirinkimas įvyko 6 
d. balandžio/ Mildos svetainė
je. Pirm. J. Stulgaitis prane-> 
šė, kad paskaita meno ir mu- 
tikos klausimais jau baigia
ma rašyti ir gegužės mėnesį 
bus skaityta Mildos svetainėje.

Justas Misevičius pranešė, 
kad šokėjų grupės ir jaunuo
lių orkestras nebus galima gy- 
veniman įvykdyti iki rudenio.

J. Bendokaitis pranešė, kad 
Festivalyje finansinis komi.te-, 
tas ir visas rengimo komite
tas susirinko kovo 26 d. ir iš
davė galutiną raportą apie 
Festivalio finansus. Raportas
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—Avdotją, vadinasi, Šalin
iš čia...—niurna jis1 sumi
šęs:—o užrašyti ją šen.,.. 
Taip? Palauk.., Jeigu ją 
šen, tai bus už sveikatą, 
jeigu gi čia, tai už amži
natilsį... Visai susipainio
jo boba!! Ir šitas dar ka
reivis Zachavija įlindo... 
Kipšas jį atnešė... Nieko 
nebesusigaudai!! Reikia iš 
naujo...

Djačiokas lenda į spin
telę ir išsiima iš ten lape- 
liuką švaraus popieriaus.

—Išmesk Zachariją, jei
gu taip... — sako senė. —- 
Ma jį dievai, išmesk...

• —Tiek!
Djačiokas iš lėto padažo 

plunksną ir nurašo nuo 
abiejų ‘popierėlių vardus į 
naują lapelį.

—Aš juos visus krūvon 
surašysiu, — sako jis, — o 
tu nešk tėvui djakonui... 
Tegu djakonas išpainioja, 
kas čia gyvas, kas miręs; 
jis seminarijoje mokėsi, o 
aš šitų dalykų nors užmušk, 
nieko nesuprantu.

Senė ima popierėlį, pa
duoda djačiokui senovinį 
pusantros kapeikos ir tipe
na prie altoriaus.

tapo užgintas. Po pasikalbėji
mo apie nuveiktus darbus me
no srityje ir apie tolesnį vei
kimą meno reikalais įvyko pa
re, kurią surengė 1-mos Aps
krities komitetas ir pavaišino 
visus su užkandžiais ir kavute. 
Nutarta, kad visą likusį turtą 
LMS Centro buvęs sekr. L. Jo
nikas perduotų Pirmos Aps
krities komitetui.

Skaitytas laiškas nuo LMS 
Trečios Apskrities Festivalio 
rengimo komiteto, kuriame iš
reikšta pageidavimas, kad ir 
Chicaga būtų atstovaujama ry
tiečių Festivalyje. Pasirodė, 
kad solistų pasiųsti, nebus ga
lima, nes LKM Choras gegu
žės 15 d. vaidins operetę 
“šikšnosparniai,” todėl visi 
geresni dainininkai įsipareiga- t 
vę lošime.

J. Misevičius pranešė, kad 
žemaičių Klubo parengimo 
programa balandžio 17 d. Ro- 
selande ir LDS 7-tos Apskri
ties. parengimo programa Mil
waukee, Wis., daugiausiai rū
pinasi 1-mos Apskrities scenos 
direktorius J. Misevičius.

M. Greger pareiškė, kad 
be pinigų nieko negalima 
veikti, todėl LMS 1-mos Aps
krities komitetui finansai yrą 
reikalingi. Tam tikslui nutarta 
vasaros metu laikyti pikniką 
J. Spaičio darže. J. Stulgaitis 
į iždą vardu “Blondes Klubo” 
pridavė $3.'

į dienraščio “Vilnies” dali
ninkų suvažiavimą išrinkta de
legatė II. Rainienė. Suvažia
vimo pasveikinimui paskirta 
$10. z

J. Bendokaitis pranešė, kad 
J. Lankelio paminklo statymo 
komitetas \ turi ant rankų 
$147. Paminklas yra nupirk
tas ir atidengimas atsibus ka- , 
pinių piiošimo dienoje. Iš iždo 
paiskirta $5, J. Stulgaitis $2,
J. Bendokaitis $1. Viso $7.

Kadangi šiais metais sukan
ka 175 metai nuo garsaus po
eto K. Donelaičio mirties, to
dėl LMS 1-mos Apskrities ko
mitetas nutarė ‘ atžymėti tų 
baudžiavos laikų poeto mirties 
sukaktį. F. Kirka rekomenda
vo, kad pakviestume L. Prū
sei ką prirengti paskaitą apie
K. Donelaičio gyvenimo nu
veiktus darbus dėl visuomenes 
labo. Širdukas

Vaikų skiepijimą pradės 
gegužės 2-rą dieną

Pagaliau® sveikatos depart- 
mentas ir nacionalė organiza
cija kovai su paralyžiaus liga 
susitarė, kada pradės masinį 
e-kiepijifpą jaunameČių vaikų 
mokyklose.

Kaddngi pavasarinės atos
togos mokyklose prasideda ba
landžio 25 dieną, skiepijimas ’ 
atidėtas iki gegužės 2-ros. Pa

rapijinėse mokyklose gal pra
sidės kiek anksčiau, nes jose 
atostogos įvyksta vėliau.

Veltui skiepys tik 1-mos ir 
2-ros klasės pradinių mokyk
lų vaikus. Kaštus padengs Na
tional Foundation for Infan
tile Paralysis organizacija iš 
surinktų aukų laike March of 
Dimes vajaus.

Jau vakar visi pirmųjų 
dviejų skyrių pradinių moky
klų mokiniai gavo nuo moky
tojų blankas, kurias tėvai turi 
užpildyti. Be tėvų sutikimo 
vaikai nebus skiepijami. Pa
tartina blankas tuojau užpil
dyti ir sugrąžinti į mokyklą.

Apsaugojimui vaikų nuo pa
ralyžiaus ligos reikalinga trys 
įskiepijimai. Sveikatos depart- 
mento direktorius Dr. Bunde- 
sen planuoja pirmą masinį 
skiepijimą pravesti gegužės 2 
dieną, antrą—gegužės 9, o 
trečią apie pradžią birželio 
mėnesio, o gal ir vėliau.

PAULSBORO, N. J.
ATRASTAS PASIKORĘS LIE

TUVIS, J. VAIČAITIS

Balandžio 11 dieną nevar
tojamame garadžiuje atrastas 
pasikoręs J. Vaičaitis, dasika
sęs netoli 80 metų amžiaus.

Pirmojo pasaulinio karo lai
kotarpiu1, J. Vaičaitis su gan 
didele savo šeima, iš Bingham
ton, N. Y., apsigyveno šioj 
apylinkėj. Tai buvo žmogus, 
kurio visas gyvenimo tikslas 
buvo visogalis doleris! Jis apie 
nieką kitą ir nekalbėjo, kaip 
tik apie pinigus, nepaisant ko
kiu būdu jų prisižerti. Gaudė 
juos visokiomis 1 inter i jomis, 
arkliukais, kad tik pasigavus 
dolerį.

Tokio jo šykštumo dūlei, 
kad ir dėl būtiniausių šeimos 
išlaidų, užvirdavo pekla šei
moje. Tos tai priežaąties dūlei 
jo moteris, po tėvais Elzbietos 

Philadelphia, Pa., Šį Sekmadieni OperetiškasKONCERTAS
RENGIA ALDIEČIAI IR MOTERŲ KLIŪBAS PAGERBIMUI VISUOMENININKO J. RAINIO

Įvyks Šeštadienį ''J Pradžia 7:30 v. vakare 
Balandžio-Ąpril Salėjo 414 Green St.

(roar - T V- r- -

Šis koncertas bus labai įspūdingas, vertas išgirsti ir pamatyti kiekvienam meną branginančiam žmo
gui. Tuomyąt kartu pagerbsite Joną Rainį kaipo ilgametį visuomenininką. Įžanga $1.00

Ona Stelmokaitė Jonas Grybas Mildred Stensler Tadas Kaškiaučius
sopranas baritonas ' sopranas tenoras

Grupe žymių talentų iš Brooklyn, N. Y. suvaidins įspūdingą aktą iš operos “Bailus Daktaras.” 
Taipgi dainuos New Yorko ir New Jersey Kvartetas. Apart minėtų grupių, Suzanna 

Kazokyte ir Augustinas Iešmantą dainuos solus.

Aktą iš Operos “Bailus Daktaras” Vaidins 
.........  /■ ...... ............... ..... ■ ■"    -   ■" 1 ■ —  

Suzanna Kazokytė, Augustinas lešmontas, 
Nellie Ventienė,. Tadas Kaškiaučius ir kiti.

NEW YORK-NEW JERSEY KVARTETAS

Dalyviai: Jonas Grybas, Ona Stelmokaitė, 
Tadas Kaškiaučius, Mildręd Stensler

Skiparaitės (bajoniečio J. Ski- 
pario seselės), kantrybės sty
gai trūkus, teisių keliu, ji sa
vo šykštuolį vyrą išprašė iš 
šeimos.

Moteris, likusi tik su dviem 
jau pradėjusiais dirbti sūnais, 
ne tik išauklėjo tris sūnus ir 
keturiaš dukteris padoriais pi
liečiais, bet dar dvi dukteris 
išmokslino ant mokytojų.

Nors ir pats Vaičaitis šioj 
apylinkėj maišėsi, bet ant kiek 
jam “rūpėjo” jo šeima, tai pa
rodo tas faktas, kad jis pradė
jo nepažinti savo sūnų bei 
dukterų.

Pastaruoju laiku Vaičaitis 
gyveno iš pensijos niekam ne
pavydėtinu gyvenimu, jei ne
pavadinus tą jo gyvenimą sti
presniu1 vardu. Gyveno, kad 
valgyti, o valgė ir dengėsi, 
kad tik daugiau dolerių turėti.

Kiek jis tų dolerių paliko, 
dar nėra žinoma. Bet tikrai 
jau yra žinoma, kad jis visus 
tuos dolerius, kaip ir auzelę, 

'nė cento savo moteriai ar vai- 
kanjs ne paskirdamas, užrašė 
savo kaiminkai, jau du- vyrus 
pragyvenusiai italų tautos naš
lelei.

Eina kalbos, kad Vaičaitis, 
kaip tik spėjo tai našlei užra
šyti ką tik jis turėjo, našlė 
užtrenkusi prieš jį savo namo 
duris, Todėl jis, kad jai atker
šyt, įsivogė į jos garadžių, iš 
vidaus užsibarikadavo duris 
ir ten pasikorė. Jis ten iškabo
je net kelias dienas, iki kas 
tai per langą pamatė jį ton 
kabantį.

Suprantama, gal bus ieško
ma teisybės. Bet iki tą “teisy
bę” surasi, tai .sutirps ir visas 
jo palikimas.

Senas Vincas

Norintieji pirkti biznį, na- 
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. ♦ Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

DETROIT, MICH.
Iš VAJININKŲ PAGER

BIMO VAKARO -
LLD 188-ta kuopa (Eastsi- 

dės) paruošė puikų bankietą 
pagerbimui mūsų smarkių 
spaudos vajininkų dd. A. Va- 
raneckienės, M. Aranuk ir jų 
pagelbininkų. šis puikus ban- 
kietas įvyko balandžio 2 d. 
vakare pas dd. Macijauskus. 
Draugė Macijauskienė apsiė
mė visus valgius pagaminti, 
jai pagelbėjo jos dukrelė ir 
anūkė.

Stebėtis reikia, kaip d. Ma
cijauskienė dar gali smarkiai 
suktis. Ji bėgiojo kaip šešioli
kinė, priimdama ir sodindama 
svečius už stalo. Dukrelė sku
biai valgius dėste, o gražioji 
anūkė, kaip peteliškė skrajo
jo su maistu apie stalus. Kuo
pa joms taria didelį ačiū už 
tokį gerą patarnavimą. Taipgi 
Lemikiui ir kitam draugui, ku
rie dirbo prie kitokio darbo 
visą vakarą.

Bankietą pagražino mūsų 
dainininkės, kurios dainavo vi
są vakarą .ir prie jų prisidėjo 
dipukai, tai gražiai skambėjo 
jų dainos. Skaniai prisivalgius 
skoningo valgio, aišku, links
ma ir dainuoti.

šiame bankiete dalyvavo di
pukų ir svetimtaučių jaunų vy
rų, tas irgi buvo gražu. Turė
jau progos su vienu dipuku 
pasikalbėti. Sakė, esąs inžinie
rius ir uždirbąs į mėnesį $726. 
I’uiku, ar ne? Padariau jam 
pastabą, kasžin ar mūsų iš
mokslinti vaikai ilgai tai tole
ruos. Sakau, gal jie kokią die
ną pareikalaus jiems pirme
nybę duoti. Jisai sako: Poniu
te, jūsų vaikai ir dabar turi 
pirmenybę, mes dipukai jau 
antroje eilėje gerų darbų. Gir
di, Čia gimę amerikiečiai visur 
turi pirmenybę.

Tas jaunas dipukas jau pu

sėtinai permato senų lietuvių 
ir kitų išeivių iškovotus dėl 
darbininkų pagerinimus ir pa
smerkė kitų dipukų siaurą pa- 
žvalgą tuo klausimu.

Jis taipgi skundėsi, kad mes 
pažangiečiai perdaug prieka- 
biaujam ir nekenčiam jų. Bet 
atrodė, kad tas ponaitis inži
nierius bandė pataikauti, o vi
sai kitką galvoj turėjo. Tegul 
bus ir taip. Visgi patenkinta 
su juom padiskusavus. Puikus 
vyras, gražiai dainuoja ir pa
sikalbėjime n e si k a r šč i uo j a,
kaip kiti naujieji atvykėliai.

Jis duoda didelį kreditą se
niems lietuviams už taip daug 
vertingų, gerų atliktų darbų 
iki šiol. Beje, perdaug nukly
dau kalbėdama apie dipukus. 
Grįžtu prie yajininkių.

Mūsų vajininkės buvo pa
puoštos orchidų korsažais, jų 
pagelbininkai baltomis negel- 
kėmis (carnations). Pirmo
ji vąjininkė, Varaneckienė 
(Wardo), išsireiškė man, ąp- 
ko, būtų gerai, kad iš puikaus 
parengimo uždarbis liktų dėl 
“Vilnies” 35 metų pasveikini
mo sukakties. Jei truktų, ga
lėtume prisidėt, ji priduria. 
Atsakiau, pažiūrėsim ką į tai 
pasakys kiti nariai mūsų kuo
pos.

Mes jau siuntėm nors nepil
ną mokestį, bet vistiek siun
tėm. Gal galėsime padaryt mū
sų kuopą pilnu nariu tos su
kakties. Tai labai nuoširdus 
mūsų nenuilstančios vajinin
kės d. Wardo išsireiškimas.

Kažkodėl mūsų draugai 
westsidiečiai neatsilanko ant 
mūsų parengimų? Rodos, mes 
lankom jų parengimus dau
giau ir dar kaip kada ir su 
darbu prisidedam. Atminkime, 
kur vienybė, ten ir galybė. 
Taigi prašau daugiau drau
giškumo. E. S. Rep.



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Miško sodinimui ruošiantis
NEMENČINE. — Nemenči

nės miškų ūkis ruošiasi pava
sario miško sodinimo darbams, 
šiomis dienomis prasidėjo se
zoniniu darbininku telkimas. 
Bezdonių, Varnėnų, Pabradės, 
Nemenčinės ir kitose girinin
kijose jau sudaryta 10 briga
dų ir grandžių. Miško sodinto
jų tarpe yra visa eilė pasižy
mėjusių pirmūnų — Visasą
junginės žemės ūkio parodos 
Maskvoje dalyvių. Tai Pabra
dės girininkijos brigadininke 

. M. Sadovska ir Bezdonių giri
ninkijos brigadininke M. G ri
ce vič.

Nemenčinės girininkijos miš
ko kultūrų darbų brigadinin
ke K. Krilovič su savo briga
da, sodindama pušaites 27 ha 
plote, pernai pasiekė 99.4% 
medelių prigijimą. Brigadinin
ke — kandidatė i Visasąjun
ginę žemės ūkio parodą. Jos 
vadovaujamai brigadai paves
ta šį pavasari apsodinti mede
liais 20 ha plotą. Dirva sodini
mui paruošta.

G. Isokas

RYGOS IR VILNIAUS 
TEATRŲ DRAUGYSTĖ

Kompozitoriaus J. Juzeliū
no ir baletmeisteri^ V. Gri- 
vicko baletas “Ant marių 
kranto“ kiekvieną kartą su di
deliu pasisekimu* . atliekamas 
Vilniaus Valstybinio akademi
nio operos ir baleto teatro sce
noje. Baletinio meno kūrinys 
susilaukė didelio susidomėji
mo ne tik respublikoje, bet ir 
Už jos ribų. Aukštai įvertintas 
dekados metu Maskvoje, jis 
atkreipė kitų šalies teatrų ko
lektyvų dėmesį.

Šiuo metu* baletas “Ant ma
rių kranto“ sėkmingai stato
mas Latvijos Valstybiniame 
operos ir baleto teatre. Lietu
viško baleto pastatymas Ry
goje prisideda prie abiejų bro
liškų kaimyninių tarybinių 
tautų draugystes tolesnio su
stiprinimo.

Siekiant labiau išvystyti kū
rybinius ryšius tarp abiejų 
respublikų baletinio meno ko
lektyvų buvo sumanyta pasi
keisti gastrolėmis. Ryšium su 
tuo į Vilnių pakviesti Rygos 
baleto artistai, kurie kovo 4 
d. “Ant marių kranto“ spek
taklyje atliko keturis pagrin
dinius vaidmenis. Kastės vaid
menyje pasirodė Latvijos nu
sipelniusi artistė V. Vicinia, 
Latvijos Valstybinio operos ir 
baleto teatro solistas G. Riten- 
berg atliko Mariaus vaidmenį, 
O A. Lemberg — Jonio vaid
menį. Onę vaidino L Gintere. 
. Po kurio laiko į Rygą yra 
numatę išvykti gastrolėms ir 
Šių keturių vaidmenų Vilniaus 
teatro atlikėjai. Lietuviškojo 
baleto artistai pasirodys latviš
kajame “Ant marių kranto“ 
pastatyme.

Aktyvūs saviveiklininkai
KĖDAINIAI, — Didelis pa

gyvėjimas šiuo metu jaučiasi 
miesto antros vidurinės moky
klos saviveiklininkų tarpe. 
Mokykloje veikia gausus mer
gaičių choras, vadovaujamas 
mokytojo Vaičekausko. Cho
ras jau išmoko visas dainų 
šventės mergaičių choro reper
tuaro dainas.

Mokytojo Vaičekausko ini
ciatyva sudarytas ir mišrus 
styginių instrumentų orkestrė
lis, skudininkų būrelis.

Įtemptai ruošiasi ir mokyto
jos Dragūnaitės vadovauja
mas liaudies šokių ratelis. Jis 
jau išmoko lietuvių liaudies 
šokius bei žaidimus: “Kolūkio 
pirmininkas,“ “Gyvataras,“ 
“Jievaro tiltas’’ ir kt.

Vyt. Burauskas

Buvęs gaisragesybos komisi- 
jonieriaus pavaduotojas Mo
ran prašė teisėjo Rayfield leist- 
ti jo bylą perkelti kitur. Sa
ko, kad New Yorke prieš jį 
sukeltos nepalankios nuomo
nės ir kad dėl to jis negalėtų 
gauti bešališko teismo. Jį kal
tina nesumokėjime $131,000

______

Kailiasiuviai svarsto 
sutarčiai sąlygas

Kailiasiuvių Unijos Jungti
nė Taryba jau susiderėjo su 
fabrikantų sąjunga sąlygas 
naujam kontraktui. Toms są
lygoms apsvarstyti taryba šau
kia šapų pirmininkų susirinki
mą balandžio 25-ta. v »

Derybos paliečia apie 8,000 
darbininkų. Tiesioginiai palie
čiami dirbantieji šapose tų 
samdytojų, kurie yra nariais 
Associated Fur Manufacturers, 
fabrikantų organizacijos. Jos 
samdo apie 4,500 darbininkų. 
Kiti apie 3,500 .darbininkų 
dirba pas nepriklausomus bo
sus, tačiau jie yra unijistai.

Sąlygos oficialiai dar nepa
skelbtos. Bet tikimasi, kad 
pakeliama minimum mokestis, 
taipgi kad gauna priedų pen
sijoms, atostogoms ir šven
tėms.

Kontroliuos čiepus
New Yorko Miesto Taryba 

įgalino savo komisiją, bendrai 
su sveikatos komisijonieriumi 
Dr. Leona Baumgartner, ap
tarti, kokiu būdu miesto val
džia kontroliuos gavimą mies
tui Salk čiepų ir jų padalini
mą vartojimui.

Tarybos narių tarpe buvo 
pasidalinimas klausimu', kokio
je formoje ir kas turi tą kon
trolę vykdyti, nors visų mintis 
supuolė tame, kad kontrolė 
turi būti, kol to serumo nėra 
prigaminta pakankamai.

Miesto Taryba vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, kuria pa
sveikino Dr. Joną E. Salk už 
jo .didįjį atradimą.

Valdžia užtikrina 
čiepų paskirstymą

New Yorko valstijinis svei
katos komisijonierius Jlilleboe 
pareiškė, jog yra sudaryti pla
nai vykdyti paskirstymą Salk 
serumą taip, jog visos sritys 
gaus atitinkamu laiku joms 
priklausomą dalį. Praneša, kad 
dėl to susitarta ir su N. Y. 
didmiesčio sveikatos autorite
tais.
Pirmiausieji gauti čiepus bus 

pirmos, antros, trečios ir ket
virtosios klasės mokiniai. Taip 
skiriama dėl to, kad to am
žiaus vaikuose yra daugiau
sia pavojingų ta liga susirgi
mų, tad ir apsaugantieji čie- 
pai taikomi jiems pirmiausia. 
Kai prigamins pakankamai, 
bus imamos sekamos pavojin- 
giasio amžiaus grupės.

Streikan išėjo 9000 
Sperry darbininką

Streikuojantieji Sperry dar
bininkai atsisako grįžti į dar
bą be laimėjimų.

Balandžio 19 tą įvyko strei- 
kierių susirinkimas Brooklyne, 
Eastern Parkway Arenoje. 
Svarstė J< V. darbo sekreto
riaus (ministro) Mitchell pa
raginimą grįžti į darbą. Ragi
no dirbti kol valdžios tarpinin
kai susišauks firmos ir unijos 
atstovus į posėdį Washingto
ne.

Atsisakydami grįžti darban 
be laimėjimų, streikieriai pa
reiškė, kad jie yra pasiryžę 
bile kada pradėti derybas.

Unijos vyriausiu reikalavi
mu' yra 18c. mokesties priedo 
per valandą (įskaitant gero
vės fondus) ir kontrakto vie- 
neriems metams.

1 Dainininkė Pearl Bailey ap- 
siskundė policijai, kad parė
jusi iš darbo teatre rado savo 
butą <109 Bank St.) išgriostą 
ir apvogtą. Vagys išnešė apie 
$17,000 vertės kailinių ir ki
tų gražumynų.

Išleido 50,000 ge
gužinės lapelių

Balandžio 2.9-tą įvyksiančiai 
Union Square demonstracijai 
už taiką ir darbus ruošiamasi 
nejuokais. Komitetas išleido 
50 tūkstančių lapelių. Juose 
aiškina gegužinės reikšmę tai
kai ir darbo žmonių gerovei.

Lapeliai šaukia visus taikos 
šalininkus atvykti j gegužinę, 
perpildyti aikštę.

Demonstracijai valandos yra 
nuo 3 iki 8 vakaro.

Laikinasis darbininkų ir 
liaudies komitetas 1955 metų 
Gegužės Pirmosios demonstra
cijai surengti pažymi, jog šie
met demonstracija minės dvi 
svarbias sukaktis:

■Pagerbs velionį prezidentą 
Rooseveltą, paminės 10 metų 
sukaktį nuo jo mirties ir atžy
mės jo nuopelnus Amerikos 
liaudžiai.

Paminės darbininkų geguži
nės 70 metų sukaktį.

Lapelio vyriausieji šūkiai 
skelbia:

“Sugrįžkime prie FDR’s tai
kos programos!“

“Reikalaukime, kad nei vie
nas vaikinas nežūtų už Que- 
moy!’’

“Gegužės Pirmąją būkime 
demonstracijoje už taiką, dar
bus ir demokratiją!“

Tradicinė darbininkų gegu
žinės aikštė (Union Square) 
randasi prie Broadway ir 16th 
St., New Yorke.

Harrimanas ragina 
apdrausti visus auto

New Yorko valstijoje 9į/> 
procentų motorinių vežimų vis 
dar neturi apdraudos. Guber
natorius Harriman žada rei
kalauti Valstijos Seimelio, kad 
jis įsakytų kožnam motoristui 
turėti savo mašinai apdraudą.

BOSIMIEMS TĖVAMS
Lankančių Slaugių Sąjungos 

Brooklyno skyrius pradeda 
naują kursą * norintiems pasi
mokyti kūdikių, priežiūros. Tai 
ypačiai svarbu būsimiems gim
dytojams.

Pamokas pradės pirmadienį, 
balandžio 25-tą. Būsimoms 
motinoms, kurios nedirba, pa
mokas vykdys dienomis. Dir
bančioms, taipgi tėvams, va
karais. Viso šešios pamokos. 
Registracija ir pamokos vyk
domos 138 S. Oxford St., 
Brooklyno centralinėje dalyje.

Lietuvon pinigą
Daugelis žmonių nori žino

ti, ar galima pasiųsti pinigų į 
Lietuvą. Galima. Pasiuntime 
patarnauja Manufacturers 
Trust Co. bankas. Už $50 pa
siuntimo mokestis (commis
sion) yra $1.50 ir oro pašto 
ženklas (air mail) 45c., viso 
už pasiuntimą ',$1.65. Už/ 50 
dolerių ten gaus Ž00 rublių.

Pinigus gauna už apie dvie
jų savaičių ar ir greičiau.

Drąbužių) biskį vartoti) 20 
svarų kainuoja ............... Visi
kaštai apmokėti čia, ano
je pusėje, nereikia damokėti 
nieko. Antrašas tos įstaigos 
toks: Roman Parcel Service, 
78 W. 55th St., New York 19 
N. Y. M. S.

Romą. Italijoje dabar gy
vena daugiau kaip 500 iš 
Amerikos deportuotų italų 
kilmes gengsterių. Labiau
siai žinomas jų tarpe yra 
Lucky Luciano. Neseniai 
buvęs Al Caponės “dešinė 
ranka” Frank Frigenti pra
dėjo rengti protesto demon
stracijų prie Amerikos am
basados, kad jiems būtų lei
džiama gįžti Amerikon. Bet 
iš demonstracijos nieko ne
įėjo.

Viešbučių darbininkai 
pradeda derybas

Viešbučių darbininkų lei
džiamas laikraštukas praneša, 
jog-jų unijos derybos su vieš
bučių savininkais prasidės ba
landžio 26-tą.

Planus deryboms unijistai 
svarsto jau ne nuo šiandien. 
Kovo 30-31 dienomis įvyko 
konferencija, kurioje dalyva
vo 400 delegatų iš visos in
dustrijos, atstovavo 27,00 dar
bininkų. Ten išrinko deryboms 
vykdyti komitetą, kuris veiks 
bendrai su unijos viršininkais.

šios srities darbininkai rei
kalaus po 10 iki 20 procentų 
mokesties priedo, mokesties li
gos metu, dar vieno šventa
dienio su alga, prailgintų atos
togų; geresnių sąlygų darbe 
virtuvėje ir sandėlių priežiū
roje, ekstra mokesties už eks
tra lovų pristatymą, trumpes
nės darbo savaitės.

Stato ir eilę kitų, smulkes
nių reikalavimų.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Dariaus Girėno Paminklo 

Komiteto ruoštas koncertas 
balandžio 24 dieną, š. m., Lie
tuvių Piliečių Klubo Salėje, 
Brooklyne, neįvyks, liko ati
dėtas ant toliau.

Niekas koncerto įvykimui 
nekenkė, bet susidėjo aplinky
bės tokios, kad nebuvo galima 
gauti tinkamo leidimo dėl ma
žos priežasties virš minėtoje 
vietoje. Kurie iš anksto įsigi
jo koncerto bilietus, tai pra
šome juos laikyti'; -■

Visų nuoširįįįįąi atsiprašo
me už tokį nemalonumą.

PAMINKLO. KOMITETAS
Pirm. J. Šaltis
Vice-pirm. Bronė Spūdis 
Kom. narys A. 'Balčiūnas 
S. Bredis J r,. f in. sekr.

Transportininkai 
proteste prieš 
sunaikinimą “EI”

New Yorko miesto važiuo- 
tės linijų ,darbininkai šaukia 
masinį mitingą protestui prieš 
sustabdymą New Yorko Third 
Avenue aukštojo gelžkelio. 
(“EI“). Linijas valdantysis 
Transit Authority (buvusio gu
bernatoriaus Dewey uždėtas 
miestui) yra nutaręs liniją 
uždaryti gegužės 12-tą.

Milingą šaukia ir jam va
dovaus CIO Transport Wor
kers Unijos ' Lokalas 100. 
Įvyks šį šeštadienį, balandžio 
23-čią, 12 valandą dieną, prie 
116th St. ir Third Ave., New 
Yorke.

Kita demonstracija, šaukia
ma transportininkų unijos ei
linių narių, įvyks anksti rytą 
New York Central gelžkelių 
stotyje prie 42nd St. ir Lex
ington Ave. Tai bus išlydėji
mas delegacijos į Albany. De
legacija prašos gubernatoriaus 
Harrimano, kad jis atmestų 
(vetuotų) Valstijos Žeimelio 
priimtą Sick Leave bilių, su
mažinantį darbininkams atpil
dą ligoje.

—3------- ---- —-
Iš Dannemora kalėjimo kri

minaliniai pamišusiems sky
riaus buvo ištrūkę du jauni 
kaliniai. Tačiau juosi sugavo 
už apie trejeto valandų.

MASPETH
Ridgewood Plateau

Naujai Kostumerskal Statyti 
2 šeimom Namai 

2 ir 8 Miegr&mials 
1 ir 2 Garadžiai

Beržines šėpos, mokslinė virtuvė, 
' patios ir maudynes — vanities. 

Aliejum-vandeniu šildomi. 
PRIEINAMOS KAINOS!
64th St.* ir 53rd Drive

> Busas'į subway sustoja ant 
g kampo 

HICKORY 6-9654 
ILLINOIS 9-3608 

. '

Kalėjos savininkas 
buvęs nužudytas

Jack Nelson, Hotel Sutton 
Lounge klubo dalininkas, bu
vęs pašautas dviemis kulko
mis. Kai jo kūną atrado upėje 
balandžio 16-tą, buvo mano
ma, kad jo gyvybė pribaigta 
uždusinimu-prigirdimu.

Nelsonas buvo paskelbtas 
dingusiu praėjusio sausio 25- 
tą. Buvo pašaukta apklausinė
jimui šokėja Dorothy Reid, 
kuri paskutinė buvo matyta 
su Nelsonu gyvu. Tačiau ją 
paleido namo. Apklausinėje ir 
daug kitų asmenų, turėjusių su 
juomi biznio ar kitokius arti
mus santykius.

Spėjama, kad jį galėjo nu
žudyti skolininkai ar tos rū
šies biznio konkurentai. Jis 
šauniai gyveno, rengė mambo 
šokių kontestus, gniūžtėmis 
pinigus švaistė, gražias mer
gas vaišino, vaidino turtuolį, 
bet ne savo pinigais. Jis bu
vęs prasiskolinęs ne tiktai tė
vams, veteranų administraci
jai, bet ir visokiems naktinių 
klubų patronams.

TEATRUOSE
“The End of the Affair’’
Šis filmas yra David Rose 

produkcija; stato Columbia 
Pictures Corp.; žvaigždines 
roles vaidina Deborah Kerr, 
Van Johson ir John Mills.

Apsakoma įvykis Londone 
“Blitz” metu. Vaizduoja pa
prastą trijukę, išskyrus tai, 
kad šį kartą tariamai laimin
ga pora neišsiskiria. Moteris, 
nors ir labai įsimylėjusi nau-1 
jai susitiktą vyriškį, tampa re
ligiška ir nusprendžia vyro ne
apleisti.

Veiksmas atrodo antraeilis 
ir filmas perdaug stoviniuoja 
vietoje. . ■ A.

Bronxe prasideda teismas 5 
jaunuolių, kaltinamų nušovi
me jauno vyro dėl argumento 
ųž merginas.

Brooklyn, N. Y.
Žinodamas, kad yra šv. Jurgio 

Draugystės narių katalikų, kurie 
skaito dienraštį Laisvę; ir žinoda
mas, kad dienraštis Laisvė už to
kius pranešimus nieko neima, todėl, 
gerbiamieji, aš kaipo šv. • Jurgio 
Draugystės sekretorius, turiu pra
nešti per Laisvę, kad kaip kas me
tai, taip ir šį metą, Balandžio 24 d., 
1.1 vai. ryte, bus laikomos mišios 
Karalienės Angelų bažnyčioje, 213 
So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

, Sekretorius Ch. Nečiunskas 
(78-79)

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys vienam vy

rui, pageidaujama Williamsburgo 
apylinkėje. Galėtų būti apšildomas 
arba kad ir šaltas. Prašau pranešti: 
Joseph Tamas, 1689 Linden Street, 
Brooklyn, N. Y.

(77-79)

New York City I
Laikraščių stotis ant 3rd 

Ave. ir 14th St. užsidarė. 
Dabar Laisve gaunama ant 
14th St ir 4th Avė., ant 
pat kampo, kur S. Kleins 
departmentine krautuve 
prasideda.

Ir svečiuose atminė 
savo laikraštį

Ona ir Frank černiavičiai, 
maspethiečiai, balandžio 17 d. 
buvo nuvykę i Chester, Pa. Te
itais jie dalyvavo gražiame po
būvyje. Tai buvo černiavičiaus 
giminaitės ir jos vyro Mary ir 
Tony Rimkų 35 m. vedybinė 
sukaktis.

Pas Rimkus namuose buvo 
sukviesta giminių ir artimų pa
žįstamų, vietinių ir iš kitų 
miestų. Gražiai praleido laiš
ką. svečiai, linkėdami jubili- 
jatams geros kloties ir dar 
sulaukti daug, daug laimingų 
vedybinių sukakčių.

černiavičiai ir nuvykę Į sve
čius nepamiršo dienraščio 
Laisvės Fondo. Jis pridavė 
blanką ir aukų. Bus patalpin
ta Fondo reikaluose. Ačiuoja
me jiems ir svečiams už pui
kią paramą.

Penktadienį geguži
nės konferencija

Gegužės Pirmosios antroji, 
paskutinė konferencija tapo 
atkelta į penktadienio vaka
rą, Balandžio 22-rą. Pradžia 
8 vai. Įvyks Yugoslavų Salė
je, 405 W. 41st St., New Yor
ke. Čia bus galima gauti la
pelius ir visokias kitas de
monstracijai garsinti medžia
gas bei informaciją.

Pati demonstracija už tai
ką, darbus ir demokratiją 
įvyks balandžo 29-tą, nuo 3 
iki 8 vai., Union Square.

*----- ---- --
IVV 1— • V •Išžudė visą seimą

Brooklyno centralinėje da
lyje, 45 Carlton Ave., atrasta 
žiauri, kerštinčiaus papildyta 
žmagžudystė. Atrado nužudy
tus Peter ir Rosa Grancitano ir 
jų kūdikį, 2 metų. Mažyčio 
kūnelį rado įdėtą šaldytuvan.

Įtaria, kad žmogžudystę pa
pildė jų Įnamis, kuris pirm at
vykimo į šią šalį buvo pažįs
tamas su ta moterimi. Spėja, 
kad moteris tapo nužudyta 
vyrui esant darbe, paskiau 
žmogžudys pasitiko pareinan
tį vyrą.

Mokytojas apkaltino 
mokinį mušeikystėje

Mokytojas William Brown 
aręštuodino mokinį Reginald 
Ward, 16 m. Sako, kad moki
nys jį puolė jam atsisakius 
mokinį atleisti nuo pamokų 
New Yorko amatinės mokyk
los skyriuje, Brooklyne. Neži
nia, kokius smūgius panešė 
mokytojas, bet mokinys poli- 
cijon pribuvo sir užrišta aki
mi.

CHINCHILLAS
Dailios rūšies—$300 porai ir auk-, 

štyn. Pirma matykite mus 
N.C.B.A. nariai. Nemokamai 

pristatomas orlaiviu!!
Rašykite ar kreipkitės:
ANDES CHINCHILLA, 

Paramus, N. J.
Arba Room 880, 11 VV. 42nd St.

N. Y. C.
■■■"' .... . ..................i

MEN’S CLOTHING
(Biskį Naudoti) 

Kai kurie siūtai kainuoja virš 
$100. Labai akį patraukianti, 

įsigykite tuojau.
Ateikite Pasižiūrėti 

Siūtai ir koutai nuo ?9.00 ir 
aukščiau.

Taipgi nauji drabužiai
Z. GreenWald

1570 2nd Ave. (81—82 Sts.) 
TeL TR. 0-4909
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t

HELP WANTED—FEMALE

ENERGINGOS VIDURAMŽIAIS 
MOTERIŠKES. Lavintis pardavi&u 
jimui moteriškų aprėdalų iš savo 
namų. Pilnam ar daliai laiko. Ko
misas pridedant bonus. Puikiausios 
{eigos. Queens šaukite: JA. 6-1852. 
Brooklyne Šaukite: TR. 5-0928.

(79-81) 
HOUSEKEEPER. For Westbury, 

L. I., working couple. Must take 
over complete household and like 
children. Very pleasant environ
ment, excellent location. Must 
speak English, have rec. ref. and bo 
of good character. New Home; 
other help available. Sleep in — 6 
days a wk. position. Hickory 6-5100 
■—(9-5) on wkdays—Edgewood 4- 
0911—(8-10 P.M.—or Sunday).

(79-82)

HELP WANTED MALE

JANITOR
28 šeimų apartment inis namas. 

Pageidaujama senyviškas vyras. Tu
ri mokėti pataisymus. $25, priskai- 
tant 3 kambarių apartmentą. Veltui 
gesas ir elektra. Operuojama alie
jiniais pečiais. Šaukite RA. 9-8428 ' 
(Astoria) (8:30—9:30 P. M.).

(79-811)

REAL ESTATE

PARDUODA SAVININKAS — ST. 
ALBANS. Geros {eigos, maišytų 
tautų sekcija. 2 šeimų,' visi jrori>j- 
mai, pilnai ištaisytas fdkiepas. 
Storms, screens, 2 karam garadžius, 
45x100 plotas. Patio, gražiai ištai
sytas kiemas. 4 metų senumo, arti 
mokyklų ir bažnyčių. $21,000. šau
kite: LA. 8-6220 (po 4 P. M.)

(79-81)

PARDUODA SAVININKAS — 
WOODMERE (West Broadway), 
ant Long Acre Avenue. 9 rūmų 
split, ranch, 4 miegrūmiai, 2’4 mau
dynės, ištaisytas skiepas ir 30x15 
rekreacijos rūmas. Plesteriuotos sie
nos, patio. Mūro ir akmens, ant 83x 
100 žemės ploto. Arti mokyklų, 
krautuvių ir transportacijos. Idea
liškas profesionalui. $29,000. Kvie
čiame pamatyti tik rimtai norinčius 
pirkti. Tel. JA. 9-0545.

(79-82)

PARDUODA SAVININKAS — 233 
akrų farma, arti Delaware. Derlin-. 
ga žemė ir miškas. Puikiausia me
džiojimui ir žuvavimui, tinkama va
saros rezortui, ar apskritiems me
lams. Tiktai $13,750 ( 6—8,000 {mo
kėt). Rašykite: Box A-20 A, Room 
830, 11 W. 42nd St., N. Y. C.

(79-81)

PARDUODA SAVININKAS^— 
FLATBUSH, BROOKLYN. 11 gra
žių rūmų, 1 šeimos namas kuris 
gali būti pakeistas į 2 SeimQr 6*4 
miegrūmiai. Arti mokyklų ir baž
nyčių. Greitam pardavimui tik $19,- 
000. Kviečiame pamatyti, šaukite 
vakarais GEdney 4-8933.

(79-81)

PARDUODA SAVININKAS. Gra
žūs, patogūs namai. Plati veranda. 
12 kambarių (7 miegrūmiai), 216 
maudynių. Ant 5 akrų. Gražiai ap
augta žaliumynais. Gėlių namas, du 
dubeltavi garadžiai, bungalow, pri
vatinis įvažiavimas. Galima turėti 
maudymuisi prūdą. 1 mailė iki gele
žinkelio. $37,000 (pusę pinigais). 
Gehrig—Groton Falls 7-3481. (va
karais ir savaitgaliais) arba MU. 
7-4078 (paprastom dienom).

(79-82)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

PARDAVIMAI
Resfaurantas. įsteigtas per 35 m. 

Parduoda su nuostoliu, nes aplei
džia miestą. Puiki įeiga patyrusiai 
porai. Dėl greito pardavimo tiktai 
$6.000. Adresas: 5701 — 81 h Avė., 
(kamp. 57th St.) Brooklyn. ULster 
4-9790.

(79-81)

Washingtonas. — DAJ& 
(“Amerikos Revoliucijos 
Dukterys”), ultra-konscr- 
vatyvė moterų organizaci
ja, priėmė rezoliucija prieš 
J. T.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

nors labai nenorėta, jog iš Ta
rybų Sąjungos jaunimo laik
raščių redaktoriai aplankytų 
mūsų šalies jaunimą.

Štai kodėl tapo ištrauktas 
Walter-McCarran įstatymas ir 
pareikalauta, kaip iš kokių kri
minalistų, pirštų nuospaudos. 
Argi save gerbiąs tarybinis 
žmogus arba bile svečias su
tiks pasiduoti tokiam įžeidi
mui, tokiam pažeminimui!

Ar ko nors panašaus buvo 
reikalauta iš amerikiečių jau
nuolių, kurie buvo nuvykę Ta
rybų] Sąjungon? Nebuvo,^ 
kių priesaikų, jokių parėmi
mų, jokių pirštų nuospaudų 
niekas iš jų neprašė ir nerei
kalavo.

į




