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KRISLAI
Grieščiausia kontrole.
Žmonės pritrenkti.
Beždžionių gadyne.
Sveikatos pastabos.
Balsas girioje.
Pamiršo poterius.

Ra šo A. Bimba

Dabar visiems aišku, jog dar 
-’/.(‘turime pakankamai Salk se
rum visus vaikus tuojau įčie- 
pyti. Tai kelia suprantama su
sirūpinimą milijonuose tėvų 
ir motinų.

•Užtad federalinė valdžia tu
rėtų ant šio vaisto gamybos 
firmų uždėti greičiausią kon
trolę. Nė vienas to brangaus, 
stebuklingo vaisto lašas netu
ri nueiti ten, kur nereikia, kol 
jo nespėjama pagaminti už
tenkamai.

Palikimas privatiškom ran
kom vaisto paskaidymą tvar
kyti būtų iš valdžios pusės 
k i- i m i n a 1 i š k as prasi ž e n girna s 
prieš Amerikos žmones. Atsi
ras plėšikų, kurie norės ir 
bandys iš Dr. Saiko išradimo 
pralobti. Jie neturi gauti pro
gos.
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Laikraštininkai 
už derybas su 
Liaudies Kinija

New Yorkas. — Čia atsi
darė Amerikos laikraštinin
kų suvažiavimas. Jame da
lyvauja 1,300 vadovaujan
čių laikraščių leidėjų, re
daktorių ir vedėjų. Vieti
nis “Times” sako, kad dau
guma suvažiavimo dalyvių 
stoja už derybas su Liau
dies Kinija. “Times” re
porteriai apklausinė jo su
važiuojančius konferencijos 
dalyvius. Dauguma jų sa
kė, kad derybos su Pekinu 
yra vienintelis kelias iš
vengti karo.

Pirmadienio sesijoje su
važiavimą turėjo pasveikin
ti prezidentas Eisenhowe- 
ris, kuris tam specialiai at
vyko iš Washingtono.

Praeitą šeštadienį Ameri
kos redaktorių sąjungos su
važiavime Washingtone kal- 
bjo demokratas senatorius 
George, užsienio reikalų 
komisijos pirmininkas. Jis

Milijonai Now Yorko ir ki
tų šiaurinių valstijų žmonių 
jau pritrenkti, jau susirūpinę. 
Ępvo pažadėta, kad jų vaikai 
bws čiepijami tuojau. Jie lau
kė ir tikėjosi. Bet štai patvar-
kymfes, kad šiaurinėse srityse į ten sakė, kad Amerika bū- 
čiepijimas atidedamas. Pir- į tinai turėtų ieškoti taikin- 
miausia čiepijimas bus praves- ~ ‘ —
tas pietuose, kur polio sezo
nas prasideda anksčiau.

Tas gerai, toks patvarky
mas yra žmoniškas ir pateisi
namas. Visi su tuo sutiks.

Bet šiaurinių valstijų žmo
nės su šiuo patvarkymu pilnu
tinai sutiks tik tada, kada jie 
žinos ir bus užtikrinti, jog tai 
daroma tiktai dėl nespėjimo 
užtenkamai vaistų pagaminti, 
jog joks spekuliantas prie šių 
vaistų nėra prikišęs savo na
gų, jog visa gamyba ir paskai- 
dymas randasi nuoširdžiausio
je priežiūroje, griežčiausioje 
kontrolėje.

gos išeities iš Formozos 
klausimo, nes visas pasaulis 
tokios išeities ieško, — nie
kas neremtu Amerikos ka
re už Quemoy ir Matsu.

Pasmerkė kolonializmą ir rasizmą, stoja už 
atominės bombos uždraudimą; rezoliucijos 
abiejų pusių priimtos vieningumo dvasioj

priėmus 
kuria

Bandungas. — Azijos-Af- 
rikos šalių konferencija pa
sibaigė. Ji pasibaigė po vie
ningumo ženklu,
bendrą rezoliucija, 
išdirbo komisi ja iš komunis
tinių, neutralinių ir pro- 
vakarietišku šalių atstovų.

Rezoliucijoje pasmerkia
mas kolonializmas, rasiz
mas ir reikalaujama už
drausti atominius bei -van
denilinius ginklus. Pasisa
koma už eilės prie Jungti
nių Tautu dar nepriklau
sančiu šalių priėmimą i J. 
T., už neprik 1 a u s o m y b ę 
Šiaurės Afrikos arabiš
kiems kraštams, ųž šalių 
bendradarbiavimą Jungti
niu Tautu rėmuose. 4.

Skaldytojams nepasisekė
Labiausiai reakcinės ir 

aiškiausiai po Washingtono 
globa veikiančios delegaci
jos, kaip tai Irako, Turki-

vesti konferencijoje rezoliu
ciją, kuri pasmerktų komu
nizmą kaip imperializmo

formą. Bet prieš tokią re
zoliuciją stojo ne tik komu
nistai ir neųtralistai (in
dai). burmiečiai. indonezai 
ir kiti), bet ir dalis prova- 
karietiškų delegacijų, kaip 
Ceilono.

Pagaliau rezoliucijų ko
misijoje ana pusė nusileido 
ir rezoliucijoje nėra pdnktų 
prieš komunizmą.

(New Yorko “Times” pri
pažįsta, kad konferencija 
yra nemenkas Liaudies Ki
nijos ir Indijos draugišku
mo politikos laimėjimas.)
čau atsikreipimas į JAV

Priešpaskutinėje konfe
rencijos dienoje Kini j o s 
premjeras Čoū En-lajus pa
reiškė, kad Kinija yra pa
sirengusi tartis su Ameri
ka apie Taivanio (Formo
zos) krizę. Jis kreipėsi į 
Ameriką su tokiu raginimu.

Šis Čau En-lajaus pareis-1 
kimas rado didelio pritari
mo. Net Filininų Carlos 
Romulo ir Ceilono John 
Kotelawala sakė, kad čou

0

Didis atominis 1 
sprogimas bus į

Paskutiniai
pranešimai

rodo kelią link taikos. Pa
našiai' išsireiškė ir Sirijos 
bei Pakistano delegatai.

Kuomet vėliau buvo pra
nešta, kad Amerika nesi
skubina priimti kvietimą de
rėtis ir atmesianti jį, Cei- 
lono premjeras Kotelawala 
sakė, kad Amerika daro di

Kalbant apie Dr. Salk čie- 
pus, nepamirškime pagerbti 
beždžiones. Išskyrus Indiją, 
kur beždžionė kunigų ir baž
nyčios laikoma šventu sutvėri
au, ji visur kitur buvo skaito
ma nenaudingu- gyvūnu, nieki- 
Mmu ir pajuokiamu. Norėjai, 
būdavo, žmogų iškolioti, pava
dinai jį “beždžione” arba 
monke.

Bet štai šita ujama vargšė 
staiga patapo brangiausiu ir 
mylimiausiu- sutvėrimu, nes, 
mat, tik iš jos inkstų galima 
pasidaryti Salk serumą!

Garbė Indijos vyriausybei, 
kad ji laužo savo bažnyčios 
nusistatymą ir tūkstančiais 
beždžiones paleidžia svietan.

Lai nuo dabar niekas nebe
drįsta iš beždžionės juokus 
krėsti. Ji tapo visos žmonijos 
vaikų atpirkėja nuo baisiojo 
paralyžiaus pavietrės!

Sovietai išlaisvins 613 pas 
save laikomu austrų piliečių

Maskva. — Tarybų Są
junga pranešė Austrijai, 
kad netrukus išleis iš kalė
jimo 613 austrų karo krimi
nalistų, kurie tarnaudami 
Hitlerio karinėse pajėgose 
atliko nusikaltimus tarybi
nėje teritorijoje. Tai karo 
kriminalistai, kurių nusi
kaltimai švelnaus ar vidu
tinio pobūdžio. 74 karo kri
minalistai, kurie labai sun
kiai nusikalto, nebus išlais
vinti, bet kaip kaliniai bus 
perduoti Austrijos teisėtu
mo organams.

Perduodant tuos karinius 
kriminalistus Sovietai aus
trams taipgi perduos doku
mentalius rekordus, kad 
parodyti, kaip ir kur jie nu
sikalto. Tikimasi, kad aus
trai savo ruožtu tuos kri
minalistus teis.

Socialistai ir komunistai teikė 
vieni kitiem paramą Francūziįos 
apygardinių rinkimii kampanijoj
madienį Francūzijoje įvyko 
antriniai apygardiniai rin
kimai. Tai buvo rinkimai 
tose apygardose, kur pir
muose rinkimuose dvi sa
vai ti atgal joks kandidatas 
negavo absoliutės daugu
mos.

Prieš šiuos galutinus rin
kimus partijos sudarė nau
jas koalicijas, kai kurios 
ištraukdamos savo kandi
datus, kad padėti kitoms. 
Komunistai daugelyje vie
tų ištraukė kandidatus ir 
ragino savo narius balsuoti 
už socialistinius kąndida- 
tus. Nors dešinioji socialis
tinius kandiddtus. . Nors 
dešinioji socialistų par-

tijos vadovybė liepė 
to nedaryti, kai kuriose 
apygardose socialistai iš
traukė savo kandidatus, 
kur atrodė, kad komunistas 
arti laimėjimo, ir komunis
tus rėmė.

Vidaus reikalų ministras 
Bourgues - Maunoury pa
skelbė, kad socialistai iš
traukė savo kandidatus 20- 
tyje apygardų. 15-koje apy
gardų komunistai tokiu.bū
du su socialistų pagalba lai
mėjo. Ankstyvesniuose rin
kimuose komunistai dauge
lyje apygardų laimėjo pa
tys. Tokiu būdu, kaip pra
neša spaudai, abi partijos, 
komunistai ir Socialistai, 
padaugino savo balsus. 
---------------- 1-----------------------------------------------------

Kohimnistas Lippmann (Tri
bune, bal. 21 d.) užpilia šalto 
vandens už kalnieriaus čian- 
gui ir visiems naujojo karo 
karštakošiams. Jis beveik pa- 
li>;i^§eliais išvadina tuos, ku
rie misi greitai ir lengvai lai
mėti karą, dėl Formozos.
Lippmann sako: Keletas lėk

tuvų, atlėkę iš Kinijos, atomi-

? į (Tąsa 3-čiam pusi./
...
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Norėtų iš naujo palaidoti 
buvusį diktatorių Musolinį

Roma. — Musolinio našlė 
Rachelė padavė prašymą 
valdžiai, kad jai būtų leista 
palaidoti jos vyro kūną. Po 
to, kaip partizanų - išlais
vintojų jėgos jį nušbvė 10 
metų atgal, jis buvo palai
dotas ubagų kapinyne. Pas
kui fašistai atkasė jo kūną 
ir pavogė.' Valdžiai lavoną 
surado ir tada palaidojo 
slaptoje vietoje, kurią žino 
tik keli valdžios pareigūnai.

ORAS NEW YORKE 
Apsiniaukę, vėsu. .

Socialistai sudarvs Žemosios
1 ./

Saksonijos provincinę valdžią
Bonna. — Socialdemokra

tai, kurie stoja prieš gin
klavimąsi ir už Vokietijos 
vienybę, laimėjo rinkimus 
Žemojoje Saksonijoje, sri
tyje, kuri turi sptynius 
milijonus gyventojų. Soci
aldemokratai žymiai pa
daugino savo balsus. Kar
tu su Visavokiška Partija, 
kuri irgi stoja prieš ginkla:- 
vimąsi, socialdem o k r a t a i 
Landtage (seimelyje) turės 
76 deputatus. Klerikalai ir 
dvi partijos, kurios eina su 
jais, turės 74 deputatus.

Žemoji Saksonija yra sri
tis .Šiaurvakarinėje Vokie
tijos dalyje prie Olandijos 
ir Šiaurės jūros. Tos sri
ties teritorijoje randasi 
Bremerhavenas, bet pats 
miestas >• nepriklauso prie 
Saksonijos,—jis yra savai
mingas vienetas.

Vokietijos spauda sako, 
kad socialdemokratų laimė
jimas toje svarbioje Vokie
tijos provincijoje yra dide
lis smūgis Adenaueriui ir jo 
ginklavimosi politikai,

Iškilmingas pabaigimas
Konferencija baigta iškil

mingai. Kai]) tik buvo pra
nešta, kad rezoliucijų ko
misija po ilgų tarimųsi ir 
derybų baigė pasekmingai 
savo darbą, delegatai pra
dėjo rinktis į “Merdekos” 
(“Nepriklausomybės”) di
džiąją salę paskutinei sesi
jai. Gatvėje didelės įndo- 
nezų minios susirinko, kad 
pasveikinti delegatus.

Indonezijos p r e m j eras 
Sastroamidjojo pasveikino 
delegatus su atsiekta vieny
be ir keli delegatai viso su
važiavimo vardu padėkojo 
Indonezijai už puikų priė
mimą ir globą.

Vakare vadovaujantieji 
delegatai, kai]) tai Nehru, 
Čou, U Nu, Nasseris ii* ki-

ninio puotoje.
šauks kitą konferenciją

Konferencijoje nutayta 
šaukti kitą Azijos - Afrikos 
šalių pasitarimą. Nustaty
ti datą ir vietą palikta Co
lombo jėgoms, tai yra-, Indi
jai, Indonezijai, Burmai, 
Pakistanui ir Ceilonui, ku
rios ir šią konferenciją su
šaukė.

Svarbus Brazilijos politikas 
už gerus santykius su TSRS

Rio de Janeiro. — Senato
rius Lourival Fontes pareiš
kė, kad Brazilija turėtų at
naujinti gerus santykius su 
Tarybų Sąjunga, juos ge
rinti ir įsteigti normalius ir 
draugiškus santykius s u 
Liaudies Kinija.

Senatorius Fontes yra 
skaitomais svarbiu Brazili
jos politiku. Jis buvo arti
mas buvusio p rezidento 
Vargaso bendradarbis ir 
patarėjas. Jis sakė senate,

'liuosuoti nuo Amerikos he
gemonijos ir pradėti vesti 
labiau nepriklausomą užsie
ninę politiką.

Damaskas. — Sirijos po
licija suėmė 800 social-na- 
cionalės opozicinės partijos 
narių: Armijos seržantas 
Jounis Abdul Rahimas, ku
ris nušovė karinio štabo 
viršininko padėjėją Adnan 
Malįki, buvo tos partijos 
narys. Valdžia dabar sako, 
kad pati partija atsakomin-

Washingtonas. — Rytoj, i 
antradienį, Y akos plokštu-; 
moję Nevados dykumoje j 
bus pravestas dar vienas i 
atominis sprogimas, vienas 
stipriausių dabar praveda
mų bandymų virtinėje.

Sprogimas būsiąs bent du 
kartu stipresnis, negu bu- i 
vo Hirošimoje. Šis sprogi-Į 
mas pravedamas, kad iš
bandyti, kaip atominė bom
ba paveiktų į tipišką ame-! 
rikietiška miestą. Tam 
tikslui prie sprogimo vie
tos pastatytas ištisas mies
telis, pavadintas “Survival, 
USA.” Po sprogimo eks
pertai tyrinės, kaip išsilai-j 
kys arba neišsilaikys vieno- į 
kie ar kitokie pastatai ir1 
įrengimai.

Ši bandomąjį sprogimą 
galės stebėti ir spaudos at
stovai. Šimtai laikraštinin
kų, filftiuotojų ir televizijos 
technikų jau praeitos savai
tės pabaigoje suvyko į Ne
vada.

Junius Scale nuteistas 6 
metams kalėjimo Carolinoje

Greensboro. — Pažangie
tis Junius Scales buvo fe- 
deralio teisėjo Albert V. 
Bryano nuteistas šešeriems 
metams kalėjimo. Jis buvo 
kaltinamas po Smith o aktu 
kaip komunistas.

Scales yra narys senos 
Pietų šeimos, kuri žinoma 
Amerikos istorijoje. Nors 
jis gimė turtingoje šeimoje, 
jis universitete susipažino 
su radikalėmis idėjomis ir 
tapo pažangiečiu.

Jo advokatai prašė jį iš-

cija bus padubta, bet teis
mas atsisakė tai daryti. Jis 
buvo nuvežtas kalėj iman 
surakintas grandinėse.

New Yorkas. — Alek
sandras Trachtenbergas 
ir George Blake Charney, 
du komunistų vadai, ku
rie praeitos savaitės pa
baigoje buvo išlaisvinti iš 
kalėjimo, šį penktadienį, 
kalbės Pirmosios Gegužės 
paminėjimo masiniame 
mitinge Union Square.
Trachtenbergas ir Char

ney buvo išlaisvinti, nes 
teisėjo Dimock patvarky
mu jų bylos bus iš naujo 
svarstytos, kadangi prieš 
juos liudijęs Matusowas 
dabar prisipažįsta mela
vęs.
Lake Success, N. Y.—Po 

to, kaip masinis pikietas 
sulaikė visą darbą Sperry 
Gyroscope fabrike, valdžia 
įsimaišė, paskelbdama, kad 
ištisas batalionas armijos 
karinės policijos “budi,” 
kad neprileisti naujų išsto
jimų prieš streiklaužius. 
Fabi’iko savininkai, kurie 
buvo paskelbę fabriką už
darytą, jį vėl atidaro ir su 
streiklaužių pagalba pradės 
operuoti.

Meksika. — Meksikos Na- 
cionalė Taikos Asamblėja 
nutarė pasiųsti 20 delega
tų į pasaulinį taikos suva
žiavimą, kuris gegužės 22 
įvyks Helsinkyje. Tarp de
legatų rasis Vincente Tole
dano, Rosuara Revueltas ir 
jėzuitų kunigas Manuel Ru
iz . Buvęs prezidentas Car
denas sveikino asamblėją. .

Detroitas. — General Mo
tors kompanija skelbia, kad 
per paskutinius 5 njetus pa
darė $3,303,000,000 gryno 
pelno. Ypatingai pelnas bu
vo didelis per paskutinius 
dvejus metus po Eisenho- 
werio administracija.

Atstovas Powell norėjo, kad 
Kinijos premjeras ji priimtu

Bandungas. — Clayton 
Powell Jr., JAV Kongreso 
narys, demokratas, negras, 
du kartu kreipėsi į Kinijos 
premjerą Čou, kad tas jį 
priimtų. Powellis dalyvau
ja Bandungo Azijos-Afri- 
kos konferencijoje kaip pri
vatinis stebėtojas. /*

. Jis prašė Čou jį priimti, 
kad galėtų jo prašyti paleis
ti Kinijoje kalinamus ame
rikiečius lakūnus, bet Čou 
į jo prašymą neatsakęs.

Daugelis Bandungo dele
gatų laikosi nuomonės, kad 
Powellis yra atvykęs į Ban- j 
dungą kaip neoficialus 
valstybės departmento dele
gatas, nors jis iš karto kri
tikavo1 valstybės departmen
to atsinešimą į Bandungo 
konferenciją.

i Sovietai pakvietė jankius
' veteranus atvykti Maskvon

Washingtonas. — Grupė 
tarybinių karininkų ir ka
reivių, kurie dalyvavo susi
siekime su jankių patruliais 
prie Elbos Vokietijoje 10 
metų atgal, kviečia ameri
kiečius veteranus atvykti 
Maskvon. Tarybų Sąjuųga 
žadėjo apmokėti visas io- 
nės išlaidas nuo Padžiaus 
Maskvon ir atgal.

Laos pasirašė sutartį su 
šiaurės Vietnamo valdžia

Bandungas. — Indokini- 
jos karalijos Laoso delega
cija Bandunge susitiko su 
Vietnamo (Šiaurės) Liau
dies Respublikos delegaci
ja ir pasirašė draugiškumo 
sutartį. Sutarties detalės 
dar nepaskelbtos, bet sako
ma, kad ji remiasi penkiais 
Nehru ir čou išdirbtais 
bendradarbiavimo ir taikin
go sugyvenimo punktais
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Antrojo pasaulinio karo metu šituose pastatuose, 
Lake Success, buvo išdirbami kariniai reikmenys. Po 
to, kai Jungtinės Tautos iš ten išsikraustė, ta pati, 
Sperry Gyroscope kompanija ir vėl a.tkūrė fabriką. Sa
koma, išdirbama čia svarbūs kariniams reikalams elek
troniniai dalykai.

Darbininkų dirba iš viso apie 9,300. Darbininkai 
yla organizuoti į IUE (CIO) uniją.

Pastaruoju metu darbininkai pareikalavo didesnių 
algų; pakelti jiems algas 18 centų valandai.

Kompanija atsisakė tai padaryti—ji siūlė tik 12 
centų valandai pakelti.

Darbininkai išėjo streikam
Nieko naujo, kad darbininkai išeina streikam 

$treikų Amerikoje buvo tūkstančiai ir jų bus. Svarbu 
tai, kaip streikas vyksta.

TEN, KUR BUVO
JUNGTINIŲ TAUTŲ SOSTINE

LAKE. SUCCESS stovi palei patį New Yorko 
(Queens kountę) miestą, prie jo rubežiaus, į rytus nuo 
didmiesčio.

Kai tik susiorganizavo Jungtinės Tautos ir nusitarė 
savo biustinę turėti New Yorke, čia buvo Jungtinių Tau
tų “sostinė,” kol pasistatė dabartinį savo centrą Man- 
hattane.

Kas Ką Rašo ir Sako
VILNIES KREIPIMASIS 
Į SKAITYTOJUS

Šių metų gegužės 8 dieną 
Chicago j e įvyks Vilnies 
bendrovės akcininkų (šėri- 
ninkų) suvažiavimas. Jis 
bus tuo ženklyvas, kad ja
me bus atžymėta 35-rių 
metų sukaktis, kai Vilnis 
įsikūrė.

Rytiečiai, ypatingai new- 
yorkiečiai, taipgi privalėtų 
juo daugiau pasiųsti Vilniai 
sveikinimu ir dovanu. Vii- V
nies rolė Amerikos lietuvių 
gyvenime visuomet buvo 
didelė, svarbi, tokia ji pasi
lieka ir šiandien. Tūlais 
požiūriais, Vilnies palaiky
mas šiandien yra reikalin
gesnis negu kada nors jis 
buvo.

Žemiau dedame Vilnies 
redakcijos kreipi m ą s i į 
skaitytojus:

Balandžio 8 sukanka 35 
metai “Vilniai.” ši svarbi 
sukaktis bus atžymėta ge
gužes 8 “Vilnies” bendroves 
dalininkų suvažiavime ir 
bankiete po suvažiavimo.

Mes daug ko pergyveno
me per tuos 35 metus. Sma
gu, kad nežiūrint visų sun
kumų “Vilnis” nesumažėjo 
ir nenusilpnėjo.

Šis mūsų suvažiavimas 
bus labai svarbus. Atžymė
ti sukaktį turime gerai, 
šauniai, didžiai.

Kas reikalinga tokiam
Sperry Gyioscope kompanijos (Lake Success) darbi

ninkų streikas išsivystė—netikėtai greit — į griežtą ko
vą tarp streikierių ir streiklaužių, kuriuos, aiškų, gina 
policija.

Į šį fabriką darbininkai atvyksta tik automobiliais, 
geležinkelis čia neprieina. Na, ir streikieriai pasiryžo 
streiklaužių fabrikan neįleisti. Jie sudarė tvirtą 
“žmonių sieną,” stovinčią ten dieną naktį. Pasekmės: 
daugybė automobilių, gabenančių streiklaužius, buvo 
apversta; vyko žiaurios kautynės, kuriose buvo sužeista 
nemaža žmonių. :

Pagaliau samdytojai, matydami, kad šitokiu būdu 
nieko nepeš, nutarė fabriką uždaryti, streiklaužių ne- 
ve^buoti ir negabenti.

Labai įdomu, kad visa tai vyksta toje vietoje, kur 
tik neseniai rinkosi Jungtinių Tautų atstovai į posė
džius !

Bet įdomiausias dalykas bus tas, kad samdytojai, 
matydami darbininkų - streikierių solidarumą, visvien 
ryžosi streiką laužyti, samdant streiklaužius!

Jei samdytojams pavyktų sulaužyti streiką, aišku, 
jie siektųsi sunaikinti ir darbininku unija. To jie, ma
tyt, ir trokšta. To jie siekiasi.

O kadangi jie to siekiasi, taidarbininkai dar labiau 
artavojasi ryžtu ir kovoja, kad samdytojams tai nepa
vyktų !

Pastaruoju metu visoje eilėje miestų buvo iš sam
dytojų pusės sudaryta panašių pasimojimų. Bet, rodosi, 

-jiems niekur nepavyko savo pasiekti.
Būtų gerai, kad ir čia darbininkai savo solidarumu 

laimėtų savo reikalavimus ir išlaikytų savo uniją.

KALTAS!
JUNIUS I. SCALES yra 35 metų amžiaus vyras. 

t Jis kilęs iš žymios šeimos ir, rodosi, baigė North Ca
rolina Universitetą. J. L Scales—prasilavinęs, apsišvietęs 
žmogus ir jis priklausė Jungtinių Valstijų komunistų 
partijai.

Praėjusią savaitę įvyko Scales’o teismas. Jis buvo 
' teisiamas federaliame teisme Greensboro, N. C. Prieš 

jį buvo išstatyti keli “liudininkai,” kurių tarpe, rodosi, 
buvę pora šnipų, — valdžios apmokamų asmenų.

Teisme Junius I. Scales prisipažino esąs komunistu, 
bet jis tvirtino, jis įrodinėjo teisme, kad jis netiki “jė
ga ir prievarta” šalies valdžiai nuversti.

•*£. Už Scales’ą liudijo, tarp kitų, žymusis Duke Uni- 
; versiteto profesorius, Douglas B. Maggs. Pastarasis 

įrodė, kad “liudijusieji” prieš Scales šnipai melavo.
Bet tai nieko nepadėjo. Džiūrė surado Scalse’ą kal

tu. Kai šitie žodžiai buvo rašomi, dar nežinojome, ko- 
■ kią bausmę nuteistajam teisėjas Albert V. Bryan skiria.

Pagaliau tai ir nėra tiek svarbu. Svarbu čia yra tai, 
kad šiandien baudžiami žmonės tik už priklausymą 
Jungtinių Valstijų komunistų partijai. Andai Chicagoje 
buvo nuteistas negrų veikėjas Claude Lightfoot, o dabar 
Scales.

Lightfoot žada eiti su savo byla net į aukščiausią 
šalies teismą. Tą patį, sakoma, darys ir Junius I. Scales.

Klaidos pataisymas: Balandžio 22 d. laidoje šioje 
Oi vietoje, kalbant apie V. Kapsuką, buvo pasakyta, kad 
B jis gimė 1780 m., gi turėjo būti 1880 m.

‘ °—— - -  - ----- __ . .i ■ ■ r -i i i-i j- r - - - - - *

2 pusi.—Laisvė (Liberty)* Antr., Balandžio (April) 26, 1955

atžymėjim.ui?
Keli dalykai.
Vienas ir bene svarbiau

sias, tai skaitlingas dalinin
kų suvažiavimas. Jis turi 
būti skaitlingesnis už pir
miau buvusius. Laikai svar
būs, sukaktis nepaprasta.

Antra, daugybė sveikini- 
; mų, o su ja*s moralinė ir 
i medžiaginė parama.
! r Laiko jau liko mažiau 
! miėnesio. Reikia stropiai 
! ruoštis.
j Suvažiavime pageidauja

mi dalininkai ir iš kitur, 
i nevien chicagiečiai. Bet 
daug iš kitur negalės daly
vauti, tik iš artimesnės apy
linkės.

Bet sveikinti suvažiavimą 
gali visi “Vilnies” skaityto
jai, visi progresyviai dar
buotojai, nors jie ir toliau
sia nuo Chicagos gyventų. 
Taip pat ir organizacijos.

Jei bent gera dalis tai pa
darytų, turėtume labai ge
rą, entuziastingą suvažiavi
mą ir tinkamai sukaktį 
atžymėtume.

Taigi, prašome, ragina- 
, me: '

Visus dalininkus Chicago
je ir artimoje apylinkėje 
dalyvauti suvažiavime.

Visus vilniečius, mūsų 
organizacijų veikėjus svei
kinimais prisidėti prie šio 
svarbaus atžymėjimo.

' Kviečiame svečius daly
vauti bankiete, prisidėti 
prie 35 metų sukakties juo 
geresnio atžymėjimo.

Raginame visus vilniečius 
per šias tris savaites dar
buotis, kad juo pasekmin- 
gesnis būtų suvažiavimas.

Neužmirškite, “Vilnis” 
daug prisidėjo iškovoti di
desnes algas ir darbo va
landas sutrumpinti. Daug 
prisidėjo prie iškovojimo 
pašalpų bedarbiams ir so- 
Cialės apsaugos po 65 metų, 
taipgi ir pensijų.

“Vilnis” daug prisidėjo 
prie pagerinimo darbo žmo
nių būklės abelnai.

“Vilnis” taipgi labai daug 
prisidėjo prie Amerikos lie
tuvių švietimo, kultūros, 
meno kėlimo.

Mūsų pareiga atsidėkoti 
laikraščiui ir pagelbėti mo
raliai ir medžiaginiai, kad 
jis ir toliau galėtų vesti kil
nų dai-bą liaudies Jabui.

Matiukas

KAIP AŠ PRIEŠ 50 ME I I GYVENAU
IR DIRBAU SIBIRE

(Atsiminimai)
Š. M. kovo 8, 9 ir 10 dd. 

Laisvėje tilpo Matiuko 
pirmoji dalis apie tai, 
kaip jis prieš 50 metų 
gyveno ii* dirbo Sibire. 
Dabar spausdiname jo 
rašto antrąją dalį, kurią 
jis prisiuntė vėliau.—Re
dakcija.
Įkyrėjo man taiga ir ne

jauki, niūri joje buitis. 1903 
metų pavasarį, ką turėjau 
uždirbęs, virš1 150 rublių, 
man išmokėjo, ir rengiausi 
išvykti. Dėl atsargumo po
pierinę šimtinę iš vidaus į 
baltinius įsiuvau, o likusius 
pinigus kišenėje palikau, 
Maniau, jei kas ir užpultų 
mane, gal neatimtų visų pi
nigų.

Tūlas žmbgus išvežė ma
ne iš taigos iki geležinkelio 
ir ten nakvojau. Bendras 
kambarys, atskirų lovų nė
ra, tik narai visiems eilėje 
miegoti. Neramu. Gal ir 
be reikalo bauginausi. Ar 
jie visi geri buvo ar gal 
spėjo, kad toks vaikėzas, 
pienburnis, neturės 150 ru
blių, tad nė kapeikos nie
kas iš manęs neišplėšė.

Rytą pas dėdę į miestelį 
Kabanska traukiniu važia
vau. Buvau ramus. Dėdė 
pas lietuvį poną tuomet tar
navo. Šis lietuvis kauniš
kis miško mokslą universi
tete mokinęsis, buvo vy
riausias užveizda kazionų 
(valstybinių) miškų Užbai- 
kalėje. Ten ne taip, kaip 
kad Lietuvoje buvo: miškai, 
dvarai priklausė kunigaikš
čiams, grafams ar kito
kiems ponams. Čia kas ne 
žemdirbių, valstiečių,, tai 
valstybės nuosavybe buvo.

Dėdė beveik man nepa
tarė. Pas jį palikęs tai, kas 
būtinai nereikalinga, išva
žiavau, palikau jį.

■ 0

Iš Kabansko keliu ir per 
sodžių ėjau pėsčias. Paste
bėjau vieno ūkininko trio- 
bas, dengtas šiaudais taip j 
gražiai, kad ir mano tėvelis 1 
gražiau nebūtų padengęs. \ 

’ Rusijoj daug šiaudais deng
tų stogų mačiau. Vis ki
taip dengti, negu Lietuvoj. 
Maniau, kad lietuvis gal 
tremtinis ar šiaip apsigy
venęs, vienok užeiti ir pa
klausti nedrįsau.

Prie Baikalo- ežero kran
to apsistojau ir nuo tada, 
Sibiran nublokštas bernio
kas ir dar visai žalutis, gy
venimo nepatyręs, kūrinusi, 

-kaip išmaniau. Visai savy- 
stoviai pradėjau gyventi.

Mysovaja miestelis nė 
tūkstančio gyventojų netu
rėjo. Buvo čia svarbi prie
plauka ir geležinkelio maz
gas. Todėl tikėjausi kokį 
nors darbą gauti ir laiki
nai įsikurti.

Pirmą darbą gavau, tai 
lopeta žeūię kasti. Valan
dos ilgos, darbas sunkus. 
Keli vyrai dirbome. Vieno 
pavardės galūnė buvo “as” 
— lietuviška. Gerai, ma
niau sau, užkalbinsiu jį lie
tuviškai. Jei supras—atsi
lieps, jei ne—-tylės. Gar
siai šūkterėjau: “Iš kur tu 
čia atvykai?” Jis atšovė: 
“Koks biesas Čia tave at
nešė? Juk ir Lietuvoj to
kių darbų yra ir taip sun
kiai nedirba, kaip kad čia.” 

Susipažinome. Sakė, kad 
jis esąs iš Lietuvos, nuo 
Šiaulių, ištremtas • Sibiran. 
Apgyvendintas tarpe senti-

Atžymėkime 35 metų su
kaktį geriau, negu atžymė
jome pirmesnės sukaktis. 
Nesigailėkime pastangų, t 

kių1 (starovierų) prie Mon
golijos rubežiaus. Turįs ūkį, 
vedęs ir auginąs tris vaiku
čius. Visiškai prie rusų 
sentikių pritapęs. Kai da- 
sidirbąs, kiek nors lengviau 
esą verstis. Kur apgyven
dintas, ten ir turįs būti, nes 
pasporto išvažiuot neduoda 
ir vis policijos koks nors 
pareigūnas turi žinoti, kur 
esi. Sibire tremtiniai nesi- 
sako, už ką jie bausti, ir 
savanoriai atėjūnai tokių 
neklausia, netyrinėja. Už 
savaitės atsisveikinom ir 
daugiau jo niekur nema
čiau, nesutikau.

Gavau biskį geresnį nepa
stovų padienio darbą prie 
geležinkelio, neseniai pra
vesto iš Mysovaja į Ton
choi. Kelio užveizda inži
nierius dažnai važiuodavę 
net iki Tonchoi drizina 
(žmogaus jėga varoma ma
šinėle geležinkeliu). Aš su 
trimis kitais buvau tąja jė
ga, kuri tą drizina varė. Cf 
važiuodavo ir daugiau po
nų, kai kada net keturi. 
Tai ir arbatpinigių grivi
ną kitą gaudavome. Mėg
davau aš ‘taip važinėti.
x Vieną sykį važiuojant pa
simatė man už didžiojo Si
biro vieškelio lyg kryžius. 
Kitą sykį jau visai gerai 
įsitėmijau, kad ten buvo ka
talikiškas kryžius. Daug 
ką klausiau, kam ir dėl 'ko 
tas kryžius stūkso. Niekas 
man nepasakė,, kol nesusi
tikau tremtyje gyvenantį 
lietuvį Budrį (priminsiu 
Budrius vėliau). Jis štai ką 
pasakė: Kai 1863 metais 
lenkų - lietuvių sukilimas 
prieš caro valdžią likosi su
triuškintas - likviduotas, 
tuomet lenkų ir lietuvių 
gausiai buvo ištremtų iš 
savo tėvynių. Lenkai, gal 
ir lietuviai, per taigą, kal
nus ir upes tiesė Sibiro di
dįjį vieškelį. Va, ten įvykęs 
jų sukilimas - pasipriešini
mas, ir visi jie tapę sušau
dyti ir ten pat visus užkasė. 
Taigi jų atminčiai tas kry
žius ir stovi. O kas jį pa
statė, nežinau.

Kiškis!
Vieną kartą mūsų vėžio-* 

jamas ponas ilgiau Tonchoj 
užtruko. Kai išvykom na
mo, jau po pietų buvo, ir 
virš 50 viorstų sunku atlikt 
prieš temstant. Oras gra
žus ir nešalta. Baikalas pa
sirodo ir vėl dingsta už 
krūmų. Smagu važiuoti ir 
gamta gėrėtis. Ir štai po
nas staiga riktelėjo: “Kiš
kis! Ragauki m kiškį!” 
Įtempėm savo jėgas smar
kiau ratą sukti, kiškį vyti! 
Lyguma jis mūs nepalieka,' 
prieš kalnelį paliko. O pa
kalnėn mes kiškį pavijom, 
šmurkšt į šalį kiškis ir nu
riedėjo kūliais pylimu - že
myn. Visi penki juokėmės,* 
kad kiškiui būvo striokas.' 
Saulė jau nusileido ir te
mo. Prieš mus kalnas bu
vo ir geležinkelį kreipė prie 
ėžtero. Kai visai arti kalno 
privažiavom, etai ir garve
žio SiVėna... Ir tuoj švie
sa. garvežio čia pat. Vos 
tik suspėjom ’ kalamašką 
sulaikyti, nušokti į abi pu
si kas sau, kaip tas kiškis, 
nusiritom pylimu kūliais že
myn. Traukinys sustojo. Iš 
strioko atsikvošėję, kala- 
maškos liekanas nuvęrtėm 
žemyn ir palikom. Ponas su 
mašinistu išsibarė. Viens 
kitą kaitino. Traukinys nu
važiavo. Mes visi sveiki-— 
neužgauti. Pėsti ėjom apie 
5 viorstuš. Jei kiškio bū
tum neviję,, tai nebūtum Vi- X » 

sai arti prie kalno priva
žiavę ir kalamašką būtume 
suspėję nutrenkti.
Lietuvis man darbą davė
y ieną sekmadienį buvau 

geležinkelio stotyje, vis no
rėdamas ką nors daugiau 
ten matyti. Už keleto porą 
bėgių — dirbtuvė-depo, kur 
garvežiai sustodavo ir juos 
ten taisė-remontavo. To
liau atvirame ore vagonus 
taisė. Ši visa apylinkė vi
liodavo mane. Vis mąsty
davau, kaip čia. įlysti, kad 
gauti darbą. Nors keletą 
kartų bandžiau, vis be pa
sekmių, darbą gauti nesise
kė. Taip man šian-ten be
sižvalgant, skersai * bėgių 
nuo depo lyg matytas, pa
žįstamas žmogus artinasi, 
vilkįs darbiniais drabužiais, 
susitepęs, aliejuotas. Svei
kas, Matiuk! Sveikas, Ša
tai Ir vos, vos susilaikiau 
nė išbučiavęs. O t, tau ir gi- 
liukis. Juk tai tas pats, ku
rį pirmą sykį mačiau prie 
Upės Sniežnaja. Jis tada 
buvo benešąs mėsos šmotą. 
Va, dabar toks malonus, 
toks geras, kad geresnio 
draugo neturėjau niekuo
met. Jis įsivedė mane smū- 
klėn, išgėrėm kiek arielkos, 
išsišnekėjom. Guodžiaus! 
jam savo prastu darbu ir 
kuo daugiau. Jis klausė 
mane, ar aš bandžiau depe 
darbą gauti. Taip, bet be 
pasekmių, nepriėmė. Lie
tuvis, tavo tautietis, tau 
darbo nedavė? Lietuvis?! 
nustebęs žiūriu į jį. Taip, 
jis iŠ Lietuvos paeina. Jo 
pavardė yra Cvirka-Gadic- 
ki. Gal Lietuvoj girdėjai 
Gvirką-Gadickį? Cvirką tai 
girdėjau, bet Gadickio tai 
ne. Gądicki, tai gal dėl 
mandrumo ar kaip? Para
šyk prašymą, paduok jam 
asmeniškai, ir tu gausi dar
bą. Nepamiršk ir paspor- 

| to.
Nežinau, kaip tą prošeni- 

ją parašyti. Sakau, nemo
kėsiu. Gerai, aš tau para
šysiu. Tik tu savo ranka 
perrašyk ir žiūrėk, kad bū
tų taip, kaip mano parašy
ta. Supranti? Taip, su
prantu !

Prašymo antgalvis: “Jo 
aukštai kilnybei.” Viską 
nurašiau taip, kaip mano 
prietelius “sentikis” Saša 
Smirnovas pateikė. Ant ry
tojaus apie 9 valandą savo 
prašymą įdaviau ponui 
Cvirkai-Gadickiui jo konto
roje - raštinėje. Po pietų 
daktaras mane apžiūrėjo, 
išegzaminavo, rado' sveiką 
ir tinkamą dirbti. Antra
dienį jau dirbau, mokinau
si prekinius vagonus re
montuoti.

Tą pačią savaitę, kur visų 
darbininkų vardai surašyti 
tdblyčioj, pastebėjau vardą 
“Tervydis.” Įsitėmijau ir 
jo numerį. Vakare, Užbai
gęs darbą, laukiau, kas tą 
savo ženklą nukabins. Štai, 
vyras priėjo ir numerį nu
kabino. taip ir pagavau 
Tervydį. Ir klausiu jo: Ar 
tik tamsta busi ne lietuvis? 
Taip, lietuvis. Aš irgi lie
tuvis norėčiau susipažinti 
ir, jei galima, apsigyventi 
prie savo tautos žmonių. 0 
nuo kur tu iš Lietuvos? Ro
kiškėnas, Rokiškio, parapi
jos. O aš, va, Rokiškyj 
ir augęs.

Šios pažinties pasekmė 
buvo si: šeštadienį pas ki
tus įsikrausčiau. Vyras len
kas, o žmona lietuvė, kau
niškė, ture jo. du kūdikiu ir 
vienį įnamį (būrdingierių)

žemaitį. Žemaičio amatas / 
buvo nasilčik (porteris), pa
dėt pasažierįams su laga
minais iš laivo į traukirįĮ. 
ir iš traukinio į laivą peru t 
sikraustyti. Už patarnav$ 
mą žmonės arbatpinigių 
(“tipų”) duodavo. Gausiai 
užddirbdavo pinigų.

Važinėjau Mandžiurijon
1903 metų rudenį vis gar

siau ir garsiau žmonės kal
bėjo, kad Rusija su Japo
nija kariaus. Ir kariuome
nę į Rytus, Mandžiūrijon 
pradėjo vežti. Pirmieji vy
ko jūrininkai - matrosai. 
Aptarnavimas traukinių - 
vagonų teikiamas buvo iš 
stoties Mysovaja, net iki 
Užbaikalio 1,200 viorstų ga* 
lo stoties Mandžiurijoje 
(Dabar, rodos, tą vietą va
dina “Mončiuli”), kinų že
mėje, apie 200 viorstų nuo 
rubežiaus. SU pirmu trau
kiniu - eš'elonu jūrininkų aš <■ 

■ir važiavau. ' Viso keturius 
sykius važinėjau. Kol buvo 
nešalta, tai kelionės buvMD 
smagios; grįžtant atgal tlF 
vieno pečiuką kūryk? kad 
kad rynos neužšaltų ir pa
tiems šilta būtų. Iki Čitos 
miesto, kiek atsimenu, gam
ta įvairi, graži, tik šalčiau, 
negu prie Baikalo. Toliau " 
kalnai. O jų niūri dykuma: 
kur-ne-kur krūmo k š n i a i. 
Kraštas sausas. Miestelyje 
Mandžiurija susėsdavom ir 
grįždavom atgal su tais pa
čiais vagonais, tik jau tuš- 
čiais. Šalta smiltis, vėjas. 
Bet turto-prekių — gal iš 
viso pasaulio privežta buvo, 
kad parduoti. Mat, kai 1900 
metais kinų pasipriešini
mas imperialistams likos! 
sužlugdytas, tai be jokio 
muito, kas ką turėjo, vežė 
parduoti. Pavyzdžiui, sva-

I ras cukraus 4 kapeikos, vi- 
< sa kvorta arielkos 10 kapei- 
• kų. Buvo ten ir ananasų 
! (pineapples) ir visokių pr#- 
zervuotų vaisių, ne ^usų 
gamybos. Iš ten išsivežti ne
daug ką galėdavom. Sekliai- 
tamožninkai, suradę, atim
davo.

Kitas mano darbas
Lapkrityj Tonchoi užbai

gė įrengti prieplaukas. Pa- 
sažierinis laivas “Angara” 
ir prekinis “Baikal,” ant 
kurio denio buvo trys eilės 
geležinkelio bėgių 27-iems 
vagonams, skersai ežero 
kursavo tiesiai; apie 30 
viorstų buvo arčiau negu į 
Mysovaja. čia jau trauki
niai sustodavo ir mane prie 
kito priskyrė padėti: ap
žiūrėti traukinius. Ilgu ko
tu kūju ’kalendavau ir aš 
traukinių ratus, būk ieško
damas trukusio apvalkalo- 
bandažo. Ar tie bandažai 
įtrūkdavo kada ar ne, ne
patyrusiam negalima buvo 
rasti. Traukinį apžiūrėd#'* 
vom į 30 minučių. Vėl lauk 
kito tris-keturias valandas. 
Laisvo laiko daug. Vaiku
čiams mokykloj buvo gele
žinkelio užlaikomas knygy-^ 
nelis mokytojos priežiūro- 
K • -f

Mano prietelius Saša 
Smirnovas man patarė gau
ti ten knygų ir jas skai
tyti. Atsimenu, kad pirmą 
knygą man pateikė mokyto
ja Viktoro Hugo apyšaką- 
romaną “Besijuokiantis 
žmogus.” Ir laikraštį pra
dėjau pirkti ir skaityti, iš
leidžiamą Irkutske, “Vo- 
stočnoe Obozrenie” (“Rytų 
Apžvalga”).

(Bus daugiau)

Laisvės mėtinis piknikas, 
Didžiojo New Yorko Apylin
kėje, bus Liepos-July 3,1955. 
National Hall A Park, 65-13 
38th Ave., Woodside, N. Y.

L



ARNOLDAS CVEIGAS

Vieno karaliaus vainikavimas
(Pabaiga)

BŪDAI LIETUVOS 
ŽMONĖMS APGAUTI

Princas patogiai atsilošė 
dideliame krėsle ir pažvel
gė į savo štabo šefą, kuris 
su taip blogai slepiamu pa
sitenkinimu, visai objekty
viai ir nesišvaistydamas be
reikalingais žodžiais, primi
nė Vyriausiajai Karo Va
dovybei, kad Lenkija buvu
si įkurta perdaug skubotai. 
Elendtas, kaip garbingas 
vyras, dabar galėjo tarti 
savo žodį, jausdamas di
džiausią dėkingumą savo 
šefui. Jis taip ir pasielgė. 
Jo gerbiamojo viršininko 
samprotavimai, pasakė jis 

- gestikuliuodamas, leidžia 
padaryti įvairias išvadas. 
Be abejo, galima būtų pa
mėginti panaudoti juos ir 
prūsiškajam klausimo 
sprendimui. Tačiau, nors 
\T labai apgailestaudamas, 
jis tiirįs pasisakyti prieš to 
kią nuomonę. Kuo norima 
Lietuvoje remtis, kokios jė
gos sudarytų pastovios bū
senos pagrindą? Vieną gra
žią dieną, iškovojus pergal- 
!ę, taigi, reikia tikėtis, grei
tu laiku, okupacinė vokie
čių kariuomenė turėsianti 
iš Lietuvos pasitraukti. Jos 
dalis galėtų būti užmaskuo
tai palikta, sakysime, kaip 
tvirtovės įgula, kaip pasie
nio apsauga. Bet iš esmes 
Lietuvos valstybė turėtų 
pati susirasti jėgų savo eg
zistencijai ir savo sąjungai 
su Vokietijos Reichu apgin
ti. Ir tam būtų reikalingas 
pačių gyventojų pritarimas, 
tam tikra dvasia, vidujinis 
masių pakilimas. Lietuvo
je turime dviejų rūšių ma
sę, vieną didelę kompakti
nį ir keletą smulkių susi
skaldžiusių grupių. Kalbant 
apie* pastarąsias, žydus ga
lima būtų išskirti: nežiū- 

, rint visų karo metu pavar
totų prieš juos priemonių, 
vokiečių globoje jie jaučia
si tiek geriau negu carinėje 
Rusijoje, kad, būdami bejė
giai, visam kam pritarsią. 
Bet pagrindine lietuvių ma
sė yra valstiečiai, ir šalia 
ekonominių interesų jiems 
labiausiai rūpi jų gimtoji 
kalba.,. žinoma, naujoji 
valdžia turėtų siekti kraštą 
suvokietinti, jau vien dėl 
kariuomenės. O norint vis 
dėlto patraukti valstiečius į 
savo pusę, reikėtų panau
doti jų dvasininkus, tai yra 
bažnyčią, ir duoti jiems val
dovą kataliką. Saksonijos 
karalių šeima katalikiška, 
tad kunigaikštis iš Vetinų 
dinastijos visiškai patenkin

ko

ne-

tų šį išmintinga lietuviu* ?Yventojų poreikiai būtų 
" čin al mil f antraeilis dalykas^ paten

kintų Vokietijos reikalavi- 
( mus saugumo ir žemės 
ūkio produktų tiekimo sri
tyje. Taigi, dar vienerius 
metus Vokietija turėsianti 
gabentis iŠ Lietuvos miško 
medžiagą, sviestą, vilną, 
odas ir kitus produktus. 
Tatai negalima būsią pa
siekti be prievartos; todėį 
Lietuvos valdovui ir jo val
dininkų aparatui reikėsią 
stiprių nervų tam uždavi
niui atlikti. Iš to seka: rei
kalinga personalinė Lietu
vos unija su Prūsija ir prū
sų kunigaikštis Lietuvos 
soste, nes raudonųjų įsiga
lėjimas ir sukurstytos dar
bininkų mases Saksonijoje 
Vyriausiajai Karo Vadovy
bei įrodė, kad Vetinų dinas
tija nesugeba valdyti. Nors 
VKV šiuo metu yra labai 
užimta ofensyvos ruošiniu 
Vakaruose, jis tikisi netru
kus galėsiąs padaryti po- 

“Matai, parazitai,-—galvo
jo Bavarijos princas Leo
poldas tuo metu, kai pulki*

^ikalavimą. Ir < 
dus ryšiai tarp Berlyno ir; 
UĮrezdeno laiduotų genera-' 
liniam štabui darnų bendra
darbiavimų.—Mes, Rytprū
sių junkeriai, — ir jis stai
ga prabilo, išdidžiu savo 
krašto tonu, — turime pa
tyrimo su lietuviškąja mer
gele, prireikus esame pa
kankamai drąsūs, tad mo
kėsime apsukti jai galvą ir 
saksonų kunigaikštį pasti
printi Karaliaučiaus alumi. 
O sodinti į Lietuvos sostą 
protestantą aš nepatarčiau.

• Majoras fon Krotrtiairis 
pakuždėjo Vinfrydui, kad 
Visados esą malonu išgirsti 
panaudojant vokiečių kalbą 
gudrioms mintims prideng
ti. Šiuo posakiu ponas ba
ronas išmušąs atstovui He-

I Uierlei ir jo lietuviams vi- 
kortas iš rankų. Tai 

buvti jo pagrindinis argu
mentas, kurį jis galėjęs vi
sai nutylėti. Ar pažinojo

*' Vinfrydas atstovą Hemer- 
lę? Iš pavardės? Skaity

jis net

• * 
Jis

damas laikraščius ? Tiek 
to. Jis dar išgirs apie jį.

Pulkininkas Mutijus apsi
dairė. Kalbant generolui 
majorui Kliausui*
pabalo iš pykčio. Prieš' tą 
nui pirmajam generalkvar- 
tyrmeisteriui (armijos ge
neralinio štabo viršininkui. 
Vert.) pranešimą. O iki kas 
bus, jis prašąs Ober-Osto 
vadovybę teiktis pranešti 
ponui reichskancleriui, kad 
karo padėtis, deja, neleidžia 
karinę Lietuvos administra
ciją keisti civiline. Tuo la
biau per anksti esą, svars
tyti sosto klausimą, 
žmogų reikėjo imtis vieno
kių ar kitokių priemonių, 
duoti jam suprasti, kad jis 
pasielgė niekingai; bet tai 
vėliau. Užtat iš barono 
Elendto kalbos jam paga
liau paaiškėjo tai, 
anksčiau nežinojo.
PASIDALINIMAS 
JUNKERIUOSE

Rytprūsių junkeriai
norėjo, kad Hohencolemų 
dinastija pasidarytų dar 
turtingesnė, galingesnė ir 
nepriklausomesnė. Nesuta
rimai tarp abiejų pergalin
gų rytų kariuomenės vadų, 
—dabar Vyriausios Karo 
Vadovybės, — ir kaizerio 
rūmų buvo arčiau stovin
tiems gerai žinomi ne nuo 
šiandien. Kaizeris nekentė 
pasižymėjusių vadų, o šie 
savo ruožtu toleravo jo sū
nus tik kaip pavaldinius, 
sakysim, Baltstogės ar Min
taujos apskrities viršininko 
pareigose. Dabar tasai prie
šingumas išnyko. Jų įpėdi
niai to nusistatymo nepa
keitė, tuo tarpu kai jie pa
tys, tapę valstybės vyrais 
ir užėmę vyriausybėje va
dovaujamas vietas, tuos vo
kiškus nesutarimus seniai 
pamiršo. O katalikų baž
nyčia? Mutijui knietė visai 
atvirai pasiūlyti tiems iš
mintingiems ponams, kad 
tokiu atveju bene būtų ge
riau leisti išrinkti valdovą 
patiems valstiečiams, Tary
bai ir atstovui Hemerlei, 
kuris su Vokietijos centro 
partija tik ir laukė išmu- 
šant savo valandos ir jau 
turi numatę Lietuvos sos
tui savo kandidatą. Bet jis 
susivaldė, nenorėdamas pa
sirodyti einąs išvien su at
stovu Hemerle. Ko Lietu
vai reikia, Mutijus pagaliau 
atsakė, kai princas rankos 
mostu vėl suteikė jam žodį* 
būtent: Lietuva turinti būti 
stiprios rankos v a 1 d o m a* 
Prūsijos tipo valstybė. Tik 
tokia Lietuva, kuriai vietos

ninkas Mutijus laikė at
kreipęs į šviesą pastabų 
prirašytą lapelį, — būtų vi
sai kvaila laukti.” Ryt jis 
aptars reikalą Su Krotmai- 
riu ir tuojau pat pasiųs į 
Drezdeną, konfidencialų 
laišką savo pusbroliui kara
liui , Fridrichui Augustui, 
pakvies jį aplankyti sakso- 
nų dalinius Rytų fronte ir 
paprašys atsivežti savo 
princą, Kristi j aną ar Hein
richą, kad svečiai čia už
megztų ryšius su baronu 
Elendtu. Jei Hemerlė, ta
sai koktus švabas, susitarė 
su reichstagu, tai galų ga
le paaiškėsią, ką jie bus pa
siekę — beveik nieko, ar gal 
dar mažiau.
BIJOJO VALSTIEČIŲ

Tuo tarpu ponas Mutijus 
tęsė toliau. Savo nelaimei* 
jis kalbėjo- pro nosį su tam 

| tikru griežtumu it ’ prūsų 
gvardijos leitenantas: ver
tinant demokratines pagun
das, dėstė jis, Lietuvoje 
nuotaikos vystėsi taip, kaip 
ir Kurše. Ten viena po ki
tos sekė tokios fazės: iš 
pradžių gyventojai džiūga
vo susilaukę išvaduotojų 
vokiečių, o po to pasireiškė 
nusivylimas okupacinėmis 
priemonėmis, net ponų ba
ronų tarpe-, — tiesa, reikią 
pripažinti, buvo daroma 
klaidų. Toliau, vasario re
voliucija Rusijoje: carui iš
tikima mažuma atskilusi, 
bet dauguma gyventojų 
aiškiai ėmusi reikšti norą 
pakeisti kaustytą vokiečio 
batą ir patogų rusiškąjį vel
tinį į demokratinę šlepetę. 
Lietuvoje tos nuotaikos, at
rodo, toliau nebesivysčiu- 
sios, bet Latvijoje buvę pa
žengta, daug toliau, peš Spa
lio revoliucija paskatinusi 
ir Pabaltijo provincijų vals
tiečius godžiai dairytis i 
dvarponių žemes; neapy
kanta jiems visur augusi. 
Pagaliau, vokiečių pagalba, 
prieš gresiantį valstiečių 
sukilimą palenkusi pasitu
rinčias klases daugiau ar 
mažiau susižavėti prūsišką
ja santvarka ir vadoVaVi- 
mu. Tik tokioje plotmėje 
galima esą teisingai supras
ti pasiūlymą sudaryti per
sonalinę uniją su Prūsija. 
Lietuviai galvoją lėčiau, bet 
ir- čia tikriausiai ateisiąs 
momentas, kad valstiečiai 
supras, jog jie turi per ma
žai žemės, o grafas Tiške
vičius x jos turi per daug. 
Ir tada niekas daugiau ne- 
besiskaitysiąs su katalikiš
komis simpatijomis ir vis 
dar kebliu tikybos klausi
mu'. ..

Boston, Mass.
Serga

Juozas Egeris ligoninėje: 
buvo operuotas. •

Juozas Egeris, pažangus 
žmogus iš Nasua, N. H., pasi
davė sunkiai operacijai.

Jis šiuo metu yra ligoninėje 
Bostone ir ten bus, kaip jo' 
žmona Sako, dar mažiausiai 
porą savaičių. Kuriems laikas 
leidžia, aplankykite ligotų.

Ligoninėje jis yra po vardu 
Joseph Eger. Ligoninė: Me
morial Hospital, 750 Harrison 
Ave., Boston, Mass. Korespon
dentas linki Juozui Egeriui 
greit ir pilnai pasveikti!

Koresp.

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

WILKES-BARRE IR PLYMOUTH, PA.
ŽINIAI PENNSYLVANIJOS 

LIETUVIŲ

Jau tik savaite belieka ligi 
didžiulio puikaus parengimo, 
kuris įvyks gegužės 1-mą die
ną, 206 Pąrrišh St., Wilkes- 
Barre, Pa. Prasidės 3 vai, po
piet. Programa tikrai prasidės 
kaip 4:30. Todėl prašome ne- 
sivėluoti, nes pasivėlavę gai- 
lėsitės.

Bus užkandžių, gėrimų ir 
muzika šokiams. Taip pat ir 
door prizes. Sakome, bus pui
kus parengimas ir neteks nusi- 

širdingai prašome visus ren
gėjai Lietuvių Kapinių Korpo
racija.

i

“PRAŠVILPTA LAIMĖ.” ši 
komedija parašyta gabaus vei
kalų rašytojo Andriaus Skrip- 
kos iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. Dar kartą primename, 
jogei šį spektaklį vaidins ga
biausi aktoriai iš New Yorko. 
Taigi pirmą dieną gegužės, 
nepasilikite nei vienas naiiūė;

svetainėje, North Main St.* 
miesto centre. Tai buvo ban
ketas su koncertine programa, 
kalbomis ir šokiais. Įžanga 
buvo du dpleriAi y patai, žmo
nių buvo gal virš .poros šimtų. 
Buvo iš Easton pilnas busas, 
Mahanoyg ii' Shenandoah ke
lios mašinos. Buvo iš Scranto- 
no ir kitų apylinkių lietuviai.

Vakaro programą atidarė 
SLA kuopos pirmininkas Vin
cas Tamuiąitisv ir perstatė vi
so vakaro vėdėju advokątą 
Virbalį. Virbaliui pirminin
kaujant, išpildyta buvo kalbos 
ir muzikalė programa pusėti
nai vykusiai. Kalbėtojais bu
vo : pats pirmin. Virbalis, V. 
Tamulaitis, Kupris, buvęs SLA 
prez. Gegužis ir centro sekr. 
Vinikas. Kalbos tikrai buvo 
be party viškoš, o tik SLA orga
nizacijos reikalais. Tik Vini
kas, beje, perdėdamas pasakė, 
kad SLA “privertė T.S.S.R. pa- 
liūosuoti 60,000 lietuvių iš Si- 
birijos vergovės, kurie turėjo 

būkite visi ant vįršminėto pa- į ‘ v *• *
rengimo:

PAVYKĘS PARENGIMAS

Wilkes-Barre, gegužės 17 d., 
S.L.A. kuopa turėjo šaunų pa
rengimą parnihėjimui 40 mėtų 
gyvavimo, kuris įvyko italų

BROCKTON, MASS
Balandžio 16 d. čia atsi

buvo koncertas ir šokiai. 
Diena pasitaikė daili, tad 
geras skaičius atvažiavo 
svečių, bet vietinių tai ma
žai atsilankė; priežastis — 
senatvė!

Programai pildyti pir
miausia pasirodė • vietinis 
Liuosybės Choras, sudai
nuodamas ketvertą dainų. 
Reikia pasakyti, kad kiek
vieną kartą choras eina sa
vo narių Skaičiumi mažyn, 
bet likusieji—gerai susimo- 
kinę ir gana gražiai pasi
rodė. žinoma, Rožė Stri- 
pinis — tai choro kamie
nas; labai gražiai ji išėjo ir 
su solo.

Ąntras programoj pasiro
dė hartfordiečių Laisvės 
Choras. Tai didelis, gražus 
choras, pilnas entuziazmo 
ir harmonijos. Kuomet aš 
klausiausi jų dainų, tai kita 
mintis man lindo į galvą, 
būtent: ką mano Montello 
merginos, kurios pirmiau 
chore dainuodavo* o dabar 
atėjo tik pasiklausyti, kaip 
senesni už jas dainuoja?

Latvių choras — neperdi- 
delis, bet harmoningas, dai
liai sudainavo dviem atve
jais.

Šį kartą Aldoną Wallen 
ne tiek jos balsas puošė, 
kiek mokykloj įgyti gestai 
ir estrados disciplina. La
bai malonu žiūrėti; kaip 
žmogus progresuoja; it kū
dikis: šiandien vos rėplioja, 
o už metų jau bėgioja.

Aldonai pabaigus dainuo
ti, chorai antru kartu iš
stojo, nesigailėdami dąinų. 
Po koncerto sekė šokiai, ku
rie užsitęsė iki vėlumos.

Hartfordo chorui dainuo
jant, pirmininkė Čereškie- 
nė dviem atvejais aiškino, 
kad choro mokytoja yra 
francūzų tautybės moteris, 
turinti šeimą. Vargiai pu
blika suprato, kodėl pirmi
ninkė taip ryžtingai stengė
si įtikinti mokytojos tauty-

Draugės ir draugai, jeigu 
tautos būtų išstatytos, mes 
pirmiausia galva palenktu
me prieš francūzų tautą. 
Pirmiausia galvas paguldė 
už-laisvę francūzų sūnūs ir 
dukros. Tik prisiminkimę 
francūzų revoliuciją: Pary
žiaus gatvėse krito puikiau-

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

nėmis bombomis kaip bema
tant nušluotų visą Forinozą!

O kaip su Japonija? Jeigu 
japonai sutiktų leisti mūsų 
spėkoms iš Japonijos į pulti 
Kiniją, to paties likimo susi
lauktų ir Japonija. Todėl grei
čiausia japonai nesutiktų savo 
kraštą paversti Hirosima.

Kur tada mes pasidėtame?
Tokį klausimą pastato Šis 

rimtas kolumnistas.
Lippmanho pastabos labai 

sveikos, vertos rimto dėmesio.

Chicagos Sandara įdėjo laiš
ką vieno pabėgėlio Vokietijo
je. Tas žmogelis “Lietuvos va
duotojų” eilėse sušilęs ieško 
“būrelio idealistų, kurie šalia 
pjautynių pradėtų pozityvų vi
suomeninį darbą varyti.”

Bet tai balsas girioje. “Va
duotojai” iš VLIKo ir ALTo 
yra paprasti raketieriai. Su 
jokiu idealizmu jie neturi jo
kio reikalo.

progą atvykti į šią šalį, Ame
riką.” Bet aplodismentų ponas 
Vinikas užtai negavo,— prie
šingai, didžiuma gardžiai nu
sišypsojo. Anie visi kalbėto
jai, ypatingai Gegužis, gero
kai gavo aplodismentų. Nuo- šiam energihgam vyrui ir jo 
taika buvo graži ir biznis ge- kolegoms ir mokslui. Draugas 
rai ėjo. Ten Buvęs

Tikėkite man, Chicagos ma
rijonų Draugo redaktorius da
vė visiškai rimtą editorialą 
apie Dr. Jonas Salk ir jo se
rumą. Be jokių rezervacijų 
atiduodamas visas kreditas

(bal. 15 d.) karštai sveikina 
Dr. Salk išradimą. Tai skaito 
didžiausiu mokslo laimėjimu.

si francūzų sūnūs ir dukros, 
o vežimai laužė jų šonkau
lius. Mirtis tų pirmųjų Pa
ryžiaus komunarų sužadino 
viso pasaulio proletariatą į 
galutiną kovą prieš darbo 
žmonių išnaudotojus. Pa- 
Paryžiaus revoliucija nusi
nešė daug aukų, bet tuo 
pat kartu atsirado nauji 
kovotojai ir užsigrūdino. 
Jie įsitikino, kad vienos 
valstybės išnaud o j a m ų j ų 
laimėjimas nėra saugus, nes 
kaimynas priešas bile valan
dą gali visą laimėjimą pa
versti niekais. Dar labiau 
francūzus įtikino 1817 me
tai, kai juos puolė vokie
čiai ir iš jų atėmė Alzas- 
Lorainą. Alzasietis Frede
ric Auguste Bartholdi, su
organizavęs pulkus, narsiai 
gynė savo tėvynę, bet vo- Į 
kiečiai sukapojo jo. spėkas, J 
ir likučiai su vadu turėjo iš- I 
sisklaidyti kalnuose. Nar- V 
sus vadas, netekęs tėvynės, “ 
suprato, ką reiškia laisvė. 
Grįžęs namo, šis didelis ge
nijus sukūrė meninį simbo
lį ir, atvežęs į Bedloe salą, 
pavadino tą simbolį Lais
vės Stovyla. Jai jau sukako 
69 metai, kai ji stovi New 
Yorko uoste. Ginant mūsų 
šalies nepriklausomybę, pa
čioje kritiškiausioje valan
doje metėsi į kovą tokie 
drąsūs francūzų sūnūs, 
kaip De Recl^anibe^ū, De 
Lesseps, Henri Martin ir 
Oscar Lafayette.

Hartfordo Laisvės Choro | 
mokytoja yra francūzų tau
tybės moteris, Wilma Hol
lis. Ji mokina lietuvius dai
nuoti lietuviškai tik todėl, 
kad ji pamilo mūsų tautą, 
kalbą, mehą, dainą.

Chorui pabaigus dainuo- 
ti ir aplodismentams apri
mus, ji atsisuko į publiką, 
(ehkdama galvą, ir tarė: 
“Ačiū labai’” Wilma! tu 
myli lietuvių tautą, o lietuJ 
vių tauta brangina tave 
kaip retenybę.

Hartfordo choro atvažia
vimas į Montello reiškia 
tiek, kad pasiryžimo negali 
sulaikyti nei senatvė, nei 
ilgos kelionės nuovargiai, 
nei lėšos. Tvirčiaūsios iš- ; 
tvermės jums, Hartfordo 
dainininkai, ir jūsų moky- zj 
tojai! Jaunutis - I 8 pšl.—'Laisvė (Liberty)-Antr., Balandžio (April) 26,

Wilkes-Barre, Pa
Iš Brooklyn, N. Y., atvyksta Lietuvių Liaudies 

Teatro grupe žymiausių artistą ir suvaidins 
labai įdomią komediją* užvardintą:

“Prašvilpta Laime
PERSTATYMAS ĮVYKS SEKMADIENĮ

Gegužės-May 1* 4:30 P. M
Tautiškos Bažnyčios Salėje, 206 Parrish St.

Labai juokinga ir kartu pamokinanti komedija. 
Visa Wilkes-Barre apylinkė turėtų pasirūpinti 
ją pamatyti. Pradžia anksti, tad ir iš toliau at
vykusioms bus galima anksti sugrįsti.

Širdingai kviečiame visus atsilankyti.
Rengėjai

DIDIEJI PIKNIKAI
Paramai Dienraščio Laisvės i

Prašome visuomenę įsitėmyti ir kviečiame atsilan
kyti į juos, kuriems distancija nekliudys. 
Prašome kitų organizacijų tomis dienomis 

nieko nerengti.

Seg/ 29 May

Bostono Apylinkė
Liet. Taut. Namo Park 

Keswick Rd. ir Winter St.
Mohtėllo, Mass.

šie piknikai <bus puikiausia proga pasilinksminti laike 
jūsų vakacijų. I kurį tik nuvyksite, ten rasite daug sa* 
vo gerti pažįstamų, seniai matytų. O taipgi įsigysite ir 

naujų pažinčių.

Liepos Q 
July

Liepos OSA
July *

Baltimore
Slovak National 

Home Park 
6526 Holabird Ave.

Brooklyn© Apylinkė 
National Hall & Park 

65-13 38th Avenue 
Woodside L. L, N. Y.

Ar žinote, kad visame edi- 
toriale nė žodeliu neprisime
nami nei poteriai, nei dievas? 
Nejaugi poteriai neprisidėjo? 
Nejaugi Draugo redaktoriai 
pavirto bedieviais?

Redakcijos Atsakymai
Bostoniškiui. — Dėkoja

me už iškarpą ir $10 au
ką. Iškarpa pasinaudosi
me prie pirmos progos.

Laisves Choro nariui, 
Hartford, Conn 
kite, bet eilėraščio sunau
doti negalėsime, — persilp- 
nas.

Atleis-

Washington's. — Senato
rius Douglas, kuris yra dar
bo reikalų komisijos pirmi
ninkas, sakosi stojąs prieš 
$1.25 valandai minimumą. 
Jis sako, kad užtektų 90 
centų . Dabartinis minimu
mas yra 70 centų.

Montello, Mass.
Pranešimas

Moterų Apšvietos Kliubo mėnesi
nis susirinkimas Įvyks 29 balandžio 
(April), su užkandžiais ir arbata. 
Išgirsite raportą iš sąryšio suvažią* 
vimo, tad narės ir ne narės daly
vaukite skaitlingai.

Kviečia Kliubo Valdyba

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naują skaitytoją. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

7)



Norwood, Mass.
Susirinkime Laisvės skai

tytojų bei rėmėjų, įvyku
siame balandžio 17 d., ap
kalbėjus abelną dienraščio 
padėtį ir dabartinį vajų už 
sukėlimą $10,000, užtikrini
mui per šiuos metus finan
sinio pastovumo, nutarta 
paramai minimo vajaus su
rengti pažmonį. Jis įvyks 
sekmadienį, gegužės 22 d., 
5 val^ popiet, Finų svetai
nėje, 47 Chapel Court.

Komisija tam darbui iš
rinkta iš moterų, kurios 
radosi tame susirinkime. 
Pasižadėjo prikept pyragų, 
keikų ir kitokių valgių. Įė
jimas į šį parengimą yra: 
auka pagal kiekvieno to rei
kalo įvertinimą. Šis vajus 
dabar yra visų suprantan
čių reikalingumą tokio laik
raščio, kokiu yra Laisv, 
ir dėl to būtinai turime su
kelti nustatytą sumą laike 
šio vajaus. Todėl mes kvie
čiame visus Norwoodo ir 
apylinkės Laisvės patrio
tus atsilankyti į šį taip 
svarbiam tikslui rengiamą 
parengimą. O mes iš savo 
pusės nuoširdžiai jus visus 
priimsime ir 
pavaišinsime, 
mirškite!

Taigi, nepa-

mūsų mieste
draugų. — J.

Šiuo tarpu 
serga pora 
Kastečka ir P. Krulis. J. 
^Kastečka yra jau sugrįžęs 
iš ligoninės, o P. Krulis 
dar tebesiranda Norwood 
Hospitalyj. Jam buvo pa
daryta operacija, išimtas 
apendikas. Linkėtina ligo
niams greitai pasveikti.

Dabartiniu laiku susirgus 
yra pusėtinai sunku gauti 
vietą Norwood Hospitalyj, 
nes reikalauja užsistatyt 
tam . tikrą sumą pinigų. 
Jeigu neturi pinigų, nėra 
viętos. Tai toks yra atsi
liepimas linkui susirgusių. 
Gali eit kur sau nori, pa
galbos tau nėra. Nežinia, 
ar nepradės žmonės protes
tuoti prieš, toki patvarky
mą, nes Norwood Hospita- 
lis kasmet kreipiasi i vie
tos gyventojus, prašydamas 
aukų.

Tas pats

B LIETUVOS
VIEVIS

Partinio ir ūkinio aktyvo pa
sitarime partijos rajono komi
teto sekretorius Rudžianskas 
pažymėjo, kad 1954 metais 
“Dainavos,” Lenino vardo, Sta
lino vardo ir eilės kitų kolū
kių kolūkiečiai laiku nuėmė 
derlių ir gavo didesnes paja
mas, negu ankstyvesniais me
tais. Padidėjus grūdų gamy
bai, pakilo gyvulių produkty
vumas.

t Tačiau yra ir tokių kolūkių, 
kaip Kalinino vardo, “Kelias 
į komunizmą,” “Bolševikas,” 
kurie grūdų ūkiui mažai ski
ria dėmesio. Todėl čia gyvuli
ninkystė atsilieka, žemas gy
vulių produktyvumas.

Salomėjos Nėries vardo kol
ūkio pirmininkas Zemliakas 
kritikavo Vievio MTS. Kolūkis 
sudarė sutartį su MTS dur
pėms ir trąšoms išvežei kuku
rūzų; sėjai. Tačiau sutartis iki 
šiol nevykdoma. Kolūkis yra 
numatęs kukurūzais apsėti 
apie 70 ha. Todėl MTS para
ma yra ypač reikalinga.

S. Kaminskas

BIZNIERIAMS
Būti kokiame nors biznyje 

ir nesiskelbti — tai tas pats, 
kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to

- nežino . . . Nori apie savo biz
nį žmonėms pranešti, — pasi
skelbk Ir nuolat skelbkit

NEW YORK
‘MALE and FEMALE

NEW YORK

Sperry šapos visada 
piketuojamos

CIO Electrical Workers 
Uni,ja masiniu piketu visiškai 
uždarė Lake Success srityje 
esančias šapas. Buvusi Jung
tinių Tautų vietovė nutilo pa
sireiškus jungtinėms darbinin
kų pastangoms. Visi 9,300 dar
bininkų nedirba.

Masiniame pikiete bėgiu pir
mųjų trijų streiko dienų daly
vavo apie 4,000 streikierių. Į 
Pikietuoja visomis dienos ir 
nakties valandomis, pasikeis
dami. šapose likus tiktai ma
žoms grupėms darbininkų, ša
pos vis viena turėjo sustoti.

Balandžio 21-mą bosai pa
siuntė namo darbininkus ir iš 
tų departmentų, kurių strei
kas nelietė, šapoms nedirbant 
ir nestreikuojantiems nebuvo 
darbo.

Prieš piketuojančius buvo 
atsiųsta policija. Unijistai sa
ko, kad linijas bandė pra
laužti automobiliais. Tačiau 
streikieriai, daugumoje jauni 
vyrai, praėjusiojo karo vete
ranai, netruko auto sustabdy
ti. Pirmomis trimis dienomis 
12 pikietuotojų areštavo.Strei
kieriai pasipiktinę tuo siunti
mu prieš juos policijos. Taipgi 
jie pyksta ant komercinės 
spaudos, radio ir televizijos. 
Sako, kad juos Įžeidžia 
draugingais apie streiką 
nešimais.

V yr ia usi ir re i k a 1 a v i m u
18c. algos priedo ir metinio 
kontrakto, taipgi nori page
rintų pensijų, apdraudos ir se-

Win Min Than, Burmos gražuolė, vaidina vadovaujan- 
The Purple Plain,” kuriame žvaigždžiuoja *

P-lė
čią rolę filme
Gregory Peck, šiam technispalviui filmui daugelis scenų yra 
imtos Burnoje, Ceylonc, Indijoje, Pakistane. Prisitaikant vie
tovėms ir į žvaigždes parinkta rytietė gražuolė. Filmas da
bar rodomas Capital Teatre, New Yorke.

ne-
pra-

yra

niority teisiu.

Hallinan kalbėjo 
New Yorke

unijų

/Vincent Hallinan, buvęs pro- 
gfešyvių kandidatu į prezi
dentą 1952 m., kalbėjo savait- 
i’ąščio National Guardian su
ruoštame masiniame mitinge 
balandžio 20-tą, City Center 
auditorijoje. Susirinko apie 
pusantro tūkstančio publikos.

Kalbų ir meno programoje, 
greta jo, dalyvavo senukas 
švietėjas DuBois, Mrs. Halli
nan, dainininkai Louise De- 
Cormier ir Leon Bibb.

Hallinanas sveikino
pastangas apsivienyti apsau
gai savo darbų ir uždarbių. 
Smerkė visašališkosios val
džios nedraugingą užrube- 
žiams politiką. Tačiau vyriau
sią dalį kalbos skyrė kritikai 
darbininkų judėjimo vadovy
bės (“kairiųjų” ir “dešinių-* 
jų”) už neveikimą bendrai.

Hallinanas ragino susitarti 
visiems ir veikti bendrai tais 
klausimais, kurie turi būti ir 
gali būti laimėti jau dabar. 
Ragino abejojamus ar ginčija
mus 
čiai, 
1 ima

reikalus atidėti tai atei- 
kurioje ir už tuos busga- 
kovoti ir juos laimėti.

Rep.

Harrimanas pasirašė 1, 
atmetė kitą bilių

Gubernatorius Harrimanas 
pasirašė ligoje paramą maži
nantį bilių, prieš kurį trans
portininkai protestavo. Jie ne
gaus mokesties už pirmą ligos 
dieną, jeigu neišsirgs 9 ar 
daugiau dienų. Tuo ir kitais 
apribojimais darbininkai ne
teks (bendroje sumoje) apie 
3 milijonų per vienerius me
tus.

Tačiau gubernatorius atme
tė Wilson-Wicks bilių, atsuk
tą prieš transportininkus. Tas 
bilius būtų iš Transportininkų 
Unijos atėmęs teisę atstovauti 
visus tos industrijos darbinin
kus. Atmesdamas tą bilių, 
Harrimannas pažymėjo, kad 
visos darbininkų organizacijos 
protestavo prieš tą bilių, 
vien tik transportininkai.

ne

Gross bylos policistas 
atgavo darbą ir algą

Policijos saržentas Arthur 
Monsees tapo sugrąžintas Į 
darbą ir jam atmokės algą 
už nedirbtus apie ketverius 
metus, viso apie $20,000.

Monsees buvo Įtartas esant 
suokalbininku globoti Grosso 
gemblerius,. Tačiau1 jis tame 
niekada neprisipažino. Neigi 
radosi prieš jį pakankamai pa
rodymų. Monsees tarnavo po- 
licistu nuo 1936 m., saržentu 
nuo 1945, suspendavimas įvy
ko 1951 metais.

Prisidėję prie abortų
Bronxe dvi poros prisipaži

no suokalbyje padėti vykdyti 
nelegališkas operacijas. Sako, 
kad bent po 12 abortų buvo 
padaryta vienų ir kitų namuo
se. Už kožną gavo po $15 ir 
iki $25. Pati operacija kainuo
davusi $300.

Numatoma, kad jų prisipa
žinimas ir 1 ardymas pasunkins 
apsigynimą daktarui ir slau
gei, kurie tas operacijas darė.

Sugedęs signalų aparatas 
suvėlavo dešimtis traukinių ir 
tūkstančius keliaujančių į dar
bą Lexington Ave. linijai. '

POROS. Abclnam namų darbui. 
Virėjai, tarnautojai, slaugės. Pa
tarnautoja ir kambarių valytoja. 
Visokių namų darbų turime. Paty
rusioms ir be patyrimo. Nuolatiniai 
— laikinai — daliai laiko. MRS. 
STRICKER & NEPHEW, 624 Ma
dison Ave. (59th St.). EL. 5-5556. 
(Room 805).

HELP WANTED—FEMALE
ENERGINGOS VIDUR AMŽIAIS 

MOTERIŠKAS. Lavintis pardavirį. 
jimui 
namų, 
misas 
{eigos. 
Brooklyne šaukite: TR.

moteriškų aprėdalų iŠ sa«o 
Pilnam ar daliai laiko. Ko- 

pridedant bonus.
Queens šaukite:

Puikiausios 
JA. 6-1852. 
5-0928.

(79-81)

REAL ESTATE

PARDUODA SAVININKAS-Wood- 
side, su nuolaida, iš priežasties sa
vininko mirties. 1 šeimos mūrinis, 
puikiausiose sąlygose. 5 miegrūmiai, 
2 maudynės, solarium, sėdėjimui rū
mas, valgymui rūmas ir moderninė 
virtuvė. Attached garadžius. Dabar 
sudėta 2 air conditioning units. Ide
ališkas del daktaro ar dantisto. — 
$23,000. Pamatymas pagal sutari j— 
Tai. RA. 8-4265.

HOUSEKEEPER. For Westbury, 
L. I., working couple. Must take 
over complete household and like 
children. Very pleasant environ
ment, excellent location, 
speak English, have rec. ref. 
of good character, 
other help 
days a wk. 
—(9-5) on 
0911—(8-10

Must 
and be 
Home; 
in —6

New 
available. Sleep 
position. Hickory 6-5100 
wkdays—Edgewood 4-

P. M.—or Sunday)* 
(79-82)

(81-87)

MANHASSET—Cape Cod ant pui

kiai aptverto ploto. 4 miegrūmiai, 2 
maudynės, didelė virtuvė. Arti prie 
mokyklų ir bažnyčių. $23,700.
RAKTAS PAS DAVID T. WILE 

1690 Northern Boulevard 
Tel. Manhasset 7-4458 

(81-83)

New York City
Laikraščių stotis ant 3rd 

Avė. ir 14th St. užsidarė. 
Dabar Laisvė gaunama ant 
14th St. ir 4th Avė., ant 
pat kampo, kur S. Kleins 
departmentinė krautuvė 
prasideda.

NAMŲ DARBININKĄ

moteriškė

gyvenimas 
vėliausius

abelnam na- 

vietoje. Rei- 
paliudijimus.

Reikalinga 
mų darbui, 
kia turėti
Mylinti vaikus. Bronxville.

šaukite: DE. 7-8448

MALE and FEMALE

PORA — Moteris virti, vyras vi
daus 

rėti 

land namai. Privatinis 4 rūn 
derniškas apartmentas. Box| 
Room 880, 11 W. 42nd St., :

ir išlauko darbui. Reikia tu- 

Chauffeur’s laisnius. Long Is- 

namai. Privatinis 4 rųmų iwi-
I A—20,

HELP WANTED MALE

Gegužines dalyvių vaikai 
irgi turės savo šventę

Pirmu kartu Gegužinės Pir- Artistų nariai, paskilbę meni- 
mosios minėjimuose demons-1 ninkai, taipgi didelis Jaunimo 
tracijos mažieji dalyviai turės 
savo specialę programą. Ji 
prasidės ne vėliau 4 :30. Vai
kai turės karuseles pasivaži
nėjimui. Jiems bus nemoka
mai išdalinti Taikos Baliūnai. 
Girdės .jiems pritaikytų dainų, 
muzikos ir kitų įvairenybių.

Vaikai visuomet mylėdavo 
Gegužės Pirmosios paradus ir 
demonstracijas dėl jų įvairu
mo, spalvingumo. Pridėjus vi
sus tuos Įvairumus, toji šven
tė liksis jų atmintyje visiems 
laikams. Tad vaikų tėvai pla
nuoja juos pasitikti prie mo
kyklų ir tiesiai Šauti i geguži
nę.

Suaugusiųjų programa pra
sidės lygiai 5 vai. Kalbės žy
mūs visuomenininkai iš unijų 
ir kitą organizacijų. Meno 
programoje dalyvaus Liaudies

Atplaukusio graikų laivo 
Olympia marininkai pasakoja 
matę milžinišką ledų kalną 
netoli nuo Cape Race, New
foundland.

Choras.
j Publikos (pagal iš anksto 
prisiųstus paskutinei konfe
rencijai raportus praėjusią sa
vaitę) buvo aprokuota daly
vausiant apie 20,000.

Demonstrąęija įvyks balan
džio 29-tą, pęnktadienį, ,tuo
jau' po darbo, Union Square. 
Ten susirinkti yra duotas ofi- 
cialis miesto valdžios leidimas. 
Valandos nuo 3 iki 8. Taigi, 
visi prašomi Važiuoti demons- 
tracijon tiesiai iš šapų, rašti
nių, mokyklų, nes po vakarie
nės jau bus pavėluota. Union 
Square randasi tarp 14 th ir 
16 Sts., Now Yorke.

Gegužinės vyriausias siekis 
yra išsaugoti taiką, darbus 
demokratiją Amerikoje.

Da!

Tapo sulaikytas teismui 
brooklynietis Joseph Puleo, 
kurio pištalietu nusišovė po 
brolis Barney. Brolis sakėsi 
pištalietą laikęs kaip atminti- 
nuką Korėjos karo, kuriame 
jis dalyvavo. >

Į metalinių įrankių fabriką, 
Bronxe, nakčia vagys buvę Įsi
laužę jau dvyliktuoju kartu, 
vienok ir 6į kartą išbėgo be 
grobio.

Pirmaisiais trimis mėnesiais 
šių metų New York o miestas 
susirinko $2,041,152 taksais1 
nuo pasilinksminimų. Didesnė 
pusė tos sumos surinkta iš fil
mų teatrų.

ir New Yorke nusižudė slau
gė Anne Doniphan, 45 rm Pa
liktame raštelyje prašrasi, 
kad jos kūną sudegintų.

Kūdikis užduso guolyje
Newyorkiečio veterano Ha

yes 2 mėnesių dukrytė rasta 
uždususi stalčiuje įrengtame 
guolyje, šeima su naujagime ir 
19 mėnesių sūneliu gyvena 
dviejų kambarėlių bute, už 
kurį moka, rendos po $31.50 
kas dvi savaitės. Paliegę, nei 
vienas neturi darbo. Gyvena iš 
pašalpos, kurios gauna po $81 
kas dvi savaitės.

Motina sako, kad labdary
bė buvo prižadėjusi kūdikiui 
lovytę, tačiau dar nesulaukė.

SUSIRINKIMAI
LLDl-sįos kuopos svarbus 

susirinkimas Įvyks balandžio 
28-tą, 7:30 vakaro, L. A. Pi!. 
Klubo patalpoje, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Kviečiame 
visus narius. Dar yra nepasi- 
mokėjusių ir negavusių kny
gos “Amerikos prezidentai.“ 
Prašome atsiimti

Valdyba

Kovo mėnesį ant New Yor- 
ko State Thruway surinko 
$600,851; 26 procentais dau
giau, negu vasarį.

JANITOR
28 šeimų apartmentinis namas. 

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

(79-811)

REAL ESTATE

PARDUODA SAVININKAS — ST. 
ALBANS. Geros jeigos, maišytų 
tautų sekcija. 2 šeimų, visi įrengi
mai, pilnai ištaisytas skiepas. 
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. Plestcriuolos^ie
nos, patio. Mūro ir akmens, ant 
100 žemės ploto. Arti mokyklų, 
krautuvių ir Iransportacijosk Idea
liškas profesionalui. $29,000, Kvie
čiame pamatyti lik 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
tams. Tiktai $13,750 ( 6—8,000 įmo* 
kėt). Rašykite: Box A-20 A, Room 
880, 11 W. 42nd St., N. Y. C. f

(79-81

Turės užleisti butą 
turtingesniems

New Yorko miestinė budže- 
to taryba nutarė skirti naujų 
projektų statyboms 210 mili
jonų dolerių. Nutarė po to, kai 
statybos koordinatorius Moses 
užtikrino, jog ir visašališkoji 
valdžia prisidėsianti su 
dais tokiems projektams.

Koki tie projektai? 
juos statys?*

, Rendos juose bus nuo 
iki $50 už kambarį. Statys tuo
se plotuose, kurie dabar apgy
venti vargingiausių ir viduti
nių darbo žmonių. Taigi, jie 
bus išvaryti iš namų. Valdžia 
duos" visų taksais sudėtus pini
gus, kad tuos mažiukus išva
rytų iš ten ir kad ten pastaty
ta tokius namus, į kuriuos tie 
mažiukai nebegalėtų sugrįžti.

Išvarytieji į tolimus užkam
pius nuo įprastų gyventi vietų, 
toli nuo darbų, nuo įstaigų tu
rės valandų valandas sueikvo- 
ti ir iš savo mažų uždarbių 
daug ękstra pinigų praleisti 
važinėjimui į darbą.

Mažiukų vietoje miesto cen
tre pasodinti poniškesnieji vi
sokį politikierėliai galės nak
timis gerai paūžti, puikiose re
zidencijose gerai išmiegoti ir 
10 valanda į 
spėti.

Kaip) gera gyventi Ameri
can way i

Transportininkai 
vis dar neramūs

fon

Kur

savo ofisus su-

Biadnasis

Balafidžia 21-mą > buvusios 
panaujintos derybos tarp C1O 
Transport Workers Unijos ir 
valdinio Transit Authority vėl 
baigėsi be susitarimo. Tačiau 
visiškai nenutrauktos. Susitar
ta vėl susitikti posėdyje ba
landžio 25-tą.

Tuo pat S$lthi unijos virši
ninkas Quill pasiuntė telegra
mas gubernatoriui Harrimanui 
ir majorui Wagn.edu i. Juos įs
pėjo, kad dėl to nesusitarimo 
jis negali užtikrinti darbinin
kų nuotaikų. Jis ragino, kad 
Harrimanas ir Wagneris įsi
kištų padėti nesusitarimą “iš
spręsti pirm visuotino važiuo
tos veiksmų pakrikimo.’’

Nužudytojo šmugelninko 
Rubinsteino gyvenimu kas nors 
dar domisi ir dabar. Sako, 
kad jo butas buvęs nežinomų 
asmenų išgriostas už mėnesio 
po jo mirties.

Vėliausias spėliojimas apie 
Jack Nelsono mirtį yra, kad 
jis galėjęs būti dalyviu .nar
kotikų skleidėjų gaujos ii* 
kad tie jį nudėję.

Brooklyno prokuroras Sil
ver pasiskyrė 10 advokatų 
naujais sau asistentais.

Jei tamsta dar neturi Me- 
telionio knygos “Apie Dievui 
ir Žmones,“ tai pasirūpink įsi- 
gyti. Kaina $1.50. Gaunama 
Laisvės knygyne.

Tyrinėjusieji brooklyniotę 
Mrs. Helen Steidle daktarai 
sako, jog ji yra jausminiai ne
pastovi. Dėl to jos vaikai turi 
būti nuolatinėje labdaringos 
įstaigos priežiūroje. Ją paėmė 
tyrinėti po to, kai jinai paklai
dino iš Vokietijos parsigaben
tą auklėti 3 metų mergytę.

Milijonierius Macfadden sa
kosi taip nubiednėjęš, jog'ne
išgali mokėti savo buvusioms 
pačioms alimonijos. Jis ddbar 
turįs

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

Brooklyn, N. Y.
Siuvėjų Unijos 54 Skyriaus narių 

mėnesinis susirinkimas įvyks balan
džio 27 d., 11-27 Arion Pl., Brook
lyn, N. Y, Pradžia 5:30 vai, vakare.

Sekretorius
(80-81)

BROOKLYN, N. .Y
Amerikos Lietuvių Piliečių 

biznio skyriaus susirinkimas 
penktadienį balandžio-April 
pradžia 7:30 vai. vakare. Visi na

Klubo 
Jvyks 

29 d„

apie savo kliubo biznio ręikalus, 
J. Steponaitis, sekr.

(81-83)

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. 9-4909

PARDUODA SAVININKAS -h 
FLATBUSH, BROOKLYN. 11 gra
žių rūmų, 1 šeimos namas, kuris 
gali būti pakeistas į 2 šeimų, 6’£ 
miegrūmiai. Arti mokyklų 
nyčių. Greitam pardavimui 
000. Kviečiame pamatyti, 
vakarais GEdney 4-8983.

ir baž* 
tik $19,- 
šaukite

(79-81)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A 
BIJYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

PARDUODA SAVININKAS. Gra
žūs, patogūs namai. Plati veranda. 
12 kambarių (7 miegrūmiai), 2’^ 
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 7-8481. In
karais ir savaitgaliais) arba MU. 
7-4078 (paprastom dienom). (

(79-82)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

PARDAVIMAI
•Restaurantas. Įsteigtas per 35 m. 

Parduoda su nuostoliu, nes aplei
džia miestą. Puiki įeiga patyrusiai 
porai. Dėl greito pardavimo tiktai 
$6,000. Adresas: 5701 — 8th Avė., 
(kamp. 57th St.) Brooklyn. ULster 
4-9790. . z

(79-81)

RAKANDŲ KRAUTUVU:. Gera pro
ga porai. Namo savininkas gyvena 
Jackson Heights, atsistatydina iš 
gerai jsisteigusio biznio, naujų ir se
noviškų rakandų. Daroma pataisy
mai ir lempų frėmų apdirbimai. Ge
ros jeigos. Prieinama randa.

Tel. HA. 9-1147.
(80-82)

DIE AND TOOL SHOP. Parsiduo

da arba išsinuomoja. Pačiame cent
re. įsisteigusi 20 metų. ŽematyAh. 

geros Jeigos. Ątdara 5 dienas: Pra
šo $6,000. Nenanrasta nroea finka-
mam asmeniui, šaukit: CA. 6-7147.

(80186)

Wagn.edu



