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KRISLAI
Svečiuose pas filadelfiečius.
Kodėl pamiršo moteris?
Lapas iš istorijos.

*Ar išleis?
Rašo A. Bimba

Praėjusį šeštadieni geroka 
brooklyniečią grupė buvome 
nuvykę Filadelfijon. FiladeL 
fiečiai .turėjo šauną parengimą 
—koncertą su vaišėmis. Buvo 
pagerbtas mūsą senas veikė
jas Jonas Rainys, šiuo tarpu 
to mūsą- malonaus draugo 
sveikata smarkiai pašlijusi,— 
sako, tik buvo atsikėlęs iš lo
vos po ketvirto plaučiu užde
gimo.

\ Visa graži publika palinkė- 
i jo Jonui greitai ir pilnai su- 
\ sveikti.
\ Prieš keletą metu, būdamas 

. ’’Sveikas, Jonas ne tik gražiai 
darbuodavosi vietos organiza
cijose, ypač Darbininku Susi
vienijime, 
žydavo 
Laisvei iš

Džiugu
P.ainiui paspausti dešinę.

Parengime buvo prieita as
meniškai prie daugelio laisvie- 
Čią ir paprašyta Laisvės $1Q,- 
000 fondan auką. Visi pagal 
išgalę prisidėjo. Visiems ačiū.

m • —:—
Jair turime Bandųngo konfe

rencijas rezultatus. Ji pasisakė
prieš kolonijalizmą ir už išlai- • 
kymą taikos. Tai didžiulis I 
žmonijos laimėjimas.

Bet štai kas paaiškėjo: Vi
soje toje konferencijoje nebu
vo nė vienos moters delegatės. 
Tas negerai. Tai įžeidimas ir 
paniekinimas moterų.

Kodėl nė Kinijos vyriausy
bė nesusiprato įdėti savo dele- 
gacijon nors vieną moterį ?

bet 'nemažai para- 
ir korespondenciją 
pažangiečių veiklos, 
ir malonu buvo d.

Kalbėdamas apie karo pa- 
< Vojų ir lietuviškus dipukus, 

kanadiečių Liaudies Balso re
daktorius sako: “Jie visi nori 
karo. Jiems išrodo, kad ir gy
venti nebeapsimokėtu, jeigu 
nebūtą vilties, kad karas bus.” 

Aš nesakyčiau, kad jie VISI 
trokšta, nori ir laukia karo. 
Tūli ją taip pat bijo naujos 
pavietrės, kaip ir mes. Tiktai 
kai kurie yra paskendę karo 
viltyse.

JCapolas Skipitis padare 
naują išpažintį. Jis prisipažįs- 
ta^Akad 1940 metais ir jis bu
vo nuvykęs pas Lietuvos pre
zidentą Justą Paleckį 'sudėti 
ištikimybę naujajai vyriausy- 

I bei.
Paskui, kaip žinia, Skipitis 

Ir jo kolegos numaršavo su 
Maciais.

Skipitis nurodo, kad ne jis 
vienas taip padarė. Visoje Lie
tuvoje buvo toks didelis, toks 
gilus liaudies pritarimas Pa
leckio vadovaujamai vyriausy
bei, jog, girdi, “ėjo pas Palec
kį delegaciją delegacijos.”

Toliau skaitome:
t • “Ne tik kooperatyvą ir ki

lį tokių ekonominiu organizaci
jų,-bet ir politinių grupių, net 
aiškiai antikomunistinių, dele- 

L ' gacijos tuomet ėjo pas Palec
kį.“

netiesioginis pripaži
nimas to, jog melavo tie, ku
rie pasakojo mumą, amerikie
čiams, kad Lietuvos tarybinė 
vyriausybė neturėjusi žmonėse 
įtakos ir pasisekimo.

•? . (T4ai iš 3-čio puil.)

*

DULLES PASIRENGĘS TARTIS SU LIAUDIES KINIJA
i Robesonas kalbės Pirmosios Tikslas: $10,000
Geguž. minėjime New Yorke

New Yorkas. — Masiniai metais, nes sukanka lygiai 
me Pirmosios Gegužės pa- 70 metų nuo Pirmosios Ge- 
minėjime, kuris įvyks šį 
penktadienį Union Square 
aikštėje, tarp kitų kalbės 
garsusis dainininkas Paul 
Robesonas. Taipgi kalbės 
rašytojas Howardas Fas- 
tas, Civilinių Teisių Kon
greso vadovas Williamas 
Pattersonas, rašytojas ir 
leidėjas Albertas Kahnas, 
tik ką-iš kalėjimo paleisti 
kairiečių vadai Trachten- 
bergas ir Charney bei kiti. Į

Pirmoji Gegužės šiuo 
kartu minima anksčiau, nes 
negauta leidimo minėjimą 
laikyti Union Square šešta
dienį arba sekmadienį.

Apart virš minėtų kal
bėtojų ir atstovų nuo moks
linių, tautybių, jaunimo, 
moterų, veteranų ir kitų 
grupių, minėjime taipgi 
kalbės atstovai nuo kai ku
rių vietinių CIO, AFL ir ne
priklausomų unijų.

Minėjimas ruošiamas 
ypatingai iškilmingas šiais

Keturių šalių ambasadoriai 
tarsis pirmadienį Vienoje

Viena. — Keturių okupa
cinių jėgų (Amerikos, Ta
rybų Sąjungos, Britanijos 
ir Francūzijos) ambasado
riai susieis pirmadienį ir 
pradės išdirbti Austrijos 
okupaci jos pabaigimo 
smulkmenas. Kaip jau bu
vo pranešta;, keturių šalių! 
užsienio reikalu ministrai 
susirinks ateinančio mene
sio 8 dieną Paryžiuje, kad 
tartis apie Austriją. Tuo 
laiku ambasadoriai jau bus 
išdirbę planą, kuris jiems 
bus patiektas.

Gali būti, kad Molotovas, 
Dulles, Macmillanas ir Pi- 
nay susitarė ir dėl Eisen- 
howerio - Bulganino - Ede- 
no-Faure konferencijos.

Laisvės Fondo
Čiango dalyvavimas dabar 
jam jau ne būtina sąlyga

gūžės gimimo Chicagoje.
Minėjimas prasidės tre

čią valandą, po pietų, taip, 
kad dirbantieji galėtų pa
siekti Union Square tiesiai 
is dirbtuvių.

Iš užsienio ateina žinios, 
kad ten jau verda prisiren
gimai didžioms demonstra
cijoms.

Paskutiniai
pranešimai
Washingtonas. — NAM 

(Fabrikantų Susivieniji
mas) oficialiai paskelbė 
kovą garantuotos metinės 
algos reikalavimui. N AM 
sako, jeigu darbininkai 
nori garantuotos algos, 
tegul unijos pačios susi
krauna fondus ir savo na
riams algas garantuoja.

Taipei. — čiangas pa
neigia žinią, kad admiro
las Radfordas nori ji įti
kinti evakuoti Quemoy ir 
Matsu.

Osviecimas, Lenkija. — 
čia susirinko 100,000 bu
vusių koncentracijos sto
vyklų kalinių iš pačios 
Lenkijos, F r a n c ū z įjos, 
Belgijos, Tarybų Sąjun
gos, Italijos, Izraelio ir 
kitų kraštų, kad paminėti 
išlaisvinimo 10 metų su
kaktį. Osviecimas, kuris 
nacinės okupacijos laiku 
buvo žinomas kaip Aušvi- 
cas, buvo viena žiauriau
sių koncentracijos stovy
klų, kur žuvo apie keturi 
milijonai žmonių.

Vajaus Eigoje
Mums labai džiugu, kad ir Philadelphijos kolonija 

tapo uždėta ant mūsų dešimties tūkstančių dolerių va
jaus žemėlapio. Tai įvyko jų labai šauniame parengime 
balandžio 23 d. Kaip žinia, jie turėjo Literatūros Drau
gijos ir Moterų Klubo ruoštą koncertą, kurį atliko iš 
Brooklyn-Richmond Hill artistai. Susirinko nemažas 
skaičius Philadelphijos ir apylinkės susipratusių lietu
vių. Kaip visi kiti pažangiečiai, taip šitie laisviečiai labai 
susirūpinę išlaikymu Laisvės dienraščiu. Todėl 'jie pa
gal išgalę šiam tikslui aukojo. Šį sykį per A. Bimbą 
gauta $121.00:

J. Stasiukaitis ......
Tilvikas (eastonietis) 
Pranaitis ...................
Antanas Gailiūnas .. 
Alena Kušleikienė ..

R. M........................................................ .
F. ir P. Walant ......................................
Helen ir K. Pietai.................... ............
Frank Navardauskas ........... .
Martynas Milius ....................................
Elzbieta Jakštienė ....... .........................
Antanas Kuprauskas....... .....................
P. Puodis ...............................................
Antanas Adomaitis ...............................

(Tąsa 4—tame puslap.)

$10.00 
. 10.00 
. 10.00 
. 10.00 
.. 5.00 
. . 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
. 5.00 
.. 5.00 
:. • 5.oo 
.. 5.00 

. 5.00 
. 5.00

f 
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o gyventojai neklauso jokios

Senato komisija* patvirtino 
prekybos su užsieniu planą

Washingtonas. — Senato 
finansinių reikalų komisija 
13 balsų prieš 2 patvirtino 
Eisenhowerio patiektą už
sienio prekybos įstatymo 
planą. Komisija atmetė vi
sokius pataisymus, kuriais 
buvo stengtasi pakelti mui
tus visokioms užsienio pre
kėms, kurios gali perdaug 
konkuruoti su vietiniais ga
miniais. Vietoje to, sena- 
tinė komisija įgalioja pre
zidentą uždėti tam tikrus 
aprubežiavimus7kvotas už
sienio gaminiams, kurių ne
būtų pageidaujama, nes pa
kankamai turime savų.

Atominis sprogimas 
dar kartą atidėtas
Las Vegas, Nev. — Ban

domasis atominis sprogi
mas, kuris turėjo po vienos 
dienos atidėjimo įvykti tre
čiadienį Yuccos plokštumo
je, vėl buvo atidėtas. Prie
žastis ir šiuo kartu ta pa
ti; nepalankus vėjas, šim
tai laikraštininkų, radijo ir 
televizijos komentatorių bei 
filmų operatorių lieka vie
toje ir laukia sprogimo.

Saigonas. — Iki šiol padė
tis Pietinio Vietnamo sos
tinėje buvo tokia: karines 
jėgas mieste kontroliavo 
premjero Diemo valdžia, 
bet policiją kontroliavo 
Binh Xuyen organizacija, 
susidedanti iš buvusių pira
tų ir kitų padugnių ele
mentų.

Kuomet sukilėliai mieste 
kovėsi prieš 
policija kovėsi 
sėje.

Trys dienos
jeras Diemas paskelbė,' kad 
steigiama nauja, valdžiai 
ištikima, policijos jėga. Se
noji policija paleidžiama, o

kariuomenę, 
sukilėlių pu-

atgal prem-

atskiri policininkai turi pri
sistatyti į naująjį policijos 
štabą, kitaip jie bus suim
ti ir teisti, — tai]) paskelbė 
Diemas.

Dabar padėtis Saigone to
kia: dalis senos policijos 
lieka po Binh Xuyen ko
manda. Ta sena policija dar 
laiko daugumą policijos sto
čių ir lieka ginkluota. Nau
joji policija steigia naujas 
stotis. Valdžia ragina gy
ventojus neklausyti senos 
policijos. Bet dauguma gy
ventojų, kad išvengti ne
malonumų, '-daro ką kitą: 
neklauso jokios policijos, 
laukdami, kuri pusė paims 
viršų...

Washingtonas. — Praei-| 
tą šeštadienį sekretorius, 
Dulles buvo pareiškęs, kad 
Amerika negali derėtis su 
Liaudies Kinija apie paliau
bas Ramiajame vandenyne, 
jeigu tose derybose negali 
dalyvauti Čiango atstovai. 
Bet dabar' Dulles pakeitė 
savo nusistatymą. Spaudos 
konferencijoje jis jau sakė, 
kad mes derėtumės su ki-

Jakarta priėmė 
Čou iškilmingai!
jeras Čou En-lajus, kuris i 
dalyvavo Afro-Azijos kon
ferencijoje Bandunge, da
bar lankosi Jakartoje, In
donezijos sostinėje, kur jis 
yra oficialus prezidento Su
kamo svečias.

Jakartos aero d r o m e iš 
Bandungo atvykusio Čou j 
En-lajaus laukė didžiulės 
minios indonezų ir kinų. 
Kinai Jakartoje sudaro žy
mų gyventojų nuošimtį.

Sukamo surengė Čou 
garbei iškilmingus pietus, 
kuriuose dalyvavo visas ka
binetas ir užsienio diploma- 
tai, vyriausiai Azijos kraš
tų ir Europos socialistinių 
valstybių.

Data, kada Čou En-lajus 
išvyks namo, nežinoma, nes 
ji laikoma slaptybėje, kad 
neprileisti pasikės i n i m o, 
kurį gali pravesti Čiango 
agentai. Bet manoma, kad 
dar šios savaitės pabaigoje 
Čou En-lajus grįš į Pekin- 
gą*

nais ir be Čiango. Ameri
ka derėtųsi su Liaudies 'Ki
nija, sakė jis, kad sužinoti, 
ką Čou En-lajus turi ome
nyje.

Kaip žinia, apie tokias ga
limas derybas Čou En-lajus 
išsireiškė Afro-Azijos kon
ferencijoje Bandunge.

Spaudimas pakeitė 
nuomonę

Sekretorius Dulles ir Ei- 
senhowerio administracija 
bendrai pakeitė savo nuo
monę apie derybas su Kini
ja po spaudimu iš vidaus ir 
iš lauko. Viduje, šioje ša
lyje, vadovaujantieji de
ni o k r a t u senatoriai ir 
atstovų buto nariai pasi
sakė už derybas ir be Čian
go. Užsienyje nepasitenki
nimas Dulleso nusistatymu 
pasireiškė daugelyje vietų.

Azijoje, Pakistano, Ceilo- 
no ir eilės kitų Amerikai 
palankių valdžių premjerai 
išreiškė savo nepasitenkini
mą. Ceilono Katelawala sa
kė, kad Amerika daro di
delę klaidą, nepriimdama 
Čou Eri-lajaus siūlymo.

Europoje, Britanijos už
sienio reikalų ministras 
Macmillanas nedrąsiai, bet, 
visgi, aiškiai, išsireiškė, kad 
derybas reikėtų pradėti.

Iš Londono dabar prane
šama, kad britai pasirengę 
tarpininkauti Amerikai ir 
Kinija’i prirengiant dery
bas. Britai, kaip žinoma, 
palaiko diplomatinius san
tykius su Pekingu.

Senatorius George, demo
kratinis užsienio reikalų

v ORAS NEW YORKE 
Giedra ir švelnu.

Saigonas. — Jau antra 
diena, kaip Saigone ramu, 
— Diemo valdžios kariuo
menė ir Binh Xuyeno poli
cija nekovoja tarpusavyje. 
Bet abi pusi pilnai ginkluo
tos ir patruliuoja gatves. 
Patruliai* dažnai susitinka, 
persimeta piktais žvilgs
niais, bet nesišaudoma. Kaip 
ilgai tos paliaubos tęsis, 
niekas nežino.

Berlynas. — Kancleris 
Adenaueris lankosi Vakarų 
Berlyne.

komisijos pirmininkas, sa
ko, kad dabar jis sutinka su 
Dulleso nusistatymu.

Tarptautinis teismas Įsake 
priimt išmestus pareigūnus

ŽeneVa. — Tarptautinis 
teismas, Tribunolas, kuris 
veikia prie Tarptautinės 
Darbo Organizacijos, įsakė 
UNESCO vedėjams grąžin
ti į tarnybą tris amerikie- 

! čius, kurie buvo išmesti dėl 
“nelojalumo.” Tie ameri
kiečiai atsisakė atsakyti į 
tam tikrus klausimus apie 
savo įsitikinimus Amerikos 
lojalumo tarybai..

Tarptautinis Tribunolas 
nusprendė, kad lojalumas 
kokiai nors valstybei ne
svarbus Jungtinėms Tau
toms. Nurodoma, kad Jung
tinėse Tautose, > tarnauja

daug lenkų ir čekų bei kitų 
Rytų Europos pabėgėlių, 
kurie tokiu būdu nelojalūs 
savo valstybėms. Bet Jung
tinės Tautos ir UNESCO jų 
neišmeta.

Tie trys amerikiečiai, ku
riuos tas nuosprendis liečia, 
yra David N. Leff, Peter 
Duberg ir Annette Wilcox. 
Teismas nutarė, kad jeigu 
UNESCO nesugrąžins 
tiems trims jų postų, jiems 
turės būti piniginiai atly
ginta. Leff gautų $12,800, 
o Duberg ir Wilcox po $15,- 
500. \ i

Nori ar nenori—jis 
turi patapti lordu ...
Londonas. — Kuomet ka

ralienė įteikė Anthonny 
Wedgwood Benn’ui aristo
kratinį titulą, jis bandė iš 
to išsisukti. Mat, kaip par
lamento buto narys, jis ne
norėjo tą vietą palikti ir ei
ti i lordu butą, kur, anotV C V 7 7

jo, “lordai snaudžia, nes 
nieko įdomaus niekad ne
svarstoma.” Bet valdžia 
nutarė, kad jis turi, nori 
ar nenori, tapti lordu, ko
kiu buvo jo neseniai miręs 
tėvas. Benn yra darinėtis.

Penang as, Mala ja. — Iš 
Tailando pranešama, kad 
policija ten prie pat Ma
la jos sienos rado ginklų 
sandėlį džiunglėse. Tailando 
policija sako, kad tas san
dėlis priklausė mala j ie- 
čiams partizanams, kurie 
pereidavo sieną, kad pasi
imti ginklus kovai prieš 
britus.

Bevan vadino konservatorius 
kiaulėmis, sako britu spauda

Londonas.—Kairiųjų dar- 
biečių vadas Bevanas paly
gino kons e r v a t o r i u s su 
“Gadaros kiaulėmis.” Anot 
Biblijos, Jėzus Gadaroje iš 
velnio apsėstojo žmogaus 
išvijo piktą dvasią ir įvijo 
į kiaules, kurios nesulaiko
mai pasileido bėgti ir įkrito 
į prarają.

Beva.nas sakė, kad toriai, 
kaip tos kiaulės, nesulaiko
mai eina prie savo galo. ..

Konservatorių spauda la
bai puola Bevaną už tą pa
lyginimą. Kai kurie laik
raščiai sako, kad “tas pasi
sakymas brangiai atsieis 
darbiečiams.” 1951-ais’ me
tais Bevanas priešrinkimi-, 
nėję kampanijoje konserva
torius vadino “kirminais.”

Atėnai. — Graikijos val
džia prašo užsienio pagal
bos Volos žemės drebėjimo 
aukoms.
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MUMS TAI PATINKA!
PREZIDENTAS Eisenhoweris pranešė, kad jo vy

riausybė planuoja pastatyti prekybinį laivą, varomą ato-/ 
mine jėga.

Atomine jėga varomas laivas galės plaukioti tūks
tančius mylių be panaujinto kuro pridėčko.

Visa tai, sakė prezidentas, rodys, kad mes norime 
taikos, kad mes atominę jėgą naudojame ir taikaus su
gyvenimo poreikiams.

Kas Ką Rašo ir Sako
DAILININKUI P. KAL

POKUI 75 METAI
Marijonų Draugas prane

ša:
“Kovo 31 d. suėjo 75 me

tai lietuvių senosios kartos 
dailininkui P. Kalpokui. Su
kaktis buvo paminėta Dai
lės Institute. Minėjimą ati
darė instituto direktorius 
V. Mackevičius, pranešimą 
apie P. Kalpoko gyvenimą 
ir kūrybos kelią skaitė Vil
niaus Dailės muziejaus di
rektorius Pr. Gudynas.

“Balandžio pradžioje Lie
tuvoje lankėsi Sovietų kom
pozitorius B. šostakovičius. 
Balandžio 8 d. Kaune buvo 
suruoštas jam skirtas vaka
ras, o vėliau — toks vaka
ras Vilniaus Filharmonijo
je. Vilniuje jis susitiko su 
Vilniaus konservatorijos

Senajame lietuviškame 
mieste. Šiauliuose

j V J. 11 liet LIO XWlliJvl V Ct v V A JI J v? kj

Aiškus dalykas: jeigu atominė jėga gali varyti ka- kolektyvu, balandžio 13 d. 
ro laivą, submariną, kuris jau veikia, tai jis gali varyti 
ir prekybinį laivą. Jeigu atominė jėga gali tarnauti ka
ro reikalams, tai juo labiau ji gali tarnauti taikos 
reikalams.

Spaudoje jau buvo pranešta, kad praėjusiais metais 
Tarybų Sąjunga įsteigė fabriką, atomine jėga varomą. 
Tokių fabrikų ten bus ir daugiau steigiama.

Tą pačią dieną, kai mūsų šalies prezidentas paskel
bė, kad bus statomas prekybos laivas, varomas atomine 
jėga, Maskvoje paskelbta, kad tarybiniai mokslininkai 
planuoja radiju kontroliuojamą “kubilą” (tanką), ku
riuo bandys patirti, kas darosi ant mėnulio!

Mokslininkas Petras Kapitza bus vienas tų, kurie 
bandys atlikti tą įdomų žygį.

Smagu tokias žinias skaityti ir dalintis jomis su 
skaitytojais.

Jei šiandien žmonija gyventų taikoje, jei neeikvotų 
milijonų dolerių karo reikalams, tai daug ką būtų ga
lima pasiekti gamtos nugalėjime, ligų suvaldyme ir tt.

Štai, kodėl milijonai pasaulio žmonių*šiandien ryž
tingai kovoja už taikos išlaikymą, už atominės energijos 
naudojimą civiliniams, o ne karo, reikalams.

paminėjusiu jos dešimtme
ti.” v

Į viena žinią, kaip mas
tome, suvelta net du daly
kai: dailininko Kalpoko su
kaktis ir kompozitoriaus 
šostakovičiaus apsilanky
mas Vilniuje ir Kaune.

Bet tai nieko! Tai tik 
parodo, kad “žemė Lietuvo
je vis tik sukasi.”

DEMOKRATŲ VADOVŲ BALSAS
DEMOKRATŲ partijos vadovai, senatoriai Lyndon 

Johnson, John Sparkman, Estes Kefauver ir kiti, rei
kalauja, kad mūsų valstybės departmentas neatmestų 
Kinijos Liaudies Respublikos premjero čou En-lajaus 
duoto pasiūlymo.

Kaip žinia, čou En-lajus Bandunge pareiškė, kad 
Kinija yra pasirengusi tartis su Jungtinėmis Valstijomis 
dėl pašalinimo nesusipratimų Tolimuosiuose Rytuose.

. Tuo klausimu ypatingai ryškiai ir aiškiai pasisakė 
sen. Walter F. George praėjusį šeštadienį.

Sen. George sakė, kad Čou En-lajaus pasiūlymą mū
sų vyriausybė privalo tuojau priimti ir su Kinija tartis.

Valstybės departmentas, kaip žinia, nenori tartis 
su Kinijos Respublikos vyriausybe, jei į pasitarimus ne
kviečiamas Čiang Kai-šekas.

Ką gi reiškia toks nusistatymas? Ar jis yra realus?
Žinoma, ne!
Čiang Kai-šekas juk yra nieks daugiau, kaip pėsti

ninkas valstybės departmento rankose. Jis juk nėra ne
priklausomas. Jis neturi savystovės politikos. Jis daro 
ir darys taip, kaip įsakys Dėdė Samas. Juk Dėdė Sa
mas jį ginkluoja, jį palaiko.

Čiang Kai-šekas yra kinų tautos priešas, išvytas iš 
Kinijos. Jis, kaip sako pranešimai, ir pačioje Formo- 
zoje tebesilaiko tik Amerikos ginklų pagalba. Ten 
žmonės jo neapkenčia. Formoziečiai trokšta juo grei
čiau susivienyti su savo tauta, su savo kamienu, su 
Kinijos Liaudies Respublika.

Tad kodėl mūsų valstybės departmentas turėtų 
skaitytis su tokiais, kaip Čiang Kai-šekas? Kodėl jis 
negali priimti Čou En-lajaus pasiūlymą ir pradėti tartis 
su Kinijos vyriausybe, kad juo greičiau būtų išblaškyti 
visi nesusipratimai, kad būtų juo greičiau atsteigta 
ramybė Pacifike ir visame pasaulyje?!

Įkurti dar 12 Šimtmety
je Šiauliai yra vienas iš 

stambiausių Lietuvos mies
tų.

Hitleriniai grobikai Šiau
lius labai sugriovė. Po sa^ 
vęs jie paliko akmenų ir 
plytų krūvas.. Buvo su
griautos .įmonės, mokyklos, 
teatrai, ligoninės. 85 pro
centai gyvenamojo ploto 
buvo sunaikinta. Miestas 
paliko be šviesos, vandens 
ir transporto.

Nuo to laiko praėjo de
šimt metų. Miestas seniai 
atsistatė iš griuvėsių ir 
kasmet auga ir gražėja. 
Ypatingai, dideli pasikeiti
mai įvyko per paskutiniuo
sius dvejus metus. Dabar 
Šiauliai — vienas iš stam
biausių respublikos pramo
nės ir kultūros centrų. Jo 
gyvenamasis fondas viržy 
ja ikikarinį.

Mieste atstatyti ir žymiai 
praplėsti senieji fabrikai ir 
gamyklos, pastatytos nau
jos gamyklos— dviračių, 
krakmolo - sirupo, alebas
tro ir šaldytuvas. Šiais 
metais bus užbaigtas staty
ti antras stambus duonos 
kombinatas. Žymiai pra
plėsti odos-avalynės, odos- 
vėlimo, trikotažo fabriko, 
dviračių gamyklos gamybi
niai korpai. Greitu laiku 
prasidės vaisių, uogų ir dar
žovių perdirbimo kombina
to statyba.

Kaskart daugiau ir dau
giau iš Šiaulių išsiunčiama 
produkcijos į Tarybų Lietu
vos miestus ir kaimus, i 
broliškas respublikas. Pa
lyginti su 1950 metais mies
to pramonės bendrosios 
produkcijos išleidimas padi
dėjo 53.4 procento, tame 
tarpe elektros energijos iš-

lėtą tūkstančių kvadratinių 
metrų, statomas didelis gy
venamasis namas dviračių 
gamyklos darbininkams, 
nauja universalinė parduo
tuvė, kinoteatras, mokykla. 
Vilniaus gatvėje užbaigiami 
apdailinimo darbai geležin
keliečių poliklinikoje, kolū
kių kadrų paruošimo kom
binate, mėsos kombinato 
darbuotojų - gyvenamajame 
name, pedagoginio institu
to studentų bendrabutyje, 
komunaliniame 86 butų gy
venamajame name.

Žymiai praplėstas preky-’ 
bos tinklas. Tiktai Vilniaus 
gatvėje dabar yra 39 par
duotuvės ir visuomeninio 
maitinimo įmonės. Arti
miausiu metu naujai atsta
tomuose namuose bus ati
darytos dar 7 p r e k y b o s 
įmonės. Artimiausiu metu 
naujai atstatomuose na
muose bus atidarytos dar 7 
prekybos įmonės.

Didelė pagalba suteikia
ma invalidams ir persenu- 
siems, daugiauvaikėms mo
tinoms. Socialinio aprūpi
nimo reikalams 1954 metais 
išskirta 10 kartų daugiau

lėšų, negu prieš dešimt me
tų. šimtai šiauliečių kas
met poilsiauja šalies kuror
tuose, sanatorijose, 
namuose. Kasmet 
medicininis darbo 
aptarnavimas.

Klesti kultūra.
veikia 17 mokyklų, pedago
ginė mokykla, zooveterina- 
rijos technikumas, medici
nos seserų mokykla, muzi
kos mokykla. Pedagoginia
me institute mokosi dau
giau kaip tūkstantis žmo
nių. Per penkerius savo 
gyvavimo metus jis jau pa
ruošė 1,100 jaunų specialis-

poilsio 
gerėja 

žmonių

Mieste

Išaugo kultūros-švietimo 
įstaigų tinklas. Šiauliuose 
atidalytos 3 viešosios, bibli
otekos, dvi vaikų bibliote
kos, trys klubai-skaityklos, 
Kultūros namai, dešimtys 
klubų prie gamyklų, veikia 
dramos teatras, trys kino- 
teatrai. Beveik kiekvienoje 
įmonėje yra meninės savi
veiklos kolektyvai, kuriuo
se priskaitoma iki 2 tūks
tančių dalyvių.

Šiais metais centre atida
romas naujas 27 hektarų 
ploto kultūros parkas, o 
Salduvės kalne — užmies
tinis parkas. Jo plotas bus 
didesnis kaip 80 hektarų.

Del VYSKUPO PALTA- 
. ROKO ATSIŠAUKIMO

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

“Šiam laikraščiui dar ne
teko susidurti su atsitiki
mu, kur kairieji griebtųsi 
kokių nors apgavysčių pra- 
vedimui savo planų. Jeigu 
jie ko siekia, tai siekia at
virai, stengdamiesi išaiškin-1 
ti žmonėms, kad viskas bū-! 
tų aišku. Taip buvo ir yra 
su Pasaulinės Taikos Ta
rybos kampanijomis. Jos ve
damos viešai, kviečiant vi-' dirbimas — 88.3%, durpių 

gavybos — 88.3%, baldų ga
mybos — 96.8%, chromo — 
51.2%, mėsos—52.7%., dvi
račių gamybos — 78.6%;. 
Pei* paskutiniuosius metus 
avalynės gamyba išaugo 24 
kartus, trikotažo gaminių- 
25 kartus.

Miesto pramonės atstaty
me ir išvystyme dalyvauja 
visa šalis. Maskvos ir Le
ningrado, Sibiro ir Uralo, 
Ukrainos ir Baltarusijos 
įmonės nuolat siunčia į 
Šiaulius įrengimus fabri
kams ir gamykloms, durpių 
gavybos ir sudorojimo ma
šinas, kilnojamuosius me
chanizmus, ekskavatorius, 
traktorius, buldozerius ir 
daug kitos technikos. Tik 
1953
įdėjimų 
su 1950 
kartus.

sus remti. Kas nenori, tas 
neverčiamas pasisakyti už 
ar prieš.

“Mūsų dipukų spaudoje 
buvo pareikšta, kad Lietu
vos katalikų vadovai nera
šę raginimo remti apeliaci
ją prieš atominius ginklus. 
Girdi, kas nors kitas para
šė. Jei tas atsikreipimas 
būtų tilpęs tik užsienyje, 
tai dar galima būtų dova
noti tiems ‘netik i n t i e m s 
Tamošiams,’ bet jų atsikrei
pimas tilpo ir Lietuvos 
spaudoje.

“Kita vertus, koks čia ga
li būti nuostabumas, jei 
žmonės pasisako prieš ma
sinio žudymo pabūklus? 
Stebėtis reikia iš to, kad 
Amerikoje ir Kanadoje ne
atsiranda nei vieno pado
raus lietuvių katalikų dva
siškio, kuris pasmerktų to
kius baisius pabūklus. Pro- 
testona.i stovi daug aukš
čiau moraliai, negu katali
kai. Žinoma, čia nekaltina
mi e i 1 i n ia i darbininkai. 
Daugelis iš jų pasirašo 
apeliacija.”

po

metąis kapitalinių 
apimtis palyginti 

metais išaugo tris

Velykų ceremonijose 
sudegino keturis vaikus

Montreal, Canada
Reikalauja, kad miestas k, 
apmokėtų nuostolius

Kaip žinia, balandžio 17 
Montrealo Forum arenoje, lai
ke hokės žaidynių, kilusios 
riaušės protestui, kad buvo 
j-uspenduotas hokininkas Mau
rice Rochard, pridarė daug 
nuostolių. D'augumas jaunimo, 
pasinaudodami kilusia suirute t 
ir betvarke, išdaužė krautuvių 
langus, išvogė prekes ir kt. 
Dabar 14-ka tokių krautuvių 
savininkų, įskaitant pačius Fo
rum arenos savininkus, trau
kia miestą atsakomybėn už 
padarytus nuostolius. Sudėjus 
visas į daiktą, ieškinys iš mies
to susidaro $15.500.
Dėl patkavų kainų neliks 
policijos arklių gatvėje.

Labai mažai Kanados mies
tų naudoja raitąją policiją 
gatvėse. Vienas iš tų kelią 
miestų Montrealas dar buvo> 
kur raitoji policija jodinėjo 
ant arklių1 gatvėse dirigavimui 
važiuotos. Deja, miesto vaiz
ba nutarė ir čia arklius nurau
ti nuo gatvių. Tiesa, visai 
juos panaikins, bet raitoji po
licija bus naudojama miesto 
soduose ir ant Mount-Royal 
kalno. Vyriausiai tas daroma 
todėl, kad gatvėse naudojami 
policijos arkliai miestui per- 
brangiai kainuoja. Brangi 
tvarių nuoma, o labiausiai jų 
pakaustymas—vienas pakąus- 
tymas kainuoja apie $20. ' 
gatvėse ant cemento, sa 
patkavos labai greitai nusi
vi. Soduose, ant minkštos že-I 
mes ne taip greitai nusidėvės./ 
Vis tai ekonominis taupymas.../
Sumažins žaislų vietoves

Montrealo miesto tarybos 
\aldyba vis “taupydama” eko
nomiją, dar kitą žingsnį nuta
rė padaryti “pirmyn.” Visa/n • 
Montrealo didmiestyje lig šiol , 
buvo apie 115 vaikučiams žais-

DARBAS TEBEINA PIRMYN
SMAGU PAŽYMĖTI, kad judėjimas už tai, idant 

Kongresas praleistų įstatymą dėl $1.25 valandai pagrin
dinės algos, vis tebesiplečia.

Tuo reikalu jau pasisakė dauguma darbo unijų 
vadovų. Bet tik tuo nesitenkinama. Juda ir “apačios.”

Štai, neseniai Ohio valstijos sostinėje, Columbus 
mieste, įvyko ADF ir CIO darbo unijų bendra konferen
cija, kurioje dalyvavo apie pusė tūkstančio delegatų.

Konferencija griežtai pasisakė už tokio įstatymo 
prale’idimą. Tapo įkurta specialė organizacija, pavadin
ta United" Ohio Labor Conference, kuriai pavesta dar
buotis, kad įstatymas, garantuojantis $1.25 valandai 
algą, būtų šiame Kongrese pravestas.

Lai Ohio valstijos organizuotų darbininkų žygis 
būna pavyzdžiu kitų valstijų — visos šalies—darbinin
kams.
S puti.—LaUvi (Liberty)-Ketv., Balandžio (April) 28, 1955

Dantistas apsvaigindavo 
pacientes, kad išniekinti

Minneapolis. — čia tapo 
suimtas dentįstas Dr. Ar
nold Axilrod, kuris kaltina
mas jaunos 21 metų am
žiaus Mary Moonen /pa
smaugime. Ši jauna mote
ris buvo viena jo pacienčių. 
Policija sako, kad ją pa- 
snlaugė, kai jinai kaltino ji 
išniekinime ir buvime jos 
vaiko tėvu.

Policija sako, kad Axil- 
rodas piliulėmis apsvaigin
davo - užmigdindavo savo 
jaunas gražias pacientes ir 
savo kabinete jas išniekin
davo.

Pasikeitė
Miestas neatpažįstamai 

pasikeitė. Buvusių griuvė
sių vietoje išaugo daugia
aukščiai gyvenamieji na
mai, gražūs visuomeniniai 
pastatai. Pastatytas vieš
butis, ligoninė, poliklinika, 
trys naujos mokyklos, gim
domieji namai, pastatai 
vaikų darželiams, ir lopše
liams, stadionas ir kiti sta
tiniai. Miesto darbo žmo
nės gavo tūkstančius kva
dratinių metrų gyvenamojo 
ploto. Tik odos-avalynės 
kombinatas pastatė savo 
darbininkams apie 9 tūks
tančius kvadratinių metrų 
gyvenamojo ploto. Tūks
tančius namų su valstybi
nių kreditų pagalba pasi
statė individualūs statyto
jai. Šiauliuose atsirado 18 
naujų gatvių, kurių anks
čiau nebuvo. ,

Didelė statyba vyksta ir 
šiais metais. Miesto gyve-

j nariiasis fondas padidės ke

Iš Rio de Janeiro, Brazi
lijoj, balandžio 23 d. prane
šama, kad 2 šimtai vyrų ir 
moterų laukiniškai šoko ir 
giedojo himnus, kuomet be
sisukanti liepsna degino 4 
vaikus, parinktus aukai ra
ganiškos raistų religijos ce
remonijose praeitų Velykų 
Didįjį Penktadienį.

Šitas žudynės iškėlė vie
šumon pasiųstoji policija iš
tyrimui to viso įvykio ma
žoj kalnų gyvenvietėj, vadi- 

: n’amoj Malacacheta. Ji pri
buvo kaip tik laiku išven
gimui kitų panašių žudy
nių.

Religiškos macabra sek
tos areštuota septyni vyrai 
ir viena mergina. Ta sekta 
vadinasi “Adventistų Pri
žadėjimas,” turinti apie 200 
narių.

Policija tas ceremonijas 
vadina dalinai krikščioniš
komis, nes nariai giedojo 
himnus ir skaitė ištraukas 
iš Biblijos; dalinai Macum- 
ba — Brazilijos versija'iš 
Afrikos voodoo, kuri' yra 
galinga per visą šalį.
Tėvo pranešimas išgąsdino 

policiją
Tėvas, kurio vaiką nu

žudė sudurnavoję fanatikai, 
atėjęs iš kalnuotų raistų 
miestelin, valstijos Minas 
Gerais, pranešė policijai. 
Jis tas orgijas apibūdino ši
taip:

Vaikai buvo metami į že
mę, spardomi, mušami ir 
trempiami fanatikų sektos. 
Kada pamatė, kad jie jau, 
pusiau negyvi, metė ant su
kurto laužo ir degino; vie
ną vaiką pirma nukryžiavo- 
jo ir tada sudegino.

Kuomet vaikai buvo degi
nami, sektos kunigas skaitė 
Bibliją ir šaukė: “Išdegin
kite velnius iš jų kūnų ir 
kaulų!”

Sudegintų vaikų amžius: 
trys berniukai, — vienas 10 
mėnesių, du devynių, mer
gaitė 5 metų.

Kalnų tėvas pasakojo po
licijai, kad daugumoje atsi
tikimų tėvai ne tik nesiprie
šina vaikų žudymui, bet dar 
patys dalyvauja tose cere
monijose, nes tiki, jog ug
nimi nuvalymas kūnų ir vė
lių paliuosuoja juos nuo 
velnio įtakos.

A

Pabaigoje areštuota 13 
metų “pranašas,” mokinys 
ir du vyrai, kaip kunigai. 
Trys kiti už dalyvavimą ce
remonijose, žudynėse. Ka
žin, ar jie bus nubausti?

Abejonėms nėra vietos
Kas skaitė A. Metelionio javiečių (playgrounds). Kas, z 

“Apie Dievus ir l palyginus su miesto dydžiu ir 
žmones,” Dr. St.Matulaičio!paskutiniu laiku žmonių s>si- 
straipsnį, tilpusį Laisvėje ’ kimšimu, labai mažai. Račiau 
1950 metų balandžio 8 d., i nukirtus parkų departamentai 
“Kaip atsirado krikščioniš- 
kos Velykos,” ir kokios ce
remonijos buvo daromos vi
sokių tikybų, kad patenkin
ti savus dievus ir išgązdi- 
nus velnius* praeityje, ir jei 
jis dar turi abejonių, ar 
taip buvo, tai tegul atydžiai 

i pasiskaito šių dienų plataus 
pasaulio religinius įvykius 
ir pats pamatys, kad pus
laukiniai žmonės, gyvenanti 
žemės užkampiuose, rais
tuose, tą patį daro ir šian
dien.

O ar mes, besiskaitanti 
civilizuotais žmonėmis, esa
me toli iš raistiško gyveni
mo išlindę? Tiesa, gyvo 
kūno ir kraujo dievams ne- 
aukajame* bet nešame kum
pius, sūrius ir kiaušinius, 
kad per Velykas dievas ne
būtų alkanas; pridedame ir 
penkinę. Priešingai karve- 
kojis gali prikibti prie 
mūs... J. N.

t
Propaguoja tarybinę knygą

DOTNUVA. — Ąžuolaičių 
Llubas'Skaitykla pėr paskuti-’ 
u juosius- du mėnesius išdavė 
skaitytojams apie 500 knygų. 
Tokius veikalus, kaip A. Fa- 
diejevo “Jaunoji gvardija,” N. 
Ostrovskio “Kaip grūdinosi 
plienas,””'B. Poievojaus “Apy
saka apie tikrąjį žmogų,” M. 
'Šoldehovo “Tykusis Donas” ir 
eilę kitų, tarybinių rašytojų ir 
rusų bei lietuvių klasikų kūri
nių, perskaitė jau daugelis 
kolūkiečių; Daugelis šių kny
gų aptarta su<skaitytojais kon
ferencijose, aptarimuose,

Daugelį reikiamų knygų 
gauname iš rajono, bibliotekos ’ 
kilnojamo fondo. Mes irgi su- 
ruošėme kilnojamas bibliote
kėles ir siuntinėjame jas į P. 
Cvirkos vardo kolūkio briga
das. Eile kolūkiečių, kaip S. 
Titūnas, j. Mažeika, Ę. župer- 
kienė ir kith turi asmenines 
bibliotekėles. A. Oaas

! išlaidas, ne tik kad nebus dau- - 
giau žaislaviečių atidaryta, 
bet dar apie 10 bus visiškai 
uždaryta.
Svarstys mokyklų taksų 
mokėjimo pakaitas

Trys advokatai įteikė mies- , 
to referandumą Royal Com
mission of Enquiry on Consti
tutional Problems, kuriame 
siūloma, kad mokykįų taksai 
būtų mokami ne vien nuo ne
kilnojamo turto savininkų, bet 
ir rendauninkų. Tačiau pir
miau negu pasieks minėtą ko
misiją, referendumas turi būti 
užtvirtintas miesto valdybos ir 
kartu visos tarybos. Ar tas re
ferendumas bus užtvirtintas, 
šiuos žodžius rašant sunku at
sakyti. Bet gali būti ir taip. 
Reikia žinoti, kad iš 99 mies
to tarybos narių, rendauninkus 
atstovauja tik 33 miesto tary
bos nariai.

J.- 
Šiluma nukirto sirapo gamybą

Smarkiai sušilęs pavasario 
oras smarkiai nukirto sulos 
sunkimą iš klevo medžių. Tas 
ypatingai atsiliepė Montrealo 
apylinkėje ir kituose rytiniuo
se distriktuose. O jei bus ma
žiau’ išsunkta sulos, aišku, bus 
daug mažiau pagaminta ir si
rapo bei kitų cukrinių produk
tų. Bet anksčiau jau bus iš
sunkta apie 22,000,000 me
džių.

IŠVAŽIAVO SVEČIUOSE

Mr. ir Mi's. Dominikas Nor
wich (Norvaiša) išvažiavą 
keletai savaičių į Chicagą pa
sisvečiuoti pas savo dukterį ir 
žentą Justiną Kvietkauską.

GIMĖ

•, Alfonsas ir Adelė (Sruiby- 
tė) Slankai susilaukė antros 
sveikos ir gražios du^^s. 
Gimė Herbert Reddy Memo . 
nal ligoninėje. Motina ii*nau
jagimė jaučiasi gerai.

SERGA
Jurgis Taruška susirgo. La- ' 

I gonis gydosi namuose. J.—-
•A
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IVIa t i u kas

KAIP AŠ PRIEŠ 50 METŲ GYVENAU
/ IR DIRBAU SIBIRE

(Pabaiga)
šalin karas!

Visoj carinėj imperijoj 
vykstantis liaudies bruzdė
jimas prieš karą, it niūrus 
juodas debesis su žaibais - 
griausmais, jaučiamas kiek
viename kampelyje. Pro- 
gresyviškoji spauda, ar tai 
būtų sostinės Peterburgo, 
Maskvos bei vietinė, išper
kama - išgraibstoma taip 
greit, kaip tik atvežama. 
Aš buvau užsiprenumera
vęs “Vilniaus Žinias,” ir 

-man atrodė, kad jos mažai 
kuo skyrėsi nuo atžagarei- 
viškų laikraščių. Po trijų 
mėnesių, prenumeratos ne
atnaujinau. Popierio pini
gų vertė puolė ir niekas 
nenorėjo jų imti, čia mums, 
darbininkams, algas išmo
kėdavo auksu. Ir kuris tu
rėjo Mysovaja pašte sutau
pą, ištraukė jas ir reikala
vo auksinių pinigų vietoj 
popierinių, ir gavo. Kai 
Baltijos karinis laivynas 
prie Cusimos žlugo, tuo
met prie taikos eita (Ports
mouth, N. H., USA). Taiką 
pasirašė

.1905 metų rudenį visuo
tinas darbininkų streikas 
caro valstybę sukrėtė iki 
jos pamatų. Gal būtų jos ir 
pamatų nelikę, jei Francū- 

. zijos kapitalistai su gausia 
paskola nebūtų parėmę.

Manifestas
“Caras 

do manifestą, 
laisvė,

• tas.” 
laisvė! 
Sflfis tapo! 
niai išlaisvinti. Čia veiku
si Sc/eialdemokratų - darbi
ninkų kuopele iš palėpės iš
ėjo viešumon, darbininkus 
organizavo. Lyg iš rūsių, 
lyg iš požemio išlindęs cho
ras dainuoja, dūdų orkes
tras groja. Geležinkeliečių 
svetainėje buvusi užeiga 
pertvarkoma. Čia vyksta 
repeticijos, ruošiamas spek- 
toklis. Kas šeštadienio va
karą šokiai. Rodosi, kad 
žmonės iš kitur atvykę, 
apsišvietę ir kultūriški.

Kuopelė buvo neskaitlin
ga nariais ir nesugabi, ir 
dar Saša Smirnovas iškvies
tas Irkutskan. Matyt, kad 
ir ten daugiau patyrusių 
reikalavo. Nors įtaka buvo 
jaučiama visur, vienok, kad 
viskas eitų • sklandžiai, be 
klaidų, jai tai buvo neįma
noma pravesti. Įtūžę pilie
čiai ne vien tik prieš buvu- 
vvteią žiaurią priespaudą, 
.M- ir prieš įsigyvenusią 
blogą, valė miestelį žiau
riomis priemonėmis. Vie
nas sugautas ir užmuštas, 
keli apsupti trioboj atsišau- 
dė-gynėsi, ir tik kuopa juos 
išgelbėjo.

Darbovietėje (depo) buvo 
ikona - altorėlis, ir vieną 
šekmadienį šventikas-popas 
laikė pamaldas ten. Popas 
nedrįso pamaldose minėti 
caro Nikolajaus II vardą, 
uz tai jo ilgi plaukai, sako
ma, buvę nukirpti. Darbi
ninkų choras, pritariant be
irai, giedojo “Marsalietę” ir 
•‘Daug žuvo mūsų brolių už 
laisvę kovoj.” Ir kuopejėj 
ginčų buvo dėl dalyvavimo 
choro pamaldose.

Tuo mano laisvu piliečiu 
nutrūko. Ligon-1 

buty 7>o karo grįžtančių ka
reivių ešelonų nepaisė, kas 
su traukiniais atsitiks ir to- 

‘ dėl grįžau ir vėl tavorinių 
vagonų remontuoti, jei jų 
buvo. Vieną popietį mane

išsigando, išlei- 
Mirusiems 

o gyviems areš- 
La i sv ė ! Visiems 

Pavaldiniai pilie- 
! Politiniai kali-

(Atsiminimai)
išsiuntė lydėti t a v o r i n į 
traukinį iki Tonchoi. Ten 
pakaitos neradau, vykau 
toliau. Naktis šalta. Dra
bužiai ir avalynė mano to
kiai kelionei netiko-, perša
lau. Po to kojos skaudėjo. 
Vargiai ir atsistoti galėjau. 
Daktaras išsiuntė geležin
kelio Verchnoudinsk ligon- 
butin. Po kelių dienų dak
taro prašiau, kad leistų na
mo, vienok jis delsė, nelei
do. Vieną vakarą jaučiausi 
visai sergąs ir tuoj mane iš 
bendro kambario su visa lo
va ištarabanijo, atskyrė nuo 
kitu. Nei daktaras, nei 
slaugė, niekas neklausė, 
kaip jaučiuosi, ir gyduolių 
jokių man nedavė. Rytais 
atnešdavo bonką pieno ir 
bakanėlį duonos. Nori —■ 
valgyk, nenori — nevalgyk 
Ką dariau su pienu, neatsi
menu, o duoną tai vis kro
viau po staliuku. Jau te- j 
mo, kai užėjo pas mane ka
riškis su kitu. Klausė, kaip 
jaučiuosi. Grubiai atsakiau: 
prastai. Paėmė ranką, pa
tyrė pulsą ir sako: “Tu gy
vensi, s ūgy si. Rytoj ma
tysiu tave.” Supratau, kai 
jis buvo daktaras. Anksti 
rytą baltą chalatą užsime
tęs, išegzaminavo mane ir 
gyduolių davė, ir greit at
sipeikėjau, gijau. Po sta
liuku duoną suskaičiau, ra
dau 11 kepaliukų, kai at
gal į bendrą kambarį ma
ne grąžino. Mačiau ligonių 
ir su apšalusiomis kojomis. 
Taipgi tarpe ligonių girdė
jau, kad buvęs čia daktaras 
ir slaugės areštuoti ir iš
vežti. Ir ligoninė su dviem 
šimtais ar daugiau ligonių 
buvo palikta be jokio dak
taro ir slaugių bei felčerių 
per 8-10 dienų. Kas tuo lai
ku įvyko, jokio supratimo 
neturėjau, tik vienas tame 
pat kambaryje, kurį aš ne
seniai palikau, lyg pamišęs 
vis šaukė “už tėvynę, už 
ciesorių” ir tt. Lyg ką nu
jausdamas tylėjau ir aš. Ir 
šį daktarą klausiau, kada 
bus galima vykti namo. 
“Aš pasakysiu, kada tu ga
lėsi važiuoti namo. Drabužį 
šiltesni ir veltinius ar turi 
čia?” 
gerai, tau tyro oro reikia. 
Tik žiūrėk, kad šalta tau ne
būtų. Ir į miestą gali eiti. 
Namo grįši, kai aš pasaky
siu.”

Verchnoudinske tuo laiku 
kelių dienų mūgė-kermošius 
tžsėsi. Čia va pat geležin
kelio stotis ir upe Selenga— 
geras susisiekimas žiemą,' 
rogėmis, o vasarą laivukai 
plaukioja. Prekių visokių 
radosi, bet daugiausia ma
ne stebino gausa pieno. Ro
gės su kaupu prikrautos 
pieno, į ledą sušalusio.

Liūdna
Po ligos grįžau namo į 

Mysovają. Šeimininko Žu
kovo namie nebuvo. Su 
daugeliu kitų jį areštavo. 
Irkutkso kalėjime buvo. Ke
turi nužudyti, čia pat sker
sai bėgių nuo stoties prie 
pašiūrės stulpo sušaudyti. 
Daktaras išvežtas. Moky
tojos, kuri ir knygynėlį gra
žiai tvarkė, nėra, kaip ir 
knygvedžio. Žiaurūs, pa
rinkti kareiviai atliko baisų 
darbą komandoje žvėries 
vokiškos kilmes generolo 
vardu Haupmann.

Du Budrio sūnūs suspėjo 
prasišalinti. Mat, čia jų 
tėvynė ir visus takus tai
goje žinojo.

Vieną vasario mėnesio 
šeštadienio popietį nedir- '

turiu. “Tai

i bau. Nepaprastas šaltis 
; viską aižė ir sausas medis 
. sproginėjo. Langai apšalę 
. ir stuboj tamsoka. Nei kny

gos, nei laikraščio —■ nėra 
ką skaityti ar bent kuo 
užsiimti. Vėlokai vakare, 
apsirengęs šiltai, kuo turė- 

. jau, ėjau tyru oru pakvė- 

. puoti ir priespaudos jaus
mą prašalinti. Lėtai slin
kau link geležinkelio sto
ties. šviesa tik žvaigždžių. 
Kad ir baltas sniegas, vis- 
tiek tamsu. Tyki naktis, 
tik kur yra tvora ar tro
besys, pokšti speigas, sau
są medį plaišo. Kojos vel
tiniuose, nešalta, tik snie
gas po kojų girgž, girgž... 
Štai už bėgių ežeras Baika
las. Ir iš ežero pusės gau
džia, skamba lyg ten orkes
tras grotų. Tik klausyk. 
Palei stotį eilė žibalinių 
lempų žiba, sniegas ne tiek 

| baltas, garvežių suodžiais 
suterštas, čia keli slinki- 
nėja, it kokios neramios 
šmėklos, kaip ir aš. Nuo 
Irkutsko traukinys atidun
dėjo, sustojo. Tuoj kelioli
ka pasažierių išėjo. Vieni 
nuėjo vidun ko nors užkąs
ti, arbatos stiklą bei ariel
kos išgerti, kiti pasiliko lau
ke kiek pasimankštyti, pa
stypčioti ir tyru oru atsi
kvėpti. Žandaras matė, kad 
jis čia nereikalingas, nebus 
ką jam veikti, ir įlindo 
savo lindynėm Ir aš, lyg ką 
atlikęs, jau buvau beeinąs 
šalin. Matiuk! Palauk, Ma- 
tuk! Kaip tai? Atsigįžau. 
Ką, nepažįsti manęs? Aš 
Saša Smirnovas! Taip, pa
žįstu tave. Tavo balsą pa
žįstu. Gerai! Irkutske il
giau pasilikti negalėjau, se
kliai būtų suuodę, ir va, po
nu pasirengęs net ir anrą- 
ja klase važiuoju. Sakyk, 
kas čia yra ir buvo? Viską 
žinojau, pasakiau. Kaip Žu
kovo šeima? Kol kas svei
ki. Tik Žukovo žmona ai
manuoja, sielojasi, ateitimi 
rūpinasi. Ar dirbi? Dar 
neatleido ir manau laikytis 
iki kariuomenėn šauks. 
“Būk geras Žukovams, kuo 
gali padėk! Nenusimink. 
Ateis ir mūsų gadynė! Su
die! Sudie!” Mano buvęs 
prietelius vikriai įkopė an
trosios klasės vagonan. Ry
tu kraštan nuvažiavo. Ir 
kur sustojo ar rado kur pri
siglausti, nežinau. “Ateis ir 
mūsų gadynė,” man karto
josi.

Taip, po dvylikos metų 
mūsų gadynė atėjo. Kažin,, 
ar jis sulaukė, ar koyose 
žuvo.

Šeimininkę su keturiais 
savo vaikučiais jau miegan
čią radau. Geležies pečiuke 
dar buvo žarijų, kad šilumą 
laikytųsi malkų uždėjus. 
Atsigulęs, nemiegojau. Min
tys vis kitokios'ir kitokios.

Daugumai įkalintųjų teis
mo nedavė. Po trijų mė
nesių beveik visus išlaisvi
no. Tik čia darbo jokio ne
gavo. Susitvarkė ir išva
žiavo visi kas sau. O mano 
šeimininkas 
ręs, namelį 
mes biskutį 
ri.

Žandaras 
kovą įkalino vienam mėne
siui. Kodėl jį dar baudė? 
Spėjom, kad sekliai patyrė 
jo praeitį ir veiklą Peter
burge jam gyvenant 1899- 
1901 metais. Jis dirbo Pu- 
tilovskame zavnde. Ten bū
davo jo ir remontavo kariš
kus laivus. O kai darbinin
kai reikalavo geresnių dar- 
'bo sąlygų ir aukštesnių al-

jaučiasi įsikū- 
pasistatęs, 
(kierhuką)

ze- 
tu-

atsivilko. Žu-

gų, tai Žukovas su kitais 
buvo išrinktas darbininkų 
deputatu - delegatu jų rei
kalavimus pateikti vyriau
sybei — admirolams. Už tą 
“prasižengimą” j i s likos 
suimtas ir išvežtas iš Pe
terburgo be teisės atgal 
grįžti. Kur nori važiuok, 
kur nori gyvenk, tik Peter
burgan negrįžk. Vietos ten 
tau nėra. Jam kalėjime bu
vo daug blogiau, negu pir
ma,—maistas labai prastas.

Po karo
1 I

Visame Užbaikalyje po 
karo ekonomija susmuko ir 
visiems gyvenimo sąlygos 
tapo prastesnės. Seniau ir 
paprasto darbininko, dirbu
sio prie Kinų-Rytų geležin
kelio šeima tarną turėjo. 
Mat, kinų tauta pavergta 
ir ten kinietis už kapeiką 
ar trupinį maisto visus stu- 
bos darbus atlikdavo. Da
bar ten jau japonai vieš
patavo.

Per penkius mėnesius ar 
kiek mažiau 1906 metais al
gos tik kelius rublius tegau- 
davau į mėnesį. Maitinomės 
septyniese. Mano algos ne
užteko. Ot, tai tokioj pa
dėtyj palikau draugą ir jo 
šeimą 1906 metų rudenį.

Amerikoj
Atvykęs Amerikon ra

šiau laišką Nikolajui Iva- 
novičiui Žukovui. Ir jis man 
rašė, kad taip greit, kaip 
tik galėsiąs, atsiusiąs man 
savo skolą. Atsakiau jam 
pabrėždamas: “Nesisielok 
skolomis. Žmonija tau dau
giau skolinga, negu tu 
man.” Gruodžio mėn 1907 
metais ir vėl laišką iš jo ga
vau. Praneša, kad pas me
ne iš Tonchoi atvažiuoja 
Povilas Timofejevas. Tai 
iš to miestelio, kurį daug 
kartų jau minėjau. Man ir 
Povilui jau Amerikoj gy
venant, a. a. Simanas Ja
nulis, pabėgęs iš katorgos, 
buvo sustojęs ir stačiatikių 
cerkvėj šventikui - popui 
prie mišių tarnavo. Apie 
tai jis pats rašė — tilpo 
Laisvėje. Kai jis gyveno 
Worcesteryj, Mass., retkar
čiais susitikdavome.

'Aš ir Povilas buvom neiš
skiriami draugai iki 1917 
metų. Grįžo tėvynėn. Kaip 
jam sekėsi, gal ir rašė, 
laiškų negavau.

O Matiukas vis dar 
silieka.

bet

pa-

Wilkes-Barre, Pa.
Plymoutho Lietuvių Tau

tiškų Kapinių Bendrovė pa
kvietė Lietuvių Liaudies 
Teatro grupę suvaidinti ko
mediją “Prašvilpta Laimė.” 
Vaidinimas įvyks gegužės 
(May) 1 d., Tautiškos para
pijos svetainėje 206 Par
rish St. Prasidės 4:30 vai. 
popiet.

.Manoma, kad šis veikalas 
bus įspūdingas, ir tai bus 
paskutinis žiemos sezono 
parengimas. Po jo prasi
dės pavasarinis ir vasari
nis veikimas.

Plymoutho Liet. Tautiškų 
Kapinių Bendrovės Komi
tetas kviečia visus vietinius 
ir apylinkės narius, rėmėjus 
ir draugus atsilankyti į šį 
vaidinimą ir. linksmai pra- 
leisti laiką .su svečiais ir 
draugais. Po vaidinamo bus 
muzika šokiams ir bus pa
gaminta skanių valgių ir 
visokių gėrimų.

Komitetas yra pasirengęs 
priimti visus svečius, na
rius ir draugus su didžiau
siu malonumu ir mėginsi
me palinksminti visus. Tad 
nuoširdžiai kviečiame daly
vauti gegužės j d.

PLTKB Komitetas

Philadelphia, Pa
Balandžio 23 d. buvo su

rengtas pokilys pagerbimui 
Jono Rainio, kaipo visuome
nininko. Parengimas buvo gra
žus.

tuvių draugijose, darbuodavo
si jų kultūrinėje veikloje. Jis 
taipgi rašinėdavo spaudai. Ap- 
švietos reikalus neskūpauda- 
mas paremdavo finansiniai. 
Todėl visuomenė pagerbė jį 
už jo ilgų metų triūsą kaipo 
visuomenininko.

Pastaruoju laiku Jonas Rai
nys sveikatoje prastai laikosi. 
Jis turėjo nemalonumų su aki
mis. Visokios egzaminacijos ir 
operacijos nepagelbėjo. Jis 
dabar visai silpnai bemato. Ta
čiau, nepaisant visų nemalonu
mų dėl nesveikatos, jis vistiek 
yra gerame ūpe ir interesuo
jasi visuomeniniais reikalais.

Kitas žymus visuomeninin
kas A. J. Šmitas taipgi fiziniai 
yra labai suvargęs. Jono Rai
nio pagerbimo proga Šmitas 
prisiuntė laiškelį:

“Šia proga, surengtame po
kylyje pagerbimui Jono Rainio 
—ilgamečio veikėjo ir visuo
menininko, širdingiausiai svei
kinu jį ir linkiu jam sulaukti 
ilgiausio amžiaus ir geros svei
katos 1 /

Labai gaila, kad negaliu as-

JONAS RAINYS

Jonas Rainys prieš pat pa
rengimą sunkiai apsirgo plau
čių uždegimu. Į jam surengtą 
pokili atsilankė dar visai silp
nasis po ligos, šeima ir dak
taras draudė jam keltis iš lo
vos, bet ,fis parengime sako: ■ meniškai dalyvauti 
“man maloniau čia būti, negu 
kad kiek ten ilgiau gyventi.”

Jonas Rainys jau viršaus 
septynių dešimtų metų am
žiaus. Ilgus metus laikė mais
to krautuvę, kurioje abu su 
žmona dirbdavo ilgas valan
das. Apart to, jis priklausė lie-

' Su širdingais linkėjimais,
1 A. J. Šmitas”

Pokylyje, daugelis philadel- 
phiečių ir iš toliau atvykusių
jų, teikė Jonui Rainiui gražių 
linkėjimų ir išreiškė simpati
ją jam dėl nesveikatos.

Laisvės Reporteris

KRISLAI
(Tąsa iŠ pirmo pusi.) \

Su savo reikalavimais pirš
tų nuospaudų mūsų vyriausy
bė užtrenkė duris bet ko
kioms delegacijoms iš Tarybų 
Sąjungos. Tai reikia skaityti 
makartistų laimėjimu.

Bet štai Tarybinė vyriausy
bė pakviečia Amerikos vete
ranus atsiųsti Tarybų Sąjun- 
gon delegaciją tų veteranų, 
kurie dalyvavo prieš 10 metų 
susitikime prie EI bos. Vetera
nų organizacija pakvietimą 
priėmė ir išrinko 12 savo na
rių važiuoti Maskvon. Dabar 
organizacijos sekretorius ne
žino, ar mūsų vyriausybė už- 
girs jų misiją ir ar juos išleis 
iš Amerikos.

Nereikia nė aiškinti, jog iš 
Amerikos veteranų gavimui vi
zos Tarybų Sąjungos atstovy
bė Washingtone nereikalaus 
jokių pirštų nuospaudų.

Montello, Mass.
Pranešimas

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

Kviečia Kliubo Valdyba
Lietuvių Literatūros Draugijas € 

kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, gegužės 2 d., prasidės 
7:30 vai. vakarę, Liet. Taut. Namo 
kambariuose, 8 Vine St.

Prašome visus narius atsilankyti, 
nes turėsime apsvarstyti kaip prisi
rengti prie metinio Laisvės pikniko, 
taipgi yra kitų reikalų.

Geo. Shimaitis

buvo 
Euro- 
kartu

Pastaroj i 
d. Mikala-

profesiona- 
tautiškuose 
keletą šo-

Cleveland, Ohio
VISI RŪPINKIMĖS • 
BŪSIANČIU KONCERTU

Clevelando Meno Grupes ir 
C. L. Moterų Klubo Bendras 
Komitetas stengiasi jiems vi
sais, galimais būdais surengti 
koncertą, kad būtų jo progra
ma sudėtingai įvairi ir atsirin
kusiems patenkinanti.

Ir kiek jau1 teko patirti, tai 
komitetas jau turi programai 
sekamus meno ir dainos mė
gėjus: Profesonalę, malonaus 
soprano solistę ir chorų moky
toją Aldoną DeVetsco; nau

dai apsigyvenusį mūsų mieste 
Stasį Kuzmicką, kuris yra bari
tonas solistas ir dainos mėgėjas 
nuo savo jaunų dienų, ir Julių 
Krosin, kuris reklamacijos ne
reikalauja, nes ir jis dainoje 
ir mene yra iš jaunų dienų 
atsižymėjęs kaip malonaus.ba
ritono balso solistas. Julius 
per eilę metų dainavo pasižy
mėjusiam chore, kuris 
pakviestas koncertuoti 
pos didmiesčiuose ir
duoti koncertą Maskvoje.

Šie trys dainininkai bus. pri
sirengę duoti: sotų, duetų ir 
dar ko. žymi pianistė Jean 
Krchmarėk duos piano solų. 
Jauna lietuvaitė McLanusšoks 
klasiškus šokius, 
yra darbščiausios 
j Dilienės anūkė.

Keturi ukrainų 
lai šokikai, savo 
kostiumuose, duos
kių, ir taipgi numatoma, kad 
komitetas turės ir ką daugiau 
savo šioje koncertinėje pro
gramoje.

Todėl ir visiems jau laikas 
rūpintis, kad į šį koncertą bū
tų sukviesta visi mūsų drau
gai, draugės ir pažįstami, nes 
bent šiuo kaitų pas mus Clevc- 
lande tokis koncertas yra re
tenybė.

Tikietų platintojai, ku
riems komitetas Įdavė platini
mui, nepamirškite, kad prieš 
šį koncertą galima duoti vie
ną tikietą tam, kas paaukos 
dolerį, nes prie durų reikės už 
tikietą aukoti daugiau. Tikie
tų galima Įsigyti ir klūbelyjc.

Koncertas įvyks sekmadienį, 
gegužės 1 d., White Eagle sa
lėje, 8315 Kosciuszko Avė. 
(Tarpę E. 79th ir Ansel gat
vių). Koncertas prasidės 4-tą 
valandą po pietų. Pn koncerto 
bus šokiai prie geros orkestrus 
iki vėlybam vakarui.

Kurie nespėsite vakarienės 
pavalgyti prieš koncertą, kon
certo šeimininkės aprūpins vi
sus vėliau po koncerto. Links-j

t

HARRISON. N. J

L.L.D. 136 kuopa rengia linksmą vakarėlį pa
ramai dienraščio Laisvės, įvyks šeštadienį

BALANDŽIO 30 APRII
Pradžia 7-tą Vai. Vakare

VIETA: 17 ANN ST

Pelnas skiriamas sukėlimui $10,000 fondo iš- 
. laikymui dienraščio Laisvės. Ir mūsų kolonija 

nutarė turėti parengimą, kad paremti 
brangiąją Laisvutę

Kviečiame iš visos New Jersės atsilankyti į 
šį gražų pasilinksminimą.

Rengėjai

DIDIEJI PIKNIKAI
Paramai Dienraščio Laisvės

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

nieko nerengti.

Geg. QQ
May

Baltimore
Slovak National 

Home Park 
6526 Holabird Avė.

Liepos Q
July O

Liepos Q&/1
July *

Brooklyn© Apylinkė 
National 'Hall & Park 

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

Bostone Apylinkė
Liet. Taut. Namo Park 

Keswick Rd. ir Winter St.
Montello, Mass.

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

naujų pažinčių.

mo pasimatymo su. visais kon-J---- - -------------- --- - ■■■■■ • ......... ...............  -................ t
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Gelbėkime savo gerą vardą!
Duosnumu geriems, prakilniems reikalams niekas 

dar nėra pralenkęs Brooklyn-Richmond Hill ir apylinkes 
pažangiųjų lietuvių. Tai jau esame įrodę daugelį kartų. 
Bet tam mūsų garbingam prestižui yra iškilęs labai 
rimtais pavojus.

štai kame dalykas: Gegužes 8 dieną įvyks Chica- 
gos dienraščio Vilnies šerininkų suvažiavimas. Tai bus 
jubiliejinis suvažiavimas — atžymejimas Vilnies 35 me
tų gyvavimo. O iki šiol dar absoliutiškai nieko nesimato 
darant del šio suvažiavimo pasveikinimo iš mūsų puses. 
Laiko tiek mažai bepaliko! Turime ką nors daryti ir 
daryti greitai. Lai šie mano žodžiai! būna paraginimu ir 
paakstinimu visiems.

Tiesa, aš paskyriau Isuvažiavimo sveikinimui čielą 
penkinę ir pasiųsiu. Bet puikiai žinau, jog kiekvienas 
kitas pažangietis jaustųsi labai įžeistu, jeigu Iš Šio did
miesčio su apylinkėmis tiktai ta viena plika penkinė 
sveikintų čikagiečiuls tame jų istoriniame suvažiavime. 
Todėl prašau skubiai atsiliepti.

Dar kartą parodykime visiems, kad mes niekados 
nebuvome ir dabar nebūsime pasodiniais!
r A. Bimba

užtikrino naują N. Y. 
važiuotos tarybą

Gubernatorius Harrimanas 
Užgyrė majoro Wagnerio pla
ną sudaryti miesto važiu otės 
linijoms tvarkyti trijų asmenų 
tarybą, kurios algoms išleis 
$80,000 per metus. Ji turės 
dirbti visą darbo laiką toje 
tarnyboje. Gubernatorius ir 
majoras paskirs po 1 narį, o 
tie du pasiskirs tretįjį, kuris 
bus pirmininku.

' Buvusio gubernatoriaus De
wey paskirtims Transit Au
toritetas susidėjo iš 5 asmenų, 
kurie buvo nemokami. Tuo 
Autoritetu nebuvo pasitenkinę 
unijistai nei pats majoras. Jis 
sakė, jog vienos valandos ar 
mažiau laiko per savaitę įdė
tu darbu ir prie geriausių no
rų nebūtų įmanoma vadovauti 
daugmilijoninę industriją, su 
apie 50,000 darbininkų.

Thomas Fitzhenry, 46 m., 
gelžkelio darbininkas, rastas 
pasikoręs savo kambaryje. .

Laisves fondo vajaus eigoje
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Northsaidiečiai ...................................................  4.00
- Bemokslis ............................................................. 4.00
: Mary Milius ....................................................... 3.00

Antanas Liaudanskas ....................................... 3.00
Joe Vaitkus ................................................    2.00
Alek. Keršanskas .............................................. 2.00
Veronika ..............................................................  2.00
Elzbieta Liaudanskienė ..................................... 1.00
V. Gižauskas ....................................................... 1.00

. Antanina ...............................  1.00
Filadelfietė .................... ................ .............. . 1.00
Kitas Filadelfietis ..............................................  1.00
Ūkininko sūnus .................................................... 1.00

Viršminetam parengime, philadelphiečių aukota per
P. Buknį $85.00 sekamai:

M. Pučkas........................................................ $20.00
J. Rainys ............................................................. 10.00
Philadelphiete ....................   10.00
Mr. ir Mrs. Tureikiai...........................................10.00
J. Pocius ............................................................... 7.00
Iz. Urbonas ....................  5.00
St. Urbonas ....................    5.00
J. Stasiukaitis .....................................................  5.00
Philadelphijos Draugas......................................... 5.00
S. M........................................................................... 2.00
P. ir B. Navalinskai .............................................. 2.00
Philadelphietis .................................................... 2.00
Pregresas ............................................................. 1.00
T. Baranauskas .................................................... 1.00

Nuo atskirų asmenų gauta sekamai:
R. Chuberkiene, Fairlawn, N. J......................... $10.00
J. Rainard, Dorchester, Mass............................. 7.00
Mrs. Fergis, Phila., Pa......................................  2.00
Peter Swede, So. Boston, Mass...............................2.00
J. Chesnes, W. Frankfort, Ill.................................2.00
Fr. Jasiūnas, Sand Brook, N. J............................. 2.00

• A. Lapash, Richmond Hill, N. Y............................1.00
Mažoji Onytė.......................................................  1-00

. Iš Washington valstijos ................  1.00
B. Radzevich, Wilkes-Barre, Pa............................  .50

Iš anksčiau įplaukė $3,173.68. Dabar gauta $234.50.
Viso įplaukė $3,408.18. Dar reikia $6,591.82. . ,
r Laisvės Administracija

Harrimanas pasirašė 
naudingus bilius f

New Yorko gubernatorius 
Harrimanas pasirašė mažai 
darbo turintiems darbinin
kams naudingus bilius. Tuo 
pat sykiu jis protestavo, kad 
Valstijos Seimelis į tuos bilius 
neįdėjo to visko, ko jis pagei
davo nedarbo apdraudos sri
tyje. Jis buvo reikalavęs dau
giau pagerinimų.

Pagal naująjį įstatymą ne
darbo apdraudos aukščiausias 
davinys bus $36 savaitei, vie
toje buvusių $30. Mokės per 
26 savaites. Taipgi naujai pri
leidžiami prie nedarbo ap
draudos dar 350,000 darbinin
kų, kurie lig šiol neturėjo tos 
teisės.

Belmonte atsidarė arkliu v
lenktynės. Dėl blogo oro, pir
mu kartu per eilę metų gemb- 
lerių susirinko mažai, pasto
liai stovėjo pusiau tušti.

Daugiau paskelbusią 
kalbėtoją Gegužės 
Pirmosios mitingui

Greta ką tik išėjusių iš ka
lėjimo čarnio ir Trachtenber- 
go, atvykusieji į Gegužės Pir
mosios demonstraciją girdės 
ir kelis kitus paskelbusius vi
suomenininkus.

Gegužinės rengėjų komite
tas skelbia, jog sutiko gegu
žinėje kalbėti autorius Ho
ward Fast, kurio raštai yra 
jau žinomi, skaitomi ne tiktai 
Amerikoje, bet taip pat Eu
ropoje ir Azijoje.

Kiti skelbiami kalbėsiant 
yra: Albert Kahn, leidėjas 
Matusowo knygos “False Wit
ness”; John T. McManus, Na
tional Guardian redaktorius; 
William L. Patterson, Civili
nei] Teisių Kongreso viršinin
kas; Mrs. Rose Weinstock, 
unijos vado įkalinto Louis 
Weinstock žmona. Taipgi dai
nuos choras, bus solo dainų ir 
masinis dainavimas.

Gegužinė demonstracija 
įvyks jau šį penktadienį, ba
landžio 29-tą, tuojau po darbo, 
Union Square, New Yorke. 
Aikštė randasi prie 14th St. 
stoties ant BMT Broadway li
nijos ir netoli nuo kitų; linijų. 
Mitingas įvyks aikštės tame 
gale, kuris randasi prie 16th 
Street.

Maršavimo šiemet nebus. 
Visi važiuos tiesiai į Union 
Square. Važiuos tiesiai iš dar
bo, nes aikštėje susirinkti iš 
miesto leidimas yra gautas 
nuo 3 iki 8 vai.

Vaikams specialė progra
ma prasidės 4 :30, suaugusių
jų prograjna, nuo 5 va Į.

. j „—U—----u; ■

TARP LIETUVIŲ
Lietuviai menininkai sugrįžo 

linksmus iš gastrolių į Phila
delphia ą ir Worcester]. Nors 
pasiruošimas kainavo daug 
darbo ir kelionėse nuovargio, 
tačiau linksmi tuo, kad atliko 
naudingą darbą visuomenei ir 
kad tų kolonijų lietuviai gra
žiai tą darbą įvertino.

Dainininkas ir teatrininkas 
K. Kraučūnas sugrįžo links
mas ir vikrus, kaip paukštelis, 
žiemą praleidęs šiltai ir sma
giai pas dukrą su jos šeima 
Floridoje. Ten susitikęs lietu
vių iš visų šalies kampų. Pasi
gaminęs ir naujų, linksmiems 
pobūviams pritaikytų dainuš
kų. Tinkamai progai pasitai
kius, padainuos.

• r
Ch. Ąleks džiaugiasi įsitai

sęs staliauk dirbtuvėlę ir san
dėlį patogesnėje, naujoje vie
toje, 392 So. 5th St., prie pat 
Hooper St. Tačiau sykiu ir 
pyksta, kad persikraustymas 
atėmė jam progą pasimatyti 
su broliu. Pasitaikė taip, kad 
persikraustymo laiku atvyko 
jo brolis inžinierius iš Kalifor
nijos, iš anksto nepranešęs. 
Charles savo naujo antrašo ir
gi dar nebuvo padavęs senojo
je vietoje, tad ir'likosi nesi
matęs gal dar ilgiems metams.

Greta darbų savo įstaigėlė
je, jis eina ir į namus daryti 
Šėpų (cabinets) ir kitų sta
liaus darbų dirbti. Taipgi par
duoda jau vartotus rakandus. 
Tais darbais užsiima tais sezo
nais, kuomet statybose darbai 
sumažėja. Ž. R.

New York City
Laisvė pardavinėjama ant 

šių News Stands: .
Union Square

14th St. ir 4th Ave.
(ant kampo, kur prasideda 

Klein departmen tine 
krautuvė)

Taipgi 14th Št. ir 3rd Ave.

Negrams pripažino 
teisę Į darbą ir 
į uniją įstoti

Valstijinė komisija kovai 
prieš diskriminaciją nuspren
dė, kad AFL International 
Brotherhood of Teamsters na
rys Bottlers and Drivers Lo
kalus 1345 privalo priimti į 
uniją negrus •; darbininkus. 
Taipgi patvarkė, kad jis pri
valo suteikti jiems ilgiau iš
dirbusių darbininkų teises pa
gal jų darbe išbūtą laiką. Uni
ja sutiko.

Valstijinės komisijos dome
sį į buvusią / diskriminaciją 
atkreipė“14-kos negrų darbiu 
ninku skundas. Negrų teisingą 
reikalavimą rėmė, jiems pa
gelbėjo negrų organizacijos, 
taipgi pažangesnieji unijistai 
ir bendrai visuomenė, kuri 
yra priešinga atiminėjimui iš 
žmonių darbo ir duonos dėl 
jų skirtingos rasės ar dėl ki
tų skirtimi].

SVEIKSTA
Nastei Varaškienei padary

ta operacija balandžio 21-mą. 
Daktarai tikrina, kad operaci
ja pilnutinai pavyko. Ligoųė 
šiuo tarpu iš lovos dar nesike
lia, tačiau jau bandė atsisėsti. 
Atrodo, jog spėkos grįžta, 
nors ir ne taip greit, kaip no
rėtųsi.

Mrs. Varaška randasi Wyc
koff Heights ligoninėje, Ward 
3. Antrašas: 374 Stockholm 
St., Brooklyn, N. Y. Lankymo 
valandos pirmadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iki 8 va
karo, trečiadieniais ir sekma
dieniais nuo 2 iki 3 po pietų.

May Merk jam yra sugrįžu
si iš ligoninės namo\ 399 So. 
4th St., Brooklyn, N. Y. Lin
kime ligonėms greit pasveikti.

PRITEISĖ $105,000 
Už SUŽALOJIMĄ

Mrs ennię Alvino, 45 m., 
gavo iš Kings County Light
ing Co. $105,000 už sužeidi
mus, Ji reikalavo $300,000 at
pildo, bet pirm prasidėsiant 
teismui, ji sutiko priimti kom
panijos jai pasiūlytą mažesnį 
atpildą.

Įvykusi jos bute gasinio pe
čiaus eksplozija 1953 metų 
gruodžio 10-tą padegė butą. 
Ji pati šoko iš antrojo aukšto. 
Praeivis ją pagavo, tačiau ir 
taip susižeidė, išbuvo’9 mėne
sius ligoninėje. Keturi vaikai 
buvo apdegę,“ bet pasveiko.

Pakeitė viešąją žinią 
Įstaigoms įstatą

Gubernatorius Harrimanas 
pasirašė . įstatą, taikomą ap
saugoti laikraščius, radio ir 
televizijos vedėjus nuo bylų 
už įžeidimus. Naujasis įstatas 
vyriausia paliuosuoja tų įstai
gų vedėjus nuo atsakingumo 
už tai, ką patašė ar pasakė 
politiniai kandidatai laike rin
kimų. (

Numatomą kitas 
rendą pakėlimas

Namų savininkės kompani
jos jau pradėjo veiksmus, kad 
paskutinės rendų'kontrolės bū
tų atšauktos baigiantis esama
jam rendų kontrolės įstatui. 
Dabartinis baigsis 1957 me
tais, Dabartinis įstatas jau ne- 
bekontroliuoja visos valstijos, 
tik New Yorką ir tūlas apskri
tis, kur randasi kiti didieji in
dustriniai centrai.

Vis dar neranda, kas nužu
dė kumštininką Al Frias, ku- 
ri<f kūn$ rdMo balandžio 22- 
vą, ndtoli Titacėdo, N£w York.

Kas užims išvarytą iš 
namą žmonią vietą?

Laisvėje jau buvo minėta 
apie miestinio statyboms ko
ordinatoriaus Robert Moses 
planą išleisti $210,000,000 
naujoms statyboms namų, 
taip vadinamai “slum clea
rance” programai. Sakė, jog 
statys šešis Title I projektus.

Title I, tai toki projektai, 
kuriuose vienp? kambario 
renda kainuos nuo $35 iki 
$50 ir daugiau. Tačiau 
nuo eilinių žmonių atimtų na
mukų). vietoje plotai ne visi 
bus užimti net ir tokiems na
mams. Sekami daviniai paro
do, kam daugiau tie plotai 
bus naudojami:

Trys tūkstančiai šeimų, apie 
15,000 asmenų, bus prašalinti 
iš vienam tų projektų paima
mų plotų. Užima apie 30 akrų 
į žiemius nuo Columbus Circle. 
Plotas maždaug randasi tarp 
Broadway, 60th; St,, West End 
Ave. ir 69th St. Projektas va
dinsis Lincoln Square.

Apart gyvenamų namų, į 
kuriuos didelė dauguma, (o 
gal ir visi dabartiniai) gyven
tojų negalės sugrįžti, ten sta
tys:,

Naują Metropolitan Operai 
pastatą ir, gal, kitą City Cen
ter, miestinei operai.

Du blokus užleis Fordham 
Universiteto keturiems pasta
tams ir kampusui.

Naują. centrą inžinerijos 
draugijai.

šešis milijonus kainuosiantį 
madų centrą.

Puošnų Columbus Circle Co
liseum, su didžiulėmis salėmis 
ir kambariais, tinkamą didžių
jų industrijų parodoms, spor
to veiksmams ir didžiosioms 
konvencijoms. Greta to bus 
dangorėžis viešbutis, milžiniš
kas auto garažas ir kiti tur
tingiems svečiams patogumai.

Kitas projektas, prie Queens 
Plaza, neturės nei vieno gyve
namo namo. Tas $19,000,000 
kainuosiantis projektas bus 
statomas tarp Jackson Ave., 
Bridge Plaza South ir Cres
cent St., Long Island City. Jį 
užims tiktai fabrikai ir biznio 
įstaigos.

Bendrai tie 6 naujieji ir 10 
senųįjų vadinamųjų Title 1 
projektų padarys 26,064 bran
giomis rendomis butus (iki 60 
dolerių už kambarį per mėne
sį), o panaikins dabar esamus 
24,842 butus, kuriuose šeimos 
moka mažas ar vidutinės ren- 
das. Mažės pigiomis rendomis 
butai tuo laiku, kai didėja ne
darbas, mažėja uždarbiai.

Visa čia minėta skaitoma 
laužynų naikinimu. T-as

'Brooklynietis daktaras Ja
cob H'. Zweig prisipažino, jog 
jis išrašinėjo receptus gauti 
narkotikų neva ligoniams, o 
suvartojo pats.

Sudegusio darbe su n k veži- 
mio vairuotojo WilliaAi Rom- 
balski našlei trys firmos turės 
atmokėti $62,000 atpildo už 
vyrą.

Policistas užmuštas . 
auto nelaimėje

Į

Prie Hoover Ave. ir Main 
St., Jamaica, policijos auto, 
susidūrė su kitu. Tapo sužeis
ti 1 policistas ir 1 civilinis. Ki
ta pora policistų skubėjo į pir
mųjų nelaimės vietą. Jie su
sidūrė su1'Charles Belikis vai
ruojamu auto prie Main St. ir 
Grand Central Parkway. Abu 
policistai tapo sužeisti, saržen- 
tas Jos. Wiseman neužilgo mi
rė.

Pirmoji priežastis to viso, 
pora padykusių vaikų, jau bu
vo nukūrę kažin kur, kai po
licija pribuvo į Jamaica, prie 
laikrodininko stotelės. Pašaus 
kime policijai buvo sakoma, 
kad du vaikai bando įsilaužti 
į stotelę.

Padėkite tavo vajininkams 
gauti Laisvei nįųjų skaitytojų. 
Laisvas kalni O.00 metims.

Spėja, kad Harrimanas 
ruošiasi į prezidentą

New Yorke kalbama, kad 
senatorius Lehman as karštai 
raginamas apsiimti vė] būti 
kandidatu' į senatorių. Guber
natorius Harrimanas ir demo
kratų partijos visašališkojo ko
miteto narys DeSapio esą tar
pe ragintojų. Dėl to spėjama, 
jog tuomi norima užtikrinti, 
kad jis nebus kandidatu į pre
zidentą. Spėja, kad tūli demo
kratai tam statys Harrimaną.

Blūdamas vėl kandidatu į 
senatorių, Lehmanas daug ga
lėtų pagelbėti Harriman u i lai
mėti demokratų-nominaciją ir 
rinkimus į prezidentą. Numa
toma, kad kandidatūros į pre
zidentą nori ir Stevensonas. 
Lehmano pasisakymas už Har
rimaną daug reikštų gavimui 
nominacijos.

Rinkimai įvyks 1956 metų 
rudeni. Vienok valdančiųjų 
partijų pasiruošimas jiems 
vykdomas nuo pat praėjusių
jų rinkimų.

Darbininkas žuvo prie 
įvedamą ryną

Valey Stream, L. L, įgriuvo 
siena, atkasamos grabės, ku
rioje sudės milžiniškas dūdas 
išmatoms ir vandenims nuleis
ti iš miesto. Pasitaikęs būti 12 
pėdų gelmėje • brooklynietis 
darbininkas George Massaro- 
le, 28 m., tapo griuvėsių pri
trenktas ir suspaustas. Kiti 
darbininkai skubiai atkasė, 
iškėlė, tačiau nepavyko atgai
vinti.

Brooklyne suimtas 16 metų 
vyrukas, įtartas bandyme api
plėšti ar prievartauti 41 motų 
moteriškę gelžkelio stotyje.

SUSIRINKIMAI
LLD 1-sios kuopos svarbus 

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

Valdyba

BROOKLYN, N. .Y
Amerikos Lietuvių Piliečių Klubo 

biznio skyriaus susirinkimas jvyks 
penktadienį balandžio-April 29 d., 
pradžia 7:30 vai. vakare. Visi na
riai malonėkite dalyvauti ir išgirsti 
apie savo kliubo biznio reikalus.

J. Steponaitis, sekr.
(81-83)

PARDAVIMAI
Drabužių valymo, prosijimo ir pa

taisų įstaiga, ten gyvuojanti 40 me
tų, parduodama, Jabai prieinama 
kaina.. Sąlygas . sužinoti . įstaigoje, 
darbadieniais, nuo 9 ryto iki 7 va
karo: Daniels Cleaųers, 277 Nassau 
Ave., Brooklyn, N. Y. (Greenpoint- 
ėje). Lorimer busu privažiuojama 
prie pat durų.

(82-86)

A TONY’S ;
UP-TO-DATE

BARBER SHOP :
ANTANAS LEIMONAS

) Savininkas s

306 UNION AVENUE i;
)) BROOKLYN, N. Y.

! Gerai Patyręs Barberis Į
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■; DIREKTORIUS : i
o ' • •

• • *06^^36^ X • ■
II • ■

ii 426 Lafayette St-
•; Newark 5, ‘N. J. 11
- MArket 2-5172 ’’ I I • •

M—... , —........ ..f ...............................................■■■................... ............ ................ ...............................

4 lįuiįl. Laišvi (Liberty) Ketv., Balandžio (April) 28, 1955

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NAMŲ DARBININKE

Reikalinga moteriškė abelnam na

mų darbui, gyvenimas vieloje. Rei
kia turėti vėliausius paliudijimus. 
Mylini i vaikus. Bronxville.

Šaukite: DE. 7-8448

NAMŲ DARBININKE
Port. Washington, L. I., namuose. 

Nuosavas kambarys ir miegrūmis. 
Gera alga. Maža šeima su vienu 
kūdikiu, šaukite:

Port Washington 7-4984.
(83-55)

MALE and FEMALE

PORA — Moteris viri i, vyras vi
daus ir išlauko darbui. Reikia tu

rėti Chauffeur’s laisnius. Long Is
land namai. Privatinis 4 rūmų mo
derniškas apartment as. Box A—20, 
Room 830, 11 W. 42nd St., N. Y. C.

reaiTestate

PARDUODA SAVININKAS-Wood
side, su nuolaida, iš priežasties sa
vininko mirties. 1 šeimos mūrinis, 
puikiausiose sąlygose. 5 miegrūmiai, 
2 maudynės, solarium, sėdėjimuf^fū- 
mas, valgymui rūmas ir moderninė 
virtuvė. Attached garadžiusl Dabar 
sudėta 2 air conditioning units. Ide
ališkas del daktaro ar dentisto. — 
$23,000. Pamatymas pagal sutartį— 
Tel. RA. 8-4265.

(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 7-4453 

(81-83)

Flathush-St. Marks Ave. Dvi įėi- 
gų nuosavybės. Iš priešakio mūras, 
3 šeimų namas. (1-3 rūmų, 3-5 rū
mų apt.); užpakalyje 2 šeimų (1-4 
rūmų, 1-2 rūmų apt.). Aliejus. įne
ša $4,000 į metus. Pilna kaina tik
tai $19,500 ($8,000 pinigais. Guar- 
dino, 1724 Jerome Ave. (arti E. 18th 
St., B’klyn) NI. 8-4160. NI 6-3548.

(82-85)

Parduoda savininkas—New Hyde 
Park, 4 miegrūmių namas, 2 mau
dynės, central hall, ištaisyta skal
bykla, visi didieji įrengimai, combi
nation storm langai ir durys. Diaug 
ekstra įrengimų. Didelis, gražus 
kiemas. Arti prie Notre į Dante. 
Greitam pardavimui $29,500. v

MA. 7-3191.
(82-85)

Parduoda savininkas — Manhasset, 
Plandone. Patrauklus vasarnamis 
prieš-revoliucinio periodo. 6/10 ak
ro žemės, 100 jardų iki vandens, 10 
minučių nuėjimas į stotį. Graži apy
linkė ir kaimynystė. Prašo $21,000. 
Pamatymas pagal sutartj. Kviečia
me tik rimtai norinčius pirkti. Grei
tam pardavimui tik $19,000.

MA. 7-5364.
(83-85)

Patogu augančiai šeimai! Parduo
da savininkas — Island Park. 7*^ 
rūmų, H maudynių, ištaisytas skie
pas, plesteriuotos sienos, šilto van
dens šiluma. Apšildytas, knotty pine 
saulės rūmas. 3 miegrūmiai, 2h blo
kai iki mokyklos, stotis ir- bcach. 
Tuojau užimamas. Tiktai $15,000. 
Šaukite LO. 6-2044.

(83-86)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Parduoda savininkas. Luncheonette 
su 4 booths, 11 krėslų, 6 dienų biz- 

'■nis, prieš vieno iš didžiausių miesto 
namų projektų. Viso metinių įeigų 
$60 — 65,000, pelno neša 30—35%. 
Raštiškos garantijos. $1,250 savaiti
nių įeigų. Turim parduot. LengVf/š- 
mokėjimai, ilgas lysas. Kviečią^ie 
Brokers. ST. 6-9812. 6 A. M. ikCG 
P. M., klauskite Anthony Enrico.

(83-86)

Grand Central grasina 
išsikraustyti

New York Central gelžke- 
lių firma pagrasino iškelti sto
tį įš miesto, jeigu firmai būtų 
pakelti taksai. Valdžia nori 
pakelti taksus už tunelį ir už 
nuosavybę, kurioje randasi di
džioji stotis ir kitos tos firmos 
įstaigos.

Firma pagrasino nemokėti 
priedinių taksų už tunelį. Jei
gu valdžia nenusileis, centra- 
hn'ę stotį iškeltų net iki 138- 
tos gatvės.

Laisves metinis pikh^I^Lh 
Didžiojo New Yorko Apylin
kėje, bus Liepos-July 3,1955.
National Hall & Park, 65-13 
38th Ave., Woodside, N. Y.




