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KRISLAI
Gegužės Pirmosios 

minėjimas
Ir popiežius!
Buvome Wilkes-Barre, Pa.
Prieš 66 metus ir dabar.

Rašo R. Mizara

buvo
Mas-

Gegužės Pirmoj'i praėjo.
, Tarptautinės darbininkų 

šventės minėjimas įvyko visuo
se pasaulio kampuose ir kam
peliuose.

Aišku, pasaulio akys 
vyriausiai nukreiptos į
kva ir Pekiną, km- įvyko mil
žiniškos d em o n st r a c i j os.

Bet didžiuliai darbo žmonių 
pasirodymai įvyko ir buržua
zinėse šalyse: Japonijoje, Ita
lijoje, Francijoje ir kt.

Įdomu, kad tokioje Italijo
je ir dešiniosios darbo unijos 
suruošė Gegužinės Pirmosios 
demonstraciją. Jos, vadinasi, į 
neseka Amerikos darbo unijų • 
—ADF ir CIO— vadovybių, 
kurios tą šventę paneigia, at
meta.

Italijos dešiniosios uni jos tai, 
žinoma, padarė vyriausiai dėl 
to, kad atitraukti juo daugiau 
žmpnių nuo kairiųjų darbo 
unijų, vadovaujamų komunis
tų ir^ kairiųjų socialistų.

Dar įdomiau, kad Gegužės 
Pirmąją pripažino ir popie
žius Pijus XII: jis tą dieną 
dedikavo darbininkams ir šv. 
Juozapui, Kristaus patėviui. 
Aišku, popiežius neapsiėjo ir 
be anti-komunistinio “išsitari
mo.” Bet svarbu, kad ir jis 
pripažįsta, jog darbininkams 
reikia turėti šventę, kuria jau 
seniai yra paskelbta Gegužės 
Pirmoji.

Nežiūrint visokių represijų 
ir nepatogaus oro, New Yorko 
darbo žmonės iškilmingai mi
nėjo Gegužės Pirmąją Union 
Aikštėje.

Anksčiau ar vėliau newyor- 
kiečiai darbininkai ir vėl išsi
kovos 
mąją 
mis.

sau teisę Gegužės Pir- 
žygiuoti miesto gatve-

kupinos mašinos prae
is

J)vi
jufcį sekmadienį pasileido
New Yorko į Wilkes-Barre, Pa.

Tai buvo Liaudies Teatro 
aktoriai ir kiti kai kurie jų ar- 

. Ūmieji. Newyorkieciaj, kaip 
žinia, vyko ten suvaidinti ko
mediją “Prašvilpta Laimė.”
Oras buvo gražus, diena sau

lėta, kelionė, nors ir vargin
ga, bet įdomi.

Aukštai kalnuose medeliai 
dar vis buvo nuogutėliai, be 
lapų; ten, mat, šalčiau.

Žmonių komedijos pamaty
ti prisirinko kupina salė.

Kai kurie jų nepamiršo, kad 
Šiandien mes vedame Laisvės 
vajų: davė mūsų $10,000 fon
dui po 10 ir po penkinę, o vie- 

. nas geras laisvietis įteikė $20.

I* Ne visi, stebėjusieji komedi
ją, prisiminė, kad prieš 66 me
tus Wilkes-Barriu pašonėje, 
Plymouth, buvo pastatytas pir- 
map lietuviškas scenos veika
las Jungtinėse Valstijose.

Tai buvo Turskio komedija 
B “Be sumeriės, arba kaip ant 

svieto einasi.’’ Turskis savo 
komedijoje pašiepė kai kurias

Pirmosios Gegužes šventes 
paminėjimai buvo didingi 
įvairiose pasaulio vietose

Menonas vyksta Kinijon, .Nein u 
Sovietų Sąjungon, Burmos U Nu 

Jugoslavijon, o Ali Japonijon

New Yorkas. — Iš visų 
pasaulio kampų ateina ži
nios, kaip Pirmosiom Gegu
žės šventė buvo tapusi de
monstracija už taiką ir tau
tų bei valstybių sugyveni
mą. Maskvoje karinį pa
radą priėmė krašto apsau
gos ministras Žukovas, ku
ris savo kalboje pabrėžė, 
jog tarptautiniai ginčai tu
ri būti taikingai sprendžia
mi.

Platformoje šalia Žukovo 
radosi Bulganinas, Chruš
čiovas, Malenkovas, Molo
tovas ir kiti.

Pekine demonstracijoje 
dalyvavo 500,000. Čou En- 
lajaus ten dar nebuvo, nes, 
kaip matyti, jis dar negrį
žo į sostinę. Šūkiai apie 
Taivanio išlaisvinimą buvo 
žymūs plakatuose, vėliavo
se, užrašuose. I

Tokia pat pusės milijono I 
žmonių minia demonstravo^ 
Rytų Berlyne. Demonstran 
cijoje pirmu kartu šalia 
liaudies policijos dalyvavo 
ir mėlynomis darbo unifor
momis apsirėdžiusi ir leng
vais šautuvais ginkluota fa
brikų darbininkų milicija,- 
vyrai ir moterys.

Vakarų Berlyne socialde
mokratų masiniame mitin
ge dalyvavo 100,000 darbo 
žmonių. Jie kėlė šūkius už 
Vokietijos vienybę ir 40 va
landų darbo diena, u e

Japonijoje, nežiūrint lie
taus, demonstracijose daly
vavo apie 600,000 žmonių.

Paryžiuje demonstravo 
visa darbininkų klasė. Nors 
policijos buvo kiekviename

kampe, taipgi. nacionalės 
gvardijos, viskas praėjo ra
miai. Bet kitame Francū- 
ziij'os mieste, Lille, policija 
puolė demonstracijoje da
lyvaujančius marokiečius - 
alžyriečius, ir juos mušė 
savo lazdomis, kadangi jie 
nešė šūkius už savo gimti
nių laisvę. Keliolika buvo 
sužeista ir apie 100 suimta.

Romoje popiežius paskel
bė Gegužės Pirmąją šv. 
Juozapo pagerbimo diena ir 
tikinčiųjų darbininkų šven
te. Bet katalikiškoje cere
monijoje, kurioje pats po
piežius buvo nešamas au
kso soste, radosi žymiai ma
žiau žmonių, negu darbi-, 
ninku tradicinėje demon
stracijoje.

New Delhi, j— Vyriausias 
Indijos diplomatas ir asme
niškas premjero Nehru pa
dėjėjas Krišną Menonas at
einančių 10 dipnų bėgyje iš
vyks į Pekiną, kad tartis 
su čou En-lajųm. Menonas 
buvo vyriausias tarpininkas 
tarp Čou ir kitų delegatų 
Afro-Azijos konferencijoje 
Bandunge. Dabar Nehru jį 
siunčia Kinijon, kad jis tes
tų derybas su 
Taivanio-Formozos

si būti tarpininke Kinijai ir 
Amerikai.

Menonas sugrįš laiku, 
kad raportuoti Nehru’i, ku
ris birželio mėnesio pra-

Visų galų paįrimas Pietų 
Vietname; dar nėra aiškių 
kuri klika pasiliks balne

Paskutiniai

jungą. Iš Tarybų Sąjungos, 
kaip manoma, jis vyks Če- 
koslovakijon, taipgi Jugo
slavijon. Ten jis atsilanky
mu atsiteis Titui, kuris lan
kėsi Indijoje. Į Jugoslaviją 

kinais dėl taipgi vyksta Burmos 
sąsiau- premjeras U Nu, o Pakis- 

rio paliaubų. Indija, kaip tano premjeras Ali rengiasi
• kelionei į Japoniją.yra žinoma, yra pasirengu-

remia Eisenhowerio politiką 
derybų su L. Kinija klausime

Saigonas. — Praeitos sa
vaitės pabaigoje Pietiniame 
Vietname įsiliepsnojęs tar
pusavis klikų karas dar nė
ra pasibaigęs. Taipgi dar 
nėra aišku, kuri grupė liks 
prie vadelių: amerikiečių 
remiamas premjeras Die
nias arba francūzų remiami 
elementai, — Bao Dai, ku
ris pats sėdi Francūzijoje, 
jo sąjungininkai pačiame 
Vietname, Binh Xuyen gru-

Per savaitgalį įvykiai 
vystėsi sekamai:

Diemo kariuomenė užval
dė beveik visą Saigoną, iš
skyrus miesto dalis, kurias 
laiko francūzai ir kur Binh 
Xuyen daliniai rado prie
glaudą;

Turkijos valdžia vis labiau 
linksta i klerikalą partiją

Ankara. — Nuo to laiko, 
kai Kemalo Atartuko vado
vaujama. buržuazinė revo
liucija nuvertė Turkijos 
m u s u 1 m o niškai feodalinį 
kalifatą ir įsteigė reąpubli- 
ką, santykiai tarp bažny
čios ir valdžios Turkijoje 
buvo šalti. Valdžia uždrau
dė turkams dėvėti tradicinę 
islamišką fezę, išmetė tiky
bos dėstymą iš mokyklų, 
net uždraudė kai kurias 
mečetes.

Per paskutinius kelerius 
metus, betgi, dalykai kei
čiasi • Turkijoje. Valdžia 
įvedė teologinius fakulte
tus, Koranas skaitomas per 
radiją ir gyventojuose skie
pijama religinė dvasia. Kle
rikalų partijos įgauna vis 
daugiau galios.

pranešimai
Washingtonas, — Dar 

vienas vaikas, kuris bu
vo skiepytas Saiką čie- 
pais, kurie gaminti Cut
ter laboratorijose, mirė. 
30 serga. New Yorke 
“Herald Tribune” reika
lavo vedamajame straips
nyje pirmame puslapyje, 
kad valdžia nelaukdama 
perimtų to čiepo kontro
lę, kad užkirsti kelią be
sivystančiai juodajai rin
kai.

Maskva.—Užsienio ste
bėtojai kariniame Pirtno- 
sios Gegužės parade 
Maskvoje matė kanuolę, 
kuri, jų nuomone, gali 
šaudyti atominius šovi
nius.

Chicago. — Buvęs pre
zidentas Trumanas sako, 
kad generalinis prokuro
ras Brownellis sulaužė 
savo priesaiką, neapsau
godamas Teisių Biliaus

Chicago. — Knut Heik
kinen, suomių pažan
gaus laikraščio “Tyomies 
Eteenpain” redaktorius, 
kuris buvo nuteistas 10 
metų kalėjimo už šios ša
lies neapleidimą, laimėjo 
savo bylos persvarstymą.

Amerikos Sveturgimių 
Gynimo Komitetais sako, 
kad tai didelis, nors ne
pilnas, laimėjimas.

Minimas suomių laik
raštis išeina Superior 
mieste, Wiscon sine.

Nauji gandai apie Hessą
Berlynas. — Gandai, kad 

Hessas bandė nusižudyti, 
nepasitvirtina. Bet nauji 
gandai sako, kad jis prave
da bado streiką ir maitina
mas jėga.

Drambliai žuvo tarpeklyje
Paryžius. — Medžiotojai 

viename tarpeklyje francū
zų centralinėje Afrikoje ra
do 22 užmuštus dramblius. 
Pasirodė, kad jie bėgo nuo 
miško gaisro ir įkrito į 
prarają.

Washingtonas. — 12 re- 
publikonų senatorių pasira
šė po specialiu pareiškimu, 
kad jie remia Eisenhowerio 
planą derėtis . su Liaudies 
Kinija ir be* čiangininkų 
dalyvavimo. Tie senatoriai 
tuo pareiškimu turėjo ome
nyje sutvirtinti Eisenhowe
rio poziciją prieš kraštuti
niai - dešiniuosius republi- 
konus, kuriems vadovauja 
senatorius Kno w 1 a n d a s. 
Anie griežtai stoja prieš 
bet kokias derybas su ki
nais.

Pasirašiusių tarpe randa-j 
si tokie įtakingi republiko- 
nai senate, kaip Case iš 
New Jersey, įves iš New 
Yorko, Duff iš Pennsylva- 
nijos, Gordon iš* Colorado, 
Saltonstall iš Mass.

Pasirašiusieji senatoriai 
sako, kad derėtis su Liau
dies Kinija (jie vartoja iš
sireiškimą “komunie s t i n e

V

Kinija”) yra būtina bent 
tam, kad surasti, ką Kinija 
turi omenyje.

šio mėne-

Skiepijimas prieš vaikų 
paralyžių labiau užsitęs

Washingtonas. — Aukš-j Scheele kalbėjo per radi- 
tasis sveikatos - medicinos jo-televizijos programs'. Ke- 
reikalų komisijonierius dr. 
Leonardas A. Scheele pripa
žino, kad skiepijimas prieš 
vaikų paralyžių (polio) Sai
ko čiepais užsitęs žymiai il
giau, negu buvo laukta.

• Jis sakė, kad “visi vaikai 
nuo 1 metų iki 9 bus skie
pyti prieš rugpjūčio mėne
sį.” Tas reiškia, kad dide
lė dalis vaikų bus skiepyti 
polio sezonui jau įsibanga^ 
vus. Anksčiau buvo pla
nuota skiepyti visus to že
mo amžiaus vaikus dar šį 
pavasarį.

Ii laikraštininkai jam sta
tė klausimus ir jis atsaki
nėjo. Laikraštininkai jo 
klausė, kas bus daroma su 
tais 
kurie skiepijo pažįstamus 
suaugusius ir turtingus pa
cientus, tuo tarpu, kai čie- 
pų dar neužtenka vaikams. 
Scheele atsakė, kad, visų 
pirma, jis tuos daktarus 
nevadintų sukčiais, nors 
jie “padarė klaidą.” Kas 
bus daroma? Nieko, atsa
kė dr. Scheele, viskas tu
rės būti palikta “publikos

Vokietijos vėliava bus 
iškelta dabar Paryžiuje

Paryžius.
šio devintą diehą Vaka
rų Vokietijos raudonai 
geltonai juoda vėliava 
bus iškelta Paryžiuje 
prie Palais de Chaillot ir 
Rocquenco.urt priemies
tyje. Tą dieną Vak. Vo
kietija taps pilna NATO 
nare. Greitu laiku vo
kiečių karininkai pradės 
darbuotis NATO štabe ir 
jiems jau rengiamos raš
tinės*. Kol kas jie dėvės 
civilinius drabužius, nes 
kol kas jie “civiliniai.”

- Binh Xuyen gavo dau
giau ginklų iš francūzų ir 
daugiau mortarų šovinių 
pradėjo kristi arti Diemo 
štabo;

Francūzijoje gyvenantis x 
“imperatorius” Bao Dai pa
kvietė Dienią atskristi pas 
jį. Tas atsisakė;

Dienias paskelbė, kad Pie
tinį Vietnamą perima “re- 
voljucinis kongresas,” kad 
Bao Dai daugiau ne impe
ratorius;

Amerikiečiai pa s k e 1 b ė, 
kad jie remia Diemo reži
mą; •

Francūzai paskelbė, kad 
jie tebepripažįsta Bao Dai, 
kad Dienias “nekompeten- 
tiškas.” Francūzų daliniai 
Saigone pradėjo ruoštis ga
limoms kovoms prieš Diemo 
junginius, prie kurių ame
rikiečiai karininkai veikia 
kaip patarėjai';

Amerikos ambasadorius 
j Francūzijoje Dillonas lan-... 
’ kėši pas premjerą Faure 
I ir išreiškė savo nepasiten
kinimą;

Bao Dai pasiuntė savo ge
nerolą į Saigoną, kad tas 
bandytų perimti galią. Jis 

I ten atvyko kaip tik tuo me- 
! tu, kai Dienias jau paskelbė 
! savo nepriklausomybę nuo 
Bao Dai. Pasiuntinys ge
nerolas buvo ginklu pri
verstas atvykti į Diemo 
štaba ir išreikšti savo “iš-
tikimybę.”

Dabar iš Saigono prane- 
I šama, kad Dienias ir Bao 
Dai pasikeitė telegramomis, 
kad Dienias vėl kaip ir pri
pažįsta Bao Dai, bet kovos 
Saigone dar verda. Apie 
500 žmonių užmušta, dar 
daugiau sužeista.

Čiangas tebeplepa apie tai, 
kaip jis “išlaisvins” Kiniją

Taipei, Taivanis. — Čiang 
Kai-šekas sakė, kad jis ne-

sukčiais - daktarais, nori girdėti apie paliaubas. 
Ko daugiau, jis dar tikisi 
‘išlaisvinti Kinijos žemyną 
nuo komunistinių marione- 
tu.” c

Pareiškimą Čiangas pa
darė sąryšyje su naujos 
“psichologinio kar i a v i m o 
agentūros” įsteigimu. Ta 
agentūra, kaip manoma, 
yra nauja čiango špionažo- 
sabotažo organizacija prieš 
Liaudies Kiniją.

Čiango vice-prezidentas 
Čen Čengas pasakė prakal
bą Gegužės Pirmąją, kuri 
Taivane fašistiniu būdu bu
vo minima kaip “darbo ir 
pastangų diena.” Jis taipgi 
sakė, kad Kinijos žemynas 
dar bus čiangininkų ranko
se.

I ir daktarų gerai valiai.

17 metą vaikėzas nušovė 15 metu ramu berniuką mirtinai
New Yorkas. — 15 

berniukas William ( 
kenship, žinomas kai 
mus vaikas, buvo nušautas 
per klaidą. Jo gyvenamoje 
apylinkėje Bronxe egzis
tuoja dvi vaikėzų gaujos, 
kurios tarpusavyje veda 
smarkią, kartais kruviną, 
koVą. Praeitą z šeštadiebį 
William Blankenship ėjo 
gatve teatro link, kuomet 
jis buvo pašautas vienos 
kulkos tiesiai į .Širdį.

Pasirodė, kad vaikėžų 
gauja jį palaikė priešingos

retų 
lan-
ra-

gaujos nariu. Jį pašovęs 
vaikėzas yra Frank Santa

ka, 17 metų amžiaus.

Fašistas Mosley vėl kalba
Londonas. — Fašistas Sir 

Oswald Mosley pasakė pra
kalbą atvirame 400 asme
nų mitinge viename parke. 

‘Tai buvo pirmas toks jo 
mitingas po karo pabaigos. 
Karo metu Mosley sėdėjo 
kalėjime kaip nacių drau
gas . Dabar jis vėl laisvai 
veikia. >

Viena. — Grupė austrų, 
kurie tarnavo nacių kari
nėse pajėgose, sugrįžo iš 
kalėjimo Tarybų Sąjungoje. 
Jie ten buvo kalinami kaip 
kariniai kriminalistai.' ku
rie atliko nusikaltimus 
prieš civilinius , gyventojus 
ir paskui pateko nelaisvėn.

Keturi ambasadoriai atidarė
t

savo pasitarimus Austrijoje
Viena. — Amerikos, Ta^ 

rybų Sąjungos, Britanijos 
ir Francūzijos ambasado
riai čia atidarė savo pasi
tarimus, kurie, kaip tikima
si, padės pamatą šių ketu
rių šalių užsienio reikalų 
ministrų konferencijai, ku
ri įvyks Paryžiuje.

Keturi ambasadoriai 
svarstys susitarimą tarp 
Tarybų Sąjungos ir Austri
jos. Vakarų ambasadoriai 

%bandysz išdirbti, bendrą su 
TSRS planą, kad okupaciją 
baigti, bet jie kritikuos vi
są eilę tos sutarties punk
tų. Jiems, pavyzdžiui, ne
patinka punktas, kliris rei- . 
kalauja iš Austrijos paleis
ti visas fašistinio pobūdžio 
organizacijas. Jie sakė, kad 
Sovietai tą gali naudoti kai
po priekabę intervencijai. į

ORAS NEW YORKE
Giedra, pavasariškai šilta.
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ANGLIJOS DARBIEČIŲ MANIFESTAS
ŠIŲ METŲ GEGŪŽĖS 26 dieną Anglijoje bus par- 

parlamento linkimai.
Darbo Partijos vadovybė ruošiasi šiems rinkimams 

ne juokais. Ruošiasi, žinopia, jiems ir konservatorių 
partija su ministrų pirmininku Edenu priešakyje.

Kai kurie spėja, jog darbiečiai gali šituos rinkimus 
laimėti, — t. y., išrinkti daugumą savo narių į parlamen
tą. O jei taip bus, tai jie tuomet sudarys valdžią, jie 
valdys Didžiąją Britaniją. ,

Ką gi Darbo Partija rinkėjams siūlo? Kokia jų 
platforma, sakysime, užsieninei politikai?

Įdomų manifestą darbiečiai išleido praėjusios savai
tės gale—manifestą, kuriame darbiečiai išdėsto savo pa
žiūras link tarptautinės situacijos.

•Štai svarbesnieji to manifesto punktai:
1. Darbo Partija reikalauja, kad būtų uždrausta 

daryti bandymus atominiais ir hydrogeniniais ginklais.
’ 2. Ji pasjsako už apvienijimą Vokietijos. Vadinasi, 

jie šiuo reikalu tarytum sakytų, kad nelabai pritaria 
Vakarų Vokietijos ginklavimui, nors anksčiau yra už tai 
pasisakę.

3. Darbo Partija stoja už tai, kad Formoza būtų 
padaryta neutrale ir kad Kinijos Liaudies Respublika 
būtų būtų priimta į Jungtines Tautas.

Tokie yra Darbo Partijos svarbiausieji šūkiai už
sieninei politikai.

Jie, mūsų nuomone, yra< geri. Jei Darbo Partija 
rinkimus laimės ir tuos punktus gyveniman darbiečių 
valdžia vykdys, atrodo, bus viskas okei.

Deja, dažnai tos rūšies partijos rinkimų metu pa
žada vieną dalyką, o po to, kai juos, rinkimus, laimi, da
ro visai ką. kitą .

Darbo Partija, beje, norėdama rinkimus laimėti, 
atliko dar ir kitą svarbų dalyką: josios vadovybė sugrą
žino į parlamentarinę darbo partiją (iš kurios buvo > 
neseniai pašalintas dėl “nepaklusnumo”) Aneurin Be- 
vahą. k

Tūli Amerikos pramuštgalviai radijo komentato
riai skelbia, būk, girdi, Tarybų Sąjunga nenorinti, kad 
rinkimus laimėtų darbiečiai, būk ji norinti, kad juos lai
mėtų Edeno vadovaujama partija. Mes, žinoma, nema
nome, kad yra taip.

BEJE, NESNAUDŽIA ir Anglijos konservatorių 
valdžia. Ji taipgi apeliuoja į rinkėjus, — apeliuoja, taip 
sakant, “iš kairės.”

Praėjusią savaitę ministrų pirmininkas Anthony 
Eden, kalbėdamas parlamente, pasakė, kad jis stojąs 
už. ko-egzistenciją, kaip ją suformavo Indijos ir Kinijos 
vyriausybės. ’

KĮitais žodžiais, Mr. Eden nori pasirodyti balsuoto
jams, kad ir jis ir jo valdžia esą kairūs užtenkamai ir 
nori bendro taikaus sugyvenimo su komunistiniais 
kraštais.

Rinkimų kampanijoje bus pasakyta ir daugiau įdo
mių dalykų. Privalome atsiminti tai, kad Anglijos žmo
nės nenori karo; jie nori taikaus gyvenimo. Politikie
riai tai gerai žino ir dėl to bando panašiai “orijentuo- 
tis.”

KAS K4 RAŠO IR SAKO
LIETUVOS ŽMONIŲ 
BALSAS PRIEŠ 
KARO PAVOJŲ

tos į rytdieną, kurią mes 
trokštame matyti ir geres
nę, ir šviesesnę, štai, ne-

Prof. P. Mažylis

Iš atsiminimų apie 1905 metų 
revoliuciją Lietuvoj’e

NEREIKALINGAS TRIUKŠMAS
MUMS RODOSI, kad tūli reakcininkai visiškai be 

reikalo kelia triukšmą dėl to, kad prezidentas Eisenhow- 
eris apsikeitė laiškais su Tarybų Sąjungos apsigynimo 
ministru maršalu Žukovu.

Abudu šituodu generolai prieš dešimt metų ben
drai mušė bendrąjį priešą. Jiedu buvo geri prieteliai. 
Maršalas Žukovas, atsimename, pasikvietė generolą Ei- 
senhowerį į Maskvą, ten pavaišino. Gen. Eisenhoweris 
gavo iŠ Tarybų Sąjungos vyriausybės nemaža dovaną.

Na, tai kas, jeigu šiandien tie vyrai apsikeičia laiš
kais ?!

Prezidentas Eisenhoweris prisipažino, kad juodvie- 
jų laiškai lietė gerinimą santykių tarp mūsų šalies ir 
Tarybų Sąjungos. Jeigu taip, tai dar geriau!

PASITRAUKĖ
FILOSOFAS Corliss Lamont pasitraukė iš Columbi- 

jos universiteto iš lektoriaus vietos.
. Jis ten teikė lekcijas apie filosofiją.

Kaip žinia, profesorius ir rašytojas Lamont veikė 
ir tebeveikia ir kaip visuomenininkas. Už tai jis buvo 
“čiupinėtas” McCarthy1 komiteto.

Dėl to, kad, Mr. Lamont buvo McCarthy’© “čiupinė
tas’* ir įkaitintas “Kongreso paniekinime,” matyt, jis ir 
buvo priverstas pasitraukti išz universiteto, kol jo byla 
baigsis.

Tiesa, pranešimai sako, kad Mr. Lamont pasitraukė 
iš tos vietos “niekeno nevaromas.” Bet mums atrodo, 
kad sąlygos, ten buvo sudarytos tokios, kuriose jis il
giau negalėjo pasilikti, todėl ir pasitraukė.
‘T-trr -----------.-u. . -------t..................................................................................................................................................... i I h*.

B (Liberty)-An trad., Gegužis (May) 3, 1955

-—Lietuva pergyveno ir iš
kentėjo du pasauliniu karu. 
Lietuvos žmonėms puikiai 
žinomi tie baisūs sunaikini
mai, kuriuos tie karai atne
šė. Todėl natūralu, kad 
šiandien jie kovoja prieš 
naujo karo pavojų. Lietu
voje plačiai veikia Respu
blikinis taikai ginti komi
tetas. To komiteto pirmi
ninko pavaduotojas žurna
listas Jonas Šimkus Vil
niaus Tiesoje (kovo 27 d.) 
išreiškia visų Lietuvos žmo
nių meapykantą tiems, ku
rie norėtų pasaulį uždegti 
atominiu karu. Šimkus, 
tarp kitko, rašo:

“Dešimtys mūsų krašto 
miestų ir šimtai miestelių 
bei kaimų per du pasauli
nius karus, praūžusius mū
sų krašto žeme, buvo su
griauti ir nuniokoti. Hitle
rinių fašistų įvykdytos 
nuožmios žmonių žudynės, 
tuksiančių žmonių išvary
mas į fašistinę vergiją, — 
visa tai giliu skausmu te- 
beatsiliepia mūsų širdyje.

“Per dešimt pokario me
tų padėta daug jėgos ir ma> 
terialinių priemonių mūsų 
kraštui atstatyti, pramonei, 
žemes ūkiui, kultūrai iš
vystyti.

“Kiekviena nauja mūęų 
gyvenimo diena kupina 
darbo ir kūrybos. Kur mes 
bebūtume, ką mes bedirbtu
me, mūsų mintys nukreip-

seniai man teko būti Jur
barko rajone ‘Gegužės Pir
mosios’ kolūkyje, — pui
kiame darbo valstiečių ko
lektyve. Jis visas kupinas 
šviesių vilčių užauginti di
desnius derlius, turėti pui-' 
kių galvijų fermą, pasi
statyti naują, puikų kaimą 
su gražiu kultūros klubu, 
su mokykla,' ambulatorija, 
vaikų darželiu, nuolatiniu 
kinoteatru. Žodis karas šių 
darbščių žmonių tarpe — 
pats pkičiausias, pats ne- 
kenčiamiausias žodis.'

“Visa Lietuva pilna to
kių kolektyvų, kurie savo 
protą, jėgą, širdį atiduoda 
naujo gyvenimo, komunisti
nės rytdienos statybai.

“Tą kūrybinę mūsų kraš
to žmonių nuotaiką labai 
ryškiai! išreiškė Respubliki
nis taikai ginti komiteto 
išplėstinis posėdis, įvykęs 
kovo 25 d. Vilniuje. Rašy
tojai ir mokytojai, geležin
kelininkai ir jūrininkai, že
mės ūkio darbuotojai ir 
darbininkai, įvairių religijų 
dvasininkai ir jaunimo at
stovai, — jie visi, kaip vie
nas, pasmerkė atominio ka
ro ruošėjus — Amerikos - 
Anglijos imper i a 1 i s t u s, 
kviesdami visą liaudį pasi
rašyti po Pasaulinės Taikos 
Tarybos Kreipimusi už
drausti atominį ginklą ir 
sunaikinti visas jo atsar
gas.”

Šiemet, minint 1905 me
tų revoliucijos sukaktį, 
apie ją nemažai rašoma 
įvairiuose laikraščiuose. 
Pas mus taipgi buvo ir 
dar'bus atsiminimų iš to 
didžiojo sąjūdžio. Žemiau 
spausdiname pluoštą at
siminimų, parašytų pro
fesoriaus P. Mažylio, 
prieš 50 metų dalyvavu
sio kovose prieš caro val
džią. Prof. Mažylis, beje, 
daugiau nei kas kitas, 
pabrėžia tuosė veiksmuo
se atliktą didžiulę rolę ir 
Vinco Kapsuko - Micke
vičiaus, kurio 75 metų gi
mimo sukaktį neseniai 
Lietuvos žmonės iškil
mingai minėjo.—Red.

SKAITYTOJŲ BALSAI
Perskaičiau knygą 
“Apie Dievus ir žmones”

A. Metelionio knyga pa
rašyta suprantamais • žo
džiais iir/ labai patraukianti 
skaityti, nesinori sustoti, i 
Aš patariu kiekvienam ją 
įsigyti ir perskaityti. Skai
tant minėtą knygą prisimi
niau tolimą praeitį, kada 
gyvenau Lietuvoje. Buvo 
nemalonus atsitikimas: 
1905-6 metais mano brolis 
ir kaimynas, brolio drau
gas, dalyvavo tų ląikų revo
liucijoje. Kaip mano'mo
tina^, taip ir mano kaimyno 
motina buvo labai religiš
kos ir susirūpinusios, kad 
jų vaikai nelanko bažny
čios. Vieną šventadienio 
rytą mūsų kaimyno moti
na išėjo į bažnyčią išpažin
ties. Ir ji kaipo gera mo
tina, besirūpindama apie 
savo sūnaus sielą, papasa
kojo kunigui, prie kurio 
ėjo išpažinties, apie savo 
sūnų, kad jis nelanko baž
nyčios. Kunigas, caro val
džios šnipas, išklausinėjo, 
kur ji gyvena ir su kuo jos 
sūnus draugauja. Jinai vis
ką, kiek ji žinojo, išpasako
jo. Tą pačią dieną, dar mo
tinai iš bažnyčios neparė
jus, atvažiavo policija pas 
ją į namus. Iškrėtė namus, 
ieškojo ginklų ir literatū
ros, bėt nesurado. Pas mū
sų kaimyną surado kokius 
ten popierius, jo paties už
rašinėtus. Kas ir kaip ten 
buvo užrašyta, tai tik jam 
vienam buvo žinoma. ^Po
licija jį ir tuos užrašus iš
sivežė. (O mano brolis spė
jo pasislėpti ir išvengė 
arešto.) Kada kaimyną, 
mano brolio draugą, nuvežė 
i kalėjimą, jį mušė ir rei
kalavo, kad jis pasakytų, 
kas ten yra užrašyta, bet 
jis to nepadarė, neišdavė,, 
kas ten buvo surašyta. Ir jį 
labai sumušė. Už trijų sa
vaičių išėjo iš kalėjimo be 
sveikatos ir už dviejų su
virs metų mirė. O jo motL

O

Studen- 
kviečia 

V. Kap-

Jau salė paruošta, 
tas Galvanauskas 
pradėti Šokius, 
sukas atsistoja tarpduryje 
ir kviečia vakaro dalyvius 
protestuoti prieš policijos 
savivaliavimą, prieš vakaro 
dalyvių suėmimą, šokių ne
daryti ir išsiskirstyti. Da
lis žmonių pritaria V. Kap
suko siūlymui ir salę aplei
džia. Gatvėje užtraukiama 
daina: “Kovoj jūs pražu
vo t, mielieji draugai.” Stai
ga minioje paplinta žinia, 
kad suimtieji tebesą čia pat 
policijos nuovadoje. Minia 
išlaužia daboklės tvorą ir 
duris ir išleidžia suimtuo
sius.

Dažnai teko susitikti ir 
kartu dirbti su V. Kapsu
ku 1905-1906 metais ir 1907 
m. pradžioje — iki V. Kap
suko arešto. 1(905 m, rdVo- 
liuciniame judėjime) Lietu
voje V. Kapsukas suvaidino 
labai didelį vaidmenį. Nė 
vienas didesnis revoliucinis 
žemes ūkio darbininkų žy
gis neapsiėjo be V. Kapsu-i 
ko paskatinimo bei nurody
mų. V. Kapsukas nepripa
žino jokio kompromiso su 
caro valdžia bei su lietuviš
kąja buržuazija.

V. Kapsukas dėjo pastan
gas įstatyti LSDP į teisin
gas klasinės kovos vėžes. 
Jis skatino įtraukti į LSDP 
kaimų samdinius, kumečius, 
bežemius, mažažemius, ne
pasitikėti turtingaisiais, va-1 
dinamais “ūkininkaičiais.” 

Paskutinį kartą mačiausi 
su V. Kapsuku Krokuvoje, 
kai jis, pabėgęs 1913 metų 
pabaigoje iš. Sibiro, atvyko 

naizijų mokinių tarpo. Vyks- i užsienį. Nors palaužtos 
ta minčių pasidaliniritas ak-j &ymkatos, bet kupinas «ner- .

Įvykusi vėliau Leliūnuose 
panaši demonstracija vyko 
be jokių policijos trukdy
mu.

Po šių įvykių revoliucijos 
banga išsiliejo po visą 
Aukštaitiją. Policija viešai 
bijodavo rodytis demon
stracijų metu. Vieši mitin
gai padėjo paskleisti darbo 
žmonių tarpe revoliucinius 
socialdemokratų lozungus, 
socialdemokratų vardas bu
vo plačiai masėse žinomas.

•Ilgai būti vienoje vietoje 
buvo nesaugu^ Man teko 
persikelti į Šiaulius, čia 
buvo daugiau stambesnių 
fabrikų, daugiau darbinin
kų ir inteligentų, stipresnės 
socialdemokratų organiza
cijos. Sausio įvykiams pa
minėti čia vyko gausūs 
miesto darbininkų streikai. 
Bet su kaimo vietovėmis 
organizaeija turėjo žymiai 
silpnesnius ryšius, negu Pa
nevėžyje.

Birželio mėnesį .Šiaulių

Dvidešimtojo amžiaus pra
džioje Lietuvoje labai pa
sunkėjo darbo žmonių bū- 

‘ klė: pasireiškusi ekonomi
ne krizė labai apsunkino 
darbininkų, smulkiųjų vals
tiečių ir bežemių, samdinių 
padėtį. Kaimo jaunimas ir mieste įvyko politinių kali-
ištisos šeimos traukė į pra
monės miestus, masiškai 
emigravo į užsienį. Rusų- 
japonų karas dar labiau 
pablogino darbo žmonių pa

Revoliucinės socialdemo
kratų idėjos, paskleistos 
per atsišaukimus, brošiū
ras, nelegalius laikraščius, 
ypač lenininę “Iskrą,” ras
davo darbo žmonių ir pa
žangiosios' inteli g e n t i j o s 
tarpe didelį pritarimą. Ta
čiau pačios Lietuvos social
demokratų organiz a c. i j o s 
1905 m. revoliucijos išvaka
rėse buvo negausios ir silp- 

kalbėdavo, no?r . > v. ; .. . . , .‘ Noriu čia pateikti kai ku
riuos atsiminimus iš 1905

na beveik iŠ proto, išėjo. 
Jinai šalindavosi nuo žmo
nių, viena sau J 
dūsaudavo.! Jai rodydavo
si, kad jos sūnus paskui ja , .. . . .
vaikščioja ir jai išmetinėja'?1.6^ revoliucijos įvykių
už išdavimą.

Taipgi keliolika metų at
gal man teko susipažinti 
su vienu ; neprigulmingos 
bažnyčios kunigu. Vieną 
sykį, liiums bekalbant apie 
įvairius gyvenimo nuoty
kius, pradėjome kalbėti apie 
religiją. Ir aš iš jo kalbos 
supratau, kad jis yra lais
vų minčių žmogus. Jis man 
papasakojo, kad niekur ne
surasi nei peklos, nei dan
gaus, — mes tai turime ant 
žemės. Jis pasakojo, kad 
turtingas žmogus turi dan
gų ant žemės, o biednas 
vargšelis čia pat pekloje 
gyvena. Geri žmonės ange
lai, o blogi-—velniai. Aš jo 
užklausiau, ar jis taip ir sa
vo parapijonams kalba? Jis 
nusijuokė ir1 man atsakė: 
Jeigu aš taip kalbėčiau savo 
parapijonams, tai sekantį 
nedėldienį gal nei vienas 
parapijonas neateitų į baž
nyčią. O būti kunigu tai 
mano profesija. O prie to, 
nekuriuos žmones reikia 
pagązdinti pejda, nes tas 
sulaiko nuo blogų darbų. 
Pasirodo, ką kunigai para-' 
pijonams kalba, jie patys 
tuo netiki.

Taipgi perskaičiau kiiy- 
gą “Spartacus,” parašytą 
Howard Fast. Knyga yra 
labai interesinga ir būtų 
naudinga kiekvienam pasi- 
sakityti. Aš nuo savęs re
komenduoju, kad ji būtų iš
versta į lietuvių kalbą, ir 
kad LLD ją išleistų.

Našlaitė

Bonn, — Francūzijos už
sienio reikalų ministras Pi- 
nay atvyko, kad tartis su 
Adenąuęriu dėl Saaro su- 
tartie^•>.- .

• Lietuvoje, ypač jos kaimo 
vietovėse, kur man teko 
veikti, 

f

1905 metų pradžioje gy
venau Panevėžyje. Žinios 
apie “kruvinojo sekmadie
nio” įvykius gana greit mus 
pasiekė. Aptarėme tai ma
žuose susirinkimuose. Ypač 
tie įvykiai buvo diskutuoja
mi darbininkų “biržoje,” t. 
y. buvusioje Šeduvos gatvė
je. Panevėžyje sausio die
nomis įvyko tik atskirų 
įmonių darbininkų protesto 
streikai; viešam mitingui ir 
protesto demonstracijai su
organizuoti vietinės Pane
vėžio socialdemokratų or
ganizacijos dar buvo per 
silpnos.

Socialdemokratų organi
zacijos nutarė vasario 27 
dieną suorganizuoti dides
nę revoliucinę demonstraci
ją ir mitingą Kupiškyje. 
Revoliucinės kalbos klausė
si į demonstraciją atvykę 
su raudona vėliava apie 2 
tūkstančiai žmonių. De
monstracijai ir kalbėtojui 
apsaugoti buvo iškviestas 
ginkluotas revoliucionierių 
būrys iš Anykščių . Atsar
gos dėliai buvo nukirpti te
legrafo laidai, jungusieji' 
Kupiškį su kitomis vieto
mis. ’Pasisekus Kupiškio 
demonstracijai ir mitingui, 
greitu laiku įvyko panašūs 
revoliuciniai išstojimai ki
tose vietovėse: Skapiškyje 
balandžio 18 d. ir Kurkliuo
se balandžio 22 d. Demon
stracija Kurkliuose nepra
ėjo sklandžiai. Policija, nu
jausdama demonstracijos 
galimybę, susitelkė iš aplin
kinių valsčių ir pasislėpė 
klebonijoje. Kalbai prasi
dėjus, policija puolė kalbė
toją ir jį sumušė. Demon
strantai^ tačiau; išvadavo 
kalbėtoją.

nių paleidimas ir demon
stracija. Tos demonstraci
jos įkvėpėju ir organizato
rium buvo Vincas Kapsu
kas. Pirma, negu kalbėsiu 
apie demonstraciją, noriu 
pateikti keletą atsiminimų 
apie šį Lietuvos darbo žmo
nių tribūną ir įkvėpėją jų 
kovoje 1905 metais.
Susitikimai -su V. Kapsuku

Paminėsiu čia kai ku
riuos susitikimus su Vincu 
Kapsuku. 1904 metais, lie
tuvišką spaudą leidus, įvy
ko Šiaulių lietuvių geguži
nė, surinkusi nemažą būrį 
jaunimo iš studentų ir gim-

tualiausiais politiniais klau
simais, jaučiama, kad spau
dą leidus dalis jaunimo pra
dės taikstytis su caro val
džia. Ir tikrai pasigirdo 
balsų, kad socialistų idėjos 
lietuvių tautai netinką, kad 
Lietuvoje nesą turtuolių, 
kiekvienas “ūkininkas su 
savo samdiniais” kartu dir
bąs ir valgąs prie vieno sta
lo. Taip kalbėjo studentas 
Visbaras. Staiga pakyla 
neaukšto ūkio, žvilgančio
mis akimis jaunuolis ir už
duoda klausimą: o kas gi 
pasiima pinigus už parduo
tus grūdus? Pranešėjas, 
išvestas iš vagos, nežino, ką 
atsakyti. V. Kapsukas pra
deda kalbėti apie klasių ko
vą mūsų kaime, apie social
demokratų uždavinius. Re? 
voliucinė kalba padarė di
delį įspūdį gegužinės daly
viams.

Metams praslinkus, 1905 
m. vėl sutinku V. Kapsuką 
apsikrovusį nelegalia litera
tūra, vykstantį tiesiog iš 
Tilžės. V. Kapsuko baga
že nemaža revoliucinių at
sišaukimų, raginančių į ak
tyvią kovą su caro valdžia. 
Nutarta atsišaukimus pa
skleisti įvykstančiame vie
šame lietuviu vaidinime. 
Po vaidinimo toje pat salėje 
buvo numatoma surengti 
šokius. Į spektaklį atvyko 
daug lietuvių inteligentų iš 
tolesnių vietovių, atėjo ne
maža Šiaulių darbininkų, 
jaunimo. Staiga vaidinimo 
metu iš balkono ( pasipylė 
raudonų lapelių lietus. Va
karo dalyviai lapelius iš
gaudė. Policija uždarė išė
jimą iš balkono įr suėmė 2 
jai įtartinus žmones.

Pasibaigus spektakliui, 
“šaunusis” jaunimas kaip 
niekur nieko pradėjo tvar
kyti salę ir ruoštis šokiams. 
Vi.Kapsukas ragina šokių

I n e d a r y t i ir išsiskirstyti.'

gijos ir vilčių į ateitį, V. 
Kapsukas nuvyko pas Rusi-Į 
jos proletariato vadą V. I.L 
Leniną į Poroniną. Karui* 
prasidėjus, jis išvyko į Ško-Į 
tiją ir vėliau į Ameriką. 
Revoliucinė veikla, caro ka
lėjimai palaužė V. Kapsuko! 
sveikatą, ir jis prieš laiką! 
mirė. Kaip gaila, kad jam I 
neteko matyti revoliucijos 1 
triumfo Lietuvoje. I

1905 m. miesto darbininkų ' 
streikai turėjo ir ekonomi
nį, ir politinį pobūdį. Vyku- 
sieji tuo laiku kaimuose 
streikai teturėjo vien eko
nominį pobūdi. Streikai 
daugumoje palietė dvarus. 
Streikai buvo ypač paplitę 
per rugiapiūtę Suvalkijos 
Paprūsėje (Vilkaviškio, 
Naumiesčio ir šakių apylin
kių dvaruose), Joniškio ir 
Žagarės apylinkių dvaruo
se, Šiaulių apylinkės ir 
Troškūnų dvaruose. Joniš
kio apylinkės dvarų strei
kams vadovavo V. Kapsu
kas. Caro valdžia net visą 
eskadroną dragūnų buvo 
prisiuntusi dvarininkams 
gelbėti. Dragūnai viename 
dvarė buvo apsupę strei
kuojančius darbininkus 
kartu su V. Kapsuku. Ta
čiau V. Kapsukui pavyko 
užsimaskuoti ir vaidinti ku
mečio rolę, net kumečio 
vardu su dragūnų vyres
niuoju ir su dvarininku kal
bėtis. Dauguma atvejų dva
rų darbininkų reikalavimus 
buvo pažadėta patenkinti.

(Bus daugiau)

Bukavu, Kongą. — Adlai 
Stevensonas, kuris keliau
ja po Afriką, dabar ran
dasi Belgų Kongoje.

Jei Thmsta dar nepreni** 
tneruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kaa 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iŠ visa pa* 
Saulio.
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A. ČECUOV

Kapitono mundierins
(Pabaiga)

f —Varyk laukan! Pasa
kyk, kad šeštadienį! — po 
gana ilgo laukimo išgirdo 
jis kapitono krenkšėjimą.

•-t

tadienį, vieną, paskui kitą... 
Ištisą menesį vaikščiojo jis 
pas kapitoną, išsėdėdavo il
gas valandas prieškambary 
ir vietoje pinigų gaudavo 
pasiūlpmą n e š d i n t is vel
niop ir ateiti šeštadienį. 
Bet jis nenuliūsdavo, ne- 
murmėdavo, o priešingai... 
Jis net pastorėjo. Jam pa
tikdavo ilgas laukimas 
p r i e š k a m b a r y j e, “duok 
sprandan” skambėdavo jo 
ausyse lyg saldi melodija.

—Tuojau pažįsti, kur kil
mingas! — džaugdavosi jis 
kiekvieną kartą, grįždamas 
iš kapitono namo. — Pas 
Pitery visi tokie buvo...

Iki galo savo dienų būtų 
SAitikęs Merkulovas vaikš
čiotų pas kapitoną ir laukti 
prieškambaryje, jeigu ne 
Aksinja, kuri reikalavo at
gal pinigų, gautų už karvę.

—Parsinešei pinigus? — 
susitikdavo ji kiekvieną 
kartą jį.—Ne? Ką gi tu su- 
manim darai, šunsnuki? 
A... Mitka, kur žarstke- 
lis?

Kartą, pavakare, Merku
lovas ėjo iš turgaus ir vil
ko ant nugaros maišė an
glių . Paskui jį skubėjo 
Aksinja.

— Atsiimsi tu man na
mie! Palauk! — niurnėjo 
ji, galvodama apie pinigus, 
gautus už karvę.

Staiga Merkulovas susto
jo, lyg stabo ištiktas, ir 
džiugiai suriko. IŠ traktie
riaus “Linksmybė,” pro ku
rį jie ėjo, galvotrūkčiais iš
bėgo kažin koksai ponas su 
Cilinderiu, raudonu weidu ir 
girdomis akimis. Jį vijosi 
kapitonas Určiaievas su bi
lijardo lazda rankoje 
kepurės, susivėlęs, apspu
ręs. Jo naujas mundierius 
buvo visas kreiduotas, vie
nas antpetis persikreipęs.

—Aš priversiu tave lošti, 
sukčiau! — rėkė kapitonas, 

' smarkiai mosuodamas laz
da ir šluostydamas prakai
tą nuo kaktos. — Aš išmo-. 
kyšiu tave, bestija, kaip loš
ti su padoriais žmonėmis !

—Pasižiūrėk, kvaile! — 
sušnibždėjo Merkulovas, 

' kumštei ėdamas žmonai į 
pašonę ir kikendamas. — 
Tuojau matyti, kur kilmin- 

, gas. Jeigu pirklys ką nors 
pasisiūdina savo mužikiš
kam snukiui, tai ir galo dė
vėjimui nėra, dešimt metų 
valkioja, o šitas jau sune
šiojo mundierių! Nors imk 

~xir naują siūk!
—Eik paprašyk pas jį 

^pinigu! — tarė Aksinja. — 
Eik!

—Ką tu, kvaiše! Gatvė-1 
je? Ir nemanyk... Nors 
ir kaip priešinosi Merkulo
vas, bet žmona privertė jį 
prieiti prie įsiutusio kapi
tono ir užsiminti apie pini-

. gus.
—Eik šalin!—atsakė jam 

kapitonas. — Tu man įky
rėjai !

—AŠ, jūsų kilnybe, su
prantu ... Aš nieko... bet 

.žmona... neprotingas su
tvėrimas... Patys žinote, 
kiek proto bobiškoje galvo
je...

—Tu man įkyrėjai, sakau 
tau! — subliovė kapitonas, 
išsproginęs į jį girtas, 
drumstas akis.—Eik šalin!

—Suprantu, jūsų kilnybe! 
fcfet a3 kas link bobos, nes 
teikitės žinoti, tie pinigai 
už karvę... Tėvui Judai 
karvę pardavėme...

, be ’

Newark, N. J
Didelis džiaugsmas

Laisvės vajininkų viltis 
širdyse liepsnoja, 

gyvos teisybės 
dienraštį skleisti 
užsimoja.

Jie, kaip pulkai žvaigždžių, 
'šviečia takus;

Kaip akmenys planetų,— 
jiems niekas neklius, 

Nenustos jie žadinti 
snaudžiančių tamsoje.

Anna Warwick- 
Arlauskienė

■Balandžio 24 d. įvyko di
džiulis LLD 11 kp.' parengi
mas, kurio visas uždarbis bu
vo skiriamas į Laisvės $10,000 
fondą. LLD 11 kuopa statė 
scenon komediją “Prašvilpta 
Laimė’’—kurią suvaidino New 
Yorko Lietuvių Liaudies Tea
tro aktoriai, šią komediją pa
rašė Andrius Skripka, ji yra 
dviejų veiksmų ir per visą 
vaidinimo laiką, vis juokai ir 
juokai, kurie surišti su be
mokslio pasenusio kavalie
riaus gyvenimu. Senbernis per 
laikraščius ieško turtingos 
merginos arba našlės apsive- 
dimui, ir gražiai be darbo 
baigti gyvenimą.

Na, o tokių dalykų randasi 
pilna netik pas lietuvius, bet 
pas visas tautas, čia tenka di
delis kreditas A. Skripkai už 
komedijos parašymą, o akto
riams už šaunų vaidinimą ir 
mūs prijuokdinimą. Mes ilgai 
jūsų nepamiršime!

Po vaidinimo mūsų gaspadi- 
nės jau buvo prisiruošusios su 
gardžia vakariene, kur svečiai, 
prisijuokę per dvi valandas, 
užbaigė vakarą prie šaunaus 
bankieto.

Ačiū visiems už atsilanky
mą į. šį gražų parengimą. O 
kurie neatsilankėte, gailėsitės. 
Kui’ie aukojote Laisvės fon
dui, tai jūsų vardai tilps tame 
laikraščio skyriuje.

LLD 11 kuopa labai ačiuo- 
ja B. Jakaitienei už auką-—9 
tuzinus kiaušinių, šešius sva
rus varškės ir už sūrį banke
tui. Ji visada mūsų parengi
mams ką nors gražaus aukoja. 
’Ačiū jums, draugės ir drau
gai, kurie rūpinotės ir įdėjote 
daug darbo, kad šis gražus 
parengimas įvyktų. Tegu jūsų 
visų gyvenimas būna gražus, 
kaip malonus pavasario rytas.

J. M. L.

Laisvės metinis piknikas, 
Didžiojo Nęw Yorko Apylin- 

; kėje, bus Liepos-July 3,1955. 
—A-a-a... tu dar kalbė- ' National Hall & Park, 65-13

si, pūzdre! |3$th Ave., Woodside, N. Y.
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Kapitonas užsimojo ir 
terkšt! — Nuo Merkulovo 
nugaros pabiro anglis, iš 
akių — žiežirbos, iš rankų 
iškrito kepurė... Aksinja 
apstulbo... Valandžiukę ji 
stovėjo nejudėdama, kaip 
Loto žmona, paversta drus
kos stulpu, paskui užėjo į 
priekį ir nedrąsiai žvilgte
rėjo į vyro veidą... Jos di
džiausiam nustebimui, Mer
kulovo veide švitėjo laimin
ga šypsena, besijuokiančio
se akyse blizgėjo ašaros...

—Tuojau matyti, kur ti
kri ponai! — niurnėjo jis.— 
Žmonės delikatiški, išsilavi
nę... Lygiai taip būdavo... 
į tą pačią vietą, kada nešio
jau kailinius baronui Špu- 
celiui, Eduardui Karličiui... 
Užsimoja ir terkšt!—Ir po
nas podporučikas Zembula- 
tovas taipogi... Nuėjau 
pas juos, o jie pašoko ir iš 
visų jėgų... Et, praėjo, 
žmona, mano laikas! Ne
supranti tu nieko! Praėjo 
mano laikas!

Merkulovas numojo ran
ka ir, surinkęs anglis, nu
kiūtino namo.

Kai

f** į neaugau

Worcester, mass atarb° dsti

su kiekviena saulėta ir tcbeil- 
gėjančia diena.

Nespėsime nei 
kaip prisiartins didžiųjų pik
nikų sezonas. Tai vasariniai 
bendri parengimai, kurie už
duoda mums visiems daug rū
pesčių*—daug darbo, tai mū
sų rugiapiūtė!

Du- didieji piknikai ir abu 
lygiai svarbūs šios apylinkės 
pažangiajam lietuviškam ju
dėjimui. Vienas iš jų—-pirma
sis, įvyks birželio (June) 12 
dieną, Lawrence Maple Park, 
Methuen, Mass.

šį pavasarį pikniką rengia 
Mass, valstijos lietuviai ir iš 
visų kolonijų lietuviai suva
žiuos, kad pasveikinti anksty
vą beprasidedančių gražiąją 
vasarėlę. Po slegiančio žiemi
nio nuovargio bus labai malo
nu visiem atsikvėpti tyru pa
vasariniu oru žaliajame Ma
ple Parko gojuje. Parkas la
bai gražus: žalieji klevai, 
ąžuolai ir pušys suramins sie
lą kiekvienam dalyviui.

Gi kitas— didysis piknikas 
spaudos naudai, yra rengia
mas Naujosios Anglijos lietu
viškų organizacijų. Jis įvyks 
Montello lietuvių Tautiškame 
Parke, Brockton, Mass., liepos 
(July) 3 ir 4 dienomis.

Abu piknikai šioj apylinkėj 
yra tradiciniai įsigyvenę į pa
stovų paprotį per ilgą eilę me
tų. Kas metai tokie piknikai 
įvyksta taip gerai, kaip gerai 
dėl jų būna pasidarbuota. Tai 
reiškia, jei šiemet pasidarbuo
sime geriau, negu kada nors 
praeityje, tai ir pasekmes ap
turėsime daug geresnes. Nes 
visuomet galima daryti pa
žangą. Ką tik darome, iš visko 
galima pasimokinti, jei to pą- 
'geidaujama. Mažiau klaidų, o 

j daugiau naudos, žinoma, rei- 
j kia; nesigailėti daug energingo

i ir daug gerų pa
stangų iš anksto.

šioj apylinkėj randasi daug 
tūkstančių 
visų lietu v 
nizacijų 
vienoj kolonijoj kuopos ir 
tūkstančiai “Laisves” bei kitų 
laikraščių skaitytojų,—tai mi
nia, kuri gali sudaryti' masi
nius piknikus, jei tą dieną 
dauguma panorėtų paįvairin
ti savo nuobodų gyvenimą ir 
tuomi gerokai sustiprinti bran
gią sveikatą. Pagaliau, tenka 
pasakyti, jog visi pažangieji 
lietuviai turėtų įsitikinti, jog 
yra didelis reikalas paremti 
tokius piknikus ir pačią demo
kratinę spaudą, kuri kovoja 
už liaudies reikalus, kas die
ną ir be sustojimo.

Na, tai kaip reikia veikti 
šiais metais besiartinant pikni
kams? Nagi taip pat, kaip ir 
kiekvienais metais. Tik smar
kiau ir geriau darbuotis, kad 
tie piknikai duotų dar geres
nes pasekmes.

Jeigu tai imant birželio 12 
d. Maple Park pikniką, tai jo
kių tikietų nėra pardavinėti iš 
kalno, bet yra pageidautina, 
kad kolonijose kas nors būtų 
padaryta to pikniko naudai. 
Tokia kolonija būtų pagirta ir 
kredituojama viešai, kaipo pa
sidarbavusi kolonija.

Pats svarbiausias darbas, 
tai reikia rūpintis jau dabar, 
kad kaip daugiausia žmonių 
sutraukti Į Maple Parką bir
želio (June) 12-tą. Reikia iš 
kalno prirengti žmonių nuve
žimą į pikniką, žiūrėti, kad iš 
kolonijų šiemet daugiau žmo
nių nuvažiuotų į pikniką, negu 
pernai buvo.

Tame tai ir glūdi pikniko 
geresnis pasisekimas

Kuodaugiausia žmonių suva
žiuoti iš visų miestų ir mieste
lių ! Toks privalo būti mūsų 
obalsis.

Kalbant gi apie spaudos 
iMkniką. July 3 ir 4 dd., tai 
yra sekmadienis ir pirmadie
nis (taip išpuola šiemet), tai 
jau’ kitas klausimas, šitam di
džiajam —“Laisvės”— pikni-

Į liptuvių, gyvuoja 
įškų didžiųjų orga- 

apskritys; veik kiek-1

Šių metų piknikai 
Massachusetts valstijoje

Dienos jau darosi viliojan- .kui irgi reikia darbuotis jau 
čiai gražios. Pavasaris aiškėja I dabar. Darbuotis visą laiką ir 

iki liepos 3, kur suvažiavę į 
montelliečių pūšyną užbaigsi-

apsidairyti, *me pirmosios dienos pikniką. 
Lai eina jau’ dabar geras pri
sirengimas į abu piknikus.

šiemet liepos 3-Čios dienos 
pikniko įžangos tikietai su do
vanomis padaryti kitokioj for
moj sulyg naujuoju patvar
kymu. šiemet tikietai nesupor- 
celiuoti į smulkias dalybas se
rijomis. žmogus nežinodavo, 
ką perka. Pirmiau tik . prie 
vartų tikietas būdavo pen
kiasdešimt centų. Gi dabar— 
su lyg nau j uo j U patvarkymu, 
tikietai sudaryti į knygutes 
(vienuolika tikietų knygutėj) 
ir visi tikietai lygūs: po 50ė. 
Dabar žmogus žino, ką jis 
perka. Daugiau tikietų turėsi 
—daugiau ir progų turėsi do
vaną gauti.

Su tom serijom reikėdavo 
apeiti labai daug žmonių, su
gaišinti daug laiko, o tankiai 
su maža nauda. Dabar irgi rei
kės apeiti daug žmonių no
rint parduoti daug tikietų, bet 
pardavus tiek pat tikietų, bus 
didesnė nauda. Tik reikia dar
buotis visiems. Pasiimti po 
knygutę—po daugiau ir par
davinėti, kur tik yra proga ir 
galimybė,, kad savo dienraš
čiui suteikti kuo geriausią pa
ramą.

Jei visi netingiai—širdingai 
darbuosimės, tai galime tikėtis 
šiais metais pasekmingesnių 
piknikų visais atžvilgiais.

Rengėjai iš savo pusės sie
kias! šiemet “Laisvės” piknike 
liepos 3 duoti didelę ir puikią 
dainų programą. Tad prašome 
lietuvišką visuomenę dalyvau
ti ir pasigrožėti.

J. M. Karsonas

Philadelphia, Pa.
širdingai dėkojame

Balandžio 3 d. pasimirė 
mano draugas (vyras) An
tanas Degutis. Balandžio 
7 d. tapo palydėtas į West 
Laurel Hill krematoriją.

Per virš aštuonių mėne
sių sirgimo laiką jį lankė 
daugelis jo gerų prietelių 
ir suteikė jam daug vilties 
nugalėti tą biaurią, nenu
galimą ligą. Taipgi labai 
daugelis jo pažįstamų iš to
liau prisiuntė daug laišku
čių po to, kai dienraštyje 
Laisvėje buvo paminėta, 
kad Antanas sunkiai serga. 
Draugų širdingą užuojauta 
sunkioje ligoje kėlė jam 
ūpą. Mums, jo šeimai, ir
gi buvo daug smagiau, kad 
mūsų tėvas turi daug prie
telių.

Taipgi mirusįjį skaitlin
gai aplankė ir didelis bū
rys palydėjo į amžino atil
sio vietą.

Visiems geradėjams • as
meniškai padėkoti neįma
noma. Todėl prašome ger
biamus Laisvės leidėjus iš
spausdinti dienraštyj šiuos 
mūsų širdingus f padėkoji
mus visiems, Antano Degu
čio draugams ir piete
liams.' .

Su aukšta pagarba, 
Petronėlė Degutienė 
Sūnūs Antanas ir 
Adolphas Degučiai

BIZNIERIAMS
Būti kokiame nors biznyje 
nesiskelbti tai tas pats,ir 

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 skelbkis Lais
vėje I

Amatininkai, pajiėškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausitą pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žejtna.

Brockton, Mass.
Mūsų ligoniai, 
LAISVĖS SKAITYTOJAI

Dainininkas ir (Liuosybės 
Choro pirmininkas W. Yodei- 
kis pergyveno operaciją ir vi
sus hospitales sunkumus. Da
bar serga namuose, 18 Bun
ker Ave. Eina geryn.

Joseph Kaminskas išbuvo 
hospitalėje keletą savaičių. 
Perleido sunkią operaciją. Da
bar jau1 namie. Gyvena 16 Hol
brook Ave. Dar turės gerai pa
silsėti, kol tikrai pasveiks.

Sunkiai serga Elzbieta Že
maitienė, randasi Brockton 
Hospital. Jos liga yra rimta, 
sunkiai duodasi gydyti. Gal jai 
prisieis ilgiau pabūti ligoninė
je. Gyvena 82 Merton St.

Ligoniams linkiu laimingai 
pasveikti.

Geo. Shimaitis

BALTIMORE. MD.
✓

Sekmadienį 
Gegužės-May

PIKNIKAS
Paramai Dienraščio Laisvės

i

Menininkai iš New Yorko
Duos Šaunią Dainų Programą

SLOVAK NATIONAL HOME PARK 
6526 HOLABiRD AVENUE

Philadelphia, Pa.
GERAI PAVYKO 

KONCERTAS

John Lekevičįaus Muzika
Gros nuo 2:30 iki 7-tos valandos vakaro

Kaip “Laisvėje” buvo gar
sinta per ilgoką laiką apie tą 
puikųjį operetišką koncertą 
(“Bailus Daktaras”), tad vis
kas taip ir įvyko:

Kviečiame visus atsilankyti, išgirsti malonių dainų, 
pasišokti, linksmai laiką praleisti gražioje vietoje ir- 

tyrame ore.

Balandžio 23-čią d. iš New 
Yorko-Newarko atvykę talen
tuoti artistai philadelfiečiams 
perstatė tokį spektaklį, kokio 
jie nebuvo matę... Paprastiems 
duetams, kvartetams ir solis
tams dar nėra taip reikalingi 
prigimti gabumai. Bile kas, tu
rėdamas gerą balsą, gali pra
silavinti dainuoti. Bet operečių 
lošime pasirodo visai kas kita: 
operą, arba operos ištrauką, 
operetę dainuojant, jau reika
linga turėti ir talentus. Nes be 
talentų, kad ir gerai prasilavi
nę artistai, vistiek nebegali 
prisilyginti prie talentuotų ar
tistų.

Perstatyme operetės “Bai
lus Daktaras” pasirodė, kad 
artistai turi prigimtų gabumų., 
Jie he tiktai kad turi tinka
mus balsus, bet gerai išmokę 
ir nūdavimus. Artistiškai su
geba naudoti, reikalui esant, 
kūno judėjimus ir pakrypi
mus, ir savo akių vairą nusta
to reikalingon kryptim Nors 
praeityje turėjome daug kon
certų ir teatriškų veikalu per
statymų, bet, rodosi, kad nie
kados žiūrovų taip nesužavė
jo ir jų širdžių taip ne užkerė
jo, kaip kad šį operetė. Publi
ka savo delnų plojimais neda- 
leido nė nuo estrados pasi
traukti mūsų artistams, vis at
šaukė atgal, reikalaudami 
daugiau, ir daugaiu. šį kon- 
certą New Yorko ir Newarko 
artistai taip gerai atliko, kad 
iš darbininkų klasės meninin
kų negalima geriau reikalau
ti...

Svečių irgi privažiavo daug 
iš tolimesnių kolonijų. Iš New 
Yorko irgi gražus būrelis sve
čių atvyko. Tarpe jų buvo ir 
“Laisvės” laikraščio gaspado- 
rius Buknys ir redaktorius A. 
Bimba.

3S

LOWELL, MASS. 91
GEGUŽES-MAY £1
Šeštadienį, gegužės 21 dieną Lowellis 

turės šaunų pokilį

BANKIETAS
SU LABAI ŠAUNIA DAINŲ PROGRAMA

Menininkai iš New Yorko
Atvyksta palinksminti rytiečius gražiomis dainomis

Am. Liet. Pil. Kliubo Salėje .
rler St. Pradžia 6-tą vai. vakare

Kviečiame visos apylinkės lietuvius dalyvauti 
šiame bankiete. Bus gera vakarienė ir įspūdin
ga dainų programa, kurią mums duos žymūs 
menininkai iš New Yorko.

šis Banketas Yra Rengiamas Paramai 
Dienraščio Laisvės

Visoje Amerikoje eina vajus sukelti $10,000 
fondo išlaikymui dienraščio Laisvės. Tad pri
sidėkime ir mes prie to gražaus apšvietos reika
lo—paremkime dienraštį Laisvę.

Dėmesiui Norwood, Mass

Gegužes 22 May
A. Bimba laike programos 

pertraukos pasakė trumpą, bet 
jaudinančią prakalbėlę, laik
raščio Laisvės reikalais.

Tikrai neteko sužinoti, kiek 
surinko laikraščiui paramos. 
Bet šis parengimas puikiai pa
sisekė netiktai meniškai, bet 
ir finansiškai. Tą dieną ir iš 
mėlynos padangės, “geraširdis 
tėvas” susimylėjo ant pažan
giųjų, ir davė jiems šiltą, gie
drią dieną. Kai katrie svečiai 
buvo nepatenkinti, kad mūsų 
darbščiosios gaspadinės paga
mino permažai skanių lietuviš
kų dešimkių. Teko girdėti, kai 
kurių veikėjų išsireiškimus, 
kad jie taip pamilo New Yor
ko-Newarko menininkus, kaip 
savo geriausius gimines! Tai 
linksma girdėti, kad tokie 
draugiškumo mazgai užsimez
ga. Koncerte Buvęs

Jei tamsta dar neturi Me* 
telionio knygos “Apie Dievus 
ir ‘Žmones,” tai pasirūpink įsi* 
gyti* Kaina $1.50. Gaunama 
Laisvės knygyne.

■, J.

Čia įvyks gražus pokilis paramai

Dienraščio Laisvės
Sukėlimui $10,000 Vasarinio Fondo

Grupė Menininkų iš New Yorko 
DUOS ĮSPŪDINGĄ DAINŲ PROGRAMĄ

Bus ir kitokių įdomumų, tad būkite visi šiame popie
tyje, nes turėsime sau daug malonumo.

Finų Svetainėje
37 Chapel Court, Norwood, Mass.

Prasidės 3-čią valandą dieną \

Labai lauksime svečių iš kitų miestų. Norwoodie-
I čiai lankome kitų kolonijų parengimus, tad to paties 
| laukiame ir iš kitur.

UI > — .................. n urn iwiibumwiim-.............        .. - .. L.
3 psl.—-Laisvė (Uberty)' Antrad., Gegužės (May) 3, 1955
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Daugiau sveikinimą 
Vilnies suvažiavimui

Dar sekami pažangiosios 
spaudos prieteliai Įteikė svei
kinimų Chicagos dienraščio 
Vilnies dalininkų suvažiavi
mui :

Martynas Urba . 
. R. ir E. Mizarai 

Brooklyn ietis A. 
A. Balčiūnas . . . 
Joe ................
C. Briedis........
Petras šolomskas 
Knygvedė ........
Woodhavenieciai 
Baltrušaičiai . . . 
Grikis ..............
S. Večkys..........

‘ M. Grigas........
Stakovas ............
Gaila, kad praėjusi sekma

dienį neturėjome jokių paren
gimų, tad nebuvo progos susi
tikti daugiau mūsų gerųjų 
spaudos rėmėjų ir paimti iš 
jų sveikinimus. O laiko labai 
mažai bepaliko: Vilnies suva
žiavimas įvyks jau ateinanti 
sekmadienį, gegužės 8 d.

štai ką, tačiau, draugai ga
lite padaryti: pašaukite 
fonu (Virginia 9-1827) 
kada ir Įteikite pažadą, 
pažadas bus priimtas už
ną pinigą, nes žinau*, kad jį 
pilnutinai ištesėsite. Padaryki
te tuojau, nes sveikinimus rei
kės pasiųsti nevėliau penkta
dienio. A. Bimba

tele- 
bile 

Jūsų 
gry-

Našlė gaus atpildą
Gaisragesio našlei Regina 

Rita Feldman New Yorko vy
riausias teismas priteisė gauti 
iš miesto $150,000 atpildo už 
vyrą. Jos vyras Julius mirė 
nukritęs iš 6-to aukšto nuo 
gaisragesių, kopėčių. , .

Skunde sako, jog jo mirtis 
įvykę -dėl to, kad vandentie
kis (hydrant) neveikė. Lieps
noms ir dūmams jį apsupus, o 
yąndeniui sustojus per keletą 
minutų, jis apsilpo ir nukrito. 
Feldmanas, praėjusiojo karo 
veteranas, buvo išdirbęs de- 
partmente tik penkerius me
tus, kai sutiko mirtį.

Autoritetas uždarys 
3rd Avė. gelžkelj

Transit Autoritetas 3 bal
sais prieš 1 nutarė uždaryti 
gelžkelį gegužės 12-tą. Prieš 
balsavo tik 1, Henry K. Klein. 
Vieno nario nebuvo posėdyje, 
tačiau žinoma, kad jis visuo
met balsuodavo su1 tais trimis.

Linija buvo pirmoji iš grei
tojo susisiekimo linijų New 
Yorke. Ji ištarnavo 75 metus. 
Traukiniai kursuodavo nuo 
Chatham Square, Manhattan 
salos smaigalyje, iki 149thSt. 
Kas dieną juomi tebevažinėja 
35,000 keleivių. Tiesa, kelei
viai sumažėjo pakėlus f erą. 

■Tačiau tiems, kurie naudojasi 
linija, tas patarnavimas yra 
labai reikalingas. Vartotojai 
ir unija protestavo prieš už
darymą.

* Buvusio gubernatoriaus už
dėtas miestinėms linijoms kon
troliuoti Autoritetas sako, kad 
linija neša didelius nuostolius. 
Sako, tą liniją pavaduos po 
2nd Avė. tiesiamasis požemi
nis.

Kovojantieji prieš nugriovi
mą linijos sako, kad 2nd Ave
nue požeminio dar nebus per 
porą ar daugiau metų. O žmo
nėms reikia važinėti šian
dien. Jie taipgi parodinėja, 
kad gaisragesyba, policija ir 
daug kitų Įstaigų, netgi gat
vės ir vieškeliai automobi
liams, miestui neneša pelno, 
vienok jie palaikomi, nes jie 
reikalingi. Sako, tokiu z pat 
svoriu turėtų būti vertinami ir 
žmonės, kurie turi važinėti 
gelžkeliais ar busais —jiems 
patarnavimas turėtų būti sta
tomas pirm pelno.

Paskyrė bedarbiu 
patarėjams fondą

G u bern ator i us TI arri manas 
pasirašė bilių, kuriuomi paski
riama $50,000 fondas Įkūri
mui prie valstijinio darbo de
partment© speciali© senes
niems bedarbiams patarimų 
skyriaus. Jo specialė pareiga 
bus pagelbėti gauti darbą virš 
45 (metų amžiaus darbinin
kams, kurie jau skaitomi dar
bui gauti perseni, o senatvės 
pensijai gauti 20 metų per- 
jauni.

Gaso kainos jau buvo 
daug pakeltos

Washingtone vykdomame 
svarstyme gaso kainų, tarpe 
kitų liudytojų, buvo ir New 
Yorko miesto majoras Wagne- 
ris. Majoras buvo ten nuvykęs 
protestuoti prieš naują kainų 
kėlimą, kurio reikalauja Te
xas natūrali© gaso kompani
jos.

Majoras sakė, jog po Įvedimo 
natūrali© gaso, Texas kompa
nijos New Yorko kompani
joms gaso kainas jau pakėlė 
44 procentus nuo 1951 metų. 
Sakė, kad New Yorko kompa
nijos jau tikisi, kad tos kainos 
neužilgo dar bus pakeltos 12 
procentų.

Jeigu tas dabar reikalau
jamas pakėlimas Įvykių, New 
Yorko miesto ir artimosios 
Long Island, gyventojai turėtų 
bėgiu vienerių metų sumokėti 
už gasą $11,000,000 daugiau, 
negu sumoka dabar.

I

kart

New Yorke pavartota 
nemažai tą čiepų

Tyrinėjimas parodė,
mažiausia 219 newyorkieČių 
buvow įčiepyti tuo Cutter labo
ratorijos gamintu serumu, ku
rį dabar uždraudė vartoti. Da- 
leistina, kad bus buvę dau
giau tokių įčiepijimų, kadangi 
pilnutini raportai buvo gauti 
nuo 179 daktarų iš 250 gavu
sių to serumo. Išsiųsti 65 in
spektoriai surinkti likusį se
rumą ir apie jį žinias.

Sveikatos department© ins
pektoriai pasikalbėjimuose su 
daktarais sužinoję, kad dau
gelis gavusiųjų tų čiepų yra 
pačių daktarų ar jų giminių 
vaikai ir tūli suaugusieji.

Kol kas mieste nuo tų čie
pų susirgimų nebuvo. Trys šio
mis dienomis susirgusieji po
lio liga nebuvo čiepyti.

Po šio išgązdinimo, dauge
lis tėvų bijosi tų čiepų,- nors 
serumas būtų ir iš kitur gau
tas. Sveikatos komisijonierius, 
daktarė Leona Baumgartner 
sako, jog čiepijimas mokyklo
se nėra verstinas. Gali atsisa
kyti. Tačiau miestas serumą 
patikrins pirm vartojimo mo
kyklose.

Valstijinis sveikatos komisi- 
jonierius Hilleboe pranešė tos 
įstaigos skyriams visoje vals
tijoje, jog pirm gegužės 6-tos 

, gaus pakankamai serumo įčie- 
pyti 750,000 vaikų.

- Nassau apskrityje 39 vaikai 
gavę tl| Čutter laboratorijos

,___

jokio susitarimo.

Sako, kad transporto 
darbininkai jau serga

Valdinis Transit Autoritetas 
balanddžio 28-tą buvosusitikęs 
su Transport Workers unijos 
atstovais. Tačiau sakoma, kad 
neprieita
Miestinis tarpininkas Įgalintas 
sušaukti sekamą pasitarimą, 
tačiau diena nebuvo nustatyta.

Tuo tarpu spauda skelbė, 
Ikad, tuojau po nutraukimo de
rybų, didžiajame autobusų ga
raže East New Yorke prasidė
jęs delsimas darbo (slow 
down) ir masinis darbininkų 
pasisakymas- “sergančiais.” Jie 
eina namo. Anot spaudos, tas 
“kritiškai” sustabdė pataisų 
darbus.

Stotis yra milžiniška šapa, 
samdanti apie 2000 darbinin
kų. Iš ten išsiunčia į darbą vai
ruotojus. Ten busai taisomi, 
apvalomi, pripilami kuro. Iš 
ten aptarnaujamos 18 Brook-- 

1 lyno ir Queens miestinių lini
jų, 593 kelionės.

Sakoma, jog darbininkai ne 
mažiau* supykdinti atėmimu 
mokesties už pirmą ligos die
ną, kaip kad ir nesuteikimu 
prašomo algos priedo. Ta pir
moji ligos diena, lig šiol buvo 
mokama. Dabar nemokės, jei 
neišserga 9 ar daugiau dienų.

Reikalauja mokesties prie
do po 17 c. per valandą.

Apdovanojo vaikus
Nors kartą susiprasta apdo

vanoti vaikus už gerą darbą. 
Massapequa miestelio bankas 
apdovanojo 3. berniukus $25 
dolerių bondsais.

Vaikai pasižymėjo tuo, kad 
bėgdami pro banko duris žais
mingai čiuptelėjo už klemkos. 
Durys atsidarė. Nustebę, kad 
po darbo valandų bankas at
daras, patikrino. Radę be “gy
vos dūšios,” raportavo- polici
jai. Pasirodė, bankininkai bu
vo užmiršę užrakinti duris.

Areštavo degtindarius
Hackensack upe plaukio

janti pervaža pasirodė labai 
darbinga, vienok nesimatė jos 
plaukiojimo tikslo. Policija pa
tikrino. Rado baigiamą Įreng
ti slaptą degtinės varyklą, ku
ri per dieiią galėtų padaryti 
po 500 galionų degtinės.

Suimti ant pervažos rastieji 
4 vyrai, sykiu su visa manta. 
Jų ten Įdėtas apie $50,000 iš- 
kaštis ir kelios savaitės darbo 
jniėjo niekais.

Numažina pieno kainą
Prekiautojai pienu žadėjo 

numažinti pieno kainas po 
pusantro cento nuo kvortos. 
Naujosios kainos turėjo Įeiti 
galion gegužės 1-mą. Tai pa
daro ne savais kaštais, bet žy
miai numažinus farmeriams 
mokestį už pieną, pasinaudo
jant pieno gausos sezonu.

Kalėjime visą amžių 
už $1.15 grobi

Bronx teisme nuteisti Le 
Roy Louis, 19 m., ir Henry 
Thomas, 26 *n. Juos gali baus
ti kalėti visą amžių. Kaltino, 
kad jie apiplėšime užmušė 71 
m. amžiaus Alexander Breu- 
tofsky. Jis buvo atrastas pri
muštas ir uždusintas savo na
mų koridoriuje.

New Yorke areštuotas 22 
metų amžiaus vyrukas, du po 
17 metų ir trys jaunesni. Įta
rė, kad jie, kaip grupė, siau
tėjo po Central parką tikslu 
apiplėšinėti ten atėjusius.

Bronxe prasidėjo keista by
la : areštuotas vyriškis, įtartas 
kaip nužudytojas asmens, 
rio niekas nematė gyvo 
mirusio nuo 1950 metų.

ku- 
nei

New Yorko centre taksikas 
pavojingai sužeidė Robert 
Goldstein, atvykusi iš Scars
dale.

kuriMrs. Helen Steidle, 
mieste paklaidino auklėtinę 
mergaitę, nebus kalinama, nes 
daktarai pripažino, jog 
jausmingai nepastovi.

jinai

krauMacy departmentinių 
tuvių firma steigia milžinišką 
prekybos centrą Roosevelt 
Field, L. I. Užims 130 akrų 
plotą.

NEW YORK

ta-

Politikierių telefonai 
periminėjami

Washingtone tebesitęsia 
svarstymas skundo, kad New 
Yorke periminėjami asmenų 
pokalbiai telefonu. Buvo tebe- 
klausinėjamas newyorkietis 
advokatas Keating, buvęs New 
Yorko miesto Anti-Crime Ko
misijai patarėjas.

Keatingas sakė, kad politi
nių asmenų pokalbių perimi
nėjimas, New Yorke yra 
čiai paplitęs,” jau tapęs 
d imu.” Jis sakė:

“Vardan visuomenės 
periminėjimas

Long Island gelžkelių firma 
skelbia Įvedanti šiai vasarai 
125 naujus vagonus, kuriuose 
bus mechaniška oro kaita, pa
gerintos šviesos ir kitos mo
ti erniškos naujovės.

pla- 
įgu-

gero
vės, periminėjimas telefonu 
turėtų būti visiškai uždraus
tas.” Jis tikrino, kad joks tiks
las nepateisina to Įsibriovimo 
į asmens reikalus.

Policijos viršininkų sąjun
gos atstovas Andrew J. Kava* 
naugh, ragino Kongresą leisti 
policijai ir kitiems valdžios 
pareigūnams periminėti tele
fonus.

L. Kult. Centro Gėlyno 
Apyskaita

Į pavasarinį gėlėyno. fondą 
šiemet gėlių mėgėjai sudėjo 
$28. Jeigu ne tvoros dažy
mas, tai arba, fonde dar būtų 
keletas dolerių1 atlikę, arba 
kas nors naujo gėlynan būtų 
buvę Įdėta. Bet, kaip maty
site, dėl tvoros gėlininkas 
sidarė nedatekliaus.

Išlaidos yra sekamos:
Tvorai dažai, aliejus, 

voliukas (roller) $1
Smaigoms dažai, aliojus 

ir stulpeliams

pa

3.00

Jelke nuteistas 
du metus kalėti naikint . . • •............  1.58

Nuodas piktžolėms
pievutėj naikint . . . 1.47

cementas ................ 4.30
Įvairios trąšos .......... 4.49
Nupirkta Taikos rožė 2:50
Sėkla ........................... .30
Spyna ........................... 2.58
Lopeta .............. . 3.49
Pruning shears ..........
Chlordane skruzdėms

1.25

Policistą išteisino
Policistas Robert Surrey 

po išteisintas. Jis buvo teisia
mas už tai, kad nušovė 15 me
tų John Sterling. Vaikas buvo 
vienu* 4 Įtartų Įritime tuščios 
atmatų bačkos Į buto langą, 
kuris sužvangėjo, o buto savi
ninkė suspigo išgąstyje.

Policistas teisinosi, kad, jis 
manė, jog įvykdyta kokia bai
si kriminalybė. Pamatęs ‘ ber
niukus bėgant, jis Įsakęs 
stoti, šovęs tiktai tuomet, 
nepaklausė; '

Išlikusieji gyvais vaikai 
karto sakė, kad tuomet buvęs 
smarkus viesulas Įrito bačką Į 
langą, kurio apačia stovi ly
giai su šaligatviu. Paskiau 
spaudoje buvo rašoma, būk 
vienas tos grupės berniukas 
prisipažino bačką rites.

Abi pusės turėjo liudytojų. 
Policistui daug padėjo tas, 
kad daręs pomirtini vaiko ty
rimą daktaras liudijo, jog vai
kas galėjęs būti gerokai Įsi
gėręs. Tokioje padėtyje galė
jo būti priekabingas ir policis
tas negalėjo nešauti.

Paskelbdamas nuosprendį 
teisėjas Leibowitz išbarė sū
naus netekusius tėvus, kad jie 
leido 15 metų vaikui būti sve
tur iki 2 vai ryto. Taipgi iš
barė tą šeimą, kurios bute jau
nukų; pobūvis buvo su 
mais ir iki paryčių.

Brooklyn, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, gegužės 3 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Piliečiu Klu
bo svetainėje, 280 Union /Avė. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. Kurių 
duoklės nemokėtos, malonėkite at
eiti ir užsimokėti.

Manhattan kolegija gausis 
visašališkosios agentūros 
$725,000 paskolą statybai 
bendrabučio studentams.

KRISLAI
Valdyba

Richmond Hill, N. Y

KARŠTA “MEILĖ”

su
kai

gėri-

Teisėjas Valente paskelbda
mas nuosprendį sakė, kad Jel- 
kė jam atrodo “žymiai pasi
taisęs.” Tačiau vis viena jam 
bausmę paskyrė 2-3 metus ka
lėti.

Teisėjas leido suprasti, jog 
yra davinių, kad Jelkė galėjo 
būti kaltas įtraukime prostitu- 
cijon daugiau1 merginų-mote- 
rų, ne vien tiktai Pat Ward ir 
Marguerite Cordova. Taip pat 
sakė, Jog faktai rodo, kad jis 
naudojosi jų tokiu uždarbiu.

Milijonieriuko Jelkės 
kata i sako, kad jis vėl 
liuos.

advo-
ape-

Rockville Centre policija įsa
kė bausti palaidų šunų savi
ninkus. Įsaką išleido po to, 
kai tapo įkąsti 5 vaikai. Jeigu' 
nėra žinomas, negalima jį iš
tirti, vaikai turi kęsti baisiai 
skausmingus įčirškimUs, kelio- 
liką tokių, apsaugai ■ nuo pa
siutimo ligoi.

Viso išleista
(Važinėjimo lėšų 

reikalais gėlininkas Į 
tą nededa.)

Sutrauka:
Išleista . ,. . 
Sudėta . . . .

$31.96
gėlyno 

apyskai-

$34.96
$28.00

Nedateklius $6.96
Pluoštas smaigų yra pada

ryta iš sugedusių sulankstomų 
metalinių kėdžių. Jos nuda
žytos ir laikomos atsargoj..

Dažų ir sėmenų aliejaus 
dar yra šiek-tiek likę. Rau
dono švino name rasta sudžiū
vusio. Aliejum, atgaivintas ir 
padaryta dvi kvortos atsargos.

Kai kurių trąšų lieka vė
lesniam vartojimui. Tik pie
vutei pastiprint reikės kiek 
daugiau “bonemealo.”

Širdingai dėkoju visiems gė
lyno rfcmfcjams! S. V.

Hillside, N. J., gyventojas 
Henry Meyer pašauktas į teis
mą už keistą “meilę.” Jis pri
siviliojęs gražią kito asmens 
žmonelę. O kad ji nepabėgtų 
atgal pas vyrą, jai ant krūti
nės įrėžęs savo vardo raides. 
Spėjęs, kad dėl to ji gėdysis 
pasirodyti savo vyrui. Sdkoma, 
jog ir cigaretėmis padeginęs.

Kai moteriškei įgriso ta 
karšta meilė, ji išdrįso net 
teisme parodyti tų raidžių ran
dus. Jis teisiamas kaip kankin
tojas ir kaip prievarta išgavi- 
nėjęs nuo jos pinigų.

Turtuolių brolių Michael ir 
Charles Grace šaunūs rakan
dai buvo kelis kartus iškrauti 
iš vežimo ant garsiosios Fifth 
Ave. ir vėl atgal sukrauti į 
vežimą. Priežastis: vienas no
rėjo, kad tėvo palikti rakan
dai būtų jo kute, o kitas rei
kalavo sugražinti į tėvo bu
vusią rezidenciją Long Is
lande. Pastaiksis laimėjo.

L.D.S. 13 kuopos svarbus susirin
kimas įvyks • ketvirtadienį, gegužės- 
May 5 d., pradžia 8 va], vakare, Li
berty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Avenue.

Visi nariai dalyvaukite susirinki
me. Kuopa rengia didelį pikniką, 
kuris įvyks birželio-June 19 d., Kas- 
močiaus Parke, Great Neck, N. Y. 
Tad piknikui bus reikalinga talkos 
pikniko sutvarkymui ir išvedimui.

13 kuopa šį pikniką rengia kartu 
su 1-ma kuopa paminėjimui 25 me
tų LDS gyvavimo.' Dėkime pa
stangų, kad piknikas būtų sėkmin
gas. • Dalyvaukite šiame susirinki
me. —Komitetas

(85-87)

New York City
Laisvė pardavinėjama ant 

šių News Stands:
Union Square

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

Klein departmentinė 
krautuvė)

Taipgi 14th St ir 3rd Avė.

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
ano meto naujų lietuvių imi
grantų silpnybes.

“Prašvilpta Laimė” taipgi 
pašiepia Amerikos lietuvių gy
venime pasireiškiančias silp
nybes, kurių niekad netrūksta.

Prieš 66 metus Plymouthas, 
Wilkes-Barre, Scranton buvo 
mūsų kultūrinio judėjimo lop
šys.

Šiandien yra kitaip: kultū
riniai mūsų centrai susidarė 
Chicagoje, New Yorke, 
tu ošę didmiesčiuose. ■

Bet kietosios anglies 
tuose dar 
vių.

Smagu, 
surengimo
jau Amerikoje gimusieji!

vis yra daug

ir ki

mies- 
lietu-

kad šio spektaklio 
priešakyje stovėjo

REIKALAVIMAI
LINDEN, N. J.

Reikalingas bartenderis dirbti 
Lithuanian Liberty Park barrūme. 
Pageidaujame lietuvio. Prašome 
kreiptis asmeniškai.

Lithuanian Liberty Park
340 Mitchell Ave., Linden, N. J.

M. Prakop, Koresp.
(85-86)

Paieškau Pėžių Jono ir Juozo iŠ 
Mariampolės aps., Mačiuliškių km., 
I Ameriką išvažiavo prieš pirmąjį 
pasaulinį karą, iš amato kriaučiai. 
Paskutiniu laiku gyveno Philadel- 
philoje ir Baltimorėje. Už jų pačių 
atsiliepimą, ar kas apie juos žino
damas man praneš, būsiu dėkinga.

A. Spužukė, 39 Givens St., 
Toronto, Ont., Canada.

(85-87)

PARDAVIMAI
Pardavimui 2 šeimų mūrinis na

mas. Yra dideli porčiai, garadžius. 
Pilnai ištaisytas basementas. Karš
tas vanduo, garo šiluma. Galite pa
matyti bile laiku. 946 E. 104th St., 
Brooklyn (Canarsie) 36, N. Y.

(86-90)

Drabužių valymo, prosijimo ir pa
baisų įstaiga, ten gyvuojanti 40 me
tų, parduodama labai prieinama 
kaina. Sąlygas sužinoti įstaigoje, 
darbadieniais, nuo 9 ryto iki 7 va
karo: Daniels Cleaners, 277 Nassau 
Ave., Brooklyn, N. Y. (Greenpoint- 
ėje). Lorimer busu privažiuojama 
prie pat durų.

(82-86)

MEN’S CLOTHING
_ ./(Biskį Naudoti) 

Kaikurie siūtai kainuoja virš 
$100. Labai akį patraukianti, 

1 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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•l>6^eD6s9

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

■ •

A

HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGA VIRĖJA
Turi kalbėti angliškai ir pagei

daujama, kad būtų patyrusi. Dar
bas klebonijoj.

5815 Catalpa Ave., Ridgewoode 
HE. 3-3646

' (85-87)

REIKALINGA TARNAITE
Lengvam Namų Darbui 

Guolis vietoje arba kitur. $50 į 
savaitę.

Šaukite Madame Rozinko
Tel. FI. 8-9055

(85-87)

MALE and FEMALE

patyri; namų darbininkai.
Virėjai, tarnaitės, namų darbinin

kai; pavieniai ar poros. Gera alga.
Greitai gaunami darbai.

DOMESTIC SERVICE INC.

140 E. 591 h ST., ELdorado 5-2246

REAL ESTATE

BALDWIN, 6 rūmų, pvvdr. rūmas, 
ištaisytas skiepas, colonial appoint
ments, didelis gyvenamasis rūmas, 
ugnavietė, residential tylinds, 'nuo 
sienos iki sienai divonai. 1 Pilnai 
įrengtas. Puikiausiose sąlygose. 
Gražiai ištaisytas kiemas. Ištaisy
tas bar rūmas, skalbykla, daug šė
pų. Turite matyt, kad įvertinti šią 
nepaprastą progą. Kreipkitės tik 
norinti pirkti. $19,900. BA. 8-2675.

(84-86)

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

(81-87)

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, 2i blo
kai iki mokyklos, stotis ir beach. 
Tuojau užimamas. Tiktai $15,000. 
Šaukite LO. 6-2044.

(83-86)

St. Albans. Tarptautinė apylinkė. 
Parduoda savininkas iš priežasties 
blogos Sveikatos. 2 šeimų Stwco, 
3 ir 4 kambariai. Taipgi krautuvė 
tinkama pardavinėjimui afcrėdalų, 
likerių, geležinių reikmenų, sieninių 
popierių ir baldams medžiagą.

$15,000. LA. 8-1280.
(85-87)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Parduoda savininkas. Luncheonette 
su 4 booths, 11 krėslų, 6 dienų biz
nis, prieš vieno iš didžiausių miesto 
namų projektų. Viso metinių jeigu 
$60 — 65.000, pelno neša 30—35%. 
Raštiškos garantijos. $1,250 savaiti
nių jeigu. Turim parduot. Lengvi iš
mokėjimai, ilgas lysas. Kviečiame 
Brokers. ST. 6-9812. 6 A. M. iki 6 
P. M., klauskite Anthony Enrico.

(83-86)

TAISYMŲ ir PLEITINIMO

DIRBTUVE

Gerai įsisteigusi

Nauji įrengimai
WA. 5-4174 — BO. 1-9585

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pa j ieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gaubte 
daug pasiūlymų.

■ ■ ■■ -■ - •*z
Padėkite savo vajininkims 

gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

MEDUS
Su Lemonadu—

Tai Gėrimas Karščiuose

Tuojau įsigykite medaus ir 
sveikatai naudingai atsivė
dinkite šaltu lemonadu karš
tomis dienomis.

Bitininko Končiaus Medus 
KAINA $Ų25 UŽ KVORTĄ

UŽ PUS? GALIONO $2.50

Gaunamas
Laisvės Įstaigoje

4 pusi. Laisvi (Liberty) Antrad., Gegužės (May) 3,

i/ *




