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KRISLAI
tiekmadienj.
Žemaite ir S. Nėris. 
“Pikčiurnienė” kiniškai.
Lietuvos menininkai 
bus Varšuvoje.

Rašo R. Mizara

Gyvenimas
J

Lietuvoje
Lietuviškos kamerines 
muzikos koncertas

Kaip pasaulis paminėjo tarptautinę 
darbo žmonių šventę -- Pirmą Gegužės

r.»<-

Na, tai gegužės 5, dieną, 
sekmail ieni. pasi d ž jaugsi rru 
Aido Choro spektakliu, “'1 eis
mo komedija”, kuri bus suvai
dinta Liberty Auditorijoje.

* • Operetė juokinga, pilna hu
moro. turi gražiu dainų, ku
rias aidiečiai. solistai ir cho
ras, gerai išmoko ir puikiai, 

'žinoma, atliks.
Taigi visi Didžiojo New 

Yorko meno mėgėjai raginami 
būti aid iečių parengime.

konservatorijos salėje Įvyko 
lietuviškos kamerinės muzi
kos koncertas.
filharmonijos

New Yorkas. —Didžiau- 
| šia Pirmosios Gegužės de- 
| monstracija socialistinia
me pasaulyje šiais me-

Gegužės 1 1 diena aidiečiai 
ta pačią operetę suvaidins 
brock tone ( Mass.).

Togu tos apylinkės lietuviai 
iŠ anksto ruošiasi ten būti.

Maskvoje, kur apie milijo
nas darbo žmonių dalyva
vo. Didžiausia demonstra
cija kapitalistiniame pa
saulyje įvyko Tokyo, Ja
ponijos sostinėje, kur apie 

ikA’htėta'ir’k^tn'šu auto- l,usė milijono darbo žmo- 
rium prof. St. Vainiūnu, jo nnJ po.savo unijų vehayo- 

I neseniai parašyta kvintetą. | mis susirinko centralmčje 
| miesto plazoje. |

Maskvoje karinis para- 
is, sako pranešimai, bu- 
» įspūdingas, nors nero-

Valstybinės <

Ižinskas, M. Šenderovas) 
it liko E. Balsio styginį

na s • i š pirmųjų ta 1 e n t i n go 
j mūsų kompozitoriaus kū- 
Įrinių,. Valstybinės filhar
monijos kvartetas, atlikda- 

; mas kūrini, padarė neabe

du sektorius, įvyko dvi de
monstracijos. Vakarų Ber
lyne prie miesto rotušės 
įvyko socialdemokratų va
dovaujamų unijų globa lai
komas masjnis mitingas, 
kuriame dalyvavo apie 100,- 
000 darbininku. Vyriausiu c v

Vokietijos profesinių są
jungų vadas W. Richteris. 

tema 
prieš

vyriausia 
as kovoti

Kadar pasakė kalbą ma- na”. Mat, popiežius dabar 
siniame mitinge. Miestas ‘ bando pasisavinti Pirmąją 
buvo dekoruotas ir iškelta Gegužės kaip katalikišką 
daug 
vadų 
ma, 
čiovo
malkos 
veikslų, matėsi ir 
veikslai.

j Varšuvoje demonstracija

užsienio komunistų i šventę, 
paveikslų. Praneša-

Mao, Togliačio, Go- 
Thorezo ir kitų pa- 

Tito pa-

masinis mi-

Maciau laišką, atėjusi iš 
Lietuvos, su pašto ženklu, ku
riame yra rašytojos žemaitės 
I ’a veikslas.

Paštaženklis daro gražaus 
įspūdžio. Jo kaina 10 kapei
kų.

Prieš porą metų Tarybų Są
jungos paštų valdyba išleido 
pašto ženklą su poetės Salo
mėjos Nėries paveiksiu.

Abidvi didžios lietuvių tau
tos rašytojos, taigi, pagerbtos 
net ir paštaženkliuose.

bet ji silpniausiai pavyko ir 
pačiam autoriui.

St. Vainiūno fortepijoni
nis kvintetas—pirmasis? šio 
žanro kūrinys lietuviškoje 
kamerinėje muzikoje. Eilė
je vietų autorius sugebėjo 
surasti tikrai puikių, įdo
mių ir išradingų spalvų 
(pvz., trečiosios dalies pra-

dyta naujų ginklo rūšių. 
Darbo žmonių demonstra
cija, kuri po parado sekė, 
buvo viena spalvingiausių 
ir linksmiausių. Jaunimas 
ir sporto grupės žengė de
monstrantų gal viny. Mark
so ir Lenino paveikslai vy
riausiai puošė' Raudonąją 
aikštę, bet demonstrantai 
nešė ir kelis Stalino paveik-

įvyko daug masinių 
demonstracijų, 
industriniuose

Na, o Lietuvos spauda pra
neša, kad i kinų kalbą tapo 
išverstas rašytojos le\os Simo
naitytės romanas “Pikčiurnie
nė.”

Knygą neseniai išleido Pe
kino valstybinė leidykla.

* Neperseniai toje pačioje ša
lyje buvo išleista kinu kalba 
kitos Lietuvos rašytojos, IL 
Korsakienės, vienas kūrinys.

Taigi Lietuvos rašytojų žo
dis vis labiau ir plačiau plin
ta po visą pasaulį.

t Einant neseniai padaryta 
tarp Tarybų Sąjungos ir Len
kijos sutartimi, nemaža lenkų, 
jeigu jie nori, turi teisę grįž
ti į Lenkiją, turi teisę repatri
juoti s.

Vienas žmogus man rašo iš 
Vilniaus:

— Kai kurie Vilniaus len
kai yra pasirengę apleisti Lie
tuvos sostinę, išvykstant į 
Lenkiją. Mes tokiems linkime 
laimingos kelionės, nes jie ne
buvo labai pavyzdingi mūsų 
respublikos piliečiai...

f Tuojau po karo nemaža 
Lietuvos lenkų buvo išvykę į 
I^enkiją.

Bet Vilniuje ir jo apylinkė
se, pavyzdžiui, Naujojoj Vil
nioj, lenkų pasiliko dar nema
na. Jų kultūriniams reikalavi
mams patenkinti yra įkurtos 
lenkiškos mokyklos, ruošiami 
lenkai mokytojai, leidžiamos 
lenkų kalba knygos, taipgi 
leidžiamas Lietuvos lenkams 
dienraštis “Raudonoji vėlia
va.”

Nėra žinių, ar daug lenkų 
Vlabar iš Lietuvos išvyks į 
Lenkiją, taipgi nežinia, ar 
dąug lietuvių, gyvenančių Lon

ski jos teritorijoje, grįš į Lietu
vą., Tai paaiškės tik po keleto 
mėnesių.

Apsikeitimas ž m o n ėmis, 
»aišku, nesusilpnins tarp Lietu-

Diepos įsakyme ginkluo
toms pajėgoms Žukovas 
pažymėjo, kad už taiką sto
vinti Tarybų Sąjunga 

Kvintetas buvo atliktas | taipgi negali pamiršti kari- 
i su pakilimu.

Kelis lietuvių kompozito
rių romansus nuotaikingai 
atliko respublikos nusipel
niusi artistė J. Petraškevi-

i ciūte.
Koncertas parode, kad 

mes visai pagrįstai galime 
džiaugtis nemažais lietuviš
kos tarybinės kamerinės

i muzikos laimėjimais. Tiek 
Balsio kvartetas, tiek Vai
niūno kvintetas — įeis į 
mūsų muzikos auksinį fon
dą. LTSR Kultūros minis
terijos pareiga pasirūpinti, 
kad šie kūriniai neliktų, 
kaip nemaža anksčiau pa
rašytų kamerinės muzikos 

Į kūrinių, tik rankraštyje.
Šie kūriniai verti to, kad jie 
būtų prieinami platesniam 
atlikėjų ratui, ne tik res
publikoje, bet ir už jos ri
bų. S. Sondeckisc

n io pavojaus.
Pekine pusė milijono 

žmonių pražygiavo pro tri
būną prie taip vadinamų 
Dangiškos taikos vartų. 
Tribūnoje radosi Mao Tse- 
tungas, Čou En-lajus, sve
čias Vorošilovas ir gausiu-1 
gos delegacijos iš viso pa-

Bonna. — Čia dabar kon- 
feruoja 15 NATO šalių 
užsienio reikalų ministrai, 
jų tarpe sekretorius Dulles.

San Francisco. — Naujas 
žemės drebėjimas čia buvo 
jaustas. Žalos šiuo kartu’ 
nepridaryta, bet išgąsčio 
buvo nemažai.

los ir Lenkijos santykių, o 
juos tik pagerins.

Štai, spauda praneša, kad 
šią vasarą į Varšuvą išvyks 
Lietuvos Valstybinis, dainų ir 
šokių ansamblis, -— gal dau
giau kaip šimtas Lietuvos dai
nininkų ir šokėjų.

Ką jis ten darys? Ką duos? 
“Tiesa” atsako:

“Šalia lietuviškų liaudies 
dainų ir šokių kolektyvas ruo
šia lenkų 
“Vaikštinėjo, 
“Gegutė,
“Krakoviaką

liaudies dainas 
mergelė” ir 

o taip pat šokius 
ir “Mazurką.”

Tokyo j e apie tiek žmo
nių, kiek Pekine, pusė mi
lijono, susirinko centralinė- 
je aikštėje. Tą demonstraci
ją rengė unijų federacijos 
ir joje tokiu būdu dalyvavo 
socialistai, komunistai ir 
kiti. Virš demonstrantų 
plevėsavo raudonų vėliavų 
jūra ir daugybė šūkių prieš 
atominius ir vandenilinius 
bandymus. Šalutinėse gat
vėse aplink aikštę buvo su
koncentruota daug polici
jos, bet nedrįsta demonstra
cijai ir mitingui kliudyti.

Berlyne, suskaldytame į

militarizmą.
•Tuo pačiu 

Berlyne vyko 
tingas ir paradas, kuriame
dalyvavo darbininkų mili
cija ir liaudies armija. Vy
riausias obalsis Rytų Ber
lyne, kaip ir Vakarų, buvo 
— prieš militarizmą.

Paryžiuje neįvyko tradi
cinė ‘didžioji demonstracija, 
bet
mitingų ir 
ypatingai 
sostinės priemiesčiuose, ku
rie žinomi kaip “raudona
sis žiedas”, kuris, juosia 
Paryžių. Policija suiminė
jo nemenką skaičių Pary
žiuje gyvenančių alžyrie
čiu ir tunisiečiu. *■ 4.

Bukarcšt e demonstraci
joje dalyvavo ketvirtada
lis. milijono žmonių — di- 
d ž i a u s i a d e m o n s t r ac i j a
Rumunijos istorijoje. De
monstrantai nešė Markso, 
Lenino, Mao, Chruščiovo, 
Thorezo, Gomūlkos ir kitų 
pasaulinio komunizmo va
dų paveikslus.

Budapešte demonstraci
joje dalyvavo 100,000 žmo
nių, sako pranešimai. Janoš

buvo mažesnė, negu tikė
tasi — Amerikos žinių a- 
gentūros sako, kad joje da
lyvavo tik 100,000 žmonių, 
kas tokiame mieste kaip 
Varšuvoje nedidelis skai
čius. Gomulka kalbėjo su
sirinkusiai miniai. Vienin
telis papuošalas. — raudo
nos vėliavos ir raudonos gė
les, bet jokie vadų paveik
iai nebuvo rodomi.

Vienoje, 
ve j e įvyk 
minias tarp studentų 
pės, kuri norėjo

Buenos Airėse valdžia už
draudė laikyti kokias nors ■ 
demonstracijas, bet A ram
bu ru valdžia paskelbė tam 
tikrą algų 
ir bandymą 
bininkus.

Meksikoje 
gūžės švęsta 
ka valdiška
įstaigoj ir įmonės buvo už
darytos ir

užgerinti dar-

Pirmoji Ge- 
kaip oficiališ- 
šventė. Visos

vyko daug mi-

demonstracijų
Pirmoji Gegu-

Londone 
nebuvo — 
žės bus švęsta masiniu mi
tingu ateinantį sekmadienį

R

Lenkija ir JAV v
arti susitarimo
Washingtonas. — Ameri

ka ir Lenkija jau beveik 
susitarė ^pasirašyti preky
bos sutartį. Ta sutartis bus 
$95,000,000 apimties. Sutar
tis nebus, pasirašyta, iki 
Kongresas jos nepatvirtins. 

“Didžiausia dalis sutarties 
liečia farmų produktus, 
kuriuos Amerika pardavi
nės Lenkijai, ypatingai 
kviečius ir medvilnę.

Manoma, kad tai sutar
čiai bus nemenkai opozici
jos Kongrese, ypatingai 
Senate, kur reakcinis re- 
publikonų sparnas su sen. 
Knowlandu priešakyje prie- 
sinsis.

šalutinėje gat- 
mažas susirė-

gru- 
į si jungti

į demonstraciją su iškeltu 
obalsiu

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

DIPUKIŠKŲ MUŠEIKŲ 
BYLA VĖL ATIDĖTA
New Yorkas. — Byla už- 

puolikų-mųšeikų, kurie pra
eitą mėnesį prie Liberty 
Auditorijos sumušė Kalvai
čius ir Jasinkienę, ketvirta
dienį tapo teisme vėl atidė
ta, šiuo kartu specialei se
sijai. Smulkmenos bus pra
neštos ateinančiame nume
ryje.

Washingtonas. — Čia 
viešpatauja tam tikras su
siskaldymas kaslink Tary
bų Sąjungos patiekto siū
lymo apie karinę inspekciją 
iš oro. Valstybės depart- 
mente < viešpatauja nuomo
nė, kad siūlymą reikėtų 
rimtai svarstyti, nors de
partment!) spaudos sky
riaus viršininkas Lincoln 
White jį pasmerkė. O Pen
tagone, tai yra, * karinėje 
vadovybėe, sakoma, kad 
siūlymas nepriimtinas, nes 
tarybiniu siūlymu TSRS or
laiviai skraidinėtų virš 
Amerikos teritorijų vaka
rinėje krašto* dalyje, ku
rios žymiai tirščiau apgy
ventos, negu tarybinės te
ritorijos Sibire, kur siūlo
ma . Amerikos orlaiviams 
skraidyti.

Washingtonas. — Senati
ms komitetas pareikalavo 
iš Tymsterių unijos prezi
dento Becko, kad jis vėl 
prisistatytų apklausinėji
mui. Jis turės prisistatyti 
ateinanti trečiadieni. *

Honduras ir - 
Nicaragua 

» y 

jau mušasi
Tegucigalpa. — Įtempi

mas tarp Hondūro ir Nica- 
raguos jau ne tik įtempi
mas, bet tikras karas — 
mūšiai užvirė tarp šių dvie
jų mažiukių Centralinės 
Amerikos valstybėlių. Hon
dūro kariuomenė užėnįė 
Mocorono miestelį. Hondu-, 
ro valdžia teigia, kad tas 
miestelis teisėtai visuomet 
priklausė Hondurui ir Nica
ragua jį buvo neteisingai 
okupavusi, o Nicaragua 
skelbia, kad tai yra nuoga 
Hondūro agresija.

Honduras skelbia, kad 
miestelio “išlaisvinime”, 
kaip honduriečiai tą akciją 
vadina, dalyvavo parašutis- 
tai ir aviacija. ^Nicaragua 
sako, kad honduriečiai įsi
veržę į miestelį pravedė 
žiaurumus prieš vietinius 
gyventojus, o Honduras 
skelbia, ■ kad jų kariai mies
telyje buvę sutikti' entu
ziastiškai kaip išlaisvinto
jai.

Meksikos Miestas. — Ko
munikatai, kuriuos atsiun
čia Honduras ir Nicaragua, 
yra labai išpūsti ir sunku 
žinoti, kas iš tikro ten vyk
sta. Nėra abejonės, kad ten 
yra tam tikrų karinių su
sirėmimų, bet kokio masto 
jie yra, ar jie iš tikro rim
ti, sunku pasakyti.

Skandinavijos sostinėse, 
tai yra, Stokholme, Osloje, 
Kopenhagoje ir Helsinkyje 

. vyko demonstracijos po li
nijų ir socialdemokratų va-

‘šalin cenzūrą! ir dovybe. Niekas niekur ne
darbininkų milicijos gru- dirbo z
pės, kuri nenorėjo to šū-j 
kio įsileisti i demonstraci-! Indijoje Pirmoji Gegužės 

Kalkutoje, 
Į Bombėjuje ir keliuose ki- 
___ s miestuose komunis
tai ir Pražos (socialistų) 
partija, laikė bendrus mi
tingus., kitose vietovėse 
atskirus. Keralos provin
cijoje, kur komunistai sto
vi prie vairo, Pirmoji Ge
gužės švęsta kaip oficia- 
liška šventė.

Kaire Pirmoji Gegužės 
minėta keliais studentu ir 
darbininkų mitingais, bet 
nebuvo demonstracijų. Si
rijoje panašiai. Kituose 
arabiškuose kraštuose mi
nėjimai buvo uždrausti.

Tel Avive įvyko didoka 
demonstracija. Unijų įstai
gos ir kooperatyvai bei ko
lektyviniai ūkiai buvo pa
puošti raudonomis vėliavo
mis.

Madride ir Barcelonoje, 
Franco Ispanijoje, 
paskleisti nelegališki 
liąi prieš fašizmą.

‘ . • Įšvęsta įvairiai.
r : “ * 1

Romoje įvyko kelios at-'tuose 
skiros komunistų ir sočia-’ 
listų demonstracijos, ku
rios praėjo, ramiai. Bet

mis dujomis ir lazdomis 
puolė demonstrantus, -kam 
jie atsisakė padėti šalin 
iškeltus sloganus prieš ato
minius ginklus. Keliolika 
darbininkų smarkiai su
mušta.

Vatikane popiežius kal
bėjo sąryšyje su “švento 
Juozapo, darbininko, die-

brdasto valdžią 
oždrand® tinifas

Ammanas. —Atrodo, kad I daliniai 
karaliukas Husseinaš ban-j lengvai paperkami, 
do įvesti Jordane 
čiaūsios priespaudos, 
tatūrą. Valdžia 
daryti . visas unijas be iš
imties. Unijų beveik nė^a 
senoje Jordano dalyje, tai 
yra, . Ammane, bet jų yra 
jordanietiškoje Jeruzalės 
dalyje, Nabluse ir Hebrone, 
buvusioje Palestinoje.

Apart unijų uždraudimo 
ir keliolikos unijų vadų su
ėmimo, policija suėmė ke
lis komunistinius parla
mento narius. Iki šiol 
parlamento nariai nebuvo 
liečiami, nors buvo suim
ta nemažai komunistu 
bendrai.

Karalius Hūsseinas da
bar vis labiau remiasi pus
laukiniais beduinais. Armi
joje karininkai palestinie
čiai šalinami ir į jų vietą 
dabar skiriami klajoklių be
duinų genčių viršininkai, 

palestiniečiai arabai 
nacionalistiniai nusi

teikę,''stoja už draugystę su 
Egiptu, tuo tarpu, kai feo

Mat, 
yra-

*4.

beduinų vadhi

griež- j Taipgi įsakyta iŠ visur 
dik-i šalinti Nasserio paveikslus, 

įsakė už- kurių iki šiol Jordano įstai
gose 1 buvo daugiau, negu 
paties Husseino. Kaslink 
Sirijos karinių junginių 
Jordano teritorijoje: tai jų 
yra ir jie laiko tam tikrą 
teritoriją, ber kol kas ne
aišku, ar jie planuoja ten 
pasilikti. • Saudi-arabiečiai 
dar irgi randasi Jordano 
teritorijoje.

(Kairo radijas “Al Arab” 
sako, kad dabartinis Jor
dano režimas ilgai laikytis 
negali.)

buvo

BHgradas. — “Borba” 
Pirmosios’ Gegužės proga 

į atspausdino interviu su Ti- 
į to.- Tito sakė, kad socializ
mo s'tatyba turi būti “per
sunkta humanizmu”, —kį-j 
taip socializmas išsigema.

Londonas. — Suezo kana
lo “Vartotojų sąjunga”, ku
ri vienu metu mojosi per
imti kanalą, kaip matyti, 
dar tebeegzistuoja, nes jos 
direktoriai dabar kaip tik 
laiko čia savo konferenciją.

Btinna. — Kancleris. A- 
denaueris padarė pareiš
kimą, kad būtinai reikia 
sulaikyti , atominiai vande
nilinius sprogdinėjimus — 
ir jis tą pareiškimą pada
rė visai nelauktoje 
je: NATO užsienio reikalų 
ministrų susirinkime. Jo 
pareiškimo klausėsi ir se- priėmė Dag Hammarskjold. 
kretorius Dulles, klausėsi, Jie kalbėjosi apie 45 minu- 
sakoma, susiraukęs^

Washingtonas. — Kepe
nų uždegimu sergąs sena- 

vieto- torius McCarthy gėrėja.

Vatikanas. — Popiežius

tęs.
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mas paskelbė vieną savo sprendimų, kuris turi nemažos 
reikšmės nepiliečiams sveturgimiams, nuskirtiems de
portacijai.

Sprendimas tiesiogiai liečia George I. Witkovichiaus 
bylų, bet jis ■ liečia ir kitus, esančius -valdžios' organų 
‘"globoje” žmones. %

Tenka apie tai tartį žodį kita.
Einant Walter-McCarran įstatymu, padarytu 1952 

metais, kiekvienas nepilietis sveturgimis, kai jį Justici
jos departmentas sučiumpa ir nutaria išdeportuoti dėl jo 
politinių įsitikinimų, jis, tas sveturgimis, privalo pra
šyti tos ar kitos valstybės, kad jį priimtų. Jei jis ar ji 
gauna iš tos valstybės neigiamą atsakymą, tuomet toks 
asmuo pastatomas po’ valdžios (Justicijos departmento 
agentų), “priežiūra”. Jo judėjimas esti apribotas; jis 
negali, neturi teisės išvykti i« tos vietos, kur gyvena, to
liau kaip 50 mylių; jis turi “jovytis” atitinkamoms val
džios įstaigoms, papasakojant apie save smulkiai viską.

Gal ne visur pilnai griežtai tokią “spaviednę” visi 
turi atlikti, bet toks jau yra to įstatymo reikalavimas.

GEORGE L WITKOVICH yra kilęs iš Jugoslavi
jos. 1953 metais jis buvo suimtas ir paskirtas deportaci
jai už kadaise priklausymą JAV Komunistų partijai.

Kai George Witkovich kreipėsi į Jugoslaviją, klaus
damas, ar jį ten priims, tai buvo atsakymas, kad nepri
ims. Tuomet jis buvo pastatytas po taip vadinama 
“supervisory parole”, po valdžios organų priežiūra.

Witkovich, tačiau, atsisakė savo “prižiūrėtojams” 
pasakoti, su kuo jis susitinka; ar jis sueina su komunis
tais, ai' skaito jų spaudą ir t. t. Jis sakė, kad Amerikos 
Konstitucija gardntuoja kiekvienam asmeniui teisę su
eiti su bet kuriais žmonėmis, dfaugautis su jais, kalbė
tis su kuo jis nori. .Todėl*sakė. VVitkovięh, jis turis teisę 
tai daryti ir valdžios agentai neturį ‘teisės ją jam už
drausti: ;r* ’ : ;: • q ■ ’ f 1 • ' *> ’

Dalykas atsidūrė 'fedevaliniame teisme Ghicagoje, 
kur Witkpvich gyvena. Teismas* pąfaikfe. jo pusę. Tuo
met prokuioras apeliavo į Aukščiausią Teismą, rei
kalaudamas, kad pastarasis atmeslų žemesniojo teismo 
sprendimą, kadangi jis, girdi, prieštarauja Walter-Mc
Carran įstatymui. '

Na, ir dabar Aukščiausias Teisinas tą bylą svarstė 
ir, 6 balsais prieš 2, nusprendė, kad žemesniojo teismo 
tarimas yra teisingas! Vadinasi, Aukščiausias Teismas 
nusprendė, kad Witkovich, būdamas po “supervisory 
parole”, turi pilną teisę dalyvauti darbininkų judėjime, 
susitikti, kalbėtis su komunistais ir kitokių įsitikinimų 
žmonėmis. * ■ '

Aukščiausias Teismas sako: valdžiai užtenka žinoti 
tik tai, kur jos “globojamas” asmuo gyvena, kad ji ga
lėtų, jei bus reikalo, bet kada jį paimti ! O veikti toks 
asmuo turi teisę, nes tai garantuoja šalies Konstitucija.

Mrs. Pearl M. Hart, advokatė, kuri Witkovichiu gy
nė, dabar sako: Šis Aukščiausio Teismo sprendimas 
yra sveturgimių pergalė, — nors apribota, bet pergalė.

Šiuo metu Amerikoje nepiliečių sveturgimių, esančių 
po “supervisory parole”, yra apie 3,000. Taigi, vado
vaujantis Aukščiausio Teismo sprendimu, paskelbtu 
balandžio 29 d.,. jie įgauna platesnių, žmoniškesnių 
,teisių.

Bet tai nereiškia, kad . Amerikos žmonės neturėtų 
reikalauti, idant tas nelabas Walter-McCarran įstaty
mas būtų atšauktas. Taip, jis turėtų būti atšauktas, 
kadangi einant juo daugelis nepiliečių sveturgimių yra 
žiauriai persekiojami, puolami tik dėl ’to, kad kada nors 
priklausė Komunistų partijai, kad jie pasisakė už tai
kos 'pasaulyje išlaikymą, tik dėl to, kad jie dalyvavo 
darbininkų judėjime. •

TURĖTŲ VIEŠAI PASAKYTI, 
KAIP TEN BUVO!

ĮVAIRUMAI
KMISIO BOTUS®

Kauno rotušė yra pačio
je senamiesčio 
buvusioje turgaus aikštėje. 
Lieknas 
žias 
tas, ryškiai išsiskiria 
kitų Kauno bokštu.

Kas gi pradėjo šio 
stato statybą, kam jis 
vo skirtas, kada statytas, 
kas jo autorius?

Pagal žinomus 
mentus Kauno Rotušė pra

širdyje —

, šviesus, besiver- 
į viršų rotušes bokš- 

iš

pa- 
bu-

doku-

m. m. įrengė miesto val
džia, laukdama pravažiuo
jančio caro, žinomam Vil
niaus architektui K. Pod- 
čašinskiui vadovaujant.

Kauno rotušė pradžioje 
buvo gotikinė, žymiai trum
pesnė ir be bokšto. Tik vė
liau • pastatomas bokštas, 
kuriam pinigus davęs vie
nas kaunietis. XIX amžiaus 
pačiame gale rotušės šoni
nių ir vakarines šieno lan-

dėta statyti 1542 m. liepos 
mėn., o jos tuometinis auto
rius buvo, vilnietis Bene
diktas Chojnauskas.

1543 metais rotušės sta
tyba buvo įpusėta. 1556 m. 
apatiniame rotušės aukšte 
įrengiamos dvi 
ir dvi mėsinės, 
tujoje, kaip ir 
paskirties pusi 
inas aukštas

Kauno ro
ki tuose šios

o
miesto savivaldybes apara
tas užėmė antrąjį aukštą.

Kada galutinai buvo 
baigia statyti rotušė, tiks-

gai buvo papuošti apvadais.
Šiandieninė rotušės kom

pozicija pagrįsta vienu iš 
pagrindinių gamtos dėsnių: 
visa tai, kas sunku, stipru 
yra apačioje, viršuje — 
lengviau, liekniau, jautriau. 
Šio principo palaipsnui 
komasi visame pastate.

lai-

NESENIAI NEW YORKE .tūlas pamišėlis, išsigimė
lis Thomas Higgins brutališkai nužudė 50 metų mote
riškę Dorothy Campbell. Jis ją, kaip pats prisipažįsta, 
užmušė dėl to, kad ji atsisakė būti išprievartaujama.

Neužilgo po to, tas pats Higgins tais pačiais tiks
lais brutališkai nužudė 19 metų amžiaus merginą. Abi 
moteriškės buvo nužudytos Brooklyne. Prie abiejij 
žmogžudysčių Tliggins prisipažino ir dabar jis laukia 
teismo. • \

Bet ne apie to sužvėrėjusio asmens prisipažintą kri- 
minalyrtę mes čia norime kalbėti.

Tuojau po to, kai Mrs. Dorothy Campbell (našlė) 
buvo užmušta, policija areštavo jos dukterį Barbarą 
Campbell, taipgi jos sužadėtinį Russell Erickseną.

Abudu šituodu asmeniu policija terorizavo, kaltin
dama, būk jie užmušė Mrs. Campbell, kad jiemdviem 
liktų jos turtas ir apdrauda!

Ir tragiškiausias dalykas, . kąip..s^.k.Q spauda,...Bar-

rastas vienintele pažymė
jimas apie rotušės rūmus, 
datuotas 1562 m. gegužės 
mėn. 13 d., kur pasakyta, 
kad “. . . posėdis. vyksta 
naujuose mūriniuose rotū-

■ sės rūmuose”.
Po gaivališkų nelaimų — 

Nemuno ir Nėries upių po
tvynio, miesto gaisrų — 
rotušė iš dalies sunyksta. 
Tada ji kunigaikščio Al
brechto Stanislovo Radvi
los — Kauno vaivados' — 
1683 pi. suremontuojama. 
1771—75 m. m. rotušė per
statoma. Šiems darbams 
vadovavo Kauno 3-sios mo
kyklos profesorius Jonas 
Matekeris./Pagal jo projek
tą buvo perstatytas rotušės 
bokštas, kurio išvaizda ne
pakito iki šių dienų.

• ' 1824 metais rotušėje bu
vo įkurta cerkvė, vėliau ji 
paverčiama artilerijos šau
dmenų sandėliu, įrengiama 
karpė \, dabpklp, o 1850 m. 
čia ’ Įkuriamas . ųgpiągesių 

i žvalgymo puhktaš.’
I 1865 m. generalguberna- 
t o r i aus Mu r a v j o v o- ko r i k o 
iniciatyva Joje, įkuriamas 
rusų teatras.

Pagal istoriko St. Rin
kaus neseniai surastus ar
chyvinius. dokumentus, 

i dabartinę rotušės salę su 
jos puikiais lubų ir sienų 
gipso lipdiniais 1834—3i9

ĮDOMYBĖS
SPARNUOTI DRIEŽAI
Afrikos automobilistai 

važiuodami nuo Rodesijos 
matė lekiant ■ pulką driežų. 
Jų ilgis apie 30 colių.

Reuters žinių agentūra 
mums nepasako, ar tie drie
žai yra pavojingi, užpuoli
kai ar kitoki. Juk visiems 
jau žinoma, kad driežai y- 
ra mėsaėdžiai, plėšrūnai. 
Pamatęs atlekiant jų pulką, 
gali žmogus vietoje iš bai
mės numirti. O jei jie pul
kais lekioja, tai jie tenai 
jau seniai gyvena ir žmo
nės žino jų maistą ir kaip 
jie jį gauna. Tai kodėl lei
džiant žinią, nepasakyt vis
ką? Šis pranešimas-žinia 
tilpo 5-tą dieną balandžio 
New York Daily News.

Apie 30 metų atgal Bronx 
Parko paukštides kambarė
lyje buvo įdėtas paveikslas, 
piešinys, parodantis, kaip 
paukščiai laipsniškai vys
tėsi iš driežų. Ir tas buvo 
nelabai seniai: tik du šimtai 
milijanų metų atgal!
Mokės kalnų laipiotojams

Nepalo valdžia paskelbė, 
kad ji mokės kalnų laipioto- 

I jams, kurie rizikuos savo

bokšto aukštas, aplink ku
rį aukščiau stovėjo Lietu
vos karalių skulptūros, už-! 
baigtas laužytu karnyzu su 
grakščios kreivės stogeliu.

i
Šis puikus pastatas yra 

mūsų darbščios liaudies iš
tisu ko turiu šimtmečiu 4- k
nuolatinio darbo, kūrybos 
paminklas. Tai daugelio ga- j 
biu vietiniu liaudies meistru ’ c- v v j
— mūrininkų, stalių, kal
vių, keramikų ir kitų kū
ryba. Ir todėl šis liaudies 
kūrybos vaisius, rodantis 
liaudies kūrybinę galią, 
yra mums brangus.

Kauno rotušėje kelis 
šimtmečius posėdžiavo 
tariamai rinkta miesto val
džia, kurios nutarimai buvo 
nukreipti prieš kuriančią ir 
statančią liaudį. Dabar čia 
ruošiasi, kūrybiniam dar
bui Kauno Politechnikos 
instituto auklėtiniai — bu
simieji tarybiniai inžinie- 
riai-statybininkai. Valsty
bė šį liaudies kūrinį įtrau
kė į visasąjunginės reikš
mes architektūros pamink
lų sąrašą, 1953 m. restora- 
vo.

Jnž.-arch. A. Pilypaitis

Dhaulagiri kalno aukštu
mą. Šis kalnas pasilikęs ne
užliptas. iš 10 pasaulio auk
ščiausių kalnų.

Mokestis bus 3,000 rupių 
arba $630.

Ta pati mokestis, liečia ki
tus Nepalo septynis kalnus, 
kurie turi daugiau kaip 
26,000 pėdų: Everest, Kan- 
chejunga, Lhotse, Makulu, 
Cho Ogu, Mansalu ir Anna
purna.

Laisvoji Sakykla
DAR DĖL PRAPUNTŲ 

DVARO
šių metų Laisvės Nr.1 74 tū

las didysis Prapuntų dvaro ži
novas ir autoritetas ant ma
nęs užsipuolė, kad aš porą 
kartų savo rašiniuose nepama
tuotai, nesilaikydamas faktų, 
paminėjau Prapuntų dvarą. 
Dėl to aš gerbiamam žinovui, 
'istorikui J. N., tiek turiu atsa-

aš būčiau rašęs apie 
dvarą istoriją, arba 

(enciklopedijai) rei-

1,600 rupių ir mokslinin
kams tyrinėtojams tų* snie
guotų aukštumų.

Ar tie visi kalnais laipio
jimai ir tyrinėjimai duos 
kokią mokslinę naudą ar 

• ne, tai bus ateities klausi- 
j mas. Gi gyvybių žus ir pi- 
nigais jų neatgaivinsi.

Jeigu 
minėtąjį 
“žinynui 
kalingus faktus, tai būtų kitas
dalykas. Bet aš buvau parašęs 
iš 'savo jaunų dienų atsimini
mų tik girdėtą pasaką, nuo arti 
šimtmečio senuko, kurią esu 
girdėjęs pasakojant apie 57 
metai atgal. Tad kokių faktų 
aš galiu prisilaikyti, rašyda
mas tik nuo kitų girdėtus įdo
mius įvykius iš baudžiavos lai
kų? Prašau. Jeigu J. N. esi 
tiek senas, kaip bibliškas Ma- 
tuzelis, ir viską žinai apie Pra
puntų dvarą, kas jame įvyko 
baudžiavos laikais, tai paaiš
kink, man bus įdomu girdėti. 
Pats J. N. savo kritikoj ban
dei užginčyti, kad Prapuntų 
dvare nebuvo žiauraus pono su 
dideliu pilvu. Tad meldžiu nu
rodyti, kokie xtie ponai buvo. 
O pagal J. N. atrodo, kad tų 
ponų ir nuotraukas turi. Bū
tų įdomu pasižiūrėti. Iš mano 
laikų aš pažinau du ponus iš 
Prapuntų dvaro-—pirmąjį Sin- 
kauską, o antrąjį Malkaūską. 
Malkauskas buvo storokas su 
labai dideliais ilgais ūsais. 
Nors aš Prapultuose karvių 
neganiau, kaip J. N:, bet neto
liausiai nuo jo gyvenau- Ir 
taip pat Yisą tą apylinkę ge
rai žinau, kaip ir J. N. Tai 
kam reikalinga rašyti tokius' 
pamokslus? Kaip Laisvės ben-j 
dradarbis, ar jau nesurandate 
geresnių temų?

Aš negaliu suprasti, kokiais 
sumetimais, pats nežinodamas, 
paneigi Prapuntų dvaro ponų 
žiaurumus? Ar iš tikrųjų tas 
dvaras buvo kaip kokia musul- 
manu šventovė? v
Istorijos knygų lapuose prira-

šyta tūkstančiai širdį jaudinau- * 
čių įvykių dvaruose baudžiavos 
laikais. Lietuvoje prez. Smeto
nos laikais irgi buvo išleista di- „ 
doką knyga apie baudžiavą. Ir 
beveik visas turinys susidėjo 
daugiausia iš senų žmonių pa
sakojimų.

Tačiau J. N., savo jaunystėje 
begyvendamas didžiausiame in
formacijų biuro kaime Paliū
nuose, jeigu negirdėjo šimta
mečių senukų pasakų kitame 
kaime už keliolikos viorstų ats
tu nuo Paliūnų, tai jau cūdai! 
Kaipgi kiti žino, o jis ne? Kur n- 
logika? Ir vien dėl to net ra-, 
šo šaunias kritikas. Net ma
no rašyta feljetoną J. N., kri- 
tikuodamas, iškraipė originalo 
turinį. Sako: Tas kalvis su sa
vo dviem pagelbin'inkais turė
jo pakaustyti 25 arklius nuo 
vakaro iki 12 vai. nakties, .ir 
kuomet baigė 
sius, tai iš 
miško atyedė 
kaustyti.

Na, ir tokiu būdu kritikas J. 
N. privedė tiek arklių, kad nei 
penkiolika kalvių nesuspėtų jų 
pakaustyti. Ir dar prideda:. 
Trečias miškas prie pat dvaro 
vadinamas Rūdiškė. Apie tre
jeto varsnų pločio ir apie viors- 
tą ilgio. Tai kur galėjo tiek 
daug arklių paslėpti?..

Tai, mat, kokia kritiko sąvo
ka ! Ar pats gerbiamasis iš
traukei iš 'savo rankovės pridė
tus dar 25 arklius? Pasižiūrėk 
dar kartą į mano feljetono ori
ginalą. Ten buvo parašyta 
taip:

Vienas raitelis, atjojęs ant 
balto arklio, pabeldė į kalvio 
grįčios duris ir paprašė kal
vio, kad jis pakaustytų jo 25- 
kis arklius iki 12-tos vai. nak
čia. Kuomet kalvis apsiėmė 
tai padaryti, tai raitelis, nujo* 
jęs, atsivedę iš miško 24 ark
lius, 
sekė 
binti.

Aš
N. rašydamas kritiką sėmė sa
vo geniališkas mintis iš virš®- 
galvio, ar iš nudėvėto čevery- 
ko? Feljetonas buvo parašy
tas t'ik pašiepimui Lietuvos va
duotojų, pridedant senovės lie
tuvių liaudies legendą apie šv. 
Kazimierą karalaitį, kuris būk 
tai su savo dvasių raiteliais 
naktimis retkarčiais bastėsi po 
Lietuvos miškus. Ten buvo 
parašyta tik liaudies fikcijinė 
legenda. Bet N. J. palaiko ir 
fikciją už tikrovę- Ir dar pri
deda: Tokie Pregreso rašiniai, 
vaikiški rašiniai, niekam jokios 
garbės neduoda. Atsiprašau. 
Aš jokios garbės neieškau.

Prcgresas *

kaustyti pirmuo- 
artimo tankaus 

dar 25 arklius

Ir arkliai paskui raitelį 
nei pavadžiais nesuka-*

čion paklausiu: Ar J.

Šis tas iš šen ir ten

vi- 
ra-

MOKYTOJO PJESĖ 
SCENOJE

Rokiškis. —T pirmosios 
dūrinės mokyklos dramos
tolio narių surengtą pjesės 
“Dalia” premjerą susirinko 
daug moksleivių. Jie nekant
raudami lauke prasidedant 
savo mokytojo pjesės scenoje.

Pirmosios vidurinės mokyk
los mokytojo P. Ambrozaičio 
Vielikių veiksmų pjeses “Da
lia” pirmasis spektaklis turė
jo dideli pasisekimą.

Mūsų žemė kai kada su
kasi greičiau, o kai kada lė
čiau, ir retkarčiais net susi- 
purto. . . Tą žemės nevie
nodą sukimosi ir susipurti- 
mo priežastį geologai ir 
astronomai spėlioja visaip: 
viena, kad šie nenormalu
mai įvyksta dėl to, kad 
Ark tike j r Antarktike pri- 
snigta daug sniego ir su
šaldo daug ledų, kurie nu
sveria žemės lygsvarą (ba
lansą). Prie to, dar daug 
prisideda iškasimas dau
gybės anglies, ištraukimas 
iš žemės vidurių daug alie- 

! jaus, ir kitokių mineralų.
Prie to, dar galima pridėti 
didelius tinklus geležinke^ 
lių, sunkvežifnių ir milži
niškų aukštų pastatų.

Kad vienur žemės vidu
riai perdaug ištuštinami, o 
kitur perdaug svarumo su
kraunama į krūvą. Dėl to 
žemė ne tik nesisuka nor
maliai, bet retkarčiais besi
sukdama nukrypsta į šalį 
nuo savo' linijos apie 40 my
lių. Ir tuomet mes šusilau- 
kiam labai visokių nenois 
mališku oru. . .

daug šalčiau, rimčiau, sako 
kai kas, bet tai moksliniai 
nepatvirtinta.

Sakoma, kad dideli gir
tuokliai, alkoholikai, retai 
katras nuplinka. Bet jie 
nelaiku pražyla.

Surinko Preg.iesas

Gloucester, N. J.
f 7

Serga mūsų gerosios 
draugės ' vyras, Jonas Gu- 
zonis. Išbuvęs ligoninėj 4 
savaites, dabar jau randasi 
namie, 811 Cherry Street, 
Gloucester City. Kuriems 
laikas leidžia, meldžiame 
aplankyti draugą ligoje.

bara Campbell pasirašė po aktu, būk ji savo motiną už
mušė ! Ji tai padare, verčiama policijos, kaip ji .sakosi.

Tik. tuomet,x kai Thomas Higgins prisipažino už
mušęs minėtą., moteriškę, tik tuomet anoji pora pasiju
to laisva.

Miesto maioras Wagneris, išgirdęs tai, sakė, kad 
jis viską ištirs ir paskelbs spaudoje, kaip ten buvo su 
Barbaros Campbell prisipažinimu. Majoras tai turėtų 
padaryti greit. Gal tai padės pašalinti iš policijos tuos 
žiaurumus,. kurie yra taikomi suimtiems nekaltiems as
menims, kad jie prisipažintų prie to, ko neatliko !

Moterys daug geriau su
imta vyrus, negu vyrai

moteris.
Moterys mėgsta ilgiau 

miegoti, negu vyrai.

gios nelaimės moterų mim 
tys subyra į šmociukus, o 
daugumas . vyrų užsilaiko

Mūsų miesto kaunselme- 
nai nutarė, kad reikia se
neliams numažjnt taksus. 
Taigi nuėmė nuo nuosavy
bės apkainavimo $500. 
Reiškia, jeigu tavo narnas 
apkąinuotas ant $4,000, tai 
tu mokėsi taksus tik už $3,- 
500. Nors tai yra mažas 
palengvinimas, bet visgi 
gerai, kad darbas pradėtas 
varyt į gerąją pusę. Mūsų 
miesto kaunselmenai visi 
yra demokratai, išskyrus 
William Faxon, kuris yra 
republikonaš. Jis ir padarė 
tą gerą įnešimą.

Camdenietis

Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga.. 

t > '

NAUJAS “MENO 
SAVIVEIKLOS” 

NUMERIS

saviveikla” uu-

mūsų patyrf- 
Kultū ros* namų 
A. Paulauskas

Vilnius. — Išėjo pirmasis 
šiais metais informacinio biu
letenio “Meno 
meris.

Skyriuje “iš 
iro” Viduklės 
meno vadovas
rašo apie kaimo kapelą, Kati
no Taikomosios dailės mokyk
los dėstytoja A. Narbutaitė 
— apie dailiojo audimo ir siu
vinėjimo ratelį. Daug vietoj 
skirta P. Čaikovskio “Eugeni
jaus Oniegino” pastatymui 
Klaipėdos saviveiklos sceno
je. Išspausdinta apybražėiė 
apie Respublikinio jaunimo 
festivalio vyr. dirigentą VI. 
Bartusevičių. Laišku į jau
nuosius saviveiklininkus krei
piasi Respublikinio festivalio 
vyriausias šokių vadovas R. 
Tamutis. K. Kaveckas skirią 
straipsnį jauniesiems dirigen- 
iams, V. žilius — festivalini 
besiruošiantiems pučiamųjų 
orkestrų dalyviams. Komp. P. 
Tamuliūnas dalinasi mintimis 
apie naujas dainas tradicinia
me kolektyvinės kūrybos 
koncerte, V‘. Jakelaitis — apie 
naujus šokius. Išspausdinta 
eilė kitų meno savivęiklos V&-, 
dovų straipsnių apie darbo 
patyrimą. ’
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Jonas Kąškaitis

Pasprukau Amerikon
ATSIMINIMAI

SCRANTON, PA

< (Tąsa)
Paprašė vidun. Pasisakėm, kad čia 

mums patarė ateit dr. Visminas, šita.'p? 
Maloniai nusišypsojo: o, ji žino. Ir pra
dėjo aprodyt pirkios vidų, krosnį, suo
lus, stalą, lovą, spintą. . . Ir ratelis (kal
varatas) su linu kuodeliu, su verpstu, su 
krijeliu. Dar ten kokių smulkesnių na
mų apyvokos dalykų parodė: medinius 
taukštus, na|uų darbo peilius, keletą 
medinių dubenių, palyvotų molinių du
benių, skardinę, keletą kibirų, rėčkelių, 
“pastajolką” sviestui mušt, ąsotį, puo
delį, pintinę, kraitelę. . .

* Įvedė į seklyčią. Padaryta pertvarėlė 
iš lentų. Čia sienos nutašytos, lygios. 
Kaba pora aliejinių spalvotų, nutapytų 
paveikslų. Vienas parodo kaimo sodybą, 
kitas — kaimo merginą, kaimiškais rū
beliais. Sienoj kaba keli vainikai, iš 
laukinių gėlių ir iš darželio gėlių, gana 
gražiai sudžiovintų. Kaba ir keli “abro- 
zai”, šventi paveikslai, su namų darbo 
rėmais. Ir kryželis, “mūkelė”, pora mal
daknygių, net ir su “abrozeliais” viduj 

Ar su džiovintomis gėlėmis. Palubėj ka
ba sietynas iš nendrių.

V C.

Labai gerai mum žinomi ir gana įdo
mūs dalykėliai. Beje, ir piemenėlio bir
bynė, švilpa, skudutis, paprasta dūdelė 
iš karklo išsukta.. .

Seklyčioj pora namų darbo kėdžių, 
suolas palei sieną. Lubos ir asla iš nu
tašytų lentų, o pirkios asla suplūkta iš 
molio. Daug ką mum priminė ir sukėlė 
ilgesį šita lietuviška kaimo trobelė. Ar 
aš ją kada vėl pamatysiu, paregėsiu?..

Padėkojom ir spūdinant sau miesto lin
kui. Jau miesto pakrašty, matom, esūma 
pirties, miesteliškos pirties, kaip tekda
vo Kaune nueit kartu su klierikais. O 
mum, bra, dabar ir visai neprošalį pasi- 
šutint, pasivanot ir gerai nusimazgot, 
po tiek laiko be pirties! Vyras parodė, 

'kur ir kaip. Visa kas tvarkoj’. Pašilom, 
pusipratisėm, apsivilkom, jau atsiteisi am 
už pirtį (dėkui užu šilimą!), o čia, ma
tom, šypsosi besiartindamos dvi šmikš- 
ęios merginos. . . Tas vyras mum mirk
telėjo, — suprask, gal užsimanytumėt 
pasismagint. . . Oje, išraudom, padėko
jom ir dūrnėm laukan.

Gal už savaitės gavau laišką iš Zara
sų. Lenkiškai rašė Radzikauskaitė Hen
rieta. Koks puikus dailyraštis! Taip dai
liai, taip paligrafiškai išrašytas adresas 
Ir pats laiškas., kad tiesiog stebėtina! 
Raidės vienodai, lygiai gulsčios, su
glaustos, į dešinę pakrypę. Turbūt, ir 
pats buvusis mano dailyraščio mokyto
jas Novikovas, Mintaujos gimnazijos 
laikais, gražiau parašyt negalėtų.

Užsimezgė pirmoji pažintis, laiškinė 
.pažintis, bet ji, laikui bėgant, smarkokai 
įsileido, sustiprėjo ir tęsėsi regulingai 
ir dažnai, bent šešetą metų! Prasidėjo 
iŠ tolo, iš lengvelio. Ir negi aš buvau pra

dininkas. Petras Giedraitis pat pirma 
pataikė pasiskolint mano kelionei nuo 
Radzikauskienės 60 rublių. Ir, savo pir
mutiniu laišku, aš tik padėkojau už pas
kolą ir trumpai paminėjau įvykius ligi 
Tilžės. Radzikauskaitė, savo pirmuti
niam laiške, tik linkėjo laimingos kelio
nės į tolimąją Ameriką. Rašė, gyve
nanti Zarasuose su savo motina. Tėvas 
keli metai miręs. Buvęs karininkas, su
žeistas kare ir gaudavęs nedidelę pen
siją. Ji pati išėjusi bene gimnaziją Vii- 

'niuj ir buvusi porą metų Paryžiuj pa
simokyt. . . ■ ' . >

Na, gerai. Bet aš labiau laukiau laiš
ko nuo sesers ir tų pinigų kelionei. Ir 
turėjau palaukt bent dvi’ savaites. Ži
nojau, kad čia prireiks Petrui pasiva- 
žinėt ir galvą gerai pasukt, kol .sugebės 
kur su krapštyt net šimtą rublių. Pana
šaus laiško iš namų laukė ir Tadas Sa- 
baliauckas, ir tuo tarpu, 4belaukdami, 
pergyvenom nemažą nervų įtempimą, 
nerimastį, rūpestį, net ir baimę.

Laukėm abu vargšeliai, daug vilties 
dedami, kad visgi gal kada susilauk- 
nnn. O tuo tarpu čia, gyvendami pas tą 
rHaką, turėjom kasdien išlaidas didint. 
Susirast čia kokį darbą ir klausimo būt 
negalėjo. Turėjom gyvent iš gryno pi
nigo, o to pinigo nebedaug.

Na,, gerai gi. Sakysim, gausim pini
gų, tai jau dabar, iš anksto juk reikia 
kiek apsisvarstyt, kur ir pas ką važiuo-

jam. Nei Sabaliauckiokas, nei aš Ame
rikoj jokių giminių, jokių pažįstamų 
neturim, “onei gyvos dūšios”. Terra in
cognita — nežinoma žeme! 0 juk, nuva-
žiavę į kokį miestą, privalom kokį ad
resą parodyt. Be adreso, girdėjom, va
žiuot neleidžia. Kurgi mum dabar stisi- 
griebt kokį adresą?1

Bevartydamas, bežiūrinėdamas Ame
rikos lietuvių laikraščius dažnai maty
davau Petro Mykolainio skelbimus. Lie-, 
tuviškas knygeles pardavinėjąs ir sa
vo pagamintą ji anglų kalbos savamokslį 
bet kam siuntinėjąs, Savamoksliui “Mo
kykimės patys” kaina su pTisiuntimu 1 
doleris. Girdi, rašykite užsakymus šito
kiu adresu:.

Petras Mikolainis,
Post Office Station D, Box 3, 

New York, N. Y.
Tai aš ir sumaniau išsirašyt šitą ad

resą. Turbūt, čia bus žmogus šviesus, 
knygom užsiima, tai vis gal jau neatsi
sakys kaip nors pakeleivingų priimt ir 
kai ką paskui nurodyt. Pasiteiravom ir 
su dr. Vismanu: jam irgi taip atrodo. 
Jis irgi neturi jokių giminių ar pažįsta
mų Amerikoj. Jis tik žinąs Čikagoj dak
tarą A. L. Graičiūną, kaipo pirmininką 
Lietuvos revoliucionierių šelpimo fondo. 
Nuo dr. Graičiūno jis gaunąs pinigų, 
kuriuos jis perduodąs, kam reikia. Tai 
ir •išsirašiau, dėl viso ko, ir dr. Graičiū
no adresą. O juk dargi turiu ir to Tilžės 
“lietuvniko” Pretzato įteiktąjį man jo 
sūnaus adresą Niujorke. Tai vis jau 
kaip gal galėtume prisiglaust, atvažia
vę Amerikon, bent tam kartui.

Susilaukėm pagaliau ir tų svarbiųjų 
laiškų iš Lietuvos. Man štai laiškas su 
pinigais! Sugebėjo mano svainis Petras. 
Įsivaizduoju, kiek jam teko' prisilaks- 
tyt. O mano bendrakeleivis Tadas Saba- 
hauckas smarkiai nusiminęs: pinigų ne
gavo, ir jam pataria namiškiai grįžt 
namo. Girdi, Kaip ten bus, taip bus. 
Reikės slapstytis, gal kur į miestą išva
žiuot.

Tai ir turėjom persiskirt. Atsisveiki
nom, su sunkia širdimi. Atsisveikinom 
su šeimininku, su dr. Visminu. Jis dar 
man įteikė ir laišką dr. Graiciūnui nu- 
vežt, asmeniškai į rankas paduot, reko
menduodamas mane gražiai.

Skubiai nuėjau agentūron laivakortės 
pirkt. Nusispren džinu važiuot Niujor- 
k’an, tai pigiau man atsieis: Čikagon 
daug daugiau kaštuoja. Agentas pada
vė man ir tilžiški adresą į emigrantų na
mą. čia jau radau didžiulį būrį. Daug 
buvo lietuvių, buvo latvių, lenkų, rusų, 
gudų — baltarusių, bet nė vieno pažįsta
mo: vienui vienas, kaip pirštas.

•

Kaip liūdna! Kaip graudu! Kaip gai
la! ir kaip neramu’ vieniša, skurdu! A- 
ti trūkęs nuo gimtojo krašto, nuo gi
minių, draugų, nuo savo žmonių! Kaip 
tas 'trapus, jaunutis medelis, su šaknim 
išrautas iš gimtosios žemelės, ir dar 
niekur nepasodintas, nepersodintas. . . 
O ir persodintas, ar galės jisai prigyt 
svetimoj, šaltoj ir sunkioj žemėj ir ki
tam klimate??

Pasižiūriu kitų keleivių: visų veidai 
susikaupę, susigūžę, rūškani, paskendę 
neramiose mintyse. Vis daugiausia jau
ni vyrai, vaikinai pačiam, gražume. 
Pablaku susėdę, susirietę kur ant su
valiotų čiužinių. O namas nemažas, ta
rytum koks klojimas ar kazarmė. .

Sėdi suniurę, dykus, . Kiti, jau spėję 
kiek suhipažint, tarstelia žodį kitą. 
Kaip ilgai mes- čia sėdėsim, lauksim? 
Kas toliau? Pasiklausiu vieno kito: 
gūžtelia pečiais, ir jie tiek 'težino.

Pagaliau, po kelių valandų, matau — 
koks uniformuotas vyras moja ranka, 
vadina' į kitą kokį kambarį. Sukilom, 
sužiurom. A, tai akių žiūrės! Susigrū
dę, laukiam prie durų: visų neįleidžia 
iš karto: tik po keletą. Štai ir aš prasi
skverbiau vidun. Stoviu eilėj. O čia du 
gydytojai, truputį žemiau stovi atsi
grįžę, apsisiautę baltais chalatais, daro 
akių inspekciją. Atvertė man vienos a- 
kies voką', apatinį, viršutinį, liepia var
tyt akį. Kitą akį irgi taipo pat. Rankas 
skubiai įmerkė į baltą dubenį, apsišluos
tė, ima kitą keleivį. O man akisr vokus 
'varto, tikrina, maigo tuoj toliau stovįs 
priekyj antras gydytojas.

(Bus daugiau);
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SCRANTONAS IR VĖL 
IŠGARSĖJO

Scrantonas kadaise buvo 
garsus kietųjų anglių mies
tas; net buvo ir vadinamas 
“capital city of anthracite. 
Bet kada susitraukė anglių 
kasimo industrija, neteko 
ir savo išgarsėjimo, net be
veik paliko užmirštu, kaip 
mažos vertės miestas. Vie
nok 
mis 
das 
m as 
noma, ne kaipo kietųjų an
glių sostinė, bet kaip uni
jų raketierių lizdas.

Praeito vasario mėnesį 
Scrantone prabuvo jo kelias 
dienas sen. Mundt, berink
damas medžiagą apie unijų 
raketierius. Na, ir štai, ba
landžio 17 d. visi tie unijų 
vadukai jau Washingtone, 
prieš senatinio unijų tyri
nėjimo komitetą.

Kad unijų visokie vadai, 
vadukai elgėsi netaktiškai 
ir naudojo spėką ir prie
vartą, jau buvo žinoma čio
nai ne vienam savarankiui 
darbininkui, bet labiausiai 
išėjo i viršų unijos vadukų 
raketas, kada 1954 metais 
išdinamitavo statoma na
muką gegužės 1 dieną. Na
muką statė kontraktorius 
su neunijiniais karpente- 
riais, tai,’ vietoj pikietuoti, 
išdinamitavo.

Per keliolika mėn. mies
tinė policija ir detektyvai 
negalėjo surasti piktadarių, 
iki vietinis dienraštis, ga
na autoritetingas, išėjo su 
smerkiančiu policiją edito- 
rialu ir reikalavimu, kad 
būtų pakviesta valstijinė 
policija (state troopers) į 
talką, ką pavieto prokuro
ras ir padarė (gal pabijojo, 
kad, atėjus rinkimams, ga
li netekti vietos).

Kai tik valstijinė policija 
atėjo į talką, taip greitai 
vienas iš tų raketierių, 
Paul Bradshaw, buvo areš
tuotas ir ne po ilgo nuteis
tas trims metams kalėjimo. 
Bet kalėjime jis dar nesė
dėjo, nes padavė apeliaciją 
i aukštesni teismą, o kartu 
ir ieškojo būdų, kaip atsily
ginti ir su savo bendrasą- 
mokslininkais.

Mat, kada P. Bradshaw 
buvo areštuotas ir teistas, 
tai likusieji laisvėj jam pri
žadėję sumokėti $20,000, 
jei jis vienas prisiims ant 
savęs kaltę dinamitavimo, 
ką jis ir padarė. Bet po 
nuteisimo anie atsisakė 
duotą prižadą išpildyti. Šių 
žodžių rašytojui teko susi
pažinti ir kalbėtis su nu
teistuoju, kuris net didžia
vosi savo raketierišku elge
siu unijoj, bet griežtai už
sigynė, kad jis dėjo dinami
tą po statomu namu, o tik 
prisiėmė kaltę už sulygtą 
$20,000 sumą.

Tad Bradshaw ir ieško
jo, kaip įtraukti ir visus ki
tus sąmokslininkus, o jam 
į talką atėjo jo meilužė 
Helen Canfield, kuri gavo 
pagalbą savo geros ^draugės* 
dirbančios radijo WGBI 
stotyje, kad paskolinti iš 
stoties rekorderį ir parsi
kviesti tikrus dinamituoto- 
jus ir įsitraukti į kalbą 
apie dinamitavimą.

Sumanyta ir padaryta. 
Dinamitą padėjo ir padegė 
William Munly. Kada su 
paslėptu rekorderiu užre- 
kordavo kalbą apie dinami
tavimą, tai Scranton Trib
une korespondentas Brislin 
padarė kopiją, o patį origi
nalą nunešė pavieto proku
rorui Carlon M.O’ Malley. 
Rekordą nunešė pati suma
nytoja Helen Canfield ir 
Bradshaw. Prokuroro pa-

paskutinėmis savai tė- 
Scrantono miesto var- 
buvo plačiai garsina- 
per visą šalį. Tik, ži-

geibininkas tą visą užrekor- 
davimą pavadino dideliu 
sąmokslu (giant hoax). 
Betgi panelė Canfield ne
buvo visai žiopla ir pasiūlė, 
kad toji užrekorduota kal
ba būtų paleista radijo ban
gomis visai šios apylinkės 
visuomenei. Tik tada ponas 
prokuroras ir jo pagelbinin- 
kas pamatė, kad čia reika
las gana rimtas, ir turėjo 
suareštuoti ir kitus keturis 
sąmokslininkus ir nuteisti 
kalėj iman.

Tai taip prasidėjo išeiti 
viešumon tokie niekšiški 
unijų vadukų darbai ir, ži
noma, negalėjo neatkreipti 
senatinių tyrinėtojų domės. 
Ir nepaisant, kaip kurie 
gynėsi ir net naudojosi 
penktuoju pataisymu, bet 
darbai gana aiškiai kalba 
už save. Tie unijų vadu
kai, jei ne patys, tai jų 
samdytieji, vadinami 
goons, atlikinėjo pačiai uni
jai kenksmingus darbus. 
Vartė sunkvežimius, gadi
no ratvalkas, mėtė smir
dančias bombas į duonos 
kepyklas ir pylė cukrų į 
gasolino tankus. Ir toksai 
tų raketierių elgesys nema
žai visuomenės nustatė 
prieš unijas. Ir tie sugedę 
gaivalai nė to nesuprato, 
kad jie tokiais savo elge
siais pylė aliejų ant fabri
kantų ir reakcionierių ug
nies.

Išvada iš tų visų senati
nių tyrinėjimų gana aiški: 
ruošiami kuo aštriausi įsta
tymai prieš tjnijas.

Tai ve kaip Scrantonas 
pirmiau už kitus miestus 
pagarsėjo per visą šalį.

Skaitęs žinias

Gibbstown, N. J.
Seno Vinco žmonelės šir

džiai sunegalavus, ji tapo iš
vežta į ligoninę. Kuria krypti
mi liga pasines, bent šiuom 
tarpu negalima pasakyti. Tiek 
težinoma, kad širdies sunega
lavimas pusėtinai rimtas.

Rimtai susirūpinęs,
Senas Vincas

Linkime ligą nugalėti 
greitai atgauti spėkas. •

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED—FEMALE

ča-

RAD1OAPARATAI 
KOLŪKIEČIŲ 

BUTUOSE
Mažeikiai. —- Neseniai

pajevo vardo kolūkio nariai 
pasistatė elektrinę ant Vardu
vos upės. Įsivedę į butus lai- 
c-us elektrai,'daugiau kaip 60 
šios artelės kolūkiečių įsigijo 
naujus elektrinius radioapara- 
tus. Kolūkietis B. Poškus turi 
aparatą “Daugava”, 
lantinavičius nusipirko 
lą”, Z. Vadeikis, A. 
nauskienė, L. šonas ir 
lis kitų — “Baltiką”. 
elektrifikuojant butus, 
aparatus žada Įsigyti
kiekviena kolūkiečių šeima.

J. Sadauskas

L. Va- 
“Ura- 

Rama- 
dauge- 
Toliau 
radio- 

beveik

ir

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kūne jos dar neskaito.

Prašome Dėmesio!

Aišku, jog kiekvienas no
rime linksmai praleisti se
kančią vasarą. Bet kaip tą 
malonumą atsiekti ? Patari
mas: Dalyvaukite piknikuo
se, linksmose sueigose, gra
žiuose parkuose, tyrame 
ore, prie muzikos, prie dai

nų. štai mūsų progos:

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
o

Lietuvių Piknikas 
BIRŽELIO 9 JUNE 

LAWRENCE, MASS.
(METHUEN)

BALTIMORE, MD. 
Laisves 'Piknikas 

BIRŽELIO 16 JUNE
• • 1 11 111............ ■ '

MONTELLO, MASS. 
Laisves Piknikas 

LIEPOS 4 JULY

BROOKLYN, N. Y.
L.L.D. 2-ros Apskrities 

Piknikas 
LIEPOS 14 JULY

Įsitėmykite datas ir daly
vaukite šiuose pasilinksmi

nimuose

is

Keypunch Operators. Imm. open
ings. 
0-24 and 0-26 machines. Steady 
year round employmenlt. 
City office, 
working conditions, 
mensurate

Exp. operators on 0-16 or

Center 
5 day week. Pleasant 

Salary com- 
with experience and 

ability, excellent company benefits. 
Apply: GULF OIL CO., 1S15 Locust 
St., or call PE. 5-4240. Ask for 
Mrs. J. M. Lindelow. (85-91)

WOMAN
Experienced for permanent posi- 

tiori in religious institution. Duties 
are—assisting in Dining Room and 
Kitchen. Live in, maintenance, plus 
good salary. Good personnel policies. 
Phone to arrange appointment.

' TR. 7-8929
(85-91)

Rochester, N. Y

Gedemino Draugystė rengia vakarienę pager
bimui senesnių savo narių, įvyks šeštadienį, ge
gužės 11 d., savoje svetainėje, 575 Joseph Ave., 
prasidės 6:30 vai. vakare.

Maloniai kviečiame ne tik apylinkės visuo
menę, bet ir kanadiečius atsilapkyti į šį ban
ketą. Mes pasirūpinsime visus maloniai priimti 
ir tikrai gerai pavaišinsime. >

Vakarienė bus kalakutienos su visais geriau
siais prieskoniais. Apart vakarienės bus gera 
muzika šokiams. Taigi užtikriname, kad visi tu
rėsite daug malonumo čia atsilankę.

Rengėjai J

BROCKTON, M4SS

Lietuvių Tautiško Namo Draugove 
Savo 44-rių Metų Sukakties Proga 

Stato Scenoj 2 Aktų Operetę

TEISMO KOMEDIJA”
Šią operetę suvaidins garsusis

Brooklyn© Aido Choras
Vadovaujant Mildred Stensler

Įžanga $1.50 Pradžia 7 v. v.

Vaidinimas Įvyks šeštadieni1

Gegužes 11 May, 7 P. M
Lietuvių Tautiško Namo 

Didžiojoje Svetainėje
668 No. Main St., Montello, Mass.

Ši komiška operetė yra sukurta iš ypatingų įvykių 
teismabučiuose. Labai juokinga ir įdomi pamaty
ti. Bus gražių dainų solais, duetais ir viso choro.
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Lawrence, Mass
Banketas

{vks Sekmadienį
Gegužės 19 May

Tai tradicijiniai metinis banketas, susitikimui, 
pasilinksminimui sulaukus pavasario. Banketas 
bus gražiajame 
%

Maple Parke
Lawrence--Methuen, Mass

Pradžia 2-rą Valandą Popiet

Kviečiame vietinius ir kaimyniškų kolonijų 
lietuvius atsilankyti į šį banketą, čia gražiai 
praleisite laiką puikiame ore su seųiai matytais 
savo pažįstamais. * j

RENGIMO KOMITETAS
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So. Boston. Mass.
/

MALE and FEMALE

Užsibaigė J. Karsono 
a akli rinkliava

Kaip jau pa t ėm i jote, pa
žangi lietuviu visuomenė 
labai gražiai parėmė savo 
sunkiai uždirbtais centais 
veterana-veikėją Joną Kar- 
soną jo sunkioje gyvenimo 
būklėje. Kaip iš kolonijų, 
taip ir per banketą gražiai 
įvertinom savo duosnumu; 
susidarė $664.00 suma. Ta
čiau dar po banketo laiš
kais atėjo $38.00. Sudėjus’ 
į daiktą, pasidarė $702.00.

Labai ačiuoju draugams 
ir klubams, nes jūsų duos- 
n urna s ne tik pagelbėjo 
drg. K arson u i ekonominiai, 
bet ir parodė, jog*mes dva
siniai stiprūs, kas reiškia, 
kad pusėtinai juodą debesį 
dar pajėgiam išblaškyti. 
Žemiau telpa draugai ir 
klubų aukos ir linkėjimai 
drg. Karsonui.

Jaunatis

Drg. Karsono niekad ne
pamiršiu. Pirmiausia jį 
sutikau, kai tik atkeliavom 
su Aid-Sietyno kvartetu į 
Lowelli arti dveji metai 
tam atgal. Nuo fb laiko jis 
vis kai kada man parašyda
vo ir suteikdavo moralinę 
pagalbą toliau vesti meninį 
darbą.

Linkiu Jonui pasveikt ir 
dar ilgai bendradarbiauti.

Su pagarba,
Mildred Stensler

Draugui Jonui Karsonui:
Mielas drauge, tu daug 

valandėlių nutraukei nuo 
savo poilsio. Daug dirbai, 
valandų prasėdėjai, daug 
skleisdamas apšvietąl 
mums! Už tai dabar mes 
siunčiame nors labai kuk
lią dovanėlę jums! >

Su meile, |
Susninkų Jurgis ■

I

Kad galėčiau, tai surinkčiau į 
Daug žvaigždelių iš dangaus 
Ir nupinčiau jums vainiką 
Dėl gyvenimo brangaus.

Jei galėčiau, tai atlėkčiau 
Pikto aro greitumu 
Ir visus .jus apdalyčiau ’ 
Savo karštu bučiniu.

8.
Worcester, Mass.

Bal. 17, 1957 
Ge r b. drauge:

Čia rasite čekį vertės $10, 
tai' Karsono paramai. Ją 
Liet. Moterų Klubas, Hart
ford, Conn., paskyrė, at- 
jausdamas jo sunkią padėtį.

V. Kazlau,
L. M. K. sekr. 

Hartford, Conn.

John Petrus
Gerb. Drauge:

Šiame laiške rasite mo
ney orderį vertės $16.00, 
kūriuos teiksitės priduoti 
draugui Karsonui. Lietu
vių Amerikos Piliečių Klu
be buvo pakeltas klausimas 
dėl sušelpimo J. Karsono. 
Klubas iš iždo paaukojo $5, 
o pavieniai nariai aukojo 
sekamai: po $2 — J. Kup
činskas, M. Giedrimas; 
po $1 — P. Kutkus, F. 
Klaston, J. Šimaitis, O. Lu- 
kauskienė, J. Bartkus, S. 
Shulin ir P. Bechis.

Mes, klubiečiai, labai.ap- 
gailestaujameJoną Karso- 

’ ną tokiame nemaloniamhe 
likime.

Su pagarba,
P. Bechis 

Great Neck, N. Y.

Lietuvių Moterų Kultū
ros Klubas, Chicago, Ill., 
savo susirinkime, laikyta- Z 1
me baladžio 18 d., tarp kit
ko svarstė jūsų, draugai, 
atsišaukimą į visuomenę dėl 
pagalbos d-gui Karsonui..

Kultūrietės atsiliepė i atsi
šaukimą labai šiltai ir tuo
jau draugės iš klubo iždo 
paaukojo $10.00, o praves
toj rinkliavoj tarpe narių 
tapo sumesta $13.00. Tad 
šiame laiške ir rasite čeki 
sumoje $23.00 Kadangi d. 
Karsoną pažįstu dar nuo tų 
laikų, kada teko gyventi ry
tuose, tai mano jam simpa
tija labai gili. Ir aš ir ma
no vyras linkime jam, kad 
su laiku atgautų savo svei
kata.

Su geriausiais linkėjimais, 
, Draugiškai,

B. E. Senkevičienė, 
Mot. Kult. Klubo 

finansų sekretorė 
Chicago, Ill.

(Kai viršpadubti šilti, 
draugiški žodžiai ir linkėji
mai buvo surinkti, atėjo ži
nia,, kad J. Karsonas mirė. 
Gaila, kad taip atsitiko!— 
Redakcija.)

Wilkes-Barre, Pa.
Kovo 31 d. laikytame ka

pinių metiniame susirinki
me buvo nutarta rengti ant 
kapinių per Decoration Day 
apvaikščiojimą su prakal
bomis ir gauti kalbėtoją.

. O dabar, gegužės 4-tą, 
šeštadienį, turėti talką, su
eiti visiems ant Wyomingo 
lietuviškų laisvų kapinių ir 
padirbėti, pagražinti; vyrai 
su špatais, šakėmis ir grėb
liais, moterys prie gėlių so
dinimo.

Taigi visi tie, kuriems ap
eina laisvos kayųnės, pribū
kite.

Jei galite, būkite 9-tą vai. 
ryto. |

.4. Valineius,
Vienas iš komisijos

Chicago, ID.
I

Uždarytos trys taupomosios 
spulkos dėl perdidelio 
reikalavimo santaupų

Trys taupymo ir paskolų i 
asociacijos, tyrinėjamos vals
tijos revizoriaus pareigūnų, 
tapo uždarytos, kai depozito- 
rių reikalavimai pasidarė per 
dideli.
. Spulkos — daugumoje C. 
Oren Mejisik nuosavybės — 
yra: City Savings & Loan 
Assn., 1656 W. Chicago; First 
Guarantee Savings Assn., 5920 
W. North, ir Chicago Guaran
tee Savings Assn., 333.5 N. 
Ashland.

Valstijos revizorius Albert 
S. Smith įsakė uždarymą, kai 
(lefrozitoriai šimtais apgulė 
spulkąl656 W. Chicago Ave.

Smith sake, kad trys spul
kos atsidarė rytą paprastu lai
ku ir išmokėjo depozitoriams 
ant pareikalavimo iki pasida
rė nebesukontroliuojamas iš 
traukimas su,taupų.

Mes buvome priversti paim
ti pilną atsakomybę ir deposi
tor ių interesų apsaugai užda
ryti spulkas, — aiškino Smith.

Šimtai depozitorių šių trijų 
spulkų buvo susigrūdę j vidh 
ir laukė ant šaligatvių eilėse, 
pareikalavimui savo sutaupą.

Revizorius sakė, kad iš 
dviejų spulkų: First Guaran
tee Savings Assn., 5920 W. 
North, ir Chicago Guarantee 
Savings Assn., bus gąŲma gau
ti tiems, kurie depozitavo po 
vasario 18-os šiemet. Anksty
vesnės santaupos užšaldytos.

Depozi|oriai turį laukti tų 
spulkų padėties tolimesnių iš
sivystymų. Jei jos bus likvi
duotos. taupytojų pinigai bus 
paskirstyti propbrcionaliai ir 
greitai, » remiantis įstatymais. 
Jei bus perorganizuotos, ir 
pradės biznį iš naujo, tai 
naujas manadžementas elgsis 
irgi pagal nustatytą tvarką ir 
tūlą laiką negalės išmokėti 
daugiau kaip 500 vienu kartu.

Spulkų savininkas Mensik 
kaltipa Smith ir-užvedė bylą 
prieš valstiją dėl $2,000,000
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Žymus daktaras sako, 
kad miesto ligonine 
begėdiškai apleista
Daktaras Dickinson W. Ri

chard, žymus medikas, ir No-,} 
helio premijos laimėtojas, .sa- 
I o, kad didžiausia ligoninė 
New Yorko mieste, Bellevue, j 
.Yra begėdiškai apleista. Belle
vue, kuri yra viena *d id žiaurių 
viešų ligoninių visoje Ameri
koje, turi 2,68 1 lovas. Bot ji 
neturi pakankamai daktarų, 
neturi pakankamai slaugių, 
medikamentų, jos pastatai se
ni ir apšepe, ligoniai prastai 
prižiūrimi. Ligoninė taipgi ne-j 
turi gerų laboratorijų.

Bellevue pastatai statyti j 
1908 metais ir jie menkai tai-Į 
somi, atmosfera palatose pri- j 
slėgta, tamsoka, vėdinimas | 
prastas. Daktaras Richards sa-i 
ko, kad jis negali ilgiau tyiėti. 
kad jis, kaip medikas ir 
mokslininkas, jaučia pareigą 
prabilti. Jis negali matyti! ko
dėl turtingiausiame mūsų tur
tingos šalies mieste turėtų ras
tis tokia prasta, apleista ligo
ninė.

Prasidėjo pastovaus 
registravimo eiga, - 
visi registruokitės ;

Jau prasidėjo pastovus re
gistravimasis rinkimams. Nuo 
dabar rinkėjai neturės regist- 
) uotis iš naujo prieš kiekvie
nus rinkimus — karta užsiie- 
gistravks, balsuotojas bus re- 
gistruotas, nebent jis pakeičia 
savo adresą.

Miesto penkiose dalyse ati
daryti registravimosi punktai, 
ic atdari kasdien darbo die
nomis nuo 9 ryto iki pusės po. 
ketvirtos vakaro, o šeštadie
niais nuo devintos iki pusdie
nio Registravimas tęsis iki 
iiigpiūčio 29 d. |

Registravimosi vietos seka
mos :

Manhattan — 4 00 Broome
Street.

Bronx — Tremont ir Third 
Ave.

Brooklyn — 600 Municipal 
Building.

Queens — 120-55 Qireens 
Boulevard, Kew Gardens.

BERODYDAMAS ŠAUTUVĄ, 
PERSIŠOVĖ KOJĄ

18 metų Robertas Razukas, 
berodydamas savo motinai ir 
broliui laivyno tarnyboje gau
tą šautuvą, persišovė koją.

NAMŲ ARDYTOJAI 
IŠEINA STREIKAN

Namu ardytojų unija atme
tė samdytojų pasiūlymus, kaip 
nepakankamus ir nutarė Šiuo 
metu' paskelbti streiką. Jie rei
kalauja pakelti 5‘0 centų j va
landą ir suteikti kitus pageri
nimus.

Miesto tarvb. narys Cunningham 
pasitraukė, bet vis dar teisinąs
Tad, miesto tarybos narys 

Edward Cunningham, , demo
kratas iš Bronx, pasekė savo 
kolegos republikono Quinn iš 
Queens pėdomis — jis pasi
traukė, rezignavo iš tarybos. 
Cunningham tai padarė vieną 
valandą prieš-tai, kaip taryba 
turėjo pradėti posėdį ir svars
tyti jo bylą. Kitaip sakant, jis 
pasitraukė “vienuoliktą va
landą”.

Kad Cunnihghamas kaltas 
suktybėse, sako prisaikdinti 
teisėjai, tai yra, džiūrė, kurie 
tyrinėjo. Kad jis kaltas, taip
gi sako miesto tarybos tyrinė
jimo komisija. Kad jis nekal
tas, sako tik. vienas- asmuo:

ieškinio už nuostolius. Jis sa
ko, kad yra suokalbis atimti 
iš jo taupymo ir paskolų biz
nį. y Rept.

Sekmadienį matysime žavingąją 
operetę “Teismo komediją”

Operetė “Teismo komedija” 
jau čia pat. Sekmadienį .ją pa
matysime. ■

Svarbiausi dainininkai vai- 
dylos yra sekami:}

Tad as Kaskiaučių s Į

Šį sekmadieni jis bus teisė
ju. Angelina teisėjui krinta j 
akį iš pirmo pamatymo teis- 
mabutyje.1 Teisėjui atsibodo 
visokių argumentų klausytis, 
tai jis pareiškia sekančiai:

Greitai baikit argumentus 
Apie kvailus incidentus, 
Atsibodo man sėdėt.
Greitai aš turiu išbėgt.

Prisai Įtintieji, nesnausk it, 
Nes senatvės susilauksit. 
.Tvarkos sarge1, tuoj išeik, 
Daugiau tavos čia nereik.

Dabar teismą uždarau.— 
Angelina vesiu pats.

Bet kai]) Įvyks ant galo, tai 
atsilankę pamatysite.

Elena Brazauskienė

Ši sekmadienį jinai bus ga
bi advokatė ir žavingai, dra
matiškai užakcentuos:

Aukštenybe jūsų, gerbiami 
teisė jai,

Sąžiningai susi jaudinus bylą 
atidarau :

Tokio niekšo visam svote
Rasti niekad nemaniau, — 
Taip skaudžiai jis ją apgavo 
Ir sulaužė žodi savo.

Tik pažvelkit ant jaunosios,
— Auka šio nenaudėlio,
Kaip galėjo drist šis sukčius 
Taip su teršt jos vardą.

Nellie, Vent ienė

šį sekmadienį ji bus Angeli
na (nuskriausta mergelė) ir 
jos širdy daL vis dega ta mei
les liepsnelė, dėl to ji kreipias 
į juristus šiais žodžiais:

Myliu jį širdingai,
kąrštai jį myliu,

Eo jo aš gyvent negaliu.
Jo bučkio .jautrumas

Wagneris sako
New Yorkas buvo ir 

hus unijų miestas
Miesto majoras Robertas 

Wagneris m1 visuomet taip jau 
karštai pro unijinis, ypatin
gai,, kai prisieina netik kalbė
ti, o daryti nuosprendžius, bet 
šią savaitę jis išrėžė smarkiai 
pro-unijinę kalbą. Tai buvo 
AFL-CIO valstijos politinės 
apšvietus komiteto surengtoje 
konferencijoje, kuri įvyko As
tor viešbutyje. Dalyvavo 300 
delegatų.

Majoras Wagneris sakė su
sirinkusiems delegatams, kad 
New Yorkas buvo ir bus uni
jinis miestas, kad, kol jis 
miesto galva, jis rems unijas,-

patszCunningham. Jis nekal
tas, sako jis, nes jeigu jis suk
čiavo, tai tik dėl to, kad mies
to taryba neturi griežtų nuo
statų, kur baigiasi legališkas 
biznis ir kur prasideda sukty
bės.

Tie, kurie sako, kad Cun
ningham kaltas, kaip buvo 
Laitas Quinn, turi tokius įro
dymus: jis atstovavo Perma 
Paving Corp, firmą, kuri gau
na daug miesto kontraktų. C 
Cunningham buvo ne eilinis 
tarybos narys, o jos finansinės 
kopiisijos pirmininkas. Buvo 
tam tikrų ryšių, sako tyrinėto
jai, tarp finansinės komisijos 
ir riebių Aukštai apmokamų 
kontraktų, kuriuos, gaudavo 
nuo miesto Perma. Cunning
ham, žinoma, nebūdavo JPer- 
mos pamirštas...

žavėjo meilingai, 
Mes buvom laimingi abu. 
šią meilę dvasingą

nutikėtai pražudžiau, 
ir daugiau nesugrįš niekados.

Petras Grabauskas

Jis šį sekmadienį bus teis
iu abučio tvarkos sargas. Jis 
bando teismo nariam įkalbėti, 
kad bylą sektų labai atydžiai:

Teisėjai, jums aš patariu, 
Dirbkit visi su proteliu, 
Būkit draugiški ,
Svarstyk it atydžiai kietai,
Kad byla išeitų r imtai, 
Teisinga ii* aiški.
Klausykit merginos skundus, 
Jos rūpesčius ir vargelius, — 
Būkit draugiški
Tai mūsų jaunai nuotakai.
Ir laike jos graudžios kalbos, 
Kai skundžiamasis prasižios, 
Užrėkit jam: “Tauški!’’ 
Tuomet nutils ir bus gerai.

Jonas Grybas
šį sekmadienį jis bus gynė

jas Jurgis, merginos Angelines 
su viliotojas. Jis bando save 
teisintis šiais žodžiais:

Kuomet su savo mylima
aš tik susipažinau, 

Suėmė mane meilės liga,
viską jai atidaviau.

Man nieks nebuvo per brangu, 
dėl jos aš gyvenau,

Dejuodavau, dūsaudavau, 
ramumo negavau.

Bet .meilė nėra amžina, 
nuvargina dažnai,

Įgriso man .meilužė karšta, 
svetur mane vedė jausmai.

Užgeso pirmoji liepsna, 
atšalo meilė ūmai,

Bet ne už ilgo kitą pamilau, 
ir širdis vis plaka karštai.

Daug gražių, skambių dai
nų išgirsime atsilankę į Liber
ty Auditoriją gegužės 5 d.

Vaidinimas prasidės 3:30 
'■ai. po pietų. Būkime laiku.

' J. G.

4 •

veiks už jų gerovę. Jis sakė, 
kad unijos dabar randasi po 
atakomis, kad jas puola. Jei
gu unijų vadovų tarpe atsiran
da vienas kitąs nusikaltėlis, 
reakcininkai kaltina visas uni
jas ir unijizmą bendrai, sakė 
Wagneris. Prieš tokias ten
dencijas jis. kovosiąs.

Politinės apšvietos komitete 
(Cope) veikėjai McDevitt ir 

Al Barkin sakė, kad po visą 
šalį dabar liejasi kiršinimų, 
prieš unijas banga, kad spau
da smukiai veda anti-unijinę 
propagandą ir unijos turi rasti 
kelius tai bangai pastoti kelią.

Barkinas sakė, kad praei
tuose rinkimuose unijoms go
riausiai sekėsi gauti daugiau 
balsų liberališkiausiem kandi
datams kaip tik tose vietovė
se, kur AFL ir CIO susiliejo 
vietiniai. Jis sakė, kad jau lai
kas AFL ir CIO vietinėms ta
ryboms New Yorke susilieti, 
kad žymiai sustiprinti politi
nės veiklos galimybes.

Sveikinimai Vilniai
Vilniečių suvažiavimą svei

kina su dovanėle:
J. Steponaitis ........... $5.00
F. ir M. Krungliai . . $2.00 
Vilnies bendrovės- akcinin

kų suvažiavimas įvyks gegu
žes 5 d., Chicagoje.

R. M.

TURČIUS UŽSIMUŠĖ
t ’

Turtingas brangak’menų 
verslo savininkas nukrito nuo 
savo įstaigos devinto aukšto ir 
užsimušė. Nepatirta, kodėl jis
tai padarė.

New Yorko 
1 spaudoje
Kada bus pabaigta su 
policijos brutalumu?

Kairiečių “Daily* Worker” 
nurodo, kad dabar jau žino
ma, jog policija kankinimu iš
gavo prisipažinimą iš mergi
nos Barbara Campbell kad ji 
nužudė savo motiną. Majoras 
Wagneris pareikalavo iš poli
cijos viršininko patiekti ra
portą, kaip tai atsitiko, bet iki 
šiol nieko apie reikalą negir
dėti.

“Daily Worker” sako, kad 
negalima ilgiau laukti. Polici
jos brutalumas ir kankinimai 
yra dalykai, kuriems neturi 
būti vietos civilizuotoje 
visuomenėje. Vienok, mes ži
nome, kad New Yorke, libera- 
liškiausiame Amerikos mieste 
kankinimai gresia kiekvie
nam, kuris patenka į policijos 
rankas, bet ypatingai neg- 
ralms i r pirertorikiočiams. 
“Daily Worker” reikalauja, 
kad miesto valdyba ką nors 
darytų.

“Times” Gegužės Pirmosios 
proga atspausdino vedamą 
straipsnį, kuriame kartoja se
ną dainelę: Gegužės Pirmoji 
yfa puikus dalykas, gi’aži 
tarptautinė d a r b o žmonių 
šventė, tik bėda, kad komunis
tai ją “pasigriebė”.

“Times” primena, kad Ge
gužės Pirmoji gimė Ameriko
je apie 70 metų atgal kovoje 
už 8 valandų darbo dieną. Tai 
buvo teisingas ir geras reika
lavimas, sako “Times”.

Bet “Times” išeina jau dau
giau kaip 100 metų. Kuomet 
Amerikos darbininkai pradėjo 
kovoti už 8 valandų darbo 
dieną, “Times” jau buvo Įta
kingas laikraštis.

Ką tas laikrastisxtuomet sa
kė apie 8 valandų darbo die
ną? Ogi senuose “Times” 
komplektuose surastume, kad 
jie tą reikalavimą vadino pa
siutišku akyplėšiškumu, kvai
la utopia, nacionalinio ūkio 
k e n k i m u, neatsa k o m i n gu m u, 
anarchistiniu sąmokslu1 ir t. t.

Tuometinio “Times” akyse 
12 ir 14 valandų darbo diena 
buvo geras ir “normalus” da
lykas. Dabar Amerikos darbi
ninkai pradeda galvoti apie 
keturių darbo dienų savaitę, 
apie garantuotą metinę algą. 
Ką sako “Times”? Ogi, jis 
tuos reikalavimus puola, smer
kia ir pašiepia, taip, kaip 70 
metų atgal puolė 8 valandų 
darbo dienos reikalavimą. Tai 
toks “Times’o” “pro-darbinin- 
kiškumas”, tai tiek teisės tas 
laikraštis turi kalbėti apie 
Gegužės Pirmą...

PAIEŠKOJIMAS
Paieško brolio supus Jonas Orin- 

tas savo dėdės Mike Horinto. 1939 
m. gyveno Brooklyn, N. Y. Paieško 
sesuo Ona Kučinskienė sesers An
taninos Sinkaites, po vyru Mrs. 
Mike Radzevičienė: 1939 m. gyve
no Sprikvile. Prašaom jų atsiliepti, 
arba jų giminės ar apie.juos žinan
ti, už ką, būsiu dėkingas. Galite 
iašyti man: Stasys Kučinskas, 
Rukščionių kaimas, Veliuonos paš
tas, Vilkijos rajonas, Kaunas, Lith
uania, USSR. Arba B. Nelbsh, 5124 
Valley St., Philadelphia 24, Pa. ' 

(87-88)

iiMATTHEWAj 
BUYUS

:: (buyauskas} ■ •

N LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS U 

*OC**OG*

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

4 pusi. Laisvi (Liberty) Penktadienis, geg. (May 3, 1957

Aitrinai Cafeterljos Darbininkai
Visiems Šiitams

\ Kreipkitės Asmeniškai

AL. GREEN ENTERPRISES 
c/p FORD MOTOR CO. 

CAFETERIA
Rout 17, Mahwah, .N, .J.

(84-90)

HELP JVANTED-MALE

MAŠINISTAI
PIRMOS KLASftS

Operuoti sunkiems darbams ‘Lathe. 
Apmokamos vakacijos. 

Nuolatinis darbas.
J. V. PILIEČIAI

AERODYNAMIC 
LABORATORY

527 Atlantic Ave., Freeport, N. V.

MA. 8-0806.
(87-93)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Drabužių valymo biznis. Renda 
tiktai $60. Jeigos $400 j savaitę. 
Kaina tik $4.500. Ilgas lease. Gyva 
apylinke. Galima pagerinti bizni. 
Persitikrinkite. UL. 5-5660. B’lkyn.

(85-87)

TRUCKS i

Ford 1955. Stake body, F350. 
In A-l condition'. Private owner 
selling low price of $1,400. Will 
demonstrate. Many years of good 
sendee. Long Island.

Freoporl 9-5388
(87-87)

. AIDO CHORAS
Aido Choro pamokos dabar 

vykdomos trečiadienių ir 
penktad. vakarais 8 vai. Visi 
sodiečiai prašomi dalyvauti vi-, 
sose pamokose. Valdyba

PRANEŠIMAI
BROCKTON. MASS.

Z

LLD 6 kuopos susirinkimas įvyks 
gcg. 6 d. Liet. Taut. Namo kambaJ 
riuose; 8 Vine St., 7:30 v. v. Pra
šome visus .narius dalyvauti, turė
simo gerai apkalbėti Laisvės pikni
ko reikalus. Turitne gera talką, 
tai bus ir geros pasekmės.

Liet. Taut. Namo D-vės minėji
mas, 44 metų sukaktis, tam tikslui, 
įvyks meno vakaras. Bus persta
toma Operetė — Teismo Komedija, 
kuria, suvaidins Aido Choras iš 
Brooklyno. įvyks geg. H d., 7* v. 
v. Tikietai yra platinami. Drau-» 
gijos nariai kviečiami dalyvauti, pa
matysite gražią operetę ir bus fi
nansinė nauda Draugijai. Geo. 
Shimaitis. (86-88),

CAMDEN, N. J.
LLD 133 kuopos susirinkimas 

įvyks gegužės 4 d., 2 vai. dieną, pas 
Liaudanskienę, 806 Florence Street. 
Nariai kviečiame dalyvauti, turime, 
svarbių reikalų aptarimui. Kom. ' 

(84-87)

RICHMOND HILL, N. Y. |
LLD 185 kuopos susirinkimas 

įvyks gegužės 8 d., 7:30 vakare, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond 
Hili. Nariai malonėkite susirinkti 
skaitlingai. Kurie dar nepasimokėjo- 
te, malonėkite ateiti ir pasimokėti.. 
Valdyba. (87-88)

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

įvyks antradienį, gegužės 7 d., 7:30 
vai. vakare, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill. Visi nariai kviečiami daly
vauti. Kurių duoklės nemokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti, kad* 
nesusispenduotumėt. Valdyba.

; (87-88)

ATSIMINIMAI 
ir 

Dabartis
Paraše L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metli pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
Šviesesnį gyvenimą darbo 
žmonijai.

knyga iš 304 puslapių
Kaina tik $2.00

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.




