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KRISLAI
Gegužes Pirmoji.
Kaip ją minės newyor- •
Kadaise... [kiečiai?
Bėdos del žodyno.

Rašo R. MIZARA

Atsitiko taip, kad new- 
yorkiečiai šiemet Gegužės 
Pirmąją minės balandžio 29 
d., penktadienį.

Balandžio 30-tai 
kurią norėjo turėti, 
jai negavo leidimo.

Gegužės Pirmoji 
mieste
džiuliu masiniu 
kuris prasidės :

dienai 
rengė-

mūsų 
paminėta di- 

mitingu, 
vai. po-

karo Union Skvere, New 
Yorke. •

Union Square — tradici
nis New Yorko miesto dar
bininku sambūriu centras.

Be kitų kalbėtojų, šiame 
masiniame mitinge kalbės 
žymusis artistas - daininin-j 
kas Paul Robeson. i

Beje, sakys kalbas ir ne
seniai iš kalėjimo paleisti 
Aleksandras Trachtenber- 
gas ir George Blake Char
ney. Jiems yra ruošiamas 
naujas teismas.

išleido dėl to, kad teisme, 
kuriame jie buvo nuteisti 
kalėti, prieš juodu liudijo 
Matusowas, kuris vėliau pa
reiškė, kad jis prieš juodu 
liudydamas melavo.

Bus ir eilė kitų žymių 
kalbėtojų: rašytojas How
ard Fast, negrų vadovas ir 
Civilinėms Teisėms Ginti 
Kongreso pirmininkas Wil
liam Patterson, ir kiti.

Yra mūsų žmonių, kurie 
niekad neapleido Gegužės 
Pirmosios minėjimo. Tarp 
jų gali prisiskaityti ir šių 
žodžių rašytojas.

Prieš 40 metu South Bos
tone lietuviai socialistai, 
atmenu, buvo surengę nepa
prastai gražią demonstraci
ja.

Pasisamdė gerą orkestrą, 
susitelkė—buvo daug žmo
nių — ir pasileido žygiuo
ti’y Boston Common (par
ka). Orkestras grojo, mar- 
šucftojai dainavo ir garsiai 
skelbė šūkius už taiką.

Kai pasiekė vietą, adv. 
Bagočius pasakė ugningą 
kalbą.

Kiek atmenu, tai buvo 
ryškiausias lietuvių darbi
ninkų pasirodymas Gegužės 
Pirmąją. Jis manyje pali- 
ko gilų Įspūdį.

Šiandien Gegužės Pirmą
ją Amerikos darbininkams 
nėra lengva pasirodyti.

Šaltasis karas, makartis- 
tai stengiasi kiekvieną dar
bininkų pasijudinimą slo
pinti. Dauguma darbo uni
jų vadovų linkę “eiti pavė
jui” ir dėl to atsisako ra
ginti darbininkus minėti sa- 
V(WH£tinę šventę, gimusią 
Amerikos darbininkų kovų 
sūkuriuose — gimusią prieš 

į arti 70 metų.
I Tačiau pažangieji darbi
ninkai daro visa tai tradi- 

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

EISENHOWERIS PATVIRTINO, KAD TARTUMESlUKINAlŠ
9

Žukovas susirašė su Ike; 
prezidentas mano, kad yra 
vilties mažinti įtempimą

Washingtonas. — Žurna
las “Newsweek” iškėlė ir 
prezidentas Eisenho w e r i s 
patvirtino, kad jis susira
šinėjo su maršalu Žukovu, 
Tarybų Sąjungos apsigyni
mo ministru., Kaip žino
ma, Eisenhoweris ir Žuko
vas tuoj po karo koman
davo okupacines jėgas Ber
lyne, viens kitą pažino ir 
susidraugavo.

Anot straipsnio žurnale 
“Newsweek,” Žukovas pa
rašė laišką prezidentui Ei
senho weriui, kuriame jis 
sakė, kad santykiai tarp 
Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos galėtų ir turėtų būti 
sušvelninti.

Tarp kito, jis jam rašęs 
apie jaunuolį Valeri Lysiko- 
vą, kuris buvo perėjęs į Va
karų Berlyną. Žukovas pra
šęs Eisenh o w e r i o , “kaip 
kareivis kareivio,” paveik
ti, kad tas vaikinas būtu 
grąžintas namo, pas savo 
tėvą, aviacijos pulkininką.

Vaikas paskui savo noru 
sugrįžo.

Savo spaudos konferenci
joje Washingtone preziden
tas Eisenhoweris patvirti-

no, kad jis pasikeitė laiš-Į 
kais su maršalu Žukovu. Jis! 
sakėsi esąs įsitikinęs, kad’ 
Žukovas stoja už gerus! 
Amerikos - Sovietų santy-

1945-tais metais, kai jis jį 
pažino Berlyne.

Eisenhoweris dar sakė, 
kad jis jaučia .pasaulinio 
įtempimo švelnėjimą. Aš 
negaliu duoti konkretiškų 
įrodymų, bet tai yra mano 
bendras jausmas.

Paskutiniai pranešimai
Las Vegaš, Nevada. —I 

Bandomasis atominis1 I

sprogimas Yuccos plokš
tumoje vėl atidėtas dėl 
netinkamo oro. Dabar jis 
jau neįvyks iki ateinan
čios savaitės, šimtai laik
raštininkų lieka ten lauk- 
ti. !

Saigonas. — Apie 200 
žmonių, daugiausia civili
nių, sužeista. Vidujinis 
karas tarp Diemo ir (suki
lėlių verda pilnu garu. 
Amerikos pasiimt i n y h ė 
įsakė savo piliečiams ne
sirodyti miesto dalyse, 
kurias laiko francūzų re
miami sukilėliai.

Karas Saigone c?
verda iš naujo i

New Yorkas. — Daug 
telegramų jau gauta iš 
užsienio, kuriose sveiki
nama Pirmosios Gegužės 
demonstracija, įvyksianti 
šį penktadienį Union Sq. 
Sveikinimai gauti 
Tarptautines Darbo 
jų Konfederacijos, 
Kinijos, Bulgarijos, 
jos, Australijos ir

nuo 
Uni
on o 

Indi-

Sveikinimuose pažymi
ma, kad Pirmoji Gegužės 
70 metų atgal gimė Ame
rikoje.

Prezidentas sako, kad Čou /
pasiūlymo atmetimas buvo 

klaida, paliaubos galimos

Hess būsiąs perkeltas 
į bepročių sanatoriją

Berlynas. — Dar nepa
tvirtinti pranešimai sako, 
kad Rudolfas Hessas iš 
Špandau kalėjimo būsiąs 
perkeltas į bepročių namą. 
Hessas, kuris vienu metu 
buvo antras po Hitlerio na
cių partijos vadas, šią sa
vaitę bandė nusižudyti 
Špandau kalėjime, kurį 
kartu palaiko visos ketu
rios okupacinės jėgos. Dak
tarai dabar suradę, kad jis 
nesveiko proto.

Viename Berlyno laikraš
tyje sakoma:

“Mes seniai Įtarėme, kad 
Rudolfas Hessas pamišėlis. 
Pasivėlinta patupdyti jį į 
beprotnamį bent 30-čia me
tų, bet, kaip tai sakoma, 
geriau vėliau, negu niekad.”

Saigonas. — Po kelių die
nų paliaubų, vidujinis karas 
tarp premjero Diemo jėgų 
ir Binh Xuyeno ginkluotų 
dalinių užvirė iš naujo. Pra
nešama, kad 21 asmuo, ka
reiviai ir civiliniai gyvento
jai, buvo užmušti. Keli prie
miesčiai skęsta liepsnose, 
nes tame vidujiniame kare 
naudojama lengva artileri
ja ir mortarai, kurie užde
ga namus.

Binb Xuyen organizacija 
paskelbė, kad ji nenurims, 
iki premjeras Džemas bus 
priverstas pasitraukti. Die
nią, kaip yra žinoma, palai
ko amerikiečiai, sukilėlius- 
francūzai.

Pilietinis karas užvirė iš 
naujo, kai Diemas bandė or
ganizuoti mieste naują po
liciją. Iki šiol Binh Xuyen 
kontroliavo visas policijos 
jėgas mieste ir policija daž
nai uždrausdavo valdžios 
karo daliniams maršuoti ta 
ar kita gatve.

Los Angeles. — Vienas 
vaikas, kuris buvo įskie
pytas Cutter laboratori
jų anti-paralyžiniu 
nu, jau mirė.

Detroitas.—CIO 
Reutheris kąlbėjo
rio darbininkų unijos su
važiavime. Jis sakė, kad 
vyriausias _ organizuotas 
darbininkijos siekis da
bar v ra taika.

vaksi-

vadas
popie-

Viena.—Austrijos kanc
leris Raabas prašė parla
mento oficialiai paskelbti 
y

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhower is spau
dos konferencijoje sakė, kad 
tiesioginiai pasitarimai su 
Liaudies Kinija apie pa*- 
liaubas Pacifike galimi ir 
pageidautini. Jis sakė, kad 
Čou En-lajaus pasiūlymo 
atmetimas, kurį mūsų vals
tybės departmentas paskel
bė praeitos savaitės, pabai
goje, buvo klaida.

Kai]) jau buvo pranešta, 
sekretorius Dulles, kuris at-

tartis 
Čian-

Ike
meniu uuu<uku prtnivciULi VV7'*H* '
Austriją heutrale valsty- W1 Ill. <IIĮ1 SOTI

Washingtonas. — Fe
derate valdžia panaudojo 
anti-trustini istatyma ir 
kaltina viešbučių savinin
ką Hiltoną. Jam sako
ma, kad jis turės parduo
ti bent keturius neseniai 
pirktus didelius kotelius, 
nes jis tapo monopolijos 
savininku.

prieš polio gal yra kenksmingas

r

<ry

grįš Britanijoj!

Detroitas. — American 
Motors korporacija ir CIO 
unija pasirašė sutartį.

Du žmonės sudegė gaisre 
Chicagoje.

Albany. — Gubernatorius 
Harrimanas pasirašė repu- 
blikonų dominuojamos vals
tijos legislatures priimtą 
nuomų kontrolės pratęsimo 
siktą.___________________

ORAS NEW YORKE 
Giedra, šilčiau.

Hessais bandė nusižudyti?
Berlynas.—Rudolfas Hes- 

sas, kuris kadaise buvo an
tras po Hitlerio savo svar
ba nacis, bandęs nusižudy
ti Špandau kalėjime, kur 
jis laikomas kaip karinis 
kriminalistas. Jis bandęs 
nusinuodyti trąšomis, ku
rios jam buvo duotos dėl 
kalėjimo kiemo darželio. 
Daktarai išpumpavo jo skil
vį. Kalėjimą, kur jis sėdi, 
kartu palaiko keturios oku
pacinės jėgos.

Washingtonas.— / 
vaikų, kurie buvo įskiepyti 
Saiko čiepais prieš vaikų 
paralyžių, apsirgo rimtai ta 
liga. Jie visi buvo įskie
pyti vaistais, kuriuos paga
mino Cutter laboratorijos 
Berkeley mieste California 
joje. Medikai sako,, kad jei
gu kas netvarkoje, tai tik 
su tos firmos pagamintais 
čiepais, o ne su Saiko išra
dimu bendrai.

Kur tik buvo pardavinėti 
tos firmos pagaminti čiepai, 
jie dabar ieškomi ir grąži
nami laboratorijoms. Me
dikai praveda tyrinėjimą.; 
Jie sako, kad dar nežinia,

Apie 12 ąr tos firmos čiepai kalti X* 1 • 1 — 1 • 1 T • 1 • 1nes gali būti, kad vaikai bu
vo skiepyti pavėluotai, kad 
jie iš anksto buvo apsikrėtė 
polio mikrobais.

2,100 Cutter laboratori
jų pagamintų čiepų vienetų 
buvo atsiusta New Yorkan. 
Dabar sveikatos pareigūnai 
bando juos konfiskuoti, bet 
daug jau išparduota dak
tarams. Spaudoje keliamas 
klausimas, kokiu būdu tie 
čiepai pasiekė daktarus, 
prieš tai, kaip skiepijami 
mokyklų vaikai? Tas rody
tų, jog juodoji rinka jau

Berlynas. — Vakarų Ber
lyno savivaldybė nutarė ap
ginkluoti pistoletais muiti
ninkus, bet amerikiečių, 
britų ir francūzų okupaci
niai pareigūnai nutarimą 
vetavo.

TO jėgos, kurios konferuo- 
ja čia, nutarė sudaryti tarp
tautinę SEATO armiją. Ji 
turės savo bazę Tailande.

Bevanas bus sugrąžintas 
j parlamentarinę frakciją

Londonas. — Britanijos 
Darbo Partijos vadai jau 
yra pasirengę rekomenduo
ti, kad Bevanas būtų sugrą
žintas į parla m e n t a r i n ę 
frakciją, iš kurios jis buvo 
išmestas praeitą mėnesį.

Darbiečiai jaučia, kad jie 
turi būti pilnai vieningi, 
jeigu nori laimėti rinki
muose:

Paskutiniai statistiniai 
apklausinėjimai gyvę-nto
juose rodo, kad darbiečių 
šansai laimėti ne tokie jau 
maži, kaip buvo manyta. Ir 
konservatorių u laikraščiai 
pripažįsta, kad darbiečiai 
“tik vienu žingsniu atsilikę 
nuo torią ir jie g 
pralenkti.”

‘Dykuma vyriausias priešas,’ 
sako Izraelio Ben Gurionas

Ramat Gan, Izraelis. — 
Izraelis minėjo sąvo nepri
klausomybės 7 metų sukak
tį. Vietiniame sporto stadi- 
jpne įvyko karinis paradas, 
kuriame dalyvavo pėstinin
kai, jūreiviai, artilerija ir 
amerikietiški tankai. Už-

ali juos net

bėjo, kad Izraelis turi ne
mažai naujų 
Prancūzijoje

Vyriausią 
karo reikalų 
Gurionas. Jis sakė, kad Ar
timuose Rytuose nėra ly
gios Izraeliui armijos. Vy
riausias priešas, sakė jis, 
yra ne arabai, bet dykuma, 
—Negevo dykuma ir Gali
lėjos slėnio tyrai, kuriuos

ginklų, pirktų 
ir kitur.
kalbą pasakė 

ministras Ben

Washingtonas. — Komu- 
1 nistų vadas John William- 
1 sonas padavė prašymą teis

mo organams leisti jam 
išvykti į gimtinę Škotiją, 
Britaniją. Williams o n a s. 
kuris yra Britanijos pilie
tis, ilgus metus gyveno 
šioje šalyje ir buvo akty
vus unijose bei komunisti
niame judėjime.

Jis atsėdėjo bausmę kaip 
vienas komunistu vadu, ku
rie buvo apkaltinti po Smi- 
tho akto punktu, ir jam 
gresia, nauja byla. Jis da- 

j bar laisvėje po užstatu.
; Valdžia sako, kad jam ne
bus daroma kliūčių vykti 
Britanijon.

Republikonai atiduoda viską 
turčiams, sakė H. Trumanas

Nashville, Tenn. — Buvęs 
prezidentas Trumanas sa
kė, kad republikonai pla
nuoja atiduoti visą TV A 
hidroelektrinę milžinišką 
stotį didžiajam bizniui, 

pakels elektros jė- 
ir nuskriaus Tennes- 

__ slėnio gyventojus. Be 
to, republikonai planuoja! 
atiduoti turčiams, 1 
visus kitus Amerikos gam
tiškus turtus, sakė Truma
nas.

metė Čou pasiūlymą praei
tą šeštadienį, pakeitė savo 
nuomonę šią savaitę.

(Kai kurie laikraščiai nu
rodo, kad pats prezidentas 
praeitą šeštadienį parėmė 
valstybės departmento nu
sistatymą, kas reiškia, jog 
ir jis padarė tą klaidą.) 

Prezidentas Eisenhowe
ris, kaip sekretorius Dul
les, sako, kad galima 
su kinais nekviečiant 
go.

Knowlandas puola
Senatorius Knowlandas, 

kuris dėl savo draugiškumo 
Čiangui yra žinomas kaip 
“For m o z o s senatorius,” 
smarkiai užatakavo prezi
dento Eisenhowerio admi
nistraciją. Jis sakė, kad no- 
rąs tartis su Kinijos komu
nistais yra “mūsų karžy
giško sąjungininko Čiang 
Kai-šėko išdavimas.” Jis x 
teigė, kad “kinietiškai - ko-, 
munistinis leopardas nepa
keitė savo dėmių,” kad mes 
negalime komunistine Kini
ja pasitikėti.

Eisenhoweris apie 
Vietnamą

Toje pačioje spaudos kon
ferencijoje Eisenh' o w e r i s 
buvo klaustas, ką jis gal
voja. apie padėti Pietiniame 
Vietname, apie ten vykstan
tį pilietinį karą. Preziden
tas atsakė, kad Vietnamo 
padėtis jam yra “keista, 
sunkiai išaiškinama mįslė.” 
Jis negali suprasti, kas ten 
dedasi, sakė jis.

gą 
see

Londonas. — 62,000 Bri
tanijos garvežių mašinistų 
nutarė streikuoti. Toks 
streikas sustabdytu visą 
geleži nkelių susisiekimą. 
Premjeras Edenas sušaukė 
specialų mitingą, kad svars-

Lakūnas-mokinys pavogė 
orlaivį, bet užsimušė

Valenciennes, Francūzija. 
— Čia viename kaime nu
krito karinis britų orlaivis. 
Lakūnas užsimušė. Orlai
vis sunaikino valstiečio na- 

bizniuf! m3’ užniu$e tris gyventojus 
’ ‘ ir tris sužeidė.

Tyrinėjimas parodė, kad 
lakūnas buvo mokinys, ku
ris neturėjo teisės pats 
skraidyti. Jis -pakilo iŠ 
Portsmoutho bazės Brita
nijoje. Jo vardas buvo Na- 
nik Agnani ir jis buvo pa
kistaniečių kilmės.

Atėnai. — Lengvas žemes 
drebėjimas vėl buvo jaustas 
Volos srityje Graikijoje. 
Tas miestelis didesnio dre
bėjimo buvo sunaikintas 
balandžio 119 ir 21.

Kritikavo Koteląvvalą
Colombo. — Ceilono par

lamente opozicija aštriai 
kritikavo premjerą Kotela- 
walą, už tai, kad jis Ban- 
dunge kalbėjo apie “komu
nistinį kolonializmą.”

reikia kolonizuoti. Jeigu jų 
nekolonizuos, sake jis, Izra
elis bus pralaimėjęs.

Manila. — Amerikos ir 
Filipinų paktas dėl $9,500,- 
000 pagalbos, kuris turėjo 
būti pasirašytas, dėl nežino
mų priežasčių atidėtas. 

t
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TARSIS
TARYBŲ SĄJUNGOS vyriausybė sutiko su “Va

karais” tartis dėl Austrijos nepriklausomybės atstei- 
gimo.

Sekamą pirmadienį, gegužės 2 d., Vienoje susirinks 
keturių valstybių — Amerikos, Anglijos, Francūzijos ir 
Tarybų Sąjungos — ambasadoriai. Jie tarsis dėl jau 
padarytos Austrijos - Tarybų Sąjungos sutarties pra- 
vedimo gyveniman.

Kaip žinia, Austrijos vyriausybės delegacija buvo 
nuvykusi į Maskvą ir ten su tarybine vyriausybe sudarė

• sutartį, pagal kurią dar šiemet iš Austrijos turėtų būti 
ištrauktos okupacinės karinės jėgos ir Austrijai turėtų 
būti pripažinta pilna nepriklausomybė.

Atrodo, kad Amerika, Anglija ir Francūzija sutiks 
priimti pagiindinius Austrijos - Tarybų Sąjungos sutar
ties punktus. Prie to yra einama.

Austrija, kaip žinia, sutinka būti neutrali valstybė, 
tokia, kaip Šveicarija. Bet reikia, kad jai neutralumą 
pripažintų didžiosios valstybės.

Austrija pareiškė (sutartyje), kad ji niekad ne- 
sijungs su Vokietija, kad ji bus nepriklausoma, neutrali

• valstybė. Ji neis į jokius karinius blokus bei sąjungas 
; su jokia kita valstybe.

New Yoik Timeso korespondentas Paryžiuje, C. L. 
Sulzberger, aną dieną rašė, kad toks Austrijos pasisa
kymas sudaro “pavojų” “Vakarams.”

Girdi, jeigu Austrija iš tikrųjų bus neutrali, tai ir 
Vokietijos žmonės norės, kad ir Vokietija tokia pasi
liktų. Tokiam sumanymui Vokietijoje sentimentas yra

• didelis. Vokietijos social-demokratai kaip tik už tai 
stoja. Jie nenoii, kad Vokietija būtų ginkluota ir ruo
šiama karui. Praėjusį sekmadienį Žemutinėje Saksoni
joje įvykusieji rinkimai aiškiai parodė, kad vokiečiai 
yra priešingi ginklavimuisi, kad jie nori matyti savo 
šalį neutrale, gyvenančią taikoje su visais kaimynais.

Mr. Sulzbergeris sako, kad tie balsavimai uždavė 
skaudų smūgį Adenauerio vyriausybei. Tiesa, yra nu
tarta Vakaių Vokietiją ginkluoti, bet tai dar nereiš
kia, kad ji jau ir bus ginkluota. Tam reikalingas par
lamento pritarimas, o jei Adenauerio vyriausybė jo ne
gaus, tai kas gi bus? Pagaliau ir Adenauerio vyriausybė 
nėra amžina.

Viską suėmus, aiškiai matosi, kad sutartis, padary
ta Maskvoje dėl Austrijos nepriklausomybės atsteigimo, 
smarkiai sunervavo tuos, kurie nori matyti Vokietiją 
ginkluotą. v

Žiūrėsime, ką nutars keturių valstybių ambasado- 
. rių konferencija Vienoje.

kų vestuves, kuomet merge
lė ištekėdama ir norėdama 
atžymėti, jog ji jau išsiski
ria iš jaunimo, dailiomis 
juostomis apjuosdavo savo 
buvusius draugus vaikinus, 
o artimus — įvairiais iš- 
megstais abrūsais, nes tik 
taip,, o ne kitaip ji galėda
vo įrodyti savo darbštu
mą ir kultūringumą. Anais 
laikais moterys ne tik vy
rus papuošdavo dailiomis 
juostomis, bet ir savo šven
tadieninius drabužius ap- 
megzdavo, apsiuvinėdavo, 
natūraliai imit u o d a m o s 
įvairias gėles. O ar žinote, 
kad ir čia mūsų sesės įro
dė savo gabumus su rank
darbiais? Jos turėjo eilę 
rankdarbių parodų ir 
savo meniskais rankdar
biais stebino ne tik mus, 
bet ir kitataučius, o jų 
dukterys ir anūkės buvo 
priverstos nulenkti galvas 
prieš savo močiutes.

Kaip Vilniuj Gedimino 
kalnas yra simbolis visos 
Lietuvos, taip viduryje 
Dzūkijos tą patį reiškia 
dzūkams Šipulių kaimas. 
Savo didumu ir gamtos ap
dovanotu grožiu jis yra 
dzūkų pažiba. Jeigu orlai
viu skristumėt virš Šipulių 
kaimo, tai jis atrodytų it 
kupranugaris. Jo liemeny
je matytumėt sodais ap
gaubtas krūvas samanų, bėt 
tai kada stūksojo tos bakū
žės samanotos su apvirtu- 
siomis tvoromis. Gi kojos 
neproporcijohales, o galva

KEIČIA POZICIJĄ?
VALSTYBĖS SEKRETORIUS Mr. Dulles pareiškė, 

jog Amerika sutinka tartis su Kinijos Liaudies Respu
blikos vyriausybe dėl taikos pravedimo Pacifike, Kini
jos pakraščiuose.

Tuojau po to, kai Čou En-lajus tokį .pasiūlymą pa- 
. darė Bandunge, Mr. Dulles jam nepritarė. Jis tada sa

kė, kad be Čiang Kai-š.eko Amerika negalinti tartis su 
Kinijos komunistais.

Dėl to prieš valstybės sekretorių išstojo visa eilė 
žymių žmonių, senatorių ir kitų. Jie reikalavo, kad Mr. 
Dulles nedelsdamas priimtų Čou En-lajaus siūlymą ir 
pradėtų tartis. Prezidentas Eisenhoweris taipgi stoja 

įt ūž tarimąsi.
Visa tai ir privertė Dullesą keisti savo pirmesnį 

;. £ nusistatymą.

i-!

Trachtenbergo ir Charney byla
FEDERALINIS TEISĖJAS Dimock, kaip jau žino

ma, išklausęs melagio Matusowo liudijimų, nutarė duo
ti nauja teismą Aleksandrui Trachtenburgui ir George 
Charney. Prie jų pridėtas kitas “nusikaltėlis,” Sidney 
Steinberg.

Trachtenberg ir Charney paleisti iš kalėjimo. Jus
ticijos departmentas dabar skubiai rengia prieš juos 
naują bylą, naują teismą.

Mums atrodo, kad, vadovaujantis tais prisipažini
mais, kuriuos padarė Matusowas, Trachtenbergas ir 
Charney neturėtų būti iš naujo teisiami. Juos reikėtų 
palikti ramybėje.

•Kodėl ?
Todėl, kad Matusowas aiškiai yra pasakęs, kad jis 

melavo, liudydamas prieš šituodu vyru. Vadinasi, jie bu
vo nuteisti įkalinimui nekaltai. Jeigu taip, tai kam da
bar juos iš naujo teisti? ’ ,

Justicijos departmentas, naudodamas apmokamus 
“liudininkus” prieš pažangius veikėjus, nepasitarnauja 
mūsų kraštui, o tik eikvoja visuomenės turtą byloms, 
teismams ir tuo pačiu kartu terorizuoja žmones, ku
rie galvoja biškį kitaip negu jis, justicijos depart- 

,.mentas.
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Bandžiau patirti, kas 
įvedė žaislą, per Velykų 
šventes prie Baltojo Namo 
ritinti kiaušinį po pievą, bet 
nepasisekė. Tūlose Euro
pos šalyse bent kiek buvo 
žaidžiama su kiaušiniais, 
bet mažai, o vyriausiai 
kiaušinis užimdavo ir tebe- 
užima maisto vietą.

Grįžkime kokį šimtą me
tų atgal į caristinę Lietu
vą ir pažiūrėkime, kokį 
vaidmenį tais laikais kiau
šinis suvaidino. Tais lai
kais baudžiava ir tamsu
mas žlugdė kaimą Lietuvo
je. Anais laikais Lietuvos 
kaimiečiai nelaikė kiaušinį 
už maistą. Kiaušinius jie 
mainė ant muilo, guzikų, 
sagučių ir silkių. Tačiau 
nesvarbu, kaip sunkiai fizi
niai spaudė Lietuvos liaudį 
feodalizmas ir juoda skrais
te temdė liaudies dvasią 
klerikalizmas, liaudis pla
čiau apdainavo savo var
gus, gamtą; seneliai, ta
šydami klumpes, pindami 
vyžas, s a k y d a v o pasa
kėčias, močiutė niūniavo po 
kuodeliu jaunuoliams dai
ną, kurie žibindavo balaną. 
Ačiū mūsų bočiams, jie ne
davė lietuvių kalbai mirti, 
bet išlaikė gyvą, kuri šian
dien pasiekė plačiąją Kini
ją ir kitus pasaulio kampus. 
Tik prisiminkime pavasari
nes šventes, kaip tos Lie
tuvos mergelės, sugrįžusios 
ne iš kolegijos, o iš. bau
džiavos, nakties metu prie 
žibinamos; balanos iš spal
votų popierėlių, taip artis
tiškai - meniškai imituoda
vo gyvąsias gėles, o verbų 
nedėldieniais šventoriai pa
virsdavo gėlynais.

Velykų švenčių sulaukus 
Lietuvos jaunimui nerūpė
jo, kiek Kristus kentėjo,1 
kryžių nešė ir kaip jis mi
rė, bet kaip išsirinkti drū- 
tesnį kiaušinį ir kaip dai
liau jį papuoštį. Ir ko Lie
tuvos mergelės nepavaizda
vo ant kiaušinio, nekalbant 
apie nuspalvavimą; jos vaš
ku ant kiaušinio pavaizda
vo gėles, medžius, pievas, 
upelius ir net šventųjų pa
veikslus. Jos su namie pa
darytais aštriais įnagiais 
pasižymėjo grafikos mene 
ant kiaušinio: išbraižydavo, 
išskutinėdavo ant kiaušinio 
paukščius ir naminius gy
vūnus.

Pora metų tam atgal už
tikau Bostono Knygyne se
noką knygą, pavadintą 
“Easter.” Minėtoje knygo
je daugiausia kalbama ūpie, 
Ramiajame 
esančią salą Easter. Atvaiz- dis tokiu kunigo netikusiu 
de matosi tarsi didžiausias 
kapinynas, o vietoje pamin
klų retokai stūkso kokio 
tūkstančio svarų kiaušinio 
pavidalo akmens granitai.
Žiūrint į juos niekuomet ne
sakytum, kad tai nėra tikri 
kiaušiniai, ant galų žmo
gaus ranka sustatyti. O 
knyga sako, kad nėra jokių 
pėdsakų, kad kada nors ten 
gyveno žmogus. Toliau mi
nėtoje knygoje pavaizduo
ta keletas ' tautų, kurios 
žaisdavo kiaušiniais. Ar ži
note, kad autorius užtiko 
dailiausiais ir meniškiau
siais braižiniais kiaušinius 
Rytinės Prūsijos ir Ukrai
nos srityse? Veikiausiai, 
autorius neįvardijo Lietu
vos dėl to, kad ji tuomet 
buvo paskaityta kaip dalis 
Rusijos.

Tik prisiminkimę anų lai-

BERLYNO PAĖMIMAS 
IR HITLERIO GALAS
Dešimt metų atgal Ta

rybų armija paėmė Berly
ną, pasiutusio hitlerizmo 
centrą, ir už kelių dienų 
baigėsi Antrasis pasaulinis 
karas. Šia tema parašyta 
daugybė knygų, nes žmoni
jos istorijoje dar nebuvo to
kių milžiniškų karo jėgų 
veiksmų, kokie įvyko Ber
lyno Srityje 1945 metais. 
Tarybinis karo žygis dali
nasi į tris laikotarpius: pa
siruošimas, prasimušimas 
iki Berlyno ir Hitlerio jė
gų ir jo žvėriško režimo 
pribaigimas pačiame mies
te.

Nuo Oderio-Neissės 
iki Berlyno

1945 metų sausyje ir va
saryje tarybinė armija kir
to Hitlerio jėgoms smūgį

labai atitinkamoje vietoje. I Z ... . 
Mat, viename gale kaimo! * 
atsiduria du ežerai ir kita-j 
me gale kaimo du ežerai, 
bet jie nevienodo platumo ir 
ilgumo, tas ir sudaro nepro- 
porciją. Nevisai gale kai
mo stovėjo raudonų plytų 
platus dviejų aukštų na
mas, o gale namo, pirmame 
aukšte vienas langas, o an
trame du langai, tas ir su
darė naturalę kupranuga
rio galvą.

Per patį vidurį kaimo įkir
to platus vieškelis. Iš kur 
vieškelis atėjo ir kur jis 
baigėsi, tai Šipulių kaimie
čiams nebuvo žinoma. Kai 
kartą kunigas buvo atva
žiavęs kryžius šventinti ir 
pašventinęs Bizukalnio kry
žių buvo užklaustas, iš kur 
vieškelis prasideda ir kur 
baigiasi, tai kunigas atsakė 
tik tiek, kad nežino, iš kur 
prasideda, bet žino, kad 
juomi galima nuvažiuoti 
net į Suvalkus.

Kunigą išvežus, kaimie- 
va n deny ne čiuose iškilo karštas sąju-

vieškelio matavimu. Bet 
įsimaišė šutila ir visus nu
ramino sakydamas:

>—Kiek čia svarbu, iš kur 
vieškelis prasideda ir kur 
baigiasi? Pasakykite, ar 
yra reikalas nors vienam iš 
jūs taip toli važiuoti?

Rudens sulaukus, Šipulių 
kaimiečiai vieškeliu neida
vo, bet tvoromis. Kai kar
ves iš ganyklų varydavo 
vieškeliu, tai jų- tešmenys 
mosikuodavo į šalis it vai
kučio, stovinčio sniege, ant 
rankų pirštinės. Retkar
čiais tešmenukai pasiekda
vo purvyną ir taškydavo į 
akis vyrams, kurie pro lan
gus iškišę galvas juokėsi, 
kaip gyvūliai purvyne mau
dydavosi. Daug mažų par
šiukų ir ei inkų neperplauk
davo kaimj purvyno — pri- 
gerdavo. Vežimų rūtai tuos

jaunus gyvūnėlius sumalda
vo su purvais, o jeigu kuris 
kaulelis išlikdavo nesumal
tas, tai kuomet vasarą pur
vynas nudžiūdavo, t tai šu
nys išsikasę turėdavo pie
tus.

Argi kupranugaris kaltas, 
kad jo kupra nelygi? Jis 
yra patenkintas, kad jam 
dievas davė galvą, kuri ap
rūpina jį maistu. Šipulių 
kaimiečiai visai nepaisė, 
kad jų kaimas skęsta pur
vyne, bet jie didžiavosi, kad 
raudonų plytų name jie tu
ri' puošnią karčiamą. Čia 
tai Šipulių kaimo pažiba! 
Štai morjos (?—Red.) at- 
puskas. Dar tris dienas 
prieš a t p u s k ą vieškeliu 
tūkstančiai basų, raitų ir 
važiuotų traukia į atpūs- 
ką. Kur apsistos ži- 

i ir gerkles iš
plauti, kad greičiau pote
riai byrėtų, jeigu ne kar- 
čiamoj ? Atpuskui pasibai
gus, nusitęsia pora dienų, 
iki maldininkai praeina 
karčiamą, nes kiekviehas 
jaučiasi aplaikęs ghiekų at
leidimą ir grįžta namo nau
jas žmogus. Argi nuodė
mes palikęs iš džiaugsmo 
praeisi - pravažiuosi pro 
kračiamą neužėjęs? Žino
ma, kurių išteklius būdavo 
mažesnis, tai tie greičiau 
apleisdavo karčiamą, o ki
tų arkliai ne tik tvoras, bet 
ir kuolus nugrauždavo.

Savaitei praslinkus, an
tradienį morjos kermošius 
ir vėl vieškeliu virtinės ve
žimų, tik jau nesimato ba- 
sakojų, bet ir karčjamnin- 
kas mažiau jų paisydavo. 
Kartais jis sakydavo:

—Geriau turėti vieną rie
bią kiaulę, negu dvi kūdas.

Praslinkus morjos atpus
kui ir kermošiui, už kelių 
savaičių ražancavos atpuš- 
kas ir kermošius; prie to, 
kas antradienis atsibūdavo 
turgai, o už poros varsnų 
nuo kal’čiamos stovėjo 
porą tūkstančių įtalpinan
ti bažnyčia. Niekas ne
žino, kokiam tikslui ji bu- 
v o pastatyta^ tačiau j i 
nebuvo apleista; retkarčiais 
dvarininkai atremontuoda
vo ir kasmet atsibūdavo 
švento MociėjaUS ir sekmi
nių atpuskai. Neveikia ne 
sakyti, kaip jautėsi Šipulių 
kaimiečiai per šiuodu at- 
pusku, kuomet apsistodavo 
galenteVninkai - špitolninkai, 
eibės ubagų ir pulkas ne
pažįstamų kunigų; tą die
ną vežimais imdavo apsta
tytas kiekvieno kaimiečio 
pastatas, o Šipulių bėrha.i 
jautėsi tą dieną taip drąsūs, 
kaip dabar jaučiasi čiangas 
Formdzojė už ainerikiečių 
nugaros.

(Būs dadgiau)

Rašo D. M. šolomskas
ant Vislos, išlaisvino Len
kiją, didelę dalį Čekoslova
kijos ir apsupo nacių jėgas 
Rytų Prūsijoje. Tarybų 
armija pasiekė Oderio ir 
Neissės upes, išilgai ku
rias Hitleris buvo paruo
šęs milžiniškus įsitvirtini
mus. Nacių komanda tikė
josi, kad jokia armija ne
gales tas tvirtoves įveikti. 
Fortai buvo su neišpasaky
to storio sienomis iš plieno 
ir cemento. Įsitvirtinimai 
paruošti giliai žemėje. Pra
vesta net 200 pėdų žemės 
gilumoje gelžkeliai susisie
kimui tarp tvirtumų. Įtai
syta ten amunicijos sandė
liai, ligoninės, kareivių pa
talpos, elektros gaminimo 
jėgainės ir paruošta daugy
bė maisto.

Hitleris ir jo komanda ti
kėjosi, kad artėjant Tarybų 
armijai prie Berlyno, na
ciams pavyks sukurstyti 
anglus ir amerikiečius ka- 
ran prieš Tarybų Sąjungą. 
Iš anglų - amerikiečių fron
to naciai permetė apie pu
sę milijono armijos į rytus, 
veik visus karinius lėktu
vus. Vakaruose pasidavę j 
nelaisvę hitlerininkai ko- 
mandieriai anglams ir ame
rikiečiams kalbėjo: “Mes 
jau savo užduotį atlikome, 
gelbėdami pasaulinę civili
zaciją nuo komunizmo, — 
dabar jūsų eilė.” Hitlerio 
geriausios armijos apie mi
lijonas karininkų ir karei
vių užėmė tas tvirtoves iš
ilgai Oderio ir Neissės ir 
pasiruošė atmušti Tarybų 
armiją. Užnugaryje šių 
tvirtovių visas plotas linkui 
Berlyno ant 35-50 mylių at
stumo taip pat buvo pilnas 
fortifikacijų.

Tarybų armijos aukštoji 
komanda žinojo, kad Ber
lyno srityje bus sprendžia
mas nė vien Antrojo pasau
linio karo laimėjimas, bet 
ir daugelio tautų laisvės li
kimas ateityje.
veik du mėnesiu ruošės' 
prie galutino smūgio na
ciams. Vietomis tarybinės 
armijos daliniai persikėle 
per Oderio , ir Neissės upes 
į vakarus. Ten diena ir nak
tį ėjo baisiausi mūšiai. Hit- 
lerinihkai' stengėsi atmesti 
Tarybų kovotojus atgal, o 
pastarieji laikėsi, kad ten 
įrengus tiltus perkėlimui 
g a 1 i n g osios artilerijos ir 
milžiniško dydžio tankų į 
Berlyno pusę.

Linkui Berlyno buvo nu
taikyti trys tarybiniai fron
tai: Pirmasis Baltarusi
jos, komandoje maršalų Žu
kovo ir Sokolovskio, tiesiai 
į Berlyną ir dalinai i šiau
rę nuo jo. Pirmasis Ukrai
nos frontas, komandoje 
maršalo Konevo, kiek iš 
pietų linkui Berlyno sker
sai Neissės ir Spree upes. 
Antrasis Baltarusijos fron
tas, komandoje maršalo Ro- 
kosovskio, į šiaurį nuo Žu
kovo, tai yra, tarpe Berly
no ir Baltijos jūros.

Sovietai sutraukė milži
niškas karių jėgas, gerai 
paruošė jas ir dar negirdė
tus kiekius karo technikos. 
Generolas N. M. Zamiati
nas pašo,, kad “Milžiniška 
Tarybų armijos jėga buvo 
paruošta. .Vien 1 patrankų 
ir minosvaidžių 
41,000; dalyvavo virš. 8,400 
karinių lėktuvų; virš 6,300 
tankų, daugybė įvairių kitų 
ginklų, ir visa tai buvo pa
gaminta .tarybinių žmonių 
rankomis.” Buvo sutrauk
ta daugybė tankų, specialių 
sunkvežimių, kurie patys 
galėjo plaukti per upę.

1945 metų balandžio 16 
dieną Tal'ybų armija išilgai I

Oderio ir Neissės upes pra
dėjo puolimą. “Priešaušry
je sudrebėjo žemė... Vieną 
ir tą pačią sekundę sugriau
dė tūkstančiai pabūklų ir 
‘katiušų’,” — rašo ten bu
vęs korespondentas P. Ni
kitinas. — “Ore gaudė lėk
tuvų motorai. Naikintuvų 
lydimi mūsų bombonešiai 
skrido į vokiečių užnugarį 
ir bombardavo priešo ka
riuomenę, triuškino gelžke- 
lių stotis, daužė kelius, ata
kavo priešo rezervus.”

Į porą dienų tarybinė ar
mija sulaužė hitlerininkų 
įsitvirtinimus išilgai Oderio 
ir. Neissės upiu. Prasidėjo 
žiauriausios kovos linkui 
Berlyno. Į penkias dienas 
žiaurių kovų Sovietai nu
galėjo tūkstančius priešo 
įsitvirtinimų, pergalėjo nuo 
Oderio ir Neissės upių 35 ar 
50 mylių tarpą ir pasinė 
Berlyną. Balandžio 24 die
ną Žukovo ir Konevcr fron
tų kovūnai apėjo Berlyną iš 
vakarų, Potsdamo srityje 
susijungė ir todėl Berlyne 
visiškai nacius apsupo.

Dar kovose linkui Berly
no pusė milijono hitlerinin
kų armijos tarpe GottbUET“ 
Guben, Frankfurt, Fursten- 
walde, Zossen ir Lubben 
buvo apsupta, sukapota į 
dalis ir apie 400,000 hitle
rininkų su 
kiais karo 
ta.

Pačiame

milžiniškais kie- 
technikos suim-

a® v

Todėl per Hitlerio

buvo virš

■t

Berlyne buvo 
dar apie 400,000 nacių ar
mijos. • Ten veik per dvi sa- * 
vaites ėjo žiauriausia kova 
dieną ir naktį, už kiekvieną 
gatvę, namą, net ir Berly
no požeminių traukinių ur
vuose

Hitlerizmo galas
Gegužės 1 dieną hitleri

ninkų radijas pranešė, kad 
būk Hitleris mirė. Kada 
gegužės 2 dieną galutinai 
naciai pasidavė Berlyne, tai 

kanceliarijos ur
vuose surasta trys negyvi 
asmenys ir kiekvienas pa
našus į Hitlerį. Teigiama, 
kad karo išvakarėse, kada 
Hitlerio artimieji pradėjo . 
daryti prieš, jį suokalbius, 
tai buvo parinkti keli na
ciai panašūs į Hitlerį ir vie
nodai aprengti. Paties Hit
lerio galas vis dar tebėra 
miglotas.

Po žiaurių kovų gegužes 
2 dieną dar 130,000 Hitlerio 
kareivių, karininkų ir gene- - 
rolų padėjo ginklus ir pa-‘ 
sidavė Tarybų armijai. Ge
nerolas Zamiatinas rašo, 
kad viso Berlyne buvo su
imta virš 300,000 Hitlerio 
kareivių, karininkų ir gene
rolu. *> • ’

buvo užduotas galutinas 
smūgis Hitlerio jėgoms pa
čiame Berlyne, iš kurio bu
vo pradėtas taip baisus ir 
tiek, daug žmonijai kaina
vęs Antrasis pasaulinis ka
ras. 1945 metų gegužes. 8 
d. Berlyne Hitlerio viršinin
kai pasirašė besąlyginį pa
sidavimą.

Paminklas žuvusiems
Nėra nė kalbos, kad Ber

lyno kovose daug žuvo tary
binių kovūnų, nemažai jų 
tarpe ir lietuvių. Po karo 
Treptrower Parke, Berly
ne, tapo, pastatytas milži
niškas paminklas ant žuvu
sių tarybinių kovūnų kapo. 
Tai — kaip muziejus. Pa
naudotas granitas, ivatjjjftu- 
ras ir varis. Priešakyy^pū- 
minklo didelė aikštė virs Ž 
žuvusių kapo, padengta , 
granitu, ir ant jo penki di
deli vario vainikai. Prie

(Tąsa 3-čiatn pusl.J
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A. Čechovas

Albiono duktė
rie dvarininkų Griabovo 

ifiamų privažiavo puiki brič
ka su guminėmis padango
mis, storu vežiku ir akso
mine sėdyne. Iš bričkos iš
šoko apskrities bajorų va
dovas, Fiodoras Andrieji- 
čius Otcovas. Prieškamba
ryje jį sutiko "miegūstas le- 
kajus.

—Ponai namie?—paklau
sė bajorų vadovas.

—Ne, nėra. Ponia su vai
kais į svečius išvažiavo, o 
ponas su mamzele guver
nante žvejoja. Nuo pat ry
to.

Otcovas pastovėjo, pagal
vojo ir nuėjo prie upės ieš
koti Griabovo. Rado jį už 
dviejų varstų nuo namų. 
Pažvelgęs žemyn nuo sta
taus kranto ir pamatęs 
Griabovą, Otcovas prunkš
telėjo... Griabovas, didelis, 
storas žmogus labai didele 
gjplva, sėdėjo ant smėlio, 
turkiškai parietęs po savim 
kojai, ir meškeriojo. Jo 
skrybėlė buvo nuslinkus! 
ant pakaušio, kaklaraištis 
nusisukęs i šalį. Greta jo 
stovėjo aukšta, laiba angle 
išpūstomis, kaip vėžio, aki
mis ir didele paukščio no
simi, panašesne greičiau į 
kablį, negu i nosį. Apsivil
kusi ji buvo balta muslino 
suknele, pro kuria smarkiai 
persišvietė išdžiūvę, gelto
ni pečiai. Prie auksuoto 
diržo kabojo auksinis laik
rodėlis. Ji irgi meškeriojo. 
Aplink viešpatavo kapų ty
la. Abu nejudėjo, lygiai 
kaip ir upė, kurios pavir
šiuje plaukiojo jų plūdės.

—Baisiai norisi, bet liki
mas žiaurus! — nusijuokė 
Otcoyas. — Sveikas, Ivanai 
KuzmiČiau!

—A... tai tu? — atsilie
pė Griabovas, nepakeldamas 
akųį nuo vandens. — Atva
žiavai ?

—Kaip matai... O tu vis 
dar tais niekais užsiimi! 
Neatpratai dar?

—Pd velnių... Visų dieną 
meškeriojau, nuo pat ry
to... Blogai kažkodėl šian
dien kimba. Nieko nepaga
vau nei aš, nei šita baidy
klė. Tupime, tupime čia, ir 
kad nors vienas koks vel
nias! Tiesiog nors imk ir 
rėk.

— O tu spiauk. Eime 
degtinės gerti!

—Palauk... Gal būt, ką 
nors sugausime. Pavakary 
žuvis geriau kimba... Tu
piu, brol, nuo pat rvto! 
Toks nuobodumas, kad ir 
apsakyti tau negaliu. Ir vel
nias davė man iprasti i ta 
meškeriojimą! žinau, kad 
vieni niekai, o tupiu! Tu- 

5^1 u, kaip niekšas koksai, 
kaip katorgininkas, ir į van
denį žiūriu, lyg kvailys kok
sai ! Reikia pievas šienauti, 
o aš nenuvažiavau, čia iš
tupėjau štai su šita silke... 
su Šita ragana...

—Bet.,., tu iš proto išsi
kraustei? — tarė Otcovas, 
droviai šnairuodamas į an
glę.—Keikies prie damos. .. 
ir netgi ją pačią...

—Ma ją velniai! Visvien 
ničnieko rusiškai nesupran
ta. Tu ją nors girk, nors 
keik — jai vis tas pat ! Tu 
į nosį pažiūrėk! Nuo vie- 

• nos nosies apalpsi! Sėdime 
ištisas dienas drauge ir kad 
nors vieną žodį! Stovi, kaip 
baidyklė, akis į vandenį iš
sproginusi.

Anglė nusižiovavo, pakei
tė slieką ir užmėtė meške-

tebiuos, brolau, aš ne
mažai!—traukė toliau Gria
bovas.—Gyvena mulkė Ru
sijoje dešimt metų, ir kad 
gi nors vieną žodį rusiš
kai ... Mūsų koks nors aris- 

tokratėlis nuvažiuoja pas 
juos ir bematant išmoksta 
jų kalba vampsėti, o jie... 
velniai juos žino! Tu pa
žiūrėk į nosį! Į nosį pa
žiūrėk !

—Na, nustok... Nepato
gu ... Ko užsipuolei mote
rį?

—Ji ne moteris, o mer
gaitė. .. Apie jaunikius dar 
svajoja, velnio lėlė. Ir tren
kia nuo jos kažkokiais pu
vėsiais... Neapkenčiu, bra, 
jos! Žiūrėti ramiai nega
liu! Kaip pažvelgia į mane 
savo akimis, tai mane ir nu
purto visą, lyg aš alkūne 
i turėklus būčiau susidavęs. 
Irgi mėgsta meškerioti. Pa
žiūrėk: meškerioja — lyg 
kokias pamaldas laiko! Su 
panieka į viską žiūri... 
Stovi, šunsnukė, ir nusivo
kia, kad ji žmogus ir kad ji, 
atseit, gamtos karalius. O 
žinai, kaip ją vadina? Vil
ka Čiarzovna Tfais! Tfu!.. 
sunku ir ištarti!

Anglė, išgirdusi savo var
dą, iš lėto pasuko nosį į 
Griabovo pusę ir išmatavo 
jį niekinamu žvilgsniu. Nuo 
Griabovo ji pakėlė akis į 
Otcovą ir apipylė jį panie
ka. Ir visa tai tyliai, oriai 
ir lėtai.

—Matei?—paklausė Gria
bovas. kvatodamas.
—Šekit, girdi, jums. Ak, 

tu baidykle! Dėl vaikų tik 
ir laikau ši tritoną. Nebū
tą vaikų, aš jos ir per de
šimtį varstų prie savo dva
ro neprisileisčiau... Nosis, 
lyg vanago... O talija? ši 
lėlė primena man vinį. Taip, 
žinai, paimčiau ir į žemę 
įkalčiau. Palauk... Rodos, 
kimba...

Griabovas pašoko ir pa
kėlė meškerkotį. Meškerės 
auklelė išsitempė... Gria
bovas timptelėjo dar kartą 
ir kabliuko neištraukė.

—Užsikabino! — tarė jis 
ir susiraukė. — Už akmens, 
tur būt... kad jį velniai...

Griabovo veide pasirodė 
kančia. Dūsaudamas, ne
ramiai judėdamas ir bam
bėdamas prakeiksmus, jis 
pradėjo tampyti meškerę. 
Iš to timpčiojimo nieko ne
išėjo. Griabovas išbalo.

—Kaip gaila! Į vandenį 
reiks lįsti.

—Mesk šalin!
—Negalima... Pavaka

ry gerai kimba... še tau, 
kad tave dievai! Teks j 
vandenį lįsti. Teks!’ O kad 
tu žinotum, kaip man nesi
nori vilktis. Anglę reiks 
pavaryti šalin... Prie jos 
nepatogu rengtis. Juk vis 
dėlto dama!

Griabovas nusimetė skry
bėlę ir kaklaraištį.

—Miss... ė-ė-ė...—krei
pėsi jis į anglę. — Miss 
Tfais! Žė vu pry... Na, 
kaip jai pasakyti ?( Na, kaip 
tau pasakyti, kad tu su
prastum? Paklausykite... 
ten! Ten eikite! Girdi!

Miss Tfai apipylė Griabo
vą panieka ir padarė nosi
nį garsą.

— Ką? Nesuprantate? 
Nešdinkis, tau sakoma, iš 
čia! Man nusirengti reikia, 
velnio toto! Tėn eik! Ten!

Griabovas trūktelėjo miss 
už rankovės, parodė jai į 
krūmus ir pritūpė: eik, gir
di, už krūmų ir pasislėpk 
ten. Anglė, energingai ju
dindama antakiais, greit iš
tarė ilgą anglišką frazę. 
Dvarininkai prunkštelėjo.

—Pirmą kartą gyvenime 
jos balsą girdžiu... Nėr ko 
sakyti, balselis! Nesupras- 
ta! Na, ką man daryti su 
ja?

—Spiauk! Eime degtinės 
išgersime!

—Negalima, .dabar turi

kibti... Vakaras... Na, 
ką, sakyk, darysime? Še 
tau, kad nori! Reiks prie 
jos* vilktis...

Griabovas nusimetė švar
ką ir liemenę ir atsisėdo 
ant smėlio1 autis batų.

—Klausyk, Ivanai Kuzmi
Čiau, — tarė bajorų vado
vas, prunkšdamas į kumš
tį. — Čia jau, mano drau
guži, pajuoka, patyčios.

—O kodėl ji nieko nesu
pranta? Tai pamoka jiems, 
svetimtaučiams!

Griabovas nusiavė batus, 
kelnes, nusimetė nuo savęs 
apatinius ir pasiliko Adomo 
kostiumu. Otcovas susi
griebė už pilvo. Jis parau
do ir iš juoko, ir iš gėdos. 
Anglė pradėjo judinti anta
kius ir mirksėti akimis... 
Išgeltusiu jos veidu perbė
go išdidi, niekinama šypse
na.

—Reikia atvėsti,'— tarė 
Griabovas, plekšn o d a m a s 
sau per šlaunis. — Sakyk 
mas, susimildamas, Fiodo
rai Andriejičiau, kodėl man 
kiekvieną vasarą esti išbė
rimas ant krūtinės?

—Bet lįsk greičiau į van
denį arba prisidenk kuo 
nors?.. Gyvuly!

—Kad nors kiek susigės
tų, biaurybė! — tarė Gria
bovas, brisdamas į vande
nį ir žegnodamasis.—Brrr... 
šaltas vanduo... Pažiūrėk, 
kaip antakius judina! Nei
na šalin... Aukščiau mi
nios stovi! Che-che-che... 
Ir žmonėmis mūsų nelaiko!

Įbridęs iki kelių į van
denį ir išsitempęs visu sa
vo milžinišku ūgiu, jis mirk
telėjo akim ir tarė:

—Čia, bra, jai ne Angli- 
ja!

Miss Tfais pakeitė ramiai 
slieką, nusižiovavo ir už
metė meškerę. Otcovas nu
sigręžė. Griabovas atkabi
no kabliuką, pasinėrė visas 
ir pūškuodamas išlipo iš 
vandens. Po dviejų minu
čių jis jau sėdėjo ant smė
liuko ir vėl meškeriojo.

So* Boston. Mass.
/

IŠ LIETUVOS
PLUNGĖ

Rajono partinio ir ūkinio 
aktyvo pasitarimas apsvarstė. 
TSKP CK sausio Plenumo nu
tarimą “Dėl gyvulininkystės 
produktu gamybos padidini
mo.’’ Pranešimą šiuo klausimu 
padarė LKP rajono komiteto 
sekretorius Pletkus.

Pranešėjas nurodė eilę stam
bių trūkumų vystant visuome
ninę gyvulininkystę, gerinant 
gyvulių veislę ir keliant jų 
produktyvumą. Dėl blogo gy
vulių šėrimo “Šimučių” ir 
“Gondingos” kolūkiuose žy
miai sumažėjo pieno primel- 
žimas. Ne visuose kolūkiuose 
naudojami pažangūs pašarų, 
paruošimo būdai.

K. Požėlos vardo kolūkio 
pirmininkas Norkus papasako
jo, kaip kolūkis siekia išnau
doti esamus galimumus gyvu
lių produktyvumui pakelti.

Kolūkyje dabar sparčiai ga
minamas durpių-mešlo kom
postas. Jo numatyta pasiga
minti daugiau kaip 6,000 to
nų. šakne vaisių plotai šiais 
metais padidės iki 40 hektarų. 
Kolūkiečiai daugiau dėmesio 
skirs kukurūzų auginimui. 
Apie kukurūzų auginimo reikš-’ 
mę kalbėjo ir kiti -pasitarimo 
dalyviai. Milaševičius nurodė, 
jog pernai Milašaičių tarybi
niame ūkyje kukurūzais buvo 
apsėta 15 hektarų. Iš hektaro 
išauginta po 250 centnerių ža
liosios masės. Derlius būtu 
gautas žymiai didesnis, jei Sė
ja būtų buvusi atlikta kvadra- 
tiniU-1 iždiniu būdu ir Organi
zuotas pasėlių tręšimas bei ji,Į 
priežiūra. Deja, kukurūzų au
ginimas peiliai buvo paliktas 
savieigai.

Apie būdus pašarų bazei su
stiprinti kalbėjo taip pat Vla
do Rekašiaus vardo kolūkio 
zootechnikas LuobiktohČ ir kt.

Apskrities konferencija, 
inėhas ir vakariene

Balandžio 17 d toną So. Bos
tone buvo ganū darbinga, pa
sekminga ir daug ateičiai ža
danti diena. Apto pirmą va
landą po pietų Apskričio de
legatai nutiesė piknikų pro
gramą ateinančiam sezonui it 
apkalbėjo bėgančius reikalus.

Trečią valandą susirinko 
menininkai ir po trumpo ap
kalbėjimo, nutarė atstėigti me
ną Bostono apylinkėje. (Per 
pasikalbėjimą ir vakarienę, 
įsirašė dvidešimt trys nienihin- 
kai, tai graži pradžia). Trum
pai apkalbėjus, nutarta saukti 
antrą susirinkimą, į kurį įsira
šę nariai turi atsivesti ir nau
jų menininkų. Sekahtis susi
rinkimas įvyks gegužės pirmą, 
trečią valandą po pietų, 318 
Broadway, So. Boston, Mass, 
šiame susirinkime išsirinksime 
valdybą, pariiikšim mokytoją 

Į ir apkalbėsime veikalus—me
no dirvą bei pradžią savo dar- 

į buotės.
Draugės ir draugai, kurie 

turite veikalus, operetes, mo
nologus, dealogus, dainas su 
gaidomis ir be gaidų-knygose, 
atneškite, ateidami į susirin
kimą. Mes manome, kad pas 
draugus yra užsilikusių vertin
gų veikalų; sunešus juos j 
daiktą, nėra abejonės, jog su
sidarys sezonui komplektas, o 
vėliau gyvenimas pagamins 
naujų. Po susi grupavimo ir pa
siskirstymo darbais, mes turė
sime ir pasilinksminimo valan
dą. Nepamirškite dienos, va
landos, ir atsivesti naujų me
nininkų.

Apie šeštą valandą, prasi
dėjo vakarienė, kurią rengė 
Literatūros Draugija, pažymė
dama savo keturesdešimt me
tų gyvavimą. Gražus būrelis 
svečių geroj nuotaikoj skaniai 
prisivalgę, turėjome smagią 
programą. Iššaukta keletas 
svečių pakalbėti, tame skaičiu
je ir svečias j, JCarsonas, kurie 
pabrėžė literatūros svarbą, šį' 
kartą southboštoniečiai dėl 
Laisvės vajaus padarė platų 
žingsnį, ir jeigu jie dar ženg
tų bent penketą tokių! žings
nių, tai galėtų jaustis, kad 
savo užduotį pilnai atliko, o 
Laisvei susidarytų stipri pa
rama.

Šioje vakarienėje buvo de
monstruojama margučiai. Rei
kia pasakyti, jog tai buvo ga
na gražus menas. Vienas iš 
gražiausių tai buvo nupaišytas 
draugės Grinkaitienės, žąsies 
kiaušinis; begalo dailiomis 
spalvomis sudalyta pražydinti 
rožė. Kai šiuos žodžius skaity
site, tai draugė Grinkaitienė 
jau bus ištekėjusi už vyro. At
siprašau, kad neteko sužinoti 
jo pavardę.

Ant pabaigos Broadway 
kvartetas sudainavo porą dai
nelių, o po jų. susigrupavusi 
moterų grupė irgi sudainavo 
keletą dainelių. Gi vakarą 
baigėm visi dainuojant.

Atmenu Lietuvoj mūsų dva
re buvo ekonomas; jis, sėdė
damas ant arklio, nuspjauda
vo per varsnas. Jeigu jis su
pykdavo ant ko, tai nieko ne
sakydavo, bet spiaudavo tie
siai į galvą, žmonės sakydavo, 
jog jis turi pašėlusiai didelius 
plaučius ir aš manydavau, kad 
plaučiai vifeh tik tam ir yra, 
kad žmogus nusispiaūtų. Kuo
met Naujos Anglijos institute 
studijavau anatomiją, tai suži
nojau, jog žmoghs tuvi ne vie
ną plautį, o tris; mažai krei
piau atydos, kam jie žmogui 
yra reikalingi. Bet ar žinote, 
ką aš dabar sužinojau? O gi, 
kai mes horriialiai gyvename, 
tai mūs tik du plaučiai dirba, 
o vienas ramiai hūega; jis tik 
tuomet sukruta, kuomet mes 
giliai, alsuojame,—kOštime ir 
dainuojame. BėVėikalo kosėt 
neišpuola, vierifr; kad nedailu; 
o kita,—valdžios Orgahai pa
stebėję gali taVe patalpinti 
džidviiiinkų inštitUtUn. Gi na- 
hiie giedosi ibgi gali baus
ti už ardymą rahiuihb. Taip 
gyventi, kaip nfes (Ubar gyve

name, nepajudindami tą tingi
nį plautį, jame atsiranda vė
žys ir be laiko pakerta mūsų 
gyvybę. Vienintelė išeitis tai 
pirmą gegužės reikia ateiti į 
menininkų susirinkimą, o mes 
garantuojame, kad jūsų tre
čiasis plautis pilnai veiks.

Jauriutis

Iš istorijos
(Tąsa nuo 2 pusi.)

įėjimo iš raudono marmu
ro padarytos vėliavos, ku
rios gedulingai nulenktos 
linkui tako.

Ant milžiniško apvalo pa
stolio pastatyta 40-ties pė
dų aukščio tarybinio kario 
varinė figūra, kuris po ko- 
joniis pamynęs sudaužytą 
nacių svastiką, dešinėje 
rankoje laiko kardą, kaipo 
drausmę būsimų karų kurs
tytojams, o kaire ranka lai
ko prie savęs priglaudęs 
mažą kūdikį, kaipo meilės 
ir taikos simbolį.

Po p&ihinklu yra muzie
jui, kuriame į marmurą 
įdirbti atvaizdai svarbiau
sių karo įvykių. Muziejuje 
yra ir sąrašas visų tarybi
nių kovūnų, kurie atidavė 
savo gyvastį Berlyno kovo
je. Lauko pusėje aplinkui 
pastolį į granitą įdirbta vi
sų šešiolikos tarybinių res
publikų herbai, įskaitant ir 
Lietuvos.

Hartford, Conn.
Nori jau buvo laikrašty mi-

nėta apie surengtą man parę, 
įvykusią balandžio 3 d., betas 
noriu padėkoti visiems, kurie 
bent kuo prisidėjo prie suren
gimo ir kurie joje dalyvavo.

Pirmiausia ačiuoju iš kitą 
mieštų draugams! ir draugėms 
už prisiųstas dovanas su svei
kinimais. Taip pat vietiniams 
draugaihs ir draugėms už do
vanojimą įvairių maisto pro
duktų, ir tiems, kurie platino 
tikietus, pirko tikietus ir daly
vavo bank tote.

Taipgi ačiuoju toms draw-

Linden, N. J.
TRUMPAS PRANEŠIMAS
Mrs. Mary Kurtinaitienė ta

po palaidota š. m. balandžio 
2 d. Rosehill kapinėse, Linden, 
N. J. Ji buvo palaidota laisvai, 
be. bažnytinių apeigų. M. Kur
tinaitienė gimė 1872 m., gr. 
25 dieną. Vadinasi, ji buvo su
laukusi 83 nietų amžiaus. Iš 
Lietuvos paėjo Zareckų kai
mo, Marijampolės parapijos. 
Jos vyras mirė 1911 metais. 
Būdama našlė, sumanė atvyk
ti Amerikon pasimatyti su sa
vo sūnum. Atvyko Amerikon 
1912 metais. Kilus pirmajam 
pašau linini karui, ji turėjo pa
silikti čia visam amžiui. Jos 
sūnūs mirė 1921 metais.

Mirusios Kurtinaitienės pa
vardė po tėvais buvo Palubins- 
kiūtė.

Lai ji laimingai ilsisi!
Brolis Antanas

KRISLAI
(Tąsa iŠ pirmo pusi.)

cijai palaikyti. Ir jie gau
na didžio pritarimo iš pla
čiųjų darbo žmonių masių.

_ __ »_

Klevelandiškė Dirva pa
rašė ilgą straipsnį apie tai, 
kad mums stoka gero anglų 
kalba žodyno.

“Kaišiodami mūsų reika
lavimų patenkinimą, nori
me ar nenorime; dabar tu
rime, daugiausia, naudotis 
anglų - vokiečių ir vokiečių- 
anglų kalbų žodynus,” rašo 
tas laikraštis.

Tiesa; geras anglų-lietu
vių žodynas muins labai 
reikalingas. A. Lalio žody
nas gerokai pasenėjęs, o ir 
jį nelengva gaūti.
Yrą Amerikoje tarp dipu

kų mokytų žmonių: profe
sorių, kalbininkų. Kodėl 
jie negalėtų gerą žodyną 
sutaisyti ir išleisti?

Užuot ėmusis leisti En
ciklopediją; kodėl nebuvo 
imtasi išleisti gerą žody
ną?!

Mat, Enciklopedijoje tie 
“mokytieji” gali save pasi
reklamuoti, kO nebūtų gali
ma padaryti žodyne.

Ar jau rfen&lfcta ką Laisvi* 
paramai?

gėms moterims, kurios suren
gė ir dirbo parengime. Turiu 
pasakyti, kad tos draugės tu
rėjo daug darbo.

Turiu atskirai padėkoti Jo
nui Ramanauskui, kuris suda
rė labai gražią muziką, links- 
minUsią susirinkusius.

Nors kai kurto draugai sa
ko, kad Mulerenka yra per* 
daug tarpais aštrus, bet jis be 
reikalo žmonių neužgaudinė- 
ja. Sutinku su visokių pažiūrų 
Žmonėmis, nors reikalui prisi
ėjus ne visus paglostau. UŽ 
tai pykti nereikėtų, nes visi 
esame darbininkai ir Lietuvos 
vaikai. B. Mulėranka

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

.Teatro gi'ttpė žymiausių artistų ir suvaidins 
labai įdomią komediją, užvardintą:

“Prašvilpta Laime”
PERSTATYMAS ĮVYKS SEKMADIĖNĮ

Gegužes‘May 1, 4:30 P. M. 
t

Tautiškos Bažnyčios Salėje, 206 Parrish St.

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

Širdingai kviečiame visus atsilankyti.
Rengėjai . ?

_________________________________________-—~

I Worcester, Mass. ■
I PASVEIKINIMAS GRĮŽUSIO PAVASARIO, | j PAGERBIMAS MOTINŲ j
I Jau vėl susilauksime gražiojo gyvybę nešan- į 

Ęij čio gegužės mėnesio. Malonu yra matyti kaip | 
skubiai sužaliuoja medžiai, sužydi žolės ir, gėlės. |

Į Šiuom tiek daug gyvybės ir grožio susikaupimo 
0 mėnesiu turime ir kitą ypatybę. Tai yra moti- 
| nos pagerbimui skirta diena, antras šio mėne- 
I šio sekmadienis.
(I \ Taigi, šiemet kaip ir kitais metais, Aido Cho-
I ras rengia šaunų pokilį, skiriamą motinų pa- 
| gerbimui. I

Įvyks sekmadienį, Gegužes-May 8 d., pradžia 4
I valandą popiet, 29 Endicott St.

Ijll Apart specialiai paruoštų skanių užkandžių- 
| vąjšių — Aido Choro mokytojas Jonas Dirvelis 
B tuvi prirengęs tai dienai atatinkamą dainų pro- 
S gramą. Kviečiame visus atsilankyti į šį gražiai, 
| reikšmingai paruoštą pokilį. Niekur įspūdin- 
| giau nepraleisite laiko kaip čia.į Rengėjai
III *** *
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HARRISON, N. J.

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

BALANDŽIO 30 APRIL
Pradžia 7-tą Vai. Vakare

VIETA: 17 ANN ST.

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

nutarė turėti parengimą, kad paremti 
brangiąją Laišvutę į

Kviečiame iš visos New Jersės atsilankyti į 
šį gražų pasilinksminimą. ;

Rengėjai |

3 psl.—Laisvė (Liberty)- P«ak., BaUhdžio (ApHI) 2#,
7



g CLEVELANDO ŽINIOS
•y t

• Minėjo Varsa vos 
Gheto sukilimą 

v

Žydų Kultūros Koordina
cijos Komitetas surengė 12- 
kos metų sukakties paminė
jimą nuo didvyriško Varšu
vos gheto žydų sukilimo. 
Žmonių prisirinko pilnas 
Alcazar hotelio bolrūmis.

Paminėjimo sueigos pir
mininkas, pradėdamas pro
gramą, pasakė ilgoką pra
kalbą žydų kalba. Baigęs 
prakalbą, pirmininkas pa
kvietė Žydų Liaudies Cho- 
pą, kuris gražiai sudainavo 
keletą dainų. Vyras ir mo
teris sudainavo po solo, dvi 
mergaitės ir vienas berniu
kas suvaidino dramukę su 
dainelėmis ir deklamacijo
mis, ir tokią pat, tik ilges- 
jhę, dramą suvaidino 6 jau
nos moterys.

Muzikalei programai pa
sibaigus, pirmininkas pa
kvietė istoriką ir moksliniu-i 
ką Morris U. Schappes, iš 
New Yorko, pasakyti pra
kalbą. ' Schappes prakalba 
buvo gan ilga ir įdomi. Jis 
nupiešė vaizdą, kaip žmo
gaus noras išlikti gyvu su
teikia jam neapsakomą iš
tvermę ir pasiryžimą prie
šintis.
; Pradžioje 1942 metų iš 
mirties pečių nuolatos ky
lant dūmams, viršum šimtų 
ir tūkstančių žydų bei kitų 
priešfašistinii) žmonių de
gančių kūnų, ghetos gyven
tojai, kurie taipgi laukė sa
vo eilės, įsitikino, sakė 
Schappes, kad jau pribren
do laikas aktyviam pasi
priešinimui. Bet pirmiau
sias reikalas buvo praša
linti žydiškus nacių pa
stumdėlius, o už vis pir
miausiai žydiškus nacių in- 
formerius, ir jie tuojau ta
po begailestingai likviduoti. 
Todėl Lenkų Darbininkų 
(Komunistų) Partijos gru
pė sušaukė visų kovingųjų 
grupių konferenciją, kuri'
įvyko 1942 metų spalio mė-b 
nesį. Konferencijos svar
biausias obalsis buvo: “Mes 
visi esame broliai ir vienos 
šeimos vaikai; tūkstančiais 
žūsime, bęt šimtais liksime 
gyvi.” Visos ghetoje gyve
nančios priešfašistinės gru
pės tapo suorganizuotos į 
vieną, po vardu Liaudies 
Sargas, kuri tuojau pradėjo 
rengtis pasiprie š i n i m u i : 
pradėjo daryti karinius 
pratimus ir strategiškus 
įsitvirtinimus, gaminosi na
minius ginklus: bombas, , 
pilstė į butelius gasolina ir 
darė viską, ką sugebėjo. 
Gheto lauko pusėje lenkų 
pogrindinė grupė įsiparei- j 
gojo teikti sukilusiems ghe- 
to žydams pagalbą, kokia 
jiems bus galima. Lenkai 
kreipėsi į Lenkijos valdžią 1 
paramos, kuri tuomet buvo 
Londone, bet negavo.

Pirmas organizuotų žydų 
ginkluotas pasipriešinimas 
jvyko 1943 metų sausio 
18-21 dienomis, kada storm- 
trūperiai pasikėsino, apsu
pę jiems reikalingą skaičių 
žydų, juos vesti sudegini-

I

Vokiečiai užpuolė žydus 
šventės laiku

’ 1942 metų balandžio pra
džioje ghetoje žydų dar bu
vo likę apie 40,000. Kovu
siai jau buvo savo vietose. 
Anksti žydų pavasarinės 
Šventės Passover ryte, bal 
landžio 19 d., tūkstantinės 
kolumnos infanterijos ir va- , 
Žiuotų vokiečių kariuome
nė, su šarvuotais sunkveži
miais ir tankais, pradėjo 
plaukti į gheto ir vidaus 
pusėje apsupo visą ghetą. 
Žydai, nelaukdami iki vo
kiečiai pradės žudymo dar
kai is pirmutinio, apsitvirti-1

nimo pradėjo svaidyti ghe- 
toje padarytomis bombo
mis i vokiečius. Bombų 
eksplozijos davė signalą 
pradėti vokiečių žudymo 
darbą iš visų įsitvirtinimų. 
Lenkų darbininkai mėgino 
ateiti į pagalbą iš lauko, 
bet mažai ką galėjo. To
dėl po 4 dienų atviro mūšio 
žydai buvo priversti persi
kelti į partizanišką kovą. 
Kova tęsėsi iki arti gegu
žės mėnesio pabaigos. Pas
kiau persikėlė iš gheto pas 
miškų partizanus.

Kelionė buvo baisi. Jiems 
prisiėjo keliauti srutų nuo
laidų rynomis (“sūromis”). 
Nors jie ir turėjo vadus, 
kurie žinojo rynų sistemą, 
bet... kiekvienam nesunku 
įsivaizduoti, kokia buvo 
baisi kelionė srutų nuova
domis. Jų daug žuvo. Bet 
jiems nebereikėjo laukti 
ghetoje, iki sužvėrėję na
ciai, susigaudę juos, veš į 
sudeginimo vietą!

Visi y White Eagle svetainę 
Segantį sekmadienį, gegu- 
, White Eagle svetai-

žės 
nėjo turėsime nepaprastą 
iškilmę. Clevelando Lietu
vių Meno Grupė ir Cleve
lando Lietuvių Moterų Klu
bas bendrai rengia gražų 
koncertą, kuris prasidės 4- 
tą valandą popiet, 8315 
Kosciuszko Avė. Su vaka
riene nebus bėdos, nes kon
certo šeimininkės aprūpins 
visus. Koncertui pasibai
gus, prasidės šokiai prie 
gero orkestro. Auka iš 
anksto tik vienas doleris, 
prie durų 25 centai dau
giau.

Tik nė vienas nepraleis- 
kime progos pamatyt ir iš
girst puikią muzikale pro
gramą. Visi clevelandiečiai, . . v . ..
iš artimų miestų ir ūkiniu- ; Girto cirkas šokdino 
kai, visi būkime White Ea-I i ■ • . ■•i.
gle svetainėje sekantį sek- gaildytOJllS ant tlltO 
madienį.

NewWto^Wzfo?lnlos
Gegužinė demonstracija uz 

taiką jau šiandien
Koks JOS TIKSLAS

to

įvyks jau šį penktadienį, ba- 
! landžio 29-tą, tuojau po dar- 
: bo, Union. Square, New Yor- 
|ke. Aikštė randasi prie 14th 
s St. stoties ant BMT Broadway 
linijos !)• netoli nuo kitų lini
jų. Mitingas Įvyks aikštės tame

Gegužinės šaukėjų komite- 
pareiškimas sako:
Dalyvaukite Gegužines 1- 

sios demonstracijoje už taiką, 
darbus ir demokratiją!

Reikalaukime, kad nei vie-j gale, kuris randasi prie 16th 
rtas vaikinas nemirtų už Que- Street.
fnoy!

Šiame susirinkime taipgi bus 
paminėjimas velionio prezi
dento, Franklin Delano Roose
velt, nuo kurio milties šį mė
nesį suėjo 10 metų. Ir atžy
mės darbininkų gegužinės 70 
metų sukaktį. Dal

Gegužinė

nebus, 
važiuos tiesiai į Union 

iš dar- 
iš

Maršavimo šiemet 
Visi 
Square. Važiuos tiesiai

• bo, nes aikštėje 'susirinkti
miesto leidimas yra 
nuo 3 iki 8 

Vaikams 
m a prasidės 

demonstracija 'jų programa

valandų.
speciale progra- 
4 :30, suaugusių- 
nuo 5 valandų.

“i NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Nenoras stoti unijon 
nesiskaito nedarbu

New Yorko vyriausio teismo 
apeliacinė divizija nusprendė, 
kad darbininko nenoras Įstoti 
unijon nereiškia nedarbą. Dėl 
to neėmimas darbo unijinėje 
šapoje 
darbo

atima teisę gauti ne- 
apdraudą.

klausimu* pareiškimą
teisėjas Francis Ber-

Tariasi kontroliuoti 
čiepus, kol stoka

Now Yorko majoro specia
le komisija susirinko svarstyti 
rezoliuciją, taikomą nustatyti, 
kas ir kaip gales gauti ir var
toti Salk čiepams serumą. Yra 
pasiūlyta bausti iki metu ka
lėjimu ir $500 pinigais už ne
teisėtą turėjimą ar vartojimą 
čiopų.

Kol nėra prigaminta pakan
kamai patenkinti visus, vaistų 
pardavėjai ir gydytojai turėtų 
vesti tikslius sąrašus, 
gauta, kiek ir kam duota, 
ko, tie nuostatai būtų tik 
kini. z

Sykiu gauti ir svarstomi
siūlymai gaminti serumo mies
to universitetų labatorijose iki 
to laiko, kai privatinė indus
trija suspės prigaminti pakan
kamai. .

ha- 
lai-

pa-

PRADŽIA JAU YRA
Vilnies suvažiavimui svei

kinimai nuo brooklyniečių 
jau prasideda plaukti. Tie
sa, dar labai mažai, bet pa
sitikiu, kad jų gausime aps
čiai daugiau.

Tik vakar gavau laišką 
nuo mūsų seno ir gero lais- 
viečio Leono Prūseikos. Jis 
vėl prisiuntė nuo čikagie- 
čių Laisvės $10,000 fondai 
aukų ir primena mums apie 
dienraščio Vilnies suvažia
vimą. Girdi, “būtų labai 
gražu, kad bent kokį svei
kinimą gautume iš New 
Yorko.”

žinoma, kad gausite. Mes 
newyorkieciai niekados ne
buvome paskutiniai ir da
bar jais nebūsime.

Dabar jau turime sudėję 
sekamai:

Moterų Klubas ... $10.00 
A. Bimba    ......... 5.00
D. M. šolomskais .. 5.00 
Jonas Grybas......... 5.00
Prašau be delsimo kitus 

gerus pažangiosios spaudos 
rėmėjus atsiliepti. A. B.

Kapitonas Irving M’. John
son iš Gloucester, Mass., 
šešius kartus savo nedide
liu buriniu laivu apiplaukė 
pasaulį. Jis tik dabar grį
žo. Su juomi laive radosi 
jo žmona ir du'berniukai.

Į paskutinę kelionę ka
pitonas Johnsonas pasileido 
1953 metų lapkričio 1. Jis 
tikėjosi sugrįžti šių metų 
gegužės 1, bet “kas tai pa
sitaikė ir nepataikiau, su
grįžau kelios dienos per- 
ariksti.”

Nusižudė turtuolių 
kultistu pora

Netolimame nuo New Yor
ko didmiesčio West Nyack, sa
vo 10 akrų, $80,000 vertoje re
zidencijoje, atrasti užsidusinę 
auto dujomis James B. ir Ce- 
velia Schafer, 59 ir 55 metų.

Sakoma, kad Schaferis skel
bėsi lyg ir supermanu, skirtin
gu nuo kitų. Bet nuo dolerių 
nebėgo, buvo didelis dolerių 
gaudytojas. Jis keikdavo ir pi
nigus, bet sakydavo, jog pi
nigas yra visągalįs. Už nele
gali gaudymą dolerių jis 
tą buvęs ir kalėjime.

Tuo 
paraše 
gan. Su pareiškimu sutiko ir 
kiti divizijos teisėjai. Jame, 
greta kitko, sakoma:

“Kur randasi vykdoma uni
jos su samdytoju sutartis, ku
rioje, kaip sąlyga dirbti rei
kalaujama samdiniams būti 
gerame stovyje unijoje,asmuo, 
kuris pasirenka nebūti unijis- 
tu, neišvengiamai pasirenka 
nedirbti toje šapoje.

“Tai yra taip laisvas pasi
rinkimas, kaip kad yra bile 
kuris pasirinkimas, kuriam 
yra dvejos galimybės.”

Papuolė už negavimą 
pinigą apiplėšime

New Yorke areštuotas 24 
metų vyrukas William Peter
son. Sakėsi buvęs sunkvežimio 
vairuotoju, o dabar bedarbiu. 
Jis pateko už tai, kad jis vie
na diena keliose vietose bandė 
apiplėšimus, bet nei vienoje 
negavo pinigų. Negavęs vieno
je, ėjo kiton, trečion, kelintom

Pagal bandytų apiplėšimų 
asmenų pasakojimą jis pasida
rė policijai veik pažįstamu. Jį 
atrado ir suėmė pietaujantį 
vienoje vidurmiesČio kavinėje, 
apsirengusį tais pat drabu
žiais. Tačiau kišenės, iš kurių 
jis grąsino šauti, buvo tuščios 
—jis neturėjo jokio ginklo.

Brooklyno YWCA prakti
kuojančioms slaugėms paruoš
ti mokykla išleido naują prak
tikančių laidą, 74 slauges.

kar-

Clair Siegbert paskirta vy
liausiu prižiūrovu džiovinin
kams patarimų ir pagalbos 
centro, Brooklyne.

vėl

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

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

Port. Washington 7-4984.
(83-95)

REAL ESTATE

BALDWIN, 6 rūmų, pweir. rūmas, 
ištaisytas skiepas, colonial appoint
ments, didelis gyvenamasis rūmas,, 
ugnavietė, residential blinds, 
sienos iki sienai divonai. 
įrengtas. Puikiausiose 
Gražiai ištaisytas kiemas, 
tas bar rūmas, skalbykla,
pų. Turite matyt, kad įvertinti šią 
nepaprastą progą. Kreipkitės lik 
norinti pirkti. $19,900. BA. 3-2675.

(84-86)

nuo 
Pilnai 

sąlygose, 
Ištaisy- 

daug Šė-

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

(81-87)

Policijai pranešta, kad kas 
nors bando nusižudyti, nušok
ti nuo Queensboro tilto. Tuo
jau paduotas signalas tilto pri- 
žiūrovams ji suimti ar apsau
goti nuo nušokime.

Pribuvo policijos grupės: 
virš tilto skraidė, po tiltu 
plaukiojo, tiltu važinėjo, bė
giojo. Gi gaudomasis, kaip vo
veris, čia matosi ant vieno bal
kio, už kelių sekundų jau ant 
kito, ties ta tilto vieta, kur iki 
vandens būtų 50’0 pėdų kelio
nė. Užtruko apie valandą ji 
sugauti.

Pagautą, nugabeno į ligoni
nę tirti protą. Sakėsi esąs suo
mis, praėjusiojo karo vetera
nas. Suomiai veteranai sako, 
jog jis ištikro yra veteranų 
klubo nariu. Jis dirbęs kui
lį ors šoferiu.

POLICISTĄ GAL IŠTEISINS
Brooklyne pradinioxpolicis- 

to Surrey teisme pirmųjų liu
dytojų kalbos rodo, kad jį ga
li išteisinti. Yra teisiamas už 
nušovimą 15 ihetų berniuko 
John Sterling.

Buvo pašaukta liudyti Mrs. 
Grace Burns, kurios buto lan
gą išmušė vaikų ar viesulo 
įstumta tuščia atmatų bačka. 
(Vaikai sakė, kad bačką į 
langą trenkė viesulas). Miesto 
advokato ir teisėjo klausiama, 
ar jinai taip garsiai spiegė, 
kad būtų buvę galima girdėti 
gatvėje, ji atsakė spiegusi per 
5 minutes. Buvusi išsigandusi, 
nes jos vaikai miegojo tame 
kambaryje. Tuomi bandoma 
parodyti, kad policistas galė
jo įtarti, jog ten Įvykdytas kri- 
minališkas darbas, kas patei
sintų šovimą į bėgančius vai
kus.

Poughkeepsie miestelio kalė
jimo viršininkai žada įtaisyti 
televiziją kaliniams saugoti. 
Mat, gyvoji akis gali užsi
merkti, užsnūsti, o elektrinė—- 
niekada.

Areštavo alkoholio 
pilstytojus sau

Brook lynp du vaistininkai 
areštuoti kaltinimu, kad jie 
neva ligoninei, superkamo al
koholio 1,000 galionų pasuko 
privatiniams reikalams. Kalti

nu su k o 
jog tiek 
už (180 
ligoninės

Padaugėjo pašalpą 
imanti varguomenė

Praėjusio kovo mėnesį
prisidėjo 3,558 varguomenės 
pašalpos gavėjai. Ją gauna 
tiktai tie, kurie be pašalpos 
nebegalėtų išgyventi. Visų šel
piamųjų miestas jau turėjo 
287,473.

Miestinės labdaros viršinin
ko Henry L. McCarthy rapor
tas rodo, jog pašaipgavių 
skaičius kas mėnuo daugėja 
nuo 1953 metų gruodžio mė
nesio. Jis sako, jog tas rodo 
didėjimą nedarbo.

Mieste šiuo tarpu priskaito- 
virš 200,000 bedarbiu.

Massapequa miestelio trys 
vaikai eidami pro banką pa
bandė duris. Durys atsidarė. 
Parėkavę, kai ką tenai užrašę, 
išėjo. Kai apie atdarą tuščią 
banką pranešė policijai, ji ne
norėjo tikėti, vienok nuvyko 
patikrinti. Pasirodė, kad ban
kininkai buvo užmiršę užra
kinti duris.

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

MA. 7-5864.
(83-85)

Patogu augančiai Seimai! Parduo
da savininkas— Island Park. 714 
rūmų, Ii 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. Tikini $15,000. 
Šaukite LO. 6-2044.

(83-86)

noa

Brooklyn, N: Y
>_____ _

na, kad tuo būdu 
$10,000 taksų. Sako, 
būtų buvę taksų 
proof) alkoholį. Gi
reikalams jis duodamas netak- 
guotas.

Tuo pat sykiu ieško ir to 
alkoholio pirkėjų. Jie taipgi 
bus baudžiami.

Areštuoti yra: Paul Sierans- 
ki, 40 m., Wyckoff Heights 
ligoninės vyriausias vaistinin
kas ir jo asistentas Lawrence 
C. King, 36 m. Tačiau kauci
jos jiems uždėta menkos, tik
tai $2,500 ir $1,000.

Pirmasis įtarimas iškilo vi
siškai netikėtai, kai King bu
vo sustabdytas už paskubą 
ant kelio. Jo automobiliuje ra
do vaistu ir tuščiu dideliu ke
lių.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
(vyks antradienį, gegužės 3 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Piliečių Klu
bo svetainėje, 280 Union Avė. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. Kurių 
duoklės nemokėtos, malonėkite at
eiti ir užsimokėti.

RADIOAKTYVIŠKAS 
FOSFORAS

Kalifornijos universiteto 
profesoriai paskelbė, kad 
radioaktyviškas fo s f o r a s 
gali žymiai sumažinti krū
tų vėžio mirties galimybes. 
Daktarai Low - Beer ir 
Glenn Bell sako, kad jie 
pradėjo naudoti atominiai- 
radioakty viškas gydymo 
priemones dar ll951-mais 
metais.

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Parduoda savininkas. Luncheonette 
su 4 booths, 11 krėslų, 6 dienų biz
nis, prieš vieno iš didžiausių miesto 
namų projektų. Viso metinių įeigų 
$60 — 65,000, pelno neša 30—35%. 
Raštiškos garantijos. $1,250 savaiti
nių jeigu. Turim parduot. Lejigvi iš
mokėjimai, ilgas lysas. Kviečiame 
Brokers. ST. 6-9812. 6 A. M. iki 6 
P. M., klauskite Anthony Enrico.

(83-86)

Teatruose
(84-85) •

Valdyba

Klubo 
įvyks 

29 d.,

Amerikos Lietuvių Piliečių 
biznio skyriaus susirinkimas 
penktadienį balandžio-April 
pradžia 7:30 vai. vakare. Visi na
riai malonėkite dalyvauti ir išgirsti 
apie savo kliubo biznio reikalus.

J. Steponaitis, sekr.

BAIGIA RUOŠTI MIESTO 
BUDŽETĄ 1956 METAMS

Miestinė budžeto taryba 
vienbalsiai priėmė miestui pa
jamų ir išmo,kesčių sąmatą. 
Visa suma yra arti du* bilijo
nai—$1,782,335,683. ši suma 
yra virš 138 milijonais (138,- 
#45, 556) didesnė už dabarti
nį, einamąjį budžetą, • kurio 
metai baigsis birželio 30-tą.

budžetą dar svarstys Mies
to Taryba. Tačiau numatoma, 
kad pakaitų nebus. Budžetas 
yra tiktai $750,000 mažesnis, 
negu majoras Wagneris prašė. 
Gi Taryba gali tiktai mažinti, 
nepridėti. Ji turi užbaigti bu
džeto svarstymą ne vėliau ge
gužės 22-ros. .

New York City
Laisvė pardavinėjama ant 

šių News Stands:
Union Square 

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

Klein departmentinė 
krautuvė)

Taipgi 14tli St. ir 3rd Avė.

MEN’S CLOTHING
(Biskį Naudoti)

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

jsigykite 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

PARDAVIMAI
Drabužiu valymo, prosijimo ir pa

taisų 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. (Grcenpoint- 
ėje). Lorimer busu privažiuojama 
prie pat durų.

randasi 
veikalu,

Dingo moteris su 
maža dukryte

Ridgewood, N. J., miesteli 
gyventojas Joel Babcock apsį- 
skundė policijai, kad sugrįž 
iš darbo balandžio 25-tą nebe
rado namie žmonos, 8 mętų 
dukrytės ir auto. Jis radęs pa
liktą jam raštelį, kuriame 
žmona grąsino nusižudyti 
kiu su' dukryt®.

/ . Ą,'- :• .

Pasirašė leidimą 
uždaryti liniją

Gubernatorius Harrimanas 
pasirašė Liliu, kuris leidžia 
miestui uždaryti 3rd Avė. 
aukštojo gelžkelio liniją. Įsta
tas, neverčia uždaryti, jeigu 
miesto valdžia nuspręstų,'kad 
nori liniją dar palaikyti.

Unija ir tą liniją naudojan
tieji gyventojai reikalauja li
niją palaikyti bent iki užbaigs 
2nd Ave. subway. Jeigu gy
ventojų reikalavimo nepaklau
sys, liniją uždarys gegužės 
12-ta.

Įsakė vykdyti derybas
/ Majoras Wagneris įsakė uni
jai ir Transit Autoritetui vėl 
susitikti balandžio '28-tą, ban
dyti derybomis išspręsti nesu
sipratimą tarp Autoriteto 
unijos.

Unija reikalauja po 
centų mdkesties priedo
valandą visiems savo darbinin
kams (įskaitant algas ir gero
vės fondus). Autoritetas dar 
nepasiūlė jokių priedų.

(82-86)

1

ir

per

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A
BOTUS

t

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Mieste šiuo tarpu 
keletas gerų; filmų ir 
kuriais verta pasinaudoti pro
tarpiais, kada neturime būtinų 
lankyti lietuviškų savųjų 
veiksmų. Tarpe tų keli 
rodomi ar vaidinami 
lintas mėnuo :

Radio City Music 
do “Glass Slipper,” 
gražų.

Sekamas tame teatre bus 
“Interrupted Melody,” šiltai 
dramatinis filmas, gamintas 
remiantis paskubusios gražuo
lės dainininkės Marjorie Law
rence tikrojo gyvenimo kai 
kuriais bruožais. Nuostabiai 
gražiai vaidina tą rolę aktorė 
Eleaųor Parker. Kitoje žvaigž
dinėje rolėje Glenn Ford.

jau
yra 
ke-

ro-Hali 
dailiškai

Stanley Teatre balandžiai 
30-tą pradeda rodyti “The 
Boys from Leningrad.”

Velta pamatyti italų operi
nį filmą “Aida,” World Tea
tre; švedų “One Summer of 
Happiness,” Little Carnegie 
Teatre; japonų “Gate of 
Hell,” 50th St. Guild Teatre; 
prancūzų “Wages of Fear,” 
Paris Teatre. Tie 
domi jau ilgokas 
teatruose.

pastoviai ro- 
laikas tuose

čia neminė- 
kad daugu-

Scenoje veikalų 
jau tiktai dėl to, 
mai mūsų žmonių tie yra per- 
brangūs, taip pat ir sunkiau 
suprantami, negu filmas. Vel-' 
kalams įžanga, pigiausia, bū
na nuo apie $1.15, o daugu
moje teatrų nuo $1.75 ir aukš
tyn iki $5 ir daugiau. T. L.

Paslidęs ant Harlem 
auto smogė j kitą. PaslidwSiB 
jo vairuotojas pavojingai susi
žeidė. Kitos mašinos visi 5 ke
leiviai taipgi sužeisti.

4 puil, Laisvi (Liberty) Penk., Balandžio (April) 29, 1955 * ’




