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KRISLAI
Smetonininko balsas. 
Mažesnis pavojus. 
Azijos diplomatai. 
Nori paveržti. 
Mus paremia.

Rašo A. Bimba

Smetoninėje Clevelando Dir
voje aną dieną prabilo J. Gil
tai usk is. Jis skundžiasi, kaip 
jis b|ivęs Sniečkaus ir kitų 
“persekiojamas” anais laikais, 
kai buvo nuverstas smetoninis 
režimas.

Pasirodo, kad J. Gudauskis 
buvo vienas iš stambiausių 
smetoninių niekšų. Jis pirmi
ninkavo Apeliacijų Rūmams. 
Jis prisipažįsta', kad “Snieč
kus buvo teistas man pačiam 
pirmininkaujant ir nubaustas 
kalėti aštuonerius metus.”

Jis tais laikais, kaip ir visi 
smetoniniai nenaudėliai, buvo 
“didelis žmogus.” Girdi, “aš 
tat dariau eidamas Lietuvos 

■Respublikos vardu ir 
kompeti c i j os r i bose. ’ ’

Dabar Gudauskis yra pabė
gėlis. Rašo atsiminimus. Di
džiuojasi tuo, kad persekiojo 
Lietuvos darbo žmonių vadus, 
siuntė juos į kalėjimus.

Nė kiek nesistebiu, kad p. 
Gudauskis spruko iš Lietuvos, 
kai Lietuva buvo išlaisvinta iš 
hitleisnių gaujų.

savo

Visi sako, kad paskutinė
mis dienomis tarptautinis įtem
pimas yra sumažėjęs. Nebe
toks didelis naujo karo pavo
jus. Taikos jėgos ima viršų.

Mūsų didžiojo krašto valdo
vai irgi liovėsi kalbėję apie 
“masines reteliacijas.” Ketu
rių didžiųjų ambasadoriai ta
riasi dėl taikos Austrijai. Wa
shingtonas sutinka tartis su 
Kinijos Liaudies Respublika 
dėl padėties aplinkui Formo- 
zą.

Tie nauji vėjai labai nepa
tinka senatoriui Knowland. Jis 
jau vagoja kdilį ir Eisenhowe- 
riui. Bet net republikonų dau
guma nebeklauso Knowlando. 
McCarthy irgi pradedamas 
pamiršti.

Niekados pirmiau nebuvo 
taip veiklūs Azijos kraštų di
plomatai*. Tai naujas dalykas. 
Sano veiklumu, ryžtu ir susi
pratimu, atrodo, jie bus pra
lenkę Europos ir Amerikos di
plomatus. Tarptautinėje poli
tikoje jie, o ne europiečiai bei 
amerikiečiai, atsistojo pryša- 
kin ‘pastangų baigimui šalto
jo karo. Smarkiausi jų 
Kinijos Čou En-lai ir 
Nehru.

yra du: 
Indijos

Visa ponija suskato 
ti iš darbininkų Pirmąją Ge
gužės. Tam pavartoja visokius 
būdus. Pastebėjote, kad ir po- 

» piežius susirūpino. Jis irgi šie
met š ve n tė Pi rm ą j ą G e gu ž ė s: 

. laimino darbininkus ir Juoza
pą paskyrė jų patronu.

Amerikoje įvedė “lojalu
mo dieną.” Visuose metuose 
nebesurado kitos dienos, tai 
paėmė Pirmąją Gegužės.

■x Tai vis ta nuolatinė pasau
lio viešpačių baimė. Bijo savo

Bijo jų susiprati- 
/ mo. įijo jų solidarumo. .

paverz

į Tai mes, tie pažangiečiai,
. tuojau po to, kai buvo Salk

Čiopai pripažinti naudingu 
jankiu kovoje prieš kūdikiš-
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Pietų Vietname pešamasi,- 
bet klikos pradeda tartis

Saigonas. — šautuvai ir 
mortarai dar trata Saigono 
gatvėse ir amerikiečių re
miamo premjero Diemo ka
riuomenė dar suduoda smū
gius Binh Xuyeno sukilė
liams, bet kova jau prade
da atslūgti.

Darosi aišku, kad kari
niai Dienias atsiekė tam ti
krą pergalę prieš sukilėlius, 
bet visai nugalėti jų ne
įstengė. Kovos dar vyksta 
Saigono uosto srityje, sako 
paskutiniai pranešimai, bet 
Binh Xuyen kareiviai lieką 
įsitvirtinę taip vadinamoje 
francūzų saugumo zonoje 
uoste, kur juos globoja 
francūzų tankai ir kanuo- 
lės.

Pasėkoje Dienias negali 
tikėtis pergalės, nebent jis 
pradėtų kovoti ir prieš 
francūzus. Atrodo, kad jis 
siekia kompromiso, nes jau 
paskelbta, kad Bao Dai

dėtis dabar nusistovės ir 
abi klikos dalinsis pelnais, 
kuriuos gauna iš prostitu- 
ciojs namų, šmugelio, ųpiu- 
mo landynių ir panašių šal
tiniu.

Tuo tarpu gaisrai kai ku
riose Saigono dalyse tebe
dega. Kareiviai patruliuo
ja visas gatves. Kas de
dasi užmiestyje, provincijo
je, niekas sostinėje nežino, 
bet tiek žinoma, kad ten 
Dienias jokios galios ne
turi.

Matusowo pėdomis

Ir kitas šnipas 
sakosi melavęs
. New Yorkas. — Pasek

damas Matusowo ir kelių 
kitų atsivertusių FBI šnipų 
keliu, dar kitas šnipas pri
sipažino, kad melavo dary
damas kaltinimus prieš ta-ixcivi UCIU 1/ai, j vienučio I\cn vnuin vi o pi ivo ta 

! kuris pirmiau buvo Dienioj riamus komunistus ir kitus
i visai nepripažintas, dabar į kairiečius. 

vėl prip a ž į s t a m a s kaip 
“imperatorius,” bet su su
siaurintomis teisėmis: jis 
neturės teisės skirti val
džia, v-

Prancūzai, iš savo pusės, 
jau kalba apie Diemo pri
pažinimą. Manoma, kad pa-

Stokholmas.—Keturi Šve
dijos sprūsminiai (jet) or
laiviai vienas po kito nukri
to ant 
ežero, 
žuvo, 
keturi
viens po kito, padarė klai
da apskaičiuodami aukštį. 
Leduoto ežero jie nematė 
dėl tirštos miglos.

užšalusio Lottern 
Visi keturi lakūnai 

Manoma, ka.d visi 
lakūnai, kurie sekė

kąjj paralyžių, pasakėme: Fe
deralinė valdžia turi uždėti 
griežčiausią kontrolę, kad tais 
čiepais nepasinaudotų raketie- 
riai.

Dabar tą mūsų obalsi pare
mia stambusis republikonų or
ganas N. Y. Tribune. Jis sako, 
kad valdžia turi tuojau paim
ti savo globon čiepų paskai- 
dymą- ir ilgų‘metų kalėjimu ir 
finansiniai bausti kiekvieną, 
kuris bus sučiuptas neteisėtai 
tuos čiepus laikąs pas save, 
arba naudojas sau biznio pasi- 
darymui.

Ir taip visuose geruose žy
giuose pažangieji Amerikos 
žmonės stovi pirmosiose gre
tose. Iš jų išplaukia geriausi 
sumanymai bei pasiūlymai.

Atsiminkime, kad jie, taip 
vadinami “raudonieji,” pradė
jo kovą už soči ai ę ap d raudą, 
už bedarbių apdraudą, prieš 
rasinę segregaciją, prieš ato
minio karo pavojų. Iš sykio tie 
jų šūkiai buvo vadinami “be
protiškais,” “utopiškais/’ “ne
praktiškais/’

Tikslas: $10,000

Laisvės Fondo
Vajaus Eigoje

k

Labai džiuginantis pranešimais iš Worcester, Mass. 
Prašome pasiskaityti sekamą laišką:

“Gerb. L. Administracija:—Čionai rasite, ir ma
lonėkite priimti čekį vertės $300 dėl sukėlimo $10,000 
fondo. Tai yra aukos nuo worcesterieciu, dienraščio 
Laisvės skaitytojų, sukelta per parengimą balandžio 
24 d.—“Prašvilpta Laimė.” Aukojo—

L. Valenčiauskai ... 
Mazurka ................
Skliutas ..........
0. Krajewska .......
F. Petkūnas .........
Gerdauskas ...........
Žilinskas ...............
Kiela ......................
Bacevičius ..............

J. G. Laisvietis 
Samulėnai ...
Senkus'...........
Krukonis .. .
Trakimas ....

Abi unijų sąjungos bus 
sulietos ijriiodžio 5-tą

O

Washingtonas. — Ameri-I Bendroji konstitucija pri 
kos Darbo Federacijos 
(AFL) ir CIO bendra vieny
bės komisija jau išdirbo 
vieningą konstituciją. Ją 
dar turės patvirtinti abiejų 
organizacijų suvažiavimai, 
lygiai, kaip jie turės for
maliai patvirtinti patį su
siliejimą. Bet yra tikrai, 
kad tas bus padaryta.

kad forma-

Tas kitas eks-šnipas yra 
David Brown iš Los An
geles, kuris FBI įsakymu 
darbavosi Vakariniame Pa
kraštyje kairiajame, judėji
me, tapo Los Angeles ko
miteto už Teisybę Rosen- 
bergų Byloje sekretorium 
ir paskui sekretorium 'Civi
lių Teisių Kongrese.

Dabar David Brown tei
kė įrodymus taip vadina
mai Subversyvio Veikimo 
Kontrolės Tarybai, kuri 
sprendžia Civilinių Teisių 
Kongreso reikalą. Brownas 
sako, kad jis melavo FBI 
viršininkams. Klaustas, ar 
FBI žinojo, kad jis meluo
ja, Brownas atsakė, kad 
“FBI man už tai mokėjo.”

Jankiai lavins britų lakūnus 
atominio bombardavimo mene

Londonas. — Amerika ir 
Britanija priėjo prie susi
tarimo, pagal kurį jankiai 
lavins britų lakūnus atomi
nio bombardavimo mene. 
Specialiai parinktos britų 
lakūnų grupės bus lavina
mos pačioje Britanijoje ar
ba Amerkioje.

Tas taipgi reiškia, kad 
amerikiečiai pristatys ato
mines bombas RAF (britų 
aviacijai). Iki šiol visus 
atominius oro ginklus Bri
tanijoje ir kitose užsienio 
bazėse tvarkė pati Ameri
kos aviacija.

Kairas.— Premjeras 
seris grįžo namo iš 
dungo. Aerodrome jį 
ko tūkstančiai žmonių, ku-
rie šaukė: “Tegyvuoja 
Bandungo didvyris!”

Nas-
Ban- 
suti-

Walent ...............
Laisvės patriotas
Kuzmickas
Wondzell .........

(Tąsa 4—tame puslap.)

$20.00 
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10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 2.00

2.00

Numatoma, 
lės susiliejimo ceremonijos 
įvyks gruodžio 5-tos savai
te New Yorke. I

Ar Scelba liks
i valdžios 2«

Paskutiniai pranešimai
Viena. — Keturių Didžių

jų ambasadoriai, kurie ta
riasi' dėl Austrijos okupa
cijos baigimo, atsimušė į 
kelius. klausimus, kuriuos 
keblu rišti vieningai. Au
strijoje stovyklose dar ran
dasi apie 30,000 Rytų Eu
ropos pabėgėlių. Sovietai 
reikalauja, kad į tas stovy
klas galėtų įeiti tų tautybių 
šalių atstovai, kad aiškinti 
pabėgėliams apie grįžimo 
sąlygas. Amerikiečiai su 
tuom nesutinka.

Taipgi nesutikimų yra dėl 
Austrijos armijos dydžio. 
Sutartis su Sovietais sako, 
kad ta armiją, turės tiktai 
53,000 kareivių. Dabar Au
strija prašo tą skaičių pa-

re-didinti, o Ameriką ją 
mia.

Saigonas. — Dienias 
ko, kad Amerika jį remia 
ant 100%.

New Delhi.—Indijos laik
raštis “Hindustan Times” 
sako, kad Nehru prašys 
Tarybų Sąjungos “pavar
toti savo įtaką Kominfor- 
mo likvidavimui.” Nehru, 
kaip žinia, birželio pra
džioje lankysis Maskvoje.

Bostonas. — Bates kom
panijos audyklos Maine 
valstijoje susitarė su strei- 
kieriais ir jie grįžo darban. 
Senasis kontraktas pratęs
tas 3 metams. Naujojoje 
Anglijoje dar lieka 18,000 
audyklų darbininkų strei- 
kieriu.

sa-

Auga spaudimas ant valdžios, kad 
ji sutvarkyti! čiepus prieš polio

Roma. — Italijos spauda 
yra pilna spekuliacijų, ar 
dabartinis premjeras Scel- 
ba. liks valdžios gąlva. Kaip 
jau buvo pranešta, praeitos 
savaitės pabaigoje nauju 
Italijos prezidentu tapo iš
rinktas Giovanni Gronchi, 
krikščionių demokratų par
tijos kairesnio, sparno na
rys. Jis buvo išrinktas so
cialistų ir komunistų balsų 
pagalba. Dešinieji krikš
čionys demokratai balsavo 
prieš jį.

Manoma, kad naujasis 
prezidentas Gronchi pra
džioje nepriims Scelbos at
sistatydinimo, bet su laiku 

■ Scelbos padėtis pasidarys 
sunki. Jo visa politika re
miasi ant kovingai - deši
nio. nusistatymo prieš ko
munistus ir socialistus, o 
čia pasirodė, kad pačioje 
krikdemų partijoje yra sti-j 
pri tendencija bendradar
biavimui su kaire.

Adolfas Antrasis vadovauja 
naujai hitlerinei partijai

Mainzas, V. Vokietija.— 
< Nauja nacinė partija, kuri 
j save vadina “Gerųjų Vokie-' 

čių Partija,” įsisteigė Va
karų Vokietijoje. Ji jau 
pripažinta Reinlande - Pa
latinate ir jau išstato kan
didatus į ateinančius rin
kimus. Partijai vadovauja 
Herr Josef Unger, kuris 
save vadina “Adolfu An
truoju.”

* pažįsta industrines ir ama- 
tines unijas, kas reiškia, 
kad abiejų rūšių unijos ga
lės gyvuoti naujojoje fede
racijoje . Konstitucijos pla
nas pasisako prieš rasinę 
d i s k i’ i m i n a c i ją unijose, 
prieš tarpusavę konkuren
ciją ir prieš nešvarius kri
minalistinius e 1 e m e n t u s,’" 
kurie bendroje federacijoje 
turės būti išvalyti.

Taipgi pasisakoma prieš 
įsileidimą federacijon “ko
munistų ir kitų totalitaris- 
tinių gaivalų vadovaujamų 
unijų.” Tas liestų anksčiau 
iš CIO išmestas kairiečių 
vadovaujamas unijas, bet 
dalis jų, kaip tai kailiasiu- 
viai, jau dabar yra pasie
kusios susitarimus su AFL 
arba CIO unijomis dėl vie
nybės.

Dėl vieno dalyko dar ne- ^,. 
susitarta: dėl bendros" fe
deracijos vardo. Taipgi dar 
nežinia, ar Lewiso vado
vaujami angliakasiai ir ne
priklausomosios geležinke
liečiu brolijos dėsis į ben- > 
drąją sąjungą.

Washingtonas. — Speci
aliai sudaryta valdiška pa
tariamoji komisija pasisa
kė už tai, kad Saiko čie
pų prieš jiolio netvarkytų 
valdžia. Vietoje to, komi
sija ragino likti prie “sa
va r a n k i š k os kontrolės.” 
Bet nepasitenkinimas ta 
“savar a n k i š k a kontrole” 
auga visoje šalyje ir spau
dimas ant valdžios, kad ji 
perimtų kontrolę, darosi vis 
didesnis.

Kaip vakar jau buvp pra
nešta, New Yorko konser
vatyviai -, republikoniš kas

“Herald Tribune” vedama
jame straipsnyje reikalavo 
valdiškos kontrolės ' prieš 
pradedančią siausti juodąją 
rinką. Panašiai pasisako 
šimtai kitų laikraščių po 
visą šalį. Nepasitenkinimas 
taipgi reiškiamas tėvų, so- 
cialio gerbūvio grupių irtt.

Tas spaudimas jau tiek 
'paveikė valdžią, kad svei
katos ir apšvietos sekreto
rė Mrs. Hobby jau. paskel
bė, jog ji pasirengusi iš 
naujo apklausinėti pataria
mąją komisiją.

Iš New 'Yorko tuo tar-

antrojo 
Bet li- 
mažy-

pu pranešama, kad arti
miausiomis dienomis bus 
pristatyta pakankamai to 
čiepo pirmojo ir 
skyriaus vaikams, 
kasiems vaikams,
čiams iki 6 metų amžiaus ir 
tiems virš 8 metų, čiepai 
gal nebus pristatyti prieš 
polio sezoną.

9 daktarai, kurie skiepijo 
suaugusius, dabar tyrinėja
mi pačių gydytojų organi
zacijos (AMA). Labai abe
jotina, ar AMA kaip nors 
juos nubaus.

s ??

Baletas “Ant marių kranto” 
buvo pastatytas Latvijoje

Vilnius. — Lietuvos vals
tybinio operos ir baleto ar
tistai buvo išvykę į kaimy
ninę Latviją, kur Rygoje 
perstatė pirmąjį lietuviš’ką 
baletą “Ant marių kranto.” 
Perstatyme dalyvavo žy
miausieji Lietuvos baleto 
solistai: G. Sabaliauskienė, 
T. Sventiekaitė, H. Banys 

T i ir H. Kunavičius.
I G. Sabaliauskienė šoko 
lietuvaitės žvejo dukters 
Kastės rolėje. Latviams 
lietuviškas baletas didžiai 
patiko. Rygos laikraštis 
“Cinia” sako, kad lietuviš
kas baletas labai artimas 
latviškai dvasiai ir puikiai 
suprantamas. . r.-

Senatorius Morse reikalauja 
valdiškos vaksino kontrolės

Washingtonas. — .Sena
torius’ Morse reikalauja, ’ 
kad valdžia be atidėliojimų 
perimtų Saiko vaksino kon
trolę, kad tie vaistai prieš 
vaikų paralyžių būtų tei
singai išdalinti. Pats dak
taras Salk pareiškė, kad 
kaip nors reikia užtikrinti, 
jog vaikai gaus Čiepus lai
ku, nes labai svarbu juos' 
skiepyti prieš vasaros se
zoną. Taipgi labai svarbu, 
kad vienas skiepijimas sek
tų kitą po teisingo laiko • 
tarpo, nes kitaip visas skie
pijimas bereikšmis. O tą 
galima užtikrinti tiktai po 
gera kontrole.

ORAS NEW YORKE 
Dalinai apsiniaukę, šilta.
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NAUJAS ITALIJOS PREZIDENTAS
ITALIJA TURI NAUJĄ šalies prezidentą. Juo yra 

Giovanni Gronchi.
Einant šalies konstitucija., Italijos prezidentas ren

kamas septyneriems metams. Jį renka parlamentas, 
panašiai, kaip Francūzijoje ir tūlose kitose šalyse. Ligi 
šiol Italijos prezidentu buvo Luigi Einaudi. Atitarna
vęs septynerius metus, Einaudi pasitraukė.

Dėl naujojo šalies prezidento Italijos parlamente vi- 
iė aštri kova. Krikščionių demokratų partija savo ofi
cialiu prezidento vietai kandidatu buvo išstačius! Cesare 

* Merzagora. Kairesnieji parlamento elementai išstatė 
Gronchio kandidatūrą.

Abudu kandidatai priklauso krikščionių demokratų 
partijai, bet Merzagora yra labai dešinus, reakcinis ele
mentas, kurį rėmė ir katalikų hierarchija, gi Gronchi 
priklauso, anot komercinės spaudos, “pernelyg kairia
jam” krikščioniu demokratų partijos sparnui.

Na, ir dėl prezidento kandidatūros užvirė kova. 
Dešinieji ryžosi būtinai išrinkti Merzagora, stojantį už 
glaudų kooperavimą su Amerika, stojantį už stambiųjų 
turčių interesus. Kairieji tuomet daug dirbo tam, kad 

: būtų išrinktas Gronchi.
Buvo balsuota ir perbalsuota.
Pagaliau laimėjo pažangieji parlamento nariai, 

rinkdami prezidentu Giovanni Gronchi!
Netenka nė sakyti, kad šis Italijos parlamento 

gis labai nuvylė mūsų valstybės departmentą, kuris bu
vo įsitikinęs, jog prezidentu bus išrinktas Merzagora.

Jau dabar valdiniuose rateliuose Washingtone kal
bama, kad šis Italijos parlamento žygis stato pavojun 
amerikinius interesus Italijoje.

Spėjama, kad naujasis prezidentas pareikalaus da- 
bartin Scelba vyriausybę (kuri yra reakcinė) pasitrauk
ti. Jis ryžšis sudaryti naują, pažangesniąją vyriausybę, 
kurion, galimas daiktas, įtrauks ir kairiuosius socialis
tus.

Žodžiu, visa tai, ką Italijos parlamentas atliko pra
ėjusį savaitgalį) ėjo į kino teatrą. Tai buvo Wiliam 
ninkus, o ir mūsų valstybės departmentą, kuris jautėsi, 
kad Roma visa darys, ką jis jai įsakys. *

Tai, beje, smūgis ir Amerikos ambasadorei Italijoje 
Mrs. Clare Luce, kuri ten bandė šeimininkauti.

Tuojau po to, kai tik Gronchi laimėjo rinkimus, 
ž amerikiniai radijo komentatoriai sakė: dabar Italijos 

. komunistai tai tikrai džiaugiasi.
Mes, ištikrųjų, nežinome, ką galvoja Italijos komu

nistai, bet mes manome, kad Gronchio išrinkimas pre
zidentu teikia nau jų vilčių Italijos liaudžiai ir visai taiką 
mylinčiajai žmonijai.

iš-

TARYBŲ SĄJUNGOS 
INDUSTRIJOS GAMINIŲ 
PARODA ARGENTINOJ

Argentinos vyriausybė 
pakvietė Tarybų Sąjungą 
išstatyti parodon savo in
dustrijos. gaminius. Paro
da atsidarys dar šį mėne
sį. Apie šią parodą, kuri 
bus pirmoji Argentinoje, 
Tarybų Sąjungos prekybos 
rūmų atstovas Virobianas 
šitaip pasakė spaudos ko
respondentams :

“Buenos Aires mieste, 
Brazilijoje, aikštėje (prie 
Naujojo uosto) būsimai pa
rodai statomas tarybinių 

' architektų ir dailininkų pa
viljonas užims 3,000 kva
dratinių metrų plotą.

“Parodos paviljone bus 
išstatyta metalo apdirbimo 

I staklių pavyzdžiai, teksti
lės pramonės ir poligrafi- 

, jos mašinos, elektriniai 
įrengimai, įvairūs optikos 
aparatai, televizoriai,’ kino 
aparatai, medicinos instru
mentai ir Aparatai, tikslaus 
piovimo ir matavimo įran
kiai.

“Be to, bus eksponuojami 
. juodųjų ir spalvotųjų lami- 
nuotų metalų pavyzdžiai, 
mineralinio aliejaus išdirbi
niai, akmens anglis, mine
ralai, cheminiai produktai, 
statybos medžiagos ir kiti 
išdirbiniai. Taip pat bus 
parodyti kailių pavyzdžiai, 
kilimai, meniniai išdirbi
niai, muzikos instrumentai.

“Prie paviljono, atviroje 
8,000 kvadratinių metrų 
ploto aikštėje, bus ekspo
nuota didelio gamybinio pa
jėgumo kelių tiesimo maši
nos, sunkvežimiai, lengvo- 

' 3-ios turistihės mašinos, ka
syklų kombainai, minerali
nio aliejaus gavimo maši
nos, traktoriai, didelis kie
kis įvairiausių žemės ūkio 
mašinų.”

“Donelaičio kūriniai bu
vo verčiami į prancūzų, če
kų, vengrų, anglų kalbas.

“Ypač didelio dėmesio K. 
Donelaičio, kūriniai susilau
kė tarybiniais metais.

“Vien atskiromis knygo
mis Donelaičio raštai išleis
ti 70,000 egzempliorių tira
žu įvairiomis kalbomis. Ru
sų kalba išleisti trys Do
nelaičio kūrinių leidimai 
bendru 45,000 egzempliorių 
tiražu mūsų literatūros kla
siko palikimą padarė priei
namą visoms Tarybų Są
jungos tautoms.”

Tenka, tačiau, tai pasa
kyti: nedaug yra Amerikos 
lietuvių, susipažinusių su 
savo tautos didžiuoju poe
tu, nuo kurio mirties šie
met sukako. 175-ri metai!

TAIP, JIE LUNATIKAI!
Dienraštis Vilnis rašo:
“Senatorius Jenner, ma- 

ka.rtistas numeris antras, 
sušuko girgždančiu balsu,, 
kad amerikiečiai turi lieti 
savo kraują už Quemoy ir 
Matsu salas. Jis dasikalbė- 
jo iki fantastiško nonsenso, 
kad Eisenhowerio valdžiai 
būtų uždrausta, konferuoti 
su Kinija. ‘Nei colio raudo
niesiems, šaukė sen. Jen
ner. Ar nelunatikas?

“Iš kanapių iškišo galvą 
dar vienas pilypas.. Gene
rolas F. Howley suriko, kad 
prezidento Eisenh o w e r i o 
privatinis susirašinėjimas 
su Maršalu Žukovu esąs 
pavojingas. Kad kaip, tai

■-'K.
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2 pusi.—Laisvė (Liberty)-' Trečiad., Gegužės (May) 4, 1955

BŪTINAI REIKIA KĄ NORS DARYTI
15-kos METŲ AMŽIAUS berniukas su draugu (pra

ėjus savaitgalį) ėjo į kino teatrą. Tai buvo William 
Blankenship Jr., gyvenąs Bronkse.

Jaunasis Blankenship vyko kino teatran niekam nie
kuo nenusikaltęs. Staiga jį sutinka keletas ar keliolika 
kitų jaunamečių ir klausia jo, ar jis priklauso jų gengei. 
Kai Blankenship atsakė, kad neprikllauso, jaunieji chu
liganai pradėjo jį pulti ir vienas, sakoma, 17-kos metų 
amžiaus, Frank Santana, išsitraukė iš kešenės revolverį 
ir ant syk jaunąjį Blankenship nušovė.

Visa tai buvo atlikta mūsų didmiesčio gatvėse. Ir 
visa tai jau nebėra newyorkiškiams naujiena!

Jau ne vienas panašus jaunamečių galvažudiškas 
“aktas” tapo atliktas.

Ką visa tai reiškia? Kodėl taip? Ar tai nesudaro 
didžiulio pavojaus kiekvienam piliečiui? Kur link tokie 
žiaurūs “žygiai” vėda mūsų šalies jaunamečius? Kas 
yra daroma tam nesveikam, pavojingam reiškiniui pa
šalinti?

Aišku, mes nesame jokie ekspertai jaunimo auklėji- 
. me. Tačiau mes manome, kad jaunamečių suchuliga- 
nėjimą būtų galima pašalinti iš mūsų buities, jei būtų 
apvalytos televizijos programos, radijo programos, 
spauda,’ — apvalytos nuo to baisaus brudo, nuo viso
kių “kūrinių,” netiesiogiai akstinančių jaunamečius 
būti chuliganais.

Reikia, būtinai reikia, ką nors tuo reikalu daryti, 
nes kitaip panašių “veiksmų,” kokis buvo atliktas praė
jusią savaitę Brqnkso gatvėje, bus daugiau.

Jūs, ponai iš 'spaudos, iš radijo, iš televizijos, kurie 
teikiate jaunamečiams programas, mažiau skleiskite 
raudonbaubizmą, šalinkite gengsterinę propagandą ir 
pradėkite teikti jaunanlečiams geras, švarias progra
mas, kurios skiepytų juosna žmoniškumą, o ne gengste- 
rizmą!

APIE DONELAIČIO 
RAŠTŲ LEIDIMUS

“Literatūra ir Menas,” 
Lietuvos Rašytojų Sąjun
gos organas, rašė apie tai, 
kiek, kada ir kokiomis kal
bomis buvo ligi šiol leisti 
Kristijono Donelaičio raš
tai. Pasak laikraščio:

“K. Donelaitis — plačiau
siai žinomas, daugiausia 
leidinių įvairiomis kalbomis 
susilaukęs lietuvių rašyto
jas.

“1818 m, pasirodžius L. 
Rėzos paruoštam Donelai
čio raštų pirmam leidiniui, 
19-am amžiuje lietuvių kal
ba jie buvo išleisti dar ke
turis kartus: 1865 m. Peter
burge Rusijos Mokslų 
akademija išleido A. Šlei
cherio redaguotus Donelai
čio raštus; 1869 m. jie bu
vo G. H. F. Neselmano iš
leisti Karaliaučiuje, 1896-97 
metais spausdinti ‘Garse’ ir 
išleisti atskira knyga She
nandoah (JAV); 1891 m. 
Tilžėje M. Jankus išspaus
dino ‘Pavasario linksmy
bes.’

“1909 m. pasirodė penk
tas Donelaičio raštu leidi
mas — J. Šlapelio Vilniuje, 
kuris buvo perspausdintas 
1914 m.

“Žinomi trys Donelaičio 
raštų vertimai į vokiečių 
kalba: L. Rėzos — 1818 m., 
G. H. F. Neselmanio—1869 
ir L. Pasargės — 1894 m.

“Į lenkų kalba Donelaiti 
vertė M. Akelaitis — 1861 
m., J. Osovskis —*■ 1883 m. 
(‘Vasaros darbai,’ išspaus
dinti ‘Przekląd Polski’},

“Vatsono vertimo į latvių 
kalbą dalis buvo išspaus
dinta 1822-23 metais Jelga
voje .išleistame kalendoriui

Ameriką bėdon. Uždraust 
susirašinėjimą! O su ko
munistinėmis valstybėmis 
nedaryt jokių ceremonijų! 
Imt jas už čiupros!

“Iš San Francisco prane
ša, kad ten susirinko 400 
delegatų, atstovai! j ančių 
kokį tai ‘Congress of Free
dom.’ Kas tai per paukš
čiai ? 

aJie reikalauja, kad 
Amerika išeitų iš Jungti
nių Tautų Organizacijos, 
nes ji yrą ‘tarptautinio 
marksizmo instrumentas ir 
marksistinė buiza.’• Anot 
jų, Amerika, būdama JTO, 
‘plūduriuoja marksistinėj.

“Ar ne lunatikai?”

MOTERŲ KAMPELIS
Miss F. Perkins patarė 
politiką palikti ponams

Buvusi valstybės darbo 
sekretorė Frances Perkins 
kalbėjo Wagner Kolegijoje, 
Grymes Hill, Staten Island, 
balandžio 26-tą. Jeigu vie
tinė spauda teisingai jos 
kalbą paduoda, tai jinai pa
sakiusi keistų minčių.

Anot jos, organizuoti dar
bininkai prilygsta tokioms 
įstaigoms, kaip bankai, 
gelžkefei, kuriuos valdžia 
kontroliuojanti. Jeigu dar
bininkai perdaug naudosis 
savo teisėmis, girdi, val
džia paims ir juos savo 
kontrolėn.

Perkins ragino darbinin
kus į politiką nesikišti. Tą 
lengviausią ir galingiausią 
priemonę savo reikalams 
apginti ji patarė palikti 
ponams—tiems bankieriams 
ir kitiems milijoninių tur
tų savininkams, kurie da
bar viską valdo. Ji sakė:

“Jeigu darbininkai eis į 
politiką, jie įsivels su poli
tikieriais ir tuomį patys 
pasikars.” Darbininkų vie
ta, girdi, tiktai bandyti pa
tarnauti visuomenei pasi
linksminimais, spor t e 1 i u, 
na, ir retkarčiais surengi
mu mitingėlių.

Buvusios darbo sekreto
rės (ministro) atsiuntimas 
kalbėti eiliniams žmonėms 
tokiu klausimu rodo, kad 
eiliniai žmonės pradeda 
daugiau domėtis ėjimu į po
litiką, kad galėtų geriau 
apginti savo reikalus. ’ Iš 
bruzdėjimo unijose galima 
spręsti, jog wis mažiau ir 
mažiau darbininkų beklau-

dar-ne visos moterys yra 
bininkų draugais, kaip kad 
ne visi vyrai yra priešai. 

į Jeigu jos kalba būtų buvusi 
tiktai jos vienos išmislas, 
gal nebūtų verta nė minėti.

Wisconsin Valstijos Sei
meliui, Madisone, yra pa
siūlytas Catlin bilius, rei
kalaujantis uždrausti uni
joms dalyvauti bile kuria
me politiniame veiksme ar 
aukoti kandidato ar politi
nės partijos paramai. Tas 
paliestų ne tik vietinius, 
bet ir visašališkuosius rin
kimus.

Jeigu tokį bilių padarytų 
įstatu Madisone, pamatytu- 

; mėt, kaip greit tokių bilių 
pridygtų kitose valstijose. 
Jie paruošti, tik laukia pro
gos paskelbti.

Perkins kalba darosi 
svarbi tuo, kad ji yra da
limi milijonierių kampani
jos uždrausti darbininkams 
dalyvauti politikoje. Dar
bininkai ima vis daugiau 
darytis nepriklaus omais. 
Pradeda reikalauti, kad val
dančiosios partijos statytų 
ir darbininkų atstovus į 
kandidatus, kad įsileistų 
į s t a t y m davystėn ir val
džion. Jie nebesitenkina 
ponų leidžiamais darbinin
kams varžyti įstatais. J

Už vis daugiau pinigin
giems valdovams nepatin
ka, kad kai kurie darbo 

! unijų vadai jau pagrasino 
išsijungti iš tarnybos mili
jonierių politinėms parti

joms. < _
' sios unijos ir kitos liaudiš- 

sys ponų patarimo politi- kosios jėgos s
■ kon nesikišti.

Ne šios ponios išmislas 
Perkins kalbą priminiau 

vien tiktai parodymui, jog kins sakė tą kalbą.

Ragina išlaisvinti 
įkalintą motiną .

i Artinasi Motinos Dienią. 
Tas laikotarpis vėl gyvai 
primena ne vien tiktai sa-. 
vają, asmens motiną, bet ir 
visas tas, kurias gerbiame. 
Prisimena ir tos, kurioms 
yra buvusi padaryta, ar 
šiandien daroma ^didelė 
skriauda. Norisi, kad 
tos skriaudos būtų ati
taisytos, nors asmeniškai ir 
nebūtume tų skriaudų kal
tininkais.

Viena tokių motinų, ku
ri kenčia baisią skriaudą, 
yra Mrs. Rosa Lee Ingram.

Mrs. Ingram, motina 14- 
kos vaikų, jau septynerius 
metus praleido Georgijos 
kalėjime Reidsville, Ga., 
tiktai dėl to, kad ji yra ne
grė. Ją nutejsė už tai, kad 
susikirtime su ja mirė bal- • 
tasis farmerys, kuris ją bu
vo užpuolęs. s

Visiems žinoma, kas bStų ■ 
atsitikę, jeigu fai’merys 
būtų buvęs negras, o mote
ris baltoji: jis būtų buvęs 
nelegaliai ar legaliai nulin- 
Čiuotas, o jinai apšaukta 
didvyre. Mrs. Ingram, kaip 
negrė, už savęs apgynimą 
tapo nuteista visą amžių 
kalėti. Įkalinti ir vyriau
sieji du sūnūs, nes bėgo ap
ginti motiną. Jie tuomet 
tebebuvo tik vaikai. Ma
žiausius paliko vystykluose 
išeidama kalėti.

New Yęrke susidaręs Ro
sa Lee Ingram Klubas at
sišaukė į visuomenę, kad 
šios Motinos Dienos proga 
siųstų Georgijos gubernato
riui Marvin Griffin prašy
mą įkalintai motinai lais
vės. Prašymai paliuosuoti 

, taipgi siunčiami ir Georgia
0 jeigu susijungu- Pardon and Parole Board.

tatytų savo 
kandidatus bendrai, juk 
galėtų ir išrinkti. Tai nuo j 
to atbauginimui Miss Per-'

Šeimininkėms

Brockton, Mass.
Liuosybės Choro pavasati- 

i is koncertas, atsibuvęs balan
džio 16, Lietuvių Tautiško Na
mo žemutinėje salėje, pavyko 
gerai. Vietinių lietuvių turėjo 
būti daugiau. Bet mes turėjo
me daug svečių iš kitų koloni
jų, kaip tai: Bostono ir apy
linkes, Korwoodo apylinkes.

Hartfordo Laisvės Choras 
turi skaitlingą būrį nariu. Jie 
buvo susimokinę daug liaudies 
dainų. Gavo pagyrimų.

Latvių Choras, sako, buvo 
armoningąi susimokinęs.

Na-gi, vietinio Liu esybės- 
Choro publika irgi nenupeikė, 
nors mažiukas.

Abiem adresuoja į Atlanta, 
Georgia. Prašo pasiimti pa
sveikinimą ir įkalintajai.

Motinos Dienos proga 
taipgi siunčiama delegacija 
į Atlantą. Ten vykdys mal
dų ir planų konferenciją 
Morehouse kolegijos chemi
jos pastate. Ruošiantie- * 
siems į pietines valstijas 
vertėtų savo vizitą sude
rinti su šia išvyka gelbėji
mui tos motinos iš kalėji
mo.

Apetitui padilginti ar 
“nušveisti” valgant, visuo
met nepaprastai skoningai 
patarnauja šaukštas kokių 
saldrūkščių konservų. Tar
pe tų pirmiausia vietą uži
ma spanguolių ar obuolių 
sosai.

KIAULIENOS RIEŠELIAI
4 riešeliai (knuckles — 

ištark nakals) 
šaukštelis druskos 
puodukas celery viršūnių 
lapelis (bay leaf) 
keletas grūdelių pipirų 
svogūno ar česnako 
vidutinė galvutė žalių ko

pūstų.
Nuvalytus, nuplautus rie- 

šelius apipilk verdančiu 
vandeniu. Sudėk sekamus 
5 prieskonius (jei mėgsti). 
Šutink pamažu, iki su- 

j minkštės, apie pusantros ar 
dvi valandas. Sudėk į aš- 

, tuntadalius perplautą ko
pūstą. Dar uždulkink drus
kos. Uždenk. Pavirk apie 
10 'minutų.

Daugelis mūsų žmonių 
mėgsta knuckles su raugin
tais kopūstais (sour kraut), 
bet ne visiems patinka sy
kiu su raugintais kopūstais 
virtas knuckle. Nuo kopūs
tų prąranda salskanąjį sko
nį, tartum prarūgęs.

Geriausia raugintus ko
pūstus pavirti atskirai. 
Riešelius išvirus, iškelti, o 
tame skystime pabaigti pa
virti kopūstus. Norint pri
maišyti neraugintų kopūs
tų, juos reikia dėti rūkštie-' 
siems baigiant virti, pasku
tinėmis dešimtimi minučių.

Prie visokios kiaulienos 
tinka keptos ar virtos sal
džiosios ar baltosios bulvės.

Today’s Pattern

•f

Dabar dar nianome turėti 
du draugiškus parengimus. 
Liuosybės Choras, manoma, tu
rės draugišką išleistuvių parę 
į Meno Sąjungos rytinį festi
valį. Parė įvyks gegužės 7. 
Lietuvių; Tautiškame Name, 

i 7:30 vakaro-. Į festivalį va
žiuos .Rožė Stripinis ir Alb. 
Potsius.

Turėtumėme išleistuvėse da
lyvauti 'yisi ir tinkamai daini- 
,ninkus pagerbti.

Gaila, kad negalės dalyvau
ti festivalyje William Yodei- 
kis. Jis serga, bet eina geryn. 
Randasi namuose.

Kiti} draugišką vakarą ma- 
noįme turėti gegužės 21 d., 
toje pačioje svetainėje, ‘dėl
Laisvės vajaus, sukėlimui 10 | riebiams I

tūkstančių fondo. Jau daug 
pasižadėjo aukoti tani fon
dui* Nepasiduokime worceste-

Shimailis

t' j M

Salads darymui ar šiaip 
padavimui iš anksto išvirti 
kiaušiniai nepajuoduos, jei
gu juos paliksi atšalti ap
semtus vandeniu. Patogiau
sia palikti tame pačiame 
vandenyje, kuriame virė, 
kadangi jis yra sterilizuo
tas.

Atidarius blėtinę kenuoto 
maisto, atliekamoji dalis 
geriau laikysis palikta toje 
pat blėtinėje, negu perpy
lus į kitą puodą. Blėtinė 
buvo sterilizuota, o puodas 
gal ne, tarba sterilizuotas 
seniau. Taipgi perpilant 
gali iš oro įeiti bakterijų 
ar pelėsių.

MERGINŲ LIKIMAS
Žinių agentūra iš Tokyo 

praneša,1 jog vietinė polici
ja aprokuoja, kad tame 
mieste mažiausia 300 jau
nų merginų parduotos pro
stitucijai paskiausiais ketu
riais mėnesiais. Turbūt vi
si žino, kas yra vyriausiu 
gaspadoriumi tame krašte.

Visokios žalios daržovės 
išeina mais tingiausios ir 
skaniausios, kai jų neper- 
verdame. Tinkamai išvirta 
daržovė turi tebebūti gruzi, 

' ne sutižusi.

9326 
10-20

Pattern 9326: Misses’ Sizes 10, 
12, 14, 16, 18, 20. Size 16 dress, 
4% yards 35-inch fabric; bolero 
reąuires_l% yards.

Užsakymą $u 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite? Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,



Philadelphia, Pa.
4įspūdžiai iš parengimo

> Balandžio 23-čią dieną 
įvyko parengimas su kon
certine programa, vadovy-1 
bėj Mildred Stensler. Kon
certinę programą išpildė 
Brooklyn© ir jo apylinkės 
menininkai, su iš operetės 
“Bailus Daktaras” paskuti
nės scenos užsigardavimu. 
Tik, man regis, kas nors 
užmiršo užgesinti ant stei- 
čiaus šviesas, kada mote
rys, su žvakėmis rankose, 
klausėsi dainos iš anapus 
lango.

Nematau reikalo kalbėti 
(gal kas kitas apie tai pa
rašys) apie atskirų daini
ninkų bei dainininkių-artis- 
tų attiktas užduotis — gir
ti ar kritikuoti. Tik striu
kai ir storai tenka pabrėžti, 
kad koncertinė programa 
buvo viena iš geriausių, 
kaip meniškai, taip ir publi
kos dvasiai.

Ant publikos irgi neten
ka rugoti : Ją sudarė, kaip 
vietiniai, filadelfiečiai, taip 
ir jų kaimynai. Gražią at
stovybę turėjo ir su artis
tais atvažiavę brooklynie-1

čiai. EastonieČius iš sar
matos išvadavo prietelis 
Tilvikas su savo sankelei- 

I viais. Bet eks-garsieji ri- 
versaidiečiai bei readingie- 
čiai taip ir neparodė savo 
akelių. Amžiną atilsį, ro
dosi, dar būtų įžeidimas pa
sakyti. Šiuo kartu pasiges
ta ir baltimoriečių.

Apart koncertinės pro
gramos, mane užvis sma
giausiai nuteikė pasimaty
mas su savo seniai maty
tais draugais. Kiek tų šil
tų delno su delnu paspau
dimų buvo!

Apart “Laisvės” dalies 
personalo, spaudžia man 
delną seniai matyti bičiu
liai brooklyniečiai: Dagis, 
Briedis, dainininkas Kriau
čiūnas ir kiti. Spaudžia 
man delną ir J. Stanelis. 
Jis ^atvažiavo ne tik į pa
rengimą, o ir atlankyti li
gos parblokštą savo parapi- 
joną bei 1905 metų ben
drakeleivį, keturvalakietį, 
Antaną Šmitą. '

Sveikinamės su < seniai 
matytais filadelf i e č i a i s : 
Antanu Gailiumi, Bekam- 

1 piais ir su Jonu Rainiu,

kurio pagerbimui ir tas pa
rengimas buvo surengtas. 
Gaila ir labai gaila, kad 
drg. J. Rainys, buvęs toks 
energingas visuomeniškas 
darbuotojas, toks nuoširdus 
darbininkiško judėjimo rė
mėjas, taip skaudžiai ligos 
paliestas, kaip ant regėji
mo, taip ir abelnos jo svei
katos.

Kas gali būti maloniau, 
jau jo šešėliui į milžiną iš- 
tysusiam žmogui, kaip su
sitikimas, pasisveikinimas 
bei pasikalbėjimas su savo 
seniai matytu draugu ar 
drauge ?!

Gi virš visų tų malonių 
susitikimų, Mildred Stens
ler, nediduką žmogelį už 
rankos vedina, priveda prie 
manęs ir dadeda: “Susipa
žinkite, tai mano tėvelis.”

Spaudžiu jo dešinę ir žiū
riu akis išplėtęs... Nugi, 
tai seniai, seniai matytas 
draugas Jamisonas. J u k 
apie 20 ar daugiau metų at
gal aš turėjau laimės pas 
juos pernakvoti, pasiviešė
ti ir pasikalbėti. Dar ir 
šiandien atmenu, kaip jo, 
taip ir jo žmonelės nuošir
dų manęs priėmimą. Pati 
Mildutė, regis, dar nebuvo

peršokusi per dešimtus sa
vo jaunystės- metelius. At-! 
menu, kad Mildute ne tiki 
gražiai lietuviškai kalbėjo, • 
bet dar padeklamavo kokio1 
tai poeto eiles. Kad Jami
sonas dabartinės Mildred 
Stensler tėvelis, aš iki šiol 
nežinojau. Todėl ir šis su
sitikimas mane taip sujau
dino, kad aš’ nežinojau nė 
kaip jį priimti. Dar sma
giau mane nuteikė, kad 
kaip Mildred, taip ir jos 
tėvelis šią vasarą prižadė
jo atvažiuoti pas mane 
viešnagėn.

Tai tokius įspūdžius par
sivežiau iš filadelfiečių pa
rengimo. Esu linkęs many
ti, kad ir kiti to parengimo 
dalyviai, pasigėrėję koncer
tine programa ir pasimatę 
su savo seniai matytais 
draugais ir vieni antrus pa
vaišinę, taip pat gerai nusi-
teikę, išsiskirstė.

Senas Vincas

Saginaw, Mich.

PASKUTINĖS HITLERIO DIENOS
(Pagal vokiško karininko Gerharde Boldto apsakymą)

įdomus ir 
jį atidžiai

skyriumi,

Prieš 10 metu, 1945 m. balandžio 29 
dieną. Tarybą armijos apsuptoje kance
liarijoje, Berlyne, nusišovė Adolfas Hitle
ris. Jo lavonas, kaip paskelbė tuometi
nė vokiečiu karo vadovybė, buvo sude
gintas. žemiau telpa raštas, vaizdžiai 
pasakojantis apie Hitlerio ir jo sėbrų 
paskutines dienas. Raštas 
mes raginame ska i tytojus 
skaityti. — Red.

Baldto knyga prasideda
kuris vadinasi “Karinis pasitarimas im- 
earinėje kanceliarijoje”. Pirmosiose to 
SKyriąus pastraipose sakoma:

1$45 metų vasario pradžia. Vilhelmo 
aikštė atrodo nejauki ir užleista. Visur 
matyti apdegę mūro sienų likučiai, 

' žiojinčios langų kiaurynės, o užpaka
lyje griuvėsių krūvos. Nuo puikių se 
nosios imperinės kanceliarijos baroko 
stiliumi pastatytų rūmų, Vilhelmo lai
kų simbolio, pasiliko tik smarkiai su
žalotas fasadas. Sodelis ties pastatais, 
kur kadaise buvo įvesti gėlynai, užvers
tas griuvėsių. Išliko tik naujosios im
perinės kanceliarijos fasadas su nedide
liu ketvirtainiu balkonu, kur ' Adolfas 

‘ s Hitleris kadaise teikėsi klausytis berly
niečių ovacijų.

* * *
Įspūdingi ir nuožmūs atrodo griežto 

hitlerinės Vokietijos stiliaus “fiurerio 
kanceliarijos” pastatai, užmautieji vi 
są Fošstrasės gatvę nuo Vilhelmo aikš
tės iki Hermano Geringo gatvės. Ber
lyno sargybos bataliono kareiviai, visi, 
kaip vienas, jauni ir augaloti, kokių vo
kiškųjų miestų gatvėse jau seniai nebe
matyti, dar tebestovi ant savo medinių 

postamentų ir gerbia šautuvais, kai tik 
pasirodo kuris nors karininkas. Geleži- 
tės nuožulnių šlaitų durys, kurios už- 

aro įėjimus į slėptuvę, šiek tiek pra
viros. Pastaraisiais metais čia kasnakt, 
“fiurerio svečių” teisėmis slėpėsi nuo 
bombų šimtai berlyniečių vaikų ir mo
tinų. Bet prieš kelias savaites Hitleris 
pats persikėlė į šį požeminį miestą.

Mane pirmą kartą veža pas fiurerį į 
vadinamąjį “situacijos svarstymą”, tai 
yra į trijų kariuomenės rūšių — armi
jos, aviacijos ir laivyno — atstovų gry- 

> nai karini pasitarimą, kuris kasdien 
įvyksta pas Hitlerį. Šios-e konferenci
jose svarstomi įvykiai ir nutarimai dėl 
kautynių sausumoje, jūroje ir ore. Šian
dien mane tenai įves ir pristatys.

Galingas “Mersedesas” sustoja ties 
milžiniškomis ketvirtainėmis kolonomis 
prie dešiniojo paradinio įėjimo, tai yi;a 
prie įėjimo kariškiams. Imperinė kan
celiarija turi du įėjimus, kurie beveik 
jdmboliškai atskirti vienas nuo antro. 
T^radinis įėjimas kairiajame pastatų 
Sparne skirtas partijai, dešiniajame s 
sparne — ginkluotosioms pajėgoms. Iš 
ąutomobilio išlipa generolas-pulkinin- 
kas Guderian, jo adjutantas bajoras 
Freitagas van Loringovenas ir aš. Abu

sargybiniai gerbia šautuvais/ Mes ati
duodame pagarbą, pasikeliame 12 laip
telių (aš juos skaitau, ir man atrodo, 
kad kiekvienas laiptelis man yra žings
nis pasitikti likimą) ir, praėję pro sun
kias ąžuolo duris, kurias atidaro mums 
budėtojas, įeiname j pastatus. Blankio
je kelių lempų šviesoje vestibulis su jo 
aukštais skliautais atrodo dar ramesnis 
ir šaltesnis, negu jis iš tikrųjų yra. 
Kai antlėkiai ant Berlyno pasmarkėjo, 
visi paveikslai, patiesalai ir gobelenai 
iš čia pranyko. Daug stambių skyrių 
languose užstatyta kartonu arba fanie- 
ra. Lubose ir vienoje iš sienų žioji gi
lūs ir platūs plyšiai. Susisiekimo pra
ėjimas su senąja imperine kanceliarija 
užstatytas nauja faniera. Liokajus liv
rėjoje reikalauja parodyti Įstatų numa
tytą liudijimą. Kadangi aš neturiu nei 
to liudijimo, nei reikiamo leidimo, ma
no pavardė tikrinama storoje knygoje 
atvykusiem registruoti. Paskui man lei
džia praeiti. Baronas von Loringovenas 
drauge su manim užeina į adjutanto 
kambarį, pristato mane armijos adju
tantui generalinio štabo pulkininkui 
Bergmanui ir klausia jį, kur bus pasi
tarimas — Hitlerio kabinete arba slėp
tuvėje. Kadangi šiuo momentu nėra 
lėktuvų an tiekio pavojaus, tai pasita
rimas turi įvykti didžiajame kabinete. 
Orinio puolimo pavojaus atvejų šiam 
tikslui tarnauja slėptuvė po imperine 
kanceliarija.

Kad patektume į paskyrimo vietą, 
turime praeiti pro daug koridorių ir . 
kambarių. Tiesioginis kelias jau seniai 
nebepraeinamas, nes kanceliarijos dalis 
smarkiai sužalota bombarduojant. Pa
vyzdžiui, beveik visiškai sugriauta did
žioji garbės salė. Kiekviename korido
riuje prie įėjimo stovi esesininkų sargy
ba, ir mes kas kart turime vėl rodyti sa
vo liudijimus. Bet tas imperinės 'kan
celiarijos sparnas, kur yra didyęiš kabi
netas, dar visai sveikas. Tai yra bend
rai viena iš nedaugelio milžiniškų pasta
tų dalių, kuri dar pilnutinai panaudoja
ma pagal savo paskirtį. Grindys blizga 
kaip veidrodis, sienas puošia paveikslai, 
abiem langų šonais nusileidžia ilgos, 
sunkios užlaidos.

Priėmimo kambaryje prie didžiojo ka
bineto mus vėl dar kruopščiau kontro
liuoja. Čia stovi keletas karininkų-ese- 
sininkų ir pistolietais-kulkosvaidžiais 
ginkluoti “SS” sargybiniai. Generolas- 
pulkininkas, majoras ir aš turime ati
duoti ginklus. Du sargybą einantieji 
“SS” karininkai ima mūsų portfelius .su 
medžiaga pranešimui ir nuodugniausiai 
tikrina juos, ar juose nėra ginklų arba 
sprogmenų. Po liepos 20 dienos pasikė;- 
sinimo portfeliai ypatingai įtariami. Ži
noma, mes ir čia parodome savo doku
mentus. Mūsų nekrato, bet, karininkų 
žvilgsniai slyste slysta mūsų tampriai 
prie kūno prigulančiais, mundięriais.

(Bus daugiau)

Apie Igną Langevičių-Lang 
ir jo laidotuves

čionai balandžio 18 d. pa
laidojom ilgametį šio mies
to gyventoją Igną Langevi- 
čių-Lang. Laidotuvėse da
lyvavo gana skaitlingas bū
relis vietos lietuvių ir pla
ti Igno giminė. Be to, iš 
Chicagos, iš dienraščio 
“Vilnies,” buvo atsiųstas 
kalbėtojas S. J. Jokubka, 
kuris pasakė atitinkamas 
kalbas prie karsto šermeni
nėje ir kapinėse prie kapo.

WILKES-BARRE R PLYMOUTH, PA.
Mūsų apylinkes žinios

Wilkes-Barre, Plymouth© ir
apylinkės mainierių gyvenimo 
sąlygos vis blogėja, nes žiemos 
laikotarpiu tik porą mėnesių 
gal pilnai tedirbo; taigi pava
sarinė Velykų švente nelabai 
linksma buvo, nes ir visokių 
reikmenų pirkimai daug ma
žesni buvo. Taigi ir biznieriai 
dėlto nemažai susirūpinę. 
Taipgi ir mūsų naujas guber
natorius, demokratas, Mr. Lea
der, taip pat labai susirūpinęs, 
nes, sako, radęs valstijos iždą 
labai prastame stovyje, kurį 
per daug metų republikonai 
viešpataudami, palikę jam 
tuščią taip, kad nežinąs, už 
ko griebtis. Vienok guberna
torius Leader priėjo išvados, 
jog reikėsią taksais sukelti 
šimtus milijonų dolerių į me
tus; bet piliečiai zurza, kad 
demokratai neturėtų sekti re-

go bus, nes Mužalė laukiasi.
Viršminėti farmeriai Laisvės 

skaitytojai ir, tikimasi, jogei 
jie prisidės prie $10,000 fon
do sukėlimo. Kalbant apie mi
nėtą fondą, mes visi laisvie- 
čiai pagal išgalę turėtume pri
sidėti, nes be mūsų prisidėji
mo laikraštis negalėtų gy
vuoti. Korespondentas

Elizabeth, N. J.
L.D.P. Kliubo susirinkimas įvyks

penktadienį, gegužės-May 6 d., pra
džia 8 vai. vakare, 408 Court Str. 
Prašome kliubiečius dalyvauti susi
rinkime, nes yra svarbių dalykų ap
tarimui. Taipgi kurie vėlesniu lai
ku įsirašėte į kliubą malonėkite at
silankyti.

(87-88)
I

Ar jau rengiate ką Laisve* 
paramai?

publikonus, nes ir taip jau ap- 
taksuoti, kad vargais negalais 
tepaneša ant savo pečių. Na, 
o republikonai, tai matydami, 
tik rankutėmis trina iš 
džiaugsmo, nes jie mano, kad
demokratai čia nusinakins pi
liečių akyse, ir vėl jie turėsią 
pragą sugrįžti prie valstijos 
pelningo lovio. Na, o piliečiai 
kitos išeities dar nemato, — 
kaip tik nuo vilko ant meškos, 
ir atgal; o unijų vadai su 
abiem,— kur vėjas pučia, — 
nors nuo jų daug priklausytų, 
jeigu jie būtų7 tikri darbo 
žmonių vadai.

1 Beje, daugelis mainierių, 
kad ir būtų darbų, dirbti jau 
negali, nes mainų azmos ligo- 
miai; ir jie užvedę bylas už 
azmą, kurias kompanijos ir 
valstija jiems turi išmokėti.

Ignas Langevicius Sagi- Bet kompanijų ir valstijos ad- 
nawo lietuviams buvo labai vokatai ir daktarai visokias
gerai žinomas kaipo uolus 
veikėjas vietinėje LDS kuo
poje ir LLD kuopelėje. Bu
vo ilgametis dienraščio 

Į “Vilnies” skaitytojas, rė
mėjas ir nepavaduojamas 
prietelis. Langevicius daug 
yra prisidėjęs savo laiku 

1 prie organizavimo CIO uni
jų Saginawe.

Kilęs Lietuvoje iš Joniš
kio rajono Pašvintinio vals
čiaus Vi tarčių kaimo. Į 
Ameriką atvažiavo 1912 m., 
kaip ir daugumas to meto 
lietuvių, bėgdamas nuo Ru
sijos caro kariuomenės. Sa
ginawe pastoviai apsistojo 
gyventi 1925 metais.

Čionai jis sukūrė šeimą 
ir gražiai išaugino sūnų 
Robertą ir dukterį Virgini
ją. Išrodė, kad Ignas Sa
ginawe gyveno laimingą 
gyvenimą, bet nelaimė bu
vo, kad jo žmonai Marijo
nai reikėjo eiti ilgiems me
tams ligoninėn, kur ir šiuo 
metu tebesiranda. ši ne- 

' laimė daug prisidėjo ir Ig
no sveikatos pakirtimui.

Mirė Ignas 64 metų am
žiaus, nelabosios vėžio li
gos suimtas. Tačiau mirė 
jis garbingai, nepasiduoda
mas religingų žmonių pa
gundoms, o kaip pažangus, 

/kokiu jis buvo visą savo 
gyvenimą. Didžiausias jo 
troškimas prieš mirsiant ir 
buvo, kad prie jo karsto 
atsisveikinimo kalbą pasa
kytų kas nors iš dienraščio 
“Vilnies” štabo. Šį jo troš
kimą jo sūnus Robertas iš
pildė, pakviesdamas kalbė
toją S. J. Jokubka.

Mirdamas Ignas paliko 
dideliame liūdesyje sūnų 
Robertą, dukterį Virginiją, 
brolį Joną, kuris gyvena 
Floridoje, marčią Loreiną, 
žentą Ėlmer, du anūkus, 
anūkę ir tris,seseris; taip
gi brolvaikius ir daug kitų 
giminių. Nemažės n i a m e

Worcester, Mass
LLD ll-too kuopos susirinkimas 

įvyks gegužės 9 d., 7:30 vai. vaka
re. Čia nariai išgirsite pilną atskai
tą iš atsibuvusio spektaklio bal. 24 
d. ir kiti įdomūs pranešimai bei rei
kalai reikės aptarti. Malonėkite 
visi būti laiku.

K p, Sekr.
(87-88)

NUŠOVĖ SAUGOMĄ VAIKĄ
Bronxe tapo nušautas Wil

liam Blankenship Jr., 15 me
tų, kaip įtartas esant jaunukų 
gaujos nariu. Berniukas, vie
nas iš 1 vaikų-berniukų toje 
šeimoje, sakoma, nebuvęs jo
kioje gaujoje. Bet išmoky
tiems būti šaudymo į žmones
“didvyriais” vaikams tas ne
darė skirtumo. Jiems užteko 

, u to, kad kas nors vaiką įtarė 
a y a‘ Į esant nariu priešiškos gaujos, 

šovėjas yra 17 metų.
Vaikas su savo draugu tuo 

tarpu ėjęs į filmų teatrą.

LOWELL, MASS 
GEGIJŽES-MAY

šeštadienį, gegužės 21 dieną Lowellis 
tujės šauną pokilį

BANKIETAS
SU LABAI ŠAUNIA DAINŲ PROGRAMA

"Aidsietyno” Kvartetas
Atvyksta palinksminti rytiečius. gražiomis dainomis 

TAIPGI ATSILANKYS D. M. ŠOLOMSKAS

galimas kliūtis daro, kad tik 
tų išmokėjimų serganti mai- 
nieriai negautų, , arba nors 
kaip tik galima ilgiau sutrug- 
džius. Na, o Unijos šiuose mai- 

. nierių reikaluose labai mažai 
ką padeda. Tai taip ir tęsėsi, 
kai kurių mainieriųi tie reika
lavimai po du metu ir ilgiau. 
O besitęsiant tų bylų eigai, 
daugelis mainierių tos laimės 
nesulaukia,—jie miršta. Vadi
nasi, kompanijų tikslas atsiek
tas; ir nutęsimas minėtų bylų 
jiems pilnai užsimoka, nes jei
gu pirma priteisimo ligonis 
mirė, pinigai pasilieka jų ki
šenėje.

Vincas Globičius, tris savai
tes išbuvęs ligoninėje, jau na
mie ir po žmonos Onos prie
žiūra, gražiai sau sveiksta. 
Linkime greito pasveikimo!

Nepamirškite, kad LLD 97 
kuopos išvažiavimas nelabai 
toli, kuris įvyks Kazlauskų 
farmoje, gegužės 29 d., o jei 

*tą dieną lytų, tai išvažiavi- 
Įmas įvyktų ant rytojaus, nes 
bus Decoration Day šventė. 

• Taigi, kaip matote, turėsime 
; gražių progų pasidžiaugti 
gamtos grožybėmis ir pakvė
puoti tyru oru.

Farmeriai susirūpinę
Aplankius Kazlauskus, Kri- 

mus ir Miknevičius, jie sako: 
'Pavasarį jau turime, rodosi tik 
džiaugtis reikėtų, bei...., ak, 
tas šaltas oras ir lietus, vis 
mums dar neduoda progos 
darbuotis laukuose, o va štai !'■ gegužės mėnuo jau čia pat, 
o mes dar nieko nepradėję. 
Ir norim ar ne, o su A. Mete- 
lionio parašyta knyga, “Apie 
Dievus ir žmones,” turime su
tikti, jogei tokios ypatos kaip 
dievas, dar ir su barzda, visai 
nėra, nes jeigu jis būtų, tai 
mes farmeriai, kokiu* nors bū
du su juomi susikalbėtume, 
nors mums ir gerokai kamuo
tą, bet tokių šposų h* nebūtų. 
Bet su dausomis ir visata nesu
sikalbėsi ir nieko kitaip nepa
darysi, kaip yra.

Nepaisant, kad dar ir šalto
ka, bet Krimienė ir Kazlaus
kienė, sūrius vis tebedarei, ku
rie skaniausi visoj apylinkėj. 
O Miknevičiai višteles gerailiūdesyje- paliko ir artimą

savą draugą S. Liesį ir ki
tus draugus ir pažįstamus.’daugina, ir visuomet jų gali-

L 1 Koresp. į mą gauti. Pienelio irgi neužil-

)prižiūri, kurios kiaušinėlius vip

Am. Liet. Pil. Kliubo Salėje
14 Tyler Si. Pradžia 6-tą vai. vakare

Kviečiame visos apylinkės lietuvius dalyvauti 
šiame banktete. Bus gera vakarienė ir įspūdin
ga dainų programa, kurią mums duos žymūs 
menininkai iš New Yo^ko. . . j . ; *

šis Banketas Yra Rengiamas Paramai
Dienraščio Laisvės

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

«

Dėmesiui Norwood, Mass

Gegužes 22 May
Čia įvyks gražus pokilis paramai

Dienraščio Laisvės
Sukėlimui $10,000 Vasarinio Fondo

“Aidsietyno” Kvartetas
Iš New Yorko,, Atvyksta Palinksminti Rytiečiu

TAIPGI ATSILANKYS D. M. ŠOLOMSKAS

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

Finų Svetainėje
37 Chapel Court, Norwood, Mass.

Prasidės 3-čią valandą dieną

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

v-
•R

9 eUaiavė (Išberto>Trečiad.» Gegužės (May) 4, 1958
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Svarstys Claudia Jones 
prašymą paliuosuoti

Newyorkiete Claudia Jo
nes pagaliau gavo pažadą, 
kad jos prašymas paleisti ją 
iš kalėjimo bus svarstomas ge
gužės 10 d. Ji dabar randasi 
Alderson, Va., federaliame 
moterims kalėjime.

Nacionalis komitetas apgy
nimui negrų vadų specialiai 
rūpinasi ją paliuosuoti iš kalė
jimo dėl jos nesveikatos. Jos 
širdis yra pavojingai serganti 
ir turi kitų komplikacijų. Dak
tarai yra sakę, kad ir prie ge
riausių sąlygų gyvenant jinai 
galėtų išgyventi gal tik iki 50 
metų amžiaus.

Jones užtarėjai sako, jog 
jos laikymas kalėjime dabarti
nėse jos sąlygose prilygtų nu- 
smerkimui mirčiai. Gi jinai, 
kaip ir kiti jos draugai darbi
ninkų vadai komunistai, nėra 
padariusi jokio prasikalstamo 
darbo. Yra nuteista remiantis 
minties kontrolei Įvestų Smith 
Aktu.

Pakliuvo už $5 grobi
New Yorko miesto centre 

policija suėmė tris jaunuolius, 
kai bėgdami nuo policijos jie 
atsimušė į taksiką. Juos vaikė
si po miestą per 30 blokų, į 
juos paleido 7 šūvius. O visas 
jų, laimikis garažo apiplėši
me buvo tiktai $5. Visus su
laikė kalėjime be kaucijos iki 
tardymo.

Įtarė padeginėjime
Praėjusį sekmadienį Brook- 

lyne ir Woodhavene keliose 
vietose namų koridoriuose iš
kilo gaisrai. Kadangi keli gais
rai prasidėjo koridoriuje pa
liktuose kūdikių vežimėliuose, 
o vienas netoli tos vietos pa
statytame auto, policiją įtaria, 
kad siautėja padeginėtojas. 
Tyrinėja.

ft

Masiniai, pakiliu ūpu 
paminėta gegužinė

Džiaugsmingai pakiliu ūpu 
ir masiniu d alyvų m u newyor- 
kiečiai paminėjo Gegužes Pir
mosios 70-ją sukaktį Ameriko
je, istoriškoje Union Aikštėje. 
Džiaugsmingai dėl to, kad vie
ta ten susirinkti šiemet tapo 
veržte išveržta iš reakcininkų, 
kurie norėjo atėmimu- tos aikš
tės sustabdyti darbininkų ge
gužinę.

Laikinasis 1955 metų gegu
žinei komitetas siuntė delega
cijas; daug organizacijų ir at
skirų asmenų rašė laiškus ma
jorui Wagneriui ir parkų val
dininkui Moses, kuris buvo 
pasimojęs aikštės neduoti. Tik 
prieš porą savaičių vietą lei
do.

Programa prasidėjo skirtu 
laiku ir buvo Įspūdinga. Pra
dėjo su dainomis, pritaikyto
mis mažiesiems. Apsakoma 
mažųjų nusivylimas, kai jie 
nebegali nusipirkti sau reik
menų už cental vėliau bever
čiu tampa nikelis, dešimtukas, 
o dabar jau prieita to, kad ir 
k voter i s netoli tenuveda.

Mažieji visi nemokamai ga
vo baliūnus. Bet karuselių, tur
būt, Į parką neįleido, nes jų 
nesimatė. Nemanau, kad kitos 
priežastys būtų galėjusios ap
veikti rengėjų norą mažuosius 
pilnutinai palinksminti.

Suaugusiems programoje, 
greta labai reikšmingų kalbių 
taip pat buvo ir dainų. Jas 
dainavo paskelbusieji liaudies 
artistai, vieni solo, kiti grupė
mis, taipgi Jaunimo Choras.

Kalbas sakė keliolika žymių 
visuomenininkų : iš unijų, jau
nimo, meno, darbininkų 
dosj mokslo ir civilinių 
gynimo organizacijų ir 
gų. Tarpe kitų, buvo ką
išleisti iš kalėjimo čarnis ir 
Trach tenbergas. Jiems išgau
tas naujas teismas po parody-

mų, kad jie buvo nuteisti va
dovaujantis Matusowo mela
gingais prieš juos liudymais.

Nepaprastu1 entuziazmu bu
vo pasitiktas žymusis negras 
artistas Paul Robeson ir jo 
reikšmingoji kalba. Jis atžy
mėjo taikos spėkų augimą vi
same pasaulyje ir vilti, kad 
mūsų šalies judėjimas priside
da taikos išsaugojimui.

Gausingos iškabos rodė vi
sokiausių šūkių. Tarpe jų daž
niausia matomais buvo: reika
lavimas 30 valandų darbo sa
vaitės; taikos per 5 didžiųjų 
susitarimą; neleisti nei vie
nam vaikinui žūti už Quemoy; 
prašalinti samdomus informo- 
rius; atsteigti laisves Ameri
kos liaudžiai; lygių teisių vi
siems Į mokslą, darbus, uždar
bi, butą ir šalies vairavimo rei
kaluose. Rep.

Žada pilniau vykdyti 
rendų kontrolę

New Yorko valstijoje ren
dų administratorius Charles 
Abrams, sakoma, imsis vykdy
ti naują rendoms Įstatą. New 
Yorko miesto visoms apskri
tims kontrolės Įstatas pagrin
diniuose dėsniuose pasilieka 
tas pats, koks, buvo. Vienok 
jame yra tariamųjų smulkme
nų, kurių vykdymas ar nevyk
dymas tūkstančiams žmonių 
pakeičia visą padėtį.

Nežiūrint, kad re pu b 1 ikonų 
kontroliuojamas Seimelis nu
mažino to Įstatymo vykdymo 
reikalui paskyras net 185 
tūkstančiais dolerių, tačiau 
Abrams tikrina, kad jo inspek
toriai pasieks tas sritis, kur

Darbo partija prašė 
palaikyti gelžkelį

American Labor Party krei
pėsi į majorą Wagnerj, prašė 
palaikyti 3rd Avė. aukštąjį 
gelžkelį ilgiau, negu Transit 
Autoriteto nustatyta. Jeigu 
majoras neįsikiš, nepaklausys, 
gelžkelis bus uždarytas gegu
žės 12-tą.

Kokios to pasėkos? Darbie- 
čių lyderis Morris Goldin pa
žymi, jog tūkstančiams kelei
vių sudarys didelius sunku
mus. Apie 75,000 keleivių li
niją vartoja kas dieną.

Vienintelė jiems artimiausia 
kita linija liktųsi Lexington 
Ave., kuri jau ir dabar yra 
perpildyta -keleiviais. Visai ne
seniai didžiosiose stotyse pri- 
sibrukusius Į vagoną keleivius 
stoties prižiūrovas dar suspauz- 
davo Įrėmęs keliu į užpaka
lį, kad galėtų uždaryti duris. 
Miestui nupirkus linijas, tas 
specialis “patarnavimas” tapo

Amerikos italai užgauti 
dėl Corsi atstatymo 

/ ‘
New Yorko valstijos repub

likonai lyderiai nesijaučia ge
rai dėl to, kad Washington© 
valdžia atstatė iš pabėgėlių 
administratoriaus pareigų Ed- 
wardą Corsi. Italai pyksta ne 
vien tiktai dėl atstatymo, bet 
ir dėl to, kaip atstatė. O jis 
buvo atstatytas kaip makartis- 
tų Įtartas esant nepakanka
mai makartišku. \

Italai kalba, jog Corsio ga
lėjimas būti darbo departmen- 
to viršininku Deweyaus val
džioje yra pakankamu paro
dymu, jog jis nebuvo joks kai
rysis. Jie į jo atstatymą žiūri 
kaip į diskriminavimą dėl jo 
tautinės kilmės.

Republikonai išsigandę, kad 
šis lyderių Įžeidimas italų ga
li kainuoti
daug balsų sekamuose rinki
muose. New 
yra turtinga italų kilmės gy
ventojais, kurių daugelis jau 
reikšmingai figūruoja visuo
menėje.

republikonams

pagalba daugiausia reikalinga. • uždraustas. Tačiau važiavimo
Tarpe svarbiausiu punktų, 

kurių (sakoma raporte) dau
gelis nevykdo, žada patikrinti 
sekamus:

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGA VIRfiJA .
Turi kalbėti angliškai ir pagei

daujama, kad būtų patyrusi. Dar
bas klebonijoj.

5815 Cntalpa Ave., Ridgewood*
HE. 3-8646

(85-87)

REIKALINGA TARNAITE
Lengvam Namų Darbui 

Guolis vietoje arba kitur. $50 j 
savaitę.

Šaukite Madame Rozinko
Tol. FI. 8-9055

(85-87)

MALE and FEMALE

POROS. Abclnam namų darbui. 
Virėjai, tarnautojai, slaugės. Pa
tarnautoja ir kambarių valytoja. 
Visokių namų darbų turime. Paty
rusioms ir be patyrimo. Nuolatiniai 
—( laikinai—daliai laiko. MRS. 
STRICKER & NEPHEW, 624 Ma
dison Ave. (59th St.). EL. 5-5556. 
(Room 305).

spau- 
teisių 
į st at

tikta i

Laisves fondo vajaus eigoje
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

j Po $1: žalimas, Dvareckas, Cook, Jakštas, Tamule- 
vičienė, Norbutas, šleiva, K. šeida, Šnaideris, Kolušis, 
Jonas, Lozoravičienė, Draugas, Gecevičius, Elzbieta, 
Čiulada, Daugėla, Vilkauskas, Barauskas, Amutis, Au- 
sijienė, Smith, Skitytojas, Bakanauskas, Vizbaras, Ka
lanta, Pocius, Kukauskas, Naruševičius, ir Pocienė. 
Draugiškai, J. Yaskevičius.”

Per R. Mizarą gauta $41. Auko 
J. ir E. Bostoniečiai ........................

Jonas Daugirda, Lowell, Mass. ... 
R. M. Chulada, Lowell, Mass...........

* Z. Bostonietis....................................
M. Vilkauskiene, Nashua, N. H. .. 
Frank Netsel, Gardner, Mass.........

$12.00
. 10.00
. 10.00
. .5.00
.. 2.00
.. 2.00

Nuo atskirų asmenų gauta sekamai:
Hartfordietis ....................  $.50.00
LLD 45 kp., St. Petersburg, Fla........
Alena ................................. ..............
Jonas Motuzą, Trenton, N. J...........
Wm. Goodis, Utica, N. Y. ...............
Antanas Jakstonis, Trenton, N. J. .
Elzbieta ir Charles Motėjūnai, 

Williamstown, N. Y...........
J. Ambrose, New Britam, Conn. ...

, Broliai Blozneliai, Catskill, N. Y. ..
Klubietė, Philadelphia, Pa................
W. Gelumbickas, Chicago Hts., III. .
E. Žukauskienė, Bethlehem, Pa.........

’ Andy Wise, Cleveland, Ohio........ .

25.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00

. 10.00 

.. 5.00 

.. 5.00 

.. 5.00 

.. 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00

Dar iš Chicagos, per L. Prūseiką, gauta $25. Au
kojo :

S. Vėšys ........... .
J. ir E. Klastauskai
P. Šūsnis ................
Blaškiai ..................
Troškūnietė ...........

$10.00 
. 5.00 
. 5.00

3.00 
. 2.00

’ Iš anksčiau įplaukė $3,408.18. Dabar gauta $512.00. 
Viso įplaukė $3,920.18. Dar reikia $6,079.82. x

Širdingai ačiū worcesterieciams už tokią gražią pa
ramą, ir atskiriems aukotojams. Va jus. įžengė j antrą 
menėsį, laukiame žinią nuo tų prietelių, kurie gavo 
blankas. Prašome nelaikyti blankas prie savęs, bet ban-, 
dyki te greitai pripildyti ir prisiųsti raštinėm

' Laisvės Administracija

m.,

Nuvirto nuo platfor 
mos po traukimu

Mrs. Helen Engert, 26
nuvirto nuo platformos atei
nant traukiniui. Traukinio su
stabdyti nespėjo. Tačiau ji pa
taikė nukristi tarp bėgių, išli
ko traukinio nepaliesta, tik 
kritimu' susižeidė. Palindęs po 
traukiniu policistas O’Dwyer 
ją saugojo iki traukini nutrau
kė atgal ir ją iškėlė.

Tūkstančiai žmonių daro jos 
padarytą klaidą, stoviniuoja 
ant platformos krantelio. Pa
sitaiko suimti svaigulys ar stai
gus'skausmas, o kartais ir ne
atsargus praeivis kumštelėjo 
ir stovintysis ant krantelio ne
ria stačia galva nuo platfor
mos. Kartais ir baigiantis atsi- 
liuosuoti krantelis nulūžta.

Į tokius smarkaujančius sto
vėjimu ant krantelio traukinių 
vairuotojai žiūri, kaip į gai
džius ant sąšlavyno. įvairavi- 
mas Į stotį visuomet dilina vai- 
ruotojaus nervus daugiau, ne- 
gir vairavimas visu kitu keliu, 
o vis tai del tų, kurie paikai 
žaidžia su. mirtimi.

Nelegaliai i šr e n d u o j am u s 
atskirus kambarius, už ku
riuos rendos imapios kaip už 
čielą butą.

Patikrinti ir atitinkamai nu
statyti rend as neteisėtai per
dirbtuose namuose, kurie bu
vo užkalti tikslu gauti/rendų 
iškontroliavimą. Daug tokių 
naĮmų po to tapo atidaryti 
veik be tikrųjų reikalingų pa
taisų,, tik su pakeltomis rendo- 
mis.

Patikrinti, sustabdyti nele- 
gališkas cvikcijas. Sako, jog 
daug evikcijų nebūtų įvykdę, 
jei padėtis būtų buvusi pati
krinta, o ne atsidėta vien ant 
savininko žodžio.

Patikrinti “yįešbučių” rake
tą. Sako, jog daugybė namų 
tapo paversti į perpildytus 
raistus. Jų savininkai atsikratė 
rendų kontrolės namus pava
dindami viešbučiais.

Dar kiti savininkai papras
tus kambarius neva perdirbo 
į “komercines studijas,” jas iš- 
rendavo paprastam gyvenimui 
keleriopai pakeltomis rendo- 
mis. Virš to, rendauuinkus dar 
surišo ilgamečiais kontraktais 
(leases).

“Furnišiuoti” kambariai ir
gi gali tikėtis valdinės įstai
gos peržvelgimo.

Į darbą ir iš darbo laiku tūks
tančiams keleivių tenka laukti 
kelintojo traukinio, kad Į j j 
Įtilptų. O Įtilpus, tenka keliau
ti, kaip silkėms bačkoje.

Dabartiniams 3-sios Avė. 
keleiviams tektų daug ekstra 
blokų eiti į stotį ir iš stoties, 
paskui stovėti ilgus laikotar
pius laukiant progos Įtilpti Į 
perpildytus traukinius ar bu- 
sus.

Tuo patimi šimtai darbinin
ku netektu darbo. Dėl. toV C >

Transportininkų Unija ir7 lini
ją vartojantieji keleiviai prašo 
visus savo prietelius parašyti 
prašymą majorui Wagneriui, 
kad jis neleistų uždaryti lini
ją. Prašo linijos gyvybę palai
kyti nors iki to laiko, kai pa
baigs 2nd Ave. subway liniją 
tiesti.

Darbiečiai ragina visus sa
vo prietelius pagelbėti unijis- 
tams ir tos linijos keleiviams 
laimėti.

HELP WANTED MALE
Yorko valstija

Krautuviy darbinin
kai užtarė Corsi

Superintendent. Dyckman & 207th 
St. Gera apylinkė. Naujas 58 šėmų 
namas. Gaus $150 j mėnesi, gesą, 
elektrą, telefoną, 4 rūmų apart, ir 
vonią. Turi būti mechanikas. Cira 
porteris pagelbėti jam. AukštjSŠfiė 
alga geram išsilavinusiam įnechani- 
kui. Fred J. Feuerbach, ‘ 205 E. 
85th St., Rm. 207, N. Y. — RE. 4- 
3972.

(87-89)

uni-

Rytiniu valstija meno festivalis 
šeštadieni ir sekmadienį, ge- , 

gūžes 14 ir 15-tą, Liberty Au
ditorijoje, Richmond Hill, N. 
Y., Įvyks iškilmingas rytinių 
valstijų meno festivalis. JĮ ren
gia Lietuvių Mono Sąjungos 
2-roji ir 3-čioji Apskritys, su 
pagalba LMS Centro.

Teatre ieškojo bombos
Tūkstančiams publikos ra

miai stebint linksmą filmą 
“The Glass Slipper,” 60 gais- 
ragesių, uniformuotos polici
jos ir 10 detektyvų, persirengę 
teatro “ušeriais,” ieškojo bom
bos. Kas nors telefonu buvęs 
“įspėjęs,” būk teatras bus su
naikintas. Ieškojimas užtruko 
90 minutų.

Radio City Music Hali tuo 
laiku1 buvo apie 4,500 publi
kos.

Krautuvių darbininkų 
jos lokalo 1-S vykdančioji ta
ryba priėmė rezoliuciją Corsi 
klausimu. Joje smerkia Vals
tybės departmentą už tai, kad 
Corsi prašalino iš Refugee Re
lief Akto administratoriaus 
pareigų.

Corsi ilgus metus buvo New 
Yorko valstijos darbo repart- 
mento viršininku. Juomi buvo 
po paskiausiu gubernatoriumi 
Dewey. Darbininkai sako, jog 
jis negalėjo būti kairus. Ta
čiau jį iš visašališkųjų parei
gų dabar prašalino kaip “kai
rų.”

Nežiūrint, kad jis nebuvo 
kairus, tačiau tuo pat sykiu 
jis nebuvo nė aršiu darbininkų 
puoliku,’laikėsi kaip ir beša
liškai. Darbininkai mano, jog 
jis ir pabėgėlių reikalais ban
dė laikytis bešališkai ir kad 
dėl to prieš jį sukilo m ak artis
tai, kaip širšų lizdas. Jį išėdė 
iš tų pareigų, kurioms darbi
ninkai skaito jį esant tinkamu.

REIKALINGAS
SUPERINTENDENTAS

3 Aukštų, 16 Šeimų
St. Marks Ave., Brooklyn
4 Rūmai ir $30 j Mėnesį.

Anglis — Kontraktas
Tel. DI. 6-4975

(87-91)

REAL ESTATE

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

(81-87)

St. Albans. Tarptautinė apylinkė. 
Parduoda savininkas iš priežasties 
blogos sveikatos. 2 šeimų Stucco, 
3 ir 4 kambariai. Taipgi krau&ivė 
tinkama pardavinėjimui aprėJalų, 
likerių, geležinių reikmenų,, sieninių 
popierių ir baldams medžiagą.

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

GARBINGAS

ŠERMENŲ APTARNAVIMAS

R?
H

PRANAS BALEVIČIUS 
festivalio akompanistas 

šitas mono festivalis, tai yra 
menininkų šventė, į kurią su- 
skris, suvažiuos muzikai, dai
nininkai, šokikai, teatrininkai 
ir kitokį meno veikėjai. Ir sa
vo talentais pildys programą 
dviemis dienomis, ant vienos 
estrados. Reiškia, suvažiuos 
meno veikėjai iš daugelio 
miestų bei kolonijų.

Menininkai, tai tie žmonės, 
kurie dirba meno darbą kas 
dieną, kurie linksmina mūsų 
publiką visuose mūsų parengi
muose ir kurie neša aukštai 
iškėlę meno vėliavą ir veda 
žmoniją į geresnį, į šviesesnį 
rytojų.

Beje, festivaliuose būna

daug geresnės arba klasiškes- 
nės programos. Nes, mat, į 
festivalius suvažiuoja rinkti
niai talentai ir iš įvairių mies
tų. Publika visuomet tampa 
patenkinta festivalių progra
momis.
' Prie to, publika pamato ma
žai arba' seniai girdėtus, arba 
visai dar tame mieste negirdė
tus, nematytus talentus. Pa
vyzdžiui, šitame festivalyje 
dalyvaus Aldona’Klimaitė iš 
Clevelando, kurios mes, new- 
yorkiečiai, jau seniai nema
tėm. O ji turi sidabrinį balse
lį ir , be abejonės,t žavės fes
tivalio publiką.

Arba, štai, atvažiuoja net 
iš Chicagos jauna dainininkė 
Geraldine Mikužis, kurios mes 
esam, dar visai nematę. Ją pri
siunčia Roselando Aido Cho
ras. Mums bus žingeidi! ją 
girdėti-matyti dainuojant.

Bus ir daugiau mums negir
dėtų, dainininkų, bet argi juos 
čia visus surašysi vienu kartir.

Prie progos reikia pasakyti, 
kad įžangos tikietai labai pi
gūs. Tik $1.25 vienam vaka
rui. Rengėjai darė tokius pi
gius tikietus su tuo supratimu, 
kad festivalio lankytojai galė
tų dalyvaut arba būt festiva
lyje per abu' vakarus, kad ne
būtų per brangu. Reiškia, ren
gėjai žiūrėjo ne kad padaryt 
pinigų, bet kad duot žmonėms 
pasidžiaugti talentais, menu 
per abu vakarus?

Taigi, gerbiamieji, tuojąus 
pasipirkite po dū tikietus, kad 
galėtumėt matyti/f esti Valio 
dviejų dienų;-progtatnas.

' /'?" Jona« Juška

Richmond Hill, N. Y.
L.D.S. 13 kuopos svarbus susirin

kimas {vyks ketvirtadieni, gegužės- 
May 5 d., pradžia 8 vai. vakare, Li
berty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Avenue.

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

13 kuopa šį pikniką rengia kartu 
su 1-ma kuopa paminėjimui 25 me
tų LDS gyvavimo. Dėkime pa
stangų, kad piknikas būtų sėkmin
gas.
me.

Dalyvaukite šiame susirinki- 
—Komitetas

New York City
Laisvė pardavinėjama ant 

šių News Stands:
Union Square 

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

Klein departmentinė 
krautuvė)

Taipgi 14th St. ir 3rd Ave.

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

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

(85-87)

PARDAVIMAI
Pąrdavimui 2 šeimų mūrinis na

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

(84-90)

JOSEPH V. McGRATH 
Laidotuvių Direktorius 

01-20 37th Avė., kamp. 92nd 
. Jackson Heights 
HAvemeyer 6-3700

Parduoda Savininkas — Douglas 
Manor. Patrauklus Split Level mū
rinis namas, 1 metų senumo. 6 erd
vūs rūmai, modeminė virtuvė. Ug
navietė. Didelis valgymui rūmas, 2 y 
maudynės. Screened porčiai. 2 ka
ram garadžius. Aptaisytas kiemas, 
ant kampo Center Rd. ir Forrest 
Rd. Privatinio beach privilegijos. 
$34,500. Tel. BA. 9-9214

(87-90)

St.

TEmpleton 8-8121 - 8122 
E. BRAZIL & M. ARVIDSON 

Licensed
GUSTAFSON & CLARE

EMPLOYMENT AGENCY 
The Highest Class of Domestic Help 

for private families exclusively 
Special Attention to Newly 

Arrived Girls or Women 
185 E. 58th St., New York 22 

Room 36-37

Parduoda savininkas. Garden Ci
ty. 6 rūmai (3 miegrūmiai), Ranch. 
St. Ann’s Parapija. 4 metų senumo. 
Center hall. 33x14 gyvenamasis rū
mas, valgymui rūmo kombinatas, 
divonai, akmeninė ugnavietė. 2 tile 
maudynės. Didelė moderninė virtu
vė su daug patogumų. Ekstra įren
gimai. Garadžius. Pilnai {taisytas 
kiemas. Tuojau užimt inas. $21,000. 
Te). PI. 2-4062.

(87-89)

c.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

K

Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW AJŠ
I • >

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•'36'aeD6'9

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

Hastings (on Hudson). Naujas 6 
rūmų namas, 2 maudynės, dailiai iŠ- 
dekoruotas, pageidaujamoje vietoje. 
Kiti (2) 
Hudson) 
Šaukite

namai randasi Ardsley (on
Apkainuoti žemumu 30’s.

būdavot oją.
Hastings 5-0699 '

Parduoda Savininkas. 1-1/3 a,^hj. 
Gražūs senoviški namai. 11 saulėtu 
kambarių. 7 miegrūmiai, 4 vonios 
(viršutiniai rūmai gali būt uždaro
mi). Patogu didelei šeimai. Arti pa
rapijinių mokyklų. Dideli atviri ir 
uždaryti porčiai. Maudymosi privi
legijos. Dėl greito pardavimo $34,- 
000. Kviečiame pamatyt. Rye 7-1831

, Rinktiniai medžiais apauginti lo
tai, 2 ir 3 miegrūmių namai. Idea
liški atsistatytojams. $6,950 ir aukš
čiau. Maži {mokėjimai. 80% mort
gage. Shells, nuo $3,200 aukštyn, 
pabudavoti. Prie vandens nuosavy
bės, Peconic Bay. Marių maudynės 
už 5 minučių. Žuvavimas. Mes lai
kome atdarą visada. Ofisas ant Sag 
Harbor, Bridgehampton Turnpike. 
SAG HARBOR 5-0224—SAG HAR
BOR 5-0748.

(87-1081)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Nupigintai parduoda savininkas 
(iŠ priežasties nesveikatas). Lunch
eonette su soda fontanu. 6 dienos 
(nuo 7 A. M. iki 8 P. M.\Įeįgos 
$850—950 į savaitę. Puikioje WIdo 
je, South Brooklyn. Stebėtina pro
ga porai. Prieinamai. Darykite pa
siūlymą. Rašykite: Box M2, Room 
830, 11 W. 42nd St., N. Y. C.

> z (87.-90)

4 pusi. Laisvi (Liberty) Trečiad., Gegužės (May) 4, 195S

u




