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KRISLAIX
Vilniečiai ruošiasi. 
Prieš dešimt metų. 
Tankas — pirmūnas. 
Pedagoginiam institutui 

dešimt mėty.
Rašo R. Mizara

Vilniečiai uoliai ruošiasi prie 
savo metinio suvažiavimo, ku- 

įvyks sekamą sekmadienį
Chicajgoje.

Suvažiavimas, kaip žinia, 
bus tuo svarbus, kad jame bus 
apvainikuotas 35-rių metų Vil
nies gyvavimo jubiliejus.

Tenka palinkėti jam di
džiausių sėkmių.

Bet linkėdami, sveikindami 
vilniečių suvažiavimą, nepa
mirškime jam ir dovanų-dova- 
nėlių. Visa tai juk eis Vilnies 
dienraščiui tvirtinti.

Prieš dešimt metų žlugo na
ciškas Berlynas. l)

Tarybinės armijos apsupo į 
‘tą miestą iš visų pusių ir pa
sakė hitleriniams likučiams: 
pasiduokite arba būsite sunai
kinti iki paskutiniojo!

Naciškieji “viršžmogiai” ne
paklausė — jie laikėsi, kiek 
tik/begalėjo, ir tūkstančiai jų 
kruo nuo aštraus smūgio.

Hitleris pasidarė galą, nu
sišaudamas, o Gebelsas ir tū
li kiti žmonijos neprieteliai sa
vo furjerį pasekė.

Gal nebuvo žmonijos istori
joje tokio žygio, ko 
Tarybinė armija prie 
metų.

atliko 
dešimt

po to,1941 metais, tuojau 
kai hitlerinės govėdos pasalin- 
gai užpuolė Lietuvą ir visą Ta
rybų Sąjungą, vienas tarybinis 
istorikas daug maž taip rašė:

—Mes tebeturime nuo Ber
lyno durų raktą; mes nuvyksi
me į Berlyną ir neprieteliams 
atkeršysime..*.

Aišku1, įvairūs gudriagalviai 
tuomet juokėsi. Jie dar labiau 
juokdamiesi džiaugėsi, kai hit
lerinės armijos 1942 metais 
pasiekė Stalingradą, Volgą.

Na, o 1945 metais Tarybinės 
armijos apsupo Berlyną. Ano 
istoriko pagrąsinimas išsipil
dė- Gudriagalviai—tame skai
čiuje ir lietuviškieji hitleri
ninkai — nuleido nosis.

Pirmutinis tarybinis tankas, 
pats pirmas į Berlyną įsiver 
l$s, susilaukė didžios šlovės 
jis buvo pastatytas ant s- 
to pedestalo ir per dešimt me
tų stovėjo toje miesto dalyje, 
kuri atiteko amerikiečiams.

Šiomis dienomis šis tankas 
iš ten tampa išgabentas. Kur 
jis bus pastatytas, kol kas nė
ra žinių. Užtenka to, kad šis 
tankas nebus’ suverstas į lau
žą: jis per šimtus metų kur 
nors stovės ir be žodžių sa
kys: nedrįskite pulti ramiąja 
šalį,—taikos trokštančius žmo
nes,— nes kiekvienas, kuris iš
drįsite tai daryti, susilauksite 
hitlerininkų “viršžmogių” liki
mo!...

CIO prieš privalomą 
tarnybą karo jėgose
CIO kreipėsi į Kongreso atstovų buto narius 
su raginimu nebalsuoti už privalomą tarnybą; 
kveikeriai atsikreipė su panašiu paragnimu

Washingtonas.—CIO pen-į taip aiškiai ir nedvejojan- 
kių - šešių milijonų orga
nizuotu darbininku vardu 
išreiškė savo priešingumą 
priverstinai karinei tarny
bai taikos metu. CIO ve
teranu reikalu direktorius 
L. S. Buckmaster atsikrei
pė į kiekvieną Kongreso 
atstovu buto nari, kad bal
suotų prieš privalomą tar
nybą, kuri žinoma trumpai 
kaip UMT (Universal Mili
tary Training).

CIO ir anksčiau reiškė 
savo priešingumą ’ privalo
mos karinės tarnybos dės
niams, bet tai pirmas kar
tas, kad ši unijų sąjunga-1

čiai išreiškė savo nuomonę.
Beveik tuo pačiu laiku 

kaip CIO, kita svarbi orga
nizacija kreipėsi į Kongre
są su akstinimu 
privalomos karinės 
bos įstatymą. Ta
zacija yra religinė kveike- 
rių sekta, kuri yra iš prin
cipo pacifistinė.

atmesti 
tarny- 

organi-

Bombėjus, Indija. — Gru
pė indų nacionalistų įžengė 
i portugalų laikoma kolo-

sitraukė, kuomet portuga
lų policija atidarė ugnį į 
juos.

Pasitarimai dėl vieningos
I gynimo komandos Varšuvoj

Varšuva. — Šio mėnesio 
11 dieną čia prasidės pasi
tarimai dėl 7 Rytii Europos 
socialistinių kraštų vienin
go karinio gynimosi štabo 
sudarymo. Pasitarimuose 
dalyvaus Tarybų Sąjungos, 
Lenkijos, Čekoslovakijos, 
Rumunijos, Vengrijos, Bul
garijos ir Albanijos atsto
vai.

Tie kraštai laikosi nuo
monės, kad jiems reikia 
vieningo štabo, kad planuo
ti gynimąsi nuo atgimstan
čio vokiško militarizmo, ku
ris reiškiasi Vakaru Vokie- c
tijoje.

Amerikiečiai sako, kad to 
štabo sudarymo vyriausias

tikslas yra palaikyti tarybi
nes jėgas Vengrijoje ir Ru
munijoje. Pagal lygšiolines 
sutartis, tarybinė armija 
turėtų pasitraukti iš Ven
grijos ir Rumunijos tuojau 
po taikos pasirašymo su 
Austrija, nes tada nebus 
okupacinių jėgų Austrijoje 
ir nereikės karių Vengrijo
je ir Rumunijoje, kad sau
goti susisiekimo linijas.

Apskaičiuojama, kad So
vietai Vengrijoje dabar tu
ri 300,000 kareivių, Rumu
nijoje 300,000 ir Lenkijoje 
400,000. Kai vieningas ka
rinis štabas bus sudarytas, 
sako amerikiečįai, Sovietai 
turės legališką aiškinimą 
tų jėgų palaikymui ten.

73 kiniečiai studentai jau 
grįžo iš Amerikos j Kiniją sumušti reakciją rinkimuose

Britanijos komunistai šaukė

Paskutiniai pranešimai
Washing tonas. — 11 se

natorių, su New York o įves
minčių. Anglijos ir Škoti
jos komunistai sako, kad

Dienias skelbia, kad 
jis esąs laimėtojas

Hong Kongas. — čia lai
vu “President Wilson” at
plaukė 73 kiniečiai studen- 

| tai iš Amerikos. Per7ilgą 
laiką Amerikos valdžia 
jiemsuiedavė leidimo išva- 

 

įi-tfoti, n^rs jie to pakarto
tinai prašė. Tie studentai 
iš uosto buvo tiesiai nuvež
ti į Kowloono geležinkelio 
stotį, iš kur traukiniu iš
vyko į Liaudies Kiniją. Iš 
uosto į stotį juos lydėjo po
licijos sargyba, nes buvo bi
jota čianginių elementų už
puolimo ant jų.

Tries dešimt metų, dar ka
rui tęsiantis, Vilniuje buvo 
atidarytas Valstybinis Pedago
ginis Institutas mokytojams, 
profesoriams ruošti.

Prięį (įešimt metų tame in- Įsukaktis.

stitute buvo tik 71 studentai.
šiandien tame institute mo

kosi apie 2,0‘00 asmenų, o apie 
3,000 asmenų institutas teikia 
mokslą p4r paštą.

Tenka pasakyti, kad šian
dien Lietuvoje daug žmonių 
ima korespondencinius kursus: 
dienomis jie dirba, o vakarais 
namie mokosi.

Neseniai Vilniuje buvo iškil
mingai atžymėta minėte/ insti
tuto dešimties metų gyvavimo

priešakyje, pasirašė po 
įstatymo projektu, pagal 
kurį anti-polio skiepai būtų 
valdžios tvarkomi. įves sa
ko, kad padėtis dabar yra 
nepakenčiama ir ką nors! 
reikia daryti.

New Yorkąs. — Valdiš
koji taip vadinama Subver- 
syvio Veikimo Kontrolės 
Taryba, kuri svarstė Civi
linių Teisių Kongreso bylą, 
staiga nutraukė savo posė
džius. Tai atsitiko tuojau 
po to, kaip buvęs FBI agen
tas David Brown iškėlė, kad 
jis melavo prieš tą ir kitas 
pažangias organizacijas.

New Yorkas.—Komunis
tų partijos darbo reikalų 
sekretorius John William- 

•| son, kuris neseniai buvo iš
leistas iš kalėjimo, su šei
ma išplaukė Britanijon, kur 
apsigyvens gimtinėje Škoti
joje.

Teisingumo departmentas 
buvo pradėjęs rengti prieš 
jį naują bylą, bet, kaip ne- 
pilietį, jį deportavo. Wil- 
liamsonas sutiko būti de
portuotas, nors išreiškė vil
tį, kad, atėjus geresniems 
laikams, grįš Amerikon.

Uoste su juo atsisveikin
ti susirinko būrys bendra-

jis ras tiek ir tiek galimy
bės veiklai jų tarpe.

Las Vegas, Nevada. — 
Bandomasis sprogimas vėl 
atidėtas.

Washing tonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pasa
kė Kongreso vadams, kad 
iš $1,451,000,000 Azijos an- 
ti-komunistiniu kraštu ka
rinei pagalbai, Rhee, Čian- 
gas ir Diemas gaus di
džiausia dali. U 1

Diemui Pietiniame Viet
name teks $425,000,000, 
R h e e ’ u i $460,000,000 ir 
Čiangui $102,000,000.

Bonna, — Šiandien, ket
virtadienį, Vakarų Vokieti
jos okupacija oficialiai bai
giama, bet Amerikos, Bri
tanijos ir Francūzijos ka
rinės jėgos lieka šalyje. V. 
Vokietija šiandien taipgi 
tampa oficialiai NATO na
re.

Washingtonas. — Senato 
ir Atstovų buto bendra ko
misija nutarė neklausyti 
Eisenhowerio įspėjimų ir 
pakelti paštininkams algas 
ant 8.8%. Eisenhoweris sa
kė,* kad jis tokį pakėlimą 
vetuotu, c

Saigonas esąs jo rankose, bet sukilėlių jėgų 
rankose likusios pozicijos bus “ignoruotos”; 
Collins davė naujus nurodymus Diemo valdžiai

Saigonas. — Įvykiai Pie
tiniame Vietname dabar 
taip stovi: Mūšiai pačia
me mieste sumažėjo, bet 
laiks nuo laiko dar girdisi 
susišaudymai. Diemo val
džia sakosi esanti laimėto
ja, bet sukilėlių jėgos išsi
laiko keliose vietose. Jie 
bus “ignoruoti,” sako Die
mas, kas reiškia, kad nebus 
bandyta juos visai sunai
kinti.

Francūzijoje Diemo pa
siuntinys Ton That Hoy 
derasi su “imperatorium” 
Bao Dai, tuo tarpu, kaiSai- 
gone rengiamasi laikyti “re-

voliucinį kongresą,” kad 
gal visai išmesti Bao Dai. 
Cao Dai sektos vadas ge
nerolas Trinh Minh The bu
vo Binh Xuyen sukilėlių 
nušautas. Tuo tarpu gene
rolo Le Quang Vinh vado
vaujamos Hoa Hao sektos 
šeši batalijonai žygiuoja 
link Saigono, kad padėti 
sukilėliams prieš Dienią.

Specialus Eisenhowerio 
pasiuntinys generolas Col
lins, saugiai nusileidęs Sai
gono aerodrome, nusiskubi
no su naujomis instrukci
jomis pas Dienią.

Vikaras Stankevičius sake 
mitinge prakalbą už taiką

Londonas. — Britanijos 
komunistai išleido priešrin
kiminį pareiškimą. Jie ^sa
ko, kad jų siekis, yra pra-

Sovietai reikalauja ne grąžinti 
Austrijoje esančius pabėgėlius 
verstinai, o teises perkalhinėt
Viena.—Keturių Didžių- ( priešinamasi. Jis sakė, kad 

jų jėgų ambasadorių pasi
tarime dar vis nesusitarta 
pabėgėlių klausimu. Kaip 
yra žinoma, Austrijos teri
torijoje, daugiausia stovy
klose, dar randasi 30,000 
pabėgėlių iš socialistinių 
Rytų Europos kraštų. Ame
rikiečiai sako, kad Sovietai 
nori jų sugrąžinimo jėga į

Bet TSRS ambasadorius 
Iljičevas, kuris vadovauja 
tarybinei delegacijai, sakė, 
kad nieko panašaus nėra.

vesti grupę komunistinių Į Ko Sovietai nori, sakė jis, 
deputatų i parlamentą “ša- ' taį ne įu pabėgėliu verstino

....... ... . -lia darbietiškos daugumos 
sUmušūs torius.”

Kaip jau buvo anksčiau 
pranešta, komunistai, išsta
tė kandidatus 17-koje rin
kiminių apygardų. Savo 
atsišaukime jie sako, kad 
dešinieji darbiečiai, sekda
mi Amerikos pro-karinę po
litiką, tiesioginiai padeda 
toriams .

Komunistai atsišaukia į 
kairesnius darbiečius tose 
apygardose, kur kandida
tuoja komunistai, už juos 
balsuo.ti. “Komunistų kan
didatų laimėjimas susti
printų ir Darbo Partiją,” 
sako jie. •

sugrąžinimo, bet teisės pa
siųsti į stovyklas pasiunti
nius, kurie aiškintų pabėgė
liams apie galimybe grįžti.

Iljičevas sakė, kad jis ne
gali suprasti, kodėl tam

tokiu aiškinimu atsitikime 
austrai pareigūnai visuo
met rastųsi vietoje, kad 
niekas pabėgėlių negales 
versti, o tiktai tikinti. “Tad, 
kodėl jūs bijote?” klausė 
jis.

Kol kas dar. nesusitarta 
ir Austrijos armijos dydžio 
klausimu. Sovietai nori, 
kad austrai turėtu tiktai 
53,000 karių ginkluotas jė
gas. Amerikiečiai nori di
desnės Austrijos armijos. 
Pačių austrų tarpe viešpa-; 
tau j a nesutikimai dėl savo, 
ginkluotų pajėgų didumo. 
Socialdemokratai nenori 
pastovios armijos, o pilie
čių milicijos, kaip tai yra 
Šveicarijoje. KrikŠ'či o n y s 
demokratai nori tikros ar
mijos.

Kanados socialistu partija esanti kairiečiy kontrolėje

ORAS NEW YORKE 
Giedra, šilta.

Ottawa.-Iš Kanados Com
monwealth Federacijos (so
cialistų. partijos) pasitrau
kė parlamento narys Ross 
Thatcher, turtingas pir
klys iš Moose Jaw, Sask. 
Jis sako, kad CCF pateko į 
kairiečių kontrolę, kad -ta 
partija jam dabar yra 
“perdaug kairi.”

Dabartinė Kanados socia
listų vadovybė, sakė jis, ne
pritaria komunistams, bet 
“daugeliu atžvilgių yra j 
juos panaši.”

Berlynas. — Admirolas 
Doenitzas, kuris 
dienoms buvo Vokietijos 
“fiureriu” ir dabar sėdi ka
lėjime kaip karinis krimi
nalistas, prašė pasigailėji
mo ir laisvės. Jis Niuren- 
berge buvo nuteistas 10-čiai 
pietų. Jo apeliaciją turėtų 
patvirtinti keturios okupa
cinės jėgos, kurių bendra
me Spandau kalėjime jis sė
di. /

Vilnius. — Lietuvoje vei- dienos stiprėjantį judėjimą, 
kiančio taikos gynimo ko- Lietuvos TSR katalikų baž- 
miteto suruoštame mitinge nyčios atstovai tikinčiųjų 
tarp kitų , kalbėjo vienas! vardu pritaria ir pilnutinai 
aukščiausių šalies katalikų! remia Pasaulinės Taikos 
dvasiškių, Kauno Arkivys-Į Tarybos Kreipimąsi prieš 
kūpi jos, Kaišiadorių ir Vii-! atominio karo rengimą, 
kaviškio Vyskupijų Kapi
tulos Vikaras Stankevičius.
Jis tarp kito sakė:

—Dar nespėjo žmonija 
apverkti antrojo pasaulinio 
karo aukų, daug motinų 

’nesulaukė grįžtant savo sū
nų, seserys—brolių, o pikti 
gruobonys vėl kėsinasi įgy
vendinti savo beprotiškus 
agresijos planus. Taikos 
judėjimas yra doras judė
jimas. Visi, kurių sąžinė 

. dar galutinai neužgęso, pa
laiko ir palaikys šį diena iš

Taipgi kalbėjo kompozi
torius Galkauskas, mokyto
ja Berlinskienė, mechani
kas Narkevičius, atstovau
jąs Klaipėdos žvejus, ir ei
lė kitų.

Londonas.—Bevanas kal
bėjo pirmame priešrinkimi
niame mitinge. Mitingas 
vyko Newcastle on Tyne 
mieste, Anglijos - Škotijos 
pasienyje. Dalyvavo apie 
2,000 žmonių.

Pulitzerio premijos duotos 
literatams ir žurnalistams

New Yorkas. — Jau pa
skelbtos Pulitzerio premi
jos už 1955 m. Literatūros 
srityje premiją gavo Willi
am Faulkner1 už savo nove
lę “A Fable”; dramos sri
tyje premiją gavo Tennes
see Williams už veikalą 
“Cat on a Hot Tin Roof”; 
operos srityje Gian - Carlo 
Menotti už “The Saint of 
Bleecker Street.” Žurna- 
lizme Harrison Salisbury 
už jo reportažus iš Ta
rybų Sąjungos, kurie tilpo 
“Times’e.”

Washingtonas. — Pirmo
kėlėms ji Amerikos pėstininkų di 
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Senatorius Kefauver kaltino 
Eisenhower; kaip ‘demagogą’

Highland Park, Ill. — Se
natorius Estes Kefauver, 
kuris yra vienas vadovau
jančių demokratų Kongre
se, sakė, kad prezidentas 
Eisenhoweris kaltas dema
gogijoje, tuščiažodžiavime. 
Kefauver sakė, kad ypatin
gai daug demagogijos Ei
senhoweris parodė Taiva
nio - Formozos reikale: jis 
keitė savo toną, prisitaikin
damas prie aplinkybių, o 
žinoti, koks jo tikras nusi
statymas, negalima.

Senatorius Kefauver kal
bėjo konservatyvilų rabinų 
suvažiavime.

vizija iš Vokietijos ‘grąži
nama namo. Ta divizija, 
kuri dalyvavo Normandi
jos invazijoje, nuo 1942 me
tų radosi užjūryje, pirma 
Šiaurės Afrikoje, paskui 
Britanijoje, vėliau Francū- 
zijoįe, dar vėliau Vokieti
joje.

Japonai į Pietų Ameriką
Tokyo. — 6,000 japonų 

apleidžia šalį ir vyksta Lo
tynų Amerikon. Daugiau
sia jų vyksta į Braziliją ir 
Boliviją.

Ar jau rengiate ką Laisve* 
paramai?

Berlynas.—Prekybos rei
kalų sekretorius Sinclair 
Weeks atvyko į Vakarų 
Berlyną.
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DAR VIENAS!
MATUSOWAS buvo pirmas melagis, turėjęs drąsos 

pasakyti viešai, kad jis melavo kongresiniuose komite
tuose ir teismuose, kuriuose buvo teisiami darbininku 
judėjimo veikėjai!

Po jo sekė tūla moteriškė, prisipažinusi, kad ir ji 
melavo, liudydama prieš tūlą radijo stoties vedėją Penn- 
sylvanijoje.

Dabar atsirado trečias melagis—David Brown, ku
ris, atvykęs iš Los Angeles, Cal., į New Yorką, valdinėje 1 
Įstaigoje viešai pareiškė': per penkerius metus tarnavau 
FBI, gavau iš ten algą ir melavau.

Taip, per penkerius metus David Brown melavo 
apie pažangiuosius žmones, prieš komunistus ir neko- 
munistus. Už tai jis gavo riebią algą.

David Browno vaizduotė buvo laki: jis teikė FBI 
žmonių pavardžių sąrašus, jis juos apibūdino visokiais 
būdvardžiais, jų visai nepažindamas, o tik apie kai ku
riuos jų girdėjęs.

FBI rinko iš šito melagio “žinias” ir kaupė tarytum 
tai būtų brangiausias turtas. Ir tolydžio FBI viršininkai 
skelbė: mes turime žinias apie tūkstančius komunistų, 
tikras žinias, ir mes juos suimsime.

Dabar žmonės mato, kokios tos “tikros žinios!” “Ži
nios,” gautos iš melagių, “žinios,” gautos iš apmokamų 
asmenų, kurie jas “rinko,” sėdėdami namie.

Argi tai ne didžiausia gėda?!
Argi tai neparodo, kokie nešvarūs dalykai mūsų 

valdinėse įstaigose viešpatauja?!
Argi tokiai tvirtai valstybei, kaip Jungtinės Vals

tijos, yra garbe samdyti visokias visuomenės atmatas ir 
jas naudoti prieš darbininkų judėjimą?

Argi tokie “žygiai” negadina, nežaloja moraliai vi
sos visuomenės, ypatingai jaunų žmonių?! '

1 ,  ** I

NUSIGANDO '' ■ '
CHICAGOS LIETUVIŠKŲ MENŠEVIKŲ laikraš- Į 

tis nusigando dėl to, kad Italijos parlamentas šalies pre- I 
zidentu išrinko krikščionių demokratų kairiojo sparno 
vadovą Giovanni Gronchi.

Naujasis prezidentas savo pareigas pradės eiti š. m. 
gegužės 11 d. Naujienos dabar nežino, kur link Gron
chi pakreips šalies politinį dišelį. Jeigu jis priims da
bartinio ministrų pirmininko Scelbos rezignaciją, tai kas 
sudarys naująją Italijos valdžią? “Jisai (prezidentas) 
gali pasikviesti bendrakeleivį Nenni,” rašo Naujienos. 
“Kairiųjų katalikų ir kairiųjų socialistų blokas, gavęs 
paramą iš komunistų, paimtų į savo rankas valdžią.” Ir 
menševikų laikraštis mano, kad dabar “baisūs dalykai 
vaidinasi gyvenantiems Romoje amerikiečiams—amba
sadorei Claire Boothe Luce ir kitiems.”

Mums atrodo, kad “baisūs dalykai”* vaidinasi ne tik 
’ ambasadorei Luce, o ir Pijui Grigaičiui, gyvenančiam 

ne Romoje, o Chicagoje.
Toliau:
“Jungtinės Valstybės yra davusios tiek daug pini

gų Italijai, o iš sovietų Rusijos ji negavo nieko! Argi 
dabar italai paves valdžią Amerikos priešams? Argi 
krikščionys demokratai, nors ir kairieji, neatsižvelgdami 
ne į Vatikano norus, sieks susitarimo su Maskva?

“Seniai buvo pastebėta, kad milijonais Amerikos do
lerių} skiriamų Italijai, buvo sušelpti daugiausia banki
ninkai, pramonininkai, pirkliai ir stambiųjų žemės ūkių 
savininkai, o vargdieniams nubyrėjo tik trupiniai nuo 
jų stalo. Tačau vargdienių yra kur kas daugiau, negu 
turtuolių. Demokratinėje valstybėje daug reiškia skai- 

■P čius.
“Ta politika nesiskaitė su aritmetika, ir dabar ma

tome jos vaisius.”
Apie bilijonus amerikinių dolerių, skirtų Italijos tur- 

* čiams, Italijos žmonės jau seniai žinojo. Mes apie tai 
taipgi ne kartą rašėme. Bet Naujienos tik dabar tai 

t pamatė. Iki šiol jos tylėjo, jos užgyrė visa> ką daro 
mūsų šalies valstybės departmentas.

Sunku dabar bepasakyti, ką, veiks, kaip ol’ijentuo- 
Z- sis naujasis Italijos prezidentas. Tai vyriausiai priklau- 

sys nuo masinio žmonių judėjimo.
Šia proga tenka priminti ir tai: Yra žmonių, ste

binčių Vakarų Vokietijoje vykstančius veiksmus, kurie 
sako, kad ir ten gali būti panašių įvykių.

Ilgainiui ir Vokietijos žmonės, nusikratę Adenaue- 
5’ riais, gali dar drąsiau pasakyti tiems, kurie supylė bili

jonus amerikinių dolerių į vokiškųjų kapitalistų kišenes: 
Mes gyvensime nepriklausomą gyvenimą ir atsisakome 

•Ž klausyti jūsų komandos.
• O Japonijoje ar ne prie to pat einama? Žinoma, 

einama palaipsniui, kol kas atsargiai, bet einama.
Politika, kurią veda mūsų) šalies valstybės depart- 

*; . mentas ir kurią lietuviškieji menševikai mielai užgiria, 
X yra prasta politika ir ji Amerikai neko gero nežada. ___ _ . . - —__ ______  

2 puil.—Laisvė (Liberty)-Ketvirt., Gegužės (May) 5, 1955

Lietuvių kultūros švente
Rašo J. Paleckis

Ėjo pirmieji pokariniai— 
1946 metai. Kremliuje vy
ko TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos sesija. Pertrauko
se tarp posėdžių apie kny
gų kioskus susirinkdavo 
gausybė žmonių.

Ir su kokiu džiaugsmu 
mes, deputatai iš Lietuvos, 
pamatėme knygų tarpe ką 
tik išleistą rusų kalba Do
nelaičio knygą — poemą 
“Metai,” išverstą D. Brods- 
kio. Tik pagalvokite! Gre
ta Puškino ir Majakovskio, 
Ševčenkos ir A b o v j a n o, 
Kupalos ir Rainio, Rustave- 
lio ir Nizamio — mūsų se- 
nasią Kristijonas Donelai
tis !

Su kokiu pasididžiavimu, 
su kokiu susijaudinimu mes 
stebėjome, kaip mūsų dau
giatautės tėvynės deputa
tai sklaido ir skaito Done
laitį, vaikščiodami Didžių
jų Kremliaus rūmų salėmis. 
Donelaičio kūriniai, išvers
ti rusų kalbą, išleisti di
deliais tiražais, pasidarė 
prieinami plačiausioms ma
sėms. Rusas ir gruzinas, 
baltarusis ir moldavas, baš- 
kiras ir uzbekas skaito 
“Metus.” Jie susipažįsta su 
tolimu, seniai nugrimzdusiu 
į praeitį būrų baudžiaunin
kų gyvenimu, atgijusiu kny
gos puslapiuose, kurie jį iš
kėlė iš XVIII amžiaus gel
mių.

Tame kraityje, su kuriuo 
lietuvių literatūra įėjo į di
džiąją tarybines literatūros 
šeimą, Donelaičio poema 
“Metai” sudaro vieną iš di
džiausių vertybių. Done
laitis, vienas iš realizmo 
pradininkų pasaulinėje po
ezijoje, lietuvių .literatūros 
pasididžiavimas, Tarybų 
valdžios metais tapo kavų, 
brangiu ir artimu ne tik 
lietuvių tautai, bet ir vi
soms didžiosios socializmo 
šalies tautoms, jos drau
gams užsienyje.

Būdamas paprastos liau
dies pusėje ir gindamas jos 
interesus, Donelaitis, nepai
sant jo ideologijos ribotu
mo, pasisako prieš ponus ir 
feodalus — valstietijos iš
naudotojus ir engėjus. Do
nelaičio pažiūras šiuo at
žvilgiu užvis geriau apibū
dina lotyniškas ketureilis, 
pasilikęs jo užrašų tarpe, 
kad
“laiminga ta parapija, 

kurioje nėra karaliaus 
kelio;

Dar laimingesnė toji, 
kurioje nėra karaliaus 
dvaro;

Laimingiausia toji, 
kurioje visai nėra 
pono.”

Tuo tarpu vėlesnieji
karinių lietuvių visuomenės 
ir literatūros veikėjai, nuo 
Kelkio ir Kuršaičio iki Ste- 
putaicio ir Gaigalaičio, vyk
dė juodašimtišką politiką. 
Jie skelbė ištikimybę kaize
riui’ ir sąžiningai 
viešpataujančioms 
skleidė atsidavimo 
ir nesipriešinimo
auklėjo liaudį paklusnią po
nams ir bažnyčiai, pasisa
kydavo prieš visokius nepa
sitenkinimo protr ūkius, 
prieš pažangių idėjų papli
timą. Kaizerinėje Vokieti
joje, juo labiau Rytų Prū
sijoje, šioje prūsiškos reak
cijos citadelėje, neatsirado 
tokių pažangių jėgų, kurių 
tarpe lietuviai darbo žmo
nes susirastų veiksmingos 
paramos kovoje už savo so
cialinius ir nacionalinius 
interesus.

Kitaip susiklostė likimas 
tos lietuvių tautos dalies, 
kuri nuo 1795 metų buvo 
Rusijos sudėtyje. Nepaisant

va

carizmo intrigų, nepaisant 
represijų ir spaudos už
draudimo, čia nacionalinis 
išsivadavimo judėjimas bu
vo apėmęs plačiąsias lietu
vių tautos mases. Jis sti
prėjo ir vystėsi atkaklioje 
kovoje tiek prieš carizmu 
tiek ir prieš reakcines jė
gas nacionalinės buržuazi
jos, kuri šliaužiojo prieš ca
rizmą ir valdančiąsias kla
ses. Lietuvių tautos kova 
už savo teises ir išsivadavi
mą vystėsi sėkmingai todėl, 
kad ji nebuvo izoliuota, o 
sudarė dalį tos išsivadavi
mo kovos, kurią vedė visų 
Rusijos tautų darbo žmonės' padarė žinia apie “Potiom- 
su rusų proletariatu prieš- j kino” sukilimą, 
akyje.

Dabar mes aiškiai mato- riai iškėlė šūkį — nemokė
me rezultatą dviejų kelių, ti jokių mokesčių caro val
kūnais ėjo dvi lietuvių tau-) džiai, neduoti naujokų į ka- 
tos dalys. Pažangos ir ko-' 
vos kelias sąjungoje su re-į 
voliucinėmis Rusijos- tautų 
jėgomis atvedė pagrindinę 
lietuvių tautos dalį į per
galę, į socialistinės nacijos 
susikūrimą, į savo valsty
bingumo įkūrimą. O kitas 
kelias — reakcijos ir opor
tunizmo kelias, sukėlė to
kius liūdnus rezultatus, kaip 
ištisos tautos dalies — va
karinių lietuvių žuvimas, 
nors jų žeme buvo lietuvių 
rašto ir literatūros lopšys.

Donelaičio kūryba, ypač 
jo monumentalus veikalas 
“Metai,” brangi mums ne 
tik kaip poetinis tolimos 
praeities atgarsis ir kaip 
žuvusios lietuvių tautos da
lies paminklas. Donelaitis 
mums brangus pažangiomis 
tendencijomis, kurių gausu 
jo kūryboje, jis mums bran
gus savo giliu patriotizmu, 
meile liaudžiai, darbo žmo-t 
nėms, gimtajai kalbai, jis tą buržuazija ir žymi inte- 
miųns brangus siekimu ąp- ligentų dalis sutiko labai 
ginti paprastų žmonių in- džiugiai, su pasitenkinimu.

tarnavo 
klasėms, 
valdžiai 
dvasią,

Prof. P. Mažylis

Iš atsiminimų apie 1905 metų 
revoliuciją Lietuvoje

(Pabaiga)
Buvo šimtai streikų
Tikrą buvusių streikų 

skaičių kaimo vietovėse nu
statyti neįmanoma. Pagal 
turimus duomenis, Kauno 
ir Suvalkų gubernijos kai
mo vietovėse 1905-1906 me
tais buvo iš viso 277 žemės 
ūkio darbininkų streikai.

1905 m. revoliucinių įvy
kių vystymasis Rusijoje gy
vai paveikdavo revoliucinių 
nuotaikų augimą Lietuvos 
kaime. Ypač didelį įspūdį • i — v. •. _ . . • /m _

teresus prieš jų engėjus.
Todėl sunkiąją kovos 

prieš hitlerinius grobikus 
gadynę —Didžiojo Tėvynės 
karo metais Donelaičio kū
ryba įkvėpdavo mūsų liau
dį kovai. Todėl Donelaičio 
kūryba taip susišaukia su 
mūsų epocha.

Geoni-

Cemc- 
Mass.

Brockton, Mass.
Balandžio 10, 1955 m., mi

rė Laisvės skaitytojas Domini
kas Pagojus, su viršum 70 me
tų amžiaus.

Paliko nuliūdime žmoną 
Pauliną (Daubaris), dvi duk
teris : Christine ir žentą Alb 
Mandris, Bridgewater, Mass.; 
ir Olgą ir žentą Carl Pearson, 
taipgi tris anūkus, Brockton, 
Mass.; seserį Evą Tamošaitis 
ir kitą giminaitį Frank 
tas, Waterbury, Conn.

Palaidotas Pine Hill 
tery, W. Bridgewater,

Iš Lietuvos paėjo Telšių ra
jono, Kainėnų kaimo. į Ame
riką atvažiavo 1906 m. ir ap
sigyveno Brocktone. Priklau
sė ptie Liet. Tautiško Namo, 
šv. Roko, Vienybės ir Liet. 
Piliečių Klubo, pašaipūnėse or
ganizacijose. Mylėjo mūsų pa
rengimus.

Velionio žmona Paulina ir 
dukterys širdingai dėkoja vi
siems už lankymą šermeninė
je ir dalyvavimą laidotuvėse, 
ū'4 gėles ir simpatijos atviru
tes. Velionio šeimyna pareiš
kia : ‘ x

“Dėkingi esame visiems, ku-* 
rie mus atjautėt liūdnoje va
landoje.”

Balandžio 11 mirė Mykolas 
Alusovv (Aluscvičius). Paliko 
nuliūdime žmoną Frances (či- 
melytę), sūnų Felix Alusdw, 
brolį George Alusow. Iš Lietu
vos paėjo Seredžiaus parapi
jos. Palaidotas laisvai, Met- 
rose kapinėse: Pirmiau yra 
skaitęs Laisvę.

U G. ShittiaitH

1905 metų revoliucionie-

paskelbusi rinkimus į “dū
mą,” kaip buvo manifeste 
žadėta, labai mažai kas bū
tų rinkimuose dalyvavę. Li
beralinė buržuazija, siekda
ma atitraukti darbo žmo
nes nuo revoliucinės kovos 
ir pajungti juos savo tiks
lams, nutarė Vilniuje su
šaukti vaidinamąjį “seimą.” 
Spalio mėn. pabaigoje pasi
rodė “Vilniaus žiniose” J. 
Basanavičiaus pasirašytas 
atsišaukimas, kvieč i a n t i s 
siųsti į Vilnių iš kiekvieno 
valsčiaus atstovus kai ku
riems klausimams aptarti. 
Vilniaus lietuviai socialde
mokratai nuo šio suvažia
vimo organizavimo buvo ne 
tik nusišalinę, bet nedavė 
periferijai jokių direktyvų. 
Be revoliucionierių ragini
mo daugumoje valsčių įvy
ko susirinkimai atstovams į 
Vilnių rinkti. Ir visai so- 
c i a 1 d e m o k ratams nelau
kiant, pradėjo plaukti į Vil-

dai* paminėti ir 
gruodžio mėnesį 
pergyventą siau-

riuomenę, uždaryti mono
polius — degtinės krautu
ves. Kai kuriose vietose 
monopoliai būdavo visai su
naikinami, degtinės bonkos 
sudaužomos, rasti pinigai 
paimami revoliucijos reika-]nių, neva į “seimą” valsčių 
lams.

Visuotiniame visos Rusi
jos 1905 metų spalio mėn. 
streike dalyvavo ir Šiaulių 
miesto bei Panevėžio įmo
nių darbininkai. Gatvėse 
visur patruliavo kariuome
nės daliniai.

Vietinė policija siekė dar
bininkų tarpe sukelti tau
tinę nesantaiką ir religinę 
neapykantą. Šiaulių mieste 
socialdemokratų organiza
cijoms teko imtis rimtų 
priemonių, kad sudraustų 
miesto padugnes; buvo su
daryti ginkluoti darbininkų 
būriai, kurie sutramdė po
gromų rengėjus.

Spalio mėn. caro manifes-

Po spalio manifesto įvyku
siuose vienas po kito mitin
guose revoliuciniai social
demokratai išaiškino darbi- 
ninkams ir valstiečiams, 
kad nereikia caru tikėti, o 
būtina ryžtingai tęsti pra
dėtą. kūvą.

Po spalio mėnesio strei
ko ir apgaulingo spalio 17 
dienos manifesto caro val
džios vietiniai organai buvo 
dezorientuoti. Mažesniuo
se centruose valdžia labai 
lengvai galėjo patekti į re
voliucionierių rankas. Kai 
kuriose vietose karinės įgu
los nebūtų klausę policijos 
kvietimo malšinti revoliuci
ją. Pavyzdžiui, turiu ži
nių, kad Ukmergės artileri
jos pulko kareivių delega
tai kreipėsi į vietinę social
demokratų organi z a c i j ą, 
papasakojo apie pulko nuo
taikas ir galimybę pulką 
panaudoti revoliucijos rei
kalams. Deja, Ukmergės 
socialdemokratų organiza
cija nepasinaudojo karei
vių revoliuciniu ryžtingu
mu. Prasidėjus Maskvos 
ginkluotam sukilimui, pul
ko vadovybė, bijodama ka
reivių sukilimo, pakeitė gin
klų sandėlio sargybas, iš 
kareivių atėmė ginklus. At
ėjus baudžiamajam kariuo
menės būriui, Ukmergės 
artilerijos pulko kareiviai 
buvo griežtai laikomi užda
rose kareivinėse.

Apie Vilniaus Seimą
Revoliuciniai 1905 metų 

socialdemokratų atsišauki
mai buvo plačiai pasklidę ir 
surasdavo darbininkų ir 
valstiečių tarpe - nuoširdų 
pritarimą. Liaudis pradėjo 
įsitikinti, kdd valdžios or
ganai turi' būti sudaryti 
rinkimų būdu iš darbo žmo
nių atstovų. Jei ir caro 
valdžia tais metais būtų

atstovai. Tik gausiai dar
bo žmonių atstovams ir so
cialdemokratų šalininkams 
suplaukus į Vilnių, LSDP 
vadovybė nutarė susirinki
mui duoti kitą kryptį ir iš
kelti savo dienotvarkę. Su
sirinkime buvo pasakyta 
daug ir griežtų kalbų, ra
ginta kovoti su caro val
džia, darbininkai ir mažaže
miai reikalavo atimti žemes 
iš dvarininkų. Susirinkusių
jų dauguma tam pritarė. 
Tokiu būdu darbininkų ir 
valstiečių atstovai kėlė 
daug radikalesnių reikala
vimų, negu kad sušaukto 
“seimo” vadovai iš1 buržu
azijos ir dešiniųjų social
demokratų tarpo. Prezidi
ume dalyvavę dešinieji so
cialdemokratai, 1 
Kairys ir kt., eidami išvien 
su buržuazijos atstovais, 
nekovojo dėl kovingesnės 
rezoliucijos priėmimo. Bu
vo priimta liberali rezoliu
cija, kurioje nėra paminė
ta apie ginkluotą kovą prieš 
caro valdžią, apie žemės re
formą.

Revoliuciniai socialdemo
kratai nebuvo patenkinti 
šio Vadinamo “seimo” nuta
rimais. Gyd. Andrius Do- 
maševięius ir kiti savo ini
ciatyva sušaukė Vilniaus, 
Kauno ir Suvalkų guberni
jų darbininkų ir valstiečių 
atstovus į kitą susirinkimą, 
kuriame buvo priimta rezo
liucija, raginusi į griežtą 
kovą prieš caro valdžią, gin
kluotis ir mokytis ginklus 
vartoti, vyti laukan polici
ją, žandarus, ziemskius, 
neleisti kunigams bažnyčio
se melstis už carą, kurti sa
vo miliciją, kurti revoliuci
nius komitetus ir visą val
džią paimti į savo rankas. 
Ši rezoliucija dideliu tiražu 
buvo išspausdinta ir delega
tų išvežiota į valsčius.

Prasidėjo nutarimų vyk
dymas. Daugumoje vals
čių buvo pašalinti senieji 
viršaičiai•_ ir išrinkti nauji, 
buvo pašalinti caro valdžios 
statytiniai mokytojai, iš
rinkti mokantieji vietines 
kalbas asmenys, išrinkti 
nauji valsčių raštininkai, 
paskirti milicijos pareigū
nai. Miesteliuose ir kai
muose buvo įvestos nakties 
sargybos.. Senoji policija 
buvo nuginkluota arba pati i 
pabėgo į didesnius miestus.)

Monopoliai visur buvo už
daryti, niekas nebemokėjo 
valdžiai mokesčių. Kai ku
riuose valsčiuose buvo su
organizuoti vietos komite
tai, į kuriuos įėjo darbinin
kų, valstiečių, . moterų ir

tautinių mažumų atstovai. 
Daug kur buvo rūpinamasi 
ginklų įsigijimu. Be nu
ginkluotų policininkų gin
klų, šautuvai - berdankos 
buvo paimtos iš valdiškų 
miškų eigulių.

Tačiau visose apskrityse 
pasiliko veikti tie patys ca
ro valdžios organai: jie net 
sustiprėjo, nes čia susirin
ko visi pristavai, uriadni- 
kai, pašalintieji reakciniai 
mokytojai ir valsčių rašti
ninkai.

Reikia 
1905 m. 
kaimuose
bą: “juodašimčiai eina.” Vi
sose šiaurės Lietuvos vieto
vėse, Latvijos 
maždaug vienu laiku pa
sklido gandas 
čiai eina.” I 
sidarė savo namuose, da
vatkos susispietė bažnyčio
se, drąsesnieji griebėsi ša
kių, medžioklinių šautuvų 
ir išėjo į miestelius “juoda
šimčių” pasitikti. Vietinės 
revoliucinės organizacijos 
greit šią paniką sustabdė, 
bet gandai apie “juodašim
čių” slinkimą perėjo visą 
buvusią Kauno guberniją. 
Atrodo, kad “juodašimčių” 
gandų kilmė yra tokia: re
voliuciniuose atsišaukimuo
se, net legalioje spaudoje 
buvo nuolat minimas “juo
dašimčiu” vardas. Valstie
čiai juos įsivaizduodavo 
kaip savotiškas viską nai
kinančias pabaisas. Gruo
džio mėn. kaime nebuvo se
nos valdžios organų, liaudis 
buvo neginkluota, rinktiniai 
vietinės valdžios atstovai 
daugumoje neturėjo ginftlų, 
tuo tarpu Latvijoje ^Kuršės

pasienyje

juodašįm- 
‘sniej

,st* dvarininkai apginkluodavo imi ičvion * _ » i -savo pakalikus, plakė ir 
šūudė dvarų darbininkus. 
Tuos ginkluotus būrius va
dindavo “juodašimčių” bū- 

: riais.
Turėdama savo rankose 

didesniuose miestuose nesu
griautą aparatą, caro val
džia greit atsigavo. Dar 
tebevykstant Maskvos gin
kluotam sukilimui, Kaune 
buvo suorganizuoti gerai 
ginkluoti baudžiamieji bū
riai ir išsiųsti į labiausiai 
revoliucinio judėjimo apim
tus valsčius. Baudžiamieji 
būriai elgėsi labai žiauriai, 
mušė suimtuosius, viešai 
juos plakė, patrankomis 
griovė jų gyvenamuosius 
namus: Anykščiuose jie 
sugriovė arbatinę — revo
liucionierių susirinkimų vie
tą, Umėnų sodžiuje (Troš
kūnų apylinkėje) sugriovė 
kalvę, nes joje vaistiniai 
susirinkdavo pasiklausyti 
politinių kalbų. Kai kur 
baudžiamieji būriai sutikda
vo rimtą pasipriešinimą. 
Pavyzdžiui, atvykus bau
džiamajam būriui į Kupiš
kio valsčiaus Jutkonių kai
mą, ir, pastačius nakčiai 
arklius nuošaliame klojime, 
nakties metu klojimas užsi
degė; sudegė 11 arklių, 2 
kareiviai, bet degėsių vieto
je šautuvų ne’bebuvo rasta.

Baudžiamiesiems būriams 
siaučiant, visai atsitiktinai 
buvau dragūnų patrulio ke
lyje suimtas ir įkalintas.

1905-11907 metų revoliuci
ja buvo pralaimėta. Ta- 

J čiau jos vaidmuo tolesniems
revoliucijos įvykiams .buvo 
labai didelis. 1905 mčftj re
voliucija išjudino liaudies 
mases. Visi pamatė, kad 
carinė darbo žmonių išnau
dojimo ir politinio engimo

(Tąsa ant 3-čio pusi.)



Philadelphia, Pa.
žymusis liberalas 
už koegzistenciją

* į
Gegužės 1 d. čionai įvyko | 

metinė Didžiosios Philadel- i 
phijos Civilinių Laisvių' 
Unijos konferencija. Joje: 
dalyvavo ir kalbėjo per il
gus metus buvęs naciona- 
liu tos unijos direktoriumi 
Roger Baldwin. Baldwinas 
yra skaitomas vienu iš žy-1 
miausių Amerikos liberalų. 
Jo čia pasakytai prakalbai, 
tuo būdu, priduodama ne
mažai svarbos.

Mr. Baldwino kalbos te
ma buvo: “Civilinės Lais
vės ir Užsieninė Politika.” • 
Savo gerai apgalvotoje ir 
paruoštoje prakalboje Bald
win išstojo už įvairių so
cialinių formų koegzisten
ciją. Jis priešingas karams. 
Jis kritiškai žiūri į mūsų 
šalies vedamą užsieninę po
litiką. Vienoje vietoje Bald-i 
j£in pasakė: “Jeigu Jung
tinės. Valstijos būtų tiek 
daug' veikusios dėl demo
kratijos, kiek darbavosi 
prieš komunizmą, tai mes 
šiandien užsieniuose turė
tume daugiau draugų, ne
gu turime.” Jis pasmerkė 
tūlų amerikiečių pastangas 
užkarti ant kitų žmonių 
“amerikinį gyvenimo bū
dą.” Tokios pastangos tik

PASKUTINĖS HITLERIO DIENOS
(Pagal vokiško karininko Gerharde Boldto apsakymą)

(Tąsa)
Mes atėjome per anksti. Dar tik be 

ketvirčio 16 valanda, ir priėmimo kam
barys beveik tuščias. Trys budintieji 
esesininkai įsitaisė prie staliuko, pri
statyto butelių ir sviestainių. Prie prie
šingų kabineto durų stovi dar trys “SS” 
karininkai, ginkluoti pistolietais-kulko- 
švaidžiais. Generolas-pulkininkas nau
dojasi dar turimu laiku ir dar kartą 
skambina vyriausios vadovybės ope
ratyviniam skyriui, norėdamas sužinoti 
paskutines naujienas iš Rytų fronto. Pa
galiau įeina Hitlerio asmens adjutantas 
šturmbanfiureris Giunšė ir praneša, 
kad mes galime tuojau eiti į kabinetą. 
Jis sako, kad Hitleris kalbasi su Bor
manu ir bus po kelių minučių laisvas. 
Netrukus atsidaro kabineto durys ir pa
sirodo reichsleiteris Martynas Borma
nas. Taigi štai, dingtelia man galvoje 
mintis, tas pats žmogus, kurio įtakoje, 
kaip kalbama, yra Hitleris, štai jis — 
užkulisėse besislepianti piktoji dvasia. 
Jis kokių 45 metų, vidutinio ūgio, gre
mėzdiškas, kresnas, jo kaklas storas 
kaip jaučio. Jis atrodo kaip sunkaus 
svorio atletas. Jo žandikauliai išsikišę, 
šnervės plačios, apvalus jo veidas ener
gingas ir šiurkštus. Glotnius juodus 
plaukus skiria sklastymas. Tamsios 
akys iv veido išraiška rodo suktumą ir 
begalinį surambėjimą.

Mes jį sveikiname ir praeiname pro 
ii į didįjį kabinetą. Jis labai įspūdin
gas. Beveik visa šita aukšta ir erdvi 
^&lė nuklostyta patiesalais. Palyginti su 
įtalpos didumu, baldų tėrą visai ma
ža. Vienoje iš sienų siauri langai ligi 
pat grindų ir stiklinės durys į sodą, 
abiem langų šonais — sunkios pilkos 
storos. Prie šios sienos, beveik vidu
ryje, stovi sunkus masyvus Hitlerio ra
šomasis stalas. Sunkus odinis fotelis 
pastatytas taip, kad, sėdint prie stalo, 
galima būtų matyti sodą. Ant stalo 
pieštukai, rašomieji dalykai, du nepa
prastai stambūs spaustuvėliai, telefo
nas, skambutis ir daugiau nieko. Abie
juose kambario šonuose stovi apvalūs 
stalai ir sunkūs odiniai foteliai.

Mes su baronu von Loringovenu iš
skleidžiame ant rašomojo stalo didelius 
generalinio štabo žemėlapius tokia tvar
ka, kokia reikalinga pranešimui. Vir
šuje — Balkanų fronto, apačioje — 
Kuršų fronto žemėlapiai. Per tas kelias 
minutes, kol mes tai darome, Hitlerio 
SĮens adjutantas, esesininkas, stovi 

akalyje ir atidžiai seka mus. Mes vi
si kartu išeiname iš kabineto. Tuo tarpu 
jau 16 valanda, ir priėmimo kambaryje 
susirinko daugnuma pasitarimo daly
vių. Išsisklaidę grupėmis, jie, stovėda
mi arba sėdėdami, šnekasi tarpusavyje,

valgo sviestainius, užgeria juos kava 
arba degtine. Mano viršininkas šaukia 
mane ir pristato kitiems. Prie jo stovi 
generolas-feldmaršalas Keitelis, g'enero- 
las-pulkininkas Jodlis, grosadmirolas 
Denicas ir Bormanas. Šalia jų stovi jų 
adjutantų grupė. Kampe prie telefono 
staliuko Himleris kalbasi su “SS” ge
nerolu Fegeleinu, jo nuolatiniu atstovu 
prie Hitlerio. Fegeleino žmona yra se
suo Jevos Braun, kuri paskui buvo Hit
lerio žmona. Bet jau ir dabar iš jo iš
didžių manierų galima spręsti, kad jis 
tariasi esąs valstybės galvos giminė. 
Kaltenbruneris, imperinės saugumo tar
nybos vyriausios valdybos viršininkas, 
kurio visi taip bijo, pats vienas stovi 
kiek nuošalyje. Jie žiūrinėja kažkokią 
medžiagą. Lorencas, imperinio spaudos 
vadovo nuolatinis atstovas prie Hitle
rio, šnekasi su Bormano patikėtiniu, 
štandartenfiureriu Canderu. Kamba
rio viduryje už apvalaus stalo sėdi 
reichsmaršalas Geringas su savo štabo 
generolais Koleriu ir Kristiansu. Vy
resnysis Hitlerio adjutantas generolas 
Burgdorfas praeina pro prieškambarį ir 
dingsta kabinete. Netrukus jis vėl pa
sirodo tarpduryje ir skelbia — “fiureris 
prašo!”. Geringas eina pirmasis, įkan
din jo hierarchine tvarka eina visi kiti.

II.

Hitleris stovi pats vienas milžiniškos 
patalpos viduryje atsisukęs veidu į du
rų pusę. Visi prieina prie jo ta pačia 
tvarka, kuria jie buvo įėję. Beveik 
kiekvienam jis'spaudžia ranką tylėda
mas. Tik kai kuriuos jis apie ką nors 
klausia, o jie atsako — “taip, fiureri” 
arba “ne, fiureri”. Aš stoviu prie durų 
ir laukiu, kas bus toliau. Tai, žinoma, 
nepaprastai svarbus momentas mano 
gyvenime. Generolas-pulkininkas Gu- 
derianas kalba su Hitleriu, matyti, apie 
mane, nes jisai kartkartėmis žvilgteria 
į mane. Guderianas duoda man ženk
lą, ir aš artinuosi prie joų Gerokai link
telėjęs ir šiūruodamas kojomis, jis lė- ,• 
tai eina man priešais. Jisai ištiesia 
man ranką ir žiūri į mane nepaprastu, 
perveriančiu žvilgsniu. Jis neęnergingai 
ir silpnai spaudžia ranką, jame nebe
jauti jėgos. Jo galva truputį dreba. Tai 
aš pastebėjau šiek tiek vėliau, kaip tu
rėjau daugiau galimumų stebėti jį. Kai
rioji jo ranka karo kaip rimbas, ji 
smarkiai dreba. Jo akys žėri neapra
šoma ugnimi, žvilgsnis beveik baisus, 
nenatūralus. Iš jo veido ir patinusių 
paakių galima spręsti apie visišką iš
sekimą. Jis juda, kaip senis.

(Bus daugiau)

tai išjudina įvairias tautas 
prieš Ameriką.

Baldwinas priešingas di
dinimui apsigin k 1 a v i m o, 
brukimui ginklo į vokiečių 
ir japonų rankas. Girdi, 
“Vokietijoje sunku surasti 
vokietį, kuris norėtų į ran
kas imti ginklą. Francijo- 
je niekas nenori matyti vo
kietį su ginklu rankoje. 
Prancūzams nepatinka mū
sų politika.”

Neseniai Roger Baldwin 
lankėsi Azijoje. Jis pasmer
kė Amerikos politiką ap
ginkluoti Tarybų Sąjungos 
ir Kinijos kaimyniškas ša
lis. Artimuosiuose Rytuo
se šitokia mūsų šalies poli
tika kelia nerimą arabiško
se šalyse ir Izraelyje.

Savo rimtoje kalboje Bald
win pasmerkė kolonijaliz- 
ma. Jis sako, kad mūsų ša- 
lis privalo paremti kolonijų 
bruzdėjimą už nepriklauso
mybę. Bet ką gi mes ma
tome? Mes matome, kad 
Jungtinėse Tautose mūsų 
šalies atstovai beveik vi
suomet stovi imperialisti
nių šalių pusėje prieš ko
lonijas. Tie mūsų atstovai, 
girdi, “ne vieną sykį ne
balsavo už kolonijų reika- 
lavimus.” Baldwin pridū- National Hali & Park, 65-13 
re: “Aš sveikinu Bandun- 38th Ave., Woodside, N. Y.

go konferenciją, kurioje 
pirmu sykiu du trečdaliai 
žmonijos susirinko apsvars
tyti savo problemas.”

Rep.

New Haven, Conn.
KAS VEIKIAMA

LLD 32 k p. gerai laikosi. 
Nariu duokles už šiuos metus 
baigiamos išrinkti. Dar yra 
pora, bet manom, kad ir tie 
pasimokęs lig gegužės m. su
sirinkimo. Taigi, draugai, my
lime knygas, o be duoklių jų 
nebus galima gauti.

Vajininkas Jonas Petkus 
dirba sušilęs spaudos naudai, 
pats aukoja ir aplanko kitus 
draugus. Kaip girdėjau, tai 
jam gerai sekasi. Good boy, 
John I

D.L.K. Vytauto Draugija 
rengiasi prie popiečio 8 d. ge
gužės, Lietuvių Bendrovės sve
tainėje, 243 N. Front St. Pra
džia 1 vai. Visi lietuviai kvie
čiami dalyvauti.

Turime ligonę. Teresė Šo- 
liunas randasi New Haven 
Hospital, buvo padaryta dide
lė operacija. Draugai linki 
greit pasveikti. J. S. K.

Laisves metinis piknikas, 
Didžiojo New Yorko Apylin
kėje, bus Liepos-July 3,1955.

Keamy-Harrison, N. J.
Maža sueiga, bet stambi 

parama
Balandžio 30 d. Harri

son - Kearny Literatūros 
Draugijos 136-ta kuopa su
ruošė vakarėlį dienraščio 
“Laisvės” paramai. Svečių 
susirinko tik 20 asmenų, 
vietiniai ir keli iš apylin
kės..

Rengėjai jokių specialių 
valgių neturėjo, tik sve
čiams susirinkus ir matant, 
kiek jų yra, parūpino san- 
vičiu. Prie sanvičiu, šiltos 
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kavutės ir keiksų, priedui 
kiekvienas gavo “po mažiu
ką” ir po stiklą alaus. Ir 
už viską rengėjai paėmė 
tik po 50 centų nuo as
mens. Maistą ir gėrimus 
aukojo rengėjai, likusius 
kelis dolerius paskyrė dien
raščiui “Laisvei.”

Svečiams pasistiprinus, 
drg. žolynas iššaukė susi
rinkusius tarti žodį kitą 
dienraščio “Laisvės” reika
lu. Vieni kalbėjo trumpai, 
kiti pasakė ilgesnes kalbas 
reikale dienraščio sunkios 
padėties, primindami rei
kalą jį remti pagal išgalę.

Ir pasekmės buvo: sudė
ta $200. Ir tai dar ne vis
kas. Senas Jonas, paėmęs 
pinigus nuvešti “Laisvei,” 
pasakė, kad iki jis pasieks 
Rihmond Hill, tai gal su
sidarys trys šimtai dolerių. 
Drg. Globičius irgi davė 
žodį, kad tai dar ne vis
kas: bus daugiau, ir Har
rison - Kearny negalės nie
kas pralenkti iš New Jer
sey valstijos lietuvių kolo
nijų.

Yes, tai prakilnus pasi
šventusių draugų ir drau
gių darbas savo spaudos 
paramai, ir kuomet tenka 
būti jų parengimuose, tai 
visada matai* dirbant drau
ges Shimkienę, Kušlienę ir 
Yosmantienę.

Nesu įgaliotas kalbėti 
“Laisvės” vardu, bet varde 
dienraščio noriu tarti pa
dėkos žodį kaip dirbusioms 
vakarėlio suruošime, taip ir 
visiems aukojusiems. Mat, 
mažai yra tokių kolonijų, 
kad iš tokio mažo susirin
kusiu būrelio būtų tokia 
stambi dienraščiui parama.

Na, kur ir kuo pasirodys 
tokia stambi lietuvių kolo
nija ir artima kaimynam 
harrisoniečiam, kaip New
ark? Newarkieciu nesima
tė nė šiame harrisoniečių 
parengime. Negerai, bet 
taip įvyko — iš veiklesnių 
draugų bei draugių nesima
tė nė vieno.

Aukojusiųjų vardų ne
skelbiu. Paskelbs patys 
rengėjai.

•rrl

Šiame vakarėlyje teko su-, 
si tikt i seną veikėją ir jau 
sulaukusį Virš 80 metų, bet 
gerai atrodantį drg. Meš- 
keliūną. Meškeliūnas se
nesniais laikais buvo geras 
literatūros platintojas ir 
kiekvienaihe parengime jį 
matydavai su įvairiomis 
knygomis ir laikraščiais. Jo 
gyvenimo draugė mirė ke
letas metų atgal ir dabar 
jis gyvena vienišas. Svei
katoje stipins ir tikisi su
laukti šimto metų. To jam 
ir linkiu!

Kitas — tai Jonas Mar
cinkevičius, turintis virš 70 
metų. Atrodo gerai, bet 
visko valgyti negali. Jį tū
la liga kankina ir su val
giu turi pasisaugoti. Jo
nas Marcinkevičius kiek- 
vieneriais metais dolerių 
aukoja dienraščiui vis dau
giau — tiek, kiek metų tu
ri: iiuo kiekyienerių metų 
po dolerį. Mažai tokių

“Laisvės” patrijotų yra!
Ir taip šiame parengimė- 

lyje visi susirinkę, su ma
ža išimtimi peršokę virš 
60-ies metų slenkstį, žila
galviai, kiti visai nuplikę, 
bet su karšta meile savo 
dienraščiui “Laisvei”, ir 
visu vienodas obalsis: Kol 
būsime gyvi ir sveiki, tol 
dienraštis turi eiti ir jis 
eis! Aukojame ir aukosi
me! Be dienraščio rytinės 
valstijos negali būti. Pro- 
gresyvė spauda turi gyvuo
ti, nors mūsų eilės retėja.

Geras obalsis, prakilnus 
šūkis. Jis turi būti palai
komas kiekvienoje lietuvių 
kolonijoje!

Pilietis

Lowell, Mass.
L. L. D. 44-tai kuopai reikia 

gero susirinkimo

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 44 k p. šaukia svarbų susi
rinkimą gegužės 8 dieną, 3 
vai. popiet, 14 Tyler St.

Šis susirinkimas tik papras
tas — mėnesinis, tačiau jis bus 
labai svarbus tuomi, kad bus 
gvildenamas klausimas didelio 
antro kuopos parengimo, ku
ris įvyks gegužės 21 dieną — 
šeštadienį, 6 vai. vakare klu
bo svetainėje, 14 Tyler St.

Pats parengimas bus taip 
gražus savo turiniu, kaip mes 
prie jo prisirengsime. Daini
ninkus gauname iš didžiojo 
New Yorko. Tai pirmą kartą 
mūsų istorijoje!

Negalima tokiame atsitiki
me apsieiti bile kaip. Reikia 
turėti geras kuopos susirinki
mas gegužės 8 dieną. Susirin
kime bus raportuota kokią 
programą turėsime, kokį mais
tą gaminsime ir kas gamins. 
Jog tai parengimas bus myli
mo dienraščio Laisvės naudai! 
Pelnas j jos $10,000 fondą.

Gerbiami lovvelliečiai, LLD 
nariai, nei vienas neapleiskite 
nedalyvavę šiame susirinkime! 
čia bus perskaityta pora tokių 
laiškų, kuriuos išklausę apsi
džiaugsite ir pripažinsite, jog 
yra svarbus susirinkimas ir ge
rai, kad dalyvaujate. Nes tik 
skaitlingas dalyvavimas gali 
gerai nutarti. Kiekvienas dar
bas galima geriausiai įvykdy
ti tik bendrai-kolektyviai dir
bant. Tad komitetas pasitiki 
visais nariais, jog kooperuosi
te gerai ir visi susirinkime da
lyvausite. O geram būriui 
draugų ir draugių dalyvaujant 
tikrai prisirengsime gerai Lais
vės vakarienei gegužės 21-mos 
dienos.

Man ne wyork iečiai rašo, 
jog nejuokais rengiasi išpildy
mui dailios dainų programos 
mūsiškiam parengime. Gi šau
kiamam susirinkime gegužes 
8, jau apie tai viską žinosime. 
Tik sakau : sueikime visi, kiek 
mūsų čia yra, kad galėtumėm 
savo spėkas tinkamai nusverti 
ir rengtis visom pajėgom. O 
pritarimo gražaus mes gausi
me iš gerųjų kaimynų.

J. M. Karsonas

Iš Atsiminimų Apie 1905 
Mėty Revoliuciją Lietuvoje

(Tąsa nuo 2 pusi.) 
santvarka nėra amžina, kad 
susibūrusi liaudis gali ją 
pakeisti. Lietuvos darbo 
žmonės ir jų revoliucinės 
kovos vadovai iš 1905-1907 
metų revoliucinių įvykių 
įsitikino, kad revoliucijos 
pasisekimas galimas tik vei
kiant išvien su visos Rusi
jos proletariatu, revoliuci
nei darbininkų klasės parti
jai vadovaujant.

Oportunistinis, nacionalis
tinis Lietuvos socialdemo
kratų partijos sparnas su
silaukė visiško bankroto. 
Revoliucinių soči a 1 d e m o - 
kratų pastangomis revoliu
cinis darbas, kad ir pogrin
dyje, buvo tęsiamas toliau.

So. Boston, Mass.
PAGALIAU SO. BOSTONE 
MENAS ATSTEIGTAS

Po visų bėdų ir abejonių, S. 
Bostone atsisteigė menas. Ge
gužės pirmą apie ketvirtą va
landą klubo kambariuose susi
rinko pora desėtkų menininkų 
ir po trumpo apkalbėjimo nu
sitarė įsteigti chorą. Ant vie
tos išrinkta valdyba ir vienbal
siai nutarta duoti chorui var
dą : Liaudies Choras. Tačiau 
daugiausia laiko buvo pašvęs
ta dėl to, su kuo pirmiausia 
pradėsime; prieita, kad pir
miausia pradėsime su liaudies 
dainomis, iki surasime tinka
mą operetę.

Užbaigus organizavimo rei
kalus, turėjome užkandžių. 
Užkandžių pobūvyje daugiau
sia sukėlė entuziazmo gimta
dienio pyragas, kurio viršuje 
simbolizavo viena žvakė; kas 
reiškė, jog organizacija laikė 
pirmą pokylį. Sudainuota gim- , 
tadienio daina ir “Eisime sve
teliai namo...”

Įsitėmykite visi, jog choras 
nutarė laikyti repeticijas kiek
vieną sekmadienį, dešimtą va
landą iš ryto klubo kamba
riuose. Bandykime visi 4aiku 
pribūti, tai į valandą ir pusę 
atliksime darbą ir laisvai ga
lėsime važiuoti į girias.

Būkime žmonės. Draugas 
Paura apsiėmė mus nemoka
mai mokyti iki sustiprėsime. 
Užkandžius, kuriuos valgėme 
po susiorganizavimo, irgi Pau- 
rienė pagamino nemokamai. 
Užeikime į jų valgomų pro
duktų krautuvę ir pasipirkime 
sau maisto; tai nebus biznio 
padarymas, bet užuojauta.

Jaunutis

Rumford, Me.
Seniau Rumford ir Mexico 

buvo apgyventi laisvų minčių 
žmonėmis, tai ir veikimas bu
vo daug didesnis. Bet, kaip 
kitur, taip ir čia, daugumas 
pradėjo senti. Ta nelemta 
mirtis pradėjo dažnai lankytis 
ir retinti senųjų kartą. Ypa
čiai daug pakirto laisvųjų 
žmonių, daugiausia vyrus.

Darbai eina pusėtinai. Kad 
ir viena Oxford Paper Co. te- 
siranda Rumforde, bet ji dir
ba 7 dienas, tad darbininkai 
uždirba vidutiniai.

Kas link Laisvės fondo, ma
žai kas tegirdėti. Lig šiol gau
ta visai mažai. Gal toliau, 
orui atšilus, atšilsime ir mes 
veikti fondo paramai.

Laisvę Mylintis

BALTIMORE. MD. 
Z

Sekmadienį * j ■ B
Gegužes-May

PIKNIKAS
Paramai Dienraščio Laisves

Menininkai iš New Yorko
Duos Šaunią Dainų Programą

SLOVAK NATIONAL HOME PARK
6526 HOLABIRD AVENUE

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

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

( tyrame ore.
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8 pgl,.—Laisvė (Liberty)- Ketvirtu Gegulės (May) 5, 1955

SOUTH EASTON, MASS.
Balandžio 6 mirė Anna Sa- 

pols (Shapalienė). Paliko sū
nų Charles Johson, Fitchburg, 
Mass., dvi dukteris: Mrs. 
John (Emily) McKenna, Pro
vidence, R. L, ir Mrs. Henry 
(Jennie) Bochanowicz, Nor
wood, Mass.

Velionė visą gyvenimą sun
kiai dirbo. Gyveno farmose, 
vertėsi pardavimu pieno, darė 
sūrius. Pirmiau yra skaičiusi 
Laisvę. Palaidota religiniai, 
kur nors S. Eastono kapinėse.

Middleboro, Mass.
«

Balandžio 10 mirė Laisvės 
skaitytoja Mary Imbras, Am
braziejaus žmona, po tėvais 
Asipauskas. Paliko vyrą ir ki
tus gimines nuliūdime. Palai
dota laisvai, Central Cemetery.

George Shimaitis

Cleveland, Ohio
LDS veikėją pagerbimo 

bankietas

Kaip jau žinoma, šiemet su
kanka 25 metai, kaip įsikūrė 
Lietuvių Darb. Susivienijimas. 
Tai yra gražus metų skaičius, 
kurį jau galima pavadinti 25 
metų jubiliejumi. Aišku, per 
tą visą laikotarpį visko teko 
pergy venti; ypatingai jo tvėri- 
mosi procese turėjome nema
žai priešų, prisiėjo grumtis su 
visa eile įvairių nepamatuotų 
skundų, tačiau tiesa paėmė 
viršų. L.D.S. įsikūrė, ir per 
tuos 25 metus išaugo į stiprią 
frateraalę organizaciją. Nėra 
abejonės, jog kas nors turėjo 
įdėti nemažai darbo, kad tą 
visą atsiekti.

Tokių veikėjų yra nemažas 
skaičius ir LDS 4-tos Apskri
ties rybose. Todėl LDS 4-tos 
Apskr. komitetas ir rengia 
taip vadinamą veikėjų pager
bimo bankietą, nes dėka jų 
pasišventimui LDS reikalams, 
mes šiandien turime keletą ge
rai veikiančių kuopų, turime 
apskritį ir turime savo klubą.

Bankietas įvyks šeštadienio 
vakarą, gegužės 7 dieną, klu
bo svetainėje, 9305 St. Clair 
Ave. Pradžia 6 vai. vakare. 
Bus paruošti puikūs paukštie
nos pietūs už $1.25 y patai. Ti- 
kietus gaukite pas Apskričio 
Komiteto narius arba klube, ir 
įsigykite iš kalno. Be tikietų 
atėjusiems pietūs nebus užti
krinti. J. Žebrys

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naują skaitytoją. 
Laisvės kaina $8.00 metams.
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Pabegdinusie ji šapą 
skurdina darbininkus
. United Electrical, Radio 
and Machine Workers of Ame
rica unija (nepriklausoma) 
vykdė apklausinėjimą buvusiu 
American Safety Razor šapos 
darbininkų. Prieš keletą mė
nesių firma šapą uždarė, in
dustriją perkėlė iš Brooklyno 
j pietines valstijas.

Unijos raporte sakoma, kad 
mažiausia 74 procentai buvu
sių tos firmos darbininkų tebė
ra negavę kito darbo. Darbo 
negauna vyriausia dėl dviejų 
priežasčių: esamo mieste ne
darbo ir darbininkų senyvo 
amžiaus. Unija pažymi, kad 
daugelis darbininkų buvo iš
dirbę firmai 30, 40 ir 50 metų.

Už tą ištikimybę samdyto
jui, jie buvo atstatyti iš darbo 
be jokios pensijos ar atstaty
mo iš darbo mokesties, nors 
firma buvo tą žadėjusi. Gi šiuo 
tarpu gyvename laikus, kai 40 
metų amžiaus darbininkas 
skaitomas per senu naujam ! 
darbui gauti.

Newyorkietis taksiko vairuo
tojas Edward Simpson pralai
mėjo susidūrime su policijos 
auto. Jam prakirsta galva ir 
gavo trafiko tikietą. Policistai 
mažiau užgauti.

Valydamas savo buto langą 
iškrito niro 2 aukšto ir užsi
mušė James Cavanagh, 75 m.

K Majoras Wagneris protes
tuoja Jersey valstijos planą 
versti išmatas i Raritan įlan
ką. Sako, jog tas atima gali
mybę New Yorko mięstui Įvyk
dyti apylinkės.vandenų apsva- 
rinimo ir pajūrių sukultūrini
mo programą.

Worcester, Mass
Aldo Choras rengia pokilj moti- 

• mj pagerbimui. Kadangi antras sek
madienis gegužės-May 8 d. yra ski
namas pagerbimui Motinų, tai Ai
do Choras, kaip ir praeityje,rengia 
Šaunų pokilj šiam tikslui. Apart 

yjkanių paruoštų vaišių, aidiečių mo
kytojas Jonas Dirvelis prirengė spe- 

';oialę dainų programą, taikomą šiai 
dienai. Parengimas įvyks Lietuvių 
tąlėje, 29 Endicott St., 4 vai. dieną. 
Kviečiame visus dalyvauti.

LLD 11-tos kuopos susirinkimas 
jvyks gegužės 9 d., 7:30 va), vaka
re. čia nariai išgirsite pilną atskai
tą Iš atsibuvusio spektaklio bal. 24 
d. ir kiti jdomūs pranešimai bei rei
kalai reikės aptarti. Malonėkite 
visi būti laiku.

Kp. Sekr.

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

penktadienj, 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 j kliubą malonėkite at
silankyti. Valdyba.

ė

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A 
BUYUS

i (BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*jMr**aG*

426 Lafayette St
___Newark 5, N. J. _

MArkat 245172 ~

Liaudies vadas nelei
do užgaulioti moterį

Civilinių Teisiu Kongreso 
liudytoju valdinei komisijai 
gegužės 2-ros posėdyje buvo 
Mrs. Rosalie McGee, našlė to 
Willie McGee, kuris tapo su- 
frėmuotas, kaip prievartauto
jas, ir nužudytas.

Susikirtimas Įvyko, kai Mrs. 
McGee neatsakė klausimo, pa
siremdama Konstitucijos 5-jo 
Amendmento leidimu. Teisda- 
rybės departmento advokatas 
Kime bandė iš jos atsakymą 
išgauti netiesioginiu būdu, sa
kydamas, būk .jos atsakymas 
nesuprantamas. Teisių gynimo 
organizacijos vadas William 
L. Patterson užprotestavo 
prieš užgauliojančią tardymo 
formą. Advokatas riktelėjo 
prieš Pattersono buvimą kam
baryje, pavadindamas jį “tuo 
sutvėrimu.” Pattersonas už
protestavo ii' šį įžeidimą. Už- 
gauliotojui talkon prišoko ki
tas advokatas. Jis norįs Pat- 
tersoną “įspėti.” Bet Patterso
nas ir tam atsakė, kad jo pa
reiga stabdyti užgauliotoją, o 
ne užgautąjį.

Veteranai nepakenčia 
užgauliojimo negrų

Harleme . viekiantis Jesse 
Palmer veteranų postas 1062 
priėmė rezoliuciją, kurioje ra
gina visašališkąjį Amerikos 
Legijono komandierių Seaborn 
Collis pasiaiškinti.

Posto nariai matė Delaware 
laikraščiuose, kad Collins pa
reiškęs: “Aš gerbiu negrą, jį 
aukštai vertinu-, bet neskaitau 
sau lygiu.”

Harlemo postas pareikalavo, 
kad Collinsas dėl to pasiaiš
kintų. Jeigu pasirodys tiesa, 
kad jis tai tikrai sakė, kad pa- 
gitrauktu iš legijono lyderio 
pareigų.

New Yorkui pranašauja 
dar didesnę ateitį

Miestui planuoti komisijos 
pirmininkas John J. Bennett 
sako, jog miestas vis dar smar
kiai augs industriniai ir gyven
tojais. Jis įspėja, jog visame 
kame miestas turi būti dides
niu'.

Bennettas sako, jog miesto 
darbininkų prieauglis seka
mais 15 metų bus apie 125,- 
000. Miestas turės viso 3,660,- 
000 darbininkų. Dabar mieste 
yra 3,535,000 darbininkų.

Daktarus šaukia 
pasiaiškinti

Devyni didmiesčio daktarai 
pašaukti pasiaiškinti dėl ne
autorizuoto davimo Salk čiepų 
suaugusiems, kai medikališkos 
profesijos buvo nusistatyta čie- 
pus teikti pirmiausia vaikams. 
Net ir vaikams buvo nusistaty
ta duoti ne bile kuriam, bet 
tiktai tokio amžiaus, kurioms 
yra didžiausias pavojus užsi
krėsti ta liga.

Daktarų bylą nagrinės jų 
pačių draugijos apskrities ko
misija.

Valdinis sveikatos depart- 
mentas Įspėja, jog yra už
drausta parduoti ar turėti Salk 
serumo be specialaus tam lei
dimo. Tas nuostatas bus galio
je iki serumo prigamins tiek, 
kad užteks Įsičiepyti visiems, 
kas tik norės.

Huntington Bay, L. L, pri
gėrė, metų berniukas. Jis ir 
vyresnis jo broliukas buvo su
lipę Į valtį. Kai vilnis pradėjo 
valtį nešti nuo kranto, vyres
nysis tuojau iššoko ir išbrido, 
o mažasis iššoko vėliau, jau 
į gilų vandenį.

Po ilgo nesimatymo, mes vėl 
girdėsime Aldonos balsą

gy- kosNuolatiniai Brooklyno 
ventojai gyvai tebeprisimena 

] prieš apie devynerius metus 
čionai gyvenusią grakščią jau
nuolę Aldoną Klimaitę.

Gamta suteikė Aldonai re
čiausia pasitaikančią dovaną, 
čiulbuonėlių paukščių balsą, 
coloratura soprano. Jeigu Al
dona būtų gimusi turtuolių 
šeimoje, jinai būtų plačiame 
krašto ir gal užsienyje pagar
sėjusi dainininkė. Jos balsas 
ir darbingumas būtų ją į tas 
aukštumas nuvedęs.

Gimusi eilinių darbo žmo
nių ateivių šeimoje, Aldona 
brangioms mokykloms neturė
jo ištekliaus. Neturėjo—neieš
kojo nei aukštų užtarėjų, ku
rie jai tuos 'išteklius teiktų. 
Tačiau .jinai nusprendė tą 
brangią gamtos dovaną panau
doti pasigrožėjimui savo žmo
nėms. Nuo pat vaikystės .jinai 
uždarbiavo sau \ duoną, iš tų 
pačių darbininkės mergaitės 
pajamų atitraukdama dalį, 
taupydama pasimokyti muzi-

Tš Burmos, Indijos ir Nepal 
atvyko 31 jaunas farmerys. Jie 
dirbs per 6 mėnesius farmose 
tikslu susipažinti, kaip veda
mas žemės ūkis čionai.

Du jauni plėšikai Bro.okly- 
ne iš šapos savininko Pecker 
atėmė $1,700 algų pinigų ir 
iš dviejų darbininkų apie $100. 
Sako, .jog šautuvai atrodė žais
liniai, bet niekas nedrįso rizi
kuoti jų išbandymą.

Mrs. Fay Small užsimušė 
nukritusi ar nušokusi iš 7-to 
aukšto apartmentų name, kur 
jinai ir vyras buvo apsinak
voję, kaip svečiai.

Serga Ona Šiaulienė Mirė Ona Aušriūtė
Praėjusį sekmadienį, gegu

žės 1-mą dieną, man teko at
lankyti ligone Oną Šiaulienę, 
kuri dabar gyvena po num. 7 
Edgwood Drive, Hicksville, L. 
L Pirmiau Onutė gyveno Ozo
ne Park, netoli Richmond 
Hillio ir buvo uoli lankytoja 
mūsų teatrų ir -kitokių paren
gimų. Ji labai apgailestauja, 
kad dabar pau nebegali, nebe
pajėgia lankytis parengimuo
se. O taip labai trokšta būti 
meno festivalyje. Ji, mat, yra 
Laisvės skaitytoja. Kai skaito 
apie parengimus, tai jai gaila, 
kad ji negali juose dalyvauti. 
Jinai nebejauna moteris, tai, 
žinoma, greičiau ir suserga.

Taigi, aš ir mes visi, jūs pa
žįstami, linkim jai pasveikti ir 
dar vėl būti mūsų parengi
muose ir gėrėtis jais.

M. Juškienė

Serga Juozas Petriką
Vienas seniausiųjų Ameri

kos lietuvių spaustuvininkų-ze- 
cerių, Juozas Petriką, pasta
ruoju laiku* dirbęs Vienybės 
spaustuvėje, sunkiai susirgo ir 
jam- buvo padaryta operacija 
St. Catherine ligoninėje, 
Brooklyne.

Jaunukai vėl kertasi 
Bronxe ir kitur

Bronkse nušautajam berniu
kui tebesant dar nepalaidotu, 
jo nušovėjams tebebraukiant 
pirmas ašaras kalėjime, mies
te Įvyko kelerius kitos jaunu
kų muštynės. Toje pat apylin
kėje muštynėse vienas aprai
šytas sudaužytos bonkos stik
lais. Būrys jaunukų suimti.

Brook lyne keli vyrukai už
tikti piaustant, vartai lojant te
levizijos antenas prie Third 
Ave. ir Dean,St. Sulaikė 5. 
Vienas iš tų jau 23 metų, kiti 
po 17 ir 16 metų.

meno tiek, kiek jos ištek
lius ir atliekamas nuo darbo 
laikas leido.

Savo gražiausius jaunuolės 
metus Aldona praleido dai
nuodama Aido Chore ir jo gru
pėje A id balsiuose, kurie tuo
met buvo paskilbę ne vien tik
tai tarp Brooklyno lietuvių, 
bet ir toli už Brooklyno ribų, 
taipgi skaitlingose New Yor
ko kitose tautose. Ji dainavo 
solo ir dainuodama augo.

Karo metu, kai visos Ameri
kos vyriškasis jaunimas išėjo 
į karo frontus, daugelis chorų 
pakriko netekę vyriškųjų savo 
mokytojų. Brooklynas buvo 
laimingas, čia Aidą ir apylin
kės chorus išgelbėjo muzika- 
liškos, dainą mylinčios mergai
tės. Viena tų buvo Aldona 
Klimaitę. Vienu laikotarpiu ji
nai vadovavo lietuvių liaudies 
chorus Elizabethe ir Great 
Neck e.

Karui pasibaigus, vedybos, 
vyro darbas, išviliojo ją į Cle
veland, Ohio. Šeimynėlės au
klėjimo pradžia laikinai ją 
atitraukinėjo nuo intesyvaus 
darbo muzikoje ir dainoje. Ta
čiau mažiesiems šiek tiek pra
kutus, Aldona tęsia dainavi
mą ir augimą muzikoje. Ji 
dainuoja viename žymiausių 
to miesto chorų, dalyvauja 
operečių vaidinimuose ir išsto
ja soliste pramogose.

Labai įdomu mums bus iš
girsti Aldoną Klimaitę, dabar
tinę Mrs. DeVetsco, jos dabar
tiniame ūgy. j e dainos mene ir 
kaip suaugusią moterį-motiną. 
Aldona dainuos LMS Pavasa
rio Festivalyje, kuris įvyks šio 
mėnesio (gegužės) 14 ir 15-tą, 
Liberty Auditorijoje, 110-06 
Atlantic Ave.. Richmond Hill, 
N. Y. Laukiu Išgirsti

Balandžio 16 d. Los Ange
les, Calif., mirė Ona Aušriūtė- 
Courchane, sulaukusi 54 metų 
amžiaus. Velionė kadaise bu
vo ilgametė SLA Centro raš
tinėje tarnautoja. Vėliau, iš
tekėjusi, su vyru išvyko į Ka
liforniją. Ona Aušriūtė gimė 
Mahanoy City, Pa. New Yor
ke liko jos trys seserys, o Wa
terbury brolis. Jos kūnas buvo 
parvežtas lėktuvu Į New Yor- 
ką ir čia balandžio 21 d. pa
laidotas Gate of Heaven kapi
nėse, Valhalla, N. Y.

Keltuvas sužalojo
Alexander Doerffer, 54 m., 

tapo pavojingai sužalotas jo 
kojoms įkliuvus tarp keltuvo 
ir platformos 4-me aukšte pa
stato prie 838 Greenwich St., 
New Yorke. Jisai yra ten esan
čios maisto chemikų firmos 
dalininkas. Paliuosavimas už
truko 3 valandas. Ligoninėn j 
nugabeno apsilpus).

Du jaunuoliai teisme 
kaip žmogžudžiai

Frank Santana, 17 m., ir 
Ralph Falcon, 16 m., sulaikyti 
teismui; pirmasis visai be kau
cijos, o antrasis po $50,000 
kaucija. Policija sako, kad jie 
prisipažino dalyviais nušovimo 
berniuko William Blanken
ship, Ji’., 15 metų.

Vėl trys šeimos tapo auko
mis garbinimo žiaurumų ir 
žmogžudystės. Visoms trims 
gyvenimas likosi sužalotas, 
ašaromis patvinęs.

Newyorkiečiai Antonio Žili
na ir sūnus tapo atrasti be są
monės; pridusę gasu. Abu at
gaivino. Sako, jog vienas kra
nelis buvo .^netyčia paliktas 
praviru.

TEATRUOSE
Brooklyn Philharmonia, va

dovybėje Siegfried Landau su
sidaręs orkestras,> vykdo pir
mąjį Beethoven Spring Festi
val šią savaitę Brooklyno Aca
demy of Music. Orkestras čia 
įsikūrė. .

Pirmasis koncertas įvyko 
gegužės 3-čios vakarą. Seka
mieji Beethoveno muzikos va
karai. įvyks gegužės 5 ir 7-tą. 
Prasideda 8:30 vakaro. Įžan
ga nuo $1.50 iki $3.50.

• 
“Interrupted Melody” Radio 

City Music Hall

Nuostabiai gražus muzika* 
liškas, dramatiškai - romantiš
kas filmas “Interrupted-Melo
dy” pradedamas rodyti šiame 
teatre ketvirtadienį, gegužės 
5-tą. Vyriausiose rolėse Glenn 
Ford ir Eleanor Parker. Sce
narijus vaizduoja žymios dai
nininkės Marjorie Lawrence 
tikrojo gyvenimo Įvykį.

Didžiojoje scenoje spektak
lis “Rhythms and Romance,” 
dalyvaujant šokėjams, chorui, 
orkestrui ir solistams.

New Yorke gaisragesių 
sunkvežimis susidūrė su busu. 
Bušo vairuotojas bus teisia
mas už nepraleidimą gaisra
gesių.

Darbininkų vadas 
išvyko Škotijon

John Williamson, darbinin
kų vadas komunistas, sir žmo
na Mae ir dviemis sūnumis iš
vyko Anglijon. Williamsonas 
buvo gimęs Škotijoje. Bet visą 
savo suaugusį gyvenimą pra
leido čionai, veikime darbinin
kų gerovei. Užėjus makartiz- 
mo gadynei jis buvo nuteistas 
penkeris metus kalėti už pa
žangią mintį.

Kovo 1-mą jis tapo iš kalė
jimo paliuosuotas, kaip atbu
vęs tą pabaudą. Tačiau ant jo 

j galvos, kaip ant sveturgimio, 
tebekabpjo dar persekiojimas 
deportavimu. Be to, jį vėl 
traukė teisman einant “narys
tės” aktu ir dėl to buvo po 
$5,000 kaucija.

Auto nelaimėse 
keli sužeisti

Brooklyno ant Atlantic Avė. 
tarp Bedford ir Nostrand 
Avės, auto Įsilaužė per tvorą 
į gelžkelį ir atsidūrė Į trauki
nio šoną. Vairuotojas susižei
dė, bet nepavojingai. Jis turė
jęs staiga pasukti išvengimui 
susidūrimo su zujančiu be 
tvarkos kitu automobilistu.

Kitoje vietoje, Garden City, 
dviejų auto susidūrime jauna 
moteris tapo ištrenkta iš auto 
ir pavojingai sužeista. Įvyko 
eilė mažesnių nelaimių.

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

kimas jvyks 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 jvyks birželio-June 19 d., Kas- 
močiaus Parke, Great Neck, N. Y. 
Tad piknikui bus reikalinga talkos 
pikniko sutvarkymui ir išvedimui.

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

New York City
Laisvė pardavinėjama ant 

šių News Stands:
Union Square

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

Klein departmentinė 
krautuvė)

Taipgi 14th St. ir 3rd Avė.

PARDAVIMAI
Pardavimui 2 šeimų mūrinis na

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

(86-90)

NEW YORK
REAL ESTATE

RYE, NEW YORK

Restaurantas ir 12 Stools, 4 Booths. 
Visi įrengimai, Air Conditioned. 
$2,900. S. Miles, 24 Grove Street, 
Portehester, New York.

Tel. WE. 9-0583
(88-94)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Nupigintai parduoda savininkas 
(iš priežasties nesveikatas). Lunch
eonette su soda fontanu. 6 dienos 
(nuo 7 A. M. iki 8 P. M.). Jeigos 
$850—950 j savaitę. Puikioje vieto
je, South Brooklyn. Stebėtina pro
ga porai. Prieinamai. Darykite pa
siūlymą. Rašykite: Box M 2, Room 
830, 11 W. 42nd St., N. Y. C.

(87-90)

Nuteisė už aborta
Great Neck Estates gyven

tojas Dr. Henry L. Blank, 58 
m., tapo nuteistas už darymą 
nelegalių operacijų. Sako, kad 
jis prisipažino nuo 1931 m. 
padaręs virš 7,000 tokių ope
racijų. šis teismas jau antra
sis jam už toki pat prasikalti
mą. Siunčiamas į Sing Sing 
kalėti 2 iki 8 metų.

Yėl buvo gaudymas 
ant tilto

Andrew W. Sharkey, 23 m., 
buvęs pajūrio sargybinis, ta
po pastebėtas karstantis ant 
Brooklyn tilto balkų 180 pėdų 
aukštumoje virš upės. Pašauk
ta policija netruko jį suimti, 
jis nesipriešino. .Nuvežė į ligo
ninę, tirti protą.

Sharkis užaugo pamestinu
ku, svetimuose namuose. Atė
jus militariškos tarnybos lai
kui, jis Įstojo į pajūrio sargy
binius. Bandydamas tapti 
Kumštininku, buvęs sužeistas 
ir iš tarnybos dėl to atstaty
tas. Kaip neišgalintis savo na
mu, jis gyveno Seaman’s Insti
tute, labdarybių užlaikomoje 
benamiams marininkams prie
glaudoje. Matomai, jam Įgriso 
nuo vaikystės pradėtas ir išei
ties nerodantis elgetiškas gy
venimas.

Newark, N. J.
Koncertas.— Ncwarko rusų cho

ras ruošia KONCERTĄ, šeštadienį, 
7d. gegužės, R.A.C. svetainėje, 53 

Broome St. Pradžia 7 vai. vakaro.
Dainuos Ncwarko rusų choras, I. 

Svirčenski — tenoras; Anna Pela jo, 
sopranas; A. Paliskcvič, baritonas, 
ir kiti.

Prašomo visus ir visas dalyvauti.
J. S.

Montello, Mass.
Draugiška pare ir išleistuvės j 

Mono Sąjungos Festivalį, mūsų žy
mių dainininkų Rožės Stripinis, Al
bert Potsius — jvyks gegužės 7 d., 
Liet. Taut. Namo žemutinėje salėje, 
8 Vine St., 7 v. v. Bus visko, val
gių, gėrimų, dainų programa. Kvie
čiame visus vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. Turėsime gražių pasi
linksminimų ir tinkamai pagerbsi
me mūsų muzikos ir meno mylėt o- 
jus-dainininkus, kurie dalyvaus Dai
nų Festivalyje gegužės 14 ir 15 dd.

(88-90)

Draugiškas vakaras dienraščio 
Laisvės $10,000 vajaus sukėlimui, 
įvyks gcg. 21 d., Liet. Taut. Namo, 
B Vine St. Bus draugiškas pasikal
bėjimas spaudos reikalais. Prie 1o, 
biskį pasilinksminsime.

x Geo. Shimaitis.

1872 1955

METAI

SKMIO.-
Nuo Ugnies A pd ra ūda 

KAINUOJA TIK 

$1.00 PER METUS

MUTUAL FIREWORKMEN’S
INSURANCE SOCIETY, Inc.
227 E. 84th St., New York 28, N. Y.

Tel. REgent 4-2432 
Virš 78,000 nariu — 81 Skyrius Jungtinėse Valstijose 

TAPKITE NARIU ŠIANDIEN!
Depozitas 90c už kiekvieną $100 vertės apdraudos bus jums pilnai 

grąžintas po narystės išsibaigimo. Greitas atlyginimas 
visų nuostolių.

KLAUSKITE DEL PROSPECTUS G2.

f

Apdraudos išduota 
virš $167,000,000

"Ugnies Dept. gali jums užgesint ugnį, bet jie negali jums 
atlyginti už jūsų nuostolius.”

. ..................'"ty
4 guli. LaiiYi (liberty) Ketvirtu Gegužės (May) 5,

NEW YORK
HELP WANTED MALE

Superintendent. Dyckman & #O?th 
St. Gera apylinkė. Naujas 58 šamų 
namas. Alga $150 ar geriau; Kire 
Spalio iki Balandžio $170 j mėnesį, 
elektrą, telefoną, 4 rūmų apari, ir 
vonią. Turi būti mechanikas. Yra 
porteris pagelbėti jam. Fred J. 
Feuerbach, 205 E. 85thSL, Km. 207, 
N. Y. — RE. 4-3972.

(87-89)

REIKALINGAS 
SUPERINTENDENTAS

3 Aukštų, 16 šeimų
St. Marks Ave., Brooklyn
4 Rūmai ir $30 į Mėnesį.

Anglis — Kontraktas
Tol. DI. 6-4975

(87-91)

HELP WANTED—FEMALE

MOTERIŠKE
Abelnas namų darbas ir virimas. 

Guolis nuosavame kambaryje. Gera 
su vaikučiais. Alga pagal atlikimą 
darbo ir patyrimo. Reikalingi geri 
paliudijimai, šaukite: Mohawk 4- 
4023.

(88-94)

N AM V DARBININKE

Guolis vietoje, Roslyn Ills, namai, 
v 

Turi būti patyrusi ir mylėti vai/fcis. 
Nuosavas kambarys, $40. J

MRS. SILVERSTEIN 
RO. 3-5489

REAL~ESTATE

Parduoda Savininkas — Douglas 
Manor. Patrauklus Split Level mū
rinis namas, 1 metų senumo. 6 erd
vūs rūmai, moderninė virtuvė. Ug-’ 
navietė. Didelis valgymui rūmas, 2 
maudynės. Screened porčiai. 2 ka
ram garadžius. Aptaisytas kiemas, 
ant kampo Center Rd. ir Forrest 
Rd. Privatinio beach privilegijos. 
534,500. Tel. BA. 9-9214

(87-90)

Parduoda savininkas. Garden Ci
ty. 6 rūmai (3 miegi ūmiai), 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 įtaisytas 
kiemas. Tuojau užimt inas. $21,000. 
Tel. PI. 2-4962.

(87-89)

Rinktiniai medžiais apauginti lo
tai, 2 ir 3 miegrūmių namai. .Idea
liški at sistatytojams. $6,950 ir ęKikš- 
čiau. Maži ^mokėjimai. 80% mort
gage. Shells, nuo $3,200 ^ukštyn, 
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.

(87-108)

NEW HYDE PARK, 
mūrinis Fieldstone, 

valgymui rūmas, 
16 pėdų virtuvė.

Rinktinėje rezidencijoje. Nueinama 
j public ir parapijines mokyklas. 
Bušai ir krautuves arti. Mabel Bau
mann, 1988 New Hyde Park. Prieš 
Notre Dame kleboniją.

(88-90)

GROTE ST. 769 — 2 šeimų, 2 ketu
rių rūmų apart menini, 1 trijų rū
mų; 9 garadžiai. $22,500. Tiktai 
$7,500 jmokėjimas. Geros jeigos. Už- 
imtinas tuojau. šaukite Broker: 
MO. 8-3788.

(88-91)

PARDUODA SAVININKAS—Tarp
tautinė apylinkė. 241st St. Arti^It. 
Vernon. 2 šeimų, 6 rūmų kieKt^e- 
nas. Nauja 2 karam garadžius. ^le
taliniai aluminum Awnings. Skiepas 
Ištaisytas del 3 šeimų. Visas namas 
tuščias. Tiktai $£0,000—MO. 7-7657 

” (88-91)

Turto virš 
$2,300,000




