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KRISLAI
Šaunioji meno iškilme.
Gerai, bet gali būti dar 

geriau.
Kuo gi Lietuva nusidėjo?
Durys atdaros.
Vienu raketų mažiau.

Rašo A. Bimba

gegužės 11-15 
mus Richmond

festivalio < pro- 
Čia bus

yla u visiškai nebetoli lytinių 
Valstijų lietuvių meno festiva
lis. J A' įvyks 
dienomis, pas 
Hill.

Visi matote
gramus smulkmenas. 
kuo pasidžiaugti ir pasigrožėt.

Labai gerai, kad programo
je dalyvaus is gana toli gra
žaus talento. Chicagą atsto
vaus Miss Mikužis, o Cleve- 
landą buvusi brooklynietė, vi
sų gerai pažįstama ir labai 
mylima Aldona Klimaitė.

Ką gi mes, paprastieji pa
žangiečiai, dabar turėtume da
ryti ?

Mūsų svarbiausia užduotis 
ne tik patiems dalyvauti 
jose festivalio dienose 
taip pasidarbuoti, jog pe 
dienas didžioji Kultūros
tro auditorija būtų sausakim
šai užpildyta žmonėmis. VLur 
visus agituokime dalyvauti.

Kiekvienas krislų skaityto
ja?/yra nuoširdžiai prašomas 
pasidarbuoti šio Lietuvių Me
no Sąjungos juosiamo festiva
lio pasisekirųui.

abe- ;

abi

Aš manau, kad galima pa
sidžiaugti ir tuo, jog mūsų 
dienraščio $10,000 fondo va
jus sekasi vidutiniškai gerai. 
Jau geroka suma įplaukė. 
Greitu laiku pasieksime pusę 
kelionės.

Bet, žinoma, vajus galėtu 
eiti dar sparčiau, aukos galė
tų plaukti dar smarkiau. Vis 
dar turime daugybę kolonijų, 
kurių nematome vajaus žemė
lapyje. Vis dar tebeturime 
šimtus draugų-ir prietelių, ku
rie tebedelsia ir tebelaukia.

Pilnutinai pasitikimo, kad 
visi jie atsilieps ir savo dalį į 
tą būtinai reikalingą fondą 
įneš.

Chicagos klerikalų dienraš
tis (bal. 27 d.) iškėlė labai 
keistą reikalavimą. Draugas 
reikalauja, kad Tarybų Są
junga paimtų ir išmestų Lietu
vą iš savo tautų šeimos.

žinoma, klerikalų reikalavi
mas užmaskuotas “Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymu.”

Lietuvos žmonės demokra
tiškai nutarė įstoti Tarybų Są
jungom Jie prašėsi būti priim
tais. Jie buvo priimti. Lietuva 
yra Tarybų Sąjungos organi
ne dalimi.

Kiek man žinoma, jinai nie
kuo nėra nusidėjusi prieš Ta
rybų Sąjungos konstituciją bei 
potvarkius. Prieš ją nėra iš
kelti joki kaltinimai. Neigi 
savo “skunde” Draugas patie
kia kokius nors Lietuvos nusi
dėjimus. '

Tai už ką ir kodėl jinai tu
rėtų būti išmesta iš Tarybų 
Sąjungos?'

Dešimt Amerikos veteranų 
pasiruošę skristi Maskvon ir 
daMrv^utdešimtmetinej hitleri
nės Vokietijos sudaužymo su
kaktyje. Jie gavo vizas. Nie
kas nesiteiravo jų politinių 
pažiūrų bei įsitikinimų. Jie ir 
vieną bendrą paveikslą nusi-

(Tąsa 4—tame puslap.)
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Streikų banga dar nemažėja; [ Tikslas: $10,090
telefonistai gauna pagalbą; 
streikai tęsiasi audyklose Laisvės Fondo

Washingtonas. — Streikų 
banga, kuri šį pavasarį pra
dėjo lietis po šalį, dar ne
rodo mažėjimo žymių. Te
lefonistų streikas pietinėse 
valstijose eina visu savo 
smarkumu jau 55-ta diena. 
Šis streikas prieš Southern 
Bell Telephone kompaniją 
yra užsispyręs, iššaukęs ne
mažai s u s i r ė m i m ų tarp 
streikierių iš vienos pusės 
ir policijos bei streiklaužių 
iš kitos.

Kad padėti telefonistams 
tęsti streiką, CTO centras 
surinko iš kitų unijų $1,- 
250,000 ir pridavė streikie- 
riams. Taipgi pranešama, 
kad telefonistai gavo pusę 
milijono dolerių iš šaltinio, 
kuris neskelbia savo vardo.

25,000 Nashville - Louis
ville geležinkelio darbinin
kų dar irgi streikuoja. Jų 
streikas prasidėjo tuo pa-

čiu laiku, kaip telefonistų. 
Valdžia bando tarpininkau
ti, bet be pasekmių.

Eau Claire mieste, Wis- 
consine, sustreikavo 2,500 
gumos fabriko darbininkų, 
kadangi kompanija išmetė 
iš darbo 44 darbininkus.

Audyklose Naujojoje An
glijoje streikas dalinai tę
siasi. Nors kai kuriose, 
kompanijose jau susitarta, 
15,000 dar streikuoja. Ir 
čia valdžios tarpininkavi
mas neatnešė rezultatų.

Lewistowne (Marylande) 
6,000 audyklų darbininkų 
baigė streiką. Susitarta su 
kompanija, kad, kaip pasi
baigs audėjų streikas Nau
jojoje Anglijoje, tokie re
zultatai galion įeis ir Ma
rylande. Marylando audė
jai tokiu būdu palieka ki
tiems kovoti už jų reikalą.

Vajaus Eigoje
Grįžę nuo parengimo, įvykusio gegužės 1 d., Wilkes 

Barre, Pa., J. Grybas ir R. Mizara pridavė aukų ben 
d ra i—$100.50. Aukojo :

Senas Laisvietis .. . .......................
Tunkhannock’o Farmerys ...........
Vladas ir Antanina, scrantoniečiai 
Amilija Kasperienė ......................
Martynas Urba (Easton) ...........
Šenadorio Senis.............................
N. Kalauskas ........................... .
M. Meškauskienė ................

20.00 
15.00 
10.00
10.00
10.00
5.00 
5.00

.50

Francūzijos radikalai-socialistai 
priėmė žymiai kairesnę programą

Paryžius. — Radikal-soci- 
alistų partija laikė savo su
važiavimą 'ir priėmė pro
gramą, kuri ją pastato žy
miai toliau į kairę, negu 
stovėjo per paskutinius ke
lerius metus. Už naująją

premjeras Mendes-France, 
už senąją — ligšiolinis par
tijos sekretorius Marti- 
aud-Deplat.

Martinaud-Deplat laikėsi 
nuomonės, kad ši vidurinės 
klasės partija turėtų ben
dradarbiauti su nuosaikiai- 
dešinėmis partijomis, kaip 
tai ir darė per paskutinį 
periodą. Mendes - France 
laikėsi nuomonės, kad par-

tija turi atsistoti aiškiai “į 
kairę nuo centro” ir ben
dradarbiauti su socialistais.

Mendes - France nusista
tymą rėmė senasis partijos 
vadas ir buvęs premjeras 
Herriot. Ši pusė laimėjo. 
Martinaud - Deplat buvo 
pašalintas iš vadovybės ir 
speciali kotnisiia buvo su
daryta, kad išdirbti naują 
programą.

(Liaudies Fronto laikais 
prieš karą radikal-socialis- 
tai nekuri laika bendradar
biavo su socialistais ir ko
munistais. Dabar radikalai 
pasirengę bendradarbiauti 
su dešiniais socialistais, bet 
ne su komunistais.

15 NATO šalių ministrai 
tarsis Paryžiuje; Vakarinė 
Vokietija “nepriklausoma”
Paryžius. — Rytoj (šeš-1 kietija turi apie 20 milijo- 

tadienį) čia susirenka 15; nų).
NATO šalin užsienio reika-J

Jų pasitari-
“ surasti
vienybei

Nuo atskiru asmenų dovanu gauta sekamai:
C. G., Brooklyn, N. Y. ?.................. $26.00

20.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
7.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
2.00 
1.00 
. .50

A. J. D., Keršulių draugai ................
Biržų Liolė ......................................
Ig. Kartonas, Tuckahoe, N .Y...........
Mike Verbickis .. ................................
Frank Gustaitis, Detroit, Mich. ...... 

Ch. Juozapaitis, Cokeburg, Pa............
Laisvės patriotas, Haledon, N. J. ... 

Dažytojas F. M.....................................
A. Žline, Detroit, Mich.......................

lų ministrai.
I <•

mu tikslas busiąsI *. V

! kelius glaudesnei
| platesniu baru ir gilesnėje 
i prasmėje, negu iki šiol.” Iš 
to pareiškimo sprendžiama, 
kad bus bandyta sulopyti

I plyšius, kurie ryški tarp 
; įvairių NATO šalių, ypatin- 
j gai tarp Amerikos iš vie- 
| nos pusės ir jos europietiš- 
: kų sąjungininkų iš kitos.

Bus bandoma surasti ben- 
į drą kelią Kinijos ir Viet

namo klausimais.
, Tuo tarpu iš Bonnos at- 

1 eina žinios, kad ten nepri- 
klausomybė jau buvo for-

1 maliai įteikta Vakarų Vo
kietijai, taip vadinamai Fe
deral! nei Vokietijos Respu
blikai, kuri turi apie 50 mi
lijonų gyventojų .(Rytų Vo-

Aukščiausioji kontrolės 
komisija, susidedanti iš 
Amerikos, Britanijos ir 
Francūzijos komisijonierių, 
save likvidavo. Komisijo- 
nieriai tapo ambasadoriais. 
Okupacinių Šalių vėliavos 
buvo nuleistos B o n n o j e, 
Frankfurte, Bremene ir 
kur tik jos plevėsavo. Nuo 
dabar virš minimų trijų 
šalių karinės jėgos Vakarų 
Vokietijoje skaitosi “vieš
niomis,” “sąju n g i n i n k ė - ' 
mis,” o ne okupantais.

Sekantis žingsnis bus Va
karų Vokietijos ginklavi- '*-• 
mas, kuris dabar prasidės 
smarkiu tempu. Aukščiau
sias Vokietijos teismas tuo 
tarpu išnešė tarimą, kad 
sutartis dėl Saaro krašto 
legališka. Socialdemokratai 
buvo padavę .skundą prieš 
ta sutarti, v- c

Vera Smaistis, Detroit, Mich...........................
Gasper, A. P. & V., Grand Rapids, Mich. ... 
Bu Klemka, St. Paul-Joliette, Canada.............
J. Stasevich, Bethlehem, Pa.................. .

Iš anksčiau suplaukė $3,920.18. Dabar gauta $219.00. j
Viso įplaukė $4,139.18. Dar reikia $5,860.82. . Į

Širdingai ačiū už puikias dovanas.
Laisves Administracija

Atidėliojimai, netikrumas 
skiepijime prieš paralyžių

Amerika turi receptą Pietiniam 
'Vietiiamui: ‘aprėžtą monarchiją’
i Saigomis. — Jau darosi
I aišku, su kokiais naujais
' planais Pietiniam Vietna
mu! atsiskubino generolas! 
Collins, specialus Eisenho-’

! werio pasiuntinys.
, praneša britų žinių agentū-
( ra “Reuters,

“Tarp imperatoriaus ir 
aprėžto konstitucinio mo
narcho nemenkas skirtu
mas. Mums atrodo, kad 
konstitucinė mona r c h i j a 

Kaip 'puikiausia išeitis nera
mioms šalims. Pavyzdžiui, I F

gen. Collins Į su laiku reikės tokią steig- 
sakė Dieniu^ kad Pietinis ti ir Ispanijoje.

Susitarimas dėl Austrijos 
okupacijos pabaigimo arti

Viena. — Keturi ambasa
doriai jau beveik baigė su
sitarti dėl Austrijos oku
pacijos galo ir nepriklau
somybės. Susitarta dviem 
kebliais klausimais, kurie 
buvo sudarę kliūčių: Aus
trijos armijos dydžiu ir pa
bėgėlių klausimu.

Kaip sako Amerikos žinių 
agentūros, tarybinis amba
sadorius Iljičius nustebino 
visus, nusileisdamas tais 
klausimais, nors diena 
anksčiau “Pravda” sakė, 
kad Vakarų reikalavimai 
nepateisinami. Austrijoje 
tas Iljičo žingsnis sutvirti
no įsitikinimą, kad Tarybų 
Sąjunga nuošird ž i a u s i a i 
nori baigti okupaciją.

Vienintelis dalykas, dėl 
kurio dar nesusitarta, tai 
dėl žibalo-naftos apdirbtu- 
vių. Kaip kurios apdirb- 
tuvės, kurios anksčiau pri
klausė naciams, dabar ran
dasi tarybinių kompanijų

* 
n“Brangus ginklo drauge

New Yorkas. — žurna
las “Time” plačiau rašo 
apie laiškų pasikeitimą tarp 
maršalo Žukovo ir prezi-Į 
dento Eisenhowerio. Žuko
vas savo laišką pradėjęs at- 
sikreipimu “Mano brangus 
senas ginklo drauge.” Ei- 
senhoweris atsakęs pana
šiai, sakoma, nors bent kiek 
šalčiau.

“Time” mano, kad tas 
laiškas buvęs ne asmeniš
kas maršalo Žukovo žings
nis, bet verčiau atsargiai 
aptartas ir valdžios nutar
tas. Kuomet laiškas bu
vęs gautas, Eisenhoweris 
sušaukęs savo patikimiau
sius patarėjus, kad išgirsti 
jų nuomonę apie laiško 
reikšmę.

Kiek laiškų sekė' jų 
susirašinėjime, Baltasis Na
mas nepaskelbė.

New Yorkas.—New Yor- 
ko miestas ir visa valstija 
atidėjo pradžios mokyklų 
vaikų skiepijimą prieš polio 
nuo ateinančio pirmadienio 
vienai savaitei — iki gegu
žės 16-tos. Tas padaryta, 
sakoma, dėl dviejų sumeti
mų: viena, skiepai neprista- 
tomi taip, kaip buvo lauk
ta, antra, dar keliama abe
jonių apie pačių Saiko skie
pų saugumą. Medikai no
ri palaukti dar savaitę ir 
pažiūrėti, kas atsitiks su 
vaikais, kurie jau buvo 
skiepyti Vakariniame Pa
kraštyje Cutterio laborato
rijos vaistais.

Tyrinėjimai kol kas ne
atidengė nieko ypatingo tos 
laboratorijos vaistuose. Pa
sėkoje, kai kas kelia baimę, 
kad kalti ne tik tos firmos 
vaistai, bet Saiko skiepai 
bendrai dar šiuo tarpu ne
visai saugūs.

Prezidentas Eisenhowe- 
ris savo spaudos konferen
cijoje irgi kalbėjo apie Sai
ko vaistą. Jis pakartojo 
savo nuomonę, kad never
ta kontroliuoti juos valdiš
kai, bet jis užtikrino, kad 
“visi . Vaikai juos gaus, ne
žiūrint galimybės mokėti.”

Vietnamas tūri tapti kon
stitucinė 'monarchija.

“Kas bus monarchas?” 
jo klausė Dienias.

“Bao Dai,” atsakė gene- 
ros Collins.

Dienias pradėjęs aiškinti, 
kad Bao Dai jau dabar yra 
monarchas - “imperato
rius,” kad jo norima .atsi
kratyti, bet Collins paaiški
nęs:

Sukilėliai dar laikosi
Binh Xuyen sukilėliai dar 

laikosi Cholno priemiestyje 
ir dviejose vietose pačiame 
Saigone: vienoje senoje ka
sinėje ir vienoje policijos 
stotyje. Valdžios kariuome
nė jų dabar neatakuoja. Ki
ti sukilėliai pasitraukė i už
miesti. Manoma, kad jie 
toli nėra pasirengę baigti 
kovą.

rankose. Amerikiečiai-bri- 
tai, kuriems tos apdirbtu- 
Vės priklausė prieš 1938 m., 
norėtų jas atgauti.

Atominis sprogimas jau 
pravestas Nev. dykumoj

Las Vegas. Nevada. — 
Bandomasis atominis spro
gimas, kuris dėl blogo oro 
buvo atidėtas per kokias 2 
savaites, pagaliau buvo pra
vestas šį ketvirtadienį, auš
tant (8-tą valandą New 
Yo.rko laiku.)

Šis sprogimas buvo 44- 
tas iš eilės kontinentalinėje 
Amerikoje. Jis turėto jėgą, 
lygią 40,000 tonų TNT ir 
buvo du kartu pajėgesnis, 
negu atominės bombos virš 
Hirošimos. [

Sprogimas buvo perduo-. 
tas per radiją ir televiziją. 
Šimtai laikraštininkų rado-

si vietoje. Jie stebėjo spro
gimą iš 8 mylių atstumo.

Bremenas, V. Vokietija.— 
2,000 darbininkų užėmė Go
liath automobiliu fabriką ir 
pradėjo sėdėjimo streiką. 
Valdžia sako, kad už strei
ką atsakomingi komunistai.

Londonas. — Yorkshire 
streikuoja 44,000 angliaka
sių, Londone 11,000 autobu
sų vairuotojų ir kondukto
rių. Streiką planuoja Li- 
verpoolio uostininkai.

Buenos Aires. — Didelis 
skaičius žymiausių Argen
tinos intelektualų pasirašė 
po peticija už atominių 
bandymų pabaigimą.

Ike kalba vienaip, kitaip...
Washingtonas. — Trečia

dienio spaudos konferenci
jų to prezidentas Eisenhow- 
eris padarė ilgoką miglotą 
pareiškimą apie Saiko vais
tus. Kai tas baigėsi, jis vėl 
buvo b o m b a r d u o j a mas 
klausimais apie Quemoy ir 
Matsu.

Jo atsakymai buvo ir vie
nokie ir kitokie: gal ginsi
me, gal ne. Panašiai jis at
sakė ir praeitą savaitę. Tik 
vieną naują dalyką jis pri
dėjo šiuo kartu: Amerika 
atydžiai stebės karinius 
prisirengimus Kinijos kran
te. Kol atrodys, kad jie 
tik prieš Quemoy ir Matsu, 
nežinia, kas bus daroma, 
bet jeigu prisirengimų dy
dis rodys, kad tai prieš 
Formozą, — na, irgi neži
nia, kas bus daroma.

Vyras šautuvu rankoje gynė 
savo bute pamišusią žmoną ,

Bethel, Vt. — Taikos tei
sėjas Manuel Miller su šau
tuvu rankoje bandė apginti ’ 
savo pamišusią žmoną, kad 
policija jos neišvežtų į be
protnamį. Jis atsisakė įleis
ti ligoninės pareigūnus ir 
policiją, sakydamas, kad vi
sas dalykas yra jo asmeniš
kas reikalas.

Tik kuomet policija įlei
do ašarinių dujų į jo butą, 
Manuel Miller ir jo žmona

ORAS NEW YORKE 
Giedra, kiek vešiau.

ligoninę, jis į kalėjimą.
Milleriai turi tris vaikus, 

11 metų berniuką ir 10 me
tų dvynius, mergaites. Kai 
jų tėvai buvo policijos ap
supti ir užsibarikadavę, 
vaikai grįžo pietų iš mo
kyklos, buvo įleisti, pavalgė 
ir vėl išėjo mokyklon. Grįžę 
tą dieną iš mokyklos jie tė
vų jau nerado.

t
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SAIGONE—KAS TEN DAROSI?
SEKAMĄ SEKMADIENĮ Paryžiuje bus musų ša

lies valstybės department© sekretorius Mr. Dulles. Jis 
ten tarsis su Francūzijos užsienio reikalų ministru An
toine Pinay ir Anglijos užsienio reikalų ministru Mac- 
millanu.

Pranešimai skelbia, kad pirmuoju jų darbų dieno- 
tvarkio punktu bus Indokinijos reikalų apsvarstymas, 
bendros pozicijos nustatymas link einamųjų įvykių Pie
tiniame Vietname.

Kas gi ten darosi? Kodėl dabar ir vėl trijų di
džiųjų valstybių užsieniniai ministrai imasi Vietnamo 
klausimą spręsti?

VIETNAMAS, kaip žinia, einant Ženevos konferen
cijos nutarimu, yra perkirstas pusiau: Šiauriniame Viet
name, iš kurio francūzų jėgos visiškai pasitrauks dar 
šį mėnesį, viešpatauja liaudis, liaudiškoji vyriausybė, va
dovaujama Cho Chi Minh’o. Ten viešpatauja tvarka ir 
ramybė. Žmonės džiaugiasi, kad francūzai visiškai iš 
ten pasitrauks ir jie, vietnamiečiai, kurs nepriklausomų, 
laisva ir naują gyvenimą.

Bet velniava vyksta Pietiniame Vietname, ypatin
gai jo sostinėje Saigono mieste, kur dar tebėra franūzų 
jėgos, kur turi pretenzijų ir įtakos mūsų šalies valstybės 
departmentas.

Saigone verda naminis karas . Kai kurių “religinių 
grupių” vadovaujamos armijos kovoja prieš francūzų 
ir amerikiečių pripažintos valdžios, kuriai vadovauja 
katalikas premjeras Ngo Dinh Dieni, armijas.

Pietinio Vietnamo “imperatorius” Bao Dai,—dide
lis laidokas ir arklių lenktynių mėgėjas,—tebesėdi Fran
cūzijos Rivieroje ir ten linksminasi, ūžia.

Francūzai palaiko “imperatorių,” kurio vietnamie
čiai neapkenčia, nes jį francūzai jiems primetė.

Saigone susidarė Revoliucinis Komitetas, neseniai 
paseklbęs, kad jis “imperatoriaus” Bao Dai nepripažįs- | 
ta, jį atmeta. Premjeras Diem iš karto ėjo su Rev. Ko- | 
mitetu, vėliau pradėjo laižytis prie “imperatoriaus.”

Yra sakoma, kad Revoliuciniame Komitete “įsiver
žė keletas komunistų,” kurie ir varo ten savo politiką. 
Sakoma, būk premjeras Dienias esąs tik Revoliucinio 
Komiteto įrankis; sakoma, jis negalįs nieko pats padary
ti, bet turįs atsiklausti to komiteto. |

Mūšiai tačiau tebeina. Valdžios priešai persimeta į i 
partizaninį karą, kuris išsiplėtos visame Pietiniame 
Vietname.

Na, ir šitie visi įvykiai taip sumaišė, taip sunarplio
jo visus siūlus, kad šiandien nieks tikrai nežino, kas 
Saigone darosi. Francūzai sako, reikia remti Bao Dai, 
Amerika sako, reikia remti premjerų Dienia; anglai 
turi savo tuo reikalu pažiūras.

Bet tiek Washingtonas, tiek Londonas, tiek Pary
žius bijosi, kad Pietinis Vietnamas nepereitų į liaudies, 
į žmonių rankas, panašiai, kaip šiaurinis Vietnamas.

Prisipažinsime, nors mes, rodosi, sekame atidžiai 
žinias iš Saigono, nežinome iš tikrųjų, kas ką ten at
stovauja. Yra, mat, ir cenzūra, kuri aštriai košia iš 
ten siunčiamas žinias.

Na, ir dėl to Paryžiuje ir bus šis klausimas lukšte
namas. Kų “trys didieji” nuspręs, liekasi palaukti ir 
pamatyti.

I r

JEI FRANCŪZIJOS imperialistai būtų turėję už
tenkamai smegenų, jie galėjo iš Vietnamo pasitraukti su 
garbe, panašiai, kaip anglai imperialistai pasitraukė iš 
Indijos, iš Burmos, iš Ceylono.,Bet francūzai imperialis
tai buvo perdaug godūs ir kvaili.

Tuojau po karo jie buvo pripažinę Vietnamo val
džių, kurios priešakyje tuomet stovėjo Ho Chi Minh, 
komunistas.

Bet vėliau jie tų pripažinimų atšaukė. Apsigalvoję, 
jie manė, kad, su Amerikos pagalba, jie galėsiu Vietna
mą pasilaikyti taip, kaip laikėsi prieš karų,—savo ko
lonija.

Prasidėjo karas,—karas, kuriame žuvo net ir lietu
vių, pasiųstų ten su kitais francūziškais legionieriais. 
Vietnamo liaudis nebijojo stoti su ginklu ir kariaut. 
Ji žinojo, už kų kariauja.

Francūzai imperialistai, norėdami sutvirtinti savo 
jėgas, Bao Dai paskelbė “imperatorium”—Bao Dai, ku
ris yra prasiradęs, kuris yra vietnamiečių neapkenčia
mas ir net nedrįsta ten gyventi!

Karas tęsėsi per apie septynerius metus. Jis daug 
lėšavo Francūzijai, daug, žinoma, atsiejo ir vietnamie
čiams. Nemažai ginklų sukis'o ten ir mūsų šalies val
džia. Viskas vyko panašiai, kaip prieš virš > penkerius 
metus Kinijoje.

Na, ir kas gi laimėjo?
Karų laimėjo Vietnamo liaudis. Ženevos konferen- 

cU°je> pernai, buvo sutikta baigti mūšius ir laikinai 
Vietnamą perskelti beveik pusiau, šiaurinis Vietnamas 
paliekamas vietnamiečiams, o Pietiniame—po dvejų me
tų pravesti laisvus balsavimus, kad žmonės galėtų pa
sisakyti, kaip jie nori gyventi, kokios valdžios jie pa-

ĮVAIRUMAI
Jaunutis

Įdomus mūsų pasaulis
Atsiminimai iš Lietuvos

“DIEVO RYKŠTĖ”— 
ATILA

Pasirodė neva istorinis 
judis “Sign of the Pagan,” 
bet iš jo, kaipo komercinio, 
istorijos nedaug galima pa
simokyti. Vienok jis kelia 
žingeidumų apie Atilų ir 
hunus.

Gas gi buvo tas Atilą, ku
ris save paskelbė kaipo 
“Dievo Rykštė”? Kas buvo 
hunai ir iš kur jie atėjo? 
Kodėl tokia iškilusi jėga vė
liau pražuvo?

Hunai apie trys ar du 
šimtai metų pirm dabarti

nės metskaitos gyveno 
Mongolijoje ir Sibire į piet
ryčius nuo Baikalo ežero. 
Tai buvo klajoklių tauta, 
kuri gyveno augindama gal
vijus ir medžiodama miškų 
žvėris.

Apie du šimtai metų pirm 
dabartinės gadynės hunai, 
apsijungę, užpuolė Kinija ir 
laimėjo pergalę prieš jų. 
Dabartinės gadynės išvaka
rėse hunai suskilo į pietinių 
ir šiaurinių grupes. Pieti
niai hunai pasidavė Kini
jai ir ten jie susiliejo su jau 
gyvenančiais žmonėmis.

Šiauriniai hunai, ieškoda
mi naujų ganiavų, laipsniš
kai kraustėsi linkui vaka
rų Uralo kalnų ir į dabar
tinės Kazakstano tarybinės 
respublikos plotus. Dabar
tinės gadynės antrame am
žiuje hunai jau persįkėlė į 
vakarinį Volgos krantų ir 
pasiekė Dono upę. 375 me- 

! tais hunai, vadovystėje Ba-

savo apsėjo ; nueidavo mal
kų kapoti, žiūrėk, traukia 
išsišiepęs kirvį iš kojos; o 
kiek kartų jis įmaklino su 
degančia liulka į bažnyčia! 
Mociejaus liulka būdavo su 
pintiniu cibuku ir su ant
vože ; nesvietiškai smir
dėjo ir parpė; kaimiečiai 
sakydavo, kad Motiejus ty
čia laiko liulkų uždengęs, 
kad varlė neįšoktų. Mo
tiejui nereikėjo su piršliais 
pačios ieškoti, jį girta ap
vesdino karčiamoje su trijų 
mėnesių kraičiu. Po ves
tuvių, už šešių mėnesių, 
Mociejienė susilaukė ber
niuko,- kuriam vardų davė 
Jonuko. Perankstyvas kū
dikio gimimas kaimo mo
teryse sukėlė įvairių kal
bų, bet greitai ir apsirami
no; vienos paskleistus gan
dus atmušė, kad gimimas 
buvo nelaiku, o kitos sakė,

I kad ji paeina iš Lenkijos 
ir kad lenkės trumpiau 
vaikšto nėščios.

Už trijų metų Jonuko gi
mimo Mociejienė gimdė an
trą kūdikį. Nesvarbu, jog 
viso kaimo močiutės buvo 
sukviestos ir per 2 dienas 
gelbėjo gimdyme, o ant ga
lo buvo pašauktas gydyto
jas, vis vien kūdikis ir Mo
de j ienė mirė; sakoma, kad 
kūdikio galva buvo perdi- 
dėlė. Antros pačios Mode-; lamino, persikėlė į vakarinį 
jus nevedė.

Pas Motiejus už piemenu- 
kę tarnavo pamestinukė 
vardu Agotukė. Dar Mo
tiejus nebuvo vedęs, kai jo 
motina sakydavo, jog Ago
tukė už keleto metų bus 
mano marti. Kaip sykis jai 
ir atiteko Mociejienės vie
ta.

Agotukė buvo smulkaus 
sudėjimo, balto kūno, o 
tamsių plaukų, gi iš po 
tamsių plaukų jos mėlynos 
akys labai puošė jos smul
kų veidelį. Niekad niekas 
jos nematė liūdesyje, — ji 
visuomet savo šypsena iš
gaudavo iš kiekvieno užuo
jauta. Jos rankose darbas 
sudegdavo; einant į bakū
žę, su ja eidavo vienoj ram 
koj glėbys malkų, o kitoj 
viedras vandens. Bemel
žiant, karvė spirdama per
kirto jai lūpa, už tai jų vi
si vadindavo zuikiaveide.

Mociejų Jonukas — jei 
taip galima vadinti — gra
žiai augo ir iš jaunų dienų* 
buvo galima įmatyti, jog 
turės nepap rastus gabu
mus. Kurie tai numatė, iš 
tiesų neklydo, nes vos bam
blys būdamas kad padary
davo tabakerką, I 
antvožę neišskrisdavo nė; 
viena dulkė tabako. Iš kar
to darydavo paprastas ta- 
bakerkas, o vėliau iš4 čia- 
čotkos ponams ir kuni
gams.

(Bus daugiau)

Dono krantą ir ten nugalė
jo gotus ir kitas gyvenusias 
tautas. Netrukus hunai ap
grobė dabartinę Ukrainą, 
pasiekė Karpatų kalnus, o 
kitos jų grupės veržėsi į 
K a u k a z a, Mesopotamia ų, 
Mažųjų Aziją ir ten sumu-j 
še atskiras ir daug kultū- 
riškesnes tautas.

Penktame šimtmetyje da
bartinės gadynės hunai jau 
pasiekė ir lietuvių apgy
ventus plotus. Nuo jų puo
limų kentėjo ne vien slavų 
tautos, bet pradėjo jausti 
jų jėgą net Romos imperi
ja.

Pasakos ar tikrove
Apie hunus kas yra isto

rijoje, tai vien žinios iš blo
gosios pusės. Jie “žiau
rūs, “negražūs,” “lauki
niai,” “tikri pabaisos.”

Manau, kad kiekvienas 
užpuolikas yra net baises
niu perstatomas, kaip jis 
yra. 
tyti 
mus 
upę, 
tos, 
tantį metų vėliau po hunų 
antplūdžio. Ten autorius 
rašė, kad lietuviai buyo

(Tąsa iš praeito “Įvairu
mų” numerio)

Jeigu įgudusiam rašytojui 
prisieitų apibūdinti šiuodu 
atpusku, tai jis pavaizduo
tų bažnyčią bičių aviliu, 
karčiamų antru aviliu, ku
riame spiečius išsispietęs 
apsistoja, o Šipulių kaimo 
bernus tranais, kurie tarpe 
bažnyčios ir k a r č i a m o s 
siautėdavo su kumštimis, 
pilnomis kišenėmis akmenų 
ir buožėmis, apdaužydami 
be reikalo nekaltus ir nepa
žįstamus maldininkus.

Per šiuodu atpusku Ši
pulių kaimo bernai taip įsi
drąsindavo, kad jiems nuė
jus į kitų parapijų atpus- 
kus, visas jaunimas prieš 
juos drebėdavo. Nežiūrint 
to, kad kitų kaimų bernų 
seilės varvėdavo žiūrint į 
Šipulių kaimo mergas, jie 
neturėdavo drąsos prieiti ir 
užkalbinti, nes tas reikštų, 
kad patys savo kraujuose 
pasimaudytų. Anais laikais 
buvo daug sunkiau pirš
liams atvažiuoti į Šipulių 
kaimą, negu dabar fašis
tams pradėti atominį karą. 
Kartais pasitaikydavo, kad 
piršliai įslinkdavo slaptai, o 
bernai, sužinoję apie tai, er
žilą uždarydavo kiaulinin
ke, o vežimų užkeldavo ant 
kiaulininko; piršliai smuk
davo iš kaimo, it dipukai
iš Lietuvos. Kadangi kai-! 
mas didelis, tai ir bernų bū
davo daug, o jiems vadova
vo Česnakų Antanas, kurio 
pečiai buvo platesni už 
tvarto duris, o kumštis di
desnė už avino galvą. Čes
nakų Antano žodis virsda
vo įstatymu ne tik šipulių 
kaime, bet ir apylinkėje.

Kur vieškelis įsikirsdavo 
į kaimą, kampe pro sodo 
medžius, žiemos laiku buvo 
galima įmatyti trobesiai, 
kuriuose gyveno ūkininkas 
Motiejus. Kaip jo tikra 
pavardė, šipulių kaimie
čiams nebuvo žinoma; gal 
kur kanceliarijoje ir buvo 
žąsies plunksna užrašyta, 
bet vargiai ir Motiejus apie 
tai žinojo. Tačiau, vargiai 
ar buvo Šipulių kaime bent 
vienas, kurį tikra jo pavar
de vadindavo, — jų pavar
dės eidavo nuo jų išvaiz
dos ir elgesio. Pavyzdžiui, 
Lieponį kaimiečiai pradėjo 
vadinti Šutilu, dėl to, kad 
jis ir vasaros metu dėvėjo 
kailinius; Baravyką vadin
davo Svilium, dėl to, kad 
svilindamas kiaulę sudegi
no; Pranašą praminė Va- 
lasnyku, nes kai skerdžius 
pas juos valgė, tai blynuo
se atrado plaukų.

Motiejus nebuvo didelis, 
bet petingas-kežnėtas, šva
rą nelabai mylėdavo . Šu
tintas bulves lupdamas na
gus šluostydavo galvos 
plaukuose, tad vasaros me
tu labai vabalai zvimbda
vo aplink jo galvų; lėto bū
do ir trumpos atminties bu
vo žmogus. Kartais išeida
vo arti su švarku, o parei
davo namo be švarko, pali
kęs po velėna; išeidavo ja
vų sėti, tai žiūrėk, kad ne

Teko savo laiku skai- 
apie lietuvių įsiverži- 
į Ukrainą, per Bugo 
srityje Lietuvių-Bras- 
kuris buvo veik tūks-
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Daktaro Saiko išrasta 
formulė dėl anti-polio čiepų 
jau yra žinoma medikams 
daugelyje šalių. Britanijo
je,. Skandinavijoje ir Suo
mijoje tie čiepai jau gami
nami.

geidauja.
Dabar yra visokių spėliojimų, visokių pranašysčių.
Vienas aišku: francūzai turės iš Vietnamo visiškai 

pasitraukti. Jie ten perdaug jau susikompromitavę. 
Yra spėjimų, būk mūsų šalies valdžia bandys imti glo
boti Diemų ar kurį kitų vietnamiškį čiang kai-šekutį. 
Mums rodosi, tai būtų blogą. Nereikėtų mums kištis 
į Vietnamo reikalus. Reikėtų palikti juos išsispręsti pa
tiems vietnamiečiams.

Na, bet matysime! ■ *
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balnų, basi, užpuolimų da
rė baisiai kaukdami, o jų 
kardai apkrekėję žmonių 
krauju.

Taip ir apie hunus isto
rikas Jordanis rašo, kad 
hunų .veidas nuolatos buvo 
murzinas, akys panagios i 
dvi skyles. Jų baisioje iš- 
žiūroje tik ir tveskė savimi 
pasitikėjimas ir neišpasa
kyta drąsa. Hunai savo kū
dikius nuo mažens auklėjo 
prie žiaurumo. Hunai bu-, 
vo nedideli ir, nepaslankūs, 
bet labai vikrūs ant arklių. 
Sakoma, kad jie savo veido 
smakrus tyčia .kardais su
raižydavo, kad atrodytų 
baisesni. Yra tvirtinama, 
kad hunams neaugo nei 
ūsai, nei barzda. Kalba jų 
susidėdavo iš nedaugelio 
žodžių, smarkių šūkavimų.

Jie kojas apsivyniodavo 
avių arba ožkų kailiais, ap-

Istorija ir informacija
Rašo D. M. šolomskas

rėdalus gaminosi taipgi iš 
kailių. Jų šėtroš būdavo be 
stogo, sakoma, kad jie ir 
ugnies niekados nenaudojo 
—valgė žalių mėsa, arba 
kiek pašildytų po balnu ant 
arklio jojant. Suprantama, 
kad pasakoma apie hunus 
tik blogoji pusė. Tūli “is
torikai” net kaltina juos, 
kad jie “nemokėjo pride
rančiai kariauti.” Keista! 
Ir kam hunai turėjo moky
tis europiečių karo būdų, 
kad jie su savo sena takti
ka sėkmingai mušė europie
čių armijas? Išeina, kad 
hunų karo būdas buvo ge
resnis, tinkamesnis, nes jie 
likdavo pergalėtojais.

I

Atila — “Dievo rykšte”
Sakoma, kad hunų kara

lius Atila kovoje už apvie- 
nijimų jėgų 444 metais nu
žudė savo brolį Bledų. Ta
da apvienytos hunų jėgos 
nukariavo atskiras graikiš
kas ir kitokias valstybėles 
Balkanų pusiasalyje, užklu
po Bizantija, privertė jos 
valdonus mokėti hunams 
donį.

Hunų karalius Atila, sa
koma, patsai pasiskelbė, 
kad jis yra “Dievo rykštė.” 
Ir hunai pasirodė, kaipo ko
kia Dievo pabauda.

Tų laikų Europos valdo
nų armijos negalėjo įrieš 
hunus atsilaikyti. Kur tik 
hunai perėjo, tai tartum 
kokia audra viską nušlavė 
— miestus, gyvennamius, 
galvijus ir žmones arba iš
žudė, arba išsivarė.

Valančauskas .sekamai 
užrašė: “Atila, hunų ka
ralius, pamuše T r a k i j ą,

Graikija ir Vokietijų, pri
siartino prie Italijos žemės 
ir apgulė Akvileja miestų. 
Ilgai negalėdami tenai įsi
griauti, pamatė, jog gan
drai arba gužučiai jau ne
ša savo vaikus iš miesto, to
dėl suprato, kad miestas 
turės veikiai pasiduoti, — 
surėmė ir įsigriovė į Akvi
leja. Atidaręs sau tuos var
tus, Atila galėjo drąsiai po 
visų Italijos žemę 
ti...”

Iš Italijos hunai 
veiksmus perkėlė į 
(dabartinę Francu z i j ą ) . 
Romos valdonai ten subūrė 
visas jėgas, kokias' tik ga
lėjo surinkti Europoje, ir 
451 metais, netoli Chalons, 
įvyko baisiausias mūšis 
tarpe hunų ir jų priešų. 
Hunai mūši pralaimėjo. Tū
li teigia, kad būk ten jie 
neteko apie 200,000 aic net 
300,000 užmuštų. Skaitlinė 
gali būti 'perdėta, bet ma
noma, hunų nuostoliai buvo 
labai dideli, nes pergalėto
jai nesigailėjo nei hunų vy
rų, nei moterų, nei vaikų. 
Hunai visur buvo su savo 
šeimomis.

Atilai pralaimėjus tų mū
šį, laipsniškai puojė jo ga
lybė. 453 metais jis mirė. 
Hunų valstybė pakriko, o 
žmonės susiliejo su tais 
žmonėmis, kuriuos hunai 
buvo nukariavę.

Pirmojo ir Antrojo pa
saulinių karų metu tūli ra
šytojai vokiečius vadindavo 
“hunais.” Tai istorinė ne
tiesa. Vokiečiai nėra hu- 

1 nu liekana.

klajo-

savo

Šis tas iš šen ir ten T
Ali ir jo dvi žmonos... lyga egzistuoja: poijęlė turi 

Pakistano moterų orga
nizacijos pradėjo smarkią 
kova prieš' premjerą Ali, 
kuris vedė antrą žmoną,— 
savo jauną sekretorę Aliją 
Saadi. Pirmoji žmona, Be
gun Hamida Ali, kuri jam 
pagimdė du vaiku, dar gy
va ir jis su ja gyvena. Bet, 
vadovaujantis Islamo (mu-

I sulmonų) nuostatais, vyras 
gali vesti keturias žmonafe. V-5 
“jeigu tam turi pagrindo.”

Bet kų reiškia “pagrin
das” ? Pakistano moterų 
organizacijos sako, kad 
vien jaunesnės moters pa
geidavimas nėra pakanka
mas pagrindas vyrui ieš
kotis kitos žmonos. Pa
grindas turi būti rimtesnis, 
sako jos.

Ką sako pats Ali? Tuo 
tarpu jis tyli. Jis vedė jau
nų Alijų, Vakaruose 
mokslintų merginą, tylo-1 roję rasta viena jos ranka, 
mis, tikėdamasis, kad nebus 
keliamas triukšmas. Dabar 
jis tik laukia, kad triukš
mas pasibaigtų. Taipgi ty
li jo pirmoji žmona, Hami
da: ji leidžia Pakistano mo
terų organizacijoms vesti 
jos kovų.
Švedijoje kalbama atvirai

Užsienio keliautojai daž
niausiai labai nustemba, su 
kokiu atvirumu Švedijos 
jaunoji karta diskusuoja 
lytinius klausimus. Prie
žastis tam yra paprasta: 
tie klausimai labai atvirai 
ir nuodugniai dėstomi vi
durinėse mokyklose. Pėda-1 egiptiečių, 
goge Elise Ottensen Jensen į arba Indijos 
sako, kad Švedijos viduri
nių mokyklų jaunuoliai ir 
jaunuolės (tarp 14 ir 18 
metų, amžiaus) atvirai mo
kinami, kad turėti lytinius 
santykius tarpusavyje nėra 
nusidėjimas, bet viena sų-
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būti tikrai įsimylėjusi.
Švedijos pedagogai sako:
“Kas kitose šalyse daro

ma po priedanga, slaptai 
ir neminint, mes pripažįs
tame faktu. Pasėkoje pas 
mus viskas švariau ir atvi
riau.”

Atrado statulos dalį
Paryžiaus didžiajame Lu

vro muziejuje randasi gar
sus senovinės Graikijos 
skulptūros šedevras, kuris 
žinomas po įvairiais var
dais: “Samotracijos Perga
lė,” “Sparnuotoji Pergalė” 
arba, trumpai, graikiškai— 
“Nike.”

“Sparnuotoji Pergalė? 
neturi rankų. Bet' ji vis- 
vien skaitoma vienu bran-, 
giausių senovinės skulptū
ros kūrinių. Dabar Samo- 

; trati jos saloje Egėjaūg jū-

Luvras išsiderėjo iš ^Grai
kijos valdžios, kad ta ran
ka būtu pristatyta. Atsitei
simui Luvras pasiųs Grai- 
kijon visą eilę kitų senovės 
Graikijos skulptūros pa
vyzdžių.

Jie nori savo kultūros 
paminklų

Londono, Paryžiaus, Ber
lyno, New Yorko, Chicagos 
ir kitų didmiesčių muziejai 
yra pilni skulptūros, tapy
bos, senienų ir kitų ekspo
natų iš senovės Egipto, se
novės Indijos, Romos, Grai- 

I kijos. Tuo tarpu, pačių 
graikų, Romos 

. muziejai be-’ 
veik tušti.

' Tos šalys jau seniai kelia 
klausimą, kad joftj». būtų 
sugrąžinti jų kultūriniai 
paminklai. Nurodoma, kad 
jie buvo išvežti, kai tos ša- 
, (Tąsa ant 3-čio pusi.)

8 pusi.—Laįsvi (Liberty)- Penktad., Gegužės (May) 6, 1H55
v
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Parengimai ir Laisves 
$10,000 fondo vajus

Aš labai atidžiai seku 
parengimus Laisvės $10,- 
000 fondo naudai. Nepa
stebėjau iki Šiol, kad nors 
vienas tokių parengimų bū
tų buvęs be labai gražių 
pasėkų. Jau įėjo istorijon, 
bet dar galima prisiminti 
patį pirmąjį parengimą, 
įvykusį Richmond Hill ba
landžio 3 d. Jau žinote, ko
kios gražios paramos jis 
davė mūsų dienraščiui. Ti
krai nepaprastas dalykas 
viename parengime atiko-‘ 
mis surinkti apie septynio-; 
liką šimtų dolerių!

Balandžio 22 d. Worces
ter, Mass., buvo Laisvės 
naudai parengimas.' Iš ten 
po parengimo gauta trys 
šimtai dolerių paramos. 
Dabar, štai, balandžio 30 d. 
Harrison - Kearny, N. J., 
įyyko tam pačiam tikslui 
pramoga. Tiesa, neskaitlin
ga fr buvo, kaip praneša 
mūsų korespondentas, — 
gal tiktai apie pora desėt- 
kų žmonių susirinko. Bet 
ten, matyt, susirinko dide
li, nuoširdūs Laisvės patri
otai. Ar žinote, kad ir tas 
nedidelis parengimas davė 
Laisvei net du šimtu do
lerių?

Balandžio 23 d. Philadel- 
phijoje įvyko koncertas, 

PASKUTINES HITLERIO DIENOS
(Pagal vokiško karininko Gerharde Boldto apsakymą)

(Tąsa)
KEITELIS—“IMPERINĖS BENZINO 

KOLONĖLĖS VIRŠININKAS”
Tai nebe tas Hitleris, kuris kadaise 

trykšte tryško energija, kokiu jį paži
nojo vokiečių tauta ankstyvesniais me
tais ir kokiu jį vis tebevaizduoja Ge
belsas savo propagandoje. Letai, vilk
damas kojas, jis, Bormano lydimas, pri
eina priexrašomojo stalo ir sėda prieš 
generalinio štabo žemėlapius, padėtus 
ant kits kito. Šių žemėlapių yra dešimt. 
Šiandien pasitarimas prasidės nuo va
karinės situacijos, t. y. nuo strategi
nės padėties vakaruose ir pietuose, ap
svarstymo. Tai įeina į OKV (Vokietijos 
ginkluotųjų pajėgų vyriausios vado
vybės) funkcijas. Pranešimą daro gane- 
rolas-pulkininkas Jodlis. Keitelis, nors 
jis ir vadovauja OKV, stovi kiek ato
kiau ir atrodo, kad jis nelabai sudomin
tas. Mes, jaunieji karininkai, savo tar- 

/ ’ pe vadinome jį “imperinės benzino ko
lonėlės viršininku”. Šis paniekinamas 
pavadinimas lietė daugiausia ne jo as
menybę, bet jo vaidmenį. Iš tikrųjų 
sunku geriau apibūdinti jo padėtį, kaip 
OKV vadovo. Jis turėjo teisę savaran
kiškai tvarkyti tik Vokietijos benzino 
atsargas, a visais kitais, ginkluotąsias 
pajėgas liečiančiais klausimais šis gink
luotųjų pajėgų atstovas turėjo tik klau

syti Hitlerio įsakymų ir vykdyti juos.
Jodlis pradeda pranešimą. Kiekvienas 

■įžodis, kiekvienas judesys apskaičiuo
tas atsižvelgiant j Hitlerio nuotaiką. 
Hitleris nepakenčia, kad būtų garsiai 
kalbama, todėl Jodlis praneša ramiai, 
tyliu balsu. Tai jam puikiai sekasi. Pa
dėtį Vakaruose vis dar visiškai nule
mia sužlugdytas puolimas Ardėnuose. 
Abi pusės dabar pergrupuoja jėgas. 
Po katastrofiško pralaimėjimo, net ge
riausiam norui esant, negalima prisi
rinkti jokių pergalingų pranešimų. To
dėl Jodlis, aiškiai stengdamasis, nega
dinti Hitleriui nuotaikos, pabrėžia sa
vo pranešime sėkmingus atskirų karių 

i veiksmus.
“Fiureri,” — sako jis ir rodo pieštu

ku kažkokį tašką žemėlapyje, —“ šioje 
aukštumoje už Mezenichto kaimo ketu
rių žvalgų būriui, feltfebeliui vadovau
jant, pasisekė paimti du belaisvius.”

Bet tai jau per daug net gi Hitleriui. 
‘Ah Jis pertraukia Jodlį rankos mostelėji- 

'■ Jodlis vėl kalba apie armijas ir
pabūklus. Italijoje priešas paspaudė abi 
mūsų armijas linijoje, esančioje kiek į 
šiaurę nuo Florencijos. Iš Jodlio pra
nešimo pobūdžio matyti, kaip jam sun
ku. Hitlerio nuotaika šiandien nekokia. 
Jodlis mėgina dar kartą. Dabar jis nu-

rodo į pionierių kuopos laimėjimus. Ši 
kuopa pasižymėjo ypatinga drąsa kontr
atakoje ties Florencija. Tarytum, paly
ginti su pasakišku šios pionierių kuopos 
laimėjimu, visa kita nieko nereiškia, 
jis prabėgom pateikia Hitleriui praneši
mą apie tai, kad Adriatikos rajone ke
lios divizijos atitrūko nuo priešo”. Tai 
praeina laimingai. Visi čia esantieji su
sižvalgo, jaučiasi tiesiog palengvėjimo 
atodūsis. Jodlis yra meistriškas žong- 

. lierius. Per ilgus darbo prie Hitlerio 
metus jis gerai pažinojo jo nuotaikas ir 
puikiai moka prie jų prisitaikyti. Per 
visą laiką Keitelis nė žodžio neištarė, 
jis netgi nedalyvavo padarant išvadas. 
Juk tai jam beprasmiška! Tik Geringas 
laikas nuo laiko įterpia porą žodžių, 
reikšdamas savo nuomonę apie operaci
jas sausumoje.

Hitleris, matyti, patenkintas Jodlio 
pranešimu. Jis kreipiasi į papulkininkį 
Joną, Keitelio adjutantą, ir juokauda
mas sako: “Jonai, gerai prižiūrėkite 
abu garbingus ponus, kad jie laiku nu
sileistų į slėtuvę oro pavojaus metu”. 
Aišku, kad abu jie, žinoma, puikiai 
vykdo įsakymus. Tai nenuostabu, kad 
Keiteliui davė užgaunamą “Liokeitelio” 
pravardę.

Ateina Rytų fronto eilė. Guderianas, 
kaip vokiečių generalinio štabo virši
ninkas ir tuo pačiu sausumos jėgų vy
riausiosios vadovybės viršininkas, iš 
pradžių apžvelgia bendrąją Rytų fronto 
padėtį. Jo pranešimas trumpesnis, prak
tiškesnis ir neturi nieko bendro su man
dagia Jodlio maniera. Tai paaiškina
ma, visų pirma, jo būdu, o antra vertus, 
ir jo pažiūra į Hitlerį. 1941 metais, 
puolimui prieš Maskvą sužlugus, Hitle
ris pašalino Guderianą. 1944 metais, po 
liepos 20 d. karinio pučo generolas Cei- 
cleris buvo pašalintas iš vokiečių gene
ralinio štabo viršininko pareigų posto. 
Guderianas vėl gavo fiurerio malonę ir 
buvo paskirtas į Ceiclerio vietą. Po lie
pos 20 dienos Hitlerio pasitikėjimas vi
sais karininkais ir generaliniu štabu, 
kaip žinoma, smarkiai pašlijo. Tokiu 
būdu Guderianas grįžo nelabai geram 
aspektui esant, bet vis dėlto, pirmaisiais 
po sugrįžimo mėnesiais — jo santykiai 
su Hitleriu dar buvo pakenčiami, kol 
1944 metų gruodžio mėn. dėl nesutari
mų strateginiais klausimais, reikalas 
priėjo ligi naujų susidūrimų. Reikia lai
kyti dideliu Guderiano nuopelnu tai, kad 
jam bent užteko drąsos prieštarauti 
Hitleriui. Šioje aplinkoje jis buvo be
veik vienintelis žmogus, išsaugojęs tiek 
pilietinės drąsos.

(Bus daugiau)

rengtas pagerbimui vetera
no veikėjo Jono Rainio. 
Nors tai nebuvo tik Lais
vės paramai ruoštas paren
gimas, bet jame buvo sto
rai prisiminta apie dien
raščio vajų, ir aukomis 
Laisvės prieteliai sudėjo 
virš dvejeto šimtų dolerių. 
Kiek anksčiau Elizabethe 
įvyko pažangiečių sueiga, 
ir iš ten nuo laisviečių au
komis gauta virš šimtas do
leriu. c

Dar nemačiau pilnų So. 
Bostone įvykusio parengi
mo rezultatų. Bet girdėtis, 
kad ir ten sueiga pavyko 
labai gražiai. \

Ką visa tai parodo ? Tai pa
rodo, kad mes visur turime 
pažangiosios spaudos rėmė
jų. Klausimas tiktai yra, 
kaip juos visus pasiekti, 
kaip su jais susieiti ir juos 
aukų paprašyti, jiems dien
raščio vajaus reikalus nu
šviesti? Neįmanoma visus 
juos jų namuose aplankyti. 
Neturime tiek jėgų. Netu
rime tiek vajininkų ir vei
kėjų.

Parengimai pasilieka be
veik vienintelė priemonė. Į 
parengimus sueina jeigu ne 
šimtai, tai desėtkai žmonių. 
Parengime graži meninė 
programa, karštas žodis ki

tas už Laisvės reikalus, ma
sinė atmosfera labai vei
kia mus visus. Todėl daž
nai mes, eidami iš namų į 
parengimus, galvojame pa
aukoti tiktai dolerį kitą, o 
parengime aukojame kele- 

' riopai daugiau.
Gegužės 21 ir 22— 
Lowellyje ir Norwood©

Todėl man labai džiugu 
> skaityti korespondencijose, 
kad Laisvės vajaus reika
lams įvyks greitoje ateity
je net du gražūs parengi
mai. Vienas įvyks Lowell, 
Mass. Tai bus gegužės 21 
d., šeštadienį. Kitas įvyks 
ant rytojaus, gegužės 22 d. 
Tai bus Norwood, Mass., 
parengimas. Žinau, kaip 
rūpestingai šių k o 1 o n i j ų 
Laisvės patriotai ruošiasi. 
Žinau, kad jų pastangas 
pilnai įvertins ir nuošir
džiai parems ne tik tų vie
tų, bet ir apylinkės pažan
gieji lietuviai.

Man labai džiugu, kad ir 
vėl mūsų menininkai va
žiuoja minėtuose parengi
muose dalyvius palinksmin
ti. Važiuoja, kaip garsina
ma, visas kvartetas, suside
dąs iš Mildred Stensler, 
Onos Stelmokaitės, Tado 
Kaškiaučiaus ir Jono Gry
bo. Abiejuose parengimuo
se Laisvės personalą atsto
vaus Dominikas Šolomskas 
ir Jonas Grybas. Užtikri
nu, kad šių parengimų da-

lyviai nebus suvilti tiek me
nine programa, tiek vaišė
mis. Bent jau aš iš gilu
mos širdies linkiu jiems ge
riausio pasisekimo.

Bet tai juk toli gražu 
dar ne visos kolonijos, ku
riose mes turime skaitlin
gus laisviečių būrius. Kur 
jos? Kodėl jos tebetyli?

Ypatingai man akin krin
ta Connecticut valstija. Ten 
visuomet turėjome labai 
darbščių laisviečių. Gaila, 
kad šiame vajuje dar ne
mačiau jų kiek smarkiau 
pasirodančių. Kodėl? Yra 
kuo susirūpinti.

Nežinau, kiek šios mano 
pastabos kam pagelbės. Ra
šau tuo tikslu, kad pabrėžti 
parengimų svarbą šiame 
dienraščio Laisvės vajuje. 
Kai kurių kolonijų draugai 
pradeda abejoti apie paren
gimų reikalingumą.

Laisvictis

Brockton, Mass.
Šiemet mirė daug seno am

žiaus lietuvių.
Vasario 28 mirė Jonas Ma- 

iukas (Malakauskas). Paliko 
žmoną Domicėlę ir dukterį 
Mrs. Rizel.

Kovo 9 mirė Elizabeth Ba
rus (Borusienė), gyvenusi 57 
Vine St. Paliko nuliūdime 
dukteris.

Kovo 9 mirė Walter Petru
lis. įGyveno 29 Ames St. Paliko 
sūnų ir dvi dukteris.

Kovo 17 mirė Peter Mile 
(Miliauskas). Gyveno 49 Mer
ton St. Paliko vieną dukterį, 4 
sūnus.

Kovo 27 mirė Domininką 
Jloženienė. Paliko 4 dukteris 
ir šešis sūnus.

Kovo mėnesį mirė Mrs. Ya- 
kavonienė. Paliko šešis šeimo
je. Jos viena duktė July Ya- 
kavonis yra Brockton City 
Mall Assessors pareigūnu, vi
sada su ja gąlima lietuviškai 
pasikalbėti miesto reikaluose.

Balandžio 5 mirė Peter Ar- 
mon, 72 m. Paliko du sūnus.

Velionis dirbo įvairiuose 
marketuose prie mėsos.

Visi palaidoti su religinėmis 
apeigomis, nors Armėnas nie
kad neidavo į bažnyčią.

> Žalimas

Kovo 26, 1955 m., mirė Pe
ter Stira. Paliko žmoną Ame
lia (Alkūnas), dvi dukteris: 
Mrs. Edmund (Helen) Zno- 
din, W. Bridgewater, Mass., ir 
Mrs. Victor (Lillian) Sharkey, 
Whitman, Mass. Amelia Sti- 
rienė yra susipratusi moteris, 
lanko mūsų parengimus.

Palaidotas laisvai Melrose 
kapinėse, Brockton, Mass.

Saginaw, Mich.
Balandžio 15 dieną mirė il

gametis šio miesto kyventojas 
J. Lingevičius (Lango). Tapo 
palaidotas balandžio 18 d.

Koresp.

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

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

Broome St. Pradžia 7 Vai. vakare.
Dainuos Novvarko rusų choras, I. 

Svirčenski — tenoras; Anna Pelajo, 
sopranas; A. Paliskevič, baritonas, 
ir kiti.

Prašome visus ir visas dalyvauti.
J. S.

Montello, Mass.
Draugiška parė ir išleistuvės i 

Meno Sąjungos Festivalį, mūsų žy
mių dainininkų Rožės Stripinis, Al
bert Potsius — įvyks 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 mylėto- 
jus-dainininkųs, kurie dalyvaus Dai
nų Festivalyje gegužės 14 ir 15 dd.

(88-90)

Draugiškas vakhras dienraščio 
Laisvės $10,000 vajaus sukėlimui, 
įvyks geg. 21 d., Liet. Taut. Name, 
8 Vine St. Bus draugiškas pasikal
bėjimas spaudos reikalais. Prie to, 
biskj pasilinksminsime.

Geo. Shimaitis.

Norwood, Mass.
Tai ir vėl New Yorko daini

ninkai Norwoode.

Gegužės 22-rą dieną su
eina lygiai metai laiko, 
kai newyorkieciai linksmino 
mus pastatydami čia operetę 
“Pepita.” Dabar jų grupė sy
kiu su pianistu Frank Balwood 
dainuos Norwoode rengiamoje 
pramogoje paramai specialiu 
Laisvės vajaus sukėlimui $10,- 
900. Šis puikus parengimas su 
koncertine programa, taipgi ir 
su skaniais užkandžiais yra 
rengiamas gegužės 22 dieną, 
Finų svetainėje, Norwood, 
Mass.

Muzikai ė programa prasi
dės 3 vai. popiet. Kaip matote, 
tai bus gražus parengimas šio
je apylinkėje ir labai svarbiam 
tikslui. Todėl mes kviečiame 
visus Norwoodo ir apylinkės 
Laisvės patrijotus atsilankyti j 
šį taip svarbų parengimą ir 
dar sykį pasidžiaugti newyor- 
kiečių gražiai skambančiomis 
dainomis, nes tokių progų ma
žai pasitaiko. Taipgi atvažiuo
dami dainininkai atveš ir kal
bėtoją drg. D. M. šolomską, 
veikloje už demokratinius 
žmonijos reikalus, taipgi ir už 
pasaulinę taiką. Taipgi rengė
jai, kviesdami visus į šį pa
rengimą, iš kalno taria širdin
gą ačiū tiems, kurie atsilankys.

P. S. Laisvėje buvo rašy
ta, kad šio parengimo pradžia 
bus 5-tą vai. popiet. Dėlei pa
rankamo dainininkams, su
grįžti į namus, tapo pakeista į 
3-čią vai. popiet.

Malonėkite tai įsitėmyti.
Rengimo Komisija

Lowell, Mass.
PATAISAU KLAIDĄ; 
DAROME PAKEITIMĄ

Mano korespondencijoj pa
siųstoj Laisvei, pasakyta, 

kad šaukiamas LLD 44-tos kp. 
susirinkimas įvyks gegužes 8 d’ 
Bet ne. Kuopos susirinkimas 
yra šaukiamas šeštadienio va
karą — gegužės 7-tą d., 7 v, 
vakare.

Privalome visi nariai susiei
ti, kad galėtumėm geriausiai 
suplanuoti tą gražųjį parengi
mą, kuris yra- rengiamas Lais
vės naudai, May—gegužės 21 
d., ir kuriame New Yorko žy
mieji dainininkai ir kitokie 
meniniai talentai duos ilgą ir 
puikią dainų programą.

Reiškia, šią subatą įvyks k p. 
susirinkimas, kaip 7 vai. va
kare, bet būkite klube jau 
anksčiau.Lai būna geras ūpas 
visų išklausymui labai gražių 
laiškų!

Gegužės 7 d. LLD 44-tos kp. 
svarbus susir. Dalyvaukite vi
si nariai ir narės.

Geg. 21 d. LLD 44-tos k p. 
rengiamas gražus banketas 
■‘Laisvės” naudai su dailia 
dainų programa, kurią pildys 
“Aido-Sietyno” garsusis kvar
tetas iš New Yorko, vadovy
bėje MILDRED STĖNSLER. 
Tėmykite vėlesnius praneši
mus garsinimuose ir korespon
dencijose.

Birželio 12 d. Massachusetts 
ir New Hampshire lietuvių pa
vasarinis piknikas Maple Par
ke, Methuen, Mass.

Rengkitės jau dabar plačiai 
jame dalyvauti iš visur, nes 
gražusis pavasaris visus ly
giai vilioja į žaliuojantį miškų 
prieglobstį. Pasigrožėkime gi 
ta' tyra atmosfera, nes tik va
saros laiku joje tegalima gro
žėtis.

<*• Liepos (July) 3 ir 4 dieno
mis didysis dienraščio “Lais
vės’’ dviejų dienų piknikas, 
rengiamas Naujosios Anglijos 
lietuvių: Didžioji pikniko die
na bus sekmadienį— liepos 3 
d. Tą dieną bus gausinga dai
nų programa: chorai ir kito
kios meninės grupės puikiai 
palinksmins tūkstančius lietu
vių, suvažiavusių iš visur.

J. M. Karsonas

Šis tas iš šen ir ten
(Tęsinys iš 2-ro pusi.)

lys buvo okupuotos. Egip
te, pavyzdžiui, dabar beveik 
nėra obeliskų arba ierogli- 
fais prirašytų akmenų pa
vyzdžių, tuo tarpu, kai jų 
pilni užsienio muziejai. An
glai, francūzai ir kiti, ku
rie vienu ar kitu laiku oku
pavo Egiptą, be atsiklausi- 
mo išsivežė tuos turtus. 
Panaišiai ir iš Indijos.

UNESCO yra gavusi tiek 
ir tiek prašymų iš Indijos, 
Egipto ir kitų šalių, kad 
joms • būtų sugrąžinta, kas 
originaliai buvo jų. M.

Philadelphia, Pa.
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.

(89-95)

Vg. mininmmiimiiunnmuuiiiiuiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiHiintomIiimnif.imtiyn mmimumjujinuiuiji»mjnumwnu.mwnuii|u»ui^4t

Worcester, Mass. ,
I Gegužes 8
I

I PASVEIKINIMAS GRĮŽUSIO PAVASARIO, 
PAGERBIMAS MOTINŲ

i

i

Jau vėl susilauksime gražiojo gyvybę nešan
čio gegužės mėnesio. Malonu yra matyti kaip 
skubiai sužaliuoja medžiai, sužydi žolės ir 'gėlės. 
Šiuom tiek daug gyvybės ir grožio susikaupimo 
mėnesiu turime ir kitą ypatybę. Tai yra moti
nos pagerbimui skirta diena, antras šio mėne
sio sekmadienis.

Taigi, šiemet kaip ir kitais metais, Aido Cho
ras rengia šaunų pokilį, skiriamą motinų pa
gerbimui.

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

Apart specialiai paruoštų skanių užkandžių-- 
vaišių — Aido Choro mokytojas Jonas Dirvelis 
turi prirengęs tai dienai atatinkamą dainų pro
gramą. Kviečiame visus atsilankyti į šį gražiai, 
reikšmingai paruoštą pokilį. Niekur įspūdin
giau nepraleisite laiko kaip čia.

Rengėjai

--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- i

BALTIMORE. MD. /

Sekmadienį “ j ■ B
Gegužes-May

PIKNIKAS
Paramai Dienraščio Laisvės

Menininkai iš New Yorko
Duos Šaunią Dainų Programų

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 gražioje vietoje ir 

tyrame ore.
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Pagerbs įkalintą 
unijos vadą

Darbo unijų komitetas, ku
ris veikia apginti žymų malio- 
rių unijos ir bendrai darbinin
kų vadą Louis Weinstock ruo
šia jam gimtadienio sukakties 
banketą, nors jis pats ir nebus 
tame bankete. Jam sueina 52 
metai. Jis yra įkalintas kaip 
Smith Akto auka.

Banketas rengiamas gegu
žės 14-tos vakarą, Vengrų Na
me, 2141 Southern Blvd., 
Bronkse.

Serumas parduodamas 
su kita preke

New Yorko laikraštis World 
Telegram and Sun rašė, jog 
Salk čiepams serumo nuolat 
ateina į New Yorką, dakta
rams. Tuo tarpu miestas savo 
mokinių čiepams nebuvo gavęs 
nei lašelio.

Rašte leido suprasti, kad se- 
"umas pirmiausia siunčiamas 
ar per privatinius pasius atve
žamas perkantiems kitų medi- 
kališkų reikmenų. Rašo, jog tą 
girdėjo iš patikimų šaltinių.



Montreal, Canada
Atsibodo “nusavinta” 

nuosavybė?
Kiek metų atgal Kvebe

ko provincijos vyriausybė 
“suvalstybino” Montreale 
veikiančia Elektros, Gazo 
ir Šildymo sistemą. Kitais 
žodžiais, nupirko nuo pri- 
vatiškij savininkų, ir ši 
svarbioji kasdienio gyveni
mo įmonė buvo, taip sa
kant, valdžios rankose, nors 
elektros ir gazo naudoto
jai iš to jokios apčiuopia
mos naudos neturėjo. Bet 
štai šiomis dienomis pra
nešta, kad Duplesio valdžia 
jau veda derybas ir vėl ža
da parduoti privačiams sa
vininkams už $30,000,000. 
Ši įmonė dabar pereis į 
Trans Canada Pipeline Ltd. 
rankas.

Kaip žinia, šiuo laiku vy
rauja stiprus sentimentas, 
kad į Montrealą būtų pri
statomas Kanados gelmių 
natūralus gazas iš Alber
tos provincijos. Užuot Kve
beko valdžia pravestų šį 
planą gyvenime, parduoda 
elektros ir gazo įmonę pri
vačiams verslininkams, o 
šie, iš savo pusės, žada at
vesti natūralį gazą, bet ne 
iš Albertos, o iš... Ameri
kos (pro Torontą). Sako, 
kad tik laikinai. Paskiau 
gazas bus naudojamas iš' 
Kanados gelmių. Bet sykį 
amerikonai koją įkels, tai 
jau vargiai pasitrauks iš 
pelningų pozicijų. Tai ga
lės padaryti tik didelis Ka
nados žmonių spaudimas.

Ligoninė atsisakė duoti 
vaistų sergantiems 

kūdikiams
Kvebeko mieste pereitą 

savaitę penkių vaikų tėvas 
apsiskundė spaudos repor
teriams, kad ten esanti šv. 
Sakramento ligoninė atsi
sakė duoti vaistų jo trims 
sergantiems vaikams, ka
dangi jis bedarbis, ir nega
li už vaistus užmokėti. 
Pirmą kartą jis paaukojo 
vieną paintę^ savo kraujo 
(ligoninės paprastai moka 
$25) ir už tai gavo vaistų. 
Bet antrą kartą atsikrei
pus, kraujo jau nepriėmė, 
nes tai būtų per greitas au
kojimas, ir nedavė vaistų, 
kadangi tėvas neturėjo pi
nigų užsimokėti.

Visuomenėje dėl to kilo 
didelis pasipiktinimas.
Apmėtė akmenimis trau

kini su parlamento 
nariais

Balandžio 25 d. vakare iš 
Montreal© i š v a ž i u o j a nt 
traukiniu kai kuriems ka
bineto ministeriams bei 
parlamento nariams į Otta- 
wą — į federalę ir provin
cijų konferenciją, ' perva
žiuojant skersai Atwater 
avenue, traukinys buvo ap
mėtytas akmenimis ir ketu
ri vagonų langai išmušti.

• Tačiau iš keleivių niekas 
nesužeista.

Gelžkelių kompanijos par
eigūnai mano, kad tai ne
buvo taikyta į ministerius 
bei parlamento narius. Jie 
mano, kad tai buvo tik pa
prastas išdykusių jaunuolių 
darbas.
Organizuotai viskas galima

Sunkvežimių (trucks) 
kompanija, Miron et Freres 
Ltd., sutrumpinimui kelio
nės ir išvengimui vaizduo
tės užsikimšimo, išveždama 
iškastas žemes, vietoj va
žiuoti komercine Girouard 
gatve, pasirinko rezidenci
nę Regent gatvę. Tokių 
sunkvežimių važinėjimas, 
aišku, labai supurvina gat
vę ir sudaro pavojų žai
džiantiems vaikams. Gy
ventojai prašė ir protesta
vo. bet niėko negelbėjo. Pa

galiau motinos susiorgani
zavo ir išstatė skersai gat
vę pikieto liniją. Išstačiu- 
sios pikieto liniją ne tik 
kad sulaikė sunkvežimių 
važinėjimą, bet ir policiją 
privertė sutvarkyti minė
tus sunkvežimius.

Štai, ką reiškia organi
zuotumas !

Serga
Alekas Lukoša (iš Lon- 

gueuil) aplaikė vidurių 
operaciją. Ligonis randasi 
St. Jeanne d'Arc ligoninėje.

Magdalena Lyngnugarie- 
nė buvo ligoninėje, aplai
kė operaciją, o dabar jau 
randasi namuose, sveiksta.

Veronika Ramanauskienė 
puolė ir sunkiai susižeidė. 
Ligonė gydosi namuose.

J.

Teatruose
“INTERRUPTED MELODY” 
—ŠILTAI ŽMONIŠKA 
MUZIKINĖ DRAMA

Radio City Music Hall ro
domas naujausias filmas “In
terrupted Melody” yra tikras 
išganymas nuo įkyrių krimi- 
nalystėmis persūdytų filmų. 
Jame daug intensyvių momen
tų, vienok visi išsisprendžia 
jaudinančiu žmoniškumu.

šis filmas stovi visa galva 
aukščiau už daugelį vietos te
atruose rodomų kitų llolly- 
woodo kūrinių. Jo turinys — 
maždaug toks:

Australijos farmerio gražia
balsė jaunuolė Marjorie Law
rence (Eleanor Parker) prasi
muša į dainininkes ir net pa
siekia Mettropolitan Operą. 
Laimingai išteka už jauno, ką 
tik baigusio mokslą daktaro 
(Glenn Ford). Tačiau iškelia
vusi užrubežin operos gastro- 
Jėje ji suserga tuo baisiuoju 
vaikų paralyžuimi.

Daktaras meta savo profesi
ją, kurios jis tokiu ryžtingu
mu siekėsi, viską padeda gel
bėti žmoną. Bet jos pergyve
namos kančios ir mintis, jog 
jos gražioji operinė karjera 
baigta, puldo jos ūpą. Ji jau
čiasi esanti našta vyrui, kerš
tingai priešinasi jo pastan
goms ją gelbėti ir net žudytis 
bando.

Pagaliau jam pavyksta at
kurti joje norą gyventi. Net 
jos balsas pradeda sugrįžti. 
Vienok ji bijo publikos. Juk 
aktorės veiksmai dažnai riša- 
si su gražių blauzdų rodymu, 
sirenišku kūno vizgėjimu, gi 
jinai vos ratelinėje kedėje pa
sėdi.

Galutinas p ers i 1 au ž i m as
įvyksta, kai vyro draugas pa
siūlo jai dainuoti veteranams. 
Priminimas, jog ir “jie tokio
je pat padėtyje,” užžiebia jo
je viltį, kad ji dar galinti būti 
naudinga. Ji apkeliauja išti
sus frontus savo kedėje, atgau
na savimi pasitikėjimą. Su
grįžta operon tokiame dvasi
niame ir fiziniame atgimime, 
jog intensyviuoju veiksmo mo
mentu nejučiomis atsistoja be 
pagalbos.

Filmą gamino Metro-Gold- 
wyn-Meyer studijose; direkto
rius Curtis Bernhardt; gamin
tojas Jack Cummings. Scena
rijų parašė William Ludwig ir 
Sonya Levien, remiantis pačios 
dainininkės Lawrence aprašy
mu savo gyvenimo. Tėvo rolę 
vaidina Cecil Kellaway, bro
lio - manadžerio — Roger 
Moore. S.

Gal kils N. Y. mokyklų 
prižiūrovų streikas

New Yorko mokyklinių pa
statų priežiūros darbininkai 
pagrąsino streikuoti, jeigu jie 
negaus geroko algos priedo. 
Išeitų apie 3,000 darbininkų. 
Nariai ir unija jau nutarė 
streiką skelbti, liekasi tiktai 
paskirti dieną.

NewWko^fe^ZiniOT
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Dar pluoštas sveikinimų 
vilniečių suvažiavimui
1 ,a b a i d ž i u g i nauji e n a : At e i - 

na pas mane raštinei; mūsų 
nuoširdusis darbininkiško ju
dėjimo rėmėjas Felix P. Mal- 
kaitis ir sako : Aš noriu įstoti 
į ‘Joniko Klubą’ su $35. Jis 
aną dieną Vilnyje skundėsi, 
kad savo klube turįs atstovų 
nuo zanavykų, žemaičių ir ki
tų lietuvių, bet dar neturįs nė 
vieno nuo aukštaičių. Todėl aš 
noriu juos atstovauti. Nepa
mirškite apie tai pranešti ir 
Jonikui.

Sakau: gerai, drauguti, su 
mielu noru už $35 pasveikini
mą Vilnies jubiliejiniam suva
žiavimui tatai padarysiu.

O štai laiškutis nuo kito ge
ro spaudos rėmėjo:

“Čionai prisiunčiu čekį už 
penkis dolerius. Malonėkite 
pridėti prie Vilnies pasveikini
mo fondo. Draugiškai,

M. Klimas.”

Daugiau sveikinimų gauta 
sekamai:

S. J............ . ................ $5.00
S. Sasna ..................... 5.00
J. Warisonas ............ 5.00
Brooklynietis A............ 5.00
J. J. B1............................ 5.00
K. Milinkevičius .... 5.00
W. Lukmin .................. 5.00

Per Vincą Čepulį gauti 
sekami pasveikinimai:

Williamsburgieciai —$ 10.00
V. Čepulis .................. 2.00
A. Balčiūnas............... 1.00
P. Kapickas ............... 1 00
S. Griškus.................... 1.00
A. G ii manas ............. 1.00
J. Rušinskas............... 1.00
M. Krunklienė ........... 1.00
F. Bubnys .................. 1.00
A. Velička .................. 1.00
J. Laukaitis ................ 1.00
K. Joneliūnas............. 1.00
Širdingai.ačiū visiems.

A. Bimba

SERGA i
Balandžio 29 d. sunkiai su

sirgo K. Lesevičius. Atsikėlė 
eiti į darbą, pradėjo svaigti ir 
grįžo lovon. Manyta, kad gal 
vidurių netvarka, pašauktas 
gydytojas. Jis sakė,, kad lyg
svara netvarkoje.

Gegužes 2-rą nuvežtas į 
Flushing ligoninę, tyrimui.

Lankymo valandos nuo 1 
iki 8 vai. vakaro. V. K.

Harrimanas užgyrč
872 bilius

Praėjusioji Valstijos Seime
lio sesija priėmė 1,199 bilius 
įvairiausiais klausimais, reika
lėliais. Gubernatorius Harri
manas priėmė, pasirašė 872, 
kai kuriuos ir iš tų pasirašė su 
protestu. Kitus 327 atmetė.

Tarpe vėliausia pasirašytų 
yra padidinti paramą jos rei
kalingiems mokiniams. įsako 
kas metai pirm gruodžio 1- 
mos patikrinti mokyklas dėl 
saugumo mokinių gaisruose. 
Pakeičia laiką mokėjimo vals
tijos darbininkams algų. Mo
kės kas dvi savaitės, buvo mo
kama du kartus per mėnesį.

Gelžkeliečiai skelbia 
protestą prieš nedarbą

New Haven gelžkelių fir
mos darbininkai nutarė skelb
ti 24 valandų streiką protes
tui prieš atstatinėjimą iš dar
bo. Skelbia, kad nuo balan
džio 1-mos firma jau atstatė 
367 darbininkus. Taipgi pa
reiškia, jog nebedirbs viršva
landžių.

Darbą sustabdys visi kiti, 
apart tą dieną operuojančių 
traukinius. Streikas gal įvyks 
šį penktadienį. Dėl dienos te- 
bąąitaria.

Lietuv. Kultūros Centre skambės Netekusi vaiko šeima
dainos per

Kaip yra džiugu, kad mūsų 
menininkai iš daugelio miestų 
/ašo laiškus festivalio rengė
jams, apsiimdami dalyvauti ši
to festivalio programose. Jau 
turim kelis chorus, solistų, du- 
etistų, armonikistų, pianistų, 
šokikų, deklamatorių ir daug 
kitokių. Reiškia, skambės mū
sų menininkų dainos Lietuvių 
Kultūros Centre per dvi die
nas.

šitas mūsų meno festivalis, 
atrodo, bus vienas iš gražiau
sių, įvairiausių. Mes, rengėjai, 
taip sprendžiame iš to, kad 
gauname aukštai išsilavinusius 
ir talentuotus šio festivalio 
programų pildyto jus. TV reikia 
džiaugtis, kad mūsų meno 
žvaigždės iš daugelio miestų 
taip susidomėjo mūsų rengia
mu festivaliu ir kad noriai da-1 
lyvaus festivalio programose, 
ir linksmins žiūrėtojus.

Kalbant apie publiką, tai

Ragino pasmerkti ko
vą prieš skirstymą 
samdyme į darbą

New Yorko valdinė State 
Commission Against Discrimi
nation buvo sušaukusi konfe
renciją peržvalgai to, kas at
siekta pirma dešimtimi metų 
įstaigos gyvavimo. Taipgi no
rėjo patirti, kaip į tai atsineša 
visuomenė. Tad buvo sukvies
ti apie 800 atstovų iš tos įs
taigos skyrių, ir kitų žmonių, 
turinčių ryšio samdos ir visuo
menės ’ santykiuose.

Unijistų ir ypačiai negrų 
liaudies vadų kalbose jautėsi 
nekantrumas, kad diskrimina
cija iki šiol nepakankamai 
greit šalinama. Ragino pa
smarkinti veiklą.

Newyorkieciai važiuos 
į Jones bylos sesiją

Ateinantį antradienį, gegu
žės 10-tą, Washingtone įvyks 
visašališkosios Parole Board 
posėdis HOLC Building, Room 
402. Prasidės 10 vai. ryto. Tai 
įstaigai yra paduotas prašy
mas, kad darbininkų vadovė 
komunistė Claudia Jones bū
tų paliuosuota iš kalėjimo.

Kadangi Jones buvo nuteis
ta (einant minties kontrolės 
Smith Aktu) kalėti metus ir 
vieną dieną, tad gegužės li
tą jinai jau bus atbuvusi treč
dalį laiko. Įstatymai leidžia 
paliuosuoti atbuvus trečdalį 
laiko, bet tas priklauso nuo tų, 
kurie tai sprendžia. Tad, gre
ta jos pačios paduoto prašy
mo, to prašys ir delegacija.

Delegacija išvažiuos iš Penn
sylvania stoties vidurnaktį iš 
pirmadienio į antradienį. Susi-, 
tiks prie informacijų stotelės 
12-tą valandą.

Greyhound busų stoties šė- 
pelėje pradėjo kas nors keis
tai rėkauti. Pašauktas gyvulių 
globos įstaigos atstovas rado 
mažą bezdžioniuką.

New Yorke apie 50 detek
tyvų pastatyti stebėti įvairias 
viešas vietas tikslu pagauti 
nežinomą nepilnaprotį asmenį, 
grasinantį bombomis.

“INTERRUPTED MELODY” 
in CinemaScope and Color starring

GLENN FORD * ELEANOR PARKER - 
with ROGER MOORE • CECIL KELLAWAY

Directed byCURTIS BERNHARDT. Produced by JACKCUMMINGS* An M-G-MPietufO 
“Jaudinanti apysaka apie garsingą operos žvaigždę 
ir jos tragiškas išbandymas. Jums patiks Si apysa
ka, taipgi puiki muzika ir neužmirštinas suvaidini- 
nlmas!”

RADIO CITY MUSIC R ALL
U Showplace of tho Nation Rockefeller Center

dvi dienas
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reikia pasakyti sekanti žo
džiai : Gerbiamieji, įsigykite 
visi po -porą tikietų tuojau, 
kad žinotumėt, jog jau vieta 
svetainėje jums yra per abi 
dienas. Ir kodėl gf ne. Juk vis- 
tiek eisit. Kas gi galėtų išken
tėti neėjęs, žinodamas, kad 
mūsų Kultūros Centre skam
bės įvairios dainos mūsų ge
riausių ir talentuotų daininin
kų. žinoma, čia tik primini
mas. Mes tikrai žinome, kad 
jūs visi būsite ir visi sykiu gė- 
rėsimės, džiaugsimės gražiu, 
klasišku dainavimu.

Festivalio programos įvyks: 
šeštadienį, gegužės 14-tą 

dieną, 7 :30 vai. vakaro.
Sekmadienį, gegužės 15-tą 

dieną, 3-čią vai. po pietų, Li
berty Auditorijoj, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill, 
New York.

Širdingai visus kviečia,
Komisija

Ragina paskirti darbo 
žmonią atstovą į 
švietimo tarybą

New Yorko Mokytojų Uni
ja per savo atstovę Rose Rus
sell kreipėsi į majorą Wagne- 
rį. Prašė, kad jis į valdinę 
miesto švietimo tarybą paskir
tų tokius miesto gyventojus, 
kurie atstovauja žmones. Da
bar baigiasi 3 narių tarnybos 
laikas.

Mokytojų Unija pareiškia, 
kad turėtų paskirti bent vieną 
negrą, 1 darbininkų atstovą ir 
dar vieną moterį. Kad tie ski
riamieji taip pat būtų atsakin
gi tarnauti liaudies mokyk
loms — patys jose mokinęs!, 
ar kurių vaikai jose mokinasi. 
Suprantama, kad privatines 
turtuoliams arba religines mo- ‘ 
kyklas lankiusieji ir remian- 
tieji nenori suprasti, o kartais 
ir norėdami negali suprasti 
liaudies mokyklų padėties.

IŠTROŠKĘS AUTO

New Yorke prie Broadway 
ir 178 St. sunkvežimis dūrė į 
auto. Tas prarado kontrolę, 
tvojo į kitą einantį, paskiau į 
du pastatytus auto, kurių vie
ną įrito į tretįjį pastatytą. Šo- 
kinejantysis sustojo tiktai 
įvažiavęs į degtinių krautuvę 
per langą. Apskaičiuota, kad 
išlaistė apie $1,000 vertės deg
tinės ir vyno.

Taikos Krusada ragina 
veikti už taiką

Amerikinė Taikos Krusada 
atsišaukime į visuomenę pažy
mi, kad dabar yra geriausia 
proga laimėti taiką. Tačiau 
taika neateis be mūsų pastan
gų, reikia energingos veiklos.

Krusada pasiūlė, kad ne 
tiktai taikai apginti gyvuojan
čios grupės, bet ir" visos orga
nizacijos pasigamintų petici- 
jas-prašymus uždrausti atomi
nes ir hydrogenines bombas ir 
kitus įrankius karui. Prirink
tas parašų peticijas sugestuoja 
nuvežti-nusiųsti į UN sesiją 
birželio 20-26 savaitę, San 
Francisco, Cal.

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai 7

apleis New Yorką
William Blankenship, kurio 

15 metų sūnelis William tapo 
nušautas, sūnelį išvežė palai
doti netoli Tamaqua, kur jis 
buvo gimęs. Taipgi pareiškė, 
kad jis išsiveža ten ir likusius 
du mažuosius sūnelius, 11 ir 
6 metų. Vyriausias Douglas, 
18 m., jau tarnauja militariš- 
kose jėgose, paratruperiu. Tė
vas nebepasitiki miestu.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

traukė Sovietų ambasadoje 
Washingtone kartu su amba
sadoriumi Zarubinu.

Niekas ambasadoje ne ne
prisiminė, kad jie turėtų am
basadai savo pirštų nuospau
das priduoti. Į juos žiūrima 
kaipo į save gerbiančius žmo
nes, o ne kaipo į kriminalistus.

Jiems plačiai atdaros durys 
Maskvon, vison. Tarybų Sąjun
gom Jie ten, netenka abejoti, 
bus šiltai pasitikti ir gražiai 
priimti.

Tuo tarpu mūsų šalies du
rys užtrenktos bet kokiai de
legacijai iš socialistinio pa
saulio.

Tai kas ko daugiau bijosi ?

Baltimorėje užsidarė “Trem
tinių Draugija.” Ji surinkusi 
ir išleidusi virš penkis tūks
tančius dolerių. Priežastys už- 
e i d arym o n eparo d om os.

Ta draugija neturėjo atei
ties. Ji buvo suorganizuota pa
kenkti Lietuvai. Negarbingai 
gimė ir greitai pasimirė.

Panašaus galo susilauks ki
ti panašūs raketieriški pada
rai, kaip VLlKas ir ALTas.

Policija padarė kratą re
kordų, “dailiadaikčių” ii* 
smulkmenų krautuvėje 105 W. 
d 2nd St. Skelbia, kad visas 
“menas” susidėjo iš pornogra- 
fiškų paveikslų, rekorduotų 
“riebių” apsakymų ir juoke
liu.

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 (Canarsle) 36, N. Y.

(86-90)

ANTONY'S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP ?
ANTANAS LEIMONAS į

Savininkas 'i
!; 306 UNION AVENUE i| 

; BROOKLYN, N. Y. I| 

! Gerai Patyręs Barberis

• -t- >- • -t- -f--t -t--f--f- b• WWW WWW WWW(lk *<--•-#

^MATTHEW AJ:
BIJYUS

• I

;; (BUYAUSKAS) ■ •

:: laidotuvių ::
:; direktorius : i

:: 426 Lafayette St- ••
•• Newark 5, N. J. ::

MArket 2-5172 •’

4 |Hul. Laisvi (Liberty) Penktad., Gegužės (May) 6,1955

NEW YORK
HELP WANTED MALE

Siųierintendent. Dyckman & 2071 h 
Si. Gera apylinkė. Naujas 58 ;\mij 
namas. Alga $150 ar geriau; nuo 
Spalio iki Balandžio $170 j mėrtcsj, 
elektrą, telefoną, 4 rūmų apart, ir 
vonią. Turi būti mechanikas. Yra 
porteris pagelbėti jam. Fred J. 
Feuerbach, 205 E. 85thSt., Km. 207, 
N. Y. — RE. 4-3972.

* (87-89)

REIKALINGAS
S UPERINTEN DENTAS

3 Aukštų, 16 šeimų
St. Marks Ave., Brooklyn
4 Rūmai ir $30 j Mėnesj.

Anglis — Kontraktas
Tel. DI. 6-4975

(87-91)

MALE and FEMALE

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

REAL ESTATE

Parduoda savininkas. Garden^ CI-* 
ty. 6 rūmai (3 miegrūmiaD, Ranch. 
St. Ann’s Parapija. 4 mctnjl senumo. 
Center hall. 33x14 gyvenamasis rū
mas, valgymui rūmo kombinatas, 
divonai, akmeninė ugnavietė. 2 tile 
maudynės. Didelė moderninė virtu
vė su daug patogumų. Ekstra ban
giniai. Garadžius. Pilnai įtaisytas 
kiemas. Tuojau užimt inas. $21,000. 
Tel. PI. 2-4062.

(87-89)

Rinktiniai medžiais apauginti lo
tai, 2 ir 3 miegrūmių namai. Idea
liški atsistatytojams. $6,950 ir aukš
čiau. Maži jmokėjimai. 80% mort
gage. Shells, nuo $3,200 aukštyn, 
pabūdavo!i. 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 5-0743.

(87-108)

NEW HYDE PARK, 
mūrinis Fieldstone, 

valgymui rūmas, 
16 pėdų virtuvė.

Rinktinėje rezidencijoje. Nueinama 
į public ir parapijines mokyklas. 
Bušai ir krautuves arti. Mabel Bau
mann, 1933 New Hyde Park. Prieš 
Notre Dame kleboniją.

(88-90)

GROTE ST. 769 — 2 šeimų,' *2 ketu
rių rūmų apartment a i, 1 trijų rū
mų; 9 garadžiai. $22,500. Tiktai 
$7,500 jmokėjimas. Geros jeigos. Už
imt inas tuojau. šaukite Broker:
MO. 3-3788.

(88-91)

PARDUODA SAVININKAS—Tarp
tautinė apylinke. 241st St. Arti Mt. 
Vemon. 2 šeimų, 6 rūmų kiekvie
nas. Nauja 2 karam garadžius. Me
taliniai aluminum Awnings. Skiepas 
Ištaisytas del 3 šeimų. Visas namas 
tuščias. Tiktai $20,000—MO. 7-7657 

(88-91)

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

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

Parduoda Savininkas. 1-1/3 akrų. 
Gražūs senoviški namai. 11 saulėtų 
kambarių. 7 miegrūmiai, 4 vonios 
(viršutiniai rūmai gali būt uždaro
mi). Patogu didelei šeimai. Artrpa- 
rapijinių mokyklų. Dideli atviri ir 
uždaryti porčiai. Maudymosi privi
legijos. Dėl greito pardavimo $34,- 
000. Kviečiame pamatyt. Rye 7-1881

Hastings (on Hudson). Naujas 6 
rūmų namas, 2 maudynės, dailiai iš- 
dekoruotas, pageidaujamoje vietoje. 
Kiti (2) namai randasi Ardsley (on 
Hudson) Apkainuoti žemumu 30’s. 
Šaukite budavotoją.

x Hastings 5-0699

NUPIGINTAI PARDUODA SAVI
NINKAS — 3 aukštų, išmaliavota 
ir labai gerose sąlygose, West 80’s. 
Gali būti apartmentai ar rooming 
house. Nėra drausmių. Greitam 
pardavimui tiktai — $24,000. (apie 
$9,000 jmokėjimas). Turite pamaty
ti, kad įvertinti. Šaukit: EN. 2-1692 

. (89-95)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Nupigintai parduoda savininkas 
(iš priežasties nesveikatas). Lunch
eonette su soda fontanu. 6 dienos 
(nuo 7 A. M. iki 8 P. M.)r.Jl4gos 
$850—950 į savaitę. Puikioje to
je^ South Brooklyn. Stebėtina pro
ga porai. Prieinamai. Darykite pa
siūlymą. Rašykite: Box M2, Room 
880, 11 W. 42nd St., N. Y. C.

(87 90)




