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Gegužės II ir 15 dd. Įvyks 
LMS ruošiamas Festivalis.

Turėsime programos atlikė-

iš Massachusetts. i 
cut ir kitu vietų.

(’Žiulis busas, kupinas 
ninku ii’ svečių.

ditorijoj, Richmond Hill, N. Y.
Būkite šitoje meno š\entė.ie

Įdomus laiškutis:
o-

mano mamytę Eleną Kairionę- 
Trusk.

“Prieš keletą savaičių Jūs 
ieškojote R. židžiūno sceninio ; 
veikalo ‘Meilės Rykštė.’ Mano 
mamytė turėjo šį veikalą ir 
dabar siunčia Jums. Podraug 
ji Įdeda $5.00 Laisvės fondui.

“Nežinau, ai- Jūs mane atsi
menate. Mes seniai matėmės. 
Aš buvau mažytė, kai Jūs pas 
mus svečiavotės,— prieš virš 30 
metų.

“Mamytė iy aš linkime Jums 
didžias laimės. Atleiskite dėl 
maiur lietuviško rašto— retai 
kada aš jį vartoju...”

Varšuva. — Tarybų Są
jungos premjeras maršalas 
Bulganinas, kuris dabar 
randasi Lenkijoje, sakė, 
kad kvietimas laikyti Ke
turių Didžiųjų konferenci
ją bus rimtai ir smulkme
niškai svarstytas. Maskvos 
radijas sako, kad tokia kon
ferencija, kurioje Bulgani
nas, Eisenhoweris, Edenas 
ir Faure dalyvautų, būtų 
geras žingsnis link taikos.

Molotovas, kuris irgi Var
šuvoje,. rengiasi išvykti Vie
non, kur sekmadienį gal 
bus pasirašyta Austrijos 
taikos sutartis. Bet iš Pa
ryžiaus ateina žinia, kad 
sekretorius Dulles dar ne
tikras, ai' jis vyks Vienon 
šios savaitės gale. Gali bū-

ti, kad jis nevyks, nes jis 
nori, kad būtų susitarta 
ten esančių ambasadorių 
kiekvienu punktu.

Čia, Varšuvoje, pasitari-; 
mai dėl vieningo socialist]-1 
nių kraštų apgynos štabo 
eina prie pabaigos. Vakar 
užsienio koresp o n d e n t a i 
pradėjo spėlioti, kas bus to 
bendro štabo vyriausias ko- 
mandierius. Buvo nuomo
nių, kad tokiu bus maršalas
Konevas iš Tarybų Sąjun-į jeigu kelti paštininkų algas, 
gos arba Lenkijos maršalas' tai tiktai ant 5C. Bile ko- 
Rokosovskis. i ki didesni pakėlimą jis ve-

i 
Pasitarimuose kaip ste

bėtojai taipgi dalyvauja de-l 
legatai iš’ Liaudies Kinijos 
ir Vokietijos Demokratinės 
Respublikos.

Laiško autorė gyvena Pala
tine, 111., nedideliame mieste
lyje.

Aišku, Aldonos neatsimenu. 
Perdaug jau patiltėmis van
dens nubėgo nuo to laiko, kai 
ją mačiau—j 
tė mergaitė.

Lietuviškai Aldona rašo 
gražiai,— už tai nuopelnas pri
klauso jai ir jos mamytei.

Dėkoju gerb. Kairienei- 
Trusk už dovaną Laisvei ir už 
R. židžiūno veikalėlį, o Aldo
nai už laišką.

Pasirodo, kad veikaliuką 
“Meilės Rykštė” išleido Vilnis 
1924 metais. Jei Vilnies ar
chyve dar randasi tos knyge
lės, ją reikėtų pagarsinti ir lai 
žmonės Įsigija prisiminimui 
mirusiojo poeto R. židžiūno. |

ji gi buvo mažy-

Pasiekusioji mus spauda i.š 
Lietuvos daro nepaprastai ma
lonu, tiesiog gilų Įspūdi.

Vilniuje išeidinėjąs ilius
truotas žurnalas “švyturys” 
yra puikiai techniniai apdirb
tas ir turiningas.

Savaitraštis “Literatūra ir 
.Menas” išaugo i didžiulį laik
raštį, pilną Įdomių raštų apie 
literatūrą.

Mėnesinis žurnalas “Perga
lė” taipgi nu progresavo toli Į 
priekį.

Tenka priminti ir tai, kad 
ypatingai Lietuvos poetai, jau
ni žmonės, pilni energijos ir 
žinių, daug pasiekė poetinia
me meistriškume.

Skaitai jų kūrinius ir džiau
giesi. Skaitai, lygini juos su 
amerikinių dipukiškų poetų 
kūriniais ir galvoji: ten gyva, 
energijos kupina poezija, o čia 
—verksmai, dejonės, nusivyli
mai

Lietuvoje vis iškyla nauji 
vardai, nauji literatai—jauni 
žmonės, prasilavinę, prasisie
kę toli rašybinio žodžio mene.

Kaip džiugu! Kaip smagu!

į Buvę belaisviai j Amerika neatmeta 
I areštuoti: bus !
' * i

i armijos leisti i
New Yorkas. — Karinė! 

I policija suėmė du kareivius, j 
pašto tar- kurie buvo belaisviai korė-' 
J 1 Imt 8.8%. I jiečių-kinų rankose. Jie kai-' 

Atstovų butas jau anksčiau j tinami kaip kolaboratoriai, j 
tokia pat žymia dauguma i kaip nusikaltėliai pi'ieš' 

Amerikos karini u s į st: i ty- ■ 
mus.

Tie du kareiviai yra ser-l 
žantas James C. Gallager iri 
korporalas Harold M.| 
Dunn. Abu jie iš Brookly-! 
no. Armijos informacijos' 
biuras sako, kad abudu bu-j 
vę belaisviai buvo tapę ko-i 
munistais, kad jie išdavinė-! 
jo kitus belaisvius, skleidė' 
komunistinę propagandą iri 
net atsakomingi už kitų be-! 
laisvių mirtis, c •

T. S. taikos plano
Washingtonas. — Sena-1 

tas 66 balsais prieš 1.1 nu
balsavo pakelti 
nautojų algas

balsavo už toki pakėlimą.) 
Visas Kongresas tokiu bū-i 
du ėjo prieš prezidentą Ei-j 
senhowerj ir pašto virŠiriin-j 
ką Summerfieldą, nes jie j 
stoja prieš tokį pakėlimą. ■ 

Eisenhoweris įspėjo, kad

tuotų. Bet, kai}) atrodo, 
jo veto neturės galios, nes 
Kongresas balsavo už pa
kėlimą žymiai didesne dau
guma, negu dviem trečda-

Londonas. — Britanijos, 
Francūzijos ir Amerikos 
atstovai Jungtinių Tautų 
nusiginklavimo reikalų ko
misijoje palankiai, bet su 
rezervacijomis, priėmė Ta
rybų Sąjungos delegato pa
tiektą nusiginklavimo ir 
taikos planą. Britai ir fran
cūzai planą priėmė žymiai 
palankiau, negu amerikie
čiai, kurie reiškė daugiau -

I šia rezervacijų.
Amerikos delegatas ko

misijoje, James J. Wads
worth, išsireiškė, kad tary
biniai pasiūlymai “dar, kaip 
atrodo, nesiekia pakanka
mų saugumo užtikrinimų.” 
Bet jis plano tiesioginiai 
neatmetė. Washingtone pre-

zidentas Eisenhoweris sa
vo spaudos konferencijoj ir
gi tarybinio plano neatme
tė, nors apie jį kalbėjo šal
tai, sakydamas, kad “mes 
norime konkretiŠkų užtikri
nimų. kad Sovietai ateina 
su gera valia.”

Britanijos premjeras Ede
nas sakė, kad tarybinis pla
nas teikia viltį. Francūzi
jos atstovas nusiginklavi
mo komisijoje. Jules Moch, 
atsiliepė palankiausiai.

Amerikietis Wadsworth 
taipgi išreiškė savo nepasi
tenkinimą, kad Sovietai sa- 
vo planą paskelbė viešu
mon, nelaukdami, iki pati 
komisija ji svarstys užda
rame posėdyje.

Teismas iš naujo svarstys 
komunistų vadų apeliaciją
New Yorkąs. — Federa

linis teisėjas Edward J. Di
mock paskelbė, kad jis at
einantį pirmadienį iš naujo 
svarstys, ar pernagrinėti 11 
komunistų vadų bylą. Ko
munistu vadai, su Eliza
beth Gurley Flynn prieša
kyje, yra padavę apeliaci
ją. Jie sako, kad vyriau
siam apkaltinimo liudinin
kui Matusowui prisipaži
nus melavime, jų byla ti
kriausiai turėtų būti iš 
naujo spręsta.

Kaip yra žinoma, praeitą 
mėnesį teisėjas Dimockas 
patenkino dviejų komunis-

Japonijos karininkai 
atkeliavo j šią šalį

Washingtonas. — Į Ame
riką atvyko Japonijos avi
acijos generalinio štabo 
viršininkas Kentaro Uye- 
mura ir grupė kitų aukštų 
karininkų. Jie inspektuos 
Amerikos aviacijos bazes.

Oficialiai Japonija dar 
neturi karinės aviacijos, 
bet turi “oro gynybos jė
gą.” Tai tos jėgos viršinin
kais yra atvykę karininkai. 
Jiems, apart kitko, bus ro
domos atominės bazės.

Kirpėju unijos vadas ragino 
kirpėjus kalbėt už unijas...

Atlantic City. — Kirpėjų 
(barberių) unijos vadas 
Ernest Herbert sako, kad 
kirpėjai nepanaudoja visas 
progas kalbinėti savo klien
tus unijos reikalais. Žmo
gus, kurio barzda skutama 
arba plaukai kerpami, yra 
bejėgis ir paprastai turi 
klausytis visko, apie ką 
kirpėjas jam kalba. '

“Kodėl nekalbėti unijų 
naudai, kodėl neaiškinti, 
koks geras dalykas unijos 
yra?” sakė Ernest Herbert.

tų vadų, Aleksandro Trach- 
tenbergo ir George, Blake 
Charney, apeliaciją ir jų 
byla bus pernagrinėta. Abu 
buvo paleisti iš kalėjimo ir 
dabar randasi laisvėje po 
užstatu. Likusiems komu
nistams teisėjas tada nau
jos bylos nedavė. Bet da
bar jis vėl leis advokatams 
argumentuoti už naują by-

Tą pačią dieną, pirmadie
ni, teisėjas Dimockas iš
klausys Trach tenbergo ir 
Charney advokatus, kurie 
reikalaus. tiesioginio abiejų 
apkaltintųjų išteisinimo.

JA.V. padarė spaudimą ant 
Francijos Diemo parėmimui

Paryžius. — Gerai infor
muoti šaltiniai sako, kad 
sekretorius Dulles padarė 
spaudimą ant Francūzijos 
premjero Faure, kad fran- 
cūzai nustotu rėme Binh 
,Xuyeno sukilėlius ir padėtų 
premjerui Diemui.

Tie šaltiniai 
Faure sutiko, 
ginčytasi, iki 
susitarimo,
kad francūzai pasirengę vi
sai ištraukti savo 45,000 ka
riu iš Pietinio Vietnamo ir 
palikti visą reikalą ameri
kiečiams. Dulles tada sa
kęs, kad Amerika ištrauks 
savo jėgas ir paliks Pietinio 
Vietnamo sutvarkymą 
imtinai francūzams.

sako, kad j

prieita prie
Faure sakė,

iš-

Protestai prieš unijistų 
suimine jimus Argentinoje

Meksika. — Lotynų Ame
rikos Unijų Federacija pro
testavo Argentinos valdžiai 
už trijų unijistų vadų suė
mimą. Tie trys vadai, Do
mingo Varone, Gaston Re- 
divo ir Petro Charanti, bu
vo suimti, kai jie grįžo iš 
kelionės po Kiniją ir Tary- 
bų Sąjungą.

Belfastas. — Penki šiau
rinės Airijos nacionalistai, 
kurie randasi kalėjime, kan
didatuos ateinančiuose Bri
tanijos parlamento rinki
muose. Juos išstato nacio
nalistinė Sinn Fein partija, 
kuri stoja už šiaurinės Ai
rijos prijungimą prie liku
sios Airijos, už atsimetimą 
nuo Britanijos.

Stevensonas apleido Pietų 
Afriką, bet be gero žodžio

Johanesburgas. — Adlai 
Stevensonas apleido Pietų 
Afriką, kurioje jis lankėsi 
per kelias dienas. Prieš 
pat apleisdamas šalį, jis 
padarė pareiškimą piles ra
sistinę valdžią. Jis sakė, 
kad šalis, kuri stengiasi su
laikyti savo gyventojų dau
gumos (negrų) žengimą 
pirmyn, nusideda demokra-

Dabar Stevensonas lanko-1 
si Vakarų Afrikoje. Jis 
taipgi buvo Belgijos Kon
ge ir keliose kitose Afrikos 
šalyse.

Paskutiniai
pranešimai
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris spau
dos konferencijoje atsisakė 
sakyti, kad jis nekandida
tuos 1956-tais metais.

Roma. — Atsistatydino 
Scelbos kabinetas.

Tokyo. — Dešimtys tūks
tančių japonų dalyvavo de
monstracijose prieš ameri
kiečius, nes jie praveda ka
rinius manevrus prie pat

japonų laikomas šventu.
Pekinas. — Kinai sako, 

kad jie susirėmime su ame
rikiečiais prie Šiaurės Ko
rėjos neprarado nė vieno 
orlaivio, tuo tarpu, kai pa
šovė vieną Amerikos lėktu
vą. Amerikiečiai pakartojo 
teigimą, kad jie pašovė du 
Kinijos “migus” ir patys nė 
vieno neprarado.

1 Jis nepriklausęs prie KKK; i
Washingtonas. — 

Kongreso narys J< 
Wood iš Georgijus paneigė! 
kaltinimą, kad jis priklauso 
arba priklausęs prie Ku 
Klux Klano. Wood dabar I 
paskirtas taip vadinamos j 
Subversyvio Veikimo Kon
trolės Tarybos pirmininku.

Buvęs j Italų prezidentas kalbėjo 
už vienybę su kairiaisiais

Alkani meksikiečiai bando i 
gauti darbus šioje šalyje

Meksika. — Tūkstančiai 
ūkio darbininkų vyksta iš 
Centralinės M e k s i k o s į 
šiaurę, link Jungtinių Vals
tybių sienos. Ten jie, prisi
grūdę pasienio miesteliuo
se, laukia progos pereiti 
sieną ir gauti darbo Ame
rikos fanuose.

Centralinėje Meksikoje 
dabar siaučia sausra ir yra 
bado pavojus. Tūkstančiai 
apleidžia tą sritį, tikėda
miesi rasti laime kitur. 
Jungtinės Valstybės dabar 
pasienyje yra įsteigusios! 
keliolika punktų, kur mek-j 
sikiečiai ( registruojami ir į 
legališkai įleidžiami. Bet 
dar daugiau meksikiečių 
pereina sieną slapta. į

Nuskendo trys žvejai
Bodega Bay, Calif.—Trys 

sportininkai žvejai nusken
do, kai didžiulė banga per
sirito per laivą “Liberty.” 
Dar keturi žvejai buvo nu
siaubti nuo denio, bet tiems

laivo.

Burmiečiai prieš čiangą
Rangoonas.—Burmos ar

mijos daliniai susirėmė su 
čianginiais kariais, kurie 
dar laikosi Burmos kampe 
prie Kinijos sienos.

Manila. — Filipinų sena
to narys Gil Puyat reikala
vo iš amerikiečių paskelbti, 
ar jie savo bazėse Filipi
nuose laiko atomines bom
bas.

Washingtonas. — Burmos 
premjeras U Nu birželio 29 
atvyks Amerikon pas' Ei- 
senhowerj.

Roma. — Italijos naujasis Jis pradėjo kalbą su saki- 
prezidentas, Giovanni Gron- niu “Dešimties metų eiklius 
chi, pasakė savo pirmą jpre- tik pasibaigė ir nauja fazė 
židentinę kalbą parlamen-į prasideda.” Komunistai ir 
te. Toje kalboje jis sakė,1 kairieji socialistai tuojau jį 
kad Italijos demokratijos j aplodavo. Krikščionys-de- 
pamatiniai interesai reika-i mokratai sėdėjo tylūs, nors 
lauja, jog kairiosios parti- ■ Gronchi yra jų partijos na- 
jos būtų įtrauktos į valdžią.! rys. 
Kadangi dešinieji socialis-j 
tai ir dabar priklauso prie j 
valdžios, jis omenyje turėjo i 
ne ką kitą, kaip kairiuo-l 
sius socialistus ir komunis-j 
tus, kurie veikia vieninga-! 
me fronte.

Jau pati jo kalbos pradžia! 
parodė, kad Gronchi numa-i 
tė pamatines pakaitas 
lijos politiniame gyvenime.| Italijos tautinį himną.

Kuomet prezidentas Gron- ‘ 
chi pabaigė savo kalbą, 
krikščionys demokratai jį 
irgi aplodavo, nors tik 
mandagiai, be entuziazmo. 
Garsiausieji plojimai atėjo 
iš kairiųjų socialistų ir ko
munistų frakcijų pusės. 

Ita-i Paskui kairiečiai užtraukė

Vienas aklas, kitas girtas, 
bet abu kartu vairavo autą

Knoxville, Tenn. — Poli
cija .pastebėjo važiuojantį
automobilį, kuris pavojin
gai krypavo iš vieno gatvės 
šono j kitą. Kuomet pasi
sekė automobilį sulaikyti,

ti: Prie vairo sėdėjo aklas 
23 metų studentas Edgar 
Lee Edens. Bet jis nevai
ravo, o, tik operavo gazoli
no pedales ir tormozą. Vai
rą sukinėjo šalia jo sėdįs 
studentas Robert P. Mathe
ny, kuris buvo išsigėręs.

Abu “vairuotojai” suimti.

Roma. — Italijos parla
mento atstovų butas išrin
ko krikščionį - demokratą 
Giovanni Leone pirminin
ku. Iki Šiol pirmininko 
pareigas ėjęs Gronchi yra 
tapęs respublikos preziden
tu. -

|C. Powellis pasakoja, 
kad Nehru sirguliuoja

Washingtonas.— Kongre
so narys Adam Clayton 
Powell, demokratas iš New 
Yorko, padarė pranešimą 
senatinei užsienio reikalų 
komisijai. Powellis, ♦ kaip 
yra žinoma, kaip neoficia
lus stebėtojas dalyvavo Af- 
ro-Azijos konfere n c i j o j e 

, Bandunge.
Powellis savo pranešime 

daug kalbėjo ' apie Nehru. 
Jis sakė, kad Nehru atrodė 
pavargęs, įsitempęs, ner
vuotis, atrodė, kad jis ahti 
nervinio subliūškimo. Kitas 
amerikietis, kuris radosi 
Bandunge, “Saturday Re
view” redaktorius Norman 
Cousins, sako, kad jis nie
ko panašaus nepastebėjo. 
“Nehru,” sakė jis, “atrodė 
energingas ir pas i r y ž ę s. 
Tiesa, jis niekad nesišyp- 
sojo, bet tokia jau yra jo 
prigimtis.”

Washingtonas. — Kon
greso narys Adam Clayton 
Powell Įspėjo prezidentą ir 
Kongresą, kad jeigu val
džia neišklausys jo raporto 
apie Bandungo konferenci
ją, jis raportą paskelbs vie
šai.

Maskva. — Izraelis ir Ta
rybų Sąjunga pasirašė pre
kybos sutartį. Izraelis siųs 
Sovietams apelsinus, Sovie
tai Izraeliui žibalą .

ORAS NEW YORKE 
Vešiau, protarpiais lietus.
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(šiuos žodžius rašant), ką atsakys Ta- 
vyriausybė. Mums rodosi, ji kvietimą

ir to, kada ir kur tokia konferencija

YRA VILTIES, KAD
ŠALTASIS KARAS BAIGSIS

O GAL GI žmonijos viltys, troškimai ir kova už tai, 
kad baigtųsi šaltasis karas, ir išsipildys.

Šiuos žodžius rašant, žinome tiek; Jungtinės Vals
tijos, Francūzija ir Didžioji Britanija pasiuntė Tarybų 
Sąjungos vyriausybei kvietimą dalyvauti Keturių Di
džiųjų konferencijoje, kurioje dalyvautų patys vyriau
sieji šitų valstybių vadovai.

Kvietime pažymima, kad šios trys valstybės, trokš
damos tokios konferencijos, nori pašalinti iš kelio “ne
susipratimu šaltinius.”

Kitais žodžiais: kvietime sakoma, kad norima pa
šalinti tą nesveiką padėtį, kokia šiandien siautėja tarp 
kapitalistinio pasaulio ir komunistinio.

Nežinome
rybų Sąjungos 
priims.

Nežinome
įvyks. Kai kui ie spėja, kad ji gal įvyks sekamos vasaros 
pabaigoje kur nors gal Šveicarijoje, gal Švedijoje, gal 
Austrijoje, jei dėl pastarosios bus sėkmingai baigti pasi
tarimai ir jei ji bus padaryta neutralia valstybe.

Pagaliau, tai nėra svarbu, kur ir kada konferen
cija įvvks. Svarbu, kad ji įvyks. Svarbu, kad einama 
prie padarymo galo šaltajam karui.

Koks džiaugsmas, koks entuziazmas pasaulio tauto
se pasireikštų, jei taip įvyktų!

Pačioje Amerikoje žmonės, kurių dalis šiandien 
i yra priblokšta baisios pro-karinės propagandos, tuojau 

atsipeikėtų, tuojau pradėtų kitaip galvoti, tuojau pasi
justų esą žmonėmis.

Juk šiandien, prisipažinkime, kalėjimuose sėdi visa ' 
eile pačių geriausių Amerikos sūnų ir dukrų tik dėl šal
nojo karo politikos,—tik dėl to, kad jie nesutiko su ta 
politika, tik dėl to, kad jie turė jo pilietinės drąsos aiš- ! 
kiai ir viešai pasakyti, jog priešinasi tokiai politikai. i

Daugybė žymių amerikiečių yra nuteista kalėti— 
jų bylos dar tebėra teismuose.

Visa tai pareina tik iš to, kad siautėja šaltasis 
karas, tik dėl to, kad saujele savanaudžių galvoja apie 
pradėjimą karštojo karo, kuris jiems atneštu didžiulius 
pelnus.

MUMS PATINKA prezidento Eisenhowerio pareiš
kimas, padarytas praėjusį antradienį Washingtone. Pre
zidentas sakė, kad jis pasiryžęs eiti bile kur, kad tik pa
sitarnauti taikos išlaikymui.

Tai rodo, kad prezidentas Eisenhoweris jaučia 
Amerikos žmonių norus, jų troškimus.

Tai rodo, kad tų žmonių, kurie ryžtingai kovoja už 
taikos išlaikymą, darbas nebuvo tuščias, nebuvo be pa
sėkų.

Tiesa, kai kurie laikraštininkai sako, kad prezi
dentas tokį pareiškimą padarė spiriamas Anglijos ir 
Francūzijos.

Yra sakoma, kad Anglijos ministrų pirmininkas 
Anthony Eden be paliovos ragino prezidentą Eisenho- 
werį sutikti dalyvauti tokioje konferencijoje.

Kodėl gi Anthony Eden tai daro?
Tam yra pagrindo.
Gegužės 26 d. Anglijoje įvyks parlamento rinkimai.
Darbo Partijos vadovai šitų rinkimų kampanijoje 

stato vienu vyriausiu šūkiu: tartis su Tarybų Sąjunga, 
tartis su komunistiniais kraštais ir išspręsti visus nesu
sipratimus konferencijose.

Anthony Eden žino, ką visa tai reiškia.
Jis žino, kad Anglijos žmonės nori taikos, už ją 

kovoja.
Jis žino, kad, jei jis aiškiai neparodys, kad to siekia, 

tai jo partija gali rinkimus pralaimėti, pralaimėti val
džią.

Dėl to ypatingai Mr. Eden dėjo pastangų, kad dar 
prieš rinkimus būtų nutarta tokią konferenciją turėti, 
kad jis galėtų balsuotojams pasakyti: Žiūrėkite, dar- 
biečiai tik kalba apie Keturių Didžiųjų konferencijos 
sušaukimą, o mano valdžia jau nutarė dalyvauti tokioje 
konferencijoje. Dėl to jūs išrinkite daugumą konser
vatorių į parlamentą ir mes jums užtikrinsime ilgametę 
taiką.

Mums pagaliau nėra svarbu, kuriais sumetimais to
kia konferencija šaukiama. Svarbu, kad ji žada įvykti, 
kad ji, jei viskas eis, kaip dabar atrodo, įvyks.

Mes trokštame, kad ji įvyktų ir kad juo greičiau 
būtų padarytas galas šaltojo karo politikai.
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Jaunutis į

Įdomus mūsų pasaulis
Atsiminimai iš Lietuvos

Jurginių šventė anais lai
kais būdavo jaunimo šven
tė. Jaunimas traukdavo į 
atpuskus - atlaidus pilni 
įvairių svajonių, o vyriau
siai, kad gal turės tą au
ksinę progą sutikti busimą
jį ar busimąją. Tą dieną 
Lietuvos mergelės dėvėda
vo naujausiais raštais iš
austais, išsiuvinėtais ir iš- 
megstais kostiumais; jos tą 
dieną atsinešdavo su savim 
kiaušinį, kuris pavaizduo
davo jos meninius gabu
mus. Žiūrint į audimų, 
merginų ir mergaičių me
ną, nesunku buvo jaunuo
liui pasirinkti sau busimą
ją, nes ką jis matydavo ant 
jos, tai tas viskas būdavo 
padaryta jos rankomis. Tie 
meniniai pasipuošę kiauši
niai tą dieną paversdavo į 
piršlybų dieną, kitaip ta
riant, — ta diena dviejų' 
žmonių meilė susiliedavo i 
vieną.

Deja, Jurginių atpuskais 
negalėjo džiaugtis Mociejų 
Jonas, nes jis neturėjo pro
gos prieiti prie nepažįsta
mų merginų, pasigrožėti jų 
kostiumais, apžiūrėti meni
nius vaizdus ant kiaušiniu.’ 
Vos tik pasirodydavo prie 
šventoriaus, prieidavo ko-1 
kia pusmergė prie jo, tik 
kiurkt, kliurkt — ir stovi 
Mociejų Jonas be kiauši
nių. O, būdavo, tą dieną be 
kiaušinių jaunam žmogui 
vaikščioti, tai geriau ant 
svieto negyventi, nes kur 
tik nepasisuksi, visur tave 
pirštais bado. Net ir grižus j 
iš atpusko namo, visas kai- J 
mas šaukia: “Mociejų Jo
nas parjojo be kiaušių.”

Tokios didelės paniekos 
Mociejų Jonas toliau nega-

iš po pečiaus, tai jis užlip
davo ant pečiaus ir pro ka
miną papurtydavo maišą su 
svogūnais, o iš maišo kris- 

• davo tarakonai, it grūšios, 
ir akiųiirksniu atsidurdavo 
už geležinės uždangos. To
kį lesalą Mociejų Jonas bu
vo pavadinęs “gyvais kvie
čiais.”

Sugaudžius tarakonus, 
joms buvo duodama laiko 
pasivaikščiot ir tuo laiku 
jos dar užtikdavo pasislė
pusį tarakoną, nugaišusią 
musę, o pasieniais atrasda
vo ir svirplių. Užbaigusios 
darbą, jos būdavo taip įpra
tusius, kad pačios viena pa
skui kitą sueidavo po pie
čiam, kaip antrojo pasau
linio karo metu seni, reli
gingi žydai patys-' eidavo į 
Hitlerio getą. Beje, keis
ta drama įvykdavo, kuomet 
prie skylės Jonas stovėda
vo, o pro jį lysdama višta 
linktelėdavo galvytę ir tar
si sakydavo:

—Ačiū už tarakoną, kad 
ir nedvėsiu, bet ir nedėsiu; 
ačiū už tarakoną, kad ir 
nedvėsiu, bet ir nedėsiu; 
ačiū už tarakoną, kad ir ne
dvėsiu, bet ir nedėsiu...

Iš Šalies žiūrint, nesunku 
buvo suprasti, kad vištos 
organizuotai prote s t u o j a 
prieš savo viešpatį, kuris 
po prievarta jas sugaudė, 
atėmė jų laisvę ir dabar

i kankina, it “laisvasis pa
saulis” darbininkų vadus 
kalėjime. Be galo yra džiu
gu žiūrėti į organizuotą 
spėką, bet liūdna darosi, 
kai organizacijoje atsiran
da išdavikų, kurie iš Bos
tono važiuoja į Chicagą 
judošiškai liudyti prieš sa
vo geradarį draugą.

Verbų nedėlioj išleistos 
vištos iš po pečiaus, taip 
greit sumedžiojo tarako
nus, kaip anglai Afrikoje 
likusius dramblius. Tik 
viena višta viduryje stubos 
stovėjo ant vienos kojos, 
nekreipdama domės į ap
link ją siuvančius tarako
nus. Atėjus laikui, visos 
sulindo po pečium, o ji pa
silikus pasižiūrėjo Į Joną, 
prigūžė, uodegą papurtė ir 
bematant iškrito kiaušinis; 
pakilus pasižiūrėjo, kad jos 
kiaušinis mažesnis ir už 
kaštoną, iš baimės šoko Į 
aukštį, pasilapateno, tris 
kartus užgiedojo ir išstatė 
kojas į viršų, kuriomis, 
tarsi, sakydama:

—Su dievu, Jonai.
Ar ji lįsdama po pečium 

sudėdavo priesaiką: kad ir 
nedvėsiu, bet ir nedėsiu, 
tai tas visai nesvarbu, — 
ji pasiliko išdavike ir iš gė
dos pastipo. Bet Jonas, Jo
nas tik to ir laukė, tik tam 
jis galvojo, kad, taip mai
tindamas, jis turi susilauk
ti iš slapukių teigiamo. Tu
rėdamas savo rankoj “znac- 
kį,” ne tik apgins savo gar
bę, bet plačiausias kelias 
atsidarys prie nepažįstamų 
mergų. Dabar jis nelauks, 
kad kas klaustų, ar josi į 
švento Jurgio atpuskus, — 
tą pats padarys.

(Bus daugiau)

Šis tas iš šen ir ten

Rastas svarbus dokumentas
Vilniuje netikėtai susira

do ranka rašyta lietuvių 
kalbos gramatika. Ji lig 
šiol nebuvo žinoma, apie ją 
niekur nebuvo rašyta. Ji 
susideda iš dviejų tekstų— 
lenkiško ir lietuviško. Len
kiško teksto yra 57 didelio 
formato lapai, o lietuviško 
—53 lapai. Lenkiško ir lie
tuviško teksto turinys maž
daug tas pats. Lietuviško 
teksto antraštė yra ši: 
“Kalbamoklė (gramatika) 
Liežuvio Lietuviško.” Tą 
gramatiką parašė Kazimie
ras Krištapas Daukša, ki
limo nuo Pabiržės, miręs 
apie 1858 metus. Jis buvęs 
paskutinis evangelikų mo-j ba 
kyklos mokytojas Biržuose, 
kur mokęs nuo 1830 metų. 
Jis yra tas pats asmuo, ku
ris parašė lietuviškai len
kišką žodynėlį, minimą Bū
gos jo žodyno sutrumpini
mų sąraše.

Bet toj gramatikoje nie
kur nepaminėta, kada ji pa
rašyta. Jei ji būtų parašy
ta prieš pat autoriaus mir
tį, tai turėtų maždaug apie 
šimtą metų, bet labai gali
mas daiktas, kad ji parašy
ta tuo metu, kai jis pradėjo 
darbą mokykloje. Tada jai 
būtų daugiau šimtas metų.

Ji • būtų pirmoji lietuvių 
kalbos lietuviška gramati
ka. Lig to laiko ir dar vė
liau, lig Baranausko ir Mie
žinio gramatikų pasirody
mo (1896 m.), lietuvių kal
bos gramatikos buvo rašo
mos svetimomis kalbomis, 
daugiausia vokiškai. Tik ji 
nebuvo išleista ir neturėjo 
jokios įtakos tolimesniam 
lietuvių kalbos mokslui.

Pažvelgus į gramatikos 
tekstą, pirmiausia krinta į 
akis kai kurių raidžių var
tojimas. Vietoj tuo laiku 
mūsų raštuose vartojamo

1. žodžiai daringi: di^bu;
2. pačiadariai: augu; 3. nei 
kokie: skraidau; 4. sugįrą- 
žintiniai: giriuosi; 5. at
galiniai: mušuosi; 6. abel- 
ni: džiaugiuosi; 7. jiemin- 
gi: esu myliamas; 8. žen- 
klinantie pradžią :— pradė- 
tiniai: tilti; 9. dažnutiniai 
arba dažningi ir neapskrie- 
tiniai: rodau: 10. paprasti- 
niai arba vienkartiniai ir 
apskrietiniai: girdžiu; 11. 
dažnutiniai lėni: dirbinėti; 
12. vienkartiniai striuki: 
trukterėti; 13. nepabaigti- 
tiniai: kalbėti; 14. pabaigti- 
niai: pakalbėti; 15. apstin
gi: skraidau; 16. prasti ar- 

nesudėtiniai: kalbėti;
17. sudėtiniai: nukalbėti;
18. vietvardiniai: kalbėtisi, 
užsikalbėtie; 19. veidingi: 
skaitau, skaitai, skaito...; 
20. neveidingi arba bevei
džiai: lyja; 21. taisytuvi-

| niai: dirba: 22. betaisytuvi- 
niai: yra, esti; 23. žodžiai 
keblūs arba rupūs: dėb
soti ; 24. nulūžėliai: į)aleng- 
vau; 25. sveti m ž o d ž i a i :

koti priemonės savo presti
žą atitaisyti, nes kitaip gy
nimas pasidarė nepakenčia
mas. Prisiminęs senų žmo
nių posakį, kad mokytam ir 
malkas skaldyti sekasi, jis 
tuoj pradėjo galvoti, kad su 
paprastu kiaušiniu toli ne
nueisi, čia reikia surasti ką 
tokio didesnio, reikia pa
kinkyti mokslą, su kurio 
pagalba ir bezmenas atėjo 
i pasauli. Jis begalvoda
mas priėjo prie išvados, kad 
iš paprastos vištos irgi ne
galima nieko tikėtis.

Kuo toliau, tuo rečiau 
Mociejų Jonas pradėjo lan
kyti bažnyčią. Viena, kad 
nepakentė pašaipos, o kita, 
kad nežinojo, jog poteriai 
ir mokslas nieko bendro ne
turi. Vieną nedėldienį Jo
nas gulėjo po obele. Jam 
begulint, žiūri, kad iš pa
tvorio išlenda višta su viš
čiukais, kuriuos paprastai 
vadiname slapukais. O t, tik 
dingt Mociejų Jonui mintis 
jog tik iš tokios vištos gali 
susilaukti, kad ji apgins jo 
garbę ir atidarys kelią prie 
kiekvienos mergos prieiti; 
kokia tai laimė iš po tvoros 
išlindo!

Sulaukęs rudens, jis pa
samdė kaimo vaikus, tie 
sugaudė slapukus ir -sukišo 
po pečium. Kad gauti ką 
nors patvaresnio, tai reikia 
ir maitinti slapukus* ne 
akstinuotais miežiais, kurie 
drasko skilvius, it žmogui, 
valgant agrastus. Jonas 
sugalvojo naują būdą ir 
lesalą. Sykį per dieną jis 
išleisdavo vištas po stubą 
pasivaikščioti, ir kai tik jos

Apie Dv. Saiko skiepus ! Apie keliones į menulį
Mes dar neturime aiškaus] Tarybinis žurnalas “Tech-]___________ „ ________

nika Molodioža” sako, kad • sz rašo š (pasak autoriaus, 
kelionės į mėnulį jau visai 
ne svajonė. Mokslininkai 
jau yra išdirbę smulkme
nas, koks turėtų būti ra
ketinis laivas, kaip jis ga
lėtų pasiekti dirbtiną sate
litą, kuris anksčiau turėtų 
būti pastatytas, kaip iš to 
satelito pasiekti mėnulį im
tų apie 120 valandų ir tt. 
Bet didžiausios sunkenybės, 
kurios dar stoja kelyje, 
yra pačių žmonių, — tos 
raketos lakūnų,—apsauga.

Kai ta raketa atsitolins 
nuo žemės, joje nebus trau
kimo, dalykai galės kabėti 
ore. Kad pasilaikyti prie 
grindų, lakūnai turės dėvė- 
ti tam tikrus magnetinius 
batus. Jais jie galės vaikš
čioti lubomis, lygiai, kaip 
grindimis. Bet mokslinin
kai dar nežino, kaip toks 
stovis, tai yra, traukimo 
stoka, atsilieptų į žmones 
protiniai. Bijoma, kad ta 
nepaprasta padėtis gali 
žmones išvesti iš proto.

Taipgi daug galvojama 
apie tai, kaip apsisaugoti 
nuo skrendančių meteorų, 
kurie lekia nepaprastu grei
čiu ir tokiu būdu lengvai 
galėtų stipriausią tarppla- 
netinį laivą prakirsti. 

Nusileidimas ant mėnulio 
ir atgal nuo mėnulio ant 
žemės nebus tiesioginis, nes 
greitis bus toks, kad būtų 
sunku ji tiesia linija suma
žinti. Vietoje to, raketinis 
laivas, pasiekęs mėnulio ar
ba žemės atmosferą,, pra
dės mėnulį arba žemę ap
lėkti. Ims apie tris kartus 
aplėkti žemę, iki greitis 
ant tiek sumažės, kad nusi
leisti. M.

atsakymo, kas atsitiko su 
daktaro Saiko skiepais 
prieš vaikų paralyžių, ko
dėl jie atrodė esą beveik 
pilnai pasekmingi per ban
domąjį periodą, kurį medi
kai pravedė šių metų pra
džioje ir praeitą vasarą, 
tuo tarpu, kai dabar, kai 
pradėtas masinis skiepiji
mas, jie neveikia taip gerai.

Bet vienas aiškinimas jau 
girdimas: privatinės labo
ratorijos neruošė to vaisto 
taip kruopščiai, kaip po pa
ties Saiko priežiūra univer
siteto laboratorijos.

Saiko skiepai, kaip visi 
skiepai prieš ligas, parem
ti tokiu principu: į žmo
gaus organizmą įleidžiama 
silpna dozė tos ligos baci
lų, prieš kurią skiepijama. 
Įleidžia taip mažai, kad li
ga negalėtų būti sukeliama 
rimtoje formoje, bet pa
kankamai,, kad žmogaus or
ganizmas būtų paliestas, 
kad jis pradėtų gaminti 
chemikalus, atsparumą 
prieš tą ligą.

Saiko vaistuose bacilai - 
virusai faktinai tam tikrais 
chemikalais pusiau užmu
šami, užmigdomi. Bet čia 
reikia labai atsargios pu
siausvyros: jeigu virusai 
užmušami perstipriai, skie
pai pasidarė visai nereikš-, 
mingi,-jie neturi jokios ga
lios. Jeigu virusai, iš ki
tos nusės, užmušami, su
silpninami nepakankamai, 
jie gali sukelti ligą rimto
je formoje.

Manoma, kad kai paties 
Saiko ir kitų ekspertų prie
žiūroje skiepai buvo gami
nami, pusiausvyra buvo ge
rai išlaikyta, bet privatinės 
firmos, skubindamos ga
minti masiniai, gal padarė 
klaidas.

Prie kiekvieno skyriaus 
dažnai yra platesnių paaiš
kinimų ir daugiau veiksma
žodžių, bet jų užteks, kad 
galėtum supmsti tokio 
s k i r stymo nenaudingumą. 
Autorius panašiai skirsto 
ir daiktav ardžius, įvar
džius, aplinkybes.

Iš tų pavyzdžių matyti 
terminologijos silpnu m a s. 
Tą pat galėtų parodyti dar 
keletas gramatikos termi
nų (parašytų šių dienų ra
šyba) :

daiktinykai — daikvar- 
džiai: pripultinykai — būd
vardžiai; skaičvardžiai — 
skaitvardžiai; prietikis — 
linksnis; skaičius vieningas 
—. viena s k a i t a 
daugingas
pačbalsė — balsė; drąugbal- 
sė — priebalsė.

Gramatika turi senesnės 
kalbos formų, šalia vaisiai 
turi senesnę formą vaisius, 
žodžio medis viensk. vietin. 
duoda tris formas: medyjie 
medie, medy. Daiktavar
džių ir būdvardžių (įvar
džių) yyrišk. gim. daugsk. 
naudin. turi galūnę—mus; 
t’iemus tevamus, mažiemus 
vaikamus. Asmeninių įvar
džių viensk. naud.: mani, 
tavi, savi (ir: man, tau, 
sau). Būdvardžių ir įvar
džių viensk. naudin.: jamui, 
balt amu i, gar d amui; 
daugsk. vardin.: didie, di
desnio, dirbantie, gardie, 
platie. įvardžiuotinių būd
vardžių viensk. naudin.: 
baltam jam (ir: baltajam), 
įnagin. baltuojuo, daugsk. 
vardin. baltiejie, daugsk. 
naudin.: baftiemsiems. daž
nai rašo esam, laiko pir
mojo asmens galūnę?- uo

a 11 a ; skaičius 
— daugiskaita;

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujy skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

kaip šėkai), vietoj dž, č 
vartoja d’, t’; vartoja ne- 
dvigubą lūpinį priebalsį v. 
Priebalsiams mi n k š t i n t i 
prieš a, o, u nevartoja rai
dės i (kaip ir tada įprasta 
buvo), bet po priebalsio de
da apostrofą: ištariamos, 
negal’a, bajg’asi, vajs’aj, 
baltos’os, keturios, š’uos, su 
arkl’u, brol’us, giriu.

Gramatikos autorius kir
čio ženklu niekur nededa. 
Jis neskiria ilgųjų balsių 
nuo trumpųjų: septini, gim- 
ties viriškos, sūnūs (dgs. 
vard.), gardus (dgs. vard.), 
vardu (dgs. vard.), untru- 
ju (dgs. kilm.). Vietoj mū
sų balsės ė vartoja c.

Gramatika parašyta bir- 
žėnų tarme: unt (-ant), ra- 
šunt, untras, žu-sis, nindre, 
medž’u (vienask. gal.—me
džią), apie sujungi arba 
su matu; atkusti, šalav, šu
lu, šalti, milejis (būt. laiko 1 vietoj u, antrasis asmuo ie 
dalyvis). į

Tekste ištisu lietuviškų 
pasakymų yra nedaug, sin
taksės skyriaus visai nėra.

Autorius vartoja daug 
lietuviškų gramatikos ter
minų, bet jų daryba dažnai 
nėra vykusi, daugiausia 
aklas vertimas iš lenkų kal
bos; iš ių nedaug tokių, 
kuriuos mes šiandien var
tojame savo gramatikose. 
Kad š k a i t y t o j as turėtų 
kiek supratimo anie juos, 
duosiu veiksmažodžių sky
rių pavadinimus — jų yra 
dvidešimt Denki. Duodu 
šiuos pavadinimus pakei
tęs į šių dienų rašybą. Dėl 
didesnio aiškumo pridedu 
po vieną pavyzdį. Skirsty
mas į daugelį skyrių prak
tikos mokslui kokios reikš
mės neturi, tik mokinius be 
reikalo vargina, štai tie 
skyrių pavadinimai:

vietoj i: Kuriame miestie 
gyvenuo, tame pačiame ir 
dirbuo (kitur rašo dirbu). 
Giriuo tuos vyrus, kuriuos 
tu girie (šalia duoda for
mas giriu, giri).

uo.
av;

ne
vis

t

Balses skirsto į “kietas” 
ir “minkštas”: a, e, i (y), 
j, o, u—“kietos,” tos pačios 
balsės su a kutu vadinasi 
“minkštos.” Tikromis dvi
balsėmis laiko tik ie ir 
Dvibalsę au visur rašo 
ai, ei, rašo aj, ej.

Nors toj gramatikoj 
daug frazeologijos, bet
dėlto ten yra kiek vietinės 
leksikos. Iš senesnės leksi
kos reikia paminėti dau
giau ne kartą parartotą 
prielinksni drin “dėlr X •

Gramatikoj kiek kalbama 
apie tarmes — daugiausia 
aukštaičių ir žemaičių. Au
torius rašo: “Tos balsės 

(Tąsa ant 3-čio pusi.)
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Reikia atšaukti McCarran 
i Walter įstatymą

^Carran - Walter įstatymą
šiemet yra galimybių 
ji atšaukti ar pakeisti

Ii952 metų birželio 27 d. 
Kongresas pravedė Immi
gration and Nationality 
Act of 1952, kuris paprastai 
žinomas kaip McCarran- 
Walter Įstatymu.

Kaip skaudžiai tas įsta
tymas liečia sveturgimius 
amerikiečius, ir ką jis reiš
kia Amerikos gyvenimui 
abelnai, galime spręsti iš 
raporto The President’s 
Commission on Immigra
tion and Naturalization, 
kurią prezidentas Harry S. 
Truman paskyrė 1952 metų 
rugsėjo 4.

Pravedus platų apklausi
nėjimą to įstatymo, komisi
ja sako:

Imigracijos ir tautybių 
įstatymas apima nusistaty- 
4ną ir principus, kurie yra 
nei^n in tingi ir šiai šaliai 
Medingi.

Jis pagrįstas neapykan
ta ir nepasitikėjimu svetur- 
g’imiais.

Jis įveda diskriminaciją 
žmonių dėl jų tautinės kil
mės, rasės, tikybos ar spal
vos.

Jis ignoruoja Jungtinių 
Valstijų vidujinius reikalus 
ir užsienio politiką.

Jame yra nereikalingi ir 
neteisingi suvaržymai ir 
bausmės pavieniams žmo
nėms.

Jis prastai paruoštas, su
painiotas ir daugeliu atžvil
gių negalimas įvykdyti.

Jis turi būti persvarsty
tas ir pakeistas nuo pra
džios iki galui.

Savo raporto įžangoje 
Prezidento komisija taipgi 
sako:

Bendra nuomonė iš ap
klausinėjimo Susidaro, kad 
Immigration and National
ity Act of 1952 yra Medin
gas žmonėms namie ir su
kelia prieš Ameriką senti
mentą užsienyje ir tuo silp
nina mūsų poziciją tarp 
laisvųjų šalių, mažų ir dide
lių, kurių draugingumas 
mums reikalingas, jei nori
me kovoti prieš totalitarinį 
pavojų.

Komisija, po ilgo apklau- 
I sinėjimo daugybės organi
zacijų atstovų ir individua
lų, vienbalsiai pasiūlė tą 
įstatymą pakeisti.

Kaip to galima siekti?
Bėgiu sausio ir vasario 

Kongresan įnešta 21 bilius 
pakeitimui ar atšaukimui 
to įstatymo. Dabar jau 
yra apie 46 tokie biliai.

Lehman-Celler bilius iš

naujo įneštas sen. James 
McNamara ir kongresmano 
Dingell, iš Michigan.

Šie biliai nusako:
Padaryti galimu bešališ

ką tardymą deportavimo 
bylose.

Drausti deportavimus už 
politines idėjas.

Drausti deportavimus as
menų, legaliai atvykusių ir 
išgyvenusių šioj šalyj ne 
mažiau 20 metų.

Drausti nupilietinimą už 
politines pažiūras; leisti 
nupilietinti tik nelegaliai 
atvykusius ir kriminaliai 
nusikaltusius.

Panaikinti tautinę, rasinę 
ar kilmės diskriminaciją.

Grąžinti sveturgimiams 
amerikiečiams lygią piliety
bę.

Šis bilius turi ir silpnų 
punktų, bet tai galima pa
gerinti pravedus viešą ap
klausinėjimą.

Ką reikia daryti jų pra- 
vedimui?

Pirmiausia—raginti Kon
greso abiejų butų judiciary 
komitetus pravesti apklau
sinėjimą. Telegramas, laiš
kus ar rezoliucijas reikia 
siusti: c-

Hon. Harley Kilgore, 
Chairman

Senate Judiciary 
Committee

Washington, D. C.
Hon. Emmanuel Celler,

Chairman

PASKUTINĖS HITLERIO DIENOS
(Pagal vokiško karininko Gerharde Bold to apsakymą)

(Tąsa) •
Jodlis pasakė Hitleriui: “Jeigu jūs, 

fiureri, norite išrinkti Frankfurto tvir
tovės gynimui puikų ir gabų karinin
ką, tai ginkluotosios pajėgos tokį kari
ninką turi. Tai pulkininkas Boninas”. 
V* “Ne, — užsidegė Hitleris, — aš nega
liu panaudoti žmogaus, kuris nevykdo 
maho įsakymų tiksliai”. Tuo viskas pa
sibaigė, ir pulkininkas Boninas liko už 
grotų. Daugiau apie jį niekas nieko ne
girdėjo.

V
Juo labiau įsiuto Hitleris, kai jam 

pranešė apie nacionalsocializmo fanati- 
nio pasekėjo pralaimėjimą. Kada jis su
žinojo apie Vienos kritimą, jį ištiko bai
sus priepuolis. Jis įsakė degraduoti 

Zepą Ditrichą į kareivius ir nuplėšti 
jam visus ordinus ir garbės ženklus.

Pagal jau minėtąjį Hitlerio įsakymą 
visi miestai ir gyvenamieji punktai už 
fronto linijos buvo paskelbti tvirtovė
mis nepriklausomai nuo to, ar jie buvo 
tam pritaikyti. Tolesnio vokiškosios ka
riuomenės atsitraukimo atveju šios va
dinamosios “tvirtovės” turėjo, kokio 
nors generolo vadovaujamos, tęsti net
gi beviltišką kovą ligi paskutinio krau
jo lašo. Kadangi šiems tikslams kovin
gos kariuomenės jau nebebuvo, tai 
praktikoje tai reiškė, kad žūdavo dar 
Mėli tūkstančiai kautynėms nepasiruo
šusių vokiečių.
’ 1945 metu vasario ir kovo mėnesiais 
padėtis Vakaruose pasidarė mums tokia 
pat katastrofiška, kai ir Rytuose. Per
ėjusios per Remageno tiltą ir sudariu
sios naujus prietilčių sutvirtinimus 
Reino upėje, amerikiečių ir anglų ar
mijos plūste paplūdo į Vokietiją. Kliū
čių daugiau nebebuvo. Šiuo momentu 
Hitleris per tarškią gebelsinę propagan
dą paskelbė “Vervolfo” sukūrimą, t. y. 
karą iš pasalų, ši organizacija, kuri tu
rėjo būti sukurta pamėgdžiojant rusų 
ir lenkų partizanus, turėjo vienu mos
telėjimu išaugti iš žemės, kaip atsvara 
pasipriešinimo judėjimui šalyse, kurias 
anksčiau buvo okupavusi Vokietija. 
Vaikai, moterys ir seniai — visi turėjo 
naikinti priešą.

Nejaugi Hitleris iš tikrųjų įsivaiz
davo, kad šis desperatiškas sumanymas 
gali turėti kokį nors karinės reikšmės 
pasisekimą ir kaip nors pakeis įvykių 
?Tfą? Nejaugi jis manė, kad vokiečių 
tauta sutiks su šia savižudybe? Arba 
jis pats sau atrodė svarbiausiuoju gran
diozinės Vagnerio operos didvyriu ir 
dievų sutemomis norėjo patraukti pas
kui save visus savo “tūkstantinės im

perijos” vokiečius? Sunku pasakyti 
kas vyko šio žmogaus smegenyse. Hit
leris jau seniai buvo netekęs sąsajos 
su tauta ir nebemokėjo jos suprasti. 
Tauta pavargo, ji buvo išsekusi ir iš
kankinta ketverto karo metu ir bombar
davimo baisumų. Tauta norėjo taikos, 
tiktai taikos. Kad galima būtų pasiekti 
bent kažkokį pasisekimo šešėlį, reikėjo 
paruošti “Vervolfo” organizaciją iš 
anksto. Rusijoje, Ukrainoje partizani
nis karas buvo sėkmingas todėl, kad 
beprotiška politika tiesiog verste vertė 
gyventojus tapti partizanais, o frontai 
buvo per daug ištęsti, ir Vokietijai trū
ko žmonių tokiai didelei erdvei. Pran
cūzijoje, Norvegijoje ir Danijoje par
tizaninis karas buvo sėkmingas todėl, 
kad šiose šalyse pagrindiniam judėjimui 
aktyviai padėdavo mūsų priešas tiek 
ginklais, tiek ir propaganda, ir šios 
tautos galėjo tikėtis greitos paramos iš 
šalies. Vokietijoje nebuvo nė vienos iš 
šių sąlygų.

Netrukus paaiškėjo, kad kampanija 
“Vervolfo” organizacijai sukurti netu
rėjo jokios reikšmės, nes priešų armi
jos ėjo pirmyn labai greitai, o vokiečių 
tauta beveik vieningai atsisakė nuo 
tokios rūšies karo. Netgi geriausieji 
Hitlerio kariai nepaklauso raginimui. 
Kada “SS” šeštąją kalnų šaulių divizi
ją, permestą iš Norvegijos, apsupo ame
rikiečių kariuomenė Taunuso kalnuose, 
Hitleris įsakė šiai divizijai, dar turėju
siai 15 tūkstančių žmonių, įsijungti ne
didelėmis grupėmis į “Verfolfą’,’, bet 
iš to nieko neišėjo.

Tuo tarpu, kai Vakaruose, nors ir pa
vėluotai, “Vervolfas” turėjo suvaidinti 
kažkokį vaidmenį, Rytuose spaudinė ir 
žodinė propaganda turėjo įkvėpti gy
ventojus įnirtingai kovoti prieš Raudo
nąją Armiją. Kovo viduryje ir Gud-e- 
rianas buvo įtrauktas į šią propagandi
nę kampaniją. Jis kalbėjo vokiškųjų ir- 
užsienio žurnalistų konferencijoje di
džiojoje propagandos ministerijos sa
lėje ir pasakojo apie žvėriškumus Ry' 
tuose. Tuo tarpu baisus, begalinis pa
bėgėlių sriautas augo ir slinko, kaip 
lavina. Abiejomis kelių'iš rytų pusė
mis augo krūvos sulaužytų vežimų bei 
žmonių ir gyvulių, žuvusių nuo šalčio 
ir bado, lavonai. Į Berlyno stotis nesi
liaujamai atvykdavo traukiniai su pa
bėgėliais. Daugelis važiavo atvirose 
platformose gyvuliams ir, sniegu ap
nešti, sustiro nuo šalčio. Giltinė skynė 
gausias aukas. Visur neapsakomos kan- . 
čios, baisus vargas, be to, dar priešo 
aviacijos antlėkiai.

(Bus daugiau)

House Judiciary 
Committee

Washington, D. C.
Reikia taipgi raginti kas 

savo kongresmaną ir sena
torių stoti už viešą naujų 
bilių apklausinėjimą, taipgi 
balsuoti už juos, kada jie 
ateis Kongresan.

Prezidento Komisija sa
ko, kad tas įstatymas Me
dingas ne vien sveturgi
miams, bet abelnai Ameri
kos reikalams. Reikalavi
mas jį atšaukti, taigi, yra 
stojimas už Amerikos rei
kalus abelnai, ypatingai ša
lies reputacijos užsieniuo
se pakėlimui.

Lietuvių Komitetas 
Gynimui Sveturgimių

Rastas svarbus 
dokumentas

(Tąsa nuo 2 pusi.)

dvilypės ie, uo daugiausiai 
kitoniškumų daro tarp 
aukštaitiško ir žemaitiško 
liežuvio. Aukštaičiai—lie- 
tuvinykai nekurtose vietose 
abi pačbalsi iškalba, o že
maičiai tiktai pirmutinę ar
ba abi atžagariai, t. y. vie
toj uo, ie kalba ou (ov), ej, 
kaip štai: aukštaitiškai-lie- 
tuviškai: diena, kiek, kie
mas, pienas, šienas, vie
nas, duona, duoti, juo
das puodas... Žemaitiš- 
kai gi bus (gramati
kos rašyba): dina, kik, ki- 
mas, pinas, šinas, vinas, du- 
na% dilti, judas, pūdas... ar
ba: dejna, pejnas, douna ir 
tt.” Norint įtikti abiem tar
mėm, autoriaus nuomone, 
reiktų rašyti vietoj dvibal
sio uo raidę u su raide o 
viršum jos; vietoj dvibalsio 
ie rašyti raidę i su e viršum 
jos.

Bet autorius, rodos, pri
skiria žemaičiams ir tokį 
garsų tarimą, kurio jie ne
turi. Štai, vienoj vietoj ra
šo: “Aukštaitiškai: bin- 
dras, linkas, minkąs, nindre, 
švintas, žinklas, umžius, un- 
glis, unt, imtis, o žemaitiš
kai bus bendras, lenkas, 
nendrė, šventas, ženklas, 
anglis, ant, antis.”

Iš gramatikos dėstymo 
niekur nematyti, kad jos 
autorius būtų pažinęs Ma
žojoj Lietuvoj išleistas lie
tuvių kalbos gramatikas.

Kam dabar galėtų būti 
naudinga tokia gramatika? 
Kadangi ji rašyta biržėm] 
tarme, tai aprašant tą tar
mę labai praverstų suly
ginti šių dienų tos tarmės 
kalbą su vartota toj vietoj 
prieš šimtą metų kalba. 
Antra, ji turi dabar nebe
vartojamų mūsų rašomojoj 
kalboj formų. Vadinas, 
Daukšos gramatika būtų 
naudinga rašantiems istori
nę gramatiką. Gerai išstu
dijavus, ji gal pasirodytų 
naudinga ir kitais atžvil
giais (sakysim, net rašy
bos). J. Balčikonis

, , ■ . —,j ................ .

Indėnai statybininkai
New Yorke netoli dabar

tinės Grand Central gele
žinkelio stoties statomas 
naujas pastatas. Jis randa
si ant Trečios avė. ir 44- 
tos gatvės kampo. Prie pa
stato dabar darbuojasi apie 
100 darbininkų, kurių be
veik pusė yra Kanados in
dėnai. Jie visi yra iš re
zervacijos prie Montrealio. 
Savaitgaliais jie grįžta na
mo pas šeimas, pirmadie
niais grįžta prie darbo New 
Yorke.

So. Boston, Mass.
Liaudies Choro menininkai 

“nugalėjo” gamtą. Gegužės 8 
d., 10 vai. iš ryto turėjo įvyk
ti pamokos, bet lietus nedavė 
dienai išsiblaivyti iki pietų. 
Aš, lietui pilant, įpuoliau į 
mašiną ir sakau, nuvažiuosiu 
pažiūrėti, ar bent vienas me
nininkas išdrys pasirodyti. Ir 
ką jūs manote? Tikėsite ar ne, 
bet menininkų susirinko net 
aštuoniolika !

Gerai nusiteikęs mūsų mo
lėtojas Stasys Paura suklasifi
kavo balsus ir atlikome pirmą 
pamoką.

Tie, kurie nedalyvavote per
eitose pamokose, tai nepamirš
kite, jog gegužės 15 d. vol 
įvyks pamokos tuo pačiu lai
ku. Patys ateidami, atsiveski
te ir savo draugus, kad ir jie 
turėtų progą dalyvauti opere
tėje “Išeivis.” Tik įsitėmykite 
dieną, laiką, o kambariai yra 
žinomi — 318 W. Broadway

Visa Valdyba Kviečia Jumis

Pittsburgh, Pa.
LDS 160 kuopos 25 metų 

jubiliejaus paminėjimas gegu
žės 1 d. buvo labai pasekmin
gas. žmonių dalyvavo skait
lingas būrelis iš Pittsburgho ir 
apylinkės. Vakarienė buvo 
gardžiai prirengta. Pavalgius 
vakarienę, 160 kuopos pirmi
ninkas A. Norkus paaiškino 
šio parengimo tikslą, pasaky
damas trumpą prakalbėlę 
LDS reikalais. Paskui pakvie
tė J. K. Mažukną vakarą vesti. 
Mažukna pasakė labai tinka
mą kalbą apie draugijos gyva
vimą nuo 1907 metų iki 1955 
m. Nurodė, kaip buvo suorga
nizuota APLA ir dabar L.D.S. 
Paskui buvo keli pakviesti iš 
publikos tarti žodį kitą mūsų 
susivienijimo reikalais.

Ii taip vakaras gražiai pra
ėjo. Taip turėtų padaryti ir 
kitos LDS kuopos.

Man čia norisi prisiminti, 
kaip yra smagu ir linksma da
lyvauti tokiuose parengimuo
se. Susitikti savo senus pažįs
tamus ir veikėjus, sir jais pa
sikalbėti; prisimeni senos pra
eities darbus ir pasidalini min
timis apie naujus žygius.

Ačiū LDS 160 k p. valdybai 
už tokį parengimą, o gaspa- 
dinėms už paruošimą šaunios 
vakarienės.

LDS Narys

Wilmerding, Pa.
LDS 37 kuopos parengimas 

buvo labai malonus ir drau
giškas. Jis įvyko balandžio 23 
d. savajame name, 110 State 
St. Reikia atiduoti kreditas 37 
kuopos 1955 metų valdybai, 
kurios pirmininku yra Jokū
bas Svetakas. Jam vadovau
jant perėjo į LDS 37 kuopos 
rankas visas buvusios Lietuvos 
Sūnų Draugystės turtas. Vis
kas gerai ir tvarkingai sutvar
kyta pagal advokatų patari
mą. Minėta draugija liekasi 
likviduota, seniems nariams 
atmokėta pagal sutartį, o jau
nesnieji įstoja į LDS 37 kuopą. 
Labai malonu, kad taip gra
žiai susitaikyta, ir dabar 37 
kuopa turės savo namą, sve
tainę susirinkimams ir paren
gimams. Turės savo klubą. 
Dabar bus keturi LDS klubai 
Pittsburgho apylinkėje, ir visi 
turės savus namus bei svetai
nes. Tai smagios naujienos ir 
garbė veikėjams, o labiausia 
J. Svetakui ir Mary Svetakie- 
nei,—vajininkė jau turi pen
kis naujus narius.

Ten Buvęs

Žinios iš
MOKOSI REPERTUARĄ

MARIJAMPOLE. Gerai ruo
šiasi Respublikinei dainų šven
tei “Gegužės Pirmosios” ir J. 
žemaitės vardo kolūkių savi
veiklininkai. Liaudies šokių ra
telis, vadovaujamas Liudvina
vo vidurinės mokyklos D. Mic
kienės, jau išmoko 9 šventinio 
repertuaro šokius; “Džigūną,” 
“Gyvatarą,” “Subatėlę,” “Kol
ūkio pirmininką” ir kitus liau
dies šokius bei žaidimus.

Nuosekliai įsisavinamos ir 
(Tainos mišriam moterų ir vyrų 
chorui. Chorui vadovauja vi
durinės mokyklos mokytojas 
P. Samuolis. Dainininkai jau 
išmoko daugelį šventinio re
pertuaro dainų. Choro repeti
cijos vyksta reguliariai.

Aktyviai meninėje saviveik
loje ruošiantis dainų šventei 
dalyvauja vidurinės mokyklos 
mokytojai Strazdienė, Vaitkū- 
nas, Daugėla ir kiti.

J. Kedytė

Gegužės Pirmosios garbei
KLAIPEDA. — “Trinyčių” 

medvilnės verpimo fabriko ko
lektyvas šiais metais beveik 
dvigubai palyginti su praėju
sių metų pabaiga padidino 
aukštų numerių siūlų išleidi
mą. Verpėjos pradėjo aptar
nauti išplėstą zoną. Įdiegtos 
progresyvios išdirbio normos, 
šių, priemonių dėka fabriko 
kolektyvas jau išleido daugiau 
kaip 4 tūkstančius kilogramų 
aukštos kokybės verpalų vir
šum plano. Kasdien pagami
nama iki 500 kilogramų vir- 
šuinplaninių verpalų.

Siekdamas su naujais gamy
biniais laimėjimais sutikti Ge

gužės Pirmąją, fabriko ko
lektyvas įsipareigojo duoti 
respublikos tekstilės įmonėms 
dešimtis, tonų viršplaninių ver-

Baltimore, Md.
Unijos skyriaus sukaktis

Balandžio 30 d. Amalgama
ted unijos Lietuvių skyrius 218 : 
minėjo savo 40 metų gyvavi
mo sukaktį. Buvo surengta va
karienė Lietuvių svetainėje. 
Kalbą sakė Jungtinės tarybos 
manadžeris Ulysse DeDomini- 
cis, kalbėjo ir V. Liuza, Lietu
vių skyriaus pirmininkas, N. 
česna pirmininkavo. Buvo su
teikta dovana A. Zablackui, il
gus metus ėjusiam pareigas 
skyriaus sekretoriaus-iždinin- 
ko.

Po vakarienės ir prakalbų 
buvo šokiai, kurie tęsėsi iki vė
lumos. Muziką davė J. Leka
vičiaus orkestras.

Skyriaus Narys

Lietuvos
palų, pakelti darbo našumą, 
pagerinti įrengimų išnaudoji
mą. Jie kreipėsi į visus miesto 
įmonių, statybinių ir transpor
to organizacijų kolektyvus, ra
gindami išvystyti socialistinį 
lenktyniavimą Gegužės Pirmo
sios garbei. (ELTA)

Seminaras deputatams
LAZDIJAI. šiomis dieno

mis čia įvyko rajono vykdo
mojo komiteto suorganizuotas 
seminaras rajono, miesto ir 
apylinkių tarybų deputatams. 
Deputatai išklausė rajono vyk
domojo komiteto pirmininko 
Ledo pranešimą. “Vietinių ta
rybų; uždaviniai vykdant TSKP 
Centro Komiteto sausio Plenu
mo nutarimą.” Jie taip pat 
plačiai buvo supažindinti su 
deputato teisėmis ir pareigo
mis, darbo formomis ir meto
dais.

V. Vaškys

Naujas meninės saviveik
los kolektyvas

KAUNAS. Tarprajoninės 
žemėtvarkos bazės technikai 
ir inžinieriai drauge su dirvo
žemio tyrimo darbuotojais su
kūrė meninės saviveiklos ko
lektyvą. Jį organizuojant daug 
pasidarbavo žemėtvarkos in
žinieriai Skuodžiūnas, Čegins
kas, Zubrus, Vaitiekūnas, Čir
pus, Kasperaitis, profbiuro 
kultūrinės - masinės komisijos 
pirmininkas Karaliūtė ir kiti.

Inž. A. Šamas

Worcester, Mass.
Aido Choras vyksta j Rytiniu 

Valstijų meno festivalį, sekmadienį, 
gegužės 15 d. dideliu modemišku 
busu. Dar yra vietos buse del kė
lė tos asmenų. Kurie pageidaujate 
vykti su Aido Choru į tą gražią dai
nų pavasarinę šventę, prašome už
siregistruoti pas Vincą Naviką prieš 
sekmadienį, gegužes 14-tą.

Baltimore, Md.
A.L.D.L.D. 25 kuopos susirinki

mas įvyks šeštadienį, gegužės 14 d., 
2. vai. popiet, Workingmens Salėje, 
&b7 Madison St.

Kviečiame narius atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų aptarimui. Ar
tinasi piknikas ir kiti kuopos rei
kalai, šis mitingas bus varbus pri- 
rengimui pikniko reikalų. Ateikite 
| susirinkimą ir apsiiinkite dirbti 
piknike.

Kuopos sekretorius

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)

BALTIMORE. MD.
✓

T

Sekmadienį “ j ■ B 
Gegnžes-May

PIKNIKAS
Paramai Dienraščio Laisvės ’

Menininkai iš New Yorko
Duos Šaunią Dainų Programą

SLOVAK NATIONAL HOME PARK
6526 HOLABIRD AVENUE

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas> 
dieną atneš jums' į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa* 
šaulio.

BIZNIERIAMS
Būti kokiame nors biznyje 

ir nesiskelbti — tai tas pats, 
kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino . . . Nori apie savo biz
nį žmonėms pranešti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbki® Lais
vėje I

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. 

»U !»■■■—'■■ i ■ ■ W I ■!■■ ■  ■■■■■. ■
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<■ NewWto^AfeZInloi
Festivalyje dalis operetes; 

viešnia soliste iš toli
LMS Pavasario Festivalyje 

gale šios savaitės (rytoj ir po
ryt) matysimo kitokį “Bailu 

Aldona Wallen
daktarą,” negu seniau' matė
me. Mūsų kaimyniškas Siety
nas iš Newarko pastatys kitą 
ištrauką iš operetės “Bailus 
daktaras.” Tai bus antroji to 

ONA STELMOKAITE

paties pirmojo akto dalis. 
(Pirmąją dali seniau pastatė 

grupė aidiečiu, su talka siety- 
Hiečio Kaškiaučiaus ir solistės 
Kazokytės).

Antrojoje “Bailaus dakta
ro” dalyje vaidins: Ona Stel
mokais — Onos rolėje; Ta
das Kaškiaučius — daktaro; 
Katrina Žukauskienė — dak- 
tarienės; Madeline Knorr — 
dukters; St. Mikionis — Pom- 
puzo. Vadovauja Mildred 
Stensler. Kompozitorius Frank 
Bal e v i č i u s akompanuos.

Brocktono Liuosybės Cho

Liberty Auditorijoje
Trečiadienio vakare Lietu

vių Kultūriniame Centro Įvy
ko net keli susirinkimai ir kiti 
pasitarimai.

LDS 46 kuopos susrinkime 
kalbėta, kaip Įžymiau paminė
ti 25-ki metai nuo LDS Įsikū
rimo. Kuopiočiai nusitarė pri
sidėti prie bendro New York o 
LDS kuopų pikniko, kuris 
įvyks birželio 19 d., Kasmo- 
čiaus sode, Great Neck, N.Y, 
Tame piknike visi bendrai pa
minėsime šią Įžymia jubilieji
nę sukaktį.

LLD 185 kuopa turėjo mė
nesinį susirinkimą taipgi tre-1 
Čiadienio vakare. Centro kny
gų peržiūrėjimo komisija pa
teikė raportą, kuris rodo, kad 
Centre viskas tvarkoje. Kuo
pos reikalai taipgi gerai stovi. 
Sekretorius raprtavo, kad na
riai savo duokles moka, bet dar 
yra neužsimokėjusių. Ragina 
visus užsimokėti.

Kuopa svarstė, kad šią va
sarą suruošti kokį išvažiavi
mą. Valdyba apsiėmė tuo 
klausimu pasirūpinti.

LMS Centro viršininkai ta
rėsi įvairiais savo organizaci
jos reikalais. Daugiausia da
bar jie rūpinasi, kad šį savait
galį ruošiamas festivalis ge
riausiai išeitų. Tuo klausimu 
padaryti paskutiniai pasiruo
šimai.

Smagu, kad LMS veikla da
bar smarkiai pagyvėjo. Meno 
organizacija auga nariais ir 
finansais.

Aido Moterą Choras turėjo

KATRĖ ŽUKAUSKIENĖ

TADAS KAŠKIAUČIUS

solistė Bose Stripinis ir choro 
vadas Albert Potsius.

Festivalis Įvyks jau ši šeš
tadieni ir sekmadienį, gegužės 
14 ir 15 dienomis, Liberty Au
ditorijoj, kampas Atlantic 
Avė. ir 1.1 Oth St., Richmond 
Hill, šeštadienį pradžia 7 vai. 
vakaro, sekmadieni 3 valandą, 
įžanga $1.25.

Šokiams gros Jurgio Kaza
kov ič i a us or k estras.

Operetes Mylėtojas

praktikas paskutiniam pasi- 
luošimui festivalyje dalyvauti. 
Mūsų moterys dainininkės ne
nori vyrams dainininkams pa
siduoti. Jos mano vyrus daina
vimu pralenkti. Geriausio pa
sisekimo.

Auditorijos virtuvėje abu 
Titeniai kemša dešras festiva
liui. Jie padeda gaspadoriui 
Brazauskui paruošti skaniau
sius ir geriausius valgius.

šeštadienį ir sekmadienį vi
si galėsime Auditorijos valgy
li oje gerai prisisotinti.

Reporteris

Padėka
Apart jau pirmiau minėtų, 

kurios mane atlankė laike li
gos asmeniškai ar laiškais, dar 
noriu tarti padėkos žodi Onai 
Titanienei ir Annai Gilmanie- 
nei. Gilmanienė paliko ir do
vanėlę, sakydama, jog tai var
de Moterų Klubo. Ačiū.

Irena Levanicnč

Sveikinimas iš Chicagos
Sveiki laisviečiai! Aš lan

kiausi Chicagoje. Pasitaikė 
prastas oras. Buvo šalta ir lie
tus. Manau greitai grįžti ĮFli- 
zabethą. Aplankiau gimines ir 
draugus vilniečius. Vilnies šė- 
rininkų suvažiavime sutikau 
daug savo parapijonų.

Draugiškai,
Ant. Stripeika

New Yorko Hospital atžy
mėjo savo 184 metų gyvavimo 
sukaktį. Tai viena iš seniausių 
ligoninių visoje šalyje.

ras šiuo tarpu negalėjo atvyk
ti. Net ir jų pažiba trio nega-

lės dalyvauti, nes serga Yuo- 
deikis. Vienok juos atstovaus

Už vieną seną knygą
25 tūkstančiai dolerių

Visi mane, kad Jurgio Wa
sh ingtono pirmutinė knyga 
“Journal’’ buvo visiškai dingu
si. Bet ji atsirado New Yorke 
ir tapo iš varžybų parduota. 
Ją nupirko Virginijos miestas 
Williamsburg, kur knyga buvo 
atspausdinta. Ji ten bus par
vežta ir padėta į muziejų. Už 
ją Willramsburgas užmokėjo 
825,000! Gal gi šios knygos 
negalima nė vadinti knyga. 
Tai tiktai 28 puslapių brosiū- 
raitė.

New York City Anti-Crime 
komitetas atstatė nuo pareigų 
direktorių John M. O’Mara ii' 
legališkąjį patarė j ą William J. 
Keating. Spruille' Braden yra 
komiteto pirmininkas. Prie
žastis jų pabudimo nuo parei
gų nepaduodama.

Keista auto nelaimė
Visai keistai ir netikėtai ta

po užmušta Mrs. Von Geldom, 
35 motų, gyventoja Forest 
Hill, Queens. Jinai mokėsi vai
ruoti automobilių. Ją mokino 
jos vyras. Pavažiavus keletą 
blokų, jinai nusprendė užleis
ti mašina savo vyrui. Ji išlipo 
iš auto, o vyras atsisėdo prie 
“rato.” Bet vietoje užsistoti 
ant stabdžių, jis uždėjo koją 
ant gaso. Mašina šoko tiesiai 
ant j’o žmonos ir ją vieto ji' už
mušė. Su jais buvo ir jų 4 mo
tų amžiaus dukrytė.

Nepaprasta nelaimė, 
užmuštas darbininkas

Walter Chaney, 54 metų 
darbininkas, sutiko mirti ne
paprastoje nelaimėjo. Jis dir
bo prie namo taisymo aukšto
kai ant pastolių. Taip pasitai
kė, kad vienas žmogus bėgte 
bego i subvės stotį ir koja ar 
pečiu užkliudė tuos pastolius. 
Jie sugriuvo ir nuo jų nukrito 
ant šaligatvio Walter Channey. 
Užsimušė ant vietos.

Apeliacijų teismas atmetė 
rašytojo Victor Lasky reikala
vimą iš Now York Post pusės 
milijono dolerių. Lasky reika
lavo iš laikraščio tokios sumos 
už “Įžeidimą.” Viename 
straipsnyje buvo, girdi, rašo
ma taip, jog atrodo, kad Las
ky yra komunistas. Teismas to
kios išvados straipsnyje nesu
rado ir laikraštį išteisino.

Du plėšikai apiplėšė vaisti- 
nyčią Colonnade, 7124 15th 
Avė., Brooklypį. Pasigrobė du 
tūkstančius dolerių.

Sveikina mūšy miesto 
svarinimo pasisekimą

Outdoor Cleanliness Associ- 
ation komiteto pirmininkė Mrs. 
Miller viešai apsidžiaugė pa
sisekimu apvalyti Now Yorko 
mmiosto gatves. Ji sako, kad 
m t sunku tikėti, jog taip pui
kiai darbas atliekamas. Kai 
kurių miesto gatvių net nebe
galima. atpažinti: jos taip pa
sikeitusios! Visas kreditas, ji 
sako, eina sanitacijos depart
mental ir newyorkiečių koope
racijai su departmento žmonė
mis. Tiktai dalis gyventojų te
bėra. taip apsileidę, jog nepai
so jokios švaros. Prieš juos 
reikia visiems kovoti.

Sperry Gyroscope 
nauji pasiūlymai 
darbininkams

Sperry Gyroscope kompani
ja siūlo savo streikuojantiems 
darbininkams naujas sąlygas. 
Ji sutinka dabar pakelti algas 
7 centais Į valandą, o po pen
kis centus pridėti antraisiais 
kontrakto metais. Darbininkai 
reikalauja, kad dabar būtų 
pakeltos algos dešimčia centų 
su puse, o kad sekamais me
tais būtų, pridėta 7c. per vai.

Darbininkus ir kompaniją 
bando sutaikyti valdžios pa
skirti tarpininkai Mandel- 
baum ir She i nėr.

Filmos—Teatrai
Šiuo tarpu rodomi įdomesni 

filmai yra šie:
“One Summer of Happi

ness (švediškas), Little Carna- 
gie teatre.

“Boys from Leningrad (ru
siškas), Stanley teatre.

“Game of Love” (francū- 
ziškas) ir “Chaplin Festival,” 
55th St. teatre.

“Interrupted Melody,” Ra
dio City, Musici Hall.

“Man With a Million^ ir 
“Run For Your Money” (ang
liškas), 72nd St. Translux.

“Bread, Love and Dreams” 
(itališkas), 8th St. teatre.

New York City Hall ir 
Brooklyn Borough Hall pasta
tai tapo pataisyti ir apšvarin
ti. Dabar atrodo daug gra
žiau. Bet miestui tas atsiėjo 
penki milijonai dolerių. Oro 
teršimo kontrolės direktorius 
Jacobs sako, kad tuos pasta
tus buvęs apgadinęs mieste 
esąs priterštas dulkėmis, dū
mais ir chemikalais oras?

Apeliacijų teismas atmetė 
13 portorikiečių apeliaciją. Jie 
turės išsėdėti kalėjime šeše
rius metus. ’*

Keturi tyrinėjimai 
Coliseiimo nelaimės

Kiek jau žinoma, Coliseu- 
mo nelaimėje, Įvykusioje šio
mis dienomis, žuvo vienas dar
bininkas, o virš 50 yra sužeis
tų. Kai kurie sužeistųjų ran
dasi pavojingoje padėtyje, gu
li ligoninėse.

Tiro tarpu pradėti net ketu
ri nelaimės tyrinėjimai. Ieško
ma priežasties, kodėl ir kaip 
liejamos cimentinės grindys 
susmuko, nugriuvo. Susmuko 
didžiosios salės grindys. Boto
mis grindimis yra pastatytas 
milžiniškas automobiliams pa
statyti parkas.

Prie šio Coliseumo statybos 
darbuojasi apie tūkstantis dar
bininkų. Sakoma, kad toje 
apylinkėje, kur įvyko nelai
mė, dirbo 150 darbininkų. To
dėl ir nelaimė galėjo pasiimti 
daug daugiau aukų, bet tiktai 
darbininkų mokėjimas greitai 
susiorientuoti juos išgelbėjo 
nuo sužeidimo bei mirties. Vi
si darbininkai yra organizuoti 
į Amerikos Darbo Fed oracijos 
namų statybos amatų unijas.
Spėjama, kad bus žuvęs dar

bininkas Joseph Lombardi, 55 
metų amžiaus, gyvenąs po 
num. 172 Lake St., Brooklyne. 
šiuos žodžius rašant jis dar 
nesurastas.

J nelaimės vietą pribuvo 
miesto majoras Wagneris ir 
Įsakė tuojau viską ištyrinėti. 
Tyrinėjimą nelaimės jau pra
dėjo namų statybos depart
mentas, gaisro departmentas, 
policijos departmentas ir dis- 
trikto prokuroras. Koliziejaus 
statybą veda Walsh, Fulber & 
Slattery kontraktoriai.

šitą didžiulį Koliziejų stato 
miestinis Triborough Bridge 
& Tunnel Authority, kuriam 
vadovauja Robert Moses. Sta
tyba buvo pradėta 1954 me
tų balandžio mėnesį. 'Visas 
projekto pastatymas miestui 
kaštuos $35,000,000.

, Aiški n am a, $ kad išvalymas 
! sugriuvusio cimento paims po
rą savaičių laiko ir sudarys 
nemažai išlaidų. Dar nežinia, 
kas tuos nuostolius paneš: 
kontraktoriai ar miestas.

Okur praleisite Dekora- 
ciju Dienos sekmadieni?

Būkite su mumis, važiuoki
te su mumis. Mes, ričmond-hi- 
liečiai, kviečiame.

Mes gi važiuosime į “lietu
viškąjį rojų” ant Long Is
land. Nepadarysite klaidos, 
nebūsite suvilti. Mes esame ti
kri, kad visi, kurie praėjusiais 
dvejais metais buvote su mu
mis panašiuose išvažiavimuo
se, norėsite ir vėl važiuoti. At
simenate, kaip smagiai, gra
žiai ir, svarbiausia, pigiai pra
leidome visą dieną.

Ką gausite:
Gausite didelius, skanius 

pietus su pridėčkais ir migdo
lais.

Kiek jums kaštuos?
Už pietus pasimokėsite tik

tai po $2. Už nuvežimą ir 
parvežimą tiktai $1. J

Išvažiuosime gegužės 29 d.) 
9 valandą iš ryto nuo Kultū
ros Centro. Nepamirškite.

Dabar jau mobilizuojame ir 
verbuojame žmones. Prašome 
mums padėti žmones nuvežti 
tuos, kurie turite mašinas.

Galite užsiregistruoti kad 
ir per telefoną Kultūros Cen
tre arba Laisvėje. Gi auksinė 
proga bus šį savaitgalį lietu
viškajame meno festivalyje. 
Pasimatysime su visais ir viso
mis. Richmondhilietis

Kailiasiuviai ruošiasi 
deryboms dėl kontrakto

Per ištisą savaitę įvairiose 
miesto dalyse AFL Furriers 
Joint Council laikys narių ma
sinius susirinkimus. Juose bus 
diskusuojamos ateinančios de
rybos su samdytojais. Taipgi 
tuose susirinkimuose bus su
formuluoti nauji unijos reika
lavimai. Manoma, kad unija 
reikalaus 20 proc. algų pakė
limo.

NEW YORK
MALE and FEMALE

Parduoda savininkas — Rye. New 
Cape Cod, 8 rūmų, pilnas skiepas, 
žaislam rūmas. Thermodore Wall 
Oven, visi Įrengimai taipgi arti mo
kyklų ir transport aci jos, ant 100x 
100 žemės ploto. Arti beach. Grei
tam pardavimui tiktai $9.000. Šau
kite: RYE 7-0895

(94-100)

Pora. Porimti vasarnamj (board
ing); 25 rūmai išfornišiuoti. 240 
akrų, miškuota apylinkė.' Moteris 
turi būti gera virėja; abu mokanti 
vairuoti (bus automobilius) • pui
ki proga patyrusiai porai. Anl nuo
šimčių. Tiktai aukštai išsilavinus 
pora tesikreipia. Port Jervis 87200. 
G. Schmidt, Westhrookvllle, N. Y.

(94-96)

Darbo Partijos para
šą rinkimo vajus

Amerikos Darbo Partija da
bar veda parašų rinkimo vajų. 
Nori surinkti 50,000 parašų 
ant peticijos, kurioje reika
laujama, kad mūsų preziden
tas dėtų visas pastangas už
baigti šaltąjį karą ir išlaikyti 
taiką. Parašų rinkėjai sako, 
kad newyorkieciai ant petici
jos rašosi be jokios agitacijos. 
Tas parodo, kad šio didmies
čio žmonės, kaip ir žmonės vi
soje Amerikoje, nenori naujo 
karo.

Darbo Partijos sekretorius 
Morris Goldin sako, kad para
šų tikslas yra parodyti mūsų 
vyriausybei, kad Amerikos 
žmonės trokšta taikos. Tegu 
tai žino mūsų prezzidentas ir 
visi kiti, kurio nustato užsie
ninei politikai gaires.

Komunistai reikalauja 
pilno išteisinimo

Komunistų vadų Trachten
berg ir Charney advokatai 
Įteikė federal iniam teismui 
reikalavimą, kad jie, Trach
tenberg ir Charney, būtų visiš
kai išteisinti ir paleisti. Jiems 
suteiktas naujas teismas pasi
remiant tuo, kad jie buvo nu
teisti kalėjimai! pasiremiant 
informerio Matusowo mela
gingais parodymais. Advoka
tai sako, kad prieš Trachten
berg ir Charney nėra jokių 
rimtų kaltinimų, kad jie nie- 
kuo'met niekur nopropagavo 
idėjos spėka nuversti Ameri
kos valdžią.

KAS NORI ŠUNIUKĄ?
Turime gražų šuniuką, kur; ati

duosime geriems žmonėms veltui. 
Tiktai už laisnius (išimti Balandžio 
mėn) kaina bus $3. 12 mėnesių
amžiaus, vardas Toby. Ant vietos 
pamatysite, tad prašomo kreiptis— 
Joseph Lazauskas, 190 liuli Street, 
Brooklyn, N. Y.

(92-93)

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.

U TONY’S |
UP-TO-DATE

: BARBER SHOP į
ANTANAS LEIMONAS

Į Savininkas '

; 306 UNION AVENUE
; BROOKLYN, N. Y.
! Gerai Patyręs Barberis

BIJYUS
(BUYAUSKAS)

• •

‘■MATTHEW

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Abolnam Darbui. Mylimi vaikų| 
Guolis vietojo

KEW GARDEN HILLS
Tel. BO. 3-9282

(91-93)

MERGINOS
Fabriko darbas, linksmos darbo są

lygos, gera mokestis pašalpos.
Laikas ir puse 

už viršlaikius
KNOMARK MFG. CO.

330 Wythe Ave., Brooklyn
Matykite Frank

(92-96)

CCOK-HOUSEKEEPER

Full lime. Up to 35. To help with 
3 year old boy. Must have good 
references for fine Harrison (N.Y.) 
home. $40 a week. For apponlment 
call Wil. 9-5848.

(93-95)

Hoiiseworker. For Great Nock 
Home. Must be experienced in ge
neral housework. Up io 35 yrs. of 
ago and like children. Ref. Start
ing salary $35. Call Great Neck 2- 
10076 (after 6 P.M.; and all day 
Sunday).

MALE and FEMALE^

POROS. Abclnam namų^darhui. 
Virėjai, tarnautojai, slaugos. 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 805).

REAL ESTATE

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
bes, 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.

(87-1 OR)

RYE, NEW YORK

Restaurant as ir 12 Stools, 4 Booths. 
Visi įrengimai, Air Conditioned. 
$2,900. S. Miles, 24 Grove Street, 
Port chest er, New York.

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

Parduoda savininkas — Ardslgy, N. 
Y. 4 miegrūmiai, pribudavotas ga
radžius. Namai su gražiu kiemu, 
prie St. Matthew’s parapijos. Išklo
ta divonais, automatiška skalbykla, 
gesinis pečius. Greitam pardavimui 
tik $21,500. Pamatymas pagrfl su
tari j. Šaukit: Dohhs Ferry 3-8912 R.

(91-93)

Parduoda savininkas — Tarptautinėj 
kaimynystėj. Cape Cod. Daili White 
Plains apylinkė. 5’,i rūmai, 1 neuž
baigtas, 3 miegrūmiai, 75x100 plo
tas, pilnas skiepas. Alumin, storms 
ir screens. Pribudavotas garadžius. 
Tiktai D7,500. Telefonas: WH. 8- 
7451.

(91-94)

Smithtown Route 111 — Parduoda 
navininkas. 3 miegrūmiai, Cape Cod. 
Ugnavietė, Aliejus, karštas vanduo. 
Knotty pine attic su 32 pė. Dormer, 
Breezeway ir garadžius. 1 akras že
mės. Tiktai $15,500.

Tel. Smithtown 2-2029
(93-99)

Parduoda savininkas —St. Anthony’s 
Parish, Oceanside. Ideališki namai 
didelei šeimai ar x profesionalui. 
Kampinė nuosavybė. Cape Cod, 4 
metų senumo, 2 miegrūmiai viršuj, 
5 rūmai ir maudynė ant pirmų lu
bų, 3 rūmų apšildomas apart mep- 
tas skiepe. Patio. Tiktai $16,8KXX

Saukite: RO. 6-5696
(9.T96) i

Oceanside—Parduoda budavotojas: 
—nupigintai! Tik ką užbaigtas gra
žus Cape Cod namas. 4’/2 rūmų, di
delė virtuvė, platus attic su 30 pė. 
Dormer, patio, sun deck, tile mau
dynė, arti Grade mokyklos, stoties 
ir krautuvių. Šaukite Rockville Cen
ter 6-1976 — Peter Smlrclch, 298 
Weidner Ave., Oceanside (nuo Long 
Beach Rd.)

(93-96)

Parduoda savininkas— Wantagh. 
Išimtinai Coronado stone ir Cedar 
ranch. $22,000. 6 rūmai, 2 maudy
nės, valgymui rūmas, ugnavietė, 
nuo sienos iki sienai divonai, ples- 
teriuotos sienos. Apibudavoti por- 
čiai, garadžius, ištaisytas skiepas, 
utility ir skalbykla, kiemas. Pato
gu. $22,000. ..SUnset 1-4981

Reikalinga pora del namų — Port- 
Washington. Pilnai tinkanti ir pa
tyru. Išimtinai gera proga. Nepa
prastai gera alga. Gaus gerą butą 
ir galės naudoti auto, šaukite (mū
sų kaštais)

Port'Washington 7-2789
(<M-»96)

Ztt
Ar Tamsta jau gavai Lais« 

vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.




