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KRISLAI
Po didžiosios iškilmės.
Baltimoriečiams.
Norwoodas ir Lowellis.
Nekaltos aukos.
Susirado kelią.

Rašo A. Bimba

Matote, kas dar galima pa
daryti turint noro ir iniciaty
vos* Visi, kas tik dalyvavo ir 
matė, ji sutinka, jog rytiniu 
valstijų festivalis praėjo labai, 
labai gražiai. Medžiaginio pel
no gal ir nebus, bet moralinės 
ir dvasinės naudos pažangio
ji visuomenė turės daug.

Sekmadienio pirmininkė Ie
va Mizarienė teisingai paste
bėjo: Už išgarsinimą šio fes
tivalio, už sutraukimą gražios 
publikos turime būti dėkingi 
dienraščiui Laisvei.

Laisviečiai didžiuojasi savo 
dienraščio vaidmeniu tokiuo
se atsitikimuose.

Festivalio proga nepraleista 
be pasidarbavimo dienraščiui. 
Visa eilė pažangiosios spau
dos patriotu prisidėjo prie da
bartinio $10,000 fondo vajaus. 
Ačiū visiems.

Dabar žodis kitas apie ki
tus parengimus. Pirmutinis 
Laisvės naudai piknikas įvyks 
Baltimorėje. Baltimorieėiai 
gražiai ruošiasi. Jie tikisi ir 
lauks svečiu iš Philadelphijos 
ir kitur.

Baltimorieciu piknikas Įvyks 
Dekoracijų Dienos išvakarėse, 
geg. 29 d. Puikus trijų dienu 
šventiškas savaitgalis. Brook- 
lyniečius artistus Jonas Gry
bas nuveš piknikautojus pa
linksminti.

O dar anksčiau, .jau atei
nanti savaitgali, Įvyks net (iu 
parengimai Laisvės stiprinimo 
reikalams. Ten irgi programą 
pildys New Yorko menininkai. 
Taip pat ir juos nuveš Jonas 
Grybas. Su jais važiuoja Do
minikas M. šolomskas. Į.

Gegužės 21 d., šeštjadieni, 
banketas su koncertu' įvyks 
Lowell, Mass. Ten, neabejoju, 
suvažiuos laisviečiai iš visos 
š i a u r i n ės M assa c h u setts.

O gegužės 22 d. tie patys 
menininkai ir tas pats kalbė
tojas linksmins ir sveikins ban
keto - koncerto dalyvius Nor
wood, Mass. Norwoodo plačio
je apylinkėje gyvena daug 
gepft lietuvių, laisvų, susipra
tusių žmonių.

Jie, tikiu, nepamirš daly
vauti šiame laisvi coin paren
gime.

Grįžkime arčiau prie namų. 
Mes irgi nežadame • užmigti 
po šio festivalio. Gegužės 29 
dieną rįčmondhiliečiai planuo
ja įdomų ir smagų išvažiavi
mą ^nt pietų p’ vakarienės į 
Long Islandą. Vietą jie turi 
gražią ir parankią. Gailėsis 
tiktai tie, kurie per šventes 
sėdės namie ir nevažiuos sykiu 
su ričmondhiliečiais.

Tai tokios-tokelės. Viskas 
mums turi rūpėti, visur mums 
reikia dalyvauti.

Dabar visi mato, kad mūsų 
federalinė vyriausybė sunkiai 
nusidėjo prieš Amerikos vai
kus/ Kodėl ji įvairioms fir
moms leido, nepatikrinus ir 
neįspektavus, paleisti svietą n 
Salk vaistus ?

Susiprato tik tada, kada ke-
(Tą&a 4—tame puslap.)
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97 nuoš auto-darbin
balsavo už streiką
Detroitas. — Dviejų, di

džiųjų automobilių firmų, 
Fordo ir General Motors,

tas penkerių metų ilgio, 
baigiasi birželio 1 dieną. 
Dauguma darbininkų tuo

S k a itl i n g a darbininkų 
demonstracija Newarke 
prieš “ragangaiidžins”

Metai 44-ticji, Dienraščio 36-tieji.

Valdžia vis atsisako 
kontroliuoti skiepusm

Washingtonas. — Prezi-i 000,000 valstijoms, kad 
dentas Eisenhoweris ir jo ! skiepyti vaikams, kurie ne-

darbininkai, kurie susiorga
nizavę į CIO uniją, beveik 
vienbalsiai balsavo stoti 
streikan, jeigu savininkai 
nepatenkins unijos reikala
vimu. Už streiką balsavo 
97G unijistų, prieš mažiau 
negu 3G, nes tam tikras 
skaičius susilaikė nuo bal
savimo.

Darbininkų v i e n i n g u m a s 
ir pasiryžimas kovoti strei
ku jau paveikė Fordą ir 
GM. Jie jau davė aplinki
niais keliais žinoti, kad su
tiktų pakelti algas 6 centais 
į valandą, taipgi, kad jau 
svarstytų ir garantuotos 

; metinės algos reikalavimą, 
į Iki šiol savininkai tą rei
kalavimą pilnai atmetė kaip 
“fantaziją.”

Anksčiau unijos atstovai 
patyrė, kad Fordas nori 
duoti unijai kontraktą, ku- 
riį^dar blogesnis už lygšio- 
linį. Lygšiolinis kontrak-

Eilios veteranai 
grįžo Amerikon,
- entuziastiški

j New Yorkas. — Devyni 
i amerikiečiai veteranai, ku
rie buvo nuskridę Maskvon, 
jau sugrįžo namo. Tie ve
teranai 1945-tais metais 
pirmieji susitiko su tarybi
niais kariais prie Elbos 

Į upės Vokietijoje. Jie vy- 
! ko Maskvon tarybinių vete
ranu kviesti, v

Sekamieji veteranai buvo 
nuvykę: Joseph Polowsky 
iš Chicagos, Murry Schul
man iš Queens Village, 
Claude Moore iš Newbern. 
Tenn., William Weisel iš 
Cincinati, Fred W. Johns
ton, is Radford, Pa., Elijah 

i R. Sams iš Pinanccle, N. C., 
Robert Haag, iš Indianapo
lis, Byron L. Shiver iš 
Lakeland, Fla., ir Charles 
Forrester iš Greer, S. C.

Grįžusieji veteranai sako, 
kad jie entuziastiški dėl 
broliško sutikimo, kurį jie 
rado Maskvoje, dėl puikaus 
vaišinimo, dėl parodyto 
draugiškumo. Jie pasako
ja, kad kartu su tarybiniais 
Elbos veteranais išleido 
bendrą pareiškimą už tautų 
sugyvenimą ir taiką.

Washingtonas. — CIO ir 
AFL vadai svarsto, kaip 
įtraukti į bendrą unijų są
jungą ir Lewiso vadovauja
mus angliakasius. Vienoje 
dabar vyksta anti-komunis- 
tinių unijų pasaulinis kon
gresas. Iš Amerikos ten 
yra CIO, AFL ir angliaka
sių unijos atstovų. Mano
ma, kad jie ten susieis ir 
tarsis apie unijų vienybę 
Amerikoje.

kontraktu buvo labai nepa
tenkinti, nes jautė, kad jis 
jiems suriša rankas.

Unijos nurodė kompani
joms, kad jos nieko fakti- 

! nai neprarastų įvedus ga
rantuotą metinę algą. Su- 

I mos, kurias kompanijos dė
tų į bendrą fondą, joms bū
tų atskaitytos nuo įeigos 
mokesčiu. • i.

I

Visas Šiaurės 
Vietnamas jau 
Hanoi rankose
Hanoi. — Šiaurės Vietna

mo demokratinės respubli
kos kariai iš francūzų per
ėmė Katbos salą ir eilę ma
žesnių salelių palei Lan- 
hos įlanką. Tokiu būdu vi
sa Šiaurinio Vietnamo te
ritorija jau randasi liaudies 
rankose, po Hanoi Vietna
mo valdžios jurisdikcija. 
Francūzai praeitą savaitę, 
kaip tai reikalavo Ženevos 
sutartis, pasitraukė iš Haį- 
pongo uosto, o dabar iš mi
nėtu salelių. C l

Hanoi radijas sako, kad 
Katbos sala strateginiai la
bai svarbi, nes francūzai 
joje pastatė tvirtoves Hai- 
pongo uosto apsaugai.

Ryšyje su viso Šiaurinio 
Vietnamo išl a i s v i n i m u 
krašte įvyko daug - triumfo 
mitingų ir demonstracijų. 
Valstybinis Šiaurinio Viet
namo radijas to daug ne
minėjo, bet mitinguose 
reikštos viltys, kad netoli
moje ateityje visas Vietna- 

t mas bus laisvas. Ateinan- 
[ čiais metais pagal Ženevos 
sutartį turi įvykti rinkimai 
abiejose krašto dalyse, rin
kimai, kurie parodys, kokio 
režimo nori žmonės,

Liaudiečiai vietminai yra 
isitilęinę, kad jeigu tik rin
kimai būtų neklastuoti, di
džiulė dauguma Pietinio 
Vietnamo žmonių pasisaky-' 
tu už liaudies režimą. i v v
Franco taipgi susierzinęs ! 
dėl Austrijos susitarimo -

Madridas. — Diktatorius] 
Franco išreiškė savo didelį j 
nepasitenkinimą dėl Austri-! 

’jos sutarties ir bendrai dėl 
šaltojo karo švelnėjimo. Jis į 
įspėjo Vakarus, kad “eina-; 
ma pavojingu keliu.” Sovie
tai, sakė,Jis, yra “apgaulin
gi,” jie nepageidauja tai
kos.

Franco kalbėjo kortesuo-1 
se, taip vadinamajame Is- ] 
panijos parlamente, kuris! 
susideda iš nerinktų, fašis- ] 
tinių organizacijų paskir
tų, narių.

Jis kalbėjo apie vis “ge
rėjančius santykius tarp 
Amerikos ir Ispanijos,” 
apie “vis tamprėjancią są
jungą” tarp abiejų šalių.

*" ” “t 
greso 
amerikinio veikimo tyrinė
jimo komitetas čia, Newar
ke, susilaukė didžiausios 
jam priešingos demonstra
cijos. Per metų eilę tas 
komitetas tai vienur, tai ki
tur susidurdavo su grupė

taip vadinamas ne- bučio, kur atvykusieji ko-! 
miteto nariai įsteigė savo 
buveinę.

. Susirinko tūkstančiai dar
bininkų, daugumoje UE na-] 
rių, kurie per tris valau-1 
das demonstravo, šaukė šū-| 

J-kius prieš ragangaudžius, 
mis unijistų, kurie apklau-| reikalavo, kad jie nešdintų- 
sinėjimo metu reikšdavo! 
savo priešingumą. Bet nie-į 
kad kongresiniai ragangau-Į 
džiai dar nesutiko tokios! 
dideles darbininkų demon-! 
stracijos prieš save.

Ieško “infiltracijos”
Kongreso atstovų buto 

ne-amerikinis komitetas at
vyko į. Newarka, kad tyri-! 
neti “komunistų infiįtracij 
ją New Jersey pramonėje.” ! 
Bet pažangios unijos, ypa-| 
tingai elektros - radijo dar-i 
bininkų (UE), sako, kad ti
kras komiteto tikslas yra 
suduoti smūgį unijoms kaip 
tik dabar, kuomet ruošia
masi kovoms už aukštesnes

(New Yorko “Times” vė
liau pranešė, kad demon
stracijoje dalyvavo 1,200 j 
darbininkų, bet unijistai sa-; 
ko, kad dalyvavo daug di-1 
dėsnis skaičius, nors tiks-1 
lauš skaičiaus negalima pa
duoti, kadangi per tas tris

Du kongreso nariai, Gor- 
don Scherer iš Ohio (repu- 
blikonas) ir Clyde Doyle iš 
Californijos (demokratas)

komiteto specialė sub-komi-

Tūkstančių demonstracija
Demonstracija prieš at

vykusius ragan g a u d ž i u s 
prasidėjo pirmadienį, apie 
pusę po penktos valandos

katos reikalams Oveta Culp I Sekretorė Oveta Gulp 
Hobby paskelbė, kad Saiko! Hobby aiškino senatinei ko

misijai apie visą reikalą. 
Bet jos aiškinimas toli ne
patenkino senatorių. Ypa
tingai ją kritikavo senato
rius Lehmanas iš New Yor
ko. Jis sakė, kad ji iki ba
landžio 14-tos net nesusisie
kė su vaistų gaminimo fir
momis, nedavė jom jokių 
nurodymų arba net patari
mų, ir pasėkoje bent 500,- 
000 kubiniu centimetru to 
vaksino iš pat pradžios pa
teko į komercinės preky
bos ratą. •s‘

• Sekretorė teisinosi, kad 
“iš anksto negalima buvo 
viską numatyti,” bet Leh
manas jai atjovė, kad tam 
ji yra aukšta valdininkė.

Ji sakė, kad “kol kas mes 
patariame vaksiną duoti la
biausiai to reikalingiems 
vaikučiams.” Leh manas 
klausė, kodėl tik “kol kas,” 
kodėl ne iki to laiko, kai 
visi bus įskiepyti.

Sekretorė Hobby nieko 
neatsakė.

žiu bus kontroliuoti “laisva-1 
noriai,” tai yra, valdžia sa
vo kontrolės nepareikš, pa
liks teisingą skiepo išdalini
mą “gerai valiai.”

Tuo pačiu laiku prez. Ei
senhoweris sakė, kad val
džia turėtų duoti bent $28,-

atomine bomba
Varšuva. — Aukščiausie

ji Lenkijos katalikiški dva
siškiai išleido ganytojišką 
laišką, kuriame jie pasisa
ko prieš atomines ir van
denilines bombas, už visų 
masinio naikinimo ginklu

Demonstracijoje dalyvavo 
ne tik New Jersey darbi
ninkai, bet ir UE nariai iš 
New Yorko, ypatingai F Į 
Brooklyno 475-to 1 o k a 1 o. i uždraudimą ir už atominių

bei vandenilinių bombų ban
domųjų sprogdinimų sulai
kymą.

Newyorkieciai atvyko spe
cialiais autobusais.

Ragangaudžiai piktinasi
Kongresinio komiteto na

riai, kurie pro langus de
monstraciją stebėjo, s: 
kad jie “nieko panašaus 
matė anksčiau,” kad 
“komunistu sąmokslas”, 
panašiai.

Demonstracija, 
pranešama, praėjo 
gai ir tvarkingai,
buvo daug policijos, bet jie 
nebandė demonstraciją iš
ardyti.

ne- i 
tai ■ 
ii'|

aip tai į 
taikin-I

pasisako prieš dabartinių 
šalies sienų keitimą. Jie; 
sako, kad Odros ir Nysos! 
(Oderio ir Neisės) upių šie-, 
na tarp Lenkijos ir Vokie
tijos turi likti visiems lai
kams, kad Pomoržės (Po
meranijos) ir Žlinosko (Si-: 
lezijos) sritys turi amžinai' 
priklausyti Lenkijai.

Minimas ganytojiškas: 
laiškas buvo atspausdin-

Paskutiniai
pranešimai

Austrai draugiškai sveikino i Adenaueris nepatenkintas 
Molotovą kaip išlaisvintoją Austrijos nepriklausomybe

Berlynas. — Tarybų Są
jungos narys bendroje Ali- 
antu kontrolės komisijoje 
Berlyne kreipėsi į ameri
kiečius, britus ir francū- 

t žus laikyti komisijos sesiją, 
tas katalikiškame dienraš- • jau heleri metai! kaip ta 
tyje “Slowo Powszechne” • • •• ' -
(“Bendras Žodis”), 
išeina Varšuvoje.

komisija n e p o s ė d ž i a u j a.
Viena. — Prieš apleisda

mas Austriją, Molotovas
Viena. — Po to, kaip i 

Dulles, Macmillanas iv Pi-! 
nay išvažiavo namo, Tary- i 
bų Sąjungos užsienio reika
lų ministras dienai dar Ii-' 
ko Vienoje. Tą vakarą jis 
kartu su Austrijos užsienio 1 
reikalų ministru Figeliu; 
lankėsi operoje. Kai tik Mo-| 
lotovas pasirodė ložoje, vi-: 
sa publika atsistojo ir jam 
garsiai per kelias minutes 
plojo. Anksčiau'Molotovas. • 
aukštų Austrijos pareigūnų 
lydimas, laikėsi keliuose fa
brikuose, kur kalbėjosi su 
darbininkais per vertėjus. 
Visur jis buvo sutiktas 
draugiškiausiai, visur au
strai jam pažymėjo, kad 
jie skaito Tarybų Sąjunga 
labiausiai atsakominga už 
Austrijos nepriklau s o m y - 
bes atgavimą.

Philadelphia.—Še'iu kvei- 
kerių delegacija išvyko į 
Tarybų Sąjungą.

Londonas. — Britanijoje 
lankosi Švedijos karalius 
Gustavas ir jo žmona Loui
se.

Bęnna. — Vakarų Vokie
tija oficialiai prot ėst a v o 
Austrijai dėl to, kad au
strai susitarė su Sovietais 
negrąžinti Vokietijai tur
tų, kuriuos naciai okupaci
jos metu buvo pasisavinę. 
Adenauerio valdžia norėtų, 
kad tie hitlerininkų pa
grobti turtai dabar būtų į 
skaitomi jos, Hitlerio pa-1 
veldėtojos, nuosavybe.

Iš patikimų šaltinių pra
nešama, kad Adenaueris 
nepatenkintas ne tik tuom, 
bet visa sutartimi. Austri
jos pažadas likti neutrale, 
jos nusitarimas n esi dėti 
prie jokių blokų, giliai pa
veikė Vokietijos žmones, 
kurie dabar žino, kaip ir 
jie galėtų atgauti- savo ša
lies neprikla u s o m y b ę ir 
vienybę: Vokietija turėtų 
susitarti su Sovietais, kad 
liks neutrališka, ir ji tap
tų suvienyta, nepriklauso
ma, laisva. Tas pavyzdys yra 
užkrečiantis, statantis pa- 
vojun Adenauerio valdžią, 
stiprinantis Vokietijos so
cialdemokratus.

Tas pats laikraštis taipgi: 
praneša, kad didelis būrys, 
lenkų katalikų kunigų, ku- ■ 
rie nacinės okupacijos me- ■ 
tu kalėjo koncentracijos' 
stovyklose, paminėdami iš-; 
laisvinimo 10 metų sukaktį, 
atliko kelionę i Jasna Go-, 
ra šventvietę Częstochove. j

Prancūzai užmušė 14 Alžyre! 
Racionaliu partizanų karių :

Paryžius. — Prancūzijos į 
valdžia skelbia, kad jos ka
reiviai Alžyre užmušė 14 
nacionalistų partizanu. 
Francūzai sako, kad parti
zanai puolė vieną kaimą, 
kurio seniūnas ir dalis gy-' 
ventojų buvo draugiški! 
francūzų valdžiai. Esą, kai-1 
miečiai kartu su francūzaisj 
kovėsi prieš partizanus.

Alžyro nacionalistai skel-! 
bia visai kitokią atsitikimo] 
versiją. Jie aiškina, kad 
francūzai pravedė “baudi
mo misiją” viename kaime, 
kurio gyventojai simpati
zuoja partizanams ir juos 
slepia. Francūzams padėjo

Leopoldville.. — Belgijos 
kakalius Baudouinas lanko
si Belgijos Konge.

Vakarinio Berlyno bur
mistras. Qtto Suhr atvyksta 
Amerikon.

tik kaimo kaidas (seniū
nas) ir keli jo pakalikai. 
Patys francūzai irgi turėjo 
aukų, bet jie to neskelbia.

pareiškė spaudos atsto
vams, kad Austrijos pavyz
dys turi tarnauti ir kitoms 
šalims. Po tuo supranta
ma, kad Tarybų Sąjunga 
oageidautų neut.ralės Vo
kietijos.

Washingtonas. — Sekre
torius Dulles grįžo namo.

Saigonas. — čia plinta
gandai, kad gali įvykti su
sirėmimai tarp Diemo ka
riuomenės ir francūzų. v

Minneapolis. — Komu
nistas Robert J. Kelly, kan
didatuojantis į miesto bibli
otekų direktoriaus vietą, 
gavo 10,000 balsų, apie 15% 
visų paduotų, daugiau, ne
gu bile kurios partijos, 
apart republikonų ir demo
kratų.

Pekinas. — čou En-lajus 
dar kartą pareiškė, kad 
Kini i a pasirengusi tartis 
su Jungtinėmis Valstybė
mis Taivanio klausimu.

Belgradas. — čia laukia
ma Bulganino, Chruščiovo 
ir Mikojano atvykstant 
šio mėnesio 26-tą.

ORAS NEW YORKE 
Giedra, šaltoka
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SMAGIAU GYVENTI!
TARPTAUTINIŲ santykių vystymasis, paskutiniai 

įvykiai teikia kiekvienam amerikiečiui, taikos šalinin
kui daugiau noro gyventi ir dirbti, siekiant laimingesnio 
rytojaus.

Kas gi tie “paskutiniai įvykiai”? Kodėl jie gerai 
nuteikia tuos, kurie nori taikos?

Paimkime juos paskyrimu.
Pasirašymas taikos sutarties su Austrija yra vie

nas tų didžiųjų įvykiu. Ši taikos sutartis, atsiminkime, 
buvo faktinai sudaryta Maskvoje, kai ten lankėsi Au
strijos valdžios delegacija.

Po to įvyko Keturių Didžiųjų ambasadorių konfe
rencija Vienoje, kur toji sutartis buvo punktas po punk
to nagrinėta. Kai ambasadoriai galutinai susitarė dėl 
dokumento, tuomet visų Keturių Didžiųjų užsienio rei
kalų ministrai nuvyko į Viena ir ten po tuo dokumentu 
pasirašė, suteikiant Austrijai nepriklausomybę, savy- 
stovų gyvenimą.

Bet suteikimas Austrijai nepriklausomybės, ištrau
kimas iš ten okupacinių kariuomenių dalinių, susitari
mas dėl kai kinių ekonominių dalykų—dar ne viskas.

Svarbu, kad Austrija, septynių milijonų gyventojų 
šalis, padaroma neutrale, “antrąja Šveicarija,” kaip sa
ko tūli. Svarbu, kad Austrija, padėjusi hitlerinei Vokie-! 
tijai užpulti čechoslovakiją ir kariauti prieš demokrati
nius kraštus, pažada ateityje niekad nestoti į jokius 
militai inkis valstybių blokus, o būti neutrale pilnoje to 
žodžio prasmėje.

Tik pagalvokime, jei tokių valstybių šiandien at
sirastų nors keletas Europoje—koks būtų didelis taikai 
laimėjimas!

Dūkto Austrijos žmonės ir džiaugiasi. Dėl to jie ir 
reiškia entuziazmą, nes tikisi, kad jų šalis niekad nebus 
įvelta į jokias militarines sutartis, į jokius blokus. Ji ' 
bus neutrali, ji lygiai kooperuos su vakarais ir Rytais, 
ir tai eis Austrijos žmonių sveikatom

TIE PATYS KETURIŲ didžiųjų užsienio reikalų 
ministrai nutarė šaukti šitų valstybių vyriausių galvų 
konferenciją. i

Konferencijoje žada dalyvauti Tarybų Sąjungos : 
premjeras Bulganinas, Jungtinių Valstijų prezidentas Į 
Eisenhoweris, Anglijos ministrų pirmininkas ir Prancū
zijos premjeras.

Ši konferencija bus viena Įdomiausių ir, tikėkime, 
viena iš svarbiausių konferencijų.' Čia bus dėta didžiau
sių pastangų šaltajam karui likviduoti, normalioms tarp
valstybiniams santykiams- atsteigti. Netenka nė sakyti, 
kad ši konferencija neįvyks be visapusiško prisirengimo,

Joje bus mėginama aiškiau pasisakyti už- ko-egzis- 
tensciją, už taikų sugyvenimą tarp kappitalistinio ir ko
munistinio pasaulių.

Kur ši konferencija įvyks, kada ji įvyks, bus pra
nešta neužilgo. Bet ją sušaukti žadama dar šiemet, 
dar šią vasarą.

DIDŽIAI REIKŠMINGAS įvykis ir tas, kad Tarybų 
Sąjungos vyriausieji valdžios pareigūnai — Bulganinas, 
Chruščiovas ir Miko j anas — neužilgo žada vykti į Ju
goslavijos sostinę Belgradą konferencijai su Jugoslavijos 
valdžia.

Pasirodo, kad Tarybų Sąjungos vyriausybė, ryžtin
gai kovodama už taiką, ne juokais mojasi Jugoslaviją 
padaryti jei ne tarybinio bloko dalimi, tai nors neutrale 
valstybe.

Šis tarybinės delegacijos vykimas į Belgradą Wash
ingtone, Londone ir Paryžiuje kelia daug rūpesnio. Bi
jomasi, kad Tito valdžia nepakryptų į jiems “nepagei- ; 
daujamą” pusę.

Tito sako, kad jis niekur nepakryps, tačiau mes ne
manome, kad Tarybų Sąjungos vyriausybe vyktų Bel
gradan, neturėdama šiokio tokio užtikrinimo, kad jos 
vizitas neduos taikai naudos.

MŪSŲ LAIKRAŠTIS, 1taip skaitytojai gerai žino, i 
visuomet stojo už tai, kad būtų tartasi, kad mūsų šalies 
vyriausybė nebijotų derybų, kad ji mažiau remtųsi gin
klu, o daugiau tartųsi, šalindama visokius nesusiprati
mus.

Mes visuomet sakėme, jog karas yra išvengiamas, 
jog taika ir tik taika tegali visam pasauliui suteikti 
džiaugsmo.

Tiesa, Vakarų Vokietija yra įtraukta į NATO. Nu
tarta ją ginkluoti. Bet atrodo, jog dar nežlugo visos 
galimybės Vokietiją padaryti neutrale, tokia, kaip Au
strija.

Tarybų Sąjungos vyriausybė sako, ji dės di
džiausių pastangų Vokietijai apvienyti ir palikti ją 
neutrale Šalimi.

Kiekvienam galima įsivaizduoti, kaip vokiečiai dar
bo žmonės šią mintį, šį sumanymą džiaugsmingai pa
sitiks. ~ '

Juk vokiečiai nuo karų yra nukentėję nemažiau, 
kaip kitų šalių žmonės.

A. Metelionio knygoje 
apie dievus ir religiją, ro
dosi, gana plačiai daug kas 
išaiškinta. Bet dar pasi
lieka daug svarbių faktų 
nepaliestų. Neperseniai, tu
rėdamas laisvo laiko, nuė
jau į didelį miesto knygy
ną. Aš paprašiau knygy
no vedėjos, kad ji man pa
ieškotų knygos, kurioje yra 
aiškinamas teologijos mok
slas, taip pat knygos, ku
rioje plačiai išdėstyta Se
nasis ir Naujasis testamen
tai.

Nors dar neištisai per
skaitęs tas knygas, o jau 
suradau daug nesąmonių 
prirašyta. Reikia net ste
bėtis, kad ir šiais laikais 
mūsų religijos vadovų vei
dai nerausta iš gėdos! Jie 
dar aršiau ir su didesniu 
itužimu kimba prie tų teo
logišku monų, ■ kaip muses 
prie klijuoto popierių.

Mes tik pažvelgkime: 
sekmadieniais į bažnyčią ei
nančiųjų net du trečda
lius sudaro moterys. 
Kiekvienas kunigo tar
tas žodis krinta i moterų 
širdis. Seminarijoje išmoks
lintas oratorius ugningais 
žodžiais tai grasina, tai pa
guodžia, tai vėl bauginda
mas pavyzdžiais iš dangaus 
gyvenimo ir pragaro pra
rajos ugnies kančių jas 
graudina.

Pas k u tin ia m e ši mt me ty- 
je pasaulyje moterys su
kėlė gana didelį judėjimą, 
kovą už moterų lygias tei
ses. Jos parodė pavergė
jams savo stengimąsi išsi
laisvinti iš vyrų ir bažnyčių 
vergijos. Tačiau bažnyčių
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linijų operuotoji! unija rei
kalauja algas, būsu operuo- 
tojams pakelti. Bet kom
panija dar vis priešinasi 
patenkinti unijos reikalavi
mus. Dėl to gali kilti būsų 
operuotoji! streikas net de
vyniose Atlanto pakraščio 
valstijose.

Packinghouse unijos pie
tinio distrikto direktorius 
George Thomas nurodo, 
kad pramonininkai čia' no- CIO automobilių darbi- 
ri palaikyti žemų algų sis-! ninku unija nusitarė sukel-
tema. Jie, viską daro, kad 
sulaikyti cįarbininkus nuo 
susiorgani žavimo į savo 
unijas. Bet dabar pietinių 
valstijų darbininkai jau su
pranta, kad be unijos nega
lės savo reikalų apginti, to
dėl jie Ir stoja į savo uni
jas. Negrai neatsilieka nuo 
baltųjų. 

•
Kad paremti telefonų 

darbininką s t r e i k a, Bir- 
mingham - Bessemer 30,000 
plieno darbininkų buvo išė
ję vienai dienai streikam 
Negrai sudaro gerą tų dar
bininkų dalį. Tai parodo, 
kad pietinių valstijų darbi
ninkai supranta reikalą ap- 
remti savo kovojančius bro
lius. Plieno darbininkų 
unija jiems vadovauja.

Daugelis 
kurie pasišovė perkelti sa- 

pramonininkų,; tone savo $2,500,000 buvei

Be abejojimo, padarymas Vokietijos neutrale vals
tybe, jos apvienijimas nebus lengvas darbas. Bet kiek
vienas geras darbas yra sunkus, painus, todėl reikia 
kantrybės.

Kovotojai už taiką, džiaugdamiesi pasiektais laimė
jimais, nuolat ir nuolat dar turi budėti ir veikti. Tai 
jie ir daro.

dvasiški vadai ir šventieji 
tėvai sutiko tą moterų išsi
laisvinimo obalsį kaip bai
siausią ereziją. Prieš tai 
jie pastato Biblijos pasaką 
apie moters nusižengimą ro
juje, įkalbėjimą Adomui ra
gauti uždrausto vaisiaus. 
Tos pasakos apie moters 
nupuolimą į dideles nuodė
mes labai baisiais žodžiais 
įrašyta į Biblijos lapus ir Į 
kitas tikėjimo knygas.

Bažnyčios vis dar tebesi
laiko įsikibusios į senąją 
dogmą.

Maižiešiaus knyg. 1. 3. 
skyr. 16 str. parašyta “die
vo žodžiai” moteriai: “Ir 
moteriškei tarė jis: aš tau 
daug skausmo padarysiu, 
kuomet tu būsi nėščia, 
skausmuose gimdysi savo 
vaikus ir tavo valia bus pa
vesta tavo* vyrui, ir vyras 
bus tavo valdonas.”

Nors kartais atsiranda, 
bet mažai, susipratusių dva
siškių, kurie patys pradeda 
nebetikėti Senojo testamen
to dieviškąja kilme ir to
mis misteriškomis žydų pa
sakomis. Ne vienas dvasiš
kis išsitaria, kad pasauliečių 
pažangių m o k s Ii n i n k ų 
mintys esančios daug ti
kresnės ir teisingesnės, ne
gu bažnytinės supelėjusios 
dogmos. Iš Naujojo- testa
mento 27-ių knygų 13 yra 
Povilo knygų. O Povilas 
yra laikomas krikščioniško
sios bažnyčios didžiausiu 
šulu ir dogmatiku. Dabar 
pažvelgkime, ką sako šv. 
Povilas apie moterį. Rodo
si, tas Kristaus apaštalas 
turėtų pripažinti moterį ly
giateise su vyrais, bet prie- 

Bus, vo dirbtuves iš rytinių vals
tijų i pietus, kad ten apsi
saugoti nuo unijos ir “aukš
tų” algų, dabar desperaci
joje, kuomet jų perkeltose
darbavietėse .darbininkai 
stoja. į unijas ir reikalauja 
aukštesnių algų. Unijos 
kelia klausimą, kad pietinių 
darbininkų algos būtų su
lygintos su šiaurinių ir vi- 
durvakarinių darbininkų 
algomis.

ti 500 milijonų dolerių fon
dą kovai už metinių algų 
užtikrinimo reikal avimą.
Šis fondas vyriausiai bus 
naudojamas prieš General 
Motors ir Fordo kompani
jas, kurios daugiausia prie
šinasi unijos reikalavi
mams.

Anglijos kasyklų darbi
ninkams sustreikavus, dau
gelis laivų Anglijos uostuo
se negavo pakankamai an
glies ii’ buvo sulaikyti tūlą 
laiką. Tarp jų ir du Ame
rikos laivai.

Gegužės 5 d. spaustuvių 
ninku unija (ITU) minėjo 
103-čiąją metinę sukaktį, o 
mašinistų unija — 67-tąją 
metinę. Ta proga mašinis- 

I tų unija atsidarė Washing-

nę.

šingai. Savo knygoje esa- 
viečiams jis rašo: “Mote
rys, būkite paklusnios savo 
vyrams, kaip viešpačiui... 
Nes vyras yra galva mote
ries, kaip Kristus yra galva 
tarp savo sekėjų susirinki
mo. Bet lygiai kaip susi
rinkimas yra pavestas Kris
tui, taip ir moterys savo 
vyrams visuose daiktuose.” 
Ir moterys tebijosi savo vy
rų. (Esaviečiams 5 skyr. 22, 
23, 24, 33.)

Šiuos pranašingus švent
raščio žodžius šventieji baž
nyčios tėvai dar daugiau 
papildo. Jie paskelbia mo
terį velnio išpera, su pasi
bjaurėjimu smerkdami. Pe
tras sako: “Man reikėjo 
tik išgirsti moters balsą, 
kad bėgus nuo jos kaip nuo 
žvėries.”

Šv. Antanas pavadina 
moterį viso pikto pradžia 
ir velnio įrankiu: “Kai jūs 
matote moterį, įsivaizduo
kite, kad prieš jus ne žmo
gystė, bet pats nelabasis, 
moters balsas gyvatės 
šnypštimas!

“Matyti moterį,” sako 
šv. Kiprijonas, “reiškia sa
ve erzinti. Viskas joje su
kurta tam, kad pažemintų 
kiekvieną, kas prie jos pri
siartina. Jos kūno formos 
patraukia į nuodėmes. Ša
lin šis maras! Ši žaizda 
mūsų nelaimė!” šaukia jis. 
“Moteris užnuodytas saldu
mynas, su kuriuo velnias 
nori prisivilioti mūsų sie
las.”

O šventas Jonas auksa
burnis sako: “Moteris dau
gumoje priešas, atvira žaiz
da, jausmų erzintoją, ne
laimė, kuri mus persekioja. 
Tarp plėšriųjų žvėrių nėra* 
sim pavojingesnio priešo už 
moterį.”

Tai toks šventųjų apašta
lų silpnaprotiškas kliedėji
mas rasdavo pilną pritari
mą Kartagenos bažnyčios 
aukštojoje taryboje, kuri. 
208 metais uždraudė mote
riai mokytis.

O Makono taryba 585 m. 
diskusavo net klausimą, ar 
moteris turi sielą (dūšią) 
ar ne.

Čia gi tenka sustoti ir 
plačiau pagalvoti, kad ir tų

Dvidešimt penkios merginos 
iš tolimos Japonijos

Šiomis dienomis New 
Yorkan pribuvo nepapras
tos viešnios. Apie jų ke
lionę Amerikon nemažai 
rašė komercinė spauda. Ji 
įdėjo jų ir atvaizdą ir pa
davė jų trumpus išsireiški
mus. Jos visos sakė, kad 
jos labai myli Amerikos 
žmones, bet baisiai bijo ir 
neapkenčia karo. Tam jos 
turi priežastį, rimtą, liūd
ną priežastį. Jos atvažiavo 
čionai mokslo pagalba karo 
žaizdas išsigydyti.

Amerikon pribuvo dvide
šimt penkios japonietės. Jos' 
atsivežė mums parodyti sa
vo sužalotus kūnus. Mat, 
jos buvo aukos pasaulinio 
karę prieš desėtką metų. 
Jos buvo aukos atominės 
bombos. Jos yra Hirosi
mos gyventojos. Pasitaikė, 
kad tuo laiku, kai buvo nu
mesta atominė bomba ant 
Hirošimos, šitos japonietės 
tebebuvo jaunos mergaitės, 
bekeik visos studentės vie
nos mokyklos, buvusios už 
apie mylią nuo tos vietos, 
kur nukrito bomba ii’ spro
go. Jos buvo sužeistos, bai
siai sužalotos. Jų kūnai 
randuoti. Jų veidai išduo- 
bėti. Per suvirs dešimt 
metų jos nešiojosi tuos ato
minio karo baisybių įrody
mus.

laikų neva mokytus vyrus 
pagimdė ne beždžionės, bet 
moterys. Ir jie išdrįso dis- 
kusuoti klausimą apie mo
ters sielos turėjimą.

Reiškia, kad tų laikų ku
nigas, moteries motinos pa
gimdytas, turėjo dūšią, ta
čiau apie kunigo motiną 
buvo abejojama, ar jinai tu
ri dūšią ar ne... Tai mat. 
kokios krikščioniškos tikė
jimo nesąmonės...

Ir toks per visą žmonijos 
istoriją bažnyčios elgesys 
mulkina tikinčiuos i u s. 
Francūzų mokslininkas de 
Lanesen savo knygoje apie 
religijų moralę rašo: 
“Krikščionybė neapkenčia 
moters. Ji stengiasi mote
rį paneigti, izoliuoti nuo vi
suomenės. Krikščionybė pa- i 
verčia moteris vergėmis.”

Net ir dabartiniais neva 
aukštai civilizuotais laikais 
dar randasi valstybių, kur 
valdančioji klasė stengiasi 
neprileisti moterų prie ša
lies valdymo vairo. Arba 
net neduoda moterims tei
sės balsuoti laike rinkimų. į

Taipgi aukštoji katalikų 
dvasiški j a dar ir šiandien 
neprileidžia moterų prie re
ligiškos vadovybės. Man 
dar neteko girdėti, kad mo
teris būtų kunigu arba vys
kupu. O jau apie popiežiaus 
vietą nė kalbos nėra!

Mes visi atsimename, ka
da buvome dar jauni ir ko
vojome už suteikimą mote
rims teisių balsuoti šioje 
šalyje. Tą kovą atkakliai 
vedė JAV socialistų parti
ja, prie kurios daugelis ir 
Laisvės skaitytojų priklau
sėme.

Tad dabar ir ateityje 
moterų išlaisvinimas glūdi 
tikrajame socializme (tik
tai ne grigaitiniame).

Darbo moterys, kentė j il
sios dvasiški jos tironų 
skriaudas, socialinį ir mo
ralinį neteisingumą, ar ii-1 
gai dar jūs tylėsite? Ar ir 
toliau dar su raudonais 
kulnais klupsčiuosite baž
nyčiose, kurios jau per du 
tūkstančiu metų skelbia 
moterų pavergimą vyrams?

Moterys, pagalvokite ir 
išsilaisvinkite iš klerikaliz-. 
mo burtų!

džiai amerikiečiai. Jie iš
tiesė joms pagalbos ranką. 
Jas pakvietė Mount Sinai 
ligoninė. Čionai bus bando
ma operacijų pagalba išim
ti tuos rundus, užlopyti tas 
duobes, ištiesinti sužalotus 
kaulus, sugrąžinti į savo 
vietas nervų siūlus, — žo
džiu, užgydyti atominio ka
ro žaizdas, padaryti jas 
merginomis, kad jos nebijo
tų pažiūrėti kitiems į akis, 
kad jos žinotų, įog į jas 
niekas nebežiūrės su pasi
baisėjimu. To jos trokšta. 
Tą joms suteikti pažadėjo 
mūsų c h i r u r gai, mūsų 
mokslininkai. Juk mūsų 
bombos ir mūsų rankomis 
paleistos jas padarė tokio
mis nelaimingomis. Tad 
natūralu, jog nors tiek 
mes joms atsimokėsime už 
jų kančias. Visos gydymo 
lėšos joms bus padengtos. 
Operacijos ir gydymas pa
imsią daugiau metus.

Šitos dvidešimt penkios 
japonietės lėktuvu padarė 
6,700 mylių kelionę su ta 
viltimi, jog joms didžioji 
skriauda bus nors dalinai 
atitaisyta. Ar jų troškimai 
išsipildys? Ar joms mūsų 
mokslas sugrąžins mūsų 
sunaikintą jų grožį?

Gal ir pavyks sulopyti jų

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos *

Juzė Žolinienė jau kelinta 
savaitė kai serga. Daugiau
siai ligonę prižiūri Eva 
Rudminienė. Žolinienė gy
vena po num. 127 Nash St.

Antanas Valockas susilau
žė ranką. Turės ilgai ken
tėti. Linkiu greit pasveikti.

Teresė Šaliūnas, sirgusi 
jau per kelerius metus, da
bar susirado gydytoją, ku- 
”is žada ją pagydyti. Jau 
turėjo dvi operacijas, tai 
gal bus geriau.

J. Kunca buvo paguldy
tas, bet gydytojas pataisė, 
neleido ilgai gulėti.

Mrs. Kazlauckienė, vai
ruodama automobilių, pa
taikė į telegrafo stulpą. Jos 
ir vaikų sužeidimas, ta
čiau, buvo mažas.

New Haveno lietuviams 
gerai žinomas C. Pileinas, 
iŠ Bronford, Conn., išva
žiavo žvejoti. Valtis apsi
vertė ir jis prigėrė, sulau
kęs 56 metų amžiaus. Reiš
kiama jo šeimai užuojauta.

J. S. K.

Washingtonas. — 16 de
mokratinių kongresmanų iš 
New Yorko reikalavo, kad 
iš pareigų būtų pašalintas 
Scott McLeod, dabartinis 
valstybės departmento sau
gumo viršininkas.

Ar jau rengiate ką Laisvė* 
paramai ?

Today’s Patiem

Pattern 926S (no side seams in 
skirti- Misses' Sizes 12. 11, 16. 
IS, 20; 40. Size 16 dikes 4% yards 
3'>in< h fabric. 

/ • ~

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume? 
rio ir dydžio siųskite: Pat* 
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.

sukaneveiktus kūnus. Mes 
visi to linkime. Mes irgi 
trokštame, kad jos nebūtų 
suviltos.*

Bet galime būti tikri, jog 
sulopymas jų veidų ir ištie- 
sinimas jų kaulų neišdildys 
iš jų atminties tų vaizdų, 
kuriuos jos savo akimis ma
tė ir pergyveno, kai nu
mestoji ant jų miesto ato
minė bomba sprogo ir per 
keletą mylių aplinkui pašė
lo mirti ir sunaikinimą. Jos 
dar laimingos, kad išlika 
gyvos ir pasidarė liudinin
kėmis atominio karo baise
nybių. Jos išliko liudinin
kėmis, kaip kiekvieno žmo
gaus švenčiausia ptfeiga 
visomis pajėgomis kovoti 
prieš naują karą.

Laisvietis

Jų pasigailėjo gerasiv* 2 pusk—Laisvė (Liberty) • Trečiad., Gegužės (May) 18, 1955
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Baltimore, Md.
Motinų diena ir laidotuvės

Pažangiečių Moterų Klubas 
surangė pikniką Motinų Die
nos paminėjimui. Įvyko 8 d. 
gegužės gražioje Kučinskų 
ūkėje, kuri išrodo kaip botani
kos sodas, išdabintas įvairiais 
medeliais ir gėlėmis, o ypatin
gai pavasario gamtos dovana 
apdovanotas. Susirinko geras 
būrys žmonių abiejų lyčių. 
Laikas praėjo linksmai ir grei
tai. Skanius valgius suaukojo 
draugės O. ir P. Deltuvienės, 
Stankevičienė, o gal ir kitos, 
kurių neteko sužinoti. Drau
gai Kučinskai suteikė pikni
ko vietą veltui, tai labai dide
lis ačiū jiems. Išrodo, kad 
liks pluoštas uždarbio dėl 
Laisvės.

Dabar būtinai turime reng
tis prie Laisvės pikniko, kuris 
įvyks gegužės 29 dieną dai
liame Slovakų darže. Ten irgi 
bus linksma, nes bus daug 
žmonių iš kitų miestų, ritinės 
dalies Baltimorės arba Spar- 
ros Point.

Netikėtai pasimirė gyvento
jas Kazimieras Bartušis. apie 
64 metų amžiaus, kuris per il
gus metus užlaikė valgomų 
daiktų krautuvę. Buvo labai 
tykus ir gero būdo žmogus, 
laikėsi laisvų pažvalgų, bet 
jam mirus liko palaidotas su 
religinėmis apeigmisi Laidotu
vių diena buvo tikrai graži. 9 
d. gegužės.

Velionis Lietuvoje paėjo i.'i 
Telšių apskr., Salantų vals., 
Nasrėnų kaimo. Gyveno ang
liakasių srityje, rodos Mount 
Carmel, Pa., vėliau Cleveland, 
Ohio, ir 31 metus Baltimorėje.

Paliko liūdėti savo moterį

Agotą (Krivickaitę), švoge- 
rius, švogerkas ir daug gerų 
draugų. Laidotuvių aptarnavi
mą atliko mandagiai Kazimie
ras Kachauskas, kuris veik vi
sus lietuvius aptarnauja laido
tuvėmis. Nuo kapų visi paly
dovai buvo pakviesti ant ska
nių pietų, kuriuos suteikė po
nia Brokienė.

Visų vardu tariu tau, Kazi
mierai, ilsėkis amžinai globo
je ramybės.

Vilkaviškis

PITTSBURGH, PA.
LDS konferencija

Gegužės 22 d. įvyks labai 
svarbi LDS 8-to.s apskrities 
konferencija. Konferencijos 
vieta: 1024 Beaver Ave., LDS 
160 kuopos klube, North Sidė- 
je. Po konferencijos bus šauni 
vakarienė. Kiek man žinoma, 
vakarienės gaspadinėmis bus 
tos pačios, kurios pagamino 
labai puikią vakarienę gegu- į 
žes 1 d. Todėl svečiai nebus 
suvilti.

Girdėjau, kad šioje konfe
rencijoje bus nepaprastas sve
čias, būtent Jonas Gasiūnas, 
LDS prezidentas, iš New Yor
ko. Netenka abejoti, kad sve
čias suteiks mums labai nau
dingų informacijų apie visą 
LDS padėtį. Svarbu bus vi
siems išgirsti.

S. O.
Į

Redakcijos pastaba: Apie j 
įvykusią pasekmingą 160 kp. , 
jubiliejinę konferenciją buvo
me anksčiau gavę ' nuo kito 
korespondento. Todėl atleisite, 
kad jūsų aprašymo neįdėjo- 
me. Labai prašome mums daž
niau rašinėti iš Pittsburgh o ir 
apylinkės korespondencijas.

Hartford, Conn.
LINKSMOS NAUJIENOS
Mūsų Laisves Choras šiuo 

tarpu smarkiai darbuojasi. Per 
pereitą praktiką gražiai dai
navo. Choras jau turėjo vieną 
išvažiavimą, tai buvo i Massa
chusetts, į Montello. O praė
jusį sekmadienį šauniai pasi
rodė festivalyje Richmond 
Hill, New York.

Taipgi Laisvės Choras yra 
užkviestas liepos 3 dieną da
lyvauti Laisvės piknike. Kai 
kurie draugai kalba: jeigu at
siras daugiau ukvatininkų va
žiuoti į Laisvės pikniką, tai 
gal reikės paimti du busus.

O čia pat, ant vietos, Lais
vės Choras ruošia pavasarinį 
parengimą. Šis parengimas bus 
nepaprastas su programa, su 
muzika, su daugeliu dainų. 
Programą išpildys pats cho
ras. Po programos bus šokiai 
ir balius. Tas viskas įvyks 
ateinantį sekmadienį, gegužės 
22 d., 2 vai po pietų, Namo 
Bendrovės svetainėje, 157 
Hungerford St. Kainuos gi tik
tai $1. Taigi bus visokių ska
nių valgių ir užkandžių, galė
site pasipirkti, kiek kas norė
site. Mūsų choras visuomet su
rengia smagius ir gražius pa
rengimus, tai tokiu bus ir šis 
parengimas. Visus ir visas 
kviečia m e d a 1 y v a u t i.

Laisvės Choro Koresp. A. K.

Philadelphia, Pa.
L.L.D. 10 kuopos susirinkimas 

įvyks penktadienį, gegužes-May 20 
d., pradžia 7:30 vai. vakare, po ad
resu 1150 N. 4th SI.

Visi nariai malonėkite atsilanky
ti ir tie, kurie dar nesate užsimo
kėję duoklių už šiuos metus, malo
nėkite užsimokėti. Taipgi turėsime 
nusitarti, kada šaukti susirinkimus 
vasaros laiku. Tad būkite visi.

Valdyba

PASKUTINES HITLERIO DIENOS
(Pagal vokiško karininko Gerhardo Boldto apsakymą)

(Tąsa)1
Jau kelias savaites Geringas vaikš

čioja . karinių oro pajėgų uniforma be 
jokių pasižymėjimo ženklų. Šiomis są
lygomis jis mano, kad tikslingiau pakei
sti kuklesniais drabužiais savo šviesiai 
mėlyną zomšinį mundierių, rudus aukš
tus batus, paauksuotus pentinus, neap
rašomą galvos apdangalą ir panašius 
akį badančius fantastinius mundierius, 
kuriais jis paprastai pasirodydavo. Jo 
susidomėjimas kariniais reikalais, ma
tyti, vis labiau smunka. Anksčiau ka
rinės situacijos apsvarstymo metu jis 
visu savo storu kūnu užgriūdavo stalą, 
užstatydamas žemėlapį, taip,, kad kiti 
bendrai nieko negalėjo matyti. Dažnai 
per Guderiano arba Jodlio pranešimus 
jis rodė mėsingais, žiedais nusagstytais 
pirštais žemėlapyje ir mėgino reikšti 
svarius sumetimus, nors juose dažnai 
nebuvo nė lašo faktinių žinių, Ryškų 
blogo elgesio įrodymą man teko matyti 
kažkaip naktį pasitarime slėptuvėje. 
Mes stovėjome aplink stalą mažajame 
pasitarimų kambaryje, vien tik Gerin
gas sėdėjo priešais Hitlerį. Stalas bū
vą užverstas milžiniškais generalinio 
štabo žemėlapiais. Geringas neslėpė, 
ką^l jam nuobodu, ir atrodė pavargęs, 
nes nuolat žiovavo. Pagaliau, jam visa 
tai nusibodo, jis paėmė savo žalią tymo 
odos portfelį, pasirėmė alkūnėmis ant 
stalo ir paslėpė savo riebų veidą minkš
toje portfelio odoje. ,Atrodė, kad Hitle
ris nekreipė į jį jokio dėmesio. Jis jau 
tikriausiai miegojo kai Hitleris papra* 

,šė jį nusiimti alkūnes nuo stalo, nes bu
vo reikalingas viršutinis žemėlapis.

Paskutiniosiomis savaitėmis Hitleris 
. neteko buvusio savo ryžtingumo. Gal 
. būt tai galima buvo paaiškinti tuo, kad 
ir jis jau nebegalėjo susidoroti su bai
sia “našta”, o, gal būt, ir kitomis prie
žastimis. šiaip ar taip jau aiškiai buvo 
matyti jo ne tik fizinio, bet ir morali
nio nusmukime pėdsakai. Vis smarkiau 
drebėjo galva ir kairioji ranka. Jis pra
dėjo svyruoti ir nebegalėjo kam nors 

. galutinai ryžtis. Pavyzdžiui, kovo pa
baigoje reikėjo nusiųsti trumpiausiu 
kerki j Reino sritį 22 tankus naikin
tuvus mūsų kariuomenei padėti. Bet 
dėl priešo absoliutaus pranašumo ore 
ir dėl smarkių geležinkelio sugriovimų 
tam jau buvo reikalingos dienos, o ne 
valandos. Iš pradžių Hitleris įsakė nu

siųsti tankus į*. Pirmazenso rajoną, o 
kada situacija prie Mozelio upės pablo
gėjo, jis pakeisdamas ankstyvesnį sa
vo įsakymą, nusiuntė juos “į Triro ra
joną”. Bet jie tenai laiku neatvyko, ir 
jiems buvo įsakyta nuvykti prie Kob- 
lenco. Hitleris dar kelis kartus keitė 
savo įsakymą taip, kad galiausiai nie
kas jau nebežinojo, kur, tikrai pasa
kius, yra šie tankai. Dėl to jie taip ir 
nepasiekė fronto1 linijos, ir naujutėlai
čiai pateko į priešo rankas.

Kai rusai buvo jau prie Oderio upės, 
tai yra, kai jie jau buvo pavojingai arti 
Berlyno, Hitleris įsakė pasiruošti per
kelti visą būstinę į Centralinę Vokietiją. 
Dalis vyriausybės ir aukščiausioji va
dovybė turėjo įsikurti netoli Ordrufo 
apmokomosios stovyklos Tiuringijoje. 
Bet motorinės mechanizuotosios ameri
kiečių kariuomenės dalys, persikėlusios 
per Reiną į vakarus nuo Darmštadto, 
pasiekė šį rajoną, kuris vadinosi “Olgos 
štabo būstinė”, daug anksčiau, negu vy
riausioji vokiečių vadovybė. Koman
dos, kurios buvo nusiųstos į priekį iš
sidėstymo rajonui priimti, ir ryšininkai 
buvo priversti nutraukti darbą ir pasi
stumti į “Seralį” —• taip vadinosi 
Berchtesgadeno rajonas, kur Hitleris 
tuo tarpu nutarė perkelti savo būstinę. 
Visi nelabai reikalingi dokumentai, me
džiagos ir ^personalas, be kurio galima 
buvo išsiversti, buvo nusiųsti tenai. Bu
vo tikėtasi kada nors visa tai vėl at
gauti. Bet kada rusai, slinkdami iš 
Vengrijos, ėmė vis giliau ir giliau 
skverbtis į Austriją ir Bohemiją, Hitle
ris' atsisakė ir nuo “Seralio” plano ir 
numatė šiam tikslui Šlezvigą - Holštei- 
ną. Galų gal-ę, mes pasilikome Berly
ne, visiškai nebūdami tam pasiruošę 
ypač turint galvoje ryšių linijas.

Kai pirmieji amerikiečių tankai pa
sirodė į vakarus nuo Magdeburgo ir į 
vakarus nuo Dessau-Akeno rajono, bu
vo imta svarstyti klausimą apie tai, ar 
reikia sprogdinti Elbos tiltus, svarbiau
sia autostradų tiltus. Hitleris svyravo. 
Aš turėjau tris kartus pranešti įsaky
mą sausumos jėgų vyriausiosios vado
vybės sutvirtinimų skyriui ir du kartu 
jį atšaukti. Kas kartas buvo paleidžia
mas į darbą visas aparatas įsakymams 
pranešti, įskiriant ir tiltų apsaugą. Pa
galiau, jau nebegalima buvo suprasti, 
kas gi yra įsakyta ir ką reikia daryti.

(Bų$ (Jaugiau),
h&r&k.. c

LOWELL, MASS
pas. Klubas randasi po num.
14 Tyler St., Loyelly.

Tas vakaras nėra paprastas, 
—jis. Laisves vakaras. Jis pri
valo būti kolektyviškai pilnas 
ir puošnus.

Tas vakaras privalo būti to
li is, kad New Yorko garsieji 
menininkai mažai 
jog tą vakarą jie 
Kultūros Centre,

tesijaustų, 
randasi ne 
Richmond

vyks—susi-

Brockton-Montello, Mass
Svarbus Parengimas

Draugiškas vakaras sukėlimui 
Laisvei $10,000 fondo įvyks šešta
dienį, gcgužčs-May 21 d., Liet. Tau
tiško Namo žemutinėje salėje, pra
džia 7 vai. vakare.

Turėsime užsikąsti, įsigerti ir 
draugaiškai pasitarsime Laisvės 
fondo reikalu. Įžangos nebus.

Geo. Shimaitis.

ko Namo bendrovės įvyks gegužės- 
May 29 ir 30 dienomis. Tai bus for- 
maiis atidarymas parko vasariniam 
sezonui. Kviečia visus dalyvauti ir 
prašome įsitėmyti parko antrašą: 
Winter St. ir Keswick Rd. Pikniko 
pradžia Imą vai. popiet.

Bus gera muzika, visokių valgių 
ir gėrimų. Taipgi bus dainų ir spor
to programa. Vietiniai ir iš apylin
kės nepamirškite šio parengimo.

Geo Shimaitis

(auko- 
pana- 
fondo

šio fi- 
taptų

Parengimas dėl Laisvės
Dienraščio Laisvės finansi

nis vajus už sukėlimą .510,000, 
kad užtikrinti dienraščio me
tinį gyvavimą šiemet einasi 
vidutiniai gerai, ant kiek ga
lima spręsti su lyg suplauki- 
mii sumos.. Geriau negu per
nai, imant iki tam pačiam lai
kui, tačiau galėtų ir dar ge
riau būti, jeigu iškarto grieb
tųsi pačioje pradžioje. Bettur 
būt nėra tam galimybių, li
mes, lowelieciai, savo parei
gas atliksime tik gegužės 21- 
mą dieną.

šiuos žodžius rašau, gegu
žės 11 dieną, kuomet fonde 
jau yra $4,334.18. Ir kuomet 
skaitytojai skaitys šiuos žo
džius, tai gal jau bus prabėgę 
pusantro mėnesio nuo pra
džios vajaus. Gerai, jei tą die
ną turėsime’ jau virš pusės 
kvotos surinkę, gi kiti penki 
tūkstančiai pasiliktų kitai va
jaus., pusei užbaigti, tai būtų 
gerai. Bet jei pusiau vajaus 
nebūtų pasiekta pusė sumos, 
tai antroji pusė vajaus būtų 
mums sunkesne.

Todėl jau dabar reikia vi
sur pasispausti ir gerai steng
tis, kad visos progos 
mis, parengimais ir tam 
šiai) būtų išnaudotos- 
kėlimui.

Kaip būtų gražu, jei 
nansinio vajaus kvota
pripildyta dar pirm užsibai
giant pasklidam vajaus laikui. 
Tuomet galėtų susidaryti ir ge
ras perviršius fonde. Neįskai
tant rengiamojo spaudai pik
niko liepos 3-4 d.d., Montello 
Liet. Taut. Parke, Brockton, 
Mass.

Susikaupkime ir pasispaus- 
kime, draugai laisviečiai, kiek
vienoje kolonijoje, kur dar 
nieko nebuvo daroma, kad šj 
vajų garbingai užbaigtume.

Dar reikia daugiau sukelti, 
negu- jau atlikta yra. Man ro
dosi, kad jei ne po daugiau, 
lai bent po dešimtinę—meti
nės dovanos savo myliniam 
laikraščiui— liaudies švietėjui 
—galima suteikti visai save ne- 
n usiskriau d ž i ant. M aty d a m i, 
kokią didelę įtekinę pažangio
ji spauda daro kovoje užtai
ką ir gerovę žmonijos labui, 
prisidėkime visi prie jos ge
resnio palaikymo.

Lai gyvuoja Laisvė ir švie
čia kiekvieną lietuvį link ge
resnio supratimo žmoniškumo 
ir demokratinių dėsnių!
Kaip Lowellio lietuviai ren
giasi savo dienraštį paremti.

Mes čia rengiamės, kiek mū
sų pajėgos mums leidžia, kad 
dienraščiui pagelbėti labai šir
dingai. Mes norime siektis pa
vyzdžio rūpestingųjų draugų 
Wįorcesteriečių. Mes norime 
imtis energingai, kaip jie, ir 
sukelti didoką paramą Lais
vės fondui. Bet, ar pavyks 
mums tas padaryti? Ar mes, 
iowellieciai, parodysime gerą 
supratimą pažangios spaudos 
įvertinime, tai paaiškės gegu
žės 21. Mat, tą dieną, šešta
dienio vakarą, kaip 6 vai., 
pas mus rengiamas labai gra
žus parengimas—banketas su 
koncertine programa, kurio 
pelnas skiriamas Laisvės nau
dai. Čia dalyvaus
Yorko menininkai. Jie 
meninę programą.

čia, apart kitų gerbiamųjų 
svečių, dalyvaus ir Dominikas 
M. šol omskas*—geras kalbėto
jas. Mes jį matysime ir įteik
sime jam savasias dovanas, 
kad jis parvežtų Laisvutei 
“kiškio pyragą” nuo mūs. 
Tik pamyslikite, ir Lowellis 
pasirodys, jog jis dar gyvas. 
Jr pasirodys ne bile kaip! Aš 
pasitikiu- savo draugais, nes 
tai mūsų visu, šventa pareiga, 
nežiūrint, kur sąmoningas 
laisvietis gyventų. Visų tikslas 
—palaikyti Laisvę.

O jūs, brangūs draugai, kai
mynai iš kitų miestų Worces
ter, Hudson, Haverhill, Law- 
lence, Methuen, Nashua, May
nard, No. Chelmsford, Billeri
ca, Bedford ir dar iš kitur— 
tą vakarą suvažiuokite ir pa- 
gel bėkite mum perpildyti 
svetainę ir kitas klubo patal-

Jei šitaip viskas 
darys kolektyve talka, — tai 
mūsų žygis Laisvės paramai 
bus atsiektas su puikiausiu pa
sisekimu- ir moraliu ir medžią- i 
giniu atžvilgiu.

Vėl noriu tarti žodį į vieti
nius laisviečius ir LLD kp. na
rius, vyrus ir moteris. Mes pa
sitikim, kad kitų miestų drau
gai norintieji pas mus daly
vauti ir turinti mašinas, be 
jokio vargo susitars ir atva
žiuos. Mums tik beliks jiems 
padėkoti už tai. Bet, kas pa
sidarbuos sukviesti vietinę 
publiką? Kas praneš tokiems, 
kurie neskaito mūsų Laisvės? 
O ir tarpe tokių yra gerų j 
žmonių ii* mylinčiu dainas b’ !

. . . iKitokią dailę, čia tai jau jūsų 
darbas, draugai ir draugūs. 
Mūsų visų darbas lietuvius ma- j i lyti ir pakviesti į gražųjį ban- i 
ketą.

Dalyvaukime visi ir k viepki
me kartu kitus dalyvauti. Tai 
bus kultūringas pasidarbavi
mas, ir pasitarnavimas grožei. 
Juk tokio 
dar
šių žodžių rasėjui tiesiog neį
galima toliau namų nueiti, kad 
žmones pakviesti. Tad pagel- 
bėkite, sveikieji draugai, šiam 
kilniam tikslui. Iki susitikimo!

J. M. Karsona.s

Gegužės 22 d., Moterų Apšvictos 
Kliubas turės Gegužinį Išėjimą, va
dinamą “May Walk”. Bus Lietuvių 
Taut. Namo Parke. Winter St. ir 
Keswick Rd. Pradžia 12 vai. dieną. 
Bus gerų naminių valgių ir gėrimų. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Rengimo Komitetas

PIRMAS PIKNIKAS

L. T. Namo Parke
Pirmas piknikas Lietuvių Tautiš-

Dr. Langley prisipažino kal
tu. Jis eis dvejus metus kalė- 
tti. Taip patvarkė teisėjas 
Rayfield. Dr. Langley kaltas 
pardavinėjime narkotikų žino
miems narkotikų vartotojams. 
Jis, matyt, iš to darė nemažą

Pittsburgh, Pa

Konferencija 
Vakarienė

Šj Sekmadienį 
Gegužės 22 Mav

geri New 
duos

vakaro Lowellyje
nėra buvę, žinokite, jog

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 8-ta Ap
skritis rengia paminėjimą 25 metų L.D.S. gy
vavimo. Tąja pat proga L.D.S. 8-toji Apskritis 
turės savo konferenciją. Tas viskas įvyks sek
madienį, gegužės-May 22 d., L.D.S. 160 kuopos 
kliube, 1024 Beaver Ave., Pittsburgh, North 
Side. Konferencija prasidės 1:30 P. M., vaka
rienė bus duodama 6-tą vai. vakare. Bus 
Gasiūnas, LDS prezidentas.

Kviečiame netik LDS narius, bet visus 
lankyti. Nes geros gaspadinės pagamins
kiaušius valgius ir bus šiaip gražių įdomumų.

Prašome visų kuopų prisiųsti delegatus į kon
ferenciją.

Kviečia 8-tos Apsk. Komitetas,
J. Urbonas

atsi- 
pui-

DĖMESIUI BOSTONO APYLINKĖS!
Išanksto Pasiruoškime Linksmam Pasimatymui

PIKNIKAS
Liepos 3 ir 4 July

Šis Piknikas Bus
LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO PARKE 

Winter Street ir Kdswick Rd.
Brockton (Montello), Mass.

Graži Dainy Programa
Gros Šauni Orkestrą

GERIAUSI VALGIAI
Svečių Priėmimui

Laukiame Linksmo Pasimatymo
Rengėjai

Naujosios Anglijos Lietuviai
Turės savo tradicijinį pikniką 
per ištisas dvi dienas. Čia lie
tuviai linksmai apvaikščios 
garbingąją Amerikos Nepri
klausomybės pasiskelbimo šven
tę — 4-tą dieną Liepos.

Pelnas nuo šio pikniko yra ski
riamas paramai dienraščio Lai
svės. Tai visi apšvietą bran
ginanti žmonės atsilankykite. 
Nes savo atsilankymu jūs ma
terialiai paremsite Laisvę, su
stiprinsite ją gyvuoti ir kas die
ną nešti į jūsų namus žinias ir § 
moksliškus raštus. [t

Gražiame pušyne jaukiai pasi
klausysite sielą jaudinančių lie
tuvių liaudies dainelių.

Visada Bostono Apylinkės pik
nike būna daug svečių iš Nau
josios Anglijos ir iš toliau. Jų 
pavaišinimui gaspadinės ant 
vietos gamina geriausius val
gius. Tad savo vakacijų proga 
iš visos Amerikos traukite į šį 
pikniką.
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Nepasiustas Vilniai 
sveikinimas

Labai atsiprašau. K. Petri- 
kienės. Jos sveikinimas Vii n its 
suvažiavimui sir penkine ne
buvo pasiųstas. Klaida, pasiro
do, įvyko, kai, dedant metalą 
į formas, per klaidą viena ei
lutė išsimetė. O kadangi svei
kinimai buvo iškirpti iš Lais
vės ir pasiųsti suvažiavimui, 
tai taip jos sveikinimas ir ne
pateko sąskaitom Dabar jį pa
siunčiu vilniečiams su penki
ne. Tuo būdu bendroji brook- 
lyniečių sveikinimų suma 
bar pakilo iki $251. B.

MIRE
Matas Stalonas mirė gegu

žės 11 d. Jis gyveno 876 Bel
mont Ave., East New York. 
Pašarvotas buvo šalinskų ko
plyčioje. Palaidotas šeštadienį, 
geg. 14 d., sir bažnytinėmis 
apeigomis. Paliko liūdesyje 

‘žmoną Teresę, dukterį ir du 
sūnus.

Mirė Antanas Kižys, gimęs 
Pennsylvanijoje. Gyveno 8550 
Forest Parkway. Paliko žmo
ną Margaritą, tris dukteris ir 
tris sūnus. Pašarvotas buvo 
Šalinskų koplyčioje, palaido
tas su bažnytinėmis apeigo
mis geg. 16 dieną.

Aido Choras
Šį penktadienį Aido Choro 

pamoki/ nebus.
Ketvirtadienio vakare turės 

praktikas Aidsietyno kvarte
tas. J. G.

WORCESTERIEčIO
dovana gėlynui

Meno festivalyje dalyva
vęs Worcester ietis Jurgis 
Deksnys įteikė (per Fel. 
Malkaitį) $1 LKC gėlyno 
reikalams. Dėkui! V.

TEATRININKU 
SUSIRINKIMAS

Liaudies Teatro susirin
kimas įvyks šį vakarą, tre
čiadienį, LKC patalpose, 8 
valandą.

Nariai ir norintieji įsira
šyti prašomi dalyvauti.

Valdyba

la-

Motery atydai
Moterų Apšvietos Klubo 

bai svarbus susirinkimas įvyks
čio ketvirtadienio 8 vai., ge
gužės 19-tą, Liberty Auditori
jos patalpoje. Visos narės pra
šomos dalyvauti, šis tikrai bus 
paskutinis pirm vidurvasario 
atostogos, tad privalome viską 
gražiai užbaigti. ,

Valdyba

Sveturgimiams ginti 
komitetas ginasi

Ketvirtadienį, geg. 19 d., 
vakare, įvyks svarbus masinis 
susirinkimas. Jį ruošia New 
Yorko Sveturgimiams Ginti 
Komitetas. Tikslas: apginti šio 
komiteto teises gyvuoti ir veik
ti. Jį mojasi sunaikinti valsty
bės prokuroras. Bus žymūs 
kalbėtojai. Mitingas įvyks Ju
goslavų salėje, 405 Wcst41st 
Št., Manhattan. Įžanga 50 
Centų*. Rep.

Klaidos pataisymas
Gegužės 17 d. laidos edi- 

toriale įvyko sekamos klai
dos:

Vienoje vietoje atspaus
dinta: Rusų fonduose; tu
rėjo būti: Rūmų fonduose. 
; Kitoje vietoje pasakyta: 
nuo pirmosios liet, knygos 
išleidimo 1954 metais; tu- 
Tejo būti; 1547 metais.

Daugiau gėry žiniy iš gerai 
pavykusio festivalio

mūsų senam meno veteranui, 
per tūlą laiką sunesveikavu- 
siam, bet dabai- jau vėl svei
kam Mulerankai. Jis man per
statė visas tris aukštas, gra
žias savo dukteris. Vien ft pia
nu akompanavo chorui, o ki
tos dvi su tėvu dainavo chore. 
Nežinau niekur kitos tokios 
taip menui atsidavusios ir jį 
pamėgusios šeimos visoje 
Amerikos 1 i etų v i j o j e.

Dar sykį mes 
įsitikinti, kokių 

gabumų muzikini ta-

ir-

gra-

ZUS.

nau

visai

puikiai. Jis 
dainavo: “Wandering 

Enough”

(Tąsa)
1 Ar dar reikia aiškinti, kas 
šį perstatymą sumokino? Kas 
kitas būtų galėjęs tiek dar
bo, tiek triūso, tiek energijos 
įdėti, jeigu ne mūsų Mildred 
Stensler? Aišku, kad be jos 
iniciatyvos ir milžiniškų pa
stangų bei pasiaukojimo visas 
šis šaunusis festivalis būtų bu
vęs neįmanomas.

Be jos ir be Frank Bal wood 
(Balevičiaus). 
visi gavome 
didelių
lentą mes turime mūsų kuk
laus, malonaus Frank asmeny
je. Visiems šiame festivalyje 
dainininkams, apart Hartford 
iv Worcesterio chorų, jis vie
nas akompanavo. Kiekvieną 
solistą, kiekvieną dainininkų 
grupę jis pažįsta ir supranta, 
ir visiems pataiko į tašką. Ne-, 
žinau, ar su visais jis net tu
rėjo progos praktikuoti.

Mildred ir Frank: šlovė 
jums! B'e jūsų gabumų ii* pa
siaukojimo mūsų lietuviškasis 
menas — mūsų daina ir mu
zika — visoje šioje plačioje 
apylinkėje visa galva stovėti! 
žemiau.

Antruoju programoje punk
tu buvo Madeline Knorr, so
pranas iš Newarko. Pirmu sy
kiu, rodos, man teko girdėti 
dainuojant solo šią jauną 
dainininkę. Malonu1 ir džiugu 
buvo klausytis. “Dukružėlė,’’ 
“Kilk, saulute, iš už miško” ir 
“Falling in Love with Love”. 
Madeline sudainavo taip gra
žiai,t jog gražiau negalėjo bū
ti. Geriausio pasisekimo šiam 
jaunam talentui siektis toliau 
d a i n o j e -m u z i k o j e.

Ką reikėtų pasakyti apie 
mūsų Leoną Joniką, jau taip 
plačiai ir gerai žinomą
dainų- muzikos mylinčiajai vi
suomenei, kas dar nebuvo pa
sakyta? Jo balso galėtum 
klausytis ištisas valandas. 
Ypač šį kartą mūsų Leonas at-, 
sirekomendavo 
mums
Americn,” “lt 
from oratorio Elijah by Men
delsohn, “Be pinigu” ir “Ei tu 
Dominykai, 
vo laiko: visa 
norėjusi Leono 
gi a u klausytis.

Ketvirtuoju 
punktu buvo Laisvės Choras iš 
Hartfordo, jau senokai moki
namas ii* vadovaujamas mūsų 
taip giliai pamylėtos Wilma 
Hollis. Galima būtų ir reikėtų 
daug kas pasakyti apie šią la
bai veiklią meno grupę. Ir, 
prie progos, gal kas plačiau 
aprašys Hartfordo aidiečių pa
sirodymą šiame festivalyje. Jie 
dainavo daug dainų, beveik 
visas liaudiškas. Prie jų Wil
ma pridėjo savo paaiškinimą, 
pabrėždama jų vertę, pagin
dama lietuvių meilę dainai ir 
menui. Sunku būtų pasakyti, 
kuri jų sudainuota 
geriausiai, nes jas 
vės Choras atliko 
žiai. Klausovuose 
liausią įspūdį. Kiekvieną dai
nužę palydėjome smalkiau
siais aplodismentais.

Hartfordo Laisves 
sudainavo sekamas 
“Pavasaris”, “čigonų 
“Serenada,” “Sutiko,” 
“Suktinis,” 
“Linskmirmas 
“Kur bėga Šešupė,” “Miškų 
gėlė,” “Kalvio daina.”

Su mūsų Hartfordo meninin
kais labai gražus dalykas ir 
tas, kad jie su savimi didžiu
liame buse atsivęžė ir dali 
publikos. Niekada pirmiau 
Brooklyne jokiam parengime 
nebuvo buvę tiek daug hart- 
fordiečių. Kur tik žengsi, pa
taikysi į hartfordietį! Už visa 
tai didžiausias jiems kreditas.

Man be galo buvo malonu 
dar kartą paspausti dešinę

Be pinigų
Gaila, kad netil

pti b lik a būtų 
dar daug il-

programos

daina išėjo 
visas Lais- 
labai gra- 
paliko gi-

Choras 
dainas: 
daina’,” 
“šilas,”,

Pumpurėlis,” 
gražumas,”

Einame toliau. Vėl klauso
mės solistų, gabių, nepaprastų 
solistų. Išeina mums jau labai 
pažįstama ir jau keletą kartų 
šioje pat, auditorijoje girdėta 
dainininkė Aldona Wallen, iš 
Montello, Mass. Mes ją šiltai 
pasitinkame. Ji atrodo gera
me, smagiame ūpe, pilna sa
vimi pasitikėjimo. Sudainuoja 
“Jaunosios Aria,” “Vasaroj” 
ir “Go Way From My Win
dow.” Po kiekvienos dainos 
salė prisipildo aplodismentais. 
Dar kartą mūsų įžymioji 
tistė parode savo aukštą 
lavinimą.

Da i n u o j a A irg u st i n as 
manta. Jo balsas tvirtas,
žus. Juo dažniau ir daugiau 
aš jį girdžiu dainuojant, tuo 
labiau jis man patinka. Spren
džiant iš aplodismentų, tokios 
pat nuomonės buvo ir visa mū
sų publika. Augustinas sudai
nuoja “Kaip karalius ėjo ka
riaut” ir “Aziii.”

Pagaliau scenoje pasirodo 
tolimoji viešnia, Geraldine Mi
kužis, sopranas iš Chikagos. 
Pirmu sykiu mūsų publika ją 
pamatė ir išgirdo, i)*, sakysiu, 

pamylėjo. Jos balsas gra- 
aukštai išlavintas. Neži- 
kodėl iki šiol mums ne
girdėta lietuviškojo me

no veikloje, lietuviškoje sce
noje. Nežinau, kaip i)’ kur ji 
lavinosi. Niekui* nesimato pa
rašyta. Aišku, jog Geraldine 
negalėjo tokia žymia, talen- | 
tinga dainininko tapti per vie- I 
na dieną, tik šiam festivaliui. 
•Kaip ton nebūtų, bot lai žino 
visa Chicaga nuo dabar, jog 
josios mums atsiųstoji artistė 
buvo labai žymus įdėlis į šitą 
festivalį, ii* jeigu mes dar svei
ki ir gyvi būsime, bandysime 
ją dar kartą kaip nors gauti 
pas save ir dar kartą jos di
džiuliu talentu pasidžiaugti, 
šį sykį ji mums padainavo: 
“Carmona,” “Come Back to 
Sarrcnto” ir “Bernužėli nosva- 
liok.” Visa bėda, kad tas lai
kas buvo apribotas, tik todėl 
ir mes turėjome čikagietę vieš
nią paleisti nuo estrados.

Aštuntuoju ir paskutiniuoju 
šeštadienio programos punktu 
buvo Newarko Sietyno Cho
ras, kaip žinia, vadovaujamas 
tos pačios mūsų artistės Mil
dred Stensler. Jie mums pa
statė vieną sceną iš operetės 
“Bailus daktaras.” Svarbiau
sios rolės buvo daktaro ir tar
naitės —- pirmojoje vaidino 
Tadas Kaškiaučius, o antrojo
je Onutė Stelmokaitė—Eicke. 
Visas vaidinimas buvo atlik
tas labai gerai. Visai publikai 
labai patiko. Apart paminėtų, 
vaidinime dalyvavo daktaro 
žmonos rolėje Katrė Žukaus
kienė, dukters Izabelės Made
line Knorr ir Pompuzo St. Mi- 
kionis. Aš manau, kad šitie 
sietyniečiai turėtų artimiausio
je progoje mums dar kartą 
suvaidinti šią pačią sceną iš 
to “Bailaus daktaro.” Darbo 
ir pastangų jie įdėjo daug. 
Kiekvienas buvo savo vietoje. 
Kiekvienas pagrindiniai pa
vaizdavo jam pavestą charak
terį. Aš tai visiškai negaliu 
suprasti, iš kur, apart tokios 
daugybės kitų savo pareigų, 
mūsų Mildred besuranda lai
ko ir energijos taip gerai su- 
mokinti nevisai jau taip leng
vą šią sceną. Frank Balevi- 
čius pianu akompanavo.

(Bus daugiau).

Veteranas plėšė gelbė
jimui šeimos nuo bado

Baisus dalykas paaiškėjo. 
Veteranas James Lawrence 
papildė apiplėšimą iš despera
cijos. Jis turi žmoną ir tris 
mažus vaikus. Jis neturi dar
iu). Jo šeima pradėjo badauti. 
James sumanė apiplėštmą iš
gelbėjimui šeimos nuo bado. 
Taip ir padarė. Laimėjo*tik
tai $2 1.50. Bet tapo sugautas 
i)- suareštuotas. Teisėjas pasi
gailėjo ir paleido po žema 
kaucija. Apklausinėjimas 
įvyks geg. 24 dieną.

Taip griežtai pasakė Bert
ram M. Beck, direktorius Vai
kų Biuro specialaus projekto. 
Jis kalbėjo 300 delegatų susi
rinkime. Jis esąs įsitikinęs, 
kad beveik visos mūsų jauni
mo iškrypimų šaknys randasi 
socialinėje padėtyje, šiame 
susirinkime buvo atstovai iš 22 
miestų ir iš Kanados.

Mūsų jaunuolius, sakė Beck, 
demoralizuoja gyvenimo ne
pastovumas, netikrumas dėl 
ateities, žemas moralinis sto
vis, pasikeitimai šeimos gyve
nime.

Narni) Darbininkė — Virėja, nauji 
namai, suaugę, nuosavas kambarys, 
maudynė ir TV. Guolis vieloje. Kal
banti 
mus.

angliškai ir turinti paliudiji-

Šaukite: SY. 2-2022 
(Biznio valandomis)

(95-97)

Namų Darbininkė, sumani jauna 
moteriškė, lengvas valgiu 
mas. Mylinti vaikus, Long 
Telefonuokite:

Freeport 9-4261

Rinktiniai medžiais apaugini lo
tai. 2 ir 3 miegrūmiu namai. lilea- 
liški ai sistaty tojams. $6.950 ir atneš
čiau. Maži įmokėjimai. 80% mort
gage. Shells, nuo $3,200 aukštyn, 
pabudavoti. Prie vandens nuosavy
bės, Peconic Bay. Marių maudynės 
už 5 minučių. Žuvavimas. Mos lai
kome atdarą visada. Ofisas ant Sag 
Harbor, Bridgehampton Turnpike. 
SAG HARBOR 5-0224 —SAG HAR
BOR 5-0748.

gamini-
Island.

(87-1 OR)

(97-99)

Tokių dalykų atsitinka šia
me pasaulio didžiausiame 
turtingiausiame mieste!

Pakels algas policis- 
tams ir ugniagesiams

))■

Mr. Beck labai pesimistiš
kai kalbėjo apie ateiti. Jis sa
kė: federalės valdžios surink
ti daviniai parodo, jog vienas 
jaunuolis iš kiekvienos dvyli
kos pateks j protinę ligoninę.

KRISLAI

Mergina,. Prižiūrėti kūdikį, Guolis 
vietoje. Atlyginimas - gaus kam
barį ir valgyt, priskaitant mažą al
gą. Paliudijimai. HY. 5-0858.

Smithtown Route. Ill -- Parduoda 
savininkas. 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)

(97-100)

Miestavas Board of Esti
mate pagaliau nutarė žymiai 
pakelti algas policistams ii' 
ugniagesiams. Vidutiniai bus 
kiekvienam pridėta po du šim
tu dolerių per metus, prade
dant su liepos 1 d. O 1956 
metu 
dėta

sausio 1 d. vėl bus pri- 
po šimtą dolerių. Algų 

pakėlimas miestui kaštuos 
apie $10,000,000. šiuo priedu 
policistai ii’ ugniagesiai nepa
sitenkinę, bet žada jį priimt:. 
Kaip žinia, buvo reikalauta 
priedo po apie $600 permetus.

“Salute to France”
Pradedant su gegužės 19-ta 

diena, newyorkieciai turėsime 
“Salute to France” savaitę. 
Taip patvarkė miesto majoras 
Wiagneris. Kožną dieną įvyks 
kokia nors muzikos bei dainų 
programa. Muzika ir dainos 
bus francūziško žanro. Tikslas 
aiškus: arčiau pažinti francū- 
zišką meną.

Paskutiniai .du kailiasiuvių 
unijos lokalai užgynė naują 
trijų metų kontraktą. Todėl 
apie jokį streiką toje pramo
nėje nebegali būti nė kalbos. 
Darbininkai laimėjo 20 centų 
algų priedą ir kitus pagerini
mus.

Gal nelaimę tyrinės 
ir miesto taryba

Manoma, kad miesto tary
ba nepraleis be tyrinėjimo Co- 
liseųmo sugriuvimo. Tokia tra
gedija buvo netikėta. Miesto 
taryba norės surasti nelaimės 
priežastis. Taryba jau turi še
šis pasiūlymus tuojau pradėti 
nelaimės tyrinėjimą.

Katalikų bažnyčios 
las Spellman aplaikė 
čekį nuo “Columbus 
Committee.”
leisti suteikimui 
vidurinių mokyklų mokiniams 
stipendijomis. .

kardino- 
$20,000 
Citizens 

Pinigai būsią iš
kalai i kiškų

Neužtenka pataisyti, 
reikia atsiprašyti

Subversive Activities Con
trol Board advokatas Posey 
Kime pavadino “tuo sutvėri
mu” Civilinių Teisių Kongre
so veikėją Pattersoną. Paskui 
Kime “susiprato” ir pasiūlė 
vietoje “to sutvėrimo” į rekor
dus įtraukti “tą žmogų.’’ Bet 
Pattersono advokatas tam 
priešingas: jis reikalauja, kad 
Kime atvirai ir aiškiai Patter
soną atsiprašytų už įžeidimą.

Po num. 379 Cumberland 
St. Brooklyne praėjusį'ketvir
tadienį žuvo du žmonės—Mrs. 
Wilcox, 60 metų, ir Mr. Don 
Pretell, 55 mėty. Ji sudegė 
name, o Pretell užsimušė 
šokdamas per langą.

(Tąsa iš pirmo pusi.)
1 lėtas desėtkų vienos firmos 
čiepais įčiepytų vaikų susirgo. 
Tas žmones i.šgązdino ir visą 
masinio čiepijimo programą 
išvertė iš ratų.

Dabar eina platus ir atsar
gus išleidžiamų vaistų patikri
nimas. čiepijimas vėl praside
da. Valdžios kietas įsimaišy
mas sugrąžins žmonėse pasiti
kėjimą Salk vaistais.

Bet kaina jau užmokėta, 
žalos jau padaryta, kas nors 
jau nukentėjo. Kiekviena pa
moka turi savo kainą. Būtų 
neįvykusi klaida, būtų nebuvę 
visoje eilėje šeimų tragedijų, 
j( igu prezidentas Eisenhowe- 
ris ir jo paskirtasis socialinės 
gerovės ministras Mrs. Hobby 
būtų paklausę mūsų balso ir 
būtų tuojau 
kontrolę.

Houseworker. Strong (Up to 50) 
to help lady in wheelchair. Quiet 
home in 
Live in. 
Call FL.

Parduoda Savininkas — Seaford. 
Naujas ranch stiliaus namas. 6 rū
mai, 3 miegrūmiai, ant 100x100 že
mės, aptaisytas kiemas, vieta gara- 
džiui. 1 valanda iš N. Y. miesto. 
Užimamas liepos 15-tą.

šaukite: SU. 5-8588
(95-101)

įvedę griežčiausią

Austrija gavo tai- 
Ji tampa nepri- 
šalimi. Pasibaigia

Long Island. No children. 
$120 a month to start. 
2-7582.

Namu Darbininkė—Draugė. Prie
žiūrai pusiau invalido. Turi būti 
apsukri, patikima (iki 50 melų). 
Bendrame rūme (su vonia) su ligo
niu. Kasdien masažavimas ligonių 
kojų ir apvalymas mažo apart men- 
to. Geras darbas linksmai moteriš
kei ieškančiai nuolatinių namų ir 
geros algos. Paprastas valgių gami
nimas. Šaukite: I-O. 3-7290 ar ra
šykite Box M 16, Room 830, 11 W. 
42nd St, N. Y. C.

Parduoda savininkas—Staton Island
Mariners Harbor. 2 Šeimų, 4’2 mau
dynė apačioje, 3 maudynės viduje. 
Aliejum šildomas, 2 karam gara
džius, ant 100x114 žemos ploto. Tik 
$1.3,500. Pamatymas pagal sutartį.

Tol. GI. 2-5158
(95-97)

(97-99)

HELP WANTED MALE

Vyras su karu, naudojantis smul
kius įrankius, su kiek nors patyri
mo prie retail krautuvės, galintys 
pradėti dirbti tuojau. Proga pada
ryt. $65 j savaite. Nuolatinis darbas. 
Klauskite Mr. Gabel.

JA. 8-4055 (12—2 P. M.)
(95-97)

Pagaliau 
k os sutartį 
klausoma 
jos okupacija.

Austrija susirado naują ke
lią. Ji nesidės į jokį militarinį 
bloką. Ji laikysis neutrališkai.

Toki kelią galėjo pasirinkti 
ir Vokietija. Ar ji susipras ir 
dar tuo' keliu pasuks, tiktai 
ateitis pasakys.

Katalikiškas Fordham 
versitetas gavo $101,000 
New Yorko vyskupijos ir 
$1,000 asmeniškai nuo kardi
nolo Spellmano. Universitetas 
veda vajų už sukėlimą 4 mili
jonų dolerių.

įmi
nu o

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

Licensed 
GUSTAFSON & CLARE

EMPLOYMENT AGENCY 
The Highest Class of Domestic Help 

for private families exclusively 
Special Attention to Newly 

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

Room 36-37

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•'36**06'®/ •

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

~ MArket 2-5172

Parduoda savininkas — Rye. New 
Cape Cod, 8 rūmų, pilnas skiepas, 
žaislam rūmas. Thcrmodorc Wall 
Oven, visi įrengimai taipgi arti mo
kyklų ir transporlacijos, ant 100x 

beach. Grei- 
$9,000. šau-

100 žemės ploto. Arli 
tam pardavimui liktai 
kito: RYK 7-0895

(94-100)

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- 
teriuo|os sienos. Apibudavoti por- 
čiai, garadžius, ištaisytas skiepas, 
utility ir skalbykla, kiemas. Pato
gu. $22,000. SUnset. 1-4981

Superintendents, Handymen 
Porters.

For Apartment: Houses
MULLERS AGENCY

408 Bridge St., Brooklyn
TIL. 5-3852

MALE and FEMALE

Oceanside—Parduoda budavotojas: 
—nupigintai! Tik ką užbaigtas gra
žus Cape Cod namas. 4 L 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 Smircich, 298 
Weidner Ave., Oceanside (nuo I^ong 
Beach Rd.)

U 93-96)

PATYRI NAMU DARBININKAI. 
Virėjai, tarnaitės, namų darbinin
kai; pavieniai ar poros. Gera alga. 
Greitai gaunami darbai.

DOMESTIC SERVICE INC.

140 E. 591 h ST., ELdorado 5-2246

Parduoda savininkas — Merrick. 
Didelis 5 rūmų namas, 2'_> maudy
nės, Moderninė beržo virtuvė, pri
sideda daug gražių ekstra dalykų. 
Išimtinai geroje vietojo. Ideališka 
del mokyklų. Ant 105x180 žemės 
ploto. Apkainuota $20,500.

šaukite FR. 9-7596
(97-103)

Pora. Perimti vasarnamį (board
ing); 25 rūmai išfornišiuoti. 246 
akrų, miškuota apylinkė. Moteris 
turi būti gera virėja; abu mokanti 
vairuoti (bus automobilius) • pui
ki proga patyrusiai porai. Ant nuo
šimčių. Tiktai aukštai išsilavinus 
pora tesikreipia. Port Jervis 87200. 
G. Schmidt, Westbrookville, N. Y.

(94-96)

Ardsley, 4 ta rūmų Cape Cod su 
view, expansion attic, garadžius, 
tiled porčiai, didelis žemės plotas, 
patio, ekstra įrengimų, prieš • pat 
grammar mokyklą. Naujai išdeko 
ruota iš vidaus ir lauko. GD mort
gage. Piestom nueinama 
bažnyčią. $18,000.

Tol. Dobbs Ferry

j katalikų

3-7469 
(97-99)

REAL ESTATE

Lotai — Parduoda savininkas — 
Dongan Hills. Kampas Garretson 
Ave. ir Jefferson Street. 40x110 že
mes. Visi įrengimai, gera vieta. Tin
kama del ranch type namų. Tiktai 
$1,900.

Šaukite: EL. 1-8058
(97-99)

parduoda savi- 
stipriai kostumeriškai buda- 
naujas mūrinis namas, at- 
garadžius, 5 rūmai, 1 K mau- 
plcstcriuotos sienos, ugna- 
šiltu vandeniu aliejus šildo

mas, pilnas skiepas. Ant K akro 
žemės, arti prie* kelio geležinkelio 
stoties. Mažas įmokėjimas. Greitam 
pardavimui tik $19,500.

Glen Cove 4-4601 -J
(97-99)

Glen Head Park 
ninkas 
votas, 
tached 
dynių, 
victė,

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Vaisių ir Daržovių krautuvė (taipgi 
parduodama ir groseriai). Puikiau
sioje kaimynystėje. Savininkas turi 
parduoti iš priežasties ligos. 8610 A 
37th Ave., Jackson Heights.

Šaukite: HA. 6-4788
(95-97)

Shoreham—Išimtinai puiki nuosavy
bė. 300 pėdų nuo .jūrų kranto, pri
vatinė beach. 3 gražūs akrai, Gai
lus namai. 4 master miegrūmiai. 
Aliejum Šildomas, Svečiam cottage. 
$35,000.

S. Robinson 
Shoreham 4-2808

Newyorkietis apie vizi
tą Taryby Sąjungoje

Iš devynių veteranų, šiomis 
dienomis sugrįžusių iš Tarybų 
Sąjungos, yra tiktai vienas 
newyorkietis, Murray Schul
man, gyvenantis po num. 211- 
th St., Queens. Jis džiaugiasi 
kelione. Jis pasakė:

“Mums maž.ai teteko susi
durti su to krašto žmonėmis. 
Laikas buvo pertrumpas. Mes 
buvome traktuojami karališ
kai. Rusai prašė mums pasi
likti ant ilgiau, bet nė vienas 
iš mūsų negalėjome.”

Hempstead— parduoda savininkas. 
19 ir 21 Elm Avenue, 50x200 žemės, 
viena krautuvei patalpa su 3 ap- 
artmentais, 1 bungalow, 3 rūmai. 1 
bungalow 7 rūmai. Geros jeigos,. 
maišytai apgyventojo vietoje. Tik
tai $11.,800. (

Šaukite: Ivanhoe 9-1911
(97-100)

Freeport — Parduoda savininkas, 
dailus modernizuotas colonial, eks
tra didelis 7 rūmų namas. Gyvena
masis 14x26. ugnavietė, TV rūmas, 
knotty pine kitchen ir pantry. 3 
miegrūmiai, 1 ’*> maudynių, gražia
me kieme 85x130 žemės plotas. — 
$19,500.

FR; 8-6825
: (97-100)

New Brighton. Parduoda savininkas, 
2 šeimų mūrinis,- naujai išdekoruo- 
tas, 4% rūmų kiekvienas, ištaisytas 
skiepas, aliejum .šildomas, 2 
garadžius. Arti mokyklų. $85'už 
apartmentą randošt į mėnesį. Tuo
jau užimtinas. $16,000.

Šaukite GI. 7-4811, 9—8 P. M.
x ’ (97-99)

4 i>iuiL Laiivi (Liberty) Trečiad., Gegužes (May) 18, 1955




