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KRISLAI
Ar bus streikas?
Vokiečių rašytojas Mann.
Kam priklauso

Mickevičius ? 
Bierutas išaiškino.

Rašo R. Mizara

Eisenhower ir Dulles Tikslas; sio,ooo
apie taikos galimybę LdlSVėS Fondo
Prezidentas sake, kad taikos rytas gal austa, 
bet jis ir Dulles taipgi reiškė savo abejones

pramonės
automobilių

Unilt^d Auto Workers (U 
unija ruošiasi prie streiko.

Štai, General 
do darbininkai 
jau balsavo.

70 procentų

Motors ir For- 
tuo klausimu

vybė mitais

sakiusi:
— Skelbsime streiką, jei sam

dytojai atsisakys priimti mūsų 
pagr i n d i n i us re i k a 1 a v i m >; s.

Su š. m. 
pradžia ba
jos su samdytojais sutartis. 
Reikės daryti naują sutartį-, 
kurion unija reikalaus įdėti 
skirsnius, samdytojams nemie
lus.

mėnesio

Washingtonas. — Iš Pa
ryžiaus ir Vienos sugrįžęs 
valstybės sekretorius Dul
les per radiją-televiziją pa
darė pranešimą šaliai. Jis 
kalbėjo tiesioginiai iš prezi
dento Eisenhowerio rašti
nės. Pats prezidentas irgi 
trumpai kalbėjo, taipgi sta
tė klausimus valstybės se
kretoriui, kuris atsakė. Su- 
vesdamas Dulleso išreikš
tas mintis į vieną, prezi
dentas Eisenhoweris sakė:

“Vienu žodžiu, mes lik
sime stiprūs ir liksime 
budrūs, bet mes neužge
sinsime vilties, kad nau

ji urs 
pama-

ms, atšaldė tuos, kurie bu
vo pasirengę uždegti pa
saulinį karą. Pasėkoje, —• 
derybos ir ateisianti Ketu
rių Didžiųjų konferencija.

Dulles sakė, kad iš Ketu
rių Didžiųjų konferencijos 
galima laukti ko nors gero, 
bet ne kelių dienų bėgyje.

“Roma nebuvo pastatyta 
per kelias dienas,” pridėjo 
prezidentas Eisenhoweris.

Vajaus Eigojeit

Ve] gavome laišką su $40 nuo L. Pruseikos iš Chica

J. Strich, Kenosha, Wi

J. Povilonis ...

$10.00

Britų priešrinkimine 
kampan. įsisiūbuoja
Konservatoriai skelbia, kad bevanistai dabar 
valdo Darbo Partiją; darbiečiai yra viltingi

Sakoma, su birželio pradžia 
Lūs pagamintų, bet neparduo
tų, 700,000 automomilių.

Atrodo, kad automobilių bus 
perviršius, nes žmonės neturi 
pinigų juos išpirkti.

Jei A automobilių pramonės 
darbininkai išeis streiką n, tai 
nedarbas palies ir kitų pramo
nių darbininkus, pavyzdžiui, 
plieno ir gurno.

Neužilgo matysime, kuo vis
kas baigsis.

labai

Dulles sakė, 
rezul-

Jenoje suteikė 
filosofi jos

va
da ktaro

kaip žinia, 
nuo Šilerio

sukanka 
mirties.

žymusis vokiečių rašytojas 
Thomas Mann tapo gražiai 
pagerbtas savo tautos.

Fredriko Šilerio vardo Uni
versitetas 
fytoj u i 
laipsni.

Šiemet, 
150 metų

Sukakčiai atžymėti iškilmė
se dalyvavo ir Thomas Mann, 
kuris gyvena Šveicarijoje.

Jenos miestas, tenka primin
ti, yra Rytinėje Vokietijoje, 
kurią valdo liaudies valdžia.

Man labai patinka tai, 
kaip pažangieji lenkai galvo
ja apie poetą Adomą Micke
vičių, nuo kurio mirties šie
met sukako 100 metų.

Neseniai Lenkijoje besilan
kant lietuvių tautos dukrai M. 
Kaunaitei, lenkų tautos vado
vas Boleslovas Bierutas įteikė 
viešniai A. Mickevičiaus vieną 
veikalą, “Pan Tadeuš” (Po
nas Tadas). Įteikdamas kny
gą, Bierutas pasakė:

—Tai mūsų 
lūs poetas.

Rodosi, tai 
sprendimas to

zriai tautai Mickevičius pri
klauso.

jas rytas 
saulė teka 
žu...”
Sekretorius

kad pasitarimai ir jų 
tatai praeitą savaitę 
po j e gali savimi perstatyti 

! svarbų posūkį pasaulio is
torijoje. Bet jis visrragi- 
no neįpulti į “perdidelį op
timizmą.” t

Dulleso teorija, kurią jis 
išvystė savo kalboje, yra 
tokia: Amerikos stiprumas 
padarė Sovietus sukalba- 
mesniais. Pasėkoje dabar
tiniai pasitarimai ir Ketu
rių Didžiųjų konferencija, 

i kuri ateis po to. Tas dar 
nereiškia, kad mes galime 
Sovietais pasitikėti.

Sovietų teorija apie da
bartinę pasaulio p a d ė t į, 
kaip tai nurodė kelios die
nos atgal, “Pravda,” yra 

' priešinga:
Pasaulinis taikos judėji

mas, įskaitant ir pačios 
Amerikos žmonių taikos 
norą, taipgi Amerikos są
jungininkų (Britanijos, 
Francūzijos ir tt.) nenoras 
mestis į karines avantiū-

Atsistatydino Olandijos 
valdžia, nes darbiečiai 
išreiškė nepasitikėjimą

Haga. — Koalicinė Olan
dijos valdžia, kurios prieš
akyje stovėjo socialistas - 
darinėtis Willem Drees, at
sistatydino. Ji susidėjo iš 
darbiečiu ir kataliku. Val
džia atsistatydino, nes 
premjeras norėjo leisti pa
kelti /butų nuomas ant de
šimties nuošimčiu. Prieš 
išėjo jo paties partija, so- 
cialistai-darbiečiai.

Įvyko pasitikėjimo balsa
vimai parlamente. 50 de
putatų, — darbiečiai, ko
munistai ir kelios mažesnės 
grupės, — balsavo už nepa-

katalikai ii* kiti konserva
toriai, — balsavo 
džią.

Pranešama, kad 
nė Juliana Dreeso 
tydinimą priėmė,
prašė, kol kas, eiti premje
ro pareigas, iki naujas ka
binetas bus sudarytas.

už val-

karalie- 
atsista- 
bet jo!

ir jūsų genia-

tiksliausias iš- 
klaušimo, ku-

Krikščionys-demokratai 
laimėjo Rein-Palatinate "

Bonna.—Kanclerio Ade
nauerio vadovaujama 
k r i k š č ionių - demokratų 
partija laimėjo rinkimus 
Reino - Palatinato srities 
Landtago - seimelio rinki
muose. IŠ 100 vietų krikš
čionys - demokratai laimėjo 
51, o jų sąjungininkai, lais
vieji demokratai, 13. Soci
aldemokratai prarado dvi 
vietas, dabar turi tiktai 36.

Jis gyveno 
ir Lietuva

rašė tik

Poetas Mickevičius gimė 
Baltarusijoje, bet mokėsi Vil
niaus Universitete.

'.Vilniuje ir Kaune 
skaitė savo tėvyne.

Bet Mickevičius
lenkiškai. Sakoma, jis kadaise 
bandė rašyti ir lietuviškai, bet 
nev (̂’^. Jis manė, kad Lietu
va ir Lenkija ir vėl susilauks 
tų dienų, kai gyvens vienoje 
valstybėje.

Šiandien lenkai buržuaziniai 
nacionalistai sako: Mickevi
čius yra lenkų poetas, o lietu

viškieji buržuaziniai naciona
listai sako: Mickevičius buvo 
lietuvių poetas.

B. Bierutas, kaip matote, 
tąjį reikalą • sprendžia drau
giškai ir nuosekliai: 
čius buvo lenku 
etas.

Jis Lietuvoje 
ve no, bet kūrė 
lietuvių kalbos

Šiemet liaudiškoje Lenkijo
je Adomas Mickevičius bus 
nepaprastai šlovingai pagerb
tas.

Mickevi- 
ir lietuvių po-

mokėsi ir gy- 
lenkų kalba.

nemokėjo.

Ruseckas, Kenosha 
Bieliauskas .........
Samulionis ...... 

Yūris ..................
J. Stulgaitis .........
P. Baltutis ...........
J. Karvelis ...........

(Tąsa 2-ram pusi.)

5.00
5.00
2.00
2.00

.. 1.00 

.. 1.00 

.. 1.00 

.. 1.00

.. 1.00

Churchillas dalyvauja kaip 
agitatorius už savo partiją

Londonas. — Winstonas 
Churchillas, kuris buvo pri
verstas pasitraukti iš prem
jero vietos dėl savo seno 
amžiaus, nepersenas daly- 

I vavimui priešrinkim i n ė j e 
kampanijoje. Jis kalbėjo 
Bedforshire apskrityje ir 
keliose kitose vietose, smar
kiai puldamas darbiečius, į 
kuriuos jis vadina “susi-1 
maiši usiais, susiskaldžiu
siais ir susipainiojusiais.”

Edenas ana diena tele
vizijos programoje turėjo 
atsakyti į spaudos atstovų 
klausimus. Jo pakartotinai 
buvo klausta, ar valdžia tik 
nepaskelbė rinkimus, nes 
žino, jog sunki ekonominė 
krizė artinasi. Edenas at
sakė, kad tai “nesąmonė,” 
bet nepaneigė, jog kai ku
rie ekspertai krizę numato.

New Delhi. — Indija at
metė Pakistano pasiūlymą, 
kad Kašmire būtų praves
tas plebiscitas tarp gyven
tojų, atsiklausiant jų, prie 
kokio krašto jie nori pri
klausyti.

Londonas. — Tik kokiai į darbiečiuose, kaip punktą 
savaitei likus iki rinkimų,: savo naudai.
priešrinkiminė kampanija I Dabar toriai savo pro- 
tikrai pradeda įsisiūbuoti, j pagandinę mašiną užsukę 
Iš pradžios konservatoriai j ant naujo tono: jie skelbia, 
vyriausiai kalbėjo apie tai. j kad darbiečiu nuosaikusis 
kad po jais Britanija gyve- I sparnas pilnai pasidavė be- 
na gerbūvyje. Jie ragino' vanistams. kad bevanistai 
žmones balsuoti už juos, j nustato partijos liniją. Kai- 
kad “būti gerbūvio dalinin-i po įrodymą jie paduoda ke- 
kais.” Jie taipgi smarkiai ‘ liūs pavyzdžius, kur kairie- 
naudojo vidujinį skilimą j ji darbiečiu kandidatai bu- 

I vo nominuoti vietoje de
šiniųjų. Ypatingai kon
servatorių laikraščiai, —

‘ “Daily Mail” ir 
j kiti, — daug rašo apie Kon- 
1 ni Zilliacus’o nominavimą.

x Britanijos spauda sako, 
kad priešrinkiminė kova 
smarkiausia Škotijoje. Iš 
71 škoto deputato dabarti
niame parlamente 3.5 yra 
darbiečiai, 35 konservato
riai (Škotijoje jie vadinasi 
“unionistai”) ir vienas li
beralas. Paskutinėmis ke- 

! liomis dienomis, sako pra- 
! nešimai iš Škotijos, svars- 
i tyklės ten žymiai pakrypo 
darbiečiu pusėn, nes staiga 
pradėjo pasireikšti atei
nančio ekonominio krizio 
žymės.

Iš kitos pusės, konserva
toriai labai patenkinti lai- 

’austos. X ' i mė.jimu, kurį jie atsiekė
80G Kipro gyventojų yra .: Birminghamo miesto savi
škai. Likusieji yra tur-; valdyboje. Jie ten suma- 

, žino darbiečiu daugumą 
nuo 32 iki 10.

Darbiečiu dienraštis “Dai
ly Herald” sako, kad Darbo 
Partijos viltys laimėti rin
kimus dabar yra žymiai di
desnės, negu buvo kelios 
savaitės atgal, kuomet rin
kimai buvo paskelbti.

Kipro studentai demonstravo
- prieš britišką okupaciją, už “Times

1 T 4-1

Valstyb. departmentas nemenkai 
susirūpinęs del tarybinių vadų 

plano apsilankyti Jugoslavijoj

j teisiamų graiką išlaisvinimą ■
Paphos.—Tūkstančiai Ki

pro salos studentų surengė 
čia demonstraciją ir susi
rėmė su britų policija. Stu
dentai reikalavo, kad bri-

Washingtonas. — Gerai 
patikimi šaltiniai sako, kad

viešpatauja nemenkas su
sirūpinimas dėl tarybinių 
vadų planuojamo apsilan
kymo Jugoslavijoje. Kaip 
yra žinoma, Chruščiovas, 
Bulganinas, Mikojanas ir 
Gromyko atvyks Į Belgra
dą šio mėnesio 26 dieną, 
kur tarsis su Titu ir jo mi
nistrais.

Valstybės Departmente 
viešpatauja įsi tik i n i m a s, 
kad Jugoslavija neprisidės 
prie tarybinio bloko, bet 
taipgi bijoma, kad Jugosla
vija sudarys daug tam
presnius santykius su So
vietais. Galimas dalykas, 
kad Jugoslavija pradės par
davinėti Sovietams vari ir c 
kitą žalią medžiagą, o pirk
ti iš Tarybų Sąjungos ma
šinas.

Ameriką pasiekę “Prav- 
dos” numeriai rodo, jog 
dar prieš paskelbimą Chruš
čiovo - Bulganino kelionės 
plano, Maskvoje buvo žy
mių, kad santykiai su Ju
goslavija eina žymiai ge
ryn. “Pravdoje” tilpo mar-i 
šalo Žukovo straipsnis, ku-

rojišką Jugoslavijos žmo
nių kovą prieš vokiškus 
okupantus “po maršalo Tito 
vadovybe.” Žukovas nuro
dė, kad tarybinių ir jugo
slavų karių susitikimas bu-, 
vo “draugiškas ir brolis-1 
kas.” “Mūsų valdžios pas
kui s u s i k i v i rčijo,” sake 
straipsnyje Žukovas, “bet 
aš, kaip kareivis, kuris da
lyvavo mūsų bendroje, ko
voje prieš fašizmą, noriu 
išreikšti savo vilti, kad tie 
nesutikimai bus panaikinti

musų šalių vėl Įsteigti.”

Paskutiniai
- Valdžia |Washingtonas. —- 

pripažįsta, jog padėtis su 
anti-polio s k i e p a i s tokia 
bloga, kad vaikai tarp 5 ir 
9 metų amžiaus nebus visi 
skiepyti šią vasarą, kaip 
buvo numatyta. Skiepiji
mas gali užsitęsti net iki 
žiemos.

Washingtonas. — Senato
rius George, demokratų vy
riausias užsienio politikos 
ekspertas, sako, kad po Ke
turių Didžiųjų konferenci
jos reikės tartis su Liau
dies Kinija. *

Taipei.—čiangininkai sa
ko, kad jie radaro pagal
ba iš oro bombardavo nak
ties metu Kinijos karo lai
vus prie Matsu salos. Ka
dangi buvo naktis, čiangi
ninkai nematę, ar jie rada
ro pagalba į laivus pataikė.

New Yorkas.— Čia lan
kosi buvęs Prancūzijos pre
zidentas Auriolas.

kad jie nešdintųsi iš tos sa
los ir leistų jai prisidėti 
prie Graikijos.

tini veikimą dabar teisia. 
64 jaunus kipriečius. De-; 
monstruojantieji studentaiĮ 
reikalavo, kad teisiamieji j 
jaunuoliai būtų išlaisvinti. ’’ 

Studentai demonstracijo-j 
je. nešė Graikijos vėliavas,! 
kurios Kipre griežtai už

kai, arabai ir šiek tiek 
tu. c

grj-jMaskva;—-Molotovas į 
žo namo. Tarybinė spauda! 
rašo, kady jis buvo vyriau-i 
sias Austrijos taikos sutar-; 
ties architektas.

pranešimai
Buenos Aires. — Argen

tinos valdžia uždraudė lai
kyti visokias w bažnytines 
šventinimo procesijas be 
policijos leidimo.

Tel Avivas. — Egiptiečių 
užkasta mina užmušė du iz
raeliečiu kareiviu. I
Gandai, kad popiežius 
mirė, buvo paskleisti

Detroitas. — Sekmadie
nį koks tai štukorius pa
skambino kelių bažnyčių 
kunigams, sakydamas, kad 
jis kalba iš arkivyskupo 
raštinės. Jis juos informa
vo “konfidencialiai,” kad 
Romoje mirė popiežius. “Tai Anglijoje. Lu«. 
žinia bent dviems dienoms Į droš siautė visoje 
nebus skelbiama spaudoje,” 
sakė jis.

Keliose bažnyčiose kuni
gai iš sakyklų tą svarbią 
žinią paskelbė maldinin
kams. Tik po pietų suži
nota, kad tai buvo apgaulė.

Irakas norėtu, kad arabiškos , .........vi • ■ ..v ui N. Jersey umiistai atsisakė salys dėtųsi prie JAV bloko 1 , «. jv«atsakinėti ragangaudziams
Kairas. — Egipte dabar]

lankosi Nuri-as-Said, Irako i Newark, N. J.
premjeras. Irako valdžia unijistai atsisakė atsakinė- 
yra labiausiai anti - komu- tį į vadinamo ne-ame- 
nistinė iš visų arabiškų bikinio veikimo tyrinėjimo 
kraštų. Jos delegatai smar-1 komiteto narių klausimus, 
kiaušiai kalbėjo prieš ko- j Kongresinis ^komitetas, 
munizmą Afro-Azijos kon- s kaiptai yra žinoma, dabar 
ferencijoje Bandunge. i “vieši” Newarke, kur tyri- 

Nuri-as-Said dabar bando ! nėja “komunistų infiltra-Nuri-as-Said dabar bando ■ nLla 
paveikti Egiptą, kad jis I ciją unijose, 
prisidėtų prie amerikinio i 
bloko, kad nežaistų neutra-i 
liškumo mintimis. Paskui' 
Irako premjeras bandys• 
tą patį įtikinti ir Sirijai bei 
kitiems arabiškiems kraš
tams, kurie nėra pilnai pri
sidėję prie amerikinio blo
ko. j
Ir vėl žiema Britanijoje i
Londonas.—18 colių snie- j McLeish tvirtai laikėsi, 

go dengia Midlands sritis į 
Smarkios au-i

Elektristų unijos 4-to 
distrikto prezidentas James 
B. McLeish buvo klausinė
jamas. Jis atsisakė kalbėti 
apie savo politinius Įsitiki
nimus. Komiteto narys kon- 
gresmanas Scherer pradėjo 
ii gąsdinti deportavimu į 
Škotija, iš kurios jis atvy
ko 11925-tais metais, bet

nutraukė’ telefono - telegra
fo laidas. Anglijos kanale 
audra sulaikė visą laivinį 
susisiekimą.

ORAS NEW YORKE 
Giedra ir vėsu.

Kiti keturi unijos parei
gūnai, kurie buvo kaman
tinėjanti, yra Archer Cole. 
Abraham A. Burdick, Ted 
Smorodin ir William C. 
Santora.

Visi keturi atsisakė atsa
kyti į klausimus, panašiai, 
kaip McLeish.
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RINKIMAI PAS JUOS
Lietuvai priešiškai nusi

statę elementai, su kun. 
Balkūnu priešakyje, sukū
rė taip vadinamą “Lietuvių 
Bendruomenę” Amerikoje. 
Apie tą “bendruomenę” jie 
labai daug plepėjo spaudoje ‘ 
ir kitur.

Ot, sugalvojo jie sukurti 
kaž kokią “superstruktūri- 
nę” organizaciją, kad ji ga
lėtu diktuoti Amerikos lie
tuviams.

Ir šitie elementai pasi
skelbė, būk Amerikoje esą 
vienas milijonas lietuvių 
(o jei ne milijonas, tai 7-8 
šimtai tūkstančių būtinai!) 
ir sumanė pravesti rinki
mus ! Bendruomenė j u k 
turi savę “tarybą,” kurios 
priešakyje iki šiol stovėjo 
plačiagerklis kun. Balko
nas.

Rinkimams klerikalai la
bai entuziastiškai ruošėsi. 
Jiems buvo svarbu, kad; 
“bendruomenės taryboje”; 
jie būtų nenugalėti, kad jie 
turėtų daugumą. Išleido la
pelius ir juos pusiau slapta 
platino. Šaukė parapijomis., 
kad pastarieji dalyvautų 
balsavimuose.

Dabar apie tai Naujienos

PO VIENERIŲ METŲ
SUKAKO VIENERI metai, kai Jungtinių Valstijų 

aukščiausias teismas paskelbė, jog viešosiose mokyklose 
rasinė segregacija yra panaikinama.

Tąjį teismo sprendimą milžiniškoji Amerikos vi
suomenės dalis priėmė mielai, entuziastiškai.

O tūli rėksniai—per radiją ir spaudą—tuomet su
riko: šis teismo sprendimas.duoda smūgį komunizmui: 
komunistai dabar negalės sakyti, kad mūsų šalyje negrai 
yia persekiojami, žeminami, atskiriami nuo mokslo.

Tenka pažvelgti, kaip gi tasai teismo sprendimas 
buvo pravestas gyvenimam

Sakoma, 500 mokyklų, kuriose prieš metus vaikai 
buvo segreguoti, atskirti, dabar jau mokosi visi kartu, 
baltieji ir juodieji. Iš viso apie 250,000 mokyklinio am
žiaus vaikų mokosi kartu tose mokyklose, kurios prieš 
metus laiko buvo padalintos, kurios buvo segreguotos.

Aišku, tai rodo, kad buvo pasiektas laimėjimas.
Bet tai ne viskas.
Virginia ir South Carolina valstijų baltieji Šovi

nistai viešai ir griežtai atsisakė segregaciją panaikinti 
tų valstijų mokyklose. Jie kreipėsi į aukščiausi teismą, 
reikalaudami “palikti mūsų valstijas ,ramybėje.”

Bendrai, griežčiausias pasipriešinimas segregacijos 
oanaikinimui kyla iš tų sričių, kuriose gyvena apie 
5,000,000 negru, neturinčiu teisės balsuoti. •

Kai kur pietinių valstijų baltieji viešpačiai tiesiog 
skelbia: Jei aukščiausias teismas būtinai reikalaus, kad 
pas mus segregacija būtų panaikinta, tai mes uždary
sime visas viešąsias mokyklas ir savo vaikus (baltuo
sius) leisime į privatines mokyklas, kurios nepaeis po 
aukščiausio teismo sprendimu.

Kaip matome, tie rėksniai, kurie skelbė, būk aukš
čiausio teismo sprendimas segregacijos klausimu iš
traukia pagrindą iš po komunistų propagandos, nusi- 
melavo. Nes šiandien toji segregacija dar vis nepanai
kinta ten, kur negrai neskaitomi pilnateisiais žmonė
mis, piliečiais. Komunistai, kiek mums žinoma, kai])
tik rodė ir teberado pirštu į tas vietas, į tas sritis, ku- : 
riose taip žiauriai viešpatauja baltieji šovinistai.

Tuo reikalu ypatingai turėtų susirūpinti organizuo
ti darbininkai, CIO ir ADF unijos. Tenka pradėti veik
ti kiekvienoje srityje ir veikti reikia ne pagal vieną 
iš aukšto išdirbtą planą, o pagal tai, kokios sąlygos to
je bei kitoje siūtyje randasi.

Gėdą, kurią mūsų šalis per ilgus metus nešė, tenka 
numesti šalin!

rinkimų duomenys rodo, 
kad balsavime dalyvavo vi
soje Amerikoje gal kokie 
4,000 ar 5,000 žmonių, at
seit, mažiau negu 1*% visų 
Amerikoje gyvenančiu lie
tuvių. Draugiausia balsų 
gavo R. Katalikų Federaci
jos kandidatai: kun. St. 
Yla — 3480, prel. J. Balkū
nas — 3435, prel. I. Alba- 
vičius — 3110, St. Barzdu- 
kas—2730, A. Rudis—2544, 
prel. P. Juras—2209 ir t.t. I 
T)arb.’ pabrėžia, kad į Ta-1 
rybą išrinkti ‘visi pasiūly-

j tieji kunigai’ (7).
“Tarp kelių ne Federa

cijos siūlytų kandidatų yra 
išrinkti, bet daug mažes
niais balsu skaičiais, A. Mi
kulskis (2349 b.). K. Mus-1 
teikis (2241 b.), M. Ręklai-! 
tis (2000 b.),
(1848 b.), J. Puzinas (1826 
b.), J. G inkus (1679 b.).

“Šiek tiek humoro pridėjo i 
‘Draugo’ korespo n d e n te, | 
pranešdama balsavimų duo
menis. Ji rašo: ‘Iš visko at
rodo, kad tautininkai ir 
liaudininkai buvo labiau or
ganizuoti, kai tuo tarpu 
krikščionys demokratai — 
silpniau.”

“ ‘Silpniau’ susiorganiza
vusieji gavo kuone visus 
balsus!

“Bet, iš tikrųjų, kodėl ne
pajuokauti? Juk tai bu
vo žaidimas.”

Iš “milijono” lietuvių 
“bendruomenės” tarybos 
rinkimuose tedalyvavo “gal 
kokie 4,000 ar 5,000 žmo
nių.” Aišku, ir tie buvo 
daugiausiai parap i j o n y s, 
kunigų įsakyti eiti ir bal
suoti.

Skipiti

APIE AUSTRIJĄ
NEREIKIA MANYTI, kad Austrija, patapusi ne

priklausoma valstybė, tuojau susilauks didžiulio gerbū
vio.

Ims laiko, kol Austrijos žmonės visa tai pasieks. 
Ir jų, austrų, pasisekimas ar nepasisekimas, priklau
sys vyriausiai nuo to, kaip jie tvarkysis, kokią valdžią 
jie pasistatys, kokią tvarką turės. _

Austrija užima apie 32,000 ketvirtainių mylių žemės, 
plotą. Gyventojų turi apie 7,000,000. Šalis turi nema
žai mineraliniu šaltinių, turi aliejaus, turi miškų. Ji 
pramoninga. Bet viena didžiulė kliūtis: Austrija ne
prieina prie jūros. Ji rubežiuojasi su visa eile valsty
bių: Italija, Šveicarija, Vokietija, čechoslovakija, Ven
grija ir Jugoslavija. Labai daug viskas priklausys ir 
nuo to, kaip Austrija sugyvens su kaimynais.

Praeityje Austrijos valdovai nemokėjo šalies val
dyti. Tarp I-mojo ir Il-rojo pasaulinių karų Austrija 
vos nesubankrūtavo. Ir tai padėjo Hitleriui jėga Au
striją įjungti į hitlerinę Vokietiją.

Karui baigiantis, kai Austrijon įžengė Tarybinė 
Armija, tuojau, Maskvos vyriausybės įsakymu, buvo pa
vesta austrams sudaryti savo respubliką. Tačiau, nors 
Austrija buvo respublika, ją faktinai valdė okupacinės 
armijos Tarybų Sąjungos, Jungtinių Valstijų, Didžio
sios Britanijos ir Francūzijos.

Šitos armijos dabar bus ištrauktos—ištrauktos dar 
šiemet. Austrija turės kurti savo armiją.

Tarybinė armija, išmušusi iš rytinės dalies Austri
jos nacius, konfiskavo visą nacių turtą, turėtą Austrijo
je. Konfiskavo tai, kaip karo kontribuciją. Einant da-' 
bartine sutartimi, Sovietai tąjį turtą, fabrikus ir aliejaus 
šaltinius, Austrijai grąžina. Bet už tai Austrija turės 
bėgyje dešimties metų Tarybų Sąjungai duoti įvairių 
gaminių $150,000,000 vertės kas metai. Be to, ji duos 
Tarybų Sąjungai bėgyje dešimties metų apie $236,000,- 

v 000 vertės aliejaus.
4 Aišku, jei Austrija tvarkysis demokratiškai, tai, ga

limas daiktas, ilgainiui tas sumas Sovietų Sąjungos vy
riausybė sumažins, kaip sumažino Suomijai.

Įdomu, ar mūsų šalies valdžia padės Austrijai, kai 
ji bus neutrali valstybė ir atsisakys stotį į karinį bloką 
“su Vakarais.” *

leisti vietas kitiems. Ofici- 
ališkas jų pasiaiškinimas 
yra toks: ‘Mes norime, kad 
į tarybą įeitų ir kitokių pa
žiūrų žmonės, o .ne vien iš 
mūsų grupės.’

“Bet jeigu balsuotojų bū
tų atsiradę bent desėtkas 
tūkstančių, kaip pranaš'avo 
prel. J. Balkūnas, tai būtų 
buvę geri ir vienos srovės 
vadai. Dabar gi, kai pri- 
žvejota plačiame išeivijos 
ežere vos saujalė pasekėjų, 
tai svajonės apie aukštus 
urėdus ir išdidžią garbę' — 
staiga aptemo ir pranyko.

“Su bendruomenės kūri
mu, atsitiko taip, kaip su 
tuo amatoriu kalviu, kuris 
paėmęs didoką gabalą gele
žies pradėjo kalti kirvį; 
kai tas nepavyko, tai ėmėsi 
gaminti kūjuką, paskiau vi
nį, o ant galo sumanė pa
sidaryti adatą, bet bedau- 
žant ir toji nulūžo.”
BE MELO 
NEI ŽINGSNIO!

Uruguajiečių Darbas ra-

“‘A. L. Balsas’ rašo, kad 
Lietuvon grįžęs A. Vaivuts- 
kas ‘jau ir savo automobilį 
turi,’ Atseitų, ten žmonės 
greičiau progresuoja. Bet 
ne tas ‘A. L. B.’ redakto
riaus galvoje.

“Dar anais laikais, kuo
met A. Vaivutskas gyveno 
Montevidėjuje, tam pačiam 
‘Balse’ buvo rašoma apie 
jo ‘luksusinį automobilį.” 
Nors, kaip visiem čia žino
ma, Vaivutskas niekuomet 
nėra automobilio turėjęs. 
Bet jeigu ir būtų turėjęs, 
tai juk darbo žmogus yra 
pilnai vertas tos susisieki
mo priemonės.

“Keista, tačiau, toji ‘A. L. 
Balso’ redaktoriaus manija, 
kad jis savo politinio opo
nento negali prisiminti ir 
įsivaizduoti kaip kitaip — 
būtinai tik automobilyje. O 
ta iliuzija, matyt, kyla iš 
pavydo.”

Vokiškojo militarizmo at
gaivinimas reiškia visų pir
ma agresyvaus vermachto 
atgaivinimą ir naujo karo 
kilimo grėsmės sustiprini
mą. Vakarų Vokietijos mi- 
litarizmas pasireiškia da
bar jau ne kaip potencialiai 
galima jėga, bet kaip reali 
grėsmė Europos tautų gy
venimui ir saugumui. Kar
tu su tuo Vakarų Vokieti
jos militarizmas graso ir 
pačiai vokiečių tautai, neša 
jai naujas neišskaičiuoja
mas nelaimes ir kančias.

Vakarų Vokietijoje pla
čiai išsiplėtė militaristinė j 
propaganda, siekianti “pa
ruošti” visuomeninę nuo
monę dėl Vakarų Vokieti
jos perginklavimo ir revan
šistinio vermachto atgaivi
nimo. “Šiuo metu, — rašo 
austrų laikraštis ‘Ziud-Ost 
tagespost/ — Vakarų Vo
kietijoje negalimai skaityti 
bet kokį ekonominį laikraš
tį, aplankyti kokios nors 
pramoninės draugijos bet 
kokį susirinkimą, klausyti 
bet kokio ekonomisto pra
nešimo ir per keletą minu
čių neišgirsti ir nesusitikti 
žodžio ‘apsiginklavimas?... 
Visi kiti klausimai tampa 
antraeiliai.”

Po militaristinės propa
gandos triukšmo priedanga 
Bonos revanšistai ruošia 
Vakarų Vokietijos ekono
mikos pervedimą į karo pa
ruošimo vėžes, atgaivina 
karinius koncernus, kurie 
suvaidino lemiamą vaidme
nį įvedant hitlerinį reži
mą ir sukeliant antrąjį 
pasaulinį karą. Jų pozi
cijos atstatymas Vaka
rų Vokietijos ekonomiko- 
priklauso nuo vokiškojo 
nt pramonę svarbiausiom! 
nes išvystymu ir visiškai 
priklauso nuo vokiiškojo 
militarizmo atgaiv i n i m o.

! Laisves fondo vajaus eigoje
(Tąsa iš pirmo pusi?)

George Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė $36. 
j Jis taipgi rašo, kad šį sykį mažai pinigų prisiuntė, bet 
gegužės 21 d. Literatūros Draugijos 6 kuopa turės drau
gišką vakarą, tai tuomet jie pasirodys su stambesnėmis 
aukomis. Šį sykį aukojo:

O. Montellietė . č................
Senas Parapijonas B. ......
X S. Bostonietė ....................
Agnes Benikienė, Eastondale
V. Stank'ienė, Avon .............
P. Mickevičienė ....................
J. M in eikis...........................
A. Valantukevičia................
Eva Kavoliene ......................

.. $10.00 
.... 5.00 
.... 3.00 
.... 2.00 
.... 2.00 
.... 2.00 
.... 2.00 

....... 2.00 

....... 2.00

Nuo atskirų asmenų gauta sekamai: 
Tony Brosky, So. Boston, Mass.........
Tony Slonksnis, New Hope, Pa.........

• Jonas Aukščiūnas, New Britain, Conn. 
Jonas Užubal, Chicago, Ill...............
V. Ramanauskas, Minersville, Pa. :.... 
A. Frisco, San Francisco, Calif..............
Helen Trusk, Palatine, Ill.......................
P. Anuskevičius, Newark, N. J............

Balkūnas ir jo pasekė
jai klerikalai dėl šitų rin
kimų pradėjo aitriai čiau
dėti.

Chicagos sandariečių or
ganas šitaip rašo:

“Kai pradėjo aiškėti, jog 
rinkimuose į bendruomenės 
tarybą dalyvauja labai ma
žai asmenų, ir jog bendras 
balsuotojų skaičius kažin 
ar peršoks trejetą tūkstan
čių, tai kaikurie pastatyti 
ir jau faktinai išrinkti kan
didatai pradėjo abejoti ar 
jiems verta kelti koją į pu
siau paskendusį laivą ir at
sistoti prie jo vairo.

“Pasiekusiais praneši
mais, keletas kandidatų, ga
vusių daugiausiai balsų, yra 
nusprendę rezignuoti ir už-

H. Žukas, Binghamton, N. Y............
J. ir M. Alvinai, San Francisco, Calif.\.
E. Žvingilas, Jewett City, Conn. ... '.
J. Masiliūnas, Scotia, N. Y.....................
J. Venckus, Scotia, N. Y.........................
A. G., Schenectady, N. Y. .-.......... >.......
P. Sakat, Paterson, N. J.........................
A. Valinčius, W. Pittston, Pa................
A. Kalazevičius, Pittston, Pa..................
M. Pacenkienė, Wyoming, Pa.................
M. Šklekaitienė, Wyoming, Pa. .:.........
S. Doveika, Town of Mt. Royal, Canada 
C. J. Pužauskas, Woodhaven, N. Y. ... 
Louis Pocius, Beacon Falls, Conn.

$10.00 
10.00 
10.00 

. 7.00 
. 6.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00

5.00 
. 3.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 2,00 
. 2.00 
. 2.00 
. 2.00 
.. 2.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 1.00 
. 1.00 

. .50

Iš anksčiau suplaukė $4,334.18. Dabar gauta $157.50.
Viso gauta $4,491.68. Dar reikia $5,508.32.

Širdingai ačiū viršminėtiems aukotojams, šiam raš
tui einant spaudon, gavome daugiau dovanų, kurias 
paskelbsime prie pirmos progos.

Laisves Administracija ..

Ką atneša vermachtas Vakarų 
Vokietijos vokiečiams?

Svarbiausieji vokiškojo mi- 
litarizmo karinės pramonės 
potencialo vadovai kaip 
Chešas, Klekneris, Chanie- 
lis, Krupas, Tisenas ir kiti 
vėl pradeda užimti viešpa
taujančią padėtį Vakarų 
Vokietijos ekonomikoje ir

Vakarų Vokietijos mono
polistai įtemptai ruošiasi 
plačiau išvystyti karinę 
pramonę. “Apsiginklavimas 
jau turi savo pasekmes, — 
pažymi Vakarų Vokietijos 
laikraštis “Badšes tage- 
blat.” — Kai kurios šach
tos ir plieno valcavimo ga
myklos praneša, kad ge
riausios rūšies anglies, plie
no ir geležies vos teužtenka, 
iš kitos pusės, eilė pramo
nės šakų praneša, kad kas 
kart sunkiau gauti žalia
vos.”

Kainos kyla
Iškilusi krizė aprūpinant 

pramonę svarbiausiomis 
strateginėmis žali a v o m i s 
pakėlė šių žaliavų kainas. 
Ryšium su tuo socialdemo
kratų laikraštis “Forverts” 
rašo, kad “geležies kainos 
pajudėjo .*.. Kartu su tuo 
žymiai pakėlė savo kainas 
vėl nuo kurio laiko veikian
ti plieno juodoji rinka. Rū
ro magnatai pareikalavo 
pakelti anglies kainas, kas 
sukėlė didelį nepasitenkini
mą įvairiausiuose Vakarų 
Vokietijos gyventojų 
sluoksniuose. Vakarų Vo
kietijos laikraščiai “Tele
graf,” “Der tag,” “Berliner 
morgenpost,” “Frankfurter 
rundšau” ir kiti vienu bal
su pareiškia, kad anglies 
pabranginimas iššauks ben-

tis išreiškia baimę, kad ry
šium su kainų augimu augs 
ir pragyvenimo minimumo 
vertė.

Visiškai aišku, kad rati
fikavus Paryžiaus susitari
mus dėl Vakarų Vokietijos 
perginklavimo ir sukūrus 
naują vermachtą plačiųjų 
darbo žmonių masių padė
tis dar pablogės. Iš Pary
žiaus susitarimų išplaukia 
visa eilė ekonominių įsipar
eigojimų, kurie dar labiau 
apsunkins Vakarų Vokieti
jos gyventojų būklę. Vaka
rų Vokietijos laikraštis 
“Neier forverts” rašo, kad 
500-tūkset a utinės arm i j o s 
sudarymas pareikalaus ati
traukti nuo gamybos, ben
drai paėmus, apie 1.5 mi
lijono žmonių, sudarys žy
mius sunkumus aprūpinant 
ekonomiką kvalifikuota 
darbo Jėga, o karinės ga
mybos išplėtimas armijai 
apginkluoti sukels gamy
bos sumažėjimą eilėje tai
kiosios pramonės sričių.

Vis karo tikslams
Vakarų Vokietija karo 

tikslams eikvoja didžiules 
sumas. Bendros biudžetinės 
išlaidos . 1955 - 56 metams 
planuojamos 27.8 milijardo 
markių sumoje ir viršys 
praeitų metų lygį daugiau, 
negu 600 milijonų markių. 
Tiesioginės išlaidos apsigin
klavimui turės siekti 19.26 
milijardo markių. Jeigu 
prie šių tiesioginių karinių 
išlaidų pridėsime netiesio
gines, tai išlaidos karo rei
kalams sudarys biudžete, 
bendrai paėmus, 16.6 mili
jardo markių arba 60 pro
centų viso biudžeto.

K Ja klausimas, kelis |sar-
geležiai,' elektros energijai J i us gali išaugti karinės iš- 
metalo gaminiams ir ga- laidos, jeigu Paryžiaus su- 
liausiai masinio vartojimo sitarimai dėl Vakarų Vo- 
prekėms ir maisto produk-' kietijos vermachto sudary
mams. ; mo bus pratempti “Vaka-

Kainų klausimas tapo aš-! * ų Europos sąjungos” šalių- 
1955 metu i dalyvių parlame n t u o s e.

Dargi oficialiais “Banko 
žinybos” duomenimis Va
karų Vokietijos perginkla
vimas vokiečiams atsieis 60 
milijardų markių. Į šią su
mą neįeina 15 milijardų 
markių, kuriuos moka gy
ventojai vadinamosios “pi
lietinės gynybos” reika
lams. Tačiau Vakarų ša
lių apskaičiavimais, kaip , 
apie tai praneša DPA agem 
tūra, pirmuosius trejus me
tus “vokiečių indėlis į gy
nybos reikalą” pa reikalaus 
kasmet išskirti iš biudžeto 
lėšų apie 16 milijardų mar
kių, kas maždaug 7 milijar
dais markių viršys sumą, 
numatomą 1955-56 biudžeti
niams metams. Laikraštis 
“Tribiun de Ženev,” komen
tuodamas dargi “Banko ži
nybos” paskelbtus sumažin
tus duomenis apie vermach
to sudarymo išlaidas, rašo, 
kad ši suma “daug kartų 
viršija, federalinės respubli
kos ekonominius galimu
mus.”

Milžiniškas pinigines lė
šas remilitarizacijai pra
vesti ir agresyviam ver- 
machtui atkurti Bonos val
džia tikisi gauti iš naujų 
mokesčių, tame tarpe spe
cialaus karinio mokesčio 
įvedimo, o taip pat iš už
sienio paskolų. Bundestago 
deputatas socialdemokratas 
Erleris spaudos atstovams 
pareiškė, kad Adenauerio 
vyriausybė stengiasi nu
slėpti nuo liaudies Vakarų 
Vokietijos perginklavimo 
ekonomines pasekmes. Lė
šos tam reikalui gali būti

(Tąsa 4—tame puslap.)

tria problema.
\ vasario 14 dieną vadinama-' 
sis “ūkio kabinetas,” i ku-i f X
rį įeina 5 Bonos ministrai j 
ir vice-kancleris Bliucheris, I 
buvo priverstas apsvarstyti. 
klausimą apie tai, kaip iš-' 
vengti bendro kainų pakili
mo pavojaus Vakarų Vo
kietijoje. Posėdžio dalyviai 
pripažino “ypatingai ke
liantį baimę” kainų pakili
mą duonai, pienui, mėsai, 
dražovėms, o taip pat vi- Į 
sai eilei plataus vartojimo i 
prekių. Paliesdamas šį klau
simą laikraštis “Telegraf” 
rašo, kad “ūkio kabinetas” 
vėl priima nutarimą dėl 
naujos kainų pakilimo ban- | 
gos “energingo nuslopini
mo visomis priemonėmis” 
ir kartu parodo demagogini 
charakterį panašių nutari
mų, su kurių pagalba ne* j 
galima pasiekti kokių norai 
esmingesilių pasikeitimų.! 
Vartotojo, pabrėžia laikraš-1 
tis, negalima apgauti kil
niomis raminančiomis fra-! 
zėmis.

''Progresuojantis kainų 
augimas, nesikeičiant už- 
darbio lygiui, pragaištingai! 
atsiliepia Vakarų Vokieti
jos darbo žmonių gyvenimo 
lygiui. Daugiau kaip 60 
procentų darbininkų uždir
ba mažiau pragyvenimo mi
nimumo ir negali sudurti 
galą su galu. Remdamasis 
vokiečių Žemės banko duo
menimis laikraštis “Tele
graf” nurodo, kad 1954 me
tų gruodžio mėnesį pragy
venimo minimumas paly
ginti su vidutiniu 1950 metų- 
pragyvenimo minimumu iš
augo 10 procentų. Laikraš-

2 pusk—Laisve (Liberty)-Ketvirtu Gegužes (May) 19, 1955



Philadelphia, Pa.
* Linksmios naujienos

Tapo senukais Frank ir Pau
line Walant. Jų sūnus Char
les Albert ir Nonna Walant 
(Chaponaitė) susilaukė sūne
lio, pirmagimio, geg. 7 <1. Var
dą davė Glen Albert, sveria 8 
svarus ir 10 oz. Džiaugiamės, 
kad viskas laimingai praėjo. 
Linkėtina jauniems tėvams sa
vo sūnelį išauklėti geru, pa- 
\yzdingu žmogumi.

Iš to didelio džiaugsmo au
kojame į Laisvės $10,000 fon
dą penkis dolerius.

Sukūrė šeimyninį gyvenimą 
Albert Merkis su svetimtau
te mergina. Sutuoktuvės įvyko 
gegužės 6 d. Linkiu jaunave
džiams smagaus ir laimingo 
šeimyninio gyvenimo.
Trumpos žinios iš mūsų miesto

Gegužės 1 dieną aplankė
me A. Smithą, kuris jau ilgas 
laikas nesveikuoju. Smith ai 
gyvena 5809 No. Fairhill St.

Smithas atrodo gerai, bet nė
ra taip stiprus, kaip atrodo. 
Dabar gražiam orui atėjus, gal 
ir jam sveikata pasitaisys.

Tą pačią dieną aplankėme 
ir antrą ligonį, tai Sam Kaval- 
čiuką. Radome besisilsiantį 
ant sofos. Gyvena 4628 Tam
pa St. Sakė buvęs iššėjęs sau
le pasišildyti. Pasėdėjęs kėdė
je neper gerai jaučiasi, neturi 
spėkų ir apetito valgyti.

Gegužės 8 d. atlankėme 
Amiliją Bendoravičienę (Ben
der). Gyvena Rd. No. 1, Col
legeville, Pa. Serga jau nuo 
praeito rudens. Daktarų buvo 
pripažinta, kad ji turi širdies 
padidėjimą, tad balandžio 22 
d. pasidavė į Valley Forge 
Heart ligoninę dėl ištyrimo. Ir 
ten tą patį surado, davė vais
tų Dabar ji jaučiasi kiek ge
riau, bet labai sumenkėjusi ir 
nestipri, balsas pirmiau buvęs 
labai silpnas ir neaiškus, da
bar jau kiek aiškesnis, bet dar

tebėra silpnas. Daktarai pasa
kė, kad jos balsas jau daug 
geriau ir nebepasitaisys, nes 
esą kas ten suparalyžiuota. 
Sakė, kad nuo nervų tas atsi
tiko.

Linkiu visiems ligoniams 
greit pasveikti ir visuomet 
būti sveikiems.

P. Walantiene

naticOass.
Susilaukė sūnelio

Kazimieras ir Norma Valen
tis gegužės 7 d. susilaukė 
sveiko, mėlynomis akelėmis 
sūnelio, kuris sveria 8 sv. ir 10 
oz. Motina ir sūnus sveiki. 
Abudu randasi namie, 5 Fern
dale Rd., Natick, Mass.

Sykiu su jaunais tėvais 
džiaugiasi sulaukę anūko A. ir 
E. Chaponiai.

Tėvams linkime išauklėti 
savo sūnelį į didelį ir sveiką 
vyrą, kad jis stotų i darbo 

I žmonių eiles ir kovotų už pa
gerinimą darbininkų būvio.

C. A.

. PASKUTINES HITLERIO DIENOS
4

(Pagal vokiško karininko Gerhardo Bold to apsakymą)
(Tąsa)

Griaunamasis karas tebesitęsė. Tiltai' 
buvo sprogdinami ir kaimai bei mies
tai vienas po kito buvo paverčiami pe
lenais. Tai, ko nesugriovė bombardavi
mai, žūdavo nuo priešo artilerijos ug
nies. Buvo naikinamos unikalinės kul
tūrinės vertybės. Bet atrodė, kad min
tis nutraukti beprasmišką kovą nekil
davo Adolfo Hitlerio galvoje. Kaip žiū
rėjo į tai Hitleris, galima spręsti iš 
dviejų atsitikimų.

Kai Anglijos armijos avangardai pa
siekė Miunsterį (Vestfalija), kardino
las grovas Galenas nuvyko pasitikti an
glų, kad perduotų miestą. Jis norėjo iš
gelbėti žmonių gyvybes ir apginti nuo 
nuo abejotino sunaikinimo paskutinius 
istorinius miesto paminklus. Žinoma, 
kardinolas nebuvo bailys. Jis nesutik
davo su kompromisais ir, būdamas na- 
cięmalsocializmo priešas, niekuomet ne
buvo liovęsis griežtai ir atvirai kritikuo
ti ydingas nacionalsocialistinio režimo 
puses. Nepabūgdanias grasinimų, jis 
tebekovojo dėl teisingumo ir teisybės. 
Vėliau jis nebijojo kritikuoti ir okupa
cinę valdžią, kai manė, kad ji elgiasi ne
teisingai. Hitleris kaip tik sveikinosi 
su esančiais slėptuvės priėmimo kamba
ryje, kai jam pranešė apie Miunsterio 
atidavimą. Aš stovėjau per kelis žings
nius nuo jo. Jo veido bruožus iškraipė i- 
siutimas. Sugniaužęs kumštis, jis piktai 
išsvogždė: “Jeigu šis tipas man kada 
nors paklius, pakarsiu”.

“SS” generolas Fegeleinas buvo nuo
latinis Himlerio atstovas prie Hitlerio. 
Su senesniais nusipelniusiais karinin
kais ir tarnautojais Fegeleinas visuomet 
elgėsi taip išdidžiai, kad tai buvo tiesiog 
įžūlumas. Jo žmona buvo Ievos Braun, 
kuri vėliau tapo Hitlerio žmona, sesuo 
ir jis, matyti, manė, kad gali todėl vis
ką sau leisti. Nors jam buvo tik kokie 
37 metai, jis, nepaisydamas rango ir 
amžiaus, pertraukdavo kiekvieną, net 
jeigu sakė kokius nors niekniekius.

X VII
Mes, jaunesnieji karininkai, vadinda

vome jį “Flegeleinu”*). 1945 metų ko
vo mėnesyje kariniame pasitarime, ka
da Guderianas darė pranešimą apie pa
dėtį Pomeranijoje ir teikė duomenis apie 
kai kurių “SS” dalinių kovinę vertę ir 
ginkluotę, Fegeleinas pertraukė jį ir, 
mosuodamas popieriuku, kuriame gali
ma buvo įskaityti mašinėle spausdintus 
skaitmenis, pasakė, kad jo žinios esan
čios išgalvotos. Paskui paaiškėjo, kad 
visi Fegeleino skaitmenys buvo neteisin
gi. Fegeleinas buvo be galo išdidus ir 
labai troško garbės. Savo nutukusį kū
ną jis apvilkdavo prašmatniais mundie- 
riais. Balandžio 27 d., kada kova dėl 
Berlyno artėjo prie pabaigos ir Hitlerį 
supusių žmonių likimas buvo nulemtas, 
jis be leidimo apleido slėptuvę ir persi
rengęs civiliniais drabužiais, mėgino 
bėgti. Viename iš Berlyno priemiesčių 
ji sulaikė sekliai esesininkai, kurie buvo 
netušti ieškoti jo. Balandžio 28 d., jis 
buvo degraduotas už dezertavimą ir jam 
buvo atimti visi pasižymėjimo ženklai.

*) Stačiokas — Vertėjo pastaba.

Balandžio 29 d. auštant Hitleris įsakė 
sušaudyti savo artimąjį žmogų ir gimi
nę vidujiniame imperinės kanceliarijos 
kieme.

Čia reikia šį tą papasakoti apie kai 
kuriuos asmenis iš Hitlerį supusių žmo
nių, kurie yra mažiau žinomi, bet su
vaidino nemažiau fatališką vaidmenį. 
Apie Himlerį ir Gebelsą rašė daug. 
Apie reichsleiterį Martyną Bormaną ži
noma tik tiek, kad jis partijoje buvo 
bažnyčiai ir krikščionybei priešiška 
jėga.

Prieš pradėdamas vaidinti vadovau
jantį vaidmenį partijoje, Martynas Bor
manas buvo žemės ūkio administrato
rius Meklenburge. Kai Hitleris atėjo į 
valdžią ir ligi karo pradžios jis dirbo 
pas Hesą centrinėje kartotekoje, paskui 
tapo jo štabo viršininku, o prieš karo 
pradžią pasidarė partiniu Heso atstovu 
prie Hitlerio. Nuo šio momento jis ėmė 
smarkiai stiprinti savo padėtį. Visų pir
ma Bormanas pasiskyrė tikslą kiek ga
lint greičiau ir nuodugniau likviduoti 
Heso įtaką Hitleriui. Jis sugebėjo lai
kyti nuošalyje Hesą su visais jo tarny
biniais ir asmeniniais reikalais ir ilgai
niui padarė jį ir Hitlerį visiškai sveti
mus vieną antram. Bormanas, be abejo, 
puikiai pažinojo žmones. Jis labai greit 
suprato visas Hitlerio silpnybes ir mo
kėjo jas panaudoti savo tikslams. Bor
manas pradėjo įsigyti Hitlerio malonę. 
Jo taktika buvo iš pusės žodžio pagau
ti Hitlerio samprotavimus ir numaty
mus ir sumaniai versti juos paruoštais 
įsakymais, kuriuos jis duodavo Hitle
riui pasirašyti kaip galima greičiau. 
Tai be galo patikdavo Hitleriui, nes 
glostė jo savimylą. Be to, savo pateti- 
niais pasišnekėjimais ir gestais Borma
nas mėgino stiprinti kvailą Hitlerio pa
sitikėjimą savo paties neklaidingumu 
ir netgi dieviškumu. Kada 1941 metais 
Hesas nuskrido į Angliją, Bormanas 
ėmė šeimininkauti vienas. Nuo to laiko 
jis darėsi vis artimesnis Hitleriui kaip 
jo patikėtinis ir patarėjas. Nors jisai 
buvo vien tik partinės kanceliarijos 
reichsleiteris, jis, su niekuo nesiskaity
damas įsikišo į imperinės kanceliari
jos ir NSDAP vadovo kanceliarijos dar
bą. Tuo būdu su juo turėjo reikalą vi
si, kas norėjo būti praleistas pas Hit
lerį arba turėjo ką nors jam pranešti. 
Tai lietė ne tik partinius reikalus, bet 
ir svarbius vyriausybinius klausimus. 
Iš pradžių viskas ėjo per jo rankas, o 
paskui buvo pranešama Hitleriui. Savo 
šėtoniško garbės troškimo stumiamas 
jis ištremdavo visus, kas jam nenusi
lenkdavo. Nėra tiesioginių įrodymų, kad 
Bormanas būtų rengęsis kada nors pa
grobti visą valdžią į savo rankas, bet 
nėra negalima, kad jis puoselėjo šią 
mintį, nes ji logiškai turėjo kilti iš jo 
garbės troškimo. Artimieji jo bendra
darbiai neapkentė jo. Kaip jis su jais 
elgėsi, matyti iš jo atžymos medžiago
je, kurią jam pateikė vienas gana aukš
to rango esesininkas: “Aš nesu pratęs 
bendrauti su idiotais”. Tarp Hitlerį su
pusių žmonių Bormanas neturėjo drau
gų, bet jo bijojo.

(Bus daugiau)

8 psl.—Laisve (Liberty)- Ketvirt., Gegužės (May) 19, 19&5

CLEVELANDO ŽINIOS
Lumer tapo paleistas į laisvę.

Tokiais begėdiškais policijos 
šmeištais ir persekiojimais 
pradėjo plisti neapykanta ir 
tarpe gerai žinomų ir respek-

LUMER JAU IŠIMTAS IŠ 
KALĖJIMO

Kaip praeitose Clevelando 
žiniose buvo rašyta, kad Hy
man Lumer miesto policijos 
buvo sulaikytas ir už rastus 
pas jį svetimus auto vairuoto
jo laisnius, miesto teisėjas 
Corrigan nustatė $25,000 kau
cija. Bet žmonių masinis pasi
piktinimas ir net atsakom in
go, konservatyvių žmonių iš
stojimas prieš tokią negirdė
tai didelę kauciją už tą menk
niekį, privertė paleisti už $2,- 
000 kauciją.

Ohio Teisių Biliaus konfe
rencija, su advokate Thelma 
Furry apeliavo į Common 
Pleas teismą su reikalavimu 
sumažinti kauciją. Teismas 
įvyko gegužės 7. Į teismą at
siuntė net Ohio Civilinių Lais-1 
vių Unijos skyrius savo teisių 
patarėją, atsižymėjusį advo
katą Jack Day, kuris, pasi
remdamas pamatiniais Konsti
tucijos punktais, įrodinėjo tei- 

Isėjui, kad už tokį mažą prasi
kaltimą tokia didelė kaucija 
nėra daleistina.

Nors policijos prosekiuto- 
nus ir gązdino teisėją Nicoią 
Lumerio komunistiniu veiki
mu, ir kad toks žmogus turįs 
būti laikomas po aukšta kau- 
cija, nes jis, būdamas laisvėje, 
sudarys “pavojų” šios apylin
kės, valstijos ir tedera lės val
džioms, ir už tai atsakomybė 
pulsianti ant teisėjo. Bet tei
sėjas Benjamin D. Nicola, ne
kreipdamas atydos į prose k al
toriaus gązdinimus, paskelbė 
savo nuosprendį, kuriuomi pa
siremdamas, sumažino kauciją 
ruo $25,000 ant $1,500.

Iki gegužės 9 d. geros va
lios žmonių paskolomis ir au
komis, jau buvo sukelta $1,- 
500. Tik nuėjus į policijos 
ieismabutį, teismo sekretorius 

■pranešė, kad policija neva ra
dusi. narkotikų ir užvedė nau
ją bylą prieš Lumer’į, už ku
rią jam reikėsią užsistatyti 
$500, kas sudarys $2,000. Bet 
policijos teismo teisėjas Perry 
B. Jackson perkėlė pirmiau 
užstatytą kauciją $500 ant 
naujosios bylos ir tokiu būdu

Brockton-Montello, Mass.
Svarbus Parengimas

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

Turčsi/ne užsikąsti. įsigerti ir 
draugaiškai pasitarsime Laisvės 
fondo reikalu. įžangos nebus.

Geo. Shimaitis.

Gegužės 22 d., Moterų Apšvietos 
I Kliubas turės Gegužinį Išėjimą, va- 
i dinamą “May Walk”. Bus Lietuvių 
į Taut. Namo Parke. Winter St. ir 
Į Keswick Rd. Pradžia 12 vai. dieną. 

Bus gorų naminių valgių ir gėrimų. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Rengimo Komitetas

PIRMAS PIKNIKAS
L. T. Namo Parke

Pirmas piknikas Lietuvių Tautiš
ko Namo bendrovės įvyks gegužės- 
May 29 ir 30 dienomis. Tai bus for- 
malis atidarymas parko vasariniam 
sezonui. Kviečia visus dalyvauti ir 
prašomo įsitėmyli parko antrašą: 
Winter St. ir Keswick Rd. Pikniko 
pradžia Imą vai. popiet.

j Bus gera muzika, visokių valgių 
i ir gėrimų. Taipgi bus dainų ir sĮK>r" 
to programa. Vietiniai ir iš apylin
kės nepamirškite šio parengimo.

Geo Shimaitis

tuojamų Clevelando piliečių. 
Tas bus paveikęs ir teisėją 
Jacksoną. Lumerio sekantis 
teismas įvyks birželio 7 d.

Dabar svarbiausi reikalai 
yra, sako Ohio Bill of Rights 
Conf. ' sekretorė Frieda Katz 
sukėlimas teismo lėšų ir baigi
mas sukelti $10,000 llashmal- 
lo kaucijai. Aukas ir paskolas I 
prašo siųsti : Ohio Bill oi 
Rights Conf., 2014 E. 105th 
St., Cleveland 6, Ohio.
Atlankėme Mariutę Geibie.no

Susitarę su Ona Dulskiene 
nuvažiavome atlankyti visų 
mylimą Mariutę ir ant mūsų 
nusistebėjimo, radome ją be
sėdinčią ant lovos, ir papra
šius, kad ji paspaustų su savo 
kaire ranka mano ranką, ji 
suspaudė gan drūčiai. Kalbą
girdi, supranta ir atsako gal- ; 
vos linktelėjimu, kad “taip” ir į 
gaivos pakraipymu, kad “ne”. į 
Taipgi turi gerą atmintį. Kada i 
aš atnešęs gyvą gėlę, įsodintą į 
į mažą vazonėlį jai parodžiau, į 
Mariutė man pradėjo rodyti į 
su ranka. Į gėlę, kurią Eva Si- i 
mans .jai davė 3 ar daugiau 
metų atgal. Paklausus, ar ji 
gali paskaityti Vilnį, Mariutė, j 
rodydama pirštu į akis ir aki- J 
nius, paaiškino man, kad jie 
dar neganėtinai drūti, kū.d ga 
lėtų ilgai skaityti. Tas viskas 
parodo, jog daugelio jos drau
gių ir draugų mylima, už jos J 
nuopelnus darbininkų judėji
me, Mariutė Geibjs, nors iš 
pa lengva pradeda pasiliuo.suo- 
ti iš savo žiauriosios-ligos, ko 
visi jos draugai ir draugės 
nuoširdžiai linki. Rep,

Philadelphia, Pa.
L.I.,D. K) kuopos susirinkimas j 

įvyks penktadienį, gegužės-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 i 
nusitarti, kada šaukti susirinkimus 
vasaros laiku. Tad būkite visi.

Valdyba

Haverhill, Mass.
Gerieji haverhiliečiai, ruoš

kimės prie metinio Laisvės 
pikniko, kuris įvyks Montel
lo, Mass. Įžangos tikietai jau 
pas mus. Kas norit juos par
davinėti ir pirkti, tai matyki
te V. Kuncevičių, o jis jus 
aprūpins viskuo. Jį galima mu

ilyti vakarais Lietuvių Gedimi
no Klube. Nuo šito mano pra
nešimo, atsiminkite, visi ke
liai bus atviri į Montello, j 
pikniką.

Dar nežinia, ar bus suorga
nizuotas busas ar ne. Jei ma
tysime reikalą, tai suorgani- 
zuosime. V. C.

Užsidegė ir sudegė Jamaica 
Lumber Co., 185-15 Jamaica 
Ave. Nuostolių padaryta už 
$120,000. Gaisro kilimo prie
žastis nežinoma. Gal kas nors 
tarpe sausų lentų numetė de
gantį degtuką.

Pittsburgh, Pa.

Konferencija 
Vakarienė

Šį Sekmadieni 
Gegužes 22 May

* »

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 ir J.

’Gasiunas, LDS prezidentas.
Kviečiame netik LDS narius, bet visus atsi

lankyti. Nes geros gaspadinės pagamins pui
kiausius valgius ir bus šiaip gražių įdomumų.

Prašome visų kuopų prisiųsti delegatus į kon
ferenciją.

Kviečia 8-tos Apsk. Komitetas,
J. Urbonai

Mildred Stensler

ir Užkandžiai

rfy w

Lowed ir Norwood, Mass. Atydai

į

Jonas Grybas

M
Jis

Šaunūs Pokiliai Paramai Dienraščio Laisvės
Nuo Laisvės Dalyvaus D. M. Šolomskas

Gražių dainų programą duos Aid sietyno Kvartetas iš New Yorko

Puikus Banketas
šeštadienį, Lowell, Mass.

Gegužės 21. May 
Am. Liet. Kliubo Salėje 

14 Tvler SI. Pradžia 6-tą Vai. Vakare

Ona Stclmokaitė Tadas Kaškiaučius

Programa
Sekmadienį, Norwood, Mass.

Gegužes 22 Mav
Finų Salėje, 37 Chapel Ct

Pradžia 3-čią Valandą Popiet

Rengėjai kviečia visus atsilankyti į šiuos pokilius, pasigerėti maloniomis dainomis, pasivaišinti ge
rais valgiais ir kitais gardumynais. Savo atsilankymu į šiuos parengimus paremsite . ir dienraštį 
Laisvę, kuris kas dieną atneša į namus žinias ir mokslines informacijas.

Geibie.no
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ŽINIOS K LIETUVOS
PATYRIMO PASKATINTI

MAŽEIKIAI. — “šerkšnės’* 
kolūkis pereitais metais pirmą 
kartą augino kukurūzus, ši 
kultūra buvo pasėta 2.5 ha 
plote. Gauta vidutiniškai 600 
centneriu silosinės masės der
liaus iš vieno ha. Be kukurū
zų, kolūkis augino pašarinius 
kopūstus, pašarinius šaknia
vaisius, saulėgrąžas. Pastarų
jų kultūrų derlius gautas Zy
pliai mažesnis, negu kukurū
zų, nors žemė patręšta buvo 
vienodai. Be to, šakniavai
siams auginti buvo sunaudota 
žymiai daugiau darbadienių. 
Dėl šių visų kukurūzų priva
lumų, sudarant kolūkio gamy
binį planą 1955 metams, šios 
naudingos kultūros pasėlių 
plotą numatyta žymiai padi
dinti.

Kukurūzų auginimui visose 
5 laukininkystės brigadose su
darytos grandys. Išskirti ge
riausi, dar pereitais metais 
mėšlu patręšti, dirvai plota1'.

Kolūkis kukurūzų augini
mui pakankamai apsirūpino 
mineralinėmis trąšomis. Kiek
vienam ha išskirta 250—300 
kg snperfosfaro ir kalio drus
kos.
Per 5 metus, 15 metinių normų

NAUJOJI VILNIA. “Žalgi
rio” staklių gamykloje plačiai 
žinomas tekintojas A. Sinkevi
čius. Gegužinio lenktyniavimo 
dienomis jis per pamainą įvyk
do iki 3.5 išdirbio normos. Te
kintojas stengiasi kuo geriau 
išnaudoti stakles.

Per pastaruosius penkerius 
darbo metus A. Sinkevičius 
įvykdė 15 metinių normų. Te
kintojas noriai moko jaunuo
lius darbininkus.
- Novatoriaus pavyzdžiu sėk
mingai kelia darbo našumą ir 
kiti įmonės pirmūnai tekinto
jai Strazdas, Volkovickis, Kle
pikovas, drožėjas Smolianiko- 
vas ir kiti, kurie nuolat žy
miai viršija išdirbio normas.

? ’ N. Bauža .
VILNIAUS PEDAGOGINIO 

INSTITUTO DEŠIMTMETIS
Kovo 23 d.— Vilniaus Pe

dagoginio instituto kolektyvas 
švenčia savo aukštosios moks
lo įstaigos įkūrimo dešimtme
tį, Įkurtas tarybinės vyriausy
bės iniciatyva vos tik praslin
kus Didžiojo Tėvynės karo 
audrai, Vilniaus Pedagoginis 
institutas per šį laiką išaugo 
keliolika kartų. Dabar tai 
stambiausia respublikoj moks
lo įstaiga, ruošianti pedagogi
nius kadrus. Prieš 10 metų šia
me institute pradėjo mokytis 
71 studentas, šiais metais jį 
lanko 2,121 jaunuoliai ir mer
ginos.

Nemaža šio instituto auklė
tinių per šį laiką savo sąžinin
gu darbu įgijo didelį autorite
tą. Visa eilė iš jų pažymėti 
Vyriausybiniais apdovanoji.- 
mais.

Ryšium su instituto dešimt
mečiu Lietuvos TSR Aukščiau
siosios. Tarybos Prezidiumas 
apdovanojo Garbės raštais 
grupę šios mokslo Įstaigos 
darbuotojų.
Baigta ankstyvųjų varpinių 
kultūrų sėja

- So. Boston, Mass.
Liaudies Choro žiniai

Tie, kurie nedalyvavote pereitose 
Choro pamokose, tai jsitėmykite, 
kad ateinančios pamokos bus: penk
tadieni, gegužės 20, 1955, kaip 8 v. 
vakare. Pamokas perkėlėme dėl to, 
kad moterims neparanku lankyti 
pamokas. Dar kartą jsitėmykite 
dieną ir valandą.

Choro pirm. J. Gustaitis 
(98-99)

f _

Los Angeles, Cal.
L.D.S. 85 kp. Nariams

Mūsų LDS 35 kuopos susirinki
mas jvyks birželio (June) 1 d., 8-tą 
Vai. vak. Danų svet., 1359 W. 24th 
Street.

Draugai ir draugės, būkit visi 
kam tik laikas leidžia. Turėsime iš
rinkti darbininkus del mūsų kuopos 
.parengimo, kuris jvyks birželio 12 
fl„ pas Ustoną. Tai bus paminėji
mas sukakties 25 metų gyvavimo 
mūsų LDS. Dar sykį prašom visų 
būti minėtame susirinkime.

LDS 35 kp. Valdyba
£.____  Mmo). . ..

Staten Island gaus 
naują kolegiją

Miestavas Board of Estima-
te nutarė įsteigti naują kole
giją. Ji bus ant Staten Island 
ir vadinsis “Richmond Col
lege.” Kolegija 1956-7 metais 
turės 200 studentų, 1957-8 
metais — 400, o 1958-9—500. 
Iš pradžios kolegijai pastatus 
suteiks miestas. Vėliau kole
gijai bus pastatyti nauji na
mai. Statyba kaštuos keturis 
milijonus dolerių.

Paul Robeson kalbėjo 
ir dainavo didelei 
studentų miniai

Swarthmore kolegija turi 
organizaciją “Forum for Free 
Speech,” kuri pakvietė įžymų
jį visuomenininką ir daininin
ką Paul Robesoną. Tai buvo 
nepaprastas dalykas šios ko
legijos istorijoje. Į parengi
mą suplaukė 1,000 studentų. 
Robesonas jiems dainavo ir 
kalbėjo. Kiekvieną jo sudai
nuotą dainą ir kiekvieną iš
tartą sakinį lydėjo ilgos ir 
griausmingos studentų ovaci
jos. Robesonas dainavo pažan
gias dainas. Jis pasakė ugnin
gą prakalbą už spaudos, žo
džio ir susirinkimų laisvę. Jis 
kvietė studentus kovėti prieš 
reakciją ir isteriją. Jis pats 
už tuos dalykus kovos taip il
gai, kaip jo spėkos jam tar
naus.

Sakoma, kad parengime bū
tų buvę dar daugiau studen
tų, jeigu būtų buvę vietos sa
lėje. Salė buvo perpildyta jau
naisiais amerikiečiais, trokš
tančiais teisybės ir pažangos.

Miestas dabar turės vaikams 
833 žaismavietes. Paskutinė 
tapo šiomis dienomis atidary
ta Bronxe.

Ką atneša Vermachtas
(Tąsa nuo 2 pusi.)

gautos tik iš naujų mokes
čių ir paskolų. Tai ryš
kiausiai patvirtina Bonos 
finansų ministro Šeferio 
pareiškimus dėl 1.8 milijar
do markių paskolos išleidi
mo “vokiečių indėlio'Į gy
nyba” tikslu.

Ko vertas po visų šitų 
faktų Vakarų Vokietijos 
militaristinės propagandos 
tvirtinimas, kad Vakarų 
Vokietijos remilitarizacija 
neatsilieps i Vakarų Vokie
tijos vokiečių pragyvenimo 
lygį. Vakarų Vokietijos gy
ventojai kasdien vis aiškiau 
supranta, kad pragyveni-' 
mo sąlygų pablogėjimas yra 
vokiškojo militarizmo at
gaivinimo politikos tiesio
ginė pasekmė. Vakarų Vo
kietijos perginklavimas ir 
agresyvaus revanšist i n i o 
vermachto sukūrimas gali 
privesti prie pavojingų vo
kiečių tautai pasekmių, štai 
dėl ko ilgą laiką vokiečių 
liaudis veda ryžtingą kovą 
prieš Paryžiaus susitarimus 
dėl vermachto atkūrimo. 
Išreikšdama augantį neri
mą Bonoje dėl to, kad au
ga protesto judėjimas prieš 
Paryžiaus susitarimus dėl 
vermachto atkūrimo. Iš
reikšdamas augantį nerimą 
Bonoje dėl to, kad auga 
protesto judėjimas prieš 
Vakarų Vokietijos pergin
klavimą, laikraštis “Frank
furter algemeine” rašo, kad 
“kas liečia panašius judėji
mus visada žinoma tik tai, 
kaip jie prasideda, tačiau 
niekas negali numatyti, 
kaip jie baigsis”... I

B. Vronskis I

Daugiau gerų žinių iš gerai 
pavykusio festivalio

(Tąsa)
Šitaip užsibaigė pirmoji fes

tivalio diena. Po koncerto dar 
buvo šokiai prie Jurgio Kaza
kevičiaus muzikos. Bent man 
atrodo, jog šokių nebereikėjo, 
nes jiems laiko nebepaliko. 
Programa nusitęsė iki po vie
nuoliktos valandos, šokiai gai 
Įėjo prasidėti tiktai truputi 
prieš dvyliktą, beveik jau vi
durnaktį. Festivalio rengėjai 
veikiausia nebuvo dainų pro
gramos laiką apskaičiavę.

Didelė dalis publikos tuo
jau’ po programos susimetė į 
Auditorijos restoraną*, čionai 
žmonės skaniai valgė ir dali
nosi, įspūdžiais, kiekvieną ar
tistą perleisdami per “šeren- 
gą.” Visi džiaugėsi pirmosios 
dienos pasisekimu. Beveik vi
si pasižadėjo dalyvauti ir ant 
rytojaus. Tikėsite, ar ne, bot 
beveik, visa šeštadienio publi
ka susirinko ir sekmadienį. 
Prisidėjo tiktai didžiulė armi
ja usteriečių ir tie iš apylin
kes, kurie dėl rimtos priežas
ties negalė jo pribūti šeštadie
nį.

Todėl ir sekmadienį ta pati 
didžiulė Auditorija buvo be
veik pilnutėlė. Vėl susiiinko- 
me pasiklausyti naujų lietu
viškų talentų. Neapsirikome ir 
nenusivylėme.

Sekmadienio programą ati
darė pirmininkė Ieva Mizerie
nė. Ji kiek plačiau pakalbėjo 
apie meninę veiklą, šiltai pa
sveikino usterieči.us. Publikai 
priminė, kad visi mūsų talen
tai šiame festivalyje dalyvau
ja nemokamai. Tuo būdu jų 
pasiaukojimas lietuviškojo me
no puoselėjimui yra labai di
delis.

Pirmuoju sekmadienio pro
gramos punktu turime Wor
cester) o Aido Chorą, vadovau
jamą Jono Dirvelio. Usterie- 
čiai ir jų mokytojas tiek daug 
davė šios dienos programai, 
jog sunku ką nors apie juos 
ir pasakyti be padarymo jiems 
skriaudos. Savo nebe taip jau 
trumpame gyvenime esu ma
tęs ir girdėjęs nemažai chorų, 
labai gerų ir netaip jau gerų, 
lie vien lietuvių, bet ir žydų, ir 
rusų, ir ukrainiečių, ir latvių, 
•r estų. Gal galėtų būti išim
tis tiktai kadaise taip žavin
gai linksminęs didžiulis žydų 
Freiheit Choras, nė vienas ki
tas iš visų mano girdėtų cho
rų (paraliai žino, gal aš ir 
klystu, bet man taip atrodo), 
nebuvo pasiekęs tokio aukšto 
laipsnio muzikoje - dainoje, 
kaip šis usteriečių Aidas. Vi
sas kreditas, žinoma, eina Jo
nui Dirveliui. štai jums ryš
kiausias pavyzdys, ką gali pa
daryti muzikoje - dainoje tik
ras dainos meistras kad ir su 
nedidele grupele gerų, pa
rinktų balsų. Tikrai stebėtis 
reikia. Tos pačios lietuviškos 
dainos ir melodijos, kurias gal 
net šimtus kartų esame girdė
ję dainuojant, Jono Dirvelio 
rankose pasidaro tartum visiš
kai naujos, tartum niekados 
negirdėtos. Tos pačios gra
žios, žavingos melodijos kitų 
mokytojų ir chorų atliekamos, 
klausovą “migdo,” tik šiaip 
banguoja, maloniai, bet liūd
nos, tartum būtum pakliuvęs! 
kokią nors bažnyčią. Visai kas 
kita, kai jas paėmė ir, taip 
sakant, ant savo meistriško 
kurpalio užtraukė mūsų se
nas, įgudęs, labai aukštai lai
komas ir gerbiamas usterietis 
Jonas Dirvelis. Iš kiekvienos 
gaidos, iš kiekvieno balso 
trykšte trykšta gyvybė, šilti ir 
šalti “širpuliai” nubanguoja 
per nugarą, kojos irgi nenu
rimsta, norisi pašokti ir vytis 
paskui tą muziką, paskui tą 
melodiją. Ta lietuviškoji dai-’ 
na, sumokinta Jono Dirvplio 
ir dainuojama Worcesterio Ai
do Choro, yra nauja daina, 

naujos, žavingos muzikos dai
na.

Tiek apie aidiečius ir tesa
kysiu. Jie šioje programoje at
liko pirmąjį, šeštąjį ir septin
tąjį punktus. Reikėtų ilgos iš
tisos korespondencijos, norint 
nors paviršutiniai pacharakte- 
rizuoti kiekvieną jų sudainuo
tą dainą atskirai.

Labai gražiai ir įspūdingai 
pasirodė montellietė Rožė Stul
pinis. Jau* kelintu kartu aš 
ją. girdėjau dainuojant, bet šį 
sykį mūsų Rožė atsirekomen- 
davo geriausia. Jautriai, gyvai 
j’ sudainavo “Karvelėli”, “Die
nužė temsta” ir ‘‘Serenada.” 
Jos balsas malonus, stiprus, 
dikcija pagirtina. Jai akordi- 
jonu akompanavo Albertas 
Potšius. Rožė ir Albertas buvo 
karštai publikos palydėti.

Man ir, matyt, visai publi
kai labai patiko solistas Jonas 
Sabaliauskas. Malonu, smagu 
buvo klausytis “Temsta diene
lė” ir “Laivyne.” Priedui Jo
nas pridėjo dar ir “Dzūkų 
daina.”

Nesu girdėjęs jokio kito so
listo taip gražiai dainuojant 
šias labai melodingas dainas. 
Jono užsilaikymas scenoje ga
lėtų būti pavyzdžiu daugeliui 
artistų. Kai jis dainuoja, jau
ti, kad jis visas paskęsta dai
noje. Jis moka publikai per
duoti ne tik dainos žodžius ir 
muziką, bet jos visus jausmus, 
jos visą dvasią. Tai padaryti 
reikia didžiulio talento.

Ketvirtuoju šios dienos pro
gramos punktu buvo mūsų 
darbščioji, mylimoji Suzanna 
Kazokytė, mezzo sopranas. 
Suzanna yra pirmaeile daini- 
ninkė-artistė. Ji šiuo tarpu 
mums davė “Ilgesys,” “Obe
liu žiedai” ir “Mano rožė.” v • •
Kiekvienu savo pasirodymu 
mūsų scenoje Suzanna pajėgia 
palikti publikoje naujv jaus
mų, naujų įspūdžių, štai kodėl 
jos dažnus pasirodymus mūsų 
didesniuose ir mažesniuose 
parengimuose taip yra aukštai 
vertinamas lietuviškos visuo
menės.

šioje vietoje turėjome labai 
vykusią pertrauką. Rudolfas 
Baranikas priminė, kad kaip 
tik šiandien mūsų rašytojui ir 
veikėjui Rojui Mizarai sukan
ka 60 metų. Ta proga Rojus 
buvo gavęs sveikinimų iš Lie
tuvos. Vieną prisiuntė Groži
nės Literatūros leidyklos ve
dėjas, o kitą virš tuzinas žy
miausių Tarybinės Lietuvos ra
šytojų. Įspūdis susidarė labai 
gražus. Publika jubiliejantą 
šiltai pasveikino. Po to buvo 
iškviestas įžymusis Amerikos 
jaunosios kartos rašytojas, lie
tuvių tėvų sūnus, Philip Bo- 
nosky (Baranauskas). Philip 
kalbėjo labai trumpai. Jis sa
kė rašąs naują knygą, kurioje, 
kaip ir jo veikale “Burning 
Valley,” vėl skaitysime ir apie 
Amerikos lietuvio darbininko 
išgyvenimus. Mes gi lauksime 
jojo' naujosios knygos pasiro
dant.

Po šios pertraukos vėl sce
noje pasirodė Worcesterio ai- 
dieciai, vyrų ir moterų grupės. 
Kadangi anksčiau prie aidie- 
čių buvo plačiau apsistota, tai 
čionai užteks pabrėžti tik tą, 
jog tiktai laikas nebeleido 
publikai juos ilgiau* laikyti es
tradoje. Berods dar nebuvo 
atžymėta, jog usteriečiams la
bai gabiai pianu akompanavo 
Edita Repšytė. Berods dar pir
mu kartu mes ją čionai matė
me ir girdėjome.

Nežinia, kas atsitiko, kad 
nepasirodė broliai Wally ir 
Billy Shatusky. Šių gabių jau
nų muzikų mes laukėme. 
Akordijono ir smuiko duetas 
būtų buvęs labai vietoje paį
vairinimui festivalio progra
mos.

(Bu$ daugiau)

Jei dar nepadarėte, 
nepasivėluokite

Jau žinote, kad Dekoracijų
Dienos savaitgalis bus ilgas ir 
gražus. Geriausia, tinkamiau
sia ir išmintingiausia bus sek
madienį, geg. 29 d., praleisti 
su ričmondhiliečiais tolokai už 
miesto ant Long Island. Už po
rą dolerių gausite gerai pasi- 
valgyti, paūžti po atviru dan
gumi, pasidžiaugti gamta ir 
pakvėpuoti tyru oru, nuo 9 
vai. iš ryto iki vidunakčių! 
Kur kitur tokią progą gausite?

Bet turite iš anksto užsire
gistruoti. Prašome automobi
listus mums padėti visus nuga
benti. Išvažiuosime nuo Kultū
ros Centro. Gyvenantieji Wil- 
liamsburge galės iš ten važiuo
ti su tais, kurie ten gyvena ir 
turi mašinas. Jų, tikimės, atsi
ras keletas. Kvietėjas

Kritikuoja filmy ga
mybos savininkus

National Legion of Decen
cy komandierius kunigas Lit
tle nepasitenkinęs filmų ga
mybos padėtimi. Jis sako, kad 
filmų kompanijos nesilaiko 
pažadų apšvarinti filmus. Jis 
teigia, kad ir šiandien išeina 
daug filmų su šlykštybėmis.

Mokyklų valytojų ir 
pečkuriy streiko nebus

Trys tūkstančiai ir du šim
tai New Yorko mokyklų valy
tojų ir pečkuriu nebeis strei
kam Jie sutiko priimti 10 cen
tų algų pridėčką. Algų pakeli-, 
mas reiškia tą, kad nuo da
bar mokyklų valytojai gaus 
pp $1,48 į valandą, o pečku- 
riai $1.80. Prieš keletą dienų 
atrodė, kad streikas bus neiš
vengiamas.

Aido Choras
Šį penktadienį Aido Choro 

pamokų nebus.
Ketvirtadienio vakare turės 

praktikas Aidsiety.no kvarte
tas. J. G.

Motery atydai
Moterų Apšvietos Klubo la

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

Automobilistams svar
bu žinoti ir atsiminti

Visi, kurie turite automobi
lius ir gyvenate šiame did
miestyje, neužilgo ’ turėsite 
miestui sumokėti po penkis do
lerius. Toks čia yra įstatymas. 
Važiuodamas be penkių dole
rių korčiukės ant savo mašinos 
lango, nuvažiuosite tiesiai į 
džėlą. Nepamirškite. Su birže
lio 15 d. kiekvienas turėsime 
turėti minėtą korčiukę. Per
nai miesto valdžia šitais tak
sais iš mūsų surinko arti devy
nis milijonus dolerių.

Automobilistas

Miesto “žalioji” knyga
Jau išėjo iš spaudos “The 

Official Directory of the New 
York City.” Parsiduoda už 
vieną dolerinę. Joje randasi 
sužymėtos. visos svarbiausios 
vietovės ir įstaigos.

Ar jau rengiate ką Laiivg* 
paramai?

NEW YORK
helpwanted—female

Nanuj Darbininkė, sumani jauna 
moteriškė, lengvas valgių gamini
mas. Mylinti vaikus. Long Island. 
Telefonuokite:

Freeport 9-4261
(97-99)

Mergina. Prižiūrėti kūdikį, Guolis 
vietoje. Atlyginimas — gaus kam
barį ir valgyt, priskaitant mažų al
gą. Paliūdijimai. HY. 5-085.8.

(97-100)

Namų Darbininkė—Draugė. Prie
žiūrai pusiau invalido. Turi būti 
apsukri, patikima (iki 50 metų). 
Bendrame rūme (su vonia) su ligo
niu. Kasdien masažavimas ligonių 
kojų ii’ apvalymas mažo apartmen- 
to. Geras darbas linksmai moteriš
kei ieškančiai nuolatinių namų ir 
geros algos. Paprastas valgių gami
nimas. Šąukite: LO. 8-7290 ar ra
šykite Box M 16, Room 8.80, 11 VV. 
Ond St, N. V. C.

(97-99)

Šeštadienį atsidaro vi
si miesto rezortai

Ateinanti šeštadienį oficia- 
liškai atsidarys visi New Yor
ko miesto “byčiai,” visas ilgas 
pajūrys. Svarbiausias ir popu- 
liariškiausias yra Coney Is
land. Jau* ir praėjusį savaitga
lį tūkstančiai newyorkieciu 
buvo ištrūkę iš miesto ir sugu
žėję į Coney Island.

Nepaprastai šiltai pasi
tikta tolima viešnia

Pirmadienį New Yorkan pri
buvo Mrs. Dorothy Rose Blum
berg. Pribuvo tiesiai iš Ander
son, Va., federalinio kalėjimo. 
Ji ten buvo pasodinta kaipo 
Smitho akto auka. Ją Pennsyl- 
vanijos stotyje pasitiko ir 
karštai sveikino gražus būrys 
New Yorko pažangių moterų 
ir vyrų.

Mrs. -Schultz užvedė $500,- 
000 bylą prieš įvairias lėktuvų 
kompanijas. Mat, pernai jos 
vyras žuvo lėktuvo nelaimėje 
Airijoje. Ji kaltina kompani
jas ir reikalauja atlyginimo už 
jai padarytą skriaudą.

Tabokos Mo samdy
tas gydytojas ir 
rūkymas

Tabokos industrijos patarė
jas Dr. Little kalba taip, kaip 
reikalauja tabokos trustas. Jis 
sako, kad nėra pilnų ir gerų 
įrodymų, jog vėžys yra susie
tas] sū perdideliu rūkymu. Ne
galima nė norėti, kad šis mo
kytas žmogus kalbėtų prieš 
tabokos trusto interesus.

TONY’S
UP-TO-DATE

: BARBER SHOP
i ANTANAS LEIMONAS ]
' Savininkas s

: 306 UNION AVENUE
Į BROOKLYN, N. Y.

! Gerai Patyręs Barberis

i MATTHEW A.i:
. BUYUS

i ; (BUYAUSKAS) •;

:: laidotuvių ::
•; DIREKTORIUS !:
j Į ;

: 426 Lafayette St- ••

New York State Dental So
ciety prezidentas Dr. Fenncl- 
ly reikalauja, kad vandenin 
visur būtų įdėta chemikalo 
“flouride.” Jis sako, kad 
mokslo jau tapo ištirta ir įro
dyta, jog flouriduotas vanduo 
sulaiko dantis nuo puvimo ir 
gedimo.

United States Steel Fon- 
dacija šiemet paskirsianti $1,- 
052,000 įvairioms mok^aL įs
taigoms. Fondacijos pro žleben
tu yra kapitalistas ir plieno 

I trusto prezidentas Rogei

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172
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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, 
pabudavoti. Prie vandens nuosavy
bės, Peconic Bay. Marių maudynės 
už 5 minučių. Žuvavimas. Mes lai
kome atdarą visada. Ofisas ant Sag 
Harbor, Bridgehampton Turnpike. 
SAG HARBOR 5-0224 —SAG HAR
BOR 5-074.8.

(87-108)

Smithtown Route 111 — 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)

Parduoda savininkas — Rye. New 
Cape Cod, 8 rūmų, pilnas skiepas, 
žaislam rūmas. Thermodore Wall 
Oven, visi įrengimai taipgi ari i mo
kyklų ir transport arijos, ant 100x 
100 žemės ploto. Arti beach. Grei
tam pardavimui tiktai $9,000. Sau
kite: RYE 7-0.895

(94-100)

Lotai — Parduoda savininkas —<
Dongan Hills. Kampas Garretson 
Ave. ir Jefferson Street. 40x110 že
mės. Visi įrengimai, gera vieta. įtin
kama del ranch tvpo namų. Tiktai 
$1,900. K

Saukite: EL. 1-.8058
(97-99)

Parduoda savininkas -- Mcrrick. 
Didelis 5 rūmų namas, 2D maudy
nės, Modeminė . beržo virtuvė, pri
sideda daug gražių ekstra dalykų. 
Išimtinai geroje vietoje. Ideališka 
del mokyklų. Anl 105x180 žemės 
ploto. Apkainuota $20,500.

Saukite FR. 9-7596
(97-103)

Ardsley, 416 rūmų Cape Cod su 
view, expansion attic, garadžius, 
tiled porčiai, didelis žemės plotas, 
patio, ekstra jrengimų, prieš pat 
grammar mokyklą. Naujai išdeko- 
ruota iš vidaus ir lauke. GI mort
gage. Piestom nueinama j katalikų 
bažnyčią. $18,000.

Tel. Dobbs Ferry .8-7469
(97-99)

Glen Head Park — parduoda navi
ninkas stipriai koslumeriškai buda- 
votas, naujas mūrinis namas, at
tached garadžius, 5 rūmai. 1’,2 mau
dynių, plesteriuotos sienos, ugna
vietė, šiltu vandeniu aliejus šildo
mas, pilnas skiepas. Ant % akro 
žemės, arti prie kelio geležinkelio 
stoties. Mažas įmokėjimas. Greitam 
pardavimui tik $19,500. r

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

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 jėigos, 
maišytai apgyventojo vietojo. Tik
tai $11,800.

Saukite: Ivanhec 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, l12 maudynių, gražia
me kiemo 85x130 žemės plotas. — 
?19,500.

FR. 8-6825
(97-100)

New Brighton. Parduoda savininkas, 
2 šeimų mūrinis, naujai išdekoruo- 
tas, 4’2 rūmų kiekvienas, ištaisytas 
skiepas, aliejum šildomas, 2 karam 
garadžius. Arti mokyklų. $85 už 
apartmentą randos į mėnesį. Tuo
jau užimt inas. $16,000.

Šaukite GI. 7-4811, 9—8 P. M.
(97-99)

Maspeth, L. I. Tuojau užimama. 
5 rūmų bungalow, atskiras. Gara
džius, arti mokyklų, transportacijos 
ir krautuvių. Tyki kaimynyste. 
Puikiame stovyje.
Tiktai $10,500 HE. .8-4810

(98-100)

Ozone Park, parduoda savininkas. 
Pirmas pasiūlymas, $15,990. 5 rūmų 
mūrinis, naujai statytas namas. 
Platus attic, pilnai atskiras^ kam
pinis lotas. Lengvai galima perbū
davote j 2 Šeimų namą. Knotty pine 
virtuvė. Rašykite: Box M-18, Room 
880, 11 W. 42n<l St., N. Y. C.

(98-104)
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