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KRISLAI
Dviejų profesorių balsas.
Suartėjimo ženklas.
Raketierių sutemos.
Bet gali būti ir kitaip.

Rašo A. Bimba

Valstybės sekretorius Dulles 
išdąvė raportą prezidentui ir 
visam kraštui. Radijas ir tele
vizija pasiekė milijonus namų.

Dulles raportavo apie savo 
patyrimus Vienoje, Austrijos 
sostinėje. Kalbėjo apie atstei- 
gimą Austrijos nepriklausomy
bės bendromis Keturių Didžių
jų pajėgomis.

Duiles palietė ir 
įvyksiančią Keturių 
konferenciją.

Tiek Dulles, tiek
tas Eisenhoweris ši kartą tru
putį optimiškiau kalbėjo apie 
pasaulinės taikos perspekty
vas. Jiedu pripažino pasireiš
kusį tarptautiniuose santy
kiuose įtempimo atslūgimą.

Prezidentas ir sekretorius ne
gali nežinoti, kad raktas i tai
ką ar karą randasi jų rankose.

neužilgo
Didžiųjų

preziden-

Man patinka dviejų ameri
kiečių profesorių Maskvoje 
pakeltas balsas. Jie pabarė 
abi Všalis už nepateisinamus 
suvaržymus. Jie reikalavo, kad 
tarpe Amerikos ir Tarybų Są
jungos santykiai pagerėtų. 
Reikia, sakė jie, kad žmonės 
iŠ vienos šalies galėtų laisviau 
kiton šalin įvažiuoti.

šaltojo karo politika buvo 
beveik visiškai užtrenkusi du
ris. Tikime, kad dalykai pasi
taisys.

Gerai, kad m ūsu vvriausvbė 
pakvietė Tarybų Sąjungos f ar
mėnų delegaciją ir pažadėjo 
panašią Amerikos farm erių 
delegaciją nusiųsti Tarybų Są
jungom

Begėdiškai kvailai mūsų vy
riausybės buvo pasielgta, kai 
šios šalies durys buvo McCar- 

' rano įstatymu užtrenktos Ta
rybų Sąjungos jaunimo - stu
dentijos redaktoriams.

ste-Nereikia nei slėpti, nei 
bėtis, kad pradeda švelnėti 
santykiai tarpe Maskvos ir 
Belgrado, Tarybų Sąjungos ir 
Jugoslavijos. Premjero Bulga
nin# ir Komunistų Partijos se
kretoriaus 
Belgradan 
pabaigoje 
mes.

Chruščiovo misija 
dar šio mėnesio 

turės didelės reikš-

mil i jono Amerikos
Amerikos Lietuvių

rinkim uose

Republikonai pripažįsta:

Auga pasipriešinimas karo 
pajėgų verstinai tarnybai

Washingtonas.— Kongre
so atstovų buto ginkluotų 
pajėgų komiteto vyriausias 
republikonas narys Dewey 
Short (iš Montanos) pripa
žino, kad šalyje vis labiau 
auga pasipriešinimas priva
lomos karinės tarnybos pra
tęsimui. Kongr e s m a n a s 
Short savo pareiškimą pa
darė debatuose atstovu bu
te. Jis sakė, kad vis pla
tesni sluoksniai Amerikos 
žmonių priešinasi privalo
mai karinei tarnybai (U. 
M. T.). Jis sakė, kad jis 
pats tam jaunimui prieš 
U.M.T. pritaria.

James Roosevelt, demo
kratas iš Californijos, taip
gi kalbėjo prieš priverstiną 
karinę tarnybą. Jis sakė, 
kad jeigu toks įstatymas 
būtų pravestas, aukštieji 
karininkai taptų faktinais 
mūsų krašto valdovais, nes 
jų rankose atsidurtų tikro-

balsuoti taip, kad pastoti 
kelią komunizmui.”

Prieš U.M.T., kai]) yra 
žinoma, stoja daugybė įta
kingų organizacijų: CIO, 
Amerikos Darbo Federaci
ja, Civilių Laisvių Sąjunga, 
ADA, Negrų Pažangos Su
sivienijimas, kveikeriai ir 
eilė kitų religinių sektų, 
Amerikos Žydų Kongresas 
ir daugiau.

Nobelio pryzo 
laimėto jas už 

n usiginklavimą
Londonas. — Mokslinin

kas filosofas Bertrand Rus
sel, kuris taipgi yra Nobe
lio pryzo laimėtojas, pasi
sakė už atominės ir van
denilinės bombos uždraudi
mą, taipgi už visišką nusi
ginklavimą. Bertrand Rus
sell dabar minėjo savo 83 
gimtadienį.

Vienu metu, po pirmojo

Egiptas paliks ) 
diktatūra. - )y

sako Nasseris i

Herriot tarp laimėtojų

Kairas. — Egipto prem-i 
•as - prezidentas Nasse- į

tatūra turi likti dar ilgam j 
laikui. Grįžimas prie par

Iš arti 
lietuvių ‘ 
Bendruomenės 
dalyvavo tik apie septynetas
tūkstančių. Dėl tos nesėkmės 
dabar eina rietenos tarpe kle
rikalų, menševikų ir smetoni- 
ninkų.

Ši nesėkmė aiškiai rodo lie
tuviškų raketierių sutemas.

Mūsų kaimynas Juozas Tys- 
liava aną dieną paskelbė savo 
filosofiją apie Vokietiją. Vo
kietijos nacionalizmas atgim
siąs, jtik reikėsią kokiam nors 
dehfŲMgogui pamaišyti “dema
gogijos samčiu,“ ir kad fašis
tinės “padugnės tebelaukia 
savo fiurerio.“

Nereikėtų stebėtis, jei ši 
Juozo pranašystė išsipildytų. 
Amerikiečių vokiečiams bru-

Pasaulinė taikos tarvba 
paskelbė taikos pryzus

Bet dalis republ ikonų ir 
dalis demokratų tvirtai sto
ja už U.M.T. Republiko
mi vadas atstovu bute Jo
seph W. Martin ir demo
kratų vadas W. McCor
mack debatuose smarkiai i 
agitavo už įstatymo prave- 
dimą. Jie sakė, kad “to rei
kalauja mūsų krašto sau
gumas.”

McCormackas sakė, kad j 
Kongreso nariai turėtų “pa- ■ 
likti nuošalyje jausmus ir

Vakarų Berlyno burmistras 
dabar lankosi Washington®

Washingtonas. — čia da
bar lankosi Vakarų Berly
no burmistras Herr Otto 
Suhr, socialdem o k r a t a s. 
Pirmas dalykas, ką jis sakė 
laikraštininkams, tai kad 
socialdemokratai nestoja už 
Vokietijos neutralumą. 
“Mes tvirtai su Vakarais,” 
sakė jis.

Suhr aiškino, kad tarp 
Vokietijos ir Austrijos ne
gali būti palyginimo, kad 
Vakarų Vokietija niekad 
nesutiks, kaip tai padarė 
Austrija, tapti neutrališka.

Ovela Culp Hobby pasitrauks, 
“nes jos vyras sirguliuoja”

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris sakė 
spaudos atstovams, kad jo 
gerbūvio ir sveikatos rei
kalų sekretorė Oveta Gulp 
Hobby gal pasitrauks iš 
valdžios. Bet tas nebus dėl 
n e p a s i tenkinimo jos role 
ryšyje su Saiko skiepais, 
sakė prezidentas, o verčiau 
dėl jos asmeninių reikalų: 
jos vyras sirguliuojąs.

Prezidentas Eisenhowe
ris keletą kartų pabrėžė, 
kad ponia Hobby savo par
eigas ryšyje su skiepijimu 
prieš vaikų paralyžių atli
ko puikiausiai. Jis sake, 
kad jinai jo prašė ją atleis
ti iš pareigu jau ilgokas lai
kas atgal, dar prieš skiepų 
reikalo iškilimą.

Nežiūrint prezidento 
reiškimo, įsitikinimas 
rauja, kad Hobby turės 
sitraukti dėl jai 
kritikos, o ne 
ku reikalu.” 
pareiškimas, 
tiktai būdas
prestyžą. Sekretorė Hobby 
yra sena prezidento drau
gė. Ji buvo WAC koman- 
dierė, kai Eisenhoweris bu
vo štabo viršininku.

pa- 
vy- 
pa- 

taikomos
dėl “asmeniš- 
Eisenhowerio 
sakoma, yra 
apginti jos

Lima. — Venezuelos pre
zidentas Marcus Pereze Ji
menez birželio 3 diena at
vyks į Washingtona.

Londonas.— Garsusis Če
koslovakijos bėgikas Zato- 
pekas vyksta į Suomiją.

karnas ginklas sudaro didžiau
sią pavojų.

Bet ateityje gali būti ir ki
taip. Galimas daiktas, kad vo
kiečių tauta pasimokė iš pra
eities. Galimas daiktas, kad 
Vokietijoje pakils demokrati
nės jėgos ir neleis nei dema
gogui demagogijos samčiu 
maišyti, nei fiureriui pasirody
ti. Galimas daiktas, kad kada 
nors ir Vokietija pasuks liau
diškosios demokratijos keliais 
j laisvą ir šviesią ateitį.

Adlai Stevensonas sugrįžo 
iš kelionės po visą Afriką

New Yorkas. — Adlai 
Stevensonas sugrįžo iš ke
turių savaičių kelionės po 
Afrikos kontinentą. Ste
vensonas lankėsi Pietų Af
rikos Sąjungoje, Kenyjoje, 
Konge, Ugandoje, Egipte ir 
eilėje kitų kraštų įvairiose 
Afrikos dalyse.

Pietų Afrikos Sąjungoje 
Stevensonas pasmerkė ra
sizmą, nors švelniu būdu ir 
tiktai prieš pat išvykda
mas.

Jo grįžusio buvo klaus
ta, ar jis numato kandida
tuoti į prezidento vietą 
1956-tais metais.. Stevenso
nas davė išsisukinėjantį at
sakymą.

Philadelphia. — čia mirė 
buvęs aukščiausiojo teismo 
teisėjas Owen Roberts. Jis 
turėjo 80 metų amžiaus. 
Teisėjo pareigas jis ėjo 
tarp 1930 ir 1945. * ‘

Paryžius. — Pasaulinė, 
taikos taryba jau paskelbė! 
taikos pryzus už 1954-tus 
metus. Daugiausia susido
mėjimo iššaukė faktas, kad 
pryzą, tarp kitų, laimėjo 
E d o u a r d Herriot, senas 
Francūzijos politikas, buvęs 
premjeras ir radikal-socia- 
listų partijos vyriausias 
veikėjas.

mininkas.
Kiti laimėtojai yra:
Profesorius Josue de Sas- 

tro iš Brazilijos, mokslinin
kas humanistas, Jungti
nių Tautų Maisto ir Žemės 
Ūkio Organizacijos prezi
dentas. Jis taipgi yra au
torius garsios knygos “Ba
do Geografija.” Profeso-

laikui.
lamentarinės sistemos, sake 
jis, tik atidarys duris sve
timų valstybių agentams,' 
betvarkei, tarptautinėm rie-i 
tenom ir tt.

Parlamente sėdėtų žmo-! 
nės, sakė Nasseris, kurie) 

i vadintųsi egiptiečiais, bet;
,i “dvarinin-, 

kų, Irako, Londono, Wash-i 
ingtono, Maskvos ir kito
kiems užsienio interesams.” 

Jis dar sakė, kad “mes i 
neatsteigsime laisvės, kad 
leisti ją naudoti blogiems 
tikslams.”

pasaulinio karo, Russell bu-|kuHe tarnautu
vo Tarybų Sąjungai drau
gingas, paskui pasidarė an- 
ti-komunistu. Dabar jis 
stovi arti darbiečių. Jis 
ska i tom a s sva rbi a u si u o j u 
tarp gyvųjų filosofų angliš
kai kalbančiame pasaulyje.

Paskutiniai
New Yorkas. — Pažan

gaus savaitraščio “Nation
al Guardian” redaktorius 
Cedric Belfrage vėl suim
tas, kadangi teismas atme
tė jo apeliaciją prieš de-’ 
po r t avimą Britanijon. Tei
singumo department as 

Į taipgi patvarkė, kad jis ne
būtų išleistas po užstatu.

Chicago. —, Iš Maskvos 
grįžusių amerikiečių Elbos 
susitikimo veteranų grupės 
vadovas J. Polowsky sakė, 
kad amerikiečiai ir tarybi
niai veteranai norėtų su-į 
si tikti kas metai, minint 
sukaktį.

Londonas. — Komunistai 
laimėjo penkias vietas Ško
tijos apygardiniuose ir ap
skritiniuose rinkimuose. 
West Lothian apskrityje 
komunistų kandidatas gavo 
257 balsus, tuo tarpu, kai 
darinėtis gavo tik 223. Ke
liose kitose srityse komu
nistai irgi laimėjo, o dau
gelyje padaugino savo bal
sus.

Rio de Janeiro. — Brazi-

žiavimas gavo pasiūlymą 
nuo komunistu veikti beh- 
drai už taiką ir šalies na
cionalinius reikalus. Pa
siūlymą prisiuntė nelega- 
liškos kompartijos vadas 
Luis Carlos Prestes, kuris

Negras pastorius pašautas 
nes drįso balsuot Pietuose

Belzoni, Miss. — Negrų 
organizacija NAACP sako, 
kad negras pastorius Geo. 
W. Lee buvo rasistu nušau
tas vien dėl to, kad jis drį
so balsuoti rinkimuose. Jis 
buvo pašautas, kai vairavo 
automobilį. Jo auto sudu
žo. Policija tiksliai pra
žiūrėjo šaudymą, sako 
NAACP, tvirtindama, kad 
tai buvo tik “susisiekimo 
(trafiko) nelaimė.”

ORAS NEW YORKE 
Giedra, šilčiau

Jis yra Francūzi- rius de Castro nuolat nu
jos parlamento garbės pir- rodinėja savo 
---------------------------------- prakalbose, kad 
Premjeras Scelba kritikavo ! ?aulls dabar
Italijos prezidentą Gronchi ryti visų gyvenimą ekono-

raštuose ir 
kiek pa- 

išleidžia gin
klams, užtektų, kad pada-

pranešimai
yra priverstas gyventi po
grindyje.’

Darbo Partija yra buvu
sio prezidento V a r g a s o 
bu r žuazini a i -nacional ė par-

Los Angeles. — Moksli
ninkas Dr. G. W. Beadle sa
ko, kad atominių sprogimų 
dulkės ir radioaktyvumas 
gali atsiliepti ateinančiose 
žmonių kartose. Minimas 
mokslininkas yra Amerikos 
Sąjungos už Mokslo Pažan
gą pirmininkas.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenh o w e r i s pa
skelbė, kad Amerika su
rengs Ženevoje, Šveicarijo
je, “taikingo atominės jė
gos vartojimo” parodą. Pa
roda bus surengta tuo me
tu, kai Ženevoje atsidarys 
J. T. konferencija už tai
kingą atominės jėgos var
tojimą.

New Yorkas. — Trečia
dieni vaikų skie p i j i m a s 
orieš polio prasidėjo New 
Yorko priemiesčiuose, Nas
sau ir Westchester apskri
tyse, kur buvo įskiepyta 
15,000 vaiku. Ketvirtadie- 
ni skiepijimas prasidėjo pa
čiame mieste.

Roma. — Premjeras Scel
ba kalbėjo masiniame krikš
čioniu demokratu susirinki
me. Jis smarkiai kritikavo 
prezidentą Gronchi, kuris 
taipgi yra krikščionis - de
mokratas, bet stovi tos par
tijos kairiajame sparne.

Scelba neminėjo dabarti
nio prezidento vardo, bet Į 
sakė, kad “mūsų priekyje 
stovi žmonės, kurie nepri
lygsta savo didžioms už
duotims.” Jis sakė, kad 
Italija pasiliks Amerikos

ji negali flirtuoti su neu- 
tralizmu.

tas Gronchi pareiškė spau
doj atstovams, kad naujoji 
fazė Italijos politikoje nėra 
izoliuotas reiškinys. “Mūsų 
naujoji politika,” sakė jis, 
“supuola su naujomis ten
dencijomis tarptautiniuose 
santykiuose.”

Italijoje viešpatauja Įsi
tikinimas, kad Scelba turės 
atsistatydinti. Kaip greit 
tas Įvyks, priklauso nuo to, 
ant kiek kairesnieji krikš
čionys demokratai, kurie 
remia Gronchi, stiprūs sa
vo partijos eilėse.

miniai puikiu.
Joris Ivens, olandas, fil

mų direktorius. Jis yra pa
gaminęs daugybę dokumen
tinių filmų, kurie pasitar
nauja kovoje už taiką. Jis 
skaitomas geriausiuoju pa
saulio dokumentinių filmų 
gamintoju.

Cesare Zavattini, italas, 
filmų scenarijų rašytojas, 
kuris žymiai atsakomingas 
už puikius, realistinius po
karinius Italijos filmus. .

Taikos pryzus paskiria 
tarptautinė komisija, Į ku
rią įeina Brazilijos rašyto
jas Jorge Amado, Šveicari
jos mokslininkas Andre 
Bonnard, Kinijos Mao Dun, 
Amerikos Howard Fastas,

rybų Sąjungos Gerasimo
vas ir kiti.

Keli amerikiečiai praei
tyje taikos pryzus laimėjo. . 
Jie yra Howardas Fastas, 
Paul Robesonas ir keli kiti.

Haga.—Jūra užliejo apie 
apie 340 akiai ploto kranti
nėje žemumoje Olandijoje.

Tarybinis laivas perplaukė 
per Panamos kanalą link TS

Panama. — Tarybinis 
laivas “Taganrog” perplau
kė per Panamos kanalą. 
Tai buvo pirmas tarybinis 
laivas nuo 1949 metų, kuris 
kanalą perplaukė.

“Taganrogas 
kraus krovinį 
Tarybų 
vostoką. 
vo laivą 
dienoms,

Britai sako, kad kai kurie i z I
Kenyos partizanai pasiduoda į

Nairobi. — Britai skelbia, 
kad jiems pasisekė per sa
vo agentus susisiekti su 
kai kuriais kenyečių parti
zanų (taip vadinamų Mau 
Mau) vadais ir anie pasi
duos. Jie skelbia, kad Ma- 
thenge, vienas vyriausių 
partizanų vadų, kuris yra 
laisvojo Kenyos Aberdares 
srities parlamento vice-pir- 
mininkas, randasi tarp tų, 
kurie pasiduos.

Britai jau anksčiau keletą 
kartu skelbė, kad kenvečiai 
partizanai pasiduoda, bet 
paskui jie vis skelbdavo aš
trėjančias kovas.

IZraelis keršijo Egiptui už 
dvieju jo kareiviu užmušimą

Tel Avivas. — Izraelio ar
mija oficialiai paskelbė, kad 
jos daliniai perėjo Egipto 
sieną Gazos srityje ir su
sprogdino egiptiečių postą. 

: Tas buvo padaryta, sako 
1 izraeliečiai, nes egiptiečiai 
i perėję Izraelio pusėn, 
kasė miną, kuri vėliau 
mušė du kariu.

Izraeliečiai skelbia, 
Egipto kareiviai pasitrau
kė iš kareiviniu, kai izra
eliečiai prisiartino. Susi
šaudymo nebuvo.

Tą pačią plieną turėjo 
įvykti Egipto pulkininko 
Salah Goharo ir Izraelio 
pulkininko Ariah Šalevo 
susitikimas su paliaubų ko
misijos pirmininku genero
lu Burnsu (kanadiečiu),bet 
jis buvo atidėtas.

u z-v uz-

kad

vežė cu- 
iš1 Kubos į 

Sąjungą, i Vladi- 
Amerikiečiai bu- 
sulaikę kelioms 

tyrinėjant jo ba
gažą. Plaukiant per patį 
kanalą, ant “Taganrogo” 
radosi amerikiečių kareivių 
ir marinų sargyba.

Lisbonas. — 31 Amerikos 
karo laivas atplaukė Por
tugalijon. Flotiloje randa
si trys lėktuvnešiai ir du 
dideli kreiceriai.

Paryžius. — Francūzijos 
prezidentas Coty sugrįžo iš 
Danijos.

Bangkokas. — Tailandas 
deportavo Kinijon 107 jau
nus kinus studentus. Jie 
yra Tailande gimę, bet ki
nu kilmės. Valdžia juos * 
deportavo kaip komunistus. 
Kartu su jais tuo pačiu lai
vu į Liaudies Kiniją išplau
kė dar 893 kinai, bet tie 
vyko savanoriai.
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Kaip žinia, amerikiniai kolegijų studentai buvo

APIE FARMAS IR FARMERIUS
MŪSŲ ŠALIES vyriausybė oficialiai išleido pakvie

timą Tarybų Sąjungos kolūkiečiams, kad jie prisiųstų 
savo atstovų grupę į Jungtines Valstijas susipažinti su j 
tuo, kaip dirba ir gyvena Amerikos farmeriai.

Sovietiniai kolūkiečiai kviečiami vienam mėnesiui. 
Norima, kad jie Amerikoje praleistų dalį liepos ir rug
pjūčio mėnesiu. < *

Kodėl mūsų šalies vyriausybė matė reikalo -oficia
liai kviesti tarybinius kolūkiečius?

Todėl, kad nereikėtų svečiams duoti pirštų antspau
das.
pakvietę Tarybų Sąjungos aukštųjų mokyklų laikraščių 
redaktorius-žurnalistus. Ir tie jau buvo kelyje, bet kai 
sužinojo, kad jiems reikės duoti savo pirštų antspaudas 
(einant McCarrano įstatymu), tai jie atsisakė pas mus 
vykti, pareikšdami: Mes nesame kriminalistai ir dėl to 
nenorime būti tokiais traktuojami.-

f

Kolūkiečiams, kaip dabar atrodo, nereikės pereiti 
per tokią šerengą, kokia buvo taikoma studentams žur
nalistams. Mat, valdžia oficialiai ką užkvięčia, tai to
kių dalykų, kaip pirštų antspaudos, nereikalaujama.

Atvykusius sovietinius kolūkiečius priims Iowa 
valstijos State College (Valstijinė Kolegija). Svečiai 
važinės, keliaus po Iowa valstiją, kurioje klesti agrikul
tūra, ypatingai kokuruzai (komai).

Sumanymą kviesti tarybinius kolūkiečius į Iową 
sugalvojo dienraštis “Des Moines Register.” Tasai laik
raštis pasiūlė, kad būtinai reikėtų, idant tarybiniai kol
ūkiečiai prisiųstų savo delegaciją i Ameriką, o po to, 
kad amerikiečiai farmeriai pasiųstų savo delegaciją Į 
Taiybų Sąjungą pasisvečiuoti ir susipažinti su tuo, kaip 
ten dirbama žemė kolektyviniuose ūkiuose.

Mums atrodo, kad sumanymas yra labai geras. Jei 
šis žygis bus gyveniman įvykdytas, tai jis, be kitko, 
labai daug pasitarnaus suartinimui mūsų šalies žmonių 
su Tarybų Sąjungos žmonėmis. O tai reikš pasitarna-. manta 
vimą taikai.

Mes trokštame, kad visa tai įvyktų kuosklandžiau- 
siai.

ir sukvietė kai- 
Susirinkus kai- 
jie stebėjosi iš 

spalvų ir braiži- 
o jis atskirai

(Tąsa)
Pirmais metais Mociejų 

Jonas gana mandagiau el
gėsi atpuske, jis prieidavo 
prie merginos, mandagiai 
paklausdavo, ar nori mušti 
kiaušiniais ir jei nepažįs
tama sutikdavo, tai jis ap
žiūrėdavo kiaušinio paišy
bą, iš kur paeina, paklaus
davo, ar dar gyvi tėvai, 
kiek brolių, seserų ir ar 
auga grybai jos apylinkėje. 
Pirmais metais jis buvo at
sargus veikiausiai dėl to, 
kad nežinojo, kiek galybės 
turi jo znackis.

Sugrįžęs namo, jis tvar
kiai eilėmis išdėstė ant sta
lo šuplius 
miečius. 
miečiams, 
margučių 
nių grožio, 
paaiškino kiekvieno margu
čio savininką. Pats Mocie
jų Jonas atsidūrė svajonių 
miške, —■ ant kurio margu
čio jis tik akį mesdavo, 
prieš atsistodavo margučio 
savininkė, su šypsena, su 
degančiomis akimis ir su 
raštais išaustu kostiumu; 
jo ausyse suskambėdavo tie 
malonūs žodžiai, kuriuos 
jis atpuske užrekordavo sa
vo vaidentuvėj; vienos mar
gučių savininkės žodžiai 
baigdavosi, o kitos prasidė
davo, ir taip susiliedavo į 
filmos kaspiną ir -taip slink
davo iki ateinančio atpus- 
ko.

Anuo metu, kuomet bo
čiai sugrįždavo iš medžio
klės su laimikiais, prie eže
ro ar upės, valgė, midų gė- 

ir dainavo, iki 
pasibaigdavo. Bet 

kartais puotai dar neprasi
dėjus juos užpuldavo drū- 
tesni, kitos padermės gen
tis, ir ne tik kad atimdavo 
nuo jų mantą, bet ir juosi 
pačius sunaikindavo. į

Veikiausiai nuo anų lai
kų ir pasireiškė ta biauri, 
manijos liga pas tūlus žmo
nes. Paprasti paupių už
puolimai išsivystė į karus, 

NORISI ČIA priminti vieną dalyką, kurį tūli galvo
čiai jau pradeda kalti į žmonių galvas.

Tuojau, kai tik buvo Washingtone paskelbta, kad 
mūsų šalies vyriausybė oficialiai kviečia tarybinius kol
ūkiečius prisiųsti savo delegaciją į Ameriką, tai kai ku
rie radijo komentatoriai tą pačią dieną daug maž < ši
taip pasisakė: Aa, atvykę tarybiniai kolūkiečiai suras, 
kad tik privatinėse fanuose (žemės ūkiuose) tegali kles
tėti gerbūvis, užderėti kukurūzai, augti ir tukti kiaulės, 
ir tt.; jie pamatys, jog privatinis žemės ūkio apdirbi
mas kur kas praneša kolektyvinį jos apdirbimą, nau
dojimą.

Kitais žodžiais, šitie komentatoriai jau iš anksto ži
no, kas, kur, kaip turį būti.

Bet mums atrodo, kad jie taip kalbėjo negalvodami.
Jei jie būtų pagalvoję, kad šitaip sakydami, jie 

nežino, ką sako, tai gal būtų susilaikę nuo tų komentarų.
Rusijoje, Ukrainoje, Lietuvoje ir kitose tarybinėse 

respublikose žmonės juk yra valdę ir dirbę 
vatiškai.
’ Amerika pasauliui dar nebuvo žinoma, 
lyse žmonės jau dirbo žemę. Tiesa, buvo ten
bet baudžiavą panaikinus, valstiečiai žemę valdė priva- 
tiškai. Na, ir kas gi? Darbo valstietis niekad neišbridę 
iš skurdo!

Jei paimsime Vakarų Europą, kur žemė nėra suko- 
lekty vintą, surasime tą patį: dvarponiai, tiesa, gyvena 
gerai, bet valstiečiai tebeskursta, nežiūrint to, kad jie 
žemę valdo ir dirba privatiškai.

Tas pats yra Centrinėje ir Pietų Amerikoje.
Jeigu mūsų šalyje žemės ūkis stovi aukštame ly

gyje, tai tam yra kitos priežastys: gamtinės, klimatinės 
ir, greta to, aukštas šalies supramoninimas. Be to, 
mūsų š'alies derlingiausia žemė niekad nebuvo nuniokota 
svetimų armijų, karo, kaip, sakysime, Ukraina.

Žemės ūkio kolektyvinimas buvo pradėtas ne tam, 
kad derliui pakenkti, o tam, kad jį padidinti, pakelti.

Yra sakoma: jei Tarybų Sąjunga nebūtų turėjusi 
kolektyvinių ūkių, ji nebūtų karo laimėjusi prieš hitle
rinę Vokietiją.

Mūsų radijo komentatoriai ir žurnalistai, aiškinda
mi dalykus, turėtų juos aiškinti, o ne apmozoti.

žemę pri-

o tose ša- 
baudžiava,

2 pusi.—Laisvi (Liberty)-Penkt., Gegužės (May) 20, 1955

liau ištisas tautas, neat
sižvelgiant, kad kartais pa
tys užpuolikai be laiko ga
lą gaudavo. Manijos liga, 
nuo paupių genčių, driekia
si per visą žmonijos istori
ją iki šių dienų. Tik pasi
žiūrėkime į skurdžių, kuris 
turi vieną, du, tris lauže
lius, jis pasimojęs užvaldy
ti visus miesto laužynus, 
dažnai būna taip, kad mirš
ta svetimo laužo skiepe. 
Arba, paimkime, kurie su
taupo kelius šimtelius, daž-,! 
niausiai miršta nuo maisto 
stokos, nuo bado, o ką ir 
bekalbėti apie turčius, ku
rių manijos liga taip juos 
apėmus, kad pasiruošę su
naikinti pasaulį ir toje ka
tastrofoje patys žūti. Tai 
ar galima stebėtis, kad ga
lėjo užsikrėsti kiaušinių 
manijos liga ir Mociejų Jo
nas ?

Sulaukus pavasario šven
čių, jis jautėsi .taip drąsus, 
turėdamas znackį, kaip kad 
kokią atomų bombą. Nuvy
kęs į i švento Jurgio atpus- 
ką, jis tik siuvė aplink 
šventoi’ių ir po rinką, ieš
kodamas aukų. Kas jau ži
nojo arba girdėjo apie jo 
znackį, tie šalinosi, o mer
gos iš baimės pačios atki- 
šusios atnešė, kad jų kiau
šius sumuštų. Dabar Jonas 
neužkalbindavo mergų ir 
nepažiūrėdavo į jų veidus, 
bet iš viršaus trenkdavo 

znackiu, kuris kuone į pu
sę įlįsdavo, ir sušukdavo:

Per visą dieną Jonas 
siautė it patrakęs, o visi 
stebėjosi iš manijos apsi- 
krėtimo ir velnišku znackio 
drūtumu.

Kas pirmiau abejojo, kad 
su Jonu vaikšto pusinykas, 
dabar tos abejonės išnyko, 
nes Jonas virto tikra pabai
sa, ne tik Šipulių kaime, bet 
ir apylinkės parapijose, kas 
didžiausią gėdą darė kaimo 
bernam.

Po atpusko Šipulių bernai 
atlaikė mitingą, kuriame 
buvo daug kalbėta, kaip 
sunaikinti Mociejų Jono 
znackį. Vieni manė, kad 
reikia znackį išvogti, kiti 
manė, kad reikia su plaktu
ku užduoti per šoną, o tre
ti — kad reikia Joną ir 
znackį po ledu pakišti. Kuo
met nepriėjo prie galutino 
nuosprendžio, palikta vi
siems darbuotis, kad znac
kiui būtų padarytas galas.

Per metus visi galvojo, 
bet nieko neišgalvojo, tik 
vienas Česnakų Antanas 
negalvojo, o dirbo. Jis pa
prastame kiaušinyje išgręž- 
davo skylę, iščiulpdavo 
vietoj baltymo - trynio 
prileido smalos ii* kietai 
džiovino. Dabar viskas
likta, tik liko laukti atei
nančio švento Jurgio atpus
ko. Šis išradimas buvo lai
komas visam kaime di
džiausioje slaptybėje.

Sulaukus Jurginių, pa
prastai po mišių ir pamo
kslo, prasidėjo kiaušinių 
batalija, kurioje maišėsi ir j 
Mociejų Jonas. Bet kur bu- tą. 
ves, kur nebuvęs kyšt Čes
nakų Antanas smalinį Jo
nui po n ošia, o tas visai ne- 
k r e i p d a m a s atydos tik 
kaukši znackiu į smalinį. 
Kad prasmirdo znackis, 
kurio smarvė bjauriau 
graužė akis negu dabarti
nė ašarinė bomba, tuoj per 
smarvę prasiveržė balsas, 
kad Mociejų Jono znackis 
sumuštas, balsas tuoj pasie
kė kiekvieno rinkoje esan
čio ausį ir išsiliejo banga 
džiaugsmo šūkių su aukš
tyn skrendančiomis ke
purėmis: “Galas znackiui, 
galas , znackiui 1” Tačiau 
džiaugsmas neilgai' tęsėsi, 
jis tuoj pavirto į panieką ir 
tragediją.

(Dus daugiau)

ir 
jis 
su- 
at-

Sis tas is sen ir ten
Piliules prieš nėštumą

1

Dr. M. C. Chang, kuris 
darbuojasi bandomosios bi-i 
ologijos institute Worceste-1 
ryje, sako, kad greitu laiku 
mokslininkai bus išradę 
piliulę, kuri apsaugos nuo 
nėštumo. Tokia medicina, 
sako daktaras Chang, iš
rištų daug problemų, su
stabdytų vaikų perteklių 
neturtinguose t kraš tuose, 
kaip tai Indijoje, padarytų 
abortus nereikalingais ir tt.

Dr. Chang manę, kad pi
liulė bus pilnai išvystyta 
po penkerių metų. Ją ims 
moteris ir tas ją padarys 
tam tikram laikui nevaisin
ga. Ant kiek laiko, pri- i 
klausys nuo piliulės stipru
mo, o jo bus įvairių laips
niu.
“Namas ne pardavjmiuu.”

Kansas City, Kansas, ne- 
“gilūs Pietūs,” bet rasizmo 
ten tiek ir tiek. / 1 Kuomet

Rašo D. M. šolomskas
j Argentina pagamina daug , 
į mėsos ir jos išveža į už-' 
I sienius.

Argentnos industrija nė
ra galinga, bet jau pusė
tinai aptarnauja š'alies rei
kalus. 1941 metais ji tu
rėjo 57,950 įvairių fabrikų 
ir dirbtuvių, kaip mėsos 
konservų, malūnų, medžio 
apdirbimo fabrikų, verpy- 
klų ir audyklų, cukraus ga
minimo fabrikų, vyno ga
minimui ir kitokių. Meta
lurgija dar stovi ant žemo 
laipsnio.

Argentina gamtiniai tur
tinga šalis, nes kalnuose 
yra aukso, sidabro, alie
jaus, tungsteno, švino, ei
lios, skardos, beriliumo ir 
pastaruoju laiku surado 
uraniumo, bet gam t i n i a i 
klodai dar mažai yra pa
judinti.

Argentinos gelžkeliai su
daro apie 28,000 mylių il
gio, bet susisiekimui daug 
gelbsti ilgos ir gilios upės.

Biskis iš istorijos
Pirmieji balti žmonės (is

panai) į dabartinės Argen
tinos plotus atplaukė Jon
an Diaz de Solis vadovystė
je 1516 metais. Argentina 
buvo apgyventa daugelio 
indėnų genčių, kurie jau 
žinojo, kad balti atėjūnai 
atneša vietos gyventojams 
nelaimę. Indėnai susikuopė 
ir Diazą de Solį su jo pa
sekėjais nužudė.

Po to ispanai į Argenti
nos plotus pradėjo atplauk
ti jau didesnėmis grupė
mis. Tarpe ispanų sklido 
girdai, būk indėnai turi 
daug labai gražių brangak
menių ir aukso dirbinių. 
Atėjūnai, būdami apsigin
klavę paraku šaunančiais 
ginklais, ko neturėjo indė
nai, vietos gyventojus žiau
riai naikino. Dabartiniu 
laiku Argentinoje yra tik' 
apie 50,000 indėnų, suvary- • 
tų į kalnus ir balas, ir kita ■ 
tiek yra maišytų indėnų iri 
ispanų kraujo žmonių, i 
Bendrai, Argentina apgv-| 
venta 
žmonių 
kalba.

Po 
karo, 
Šiaurinę Ameriką buvo la
bai aprėžta, tai desėtkai 
tūkstančių lietuvių bėgo iš 
smetoninės Lietuvos į Ar
gentiną. Progresyviai lie
tuviai ten organ i z a v o s i, 
steigė savo laikraščius ir 
veikė.

Pradžioje 19-tojo amžiaus 
Napoleonas buvo užkaria
vęs Ispaniją. Jos kolonija 
Argentinoje pasiliko kaip 
ir be valdžios. Todėl 180C 
metais Argentinoje buvo 
suorganizuota savistovė 
valstybė, kaipo tąsa Ispa
nijos karališkos karūnos. 
Napoleono galiai susmu
kus, 1816 metais Argentina 
pasiskelbė neprikla ūso m a 
valstybe.

Bet į pasaulį veržėsi an
glai, ispanai, portugalai ir. 
atsigavę po smūgiu fran- 
cūzai,—“civilizacijos” 

’ jai
Rio de la Platos ir galin
gosios Amazones upių žio
tys buvo keliai visokiems 
intrigantams Pietų • Ameri
kos žmonių gyvenime. Ėjo 
karai, sukilimai, organiza
vosi naujos valstybės, j o s 
viena po kitai buvo nuka
riautos ir vėl atgijo. Taip 
po eilės šturmingų kovų, 
1852 metais, galop susior
ganizavo Argentinos cen
tralizuota valstybė.

Vėlesnė politika
Pirm Pirmojo pasaulinio 

karo į Argęntinos gyvęni-

ARGENTINA
Argentina yra antra res

publika savo dydžiu Pietų 
Amerikoje. Ji užima 1,07i9,- 
965 ketvirtainių mylių plo
tą ir turi apie 18,000,000 
gyventojų.

Argentina yra į pietus 
nuo žemės pusiaujo . (ekva
toriaus), todėl kada pas 
mus, Šiaurinėje Amerikoje, 
yra vasara, tai Argentino
je, žiema, — o kada pas 
mus žiema, tai pas juos va
sara. Nuo žemės pusiaujo 
linkui Pietinio Poliaus Ar
gentina tęsiasi ant 2,300 
mylių ilgio. Gi jos plotis 
nuo Atlanto vandenyno iki 
Andų kalnų plačiausioje 
vietoje yra 950 mylių.

Išilgai Andų kalnus eina 
Argentinos ir Čilės rūbe-' 
žius. Tai dideli kalnai, ku
rie nuo Centralinės Ameri
kos veik iki paties Pieti
nės Amerikos galo stovi ant 
4,000 mylių ilgiu, kaipo ko
kia tvirtuma — gamtinė 
siena. Aukščiausias kal
nas Argentinoje yra Acon- 
cague, kuris turi 2,000 pė
dų aukščio.

Didžiausia Argenti n o j e 
upė yra Parana, kuri ant 
1,000 mylių tinkama laivų 
plaukiojimui. Jos žiotys į 
Atlanto vandenyną išsiple
čia į plačią užlają, kuri va
dinasi Rio de la Plata, prie 
kurios yra Argentinos sos
tinė Buenos Aires, miestas, 
kuris turi virš 3,000,000 gy
ventojų. Į Paranos upę su
plaukia eilė kitų didelių 
upių ir jomis susidaro ilgi 
vandens keliai į Argentinos 
vidų.

Argentinoje dar yra daug 
didelių miškų, kurie užima 
virš 100,000,000 akrų plo-

. Miškuose veisiasi įvai
riausių žvėrių ir paukščių.

Argentinoje yra daug tin
kamos žemės javų ir kitų 
augmenų auginimui. Kvie
čiai užima pirmą vietą, ku
rių apie 10 metų atgal buvo 
pagaminama arti 10,000,000 
tonų į metus. Augina avi
žas, miežius, kukurūzus, li
nus, saulėgrąžas, tabaką, 
medvilnę, cukrinius auga
lus, vynuoges, arbatą, alfą 
ir tt.

Turinti ganyklų ir javų, 
Argentina užaugina daug 
galvijų. 1948 metais šalis 
turėjo 42,000,000 raguočių 

50,000,000 avtų, 3,- 
kiaųlių, 7,000,000

Dar yra ir lau- 

galvijų,
000,000 
arkliu.c-

kinių galvijų, taip,

negrai neseniai pradėjo 
kraustytis į Benton Boule
vard kvartalą, rasistiniai 
baltieji pradėjo pardavinė
ti namus ir kraustytis ki
tur. Ypatingai kraustyma
sis pagyvėjo, kai pelnagro- 
biški real estate agentūrų 
savininkai tiksliai pradėjo 
mažinti tos srities namu 
vertę (kad už brangesnes 
kainas parduoti rasistams 
namus kitur).

Protestantų - presbiteri
onų pastoriui Earl T. Stur- 
gess tas reiškinys nepatiko. 
Iš sakyklos bažnyčioje jis 
atvirai tai pasakė savo pa
rapijos nariams, o aną die
ną jis prie savo namo iš
kabino sekamą iškabą: “Ne 
pardavimui, nei mano na
mai, nei mano sąžinę,—aš 
myliu visus savo kaimy
nus.”

“civilizacijos" nebe
ilgai Pietų Amerikoje,

Ar jau rengiate ką Laisvi 
paramai? |

pasąu- 
jo ten 
Musso-

ispaniškos kilmės!

Pirmojo pasaulinio; 
kada imigracija į

, mą daug įtakos turėjo kUi- 
1 zeriškos Vokietijos politi
ka. Pirm Antrojo 
linio karo ir laike 
įsigalėjo Hitlerio ir 
linio pasekėjai ir Argenti
na laikėsi fašistinės politi
kos. Pasekmėje to jie žiau
riai persekiojo vietos dar
bininkų ir progresyvių 
žmonių judėjimą, o tarp
tautinėje politikoje gelbėjo 
Hitleriui — būdami “neu- 
trališki” ir gabendami iš 
Argentinos daug maisto ir 
kitų reikmenų. Atminki
me tą, kad laike Antrojo 
karo net Šveicarija turėjo 
iš apie šimto laivų preky
bos laivyną, nors ji prie jo
kių jūrų neprieina. Tie ne
va Šveicarijos laivai buvo 
vokiečių, italų arba kitų fa
šistams pritariančių laivai, 
kurie po Šveicarijos vėlia
va gabeno iš Argentinos ir 
kitų šalių Hitleriui reikme
nis į “neutrališkų” ♦Švedi
jos, Turkijos, Ispanijos ša
lių prieplaukas, iš kur reik
menys buvo pristatomos 
Vokietijai.

Bet, kada Hitlerio dienos 
buvo suskaitytos, tada Ar
gentinos valdonai, kad tu
rėti taikos reikaluose bal
są, kovo 27, 1945 metais, 
paskelbė Vokietijai karą.

Gi kelios dienos po to vei
kiant Washingtono diplo
matijai, San Francisco kon
ferencijoje, Argentina bu-. 
vo priimta į Jungtines Tau
tas. -

Nuo 1946 metų Argenti
noje įsigalėjo pulkininko 
Juoan D. Perono fašistinė 
diktatūra. Pas mus, Šiau
rinėje Amerikoje, komerci
nė spauda daug rašo prieš 
Perono fašistinę diktatūrą.

Kodėl jai nepatinka Pe- 
r ono fašistinis režimas, 
kuomet ta pati spauda 
džiaugiasi Ispanijos fašistų 
su Franco priešakyje tvar
ka, kuomet ta spauda vi- • 
saip teisina žia u r i a u s i ą 
Č i a n g Kai-šeko režimą, 
kuomet ji teisina budelišką 
Turkijos režimą?

Perono politika nepa
tinka todėl, kad jis atsisa
ko aklai klausyti Wall 
Stryto komandos. O su Ar
gentina negalima taip pasi
elgti, kaip buvo pasielgta 
G u a t e maloje. Argentina 
turi 
apie 
vų.
turi apie 150 įvairių karo 
laivų, tai yra pirmas Ame
rikoje savo dydžiu po Jung
tinių Valstijų karo laivyno. 
Atminkime ir tą, kad į Gua
temala Peronas prisiuntė 
penkis lėktuvus ir iš s^vo 
atstovybės išvežė buvusius 
Guatemalos prog r e s y Y ė s 
valdžios žmones.

Taigi, kalbant apie Cen- 
tralinės ir Pietinės Ameri
kos šalių laisvę, tai Pero
no politika yra priešinga 
Wall Stryto viešpatavimo 
politikai, ir todėl tais klau
simais reakcinė spauda 
puola Perono režimą, už
tyli apie Perono naminę 
reacinę politiką. Šalių ap
sigynimo ir apsisprendimo 
reikalais Argentinos pro
gresyviai žmonės palaiko 
Peroną, bet jie kovoja prieš 
jo reakcinę vidaus politiką.

Taigi, — istorinis supuoli
mas. Savo laikais Rusijos 
carizmas buvo namie ir 
Europoje žandaras, bet jo 
kova prieš, dar barbariškes- 
nį Turkijos ir Persiją re
žimą, kova už Kaukazorau- 
tų išlaisvinimą, buvo Mark
so ir Engelso laikoma pro- 
gresyve politika. Taip yra 
su dabartine Argentinos 
politika. '

apie 100,000 armiją,— 
500,000 lavintų rezer- 
Jos karinis laivynas



WILKES-BARRE IR PLYMOUTH, PA.
Gegužės 1 d. įvyko labai 

grabus ir pasekmingas paron- 
giipas, kurį surengė Plymouth 
Lietuvių Tautiškų Kapinių 
Bendrovė.

Lietuvių Liaudies Teatro 
grupė iš New York suvaidino 
komediją “Prašvilpta Laimė.“ 
Suvaidinta labai įspūdingai. 
Mikas čiaplikas, vaidinęs Ci- 
buką, net buvo įsivaizduotas 
ne vienas mūsų- apylinkėje ti
piškas senbernis. Našlės rolėje 
Vera Bunkienė ir “čia augu- 
sios“ rolėje Elenutė labai gra
žiai apsidirbo su daug norin
čiu senberniu, kuris pagaliau 
neteko nieko. Inteligento rolė
je J. Lazauskas, padėjęs tiek 
laiko ir darbo mokymui sen
bernio, negavo nei kredito už 
savo tokius gerus pamokini
mus. J. Rušinskas, kaipo susi
pratęs gaspadorius, labai gud
riai surengė vargšui Čialiui vi
sas pamokas. Adelė Rainienė 
rūpestingai suvaidino šeimi
ninkės rolę. J. Grybas, sufle
ris, taipgi atliko gerą darbą.

Publika buvo pilnai užganė
dinta. Daugelis prisiminė ty- 
piškus * gyventojus, kurie vai
dina komedijas kas dieną ir 
prašvilpia laimę.

Liaudies Teatro grupei dė
liojame už pasišventimą, už 
pastangas, u-ž tokį gražų dar
bą. Mūsų kultūros palaikymas 
yra svarbus darbas, tad kredi
tas turi būt duotas tiems, ku
rie tiek energijos suaukoja. 
Linkime Liaudies Teatro akto
riams ilgo gyvenimo ir pasek
mių.

Komitetas ii- darbininkai, 
kurie surengė šį parengimą, 
susidarė iš sekamų narių : Vi
sa Bendrovės valdyba,—pirm. 
Vincas Grigaitis, vice-pirm 
Jonas Kulpmonas, fin. seki*.

Alvina Mack (Krutu liūtė), 
sekr. Aldona Grigaitienė, ižd. 
Anna Poška ir Celia Ciciliaus- 
kaitė. Darbininkams, be kurių 
pagelbos mes niekados nebū
tume apsiėję, taipgi dėkoja
me. Nuoširdžiai dėkojame Ąn- 
thonyZeveny irWallace Mack, 
už jų paramą, šie brangūs 
draugai dirbo už baro per vi
są dieną be pertraukos.

Gaspadinėms — Aldonai 
Mack ir Aldonai Grigaitienei 
—dėkavojam trž prirengimą 
skanių valgių; Mrs. Kuras, 
mūsų naujai įstojusiai narei, O 
Krutulienei, Žukauskienei ir 
M. Kaspariūtei, širdingai ačiū 
už jų gražų patarnavimą prie 
\algių.

Šis komitetas mėgina pra
vesti naują sumanymą dėl su
kėlimo daugiau1 pelno organi
zacijai. Daug kalių, kada pa
rengimas esti rengiamas, susi
daro daug išlaidų,—taip daug, 
kad kartais būna daug darbo, 
c mažai naudos.

Minėtame parengime lau
kėme svečių iš N. Y. ir apylin
kės, kaipo geros šeimininkės, 
norėjome priimti juos, tad rei
kėjo prirengti gražius stalus 
s*u užkandžiais. Dėjome pas
tangas surengti minėtą stalą 
be išlaidų. Organizacijos rė
mėjos aukojo: Alvina Mack, 
—kavą ir salad; A. Grigaitie
nė —potatoe salad, duonos ir 
šaltą mėsą užkandžiui; E. 
Kasparienė iškepė ausukių; 
M. Kaspariūtė—raugytų agur
kų.

Dovanas prie durų aukojo: 
Anna Poška—butelį vyno, po
rą “pillow cases;’’ Alvina 
Mack— didelį gražų keiką; 
Mrs. Subach ir Mrs. Baranaus
kas, A. Krutulienė—farmers- 
ką sūrį. Visom draugėm tariu

širdingą ačiū už tokią didelę 
paramą mūsų naujai pradė
tam sumanymui. Šios gražios 
aukos parodo, kad galimu 
vykdyti visus gerus darbus.

Dovanas gavo: pirmą Mrs. 
Joe Stein, Scranton, Pa.; an
trą Mrs. Arinta, trečią Violet 
Ch amp i.

Širdingai ačiū mūsų geram 
pritarėjui, jaunam ir naujai 
įsisteigusiam graboriui, kuris 
prisiuntė per P. Šlekaitį $10.- 
00 aukų.

Ačiū V. Žilinskui už jo pa
ramą ir rašymą apie mūsų pa
rengimą į laikraštį, nes mums 
reikalinga dar ir daugiau to
kios paramos. Taipgi dėkoja
me Korespondentui (Laisvė, 
geg. 11 d.) už tokią užuojau
tą. Smagu, kad yra tarp mū
sų žmonių, kurie užjaučia 
Amerikoj gimusiam jaunimui, 
šitokia simpatija auklėja pro
gresą.

Birželio 19 d. įvyks PLTK 
Bendrovės pusmetinis susirin
kimas Parapijos svetainėje. 
206 Parrish St., W-B. Prasidės 
antrą valandą po pietų.

Bendrovės valdyba rūpinasi, 
kaip sustiprinti finansiškai šią 
organizaciją. Iždas yra taip 
paaugęs, kad jau laikas dėti 
pastangas planams, kad orga
nizacija pati per save galėtų 
pasilaikyti ne tik šiandien, o 
ir rytoj, kitą mėnesį arba ki
tą metą.

A. Stravinskas, sumanytojas 
šių kapinių, jau miręs; jo pa
sekėjai irgi ilsisi tose kapinė
se.

Turėtume plačiau svarstyti 
šios organizacijos palaikymą. 
Dabar yra proga. Tad, drau
gai, apgalvokite!

Dar kartą dėkojame visiems 
nariams, draugams ir svečiams 
už jų atsilankymą į minėtą 
parengimą. PLTKB Komitetas

LOWELL, MASS. ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PASKUTINĖS HITLERIO DIENOS
(Pagal vokiško karininko Gerhardo

(Tąsa)
Gauleteris Kochas, vienas iš tų, ku

rie dažnai lankėsi pas Hitlerį, turėjo 
daug bendrų bruožų su Bormanu. Jis 
buvo gremėzdiškesnis ir dar labiau ne
aptašytas žmogus, negu Bormanas, ir 
jo veido bruožai buvo dar šiurkštesni 
ir keistesni. Savo garbės troškimu, sa
vanaudiškumu ir išdidumu jis nė kiek 
nenusileisdavo Bormanui. Jo eisena bu
vo labai būdinga. Jis žengė išdidžiai 
ir pabrėžtai iškilmingai. Kada balan
džio mėnesyje krito Karaliaučius, kada 
trečioji ir ketvirtoji armijos, apsuptos 
Rytų Prūsijos, dar tęsė beviltiška ko
vą, o šimtai tūkstančių nelaimingų pa
bėgėlių iš Rytų Prūsijos, belaukdami 
nugabenimo į vakarus, susigrūdo siau
roje seklumoje abiem Pilau upės pusė
mis ir Zamlando rajone, šis “neužges- 
tančios saulės šalies karalius”, kaip jis 
save vadino, atvyko į imperinę kance
liariją lyg niekur nieko, ir Hitleris jo 
nepakorė, kaip kad korė tūkstančius 
kareivių ir karininkų, kurie patekę į 
apsupimą, griebėsi priemonių savo gy
vybei išgelbėti. Kochas stačiai pakeitė 
ssfyo partinę uniformą odine striuke, 
bijodamas tur būt, kad Berlyno gyven
tojai, pažinę ji, tučtuojau sudraskys 
į gabalėlius. Jam būdingos šitokios isto
rijos: Pakviestas i Karinholą, Kochas 
gyrėsi Geringui, kad ligi rudens me
džioklės, t. y. po kelių mėnesių, jis pa
sistatydinsiąs sau medžioklinius rū
mus, kurie būsią dar gražesni, negu Ka- 
vinholas. Ir karo įkarštyje, kai priešo 
aviacija jau naikino vokiečių miestus 
vieną po kito, šis gauleteris pasistatydi
no rūmus savo Buchenhofo dvare Ciche- 
uau rajone, ir išleido šiam reikalui mi
lijonus. Kadangi vokiškasis marmuras 
buvo nepakankamai geras, tai jis įsigi
jo švediškojo marmuro, kuriam buvo iš
leista tiek valiutos, kiek užtektų pirkti 
geležie^ rūdos keliems pabūklams. Ko
chas neleido Įrengti savo Buchenhofo 
rūmuose ligoninės sunkiai sužeistiesiem 
kareiviam, kada iš Rytų besitraukian
čioji kariuomenė pasirodė netoli Ciche- 
nau. Vienas dvaras po kito tapdavo jo 
nin^avybe. Kada jis pasidarė imperi
nių Ukrainos komisaru, jis išprašė iš 
Hitlerio Bielostoko rajoną, kad turėtų 
teisę teigti, kad jo valdos tęsiasi nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros. Kochas su-

Boldto apsakymą)
gebėjo laiku išnykti iš imperines kance
liarijos ir, nusikratęs rizikingu artumu 
Hitleriui, saugiai pasislėpė. Paskutinį 
kartą jį matė 1945 metų gegužės 7 d. 
Flensburge.

Kitas tipingas vidinės “gvardijos” 
atstovas buvo reichshauptamtsleiteris 
Zaueris, kuris Špėeriui ministeriau- 
jant vadovavo visai ginklų ir šaudme
nų gamybai. Begėdiškas intrigantas ir 
pliaukšys, jaučio kaklu, jis jau vien tik 
savo išvaizda pritiko tiems žmonėms, 
kuriuos Hitleris lyg ir mėgo. Jis taip 
pat nepasotinamai troško valdžios. 1945 
metų kovo mėnesį, per sunkius mūšius 
Vengrijoje jis turėjo skubiai aprūpin
ti “Pietų” armijų grupę naujais ranki
niais šaunamasiais ginklais. Apie tą 
laiką susidarė pavojinga padėtis vienai 
stambiai ginklų gamyklai Centrinėje 
Slovakijoje, nes frontas priartėjo prie 
jos. Šioje gamykloje buvo apie 20,000 
šautuvų. Sužinojęs apie tai Hitleris pa
šaukė Špeerį ir įsakė jam tučtuojau nu
gabenti šiuos ginklus “Pietų” armijų 
grupei. Špeeris nedavė čia pat paten
kinamo atsakymo. Palikęs jį stovėti, 
Hitleris įsakė pašaukti Zauerį. Zaueris 
kaukštelėjo kulnimis, pakėlė aukštyn 
ranką ir nušvitusiomis akimis pasveiki
no Hitlerį garsiu šauksmu: “Heil, fiu
reri” Taigi štai buvo padaryta hitle
riškai! Kai Hitleris paaiškino jam, koks 
yra reikalas, jis, žinoma, tuojau užsi
degė ir pasišovė pristatyti šiuos gink
lus kariuomenei po 2 parų. Hitleris bu
vo patenkintas, bet kariuomenė nelabai, 
nes ji taip ir negavo šių ginklų — juk 
šautuvai dar nebuvo net sustatyti. Savo 
testamente Hitleris paskyrė Zauerį 
Špeerio įpėdiniu.

Balandžio 16 d. prasidėjo kautynės 
prie Oderio — paskutinės stambios 
kautynės Vokietijoje. Neįsivaizduoja
mos jėgos ugnis, kurią atidengė priešas 
auštūnt į rytus nuo Berlyno, atrodė 
paskutinio siaubingos dramos akto pra
džia. Per kelis kilometrus į plotį ir gylį 
rusų baterijos buvo pastatytos tikrai 
pabūklas prie pabūklo. Paskutinį kartą 
antrajame pasauliniame kare vokiečių 
kareiviai po pusantros valandos truku
sio uraganinio apšaudymo pasikėlė iš 
savo apkasų Raudonosios Armijos puo
limo atremti.

(Bus daugiau)

Mūsų kultūrinis pobūvis jau 
šį šeštadienį

Kuomet šiuos žodžius skai
tysite, tai jau bus belikę tik 
kokia pora dienų iki tai gra
žiajai iškilmei, kuri įvyks šį 
šeštadienį (subatoj), gegužės 
(May) 21 dieną, 6 vai vaka
ro, Klubo salėj, 14 Tyler St., 
Lowell.

Šis jau paskutinis praneši
mas, todėl tenka pažymėti 
svečiams, ypač atvykstan
tiems iš kitur, nesivėluoti per
daug,— anksčiau suvažiavus 
ir suėjus, daug palengvina 
rengėjams ir gaspadinėms sta
lų pri ruošiniui.

Gi klubas bus puikiai prisi
rengęs jaukiai svečius priimti 
nuo pat vidudienio su savo 
naujuoju baru ir patogiu 
Įrengimu.

Tenka ir tas pažymėti, jog 
visas prisirengimas einasi ga
na gerai: vieni perka tikietus 
iš kalno, kiti sako, ateisime ir 
dalyvausime tame puikiame 
bankiete. Visi trokšta tų gar
siųjų dainininkų iš didžiojo 
New Yorko pasiklausyti, ska
niai pasivalgyti ii- visu bran
dumu pasigėrėti, kas tik bus 
tame kiltingame pobūvyje 
šios subatos vakarą.

Įsitėmykite dar kartą, kas 
atvažiuoja iš New Yorko, kad 
mus palinksminti ir su mumis 
susipažinti. Va, tie mylimi 
svečiai: Mildred Stensler, dai
nų mokytoja; Onutė Stelmo- 
kaitė, puiki solistė; Pranas 
Balevičius, muzikos kompozi
torius — piano akompanistas; 
Tadas Kaškiaučiūs, kvarteto 
dainininkas; Jonas Grybas, 
1.vartoto dainininkas ir maga
ryčiom — Dominikas M. šo- 
lomskas, iš kurio lūpų užginsi
me neužmirštinus dalykus.

Atminkime, jog tai Laisvės 
naudai parengimas. Pagalvo
kime apie pasaulinę šių. dienų 
padėtį — šiek tiek slenkančią 
Erčiau taikos, tai ir susidaro 
paties svarbumo branduolys, 
dėl ko reikia kuoplačiausiai iš 
visur dalyvauti šioje bankieti- 
nėje sueigoje. Nesusilaikykime 
nieks nuo to dalyvavimo. Su 
tuo baigsime šio pavasario sve-

taininiu's parengimus ir pradė
sim smarkiau rengtis prie pik
nikų.

Beje, draugai lawrenciškiai 
tam pačiam tikslui rengia pa
rengimą gegužės 29 dieną- 
reikės ir jiems pagelbėti, kad 
viskas gerai išeitų. Bet apie 
tai jie patys gerai pagarsins ir 
gal tikietus parduos dalyvau- I 
darni pas mus gegužės 21 d.

Nepraleisk i m e, draugai, nei 
vieno šūvio pro šalį’

J. M. Karsonas

Brockton, Mass.
Ateina mūsų parengimai, 

kurie turėtų būti sėkmingi. 
Pirmas bus — draugiškas 
vakaras dienraščio Laisvės 
fondo reikalu. Jis įvyks 
gegužės (May) 21 d. Lietu
vių Tautiško Namo žemuti
nėje svetainėje. Pradžia 7 
vai. vakare. Bus namie ga
mintų valgių, gėrimų. Įžan
gos nebus. Viskas bus su- 
lyg kiekvieno sąžiningu mi
si ta r imu.

Ant rytojaus, gegužės 22 
d., Moterų Apšvietos Klu
bas rengia Gegužinės Eise-

• na (May Walk). Jis Įvyks 
i Liet. Tautiško Namo Par-1

ke 1 v. po pietų. Bus na- j 
mie gamintų valgių, gėri- į 
mų, dainų. Rengėjos pra
šo visus vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti.

Gegužės (May) 29 .ir 30 
dd. Lietuviu Tautiškas Na
mas rengia pirmą savo me
tinį pikniką. Bus gera mu-' 
zika ir visko, ko tik pikui-| 
kui reikia.

Parkas su gerų draugų 
talka gražiai ištaisytas, pa
statai gražiai nudažyti iš 
lauko ir stalai, sėdynes— 
iš vidaus. Keletas gerų 
draugų nemokamai talkavo 
ir atliko puikų darbą. Bus 
gražu piknikuoti.

Vienybės Draugystės pik- 
’ nikas įvyks bi rželio 5 d., o 

i Laisvės didysis piknikas — 
Į,liepos 3-4 dienomis.

G. Shimaitis

Audiniai tautiškiems rūbams
Ryšium su artėjančia res

publikine dainų švente visa, ei
lė tekstilės pramonės fabrikų 
gavo užsakymus išausti audi
nius lietuviškiems tautiniams 
drabužiams. “Kauno audinių,“ 
“Nemuno,“ “Siūlo“ ir “Pakai
tos“ fabrikai jau pradėjo vyk
dyti užsakymus.

N. Markevičienė
MOLĖTAI. Mičiurino vardo 

žemės ūkio artelės nariai šie
met didelius plotus apses ku
kurūzais. Kukurūzų sėjai skir
tiems plotams patręšti veža
mos organinės trąšos. Išskir
tas didelis kiekis mineralinių 
trąšų.

KOSTO VAS~PR1E DONO. 
III. 20 d. šiandien pirmieji 
prie Dono baigė ankstyvųjų 
varpinių kultūrų sėją Mikoja- 
novskos mašinų-trktorių sto
ties mechanizatoriai.

Ypač sėkmingai atlikta sė
ja lljičiaus vardo kolūkyje. 
Čia per pustrečios darbo die
nos apsėta vasariniais kvie
čiais 280 hektarų, miežiais — 
230 hektarų ir avižomis — 20 
hektarų. Visas plotas apsėtas 
tik kryžminiu ir siauraeiliu 
būdais. (ELTA)

: Montello, Mass.
j ” ''
į šeštadienio Vakarą

Gegužės-May ■■

s 21 Dieną

I
 Įvyks pramoga pasikalbėji

mui spaudos reikalais ir pa-'; 
rama dienraščiui. Laisvei,? 
sukėlimui $10,000 fondo, už
tikrinimui jam gyvuoti šiais 
metais. I

Apart pasikalbėjimų turėsi
me biskį pasilinksminimo.?

< Kviečiame visuomenę atsi- 
1 lankyti ir prisidėti prie šio

1
 gražaus apšvietos tikslo. ?
Pramoga bus Lietuvių Tau-,; 

| tiško Namo kambariuose, 8 j; 
t Vine St.1 ?

8 psk^-Ląisvė (Liberty) Penkt., Gegužės (May) 20, 1955 
I

PITTSBURGH, PA.
SVARBUS PARENGIMAS 
IR KONFERENCIJA

Lietuvių Darbininkų Susivie- 
j'nijimo 8-ji apskritis rengia
i šios organizacijos 25 metų su
kakties atžymėsimą. Įvyks ge
gužės 22 d., šį sekmadienį. 
Bus taipgi apskrities konfe-

; rencija. Konferencija prasidės
ii :30 vai. po pietų. O po kon- 
i ferencijos įvyks šauni vakarie
nė. Kaip konferencijoje, taip 
vakarienėje dalyvaus LDS 
prezidentas Jonas Gasiūnas iš

j New Yorko.
Viskas įvyks LDS 160 kuo

pos klube, 1021 Beaver Ave., 
North Side. Visos apskrities 
kuopos raginamos prisiųsti de
legatus. Visi lietuviai kviečia
mi dalyvauti vakarienėje.

Visus kviečia 8-tos apskri
ties komitetas. J. Urbonas

Los Angeles, Cal,
L.D.S. 35 kp. Nariams

Mūsų LDS 35 kuopos susirinki
mas sukakties 25 metų gyvavimo 

; vai. vak. Danų svet., 1359 W. 24th 
Street.

Draugai ir draugės, būkit visi 
kam lik laikas leidžia. Turėsime iš
rinkti darbininkus del mūsų kuopos 
parengimo, kuris įvyks birželio 12 
d., pas Ustoną. Tai bus paminėji
mas įvyks birželio (June) 1 d., 8-tą 
mūsų LDS. Dar sykį prašom visų 
būti minėtame susirinkime.

LDS 35 kp. Valdyba 
(98-100)

So. Boston, Mass.
Liaudies Choro žiniai

Tie. kurie nedalyvavote pereitose 
choro pamokose, tai įsitėmykite, 
kad ateinančios pamokos bus: penk-> 
tadienį, gegužės 20, 1955, kaip 8 v. 
vakare. Pamokas perkėlėme dėl to, 
kad moterims neparanku lankyti 
pamokas. Dar karta įsitėmykite 
diena ir valandų.

Choro pirm. J. Gustaitis 
(98-99)

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

įvyks penktadienį, gegužės-May 20 
d., pradžia 7:30 vai. vakare, po ad
resu 1150 N. 41 h Si.
5Visi nariai malonėkite j 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

Lowell ir Norwood, Mass. Atydai

Šaunūs Pokiliai Paramai Dienraščio Laisves

Tadas iKaškiaučiusOna StelmokaitėMildred StenslerJonas Grybas

Nuo Laisvės Dalyvaus D. M. Šolomskas
Gražių dainų programų duos Aid sietyno Kvartetas iš New Yorko

Puiknsf Banketas
šeštadienį, Lowell, Mass.

Gegužės 21 May
Am. Liet. Kliubo Salėje

14 Tyler St. Pradžia 6-tą Vai. Vakare

ir Užkandžiairograma
Sekmadienį, Norwood, Mass.

Gegužės 22 May
Finų Salėje, 37 Chapel Ct-

Pradžia 3-čią Valandą Popiet

Rengėjai kviečia visus atsilankyti i 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.



LDS jubiliejinis pik 
nikas birželio 19 d

Visi ruošiamės dalyvauti iš
kilmingame jubiliejiniame 
piknike, kurį rengia LDS 1, 
13, 24 ir 46 kuopos.
- Kuopų atstovai gegužės 14 
d. turėjo bendrą pasitarimą. 
Jame išdirbta planai, kaip ge
riausia pasiruošti minimam 
piknikui.

Kiek girdėjau, LDS 24 kuo
pos veikėjai apsiėmė didžiau
sią darbą atlikti — piknikui 
maistą paruošti. Patarnautojų 
bus iš visų kuopų. Tik svarbu, 
kad gerbiamosios publikos bū
tu nemažai.

Mes tikimės, kad šios apy
linkės LDS nariai atvyksr-su 
savo šeimomis ir draugais. Pa
tariame visiems pikniko dieną 
pasižymėti ir jame dalyvauti.

Piknikas įvyks sekmadienį, 
birželio 19, Kasmočiaus sode, 
Great Neck, New York.

LDS Narys

Daugiau gerų žinių iš gerai 
pavykusio festivalio

LDS bowlininkiy lyga 
turės užbaigtuves

Pereito antradienio vakare 
LDS moterų bowlininkių lyga 
turėjo susirinkimą.

Bowlininkes nusitarė turėti 
savo sezono užbaigtuves geg. 
.25, trečiadienio vakare.

Tą vakarą jos sunaudos 
bowlinimui ir parei. Visos 
bowlininkes kviečiamos daly
vauti. Prasidės 8 vai. vakare.

Gali ir vyrai ateiti bowlinti, 
nes Auditorijos bowlingas tu
ri pakankamai visiems vietų.

Bowl in in k ių / lyga taipgi nu
sitarė nupirkti Auditorijos 
bowlin V dvi boles, kuriomis 
jos pačios kitą sezoną galės 
pabowlinti. Rep.

Tik pasityčojimas 
iš nuskriaustųjų

Policijos komisijonierius 
Adams nutarė “pasigailėti” 
policijos nuskriaustų žmonių. 
Pirmiau nekaltai policijos su
muštas žmogus turėdavo eiti 
ir skųsti į tą pačią policijos 
stotį, kurioje tas policistas 
dirba. Nuo dabar, sako 
Adams, žmogus galės pasi
skųsti bile policijos stotyje. 
Jis pripažįsta, kad pirmiau 
nuskriaustas žmogus bijodavo 
eit ton stoti n ir 
galėjo 
gauti, 
sesnis.

skųstis, nes 
“kailiu” 

drą-
dar daugiau 

Dabar jis būsiąs

vistiek policijos
pasilieka

n u-
nu-

var-

Bet 
skriaustieji 
skriaustais. Argi varnas 
nui kirs j akį? Argi policija
baus policistus? Policijos nu
skriaustieji turėtų teisę prieš 
policiją skųstis kur nors kitur, 
kurioje nors kitoje įstaigoje.

Teatruose
Baisusis Hiroshimos vaizdas

Baronet teatre pradėtas ro
dyti dokumentinis filmas “Hi
roshima.” Parodomi baisūs 
vaizdai. Parodoma, ką su tuo 
miestu ir jo žmonėmis padarė 
numestoji amerikiečių atomi
nė bomba. Bomba buvo nu
mesta 1945 metais, einant ka
rui prie užbaigos. Ją nemesti 
{sakė prezidentas Trumanas. ■<♦ •

Jr šiandien tebeina diskusi
jos, ar reikėjo tą bombą mes
ti, ar negalima buvo baigti ka
rą be sunaikinimo Hiroshimos 
ir Nagasaki miestų ?

Kaip žinia, Hiroshimoje vie
na numesta bomba sunaikino 
šimtą tūkstančių žmonių.

šis filmas, aišku, patarnaus 
kovai prieš atominį karą. Nė 
vienas, pamatęs Hiroshimos 
sunaikinimą, nebedrįs kalbėti 
apie reikalingumą atominio 
karo, Rep.

(Pabaiga)
Todėl mūsų jaunasis pianis

tas Serge Savitcheff buvo at
keltas iš trečiojo punkto į 
septintąjį. Serge davė porą la
bai trumpų kavalkų. Jis pa
skambino “Scheherazade Sui
te” ir “Witch’s Revels.” Jis 
savo užduotį atliko pagirtinai. 
Mes buvome suvilti tiktai tiro, 
kad Serge mums davė perma- 
žai. Kitą sykį norėsime girdė
ti daugiau.

Ona Dirvelienė ir Jonas Sa
baliauskas, usteriečiai, duetas, 
nereikalingi jokių mūsų publi
kai rekomendacijų. Kai jie už
traukė “Kyla mintis,” arba 
“Nesėk sau rožės,” tai buvo 
ko pasiklausyti. Niekuomet ne
su girdėjęs jkio lietuviško du
eto taip gražiai dainuojant. 
Didžiausias jiems kreditas. Te
gu jie niekuomet nepavargsta.

Pagaliau vėl pasirodė vakar 
dienos programoje taip labai 
šiltai mūsų publikos sutikta ir 
pamylėta čikagietė Geraldine 
Mikužis. Vakar aš net buvau 
pradėjęs manyt, kad mes čika- 
gietę taip entuziastiškai svei
kinome pirmoje vietoje todėl, 
kad jinai viešnia, kad jinai iš 
už tūkstančio mylių atvykusi, 
kad jinai atstovauja antrą di
džiausią miestą pasaulyje, o 
ypač mūsų geriausius prote
lius vilniečius. Bet tą patį en
tuziazmą jai parodė ir šios 
dienos publika, šiandien Ge
raldine dainavo taip pat, o 
gal dar geriau, kaip ir vakar.

Vėl scenoje Worcesterio Ai
do Choras su Jonu Dirvelių 
pryšakyje, vėl griausmingai 
publika sveikino, vėl suskam
ba lietuviška daina taip, kaip 
retai kada kur yra skambėju
si. “Vakaro ilgėsis,” “Ąžuo
las,” “Siuntė mane motinėlė” 
paliko mūsų publikoje nepa
mirštamą įspūdį.

Bet mes jau einame prie 
programos pabaigos. Jau vie
nuoliktas punktas. Jau keletas 
valandų prabėgo. Vienas pilie
tis man kužda: Pasilikusioms 
artistams bus sunku. Publika 
nerimaus, juk pavargo besė
dėdama. Ąš jam sakau: Nesu
pranti, broli, mūsų pažangio
sios publikos, šio festivalio 
publikos, jeigu taip kalbi.

Uždanga atsidaro ir prieš 
mus estradoje pasirodo “duk
tė paklydėlė,” prieš keletą 
metų gyvenusi ir veikusi pas 
mus, Brook lyne, ne kartą bet 
desėtkus kartų mus linksminu
si ir žavėjusi savo plonu, lakš- 
tingaliniir balseliu, Aldona 
Klimaitė, dabar clevelandietė. 
Dar prieš programą prabėgo
mis buvau ją sutikęs. Ji atvy
ko ne viena. Ji atsivežė sūnelį 
ir dukrelę:vienas šalia jos bė
gioja, o kitą ant rankų nešioja 
jos gyvenimo draugo tėvelis, 
plačiai visoje apylinkėje žino
mas pažangietis ir darbinin
kiško judėjimo rėmėjas Dze- 
vecka. Aldona, motina! Suran
da ir laiko, ir energijos net iš 
Clevelando atvykti ir po kele
to metų pertraukos vėl išeiti 
scenon ir vėl mums dainuoti! 
Dalykas toks gražus, toks įs
pūdingas, jog tik jos vienos 
pasiklausyti būtų apsimokėję 
ateiti į festivalį.

Nežinau, kas kaltas: moti
nystė, amžius, ar Clevelando 
klimatas, bet Aldonos balsas 
pasidaręs daug stipresnis, 
daug gilesnis, jos dainavimas 
toli nu progresavęs,“ žodžiu, Al
dona yra tapusi pirmaeile dai- 
ninirfke-artiste. Ji mums sudai
navo: “Burtai,” “Lopšinė,” 
“Gėlės iš šieno” ir “Aš bijau 
pasakyt.” Kiekvieną dainą ly
dėjo audringi aplodismentai. 
Štai mano Aldonai linkėjimai 
iš gilumos širdies: Nebeduok 
savo gražiam balsui ilsėtis, ne
besitrauk iš meninės veiklos. 
Tam pačiame Clevelande dir
va plati ir derlinga.

Tikėsite, ar no, bet gryniau
sias faktas, jog kai mūsų Al
dona. dainavo, nepaisant “pa
vargimo,” didžiulėje auditori
joje adatą krintant galėjai 
girdėti, šitaip mes pasitikome 
ir priėmėme savo “sugrįžusią” 
du krą.

Paskutiniuoju festivalio pro
gramos punktu buvo mūsų pa
čių Aidas, vadovaujamas mū
sų pačių artistės, menininkės, 
veikėjos, chorų vedėjos ir mo
kytojos, Mildred Stensler. Ai
dui atiteko garbė uždaryti šį 
taip gražų ir visapusiškai pa
vykusį festivalį. Dainavo visas 
choras bendrai, paskui atski
rai moterų ir vyrų grupes, ant 
galo vėl visas mišrus choras.

Didžiuliu džiaugsmu prisi
pildė kiekvieno dalyvio siela. 
Beveik visa estrada prisipildė 
aidiečiais. Įspūdis nepapras
tas. A id iečiai pakilusiame
ūpe. Prano Balevičiaus geni
jai iškų pirštų paliesti sujuda 
piano klevišiai, pasigirsta švel
nutė muzika, ir auditorija pri
sipildo liūdna dainos “Tykiai 
Nemunėlis teka” melodija. 
Paskui seka kovinga “Laisvės 
daina,” ją palydi linksmutis 
“Pumpurėlis.” Moterų grupė 
sudainuoja “Linkėjimai Tamy- 
lai” ir “Oi, neklauski, 
su smarkieji 
griausmingai 
reivių dainą.
ras, dar “šu nakcely” ir “Ge
gužinė daina,”ir uždanga nu
sileidžia paskutinį kartą.

Gal niekados jokiam kitame 
koncerte taip ščyrai, taip gra
žiai, ir taip entuziastiškai iki 
pat paskutinės gaidos nebuvo 
užsilaikiusi jokia 
tartum visi festivalio 
būtų užsimokėję po 
įžangos. Tas tik yra

gi mū- 
aidiečiai vyrai 
sudrožia “Ka- 
Vėl visas cho- 

Šu nakcely” ir

Ir aš tikiu, kad kas 
nusimanančių 

ir vaidybo- 
programos 
Veikiausia 
skaitysite

publika, 
dalyviai 
šimtinę 

prideda
muoju įrodymu; jog visi festi
valio programos pildytojai, 
tiek šeštadienį, tiek sekmadie
nį, laimėjo publiką, ją sužavė
jo, ją pilnutinai patenkino.

Well, lai tiek ir užteks. Ki
tas gal pasakys: kodėl šioje 
visoje ilgoje litanijoje kores
pondentas nepažymėjo jokių 
n eti k si u m ų, j o k i ų tr u kum ų ? 
Nejaugi jų nebuvo? Nejaugi 
visi artistai visas savo užduo
tis atliko visu šimtu procentų 
gerai, visiškai tobulai?

žinoma, kad taip nebuvo. 
Jokioje veikloje, jokiose pas
tangose nėra ir negali būti pil
nos tobulybės. Neviskas buvo, 
suprantama, tobula šiame fes
tivalyje. Kritiškai apžiūrai bū
tų galima surasti nemažai me
džiagos.
nors iš geriau 
muzikoje, dainoje 
je, tokią festivalio 
apžiūrą padarys, 
apie tai daugiau 
Meno Skyriuje.

Net ir mano meniniai neįgu
dusi akis šį-tą pastebėjo, net 
ir mano nemuzikališka klausa 
šį-tą nugirdo, prie ko būtų 
galima “prikibti” ir pakritikuo
ti. Trukumų ieškant, galima 
surasti kad ir pačiuose geriau
siai atliktuose punktuose. Pav., 
galėčiau pastebėti, jog, man 
atrodo, vaidinimas “Nugrimz
dęs dvaras” perlėtu tempu 
ėjo, net užpuolime ant pilies 
nepasirodo reikalingo gyvumo 
tiek dainoje, tiek vaidintojų 
laikysenoje; visa eilė solistų 
galėtų ir turėtų pasimokinti 
būtinai reikalingo judesio pa
gilinimui, pagyvinimui dainos 
ir muzikos; dauguma solistų 
dainos žodžius “suvalgo,” jų 
tinkamai neištaria, klausovas 
negali suprasti, kokioje kalbo
je dainininkas dainuoja; gali
ma būtų “prikibti” net ir prie 
Worcesterio aid iečių, pav., ga
lima būtų primesti, kad daž
nai pas juos pora balsų išsi
skiria, nustelbia kitus balsus, 
pakenkia bendrajai harmoni
jai, galima būtų ir daugiau ne

Protingi riteriai 
melsis už taiką

Brooklyno Flatbush srities 
katalikiškos organizacijos 
Knights of Columbus vadeivos 
sugalvojo visiškai protingą 
dalyką, būtent, pasimelsti už
taiką. Bus kalbamas rožančius mokyklose 
ir laikomos mišios. Pamaldas 
už tai|<ą organizuoja šios or
ganizacijos sritinė taryba.

Ceremonijos įvyks ateinant) 
sekmadienį ir prasidės 3 vai. 
popiet: Riteriai organizuotai 
maršuos į pamaldas. Pamal
dos įvyksSt. Thomas Aquinas 
bažnyčioje, 3915 Flatlands 
Avenue.

Labai gerai būtų, kad pa
maldose irž taiką dalyvautų ir 
tie tikintieji lietuviai bei jų 
vaikai, kurie kasdien meldžia
si už karą. Koresp.

Jau prasidėjo masinis 
New Yorko miesto vai
ky čiepijimas nuo polio

Pagaliau1 kaleina atėjo ir 
New Yorko vaikams. Vakar 
prasidėjo masinis čiepijimas 
nuo polio (vaikų paralyžiaus). 
Prie čiepijimo pirmą dieną 
darbavosi astuoni šimtai žmo
nių. Įčiepyta 30,000 vaikų, 
čiepijimas buvo- atliekamas 
134 mokyklose. Parapijinėse 

vaikų čiepijimas 
prasidės šiandien, penktadie
nį. Manoma, kad pirmoji da
lis programos bus užbaigta 
bėgiu vienos savaitės ir de
šimties dienų, šioje dalyje bus 
įčiepyta 250,000 vaikų. Sako
ma, kad tik labai mažas pro
centas tėvų atsisako leisti vai
kus čiepyti Salk čiepais.

NEW YORK
HELPWANTED—FEMALE

Namų 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 >r valgyt, priskaitant mažą al
gą. Paliudijimai. HY. 5-0858.

(97-100)

| NEW YORK
r_______________________

REAL ESTATE

Kariniai laivai bus 
atidaryti publikai

šalies laivynas prisiuntė j 
New Yorko uostą didžiulį 45,- 
000 tonų talpos laivą “Wis
consin”1 ir devynis kitus kari
nius 
dari 
ti ir 
Įima
šeštadienį, geg. 20 ir 21 d.d. 
Laivas 
Pier 88, North 
48th St., Manhattan.

Kiti keturi laivai bus Pier 
26, Beach St. ir North river. O 
laivas “Salamonie’’ stoves 
Brooklyno šipjarde. Pamaty
mas ir apžiūrėjimas laivų yra 
nemokamas.

laivus. Jie bus laikomi at- 
New Yorko publikai iei- 
apžiūreti. Laivus bus ga- 
pamatyti penktadieni ir

Wisconsin” stoves
River, prie

Ragina tėvus įsitraukt 
kovon prieš nepilname
čiu chuliganizmą

Naujasis Apšvietos Tarybos 
prezidentas, Mr. Charles II. 
Silver, esąs labai susirūpinęs 
nepilnamečių vaikų išdykavi
mu. Jis sako, kad prieš tai 
neužtenka kovoti vien tik mo
kytojams bei policijai. Jis tei
gia, kad šioje kovoje labai svar
bus vaidmuo priklauso tėvams.

Ieško nepaprastu teisė
ju nubaudimui bernioko

Distrikto prokuroro page L 
bininkas Andrew McCarthy 
reikalauja, kad džiūrė būtų 
sudaryta iš tokių žmonių, ku
rie pilnai pritaria mirties 
bausmei. Mat, jis reikalauja, 
kad 15 metų William Blan
kenship nužudytojas 17 metų 
Frank Santana būtų nuteistas 
m.irtin.

Majoras ruošia planą 
algų pakėlimui

Visiems New Yorko miesto 
viešųjų mokyklų mokytojams 
bus pakeltos algos. Bendrai jų 
algų priedas kaštuos $13,500,- 
000. Algų pakėlimą gaus 40,- 
000 mokytojų. Majoras Wag
ner sako, kad dabar jis ruošia 
algų pakėlimui planą. Planas 
būsiąs gatavas ateinančią sa
vaitę.

tikslumų, netobulumų surasti 
ilgoje dviejų dienų festivalio 
d a i n os- m u z i k os programoj e. 
Bet tie netobulumai nebuvo 
tokiais, kurie būtų sugadinę 
abelnąjį labai, gražų, labai gi
lų įspūdį, kuris gavosi šiame 
festivalyje. Abelnai paėmus, 
kiekvienas ir visi programos 
pildytojai savo užduotį atliko 
gerai, pagirtinai, puikiai.

Visas festivalis praėjo labai 
tinkamame “Tegyvuoja lietu
viška liaudies daina” ženkle. 
Mes jį ilgai atsiminsime., 

Nekritika*

Statys milžinišką 
bažnyčią centrą

Neužilgo ant viso miestinio 
bloko prie Riverside Drive tar
pe 119th ir 120th Sts. pakils 
milžiniškas 17 aukštų pastatas. 
Tai būsiąs protestantiškų baž
nyčių suvienytas centras. Vie
tą centrui paaukojo milijonie
rius John D. Rockefeller, Jr. 
Pastat.ymas kaštuos daug mili
jonų dolerių. Centre dirbs 3,- 
000 darbinin. štabas. Panašai!8 
bažnytinio centro nesiranda 
visoje Amerikoje.

Miesto "sales tax” 
pasilieka amžinais

Miesto Taryba be jokių pa
taisų priėmė pasiūlytą miesto 
budžetą. Tai didžiausias bu
ri žetas visoje New Yorko 
miesto istorijoje 1955-1956 
metais miesto valdžia išleis 
$1,782,335,683.

Taryba taip pat nutarė pa
likti amžinais 
“sales” taksus, šitie taksai per 
metus valdžiai 
800,000.

Miesto Tarybos narys Stan
ley M. Isaacs, pažangus re- 
publikonas, bandė įnešti nors 
šiek tiek ekonomijos, bet jo 
pastangos buvo daugumos at
mestos. Jis, pavyzdžiui, reika
lavo, kad Komercijos Depart
mente būtų panaikintos* nerei
kalingos 27 vietos, kurios kaš
tuoja 
Taipgi jis 
Darbo 
kurios 
238 per metus.

miesto 3 proc.

duoda $224,-

per metus $156,675.
siūlė panaikinti 

Departmente 12 vietų, 
miestui atsieina $73,-

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA RŪMAI

Pasirandavoja 5-4-2 rūmų apart- 
mentai. Taipgi pasirandavoja po 1 
fomišiuoti rūmai. Randos labai pa
tenkinančios pasirandavojant iems. 
310 Devoe St., Brooklyn, N. Y. Te
lefonas STagg 2-1454.

Taipgi turime pardavimui namą 
už patrauklią kainą. Atsikreipusiem 
asmeniškai suteiksime informacijas.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

____________________ L________________

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•O6**ae*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-6172

♦♦♦♦♦♦♦t**************** I

Namą darbininkė-draugė. Turinti 
biskutį patyrimo prie ligonių-prižiū- 
rėti pusiau paralyžiuotą moteriškę. 
Nereikės duoti vaistų, jčirškimų ar 
kilnoti, tiktai kasdien masažuoti 
vieną koją ir ranką. Turi būt vikri, 
švari, priimni ir sutinkanti būti 
kartu su ligone viename kambaryje, 
su vonia. Taipgi prižiūrėti 4 rūmų 
apt. Bronx’c. Puiki proga moteriš
kei ne viršaus 50 m., kuri nori nuo
latinę gyvenimo vietą su" ameriko
niška šeima. Paprastas virimas. 
Tinkama alga. Sekmadieniais nedir
bama. LO. 8-7290 ar rašykite Box 
M16, Room 880, 11 W. 42nd Street. 
N. Y. C.

Rinktiniai medžiais apauginti lo
tai, 2 ir 3 miegrūmių namai. Iciea- 
liški atsistatytojams. $6.950 ir aukš
čiau. Maži jmokėjimai. 80% mort
gage. Shells, nuo $3.200 aukštyn, 
pabudavoti. Prie vandens nuosavy
bės, Pečonic 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.

(87-108)

Smithtown Route 111 — Parduoda 
savininkas. 3 miegrūmiai, Cape Cod. 
Ugnavietė, Aliejus, karštas vanduo. 
Knotty pine attic su 32 pė. Dormdr, 
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 arti mo
kyklų ir transportacijos, ant 100x 
100 žemės ploto. Arti beach. Grei
tam pardavimui tiktai $39.000. šau
kite: RYE 7-0395

(94-100)

Nurses—RN. (2) Dienom. . Pra
leiskite vasarą 7 mailių nuo jūros. 
110 lovų ligoninė. Abelnai 1 ar 2 
lovose ligoniai, skyriuje 18 lovų. 
Pilnas užlaikymas; linksma aplinka. 
Nuolat jei pageidaujama, šaukite ar 
rašykite Supt. Allen Wood Tubercu
losis Hospital, Allenwood, N. J.

FArmingdale 5-6861
(99-105)

Lotai — Parduoda savininkas —• 
Dongan Hills. Kampas Garretson 
Ave. ir Jefferson Street. 40x110 že
mės. Visi įrengimai, gera viela. ^Tin
kama del ranch type namu. Tildai 
$1,900.

Šaukite: EL. 1-3058
(97-99)

Reikalingos Slaugės. Operating 
Rūme. Šaukite Nursing Office:

NASSAU HOSPITAL
Mineola, L. I.

Pioneer 2-4200—Ext. 277-278
(99-105)

MALE and FEMALE

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, Westt»rookville, N. Y.

(94-96)

REAL ESTATE

Parduoda savininkas. Tuojau uži
mamas, 5 rūmų ranch, ištaisytas, 
attic, atsivėdinimui rūmas, gara- 
džius, 90x100 žemės. Knotty pine 
virtuvė, kombinacija screens ir 
storms. Arti prie parapijinių moky
klų. Greitam pardavimui $11,900. 
Del pamatymo šaukite: Huntington 
4-7898-J.

Dėmesio! Tikras Bargenas. Hun
tington Station, parduoda savinin
kas, 4 rūmai ir maudynė. Cape Cod, 
erdvus attic. Garadžius, !4 akro že
mės. Skiepas, šaldytuvas, skalbia
moji mašina, blinds, storms ir 
screens. $9,900. šaukite:

HU. 4-8879-M
(99-101)

Parduoda savininkas. Holstville. 
Greitam pardavimui. Capo Cod sti
liaus, 3 miegrūmiai, storms, screens, 
ugnavietė, pilnas skiepas. Garas, 
aliejaus šildymas. 2 karam gara
džius, dar 2 budinkai. Tik $12,500.

Patchogue 8-8948-R
• (99-101)

Nepaprasta Proga. Gražiai ištai
sytas kiemas ant 2 akrų žemės, 3 
miegrūmių namas. (Valgymui rū
mas, gyvenimui rūmas, porčiai ir 
garadžius). Aliejaus šiluma. Green
house. Savininkas ims 5% mortgage. 
$22,000. Pleasantville mokyklos sri
tyje. Tel. PI. 2-1775-R

(99-102)

Pasirandavoja—Rocky Point, L. I. 
8 naujai pabūdavo! i bungalows. Vz 
bloko nuo beach. Išnuomojama mė
nesiui arba visam sezonui.

Šaukite: LA. 8-0687 
ar 

FL. 7-8085
(99-102)

Yonkers — Sherwood Parko apy
linkė, 4 šeimų, iškaitant lotą. Nau
jas apšildymas ir plumbing. Nueina
mas tolis i bažnyčias ir mokyklas. 
Savininko apartment as tuojau už- 
imtinas. Nupigintai parduoda už — 
$20,000. BE. 7-6922

(99-101)

St. James, L. I. 85 metų senumo 
namas, labai puikiose sąlygose, gra
žus sodas. 7 rūmai. Screened por
čiai, šiltas vanduo, aliejaus šiluma. 
2 karam garadžius. Visokie įtaisy
mai. Ant 1/3 akro žemės. $13,500. 
B. Elizabeth West, Lake Ave., St. 
James, L. I. Arba šaukite: Stony 
Brook 7-0675.

(99-102)

Pieninė Fauna. 320 akrų žemės, 
45 galvos galvijų ir visi įtaisymai. 
Prie gero kelio. Pardavimo priežas
tis — senatvė.

KARL DEHMEL 
Andes, New York

(99-101)

Parduoda savininkas — Merrick. 
Didelis 5 rūmų namas, 2Vi maudy
nės, Modemine beržo virtuvė, pri
sideda daug gražių ekstra dalykų. 
Išimtinai gerojo vietoje. Ideališka 
del mokyklų. Ant 105x180 žemės 
ploto. Apkainuota $20,500.

šaukite FR. 9-7596
(97-103)

Ardsley, 4 Vz 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 lauke. GI mort
gage. Piestom nueinama j katalikų 
bažnyčią. $18,000.

Tol. Dobhs Ferry 3-7469
(97-99)

Glen Head Park — parduoda savi
ninkas stipriai kostumeriškai buda- 
votas, naujas mūrinis namas, at
tached garadžius, 5 rūmai, IVz mau
dynių, plesteriuotos sienos, ugna
vietė, šiltu vandeniu aliejus šildo
mas, pilnas skiepas. Ant V2 akro 
žemės, arti prie kelio geležinkelio 
stoties. Mažas įmokėjimas. Greitam 
pardavimui tik $19,500.

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

Hempstead parduoda savininkas. 
19 ir 21 Elm Avenue, 50x200 žemės, 
viena krautuvei patalpa su 3 ap
art mentais, 1 bungalow, 3 rūmai. 1 
bungalow 7 rūmai. Geros jeigos, 
maišytai apgyventoje 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, IV2 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’/2 rūmų kiekvienas, ištaisytas 
skiepas, aliejum šildomas, 2 karam 
garadžius. Arti mokyklų. $85 už 
apartment ą 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 kaimynystė.
Puikiame stovyje. 1
Tiktai $10,500 HE. 3-8810

(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 į 2 Šeimų namą. Knotty pine 
virtuvė. Rašykite: Box M-18, Room 
880, 11 W. 42nd St., N. Y. C.

(98-104)

Oceanside—Parduoda budavotojas: 
—nupigintai! Tik ką užbaigtas gra
žus Cape Cod namas. 4 Va 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 Smlrcich, 298 
Weidner Ave., Oceanside (nuo Long 
Beach Rd.)

(93-96)

Užmiestyje nuosavybė. Vištų far- 
ma, 8 rūmų namas, 3 karam mūri
nis garadžius, priskaitant 4 rūmų 
apartmentą viršuj, gilus šulnis, gra
žiai užlaikoma barnė ir nudttw)*bė. 
20 mailių nuo New Yorko. wiina 
$64,000. Del pasimatymo: G. J. 
Magrath & Son, 119 South Main 
St., Spring Valley, N. Y. Phone 6- 
0891. '

(99-105)
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