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KRISLAI
Nauja “šluota.”
Platus užmojis.
Gabus muzikas.
“Elektrinės smegenys.”
Kur garantija?

Rašo A. Bimba

Man atrodo, kad šiuo tarpa 
labuti gražiai 
t...... r:..... r.
bė. J <1-4 netrūksta 
Centro valdybos 
verbavimo vajus eina puikiai 
Daug pažangiu organizaciji, 
įstoja.

darbuojasi Lie
tuviu .Vieno Sąjungos vadovy- 

iniciaty vos. 
nauju nariu

tro iniciatyva ir energija neiš 
vengiamai turės išsilieti i ko 
lonijas. Visur turėtu sustiprė 
ti pažangioji meninė veikla.

Gal dar peranksti. bet man 
labai norisi karštai pasveikin
ti southbostoniečius. Gal jiems 
ir pavyks iš numirusiu prisi
kelti chorą. Tai būtu labai 
gražus pažangos laimėjimas.

Beje. LAI b valdyba gerai 
padarytu, jei sistematiškai sa
vo veiklą populiarintu ir dien
raštyje Vilnyje. Nors Vilnis 
neturi specialaus skyriaus, bet 
puikiai žinau, kad jos red a k- j 
toriai prisiųstą medžiagą la-

Laikinai sustabdė!
vaikų skiepijimą

Washingtonas. • 
laikinai -sustabdė vaikų 
skiepijimą daktaro Saiko

— Valdžia i perėmusi Saiko skiepo kon-

išrastais skiepais. Skelbia
ma, kad vedamas kruopš- 

. tus tyrinėjimas ir’po kelių 
dienų bus paskelbti rezul-| 
tatai. Daktaras L. Scheele, 
vyriausias sveikatos parei
gūnas valdžioje, sako, kad 

j jis “neprarado savo pa
sitikėjimo Saiko vaistais,” 
bet jis ragina skiepijimą 
tuo tarpu sulaikyti.

Mat, kaip yra žinoma, 
nemažai vaikų, kurie jau 
buvo skiepyti, apsirgo pa
ralyžium. IŠJ karto manyta, 
kad kalti tik vienos firmos 
(Cutter laboratorijų) pa
gaminti vaistai, bet dabar 
Įtarimas keliamas, kad visų 
firmų vaistai turi nedate- 

i klius, netikslumus.
! Patarimas, ne uždraudimas

Valdžia pabrėžė, kad ji

ti’olę, jeigu būtų kruopščiau 
tikrinusi juos, jeigu būtų 
palikusi mokslininkams la
boratorijose, universitetuo
se gamybos reikalą, o ne 
perdavusi privatinėms fir
moms, viskas būtų buvę ge
riau.

Iš viso 6,00(),q/)0 vaikų jau 
buvo skiepyti. 44 jų susir
go.

Amerikos karo

Paskutiniai
Saigonas. — Premjeras 

Dienias sakė per radiją, 
kad Pietinis Vietnamas ga
li apsieiti be Bao Dai, ku-

kas vaikų, bet to neuždrau- 
- džia. Daugumoje valstijų 
skiepijimas sulaikytas. Tik 
Michigano valstijoje svei
katos pareigūnai pabrėžia, 

! kad ten skiepijimas bus tę- 
Kalbant apie Vilnį, gal bus ! Siamas.

įdomu Brooklyno ir apylinkės i 
pažangiečiams žinoti, jog 
jubiliejiniam suvažiavimui iš ! 
čia su sveikinimais pasiuntėme j 
$246 paramos. Kadangi taip , 
pavėluotai buvo pradėta svei- ; 
kinimus rinkti, tai rezultatais 
galima tikrai pasidžiaugti.

baiNnuoširdžiai sunaudotu.
Laisvėje šitie reikalai, man 

rodosi* yra padengiami gerai. į

sake,

Profesorius J. Žilevičius pra- ’ 
neša, kad jis turįs sutaisęs 1 
“Lietuvišką dainyną.” Jame ' 
telpa apie šimtas dainą su mu- | 
zika. Beveik visas kūrinys esąs j 
taikomas naująją imigrantą ; 
jaunimui.

Prof. Žilevičius vargoninin- i 
kauja Elizabethe šv. Petro iv j 
Povilo bažnyčioje. Jis Ameri- j 
kon pribuvo 1929 metais “spe
cialiai rinkti medžiagą apie 
Amerikos lietuviu muzikinę 
veiklą.” Atvyko ir pasiliko pa
stovia m a ps i g y v e n im u i. t I

Is visko matosi, jog p»-of. 
Žilevičius tebėra pilnas ener
gijos darbuotis ir kurti. Ir mes 
esame girdėję šio darbštaus 
muziko sukurtos muzikos.

Tik labai gaila, kad, matyt, 
sprendžiant pagal pranciško
nų organe telpantį pranešimą, 
šis profesoriaus “dainynas” 
yra gerokai uždarytas fašisti
niais taukais. Pav., sako, esą 
“dainynan” įdėta ir “partiza
ninių dainą,” tai yra, dainą, 
kurias Lietuvoje dainuoja 

i miškiniai sutvėrimai, pasivadi
nę partizanais.

Jei tas tiesa, tai prof. Žile
vičius tą savo “Lietuvišką dai
nyną” sugadino.

Vincas K a p s 11 k a s- M i c k e v i - 
jčius sakydavo: Tik vienas 
šaukštas smalos, įpiltas į bač
ką medaus, sugadins visą me
dų 1

Daktaras Scheele 
i°^ j kad gal dar šios savaitės 

pabaigoje bus paskelbta, 
kad skiepijimas vėl leisti
nas.
Tai administracijos kalte

Senatorius Richardas L. 
Neuberger is (dem okra tas 
iŠ Oregono) pareiškė, kad 
sveikatos reikalu sekretorė 
Oveta Culp Hobby* ir visa 
Eisenhowerio administraci
ja labiausiai atsakomingi 
už apgailėtina padėtį, kuri 
susidarė ryšyje su vaikų

veteranai jau 
T. S. sostinėje 
Juos iškilmingai priėmė 
prie Elbos sutiktieji 
Sovietų Sąjungos kariai

Maskva. — 9 amerikiečiai 
veteranai atvyko Maskvon. 
Tai karo veteranai, kurie 
apie 10 metų atgal pirmieji 
prie Elbos Vokietijoje suti
ko tarybinius karius. Tie 
veteranai nuskrido Pary
žiun, iš kur tarybinis or
laivis juos n u s k r i s d i n o 
Maskvon.

. Ten aerodrome jų laukė 
daug žmonių, tarp jų ir ta
rybiniai veteranai, kurie 
buvo prie Elbos. Keli ame
rikiečiai ir tarybiniai ka
riai vieni kitus pažino. Iš 
aerodromo jie buvo nuvežti 
i viešbutį ir tą patį vakarą 
i kino-teatrą. Paskui jiems 
teko dalyvauti banketuose, 
susitikimuose, Berlyno už
ėmimo minėjimuose ir tt.

Sovietų spauda labai pla
čiai apie tuos amerikiečius j 
veteranus rašo.

grįžti namo.
Paryžius. — Dulles, Mac- 

millanas ir Pinay pradėjo 
pasitarimus. Vienoje sesi
joje su jais tarėsi ir Ade- 
naueris. Macmillan a s pa
kartojo britų nuomonę, kad 
reikia, kuo greičiau laikyti 
Eisenhowerio , Bulganino - 
Edeno - Faure pasitarimus. 
Sakoma, kad Dulles jau ir
gi pradeda sutikti su ta 
nuomone.

Pekinas.— Britanijos ko-, 
munistų partijos generali
nis sekretorius Harry Pol- 
litt baigė savo vizitą Liau
dies Kinijoje ir išskrido 
Britanijon. Kitas britas 
komunistas, Robert' Stew-Į 
art, kuris vyko su Pollittu, 
dar nekuriam laikui lieka 
Kinijoje.

baigti Scelbos 
koalic. valdžia

Jis sakė, kad jeigu val
džia būtų iš pat pradžios

Zilliacus vėl kandidatuoja 
kaip darbietis parlamentan

Manchester, Anglija. — 
Gorton industrinio prie
miesčio darbiečiai savo kan
didatu parlament i n i u o s e 
rinkimuose išstatė kairų 
darbietį Konni Zillįacus’ą. 
Dešiniųjų darbiečių kandi
datas, buvęs ministras ir 
artimas Attlee draugas Sir 
Frank Soskice, buvo palik
tas nuošalyje.

Zilliacus per ilgus metus 
buvo parlamento narys. 
Karo metu ir po karo jis 
glaudžiai bendradar b i a v o 
su komunistais. 1949-tais 
metais jis dalyvavo pasau
liniame taikos kongrese 
Paryžiuje. ■ Jis tada buvo 
išmestas iš Darbo Partijos, 
bet 1952-rais metais vėl pri
imtas.

Rooseveltiene nepriimsianti 
pensijos, kurią jj gali gauti

pensijos, 
senatas

zidento Roosevelto našlė 
Eleanor Roosevelt sakė, 
kad ji jokiu būdu nepriims 
$22,000 metinės 
Kaip yra žinoma,
•nubalsavo duoti tokias 
pensijas eks-prezidentams 
(Hooveriui ir Trumanui), 
taipgi jiems duoti raštines 
ir apmokamą raštinės per
sonala, v

Kadangi Rooseveltiene 
buvo artima savo vyro ben
dradarbė, tai senatoriai iš
reiškė nuomonę, kad ji tu
rėtų gauti pensiją savo mi
rusio vyro vieton. Bet Roo-^ 
seveltienė atsisako 
pensiją priimti.

tokia

Šia o jums naujos akys — 
“elektrinės akys.” Jos jau 
naudojamos armijos reika
lams. Tik viena tokia “akis” 
tik viename Detroite išmetė iš

(Tą** 4—tame puslap.)

Paryžius. — Sovietų Są
jungos pasiuntinybė pa
skelbė, kad ji šią vasarą 
duos vizas francūzams tu
ristams, kurie nori vykti i 
TSRS. ' ,

Londonas.—Kolonijų rei
kalų ministras Hopkinsas 
sakė, kad britai žūt-būt 
bandys išsilaikyti Kipro sa
loje. “Ta sala mums yra 
gyvybinė, nepamainoma,” 
sakė ministras.

Pekinas.—Nehru pasiun
tinys Krišna Menonas at
vyko čia.

pranešimai ■ Paminėjo Vokietijos 
pasidavimo sukakti

lipo iš orlaivio Maskvo
je, buvo newyorkietis M. 
Schulman. Ji pasveikino 
pulkininkas Porfi r ievas, 
kuris sutiko amerikiečius 
prie Elbos 10 metu atgal. į 
Jis pasveikino amerikiečius 1 
kai]) “mūsų prietelius, mū-j 
sų ginklo draugus, kurie 
kovojo prieš fašizmą.” i

■

Maskva.— Tarybų Sąjun-1 
ga. paskelbė, -kad draugiš-i 
kūmo paktai su Britanija ir! 
Francūzija neturi galios, 
nes anos dvi šalys tapo Va
karų Vokietijos sąjunginiu-! 
komis.

Independence, Mo.—Eks-1 
prezidentas Trumanas mi-1 
nėjo savo 71-mą gimtadienį. 1 
Ta proga jis ceremonialiai 
iškasė pirmą kastuvą že-j 
mes pamate jo vardo biblio
tekai. Toje bibliotekoje bus 
laikomi visi jo valdiški ir 
asmeniški dokumentai.

gali (Žukovas priėmė

loma. — Dešiniųjų soči-

Berlyno darbo
e

žmonių paradą
Berlynas. — Berlyno iš

laisvintojas maršalas Žu
kovas, kuris dabar yra Ta-skelbė, kad jis ir dar't-rys 

jo partijos nariai pasi
trauks iš koalicinės Scelbos | 
valdžios. Saragatas sakoj 
ko prezidentiniai rinkimai I 
rodo, jog krikščionių demo
kratų partijoje nėra vieny
bės. Pasėkoje, sakė jis, de
šinieji socialistai turi per
svarstyti iš naujo savo po- jeru Grotewahlu ir 
ziciją.

Kaip yra žinoma, Italijos 
prezidentu buvo išrinktas 
liberališkas krikščionis de
mokratas Gronchi, kuris 
stoja už bendradarbiavimą 
ne tiktai su dešininis socia
listais, bet ir su kairiaisiais 
socialistais, kuriems vado
vauja Ncnni.

Vidujiniai ginčai francūzu 
radikalu-socialistu grupėje

Paryžius. — Radikal-so- 
cialistų partija parlamente 
turi 76 deputatus. 30 jų pa-

testuodami prieš naują kai
resnę partijos vadovybę, 
kurios priešaky j e stovi 
Mendes-France. Tie deši
nieji radikalai sako, kad 
nepaprastas partijos kon
gresas neturėjo teisės iš
mesti - senąją Martinaud- 
Deplat vadovybę ir įsteigti 
naują direktoriatą.

Ar radikal-socialistų par
tija liks pastoviai suskal
dyta, dar nežinia.

Buenos Aires. — Argenti
nos parlamento nariai nu- 
tūra Hsinhua (Naujoji Ki- 
kose nebūtų minimas dievo 
vardas. Priesaika bus de
dama tik konstitucijai.

saugos ministras, atvyko į

New Yorkas.—Nacinės Vo-| vauja Adenauerio valdžią,* 
kietijos pasidavimo dešim-j kurios užsienio reikalų mi- 
ties metų sukaktis įvairiais • nisterija, kaip tai nurodo 
būdais buvo paminėta są-! spauda, susideda iš parei- 
jungininkų sostinėse, taip-igūnų, kurių apie 60% pri- 
gi pačios Vokietijos cen- i klausė prie nacių partijos.

Maskvoje Bolšoi teatre
- - ------ ■ įvyko iškilmingas nacines

supuolė su Vakarų Vokie- * Vokietijos pasidavimo pa- 
tijos ambasadoriaus prisi-; minėjimas. Premjeras Bul- 
statvmu Eisenh o w e r i u i. I 
Tas ambasadorius atsto-1 i

truose.

Susišaudymas 
tarp Indijos 
ir Pakistano

ganinas perstatė maršalą 
Konevą, kuris pasakė pra
kalbą. Jis sakė, kad Tary
bų Sąjunga pageidauja tai
kos ir draugišku santykių 
su visos Vokietijos žmonė- 

; mis, kas reiškia, — ir su

PakistanieČiai nušovė 12
Indijos kareivių Kašmire

New Delhi.—Indijos vai- i 
džia praneša apie rimtą in- [

kistano Kašmire. Trikam
pyje, kur susieina Indijos, 
Pakistano ir Indijos valdo
mo Kašmiro plotai, susišau
dymas prasidėjo tarp Indi
jos ir Pakistano pasienio 
policijos kareivių.

12 indu buvo užmušta.. 
Kiek pakistaniečių nušau
ta, nežinia.

apsaugos 
kad susi-ministerija sako, 

šaudymas tesėsi net devy 
nias valandas.
veikianti Jungtinių Tautų 
stebėtojų komisija atsisku
bino ton vieton ir bandė 
šaudymąsi sulaikyti, bet pa
kistaniečiai šovę ir į autą, 
kuriuo tie stebėtojai važia
vo.

Pakistano valdžia jau ir
gi išleido komunikatą apie 
susišąudymą, kuris, anot 
jos, įvyko Sialkot - Jamų 
apylinkėje. Pakistaniečiai 
turi nuostolių, sako komu
nikatas, bet nesako kiek.

Kai]) yra žinoma, Indija 
ir Pakistanas veda ginčą 
dėl Kašmiro. Kašmiras ge- 

priklauso Indi-

Jis sakė, kad Tarybų Są
junga lošė vadovaujančią 
role naciu sutriuškinime.

Berlyne rytiniame sekto- 
ryje didi demonstracija 
praėjo nro tribūna, kurioje 
radosi Žukovas ir Rytų Vo
kietijos valdžios nariai. Bri
tanijos sektorvje darbinin
kai pravedė demonstraciją 
ir norėjo padėti vainiką 
ant tarybinių karių pamin
klo, bet Vakarų Berlyno 
policija jiems neleido.

Pragoję tos sukakties mi
nėjime dalyvavo svečias iš 
Tarybų Sąjungos, L. Kaga- 
novičius. Panašūs minėji
mai vyko Varšuvoje, Buda-

Kašmiremos tarybinės jėgos 10 me
tų atgal sutriuškino pasku
tinį nacių pasipriešinimą. 
Kartu su Vokietijos Demo
kratinės Respublikos prem- 

prezi- 
dentu Piecku, jis priėmė 
Berlyno darbo žmonių pa
radą Markso-Engelso aukš-, 
tėję. / *

Parade dalyvavo šimtai 
tūkstančių darbo žmonių, 
taipgi uniformuoti daliniai,; 
-Laisvasis Jaunimas, Liau-! 
dies Policija ir fabrikų dar-! 
bininkų ginkluota milicija.; 
Tie karabinais ginkluoti da
liniai, susidedantieji iš dar
bininkų ir darbininkių, yra ografiniai 
uniformuoti mėlynais dar-| jai, bet dauguma tos srities 
bo drabužiais'. Jų buvo! gyventojų yra musulmonai. 
15,000. | Pakistanas dėl to reikalau-

Paryžiuje komunistai ap- 
lipdino nakties metu sienas 
ir tvoras plakatais, kuriuo
se žmonėms primenama, 
jog nacių ainis, Adenaue- 
ris. kaip tik tuo laiku lan
kosi Prancūzijoje.

Kinija priims siuntinius dėl 
joje kalinamą J. A. V. piliečiu

Washingtonas. — Ameri
kos Raudonasis Kryžius su
sisiekė su Liaudies Kinijos 
Raudonuoju Kryžium ir iš
gavo užtikrinimą, kad Ki
nija įleis maisto siunti
nius kalinamiems ameri
kiečiams.

Iš viso Kinijos kalėjimuo
se dabar randasi 44 ameri
kiečiai, 9 jų yra lakūnai, 
kurie laikomi kaip šnipai, 
keli yra kunigai arba misi- 
jonieriai, kurie nusikalto 
Kinijos įstatymams, kiti 
pasauliečiai amerikie č i a i, 
kurie buvo suimti už šnipi
nėjimą, anti-valdišką veiklą 
arba panašius nusikalti
mus.

i Pakistanas dėl to reikalau 
ja Kašmiro sau.

Sovietu Sąjunga padeda kinu 
valstiečiams prieš skėrus

Pekinas. • 
tūra Hsinhua (aujoji Ki
nija) sako, kad skėrių dau
gybės užpuolė Sinkiango 
provincijos plotus 
tiečiams prisieina 
prieš juos kovoti, 
valdžia išsiuntė' kčkpliką 
orlaivių, kad skėrius nai
kinti. Aštuoni orlaiviai tam 
tikslui pribuvo ir iš Tary
bų Sąjungos.

Skėriai jau užpuolė apie 
270,000 akrų plotą Centra- 
liniame ir šiaurvakarinia
me Sinkiange. Sinkiangas 
yra Šiaurvakarinėje Kini
jos dalyje, prie Tarybų Są
jungos sienos.

— žinių agen- tais 
/ • • • T Tr • '

Argentinos policija suėmė 
40 klerikalą demonstrantą

Buenos Aires. — Ginčas 
tarp Perono valdžios ir ka
talikiškos klerikalijos daro
si aštresnis. Klerikalai su
rengė demonstracijas prieš 
Perono nutarimą visai at
skirti bažnyčią nuo val
džios. Peronas pasiuntė 
prieš demonstrciją policiją, 
kuri suėmė 40 demonstran
tų.

| Šį sekihadienį kunigai vi- 
■ sose bažnyčiose iš sakyklų 
! ragino tikinčiuosius eiti į 
savo policijos stotis ir reikš
ti nepasitenkinimą tais areš-

, reikalauti suimtųjų 
katalikų paleidimo.

sunkiai
Kinijos

Nuteisė tris kaip šnipus
Hong Kongas. — Čangša 

mieste Hunano provincijoje 
Liaudies Kinijoje 3 kontr
revoliucionieriai buvo liau
dies teismo nuteisti mirti 
už šnipinėjimą Čiango nau
dai.

Pekinas. — Kinija ir Ja
ponija pasirašė $169,000,000 
vertės prekybos paktą.

ORAS NEW YORKE 
Apsiniaukę, vėsu.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911

Every <lay except Sundays, Mondays and Holidays 
UO-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

President JOHN GRYBAS; Sccr-Treasurer, WILLIAM CHAPELS
Editor. ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ....... $8.00
United States, per 6 months .. $4.50 
Queens Co................ $9.00 per year
Queens Co........ $5.00 per six mos.

Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 
under the Act of March 3, 1879

PO DEŠIMT METŲ
LYGIAI PRIEŠ DEŠIMT metų Berlyne naciškosios 

Vokietijos kariuomenės vadovybė besąlyginiai pasirašė 
po dokumentu, kad ji nugalėta, kad ji pasiduoda.

Daugiau: tasai pasirašymas-pasidavimas reiškė, kad 
vis? Vokietija, viskas, kas joje yra, liekasi valdžioje tal- 

Tarybų Sąjungos, Anglijos ir

tas kan- 
žmonijai,

pasidarė
?ala. 0

KAS KA RAŠO IR SAKO
APIE ŠV. JUOZAPĄ IR 
GEGUŽĖS PIRMĄJĄ

L. Prūseika sako:
“Šv. Juozapas, dailydė. iš 

Nazareto, bus Pirmosios 
Gegužės simbolis. Į jį rei
kės šauktis su maldomis. 
Jis panaikins visas skriau
das, kurias visi šventieji 
nepanaikino per du tūks
tančius metu, v

“Tai popiežiaus , Pijaus 
naujausias išradimas.

“Juo prasčiau popiežiui

labiau jis žiūri į dangų. 
Pernai buvo Pana Marija, 
šiemet šventas Juozapas, 
kita meta vėl ka nors su
galvos.

“Kaip atimti Pirmą Ge
gužės nuo socialistų ir ko
munistų? Bandė Mussoli- 
nis, bandė Hitleris, bandė ir 
Smetona. Noriu pranašau
ti, kad tas pats atsitiks ir 
su jo šventenybe.

“Popiežius sako, kad Pir
mą Gegužės reikia pavers
ti meilės ir harmonijos die
na, o marksistai skleidžia 
neapykantą ir klasių' kovą.

“Per du tūkstančius metų 
bažnyčia skelbia meilę, bet 
darbo žmonės gerai žino, 
kad ta meilė šildo tik ka
pitalistus, dvarponius, iš

organai 
samdos 
lygybes

valdžios 
teisingos 

rasines

SKAITYTOJŲ BALSAI

kinin kų — vyriausiai: 
Jungtinių Valstijų.
' Vokietija iš anksto talkininkų buvo padalinta į zo
nas: rytinė josios zona, kurion Įeina Berlynas, atiteko 
Tarybų Sąjungai; Vakarinė Vokietijos dalis atiteko 
trims kitiems talkininkams: Jungtinėms Valstijoms, An
glijai ir Francūzijai.

Einant talkininkų sutartimi, padaryta iš‘ anksto, 
naciškieji karo kriminalistai, atsakomingi už 
čias, kurias Vokietijos pradėtas karas atnešė 
turėjo būti teisti, kaip kriminalistai.

Vyriausias niekšas, Hitleris, tačiau, pats 
galą, nusišaudamas; Gebelsas taipgi pasidarė
kiti niekšai buvo taiptautinio teismo teisti Niurenber- 
ge ir tie, kurie buvo nuteisti mirti, buvo pakarti, apart 
vieno, Geringo, kuriam pavyko paimti piliulę ir nusi
žudyti kalėjime.

Kai naciškoji Vokietija- žlugo, kai ji besąlyginiai 
pasidavė, pasiliko Japonijos nenaudėliai, įstoję į fašisti
nę “ašį,” kurią jie vadino “Anti-kominternine ašimi.” Su 
japonais imperialistais, tačiau, buvo lengva apsidirbti, 
ypatingai po to,—praėjus trims mėnesiams po naciškos 
Vokietijos pasidavimo,—kai į karą prieš Japoniją įstojo 
Tarybų Sąjunga ir kai buvo panaudota atominė bomba 
ant miestų Hirosima ir Nagasaki.

Naciškos Vokietijos finalas buvo vienas negarbin
giausių žmonijos istorijoje.

Jaltos konferencijoje ir vėliau Potsdamo konferen
cijoje buvo nustatyta, kad Vokietiją reikia nunacinti, 
sudemokratinti ir tuomet suvienyti.

Reikėtų ilgo straipsnio aiškinimui, kodėl visa Vo
kietija ligi šiol nebuvo nunacinta ir sudemokratinta, ko
dėl ji nebuvo suvienyta.

Užtenka pasakyti, kad, mūsų nuomone, mūsų šalies 
vyriausybei vadovaujant, buvo pasiryžta Vakarų Vo
kietiją, esančią Jungtinių Valstijų, Anglijos ir Francū- 
zijos žinioje, iš naujo ginkluoti ir įstatyti į NATO, į 
vakarinių Europos valstybių bloką, atsuktą prieš bu
vusįjį talkininką, Tarybų Sąjungą.

Neperdėsime pasakę, kad visa tai įvyko dėl bai- ' bartiniu Leningradu.

naudotojus.

ONTARIJOS SEIMELIO 
RINKIMAI

KanadiŠkis Liaudies Bal
sas rašo:

“Premjeras Leslie Frost

gus Ontarijas seimelio na
rys, kalbėdamas Pirmosios 
Gegužės mitinge Massay 
Hali, pareiškė, kad konser
vą ta i skubinasi pravesti 
rinkimus, kol jų populiaru
mas dar nesusmuko visai, 
(Konservatai vąldo provin
ciją jau 14 metų.)

“Birželio mėnuo, sakė 
Salsberg juokomis, yra ge
ras mėnuo dėl ištarpinimo 
Frosto valdžios. (Mat, 
Frost reiškia šalną.) 
reiškia šalną.)\

“Salsberg kaltina Frosto 
valdžią daugeliu atžvilgių. 
Jo valdžia nepaisanti net 
savo įstatymų, kas liečia 
darbininkus. Konsiliac i j ų 
tarybos labai užvilkinan
čios savo darbą,

nepaisą 
įstatymų, 
įstatymų.
taipgi sako,* kad 

Frost nenorėjęs matytis su 
Albertos premjeru dėl dujų 
vamzdžio. Kada Albertos 
premjeras Manning pada
ręs vizitą Queens parkui, 
tai premjero Frost visai ne
buvę — jis buvęs išvykęs 
kur tai mokyklos atidaryti.

“Ontariją buvo skaudžiau
siai paliesta nedarbo. Bet 
Frosto valdžia mažai aty- 
dos kreipė į bedarbius. Tik 
p a s k u t i n ė m i s dienomis 
Frosto valdžia Ottawo- 
je p r a b i 1 o apie bedar
bius, apie sveikatos apdrau- 
dą. Kiti sako, kad Frost 
rinkimus paskelbė Ottawo- 
je, provincialių premjerų 
pasitarime su federal i u 
premjeru.

“Darbininkų unijos taip
gi savo konferencijose ir 
suvažiavimuose smar k i a i 
k r i tikavo konservaty višką

M

tari jos seimelio rinkimai 
bus birželio 9. Seniai buvo 
spėliojama, kad On tari jos 
seimelio rinkimai bus šią 
vasarą, bet konservatai vis 
tylėjo apie datą.

“J. B. Salsberg, pažan-! Ontarijos vyriausybę.

Istorinės Leninirrado vietovės
Sukanka 50 metų nuo

sijoje. Jos pradžia tvirtai 
susijusi su Peterburgu, da-

mes, kad Vakarų Vokietija neliktų socialistine šalimi, 
kad ji būtų kapitalistine šalimi, agresyve, nuolat pavo
jinga Tarybų Sąjungai.

PRAĖJUSIĄ SAVAITE Vakarų Vokietija, su arti 
50 milijonų gyventojų šalis, patapo “nepriklausoma.”

Ji patapo “nepriklausoma” po to, kai buvo užgin
tos* Paryžiaus sutartys, leidžiančios Vakarų Vokietijai 
ginkluotis. Jas užgyrė Prancūzijos, Anglijos, Amerikos, 
pačios Vakarų Vokietijos ir kitų NATO valstybių par
lamentai.

Ar Vakarų Vokietija iš tikrųjų bus apginkluota ar 
nebus, liekasi palaukti ir pamatyti.

Bet Vokietija yra perskelta. Berlynas tebėra val
domas “Keturių Didžiųjų.” Rytinė Vokietija tebėra liau
diška ir ji įeina į tarybinį bloką.

Kas toliau?
Vakarų Vokietijoje siautėja naciai: hitleriniai na

ciai ir neo-naciai, naujieji naciai. Jiems rūpi turėti 
tvirtą armiją ir tęsti tuos “žygius,” kurių neužbaigė 
Hitleris.

DABAR KYLA IR TOKS klausimas: Ar Vakarų 
Vokietija, jei ji ir bus apginkluota, galės vaidinti tokią 
rolę, kokią vaidino hitlerinė Vokietija?

Mums neatrodo, kad galės.
Hitlerinę Vokietiją palaikė tie patys elementai, ku

rie šiandien stoja už Vakarų Vokietijos ginklavimą.
Andai, prieš virš 15 metų, Vakarų Europos kapita

listų noras buvo: ginkluokime hitlerinę Vokietiją ir lai 
ji puola Tarybų Sąjungą!

Kai hitlerinė Vokietija buvo apginkluota, ji pir
miausiai puolė ne Tarybų Sąjungą, bet tuos, kurie pa
dėjo jai ginkluotis—Francūziją ir Angliją!

Kodėl negali būti tas pats ir su Adenauerio valdoma 
Vokietija? Argi Stalinas tuščiai kalbėjo, kai jis sakė, 
kad karas gali greičiau kilti tarp pačių kapitalistinių 
valstybių, negu tarp kapitalistinių ir socialistinių valsty
bių? Argi Stalinas nepranašavo, kad Vokietija ir Ja
ponija gali anksčiau ar vėliau sukilti prieš tuos, kurie 
šiandien jas ginkluoja?

Stalinas juk priminė, kad socialistinės valstybės 
niekad nepradėjo karo ir nepradės, nes joms rūpi tai
kus sugyvenimas, koegzistencija. Karus visuomet pra
dėjo kapitalistinės valstybes.

NEŽINOME, nieks nežino, kaip ir kas bus. Bet 
šia proga pabrėžiame tik tai, kas buvo, kas jau žinoma.

VETERANAI PASAKOJA
Leningrade yra įmonių, 

kurios užima svarbią vietą 
revoliucijos metraštyje. 
Tai—Lenino vardo mašinų 
gamykla (buvusi Semiani- 
kovo), Kirovo vardo gamy
kla (buvusi Putilovo) ir ki
tos. Tebegyvena Leningra
de žmonės, 1905 metų revo-. 
liueijos dalyviai.

Štai ką pasakoja trijų re
voliucijų veteranas, Kirovo 
vardo gamyklos darbiniu-, 
kas M. G. Aleksiejevas.

—Putiloviečiai įnešė ypač 
didelį indėlį vystant revo
liuciją.. 1872 metais 
ganizavo pirmąjį i 
o kiek vėliau jų 
sikūrė pirmosios 
mokratų grupės, 
tais gamykloje 
tekintoju pradėjo dirbti 
Kalininas. Jis greit tapo 
putiloviečių vadu ir organi
zatorium. Putiloviečiai pa
garsėjo savo organizuotu
mu ir masiniais išstojimais 
prieš išnaudotojus.

Atmintiną 1905 metų sau
sio 3 dieną putiloviečiai 
pradėjo didelį streiką. Mes

reikalavome grąžinti ketUr 
ris neteisėtai atleistus iš 
darbo draugus, pakelti dar
bo užmokestį, įvesti 8 va
landų darbo dieną. Strei
kui vadovavo bolševikai. 
Tomis dienomis ėmė strei
kuoti visas proletarinis Pe
terburgas — apie 150 tūks
tančių žmonių iš 400 sosti
nės imoniu. v- v

jie or- 
streiką, 

tarpe su- 
socialde- 

1896 me- 
paprastu

ninku judėjimo augimo, ca
rinė vyriausybė sugalvojo 
šlykščią provokaciją. Žval
gybos agentas popas Ga- 
ponas gavo įsakymą orga
nizuoti darbo žmonių eity
nes su peticija carui. Bol
ševikai įspėjo apie ruošia
mą provokaciją, sakė vi
siems, kad caras sutiks 
liaudį ugnimi, aiškino ma
sėms, kad laisvės neprašo
ma peticijomis. Tačiau su
laikyti eitynes į Žiemos rū
mus jiems nepavyko: dau
gelis dar aklai tikėjo caru.

Ir štai sausio 9 d. rytą 
visuose Peterburgo darbi
ninkų priemiesčiuose ėmė 
rinktis tūkstančiai taikin
gai nusiteikusių darbinin
ku.

Kiekvieną kartą, praei
damas pro Narvos vartus, 
prisimenu šiurpius tos bai
singos dienos vaizdus. Toje

Užtenka pasakyti, kad, nežiūrint to, kaip Vakarų 
Vokietija bus ginkluota (jei iš viso bus), ji nebus 
tokia, kokią turėjo Hitleris, 
pasaulis kitoks, 
socialistinėse šalyse, — šalyse, trokštančiose ir kovojan
čiose už taiką.

Mes esame įsitikinę, kad žmonija nesusilauks tokios- 
katastrofos, kokią jai atnešė Vakarų remiamas Hitleris.

Bet tai nereiškia, kad taiką mylintieji žmonės pri
valo rankas sudėję sėdėti, nieko neveikti.

Ne! Tenka nuolat ir nuolat budėti, kad karo treš
kėjai savo tikslų nepasiektų, kad jiems būtų pastotas 
kelias!

Be to, šiandien ir > visas 
Šiandien arti bilijonas žmonių gyvena

vietoje, kur dabar yra so
das, prieš 50 metų susirin
ko tūkstančiai žmonių. 
Prie pat vartų juos užpuo
lė raiti kazokai, pasigirdo 
šūviai. Pirmosios demon
strantų eilės krito. Pasi
girdo mirštančiųjų riksmai, 
sužeistųjų vaitojimai.

Tą rytą salvės griaudėjo 
taip pat už Narvos vartų, 
Kazanės aikštėje ir dauge
lyje kitų miesto vietų. Tą 
dieną darbininkai visiems > 
laikams suprato, kad caras, 
buržuazija ir dvarininkai— 
pikčiausi liaudies priešai, 
kad reikia kovoti ne su pe- 
ticijomiSj o su ginklu ran- ■ 
koše.

Žvėriškas susidorojimas 
su beginkliais darbininkais, 
sukėlė visą darbininkų kla
sę, visą šalį. Liaudis, bol
ševikų raginama, ėmėsi gin
klo. Jau sausio 9 dieną Pe
terburgo gatvėse pasirodė 
barikados. Vyko ginkluoti 
darbininkų susidūrimai su 
policija ir kariuomene.

Po 50-ties Metų
... Praėjo pusė amžiaus. 

Apsilankykime šiandien už 
Narvos vartų, buvusiojo 
Putilovo, dabar Kirovo var
do gamykloje. Ji tapo ti
kru mašinų gamybos gigan
tu. Milžiniškame plote iš
augo erdvūs cechai, aprū
pinti naujausiais įrengi
mais, Iš senosios gamyklos 
kiroviečiai tepaliko vienas 
stakles: jomis kadaise dir
bo jaunas tekinto jas,„Mi
chailas Kalininas.

Kiroviečiai — šiandien 
kovos už Leningrado pra
monės techninį progresą 
vėliavininkai. Tai darnus 
gamybos novatorių būrys. 
Visoje šalyje pagarsėjo šios 
įmonės pirmūnai, kurių 
tarpe yra daugiau kaip 20 
stalininės premijos laurea
tų. Tai plieno virinto jas 
Murzičius, šaltkalvis Zai- 
Čenko, frezuotojas Savičius 
ir kiti.

Kiroviečiai pirmieji Le
ningrade atsiliepė į mas
kviečių raginimą — pradė
ti lenktyniavimą penkme
čio planui pirma laiko įvyk
dyti. Kiroviečiai įsiparei
gojo penkmetinį planą už
baigti iki šių metų gruo
džio 5 dienos, o taip pat 
duoti viršum metinės pro
gramos žemės ūkiui, daug 
liaudies vartojimo prekių.

Didelis kūrybinis pakili
mas būdingas ne vien Kiro
vo gamyklai, bet visam Le- 
ningradui. Šimtai tūkstan
čių darbo žmonių gausina 
šlovingas kovines miesto - 
didvyrio tradicijas, rodyda
mi darbo šaunumo pavyz* 
džius.

Praėjusiais metais šalis 
pažino nemaža naujų Le
ningrado pramonės novato
rių vardų. Plataus atgar
sio susilaukė tekinto j o-ka- 
ruselininko Nikolajaus Lie
pinio iniciatyva Kirovo var
do keliamųjų bei transporto 
įrengimų gamykloje. To
bulai įvaldęs techniką, Lie- 
pilinas tapo socialistinio 
lenktyniavimo už kiekvieno 
darbininko užduoties- virši
jimą iniciatorium. Dabar 
pagaj Liepilino metodą dir
ba daug šalies įmonių.

Lenįngrado pramonė per
nai pirma laiko — gruodžio 
24 d. — baigė metinę pro
gramą. Palyginti su 1953 
metais bendrbs produkci
jos išleidimas išaugo 15%.' 
šiais metais reikia įsisavin
ti daugelio naujų mašinų, 
staklių, tiksliųjų .prietaisų 
gamybą, šalis gaus iš Le
ningrado milžinišką kiekį 
audinių, avalynės ir kitų 
įvairių liaudies vartojimo 
prekių.

Neatpažįstamai pasikeitė1 
ir Streikų aikšte, čia iškilo 
didingas Gorkio vardo KuL e pusl.-Labvė (Liberty)rAntrad., Gegužės (May) 10,1955

žiauri politinė padėtis ir Audros seka viena kit& po 
pelnagrobiai ~~ J------

Žiauri politinė padėtis ir 
pelnagrobių godumas jeigu 
ne vieną, tai kitą kokį kvai
lą dalyką suranda, kad tik 
išprovokuoti karą.

Visokio kalibro 
dyti asmenys rėkia 
diją ir televiziją;

visą šalį, darydamos ^di
džiulius n u o s t o 1 i us Žųio- 
nėms, griaudamos namus ir 
naikindamos žmonių gyvy
bes.

Kuomet kadaise audros 
išgriovė Naujojoje Anglr 
joje žmonių namus, tai did- 
lapiai smarkiai suriko, kad 
tai atomo bombų bandymų 
pąsėkmės. Per radiją taip
gi buvo pranešta, jog tai 
padarė atominės energijos 
bombų bandymai. Bet už 
keleto dienų tie patys pra
nešėjai užginčijo. Sakė, 
tai buvo klaida.

Ne tik žinių pranešėjai : 
pakeitė tuo klausimu savo • 
nuomonę, pakeitė ir tūli 
mokslininkai. Pirmiau sa- ! 
kė, kad yra pavojus daryti . 
atominių bombų bandymus, 
o dabar sako, kad jau neb
esą pavojaus. Kada jie bu
vo klaidingi?

Kiekvienas asmuo Auri 
pagalvoti, nepaisant /o' ar 
jos politinių pažiūrų bei 
religinių įsitikinimų skirtu
mų. Visi turi bendrai ko-' 
voti už taiką. Ypatingai 
moterys privalėtų sudary
ti didelį sujudimą už pasto
vią taiką.

Karai yra niekas dau
giau, kaip legališka žmog
žudystė.

Man rodosi, kad mūsų 
valdovai pertoli nuėjo, taip 
suvaržydami žmonių pilie- j 
tines teises, nepaisydami | 
šalies konstitucijos.

. Šnipų taipgi netrūksta. 1 
Pinigų užlaikymui šnipams 
užtenka. O darbo žmonės 
ramiai neša naštą visokių 
taksų, iš kurių leidžiami 
pinigai tiems, kurie dirba 
nenaudingą darbą.

Gerai, kad būtų galima 
nines bombas, apie jų iš-! susilaukti tos dienos, kada 
tobulinimą. i saulutė skaisčiai užkvies,

Visokie tų bombų bandy- į nustumdama šalin . juodą 
mai sudarė nepastovų orą.; debesį. Bemokslė

pasam- 
per ra- 
spauda 

taipgi pilna tos propagan
dos — ne tik anglų kalba 
dldlapiai, o ir lietuviškieji, 
leidžiami smetoninio ir hit- 

. lerinio plauko sugedusių 
į žmonų.

Kuomet Amerika atidarė 
plačiai duris fašistiniams 
gaivalams, tai visokie pa
daužos, čionai suvažiavę, 
sudarė sunkia atmosfera.

Karas provokuo jamas, 
darbo unijos ardomos, ant 
darbo žmonių dedama vis 
sunkesnė našta. Kuris ko
voja už išlaikymą demokra
tijos, kuris nuoširdžiai ’ ko
voja už pastovią taiką, tas 
esti apšauktas komunistu. 

• Kiti sudėti į deportuojamų
jų sąrašą. O visokie blo
gos valios niekšai, kurie 
ardo ramybę, kurie nori 
privesti pasaulį prie sunai
kinimo, gauna riebias al
gas, nes gina pelnagrobių 
reikalus.

Kiekvienoje šalyje buvo 
dedamos žmonių pastangos, 
kaip ištobulinti industriją, 
kaip padaryti pagerinimus 
visame kame. Dabar, ka
da visko yra, rodosi, tik 
valdovai turėtų palaikyti 
gerą tvarką, tai visi žmo
nės galėtų naudotis .tomis 
gėrybėmis. Visi galėtų gy
venti laimingai, 
nėra. Valdovai ir 
pritarėjai tik

Bet tai]) 
, jiems 

tebekalba
apie atomines ir hydroge-; kAmhnn iii 4 o

Žinios iš Lietuvos
Pasitarimas saviveiklos 

vystymo klausimais
Kauno Medicinos darbuoto

jų profsąjungos komiteto klu
be įvykusiame miesto gydymo- 
profilaktinių įstaigų vadovų 
bei profsąjunginio-kultmasinic 
.aktyvo pasitarime buvo ap
svarstytas klausimas apiie me
ninės saviveiklos kolektyjvų ar
timiausius uždavinius bei prof
sąjunginių darbuotojų uždavi
nius organizuojant vaikų-jau- 
nimo auklėjimo darbą. Prane
šimą padarė partijos miesto 
komiteto agitacijos-propagan- 
dos skyriaus vedėjas Petruš
kevičius.

Ryšium su 195 1 m. lapkri
čio — 1955 m. vasario mėn. 
organizuota visasąjungine me
dicinos darbuotojų profsąjun
gos raudonųjų kampelių ap
žiūra apie šios apžiūros rezul- < 
tatus Kaune pranešimą pada
rė apžiūros komisijos pirmi
ninkas Arbušauskas. Susirinki
mo dalyviai išklausė praneši
mą taip pat ir apie antrąją 
miesto gydymo- profilaktinių 
įstaigų meninės saviveiklos 
apžiūrą.

Goriausiems antrosios mies
to gydymo-profilaktinių įstai
gų meninės saviveiklos -apžiū
ros kolektyvams bei paski
riems atlikėjams įteikti LTSR

Sveikatos apsaugos ministro ir 
Respublikinio medicinos dar
buotojų profsąjungos komite
to Garbės raštai. Garbės raš
tais buvo apdovanoti taip pat 
ir astuoni geriausi miesto gy- 
dymo-profilaktinių ištaigų rau
donieji kampeliai ir vienas iš 
Geniausių, darbe pasižymėju
sių raudonųjų kampelių tary
bos pirmininkų —gydytojas 
Juozas Valatka. A. Z auka

tūros rūmų pastatas su sa
le 2,000 žiūrovų, veikia vie
na iš stambiausių -miesto 
universalinių parduotuvių. 
Streikų aikštėje žėri elek- 
trosuvirinimo aparatų ki
birkštys. Tai statoma 
“Narvos” metro stotis.

Senasis miestas vis labiau 
auga ir klesti.

BALTARUSIJOS MENO 
MEISTRAI VILNIUJE

Į Vilnių gastrolėms atvyko 
grupė neseniai Įvykusios Bal
tarusijos literatūros ir meno 
dekados Maskvoje dalyvių. Jų 
tarpe — Baltarusijos Lenino 
ordino operos ir baloto teatro 

į solistai Baltarusijos TSR/jiau- 
, dies artistai L Bolotinas (te
noras) ir N. Vorvulevas ^bari
tonas). šie broliškos respubli
kos dainininkai, su pasisekimu 
koncertavę Maskvoje dekados 
metu. Tarybų Lietuvoje lankė
si nebe pirmą kartą.

Lietuvos TSR Valstybinės 
filharmonijos salėje įvyko pir
masis svečių koncertas. Pro
gramoje — rusų ir va
karų klasikų operų arijos, 
i’onici nsa 19 baltarusių liaudies 
ii-tarybinių kompozitorių dai
nos.

Koncerte taip pat dalyvavo 
Baltarusijos Darbo Raudo
nosios 
binės 
Efron

Vėliavos ordino Valsty- 
f ii harmonijos solistė I. 
(fortepijonas).

P. Gražys

Tamsta dar nepremi- 
ta» 

Jis kai'
meruoji dienraštį La' 
tuojau užsisakykite.
dieną atneš jums į namus

Leningradas
V. Jonuseva j svarbiausias žinias iš viso pa* 

I šaulio.



Menine drbo žmonių kūryba Klausiniai ir atsakymai Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

DETROIT, MICH.
KETVERI METAI NETEKUS SŪNAUS

LEONARDAS SMALSTIS
Gegužės šeštą suėjo ket- 

veri metai, kai žuvo Kana
doje, Matinenda ežero sri
ty, Leonardas Smalstis, sū- 

Jhus Petro ir Veros Smals-

Kai svajonės mane kėlė 
Visai arti prie tavęs, 
Mano širdį gelte gėlė: 
Kaip labai atskirti mes.
Kalnai, upės, girių plotai

Centriniame Gorkio var
do kultūros ir poilsio par
ke Maskvoje sudaryta sa- 
veiklinių dailininkų — dar
bininkų, tarnautojų, jų šei
mos narių — kūrinių pa
roda.

Prieš šios visasąjunginės 
parodos sudarymą vietose 
vyko saviveiklinio vaizduo
jamojo meno apžiūra. Ap- 

į žiūroje dalyvavo 150 tūks- 
! tančių dailininkų - mėgėjų. 
! Respublikinėse, sričių ir 
miestų parodose buvo eks
ponuota 285 tūkstančiai kū
rinių. Šias parodas aplan
kė daugiau kaip 20 milijo- 

I nu žmonių.
Į Maskvą buvo nusiųsta 

; 4,500 eksponatų. Žiūri, ku- 
I rią sudarė įžymieji tapybos 
meistrai, kruopščiai apžiū
rėjo visus kūrinius. To iš
davoje į Visasąjunginę dar
bininkų ir tarnautojų me
ninės kūrybos parodą buvo

Leonardas buvo baigęs 
mokslą Wayne Universite
te, tapęs inžinieriumi. Dir
bo Chryslerio korporacijai.

Netekę to malonaus jau
nuolio, liūdi tėvai, sesuo 
Anna, švogeris daktaras F. 
Heldt, anūkai Rieky ir 
Geff, ir visi, kurie jį paži
nojo, gerbė ir mylėjo.

Motina, poetą A. Dagilį 
sekant, taria:
Dažnai noriu aš nuskristi, 
Kad pas tave atsidurt, 
Dar kartą tave išvysti, 
Kad mūs praeitį atkurt. )

Mano širdžiai sužalotai 
Toluma—sunki, karti.
Daug liūdesio iškentėjau, 
Daug žaizdų Širdyj jaučiau, 
Tik ‘ prie džiaugsmo

priartėjau, 
sapne tave mačiau.
neteko man gėrėtis:

Kai
Bet
Sapnas dingo nejučiom.
Rodos, nebuvo kur dėtis, 
Siaubiant ilgesio kančiom.
Tiktai brangus tavo veidas 
Suraminimu man bus, 
Kad žiūrėt į šviesų tolį,

| <7 , L v

■ atrinkta daugiau kaip 2,000 
kūrinių. Eksponuoti kūri
niai — tai tikrieji liaudies

I kūrybos pavyzdžiai. Dauge
liu atvejų šioji kūryba sie
kia tikrojo meno viršūnes.

Žiūrovą pagauna gyveni- 
miškumo, laimės jausmas, 
kai jis sustoja ties paveiks
lu “Didžioji šeima,” kurį 
per penkerius metus kūrė 
darbininkai P. Redičkinas, 
I. Družkovas, S. Lomovs-

dailės studijos prie gamy
klos “Kompressor” (Mask-, 
va) klubo dalyviai, skirda> 
mi jam savo laisvą nuo dar
bo laiką. Paveiksle jie pa-

PASKUTINES HITLERIO DIENOS
gal vokiško karininko Gerharde Boldto apsakymą)

imti su savim visas svarbias medžia
gas. Greit po pusiaunakčio mes vėl va- • 
žiuojame į Berlyną.
čia milžiniška gaisro pašvaistė. Mes jau 
sužinojome, kuriose miesto dalyse dega, 
kad neturėtumėm užtrukti dėl apsiau- 
timo.

Mūsų automobilis lėtai suka iš Her
mano Geringo gatvės į siaurą kelią, 
kuriuo važiuojama į fiurerio slėptuvę. 
Naktį čia sargyba padvigubinta. Kiek
viename kampe stovi sargybiniai su 
automatiniais pistolietais ir rankinėmis 
granatomis. Kai tamsu, kontrolė dar 
daug griežtesnė, negu dienos metu. 
Sargybinis priveda mus nuo automobi
lio sustojimo vietos iki įėjimo į slėptu
vę, kuri yra vidujiniame kieme, tai yra 
imperinės kanceliarijos sode, 
d a mus sargybai.

Mes turime nusileisti 37 
nes gelžbetotinio stogo storis 
rai. Fiurerio slėtuvė tėra 
imperinės kanceliarijos bendrojo 
minio statinio sparnas ir susideda iš 
dviejų dalių. Viena iš jų — patalpa pa
čiam Hitleriui, t. y. miegamasis, valgo
masis, vonia, kambarys pasitarimams ir 
priėmimo kambarys. Jie susisiekia su 
kitais penkiais kambariais, kuriuose pa
talpinti profesorius Merelis, Hitlerio ash
mens gydytojas, Hitlerio vilkų veislės 
kalė su savo šunyčiais, ' nedidelis ryšių ; 
mazgas, asmens sargyba ir išvietė. Ko
ridoriuje yra 4 telefono komutatoriai. . 
Nuo šios fiurerio slėptuvės 12 laiptelių 
pasikeliama į viršų, į šiek tiek anksčiau 
esamą svarbiausią imperinės kancelia
rijos požeminės patalpos dalį, kur sau
gomojo dengimo storis buvo tik 1—3 
metrai. Tik paties fiurerio slėptuvė 
buvo visiškai baigta statyti, kai prasi
dėjo kautynės dėl Berlyno.

Štabo būstinė susideda iš dviejų pa
siimtų: “Maibachas I”, kur mes dabar 
esame ir kur yra sausumos kariuome
nės vadovybės generalinio štabo skyriai, 
ir “Maibachas H” (300 metrų į pietus, 
į Viunsdorfo pusę), kur įsitaisė gink
luotųjų pajėgu vyriausioji vadovybė. 
Po žeme pastatytos slėptuvės išmėtytos 
miške ir taip gerai užmaskuotos, kad 
nežinantieji nepastebės nieko ypatingo. 
Netrukus po mūsų atvykimo į slėptuvę, 
mes gauname pranešimą, kad reikia 
laukti oro pavojaus ženklo.

Apie 21 vai. skambina iš imperinės 
kanceliarijos: “24 vai. fiurerio slėptu
vėje įvyks karinis pasitarimas. Priva
žiuoti iš Germano Geringo gatvės. Ge
nerolui Geringui atvežti su savim me
džiagą apie Vengrijos ir Pomeranijos 
frontus”. Hitleris dažnai šaukia tokius 
naktinius pasitarimus, nesiskaitydamas 
su savo pavaldiniais, nes jis pats įprato 
dirbti naktimis. Mums tai reiškia ,tik 
skaudų laiko nuostolį. Guderianą tai 
kaskart išveda iš kantrybės, nes mes ir 

*.šiaip perkrauti darbais. Vos tik aš spė- 
vju padėti telefono ragelį, ir jau vėl 
.skambina imperinė kancerialija: “Dėl 
orinio antlūkio pasitarimas įvyks pirmą 
valandą nakties, dėl viso kito įsakymas 
lieka be pakeitimų”. Vadinasi, vėl bus 
nemigo naktis.

Nuo pat antlėkio pradžios mes jau sė
dime rūsyje, mūsų dviaukštės slėptuvės 
apatiniame aukšte. Kiekviena iš 12 pa
sagos pavidalo slėptuvių turi du aukš
tus. Visos slėptuvės susijungia viena 
su kita požeminiu praėjimu. Be to, ga
lima lygiai taip pat susisiekti su valdy
ba Nr. 500, stambiausia telefonų stoti
mi Vokietijoje. Ši stotis pastatyta 20 
metrų gilumoje. Čia susijungia visi lai
dai kariniams ir svarbiausiems civili
niams pranešimams. Šie laidai suriša 
telefonų mazgus Berlyne ir aplink Ber
lyną su kitomis Europos šalimis, kurių 
priešas dar nėra užėmęs. Visas šitas 
statinys buvo baigtas dar 1939 metais 
ir buvo dar pirmosios vokiečių štabo 

Rūstinęs rezidencija Lenkijos kampani- 
metu ir Vakarų gynybos juostos lai

kotarpiu. Anuomet šeimininkai buvo 
von Brauchičas ir jo štabo viršininkas 
generolas Gald-eris. Po oro pavojaus 
atšaukimo mes vėl pasikeliame į viršų. 
Tai ilga ceremonija, nes kaskart tenka

Horizontą nušvie-

laipteliais,
— 8 met- 

• tik vienas 
pože-

vėl tie patys karininkai, kurie dieną 
tikrino mūsų dokumentus. Mes vėl tu
rime atiduoti, milines ir ginklus, mūsų 
portfeliai vėl kruopščiai apžiūrimi, ir 
mes vėl turime laikytis ramiai ir tartum 
niekui’ nieko po žvilgsniais, kurie tarsi 
nurengia rpus. Paskui mes praeiname 
į priėmimo kambarį ir laukiame. Gude
rianą pasitinka Kaltenbruneris. Bor
manas vėl pas Hitlerį. Po kiek kyko du
rys atsidaro ir Bormanas kviečia įeiti ir 
Kaltenbrunerį.

(Bus daugiau)

vaizdavo šventę kolūkyje ir 
sugebėjo gerai perteikti že
mės ūkio darbo žmonių per
galės džiaugsmą.

Prie Kijevo darbininko 
O. Sevriuko paveikslo “Pa
siruošimas egzarni n ams’ ’ 
nuolat buriasi jaunimas. Jį 
patraukia teisingas artimo 
siužeto atvaizdavimas. Vi
sų žiūrovų dėmesį patrau
kia žvalus, linksmu m u 
trykštantis merginos vei
das, žvelgiantis iš E. Kiri- 
čeko drobės (paveikslas 
“Jaunystė”). Remdamasis 
liaudies tapybos tradicijo
mis, L Tohkichas su dideliu 
nuoširdumu sukūrė “Moti
nos portretą.”

Didelį meistriškumą dai
lininkai - mėgėjai parodė 
peizažų tapyboje. Čia gali
ma pamatyti jaudinamai 
nuoširdų gamtos atvaizda
vimą techniko J. Starostino 
paveiksle “Stumbrai Belo- 
viežo girioje,” M. Mackevi
čiaus, laboranto iš Kijevo, 
paveiksle “Virš Dniepro,” 
buhalterio S. Goriunovo pa
veiksle “Stalinabado apy
linkėse.” Traktorin i n k a s

Klausimas: Mano dėdė 
yra išvažiavęs užsienin. Jis 
nėra šios šalies pilietis. Jis 
turi sugrįžimo leidimą. Bet 
tas leidimas pasibaigs pir
ma, negu jis galės sugrįžti 
Amerikon. Ką jis turėtų 
daryti? Ar jis gali gauti 
sugrįžti leidinio prailgini
mą?

Atsakymas: rp
Ii gauti sugrįžimo prailgi-1 
nimą. Prailginimo prašy
mą jis turi įteikti arti
miausia esančiam Amerikos 
konsulatui, pažymėd amas 
savo gyvenimo vietą Ame
rikoje ir tą -vietą, kurioje 
jis dabar randasi. Taipgi 
turi pažymėti ant kiek jis 
norėtų leidimą prailginti. 
Gali gauti prailginimą ne 
ant daugiau, kaip vienerių 
metų. Prašymą reikia 
įteikti pirma, negu sugrįži
mo leidimas išsibaigia. Už 
prailginmią reikia pasimo- 
kėti $10.

Jeigu, tačiau, jis būtų pa-

vėlavęs paduoti prašymą, 
jis gali kreiptis į konsula
tą su prašymu leidimo su-1 
grįžti į Ameriką kaipo ne- 1 darbo ir patyrimo. Reikalingi geri 
kvotinis imigrantas. Jis tu-1 i)aliQdiIimai- šaukite: Mohawk 4- 

-.. j 4028.

MOTERIŠKE
Abelnas namŲ darbas ii* virimas. 

Guolis nuosavame kambaryje. Gera 
su vaikučiais. Alga pagal atlikimą

Taip, jis ga- i tuotų $25.

kvotinis imigrantas. Jis tu- ’ paliudijimai, šaukite: 
ri tą teisę, kadangi jis bu
vo pastovus Amerikos gy
ventojas, nors ir nepilietis.! 
Gavimas tokio nekvotinio > 
leidimo sugrįžti jam kaš-

Co m man Council

Rochester, N. Y.
Gegužės-May 14 įvyks Gedemino 

Draugystės piknikas. Visi nariai 
turi atsilankyti į šį pikniką. Na
riam įžanga 50c. Nenariams įžanga 
veltui.

Maloniai kviečiame visus Roches- 
terio lietuvius atsilankyti į šį pik
niką. Piknikas bus Gedemino Sa
lėje, 575 Joseph Ave. Pradžia 6:30 
vakare. Gera muzika šokiams ir bus 
skaniu valgių ir gėrimu. Užtikrina
me, jog visi turėsite gerus laikus.

Rengėjai
(91-92)

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

(89-95)

Cleveland, Ohio
L.L.D. 22 kuopa rengia pavasari

nį parengimą su gera vakariene tik 
už $1.00. Įvyks šeštadienį, gegužes- 
May 14 d., L.D.S. Kliubo salėje, 
9305 St. Clair Avė.

Yra skiriamos dovanos šokiams. 
Taipgi bus bufetas su įsigėrimais. 
Geri muzikantai gros įvairius Šo
kius. Kviečiame publiką dalyvauti 
šiame pokilyje.

Rengimo Komisija 
(91-93)

Valstijos prokuroras Javits 
viešai kvietė Wm. Blanken
ship sugrįžti į New Yorką įr 
kovoti prieš blogdarybes. Jis 
buvo žadėjęs iškelti visą šei
mą iš miesto dėl to, kad tapo 
nušautas jaunukas jo sūnus.

Teisėjas Murtagh viena die
na teisme vėl surinko $4,250 
iš prasikaltusių teršime gatvių.

Cleveland, Ohio
Atsišaukimas sukelti 
Hashmall kauciją

Frank Hashmall yra vienas 
iš vienuolikos Smith akto au
kų daugiausia terorizuojamas, 
apie kurį Cleveland*) žiniose 
jau buvo nekartą rašyta. To
dėl ši kartą iškilus jo svar
biam reikalui nors trumpai 
pakartosiu.

Hashmall dar jaunas žmo
gus, dviejų kūdikių tėvas, jau 
apie 7 metai kai terorizuoja
mas tik už tai, kad jis išdali
no lapelius darbininkams pas 
Columbus, Ohio, dirbtuves su 
svarbiais pranešimais. Už tai 
komercinės spaudos sukiršinta 

huliganų gauja sužalojo jo 
namelį, tapo atleistas iš darbo 

i ir Įtrauktas į darbdavių juodą 
motyvais sukurtą, skulptū-'sąrašą, kad jis negalėtų gauti 
rinę kompoziciją. Šią kom-! darbo. Negalėdamas gauti sa- 
poziciją jis kūrė 
kaip dvejus metus.

Įdomūs yra eksponatai, 
kurie rodomi išsiuvinėjimo 
paviljone. Tarnautoja T. 
Nekova eksponavo tarptau
tinių Stalininių taikos pre
mijų laureatų portretus, 
kuriuos ii meistriškai išsiu
vinėjo drobėje.

S. Sotnikovas iš Kazanės 
miesto savo nedideliame 
medžio bareljefe labai po
etingai pasakoja apie Vol
gos - Dono kanalo statybą.

Saviveiklinių dailininkų 
kūrinių p a r o d a, pagal 
TSRS Dailės akademijos 
prezidento A. Gerasimovo 
žodžius, rodo neregėtą ta
lentų vystymąsi Tarybų ša
lyje, saviveiklinės dailės 
kūrybos turtingumą. Įdo
mūs yra ir tie įspūdžiai, ku
rie čia susidaro parodos 
lankytojams. Štai ką rašo 
atsiliepimų knygoje Mask
vos studentai A. Prokofje
vas ir V. Silinas: “Mums 
susidarė puikus įspūdis. 
Dar kartą junti, koks dide
lis yra mūsų liaudies po
traukis prie meno ir kaip 
giliai/ tas menas įsiskverbė 
į plačiąsias darbo žmonių 
mases.” ‘

Pagal džiūrės sprendimą 
parodoje atrinkti geriausi 
kūriniai trijų šimtų auto
rių, kurie bus iškviesti i 
Maskvą, į specialią jiems 
organizuojamą kūrybinę 
konferenciją įžymiems dai
lininkams dalyvaujant.

N. Karincinas

Dėmesiui Norwood, Mass
/

gabus subtilus tapytojas. 
Jis, dirbdamas laukuose, gi
liai pajuto gimtosios gam
tos grožį. Todėl toks žavus 
yra jo etiudas “Beržų gi
raitė.” Daugelio kitų savi
veiklinių dailininkų, tame 
tarpe ir 6 metų mokytojo 
A. Sorokino, peizažai at
skleidžia mums dažnai išti
są nuoširdų paša k o j i m ą 
apie gamtą.

Įvairūs yra meno žanrai, 
kuriuose pasireiškia liau
dies talentai. Šaltkalvis M. 
Vasilčišinas pateikė paro
dai didelę, Puškino kūrinių

Gegužės 22 Mav
Čia įvyks gražus pokilis paramai

Dienraščio Laisvės
Sukėlimui $10,000 Vasariniu Fondo

"Aidsietyno” Kvartetas
Iš New Yorko, Atvyksta Palinksminti Rytiečių

TAIPGI ATSILANKYS I). M. ŠOLOMSKAS

Šią kom
daugiau | vo vąrdu darbo, pamainė pa- 

; varde ir nusipirko autą po 
tapo 

į sun
ku ria-

;varde 
nauju vardu1 ir už tai 
nubaustas ant 1.0 metų 
kiųjų darbų kalėjimą, 
me ir dabar tebesėdi.

Spalio 6 d., 1953 metais, 
Uashmail tapo apkaltintas 
Smith aktu, po kuriuomi jo 
teismas prasidės už 4 mėne
sių. O Hashmallui būnant ka
lėjime nėra būdo pasirūpinti 
visu kuom, kas reikalinga sto
jant į tokį sukomplikuotą teis
mą ir dar bus vedžiojamas re
težiuose į teismą ir atgal per 
kokius (> mėnesius ar daugiau. 
Civilių Teisių Gynimo pastan
gomis ir pagal Civilių Laisvių 
Unijos bei daugelio geros va
lios žmonių spaudimu i teismą 
tapo išgauta parolė, paliuosa- 
vimas ant garbės žodžio, bet 
tas paliuosavimas reiškia tik 
iš dabartinio kalėjimo. Bet su- 
lyg Smith akto kaltinimu, tei
sėjas paskyrė $10,000 kauci
jos. O kurgi biednas ir per ei
lę metų terorizuojamas gaus 
tokią sumą pinigų, dar turin
čiam du kūdikius ir žmoną.

Todėl Ohio Komitetas Gy
nimui Smith aktu1 kaitinamų
jų žmonių 
geros valios žmonės, kad pa
skolintume su lyg geriausia 
savo išgalia į Hashmallo $10,- 
000 kaucijos fondą iki birže
lio 2-rai, nes tą dieną jambus 
suteikta parolė. Tą atlikdami 
duosime tam suvargusiam 
žmogui progą atsikvėpti tyru 
oru. Reporteris

atsišaukia i visus

Bus ir kitokių įdomumų, tad būkite visi šiame popie
tyje, nes turėsime sau daug malonumo.

F i n ų Sveta inė j e
37 Chapel Court, Norwood, Mass.

Prasidės 3-čią valandą dieną

Labai lauksime svečių iš kitų miestų. Norwoodie- 
čiai lankome kitų kolonijų parengimus, tad to paties 
laukiame ir iš kitur.

BALTIMORE. MD
/

PIKNIKAS
Paramai Dienraščio Laisvės

ir

BIZNIERIAMS
Būti kokiame nors biznyje 
nesiskelbti — tai tas pats, 

kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką dared, bet niekas kitas to 
nežino . . . Nori apie savo biz
nį žmonėms pranešti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais
vėje!

Lawrence, Mass.
Sekmadienį, gegužės 29 d., 

Maple Parke įvyks banketas 
panamai dienraščio Laisves. 
Bus labai geri, pasižymėjusiu 
gaspądinių gaminti valgiai, ir 
bus įvairių pamarginimų.

Kviečia kaimyniškas koloni
jas atsilankyti į šį parengimą 
linksmam laiko praleidimui ir 
tuom pačiu kartu paremti ap
švietus reikalą.

Maple Parko Komitetas • psl.—Laisvi (Liberty)'Antrad., Gegužės (May) . 10,

John Lekevičiaus Muzika
Gros nuo 2:30 iki 7-to® valandos vakaro

Kviečiame visus atsilankyti, išgirsti malonių dainų, 
pasišokti, linksmai laiką praleisti gražioje vietoje ir 

tyrame ore.

Menininkai iš New Yorko
Duos Šaunią Dainų Programą

SLOVAK NATIONAL HOME PARK
6526 HOLABIRD AVENUE
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Tyr i n ė j i m ų k om i s ij on i e r i a u s 
Tenney inspektoriai sulaikė 
5,000 svarų mėsos, siunčiamos 
miestiniam kalėjimui ant Ri
kers Salos. Pareiškė, kad mė
sa visiškai ne tokia, kokios pa
reikalauta buvo ir kokia ta 
pristatomoji buvo skaitoma. 
Perdaug riebalų. Vietoje ver
šio, pasukta sena karvė. Avie
nos dalis visai nesužymėta, o 
sužymėtoji atrodė, kad galin
ti būti sužymėta falšvva štam
pą, visai neleista per miestinę 
inspekciją.

Sulaikytoji mėsa pirkia iš 
McKinley parduotuvės, 25 $)th 
Ave., New Yorke.

Tyrinėjimų Įstaiga turėjusi 
nuožiūrą ir padėti stebėjo 
per du mėnesius.

Sušaudė savo šeimą 
ir pats nusišovė
,Alex Miedzwiadok, dipukas, 

So. River gyventojas, pašovė 
nuo jo pasitraukusią žmoną ir 
kitas dvi moteris, žmonos gi
mines. Paskui užsibarikadavo 
namuose. Policijai apsupus, jis 
9 mėnesių amžiaus dukrytę 
laikė priešais save apsaugai 
nuo policijos šūvių. Kai polici
ja pavartojo ašarines dujas, 
jis pats nusišovė.

Sužeistos yra jo žmona 
Sonya, 18 m., jos sesuo Mar
garet ir jos motina Mary Ku- 
charik. Mergytė pavojingai su
sargdinta dujomis.

Prieš trejetą savaičių jis bu
vęs atstatytas iš darbo dėl 
puldinėjimo kitų darbininkų, 
už peštukystę. Unija atsisakė 
jį užtarti.

Šešiolikinį nuteisė 
kaip žmogžudį

Norman Simmonds, 16 m., 
nuteistas už nušovimą James 
Mason, 14 m. Vaikas buvo nu
šautas einant į pasilinksmini
mo centrą, kaip narys priešiš- 
kos jaunukų bandos, šovėją 
gali bausti 20 metų ir iki mir
ties kalėti.

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.)

darbo 350 raštinių darbininkų 
(klerkų) !

Geras daiktas, didelis pro
greso laimėjimas, bet, žiūrė
kite, kokia baisi skriauda to
kiai darbininkų armijai? Visi 
jie sublokšti į bedarbių eiles.

Viename New Yorko didla- 
pyje skaitau tokį antgalvį:

“Jungtines Valstijos mato 
laisvą Vokietiją savo talkinin
ke prieš Sovietus” (N. Y. Tri
būne^ gegužės 6-tą dieną).

• Amerikos talkininkė Tarybų 
Sąjungos pašonėje! Nenorma
lu.

Ką mes pagalvotume, jeigu 
Meksika pasidarytų Sovietų 
talkininke prieš Jungtines 
Valstijas?
” Kitas dalykas: kur garanti
ja, kad ta Vokietija visuomet 
tokioje rolėje ir pasiliks? 
Adenaueris amžinai negyvens. 
Kitiems atsistojus prie Vokie
tijos vairo, gali papūsti kito
kie vėjai. Mūsų vokiečiams su
brukti ginklai gali atsisukti 
prieš mus pačius. Juk taip 
atsitiko per Antrąjį pasaulinį 
karą.

Ar apie tai rimtai pagalvo
jo mūsų prezidentas ir valsty
bės sekretorius?

Gegužės 5-tą New Yorkan 
užklydo netikėta šilima, 86.9 
laipsniai, buvo šilčiausia žino
ma penktoji. Tačiau šilima ne
ilgai laikėsi, vakare liko tik
54 laipjniait

Broo k lyn ieč i ų m e n i n i n k ų
grupė kartą parvažiavo iš 
gastrolės mums jau renkantis 
dirbti pirmadienio rytą ir nu
skubino kožnas i savo darbą. 
Pastebėjau :

—Kaipgi .dirbsite nemigę, 

lietingą, šaltą naktį važiavę, 
pavargę ?

—Tai niekis. Mes patarnau
jame kolonijoms. Kai mums 
bus reikalas, mes juos pakvie
sime, tada jie mums patarnaus 
—atsakė nemigusysis meninin
kas.

Per motus jie daug tokių 
nemiegotų ar mažai miegotų 
naktų gyveno.

Dabar, kada menininkai ren
gia savo Dainų šventę — dai
nų, muzikos ir vaidybos festi
valį,— sugrįžo mintin tas po
kalbis. Galvojau :

Jeigu bent po tiek asmenų 
atvyktų iš kiekvienos tų kolo
nijų, kiek į jas buvo nuvykę 
mūsų menininkų, festivalis 
praeitų didžiu pasisekimu. 
Tiek svečių, priedui prie vieti
nės publikos, subraškintų Au
ditorijos sienas. Užtikrintų 
menininkams ir finansinį iš
teklių darbuotis toliau, nerei
kėtų festivali užbaigti su sko
lomis.

Menininkai savo užduoti

Šimtai newyorkieciu 
užtarė graikus

Graikijos liaudies vadams 
gelbėti nuo mirties komitetas 
New Yorke skelbia, jog Ge
gužės Pirmosios demonstraci
joje virš 206 asmenų pasirašė 
jiems užtarti atvirutes. Taipgi 
suteikė aukų gelbėjimui vė
liausia nuteistų 7 kovotojų 
prieš fašizmą.

Demokratai pasisakė 
už $1.25 minimum

Visi New Yorko valstijos 
demokratai kongresmanai pa
sisakė, kad j ie kongrese rems 
reikalavimą įstatymiškai įves
ti mažiausią mokestį už darbą 
$1.25 per valandą. Visa dele
gacija pareiškė, kad jie romp 
brook lyn ieč io kongresmano
John J. Rooney įneštą bilių 
HR 6, kuris reikalauja Įvesti 
tokią minimum mokestį.

Demokratai sako, jog tas 
“ne vien tiktai pagerintų būvi 
tiems mažiausia teuždirban
tiems darbininkams, bet iš to 
gerintoji ir visos šalies eko
nominė padėtis.”

Gražuolė Sandra Rambeau 
kreipėsi j teismą atgauti mili
jonieriaus Rubinstein firmoje 
užstatytus gražumynus. Skun
de sako, kad milijonierius jai 
paskolino 6,450 dolerių atsi
imti užstatytus kelis gražumy
nus, bet už tai užrakino pas 
save visus jos gražumynus, 
vertės $40,000.

Laisves metinis piknikas, 
Didžiojo New Yorko Apylin
kėje, bus Liepos-July 3,1955. 
National Hall & Park, 65-13 
38th A ve., Woodside, N. Y.

festivaliui atliks nuostabiai 
gražiai, turi nepaprastai tur
tingą programą. Tam darbuo
jasi ne vien Brook lyno, bot 
taip pat ir Naujosios Anglijos 
menininkai.

Augustinas Iešmantą

SVEČIAI CHORAI
llartfordiočiu Laisvės (’bo

ras atvažiuos busti gegužės 
14-tos popietį. Tikisi atsivežti 
ir no choristų svočių.

šeštadienio vakarą taipgi 
pribus ir jau dalyvaus progra
moje Nowarko Choras.

Atvyksta ir Mass, valstijos 
žymusis Aido Choras iš Wor- 
(•ostorio, Mass., su savo solis
tais, duetais, grupėmis, vado
vybėje Jono Dirvelio.

Jau1 užtikrinti solistai išChi- 
ragos, Clevelando, Brocktono, 
o taip pat ir vietiniai, lietuvių 
liaudies meno prūdeliai, ku
rie mums pagražina šventes 
per ištisus motus. '

Festivalis Įvyks jau gale šios 
savaitės, gegužes I I ir 15-tą. 
šeštadienio vakarą programos 
pradžia 7:30, sekmadieni — 
3 vai.

Liberty Auditorija, kurioje 
vykdoma dainų švente, randa
si prie Atlantic Avė. ir IlOth 
St., Richmond Hill, N. Y.

Vietine

New Yorko mieste buvo 
200,000 streikieriu

Jungtinių Valstijų darbo 
statistikų biuro daviniai rodo, 
kad 1954 metais Didžiojo New 
Yorko srityje streikuose daly
vavo 200 tūkstančių darbinin- 
k ų.

Tos pat Įstaigos statistika 
rodo, kad trijose rytinėse vals
tijose — New Yorko, New 
Jersey ir Pennsylvanijos—tais 
metais Įvyko 1,124 streikai, 
apie trečdalis Įvykusių visoje 
šalyje.

Visoje šalyje pernai rapor
tuoti 3,468 streikai, neįskai
tant tų, kurie buvo prasidėję 
1953 metais, ar kurio iš 1954- 
jii motų nusitęsė i šiuos me
tus.

N. Y. kongresmanai 
privalo pataisyti 
Taft-Hartley įstatą

Taip pareiškė New Yorko 
valstijos industrijai komisijo- 
nierius isador Lubiu. Jis sakė, 
jog tai šios valstijos kongres- 
mami “pareiga” tai padaryti, 
jeigu jie nenori matyti indus
trijos išbėginių iš šios valsti
jos. J is tai pasakė kalbėdamas 
žydų labdaringos įstaigos ban
kete.

Komisijonierius sako, jog tie 
New Yorko kongresmanai, ku
rie palaiko trukdymą unijoms 
organizuoti kitų valstijų dar
bininkus, nepasitarnauja savo 
valstijai.

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pajieskokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

Binghamtoniečiai 
atvyks festivaliu

Gauta žinia, kad ateinan
ti savaitgalį įvykiantin me
no festivaliu atvyks bing
hamtoniečiai šimoliūnai, o 
su jais ir dar kai kas.

Ypatingai čia kadaise gy
venusi Šimoliūnienė (Ma- 
meniškaitė) turės malonių 
susitikimu su senaisiais sa
vo draugais bei draugėmis.

Laukiame! S.
I

Federalė Įstaiga tapo 
Įtarta diskriminavime 
v

Now Yorko valstijos rendu 
administratorius Charles Ab
rams kaltino visasaiiškąją bu
tams administraciją, kad jinai 
diskriminuoja mažumas gy
ventojų. Jis sako, jog Federal 
Housing Authority “veik nie
ko neparūpino,mūsų šalies ne- 

Igrams.” Gi dauguma jų yra 
mažiausia uždirbantieji, var
gau iausi mūsų šalies žmonės.

Ta pati padėtis paliečia 
portorikiečius. Jie išvaromi iŠ 
nugriaunamų pastatų. Tose 
vietose'pastatomi gražūs, svei
ki gyventi namai, bet, dėl 
menkų uždarbių, tie išvarytie
ji nebegali i buvusias savo 
namų sritis sugrįžti.

Smerkdamas tokią padėtį 
New Yorke, valdininkas sakė, 
jog padėtis Chicagoje, Detroi- 

i te ir eilėje kitų mūsų šalies 
sričių yra dar blogesne, dis
kriminacija didesnė.

i Žaibas užmušė valtyje
Sykiu su pirmuoju pavasa

rio karščiu ore, ketvirtadienį 
tūlas didmiesčio ir apylinkių 
sritis aplanke audros būriai: 
žaibai, viesulas. Išvartė me
džių, nuplėšė iškabų.

žaibas smogė ir vietoje už
mušė bronxieti jaunuolį Char
les Nickerson, 18 m. Jis šu 
draugu žvejavo sėdėdami 
valtyje netoli nuo Pelham 
Bay tilto. Draugas išliko ne
paliestas. Jis nuplaukė į 
krantą ir pašaukė policiją. 
Pribuvęs daktaras sakė, jog 
jaunuolis tapo užmuštas tuo 
momentu, kai ji smogė, neli
ko vilties atgaivinti.

Vienojo vietoje vėjo sūku
rys nuplėšė 20x4 0 pėdų iška
bą ir tvojo ją ant trijų pasta
tytų auto, visus aptriuškino. 
Kitoje vietoje virstantis medis 
sudaužė ties klebonija pasta
tytą auto. 

. f

Jersey City viesulas nuvertė 
milžinišką plieninę cementui 
pilti formą prie tiesiamojo 
turnpike. Tiesiog užvertė ant 
5 darbininkų. Jeigu jie nebūtų 
pamatę ir suspėję pašokti į 
mažiau pavojingą vietą, būtų 
visi žuvę, sutriuškinti. Užtru
ko 15 minutų prakirsti formą 
ir juos iš ton išgelbėti.

Kai dalimis miesto praūžė 
audros, kitur tik griaustinis 
girdėjosi ir saulė kaitino, o kai 
k in' nei griausmo nesigirdėjo 
— mūsų “miestelyje” viskas 
galima vienu ir tuo pačiu lai
ku.

Žuvo kitas gaisragesys
Dirbdamas prie gesinio 

gaisro 5 aukštų pastate, krito 
ir ten pat mirė gaisragesys 
Frederick L. Cummings, 44 
m., gyvenęs 67-45 Kessel St., 
Forest Hills. Jis per tirštus 
dūmus nešė didžiąją žarną 
ant stogo, ruošiantis iš ten pra
dėti liejimą.

Gaisras kilo Berkson bat- 
siuvykloje, 12 Ferry St., va
kare, kai darbininkai jau bu
vo išėję namo, šapa tuščia. 
Nuostolių būsią apie $200,000.

Ar jau rengiate ką Laisvi* 
paramai?

Jaunuolis nešiojosi 
kojoje kulką

•Robert Zafriato, 16 metų, 
buvęs pašautas kojon balan
džio 24-tą. Su ta kulka kojo
je jis išbuvo iki gegužės 5- 
tos. Pagaliau, nuėjo pas pri
vatinį gydytoją. Tas, apžiūrė
jęs koją, jaunuolį skubiai nu
vežė Į ligoninę, operacijai. 
Kai jo klausė, dėl ko jis nesi- 
sakė pirmiau*, aiškinosi neno
rėjęs tėvams užduoti rūpesti.

Ligoninėje bandė išklausti, 
kas jį pašovė. Jis sakė, jog 
šovėją žinąs tiktai kaip “Gyp
sy Joe.” Bet kai taip vadina
mą jaunuolį pas jį atvedė, jis 
sakė, jog no tas.

Gegužės 22-rą rengiamas 
masinis mitingas pagerbti ve
lionį Einšteiną. Įvyks Carnegie 
Hall. Ten. pat atidengs skap
tuotą Einšteino atvaizdą, 9 
pėdų statulą. Ją pagmino Mit
chell Fields.

Tardo sužeisto trejų 
metų vaiko tėvus

St. Albans gyventojai girdė
jo nuolatinius barnius ir riks
mus naujai atsikrausčiusios į 
122-30 Nellis St. šeimos bute. 
Raportavo policijai. Policija 
rado jų sūnelį, 3 metų, visą 
žaizdose. Nuvežė į ligoninę.

Įvykdžius pirmąjį tyrimą, 
nustatyta, kad jam sumušta 
galvutė, sulaužyta ranka, už- 
juodintos akys, taipgi kad jis 
vos gyvas nuo nedamitimo. 
Kūdikio tėvus, Andrew Rapu- 
ano ir jo žmoną Eltą pašaukė 
tardyti. Jie sakė, būk kūdikis 
nukrito laiptais. Jis esąs pro
tiniai nesveikas.

Prokuroro asistentas, kuris 
kalbino vaikutį, sako, jog jis 
gudrus. Gi toliau tyrinėjant 
sužinota, kad vaiko ranka bu
vo nulaužta prieš apie 4 mė
nesius. Tačiau jis per pasta
ruosius 6 mėnesius pas jokį 
daktarą nebuvęs, negydytas, 
ranka' pati buvusi sugijusi. 
Dabar vėl nulaužta. Dėl tų 
keistumų tėvai pašaukti pas 
teisėją.

Išnaujo įkalintam Pfeffe- 
riui reikalauja tyrinėjimo ligo
ninėje.

New York City
Laisvė pardavinėjama ant 

šių News Stands:
Union Square

14th St. ir 4th Ave.
(ant kampo, kur prasideda 

Klein departmentinė 
krautuvė)

Taipgi 14th St. ir 3rd Avė.

PARDAVIMAI
Pardavimui 2 šeimų mūrinis na

mas. Yra dideli porčiai, garadžius. 
Pilnai ištaisytas basementas. Karš
tas vanduo, garo šiluma. Galite pa
matyti bile laiku. 946 E. 104th St., 
Brooklyn (Canarsie) 36, N. Y.

(86-90)

r——, 

A TONY’S f

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS J 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis J

^MATTHEW AJ:
BĮJYUS

II (BUYAUSKAS) ■ J• • H
:: LAIDOTUVIŲ :;
:: DIREKTORIUS L

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

MArket 2-5172 U

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NAMŲ DARBININKE

Jauna. Paprastas valgių gamini
mas, mažai valyti ir skalbti. Pa
gelbėjimas prie vaikų t 6 ir 3 metų). 
Nuosavas kambarys ir maudynė. 
Gera alga.

Great Neck 2-10213

NAMŲ DARBININKE
Abelnam Darbui. Mylinti vaikus.

Guolis vietoje
KEW GARDEN HILLS

Tel. BO. 3-9232
(91-93)

HELP WANTED MALE

REIKALINGAS
SUPERINTENDENTAS

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

Anglis — Kontraktas
Tel. DI. 6-4975

(87-91)

Užgyrė 3 pigiomis 
rendomis projektus

Miestui planuoti komisija 
nutarė leisti statyti 3 gyvena
mų namų projektus, kuriuose 
rendos būtų, po $10.50 už kam
barį per mėnesį. Juose numa
tyta patalpinti 2,830 šeimų.

Projektų statyba kainuos 
apie $42,000,000.x Jiems tikisi 
gauti finansų iš visašališko
štos vadžios. Vienas jų bus 
statomas žemojoje East Side, 
antrasis — East Harleme, tre
tysis — East Bronx e.

Grupė tėvų atsisakė 
leisti čiepyti vaikus

Tėvai virš pustrečio šimto 
vaikų jau atsisakė leisti čiepy
ti vaikus nu'o polio. Tiek su
žinota patikrinus 81 mokyk
los rekordus. Kiek tokių bus 
per visas miesto mokyklas, dar 1 
nebuvo žinios. Tuo tarpu čie- 
pijimo pradžia buvo atidėta 
iki gegužės 16-tos. . 
. ' . . ——---- ------------

j 43 asmenys Įtarti kaip 
auto nelaimių sukčiai

New Yorke 40 vyrų ir 3 mo
terys pašaukti į teismą. Kalti
na, jog jie sudarę nelegališ- 
kas auto “nelaimes,” kad pas
kui galėtų užvesti bylas gavi
mui iš apdraudų kompanijų 
atpildo už tas nelaimes. Jie 
sakosi esą nekalti.

Kaltinime sako, kad susida
riusi grupė rasdavo bile kie
no apdaužytą auto. Tos pat 
grupės apdraudų agentas pri
pažindavo padarytą nuostolį 
(da'mage). Jų pačių advoka
tas padarydavo dokumentus. 
Jie turėjo ir auto pataisų spe
cialistą, kuris žinodavo kiek 
tuos nuostolius įkainuoti. O 
jei numatydavo, kad nežino
mas agentas ateis apkainuoti, 
nurengdavo visas gero auto 
dalis ir aprengdavo sudaužy
tomis.

Namai po tragedijos 
-nebe tavo namai

Brooklyne tapo areštuoti ir 
sulaikyti teismui po $2,500 
kaucijos penki asmenys, kalti
nami kaip plėšikai už įsilauži
mą į vieno mirusios motinos 
butą. Butas buvo policijos už
rakintas po to, kai jame tapo 
nužudyta Mrs. Rose Grancita- 
no su vyru Peter ir sūneliu 
Peter Jr.

Nužudytosios. moters sūnus 
Angel Vincent Ortiz, nesu
prasdamas ar nenorėdamas 
pripažinti tos drausmės, kuri 
jam uždarė duris į jo motinos 
butą, su keturiais draugais at
važiavo, įsilaužė per užrakin
tas duris ir rakandus išsivežė.

Richmond Hill, N. Y.
L.L.D, 185 kuopos susirinkimas 

j vyks trečiadieni, gegužės-May 11 
d. Nariai malonėkite atsilankyti j 
šį susirinkimą ir kurie dar neužsi
mokėjote duoklių už šiuos metus, 
tai malonėkite užsimokėti.

(91-92)

4 giu!. Latova (Liberty) Antrad., Gegužės (May) 10, 1955

NEW YORK
MALE and FEMALE

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

patyri namų darbininkai. 
Virėjai, tarnaitės, namų darbinin
kai; pavieniai ar poros. Gera alga. 
Greitai gaunami darbai.

DOMESTIC SERVICE INC.
140 E. 59th ST., ELdorado 5-2246

Superintendents, Handymen 
Porters.

For Apartment Houses 
MULLERS AGENCY

403 Bridge St., Brooklyn
UL. 5-3852

REAL ESTATE

Rinktiniai medžiais apauginti lo
tai, 2 ir 3 miegrūmių namai. Idea
liški atsistatytojams. $6,950 ir aukš
čiau. Maži jmokėjimai. 80% mort
gage. Shells, nuo $3,200 aukštyn, 
pabūdavo! i. Prie vandens nuosavy
bės, Peconic Bay. Marių maudyto** 
už 5 minučių. Žuvavimas. Mes li
kome atdarą visada. Ofisas <?įnt Sag 
Harbor, Bridgehampton Turnpike. 
SAG HARBOR 5-0224 —SAG HAR
BOR 5-0743.

(87-108)

GROTE ST. 769 — 2 šeimų, 2 ketu
rių rūmų apartmentai, 1 trijų rū
mų; 9 garadžiai. $22,500. Tiktai 
$7,500 jmokė jimas. Geros jeigos. Už
imt inas tuojau. Šaukite Broker: 
MO. 3-3788.

(88-91)

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

(88-91)

RVE, NEW YORK
Restaurant as ir 12 Stools, A Booths. 
Visi įrengimai, Air Conditioned. 
$2,900. S. Miles, 24 Grove Street, 
Portchesler, New York.

Tel. WE. 9-0583 
(88-^4)

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

(89-95)

Dėmesio! . Parduoda savininkas. 
5th Avė. ir 2nd Si., Brooklyne. Ne
paprastas bąrgenas. 3 šeimų, mūri
nis namas; 17 kambarių, 3 vonios, 
gerame stovyje. Tikėkite ar ne— 
bet. kaina yra tiktai $5,500.

UL. 2-6323.
(90-92)

Parduoda Savininkas. 1-1/3 akrų. 
Gražūs senoviški namai. 11 saulėtų 
kambarių. 7 miegrūmiai, A vonios 
(viršutiniai rūmai gali būt uždaro
mi). Patogu didelei šeimai. Arti pa
rapijinių mokyklų. Dideli atviri ir 
uždaryti porčiai. Maudymosi privi
legijos. Dėl greito pardavimo $34,- 
000. Kviečiamo pamatyt. Bye 7-1831

Hastings (on Hudson). Naujas 6
rūmų namas, 2 maudynės, dailiai iš- 
dekoruotas, pageidaujamoje vietoje. 
Kili (2) namai randasi Ardsley (on 
Hudson) Apkainuoti žemumų 30’s. 
šaukite būdavotoją. .

Hastings 5-0699 Z

Parduoda savininkas — Ardsley, 
Y. 4 miegrūmiai, pribudavotas ga
radžius. Namai su gražiu kiemu, 
prie Si. Matthew’s parapijos. Išklo
ta divonais, automatiška skalbykla, 
gesinis pečius. Greitam pardavimui 
tik $21,500. Pamatymas pagal su
tarti. Šaukit: Dobbs Ferry 3-3912 R.

(91-93)

Parduoda savininkas—Blue Point— 
$8,250. 4 miegrūmiai, patio, daug 
ekstra įrengimų. 78x120, žemi tak
sai, apskritų metų. Taipgi galėtume 
išnuomoti su option del pirkimo. 
Arti beach. Lengvus išmokėjimai. 
Šaukite AX. 7-8944.

Parduoda savininkas — Tarptautinėj 
kaimynystėj, Cape Cod. Daili White 
Plains apylinkė. 5% rūmai, 1 neuž
baigtas, 3 miegrūmiai, 75x100 plo
tas, pilnas skiepas. Alumin, storms 
ir screens. Pribudavotas garadžius. 
Tiktai $17,500. Telefonas: WH. 8- 
7451.

(91-94)

Parduoda savininkas—Garden City.
English Normandy. 3 dideli mieg- 
rūmiai, ugnavietė, rckriaciM. Ivū- 
mas, slate stogas. Patogu j mokyk
las. Greitam pardavimui $22,500 
(firm). Kviečiame pamatyti. 107 
Meadow Street. Tel. PI. 1-3876.

(91-94)




