
I

LAISVĖ—LIBERTY
Vienintelis lietuviu kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose.
Metams prenumerata:

Jungtinėse Valstijose .................  $8.00
Dalls Queens apskrityje (N. Y.) ., 9.00
Kanadoje ............................................. 9.00
Kitur užsienyje ................................ 10.00

Pavienio egzempl. kaina 5 centai

...............................................................................-............

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Daily In

Eastern States
110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19,' N. Y.

Telephone Virginia 9-1827—1828
PRICE 5c A COPY

No. 92 Richmond Hill 19, N: Y., Trečiadienis, Gegužes/ (May) 11, 1955 Metai 44-tieji, Dienraščio 36-tiejL

KRISLAI
Vilnies jubiliejinis numeris.
Ko stokuoja?
Apsilanko L. Nadkevičius.
šiandien kiti čėsai.

Rašo R. Mizara

Vilnis atšventė savo 35-riu 
metu sukakti.

Praėjusio ketvirtadienio chi- 
c^iečiu dienraštis išėjo padi
dintas.! 12-kos puslapiu.

Šiuos žodžius rašant, dar 
nežinau, kaip vyko Vilnies 
bendrovės akcininku suvažia
vimas, praėjusi sekmadienį. 
Tikiu, kad jis buvo sėkmin
gas, geras.

Prikišti būtu galima vilnie
čiams tik tai, kad jie, savo 
jubiliejinė jo laidoje, perdaug’ 
buvo kuklūs ar kaip pasakyti: 
po Įdomiais straipsniais nedė
jo savo tikru pavardžių.

Pas mus kartą irgi buvo 
panašus dalykas.

Kai leidome Laisvės 30 me
tų dienraščio sukakties proga 
padidintą laidą, mažai kas pa
sirašė savo vardą ir pavardę 
po straipsniais.

Kodėl tokiais atvejais slėp
tis po slapyvardžiais, man ne
aišku,—-ypatingai. kai straips
nius rašo žmonės, stovi arti 
lai/fiaščio,

Malį prisimena laikai, kai 
Vilnis buvo tik ką pradėta 
leisti du kartu per savaitę, 
padidinta.

Tuomet jos išleisiuvė buvo 
tarp Archer Avė. ir 2B-th St., 
Halsted gatvėje.

Vieta buvo niūri, tamsi, tie
siog nesinorėjo tame name bū
ti.

Atsimenu, kai mudu su Jo
nu Gasiūnu Vilnį redagavo
me: mažytis, tamsus ir labai 
nesve i k as k a m bar i u k as.

Atsimenu, tuomet Ameriką 
lankė du iš Lietuvos atvykę 
asmenys: žygelis ir Ladas 
Nadkevičius, kuris 1940 mo
tais,—kai Lietuva patapo liau
diška respublika,—buvo Lietu
vos atstovas-ministras Mask
voje.

Būdamas Chicagoje, Ladas 
Nadkevičius, kaip liberalas, 
apsilankė Vilnyje.

Atėjęs i redakciją, kuri bu
vo tamsi, mažytė, .jis lyg ir 
nustebo.

—Tai čia tamstos redakci
jai!— lyg- netikėdamas savo 
akimis, jis klausė šitų žodžių 
rašytojo.

—Taip, čia, ponas.
Jis negalėjo atsistebėti. Nau

jienos, atsimename, tuomet 
skelbė, būk Laisvė ir Vilnis 
gauna iš Maskvos ‘'sanvičių.”

—Kai n jūs, ponai, čia gali
te dirbti? —klausė Nadkevi
čius ( jau miręs) manęs...

Tenka pasakyti, kad Nadke
vičius tuomet nudavė labai 
kairų žmogų. Nesigailėjo jis 
pagyrų ir Vincui K apsuk u i- 
Mickevičiui. Gyrė jis ir mus, 
kad kenčiame tokiame ankšta
me kambarėlyje, redaguoda
mi laikraštį.

Neužilgo vilniečiai sumanė 
pirkti namą, įsisteigti spaustu
vę geresnėje vietoje, kad duo
ti darbininkams patoges
nes patalpas. Tuomet ir buvo 
nupirktas dabartinis namas, 
kuriame Vilnis išeidinėja.

Šis namas, žinoma, kur kas 
apštesnis, geresnis, patogesnis. 
Tiak redakcijos, tiek spaustu-

KETURI DIDIEJI TARSIS ŠIĄ VASARĄ ŠVEICARIJOJE
Prein. Bulganinas vadovauja 
TSRS delegacijai Varšuvoj

[ Tikslas: $10,000

Laisvės Fondo
Austrijos sutartis būsianti 
pasirašyta dar šią savaitę .

Maskva. — Tarybinė de-®
legacija, kuri vyksta Var
šuvon, susideda iš paties 
premjero maršalo Bulgani- 
no, užsienio reikalu minis
tro Molotovo, užsienio rei
kalu vice-ministro Zorino 
ir eilės kitų svarbių parei
gūnų.

Varšuvoje rytoj (trečia
dieni) atsidaro Rytų Euro
pos socialistinių šalių pasi
tarimai dėl vieningo kari
nio gynybos štabo sudary
mo. Konferencijoje daly
vauja Tarybų Sąjunga, 
Lenkija, Čekoslovakija, Ru
munija, Vengrija, Bulgari
ja ir Albanija.

Kaip yra žinoma, socialis
tiniai R. Europos kraštai iš 
anksto buvo Įspėję, kad jie 
sudarys vieningą karinį 
štabą, jeigu bus pradėta 
ginkluoti Vakarų Vokietiją. 
Dabar, kuomet V. Vokieti
ja jau NATO narė, tas 
įspėjimas vykdomas gyve
nime.

' Washingtonas. — Atsto
vų butas pasekė savo komi- 

' siją ir nubalsavo pakelti 
paštininkų algas ant 8.8%. 
Už pakėlimą balsavo 328 
atstovai, prieš 66. Eisen- 
howerio administracija sto
ja prieš tokį algų pakėlimą 
laišknešiams ir pašto rašti
nių tarnautojams. Pats Ei- 
senhoweris žadėjo, kad jis 
toki istatvma vetuotu. 
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Atstovu bute susidariusi 
stipri dauguma už pakėli
mą rodo, kad veto būtu at
mestas, nes daugiau kaip 
du trečdaliai už atmetimą 
balsuotų. Manoma, kad ir 
senatas balsuos už pakėli
mą ir p a š t i n i n k a i gaus 
aukštesnes algas.

Joha'nesburgas. — Rasis
tinė Pietų Afrikos valdžia, 
kuri uždarė vienintelį ne
grų universitetą šalyje, 
Fort Hare kolegiją, sako, 
kad duos leidimą jį vėl ati-; 
daryti.

Sugriuvo nebaigtas statyti! 
didis New Yorko koliseuinas

New Yorkas. — Pirma
dienį popietį Columbus Cir
cle aikštėje Manhattane pa
sigirdo lyg žemės drebėji
mas. Garsas buvo girdimas 
net mylios atstume. Pasi
rodė, kad griūva naujai 
statomas koliseumas, di
džiulis miestiškas pastatas, 
kuris bus naudojamas pa
rodoms ir panašiems daly
kams.

Sugriuvo antrojo aukšto 
grindys, ant kurių darbi
ninkai tik buvo pradėję pil
ti šlapią cementą. Visas 
metalinis grindų tinklas, 
numatytas cemento palai-

Saigonas. — Diemo val
džia konfiskavo visa Binh 
Xuyen sukilėlių turtą, sa
ko pranešimas. Sukilėlių 
vadai, kurie pasitraukė į 
užmiestį arba kalnus, pra
randa teisę atgauti savo 
nuosavybes. Tarp jų nuo
savybių randasi prostituci
jos namų ir opiumo landy
nių.

kymui, nusileido, nusineš
damas su savimi ir ten 
esančius darbininkus. Apie 
50 buvo sužeisti. Keliolika 
dar randasi ligoninėse, kiti 
grįžo namo. Vienas darbi
ninkas, Joseph Lombardi iš 
Brooklyno, dar nebuvo at
rastas antradienio rytą,ka-< 
da manyta, kad jis guli; 
kur nors po griuvėsiais.

Tuojau prasidėjo tyrinė
jimas, kaip ta nelaimė at
sitiko. Manoma, kad meta
liniai ramsčiai, pastatyti I 
pirmame aukšte antro aukš
to grindų parėmimui, buvo 
persilpni. ,
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Du apkaltinti pareigūnai 
nusižudė Elizabethe, N. J.

Elizabeth, N. J. — Buvęs 
policijos detektyvų virši
ninkas kapitonas August 
E. Winkelmann ir gaisrinin
kų komisijonierius Francis 
De Stephan nusižudė vie
nos dienos bėgyje. Kapito
nas Winkelmann as buvo

Vajaus Eigoje
Gavome blanką nuo vieno gero veikėjo, Camdenie- 

čio. Jis surinko $39.00. Aukojo:
Shinkūnas, Barrington, N. J.............................. $25.00
Camdenietis, Gloucester Hts., N. J.....................5.00
Ą. Yuras, Philadelphia, Pa............................... 5.00
K. Vasiliauskas, Philadelphia, Pa. .................. 2.00
U. Guzonienė, Gloucester City, N. J................ 2.00

Nuo atskirų asmenų gauta sekamai:
Laisvės skaitytojas ........................................ $50.00
Liet. Moterų Progr. Klubas, Detroit, Mich. 25.00 
A. ir L. Mainioniai, Johnson City, N. Y.........25.00
Joseph Bachialis, Brooklyn, N. Y........................10.00
John Walins, Anna Maria, Fla......................... 10.00
P. P., Richmond Hill, N. Y. ... ...................... 5.00
V. Kapičiauskienė, Binghamton, N. Y.............. 5.00
John Laurinaitis, Thomas, W. Va.................... 2.00
J. Shaskas, Phila., Iki............ ............................. 2.00
J. Webra, Cleveland, Ohio................................... 2.00
Anton Gitaitis, Middletown, Del........................... 2.00
J. Graibus, Carle Place, N. Y........................... 2.00
A. Matuzas, Mexico. Me.......................    2.00
Ellen Lyben, Detroit, Mich............................... 1.00

L. Prūseika prisiuntė nuo čhieagiečių $13.00 Au
kojo :

Z. Klibienė ......................................................... $5.00
J. & B. Gelgaudai................................................  5.00
V. Vasys .*.......................................  .... 2.00
Tony Boy ...............................................  1.00

Iš anksčiau suplaukė $4,139.18. Dabar gauta $195.00.
Viso gauta $4,334.18. Dar reikia $5,665.82.

Vajus jau eina antrą i 
kurie gavo blankas, dar n 
Prašome pasidarbuoti, kad 
mingai. Ačiū virŠ'minėtiem 
ramų.

nėnesį, o dauguma draugų, 
eprisiuntė savo rezultatų, 
galėtume baigti vajų sėk-

> prieteliams už puikią pa-
La išveš Administracija

ves, tiek administracijos dar
bininkai turi kur kas geresnes 
sąlygas negu turėjo tie, kurie 
dirbo tuomet, pries virš 30 
metu. 4

Vilnis šiandien išeina pačia
me Chicagos lietuvių centre.

Išgyvavus 35-rius metus, jos 
leidėjai, aišku, galvoja apie 
ateitį didesniu įsitikinimu, ne
gu galvojo anuo metu, kai ji 
išeidinėjo būdama arti Archer 
Avė.

rastas su kulka galvo je prie 
Manasquan upės, o Francis 
de Stephan nusiskandino 
Raritan Bay vandenyse.

Abudu šie pareigūnai bu-į 
vo apkaltinti kaip gemble- 
rių užtarėjai. ir sukčių 
draugai. Kaltinimai baigė 
jų tarnybines karieras. Ma
noma, kad jie žinojo, jog 
jiems gręsia n e m e n k o s 
bausmės ir pasėkoje nutarei 
baigti savo gyvastis. I

Paskutiniai
Seoulas. — Amerikos Sa-1 

bre tipo kovos lėktuvai pa- ’ 
šovė du korėjiečių migu iri 
gal dar vieną prieš Šiaurės! 
Korėjos kranto, virš Gelto
nosios jūros. Amerikiečių 
aviacijos štabas skelbia, kad 
migai puolė patruliuojan
čius virš tarptautinių van-’ 
dėmi Amerikos orlaivius.

Washingtonas.— Kongre
so narys E. Celler, N e w 
Yorko demokratas, sako, 
kad sveikatos reikalų se
kretorė Culp Hobby turėtų 
atsistatydinti, nes ji vyriau
siai atsakominga už visų 
galų paįrimą ski e p i j i m e 
prieš vaikų paralyžių.

Maskva. — Devyni ame
rikiečiai karo veteranai, su
tikusieji tarybinius karius 
prie Elbos, draugauja su 
tarybiniais veteranais. Jie 
buvo vaišinami Maskvos 
karininkų klube, lankė uni
versiteto rūmus ir tt. Vie
nas amerikiečių, eks-ser- 
žentas William Weisel, vi
sos delegacijos vardu pa
reiškė spaudos atstovams, 
kad “jie bando atnaujinti 
draugystę, kuri viešpatavo 
prie Elbos.”

pranešimai
Bonna. — Socialdemokra

tai paskelbė programą, kaip 
Vokietija gali būti suvieny
ta. Tam tikslui reikia, kad 
suvienytoji Vokietija būtų 
įjungta į Europos saugumo 
paktą, kuris apimtų visus 
kraštus.

Paryžius. — Profesorius 
Speidelis, Vokietijos atsto
vas, dalyvavo Vakarų Vo
kietijos vėliavos pakėlimo 
iškilmėse prie NATO štabo. 
Su juomi radosi dar keturi 
vokiečiai. Speidelis ir kiti 
vokiečiai buvo apsivilkę ci
viliai. Bet Speidelis yra 
eks-generolas. kiti vokie
čiai irgi eks-karininkai.

Vienas Paryžiaus laikraš
tis 'sakė: “Greitu laiku 
Speidelis paliks nuošalyje 
profesoriaus titulą ir vėl 
vadinsis generolu. Jis taip
gi vilkės naujojo Wehr- 
machto uniformą.”

Johanesburgas. — Buvęs 
Pietų Afrikos parlamento 
narys, k o m u n i s t a s Sam 
Kahn, kuris buvo nuteistas 
trims mėnesiams kalėjimo, 
laimėjo apeliaciją ir išėjo 
laisvas. (

Paryžius. — Sekretorius 
Dulles esminiai sutiko su 
planu sušaukti Keturių Di
džiųjų pasitarimus. Brita
nija ir F r a n c ū z i j a darė 
spaudimą ant Amerikos, 
kad tokią konferenciją 
šaukti. Kaip sako stebėto
jai, tarp jų New Yorko 
“Times” korespo n d e n t a s 
Harold Callender, Amerika 
“nerangiai, nenoriai, bet, 
visgi, nesulaikomai, eina 
prie Keturių Didžiųjų kon
ferencijos minties priėmi
mo.”

Trys Vakarų užsienio 
reikalų ministrai Paryžiuje 
visapusiškai aptarė reikalą. 
Pranešama, kad preziden
tas Eisenhoweris jau irgi 
sutiko, nors “nenoriai,” da
lyvauti tokioje konferenci- 
joje-

■ Šiomis dienomis, Ameri
ka, Britanija ir Francūzija 
pasiųs bendrą notą Sovie
tams, kviečiant i valdžios
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galvų konferenciją.
Šį penktadienį Dulles, 

Macmillanas ir Pinay 
skrenda į Vieną, kur šešta

dienį ir sekmadienį baigs 
pasitarimus dėl Austrijos 

: sutarties. Keturių šalių 
! ambasadoriai jau yra apta- 
; re smulkmenas ir dėl visų 
! punktų,. apart kai kurių 
techniškų, jau susitarta.

Numatoma, kad Austrijos 
sutartis bus pasirašyta sek- 

i madienį ir Austrijai bus 
i įteikta nepriklausomybė.

Britanijoje p r e m j e r a s 
Edenas sakė, kad vieninte
lis atsakymas,į atominę ir 

i. vandenilinę bombą yra tai
kingas sugyvenimas su Ta
rybų Sąjunga. Edenas pa
sakė eilę kalbų priešrinki
minėje kampanijoje. Iš jo 
kalbu aišku, kad konservą- 
toriai jau pasirinko savo 
pagrindinę priešrinkiminę 
temą: jie, esą, gali išlaiky
ti taiką geriau, negu tai ga
lėtų darbiečiai. Jų aiškini
mas toks: darbiečiai susi
skaldę, jie negalėtų gerai 
derėtis su Sovietais, bet 
konservatoriai gali.

Darbiečiai sako, kad jie 
smarkiau darbuotųsi už tai-

I ka.
4. ’

Fordo ir General Motors
fabrikuose gal streikuos

Detroitas. — CIO auto 
darbininkų unija, kuri ve
da derybas su Fordu ir Ge
neral Motors, paskelbė, kad 
šio mėnesio 25-tą dieną bus 
pravestas balsav imas, ar 
streikuoti. Unija nurodo, 
kad abi didžiosios automo-i 
bilių kompanijos nenusilei
džia.

300 unijos delegatų, 128 
jų iš General Motors fabri
kų ir likusieji iš Fordo, su
sirinko pasitarimui. Ten 
dalyvavo ir unijos prezi
dentas Reutheris, kuris sa
kė, kad tik ruošimasis prie 
streiko gal pajudins didžią-

94 metu amžiaus daktaras.--,
«- ♦

naujagimio kūdikio tėvas...
C1 i n to n.—D a k t a r a s J ohn 

D. Hullinger, kuris turi 94 
metus amžiaus, yra seniau
sias medicinos praktikuoto- 
jas šioje šalyje. Bet, kaip 
pasirodė, tai ne vienintelis 
jo rekordas. Jis turi vedęs 
32 metų amžiaus žmoną J 
kuri jam tiįk 'pagimdė sū
nų. Tai antras jo vaikas 
22 mėnesių bėgyje. Pirmas 
vaikas irgi buvo sūnus. 
Daktaras Hullingeris sako, 
kad “jie dar tikisi susilauk
ti dukters.”

ORAS NEW YORKE
Apsiniaukę, protarpiais 

lietus.

sias kompanijas prie nusi
leidimų.

Fordas ir General Mo
tors ne tik nenori klausyti 
apie pagerinimus, bet daro 
visą eilę pasiūlymų, per ku
riuos kontraktas būtų pa
blogintas darbininkaips.

Fordo unijistų pirminin
kas Ken Bannon sakė, kad 
Fordo kompanija atnaujino 
savo tradicinį nusistatymą 
už vis greitesni darba, kad 
kompanija nori atimti 'nuo 
darbininkų visas teiseš 
prieš tą “speed up” siste
ma kovoti. 

t.

Kompozitorius Šostakovičius 
viešėjo Lietuvos sostinėje .

Vilnius. — Lietuvoje vie
šėjo Dimitrijus šostakovi
čius, pasaulinio masto kom
pozitorius, kurio muzika 
plačiai žinoma ir Ameriko
je. šostakovičius susipaži- * 
no su Lietuvos kompozito
riais ir muzikais ir dalyva
vo koncerte, kur jis pats 
skambino pianą. Jis taipgi 
apsilankė Lietuvos valsty
binėje konservatorijoje, kur 
kalbėjosi su studentais ir 
dėstytojais. Jį lydėjo do
centas Juzeliūnas, pirmojo 
lietuviško baleto “Ant Ma
rių Kranto” autorius.

Po apsilankymo Vilniuje 
šostakovičius viešėjo ir 
Kaune.

/
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MUMS SUNKU VISA TAI SUPRASTI
JAU PRABĖGO GEROKAS laikas, kai buvo pa- 

skelbta, kad t. v. Saiko čiepai yra naudingi apsaugoji
mui žmonių nuo vaikų paralyžiaus epidemijos.

Žmonės džiaugėsi. Visi džiaugėsi todėl, kad manė, 
jog dabar jau iš tikrųjų bus padarytas galas tai epidemi
jai. Buvo manyta, kad įčiepijus vaikus arba suaugusius, 
neteks niekam bijoti, kad rytoj ar poryt susirgs tas ar 
kitas asmuo ta baisiąja liga.

Bet kas gi atsitiko?
Pirmiausia, kai buvo paskelbta, kad Salk’o ant-nuo- 

džiais įčiepijus žmonių toji liga neužpuls, tūli gydytojai 
pradėjo čiepyti vaikus (o tūli net suaugusius) nepati
krintais vaistais. To viso pasėka ta: kai kurie ičiepy- 
tieji susirgo paralyžiaus liga.

Bjauriausias dalykas buvo tas, kad tūli gydytojai 
(New Yorke) čiepijo suaugusiuosius, nors iš anksto bu
vo paskelbta, kad pirmiausia turį būti čiepyti jauna- 
mečiai — vaikučiai, kurių amžiuje toji liga pirmiau
siai užpuola.

'Neužteko to. Buvo surasta, kad ant-nuodžiai, kurie 
buvo įeirkšti vaikams, buvo netikę, buvo negeri. Kai 
kurie mano, kad tie ant-nuodžiai buvo priežastimi vaikų 
susi i gi m o!

Tuomet buvo uždraustas “vaistas” tos kompanijos, 
kuri juos išdirba, naudoti.

Kilo skandalas. Kilo žmonėse pasipiktinimas. Jei
gu taip, galvojo ne vienas žmogus, tai kas čia bus?! 
Užuot vaikus apdraudus, jie nuodijami,—tūli galvojo.

Buvo laukta, ką pasakys mūsų vyriausybė, ką tuo 
reikalu tars prezidentas ir kiti, stovį priešakyje mūsų 
šalies žmonių.

Šiomis dienomis federalinės valdžios žmogus, chi
rurgas Dr. Leonard A. Cheele, pareiškė, kad visi tie 
ant-nuodžiai, visa medžiaga, kuria žmonės skiepijami 
nuo vaikų paralyžiaus, bus pertikrinti. O tuomet žmo- i 
nes neturės bijotis, kaip bus.

Mes turime galvoje ir prezidento Eisenhowerio 
aną dieną padarytą pareiškimą, būtent, kad nė vienas 
vaikas, gyvenantis Jungtinėse Valstijose, nebus apleis
tas: kiekvienas bus įčiepytas, nežiūrint, ar jis turi pini
gų ar neturi.

Geras prezidento Eisenhowerio pareiškimas.
Bet ar to tik užtenka?
Argi nereikėtu mūsų šalies vyriausybei paimti visą 

čiepijimo, visą apsaugos nuo vaikų paralyžiaus reikalą 
į savo rankas, i savo pilną kontrolę?

Kodėl nuolat \kartoti: palikime tą reikalą privati
niams gydytojams? Atsiminkime, kokioje sistemoje gy
vename. Gyvename sistemoje, kurioje kiekvienas žiūri 
tik savęs, o kitus—-lai “griebia velnias.”

Nereikėtų kreipti dėmesis į tai, kad tokią federalinę 
kontrolę kai kas vadintų “socializmu.” Lai vadina! Kas 
turi aštrius liežuvius, lai jais matoja. O mums turėtų 
būti svarbu, kad apsaugoti žmones nuo vaikų paraly
žiaus, kad jų toji baisi liga, daranti iš sveikų žmonių 
amžinus ubagus, būtų suvaržyta, kad ji nesiplėstų!

MARŠALAS ŽUKOVAsIbERLYNE
TARYBŲ SĄJUNGOS gynybos ministras, maršalas 

Žukovas, praėjusį savaitgalį praleido Berlyne.
Maršalas Žukovas, kaip žinia, yra tuo žymus, kad jis 

prie5 dešimt metų vadovavo tarybinėms armijoms, ku
rios buvo apsupusios Berlyną, kurios visiškai sumušė 
naciškąsias armijas ir jų likučius privertė besąlyginiai •, 
pasiduoti.

Būdamas Rytiniame Berlyne, maršalas Žukovas bu
vo ten ne toje rolėje, kokioje buvo prieš dešimt metų.

Šiandien jis buvo ten kaip svečias, kaip istorinio, 
didžiulio žygio žmogus, vadovas.

Žukovas sakė kalbą. Toji kalba buvo labai prie- 
teliška visai Vokietijai—Rytinei ir Vakarinei.

. Jis sakė, kad Tarybų Sąjunga trokšta palaikyti 
draugiškus-prieteliškus ryšius su Visa Vokietija.

Kas buvo—praėjo. Šiandien gyvename laikotarpį, 
skiriafitį mus dešimtmečiu nuo to, kai Vokietiją valde 
Hitleris.

Tiesa, Vakarų Vokietija jau nutarta ginkluoti ir 
atstatyti ją prieš Tarybų Sąjungą.

Bet maršalas Žukovas, matyt, kalbėdamas, turėjo 
omenyje kadaise, prieš virš 10 metų pasakytus Stalino 
žodžius: Tarybų Sąjunga nenori sunaikinti visą vokie
čių tautą; ji nori, kad toji tauta gyvuotų, nes, paga
liau, jokios tautos nieks negali sunaikinti. Tarybų Są
junga siekėsi sunaikinti tik nacius, tik niekšiškus ele
mentus, kurie, būdami vokiečių tautos priešakyje, pra
dėjo baisųjį karą...

Pilnai galima tikėti, kad Vakarų Vokietija, pasi
jautus! nepriklausoma*, ieškos visokių priemonų atsteigi- 
mui normališkų ryšių su Tarybų Sąjunga ir visais ry
tiniais socialistiniais kraštas,

MOTERŲ KAMPELIS
Čekoslovakijos sportininkes 

rungtynėse su lietuvėmis
Lietuvos krepšinio sporto pirmūnės neseniai turėjo 
progą persiimti su viešniomis sportininkėmis iš Če
koslovakijos. Nors mūsų skaitytojos gal nei viena 
nėra to sporto dalyvėmis, tačiau raštas mums įdo
mus tuo, jog parodo dabartinės Lietuvos moterims 
galimybes sportu naudotis, turėti tokius susitiki
mus. Sykiu įžiūrime spaudos teikiamą sportinin
kėms pagalbą draugiškomis pastabomis, kritikomis 
naujoms, sporte dar jaunoms Lietuvos krepšinin
kėms.—Sk. ved.

Prieš prasidedant vyrų, pavėlavusių varžovių. Tuoj 
(čekų su lietuviais) su-su 

sitikimui, toje pat Gynybos 
Minister!jos C e n t r i n i o
sporto klubo salėje žaidė 
Čekoslovakijos ir Lietuvos 
moterų rinktines. Po nuo
širdaus pasisveikinimo, ku
rio metu merginos nuo Bal
tijos įteikė viešnioms gin
taro karolius, p r a s i d ė j o 
sportinė kova.

Pirmosiose minutėse —I 
5:4 Lietuvos krepšininkių! 
naudai. Bet 
kad neveltui 
skutimuose 
pionatuose jos iškovojo an
trąsias vietas. Viešnių pra
našumas vis labiau išryškė
ja tiek detalėse, tiek ir vi
sumoje. Kiek mūsų respu
blikos sportininkės besi
stengtų, Čekos 1 o v a k i j o s 
sporto meistras Helena 
Mazlova atakų metu daž
niausiai atsidurdavo po jų 
krepšiu. Greit įžaizdamos 
kamuolį ir beveik visiškai 
jo ne vesdamos, čekės arba 
palikdavo jas dengiančias 
žaidėjas užpakalyje savęs 
arba įgaudavo tam tikruo
se puolimo zonos baruose 
kiekybinę persvarą. Veikė 
jos plačiai išsiskleidusios

čekės įrodo, 
dviejuose pa- 
Europos čem-

Vostik sugavusi.es nuo sa
vo lentos atmokusi kamuolį, 
jos sutartinai ir dideliu 
greičiu pereina į priešaki
nę zoną. Puolėjos jau spė
jo atsidurti priekyje savo

Viešnia iš Indijos pasakojo 
įdomių dalykų apie moteris

Iš Indijos į New Yorką 
atskrido Lady Dhanvanti 
Rama Rau.

Lady Rau jau nuo se
niau buvo paskilbusi nepri- 
silaikymu senybinių, atgy
ventų nuostatų. Kai jinai 
prieš 36 metus ištekėjo už 
Sir Benegal Rama Rau, ji 
sulaužė amžiais nustatytą 
tradiciją. Jis buvo kilęs iš 
kitos apylinkės. Ištekėji
mas už tokio buvo skaito
mas nelegaliu, netinkamu. 
Jos vyras, buvęs Indijos 
a m b a s a d oriuumi Jungti
nėms Valstijoms, dabar yra 
Indijos Rezervo Banko gu
bernatoriumi.

Kitu žymiu jos “nusižen
gimu” tradicijoms buvo jos 
lankymas vyrams skirtos 
kolegijos ir siekimasis pro-

seks tolimas kamuolio pa
davimas beveik iš1 centro 
pirmyn, o po to metimas. 
Negaištama nė sekundės! 
Jei antpuolis iš karto nepa
vyktų, čekės įžaistų kamuo- 

' lį judėdamos po aikštę ir 
paruošdamos naują ataką. 
Jos gerai mato aikštę, jau
čia poziciją. Žaidimormetu 
treneriui retai kada tenka 
įsikišti.

Na, o Lietuvos krepši
ninkės? Jos žaidė ryžtin
gai, protarpiais turėdavo 
net iniciatyvą. Tačiau' aiš
kiai buvo jaučiama patyri
mo stoka. Štai, žiūrėk, ne
blogai pradėtas antpuolis, 
bet viena žaidėjų ims ir 
paskubės atakuoti krepšį, 
nors nei pastaroji, nei jos 
komandos draugės dar nė
ra. sukūrusios metimui tin
kamos padėties. Tas pats 
pasikartoja antrą kartą. 
Na, o jau ketvirtą kartą 
kamuolys palyginti lėtokai 
vedamas į priekį ir čia pra
sideda jo permetinėjimas 
be .aiškesnio sumanymo.

Rungtynių rezultatas 
68:53 (31:25) Čekoslovaki
jos moterų komandos nau
dai.

Draugai pasikeitė patyri
mu, dar labiau sustiprino 
sportinius ryšius. Toks yra profesijose, algose, moksle 
Lietuvos ir Čekoslovakijos 
krepšininkų susitikimų pa
grindinis rezultatas.

S. Vaitkūnas

Šeimininkėms

Daugu- 
Nemėgs-

KUMPIO PAVIRŠIUI
Gražu, kvapnu ir skanu 

yra saldžiai apgruzdintas 
kumpio paviršius, 
ma tai mėgsta.
tančiam nesunku luobelę 
nuskelti.

Išvirto ar baigiamo kep
ti kumpio (ham) nulupk 
odą. Riebalus įraižyk ke
turkampiais ar bile forma. 
Apliek tirštai pacukruotu 
vaisių sosu. Pakepk apie 20 
minučių 400 F karštyje, iki 
aprus. Šiuo procesu baigta 
Tame vadinama- “glazed.”

Kepant palaistymą skys
tais skoningais, kvapsniais 
sosais vadina “basting.”

Proporcija apgruzdintam 
paviršiui (glazed): puodu
kas cukraus ir puodukas 
jau sutirštinto vaisiaus, 
kaip kad sugrūstas anana-' 
sas (pineapple), obuolienė 
ar bile kurio vaisiaus mar
meladas ar dželė.

11 puoduko cukraus ir 
puodukas sunkos vartojant 
kenuotas ar šviežiu vaisiu• C *•

nesutirštintas sunkas.
Visokiems tokiems kepi

nio paskaninimams varto
ja stipraus skonio ir kvapo 
sosus ir sunkas, kaip oran- 
žių, serbentų, spanguolių, 
persikų, abrikosų ir dauge
lio kitų.

Rudasis cukrus įam tiks
lui tinka geriau už baltąjį; 
yra spalvingesnis, kvapsnus 
ir maistingesnis. Puoduko 
užtenka vienos hamės deko
racijai.

Norint labai stipraus

skonio, apliejimui sosą 
ro vien tik iš cukraus, 
ros šaukštų citrinos ar 
to, ir prieskonių: muštar- 
dos, krienų ar kitų stipry
lų.

Greičiausiu apvedu hamei 
yra puodukas cukraus su 
I puoduko duonos trupinių, 
Toks sausas paviršius grei-

IŠ UETUVOS

da- 
po- 
ac-

Neturiu po ranka ir, gal 
būt, negalima būtų surink
ti pilnutinų davinių, kiek ta 
jos drąsa paskatino Indijos 
moteris į progresą, tačiau 
galima daleisti, jog labai 
daug. Indijos moterys sto
vi ant slenksčio naujo gy
venimo, apie kokį Mrs. Rau 
vaikystėje ir svajoti nega
lėjo.

Kas tenai dedasi, galima 
imatvti vien tiktai iš trum
po Mrs. Rau pokalbio su 
reporteriais, jai apsistojus 
Waldorf-As tori ja viešbuty
je.

Lady Rau sakė, jog In
dijos moterys neužilgo 
gaus teisę divorsuotis, pa
veldėti turtą, globoti savo 
vaikus. Artimu laiku jos 
atsikratys daugpatystės, ko 
Indijos moterys pageidavo 
per ilgus metus. Ji sakė:

“Indijos moterys jau ge
rokai pažengė link to, kad 
su jomis būtų apsieinama, 
kaip su lygiomis. Mes no
rime lygių teisių politiškai,

ir teisės lenktyniuoti lygio
mis su vyrais.”

Viešnia pasakojo, Jog po 
atgavimo Indijos nepriklau
somybės moterų pirmyn- 
žanga visose gyvenimo sri
tyse yrą nuostabi.

Planuotos šeimos srityje 
Indijos valdžia glaudžiai 
veikia su Šeimai Planuoti 
Sąjunga. Visuomenėje veik 
nesutinkama tam pasiprie
šinimo, o kiek jo sutinka
ma, tai daugiausia tiktai iš 
tų grupių, kurios skelbia, 
būk šeimos planavimas leis
tinas tiktai vengimu lyti-

iau degs, reikia atsargiau J nių santykių, o ne techniš-
' ką nncano-tJ Tndiiaiprižiūrėti.

Norint labai madniai pa
puošti, apsmaigo gvaizdi- 
kėliais, užsodina marachi- 
no .vyšnių ir kitų skanių 
gražumynų.

Neišmesk odos
Nulupta nuo hamės oda 

irgi yra maistas ir labai 
skanus savo vietoje. Jei vi
są pavartoti iš sykio per
daug, padaryk taip: su- 
piaustyk į smulkius spir
gus. pakepk pečiuje iki pa
geidaujamo gelsvumo. Su
pilk į stiklinę. Po šaukš
tą ar porą įdėsi į kopūstus, 
kugeli, blynus, į žirnių ar 
pupelių viralus. ‘ '

Žinoma, pirm virimo ar 
kepimo oda turi būti nu- 
mirkyta, gerai nušveista, 
nuplauta. Ypačiai tai svar
bu rūkytai ham'ei, kuri yra 
primirkyta salietros ir kitų 
stiprylų, kad negestų. X

Redakcijos Atsakymai
J. Vilkeliui. — Eilėraščiai 

gauti. Dėl i jų pasiųsime 
Jums laišką vėliau, — po 
to, kai pasitarsime.

ka apsauga. Indijai tas 
klausimas svarbus, kai gi
mimai daugėja po apie pen
kis milijonus kas metai, sa
kė ji.

Lady Rau atvyko Ame
rikon kaip specialė viešnia 
Planned Parenthood Feder
ation of America . Ta įstai
ga šiomis dienomis čionai 
vykdo 35-ąjį savo metinį 
susirinkimą. Lady Rau yra 
Įkūrėja tos rūšies organi
zacijos Indijoje. Gi 1953 
metais ji tapo išrinkta tų 
organizacijų tarptaut i n ė s 
federacijos pirmininke. Ge
gužės 6-ą amerikiečių susi
rinkime ji apteikta Albert 
ir Mary Lasker Fundacijos 
pažymiais už nuopelnus sa
vo šalies ir pasaulio mote
rų gerovei toje srityje.

Tose pat apeigose ir tos 
pat Lasker įstaigos pažy
miais apteikti du amerikie
čiai daktarai: Dr. M. C. 
Chang, biologistas, iš Wor
cester Fundacijos, gyvenan
tis. Shrewsbury, Mass., taip
gi Dr. Howard C. . Taylor 
Jr., gimdyvių organų svei-> 
katos skyriaus direktorius 
Presbyterian ligoninėje, 
Columbia - Presbyterian

M e d i k a 1 i škame Centre, 
New Yorke.

Amerikinė Planned Pa
renthood Federacija yra 
atžala tos pačios buvusios 
mažos grupelės daktarų ir 
slaugių, kurie buvo perse
kiojami už tai, kad bandė 
suteikti varganoms mote
rims patarimų apsisaugoji
mui nuo nėštumo. Ji išau
go, išsišakojo ir turi daug 
žymių pritarėjų iš medika- 
liškos profesijos, o ypačiai 
iš socialių darbuotojų. Nors 
teikimas informacijų (ypa
čiai medžiagų) apsisaugoji
mui ne visur yra leistas ir 
šiandien, tačiau nebedrįsta 
nei pulti taip begėdiškai, 
kaip seniau.

Įstaiga kovojo anuomet 
ir dabar tebesilaiko to su
pratimo, jog moterys pri
valo pasiduoti motinystei 
tiktai savo laisvu noru. Jos 
užduotis ruoštis motinystei 
planuotai, kada jinai, kada 
visa šeima jaučia, jog kū
dikis bus laukiamas ir jog 
turi visas galimybes suteik
ti jam sočią, prižiūrėtą, lai
mingą vaikystę. I. S.

romanas 
divorsas.” 

yra numa-

Amerikos lietuviu rašytojo 
R. Mizaro kūrinių leidit^s

Lietuvos TSR Valstybinė gro
žinės literatūros leidykla išlei
do pažangiojo Amerikos lietu
vių rašytojo R. Mizaro roma
ną “Povilas Jurka.” Knygoje 
autorius vaizduoja vargingą 
lietuvių darbininkų gyvenimą 
Amerikoje, nežmonišką jų iš
naudojimą.

Greitu laiku išeis iš spaudos 
antras R. Mizaro 
“Mortos Vilkienės 
Ateityje leidykla
čiusi išleisti dar kelis rašytojo 
kūrinius. (ELTA)

Nauji gelžkelio stoties rūmai

KAIŠIADORYS. Neseniai 
čia baigta geležinkelio stoties 
naujų dviaukščių rūmų staty
ba. Juose įrengtos trys erdvios 
laukiamosios salės keleiviams, 
restoranas, bagažo saugojimo 
patalpa, motinos ir vaiko 
kambarys, bilietų kasos ir kt. 
Pastatas papuoštas lietuvių 
liaudies ornamentais.

J. Raudeliūnei^

Ruošiasi dainų šventei

KLAIPĖDA. Mokytojų insti
tuto saviveiklininkai aktyviai 
ruošiasi respublikinei 1955 m. 
dainų šventei. Mišrus 90 daini
ninkų studentų choras, vado
vaujamas nusipelnusio meno 
veikėjo J. Karoso, jau susipa
žino su visomis šventės reper
tuaro dainomis.

Liaudies šokių šokėjai, va
dovaujami Žemaitytės, jau 
paruošė šventės repertuaro vi
sus merginų ir 7 bendrus liau
dies šokius —“Subatėlę,” “Jie- 
varo tiltą” ir kt.

Šiuo metu saviveiklininkai 
sistemingose repeticijose kelia

Raštinės negauna 
darbininkų!

Tokį gvoltą suriko New 
Yorko komercinė spauda.

—Nejaugi, — stebisi tie 
šimtai raštinės darbininkų,; 
kurie ieško ir negauna dar
bo, bent jau tinkamo dar- repertuaro atlikimo meistriš-
bo, su žmonišku atpildu.— 
Kokių jiems darbininkų rei 
kia? — klausia jie.

Man irgi buvo įdomuj 
kokių dabar nepaprastų | 
darbininkų reikėtų. Karo • 
laiku, kada už vis daugiau 
stokavo darbininkų, viduri
nę mokyklą baigusi mergšė | 
tuoj gaudavo darbą. Vie
nok tuo pat sykiu niekas 
nesiskųsdavo nega 1 ė j i m u.; 
veikti dėl to, kad negauna ■ 
raštinei darbininku.

Kokių darbininkų stoka 
dabar? Vyrų? Ne. Mo
terų? Ne. Merginų. Da
linai. Kaip tai dalinai? Tas 
klausimas atsakomas Daily 
News špaltose: “stoka ypa
čiai tų, kurios gali prista
tomai atrodyti su sveteriu 
ir gali greitraščiu paimti 
diktantą.”

Aišku. Pavargusiam biz
nyje bosui reikia įkvėpi
mo. Užėjęs agentas ar pir
klys ilgiau derėsis, o gal 
kai ką ir užsisakys, ten pat 
esant kur akis pasiganyti. 
Gali dar pasitaikyti ir įvai- 
rumėlis. Argi maža dabar 
reikalo einant vakarienės 
mergaitę palydėti apsaugai 
nuo “vilkų”!

Veržiasi klausimas, kas 
atsitinka su vakar dienos 
gražuolėmis, kurios šian
dien iš sveterio jau išaugu
sios, a r b a su ta, kuri 
niekada neturėjo ko paro
dyti iš po sveterio?

Tame pat laikraštyje ran
dame pripažinimą, jog net! 
taip monotoniškam darbui, i 
kaip elektros tiekimo kom
panijos raštinėje, retai te- 
pasamdomi 35 metų ar vy
resni vyrai ar moterys. Gal 
tiktai atvejai, kai jie būtų 
nepaprasti darbo ekspertai.

Pasirodo ir darbininkų 
“stokos” priežastis. Girdi: 
suaugusieji nori daugiau 
mokes ties. Gi mergaitėms 
duoda iki $43. Prideda pa
žadų. Laukusios, nesulau
kusios paaukštinimų, mer
gaitės vienos išeina kitur 
darbo ieškoti, kitos už vy
ro. Firma visuomet turi, 
tik pradinius darbininkus:

kūmą. D. Stripinytė

Today's Pattern

* re

9147 ,1416—2472

Pattern 9147 (for shorter fuller 
figure): Half Sizes 
ISVs, 2O’/a, 22’i, 24%. Size 
sundress requires 3t4 yards 35- 
in eh fabric,

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

nei jiems ilgų atostogų, nei 
atstatant iš darbo mokes
čių, nei pensijų mokėti ne
reikia. Tikrai verta už tai 
padejuoti. O tie virš 35 
metų amžiaus “seniai” te
gu laukia iki iš už kampo 
gerovė užsuks ir pas juos.

Tiesa, seniau merginos- 
moterys turėdavo privilegi
ją nesakyti savo amžiaus. 
Užtekdavo pasakyti, jog 
“virš 21.” Tačiau dĄį^r vi
si aprūpinti “vilkt/* bilie
tais,” tad ir nuo savo am-j 
žiaus nebegali ištrūkti.

Virš 21

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Trečiad., Gegužės (May) ,11, 1055
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Aldonos pašaukimas
(Pabaiga)

Studenčių kolektyvas
—Mus institute visi pa

žįsta, — kalba merginos.
Ir tai tiesa. Nėra nė vie- / 

nu varžybų, kuriose nestar
tuotų Kareckaites kamba
rio draugės. Jos ne tik da
lyvauja varžybose, bet ir 
nugali jose, užima prizines 
vietas. Merginos ne vien 
tik geros sportininkės — 
jos ir mokosi puikiai.

—Gera gyventi tokiame 
kolektyve, mokytis su to
kiais draugais, — sako Ka- 
reckaitė. Pereitais mokslo 
metais ji turėjo tik vieną 
ketvertą — iš psichologijos. 
Institute šuolių į vandenį 
varžybose Aldona užėmė 
pirmą vietą pirmojo atsky- 
ro sportininkių tarpe. Di
delė ir netikėta garbė.

Trumpa studentiška die
na. Paskaitos, pasiruoši
mas užsiėmimams užima 
bev$k visą laiką. Tačiau ir 
sportą s nepamirštamas. 
Juk kiekvienas studentas— 
būsimas specialistas. Jis 

PASKUTINES HITLERIO DIENOS
(Pagal vokiško karininko Gerharde Bold to apsakymą) *

(Tąsa)
Mes liekame vieni su savo mintinis. 

Aš iš pirmo žvilgsnio pajutau baisų 
priešiškumą šiam Kaltenbruneriui, pats 
nežinau kodėl. Jis beveik 2 metrų ūgio, 
jo pečių platumas krenta į akis, rankos 
— tikros letenos. Kai man tekdavo 
sveikintis su Kaltenbruneriu, bijodavau 
dėl savo rankos. Jo veido bruožai 
šiurkštūs, kieti. Jeigu ne randai, iš ku
rių galima pažinti, kad jis buvo stu
dentas, negalima būtų pamanyti, kad 
Kaltenbruneris yra protinis darbuoto
jas. Kilimo jis austras. Dėl savo karje
ruos jis turi būti dėkingas savo fanatiz
mui, lediniam abejingumui ir intrigų 
tinklui, kurį jis net ne pats pilnutinai 
buvo surezgęs. Intrigos tokios būdingos 
visai šitai aplinkai, kad apie jas apsimo
ka papasakoti smulkiau.

Nuo Hitlerio atėjimo į valdžią mo
mento ir ligi karo pradžios Hitleris la
bai priklausė nuo Heidricho, vadovau
si© imperinės saugumo tarnybos vyriau
siajai valdybai, į kurią įėjo kriminalinė 
ir politinė policija, vadinasi, “Zonder- 
dinstas” ir gestapas. Berlyne niekad 
nebuvo paslaptis, kad Heindrichas vi
suomet mokėjo pasiekti savo. Pirmai
siais karo metais keliems žmonėms iš 
Himlerio štabo, tame tarpe Šelenbergui 
ir Olendorfui pasisekė išjuodinti Hei- 

1 drichą prieš Himlerį. Todėl Heidri- 
chas, tiesa, neteko savo įtakos Himle
riui, bet užtat Hitleris ėmė vis labiau 
skaitytis su juo. Jo liguistas garbės ir 
valdžios troškimas vertė jį ieškoti tokio 
darbo, kur jis būtų nepriklausomas nuo 
Himlerio. Jam pasisekė išvilioti iš Hit
lerio imperinio Bohemijos ir Moravijos 

protektoriaus postą. Dėl kruvino tero
ristinio valdymo čekai jį nužudė 1942 
f actais. Tuomet Himleris gavo progą 

utvirtinti’savo, kaip reichsfiurerio pa
dėtį. Jis negalėjo leisti, kad jo paties 
organizacijos eilėse vėl iškiltų pavojin
gas varžovas. Himleris pasiekė, kad 
Štrekenbachas — Heidricho padaras, 
buvo pašalintas, ir paskyrė Kaltenbru- 
nerį (tuo metu “Zonderdinsto” ir ges
tapo Vienoje viršininką) imperinės sau
gumo tarnybos vyriausiosios valdybos 
viršininku. Iš pradžių Kaltenbruneris 
buvo paklusnus Himlerio įrankis, bet 
netrukus kita banga iškėlė jį.

Hitlerio palankumo ypatingai siekė 
Gebelsas, Himleris ir Bormanas. Riben
tropas jau seniai atkrito. Geringas bu
vo taip pat nustumtas į antrą vietą. Jo 
prestižas smarkiai nukentėjo, kai pasi
reiškė aviacijos nepatenkinamumas. 
Kiekvienas iš šių penkių žmonių neap
kentė kitų ir stengėsi per nesiliaujan
čias intrigas paimti viršų prieš kitus.

1944 metais Himleris buvo paskir
tas armijų grupės vadovu ir ėmė dar 
aiškiau siekti pagrobti į savo rankas 
visą politinę ir karinę valdžią, Borma
nas ėmė rimtai bijoti dėl savo padėties. 
Jam atrodė, kad Kaltenbruneris bus 
jam naudingas įrankis intrigoms. Vik

riai ir nepastebimai jis ėmė kelti Kal- 
tenbrunerį į pirmąją vietą Hitlerio 
bendražygiu tarpe.

IV
Šis manevras pasisekė Bormanui be 

didelių pastangų, nes Himleris, gavęs 
paskyrimą, ir norėdamas įrodyti savo 
karinius gabumus, turėjo didesnę laiko 
dalį būti savo komandiniame punkte, iš 
pradžių Badene,_ o vėliau Brenciau 
mieste, į pietryčius nuo Štetino. Kal- 
tenbrunerio padėtis apie tą laiką buvo 
jau taip sustiprėjusi, kad Hitleris duo
davo nurodymus tiesiog jam, aplenkda
mas Himlerį, kuriom Kaltenbruneris 
buvo pavaldus.

Po pusvalandžio mes susilaukėme 
Hitlerio, Bormano ir Kaltenbrunerio. 
Trumpai pasisveikinę, mes praeiname 
į pasitarijmų kambarį, ir Hitleris tuojau 
pat prašo Guderianą pradėti pranešimą 
apie padėtį Rytų fronte. Mes esame tik 
penkių ketvirtainių metrų kambaryje, 
sienos nudažytos pilkai, paveikslų, ant 
jų nėra. Baldų tėra rudas suolas prie 
sienos, stalas ir fotelis prie jo. Pasita
rimo dalyvių šiandien labai mažai. Gu- 
derianas žino, kad reikia išnaudoti šią 
retą progą. Savo pranešime jis eina to
liau, negu paprastai. Jis pabrėžia ne- 
tarpišką pavojų Berlynui ir ryžtingai 
pareiškia, kad Berlyno likimas nulems 
ir Vokietijos likimą. Vadinasi, bet ku
riomis sąlygomis reikia pašalinti pavo
jų Berlynui. Hitleris teiraujasi api-e ru
sų armijų, besiruošiančių smogti Ber
lynui, skaičių. Jėgų santykis 1:5 mūsų 
nenaudai. Gelenas nori išskleisti že
mėlapius, kad vaizdžiau pademonstruo
tų Hitleriui šią priešo nustelbiančio pra
našumo reikšmę. Bet Hitleris nenori.

Tęsdamas savo pranešimą, Guderia- 
nas dar kartą kalba apie visas savo pla
no dėl Pomeranijos smulkmenas. Jis 
mėgina būti kuo įtikimesnis, kad pa
rodytų Hitleriui visą mūsų padėties 
beviltiškumą, ir kad būtina nedelsiant 

-įvykdyti jo planą kaip bendrai paskuti
nį šansą —reikia tučtuojau atpalaiduo
ti abi Kuršo armijas, tučtuojau atvesti 
visus be išimties esamus rezervus iš pa
čios Vokietijos, tučtuojau nusiųsti juos 
į Pomeraniją kartu su Zepo Ditricho 
vadovaujama “SS” šeštąja tankų armi
ja, kuri kovojo Ardėnuose, ir apnuogin
ti Vakarų frontą, kad galima būtų įvyk
dyti šį planą. Tai duotų 30—40 divizi
jų ir 1500 tankų. Šiomis armijomis Gu- 
derianas nori pradėti puolimą iš Pome
ranijos pietų link, visų pirma, kad būtų 
pašalintas tiesioginis pavojus Berlynui, 
antra, kad susigrąžintume Sileziją bei 
jos pramonę, ir, trečid, kad būtų orga
nizuotas stiprus strateginis gynimas 
paliai vadinamąją Tirštigelio poziciją. 
Ant šios kortos reikia pastatyti viską, 
nors Vakaruose priešas žygiuoja mūsų 
pėdomis, bet visa tai niekis, palyginti 
su pavojumi iš Rytų. Raudonoji Armi
ja turį būt išmušta iš Vokietijos.

(Bus daugiau)

turi puikiai nusimanyti ei
lėje sporto šakų, speciali
zuotis kurioje nors vienoje 
pamėgtoje. Iš knygų ne 
viską sužinosi. Reikalinga 
prityrusių draugų pagalba.

Gyva vakarais instituto 
auditorijose ir salėse, štai 
vienoje jų žaidžia krepši
ninkai, kitoje mankštinasi 
gimnastai. Trečioje girdė
ti duslūs metaliniai garsai 
— tai sunkiosios atletikos 
salė. Gyvenimas virte ver
da ir instituto stadione.

Instituto gyvenimas
Aldona su visa jaunatviš

ka energija įsijungė į in
stituto gyvenimą. Laiko 
maža, o sporto šakų daug. 
O kur dar specializacija 
šuoliuose i vandeni. Ne 
taip jau paprasta, pavyz
džiui, išmokti žaisti krep
šinį arba fechtuotis. Tam 
reikia laiko. “Sutaupyti” 
laiką šuoliams Aldonai daug 
padeda tai, kad ji su dau
geliu sporto šakų susipaži
no dar vidurinėje mokyklo
je. i

Plaukymo baseine visuo
met gyva. Dabar atėjo ei
lė šuolininkams. Jiems čia 
įrengtas dešimties metrų 
bokštas, trampliai. Tai žy
dras, tai vėl žalsvas van
dens paviršius viliote vilio
ja sportininkus. Aldoną 
treniruoja nusipelnęs spor
to meistras Serafima Blo- 
hina. Žinoma parašiutinin
kė, daugkartinė šalies šuo
lių į vandenį čempionė rei
kli savo auklėtiniams. Bet 
kartu ji ir geras draugas.

Taisymas klaidų
Prieš keletą metų Aldo

na, šokdama nuo bokšto, 
stengėsi vien tik tiksliai at
likti vieną ar kitą figūrą 
ir gerai “įeiti” į vandenį. 
Taip pradėjo ji šokinėti ir 
čia, institute. Stebėdama 
Aldonos šuolius, dėstytoja 
pamatė, kad Aldona per ar
ti nuo vandens atlieka fi
gūras. Tai trukdė šuolio 
lengvumui ir gadino labai 
svarbų momentą—patį “įė
jimą” į vandenį. Prasidėjo 
kruopštus darbas. Anks
čiau Aldona nežinojo dau
gelio elementų, iš kurių su
sideda šuolis. Išėjo maž-

daug taip, kaip su tuo stu
dentu, kuris pradėjo studi
juoti aukštąją matematiką, 
nemokėdamas aritmetikos.

Aldona baseine stebėda
vo, kaip šokinėdavo puikus 
šuolių į vandenį meistras 
Europos čempionas Roma
nas Breneris. Iš jo jinai ir 
mokėsi taip valdyti kūną, 
kad per sekundės dalis tiks
liai atliktų persivertimus, 
sraigtus, saitus. Buvo čia 
ir Europos čempionas Tat
jana Karakašjanc ir dauge
lis kitų prityrusių sporti
ninkų. Aldona greitai su
sipažino su jais, dalinosi 
savo mintimis, džiaugsmais, 
nesėkmėmis.

Siekimas tobulumų
Juo daugiau žinai, tuo 

daugiau norisi žinoti. Taip 
buvo ir su Aldona. Per tre
niruotes baseine ją galima 
buvo matyti ir ant bokšto, 
ir ant tramplino. “Vieną 
papildo kita,” — sakydavo 
ji. Ir tikrai, visi aukštai 
kvalifikuoti šuolių į vande
nį meistrai puikiai atlieka 
šuolius tiek nuo bokšto, 
tiek ir nuo tramplino. Jei, 
šokdamas nuo trijų metrų 
tramplino, sportininkas tu
ri būti lankstus, tiksliai ap
skaičiuoti judesius, tai Šo
kant nuo dešimties metrų 
aukščio bokšto yra laiko 
pademonstruoti judesių 
darnumą, sugebėjimą val
dyti kūną skrendant ilges
nį laiką.

Aldonos mama, žinodama 
visus studentiško gyvenimo 
sunkumus, labai rūpinosi 
savo duktės sveikata. Jos 
laiškai Aldonai buvo visuo
met persunkti šiuo motiniš
ku rūpinimusi. Ir koks gi 
buvo džiaugsmas, kai atvy
kusią atostogoms į namus 
Aldoną motina vos pažino. 
Vietoj “mokslo išvargin
tos” mergaitės, o tokia jos 
nuomone turėjo būti Aldo
na, ji išvydo tvirtą, pasi
taisiusią merginą.

Aldona Kareckaitė dar 
tik antrus metus mokosi 
institute, bet jau ir dabar 
su liūdesiu pagalvoja—ne
trukus pasibaigs mokslas. 
Ir šis liūdesys neatsitikti
nis — Aldonai vis atrodo, 
kad ji nesuspės per tokį 
trumpą laiką sužinoti visa, 
kas reikalinga gerai spor
tininkei ir pedagogei.

Aldona ir dabar daug 
svajoja. Jos svajos plačios, 
kaip ir tas gyvenimas, ku
ris atsvers jai baigus insti
tutą. Netrukus ir Lietuvo
je bus žiemos plaukymo ba
seinai, o tai suteiks puikias 
perspektyvas ne tik moky
ti kitus, bet ir dirbti moks
linį darbą.

Greitai skrieja laikas 
Praėjo 1954-ieji metai, eina 
1955-ieji. Jie atneša daug 
naujo ne tik kaunietei Al
donai Kareckaitei, kuri mo
kosi Maskvoje, bet ir visai 
liaudžiai.

B. Kosvincevas

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

ni parengimą su gera vakariene tik 
už $1.00. Jvyks šeštadieni, gegužės- 
May 14 d., L.D.S. Kliubo saloje, 
9305 St. Clair Ave.

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

Rengimo Komisija

Lawrence, Mass.
Sekmadienį, gegužės 29 d., 

Maple Parke įvyks banketas 
paramai dienraščio Laisvės. 
Bus labai geri, pasižymėjusių 
gaspadinių 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

WILKES-BARRE IR PLYMOUTH, PA.
Iš GRAŽAUS SĖKMINGO 

PARENGIMO

Gegužės 1 d., Tautiškos pa
rapijos svetainėje 206 Parrish 
St., Wilkes-Barre, Pa. įvyko 
gražus parengimas. Jį suren
gė Plymoutho Liet. Tautiškų 
Kapinių Bendrovė.

Diena pasitaikė labai graži 
ir vidutiniai šilta; kaip ir pri
dera pirmai dienai gegužės. 
Rodosi, kiekvienam kėlė ūpą 
kaip nors pasismaginti, eiti 
kur nors, pasiekti smagumą, 
Taigi wilkes - bariečiai, ply- 
moutiečiai ir iš tolimesnių apy
linkių lietuviai, jau numany
dami, kad “Prašvilpta Laimė,” 
kurią suvaidins New Yorko 
artistai, tikrai duos pasitenki
nančio smagumo, tad ir perpil
dė svetainę dar viena valanda 
prieš pastatymą pradėsiant.

Man pribuvus į svetainę, kai 
1:30, P. L. T. K. Bendrovės 
komitetą jau radau smarkiai 
darbuojantis. Man užklausus, 
kodėl jūs čia taip anksti ? Ga
vau1 atsakymą sekantį: Mes 
laukiame neužilgo pribūnant 
iš New Yorko artistus, kuriuos 
turime būti pasiruošę tinka? 
mai priimti, kaipo svečius, 
kaipo menininkus; mes neno
rime, kad taip įvyktų, kaip 
pernykščiame parengime šioje 
pačioje svetainėje; kuomet ar

Worcester, Mass
Serga Antanas Pilkauskas, 

buvęs LLD 11 k p. organizato
rius. Jis turėjo sunkią opera
ciją. Randasi Miestų ligoninė
je. Draugės ir draugai, aplan
kykite gerą draugą.

Mūsų visti linkėjimai Anta
nui greit pasveikti.

J. M. L.

Rochester, N. Y.
Gegužčs-May 14 įvyks Gcdemino 

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

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

Rengėjai

Ž1NI0SIS LIETUVOS
Prekybos darbuotojai kelia 

savo kvalifikaciją
Vilniaus prekybos mokyklos 

suorganizuotuose pasitobulini
mo kursuose pasibaigė egza
minai. Kursų baigimo pažymė
jimus gauną 50 parduotuvių 
vedėjų ir kasininkų. 250 par
davėjų ir padavėjų šiuo metu 
mokosi kursinėse grupėse prie 
Vilniaus ir Kauno prekybos 
mokyklų, šiais metais kursuo
se pasitobulins apie tūkstantis 
valstybinės prekybos darbuo
tojų.

šimtai žmonių kelia savo 
kvalifikaciją technirio mini
mumo kursuose, 500 parduo
tuvių vedėjų, vyresniųjų par
davėjų, prekių žinovų ir kuli
narijos darbuotojų gilina savo 
teorines bei praktines žinias 
penkių ir septynių dienų semi
naruose stambiausiuose res
publikos miestuose.

Plačias mokymo priemones 
vykdo Lietuvos vartotojų ko
operatyvų sąjunga. Kvalifika
cijos kėlimo, techninio mini
mumo kursuose ir grupiniuose 
seminaruose šiais metais bus 
parengta apie 2,700 žmonių.

Šiemet respublikoje vieno-, 
Ida arba.kitokia forma mokyy 
sis kas ketvirtas — penktas 
prekybos darbuotojas.

(ELTA)
Įsuorganizuotas miesto 

VYRŲ CHORAS
KAUNAS. — Prie miesto 

kultūros namų suorganizuotas 
vyrų choras. Jame dalyvauja 
90 asmenų. Chorą “sudaro gy
dytojai, inžinieriai, dailinin
kai, mokytojai ir kiti miesto 
inteligentijos atstovai. Choro 
vadovas — dirigentas A. či
žas. Choras jau pradėjo repc- 
tuotiRespublikinės dainų šven
tes repetuarą.

tistai pribuvo iš ilgos kelionės: 
buvo suvargę, nevalgę, ištroš
kę, o komiteto bei komisijos 
dar nei dūko,—tai negražu, 
tai skandalas, ar ne ?! O ant
ra, ir publika tuojau pradės 
rinktis, kuri irgi turi būti tin
kamai pasitikta.

Taip, tai tikra tiesa, taip ir 
turi būti, aš pamaniau. Viskas 
buvo atlikta šimtu nuošimčių 
gerai. Dar reikia pridurti, kad 
ši Lietuvių Kapinių Bendrovė 
yra vadovaujama tinkamų, 
Amerikoj gimusių jaunų lietu
vių, kurių pavardės yra: Vin
cent Grigaitis, prezidentas, Al
bina Mack (Krutuliūtė), f in. 
sekrt., Aldona Grigaitienė, 
protok. sekret. (Iždininkės 
pavardės nežinau).

Šis komitetas, kiek teko su
žinoti, pilnai pildo konstituci (89-95)
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LOWELL, MASS. OI 
GEGUŽES-MAY £1

Kviečiame visos apylinkės lietuvius dalyvauti 
šiame bankrate. Bus gera vakarienė ir įspūdin
ga dainų programa, kurią mums duos žymūs 
menininkai iš New Yorko.

Šis Banketas Yra Rengiamas Paramai
Dienraščio Laisvės

Visoje Amerikoje eina vajus sukelti $10,000 
fondo išlaikymui dienraščio Laisvės. Tad pri
sidėkime ir mes prie to gražaus apšvietos reika
lo—paremkime dienraštį Laisvę.

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

Finų Svetainėje
37 Chapel Court, No wood, 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.

Šeštadienį, gegužės 21 dieną Lowellis 
turės šaunų pokilį

BANKIETAS
SU LABAI ŠAUNIA DAINŲ PROGRAMA

‘‘Aidsietyno” Kvartetas
Atvyksta palinksminti rytiečius gražiomis dainomis

TAIPGI ATSILANKYS D. M. ŠOLOMSKAS

Am. Liet. Pil. Kliubo Salėje
14 Tyler St. Pradžia 6-tą vai. vakare

Dėmesiui Norwood, Mass

Gegužes 22 Mav
čia įvyks gražus pokilis paramai

Dienraščio Laisvės
Sukėlimui $10,000 Vasarinio Fondo

"Aidsietyno” Kvartetas
Iš New Yorko, Atvyksta Palinksminti Rytiečių

TAIPGI ATSILANKYS D. M. ŠOLOMSKAS

jos įstatymus, ir kapinės yra 
gražiausioj tvarkoj. Taip pat 
iždas jTa pusėtinai paaugęs. 
Tik šiame parengime, kiek gir
dėjau, gryno pelno liko $180 
su kaupu. Taigi mes, seniai, 
vietoj zurzėję, jauniesiems tu
rime gero palinkėti ir dar 
jiems, kiek galint padėti. Ir 
turime džiaugtis, kad randasi 
jaunųjų, kurie užima mūsų se
nių vietas. Leiskime jiems už
imti mūsų visų organizacijų 
vietas.

Korespondentas

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

MOTERIŠKE
Abelnas namų darbas ir virimas. 

Guolis nuosavame kambaryje. Gera 
su vaikučiais. Alga pagal atlikimą 
darbo ir patyrimo. Reikalingi geri, 
paliudijimai. Šaukite: Mohawk 4- 
4023.

iiiimji i iiįi r'įįiiffn fil hB

8 psl.—Laisve (Liberty)-Trečiad., Gegužė* (May) 11, 1955



r NowYorfak^/Wa/lrikii
LDS 25 mėty sukaktį 
minėsime piknike

LDS 13 kuopa nusitarė su
ruošti iškilmingą LDS 25 metu 
jubiliejaus minėjimą. Paėmė 
Kasmočiaus sodą Groat Necke 
birželio 19 dienai ir dabar 
ruošiasi prie jubiliejinio pik
niko.

Pereitame kuopos susirinki
me. 2Tg. 5 d., dalyvavo ir LDS 
1 kuopos atstovas A. Balčiū
nas. Jis paaiškino, kad 1-ma 
kuopa taipgi prisideda prie 
šio jubiliejinio pikniko, žada 
prisidėti ir 46-ta, taipgi 50-ta 
kuopa. Taipgi nusitarta už
kviesti Great Necko 2 1 kuo
pą bendrai piknike dalyvauti.

Atrodo, kad šis piknikas 
bus New Yorko LDS kuopą 
piknikas.Tai bus 'didžiulė LDS 
šventė birželio 19 d. Į šį pikni
ką, manoma, suvažiuos LDS 
nariai ir kiti svočiai iš plačios 
apylinkės.

Jubiliejinio pikniko rengėjai 
kviečia visus pasižymėti birže
lio 19-tą, kad niekur kitur 
nedalyvauti, bet atvykti į ši 
jšk i 1 m i ngą pam i n ė j i m ą.

LDS Narys

Jurgis Kanopa
Gegužės 9-tą, Evergreen ka

pinyne, supiltas naujas kapas. 
JAme palaidotas dar vienas 
lietuvis, Jurgis Kanopa. Nors 
laidotuvės pasitaikė darbo die
ną, tačiau palydovu susirinko 
pagirtinai skaitlingai, važiavo 
keliolikoje mašinų. Palaidotas 
laisvai,kaip kad jis pageidavo.

Pirm išlydint, atsisveikinimo 
trumpą kalbą pasakė Laisvės 
redaktorius A. Bimba. Jis pa
žymėjo, jog velionis gerbė ir 
pagal geriausią išgalę parem
davo tas organizacijas, tuos 
liaudies veiksmus, kurie kovo
ja už geresnį gyvenimą darbo 
žmonėms.

Kapinyne, varde šeimos, pa
lydovams padėką pareiškė 
Bieliausko įstaigos manadže- 
ris Albert Balton-Baltrūnas, 
taipgi pakvietė atvykti į Nei- 
derstein restauraną, kur šei
ma buvo užsakiusi palydo
vams pietus.

Velionis Kanopa kilęs ir 
Onuškio para p. Amerikon at
vyko 1907 m. Veik visą laiką 
gyveno Brook lyne (656 Me
tropolitan Avė). Jaunystėje 
dirbdavo cukraus fabrikuose. 
Vėliau, karo laiku teko dirbti 
prie chemikalu, amunici jos ga
myboje. Buvo draugiško pobū
džio, linkęs gražiai sugyventi 
su visais.

Paskiausiais keletą metų ji
sai kentė aukštą kraujo spau
dimą. Pirmoji apoplekcija 
(stroke) jam pažeidė dešinę 
ranką ir pakreipė veidą, ta
čiau iš tos ligos jis buvo paki
lęs. Uždarbiauti nėjo, bet ir 
visuotinu ligoniu nebuvo. Nors 
jau ilgą laiką jis gyveno nuo
latinėje gydytojo priežiūroje, 
vienok nei jis pats nei jo žmo
na nesitikėjo, kad užbaiga 
taip artima.

Antrasis “stroke” jį ištiko 
balandžio 29-tą. Kaip ir visa
da, buvo išėjęs pasivaikščioti, 
kai ko nusipirkti, apsikirpti. 
Parėjęs, pasijuto ligos suimtu. 
Žmona tuojau pašaukė gydy
toją, jis užrašė vaistų. Kai ji
nai už keliolikos minutę su
grįžo su vaistais, vyras jau 
buvo be žado. Tą pat vakarą 
jį nugabeno į ligoninę. Jis ten 
atsipeikėjo, atrodė lyg sveiks
tančiu. Tačiau gegužės 5-tą 
staiga pasuko blogyn ir mirė.

Paliko liūdinčią žmoną Ane
lę (šimelinaitę), su kuria gra
žioje santaikoje išgyveno apie 
42 metus, brolį Juozą su žmo
na ir brolvaikius Ruth ir Wal
ter, abu* jau su šeimomis, taip
gi seserį Amilę Ainoris, gyve
nančią Athol, Mass. Sesuo bu
vo atvykusi į šermenis.

Reiškiame užuojautą velio
nio Kanopos žmonai Anelei ir 
giminėms, D-ė

Šimkaus ‘Nugrimzdęs dvaras’
Festivalyje gegužes

ja pastatymui.Kasgi nesigrožėjo paskubu
siojo Lietuvos kompozitoriaus 
Šimkaus kūriniais? Daug .!<» 
dainų esame girdėję, bot juo 
daugiau girdime, daugiau' no
risi girdėti.

“Nugrimzdęs dvaras,” opo- 
retiškas aktas—legenda- — 111('- 
kuomet nebuvo Aido statytas. 
Regis, kad ir kiti niekas brook
lyne nestatė. Prasilenkdavo 
liktai dėl to, kad tai sunkus 
kūrinys. Vadovaujamai rolei 
būtinas talentingas dainiųin- 
kas-aktoi’ius ir apygeris cho
ras. Ir i-eikia nepaprastai ga
baus vado sirmokinti ir vado
vauti pastatymui.

Aidą šiuo tarpu išliko to
kia laimė:

Augustinas Iešmantą vai
dins tą atsakingąją senuko ro
lę. Kas .jau matė-girdėjo jį 
“Bailiame daktaro,” tas jau 
žino jo talentingą balsą, aiš
kią žodžių tarme dainoje ir 
gerą vaidybą. O tai pagrin
das operetiškaino veikale.

Ugningoji chorvedė Mildred 
Stensler sumokino ir vadovau-

Nušauto sūnaus tėvo 1 
protingos mintys

Frank Santana, 17 metų 
jaunuolis, apkaltintas pirmojo 
laipsnio žmogžudystėje. Bronx 
distrikto prokuroras Sullivan 
reikalaus jam mirties baus
mės. Jaunuolis Santana yra 
sūnus portorikiečių šeimos. Jis 
nušovė 15 rrų'tų amžiaus Wil
liam Blankenship Jr.

Prokuroras Sullivan, išgavęs 
iš grand (įžiūrės apkaltinimą 
prieš šį jaunuolį pirmojo 
laipsnio žmogžudystėje, viešai 
apsidžiaugė ir pareiškė, kad 
reikalinga plačiau vartoti po- 
licistų lazdas sumažinimui kri- 
minalisčių tarpe mūsų jauni
mo. Bot su ta nuomom' visiškai 
nesutinka nušauto berniuko 
tėvas. William Blankenship, 
Sr., sako, kad policijos bruta- 
liškumu mes neišgelbėsime 
mūsų jaunimo nuo kriminalys- 
čių. Jis sako: “Kalte yra. ne 
šių vaikų. Kaltė yra jųjų tėvų. 
Mes garbiname bloguosius da
lykus. Labai mažai visur besi
randa moralinio pastovumo.”

Tiro tarpu Mrs. Adelina 
Santana, motina žmogžudystė
je apkaltinto jaunuolio, sako 
gaunanti grūmojančių laiškų. 
Tuose laiškuose nežinomi su
tvėrimai sako, kad jie nužudys 
ne tik ją, bet ir jos du sūneliu 
—Jose 15 metų ir Vincente 7 
metų. Apie tuos gązdinimus 
nužudymu pranešta policijai.

144 a
Akompanuoja

muzikas Pranas Balevičius.
A k tas m ažd a u g to ks:

Merginos (Aido moterų cho
ras) renkasi giraitėje; prie 
kalno, kuriame, sakoma, yra

vaiduoklių. Viena (Anelė Vc-n- 
tienė), nors bailiai dairosi, iš 
kur pasirodys dvasios, tačiau 
giriasi : “Ašiai viena ganiau.”

Motorinis pasakojant vieno?; 
kitoms girdėtus čia vaiduok
lius, pasirodo senukas (Ieš
mantu). Senukai visuomet 
daug žino apie praeitį, tad ir 
šis papasako ja moterims a pit1 
čia nugrimzdusį dvarą. Jis sa
vo pasakomis net pats savo 
taip įtikino apie vaiduoklius, 
jog ištikro pasirodo nugrimz-- 
dusios karalaites dvasia (jau
nutė Irena Babar,skaitė klasi
kiniame šokyje). Pagaliau, se
nukas pasako, jog karalaite 
bus išvaduota ir viskas baigia
si linksmai.

Festivalis įvyks jau ši šeš
tadienį' ir sekmadienį, gegužės 
14 ir 15 dienomis, Liberty Au
ditorijoj, kampas Atlantic Avė. 
ir I I 01 h St., Richmond 11 ill. 
šeštadieni pradžia 7:30. sek
madienį 3 vai. įžanga $1.25.

šokiams gros Jurgio Kaza
kevičiaus orkestras.

“Dvarą” Matęs <

Filmos—Teatrai
Neseniai puošniajame Wal

dorf-Astoria buvusiame “Gol
den Reel’’ festivalyje įvyko 
tas, ko nebuvo tikėtasi. Pirmą
jį prizą laimėjo darbo unijos 
pagamintas dokumentinis fil
mas. šiame festivalyje buvo 
perstatyta 3,00 panašaus žan
ro filmų. Bet geriausiu filmu 
tapo pripažintas “Twenty-four 
Hours,” pagamintas Amalga
mated Meat Cutters and But
chers Workmen unijos. Filmas 
vaizduoja dvidešimt keturių 
valandų unijos biznio agento 
gyvenimą ir veiklą. Dokumen
tinių filmų festivalį buvo su- 
ruošęs Film Council of Ame
rica.

Išgelbėjo 4 žmones
Sekmadienį kilo gaisras po 

num. 766 Cauldweil Ave. 
Gaisras prasidėjo penktajame 
aukšti'. Visas duris į namą už
darė liepsna. Tik ugniagesių 
drąsa išgelbėjo tėvą ir tris 
vaikus. Visi jie nuvežti ligoni
nėn, bot nė vienas nėra pavo
jingai apdegęs.

SERGA
Peter Incas, gyvenantis 24 3 

So. 3rd St., Brooklyne, pasta
ruoju laiku serga. Randasi 
Greenpoint Hospital, Ward 
2-A, Brooklyne. Ligoninė ran
dasi prie Kingsland Ave.

Lankymo valandos sekma
dieniais ir trečiadieniais nuo 
2 iki 4 po pietų. Ligoninėje 
būdamas pasiilgsta draugų, 
labai įvertintų, jeigu jo pažįs
tami jį atlankytų.

Apie jo ligą pranešė Irena 
Levanienė. Petro sūnus Waite- 
ris yra Levanų žentas.

Gera programa kovai 
su kriminalystėmis

Policijos viršininkai kalba 
apie platesnį pavartojimą laz
dų prieš jaunimą, kad neda
vus jiems “suklysti.” Bet argi 
tokiomis priemonėmis mes i.š- 
gelbėsime mūsų jaunuolius 
nuo prasižengimų ? Labai abe
jotina.

Reikia kitokios išeities, rei
kia geresnės programos kovai 
su nepilnamečių kriminalystė
mis. Tokią programą dar per
nai pasiūlė Labor Youth Lea
gue. Atvirame laiške miesto 
majorui Wagner lyga patiekė 
sekamus punktus:

L New York Youth Board 
privalo padidinti savo štabą ir 
išplūsti savo veiklą.

2. Reikia daugiau pasilinks
minimo centrų jaunimui, ypač 
tokiose vietose, kur gyventojų 
susikimšimas labai didelis.

3. Skirti daugiau pinigų sta
tymui naujų mokyklų ir sam
dymui daugiau mokytojų.

4. įsteigti biurą, i kuri įeitų 
darbo unijos ir įvairios civili
nes organizacijos bei grupės, 
kurios padėtų jaunimui susi
rasti naudingus darbus, padė
tų jiems išsilavinti, pakelti sa
vo kvalifikacijas įvairiuose 
amatuose bei pašaukimuose.

5. Peržiūrėti ir patikrinti 
veiklą teismų, kurie skiriami 
jauniems žmonėms. Taip pat 
pati krinti kitas jaunimui ski
riamas įstaigas ir agentūras.

6. Griežtai drausti policijos 
departmentui vartoti diskrimi
naciją prieš negrų ir portori- 
kiečių jaunimą.

Studijuos New Yorko 
mokyklose segregaciją

New Yorko Board of Edu
cation suorganizavo specials 
komisiją ir pavedė jai plačiau
siai išstudijuoti šiame mieste 
mokyklose viešpataujančią ra
sinę segregaciją. Komisija su
sideda iš keliolikos narių. Jos 
pirmininku paskirtas Charles 
ii. Silver. Kaip žinia, tūlose 
miesto dalyse praktikuojama 
rasinė segregacija prieš neg
rus ir portorikiečius. Tos gru
pes seniai skundžiasi ir reika
lauja segregaciją panaikinti.

Meldėsi už taiką, net 
30 žmonių apalpo

Praėjusį sekmadienį Ford
ham universitete buvo laiko
mos pamaldos už pasauline 
taiką. Sakoma, kad dalyvavo 
25,000 žmonių,daugiausia stu
dentų. Per pusantros valandos 
buvo meldžiamasi. Iš nuovar- 

1 gio nuo stovėjimo apalpo 30 
žmonių, beveik visos jaunos 
mergaitės. Pamaldos buvo ka
talikiškos, laikomos po atviru 
dangumi, prie specialaus alto
riaus ant pievos. .

Grįžo iš ligoninės, 
bet tebeserga

Petras Pross, išbuvęs ligoni
nėje mėnesį ir dvi dienas, jau 
grįžo namo. Jis gyvena 176 
33rd St., Brooklyn, N. Y. z,

Petras Pross serga širdies li
ga. Nors ilgai išbuvo ligoninė
je, tačiau sveikata vis dar te
bėra prasta, niekiek nepaleng
vino gydymasis ligoninėje.

Dabar Petrą Pross galima 
aplankyti namuose po aukš-, 
cinu paduotu antrašu.

Rasta pasikorusi Mrs. Fran
ces Slocum, 43 metų amžiaus. 
Gyveno 29 Abendroth Place, 
Port Chester, N. Y. Saužudys- 
tės priežastis nežinoma.

Romansas prasidėjęs 
New Yorko mieste

Iš Paryžiaus praneša, kad 
garsioji filmų aktorka Miss 
Grace Kelley draugauja taip 
pat su filmų aktoriumi fran- 
cūzu Jean-Pierre Aumont. Ga
limas daiktas, tarpe jų įvyks 
sutuoktuvės. Aumont sako, 
kad jis Miss Kelley susitiko 
pirmu sykiu New Yorko prieš 
porą metų.

Vienas iš nelaimingiau
sių savaitgalių

Praėjęs savaitgalis nusinešė 
su savimi Didžiajame New 
Yorke ir jo apylinkėje 13 gy
vybių. Jos žuvo automobilių 
nelaimėse. O tokių nelaimių 
buvo net 15. Tarpe užmuštųjų 
buvo dvi mažytės mergaitės— 
Tina Lusardi 6 metų ir Linda 
Rossi 7 metų. Pripažinta, kad 
beveik visos nelaimes paėjo 
nuo neatsargaus vairavimo.

Policislas kaip akušerė
Tai atsitiko ant Triboro til

to, kada Mr. Weiss skubino 
savo žmoną j ligoninę. Laimė, 
kad kartir buvo ir policislas 
Alfred Ben way. Kūdikis gimė 
važiuojant tiltu. Policistas 
Benway pabuvo akušere. Gimė 
sveika, graži mergaitė. Moti
na dėkinga policistui už pa
tarnavimą.

Bronxe sudegė savo kamba
ryje neregė ir amžina invali
dė Mrs. Margaret Cleary, 60 
metų amžiaus. Priežastis gais
ro nežinoma.

Ligoninės turėjusios 
didelius nuostolius

United Hospital Fondo vir
šininkas Henry C. Brunie ra
portuoja, kad praėjusiais me
tais miesto ligonines panešė 
didelius nuostolius. Trūkumas 
pasiekęs $26,000,000 sumą!

Stambi suma 
mokytojams

Ford Fellowship Fondacija 
išleis šiemet $850,000 pagel
bėti mokytojams pakol,ti savo 
kvalifikacijas. Tuo pasinaudos 
J6J> mokytojai, ši fondacija 
įsteigta 1951 metais. Ikišiol ji 
yra išleidus beveik penkis mi
lijonus dolerių. Tuo pasinau
dojo viso 907 mokytojai.

gėlyno nedatekliui
IŠLYGINTI AUKOJO:
Jonas Juška ......... $1.00
Juozas Vinikaitis .. 1.00 
Nedatekliaus buvo $6.96. 

Jam išlyginti jau gauta $6. 
Bet nupirkta 50 svarų bone 
menko pievutei už $2.98. 
Tai nedatekliaus dar yra 
$3.94. S. V.

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?

-------------------- -—-- ------------
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Kunigas reikalauja 
daugiau disciplinos

Katalikų bažnyčios kunigas 
Gregory L. Mooney reikalauja 
smarkiau disciplinuoti mūsų 
jaunimą. Jis sako, kad išdy
kavimas nepilnamečių pareina 
nuo to, kad juos mažai tebau- 
džia ir kad šeimose neprižiū
rima disciplinos. Jis taipgi rei
kalauja, kad policija smar
kiau veiktų prieš išdykaujan
čius jaunuolius.

Perkūnas trenkė į britų lėk
tuvą, bet žalos mažai padarė. 
Lėktuvas paskui laimingai nu
sileido New York Internatio
nal Airporte.

Greater New Yorko Fondo 
vajus šiemet turės atstovybe 
nuo darbo unijų. Į vajaus ko
mitetą Įtraukti Thomas A. 
Murray, New Yorko valstijos 
darbo federacijos pirmininkas, 
ir Louis Hollander, preziden
tas N. Y. CIO.

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

{vyks trečiadieni, gegužės-May 11 
d. Nariai malonėkite atsilankyti j 
žj susirinkimą ir kurie dar neužsi- 
mokėjole duoklių už šiuos melus, 
tai malonėkite užsimokėti.

(91-92)

C. BROOKLYN
LDS 46 kp. mitingas jvyks tre

čiadieni, gegužės 11 d., 7:30 v. va
kare, Liberty Auditorium, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Visi nariai dalyvaukite susirinki
me, nes turėsimo svarbių reikalų 
svarstymui. Būkite laiku.

Sek r.

KAS NORI ŠUNIUKĄ?
Turime gražų šuniuką, kuri ati

duosime goriems žmonėms veltui. 
Tiktai už laisnius (išimti Balandžio 
mėn) kaina bus $3. 12 mėnesių
amžiaus, vardas Toby. Ant vielos 
pamatysite, tad prašomo kreipi is- 
Joseph Lazauskas, 190 Hull Street, 
Brooklyn, N. Y.

(92-93)

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

Licensed
GUSTAFSON & CLARE

i EMPLOYMENT AGENCY
The Highest Class of Domestic Help 

for private families exclusively 
. Special Attention to Newly

Arrived Girls or Women
135 E. 58111 St., New York 22

Room 36-37
WZA??7?V???????y???g7?2?2??7r2????????77??7????Z

GARBINGAS

ŠERMENŲ APTARNAVIMAS

JOSEPH V. McGRATH 
Laidotuvių Direktorius 

91-20 37th Ave., kamp. 92nd St.
Jackson Heights 

HAvemeyer 6-3700

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.

į A TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas j
į 306 UNION AVENUE i;

; BROOKLYN, N. Y. i;

s Gerai Patyręs Barberis

IImatthew A-ii
BUYUS

H (BUYAUSKAS)
’' B
:: laidotuvių
: • direktorius ::.• •

:: 426 Lafayette St- ••
H Newark 5, N. J. G
•• “ MArket 2-5172 •’

»

4 giial. Laisva (Liberty). Trečiad., Gegužės (May) 11, 1955

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NAMŲ DARBININKffX

Ahelnam Darbui. Mylinti vaikta.
Guolis vietojo

KEW GARDEN HILLS
Tel. BO. 3-9282

(91-93)

REI HALING A TA R NAITfc

Lengvam Narnų Darbui 
Guolis vietoje arba kitur. $50 j 

savaitę.
Šaukite Madame Rozinko 

Tel. FI. 8-9955
» <90-92)

Houseworker. For Groat Neck 
Home. Must bo experienced in ge
neral housework. Up to 35 yrs. of 
age and like children. Ref. Start
ing salary $35. Call Great Neck 2- 
10076 (after 6 P. M.: and all day 
Sunday).

MERGINOS
Fabriko darbas, linksmos darbo są

lygos, gera mokestis pašalpos.
Laikas ir puse 

už viršlaikius 
KNOMARK MFG. CO.

330 Wythe Ave., Brooklyn 
Matykite Frank

(92-96)

REAL ESTATE
Rinktiniai medžiais apauginti lo

tai, 2 ir 3 miegrūmių namai. Idea
liški atsistatytojams. $6,950 ir aukš
čiau. Maži {mokėjimai. 80% mort
gage. Shells, nuo $3,260 aukštyn, 
pabudavoti. Prie vandens nuosavy
bės, Peconic Bay. Marių maudynės 
už 5 minučių. Žuvavimas. Mes lai
kome atdarą visada. Ofisas ant Sag 
Harbor, Bridgehampion Turnpike. 
SAG HARBOR 5-0224 —SAG HAR
BOR 5-0743.

(87-108)

RYE, NEW YORK

Restaurant as ir 12 Stools, 4 Booths. 
Visi įrengimai, Air Conditioned. 
$2,900. S. Mlles, 24 Grove Street, 
Portchesfer, New York.

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

NUPIGINTAI PARDUODA SAVI
NINKAS — 3 aukštų, išmaliavota 
ir labai gerose sąlygose, West 80's. 
Gali būti apartmentai ar rooming 

I house. Nėra drausmių. Greitam 
Į pardavimui tiktai — $24,000. (apie 

$9,000 {mokėjimas). Turite pamaty
ti, kad {vertinti. Saukit: EN. 2-1692 

(89-95)

Dėmesio! ..Parduoda savininkas. 
5th Avė, ir 2nd St., Brooklyne. Ne
paprastas bargenas. 3 šeimi/^ mūri
nis namas; 17 kambarių, .V vonios, 
gerame stovyje. Tikėkite ar ne— 
bet kaina yra liktai $5,500.

' UL. 2-6823.
(90-92)

Parduoda savininkas — Ardsley, N. 
Y. 4 miegrūmiai, pribudavotas ga- 
radžius. Namai su gražiu kiemu, 
prie St. Matthew’s parapijos. Išklo
ta divonais, automatiška skalbykla, 
gesinis pečius. Greitam pardavimui 
tik $21,500. Pamatymas pagal su
tarti. Šaukit: Dohhs Ferry 8-3912 R.

> (91-93)

Parduoda savininkas — Tarptautinėj 
kaimynystėj, CapoCod. Daili White 
Plains apylinkė. 5V2 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, rekriacijai rū
mas, slate stogas. Patogu j mokyk
las. Greitam pardavimui $22,500 
(firm). Kviečiame pamatyti. 107 
Meadow Street. Tel. PI. 1-8376.

(91-94)

Parduoda savininkas— 
Išimtinai Coronado stone 
ranch. $22,000. 6 lūmai, 
nės, valgymui rūtnas,

1 ■■ 
Wantjfc-h. 
ir Cedar 

2 mautiy- 
ugnavwtė,

nuo sienos iki sienai divonai, ples-
leriuotos sienos. Apibudavoti por- 
čiai, garadžius, ištaisytas skiepas, 
utility ir skalbykla, kiemas. Pato
gu. $22,000. ..SUnset 1-4981

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

mas {vyks šeštadieni, gegužės 14 d., 
2 vai. popiet, Workingmens Salėje, 
2507 Madison St.

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

Kuopos sekretorius

Worcester, Mass.
Aido Choras vyksta j Rytinių 

Valstijų meno festival j, sekmadieni, 
gegužės 15 d. dideliu modemišku 
busu. Dar yra vietos buse 
lėtos lasmenų. Kurie pageidaujate 
vykti su Aido Choru j tą gražią dai
nų pavasarine šventę, prašome už
siregistruoti pas Vincą Naviką prieš 
sekmadieni, gegužės 14-tą.




