
No. 93

KRISLAI
Laisvė patarnauja.
Reikia rūpintis jos reikalais
Amerikiečiai Maskvoje.
Susiriesdamas melavo.
Menševikas bandituojasi.

Rašo A. Bimba

Neseniai nueinu i vienas 
šermenis. Sėdi būrys moterų ir 
Šnekasi. Visos sako, kad jos 
nebūtį žino jusios apie šios sa
vo prietelkos mirti, jeigu ne
būtų buvę mačiusios Laisvės 
pranešimo.

būti kitose šermenyse. Ta pa
ti istorija, žmonės sužinojo 
apie savo draugo mirti tiktai 
iš Laisvės.

Arba paimkime mūsų pikni
kus, koncertus ir visus kitus 
parengimus. Laisvė padeda iš
garsinti, dėdama pranešimus 
ir talpindama korespondenci
jas su aprašymais apie paren
gimus. Tiktai taip dar gali 
mūsų organizacijos gauti žmo
nių Į savo pramogas.

Vadinasi, dienraštis Laisvė 
yra nepavaduojamas visokiu 
informacijų ir garsinimu šalti
nis. Be dienraščio 
kaip be ranku.

būtumėme

Apie tai būtinai 
galvoti kiekvienas

turėtu pa
su s i rūpinęs

skaitytojas. Aukodamas do- • 
šimtinę ai- penkinę šiame dien- Į 
raščio vajuje jis prisideda 
prie dienraščio išlaikymo.

Šis dešimties tūkstančiu do
lerių fondo vajus jau Įpusėjo 
savo laiku1, bet ne Įplaukomis, į 
Jau beveik puse antro mene- ! 
šio nuo tos dienos, kada vajus 
prasidėjo. Turėjo Įplaukti pen
ki tūkstančiai doleriu su kau
pu, bet tiek nei plauke.

Yra kuo susirūpinti. Reikia 
visiems daugiau ir energingiau 
darbuotis.

šiuo tarpu Maskvoje vieši 
vienuolika amerikiečių. Ten 
yra nuvykusi Antrojo karo ve
teranų grupė iš devynių ii- du 
Cohimbijos universiteto profe
soriai. Profesoriai dalyvauja 
Maskvos universiteto dviejų 
šimtų metų sukakties atžymė- 
jimo iškilmėse, o veteranai pa
minėjime dešimties metų su
kakties nuo amerikiečių ir ta- 
rybiečiu susitikimo prie Elbos 
upFs Vokietijoje.

Labai gražus dalykas, 
kių delegacijų turėtų 
daugiau. Labai gaila, kad 
sų vyriausybė nejsile
Amerikon panašių delegacijų 
iš Tarybų Sąjungos. Formoje 
McCarran Įstatymo ant Ame
rikos tapo užleista geležinė 
uždanga.

To

rn ū-

Melavo be jokios gėdos, me
lavo už pinigus, melavo susi
riesdamas, kuomet jis skundė 
valdžiai asmenis ir organizaci
jas.

Taip dabar sako informer’s 
David Brown. JĮ meluoti pa
samdė valdiška Įstaiga. Jam 
mokėjo iš žmonių surinktais 

i taksais.
Pasiremiant Browno melais 

buvo daug žmoniij aprieta, 
įkaitu, nuskriausta. Ne vienas 
išmestas iš darbo.

Gerai nors tiek, kad Brown, 
kaip Matusowas, gailisi už sa
vo nuodėmes. Gerai, kad pri
sipažino melavęs ir ėdęs ne
kaltus žmones. Gal kaip nors
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TARYBŲ SĄJUNGĄ PATIEKI PASAULINĮ TAIKOS PLANA
Jau išsiųsti kvietiniai i 
Keturių Didžiųjų sueigą; 
dar abejojama apie vietą
Paryžius. — Jungtinės 

Valstybės, B r i t a n i j a ir 
F r a n c ū z ija atskirai, bet 
vienokiose notose, atsikrei
pė į Tarybų Sąjunga su ra
ginimu laikyti Keturių Di-

ferenciją. Mintį laikyti to
kią konferenciją jau seniai 
kelia Tarybų Sąjunga. Pra
nešama, kad nėra abejonės, 
jog Sovietai tokį pakvieti
mą priims.

Vakar buvo pranešta, 
kad ta konferencija įvyks 
liepos mėnesį Šveicarijoje, 
Ženevoje. Už Ženevą stoja 
Britanija ir Francūzija, 
taipgi žinoma, kad Tarybų 
Sąjunga tam planui prita
rianti. Bet iš Washingto- 
no ateina žinios, kad prezi
dentui Eisenhoweriui Žene
va nepatinka. Jis verčiau 
susitiktų su Bul g a n i n u, 
Edenu ir Faure Stokholme 
arba Vienoje.

Aiškinimas yra toks: Že
nevoje vyko derybos dėl In- 
dokinijos, — derybos, kuri 
Vakarai nusileido ir suti
ko evakuoti šiaurinio Viet
namo dalį, kurią dar laikė, 

į Pasėkoje Ženeva Amerikos 
Valstybės Department© 
akyse yra “užgerinimo ir 
nusileidimo simbolis.” Bet 

‘tuo pačiu laiku pranešama, 
1 kad Eisenhoweris yra “pa- 
: sirengęs vykti bile kur ir

tartis su bile kuom, kad tik 
pagelbėti taikos reikalui.”

Apie vietą ir datą bus 
susitarta Vienoje, kuomet 
ši šeštadieni ten susitiks 
Dulles, Molotovas, Macmil- 
lanas ir Pinay. Tie keturi 
užsienio reikalu ministrai 
taipgi bandys galutinai su
sitarti dėl Austrijos ir pa
sirašyti po sutartimi apie 
okupacijos pabaigimą.

sutiks tarnauti 
gen. Speidelini?

Bonna. — Jau beveik ti
kra, kad naujojo Wehr
macht© generalinio štabo 
viršininku bus generolas 
Speidelis, buvęs hitlerinio 
Wehrmacht© generolas, 
R o mm ei i o va d o v a u j a m o 
Afrikos Korpuso štabo bu-

Kinai sako, kad Amerikos lekhivaiT Didžiųjų salių k a 1’0 jegOS 
skrido virš jos teritorijos, kad| tlll’i būt sumažintos, bazės

Tokyo. — Vakar Ameri
kos aviacijos štabas Toli
muosiuose Rytuose paskel
bė, kad kinu orlaiviai už- 
puolė jankių “sabrus” virš 
tarptautinių vandenų i Va
karus nuo Jalu žioties, kad 
jankiai atsišaudė ir pašovė 
du “migti.” Dabar Kinija 
paskelbė savo versiją. Ki
nai incidentą taip apibūdi
na:

• Amerikos orlaiviai skrido 
virš Kinijai priklausančios 
teritorijos i šiaurvakarius 
nuo Palu žioties. Kinijos

kovos lėktuvai pradėjo ame
rikiečius vyti ir kova užsi
mezgė ore apie penkios my
lios į pietvakarius, dar vis 
virš Kinijos teritorijos, 
šiuo kartu virš teritoriniu 
vandenų.

Kovoje vienas amerikie
tis orlaivis buvo pašautas, 
sako kinai.

Amerikiečiu karinis šta-

kos orlaivis nenukentėjo, 
kad visi lėktuvai sugrįžo 
sveiki “be mažiausios sky
lutės.”

užsieny visai panaikintos
Londonas. — Tarybų Są-I Londone. Tarybinis taikos 

junga patiekė naują, platų! planas turi šiuos svarbius 
pasaulini taikos nlana, ku-1 punktus:

Bao Dai jau sakosi 
nebijąs respublikos

Paryžius. — Bao Dai čia 
pasakė, kad “jeigu Vietna
mo žmones nenori monar
chijos, nori respublikos, jis

Vietnamiečiai perėmė 
Haipongo uosto sritį

Hanoi. — Einant pagal J 
Ženevos sutartį, vietnamie-: 
čiai - liauudiečiai 
Haipongo uostą.

Mėsos darbininkų unijos 
jau stovi arti vienybės

Chicago. — AFL mėsos 
darbininkų unijos suvažia
vime kalbėjo CIO mėsos 
darbininkų (s t a k j a r d ų ) 
unijos pirmininkas Ralph 
Helsteinas. Jis sakė, kad 
šios dvi unijos turėtų, net 
nelaukdamos CIO-AFL su
siliejimo, eiti prie vienybės. 
AFL unijos vadas, Gorma- 
nas sakė, kad tokia vieny
bė ir jo unijoje yra giliai 
pageidaujama. Iš' viso su
sidarytas įspūdis, kad vie
nybė netoli.

jo Įkąstiems žmonėms bus ati
taisyta skriauda.

Bet patys stambiausi ėdikai- 
informeriai, Mrs. Bentley ir 
Budenz tebeloja ir tebemeluo
ja už pinigus. Jie tebėra FBI 
agentais. Gal jų sąžinė jau 
taip sugadinta, kad jie nieka
dos nesigailės už savo 
žengimus.

prasi-

dery- 
men-

“Peikia prezidentą už 
bas su banditais,” sako 
ševikų Keleivis (geg. 4 d.).
'Apie ką čia kalbama? Kal

bama apie derybas su Kinija. 
Tos milžiniškos tautos vado
vybė menševikiškam šmotui 
yra banditai.

čiu.” Tai]) jis sako, bet į 
Paryžių jis atsiskubino iš 
Cannes, kad prašyti Dulle- 

vęs viršininkas, nacių įteik- i so, Pinay ir Mcmillano, 
to geležinio riterio kry-|kad jis nebūtų apleistas,, 
žiaus kavalierius ir tt.

! Bet klausimas keliamas 
i Bonnoje, ar tik neatsiras 
perdaug karininkų, kurie 
atsisakys tarnauti po Spei- 
delio komanda. Mat, karui 
einant prie galo, Speidelis 
ir grupė kitų nacinių gene
rolų atsisukę prieš 'Hitlerį 
ir surengė pasik ė s i n i m ą 
prieš jį, tikėdamiesi, kad 
jį užmušus jie patys galės 
susitarti su jankiais-britais.

Pasikėsinimas nepavyko 
ir Hitleris sušaudė eilę ka
rininkų. Speidelis pateko 
kalėjiman, kur išbuvo iki 
karo galo.

Bonnoje gerai žinoma, 
kad kai kurie naciniai ka
rininkai tokį pusnaci kaip 
Speidelį laiko 
atsisakys 
tarnauti.
Bonnai 
pastatyti naujojo Wehr
machto viršininku genero
lą, kuris iki kartaus galo 
ėjo su Hitleriu.

kad jį užstotų.
Anot Pietinio Vietnamo 

premjero Diemo, Bao Dai 
jau ne imperatorius, bet 
visvien “valstybės galva.” 
Ką tas reiškia, nedaug kas 
žino.

Taipei. — Čiango spauda 
sako, kad prezidentas Ei- 
senhoweris turėtų aplanky
ti Formozą.

išdaviku ir 
po jo komanda 
Iš kitos pusės, 

nelabai paranku

Saaro parlamentas pasisakė 
prieš fabriko valstyhinima

Saarbruecken. — Saaro 
srities Landtagas (seime
lis) 28 balsais prieš 16 
metė socialdemokratų 
siūlymą suvalstybinti 
miausią srityje plieno
briką, R o e c h 1 i n go firmą 
Voelklingene.

Prieš socialdemokratų pa
siūlymą balsavo dešinės 
'partijos ir, kaip praneša 
britų agentūra Reuters, ko
munistai.

at- 
pa- 
Ž.Y- 
fa-

Londonas. — Britanijos 
komunistu partijos vadas 
Harry Pollitt sugrįžo iš Ki
nijos.

perėmė i 
Tik maža1 

uosto dalis, pusiasalis pieti
niame uosto kampe, dar lie
ka po francūzų karine kon-i 
trole. Prancūzai ten dar 
turi 8,000 karių, bet jie tu
rės nešdintis nevėliau šio 
mėnesio 16-tos. Kai tas 
ivvks, visas Šiaurinis Viet-i 
namas bus liaudiečių ran
kose.

Londonas. — Britanijos 
parlamentas buvo paleistas,

vauti priešrinkiminėje kam
panijoje. Rinkimai Įvyks 
šio mėnesio 26-tą dieną.

Vaistiniu savininkai tikisi 
didelių pelnų iš Salk-skiepų

New Y orkas. — Vaisti
niu savininku žurnalas 
“The American Druggist” 
sako, kad vaistininkai arti
moje ateityje darys didžiu
lius pelnus, pardavinėdami 
daktaro Saiko skiepus prieš 
vaikų paralyžių.

Kaip tik pasibaigs moky
klinio amžiaus vaiku skie
pijimas, .kuris daromas per 
mokyklas be vaistiniu tar
pininkavimo, vaistinės pra
dės pardavinėti s k i e p u s 
daktarams vyresnių asme
nų skiepijimui. “The Ame
rican Druggist” sako, kad 
dar šiais metais vaistinės 
parduos tų skiepų už $242,- 
000,000, kas išeina apie 
$5,089 kiekvienai vaistinei.

Peruvija ir Čile nepriima 
trylikos ištremtų studentų

Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia ištrėmė 13 
Peruvijos studentų, kurie 
mokinosi Buenos Aireso 
universitete. Peruvija atsi
sakė juos priimti atgal. Či
lė taipgi atsisakė juos pri
imti. Argentinos valdžia 
sako, kad jie komunistai.

Romulo kalba apie Čou ir ■ 
Nehru role konferencijoje ;

Jungtinės Tautos. — Fili-į 
pinų atstovas Jungtinėse 
Tautose generolas Carlos 
Romulo, kuris d a 1 y v a v o 
Bandung© konferencijoje, 
grįžo į Ameriką. Jis davė 
spaudos konferenciją, ku
rioje sakė, kad Čou En- 

; lajus ir Nehru “gudriai kal
bėjo” Afro-Azijos konfe- 
rencijoie, bet jie ten nieko 
nelaimėjo.

Anot Romulo, “iniciatyva 
visą laiką radosi pro-vaka- 
rietišku atstovybių ranko
se.” Vienas laikraštininkas 
jo klausė, ar jis skaito neu- 
tralistinius kraštus, kaip 
tai, Tndiia, Indoneziią ir 
Burma, laisvojo pasaulio 
dalimis. “Dalimis, gal,” at
sakė. Romulo, “bet nesaky
čiau,kad geriausios rūšies 
dalimis.”

Louisville, Ky.—Streikuo- 
jantiej i I jOuisville-Nashville 
geležinkelio darbininkai at
siekė laimėjimą. Streikas 
bus-baigtas ir valdžios tar
pininkai spręs ginčą. Iki 
šiol savininkai atsisakė pri
leisti tarpininkus.

Didžiųjų šalių karinės 
jėgos turi būti sumažintos. 
Amerikos Jungtinių Vals
tybių, Tarybų Sąjungos ir 
Liaudies Kinijos 
jėgos turi būti nedidesnės 

Didžiosios 
Britanijos ir Francūzijos 
nedidesnės negu 650.000;

Vokietijos okupacija turi 
būti baigta ir visos tarybi
nės, amerikiečių, britų ir 
francūzų jėgos turi būti iš
trauktos iš tos šalies. Tik 
maži susisiekimo junginiai 
gali pasilikti;

Visos užsienio karinės 
bazės, kurias turi Jungti
nių Tautų narės-šalys, turi

nius santykius ir šaltąjį ka-l 
ra, užtikrintų taiką dabar-! 
tiniu laiku.

Šis planas buvo patiektas]
Jokūbo Maliko Jungtinių negu 1,500,000, 
Tautų nusiginklavimo ko
misijoje, kuri posėdžiauja

Sarnoffas
genialų’ planą '

karines

prieš Sovietus
Washingtonas.—RCA (Ra-1 

dio Corporation of Ameri-į 
ca) pirmininkas eks-gene-į 
rolas David Sarnoff patie- būti panaikintos;
> - • --■*—l Atominiai ginklai turi bū

ti uždrausti;
Nusiginklavimo planas'ir 

mą bendrai ir Tarybų Są-I ^ti punktaj turi būti pra- 
junga ypatingai. Jo planas’ iki 1951-tų metų galo. 
į0]-sf ‘ | Jki to laiko reikia pasiža

dėti nedidinti karinių pajė
gų. Užsienio bazės turi bū
ti likviduotos 1956 metų bė
gyje.

Tarptautinė kontrolė prieš 
ginklavimą turi būti įsteig
ta. Tos kontrolės organiza
cijos komisijos praves in
spekcijas visame pasaulyje, 
kad užtikrinti, jog nenusi
žengiama sutartims.

Šis tarybinis planas iššau
kė didelį Susidomėjimą vi
same pasaulyje. Ypatingai 
Vokietijoje tas planas buvo 
Sutiktas su dideliu pritari
mu, kadangi okupacijos ga
las yra ten visų pageidau
jamas.

kė prezidentui Ęisęnhoyfe-j 
riui naują planą, kaip nu-; 
galėti pasaulinį komuniz-’

Sudalyti specialią valdiš
ką organizaciją, kurios 
tikslas būtų koncentruotis 
ant šaltojo karo. Tos įstai
gos priešakyje stovės kabi
netinio rango sekretorius

pilno masto pro- 
karą prieš ko- 

vi šokiomis prie- 
gaminti pigius

Pradėti 
pagandini 
munizma 
monėmis; 
radijo aparatus ir juos ma
diniai balionais ir parašiu
tais nuleisti “užu geležinės 
uždangos.” taipgi popieri
nes plokšteles (rekordus) 
su anti - komunistinėmis 
prakalbomis. Tuos visus da
lykus galėtų gaminti ir už 
gerus pinigus valdžiai par
duoti RCA...

Eks-generolas Sarnoffas, 
kuris yra milijonierius, 
prieš pat i e k d a m a s savo 
plana rašte, turėjo ilgą pa
sikalbėjimą su prezidentu 
Eisenhoweriu. Nurodoma, 
kad jeigu jo planas būtų 
priimtas, mes turėtume du 
sekretorių: “taikos” arba 
nusiginklavimo (Stasseną) 
ir šaltojo karo laimėjimo

Kubos policija užgniaužė 
studentijos demonstraciją

Havana. — Vidurinių mo
kyklų mokiniai surengė de
monstraciją, kad paminėti 
Kubos revoliucinį didvyrf 
Antonio Guiteras. Policija 
demonstraciją išvaikė žiau
riu būdu. Solidarizuoda
miesi su moksleiviais, de
monstraciją, surengė ir uni
versiteto studentai. Jie 
taipgi -buvo policijos išvai-

ORAS NEW YORKE 
Giedra, vešu.

Paskutiniai

ko- 
ir

at-

pranešimai
Saigonas. — Pietiniame

V ietname atsinaujino 
kovos. 21 asmuo žuvo 
vose tarp Diemo jėgų 
Hao-Hoa sektos.

Varšuva. — Čia jau
skrido TSRS premjeras 
Bulganinas ir Molotovas.' 
Aerodrome Bulganinas pa
reiškė, kad pasaulis pergy
vena neramius ir lemiamus 
laikus, bet taikos jėgos išeis 
pergalėtojomis.

Tokyo. — 150 japonų pa
skendo keleiviniam laivui 
nuskendus vidujinėje Japo
nijos* jūroje.

Washingtonas. — Atsto
vų butas 218 balsų prieš 170 
atmetė planą padaryti Alas- 
ką ir Hawaii pilnomis vals
tijomis. Prieš planą balsa
vo dauguma republikonų ir 
beveik visi pietiniai demo- ' 

iį kratai.
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MOTERYS POLITINIAME
ANGLIJOS GYVENIME

KAiP ŽINOMA, š. m. gegužes 26 d. Anglijoje įvyks i 
parlamento atstovų-deputatų rinkimai.

Abi partijos—konservatoriai ir darbiečiai—ruošiasi 
labai ryžtingai, abidvi nori rinkimus laimėti, turėti par
lamente dauguma, kad galėtų sudaryti savo valdžią.

Įdomu pabrėžti tai, kad abidvi partijos kreipia di
džiulio dėmesio į moteris.

Šiandien, kaip praneša spauda, išstatyta net 90 
moterų kandidatėmis į parlamentą.

Gai ne visos jos bus išrinktos, bet svarbu pabrėžti, 
kad visgi didelis moterų skaičius yra išstatytas rinki
mams.

Iš viso Anglijos žmonės turės išrinkti 630 atstovų- 
deputatų.

O kandidatų iš viso yra išstatyta 1,370.
Kiek tai liečia moteris, tai darbiečiai daugiausiai jų 

išstatė: viso 41. Konservatoriai turi 33, o liberalai—14.
Aišku, mes nesikišime į Anglijos vidujinius reikalus 

ir dėl to nesakome nei vienai partijai, kiek ir kokius 
kandidatus jos turi išstatyti.

Mes apie Anglijos parlamento rinkimus tik galvo
jame taip: kad naujasis parlamentas, naujoji valdžia 
juo labiau stotų už taiką. Moterys, mūsų supratimu, vi
suomet teigiamiau pasisako už taikos išlaikymą, negu 
vyrai. Dėl to būtų smagu, jei visos moterys, kandida
tės į Anglijos parlamentą, būtų išrinktos.

MŪSŲ VETERANAI MASKVOJE
TENKA PASIDIDŽIUOTI, .kad devyni amerikie- 

čiai, antrojo pasaulinio karo veteranai, sėkmingai pa
siekė Maskvą.

Jie ten, kaip žinia, nuvyko susitikti savo draugus, 
tarybinius karius, kuriuos prieš virš dešimt metų buvo j 
sutikę palei Elbos upę Vokietijoje.

Koks jų vykimo į Maskvą tikslas? !
Jų kelionės tikslas, kaip jie patys sakė, buvo ir yra: 

švelninti santykius tarp Amerikos ir Tarybų Sąjungos 
žmonių; darbuotis, kad nebūtų kito karo, kad jiems arba į 
jų vaikams nereikėtų išgyventi tą pragarišką gyvenimą, 1 
kokį jie gyveno antrajame pasauliniame kare.

Tai svarbus tikslas, svarbus siekimas.
Pridėti galima dar tai: Šitie devyni amerikiečiai vy

ko Maskvon, neturėdami užtenkamai kelionei pinigų.
Tarybų Sąjungos vyriausybė sakė jiems: Atvykite 

savo lėšomis į Paryžių, o iš ten mūsų lėktuvas paims 
jus ir atgabens Maskvon; jums nieko nelėšuos.

O kai mūsų šitie devyni veteranai pradėjo rūpin
tis surinkimu pinigų, kad galėtų nuvykti į Paryžių, tai 
tarybinė ambasada Washingtone pranešė jiems: Jei 
neturite pinigų kelionei padengti iki Paryžiaus — Ta
rybų Sąjungos vyriausybė padengs jums kelionę iš New 
Yorko į Maskvą.

Jie to prieteliško pasiūlymo, tačiau, nepriėmė. Jie 
sakė, kad patys užsimokės kelionės iškaščius iki Pary
žiaus. Jie šiltai padėkojo tarybinei vyriausybei už gra
žų žestą.

Maskvoje šitie karo veteranai, šitie “geros valios 
ambasadoriai,” buvo priimti draugiškai, svetingai.

LIETUVIŲ TAUTOS BALSAS
Po tokia antrašte Vilniaus Tiesa įdėjo straipsni, 

kuriame, be kitko, sakoma:
“Tarybų Lietuvos darbo žmonės, kaip ir visa ta

rybinė liaudis, su karštu pritarimu sutiko Tarybinio 
taikos gynimo komiteto plenumo rezoliuciją dėl parašų 
rinkimo po Pasaulinės Taikos Tarybos Kreipimusi prieš » 
atominio karo grėsmę kampanijos, kuri prasidės Tarybų 
Sąjungoje nuo š. m. balandžio 1 d.

“Nepajudinamo vieningumo ir glaudaus susitelkimo 
apie Komunistų partiją ir Tarybinę vyriausybę aplinky
bėmis vyko vakar Respublikinio taikos gynimo komi
teto plenumas. Visos lietuvių tautos vardu plenumo 
dalyviai prijungė savo balsą prie galingo taikai ginti, 
besąlygiškai uždrausti atominį ir vandenilinį ginklą, 
prieš atominį karą.

“Aistringai ir jaudinančiai skambėjo kalbos taikos 
šalininkų — darbininkų ir žemės ūkio darbuotojų, moks
lininkų ir rašytojų, vyrų ir moterų, lietuvių tautos 
sūnų ir dukrų, skiriančių visas savo jėgas ir žinias ko- 

* munistinei statybai mūsų šalyje. Plenumo dalyvių kal
bose skambėjo raginimai stiprinti taiką ir draugystę 
tarp tautu, kūrybiškai dirbti Tarybų šalies suklestėjimo 
ir gerovės vardan.

“Pasirašydami Pasaulinės Taikos Tarybos Kreipi
mąsi, mes, Tarybų Lietuvos mokslininkai, žemės ūkio 
specialistai, pademonstruosime savo pasiryžimą nuolat 
kelti laukų derlingumą, didinti gyvulininkystės produk
tyvumą, įgyvendinti TSKP CK sausio Plenumo nuta
rimus.

“Milijonų tarybinių moterų jausmus išreiškė savo 
liepsningoje kalboje “Kauno audinių” fabriko darbinin
kė Rickevičienė. — Mes, moterys, — kalbėjo ji,—dėl vo-

DĖL VINCO KAPSUKO- 
MICKEVIčIAUS 
ĮAMŽINIMO

Pas mus andai buvo ra
šyta apie tai, kaip Lietu
vos Komunistų Partija ir 
vyriausybė įamžino Vincą 
Kapsuką - Mickevičių.

Gavę Vilniaus Tiesą, su
sipažinome smulkiau su 
tais nutarimais. Bendra
me pranešime skaitome:

“Ryšium su 75-osiomis 
įžymiojo Lietuvos revoliu
cinio judėjimo veikėjo, vie
no iš Lietuvos Komunistų 
partijos organizatorių ir 
vadovu V. Mickevičiaus - 
Kapsuko gimimo metinė
mis Lietuvos KP CK biu
ro nutarimu buvo sudaryta 
Respublikinė komisija V. 
Mickevičiaus - Kapsuko su
kakčiai pažymėti. Komisi
ją sudaro: M. Afoninas, V. 
Augustinaitis, J. Banaitis, 
B. Baranauskas, V. Brig- 
manas. M. Chodosaitė, K. 
Didžiulis, I. Gaška, M. Ged
vilas,’ A. Guzevičius, M. 
Junčas - Kučinskas, J. Ka
rosas, E. Kasnauskaitė. M. 
Kenevičius, K. Korsakas, 
K. Liaudis, V. Lucenko, 
T. Macijauskas, J. Matulis, 
V. Niunka, J. Olekas, E. 
Ozarskis, J. Paleckis, J. 
Petkevičius, K. Preikšas, 
B. Pušinis, J. Smilgevičius, 
A. Sniečkus, J. Stimburys, 
R. šarmaitis, M. Šumans- 
kas, E. Tautkaitė, L. Vai- 
neikytė, A. Venclova, J. Vil
džiūnas, G. Zimanas, J. 
/■inkus, J. Ž i b u r k u s, J. 
Žiugžda.

“Komisija apsvarstė prie
mones V. Mickevičiaus - 
Kapsuko atminimui įmažin- 
ti.”

Žemiau telpa Lietu v o s 
Tarvbų Socialistinės Res
publikos Aukščiaus i o s i o s 
Tarybos Prezidiumo įsakas, 
po kuriuo pasirašo J. Pa
leckis ir sekretorius S. 
Naujalis. Jis skamba:

“Įžymaus revoliucinio ju
dėjimo Lietuvoje veikėjo, 
vieno iš Lietuvos Komunis
tų partijos organizatorių ir 
vadovu Vinco Mickevičiaus- 
Kapsuko atminimui įamžin
ti, Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiu
mas nutaria;

1. Pakeisti Marijampolės 
miesto pavadinimą ir va
dinti jį Kapsuko miestu.

2. Pakeisti Marijampolės 
rajono pavadinimą ir va
dinti jį Kapsuko rajonu.

3. Pateikti Lietuvos TSR 
Aukščiausiajai Tarybai pa
tvirtinti pasiūlymą dėl Lie
tuvos TSR Konstitucijos 14 
straipsnio atitinkamo pa
keitimo.”

O Lietuvos Ministru ir 
Lietuvos KP Centro Komi
tetas ta proga padarė to
kį nutarimą:

“1. Pastatyti Vilniuje pa
minklą V. Mickevičiui-Kap- 
sukui.

2. Suteikti Vinco Kapsu
ko vardą Lietuvos TSR Žu
vies pramonės ministerijos 
Lietuvos flotilijos viduti
niam traleriui N r. 103.
3. Sudaryti redakcinę ko

misiją V. Mickevičiaus - 
Kapsuko rinktiniams raš
tams paruošti venkla.

4. Įpareigoti Vilniaus 
miesto vykdomąjį komitetą 
pritvirtinti Vilniuje memo

kiškų jų fašistinių barbarų sukelto karo esame patyru
sios daug kančių. Tarybų valdžia sudarė mūsų vaikams 
visas sąlygas žengti į šviesų gyvenimą. Mes, motinos, 
norime, kad mūsų vaikai augtų laimingi, kad nepatirtų 
naujo karo baisumų. Moterys turi aktyviai kovoti už 
taiką, nenuilstamai demaskuoti nusikalstamus karo 
kurstytojų kėslus, pasiaukojančiai dirbti mylimosios Tė
vynės galybės stiprinimo vardan.

“Mūsų liaudis didžiuojasi tuo, kad daugianaciona
linė Tarybų valstybė stovi taikos, demokratijos ir socia
lizmo stovyklos priešakyje, yra svarbiausia ir lemiama 
jėga kovoje už taiką.”

rialines lentas prie namų, 
kurie susieti su V. Mickevi
čiaus-Kapsuko revoliucine- 
politine veikla.

5. Pasiūlyti Kybartų ra
jono vykdomajam komite
tui pateikti Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybai pasiūly
mus dėl sodybos (Būdvie
čių kaime), kurioje gimė 
V. Mickevičius - Kapsukas, 
sutvarkymo, o taip pat dėl 
V. Mickevičiui - Kapsukui 
skirto memorialinio pamin
klo pastatymo toje sodybo
je.”

Toliau skaitome:
“Vakar, balandžio 9 d., 

įvyko Vilniaus Valstybinio 
universiteto prof e s o r-i ų, 
dėstytojų ir studentų iškil
mingas susirinkimas, skir
tas įžymaus Lietuvos revo
liucinio judėjimo veikėjo, 
vieno iš Lietuvos Komunis
tų partijos organizatorių 
V. Mickevičiaus - Kapsuko 
75-osioms gimimo meti
nėms.

• “Iškilmingą susirinkimą 
atidarė universiteto pro
rektorius profesorius Jan
kauskas.

“Pranešimą apie V. Mic
kevičiaus - Kapsuko gyve
nimą ir revoliucinę veiklą 
padarė Lietuvos KP CK se
kretorius V. Niunka.

“Su didžiuliu džiaugsmu, 
ilgai trunkančiais ploji
mais susirinkimo dalyviai 
sutiko pranešimą apie Vin
co Kapsuko vardo suteiki
mą Vilniaus Valstybiniam 
universitetui.

“Po susirinkimo įvyko di
delis koncertas.”

Dar toliau:
“MARIJAMPOLĖ, IV 9 

d. Šiandien kultūros na
muose įvyko iškilmingas 
posėdis, skirtas įžymiojo 
Lietuvos revoliucinio judė- 
jimo veikėjo, vieno iš Lie
tuvos Komunistų partijos 
organizatorių ir vadovų V. 
Mickevičiaus - Kapsuko 75- 
osioms gimimo metinėms. 
Salėje susirinko miesto įmo
nių darbininkai, partiniai ir 
tarybiniai darbuotojai, in
teligentijos atstovai, moks
leiviai, rajono žemės ūkio 
artelių kolūkiečiai.

“Iškilmingąjį posėdį ati
darė rajono vykdomojo ko
miteto pirmininkas P. Do
brovolskis.

“Po to pranešimą apie V. 
Mickevičiaus - Kapsuko gy
venimą ir revoliucinę vei
klą padarė Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininkas J. 
Paleckis.

“Audringais plojimais su
sirinkusieji sutiko J. Palec
kio perskaitytą Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Įsaką apie 
tai, kad Marijampolės mies
tas ir Marijampolės rajo
nas naujai pavadinti Kap
suko miestu ir Kapsuko ra
jonu.

“Iškilmingame posėdyje 
kalbėjo zoo technikumo di
rektoriaus pavad u P t o j a s 
Valančiauskas, cukraus fa
briko direktorius Žukaus
kas, antrosios vidurinės 
mokyklos direktorius Drū
tytė, chirurgas Oleka, Lie
tuvos KP Kapsuko rajono 
komiteto sekretorius Žėčius, 

“Po iškilmingosios dalies 
įvyko koncertas.”
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Man smagu pasirausti se
nuose žurnaluose ar laik
raščiuose. Jų pageltę labai 
byloja apie senus, bet įdo
mius laikus,- apie įvykius, 
kurie nūnai norima lyg ir 
pamiršti.

Štai prieš mane guli jau 
pradėjęs gelsti stambus 
žurnalas, tai 1941 m. 4-tas 
“Raštų” numeris, kuriame 
Jeronimas Cicėnas savo il
game straipsnyje, “Vergų 
pilies griuvėsiuose,” taip 
vaizdžiai piešia netaip se
nus Lietuvos baudžiavos 
laikus. Ypatingą dėmesį 
autorius kreipia į sulenkė
jusį lietuvį dvarininką gro- 
vą Tiškevičių, o tokių tiš- 
kevičių, visokiais vardais, 
Lietuvoje, Vilniaus krašte 
ypatingai, buvo daugybė. 
Smetonlaikyje kaikas ban- 
dė Tiškevičių net idealizuo
ti, laikyti jį kokiu tai “me
cenatu,” valstybės “rams
čiu,” etc.

Ko vertas buvo grovas 
Tiškevičius, ir visa jo veis
lė, reikia spręsti ne iš to, 
kiek pinigų jisai išleisdavo 
Vakarų sostinėse, ypatingai 
Paryžiuje, bet kaip gyveno 
ir dirbo jo vergai - bau
džiauninkai. Į vieną nedi
delį kumetyno kambarį ji
sai mokėjo sukišti net as
tuonių asmenų šeimą. Regi
mai, buvo “geras ekono
mas” ! O ir tasai kambarys 
—šuns būdos nevertas: 
“Kai lyja—sako kumetis— 
tai nors žemėn lysk, kaip 
per sietą bėga; vienam de
besiui užėjus, kelis dube-j 
nius išnešame... Sienoje i 
grybas. Krosnis užima pu
sę kambario. Molio plukta 
asla... Pro lubas drimba 
spaliai... žiemą vanduo 
kambary užšąlą...”

Baudžiauninko gyveni
mas nepanašus į žmogaus 
buitį:

“Vieni jų pusnuogiai I 
vaikšto, kiti — kailiu ar aš
tria rudine vilki; visi iš
džiūvę, išalkę, gyvaplau
kiais ‘ apaugę, išrūkę, akys 
kakton įgriuvusios, dusulin
ga krūtinė veltui vėpčioja 
ir gaudo orą. Butas: urvas 
arba šiek tiek į paviršių
pasikūprinusi landynė; sau
lė ten neįsklinda, smarvė ir 
“geradariai” dūmai tirštais 
sluogsniais dangsto jų 
skurdą. Tai tenai po die
nos darbo išvargęs valstie
tis suranda apipuvusių 
šiaudų guolį, šalimais čia 
pat prie karvių ir kiaulių 
migio drypso nuogi vai
kiūkščiai.”

Vargas šakoj a, 
vargas lapoja,

Vargas vartuose žydi!...
Dvarininkas turėjo pa

rinkęs porą stiprių vyrų, 
kurie ėjo budelių pareigas, 
rykštėm kapojo varguolius, 
kol tie sąmonės nustodavo. 
“Žmonių plakimui buvo pa
statytas tam /tikras stalas, 
toks prietaisas, ant kurio 
žmogų kniūbsčią paguldy
davo, o rankas, kojas ir 
galvą pririšdavo odiniais 
diržais prie stalo, kad žmo
gus negalėtų pajudėti. Pla
kamosios rykštės buvo dve
jopos: vienos paprastos žil
vičio, antros — aštrosios, 
tokie odiniai diržai, kuinų 
galuose prisiūta tripirščiai 
geležiniai kabliai, kaip ko
kie nagai, kurie kertant iš
kapodavo žmogaus kūną li
gi kaulų. Kurie tokių gau
davo, vietoje mirdavo arba 
visai nustodavo sveikatės. 
Plakamuosius pats ponas 
prižiūrėdavo, kad plakėjai 
kirstų smagiai be pasigai
lėjimo ir kad išpildytų vi
są paskirtą rykščių skai
čių. . v Vargas vartuose žy
dėjo, nuo ašarų ir ašakų 

burna springo, vyžas žmo
gus sudėvėjo ir pražūto pa
žastys nuo sūraus prakaito 
darbymetyje.”

Ir po tų visų egzekucijų 
nuplaktasis dar turėjo po
nui padėkoti, nusilenkti ir 
ranką pabučiuoti!

“Ponas mainė žmones ant 
šunų. Už šunis visokių vy
rų ir moterų gaudavo... 
Pono bernas važiuodamas 
sumindė po ratais jauną 
šuniuką... Už tai ponas 
pats teisė ir priteisė bernui 
trejetą metų šuniu loti, kol 
ponas vėl užsiaugys sau šu
nį! Bernas — ką gi da
rys, lojo kaip šuva, laksty
damas apie dvaro trobas. 
Ir lakė jis kaip šuva iš 
lovelio, prisilenkęs ten, kur 
šuniukui buvo pritaisyta 
lakti.”

Dvarininko Stepono Tiš
kevičiaus (kurį taip gerbė 
diktatoriaus Antano Sme
tonos “prezidentūra” ir jo 
ministerial) senelis rodė 
tokią meilę geros veislės 
sunitas, kad pristatė 10 
baudžiauninkių moterų žin
dyti šuniukus!

Tiškevičius, kaip ir kiti 
dvarininkai, vedė juodąją 
knygą, kurion buvo įrašo
ma mažiausias ponui nepa
klusnumas ar nusikaltimas. 
Jeigu jau kuris baudžiau
ninkas ton knygon pateko, 
tai tokiam gauti vietą pas 
kitą dvarininką buvo neį
manoma: jo buvo blogas 
atestatas!

Veikiausiai tokią bau
džiauninko padėtį ir pono 
sauvalę turėdamas minty
je Antanas Baranauskas 
rašė:

Ne taip puola 
drėgnas rūkas,;

Kai dienelė švinta,
Kaip gausingai

mūsų broliu i 
Ašarėlės krinta!

i
O kaip tuo metu gyveno, 

ponai dvarininkai? Ai«ku,| 
jie neskurdo! Štai vienas' 
mažas pavyzdėlis, kuris ta-i

IŠ UNIJU VEIKIMO
žymų laimėjimą atsiekė 

American Viscose Co. dar
bininkai. 11,000 minimos 
kompanijos darbininkų ga
vo penkių centų į valandą 
algos pakėlimą, taipgi ki
tus pagerinimus.

Jie priklauso prie CIO 
tekstilinės unijos. Tai at
siekė vieningai kovodami.

•

CIO pljeno darbininkų 
unija pridavė plieno kom
panijoms reikalavimus, ku
rių pamatinis yra: žymus 
algų pakėlimas.

Unija nurodo, kad plieno 
trustas daro milžiniškus 
pelnus, kurie per šių metų 
ketvirtį pakilo iki 60 pro
centų.

Plieno kompanijos, aišku, 
išgali darbininkams algas 
pakelti. Tačiau jos nenori i 
pripažinti savo darbininkų j 
reikalavimų.

Kelios CIO unijos suteikė 
$1,250,000 paskolą streikuo
jantiems Southern Bell Tel
ephone darbininkams. Strei- 
kieriai vieningai laikosi jau 
devintą savaitę. Finansinė 
parama jiems suteikė dau
giau vilties streiką laimėti.

CIO prezidentas Reuthe- 
ris teigia, kad ši parama 
žymiai pagelbės streikierių 
šeimoms laikytis kovos lau
ke tol, kol kompanija bus 
priversta priimti unijos rei
kalavimus.

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Ketvirt., Gegužes (May) 12, 1955
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j čiau pasako labai daug. 
Zosės Smetonienės draugė 
Marija Kristina Tiškevi
čienė yra kilusi iš kiįni- 
gaikščių Liubomirskių sti
rnos, turinčios ryšius su ^i- 
sų šalių diduomene. Odon 
įrašytoj knygoj apie herbus 
bei žmones su herbais ir 
veislinius šunis bei arklius 
—ten detalingai išnagrinė
ta ir Liubomirskių šeima. 
1781 metų kronikoje užra
šyta gana šaunios vestuvės, 
kuomet viena Liubomirsky- 
tė tekėjo už grafo Felikso 
Potockio. Ten skaitome:

“...per vieną mėsišką 
dieną suvalgyta 60 jaučių, 
300 veršiukų, 500 avinų, 6,- 
000 gaidžių, 8,000 vištų, 3,- 
000 viščiukų, 1,500 kalaku
tų, 500 žąsų, 30 meitėlių, 
300 kiškių, 55 stirnos, 4 šer
nai, 2,000 kurtinų, 1,000 te
tervinų, 100 laukinių žąsų, 
800 ančių, 3,000 šiaip paukš-
tienos, 100 palčių lašinių, 
300 kapų kiaušinių (kapa— 
60), 74 liepines sviesto, 60 
kumpių, etc.”

Tai buvo tik vienas die
nos maisto sąrašas, o juk 
vestuvės tuomet tęsdavosi 
visą* savaitę! Kiek ten bu
vo išgerta degtinės, vyno, 
konjako, šampano, alaus ir 
kitų gėrimų — neturime ži
nių, bet aišku, jog ir gėri
mų kiekiai turėjo būti ne
žmoniškai dideli!

O t kur ėjo baudžiaunin
kų darbas, prakaitas ir 
kraujas! Pikta darosi pa
in isli jus apie tokį kiaulišką 
ėdimą ir lakimą.

■ Tai va kokia nepereinama 
praraja buvo tarp ponų ir 
valstiečių gyvenimo! Tie
siog neįtikėtina liaudies 
kantrybė, leidusi tokiai ne
teisybei klestėti! Stebėtis 
tik reikia iš to, kad ir šian
dien dar randasi žmonių, 
garbinančių tą kruviną po- 
rjų sauvalės gadynę ii\ po 
priedanga “laisvės,” norin
čių ją vėl atsteigti, kUd po
nai iš naujo galėtų Lietu
vos žmonėms kailius nerti, 
rykštėmis plakti ir į šunis 
mainyti!

Neklasikas

General Motors ir Fordo 
darbininkai ruošiasi strei
kui. Tai paliečia apie pa
sę milijono darbininkų.

Automobilių unija reika
lauja iš tų kompanijų ga
rantuoti darbininkams me
tinę algą) taipgi pakelti 
pensijas.

General Motors pelnas 
per pastaruosius 5 metus 
siekia net tris bilijonus do
lerių. Aišku, kad kompa
nija išgali darbininkų rei
kalavimus patenkinti.

Amerikos Darbo Fečtera- 
cijos ii* CIO viršininkai jau 
susitarė dėl bendros kon
stitucijos ir kitų unijinių 
reikalų. Dabar tariamasi, 
koki vardą suteikti suvie
nytam unijų centrui. Vie
nybės suvažiavimas įvyks 
šių metų gruodžio mėn. 
pradžioje. Šis suvažiavi
mas atstovaus virš 15 mili
jonų darbininkų. Tai di
džiulė jėga.

Būtų smagu matyti, kad 
ir nepriklausomos unijos, 
kaip geležinkeliečių, mai- 
nierių ir kitos, eitų prie 
vienybės. Eiliniuose nariuo
se vienybės klausimas yra 
prigijęs, bet kai kurių uni
jų viršininkai bando jį dis
kredituoti.

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



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

ni parengimą su gera vakariene tik 
Uj $1.00. įvyks šeštadieni, gegužės- 
May 14 d., L.D.S. Kliubo salėje, 
$305 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 

Worcester, Mass.
Aido Choras vyksta į Rytiniu 

Valstijų meno festivalį, sekmadienį, 
gegužės 15 d. dideliu modernišku 
busu. Dar yra vietos buse del ke- 
letos asmenų. Kurie pageidaujate 
vykti su Aido Choru į tą gražią dai
nų pavasarinę šventę, prašome už
siregistruoti pas Vincą Naviką prieš 
sekmadienį, gegužės 14-tą.

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

mas įvyks šeštadienį, gegužes 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- j 
rengimui pikniko reikalų. Ateikite 
į susirinkimą ir apsiimkite dirbti 
piknike.

Kuopos sekretorius
1

T8------------------------------------------

Kas veikiama Bostono 
pašonėj?

Pats Bostonas, atlikęs pui
kią iškilmę bal. 17, paminėji
mui Lietuviu Literatūros Drau
gijos 40 metų gyvavimo, da
bar lyg ir aptilo po smarkaus 
pasidarbavimo. Vėliau—gegu
žės pradžioje, southbostonie- 
čiai turėjo menininkų plates
ni susirinkimą, kuris, galima 
tikėtis, jiems gerai pavyko.

Na, o dabar jie veikiausia, 
nors tykiai, bet pilnu rimtumu, 
rengiasi organizuoti ir mobili
zuoti žmones i pavasarinį pik
niką birželio 12-tą dieną, Me- 
theun, Mass.—Maple Parke.

Jau laikas ir labai laikas vi
siems rengtis prie to pikniko. 
Prie to ir prie liepos 4-tos 
pikniko. Bet ve, Lowellis ir 
Norwoodas sukruto ir labai 
smarkiai ruošiasi prie labai 
puikių parengimų dienraščio 
Laisvės naudai.

Abiejose vietose reikia la
bai rūpestingai veikti, kad pa

PASKUTINĖS HITLERIO DIENOS
(Pagal vokiško karininko Gerharde Boidto apsakymą)

(Tąsa)
Guderianas kalba greičiau ir su di

desniu įkvėpimu negu visuomet. Jis 
nekreipia dėmesio į nepritariančius 
Hitlerio mostus ir pagrindžia toliau sa
vo planą, remdamasis Geleno smulkiau
siai paruoštomis žiniomis apie priešą. 
Jis rodo žemėlapius, schemas ir tiksliau
sius apskaičiavimus, sudarytus oro 
žvalgybos duomenis, ryšininkų pra
nešimais ir belaisvių parodymais.

Hitleris nė žodžio nesako. Jis bukai 
žiūri į žemėlapius, lyg nieko negirdi ir 
nemato. Viena ranka mėšlungiškai 
spaudžia antrą. Guderianas baigė. Jis 

• pasakė viską ir laukiamai žiūri į Hit
lerį. Hitleris nejuda. Slegiamą tylą kart
kartėmis ardo tolimi sulėtinto veikimo 
bombų sprogimai. Aš nedrįstu atsi
kvėpti, tik jaučiu, kaip smarkiai plaka 
širdis. Čia sprendžiamas vokiškųjų Ry
tų likimas. Hitleris lėtai atsistoja, ir, 
vilkdamas kojas, žengia kelis žings
nius. Jis žiūri nematančiomis akimis. 
Staiga jis sustoja ir labai greitai ir šal
tai leidžia mums eiti.

Burtai mesti.
Kaip ir visuomet, Hitleris nepakluso 

savo generalinio štabo pasiūlymams. 
Dvidešimt dvi 16-sios ir 18-sios armijų 
divizijos pasiliko Kurše. “SS” šeštoji 
šarvuočių ir tankų armija, kaip ir kai 
kurios divizijos iš Vakarų fronto ir iš 
pačios Vokietijos, buvo nusiųstos į 
Vengriją, o ne į Pomeraniją, kur mūsų 
kareiviai, niekindami mirtį, pasrūdami 
kraujais, kovojo prieš ištisą plieno, ug
nies ir masių žmonių sieną. Kiek į šiau
rę ir j rytus nuo Balatono -ežero, į va
karus nuo Budapešto, buvo sukaupta 
1200 tankų visiškai beprasmiškam puo
limui. Čia stovėjo generolo Balko šeš
toji armija, Zepo Ditricho šeštoji šar
vuočių ir tankų armija ir vienas kava
lerijos korpas. šiomis jėgomis Hitleris 

Actino pulti pietų ir rytų kryptimis, 
kad susigrąžintų Fiunfkircheno rajoną 
|ki Dravos upės įtako į Dunojų, vėl 
įtrauktų Budapeštą į vokiečių gynimo
si sistemą ir savo gynyboje pasiremtų 
Dunojumi. Priešingai, puolamojoje Po-, 
meranijos operacijoje dalyvavo tiktai 
silpna trečioji armija ir 500 tankų.

Vis dėlto Guderianas primygtinai 
reikalavo, kad būtų vykdomas jo pla
nas. Ligi pat kovo mėnesio jis drauge 
su generolu Gelenu mėgino priversti 
Hitlerį atsisakyti nuo jo planų, bet pa
siekė. žinoma, tiktai tai, kad Hitleris 
dar labiau pradėjo jų abiejų nekęsti. 
Kada Gelenas vieno pranešimo metu 
vėl pateikė nenuginčijamų faktų, tame 
tarpe tikslių duomenų, apie priešo 
skaičių, apie jo pranašumą ore ir apie 
tai, kad jis vis daugiau pagamina tan
kų ir pabūklų, Hitleris atsistojo ir su 
dideliu patosu pasakė:

“Aš nepritariu tokiam generalinio 
dfctabo darbui. Įžvelgti priešo ketinimus 

daryti iš to operatyvines išvadas te
gali tik genijus, o genijus niekuomet 
neužsiims panašiu smulkiu amatininka- 
vimu!”

Reikalas priėjo, ligi to, kad kiekvie
ną kartą, kai Guderianas arba Gelenas

pranešdavo jam nemalonius faktus ar
ba žinias, Hitleris pareikšdavo, kad jis 
draudžia daryti “tokius vienpusiškai 
padėtį nušviečiančius pranešimus”. Jis 
ne vieną kartą pasisakydavo ta pras
me, kad jis, paklusdamas savo karve
džio instinktui, turįs vadovautis tik 
įkvėpimu. Kovo pabaigoje generolas 
Gelenas buvo pašalintas nuo “užsienio 
armijų Rytuose” skyriaus viršininko 
posto, ir Hitlerio įsakymu skyrius bu
vo sumažintas ligi visiškai nepriimtino 
minimumo. Netrukus buvo kirstas smū
gis ir Guderianui.

Kovo mėnesyje pasidarė sunku rasti 
gabių vadovų karui tęsti. Viename ko
riniame pasitarime Guderianas atkrei
pė Hitlerio dėmesį į generolą - feld
maršalą Manšteiną ir pasiūlė vėl pa
naudoti jį. Manšteinas ėmė Sevastopolį 
ir vėliau vadovavo 11-jai armijai pieti
nėje Rytų fronto dalyj-e ir buvo vienas 
iš geriausiųjų karvedžių. Bet jis pada
rė “nedovanotiną klaidą”, nes jis ne vie
ną kartą įspėdavo Hitlerį dėl karo pa
vojaus Rytuose. Jis turėjo pasitraukti. 
Dabar, kai Guderianas pasiūlė sugrą
žinti jį, Hitleris atsakė: “Jei aš turė
čiau 40 puikiai ginkluotų divizijų, kad 
smogčiau priešui lemiamąjį smūgį, tai 
vadovauti joms turėtų tiktai Manštei
nas. Galimas daiktas, kad jis geriau
sias iš karininkų, kuriuos išaugino ge
neralinis štabas, bet dabartinėmis sąly
gomis aš negaliu jo panaudoti. Jam 
stinga tikėjimo nacionalsocializmui. Va
dinasi, jis neišlaikys tos naštos, kuri da
bar užkrauta karvedžiui.”

Kai kovo mėnesį Hitleriui buvo pra
nešta, apie puolimo prie Balatono ežero 
sužlugimą, jis baisiai įsiuto. Jis užmir
šo, kad jis pats davė įsakymą čia pulti. 
Jo nuomone, viskuo buvo kaltas fanatiz
mo trūkumas pas “Pietų” grupės vado
vą generolą Velerį. Sugniaužęs kumštis, 
jis rėkė ant Guderiano: “Veleris visuo
met buvo neigiamai nusistatęs nacional- 
socializmo atžvilgiu. Jis negali rasti 
įkvėpimo. Argi aš galiu tikėtis, kad 
toks žmogus išląikys kokį didesnį išmė
ginimą?” Veleris buvo tučtuojau paša
lintas.

Kada reikėjo paskirti naują Frank
furto prie Oderio tvirtovės komandan- 
tą, Guderianas ir Jodlis mėgino iškelti 
pulkininką Boniną. Boninas buvo anks
čiau operatyvinio skyriaus viršininkas 
vyriausiojoje sausumos jėgų vadovy
bėje. Kai po rusų puolimo, prasidėjusio 
1945 metų sausio 12 dieną, vokiečių 
frontas Vysloje iširo, Hitleris išleido 
žinomąjį įsakymą apie tai, kad visos 
“tvirtovės” laikytųsi bet kuriomis sąly
gomis ligi galo. Varšuvą taip pat rei
kėjo ginti iki paskutinio žmogaus. Ten 
buvo 50 tūkstančių kareivių, kuriems 
vadovavo “SS” generolas. Bet miesto 
komendantas gavo įsakymą su 12 valan
čių pavėlavimu. Todėl vokiečių įgula 
pasitraukė ir nebuvo apsupta Varšuvo
je. Hitleris apkaltino Boniną vėlai pri
statant įsakymą ir perdavė jį gestapui. 
Boninas pranyko už kalėjimo, esančio 
prie Lerterio stoties, sienų, nors jo kaltė 
nebuvo įrodyta.

(Bus daugiau)

rengimai įvyktų kuopasekmin- 
giausia. Kitos kolonijos priva
lo gelbėti rengėjams kuopla- 
čiausiu dalyvavimu katrie m 
kur patogiau nuvažiuoti ir pa
gelbėti publiką sudaryti ska.it- 
Ungesnę.

Lowell, Mass.
šeštadieni, gegužės 21, G v. 

vakare, 14 Tyler St., yra ren
giamas LLD 4 4-tos kuopos 
banketas dienraščio Laisvės 
naudai, kad tuomi pagelbėti 
$10,000 fondą. Tame banketi
niame pokilyje dainuos Aid- 
Sietyno Kvartetas ir kitos me
ninės jėgos iš New Yorko.

Garsiajame Aidsietyno Kvar
tete dainuoja: Ona Stelmokai- 
tė, Mildred Stensler, Tadas 
Kaškiaučius ir Jonas Grybas. 
Pianu akompanuos kompozito
rius Pranas Balevičius. Jis 

duos ir klasiškos piano muzi
kos solo. Taipgi dainuos solo 
Onutė Stelmokaitė. Dainas 
sumokina Mildred Stensler.

Kvartetas ir solistai duos 
puikių dainų ir muzikos pro
gramą užpildydami visą va
landą, ar gal ir daugiau va
landos laiko, čia pasiklausysi
me labai gražių dainų, kokių 
gal būt niekad neesame girdė
ję gyvendami toli nuo didžių
jų lietuviškų kolonijų, kur 
randasi puikiausių dainininkų 
ii* kitokių talentų. Dalyvauda
mi tokiame šauniame pokilyje 
ir pasiklausę gražių dainų pri- 
pildysime savo krūtines pilnas 
didžiausiu malonumu. Tai yra 
didėlė retenybė tokį dalyką 
turėti Lowelly.

Nei vienas lietuvis, mylintis 
dainas ir smagią lietuvišką su
eigą, neturėtų praleisti tą va
karą nedalyvavęs jame.

D. M. šolomskas tą vakarą 
padarys Įdomų pranešimą, ir 
tai bus labai svarbu išgirsti jį 
atsižvelgiant į šių dienų da
lykus.

Visus iš New Yorko svečius 
bus neapsakytai malonu susi
tikti ir jų dainų pasiklausyti. 
Jie visi taip retai tematyti, ki
tiems dar visai nėra matyti. O 
čia, ve, pas save—tarpe gar
bingųjų turėsime ir maloniai 
pasikalbėsime gegužės 21-mą 
dieną. Kokis tai istorinis bus 
įvykis! Ypatingai bus smagu, 
kad tas dalykas įvyks Laisvės 
naudai surengtame bankete.

Mes j savo parengimą tiki
mės svečių iš Nashua, Law
rence, Haverhill, gal Hudson, 
Worcester ir dar iš kur nors. 
Kas tik atvažiuos, tai visi bus 
mielai priimti, kaipo Laisvės 
geri patriotai ir rėmėjai. Visų 
parama yra didžiai reikalinga.

Tad būkime sveiki ir gerai 
nusiteikę būsimam šeštadie
niui—geg. 21-mai dienai.

čia noriu dar tarti žodį kas 
link mūsų vietinių laisviečių. 
Jūs, draugai, galite labai daug 
pagelbėti šiam parengimui, jei 
jūs pakalbinsite — paraginsite 
kitus dalyvauti, pasakant 
jiems kokia programa bus ir 
tam panašiai. Kartais rengimo 
komisija nesugeba kitų žmo
nių matyti ir pakviesti. Kaip 

i tokie ir pasilieka nepakviesti, 
o vėliau gailisi, kad nežinojo.

Norwood, Mass.
Sekmadienį, gegužės 22, 3 

valandą po piet, Finų svetai
nėje,. 37 Chapel Court, ren
giamas gražus pokilis para
mai dienraščio Laisvės sukėli
mui $10,000 vasarinio fondo.

čia irgi dalyvaus tie patys 
žymieji dainininkai— Aidsie
tyno Kvartetas iš New Yorko 
ir D. M. šolomskas sir svarbiu 
pranešimu apie Laisvės stovį 
ir kitus dalykus.

Į šį Laisvės parengimą, nor
wood iečių rengiamą, turėtų su
plaukti gerieji lietuviai iš Bos
tono, Montello, Stoughtono, 
Bridgewater, Cambridge, Lyn- 
i)o ir kitų mažesnių vietovių, 
kad perpildyti Finų svetainę.

Jeigu šitaip maž-daug pla
nuotai pasidalinsime per tas 
dvi dienas, tai abu parengi
mai, su pagalba iš kitų koloni
jų, išeis labai puikiai. Tokis 
kolektyvis dalyvavimas duotų 
gražios naudos dienraščiui.

Taip ir darykime, draugai. 
Pagelbėkime' vieni kitiems, 
kad rengėjų triūsas nebūtų 
veltui, kad žymiems daininin
kams nereikėtų dainuoti pus- 
tu’ščiom svetainėm ir kad dien
raščiui sukelti itin gerą para
mą. J. M. Karsonas

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

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

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

Rengėjai

Padėkite «av<> vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

Žinios iš
Miškininkai—kandidatai j Vi* 
s asą junginę žemės ūkio parodą

NEMENČINĖ. Praėjusiais 
metais Nemenčinės miškų ūki3 
įvykdė visus miškų ūkio, kul
tūrų ir priešgaisrinės miškb 
apsaugos darbus, žymiai vir
šytas plataus vartojimo gami
nių iš medienos ir miško atlie
kų išleidimas. Ypač gerų re
zultatų pasiekta miško kultū
rų, užvestų praeitais metais, 
auginime. Medelių prigijimas 
393 ha plote siekia 95.G pro
cento.

Už aukštus pasiekimus Ne
menčinės miškų ūkis dar 1954 
metais dalyvavo Visasąjungi
nėje žemės ūkio parodoje. 
Šiais metais ūkis ir Bezdonių 
girinkija vėl pristatyti kandi
datais į parodą. G. Uokas
VILNIAUSMENO TYRĖJŲ 

DARBAI
Vilniaus Valstybinio dailės 

muziejaus moksliniai bendra
darbiai vykdo eilę darbų, stu
dijuodami lietuvių tautos dai
lės palikimą. Atskiros tyrimų 
temos skirtos pereito amžiaus 
tapytojams, lietuvių tarybi
niams dailininkams, liaudies 
kūrybos meistrams. Meno ty
rėjas Drėma rašo monografiją 
apie Kanutą Rusecką — žymų 
Vilniaus dailės mokyklos at
stovą.

Montreal, Canada
Unijos reikalauja daugiau 
apdraudos bedarbiams

Montreal o Amatų ir Darbo 
Taryba (TLC-AFL) priėmė re
zoliuciją, kurioje prašo, kad 
visų Kanados unijų Centralinė 
Taryba (Trades and Labor 
Congress of Canada) visomis 
gali myb ėmis u ž prof estu otų
prieš valdžios žygį nukirsti ne
darbo apdraudos laikotarpį. 
Rezoliucija nurodo, kad nors 
Kanados valdžia būk žada pa
kelti nedarbo pašalpos mokes
tį nuo $24 iki $30 į savaitę, 
bet tuo tarpu sutrumpina pa
šalpos mokėjimo laikotarpį 
nuo 51 savaitės, kaip dabar 
yra, ligi 30 savaičių. Kas reiš
kia, jei darbininkas atsidurs 
bedarbių eilėse ilgesniam lai
kui, tai nors jis ar ji gaus į 
savaitę daugiau pašalpos, bet 
sutrumpinus laikotarpi, jam 
bedarbių pašalpos išeis ma
žiau arti $200.
Popieros darbininkai laimė
jo algų pakėlimą

Apie 5,500 popieros išdir- 
bystės Kvebeko provincijoje 
darbininkų, kurie dirba Cana
dian International Paper Mills 
įmonėje,pasirašė vieniems me
tams naują darbo sutartį, su- 
lyg kurios visiems darbinin
kams pakeliamos algos 5%. 
šalia pakėlimo algų, darbda
viai primokės linkui ligoninės 
apdraudos, gauti užmokestį 
pilnai laike ligos ir tt.
Pašalintas iš unijos pareigūnas

Kiek laiko atgal francūziš- 
ko tautininkų rytinio laikraš
čio Le Devoir dalis darbinin
kų, iškilus nesusipratimui su 
laikraščio leidėjais, paliko 
darbą ir pastatė pikieto liniją 
prie leidyklos. Pikietavo Inter
national Typographical unijos 
(AFL-TLC) lokalas. Tuo tar
pu National Syndicate of Li
notype Operators (CCCL) lo- 
kalo prezidentas peržengė pi
kieto liniją. Už tai lokalas pa
šalino jį ne tik iš prezidento 
vietos, bet išmetė visiškai iš 
katalikų sindikatų unijos ir 
nutarė nepriimti atgal, kol jis 
gyvas bus.

Geras unijos lokalo pavyz
dys.

SERGA
Teresė Taruškienč nesvei- 

kuoja, serga. Buvo Daktarų 
ligoninėje, o dabar, gydytojo 
priežiūroje, gydosi namuose.

Matas Mašnickis (sūnus) 
susirgęs ir randasi, jei dar ne
grįžo namo, Ro^al Victoria li
goninėje.

Kazimieras Vosylius puolė 
nuo laiptų ir sunkiai susižei
dė. Gydosi namuose.

J.

Lietuvos
P. Gudynas ir R. Kalpokas 

parašė darbą apie vieno ryš
kiausių Tarybų Lietuvos rea
listinio meno atstovų dailinin
ko P. Kalpoko kūrybą.

Taip pat paruoštas darbas 
“Vilnius ir jo architektūriniai 
paminklai.“ (ELTA)

TEATRO RYŠIAI SU KOL
ŪKINIU KAIMU

ŠIAULIAI. Miesto dramos 
teatro kolektyvas plečia savo 
ryšius su kolūkiniu kaimu. 1 
teatro pastatymus sekmadie
niais atvyksta gausios aplinki
nių rajonų kolūkiečių ekskur
sijos. Eilę teatro pastatymų, 
kaip Korneičiuko “Putinų gi
raitė,“ Čiurlionienės “Pinigė
liai,“ Avyžiaus “Baltieji gluos
niai“ ir kitus, žiūrėjo Pakruo
jo rajono “Lenino keliu/* “Jau
nosios Gvardijos,“ Šiaulių ra- 
jno “Auksinės varpos’* kolū
kiečiai, Lygumų MTS mecha
nizatoriai, Pavenčių vaikų na
mų auklėtiniai, Žagarės vidu
rinės mokyklos moksleiviai ir 
kiti.

Šaulių dramos teatras šefuo
ja Užvenčio rajono “Pary
žiaus Komunos“ kolūkio, Šau
kėnų MTS ir Šaukėnų viduri
nės mokyklos saviveiklininkus, 
kurie stato naujas pjeses. Te
atro kolektyvas kiekvieną mė
nesį čia apsilanko su savo pa
statymais. Kolūkiečiams savi

Rochester. N. Y

Abi L.L.D. kuopos (Moterų ir Vyrų) ir visi Laisvės 
skaitytojai rengia pikniką paramai dienraščio Laisvės.

Tai bus. prisidėjimas prie sukėlimo $10,000 fondo.

Piknikas Bus
Gedemino Saleje

575 Joseph Avenue

širdingai kviečiame visus Rochesterio lietuvius atsi
lankyti į šį pikniką. Bus skanių valgių ir kitokių 

įdomumų.

PRADŽIA 6-TĄ VALANDĄ VAKARE

Savo atsilankymu paremsite apšvietos reikalą ir 
turėsite daug malonumo patys sau.

Rengėjai

Lawrence, Mass., ir Apylinkė
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Kviečiame visus į labai įdomų pokilį

BANKETAS
Jvyks Sekmadienio Popietį

Geg. 29 May
šis pokilis yra rengiamas paramai dienraščio Laisvės. 
Bus daug įdomumų ir labai gerų valgių, pagamintų 

gerų gaspadinių svečių pavaišinimui

Banketas Bus
Maple Parke

Lawrence-Methuen, Mass.

Labai lauksime svečių iš apylinkės kolonijų. Paritas 
nepaprastai gražus, oras tikrai tyras, o vaišės specia
liai paruoštos svečių patenkinimui. Būkite, maloniai 
ir linksmai praleisti laiką.

~......................... ................-...........”.... .............. " ' ■ ............................................
8 psi.—Laisvė (Liberty)- Ketvirt, Gegužės (May) 12, 1955

veiklininkams teikiama nuola
tinė režisūrinė konsultacija 
statant pasirinktus veikalus, o 
taip pat kitokia reikalinga pa
rama. VI. Balkevičius

Jaunimas augins kukurūzus
KAZLŲ RŪDA. — Rajono 

kolūkiuose sparčiai ruošiamasi 
kukurūzų auginimui. Aktyviai 
į šį darbą įsijungė komjaunuo
lių vadovaujamas kolūkių jau
nimas. štai, “Jūros“ kolūkio 
jaunimas įsipareigojo savo jė
gomis išauginti apie 10 ha ku
kurūzų. Kolūkyje jau sudary
ta jaunuolių grandis, kuriai 
vadovauja Krukauskas, žemės 
ūkio artelės agronomas Venc- 
kevičius šiuo metu supažindi
na grandies narius su kukurū
zų auginimo agrotechnika.

Šiuo metu jau1 beveik visuo
se rajono kolūkiuose sudary
tos jaunimo grandys kukurū
zams , auginti. Kai kuriuose 
kolūkiuose, jų tarpe “Gegu
žės Pirmosios,“ “šviesaus ke
lio“ ir kt., sudaryta po 2—3 
tokias grandis.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

MOTERIŠKE
Abelnas namų darbas ir virimąs. 

Guolis nuosavame kambaryje. Gera 
su vaikučiais. Alga pagal atlikimą 
darbo ir patyrimo. Reikalingi geri 
paliudijimai. Saukite: Mohawk 4- 
4028.

(89-95)

Rengėjai
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MIRĖ NEW YORK

Liberty Auditorijoje
šį šeštadienį ir sekmadienį 

Lietuvių Kultūrinis Centras 
turės svečių iš arti ir toli. Bus 
ir tokių, kurie šioje įstaigoje 
dar nėra buvę ir jos. dar nėra 
matę.

Per dvi dienas bus smagu 
fiu visais susieiti, pasisveikinti 
ir pasilinksminti. O smagumo 
turėsime gana daug. Mat fes
tivalis, tai ne koks paprastas 
parengimas. Mūsų menininkai 
daug laiko įdėjo, kad 
pilnai pasiruošti.

Festivalyje svečiai chorai 
iš Naujosios Anglijos

Meno Sąjungos 
irių ruošiamame

Ave. ir

prie jo

per abi 
nuo pat

Liberty Auditorijos 
Ja, žinoma, bus atdara 
festivalio dienas 
ryto iki vėlaus vakaro,
sus galės pilnai pasotinti.

Gaspadorius W. Brazauskas 
reporteriui priminė, kad bus 
paruošta Įvairiausių valgių. 
Btis namie darytų dešrų su ko
pūstais, lietuviškų kopūstų 
sriubos, kugelio ir kitų patro- 
vų. Užsigardžiuoti bus lietu
viško pyrago.

Pereitą šeštadienį Lietuvių 
Bowlininku Lyga turėjo Au
ditorijoje bowlinimo užbaig- 
tuvių parę.

Geriausi bowlininkai buvo 
gerai apdovanoti. Gavo dova
nas ir tie tymai, kurie geriau
sia atsižymėjo. Bet apF tai 
turėtų plačiau parašyti patys 
bowlininkai.

Bowlinimo sezonas, taigi, 
pasibaigė. Bet lyga nepakriko. 
Ji tik pertraukė savo žaismes 
iki kito sezono pradžios—rug
sėjo mėnesio.

Mūsų menininkai niekad ne
buvo taip užversti darbu ir at
sakomybe, kaip šiuo laiku. Jie 
čia turi savo centrą. Jie pa
ruošia ir išpildo programos be
veik kiekvienam parengimui. 
Jie apkeliauja su programa ir 
kitas lietuvių kolonijas.

Praktikas jie Auditorijoje 
laiko dabar beveik kasdien. 
Pamatysime, kaip jie pasiro
dys festivalyje ši šeštadienį ir 
sekmadieni. Reporteri?,

Policijos galva 
bėdavoja

Policijos departmento komi- 
sijonierius Francis W. 11. 
Adams skundžiasi, kad kovo
je prieš kriminalizmą priverti
mas gerbti įstatymus kaskart 
“darosi 
kesniS.” 
di, kad 
daugiau
jos eilėse korupcijai. Atsiran
da policistų, kurie susideda 
su kriminalistais ir padeda 
jiems laužyti įstatymus.

sudėtingesnis ir sun- 
O kas blogiausia, gir- 
šitokia padėtis teikia 
progų Įsigalėti pol ici-

Įdomi prekkcija apie 
informerį Matusowa

Pranešama, kad šį šeštadie
nį, gegužės 14 d., Įvyks pa
skaita apie buvusį šnipą Ma- 
tusową. Prelekciją duos darbi
ninkiškos spaudos korespon
dentas Harry Raymond. Pa
skaita įvyks Polonia Club pa
talpose, 219 Second Ave. 
Manhattan. Įžanga nemokama.

Du nuteisti už nele- 
gališkas operacijas

Bronx County Court nuteis
ti ilgiems metams du žmonės 
Už darymą nelegališkų aborci- 
jų. Dr. Hugo Francese, 52 me
tų ir slaugė Mrs. Florence Ca- 
Valuzzo, 44 metų, nuteisti ka
lėti nuo dvylikos iki 25 metų. 
Pripažinta, kad jų operacija 
buvo priežastimi mirties vie
nos moteriškės.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei nauję skaitytoją? Jei ne, 
tai j»asiragmk gauti.

CV1OJŲ

fe®

v

JONAS DIRVEL1S

Iš tolimesnių kolonijų ge
riausia pasiekti Kultūros Cen
tra, 110-06 Atlantic Ave.,

national Airport. Važiuoti iki 
Atlantic Avė., sukti Į dešinę.

Per Holland Tunnel: Gali
ma tiesiai Canal Str.ytu va-

mais keliais:
Iš Now Jersey, važiuojant 

per George Washington tiltą :

me progą girdėti-matyti net 
tris svečius chorus iš trijų skir
tingų valstijų, šiuomi, nors 
prabėgamai, noriu prisiminti 
svečius iš Naujosios Anglijos.

Hartfordo lietuvių Laisves 
Choras pasisamdė didelį busą. 
Atvažiuos jau šį šeštadienį. Jį

ONA DIRVELIŽNĖ

vadovauja gabi —

pusi francūzaitė
Hollis.

šiuo momentu nežinau, ko-

Wilma

JONAS SABALIAUSKAS

žinau, jog jie dažnai koncer
tuoja savo mieste ir nuvyksta 
f kitus miestus ir not j Mass, 
koncertuoti kitiems. Iš to gali
ma spręsti, jog jie suteiks kai 
ką naujo, gražaus.

Worcester! o Aido Choras 
prieš keletą metų dainavo 
brooklyniečiams. Jis taip šau
niai pasirodė, 
išleisti namo, 
dideliu būriu, 
mis dainomis,
veteranas chorų vadas 
Dirvelis.

Su choru atvyksta ir 
valyje dainuos solistas

.jog nenorėjome 
Aidas atvyksta 
vežinas n a u jo
jam vadovauja 

Jonas

Jonas 
Sabaliauskas, taipgi worceste- 
riečių paskilbusis duetas Ona 
Dirvelienė ir Jonas Sabaliaus
kas. Dainuos moterų ir vyrų 
chorai. Tūlos jų žavingosios 
dainos chorui ir grupėms 
paties mokytojo Dirvelio 
kurtos.

Festivalis įvyks jau šį
tadienį ir sekmadienį, gegužės 
14 ir 15 dienomis, Liberty Au
ditorijoj, kampas Atlantic

yra
su-

scs-

šokiams gros

Automobilistams kelrodis

Pervažiavus

tiesiai Flatbush Ave. iki At
lantic Avė. ir sukti po kairei. 
Kai kurie taip važiuodami pa-

mi ieškoti to numerio, 
rio randasi 
Tuo tarpu- 
gana toli,

po ku-
Kultūros Centras.

in >t

Arba išvažiavus iš Holland 
Tunnel galima važiuoti į Wil
liamsburg Bridge. Baigiant

išvažiuoti

ia važiuoti iki 
ten sukti po do

tioual Airport, ir iki Atlantic

Iš Mass, ir Conn. valstijų 
ikia važiuoti Whitestone 
idge. Pervažiavus tiltą rei-

port, iki Atlantic Avė. Kai kas 
padaro klaidą važiuodami per 
Whitestone Bridge, kuomet 
pervažiavę tiltą laikosi po

Širdinga padėka
Nors iš ligoninės sugrįžau 

namo balandžio 17 dieną, bet 
dar vis nepergeriausiai .jau
čiuosi. Džiugu, tačiau, kad li
ga tapo šiek tiek pergalėta.

Tariu širdingai ačiū visiems, 
kurie mane aplankė: Sue Ka- 
zokytei, Sophie Petkus, J. ir 
M. Užupiams, John Steiuis, J. 
Augutienei, Bertha Demsey, J. 
Weiss, II(‘hm Steinis, Sadaus
kienei, Mr. ir Mrs. Gash iš 
Huntington, Lillian K-tei. In
delicate šeimai, Mr. ir Mrs. 
B r ū so k am s, K ar pa v i č i e n e i,
Mildred Stensler, J. Aleksai- 
čiui iš Conn., P. šolomskui, S. 
Susnai, B. ir W. Namaitis, Mr. 
ir Mrs. Reinhardt, Eva Andru- 
šaitis, J. Klimui, Simons, Alice 
Tamm is, Mr. ir Mrs. Lawren
ce, ir mano draugui ir dukre
lei Collette, kurie manęs ne
apleido. Tiktai nesmagu, kad 
mano duktė dabar labai serga.

Dar karta ačiū visiems.
Mary F. Merk

Society of American Bacte
riologists susirinkime pranešta 
dar vienas svarbus mokslo lai
mėjimas kovoje prieš ligas. 
Raportuota kad, pavyko išras
ti tokius chemikalus, kurie su
laiko influenzos virus nuo plė
tojimosi. Kol kas šis atradi
mas tebėra laboratorijoje. Pla
čiau tebėra neišbandytas. Bet 
manoma, kad jis bus pasek
mingas būdas nugalėjimui in
fluenzos. Pranešimą padarė 
Dr. Igor Tamm, kuris darbuo
jasi Hospital of the Rockefel
ler Institute of Medical Re
search.

Nušauto sūnaus tėvas 
nebėgs iš miesto

Taip pareiškė William 
Blankenship, kurio 15 metų 
sūnus buvo nepilnamečių chu
liganų nušautas. Jis savo žmo
ną ir šeimą išsiuntė į Pennsyl- 
vaniją gyventi, o pats pasilie
ka New Yorke. Jis sako, kad 
jis padės policijai kovoti besi
plėtojantį kriminalizmą 
d i d m i esč i o jaunuoli ų.

tarpo

DAUGIAU BINGHAMTO-
NIEČIŲ Į FESTIVALĮ
Aplinkiniais keliais gau

ta žinia, kad į rytiečių me
no festivali atvyks bing- 
hamtoniečiai Mačiukai. V.

Policija kovoje prieš 
kėlimą triukšmo

Now Yorko miesto policija 
veda kampaniją prieš nereika
lingą triukšmą, ypač prieš au
tomobilistus. kurio dažnai be

balandžio mėnesį už darymą 
tiiukšmo buvo suareštuota 3,- 
906 žmonės, pašaukimų išleis
ta 1,677, ir pabarimai duoti 
13,082 triukšmadarių.

rei ir nulekia į long Island. To 
Į reikia vengti, norint tiesiai ir 
.greitai pasiekti Atlantic Avė.

ai- Laukiu Išgirsti

IŠBARĖ IR PALEIDO

su-Per motinų dieną buvo 
laikyta ir pasodinta kalėjiman 
devyniolika jaunuolių. Pirma
dienį policija atvedė jų tėvus 
ir visus pristatė prieš teisėją. 
Vaikus teisėjas Lawrence 
smarkiai išbarė ir paleido. 
Berniukai pasižadėjo daugiau 
nebenusidėti.

POLICISTAS TEISME

Teisiamas yra suspenduotas 
policistas Conway, 33 metų 
amžiaus. Ji apkaltino studen
tė Joan. Wheeler, 19 metų. Ji 
sako, kad šis policistas ją bu
vo užpuolęs vienoje požeminio 
traukinio stotyje. Conway sa
ko, kad jis nekaltas, kad jis 
Joan nėra matęs ir kad tiro 
laiku jis nebuvo toje stotyje. 
Džiūrė susideda iš aštuonių 
vyrų ir keturių moterų.

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKE

Prašome turėti mintyje šį svarbų įvykį-—

LAISVES PIKNIKAS
Įvyks Sekmadieni, prieš 4th of July šventę

Liepos 3 July
Pradžia 2-rą valandą popiet. Įžanga $1.00 asmeniui

NATIONAL HALL & PARK
65-1.3 38th Avenue, Woodside, L. I., N. Y.

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiams

Puikia Dainų Programų Duos

Laisvės Choras 
Iš Hartford, Conn. 

Vadovaujamas Wilma Hollis

Aido Choras
(Brooklyniškis)

Vadovaujamas Mildred Stensler
A*

Šis parengimas Įvyksta vakacijų laikotarpiu, tad gera proga iš toliau "at
vykti ir pasimatyti su skaitlinga minia Didžiojo New Yorko apylinkės lie
tuvių. Niekur taip linksmai nepraleisite švenčių kaip šiame sąskridyje.

Jonas Mitzkel, 59 metų, mi
rė 8-tą dieną gegužės. Palai
dotas 12-tą geg šv. Jono ka
puose.

Jis paliko liūdesyje broli ir 
dvi seseris Lietuvoje; buvo ne
vedęs. Priklausė prie Amer. 
Lietuvių Piliečių Klubo. Iš 
amato buvo kriaučius ir dirbo 
prie valdiškų rūbų siuvimo. 
Amerikoje išgyveno 46 metus.

Iš Lietuvos paėjo Meška- 
iaukio k., Nanuškėlių parapi
jos. Kaunietis.

Laidojimo patarnavimu rū
pinosi J. Garšva. J. N.

Kovoje su sklerosu
Jau pradėjo savo metinį va

jų New York County Chapter 
of the National Multiple Scle
rosis Society. Tai organizacija, 
kuri padeda žmonėms nugalė
ti gyslų kietėjimo ligą, šio 
vajaus tikslas yra sukelti 
$250,000. Trečdalis tos sumos 
jau esąs gautas.

Jaunuolis kalėjiman
Anthony Brown, gyvenąs po 

num. 106-10 Ruscoe St., Ja
maica, turės atsėdėti penke
rius metus kalėjime. Jis daf 
tiktai 16 metu jaunuolis. Nu
teistas už plėšikavimą jau ke
tvirtu kaitų. Paskutinis api
plėšimas jam teatnešė 30 cen
tą. Už savo jaunuolišką klaidą 
Brown užmokės aukštą kainą.

Pagaliau paleistas iš kalėji
mo šoferis Herman Scholz. Jis 
buvo sulaikytas ryšyje 
ž u d y m ir m i 1 i j o n i eri a u s 
stein.

su nu- 
l’ubin-

garsusKadaise buvęs labai 
New Yorko gembleris George 
Herrick pasimirė sulaukęs 61 
metų. Jis pasižymėjo gcmble- 
rystėje dar LaGuardijos 
joravimo laikais.

iria-

TheAteinanti sekmadieni 
Pythian salėje New Yorke bus 
paminėta šimtmetinė sukaktis 
nuo pasirodymo poeto Walt 
Wjhitmano poezijos “Leaves of 
Grass.”

• KAS NORI ŠUNIUKĄ?
Turime gražų šuniuką, kurį ati

duosime geriems žmonėms veltui. 
Tiktai už. laisnius (išimti Balandžio 
mėn) kaina bus $3. 12 mėnesių
amžiaus, vardas Toby. Ant vielos 
pamatysite, tad prašome' kreiptis 
Joseph Lazauskas, 190 Hull Street, 
Brooklyn, N. Y.

(92-93)

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 Ave.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

BROOKLYN, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

f************************;

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•96s3 <<M?3

426 Lafayette St-
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172
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HELP WANTED-FEMALE

NAMU DARBININKE 

Abelnam Darbui. Mylinti vaikA,

Guolis vietoje
KEW GARDEN HILLS

Tel. BO. 3-9282
(91-93)

MERGINOS
Fabriko darbas, linksmos darbo są

lygos, gera mokestis pašalpos.
Laikas ir pusė

už viršlaikius
KNOMARK MFG. CO.

330 Wythe Ave., Brooklyn
Matykite Frank

(92-96)

CCOK-HOUSEKEEPER

Full time. Up Io 35. To help with 
3 year old boy. Must have good 
references for fine Harrison (N.Y.) 
home. $40 a week. For appontment 
call WII. 9-5848.

REAL ESTATE

(93-95)

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 maudjt^s 
už 5 minučių. Žuvavimas. Mos H.i- 
kome atdarą visada. Ofisas ant Sag 
Harbor, Bridgehampton Turnpike. 
SAG HARBOR 5-0224 —SAG HAR
BOR 5-0743.

(87-108)

RYE, NEW YORK

Restaurantas ir 12 Stools, 4 Booths. 
Visi įrengimai, Air Conditioned. 
$2,900. S. Miles, 24 Grove Street, 
Port Chester, New York.

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

Parduoda savininkas — Ardsley, N. 
Y. 4 miegrūmiai, pribūdavo!as ga
radžius. Namai su gražiu kiemu, 
prie St. Mail how’s parapijos. Išklo- 
!a divonais, automatiška skalbykla, 
gesinis pečius. Greitam pardavimui 
tik $21,500. Pamatymas pagal su
tartį. Šaukit : Dobbs Ferry 8-8912 R.

(91-93)

Parduoda savininkas — Tarptautinėj 
kaimynystėj, Capo Cod. Daili White 
Plains apylinkė. 5’4 rūmai, 1 neuž
baigtas, 3 miegrūmiai, 75x100 plo
tas, pilnas skiepas. Alumin, storms 
Ir screens.
Tiktai $17,500. Telefonas: 
7451.

Pribūdavo!as garadžius.
WII. 8-

(91-94)

Smithtown Route 111 Parduoda 
savininkas. 3 miegrūmiai, Capl' Cod. 
Ugnavielė, Aliojus, karštas vanduo. 
Knotty pine attic su 32 pė. Dormer, 
Breezeway ir garadžius. 1 akras že
mės. Tiktai $15,500.

Tel. Smithtown 2-2029
(93-99)

Parduoda savininkas—St. Anthony’s 
Parish, Oceanside. Ideališki namai 
didelei šeimai ar profesionalui. 
Kampinė nuosavybė. Cape Cod, 4 
metų senumo, 2 miegrūmiai viršuj, 
5 rūmai ir maudynė anl pirmų lu
bų, 3 rūmų apšildomas apartmen- 
tas skiepe. Patio. Tiktai $16,800.

Saukite: RO. 6-5696
(93-96)

Oceansl <1 e—Pa rd u oda Ini da vot o jas: 
—nupigintai! Tik ką užbaigtas gra
žus Cape Cod namas. 4’4 rūmų, di
delė virtuvė, platus attic su 30 pė. 
Dormer, patio, sun deck, tile mau
dynė, arti Grade mokyklos, stoties 
ir krautuvių. Šaukite Rockville Cen
ter 6-1976 — Peter Smirclch, 298 
Weidner Ave., Oceanside, (nuol^ng 
Beach Rd.)

(93-96)

Moteriškės užpuolė 
vyrą!

Suareštuotos dvi moteriškės T-- ir paleistos po $1,000 kaucijas 
kiekviena. Jos kaltinamos už
puolime vieno vyro sir tikslųjį 
apiplėšti. Jomis yra: Gloria 
Brown, 22 metų, 155-19 Jewel 
Ave., Flushing, ir Bessie 
Arney, 34 m., 33-15 106th St., 
Carona.

Majoras Wagneris patvirti
no antram terminui tris Ap
švietus Tarybos narius. Jais 
yra: Dr. Cavallaro, Dr. Tead 
ir Mrs. Henry A. Ingraham. 
Visi konservatyvūs ir mokyto
ju persekiotojai.

Policija pradėjo vajų už 
prašalinimą nuo gatvių apleis- 
tų-paliktų automobilių.

Prasidėjo derybos dėl nau
jo kontrakto tarpe unijos ir 
viešbučių savininkų. Darbinin
kus atstovauja AFL Ifatrl 
Trades Council. Į unijos dery
bų komisiją įeina keturi šim
tai unijistų.

4 puti. Laisvi (Liberty) Ketvirt., Gegužės (May) 12, 1955




