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KRISLAI
Kukurūzai.
Lietuvoje prieš 45 metus.

Neišleidžia.
Rašo R. Mizara

Lietuvoje šiuo metu deda
ma daug pastangų kukurū
zams (mūsiškai: kernams) 
apginti.

rapi-

claugiau tos kultūro tu.

iybų Sąjungoje.

Prieš apie '15 metus, dvare, 
kuriame vaiku būdamas mo
kiausi, o vėliau ėjau padieniui 
dirbti, buvo bandyta auginti

Apie ketinius akrus žemes 
kukurūzai užimdavo, gerai 
įtręštos žemės. Jiems prižiūrė
ti dvarininkas kreipė didžiu
lio dėmesio. Dirbau ir aš. prie 
kukurirzu auginimo.

Deja, kukurūzai
prinokti ir duoti vaisiu. Kai 
tik ju grūdai pradėdavo for
muotis, vasara baigdavosi ii

Argentina nutarėu Tikslas: $10,000

atskirti bažnyčią Laisvės Fondo
Buenos Aires. — Argenti- karštos dviejų dienų disku- 

nos parlamentas 121 balsu sijos. Pačių peronistų tar- j j 1 • j • i vi . • i i _ i • • iprieš 12 nutarė atskirti baž
nyčią nuo valstybės. Iki Vajaus Eigoje

Prancūzija malšina 
i sukilimus R. Alžyre

aryžius. — Francūzijos

sumanymą. Bet dauguma 
peronistų stojo prieš tą 
grupelę. Su ta peronistine 
dauguma ėjo ir taip vadina
moji radikalų frakcija. Ru

duodavo nemenkas stipen-1 dikahi partija Argentinoje 
anti-klerikali-

gentinoje buvo kaip ir vals
tybinė, nes konstitucija jai 
garantavo yaptingas privi
legijas. Argentinos valdžia1

Svečiai, kurie atvyko į menininkų festivalį, ta pa
čia proga aplankė ir Laisvės laštinę. Čia pažymėsime

laivyno daliniai taipgi siun
čiami link Alžyro krantų, 
kad sulaikyti ginklų plauki
mą alžyriečiams - naciona
listams.

Vidaus reikalu ministras 
Bourges - Maunoury ir ka
ro reikalų ministras gene
rolas Keonig paskelbė, kad 
“visos pastangos bus deda
mos nenuoramų numalšini
mui.” Vidaus reikalu mi
nistras pats skrenda į Al
žyrą. </ *■

Pranešama, kad ištisos 
sritys Rytų Alžyre dabar 
jau randasi nacionalistų 
partizanų rankose. Pran
cūzų žvalgai virš tų sri
čių gali saugiai 
helikopteriais ir 
nes nacionalistai 
ri anti-lėktuvinių 
Šiaip francūzai į 
nedrįsta kišti savo nosi.

Francūzai taipgi planuo
ja ištraukti dalį savo jun
ginių iš Tunisijos ir pa
siųsti Alžyran, nes Tunisi- 
joje šiuo laiku ramiau, ka
dangi ten francūzai susita
rė su nacionalistais.

tosi Rytų Alžyre, taipgi, i 
kad francūzai deda visas | 
pastangas tą sukilimą nu-' 
malšinti.

Francūzai skubotai siun-lK. Danisevičius, pridavė nuo \vaterburiečių $45 
Aukojo:

V. Jokubonis
P. B okas .. .

vių, kad padidinti ir taip i 
jau nemažas ten turimas' 
karines jėgas. Francūzijos į

$10.60 
10.00 

. 5.00 

. 5.00 

. 5.00 
. 5.00 
. 5.00

dijas katalikiškoms bažny
čioms, algas kapelionams ir 
taip toliau.

Dabai1 nutarta, kad kata
likų bažnyčia Argentinoje 
yra kaip kiekviena kita 
mažesnės tos šalies religi
jos bažnyčia, “stovinti ant 
savo locnų kojų,” neremia
ma ypatingai, nors ir ne-1 
persekiojama.

Parlamento nu ta r i m a s 
30 die- 

__ ti su
šaukta speciali žmonių rink-1 
ta nacionalinė konvencija, | 
nes tik tokia konvencija į 
turi teise daryti pakaitas 
konstitucijoje. Beveik ti
kra, kad nacionalė konven
cija parems parlamento nu
tarimą.
būdu bažnyčia bus atskir-| 
ta nuo valstybės pirmu kar
tu 145 metų bėgyje.

Parlamentas nubalsavo 
atskirti bažnyčią poy gan j

nespėdavo! dar nėra galutinas.

dar žali.
Tuomet 

sukapodavo
juos s 
ir jais

būdravo geras.
Pasirodo, kad Lietuvoje Ku

kurūzams prinokti vasara bū
davo pertrumpa. 4

Dabar, sakoma, yra. suras
tos priemonės kukurūzams pri
nokinti Lietuvoje.

O jeigu jie ir neprinoks, tai 
visvien iš jų pašaras galvi
jams gali būti labai naudin
gas. Tarybiniai agronomai sa
ko: kukurūzas turime naudoti 
silosui.

Galimas daiktas, kad pieti-

kukurūzai natūraliai pilniau
siai prinoks, ir teiks to krašto 
žmonėms tokios naudos, kokią 
teikia Amerikos farmeriams.

Atvykusi Amerikon (į lową) 
Tarybų Sąjungos žemės ūkiu 
specialistu delegacija patirs, 
kaip čia kukurūzai auginami.

šiemet Pasaulinė Taikos Ta
ryba, kaip skaitytojas jau bus 
pastebėjęs, paskyrė premijas 
sopamiems dėl taikos išlaiky- į 
mo darbuotojams:

Italijos

zijos politikui ir rašytojui.
Prof. Jostle de Castro. Bra

zilijos mokslininkui ir rašyto
jui.

Joris Ivens’ui, IloUandijos 
filmą režisieriui.

Cesare Zav;
filmu rašytojui.

Belą Barto k (jau miręs), 
įžymiajam Vengrijos kompozi
toriui.
* Nė vienas amerikietis šie
met, kaip matome, neįeina į 
garbingąjį sąrašą.

Praeityje jau keletas ameri
kiečių tą ‘ premiją laimėjo: 
Paul Robeson, Howard Fast, 
Dr. DuBois.

Cedric II. Belfrago 
kilmės amerikietis ir 
raščio “National

iš seno turi 
nes tradicijas.

Paskutiniai
pranešimai
New Yorkas.—22,561 vai-

tadienj prieš polio New 
Yorke, bet 28 G vaikų, ku
rie turėjo gauti skiepus,

j tyti, kad jų tėvai suabejojo, i 
ar juos skiepyti.

i
Viena. — čia vykstantis! 

tarptautinis anti - komunis-; 
tinių unijų suvažiavimas į 
nubalsavo remti ;didesni

br:tu 
savait- 

Guardian” 
red-^torius neišleidžiamas iš
katėjimo po jokia bėla.

Kaip 
nutarta 
tas. Jis 
teismą, 
išspręs,

žinia, šis vyras buvo 
išdeportuoti ir suim- 

apeliavo į aukštesnįjį 
o kol teismas jo bylą 
Belfrage

Ip. Bemokslis .
K. Danisevičius 
Dzūko vaikas
V. Želvi s .......

MolotovasI 
atvyks čia

su
M. Strižauskienė, Waterbury, Conn., pridavė blanką 
$51. Aukojo:

B. Marcinonis
Petras ir Ona

$10.00 
10.00 
10.00

B. Baliunukas ...
Klein. Yenkeliunienė
A. Waterburietė . ..

H. Buzienė

(Tąsa 4—tame puslap.)

5.00

... 3.00
. .. 2.00
. .. 1.00

1 • I vArgentinoje tokiu i ginklavimąsi Vaka r u o s e.
Vokietijos unijos, kurios 
namie stoja prieš ginklavi- į 
mąsi, irgi balsavo už tą re-! ii 
žolinei ja.

Pekinas.—Švedijos anfba-
n , i p .. v . i- sadorius Maskvoje R. Sohl-i Portugalu policija suzeide manas atvyko Kinijon, kuri

Prezidentas vetavo paštiniy 
i algų pakėlimą, bet Kongresas 

dar gali atmesti vėlavimą

Washingtonas. — Viačes
lavas Molotovas, T a r y b ų j 
Sąjungos užsienio reikalų j 
ministras, šia vasara at-!

*• *■ I

; vyks Amerikon, kur jis,1 
dalyvaus sukaktuviniuose • 
Jungtinių Tautų posėdžiuo
se. Tie posėdžiai įvyks San 
Francisce, kur 10 metų at-1 
gal J. T. buvo įsteigtos.

Valstybės department© 
aukštas pareigūnas Suyda- 
mas, kuris paskelbė apie 
Molotovo atvykimą, sako,

skraidyti 
st e b ė t i, 
dar netu- 
kanuoliu. 
tas sritis

kelius indus nacionalistus
New Delhi. — Grupė In

dijos nacionalistų surengė 
marša ant Goa, mažiukės 
portugalų kolonijos, kuri 
iki šios dienos išsilaiko In
dijoje. Tai jau kelintas kar
tas, kad tokia demonstra
cija pravedama. Prie jos 
prisideda ir Goa gyvento-

tarėsi su Čou En-lajum.l 
Manoma, kad jis buvo Ame-i 
rikos įgaliotas tarpininkau-1

e ti ir padarė tam tikrus pa-Į

Portugalų policija paleido 
Šūviu salves i demonstran
tus ir sužeidė kelius. Sep
tyni indai buvo skaudžiai 
sumušti.

Pačioje kolonijoje portu
galų karinis teismas nutei
sė penkius indus nuo vie- 
nerių iki penkiolikos metų 
kalėjimo už reikalavimą 
prijungti Goą prie Indijos.

Atomiškasis submarjnas 
nuplaukė į Virgin salas

Washingtonas. — Laivy
no departmentas praneša, 
kad pirmasis atomiškasis 
submarinas, “Nautilus,” pa
darė savo pirmą didesnio 
tolio kelionę: jis nuplaukė 
i Virgin salas.

Berlynas. — Raudonasis 
Kryžius sako, kad Sovietai 
išlaisvino ir grąžino Vo
kietijon 30 karo kriminalis
tų, tarp jų 10 moterų.

Buenos Aires. — Argenti
na ir Tarybų Sąjunga at
naujino savo 1953 metais 
pasirašytą prekybos paktą.

išleisti jį iš nelaisvės po bėla.
Tenka viską daryti, kad šis 

reikalauja j vyras būtų išleistas laisvėn.

Maskva. — Sovietu Są
jungoje sušaudyti trys tur
kų šnipai, pas kuriuos buvo i 
rasti nuodai, žemėlapiai, 
ginklai, radijo siųstuvai ir 
t.t. Jie buvo suimti Kiši- 
neve, netoli Rumunijos sie
nos.

Auriolas siūlo, kad Didieji 
konferuotij San Franciscoje i

New Yorkas. — Buvęs 
Francūzijos pre z i d e n-t a s I 
Auriolas, kuris dabar lan
kosi šioje šalyje, pasiūlė, 
kad Keturi Didieji susitik
tų San Francisce, mieste, 
kur 10 metų atgal buvo 
įsteigtos Jungtinės Tautos. 
Kaip yra žinoma, nuo birže
lio 20 iki 26 San Francisce 
vyks sukaktuvinės Jungti
nių Tautų sesijos. Aurio
las mano, kad tai būtų ge
ras laikas ir gera vieta lai
kyti ir Eisenhowerio - Bul- 
ganino - Edeno - Faure pa
sitarimus.

Kaip buvo pranešta anks
čiau, Keturi Didieji gal su
sitiks Stokholme,* Švedijoje. 
Dar anksčiau kaipo susiti
kimo vietos buvo minimos 
Viena, Ženeva, Bazelis ir 
kitos.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris atme
tė Kongreso nutarimą pa
kelti pašto tarnautojų al
gas ant 8.8%. Jis sakė, kad 
tokio algų pakėlimo valsty
bės biudžetas negali pa
nešti.

Algų pakėlimas atstovų 
bute ir senate buvo nubal
suotas didelėmis balsų dau
gumomis. Tas reiškia, kad 
prezidentinis veto dar gali 
būti atmestas, nes du treč
daliai Kongreso narių gali 
balsuoti už atmetimą.

Bet, taipgi galimas daly
kas, kad republikonų parti
jos vadai padarys spaudi
mą ant savo žmonių Kon
grese, kad veto nebūtų at
mestas.

Paštininkų sąjungos pir-Į

mininkas S. Klein pareiš-

“Algų pakėlimas, kaip 
tai nutarta Kongrese, jau 
seniai reikalingas dalykas. 
Ką Kongresas nutarė, tik 
dalinai patenkina mūsų rei
kalavimus. Jeigu preziden
tinis veto nebus atmestas, 
mes jausimės labai nu
skriausti. Mes raginame 
Kongresą veto atmesti.”

Amerikoje yra apie pusė

Algų pakėlimas liečia tarp 
kito ir laišknešius miestuo
se ir miesteliuose, kurių 
yra 130,000, bet neliečia 
kaimų laišknešius, kurių 
algos lieka ant to paties ly
gio. Kongresas, kaip ma
tyti, jautė, kad ten pragy
venimas žemesnis ir jiems 

! nereikia■ aukštesnių algų.

Britų priešrinkimine kampanija 
karštesne, a net muštvnes

turiu užsienio reikalu 
nistrų konferencija, 
dar kartą pasitarti ir 
sirengti prie Keturių 
džiųjų konferencijos.

mi-1 
kad i 
pri-1 
Di-i

TARYBINIAI VALSTIE
ČIAI TURTĖJA, 

SAKO “TIMES”
New Yorkas. — “New •

“ ; ~ j York Times” koresponden-
Nesutikimai tarp Guatemalos i tas Tarybų Sąjungoje Clit- 
valdžios ir kataliku kunigų ; l<?n ^ko, kad pa-- | skutimu laiku tarybiniai

Guatemala. — Panašiai i kolūkiečiai labai greit tur- 
kaip Argentinoje, taip ir • fėja, kad vis daugiau jy 
Guatemaloje išsivystė nesu-| perkasi automobilius, kad 
tikimai tarp valdžios ir ka- jie turi pinigų santaupas, 
talikų klerikalijos. Guate- statosi vis erdvesnius na- 
malos arkivyskupas parei- mus, yra gerai apsirengę ir 
kuluvo iš diktatoriaus Cas-| 
tilo Armas, kad katalikui 
bažnyčia būtų pa d a J* y ta 
valstybine, kad tas būtų 
įrašyta į konstituciją.

Bet Armas atsakė arki
vyskupui, kad tikėjimas yra 
privatinis žmonių dalykas, i 
kad nėra reikalo jį valsty-l 
binti.

Kaip yra žinoma, aukš
toji katalikų hierarchija pa- ( 
dėjo Armasui pravesti fa
šistinį sukilimą prieš Gua
temalos liaudiška valdžią. 
Turn po sukilimo Armas ar
timai bendradarbiavo su'

bendrai padare nepaprastai 
daug medžiagines ir kultū
rines pažangos.

Hong Kongas. — Neregė- 
nebylė-kurčia amer i k i e t e 
rašytoja Hellen Keller at
vyko čia. Ji dabar keliau
ja po Aziją.

Londonas. — Britanijos 
priešrinkimine kampanija 
per paskutines kelias die
nas pasidarė žymiai karš
tesnė, negu paprastai yra 
Britanijoje. Vietomis pri
eita net prie mušt y n i ų 
-priešrinkiminiuose mitin
guose. Toks dalykas ne nau
jiena Italijoje arba Francū- 
zijoje, bet Britanijoje, — 
tai retas atsitikimas.
, Uxbridge mieste grupė 
jaunų torių įsiveržė į dar
bi ečių mitingą ir bandė jį 
išardyti. Prieita priekumš'- 
čių vartojimo. Darbiečiai 
pagaliau torius išmetė iš 
salės. Liverpoole, kur At
tlee kalbėjo masiniame uos-

to darbininkų mitinge, irgi 
Įvyko susirėmimas'. Kon
servatoriai atėjo pasirengę 
mitingą kaip nors išardyti. 
Jie šaukė, triukšmavo, nuo
lat statė klausimus, iki 
darbiečiai juos jėga pašali
no.

Laikraščiai sako, 'kad I 
paskutinėmis keliomis die- 
mis konservatorių šansai 
laimėti pagerėjo. Jie pare
mia savo teigimus ant sta
tistinių apskaičiavimų, ku
rie rodą, jog konservato
riai gali pasiekti parlamen
te apie 100 deputatų dau
gumą. Dabartinė jų dau
guma yra apie 20 deputa-

matyti, su jais susipešė.

Nusiginklavimo komisija 
posėdžiaus šioje šalyje

i
Londonas. — Jungtinių; 

Tautų nusiginklavimo ko
misija baigė savo posėdžius 
Londone dviejų savaičių 
pertraukai. Sekantis posė
dis įvyks New Yorke. Jis 
atsidarys birželio 1. Ame
rikietis delegatas toje ko
misijoje James Tk Wads
worth, pareiškė, kad komi
sija nemažai atsiekė, nors 
pilnai dar nesusitarta.

'-Londonas. — Britanijoje 
vėl gali kilti uostininkų 
streikas.

Demokratai pageidautu, kad 
Adlai Stevenson apsispręstų

Washingtonas.—Laikraš
čiai sako, kad demokratų 
partijos vadai pastatė Stė- 
vensonui reikalavimą: “Ap
sispręsk. ar akandidatuosi 
ateinančiais metais, o jei 
ne, tad leisk mums pradėti 
garsinti kitą kandidatą. Ei
lė žymių demokratų vadų, 
kaip eks-prezidentas Tru- 
manas, senatorius Lehma
nas, gubernatorius Harri- 
manas, norėtų, kad Steven- 
sonas vėl kandidatuotų.

Kabulas, Afganistanas.— 
Afganistano ,ir Pakistano 
valdžios priėmė Arabijos 
pasiūlymą būti tarpininke 
jų ginčo. Pakistanas ir 
A f g a n i s tanas pešasi dėl 
Pakhunistano provincijos, 
kuri yra Pakistano dalis. 
Toje provincijoje gyvena 
kalnėnai, kurie giminingi 
Afganistano gyventojams. 
Afganistanas reika 1 a u j a, 
kad Pakistanas jiems su
teiktų autonomiją.

ORAS NEW YORKE 
Giedra, vidutiniai šilta.
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DAUGIAU OPTIMIZMO!
VALSTYBĖS SEKRETORIAUS Mr. Dulleso rapor-

• tas, antradienį pateiktas apie jo žygius Europoje ir apie 
perspektyvas, nebuvo optimistiškas.

Tiesa, jis džiaugėsi tuo faktu, kad Vakarų Vo
kietija jau pripažinta pilnateise, kad ją nutarta ginkluo
ti, kad ji įtraukta į NATO, kad jos valdžios pareigūnai 
bendrauja draugiškai su Francūzijos valdžios pareigū- 
nais.

Bet ar tai viskas?
Kaipgi dėl busimosios Keturių Didžiųjų konfe

rencijos?
Ja valstybės sekretorius labai nesidžiaugia. Atrodo, 

kad mūsų šalies prezidentas dalyvaus toje konferenci
joje tik labai verčiamas Francūzijos ir Anglijos, kurios 
jau seniai tokios konferencijos pageidavo. Žmonės sa
ko: “Nuvarytas į bažnyčią poterių nekalba.” Jeigu, 
mūsų prezidentas vyks ton konferencijon tik dėl to. 
kad to labai reikalauja Francūzija ir Anglija, tai jau 
nekas.

Kai kurie iš valstybės departmento republikonų 
partijos šulų mano, jog Keturių, Didiųjų konferencija 
gali būti Amerikai taikoma, kaip “spąstai.”

Už tai tokius kritikuoja senatorius George, narys 
cenatinio užsienio reikalų komiteto. Jis nemano, kad 
toji konferencija bus taikoma kaip spąstai. Ten suva
žiuos keturių didžiulių valstybių vyriausieji vadovai. 
Jie suvažiuos pasitarimui. Viskas bus aišku kiekvie
nam, ko kuri šalis trokšta. Tai kokie ten gali būti 
kam nors spąstai?

Taip samprotauja senatorius George.
Mūsų nuomone, toje konferencijoje galima bus su

sitarti, jei tik visi jos dalyviai norės,—susitarti taikos 
užtiki inimo klausimu, šaltojo karo pašalinimo klausimu.

Tokio susitarimo nori Europos žmonės, tokio su
sitarimo nori Amerikos žmonės, tokio susitarimo nori

• ir viso pasaulio žmonės.

PERDAUG nuogąstavimų reiškiama Washingtone 
t dėl to, kad į Belgradą vyksta Chruščiovas, Bulganinas 
ir Gromyko. 7 ■

Girdi, jie ten vykstą “ne gerais tikslais.” Jų misi
jos tikslas būsiąs: patraukti Jugoslaviją “savon pusėn.”

Gerai, bet kas gi yra “toji pusė?” Juk Tarybų Są
jungos delegaciją nevyks Belgradan tam, kad su Tito 
valdžia sudaryti kaž kokią karinę sąjungą. Žinoma, ne. 
Ji vyks tam, kad pasitarti dėl taikaus bendradarbiavi
mo, dėl santykių ištiesinimo, dėl taikaus gyvenimo už
tikrinimo tarp abiejų šalių.

Maskvos Pravda andai gerai pastebėjo, kad Tarybų 
Sąjungą ir Jugoslaviją, be kitko, riša ir tas faktas, kad 
abidvi šalys siekiasi socializmo, abiejose šalyse pagrin
dinės pramonės yra suvisuomenintos. O tai reiškia tvir
tesnį pagrindą susitarimui ir prekybos tarp abiejų šalių, 
praplėtimui.

PRANAŠAUJA STREIKĄ
FRANK RISING, generalinis manadžeris Automo

tive Parts Manufacturers’ Association, kalbėdamas 
Washingtone pareiškė, kad, jo nuomone, automobilių

• •pramonėje įgali būti šią vasarą, streikas.
Jis dėl to kaltino automobilių uniją, kuri nori, kad 

t)ūtų garantuota metinė alga visiems automobilių pra
monėje dirbantiems darbininkams.

Pasak Mr. Rising, reiklavimas užtikrinti darbinin-
* ..kams metinę algą, buvo sugalvotas automobilių darbi

ninkų unijos viršininkų, bet to reikalavimo niekas ne
paiso, net ir patys darbininkai.

Bet kaipgi šis fabrikantų šulas suderins savo kalbą 
.su tuo faktu, kad Fordo ir General Motors darbinin
kai aną dieną nubalsavo 97 procentais už tokį reika
lavimą?

. - Jie nubalsavo, kad, jei samdytojai atsisakytų išklau
syti darbininkų reikalavimų, tai jie, darbininkai, eitų 

'streikam
Matyt,. samdytojai yra nusistatę kitaip ir jie lau

kia streiko.

TERORAS
KONGRESINIS Ne-amerikinis komitetas atvyko j 

Newark, N. J., ir čia pradėjo terorizuoti organizuotus 
.darbininkus, dirbančius elektrinėje pramonėje?

Pasikvietę keletą šniukštinėto jų, jie varo per šeren- 
gą unijistus veikėjus, tvirtai besilaikančius, savo prin
cipų ir ginančius darbininkii reikalus .

Tenka prminti, kad organizuoti Newarko darbinin
kai laikosi labai pavyzdingai. - „

2 pusi.—Laisvi (Liberty)- šeštad., Gegužės (May) 21, 1955

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
DAR APIE VILNIEČIŲ 

SUVAŽIAVIMĄ
Vilnies redakcija prane

ša, kad šių metų vilniečių 
metinis suvažiavimas (ge
gužės 8 d.) “buvo gerokai 
didesnis, negu visa eilė pir
miau buvusių.” Po suvažia
vimo įvykęs bankietaš taip
gi buvo didelis ir spalvin
gas. “Dienraščio pozicija,” 
sako redakcija, “po šio su
važiavimo gerokai susti
prės.”

Smagu, kad taip įvyko!
Suvažiavimui redakcijos 

vardu raportą - pranešimą 
pateikė Leonas Prūseika. 
Vaizduodamas Vilnies po
ziciją, pranešėjas tarp kit
ko sakė:

“Kova už laisvės princi
pus, kova prieš religinę.ir 
visokią kitokią inkviziciją 
turi savo ilgą ir galingą is
toriją. Dar senovės Grai
kija, daugiau kaip prieš du 
tūkstančius metų, filosofas 
Sokratas buvo nubaustas 
mirtim, nes jis buvo ap
kaltintas esant nelojaliu, 
subversyviu. Prisiminkim 
krikščioniu persek i o j i m ą 
senovės Romoj ir vėliau 
katalikų bažnyčios inkvizi
ciją prieš eretikus. Prisi
minkim Giordano Bruno ir 
Joną Hussą, kuriuos sude
gino ant laužo. Prisimin
kim Galileo garsiąją bylą. 
Prisiminkim, pagaliau, kiek 
kančių pakėlė lietuvių tau
ta, prieš kurią kryžiuočiai 
vedė karą per du šimtme
čius po Panos Marijos glo
ba !

“Prisiminkime Hitlerius, 
Goebbelsus ir Goeringusir 
ių brutališką nacizmą 
mirties fabrikus, kuriuos 
jie vadino koncentracijos 
stovyklomis.

’“Makartizmas, su jo is
teriškais šūkiais prieš ko
munizmą, yra hitlerizmo 

. produktas. Hitlerizmas su
kėlė prieš save ne tik ko
munistus, bet ir liberalus ir 
socialdemokratus ir net žy
mią dali protestonų bažny
čios. Makartizmą šiandien 
smerkia ne tik komunistai, 
ne tik rooseveltiniai demo
kratai, ne tik darbo unijos, 
ne tik progresyviai, bet ir 
platūs protestonų sluoks
niai. Net prezidentas Ei- 
senhoweris dažnai 
susikalbėti 
Knowlandu ir Jenneriu, su 
vadinamuoju 1 u n a t i š k u 
sparnu republikonų parti
jos. ‘Vilnis’ vedė ir veda 
nepermaldaujamą kovą su 
makartizmo pavojum ir su 
visokios rūšies ragangau- 
džiais. Su visokios rūšies 
reakciniais isterikais ir su 
ta eretikų gaudymo siste
ma, kuri remiasi profesio
nalių informerių bei skun
diku 'liudijimais.

“Toje kovoje mes esam 
labai geroje draugystėje. 
Franklin Delano Roosevel- 
tas kovojo prieš juos, Ha
rold Ickes niekad nedavė 
jiems giliuot. Taip pat ir 
velionis Albertas Einštei
nas, garsiausias pasaulio 
mokslininkas. Tose gretose 
stovi tokie mokslo vyrai, 
kaip Zacharia Chaffee, 
Pauling, Urey, London, 
prof. Hutchins.

“Tose' gretose stovi ir 
Aukščiausio Teismo nariai 
Douglas ir Black.”

Toliau:
“Lietuviškų socialdemo

kratų vadeiva Kairys-Ka
minskas pernai prisipaži
no laike? jų konferencijos 
Brooklyne: ‘Mes nesislėp
dami laukėm naujo gin
kluoto susirėmimo,’ jei re- 
publikonai laimės.

“Laukė, bet nesulaukė. O 
nesulaukė todėl, kad darbo 
minios šioj šaly'ir svetur

negali
su McCarthy,

nori ne atominių skerdynių, 
o taikos ir sugyvenimo.

“Taikos pragiedruoliai 
nustelbtų juodus debesius, 
jei nebūtų dviejų parako 
bačkų, dviejų kraštų, kur 
karo pavojtis pasireiškia 
labiausia sukoncentruotoje 
formoje. Tai Formoza ir 
Vakarų Vokietija. Vakarų 
Vokietijoj truks-plyš eina
ma prie atsteigimo Wehr- 
machto, prie tos šalies re- 
militarizavimo, prie sukū
rimo militarinės galios, ku
ri bus kopija hitlerinės ga
lios. Dešimts metų atgal, 
kada generolas Eisenhowe- 
ris buvo Aliantų jėgų vy
riausias komandierius, jis, 
per radiją, pareiškė: ‘Mes 
sunaikinsim vokišką milita- 
rizmą, kuris ne kartą iš
sprogdino taiką pasauly.’ O 
kaip dabar?

(C
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Delano Roosevelto žodžius, 
pasakytus Kongrese po to, 
kai jis grįžo iš Jaltos kon
ferencijos: ‘Aš skaičiau 
apie Varšavą, Lidice, Rot- 
terdamą ir Coventry, bet aš 
savo akimis mačiau, ką na
ciai padarė Sevastopoly ir 
Jaltoj. Ir aš žinau, jog pa
saulyje nėra užtenkamai 
vietos,’ kad galėtų išsitek
ti vokiečių militarizmas ir 
krikščioniškas padorumas.’ 

“Su vokišku militarizmu 
nėra sugyvenimo. Su ta 
nuomone pilnai sutinka ir 
Vokietijos darbo masės.

“Per trisdešimts penke
rius metus ‘Vilnis’ sėja ap- 
švietos grūdus ir stiprino 
kultūrinį ir politinį susipra
timą mūsų progresyvėj lie
tuviškoj visuomenėj. Daug 

ir • ką pragyvenom per tuos 35 
metus. Beveik visi susi
laukėm žilo plauko, bet iš 
politinės.kovos nerezignuo- 
jam. Daugelio mūsų drau
gų nėra gyvųjų skaičiuj. 
Su širdgėla, bet ir su pasi
didžiavimu pri s i m e n a m 
Abeką, Jagminą, Sakalą, 
Dr. Palevičių, Jukelį, Pe- 
tručius, Lankelį, Jotką ir 
daugeli kitų ‘Vilnies’ buda- 
votojų.”

Baigdamas pranešimą, L. 
Prūseika teisingai priminė, 
jog Vilnis “yra įsteigta ne 
pelno sumetimais, bet dar
bininkiškam visu omenis- 
kam darbui dirbti.”

Dėl to ją reikia tvirtin-

Rašyto j ozodis
(Laiškas iš Vilniaus)

Baisios karo audros daž
nai nualindavo Lietuvą. 
Daug kartų per šį gražų 
kraštą, su jo žaliomis kal
vomis ir lygumomis, žy
driais ežerais ir tankiais 
miškais, praėjo priešo kar
eiviai iš Vakarų. Ne kartą 
artojai, gyvulių augintojai, 
bitininkai, miško kirtėjai 
palikdavo savo darbo įran
kius ir imdavo į rankas ka
lavijus, balnodavo žirgus, 
kurdavo aukštuose milžin
kapiuose ugnį, rinkdavosi į 
būrius, kad atremti teuto
nų šunų-riterių užpuolimus.

Beveik tūkstantį metų tu
ri esančių prie' Nemuno 
krantų, senų kelių, balotų 
miškų lietuvių tvirtovių ir 
pilių liekanos... Čia daž
nai vykdavo mūšiai už gim- 

Mes atsimenam Franklin tojo krašto laisvę. Ir lietu
vių tauta atsilaikė, apgynė 
save nuo svetimšalių gro
bikų. Brolišką pagalbą šio
je šventoje kovoje suteikė 
jai rusų tauta. Senovės 
Rusijos pulkai ne kartą at
eidavo į pagalbą Lietuvai. 
Kovų krauju išrašytas isto
rijos metraštis liudija ne
sugriaunamą lietuvių ir ru
sų liaudies draugystę...

Paskutinį kartą priešai iš 
Vakarų įsiveržė į lietuvių 
žemę tuo metu, kada lietu
viai ruošėsi nuimti derlių, 
kada darbininkai iš lūšnų 
kėlėsi į naujus, puikius na
mus. Tai buvo pirmieji jau
nos Tarybų Lietuvos 
metai. Vėl klastingas prie
šas pasikėsino į lietuvių 
tautos laisvę ir vėl lietuvių 
liaudis stojo kovon. Lietu
vių darbininkai šaudė į hit- 
lerininūs okupantus tiesiog 
iš naujai statomų namų, iš 
ką tik darban paleistų ga
myklų cechų. Lietuvių vals
tiečiai su ginklu rankose 
gynė tik ką gautą, ilgai 
lauktą žemę.

O po to tūkstančiai lie
tuvių pasitraukė į tarybi
nės šalies gilumą, stojo Į 
Tarybinį Armiją, kiti išėjo 
į partizanų būrius...

Tarybų Sąjunga išėjo nū- 
galėtoja kovoje prieš hit
lerinius grobikus. Tarybi
nė Armija sutriuškino ne
pakenčiamo priešo gaujas 
ir atnešė lietuvių tautai

Aš gerai prisimenu pir-

IŠ UNIJŲ VEIKIMO
Michigan valstijos unijos 

ragina piliečius kovot prieš 
valstijos legislator ai pasiū
lymą uždrausti unijoms 
naudoti narių mokestis po
litinėm kampanijom.

Kadangi federalinis 
Hatch įstatymas yra pana
šus šiam sumanymui, tai jį 
priėmus mažai unijoms pa-Į

griauti uniją. Kviečia vi
sus unijistus kovoti prieš 
šį pasimojimą.

Curtis - Wright Corp., 
Buffalo, N. Y., nusileido 
CIO plieno darbininkų uni
jai, kuri vadovavo 1,500 
darbininkų streikui nuo ba
landžio 20 d. Streikas lai- 

kenktų. . Bet vistiek tokie, m^tas. Visi darbi n i n k a i 
pasiūlymai nėra naudingi į Srizo darban, 
o r g a n izuotiems darbinin
kams; Todėl tenką prieš jį 
kovoti.

CIO automobilių darbi
ninkų unija laimėjo rinki
mus Harvester kompanijos 
darbavietėse. Jose dirba 
12,000 darbininkų. Trys 
dirbtuvės -randasi Chicago- 
je, keturios kituose mies
tuose.

Plieno darbininkų unijos 
ir Bethlehem Steel Co. su
tartis suteikia teisę dar
bininkams skirti savo pen
sijas savo žmonoms.

Illinois Darbo Federacija 
pasmerkė šios valstijos le- 
gislatūron įneštą bilių, ku
ris moja si uždrausti “smul
kių biznių” pikietayimą. 
Jeigu šis bilius praeitų, tai 
indžionkšinų pagalba būtų 
bet kuris pi k i e t a v i m a s 
draudžiamas. Tai pavojin
gas prieš unijas pasimoji- 
mas.

Žuvininkų unija Vancou- 
veryie (Kanadoje) priėmė 
rezoliuciją prieš atominius 
ginklus.

Ji reikalauja,ą kad būtų 
sulaikyta jų gamyba > o 
esantieji sunaikinti.

Savo reikalavimą unija 
remia Churchillo pareiški
mu, kad nuo atominių bom-

CIO tekstilės darbininkų 
unija nurodo, kad visa eilė 
tekstilės kompanijų, kurios 
atsišako atnaujinti su uni
jomis sutartis, pasinioo bų nėra apsigynimo.

s - K-

prasti-žmonės, mūsų -mi
lijardai, taikos likimas mū
sų rankose. Ir mes visi, vi
si paprasti darbo žmonės, 
gerai žinome: mes tukime 
susivienyti savo parašais 
po Pasaulinės Taikos Tary
bos Kareipimusi prieš ato
minį karą. Mes pareiškia
me: mes smerkiame tuos, 
kuriems mirtis atneša pel
ną. Mes išsaugosime taiką!

Pasirašydami po Kreipi
musi į pasaulio tautas, mes 
suprantame visą šio vyks
tančio istorinio reikalo 
reikšmingumą. Kur mes 
nedirbtume — prie staklių 
ar su traktoriumi, prie ra
šomojo stalo, mokykloje, 
prie operacinio stalo, staty
boje — visos mūsų pastan
gos nukreiptos didžiosios 
Tėvynės gerovei, jos galiai 
sustiprinti, jos taikiai ateh 
čiai užtikrinti.

Apginti taiką — reiškia 
kuriuo mes 

duoną, savo

muosius taikius 1945 metus. 
Pelenais ir gri ū v ė s i a i s, 
traukdamiesi iš Lietuvos, 
pavertė fašistai lietuvių 
miestus, gamyklas, puikius 
kaimus prie tykių, tamsių, 
medžiais apaugusių upių... 
Vargas slankiojo nunioko
toje Lietuvoje. Tūkstančiai 
žmonių užmuštų, tūkstan
čiai išvarytų į Vakarus, i 
fašistų mirties lagerius; 
kiekviena šeima neteko 
tai brangaus, artimo.

Atsistatome!
Broliškos tarybinės res

publikos teikia pagalbą iš
laisvinta j ai, kylančiai iš pe
lenų Lietuvai. Iš įvairių 
Tarybų Sąjungos kampų j 
Lietuvą ateina ešelonai su 
metalu, maisto produktais, 
mašinomis. Visos broliškos 
tautos padeda atstatyti 
Lietuvos respubliką.

Iškovota geriausių mūsų 
žmonių krauju taika įkve
pia nemirtingiems darbo 
žygiams. ,

Taika! Reikia dirbti, sta
tyti, kurti!

Kiekvienam Lietuvos 
žmogui taikos metais atsi
darė kelias į naują, kūrybi
nį, didvyrišką, pilną žygių 
gyvenimą.

Gimė nauji pokarinių 
penkmečių didvyriai. Lais
va lietuvių liaudis dainuo
ja taikos ir darbo dainas. 
Darbo jaunimui, kuriam 
anksčiau buvo užkirstas 
kelias į mokslą, plačiai atsi
darė mokyklų, institutų, 

. universitetų durys. Kadai
se užguitas kumetis Bane- r',;' 
nelis tampa įžymiu respu-i 
blikos mechanizato r i ų m i.' 
Buvęs Kauno juodadarbis 
Rimkus — dabar žinomas
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darbininkas konstrukto- ( redaguoja profesoriuj J. 
rius. ■ “Neries” gamyklos Žiugžda.
tekintojas Naik.evičius, ku-^ Spaudai ruošiami buvusių 
riam dabar 60 metu, garni- j Vilniairs ir Kauno gubernijų

i kanceliariniai raštai, cirkulia- 
riai ir caro satrapu praneši
mai, kurie liudija apie revo
liucinį pakilimąLietuvoje 1905 
—1907 m. m. Viename iš lei
dinio skyrių parodomas revo
liucinis darbininkų judėjimas, 
Lietuvos socialdemokratinių 
organizacijų ii- V. Mickevi- 
č i a u s- Kapsuko ve i k 1 ą.

Atskiri leidinio skyriai pa- 
lodys Lietuvos valstiečių judė
jimą 1905—1906 m. m. ir re
voliucinį judėjimą kareivių 
tarpe.

Rinkinio apimtis — apie 20 
autorinių lankų. Jame surink
ta dokumentinė medžiaga yra 
paimta iš Vilniaus, Kauno, o 
taip pat Maskvos ir Leningra
do archyvų. Panaudojama LT
SR Mokslų akademijos ii’ Vil
niaus universiteto rankraščių 
skyrių medžiaga. Nemaža jos 
dalis bus paskelbta pigną 
kartą. M. Barysas

ko

kvėpuojame, 
namą, lopšelį su naujagi
miu, naują knygą ir ž^no- 
nijos kultūrą.

Kreipimasis į pasaulio 
tautas išreiškia visų dorų 
žmonių mintis ir troškimus, 
ir mes po juo pasirašome.

Jonas Dovydaitis

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
Leidinys apie 1905—1907 m, 
revoliucijos Įvykius Lietuvoje

VILNIUS. — Tarybų Lietu
vos darbo žmonės plačiai pa
žymi pirmosios Rusijos revo
liucijos 50-ąsias metines. Ry- 
ium su tuo LKP CK partijos 

istorijos instituto, Istorijos 
teisės instituto,
m a r ks i z mo-1 e n i n i z m o 
<l'i katedros ir respublikos 
Centrinio valstybinio archyvo 

• moksliniai darbuotojai ruošia 
įspaudai dokumentų rinkinį 
! “Revoliucinis judėjimas Lietu
voje 19()5‘—1907 m. m.” Riti-

ir 
universiteto 

pagrin-

na savo konstrukcijos au- ■ 
tomatą, pakeičiantį 24 žmo
nių darbą. Anksčiau lanks
čiusi nugarą buožių ūkiuo
se Stasė Vitkienė dabar 
išgarsėjusi visoje šalyje 
kaip kolūkietė, Socialisti
nio Darbo Didvyrė.

Puikūs žmonės kuria pui
kius dalykus naujoje, lais
voje ir laimingoje Lietuvo
je, kuri kartu su kitomis 
broliškomis respublikomis 
užimta taikiu 
darbu. Dabar 
Šiaulių rajone 
kartų daugiau 
mašinų, traktorių ir kom
bainų, negu jų buvo iki ka
ro visoje Lietuvoje.

Mes žinome taikos vertę!
Atnaujintoje, karo ugni

mi išdegintoje, Lietuvos že
mėje taikos metais išaugo 
daug naujų gamyklų. Da
bar Lietuvoje stato laivus 
ir autobusus, gamina sta
kles ir elektros įrankius, 
žemės ūkio mašinas ir au
tomatinius kranus, turbi
nas ir durpių kombainus.

Ir visa tai pasiekta per 
trumpą pokarinį laikotarpį.

Šventas ir brangus žodis 
yra “taika” tarybiniams 
žmonėms. Taika—tai nau
ji darbo žygiai, nauji na
mai ir nauji miestai, nau
jos hidroelektrinės. Taika 
—tai dar aukštesnis kultū
ros lygis, materialiniu gė
rybių perteklius, šviesi vai
kų ateitis.

Naujo karo kurstytojai 
vėl nori atiduoti kulkosvai
di, patranką, bombonešio 
vairą i rankas to paties va
karykščio hitlerinio karei
vio - automato, kuris žengė 
per lietuvių žeme viską 
degindamas, žudy damas, 
griaudamas, kankindamas.

Istorija įsakė mums iš
saugoti taiką. Mes — pa

kūrybiniu 
tik viename 
yra keletą 

žemės ūkio

Gerinamos darbo sąlygos

VILNIUS. — Statybinių me* 
Jžiagų pramones ministerijos 
kolegija kartu su- respubliki- 
.xiu statybinių medžiagų dar- 
lininkii profesinės sąjungos 
komitetu patvirtino planą prie
monių, kurių šiais metais nu
matoma imtis gerinant darbi
ninkų darbo sąlygas. Darbo 
•ąlygų pagerinimui įmonėse 
išskirta daugiau kaip 250 
tūkstančių rublių.

Naujausios ventiliacijos sis
temos bus Įrengtos Vilniaus ir 
Kauno “Bituko” silikatiniuose 
fabrikuose. Bus mechanizuo
tas žaliavų padavimas ir pa
talpų apšildymas Šiaulių sta
tybinių medžiagų kombinate. 
Prie eilės įmonių Įrengiamos 
pirtys. Didelis dėmesys 
skiriamas sanitariniam ž 
aprūpinimui. A. Bute’

bus 
r

Amatininkai, pa j ieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.
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Literatūros pabiros
VYTIS IR LIETUVOS HERBAS
Kiekviena tauta, gyvenanti savystovų 

gyvenimą, turi ir savąjį herbą, kaip sa
vitos valstybės simbolį-ženklą. Lietu
viai visuomet laikė tokiu savo ženklu 
vytį, kaip vienintelį originalų ir istori
niai autentišką valstybinį herbą. Gi 

"pasirodo, kad vytis nėra originalus Lie
tuvos valstybės ženklas, kad jisai yra 
skolintas nuo vakarinių riteriu, puošu
sių juo savo skydus.

Istorikas A. šaipoka savo rašte “Vy
tis ir Mūsoji Heraldika” patiekia įdo- 
rnips medžiagos apie valstybinius herbus 
bendrai ir apie vytį ypatingai. Jisai 
nedviprasmiškai teigia, jog “mes patys 
nežinome koks yra mūsų herbas” ir 
“kad mes neįsisąmoninome net valstybės 
herbo prasmės”. Jis sako, jog vytis bu
vo laikomas, lyg kokia puošmena. “Dau
geliu, atvejų juk tai buvo kažkokie stogo 
žirgeliai. Vieni jų “lėkė” į dešinę, kiti 
į kairę... Vienur matydavome natūralis
tinį vytį, jėga trykštantį ir lekiantį į de- 

'šinę (heraldiškai), kitur gi sunykusį 
kuiną, mėčiojantį kojas... į vieną ar ki
tę pusę, nukreipto kažkokio lentelinio 
raitelio kontūrus, su dažnai už patį rai
telį didesniais pentinais”.

Toliau p. Šapoka detalingai aiškina 
herbus bei heraldiką (mokslą apie her
bus, išnykusį prieš 700 metų). Skaito
me:

“Herbai yra grynai viduramžinis Va
karų Europos riterių gyvenimo padaras. 
Viduramžinis karys-riteris buvo apsi
kaustęs nuo galvos iki kulnų šarvais... 
Kad jie nesusimaišytų kautynių lauke... 
atsirado reikalo riteriams turėti kokius 
nors ženklus. Tokius ženklus riteriai 
pradėjo tapytis ir segtis... skyduose ir 
šalmų prieky bei viršum šalmų... Ilgai
niui šitų ženklų nebekeisdavo ne tik pats 
riteris, bet tuos pačius pradėjo vartoti 
ir jo įpėdiniai... Buvo sukurtos aiškios 
taisyklės, kaip šitie ženklai sudaroma, 
ką kiekvienas iš jų reiškia. Susikūrė 
specialus mokslas, vadinamas heraldika, 
o šio mokslo specialistai heraldai buvo 
tiek įgudę, kad iš riterio ženklų herbų 
galėjo pasakyti visą jo geneologiją... 
Šias heraldines figūras ypatingai pra
turtino karų laikotarpis.”

A. Šapoka teigia, jog vytis suvis ne
buvo jok is herbas, o tik sfragistiriis 
(antspaudinis) ženklas ir kad yra ne
tikslu jį herbu laikyti.

“Tik pas mus per nesusipratimą jis 
virto herbu, nes atėjo j Lietuvą tada, 
kai heraldikos jau nebebuvo, kai ženklų 
prasme nebebuvo aiški, kai heraldinės 
ir sfragistinės sąvokos buvo jau susi
maišiusios”.

Net ir t. v. Gedimino stidpai nėra lie
tuvių išradingumo padaras, bet skoli
nys, svetimybė, Romos imperatorių se
kimas:

“Kai įvedė į antspaudus miesto var
tus imperatoriai, karaliai nenorėjo nuo 
jų atsilikti, ir taip pat pradėjo savo iš
kilmingųjų antspaudų antrosiose pusė
se vaizduoti savųjų sostinių vartus... 
Vartai būdavo taip sustilizuojami, kad 
imperatorių ir karalių antspaudose at
sirado ir mūsų vadinamieji Gedimino 
stulpai... O jau iš to, kas buvo pasakyta, 
yra aišku, kad pradine prasme vytis 
nėra herbas. Tai yra kunigaikščio at
vaizdas, o jo herbas yra skydo ženklas, 
atseit, dvigubasis kryžius. Darant nuo
seklias išvadas iš heraldikos bei sfragis
tikos principų, išeina, kad dvigubasis 
kryžius yra buvęs Vilniaus srities Ge- 
diminaičių herbas. Kitokių herbų vyti
niuose antspauduose nėra...

“Iš jau suminėtų bendrosios heraldi
kos ir sfragistikos faktų mes galime da
rytį išvadų, kad mūsų vytis, Gedimino 
stulpai, o gal ir kitos heraldinės figūros 
(Vytauto dubeltavas kryžius.— N.) yra 
pasiskolintos iš Vakarų. Tai mums aiš
kiai rodo lietuviškoje ankstyvoje heral
dikoje veikę vakarietiškieji papročiai.

Kada jie buvo pasiskolinti, yra sunku 
pasakyti, nes mes neturime išlikusių 
antspaudų nei. monetų iš ankstyvesnių 
kaip Kęstučio laikų. Visdėlto galima 
prileisti, kad ne tik Kęstučio herbas — 
karys su skydu—kuris liko Trakų kuni
gaikštijos herbu, bet ir vytis yra prieš
krikščioniškųjų. Lietuvos laikų. Kuris 
iš kunigaikščių jį pradėjo vartoti pir
mas, sunku pasakyti. Tik kad vytį bū
tų vartojęs jau Mindaugas, kaip ir įro
dinėjo Basanavičius, neturime jokių ži
nių. Jo Mindaugui priskirtasis ant
spaudas iš tikrųjų yra ne 13, bet 17 am
žiaus gamybos.” ■F

Taigi, jeigu sulyg p. A. Šapokos tei
gimų mūsų vytis yra skolinys, tai per 
600 metų mes jodinėjome svetimu ark
liuku! Išrodo, kad mes ir dabar neži
nome, koks iš tikrųjų buvo Lietuvos val
stybinis herbas, jeigu iš viso jis kada 
nors buvo. O atmenate, kiek 1918 m. 
buvo ginčytasi dėl Lietuvos vėliavos? 
Buvo visokių teigimų bei pasiūlymų. Is
torinės (raudonos) spalvos atsisakyta 
tik todėl, kad Tarybų Sąjungos vėliava

♦ yra raudona. /
KULTŪRINA BE KULTŪROS

Mūsų naujakuriai-dipukai tik iš laivo 
išlipę, dar nei kojų Washingtono žemė
je nesušilę, tuoj pastebėjo senakurių 
“nekultūringumą” ir ž a d ė j o juos 
“sukultūrinti”: rašyti ir leisti daug 
naujų knygų, žurnalų, laikraščių, ruoš
ti operų, operečių, dramų, tragedijų, 
tragikomedijų, etc., etc., Nuo tos lem
tingos dienos praėjo jau penki metai, 
bet atmaina įvyko tik ta, kad naukuriai 
suamerikonėjo, o senakuriai vis dar “ne
sukultūrinti.” Tikrai kultūriniais dar
bais, tiesą pasakius, mūsų naujakuriai 
menkai kur pasirodė. Literatūrinėj kū
ryboj pas juos pilniausia impotencija, 
nejėgumas! Ne stebėtina todėl, kad tūli 
jų leidėjai fotografuoja prieš karą Lie
tuvoje išėjusias knygas ir “leidžia” jas! 
Taip va nufotografavę jie “išleido” Pet
rą Cvirką, A. Vienuolį, Ievą Simonaity
tę, Borutą, Mykolaitį-Putiną ir kitus.

Visa tai atlikta be minėtų autorių, ar 
jų palikuonių, atsiklausimo, be jokio ho
noraro sumokėjimo. Tik todėl, kad mi
nimi autoriai negali čionykščių leidėjų 
pasiekti ir savo teises pareikšti, nėra jo- 
kis pasiteisinimas. Taip “pasiteisinti” 
galėtų bile vagis, apvogęs žmogaus bu
tą todėl, kad tasai buvo nerakintas! 
Taip elgtis, broliai dipukai, labai, labai 
negražu!

* * *
Norėdami senakurius lietuvius “su

kultūrinti”, naujakuriai pasimojo duoti 
jiems “kultūrinamosios literatūros”, iš
leisti “neperiodinį humoro žurnalą ‘Die
vo Paukštelį’.” Sakoma, jog tai. esąs 
tęsinys kadaise Lietuvoje ėjusio tos rū
šies “kultūfnešio” “Kuntaplio”. Šito 
leidinėlio redaktoriais-leidėjais pasirašo 
net keturi žymūs rašytojai: Pulgis And
riušis, Antanas Gustaitis, Albinas Va
lentinas ir Leonardas Žitkevičius. Ro
dos, tokie stambūs autoriai vistik galėjo 
duoti ką nors geresnio, kad ir humoro 
ar sąmojaus srityje. Bet čia kalnas pa
gimdė pelę, ir tą pačią negyvą, anot ve
lionio Višinskio? Pasakyti, jog tai yra 
begalo silpnas garsių redaktorių išda
vas, būtų pasakyta peršvelniai. Kas tai 
pasakė, jog lietuviai juoktis nemoka. 
Gal tai ir tiesa....

Pasveikinti gal būtų galima tik vieną 
ar kitą “D. P.” bendradarbį už atviru
mą. Tūlas jų, dėstydamas savo “politi
nes mintis”, regimai savo sąžinės balso 
paveiktas, prisipažįsta:

“Geri tie Vakarai, kur pabėgęs gali 
ramiai pasakoti, kaip išskerdei tūkstan
čius žmonių ir už tai dar gauni prie
glaudą, gerą darbą ir policijos apsau- 
gą f”

Aišku ir be komentarų! Tokių išpa
žinčių, jei tik tūlų žmonių sąžinė galio
tų, galėtų būti ir daugiau...

Neklasikas

3 pu>!.—L«i«vč (liberty) Seštad., Gegužes (May) 21, 1955

R. Mizarai telegramos 
prisiųstos iš Lietuvos
Ryšium su Rojaus Mizaros 60 metų 

amžiaus sukaktimi, iš Lietuvos jam 
prisiuntė sekamas telegramas:

Vilnius, 1955 m. gegužės 5 d.
Lietuvos Valstybines Grožinės Litera

tūros Leidyklos kolektyvas nuoširdžiai 
sveikina Jzis su šešiasdešimtmečiu ir 
karštai linki sveikatos, ilgy, mėty ir vai
singo literatūrinio darbo!

Direktorius ČEKY S
Vyr. redaktorius TORNAU

Kita telegrama, prisiųsta anglų kal
ba :

Vilnius, 1955 m. geg. 7 d.
Lietuvos rašytojai linki Jums laimin

gai atžymėti savo 60 mpty, gimimo su
kaktį. Savo knygose Jūs vaizdžiai nu- 
švieciate Amerikos lietuvių gyvenimą. 
Spausdami Jūsų dešinę, linkime Jums 
sėkmingai dirbti kūrybinės literatūros 
srityje. Taipgi linkime Jums laimūs as- 
m eni n i ame gyvenime.

Avyžius, Baltušis, Dovydaitis, Gricius, 
Gudaitis-Guzevičius, Jonynas, Korsakas, 
MatuzOvičius, Mieželaitis, Mykolaitis- 
Putinas, Mozūriūnas, Keimeris, Slinkis, 
Simonaitytė, Šimkus, Tilvytis, Venclova, 
Žukauskas-Vienuolis.

Vilnius, 1955 m. gegužės 10 d.
Jūsų šešiasdešimtųjų gimimo metinių 

proga širdingai sveikinu Jus ir linkiu 
tolesnės sėkmės Jūsų asmeniniam,e gyve
nime ir kūryboje!

ANTANAS VAIVUTSKAS

P. Kalpokas: įžymus 
dailininkas-realistas

Įžymus dailininkas-realis ta,s
Kovo 31 d. pažymimos žymaus lietu

vių dailininko Petro Kalpoko 75-osios 
gimimo metinės. Gausus ir įvairus jo 
kūrybinis palikimas užima reikšmingą 
vietą lietuvių dailėje.

Petras Kalpokas gimė 1880 m. kovo 
31 d. Rokiškio apskrityje, Miškinės 
viensėdyje, valstiečių šeimoje.

Ilgas ir sunkus buvo dailininko gyve
nimo ir kūrybos kelias. Dar mažas bū
damas, jis parodo didelį palinkimą dai
lės menui. Baigęs pradinę mokyklą, bu
simasis dailininkas lanko Mintaujos 
gimnaziją, mokosi Rygoje, patiria sun
kų ir skurdų gyvenimą, dirbdamas įvai
riose amatininkų dirbtuvėlėse ir kitur.

1899—1900 m. P. Kalpokas mokosi 
Odesos dailės mokykloje. Į ją nuvykti 
dailininką paskatino dar Maskvoje jo 
talentą aukštai įvertinęs įžymusis rusų 
dailės meistras V. Sierovas, pataręs jam 
atsidėti rimtam tapybos studijavimui. 
Odesoje P, Kalpoko praleisti metai tu
rėjo teigiamą poveikį susidaryti jo rea
listinėms pažiūroms į dailę, padėjo tvir
čiau įsisavinti rusų realistines dailės 
tradicijas. 'Jau 1904 metais P. Kalpokas 
dalyvauja dailės parodoje Rygoje. Vė
lesniu metu P. Kalpokas sunkiai ir var
gingai gyvena Miunchene, skursta iš 
akmenų pastatytoje pastogėje Šveicari
jos kalnuose ir t.t. Dailininkas savo 
darbais dalyvauja 1907 m. lietuvių dai
lės parodoje Vilniuje. Vėliau jis ekspo
nuoja kūrinius ir kitose lietuvių dailės 
draugijos suruoštose parodose.

Savo kelionėse po užsienį, bendrau
damas % sū liaudimi, dailininkas su
sipažįsta su įvairių tautų liaudies gy
venimu, išmoksta jų kalbų. Ypač daug 
studijuoja jis geriausių pasaulinių dai
lės kūrėjų darbus, esančius Maskvos, 
Peterburgo, Drezdeno, Ręmos, Florenci
jos ir eilėje kitų įžymiausių muziejų.

1921 m. Petras Kalpokas grįžta į Lie
tuvą jau kaip subrendęs dailininkas.

Buržuazijai valdant, P. Kalpokas sto
vi realistinio dailės meno pozicijose. Tie
sa, jis ne visada išlieka nuoseklus savo 
kūryboje, tačiau geriausiuose to meto 
savo kūriniuose jis pasirodo kaip giliai 
savitas dailės meistras-realistas.

Petras Kalpokas vaisingai išvysto kū
rybinę veiklą atkūrus Lietuvoje tarybų 
valdžią 1940 m. Dabar dailininkui suda
rytos, visos sąlygos kūrybiniam darbui.

1945 m. jam suteikiamas profesoriaus 
vardas. Tais pačiais metais Lietuvos 
TSR Aukščiaubiosios Tąrybos Prezidiu
mas suteikė P, .Kalpokui už jo kūrybi
nius ir pedagoginius nuopelnus LTSR

nusipelniusio meno veikėjo garbės var
dą.

P. Kalpokas kupinas naujų kūrybinių 
sumanymų."Jis tapo S. Neries, J. Biliū
no portretus, atkuria kompoziciją “Rau
donosios Armijos sutikimas Kaune”.
pradeda stambų kūrinį “Marytės Melni- 
kaitės mirtis” ir kt. Tačiau pastarasis 
jo darbas liko neužbaigtas, kadangi dai
lininkas miršta 1945 m. gruodžio mėn. 
5-tą dieną.

Dailininko P. Kalpoko kūrybinis dia
pazonas ypatingai platus — tai portre
tai, peizažai, buitinės bei istorinės sce
nos, teatro dekoracijos, monumentalinės 
tapybos darbai, karikatūros. Dailininko 
teptukui priklauso apie 500 peizažų, 80 
portretų ir didelis skaičius kitų dailės 
kūrinių.

Reikšmingiausią vietą P. Kalpoko kū
ryboje užima portretas ir peizažas. 
Kiekvienas dailininko portretas — tai 
išbaigta kompozicija, išreiškianti port- 
retuojamo asmens charakterį, jo sociali
nę padėtį, jie sušvinta kiekvienas sava 
spalva, savu meniniu sprendimu.

Geriausių dailininko sukurtų darbų 
tarne trys autoportretai, sukurti pagre
čiui 1906, 1921, 1939 m. “Motinos”, 
“Italo žvejo”, “Palangos bobutės”, žmo-
nos ir kiti portretai. Kiekvienas šių 
portretų skirti n gą/savo kompozicija bei 
tapybine technika, kaip skirtingi žmo
nių išoriniai ir vidiniai charakteriai. P. 
Kalpoko kūrybiniai pasiekimai portrete 
yra labai reikšmingi, iš jų gali daug pa
simokyti mūsų dailininkai.

Pagrindinė tema Petro Kalpoko pei
zažuose — gimtosios Lietuvos gamta. 
Savo peizažuose P. Kalpokas perteikia 
lietuviškosios gamtos grožį, savitumą. 
Šalia gimtojo krašto peizažų dailininkas, 
gyvendamas užsienyje, sukuria eilę tų 
kraštų puikių, jaudinančių gamtovaiz
džių. Geriausių dailininko peizažų tarpe 
— peizažas “Rudenį” (1921), “Vėjas iš 
jūros” (1942), “Romos Panteonas nak
tį” (1919), “Šveicarijos Alpės” (1914), 
“Laiptai Tivoli” (1927) ir kt.

Dailininkas mėgo ir žanrinę tapybą. 
Pagrindinis jo buitinių scenų herojus— 
liaudies žmogus. Liaudies žmogaus te
ma praskamba tokiuose dailininko dar
buose, kaip “Kupriukės bakūžė’, “Uba- 
gyno prieangyje” ir kt . Su ypatingų 
pamėgimu, dailininkas tapė žvejų gyve
nimą, šia tema sukraudamas puikius 
darbus “Vaikai žaidžia jūroje”, “Žvejai

(Tąsa 4—tame puslap.)

Poetas ir muzos
Nekartą spėkos i šs i sėmę 
Nedavė jam daugiau rašyt, 
Rodėsi, pabaigą nulėmė — 
Įstengė mintis sutaršyt.
Bet muzos jį vis neapleidžia, 
Jos atitolsta tik trumpai.
I jausmus jo ir vėl pabeldžia, 
Taria: Dar tu nesuklupai.
įvykiais buitis iškarbuota, 
žiūrėk, kiek daug yr’ staigmenų;
Į rankas plunksną tau įduota: 
Ji turi tiek daug ašmenų.
Tegul ji raižo klodus monų, 
Tysančių ant liaudies geros, 
Niekingas išdaigas demonų 
Terauja iš širdies tyros.
Todėl Tu, pastangas subūręs, 
Neduokie plunksnai surūdyt, 
Teisybės ugnį taip užkūręs, 
Galėsi melus išardyt.

M. Kadugys
k

Jau pavasaris atėjo
Jau pavasaris atėjo,
Nebėr sniego, nei ledų, 
Saulė skaisčiai užžibėjo

’Iš už jūrių, iš rytų.
Sprogsta medžiai, žiedus krauna 
Tarp lapelių, tarp žalių, 
Brangi žemė jau atgauna \ 
Daug gėlelių įvairių.

Žvilga rasos sidabrinės 
Ant lapelių, ant žiedų, 
Skamba dainos sutartinės 
Mūsų meno veikėjų.

Dainų balsas liaudį šaukia 
Kilt iš miego, iš sapnų, 
Nes į kovą stoti reikia — 
Pas’liuosuoti nuo skriaudų.

Jonas Juška* * *
(Šitas eilutes padeklamavo Magdalena 

Juškienė L.M.S. festivalyje Gegužės 14 
dieną. Eilutės buvo specialiai parašytos 
festivaliui.)^

Lietuvių Kultūrinio 
Centro reikalai

Povilas Beeis, Great
Neck, N. Y., gegužės 14 d.
į si rašė į garbės narius, pa- 
simokėdamas šimtinę.

Judita Sadauskiene, 
Brooklyn, N. ZY., gegužės 
16 d. įrašė savo mirusį vy
rą Juozą Sadauską į gar
bės narius, pasimokėdama 
šimtinę. Ji taipgi pridavė 
savo mylimo vyro paveiks
lą, kuris bus įdėtas į mi
rusiųjų garbės narių lentą.

Senas Jonas, Harrison, • 
N. J., minėdamas savo 75 
jnetų sukaktį, pridavė Kul
tūriniam Centrui $25.00 au- 
ką.

Širdingai jiems ačiū.
Laukiame daugiau Kul

tūrinio Centro rėmėjų pa
sirodant su šimtinėmis, įsi
rašant į garbės narius ar
ba įrašant savo mirusius 
draugus.

Ypač dabar, kuomet ruo
šiamės mirusiuosius garbės 
narius pagerbti, įdedant jų 
paveikslus į tam tikrą gar
bės lentą ir iškabinant Kul
tūrinio Centro sienoje, kad 
visi galėtų juos matyti ir 
pagerbti, yra gera proga 
įrašyti daugelį mirusiųjų 
draugių ir draugių.

Šiais ir kitais Kultūrinio 
Centro reikalais prašome 
rašyti sekamai: Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill 19, 
N. Y. LNB Valdyba

Laiškas iš Lietuvos
Ona Filipse, Stamford, 

Conn., gavo šį laišką:
Marijampolė, Avikilai
1955.’ III. 21

Mieloji drauge!
Gavau nuo Jūsų du laiš

kus, už kuriuos širdingai 
dėkoju. Pirmutiniame laiš
ke gavau ir nuotrauką. Tik 
man neaišku, ar Jūs gavote 
nuo manęs nuotrauką? To
kia mažiukė.

Pas mus viskas gerai. 
Gyvename gerai. Tik aš 
jau labai nusenusi ir maa 
viskas nemiela. Pas mus 

j dar daug sniego, dar žiema.
Aš jau 68 metų. Noriu pa
klausti, kiek Jūs dabar me
tų? Dabar prisilaikau pas 
vaikus. Ir dar noriu pa
klausti, kada buvote foto
grafavusi, kaip atsiuntėt tą 
nuotrauką: ar dabar, ar 
kada pirmiau? Labai gra
žiai atrodot.

Dabar parašysiu apie sa
vo vaikus. Vyriausioji duk
tė turi 7 vaikus, aš įdedu jų 
šeimos nuotrauką. Vyriau
sia jos duktė mokosi Vii- . 
niuje universitete. O du 
jos broliai mokosi Marijam
polėje zoo-technikume.

Sūnus gyvena tėviškėj, 
turi vieną vaiką. O jau
niausia duktė turi dvi merT 
gaites. Visi trys gyvena la
bai gerai. Dabar visi svei
ki. Toliau jeigu negalėsiu 
rašyti, tai parašys mano 
anūkai, kurie čia nuotrau-
ko j stovi. Čia rašo vyriau
sios duktės sūnus, tas ką 
stovi iš kairės. Kaip pas 
Jus, ar dar žiema, ar gal 
jau vasara?

Iš rudenio buvo labai 
šlapia ir dideli purvynai. 
Žiema buvo neperšalta. Da
bar jau netoli Velykos, o 
pas mus ant laukų stovi 
sniegas.

Noriu piklausti, kaip Jūs 
sveikata?
vena ir kaip visi sveiki? 
Ar dirba H

Sudiev, 
kad taip ilgai neparašiau, 
nes labai s rgau.

Ona Bačinskiene

Kaip vaikai gy-

:ur, ar ne? 
sudiev. Nepyk,



Laisves fondo vajaus eigoje
(Tąsa iš pirmo pusi.)

P. Beeis, Great Neck, N. 
kojo:

M. Adomonis ......................
F. Klaston ..........................
P. Beeis ...............................
J. Kupčinskas......................
A. Bečienė ...........................
F. Lideikis .................. .
A. Simokaitis ......................
T. Eimutiene........................
O. Lukauskienė ..................
Greatneckietė ......................

blanka su $62. Au-

J. N. Stroliai .. 
A. Žvirblienė .. 
J. E. Stroliai ? 
J. A. Kireiliai .

5,00
5.00
4.00
2.00

Pastaba visiems, kuriems 
reikia įrodyti savo amžių

A. Vinickas

$10.00 
10.00 
10.00 

. 5.00 

. 5.00 
. 5.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 2.00 

. 2.00 

. 2.00
1.00 

. 1.00

Stasys Radušis, Bayonne, N. J., pridavė $30. Au
kojo:

Bayonne parapijonas
Bevardis ..................
Bayonne Draugas ...
A. Lukaitis .............
S. K. Radpšiai ...,.

$10.00 
. 5.00 
. 5.00 

. 5.00 
. 5.00

Iš Plymouth, Pa., gauta blanka ir $17. Aukojo: 
Eva Čereškienė (Warrior Run) 
V. Žilinskas...............................
Oną Krutulienė .................. . .
R. Jervis ..................................

$5.00 
5.00 1 
5.00 
2.00

Hartfordiečiai pridavė blanką ir $177. Aukojo: 
Anna Krasnickienė (So. Coventry) 
L. Mankienė .... 
Žemaičiaį ...........
Joe (Hazardville)

A. Dagilienė ...............................
A. Klimas ................................
A. Grigaitis ...............................
J. ir M. Barnett..........................

. Uršulė Parapijonka..................
Martha Johnson ........................
A. Latven ...................................
M. Mikžentaitienė ......................
M. Kazlauskienė (Wethersfield)
J. Jasas (S. Windsor) ...............
V. Staugaitis .............................
M. Ramoškienė ...........................
J. Beržinis ...............................
A. Chekas (Rockville) ..............
J. Margaitis ...............................
A. Rudzinskienė (Wilson) .......
F. J. Repšys .. . .......... ................
A. ir O. Kiškiūnai....................
Bedarbis .................... ................
J. Kazlauskas (Wethersfield) . .

20.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00

Per A. Bimbą gauta $67. Aukojo: 
Laisves mylėtojas...............................

Petras Skiberdis .................................
Juozas Čiberka ....... ...........................
Andrius Grimaila (Hartford) ...........
Jurgis Deksnis (Worcester) ............. .
Ona iš Virbaliu ...................................
Geras Brooklynietis ..........................
Ona Ostapuk ............................... ........

$15.00
10.00
10.00
10.00
10.00

. 5.00 
. 5.00 
. 2.00

Tai matote, kokia graži suma dovanų. Svečiai, da
lyvaudami festivalyje, nepamiršo ir dienraščio Laisvės 
fondo. Širdingai ačiū visiems, kurie parėmė dienraštį, 
ir tiems, kurie pasidarbavo rinkime aukų.

Iš anksčiau suplaukė $4,491.68. Dabar gauta $682.00. 
Viso gauta $5,173.68. Dar reikia $4,826.32.

Turime daugiau aukų nuo atskirų asmenų, bet 
tuos paskelbsime kitame numeryje.

Laisvės Administracija

Mokslo vystymasis Lietuvoj

Per D. M. Šolomską gauta $45. Aukojo:
Anna Philipse, Stamford, Conn......................... $20.00
Senas Brooklynietis  .................................... 15.00
Alex Giedra (White Plains, N. Y.................... 10.00

Per P. Buknį gauta $95. Aukojo: 
Juozas Dainius, Flushing, N. Y................

K. Tiškus, Brooklyn, N. Y.........................
Senas Brooklynietis ...............................
Geo. Stasiukaitis, Cliffside Park, N. J. .. 
Chas. Brown, Brooklyn, N. Y..................
P. Babarskas, Brooklyn, N. Y................
M. Žiedelis, Brooklyn, N. Y......................
A. Stasiūnas, Woodhaven, N. Y..............
Jonas iš Ilgos Salos ................... ...........
Philip Kuntz, Brooklyn, N. Y................
K. Levanas, Brooklyn, N. Y....................

Daugiau kaip trylika metų 
praslinko nuo to laiko, betar 
galima užmiršti tokias dienas, 

! tokius įvykius! Baigta mokyk
la... Kiek planų, sumanymų! 
Ir štai — karas. Išėjau į parti
zanų būrį. Aš puikiai supra
tau, koks sunkus ir pavojingas 
gyvenimas laukia manęs. Bet 
supratimas, kad dalyvauju di
džiajame šalies išlaisvinimo iš 
fašistinio jungo reikale, suteik
davo jėgų, pasitikėjimo.

Laikas nuo laiko gauna
me laiškų nuo Laisves skai
tytojų ir šiaip lietuvių, prąr 
Šančių mums padėti jiems 
įrodyti jų amžių, Pirmoje 
vietoje jie mus prašo padė
ti susisiekti su Lietuva ir iš 
ten gauti metrikus bei ku
nigų paliudijimus apie jų 
gimimo laiką. Betgi mes 
tuo reikalu niekam negali
me pagelbėti. Todėl prašo
me: būkite geri, nesikreip
kite į mus savo amžiaus 
įrodymo reikalais.

Bet mes kalbėjomės su 
Mr, N. Berkowitz, vienu iš 
Social Security darbuotojų 
Queens paviete, ir klausė
me jo, kaip būtų galima, 
apart metrikų, kuriuos gau
ti šiuo tarpu iš Lietuvos 
neįmanoma, lietuvis galėtų 
įrodyti savo amžių, ieško
damas pensijos ar turėda
mas kitokį kokį reikalą 
su valdine įstaiga, kuri bū
tinai reikalauja amžiaus 
įrodymo. Jis sakė, kad 
randasi visa eilė kitų būdų. 
Bet kad nebūtų jokio nesu
sipratimo bei susiklaidini- 
mo, kokie tie būdai yra, 
Mr. Berkowitz prisiuntė 
mums oficialų Federal So
cial Security administrate- 
vį aplinkraštį, ‘kur viskas 
yra aiškiai sužymėta. Mes 
jam esame labai dėkingi.

Žemiau dedame tą ap
linkraštį ištisai. Gerai bū
tu, kad kiekvienas mūsų 
skaitytojas, kuris mano, 
kad kada nors jam reikės 
kam įrodyti savo amžių, 
šitą dokumentą išsikirptų 
ir pasilaikytų.

Minėtas aplink r a š t i s 
skamba šiaip:

Instructions to Applicant 
on Proof of Age

One of the types of proof 
of age listed below must 
be furnished. Proof as 
high on the list as possible 
should be submitted. Ad
ditional proof of age may 
be requested if the docu
ment which you submit 
is not convincing proof. 
Therefore, it is to your ad
vantage to furnish a docu
ment which is high in or
der of preference on the 
list.
, 1. A birth certificate. (A 
delayed birth certificate is 
acceptable only if certain 
conditions are met.) »

2. A baptismal certificate 
or a statement as to the 
date of birth shown by a 
church record, certified by 
the custodian of such rec
ord.

3. Notification of regis
tration of birth in a public 
registry of vital statistics.

4. Hospital birth record, 
certified by the custodian 
of such record.

5. A foreign church or 
government record.

6. A signed statement by 
the physician or midwife 
who was in attendance at 
birth, as to the date of 
birth shown on their rec
ords.

7. Family Bible, or other 
family record.

8. Naturalization record.
9. Immigration record.
10. Military record.
11. Passport.
12. School record.
13. Vaccination record.
14. An insurance policy tai pasirūpink gauti.

that shows the age or 
date of birth.

15. Labor union * 
ternal record certif? 
the custodian of sue 
ord.

16. Marriage records 
showing date of birth or 
age.

17. Other evidence, such 
as signed statements from 
persons who have know* 
ledge of the date of birth, 
voting records, poll-tax revoting records, 
ceipts, driver’s license, etc. 
(We will be glad to provide 
the neccessary forms to se
cure the statements and ad
vise you of the required 
number.)

If you wish to keep any 
document which you sub
mit as proof of age, we 
will make a record of it 
and return it to you. If you 
have difficulty in securing 
the above evidence, please 
get in touch with us so 
that we can advise you A" 
ther.

Also, note that an oidv 
document is mofe convin
cing than a recent on" 
Please submit, if possible 
documents dated prior t 
August 14, 1939.

Ruošiama spaudai V. Micke-I 
vičiaus-Kapsuko knyga

Valstybinė grožinės litera
tūros leidykla ruošia spaudai 
V. Mickevičiaus-Kapsuko kny
ga “Caro kalėjimuose.” Kny
gos apimtis maždaug 250 pus
lapių. Joje pateikiami auto
riaus atsiminimai apie caro 
satrapų vykdytus žiaurumus, 
susidorojimus su darbininkais- 
revoliucioniėriais. ši knyga 
Lietuvoje leidžiama pirmą
kartą.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne,

Per R. Mizarą gauta $30. Aukojo: 
Juozas Goodwin, Brooklyn, N. Y.........
A. ir D. Veličkai, Rego Park, N. Y. . 
Feliksas J. Repšys, Hartford, Conn. .. 
John Kunickas, Newark, N. J..............
S. Alikonis, Paterson, N.J.....................

.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
... 5.00 
... 5.00

5.00 
... 3.00 
... .2.00

. $10.00 

.. 10.00 

... 5.00 

... 3.00 

... 2.00

M. Kazlauskienė, Binghamton, N. Y., pridavė $63 
Aukojo:

L. U. Šimoliūnai
M. Kazlauskienė
A. V. Mainioniai .
J. K. Vaicekauskai
P. Grinius ...........

$12.00 
. 10.00 

.. 10.00 

.. 10.00 
.. 5.00

triptiką “Jūra”,

tematinių darbų
“Sielininkai” —

daug

tarpe 
dideles

P. Kalpokas
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

taiso tinklus”, 
etiudų.

Žymiausių 
kompozicijos:
meninės vidinės jėgos paveikslas; “Rau
donosios Armijos sutikimas Kaune” — 
vyriškas, drąsus, meniniu mostu išreiš
kiantis darbo žmonių džiiaugsmą ir mei
lę darybiniams kariams ir nebaigtas — 
“Marytės Melnikgitės mirtis”.

Dailininkas sukūrė nemaža vertingų 
dekoracijų operoms, karikatūrų ir kt.

Petras Kalpokas apie 25 metus dėstė 
Kauno meno mokykloje, vėliau Kauno 
Taikomosios ir dekoratyvinės dailės in
stitute. Dailininkas perteikė visas savo 
žinias ir patyrimą jaunimui, išugdė vi
są eilę jaunų dailininkų. P. Kalpokas 
atliko ir nemažą teorinį darbą, išleis
damas tapybos technikos vadovėlį.

P. Kalpokas visada buvo su liaudimi 
ir pats ją karštai mylėjo. Jo kūryba sa
vo giliu realizmu, meistrišku gyvenimo 
tikrovės perteikimu ir atskleidimu pui
kiuose meniniuose vaizduose žavi ir pa
traukia žiūrovą, ugdo meilę gimtajam 
kraštui, jo gamtai, jo žmonėms.

padėjo mums įveikti kliūtis. 
Mumis rūpinosi Tarybinė vy
riausybė. Metai iš metų didė
jo studentų skaičius, pasipildė 
dėstytojų sudėtis, laboratori
jos gavo įrengimus.

Per dešimt metų, praslinku
sių nuo Lietuvos išlaisvinimo, 
respublikos kultūriniame ir 
moksliniame gyvenime įvyko 
dideli pakitimai. Aš noriu pa
pasakoti apie šiuos pakitimus 
kaip jų dalyvė. Imkime, kad

Mūsų būrys veikė Lietuvos ir liaudies švietimą. Visuotinio 
septynmečio, o stambiausiuo- 

gynėjus, ise miestuose — visuotinio vi
durinio mokslo įvedimas yra 
vienas didžiausių Tarybų val- 

■džios pasiekimų Lietuvoje. 
Septynmečių ir vidurinių mo
kyklų moksleivių skaičius pa
lyginti su moksleivių skaičiu
mi senos Lietuvos gimnazijose 
ir progimnazijose išaugo 15 
kartų.

Respublikos 12 aukštųjų 
mokyklų mokosi 15 tūkstan
čių jaunuolių ir merginų. Kas
met jos išleidžia 20 kaitų dau
giau specialistų, negu buvo 
išleidžiama iki karo.

Tik /tarybinės valdžios me
tais išsipildė mokslininkų sva
jonė apie Lietuvos Mokslų 
akademijos įkūrimą. Jos gau
sūs mokslinio tyrimo institutai 
gvildena eilę liaudies ūkiui 
svarbių problemų pramonės, 
žemės ūkio ir kultūros srity
se.

Po to, kai baigiau universi
tetą, pradėjau dirbti Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos že
mės ūkio institute. Instituto 
darbų apimtis didėjo metai iš 
metų. Jis buvo pertvarkytas į 
du stambius institutus: į žem
dirbystės ir dirvožemio insti
tutą bei gyvulininkystės ir ve
terinarijos institutą. Vietoj 
dviejų sektorių mūsų institute 
dabar yra šeši; Vykdomas 
mokslinio tyrinėjimo darbas 
agrochemijos, augalų fiziolo
gijos, dirvožemio, mikrobiolo
gijos, žemdirbystės, augalinin
kystės, daržininkystes ir kito-, 
s e srityse.

žemdirbystės ir dirvožemio 
institutas teikia esminę pagal
bą respublikos liaudies ūkiui. 
Jis į žemės ūkio gamybą įdie
gė visą eilę mokslinių darbų, 
organizuoja išvažiuojamas 
konferencijas įvairiais žemės 
ūkio klausimais, teikia pagal-, 
bą organizuojant laboratorijas 
mašinų-traktorių stotyse. Išau
go jaunieji kadrai, 'taip tik iš 
vienos mokslinės įstaigos pa
vyzdžio vaizdžiai matyti moks-Į 
lo vystymąsis pespųblikęje. 
, J. Kotovięjnte y

ir Baltarusijos rajonuose. 
Liaudis rėmė savo 
partizanus, teikė mums pagal
bą, žinias. Ar galėtų partiza
nai be šios 
tampraus 
sėkmingai 
kais ?

paramos, be šio 
ryšio su liaudimi 
kovoti su grobi-

pagaliau, susitiki
mas su priešakiniais Tarybinės 
Armijos daliniais. Mes jau ne
toli Vilniaus. Kiekvienas gal
voja apie ateitį. Mus laukia— 
mokslas, karo sugriautojo ūkio 
atstatymas. Kai tik pradėjo 
priiminėti Į Valstybinį univer
sitetą, aš padaviau pareiškimą 
Į chemijos fakultetą. Universi
teto patalpose hitlerininkai bu
vo įrengę savo ligonines, slėp
tuves. Mokslą reikėjo pradėti 
auditorijose be langų ir durų, 
ištuštintose laboratorijose. Bet 
karo sunkumai užgrūdino muš 
o noras mokytis, įsigyti žinias

Ir štai,

Petro Kalpoko atminimas brangus 
Lietuvos darbo žmonėms.

Dail. B. Klova

PAGERBTAS DAltlNINKAS 
PETRAS KALPOKAS

VILNIUS.— Vilniaus Valstybinis 
dailės institutas, Lietuvos Tarybinių 
dailininkų sąjunga ir Vilniaus Valstybi
nis dailės muziejus vakar, kovo 31 d., 
suorganizavo iškilmingą minėjimą, skir
tą įžymaus lietuvių dailininko Petro 
Kalpoko 75-osioms gimimo metinėms 
pažymėti. Vilniaus Valstybinio dailės 
instituto aktų salėje susirinko meno ir 
mokslo darbuotojai, rašytojai, studentai, 
miesto visuomeninių organizacijų atsto
vai.

Iškilmingą minėjimą atidarė Vilniaus 
Valstybinio dailės instituto direktorius 
Lietuvos nusipelnęs meno veikėjas V. 
Mackevičius. Žodis pranešimui sutei
kiamas Vilniaus Valstybinio dailės mu
ziejaus direktoriui P. Gudynui. Prane
šėjas papasakojo apie dailininko-realis- 
to P. Kalpoko gyvenimą ir jo kūrybą.

Po iškilmingosios dalies įvyko koncer
tas.

4 (raal,. JLatorl (Liberty) Šestad., Gegužės (May)“ 21, 1953

'M .. ..........F

DĖMESIUI BOSTONO APYLINKES!
Išanksto Pasiruoškime Linksmam Pasimatymui

PIKNIKAS
Liepos 3 ir 4 July

Šis Piknikas Bus
LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO PARKE 

Winter Street ir Kelswick Rd.
Brockton (Montello), Mass.

Graži Dainų Programa 
Gros Šauni Orkestrą

GERIAUSI VALGIAI
Svečių Priėmimui

Laukiame Linksmo Pasimatymo
Rengėjai

i

(Elta).

Naujosios Anglijos Lietuviai
Turės savo tradicijinį pikniką 
per ištisas dvi dienas. Čia lie
tuviai linksmai apvaikščios 
garbingąją Amerikos Nepri
klausomybės pasiskelbimo šven
tę — 4-tą dieną Liepos.

Pelnas nuo šio pikniko yra ski
riamas paramai dienraščio Lai
svės. Tai visi apšvietą bran
ginanti žmonės atsilankykite. 
Nes savo atsilankymu jūs ma
terialiai paremsite Laisvę, su
stiprinsite ją gyvuoti ir kas die
ną nešti į jūsų namus žinias ir 
moksliškus raštus.

Gražiame pušyne jaukiai pasi-’ 
klausysite sielą jaudinančių lie
tuvių liaudies dainelių.

Visada Bostono Apylinkės pik
nike būna daug svečių iš Nau
josios Anglijos ir iš toliau. Jų 
pavaišinimui gaspadinės ant 
vietos gamina geriausius val
gius. Tad savo vakacijų proga 
iš visos Amerikos traukite L šį 
pikniką.



CLEVELAND© ŽINIOS
GRAŽI SEZONO UŽBAIGA; 
VASARINIAI PARENGIMAI

žieminis sezonas už dienos 
kitos baigsis ir reikia pasaky
ti* Jog paskutiniai mūsų pa
rengimai buvo itin gražūs iv 
sėkmingi. Turėjome koncertą, 
kuriame buvo iškarto pasimo- 
ta traukti bent keletą daini
ninkų iš kitur, bet vėliau, su
koncentravus visas vietines jė
gas, pasirodė, jog mes turime 
užtektinai savųjų, ir kurie da
lyvavo šiame koncerte, gegu
žės 1 d., pateikta programa 
buvo pilnai patenkinti. Teko 
girdėti iš daugelio išsireiški
mų,, kad panašių koncertų 
lankiau būtų surengta. Gal 
būti, kad vasaros karščiams 
praėjus ir vėl kas nors tuo 
pasirūpins.

Geg. 7 d. Įvyko LDS veikė
jų pagerbimo banketas, kuris 
irgi gražiai pavyko. Apskri
ties komitetas buvo specialiai 
pakvietęs 19 pasižymėjusių 
vienokiu ar kitokiu darbu bė-| 
«yje 25 metų LDS gyvavimo Į 
laikotarpyje. Buvo pateikta 
puikius pietūs. Baigiant pietau

ti, buvo Aps. sekretoriaus visi 
garbės nariai pakviesti ką nors 
pasakyti. Tik gaila, kad ne vi
si pakviestieji atsilankė. Jų 
tarpe buvo ir draugas J. Do
miniks iš Akrono. Jis pranešė, 
jog dėlei nesveikatos negalės 
dalyvauti, šis draugas buvo 
LDS tvėrėjas, dalyvavo tame 
Seime 1930 metais Chicagpje,. 
kur gimė Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas.

Dar geg. 28 d. Moterų Klu
bas turės gražų pažmonį LDS 
Klubo svetainėje. Kaip jau 
vietiniams pramogų lankyto
jams žinoma, Moterų Klubo 
pramogos visuomet būna gra
žiai paruoštos; nėra abejones, 
jog šioje, kaip paskutine, bus 
dar gražiau — skaniau pa
ruošta.

Po Šios pramogos netrukus j 
prasidės mūsų piknikai. Pir
mas piknikas bus LDS 55 k p. 
Jis Įvyks birželio 12 d. J. Rū
bo piknikų darže. Komisija 
jau* darbuojasi, kad su pirmu 
pikniku lankytojus neapvilti, 
i)* be abejonės jų neapvils.

Antras piknikas bus LDS 
4-tos Apskrities bendrai su

Akrono LDS 73 kp. Jis įvyks 
birželio 26 d. J. Kovach Pic
nic Grounds, 3142 Ridgewood 
Rd., prie Copley, Ohio. Iš 
Cleveland© važiuoti 21 keliu, 
pravažiavus 18 kelią, rasite 
Copley, ten pasukite po kai
rei, rasite pikniko vietą.

Šioji vieta clevelandiečiams 
yra bent penkiomis myliomis 
arčiau negu kad vieta, kur 
pereitus kelis metus turėjome 
panašius bendrus piknikus.

Prie progos noriu pažymėti 
ir visus kitus piknikus, kurie 
Įvyks J. Rūbo darže :—Liepos 
10 d. LDS Klubo, liepos 24 d. 
L.D. Pašalpinės Draugijos, 
rugp. 7 d. Moterų Klubo, rug
pjūčio 21 d. LLD bendras visų 
kuopų ir 15 aps., rugsėjo 4 d. 
spaudos piknikas. ŠĮ praneši
mą išsikirpę turėsite visą va
saros sezono kalendorių.

J. Žebrys

Havana. — Kuboje gimė 
politinė grupė, kuri norėtų, 
kad Kuba vėl būtų Ameri
kos Jungtinių Valstybių 
dalimi. Amerikos valsty
bės departmentas sako, kad 
jis nieko bendro su ta gru
pe neturi, jos neįkvėpė.

PASKUTINES HITLERIO DIENOS
(Pagal vokiško karininko Gerharde Boldto apsakymą)

(Tąsa)
Sostinės gatvėse karštligiškas pagy

vėjimas ... Duslus, tolygus pabūklų 
brunzgėjimas privertė gyventojus jau 
anksti rytą iššliaužti iš savo namų ir 
rūsių. Folkštrumo likučiai skuba į su
sirinkimo punktus. Jau apie vidudienį 
pirmieji jų būriai važiuoja priemiesti
niu metropolitenu į paruoštas pozicijas 
už frofito linijos. Prieštankinėse kliūtyse 
Berlyne ir aplink jį paliktas tik vienas 
siauras pravažiavimas. Kartą čia, kar
tą ten į gatvę išeina moterys ir mergai
tės ir pasibaisėdamas įsiklauso į vis 
smarkėjantį fronto gausumą. Ar įsiverš 
raudonasis sriautas į miestą, arba pa
vyks jį sulaikyti kol į Berlyną ateis 
iĘnerikiečiai ? — galima perskaityti vis 
tą patį nedrąsų klausimą nuo vargo ir 
kaifčių iškraipytuose veiduose žmonių, 
stovinčių eilėse prie maisto krautuvių. 
Vien tik ši viltis sulaiko juos nuo pa
nikos, — viltis susilaukti amerikiečių. 
Jie turi ateiti, turi...

Aš sėdžiu štabe Cosene prie savo ra
šomojo stalo generolo Krebso priėmi
mo kambaryje. Nesiliaujamai skamba 
telefonas. Kal tais trys aparatai vienu 
laiku. Skambina mano viršininkas. Pro 
dvigubas sandarias duris aš įeinu į jo 
kabinetą ir klausiu, ko jis pageidauja. 
Jis stovi didelio stalo kairioje pusėje 
pasilenkęs prie Oderio fronto žemėla
pių su raudonomis ir mėlynomis atžy
momis. Aš -esu priverstas priminti, kad 
esu atėjęs. Tada jis išsitiesia. Mažas, 
apvalus ir paprastai toks linksmas, ge
nerolas atrodo pavargęs ir rimtas. 
“Taip, aš norėjau paprašyti, kad jūs su- 
jungtumėt mane su generolu Burgdor- 
fu. Aš noriu, pagaliau, žinoti, kur mes 
turime perkelti štabo būstinę. Pamėgin
kite taip pat susirišti su Berchtesgade- 
au. Pašaukite čia Greitagą ir galite at
nešti man dar vieną stiklą vermuto”. 
Jis itin noriai gėrė baltąjį vermutą ir 
aš turėjau pats tai tvarkyti. Vynas sto
vėjo apatinėje mano seifo. lentynoje 
šalia cigarų svečiams. Aš grįžtu į sa
vo kambarį ir užsakau abu telefoninius 
pasikalbėjimus. Paskui aš vykstu pas 
adjutantą Freitagą von Loringoveną. 
Tai jis pranešė man šiandien rytą, kad 
rusai prie Kiustrino atidengė uragani
nę ugnį ir kad po pusantros valandos 
jie pradėjo atakuoti. Dabar beveik de-' 
šimtą valanda. Per paskutinę valandą 
žinių iš fronto ateina mažiau. Tur būt, 
sugadinti laidai.

Sprendžiant iš laiko, kautynės dabar 
turi būti pačiame įkarštyje. Aš neno
romis galvoju apie draugus. Kaip daž
nai šiais karo metais aš pats dalyva
vau visame tame ir drauge su jais 
tenai, šiame pragare, įkibdavau nagais 
į žemę, ieškodamas joje apgynimo. Bet 
tai vyko ne šventojoje tėvynėje, o be
galinėse Rusijos erdvėse. Mums, jau- 
nrttns žmonėms, būtų geriau būti fron- ■ 
te, drauge su jais. Taip sunkus šis be
jėgiškas laukimas, šis kovos beviltiš
kumo supratimas. Tas, kuris visuomet

drebėjo dėl savo gyvybės, nežino šių 
jausmų. Jis nežino, ką tai reiškia gu
lėti sunkiai sužeistam kautynių lauke, 
nežino, ką reiškia vėl pamatyti drau
gus, kurie ištraukia tave iš dumblais 
pripildytos duobės. Šie pergyvenimai 
jungia žmones nenutraukiamais ryšiais, 
ir man dvigubai sunku jausti savo ati
trūkimą.

Mes su Freitagu stovime tylėdami 
kelias minutes vienas prieš antrą, ir, 
paskendę savo mintyse, klausomės. O 
mūsų mintys, tur būt, vienodos. Jis — 
šis aukštas, elegantiškas Freitagas von 
Loringovenas, kurio jausmų niekuo
met negalima atspėti, atrodo dabar toks 
pavargęs. Juk mes dirbame per kiau
ras dienas ir naktis. Jis išsitiesia ir Į. 
eina pas viršininką. Aš imu vermutą iš 
seifo ir pripilu stiklą.

Netrukus po trumpo pavojaus signa
lo ties mumis brunzgėdami pralekia 
penki rusų naikintuvai. Nepaprastas 
reiškinys. Ligi šiol rusų lėktuvai retai 
teišdrįsdavo skraidyti viršum priešo 
užnugario giliau kaip per 20 km., išsky
rus tuos atsitikimus, kada vokiečių 
naikintuvų tikrai nebuvo. Telefonas 
skamba be pertraukos. Klausimai vis 
tie patys: “Ar nėra naujų žinių iš fron
to?”. Apie 11 vai. mano kambarį pri
pildo generolai ir pulkininkai. 11 vai. 
pas viršininką prasideda pasitarimas. 
Šiandien jis yra gyvesnis, negu pa
prastai. “Kur mes persikelsime? Ką rei
kia paruošti?”. Dar įmanoma patekti į 
Berchtesgadeną per Bohemiją. Bet ar 
ilgai tai dar bus galima? Derybos tarp 
Burgdorf o ir Krebso taip pat neįnešė 
aiškumo. Hitleris vis dar negali ryžtis. 
Pasitarimo metu man skambina telefo
nu iš Berchtesgadeno. Kalba vienas 
priekin nusiųstos komandos feltfebelių. 
Prieš kelias, dienas jis atvyko tenai 
specialiu traukiniu. Su juo išvažiavo 
viršininko žmona ir duktė. Aš klausiu 
apie, viską, ką nori žinoti generolas. 
“Kas bus su mumis?” — klausia kita
me laido gale. Iš kur aš galiu tai žino
ti ! Kas bendrai žino Vokietijoje, kas 
bus ?

Netrukus po vidudienio iš fronto 
ateina pirmoji smulki žinia: “Puolimas 
atremtas. Tuose baruose, kur priešui 
pavyko įvaryti šiokį tokį kylį į mūsų 
išsidėstymą, mūšiai tebevyksta. Nuosto
liai labai dideli”. Taip, formulavimas 
vėl tas pats. Kas jo nežino? Kyliai ne
dideli, o nuostoliai sunkūs ir šaudme
nų nėra. Nėra nei žmonių, nei šaudme
nų. Taip buvo Volchove, prie Ilmenio 
ežero, ties Pripetės upe, prie Varšu
vos. Dieną, lygiai 16 vai., vėl prasideda 
uraganinė ugnis, kuri vėl trunka pus
antros valandos, o paskui jie puola 
nenutrūkstamomis bangomis. Vakari
niuose pranešimuose iš priešakinės lini
jos sakoma: “Tuo tarpu fronto ištisu* 
mą išlaikome. Pavyko užtverti gan gi
lius kvlius. Atsiųskite kareiviu, atsius- 
kite šaudmenų!”.

(Bus daugiau)

S pink—Laisvi (Liberty)-Šeštad., Gegužės (May) 21, 1955

MONTREAL, CANADA
Autobusų vairuotojams 

pakelta algos
Arbitracinės komisijos 

nuosprendžiu, Prov i n c i a 1 
Transport kompanijos au
tobusų vairuotojams, kurių 
yra apie 1,000, pakeltos al
gos ir suteikta kiti page
rinimai. Komisijos nuo
sprendžiu, jiems pakeltos 
algos po 2 c. į valandą. Su 
tuo jų uždarbis dabar sieks 
45 c. į valandą, įskaitant 
laukimo laiką. Prie to, 
jiems bus mokama po 4% 
c. už kiekviena išvažiuota v v

mylią. Naujas nuospren
dis vairuotojams garantuo
ja $9 kasdieninės algos, vie
toj pirmiau $8.
Pataisymas prie rekomen
duojamų mokyklų taksų
Montrealo miesto ribose

Gimė
Mr. & Mrs. Frank Jotkus 

susilaukė sveiko ir gražaus 
sūnelio. Motina ir nauja
gimis jaučiasi gerai.

Kilikevičius aplanke 
serganti brolį

Kostas Kilikevičius, iš 
Toronto, pereitą savaitgalį 
buvo atvažiavęs aplankyti 
sergantį savo vyriausią bro
lį Pijušą. Pabuvęs dvi die
nas, grįžo namo.

Vincas Rimavičius turėjo 
ant kojų operaciją Royal 
Victoria ligoninėje. Ligo
nis dabar jau randasi na
mie, sveiksta. J.

Chicago. — Adlai Steven- 
sonas sako, kad diksikratai, 
kurie 1952-rais metais ap
leido demokratų partiją,

Baltimore, Md.
Labai smagus susirinkimas 

Įvyko Literatūros Draugijos 25 
kuopos gegužės 14 dieną.

Susirinkime dalyvavo gau
sus būrys draugų. Tai seniai 
taip buvo. Kada nariai lanko 
susirinkimus, tai yra ir pasek
mės. Labai gerai, kada susirin
kimo tvarka eina sklandžiai, 
tai ir sumanymai būna naudin
gi. Po perskaitymo laiškų, nu
tarta užsimokėti duokles Į 
Meno Sąjungą. Į Vilnies laiš
ką atsiliepta su 13 dolerių au
ka. Aukojo sekanti: Kupris, 
Ančių kaitis, Kasparavičius, 
Deltuva, Stankevičius po $2; 
po $1: Juškauskas, Paserskis, 
žemaitis. Viso $13.00. Tai at
siliepimas Į Vilnies praėjusį 
suvažiavimą, nors ir vėlai, bef 
geriau negu niekad.

Laisvės pikniko rengimo ko
misija pateikė savo veikimo 
raportą. Pasirodo, kad rengia
masi prie visko gana rūpestin-

29 d. Visiems gerai prieinamo* 
je vietoje.

Neužmirškime, kad prid 
Įžangos tikietų bus ir dovanų.

Visi ir visos dalyvaukite 
Laisvės piknike. Matysime 
žmonių iš toli ir arti. O aš 
tai visus matysiu.

Saulėtekis

Newark, N. J.
Busas J Arrow Farm

Rusų organizacijos gražiu busu 
vyksta j Arrow Farm sekmadieni, 
gegužės-May 29 d. Busas išeis 7:30 
valandą rytą nuo Rusų Centro, 53 
Broom St. Arrow Farm nariai pa
siimkite savo narystės knygeles del 
nemokamai įėjimo į Arrow Farm. 
Ant buso vietą užsisakykite iš anks
to. Telefonas: MA. 3-5991. Bilieto 
kaina j abi pusi $2.00.

J. Semenovich 
(100-102)

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

Mūsų LDS 35 kuopos susirinki
mas sukakties 25 metų gyvavimo

mokyklų taksai mokami ne
kilnojamojo turto savinin
kų pagal jų turto munici
palinę vertybę. Aišku, kad 
jeigu pakeliami mokyklų 
taksai, tai namų savinin
kai, kur galima, pakelia 
rendauninkams rendas. To
dėl netiesioginiai moka tak
sus ir rend alininkai, ne tik 
savininkai. Yra pasiūlyta 
ir miesto valdyba svarsto 
nuimti mokyklų taksų mo
kėjimą nuo savininkų ir 
uždėti ant visų gyventojų.

Tas sukėlė didelių pro
testų, nes manoma, kad 
stubų rendauninkai, sulyg 
dabar iškeltų rendų, mokė
tų jau dubeltavai taksus. 
Todėl prie šio siūlymo da
bar pridėta pataisymas, 
kad jei bus perkelta taksai 
ant visų gyventojų, tai kad 
su tuo proporcingai būtų 
ir rendos numažintos.

Kokio nuopsrendžio pri
eis miesto valdyba ir visa 
taryba, šiuo laiku dar nėra 
žinios.

$14,000 byla .už arklio 
įkandimą

Pienininko arklys, kuris, 
sakoma, nukando moteriai 
dalį veido, gali kainuoti jo 
kompanijai — Guaranteed 
Pure Milk Co. — $14,000. 
Nukentėjusioji moteris už
vedė ant tokios sumos by
lą, kaip ieškinį už jos su
gadintą veidą. Jai praei
nant gatvėje, sako, stovėjęs 
arklys griebė dantimis už
veido, nukando dalį nosies 
ir smakro, taipgi sugadino 
veidą.
Nepasitikėjo banku — vis

tiek prarado taupmenis
Mrs. Alexandria Lafer- 

rier nepąsitikėjo banku, to
dėl savo sutaupąs laikė na
mie. Deja, vieną naktį įsi
brovė į Jos stubą vagys ir, 
kaip ji raportavo policijai, 
išsinešė visas sutaupąs, ku
rios buvo sukavotos įvai
riose vietose jas namuose. 
O jinai turėjusi sutaupą: 
$500 Victory Bonds, $80 
smulkiais pinigais ir $1,822 
popieriniais.

Pasirodo, sutaupąs laiky
ti namie pavojingiau negu 
banke.

Apie burtininkes ir jų 
nuspėjimą ateities

Dvi burtininkės, užsiim- 
damos atspėjimu ateities 
kitiems, buvo areštuotos ir. 
patrauktos teisman. Prieš 
teisėją McManamy prisipa
žino, kad jos užsiima tokiu 
amatu. Teisėjas pastebėjo: 
“Jei jūs iš tikrųjii turite 
gabumų numatyti kitų atei
tį, tai kodėl jūs nenumatė- 
te, kad atsidursite šį rytą 
į teismą ir išvengti to?”

Apsivedė
Gegužės 14 d. ištekėjo 

Ona Bendžiūnaitė (Mary
tės Ųaujokienės brolio duk
tė) už Vytauto Barausko,

turėtų jon grįžti. gai. Piknikas Įvyks gegužės

NewYorko Žinios
Demkratai prieš reak
cinius demokratas

šeši Brooklyn© demokratai 
l.ongresmanai pasisakė prieš 
Walter-McCarran. imigracijos 
Įstatymą. Jais yra: Victor L. 
Anfuso, Eugene Keogh, Edna 
Kelly, Emmanuel Celler, A.d- 
raham Multer ir John Rooney. 
Minėto Įstatymo autoriais yra 
demokratai, vienas iš Penn- 
sylvanijos, kitas iš Nevados.

Bomba automobiliuje
Brooklynietis William Stan

ley, 40 metų, pavojingai su
žeistas. Koks nors piktadarys 
Įtaisė i jo automobilių bombą. 
Kai jis užsuko svicių, Įvyko 
eksplozija. Manoma, kad tai 
buvo darbas kokio nors kc.rš- 
'.elninko, kuris norėjo Stanley 
nužudyti. Pats Stanley kaltina 
savo sesers vyrą, kuris nese
niai išėjęs iš kalėjimo ir su 
kuriuo jis buvęs susimušęs.

Vėl ims terorizuoti 
projektu gyventojus

Trisdešimt tūkstančių Įmo
nių, kurios gyvena Įvairiuose 
namų projektuose, vėl bus ver
čiami pasirašyti pareiškimą, 
kad jie nepriklauso jokiai 
‘ ‘ s u b v e r s y v i š k a i o rga n i z a c i -
jai.” Panašiam City Housing 
Authority žygiui prieš porą 
metų buvo pastotas kelias, kai 
tūlos šeimos pasipriešino ir 
visas reikalas atsidūrė Į teis
mus. Ar šis naujas žygis pa-
vyks, neužilgo turės paaiškėti. 
Housing Authority sako, kad 
tie, kurie tokio pareiškimo 
nepasirašys, bus išmesti iš pro
jektų.

Valdiškieji t a r p i n i 11 k a u t o j a i 
sako, kad Speny darbininkų 
streikas bus neužilgo baigtas, 
nes jau* einama prie susitaiky
mo. Streiko lauke randasi 9,- ! 
500 darbininkų. ;

Bronxdale namų projekte 
pasirodė niekšas ar išdykėlis, 
kuris pradėjo vilioti jaunas 
mergaites. Per tris mėnesius > 
polic/ija ieškojo ir tik dabar I 
sučiupo Humbert Hernandez 
Torres, 25 metų. Jisai nužiūri
mas tuoju piktadariu. Jis tapo 
sulaikytas, kai jis saldainėmis 
bandė “sužavėti”, dvi mažas 
mergaites.

Džiūrė atrado kaltu melavi
me žymų detektyvą Isaac Eza- 
gui. Jis melavo, kai jis sakė, 
kad jis nedarė biznio su nar
kotikų vartotojais. Dabar tu
rės eiti kalėjimam

Trečiadienį Harlem upėn 
įkrito du berniukai — vienas 
4 metų, o kitas 12. Mažąjį po- 
licistas išgelbėjo, o didysis nu
skendo. Prigėrė Fred Rodri- 
guez.

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

Draugai ir draugės, būkit visi 
kam tik laikas leidžia. Turėsime iš
rinkti darbininkus del mūsų kuopos 
parengimo, kuris įvyks birželio 12 
d., pas Ustoną. Tai bus pamineji-

Keturi nauji dideli 
namŲ projektai

i
Miesto Planning Commis

sion užgyrė keturis naujus na
mų statybos projektus.

Vienas, 850 šeimų projek
tas, bus pastatytas tarp Livo
nia ir Rockaways Avės., 
Brooklyne. Kitas, 1,550 šeimų 
projektas bus statomas taip 
pat Brooklyne tarp Stanley 
Avė. ir Cresent St.

Bronxe tarp E. 161st ir 
163rd Sts. bus pastatytas 500 
šeimų projektas. Kitas Bronxe 
projektas bus pastatytas tarpe 
Soundview ir Rosedale Avės, 
ir susidės iš 1,100 apertmentų. 
Dalis finansų pastatymui pro
jektų bus gauta iš federalinės 
•'•aidžios.

Mirė užmuštojo milijonie
riaus Serge Rubinstein • drau
gas Stanley T. Stanley, žymus 
Wall Stryto spekuliantas. Sa
koma, kad jis mirė natūralia 
mirtimi, bet vistiek būsiąs ve
damas jo mirties tyrinėjimas.

mas įvyks birželio (June) 1 d., 8-tą 
mūsų LDS. Dar sykį prašom visų 
būti minėtame susirinkime.

LDS 35 kp. Valdyba 
(98-100)

Montello, Mass.
šeštadienio Vakarą ;

Gegužes-May ;
21 Dieną v

Įvyks pramoga pasikalbeji-; 
mui spaudos reikalais ir pa
rama dienraščiui Laisvei/; 
sukėlimui $10,000 fondo, už- Į 
tikrinimui jam gyvuoti šiais ; 
metais. G;
Apart pasikalbėjimų turėsi-;; 
me biskį pasilinksminimo.!; 
Kviečiamo visuomenę atsi-!; 
lankyti ir prisidėti prie šioj 
gražaus apšvietos tikslo.
Pramoga bus Lietuvių Tau- > 
tiško Namo kambariuose, 8; 
Vine Št.

A tsa komi ilgiausia Firma Pasiuntimui Reikmenų
Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LIETUVĄ IR KT. ŠALIS 

Apmokami Taksai ir Užtikrintas Daiktų Pristatymas.

PARCELS TO RUSSIA, Inc- Į
Licensed by U. S. S. R. Į;

301 EASTERN PARKWAY, BROOKLYN 16, N. Y. |
Tel. INgersoll 7-6465, INgersoll 7-7272 ~ p

Mcs užtikriname pristatymą siunčiamų daiktų ir siuntėjams 
įteiksime paliudijimus su priėmėjo parašu.

įstaiga atdara kasdien nuo 9-tos vai. ryto iki 4 vai. popiet

BALTIMORE. MD.
✓

Sekmadienį " ■ B
Gegužes-May

PIKNIKAS
Paramai Dienraščio Laisvės

Menininkai iš New Yorko
Duos Šaunią Dainų Programą

I

SLOVAK NATIONAL HOME PARK
6526 HOLABIRD AVENUE

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

' Kviečiame visus* atsilankyti, išgirsti malonių dainų, 
pasišokti, linksmai ląiką praleisti gražioje vietoje ir 

tyrame ore.
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Zlnloi
Biznieriams ir piniguo
čiams meniška pagalba

Garsioji New Yorko Stadi
um koncertų korporacija pa
darė naują žygį laimėjimui i 
koncertus biznierių ir piniguo
čių. Pirmu sykiu savo 38 me
tų egzistanci joje, korporacija 
leidžia piniguočiams įsigyti se
zoninius 
grupėmis 
ant kurių 
Syti. Ir jie 
čiais! Korporacija mano, kad 
ji su savo naujuoju patvarky
mu laimės daug tūkstančių 
dolerių.

Nauja konferencija 
portorikiečiy reikalais

Susiruošė sau šermenis I Atmetė reikalavima I J
ir paskui nusižudė išleisti po kaucija

Teisėjas James B. M. Mc
Nally patvarkė, kad divorso 
byloje nereikia reikalauti, kad 
liudininkas būtų morališkas 
žmogus. Reikia žiūrėti, ką jis 
liudija prieš vyrą arba moterį, 
o ne i tai, kaip jis veda savo 
asmenišką gyvenimą.

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Mergina. Prižiūrėti kūdikį. Guolis 
vietoje. Atlyginimas —- gaus kam
barį ir valgyt, priskaitant mažą al
gą. Paliudijimai. HY. 5-0858.

(97-100)

REAL ESTATE

tikietus. 
sėdėti

galės

Tokiu stalų bus tiktai 
tokių rezervuotų tikietų 
tiktai 240. Vienas stalas 
sezoną kaštuos $1,000.

prr

Teatruose
Oficiališkai pranešta, kad 

Amerikon pribus garsioji Pa
ryžiaus artistų grupė “Come
dic Francaise.” .Ji čionai pa
statys penkis pačius žymiau
sius'veikalus. Pastatymai įvyks 
Broadway Theatre, prasidės 
spalio 25 ir tęsis iki lapkri
čio 20 d.

Pirmutinė komedija, kuri 
bus pastatyta, bus Molieiio 
“Le Baurgeois Gentilhomme.” 
Manoma, kad šitie pastatymai 
susilauks plataus pritarimo 
New Yorke.

Dar pernai buvo unijų su
organizuotas specialus komite
tas rūpintis puertorikiečių ren
ka Jais New Yorko mieste. Jį 
sudarė atstovai nuo 50 skirtin
gų Amerikos Darb. Federacijos 
ir CIO unijų. Komitete yra at
stovaujama ir 240,000 puerto- 
rikiečių darbininkų. Komitetui 
'.’ado vau j a Darbo Federacijos 
New Yorko miesto unijų tary
bos iždininkas Morris lushe- 
\vitz. Dabar šis komitetas šau
kia plačią konferenciją atei
nantį šeštadienį, geg. 21 d. 
Konferencija Įvyks Heywood 
Broun Room, 133 West 44th 
St., New Yorke. Kadangi pas
kutiniais heleriais motais New 
Yorkan pribuvo tūkstančiai 
puertorikiečių, tai jie turi spe
cialių problemų susirasti bu
tus ir darbus. Darbo unijos 
padeda jiems tais poreikiais 
apsirūpinti.

Ernest Woolard, 54 metų, 
nebegalėjo pakelti gėdos dėl 
jo nepilnamečio 
kimo kolėjiman. 
dienį jis nuėjo 
viską sutvarkė 
nims ir paskui i 
žudystės priežastis Woolard 
išdėsto paliktame raštelyje.

sūnaus pate- 
. Todėl antra
pus graborių, 
savo šorme- 

nusišovė. Sau-

Bloga naujiena
Jungtinių Tautų Agrikultū

ros organizacija raportuoja 
s v c i 1< at i n g u m u besirūpinau- 
tiems žmonėms nesmagią nau
jieną. Organizacija ištyrusi ii' 
suradusi, kad rūkymas yra pa
didėjęs visuose kraštuose be 
jokios išimties. Tai]) pat, žino
ma, visur gerokai yra pakilusi

Gali kilti hoteliy 
darbininkų streikas

Milžiniškas gėry kny 
gy išpardavimas

Ilotelių savininkai atmetė 
visus organizuotų darbininkų 
reikalavimus. Paliečia 35,000, 
darbininkų, organizuotų ji 
Įvairias Amerikos Darbo Fede
racijos unijas. Unijos laiko 
savo lokalų susirinkimus ir 
diskusuoja naujus žygius pri
vertimui savininkų skaitytis su 
darbininkų reikalavimais. Pla
čiai kalbama ir apie streiko 
galimybes.

Dantų gydytojas Charles A. 
Wilkie smarkiai kritikuoja 
technikus, kurie gamina dan
tis ir kitus daiktus, reikalin
gus dantinis taisyti. Jis sako, 
kad daugybė pagamintų dan
tų taip netobuli, jog tik žmo
gaus gerklę sužaloja.

Teisėjas Dawson patvarkė, 
kad buvęs National Guardian 
redaktorius Belfragc' neturi 
būti išleistas po kaucija, šis 
žymus žurnalistas yra pasmuk
tas deportavimui. JĮ norima 
išdeportuoti Anglijon, kur jis 
yra gimęs. Jungtinėse Valsti
jose jis gyvena nuo 1948 metų.

Kovoja prieš taksy 
pakėlimą mieste

j Susidarė iš 128 bizniškų 
kitokių grupių organizacija 
kovai prieš kėlimą taksų mies
te. Naujoji organizacija paža
dėjo priešintis miesto majoro 
mojimuisi pakelti taksus ant 

I'Teal estate” ir biznio.

ir

Muzikantas Lemuel Davis, 
40 metų, ir jo žmona Marcy, 
25 metų, prisipažino kaltais 
trečiojo laipsnio apiplėšinėji
me. Laukia paskelbimo baus
mės. Jie gali būti nubausti 
motų kalėjimu.

Brooklyn, N. Y
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$95.00 ĮMOKĖTI 
$10.00 Į MENESĮ
PASTATYS JUS LINK 

NAMŲ SAVININKO 
MŪSŲ NEPAPRASTAS 

BUDŽETO PLANAS

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

FArmingdale 5-6361
(99-105)

Pra- 
,jūros, 
ar 2 
lovų.

Rinktiniai medžiais apauginti lo
tai, 2 ir 3 miegrūmių namai. I'Ita
liški atsistatytojams. $6,950 ir aukš- 
Čiau. Maži jmokėjimai. 80% mort
gage. Shells, nuo $3.200 aukštyn, 
pabudavoti. Prie vandens nuosavy
bės, Peconic Bay. Marių maudynės 
už 5 minučių. Žuvavimas. Mes lai
kome atdarą visada. Ofisas ant Sag 
Harbor, Bridgehampton Turnpike. 
SAG'HARBOR 5-0224 —SAG HAR
BOR 5-0743.

(87-108)

^Garsioji pažangiųjų knygų 
krautuvė Workers Bookshop 
(50 East, 13th St., Manhattan) 
paskelbė milžinišką gerų kny
gų išpardavimą. Daugelio 
knygų kainos nukirstos net 80 
procentais. Stambiausią kny
gą galima įsigyti už dolerį ir 
dar mažiau. Norintiems įsigy
ti gerų knygų, galima .šia pro
ga pasinaudoti. - Rep.

Anita Eden Manville, devin
toji Manville žmona, skun
džiasi teismui, kad ji negalin
ti pragyventi iš gaunamos nuo 
vyro alimonijos. Ji dabar te
gauna $1,000 Į mėnesį. Reika
lauja, kad jis jai mokėtų po 
$1,000 į savaitę! Jos bylą 
svarstys teisėjas McNally.

Kongresman Powell 
apie Bandungo 
konferenciją

Kongresmanas Adam Clay
ton Powell, kuris neoficia’dš- 
kai dalyvavo Bandungo Azi- 
jos-Afrikos tautų kongreso, su
grįžęs New Yorke kalbėjo 
apie savo patyrimus. Jis esąs 
Įsitikinęs, kad Bandungo kon
ferencija prisidės prie padidi
nimo Amerikoje kovos už ne
grų lygybę. Jis sako, kad nors 
gana- daug kas jau pasiekta 
čionai kovoje už negrų teises, 
bet dar toli gražu kova nėra 
pilnai laimėta, ir ji turi būti 
tęsiama toliau.

PRANEŠIMAS
Amalgameitų unijos lietuvių 

vėjų 54 skyriaus susirinkimas įvyks 
gegužės (May) 25 d., 5:30 v. vak., 
unijos svetainėje, 11-27 Arion Place 
Brooklyn.

Šiame susirinkimo bus nominuoti 
kandidatai delegato pareigas eiti. 
Taipgi bus nominuoti kandidatai į 
visą skyriaus valdybą. Tad gerbia
mi skyriaus nariai ir narės, prašo
mi dalyvauti su unijos kortele ne 
vėlesne kai vasario mėnesio. Bus 
pakeltas klausimas ar visi lygiai tu
ri gauti.

su

Skyriaus Komitetas 
(100-101) -

J. TREUBERT
DELICATESSEN

Aptarnaujama^, Tik Geriausiu
Maistu

60-50—71 st* Ave., Ridgewood,N.Y.
Tel. HE. 3-5879

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINK1'

VOGEL
FUNERAL HOME

Įsteigta 1910
Air conditioned Koplyčios

65-29 Grand Ave., Maspeth
Tel. DA venport 6-0122

THOMAS J. SHĖIPE
Prašome turėti mintyje ši svarbų jvykj— Laidotuvių Direktorius

Telefonas CU. 5-5856
782 Elmont Rd., Elmont, N. Y.

LAISVES PIKNIKASp $ RANDAVOJIMAI

Įvyks Sekmadienį, prieš 4th of July šventę

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

PASIRANDAVOJA ROMAI
Pas i randavo ja 5-4-2 rūmų apart- 

mentai. Taipgi pasirandavoja po 1 
forni.šiuoti rūmai. Randos labai pa
tenkinančios pasirandavojant iems. 
310 Devoe St., Brooklyn, N. Y. Te
lefonas STagg 2-1454.

Taipgi turime pardaVimui namą 
už patrauksią kainą. Alsikreipusiem 
asmeniškai suteiksime informacijas.

NATIONAL HALL & PARK
65-13 38th Avenue, Woodside, L. L, N. Y.

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiams
WTFn1 WVWW 'A

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

i

Gerai Patyręs Barberis

Puikią Dainų Programą Duos MATTHEW A

Laisvės Choras
Iš Hartford, Conn.

Vadovaujamas Wilma Hollis

c Aido Choras
(Brook! yniškis)

Vadovaujamas Mildred Stensler

BIJYUS
(BUYAUSKAS) 
\ '

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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.

■I

•iMra6z<x?a

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

VISAI NAUJI BUNGALOWS 
NUO $2,990 AUKŠTYN 

JUS GALITE TURĖTI SAVO 
VASARINI AR APSKRITŲ METU 

PRIE GRAŽAUS

Lake Hopatkong 
Heights

Lengvai išmokamas, mūsų nepapra
stas budžeto planas pastatys jus pil- 
non nuosavybėn malonių apskritų 
metų vakacijinių namų; vienoje iš 
greičiausia augančių susėdijoje, Me
tropolitan srityje. Lake Hopatcong 
Heights yra šeimų vakacijų ir ap
skritų metų vieta su pilnais rekrea
cijų patogumais vaikams, kur jūs 
galite poilsiauti be rūpesčio su ma
loniais kaimynais. Tik ribotas kie
kis namukų begalima gauti. Pasi
naudokite šiuom svarbiu pasiūlymu 
tuojau.
BAŽNYČIOS, BUŠAI, KRAUTUVIŲ 

PATOGUMAI ARTI
Važiuokite į Lake Hopatcong ir įsi
tikinkite save šiąja stebėtina proga. 
Matykite modelius ant „nuosavybės.

KELRODIS I NUOSAVYBES:
Važiuokite link Lake Hopatcong ir 
laikykitės po vakarų puse nuo eže
ro, sukite po kaire prie State Park 
arti fontano, viena minutė iki nuo
savybės. Isitėmykite vardą:

LAKE HOPATCONG HEIGHTS 
DEL PLATESNIU INFORMACIJŲ 

RAŠYKITE:
Lake Hopatcong Hgts., Ine.

17 Academy St., Newark, N.J.
Gerbiamieji: Be jokio atsidėkojimo, 
prisiųskite pilną informaciją liečiant 
Lake Hopatcong Heights.
Vardas .......... .....................................
Gat ve ..................................................
Miestas ......... !.................................... .

Reikalingos Slaugės. Operating 
Rūme, šaukite Nursing Office:

NASSAU HOSPITAL
Mineola, L. I.

Pioneer 2-4200—Ext. 277-278
(99-105)

FINNISH EMPLOYMENT 
AGENCY

Poros ar pavieniai. Virėjai, tar
naitės, namų ruošai darbininkai. 
Daliai ar pilnam laikui. Guolis vie
toje ar kitur. Patyrė ir be patyri
mo. Greitas padėjimas j darbus vi
siems.

860 Madison Avenue, N. Y. C.
Tel. BU. 8-6562

Abelnam Namų Darbui Darbinin
kė. Privatiniai namai Lawrence. 
Long Island. Nėra vaikų. Guolis vie
toje. Paliudijimai. Alga 
$30. Skambinkite rytais 

TR. 7-8048

nuo $25 iki 
prieš 1() v.

(100-101 )

HELP WANTED-MALE

LAIVU DAILYDE

Patyręs, gera alga. Reikia turėti 
savo įrankius. Tuojau 
darbas.

duodamas

PO. 7-0914

Dept. F. P

NEMOKAMAI PASITARIMAI
Be Obligacijos’

Nauja Idėja Del

DIRBTINŲ KRŪTŲ
Po Operacijos 

išaukite REgent 4-4080 
BERMAN’S

426 East 67th St, N. Y. C. 
Priešais Memorial Hospital

“Namie Tai Geriausia Vieta”
Šaukite HOME Dėlei

Namams Maliavos Galionais 
Baltos Arba Spalvuotos 

DUTCH BOY .................. $6.95
MOORE HOUSE PAINT .. 5.65 
EAGLO HOUSE PAINT . 5.15 

WALL-FIX—BONDEX—CREO 
DIPT

Mes turime pilną pasirinkimą 
maliavotojams medžiagų. Pri

statome" kas dieną.
Klauskite savo Dealerio

HOME 
WALL PAPERS 

Members of the Steuben Society 
Showrooms:

Jamaica Ave., Arti 117 St.
Virginia 7-6070—6071

Wall-TeX ♦ SanitaS
Žinokite, jog visada Komisas 

' Patikimiems Dekoratoriams 
R I C II M O N D HILL

ANNA JACOBSON 
BEAUTY PARLOR

įsteigta 26 Metai 
Prieinamom Kainom

Visas Darbas Garantuotas • 
Pradedant. Pirmadieniu 

Baigiant šeštad. 8A. M.—8 P. M.
115 E. St. Marks Plaee 

(Tarp 1st Ave. ir Avenue A) 
New York 9, N. Y.

ORegon 7-5818

HENRY STOLZENBERGER
Ine.

FUNERAL DIRECTORS
450 E. 162nd St.. Bronx, N. Y. 

CY. 8- 4348
OTTO F. PUMMER, pres.

RICHMOND HILL AUTO 
TOP

HENRY YUDT, 
135-11 Hillside 
Richmond HUI,
Tel. JAmaica 6-2191

Owner
Ave.,
N. Y.

Parduoda savininkas — Rye. New 
Cape Cod, 8 rūmų, pilnas skiepas, 
žaislam rūmas. Thermodore Wall 
Oven, visi įrengimai taipgi arti mo
kyklų ir transport arijos, ant 100x 
100 žemės ploto.'Arli beach. Grei
tam pardavimui liktai $39.000. Šau
kite: RYE 7-0895

(94-100)

Parduoda savininkas — Merrick. 
Didelis 5 rūmų namas, 2’i maudy
nės, Moderninė beržo virtuvė, pri
sideda daug gražių ekstra dalyki). 
Išimtinai geroje vieloje. Ideališka 
del mokyklų. Ant 105x180 žemės 
ploto. Apkainuota $20,500.

šaukite FR. 9-7596
(97-103)

Hempstead parduoda savininkas. 
19 ir 21 Elm Avenue, 50x200 žemės, 
viena krautuvei patalpa su 3 ap- 
artmentais. 1 bungalow, 3 rūnvi.l 
bungalow 7 rūmai. Geros įef|^ 
maišytai apgyventoje vietoje. Tik
tai $11.800. h

Šaukite: Ivanhoe 9-1911
(97-100)

Freeport — Parduoda savininkas, 
dailus modernizuotas colonial, eks
tra didelis 7 rūmų namas. Gyvena
masis 14x26, ugnavietė, TV rūmas, 
knotty pine kitchen ir pantry. 3 
miegrūmiai, 1U maudynių, gražia^ 
me kiemo 85x130 žemės plotas. — 
$19,500.

FR. 8-6825
(97-100)

Maspeth, L. I. Tuojau užimama. 
5 rūmų bungalow, atskiras. Gara
džius, ari i mokyklų, transport ari jos 
ir krautuvių. Tyki kaimynystė. 
Puikiame stovyje. 
Tiktai $10,500 HE. 8-8810

(98-100)

Catskill Mountains. 2 ir 3 rūmų 
Cottage. Visam sezonui randa $250 
ir viršaus. Privatinis ežeras, žuva
vimas, laivais' važinėjimas. Didelis 
prūdas maudytis prie namų, šalti
nio vanduo. MĄrkct 3-4759 (N. J.) 
Vakarais šaukite: Woodburne (N. 
Y.) 969 W ’ t

Ozone Park, parduoda savininkas. 
Pirmas pasiūlymas, $15,990. 5 rūmų 
mūrinis, naujai' statytas namas, 
Platus attic, pilnai atskiras kam
pinis lotas. Lengvai galima perbū
davo! i į 2 šeimų namą. Knotty pine 
virtuvė. Rašykite: Box M-18, Room 
830, 11 W. 42nd St., N. Y. C.

(98J04)

Parduoda savininkas. Shinnecock 
Hills. 1—prie marių, 3-jų miegrū- 

. mių, cottage, 1U maudynių, ugnia
vietė, išfornišiuota. 2—new custom 
built 3 miegrūmių stuba, pastatyta 
prie marių kranto. $20,000. Šauki
te: SO. 1-9742-R arba vietoje PO. 
7-3927.

Užmlestyje nuosavybė. Vištų far
ma, 8 rūmų namas, 3 karatų mūri
nis garadžius, priskaitant 4’ rūmų 
apartmenlą viršuj, gilus šulnis, gra
žiai užlaikoma barnė ir nuosavybe. 
20 mailijų nuo New Yorko. Kaina 
$64,000. Del pasimatymo: G. J. 
Magrath X' Son, 119 South Main 
St., Spring Valley, N. Y. Phone 6-' 
0891.

(100-106) (99-105)

Glen Cove. Ideališka del vaikų, j 
parką panaši vieta. Tykių gatvių 
vieta. Moderniniai ranch namai, 29 
ft. gyvenimui rūmas, ugnavietė, 3 
dideli miegrūmiai, 2 maudynės, at
tic, garadžius, elektriniai įrengta 
virtuvė, pečius, šaldytuvas, skalbia
moji ir džiovinamoji mašinos. Nau
jai išdekoruotas. 80x100 plotas, di
deli medžiai, gražus kiemas, ap
tverta žaislavietė, atsivėdinimui vie
ta, patio. Sewers. Švarūs beach’iai 
maudytis, laivai, '■ žuvavimui vieta. 
Lengvai nueinama į mokyklą, tik 
30 jardų. 4% mortgage. $102 mėne
siui padengia mortgage nuošimčius, 
taksus ir apdraudą. $18,500. Greit 
parduodamas. Tel. GL. 4-8457

Yonkers — Sherwood Parko apy
linkė, 4 šeimų, įskaitant lotą. Nau
jas apšildymas ir plumbing. Nueina
mas tolis j bažnyčias ir mokyklas. 
Savininko apartmentas tuojau už
imi inas. Nupigintai parduoda už — 
$20,000. BE. 7-6922

(99-101)

St. James, L. I. 35 metų senumo 
namas, labai puikiose sąlygose, gra
žus sodas. 7 rūmai. Screened por
čiai, šiltas vanduo, aliejaus šiluma. 
2 karam garadžius. Visokie įtaisy
mai. Ant 1/3 akro žemės. $13,500. 
B. Elizabeth West, Lake Ave., St. 
James, L. I. Arba šaukite: Stony 
Brook 7-0675.

Monmouth Junction Highway 26 
—1. Pardavimui ar išnuomavimui. 
Naujas 2 šeimų namas. Stucco. 38x 
59. 9 akrų žemės. 9 niailės nuo 
New Brunswick. Pinigais $4000. 
Kaina $16,000. 4 kambariai ant pir
mų lubų ir 4 kambariai ant antrų 
lubų. Tile vonios ir virtuvės. 3 por
čiai, 2 garadžiai. Aliejaus šiluma. 
Casement langai. Busas sustoja prie 
namo. Tinkama bile kam. 40 mai
lių nuo New Yorko. Savininkas 
Becker, 248 E. 90th St., N. Y. EN. 
9-3499.

(100-101)

Parduoda savininkas. Hempstead. 
Mūrinis-shingle, colonial namas • 3 
dideli miegrūmiai; l’/a maudynių, 
didelis gyvenimo rūmas, gilus vaka- 
rieniaviiro rūmas; didelė moderniš
ka virtuvė. Garadžius, plesteriuota, 
ekstra įrengimų. Arti mokyklų. 
Greitam pardavimui $14,990.

IV. 1-5703.
(100-102)

SVEIKATAI MAISTAS
Didelis Pasirinkimas

TATRA MOUNTAIN — Vidurius
Liuosuojanti ir Apvalanti arbata 
—Box 65c, 8 Boxes $1.70.
KRAUTER GOLD—Dėl Kepenų 
ir Inkstų Arbata. — Box 65c, 8 
Boxes $1.70.
Taipgi importuotų ramunėlių ir 
šaltmėčių arbata ir kitokio pri- 
rengimai.

KERBEI. VAISTINES
E. Kerbei, Ph.G. — J. Klugman 

1478 Bedford Ave., Brooklyn,N.Y.
IN. 7-7876 PR. 8-8410

(99-102)

Pieninė Farma. 320 akrų žemės, 
45 galvos galvijų ir visi įtaisymai. 
Prie 
lis -

gero kelio, 
senatvė.

KARL
Andes,

Pardavimo

DEHMEL
New York

priežas-

(99-101)

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

(99-102)

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

Patchogue 3-8943-R
(99-101)

Dėmesio! Tikras Bar gena s. Hun
tington Station, parduoda savinin
kas, 4 rūmai ir maudynė. Cape Cod, 
erdvus attic. Garadžius, 14 akro že
mės. Skiepas, šaldytuvas, skalbia
moji mašina, blinds, storms ir 
screens. $9,900. šaukite:

HU. 4-8879-M

..________________________
y

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty)->ŠestacL, Gegužės (May) 21, 1955




