
LAISVE—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Metams prenumerata:

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

Pavienio egzempl. kaina 5 centai
* ?

r? ''S
LAISVE—LIBERTY

The Only Lithuanian Daily In 
Eastern States

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

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

No. 106 Richmond Hill 19, N. Y., Trečiadienis, Birželio (June) 1, 1955 Metai 44-tieji, Dienraščio 36-tiejL

KRISLAI
Vokiškieji dipukai.
Baltimoriečių piknikas.
Kalifornijoje.
Francis Fisher Kane.

Rašo R. Mizara

Praėjusį sekmadienį Vaka
rų Vokietijoje vyko masiniai 
milingai, šaukti vokiškųjų di
pukų.^

Vakarų Vokietijoje, sakoma, 
yra apie 8,000,()()() vokiečių, 
pabėgusių arba iškeltų iš Len
kijos, Čechoslovakijos, Jugos
lavijos, Austrijos, Lietuvos—iš 
Klaipėdos krašto,— ir kitų .ša
lių.

Daugumas jų, apgyvendinti 
Vakarų Vokietijoje pastoviam 
gyvenimui: duota jiems darbo 
ir butai. Bet dar yra tokių, 
kurie, matyt, gyvena “iš kitų 
malonės.”

Minėtuose masiniuose mitin
guose vokiškieji dipukai reiš
kė norus grįžti Į ten, iš kur 
pabėgo arba prievarta buvo 
iškelti.

Įdomu būtų žinoti, ar šitie 
vokiškieji dipukai prisipažįsta 
padarę didžiulę skriaudą žmo
nėms tų šalių, kuriose jie gy
veno ?

Sakysime: ar Sudetijos vo
kiečiai atsimena, kaip jie pa
dėjo Hitleriui smaugti Čecho- 
slovaMijų ?

Ar Klaipėdos vokiečiai pri
sipažįsta prie šelmysčių, ku'- 
rias padarė Lietuvai, kai Hit
leris dar buvo Vokietijos val
dovas ?

Grįžę iš Baltimorės pikniko, 
įvykusio praėjusį sekmadienį, 
hewyorkieciai dainininkai yra 
pasitenkinę. Jonas Grybas sa
ko:

—Piknikas buvo smagus; 
gerieji laisviečiai sudėjo mū
sų laikraščio fondan virš $300 
dovanomis.

Ačiū jiems už tai!

Antanas Metelionis rašo iš 
San Francisco. Nesentai jis nu
vyko į Kaliforniją susipažinti 
su tuo kraštu. Jo nuomone, 
San Francisco “daug kuo įdo
mus miestas...”

Man tas miestas taipgi pa
tinka,— jis įdomesnis už visus 
kitus Kalifornijos miestus, ku
riuose man teko būti.

Atviruką Metelionis rašė 
gegužės 23 dieną; ten buvo 
šalta, “kaip Sibire,” prideda 
jis. Dėl to A. M. grįžta į Chi- 
cagą.

Gegužės 27 dieną Filadelfi
joje mirė advokatas Francis 
Fisher Kane, sulaukęs arti 89 
metų amžiaus.

Nežinau, ar šis asmuo pas
taruoju laiku1 ką nors visuo
meniško veikė ir, jei taip, tai 
ką veikė. Užtenka priminti, 
kad F. F. Kane kadaise buvo 
pažangus žmogus, stovėjęs 
progresyvių pusėje.

1920 metais advokatas Ka
ire smarkiai kovojo prieš Wil- 
sono administracijos puolimus 
ant pažangių žmonių; jis la
bai smerkė Palmerio užpuoli
mus, areštus, deportacijas. Vė
liau jts gynė Sacco ir Vanzet- 
ti. asmuo yra dalyvavęs 
visoje o eilėje bylų, nustatytų 
prieš darbininkui judėjimo vei
kėjus.

Savo amžiuje esu sutikęs vi
sokių žmonių, bet velionis

Toriai bendys laužyt 
geležinkelių streiką

Britanijos darbiečiuose 
vėl verda vidujine kova

TSRS - Jugoslavijos 
derybos sklandžios

Visi traukiniai sustabdyti Britanijoj; eina 
streikas ir svarbiausiuose šalies uostuose

Londonas. — Edeno ka
binetas laike specialų posė
dį, kuriame buvo tartasi, 
ką daryti su geležinkelių 
streiku. Kadangi streikuo
ja visi garvežių mašinistai, 
mechanikai ir kitas tech
niškas traukinių persona
las, geležinkelinis susisieki
mas Britanijoje visai su
stabdytas. Prie padėties 
sunkumo prisideda ir fak
tas, kad streikuoja uostų 
krovikai.

Kabinetas esąs nutaręs 
įvesti nepaprastą stovį, 
įgalinti karines jėgas per
imti geležinkelių operavi- 
mą ir tokiu būdu sulaužyti 
streiką. Toriai jaučia, sa
ko spauda, kad šis streikas 
yra pirmas didelis išbandy
mas tarp sustiprintos torių 
valdžios ir darbininkijos, 
kurios partija pralaimėjo 
rinkimus. Konservatorių 
laikraščiai net sako, kad 
tas streikas yra kaip ir 
Darbo Partijos atsakymas 
i torių laimėjimą, — atsa
kymas, kuris buvo iš anks
to planuotas.

Keli milijonai britų, ku
rie buvo savaitgaliui išvy
kę i tolimesnius punktus 
saviškių aplankymui, turė
jo daug sunkenybių pasiek
ti savo darbo vietas. Auto- 

žmonija grįžtų i tamsius 
priešistorinius laikus...

Paryžius. — Amerikietis 
mokslininkas Robertas Op- 
penheimeris, kuris dabar 
lankosi čia, įspėjo prieš 
naują pasaulinį karą. Jis 
sakė, kad toks karas galė
tų grąžinti žmoniją į tam
sius priešistorinius laikus. 
Tai ne perdėjimas, sakė jis, 
o baisus galimas faktas.

Pašalino pažangų kunigą
Los Angeles. — Presbite- 

rijonu suvažiavimas kaip 
“eretiką” pašalino kunigą 
Claude Williams, ilgametį 
kovotoją už darbo žmonių 
reikalus ir prieš rasinę dis
kriminaciją. Suvažiavimas 
Claude Williams rado kal
tu komunistinėje veikloje.

Francis Fisher Kane, kaip as
muo, manyje paliko bene Įdo
miausią įspūdį.

Prieš virš 20 metų man te
ko sutikti šį advokatą New 
Yorke ir tartis su juo organi
zaciniais reikalais.

Kai jį sutikau, nustebau. Jis 
buvo toks “paprastas:” čeve- 
rykai senoviški su aukštais au- 
Jeliais, kelnės nedaprosytos; 
jis tuomet man jau atrodė se
nas, išvargęs. O kalbėjo jis 
taip paprastai, kaip eilinis 
žmogelis. Tiesa, tuomet jis 
mums padėti nieko negalėjo. 
Pasitarę, išsiskyrėme. Bet jo 
kuklumas, paprastumas, žmo
niškumas per virš 20 metų ne
išdilo iš mano vaizduotės!

busai, sunkvežimiai, priva
tiniai autai, motociklai, net 
dviračiai, užtvindė vieške
lius, vežant žmones, kurie 
paprastai vyksta trauki
niais.

Geležinkeliečių algos Bri
tanijoje labai žemos. Seni 
specialistai garvežių maši
nistai uždirba tiktai $27.30 
į savaitę, jų pagelbininkai 
prie garvežio krosnies tik
tai $18.26.

Fordo fabrikuose 

Gal streikuos I 
ketvirtadienį v

Detroitas. — Auto dar
bininkų unija, UAW - CIO, 
paskelbė, kad streikas gali 
prasidėti s<š'į ketvirtadienį, 
jeigu kompanija nepaten
kins darbininkų reikalavi
mų. Pagrindinis unijos rei
kalavimas yra garantuota 
metinė alga. Fordas vietoje 
to siūlo darbininkams pirk
ti jo kompanijos akcijas 
(šėrus) sumažintomis kai
nomis, tapti “partneriais.” 
Unija tą pasiūlymą atme
tė kaip apgaulingą išsisuki
nėjimą.

Dabar unijos vadas Reu- 
theris pasiūlė, kad Fordo 
darbininkai nubalsuotų 
slaptu ir visuotinu balsavi
mu, koks planas jiems pa
tinka: unijos, — arba kom
panijos. Unijos vadovybė 
yra pilnai įsitikinusi, kad 
didžiulė dauguma darbinin
kų jos pusėje. Balsuojant 
apie streiką, apie 90% For
do darbininkų pasisakė už.

Praeitos savaitės pabai
goje Reutheris kvietė For
dą ateiti į unijos posėdį ir 
pasiaiškinti, kodėl jis ne
priima unijos reikalavimų. 
Fordas atsisakė tai pada
ryti.

Nepatinka aiškinimas
Triestas. — Triesto ko

munistų vadas Vidali sako, 
kad jis netiki, jog Beria at- 
sakomingas už Jugoslavijos 
išmetimą iš Kominformo. 
Vidaliui nepatinka dabarti
nės derybos Jugoslavijoje; 
jis sako, kad Tito turi likti 
pasmerktas. Triesto komu
nistų partija nepriklauso 
nei prie Italijos, nei prie 
Jugoslavijos partijų.

Berlynas. — Tūkstančiai 
darbininkų, komunistų ir 
s o c i ai d e mokratų neleido 
fašistinei tankų divizijos 
veteranų grupei laikyti sa
vo suvažiavimą Vakarų 
Berlyne. Suvažiavimas tu
rėjo įvykti britų sektoriuje. 
Kiek policija tų fašistų ne
gynė, darbininkai juos vis- 
vien išsklaidė.

sparno \ Bevano

Londonas. — Britanijos 
Darbo Partija, kuri, bent 
paviršutiniškai, buvo susi- i 
vienijusi priešrinkimi nėję 
kovoje prieš torius, vėl grį
žo prie vidujinės kovos. 
Pralaimėjimas rinkimuose 
iššaukė paaštrintą tarpusa- 
vę kovą tarp Attlee’o vado- i 
vaujamo dešiniojo
ir Bevano vado v a u j a m ų 
kairiečiu.

Kaip yra žinoma, toriai 
rinkimuose atsiekė nemen
ką laimėjimą, gaudami 59 
deputatų daugumą, tuo tar
pu, kai senajame parlamen
te jie turėjo tiktai 17 depu
tatų daugumą. Edenas to
kiu būdu gali valdyti per 
ateinančius penkerius me
tus.

Bevanistai tvirtina, kad 
pralaimėjimas atėjo dėl 
darbiečių svyravimo, dėl jų 
neaiškios politikos. Attlee’o 
pasekėjai, iš kitos pusės, 
tvirtina, kad pralaimėjimą

Kinai išsiuntė namo
4 Amerikos lakūnusA

Hong Kongas. — Keturi 
amerikiečiai lakūnai, ku
riuos kinai laikė suimtus 
kaip nušautus virš Kinijos 
teritorijos, buvo nuteisti 
tuojautiniam deportavimui- 
mui. Tas reiškia, kad jie 
buvo išsiųsti iš šalies, —■ 
laisvai grįžti namo, į Ame
riką.

Tie keturi lakūnai, leite
nantas pulkininkas Edwin 
L. Heller, kapitonas Ha
rold E. Fisher, Jr., leite
nantas Roland W. Parks ir 
leitenantas Lyle W. Came
ron, jau pasiekė Hong 
Kongą, iš kur jie buvo iš
skraidinti į Hawaii, iš kur 

Pasiūlė pastatyti memorialą 
F. D. Roosevelt Washingtone

Washingtonas. — Sena
torius Lehmanas, demokra
tas iŠ New Yorko, įnešė 
pasiūlymą, kad šalies sosti
nėje būtų pastatytas me
morialas F. D. Rooseveltui, 
panašiai, kaip turime me
morialinius pastatus su pa
minklais Wash in g tonui, 
Lincolnui, Jeffersonui.

Beveik tikra, kad repu- 
blikonai tam planui prie-, 
šinsis. Jie sakys, kad dar 
neprabėgo pakankamai lai
ko nuo Roosevelto mirties, 
kad jam statyti memorialą. 
Jie taipgi teigs, kad tokio 
memorialo statymas dabar 
būtų lyg propaganda už de
mokratus.

Taipei. — Čiangas sako, 
kad maži tarybiniai subma- 
rinai sukinėjasi amerikie
čių septintojo iMvyno srity
je ir šnipinėja.)

atnešė bevanistai, nes vidu
rinės klasės žmonės ir far- 
meriai pabijojo Bevano fra
zeologijos. Jie nurodo, kad 
bevanistai eilėje rinkiminių 
apygardų pralaimėjo, o kur 
laimėjo, tai su sumažinto
mis daugumomis.

Tarp sumuštųjų randasi 
pasekėjas Michael

Foot, “Tribune” redakto
rius. Iš kitos pusės, tokie 
bevanistai kaip lan Mikar- 
do, Konni Zilliacus, Barba
ra Castle, Jannie Lee, buvo 
išrinkti.

Komunistai, kurie neiš
rinko nei vieno deputato, 
savo balsus daugiau negu 
padvigubino palyginus su 
1951 m. Tada jie gavo 22,- 
000 balsu, šiuo kartu 50,- 
000.

Pro-darbietiškas dienraš
tis “Daily Mirror” reika
lauja, kad Attlee pasitrauk
tų iš vadovybės, nes jis per-* 
senas.

pasieks Ameriką. Jie visi 
buvo pašauti Korėjos karo 
metu, visi buvo jet-orlaivių 
pilotai.

Kinijos žinių agentūra 
Hsinhua (Naujoji Kinija) 
sako, kad juos šio mėnesio | 
24 teisė karinis tribunolas, < 
kuris juos rado kaltais Ki
nijos teritorinio oro nelie
čiamybės pažeidime. Jie 
skrido virš Kinijos terito
rijos, sako Hsinhua.

Spauda sako, kad už jų 
deportavimą, kas faktinai 
lygu išlaisvinimui, atsako- 
mingas Nehru diplomatas 
Krišna Menonas, kuris ne
seniai lankėsi Kinijoje.

Vienuolės turės pasitraukti 
iš argentiniečių prieglaudų

Buenos Aires.— Argenti
nos valdžia patvarkė, kad 
katalikų sesutės - vienuolės 
turi palikti našlaičių ir se
nelių prieglaudas ir jų tvar
kymą perduoti pasaulie
čiams. Valdžios įsakymas 
vyriausiai liečia tas prie
glaudas, kurias tvarko už
sienio kilmės vienuolių or
dinai, kaip tai francūzų kil
mės franciškonų sesučių 
misija, vokiečių kilmės Ne
kalto Prasidėjimo ordinas, 
vienas ispaniškos kilmės 
ordinas, ir tt.

Apskaičiuojama, kad 113 
vienuolių jau turėjo apleis
ti savo postus. Katalikų 
hierarchija yra pasiryžusi 
aštriai protestuoti. Kai ku
riose prieglaudose našlai
čiai ir seneliai buvo įkal
binti siųsti protesto tele
gramas prezidentui Pero
nui.

“Pravda” sako: pilnas tarpusavis susitarimas 
pasiekiamas derybose, kurios vyksta Belgrade

Belgradas. — Pranešimai 
iš čia ir iš Maskvos rodo, 
kad derybos tarp Jugosla
vijos ir Tarybų Sąjungos 
eina sklandžiai. Savaitės 
pabaigai derybos buvo nu
keltos į Brioni salą, kur 
randasi Tito vasarnamiai. 
Iš ten Chruščiovas, Bulga
ninas, Mikojanas ir Gromy
ko kartu su Tito laivu vy
ko į Pulos ir Rovinj uostus. 
Anksčiau tarybinė delega-

“Times” užtikrina

Stevensonas 
kandidatuos

New Yorkas. — New 
Yorko “Times” sako, kad 
jau beveik tikra, jog Adlai 
Stevensonas kandidatuos į 
prezidentas 1956-tais me
tais. Faktas, kad du galin
gieji kandidatai, senatoriai j 
Symingtonas ir Kefauveris, į 
pareiškė, jog * nekandidatuo
sią, pagreitino Stevensono 
nuosprendį.

Su Stevensono kandida
tūra sutinka dauguma de
mokratų vadų nacionalia- 
me maste, — Truman as, 
Mitchell, taipgi unijos, ku
rios remia demokratus. Bet 
Pietuose diksikratinis ele
mentas stipriai nusistatęs 
prieš Stevensoną. Jo prie
šams vadovauja Texaso gu
bernatorius Shivers.

Stevensonas yra pasiren
gęs daryti nuolaidas .pietie
čiams, bet Mitchell ir uni
jos, taipgi ADA, stovi prieš 
tai. Trumanas šiuo atžvil
giu palaiko Stevensono pu
sę. f I

Kipro nacionalistai bandė 
užmušti britų gubernatorių

Nicosia, Kipras. — Kipro 
(Cyprūso) graikiškieji na
cionalistai bandė užmušti 
britų gubernatorių Sir Ro
bert Armitage, bet tas 
jiems nepasisekė. Jie buvo 
padėję bombą teatre, ku
riame lankėsi gubernato
rius, bet bomba sprogo po 
to, kaip jis teatrą apleido.

Policija suėmė du nacio
nalistu, kurie įtariami pa
sikėsinime. Kad apsisau
goti nuo teroro, britai 
ėmėsi nepaprastų saugumo 
priemonių. Valdžios rū
mai, kuriuose gyvena gu
bernatorius ir kiti aukšti 
pareigūnai, apsupti elektri
fikuota spygliuotų vielų 
tvora, pro kurią niekas ne
įleidžiamas be kruopštaus 
egzaminavimo.

Lamacoje ir Limasole 
studentai pravedė anti-bri- 
tiškas demonstracijas, šauk
dami už “enosis,” kas reiš
kia, — susivi e n i j i m ą su 
Graikija.

cija taipgi lankėsi Zagrebe 
ir kituose provincijos mies
tuose.

Po kiekvienos dienos de
rybų išleistieji komunikatai 
sako, kad tariamasi apie 
tampresnius ryšius ir kad 
derybos vyksta draugišku
mo ir tarpusavio susiprati
mo dvasioje.

Maskvoje “Pravda” sakė, 
kad pilnas susitarimas pa
siektas pagrindiniais klau
simais.

Užsienio korespondentai 
pažymi, kad santykiai tarp 
tarybinės ir Jugoslavijos 
delegacijos atrodo gan šil
ti. Derybos vyksta sklan
džiai ir dėl to, kad nerei
kia vertėjų: Tito ir visi jo 
ministrai gerai vartoja ru
sų kalbą, o ir tie jugosla
vai, kurie rusiškai nekalba, 
pakankamai tos kalbos su
pranta, kad jiems nereikė
tą vertėjų.

Manoma, kad derybos 
pasibaigs Šį ketvirtadienį. 
Taipgi pranešama, kad Ju
goslavijoje randasi ir Ta
rybų Sąjungos saugumo 
viršininkas Serovas.

Eisenhoweris nemėgsta būti 
prezidentu, --kodėl laikyti?

Washingtonas. — Senato
rius Kefauveris (demokra
tas iš Tennessee) praeitos 
savaitės pabaigoje pareiš
kė, kad šalis turėtų susimy
lėti ant prezidento Eisenho- 
werio ir neišrinkti jo an
tram terminui. Iš viso aiš
ku, sakė Kefauveris, kad 
prezidentav imas Eisenho- 
weriui yra tikra kankynė. 
Jis Baltajame Name pralei
džia mažiau laiko, negu bi
le kuris kitas prezidentas 
praleido, jis prie kiekvienos 
progos pasprunka atosto
goms, jis daugiau negu bi
le kuris kitas prezidentas 
įpareigoja kitus atlikti dar
bą. Jis valdo kaip koks 
konstitucinis monarchas, — 
vadas tik iš vardo, bet ne 
darbe.

Tad, sako senatorius Ke
fauveris, kodėl nesusimylė
ti ant Ike ir neleisti jam 
1956-tais metais nuvykti į 
savo naująją farmą ir ten 
ramiai gyventi?

UŽSIMUŠĖ, KIEK 
NUMATYTA

Washingtonas. — Prieš 
M e m o r ial Day savaitgalį 
Nacionalė Saugumo Tary
ba buvo įspėjusi, kad apie 
360 amerikiečių užsimuš 
automobilių nelaimėse. Da
bar pranešama, kad užsi
mušė beveik lygiai tiek, — 
259.

ORAS NEW YORKE 
Vėsiau, apsiniaukę.
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KAM TRIUKŠMAUTI?
RYTINIAME BERLYNE veikia tarybinių tautų 

atstovų komitetas padėjimui grįžti gimtojon šalin di
pukams, išsiblaškiusiems po pasaulį.

Komitetan įeina ir lietuvaitė, rodosi, Dauguvietie- 
nė-Vosyliūtė. Komiteto pirmininkas—gen. majoras N. 
F. Michailovas.

Komitetas leidžia laikraštį, per kurį kviečia įvai
rių tarybinių respublikų sūnus ir dukras, gyvenančias 
Vakarų Europoje, Amerikoje, Australijoje, grįžti ■ na
mo ir dirbti naudinga darbą savo gimtajam kraštui, iš 
kurio pabėgo.

Siuntinėjami ir laiškai tiems asmenims, kurių ko
mitetas turi adresus. Laiškuose taip pat raginami di
pukai grįžti į savo atitinkamą gimtąjį kraštą.

Dėl šio komiteto žygio Lietuvai priešiškai nusista
čiusi lietuviškoji spauda kelia skandalą. “Kas suteikia 
komitetui dipukų dresus?” tūli laikraščiai klausia. Ir 
jie atsako: juos suteikia patys dipukai. O tai reiškią, 
kad dipukuose yra “nepatikimųjų”...

Mums rodosi, skandalinti dėl to nereikėtų. Mums 
rodosi, jog gerai padarė tarybinių respublikų vyriau
sybės tokį komitetą įkurdamos. Kiekvienam juk aiš
ku, kad yra (kalbant apie lietuvius) dipukų, kurie no
rėtų grįžti Lietuvon. Yra tokių, kurie Lietuvoje pa
liko savo senus tėvus, kiti paliko žmonas su mažais vai
kais ir kūrė link Berlyno, “į Vakarus.” Jiems buvo 
sakyta, jog jie bėgą tik savaitei kitai. Jiems buvo įkal
ta, būk Tarybų Sąjunga bus sumušta, būk Hitleris karą 
laimės, o jei ne Hitleris, tai Amerika tuojau pradės su 
Tarybų Sąjunga karą, pastarąją nugalės, na, ir tuomet 

, pabėgėliai grįšią namo didvyriais!
Taip, žinoma, nebuvo.
Vėliau jiems buvo sakyta, — tai darė Vliko ir Alto 

ricieriai—būk jų, dipuku, giminės,—vaikai, žmonos, seni 
tėvai, Broliai, seserys,—“išvežti Sibiran” tik dėl to, kad 
jie pabėgo.

Ilgainiui šitie apgautieji žmoneliai sužinojo, kad ir 
čia buvo bjaurus melas: jų giminės tebegyvena, kur 
paliko; jų artimieji nori, kad dipukai grįžtų namo!

Dipukams buvo kalta ir kalta į galvą viltis, kad ryt 
po ryt prasidės atominis karas ir atomo bomba “išlais
vins Lietuvą.” Tuomet, jie, girdi, grįš didvyriais. Bet 
Vliko’ir kitų nusibankrutavusių politikierių pranašavi
mai neišsipildė. Karas neprasidėjo. Na, ir atrodo, kad 
taikos šalininkai vis ima didesnį viršų visame pasaulyje.

Visa tai, be abejojimo, padoresnius dipukus pastatė 
į keblią padėtį. Ir tūluose jų jau ir kyla klausimas, 

» kaip čia sugrįžti namo, kaip sugrįžti pas savuosius?
Komitetas, kurio raštinė yra rytiniame Berylne, pa

siryžo jiems padėti sugrįžti.

KONFERENCIJOS
ŠIUOS ŽODŽIUS rašant, Belgrade vyksta pasitari

mai tarp Tarybų Sąjungos delegaciojs ir Jugoslavijos 
vyriausybės. Pasitarimai labai svarbūs ir, manoma, 
jie padės sunormalizuoti santykius tarp tų dviejų ša
lių. Manoma, ši konferencija labai pasitarnaus taikai.

Jau gautas oficialus Tarybų Sąjungos vyriausybės 
pranešimas, kad ji sutiks dalyvauti keturių didžiųjų 
konferencijoje, įvyksiančioje šią vasarą.

Kur ši konferencija įvyks, kuriomis dienomis jį 
įvyks, šiuos žodžius rašant dar nėra žinoma.

Spėjama, kad ji įvyks Šveicarijoje, gal Lucernoje, 
kada nors liepos mėnesį.

Šioje konferencijoje žada dalyvauti prezidentas Ei- 
senhoweris, Bulganinas, Edenas ir Francūzijos Faure.

Su birželio mėnesio pradžia Londone įvyks Tarybų 
Sąjungos ir Japonijos atstovų konferencija. Ji turės 
didžios svarbos, nes tai pirma tokia pokarinė tų šalių 
konferencija.

Čia bus dedama pastangų sunormalizuoti santykius 
tarp Tarybų Sąjungos ir Japonijos, — šalies, turinčios 
apie 80 milijonų gyventojų.

Kai kurie spėja, būk Tarybų Sąjungos vyriausybė 
norės, kad Japonija pataptų neutrale valstybe, tokia, 
kaip Šveicarija. Jei tai sutiks padaryt, tai Tarybų Są
junga sutiks jai duoti tam tikrų koncesijų.

Kaip ten bus, matysime neužilgo.
Na, o Pekine taipgi vyksta didžios svarbos kon

ferencija. Į Pekiną atskrido Indonezijos ministrų pir
mininkas Ali Sastroamidjojo. Jis tariasi su Kinijos 
Liaudies vyriausybe dėl sumezgimo artimesnių ryšių 
tarp tų didžiųjų Azijos valstybių.

Šios konferencijos nepatinka tiems “erštams,” ku
rie trokšta karo, bet taikos šalininkams jos teikia vil
čių, kad pasaulis bus privestas prie taikaus sugyvenimo.

3 ptul.-rLabvė (Liberty)- Trečiad., 
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(Tąsa)
Prie pat namų, atsisvei

kinant, mano kaimynas sa
ko: Jeigu vėl karas kiltų, 
tai tie kalės vaikai mane 
gyvą į karo frontą nenu- 
vežtų. Ne karta kulkos 
zvimbė pro mano ausis. Di
deli sviediniai sproginėjo, o 
nuo trenksmo visi kūno są
nariai drebėjo! Ir dar pri
dėjo: Mūsų batalijonas bu
vo apsuptas per tris dienas. 
Mes mažai turėjome valgy
ti ir vandens atsigerti. Ta
čiau mes išsimušėm iš spąs
tų ir, pralaužę priešo apsu
pimo lanką, išsilaisvinome. 
Bet tiktai pusė iš viso ba- 
talijono liko gyvi. Tuomet 
fabrikantai iš mūsų kraujo 
sau didelius lobius krovė ir 
šiandien yra turtingi, o 
mes, karo veteranai, su sa
vo šeimomis gyvenam iš 
“loskavos duonos.”

Laikas bėgo greit. Nė 
nejutau, kai dvi savaitės | 
praėjo: Aš vėl nuvykau į 
tą dirbtuvę, kur bosas lie
pė ateiti už poros savaičių. 
Ir, mano laimei, gavau dar
bą. Bosas liepė pribūti se
kamą rytą į raštinę. Iš 
džiaugsmo išsigiedrino ma
no mintys ir nurimo šir
dis. Tačiau ta naktį atsi
gulus miegas neėmė: viso
kios mintys pynėsi. Vis 
galvojau, kad per daug me
tų buvau atpratęs dirbti 
prie plieno drožiamųjų ma
šinų, tadgi gal mano ran
kos nebus tokios miklios, 
kaip kad seniau būdavo. 
Arba maniau: gal neturė
siu spartumo vairuodamas 
mašiną. Jeigu taip bus, tai 
bosas dar gali pasakyti: 
eik namo, nes tu esi ne
pelningas! Ir taip mąsty
damas lyg jaučiau kokį tai 
savimi nepasitikėjimą.

Užsukęs laikrodį, nusta
čiau laiką, kad paskambin- ! 
tų kaip 5:30 ryto ir viso
kiais būdais bandžiau už
migti. Bet vos tik užmer
kiu akis, tuojau ir vėl šo
ku: žiūriu į laikrodį, bijo
damas, kad gal pamigau. .. 
Girdėjau, kaip netolimos 
bažnyčios bokšte laikrodis 
išmušė ketvirtą valandą. 
Tuomet pasiėmiau laikrodį 
ir pasidėjau ant krūtinės, 
vis laikydamas pirštą ant 
stabdžiuko, kuomet pradės 
skambinti, kad galima būtų 
greit sustabdyti, kad neiš
budintų kitų šeimos narių 
iš miego.

Dirbtuvėje
Sekamą rytą nuvykau į 

dirbtuvę anksti. Reikėjo 
dar palaukti gerą pusva
landį, iki susirinko raštinės 
darbininkai. Atėjęs perso
nalo direktorius mane nu
sivedė į tamsų kambarį. 
Ten mane nufotografavo ir 
paėmė pirštų nuospaudas.

Sugrįžus atgal į raštinę, 
personalo direktorius pra
dėjo manęs klausinėti: Ai’ 
aš nesu komunistas? Prie 
kokių organizacijų priklau
sau? Kokius laikraščius ir 
žurnalus skaitau?... Man 
atsakius į visus klausimus, 
aš nustebau, kad p. direk
torius žino visus lietuviu 
Amerikoje leidžiamus laik
raščius ir žurnalus. Aš, 
neiškentęs, direktoriaus už
klausiau: Iš kur jis žino 
tiek daug apie lietuvių 
spaudą? O jis, nusišypso
jęs, atsakė, kad jų kompa
nijai teikia visas žinias lie
tuvis agentas. Ne tik tei
kia apie spaudą, bet jis in
formuoja ir apie organiza-. 
ci j as ir apie politišką vei
klą. Mums besikalbant at
ėjo į raštinę dirbtuvės for-

didmiestyje
Rašo Pregresas

manas. Jis- mandagiai per
sistatė, pasveikino ir sako: 
Aš jau seniai tavęs laukiu. 
Nes dirbtuvėje darbas eina 
sistematiškai, nuo rankų į 
rankas. O tavo mašina sto
vi ramiai. Jis mane nusi
vedęs į dirbtuvę pirmiausia 
pats padarė porą šmotų, 
parodydamas man, kaip 
reikia dirbti. Ir tuomet lei
do man mašiną vairuoti. Aš 
užsidėjęs šmotą plieno ant 
mašinos, saugojau labai at
sargiai, kad tik pirmutinis 
šmotas pasisektų gerai pa
daryti, tuomet jausčiausi 
esąs mechanikas. Pabaigus 
pirmą šmotą patikrinau su 
mieravimo instrumen tais 
tūkstantines colio dalis ir 
nudžiugau! Viskas nusise
kė pagal braižinių reikala
vimą! Bosas priėjęs klau
sia, kaip sekasi darbas. Aš 
manau, kad gerai, jam at
sakiau. Jis paėmęs pats pa
tikrino, ir sako: gerai, kol 
paprasi per porą dienų, 
imk daugiau laiko, nesku
bėk, kad tik darbą gerai pa
darytumei. Neturėdamas 
nė vieno pažįstamo, jau
čiausi nejaukiai. Į kurį šo
ną pasižiūriu, visur nema
tyti veidai. Bet ir jie to
kie pat kapitalo vergai, 
kaip ir aš. Ir juos toks pat 
bizūnas plaka, kaip ir ma
ne...

Išdirbęs porą savaičių, 
penktadienio vakarą, par
vykęs namo padaviau savo 
žmonai čekį — visos savai
tės uždarbį. Ak, 'koks buvo 
džiaugsmas! Žmona, pa
žiūrėjusi į čekį, apkabinusi 
mane pabučiavo ir sako: 
Aš niekados nesitikėjau, 
kad mano senis dar kada 
nors parneš čekį iš fabri
ko...

Apsipraintu
Laikui bėgant apsipratau 

su darbu ir susipažinau su 
aplink mane dirbančiais 
darbininkais. Rodosi, jau 
buvau patenkintas.

Vieną kartą, valgant pie
tus, netoli nuo manęs dir-

Kongreso biblioteka ga vo 10-milijoninę knygą
Kongreso Biblioteka sos

tinėje Wash i n g t o n e yra 
Amerikoje didžiausia bibli
oteka ir neseniai sulaukė 
10-milijoninę knygą.

Nieks nežino tikrai, kuri 
yra ta 10-milijoninė knyga, 
nes 1954 metais gauta iš 
viso 308,736 knygos ir pam
fletai.

Jau 1940 m. Kongreso Bi 
blioteka pralenkė kitas pa
saulio didžiausias bibliote
kas — British Museum in 
London ir Biblioteque Na
tionale Paryžiuje. Kongre
so Biblioteka užima du di
džiausius pastatus vien bi
bliotekiniams tikslams.

Įsteigta 1800 m. sostinėje, 
po penkerių metų turėjo 
$4,000 vertės knygų. Bri
tų kareiviai sudegino pa
statą 1812 metais. Bet tau
ta tuoj nupirko 6,487 kny
gas iš Thomas Jef f er šono 
kolekcijos, už m o k ė d a m a 
po $3.69 už kiekvieną kny
gą. 1825 ir 1851 metų gais
rai vėl sudegino du trečda
lius visų knygų. Truputį 
vėliau biblioteka .įgijo da
bartinį pastatą netoli Kapi- 
toliaus ir 1939 m. antras 
pastatas įgytas.

1954 m. kiekvienas sena
torius ir kongresui an as 
vartojo biblioteką, bet ne
daug iš j 
lankė bibl 
69,000 pn

asmeniškai ap
seką, Gauta net 
ymų dėl viso-

bantis airis pradėjo prie 
manęs priekabiauti. Pir
miausia jis paklausė mano 
pavardės. Aš pasakiau. Ir 
vėl klausia, kokios tautos? 
Atsakiau, kad esu lietuvis.

Airis išvertė akis ir sako, 
kad jis nežinąs tokios tau
tos, kad niekad negirdėjęs, 
kad tokia tauta pasaulyje 
randasi. Aš jam pastebė
jau, kad jisai esąs bemoks
lis, tamsūnas, nieko neži
nąs.

Tuomi jis labai įsižeidė ir, 
atsistojęs, pasiraitę ranko
ves, ėjo prie manęs kumš- 
čiuotis. O aš, sėdėdamas 
sau ramiai, patariau jam 
nusiraminti. Iškėlęs savo 
sugniaužtą kumštį, sūri-» 
kau: Jeigu tu nežinai, kas 
yra lietuvis, tai, gavęs nuo 
lietuvio kumštį, dažinosi ir 
kol gyvas būsi neužmirši... 
Tuomet airis susigėdino ir 
atsisėdo. Tačiau nuo to lai
ko jis man nedavė ramybės. 
Dažnai mane vadindavo 
“purvinu lenku” ir t. p.

(Bus daugiau)

Klaidų pataisymai
Šeštadienio Laisvėje “Kas 

ką rašo ir sako” skyriuje 
praėjo neišk o rėkt uotas 
straipsnelis “Neprisotina
ma poniutė.” Vietoje “pa- 
estatyta,” turi būti pasta
tyta; vietoje “compoe,” tu
ri būti compote; vietoje 
“nerepiiška,” turi būti ne- 
repiška; vietoje “rčliais,” 
turi būti .ryšiais; vietoje 
“viščiuką,” turi; būti viščiu
ko; vietoje “redakecija,” 
turi būti redakcija; vietoje 
“nieaklus,” turi būti 'nie
kalus.

Jeruzalė.—Burmos prem
jeras U Nu lankosi Izrae
lyje. Jį, socialdemokratą, 
iškilmingai priėmė Izraelio 
valdžia ir valdančioji dar- 
biečiu - socialdem o k r a t u 
partija.

kiaušių faktų, kuriuos jie 
vartojo savo kalbose ar 
ruošiant raportus.

Publikos nuolat daug lan
kosi. Du skaitymo kamba
riai gali aprūpinti net 500 
žmonių. Galima pristatyti 
prašytojui bet kokią knygą 
į 20 minučių.

Biblioteka turi ir kitų 
kultūrinių dalykų, ne tik 
visokiausių knygų — čia 
randasi Gutenbergo Bibli
ja ir Stradivarijaus smuL 
kų rinkinys. |

Bibliotekoj yra milžiniš
kas rinkinys Amerikos liau
dies dainų, užrekorduotų 
pietų plantacijose ir prie 
milžiniškų upių. Akli as
menys čia randa tūkstan
čius Braille knygų jr daug 
“kalbančių knygų” trans
kripcijų. Pasauliui susido
mėjus rusų ir kinų reika
lais, čia randasi didžiausias 
rinkinys knygų apie Rusiją 
ir Kiniją.

Common Council

Maskva. — Tarybų Są
junga ratifikavo Varšuvos 
sutartį. ■ Pagal tą sutartį 
Tarybų Sąjunga ir likusios 
socialistinės Europos ša
lys steigia savo bendrą ap- 
gynos štabą.

Madridas.—Karinis Fran
ko teismas teisia 12 komu
nistų. .

Gegužės 14 dienos rytas 
tikrai buvo pavasariškas, 
malonus ir keliantis jau
nystės ūpą. Pilkų debesė
lių kuokštai šen ir ten iš
simėtę dangaus skliautais, 
it baltų dobilų netvarkios 
lysės, kuriuos švelnutis pa
vasario vėjelis vaiko, gai
nioja į nežinomą tolį. Pil
kojo kurto (Greyhound) 
busų stotyje žmonės ateina 
ir išeina.. Vieni ateina ne
šini valizėles, o kiti tuščio
mis “ir, priėję prie bilietų 
kasos, ko nors paklausę bi
lietų pardavėjo, vėl išeina į 
gatvę. Gi atėję ne tuščio
mis, nusiperka bilietą ii’ sė
dasi laukti, iki ateis busas. 
Tarpe laukiančių ir aš esu 
su savo draugu A. Dagi
liu. Bet ne po ilgo iš gar
siakalbio, kaip iš kokio ra
go, pasipylė balsas: Bu
sas į New Yorką jau čia. 
Aš ir mano draugas, nieko 
nelaukę, lindome į busą, 
kaip į kokį maišą, ir, pasi
rinkę sėdynę, sėdomės ir 
nekantriai laukėme, kada 
busas pradės savo kursą.

Štai jau ir buso vairuo
tojas tvarkosi, ruošiasi ke
lionei. Busas suburzgė, su
riaumojo, it piktas šuo, ir 
pradėjo judėti ir kišti savo 
buką snukį į autovežimiais 
užsikimšusią gatvę, kuri 
dar tik keliasi iš po ilgos 
nakties miego. Ir mes jau 
važiuojame. Busas prade
da, net čiaudėdamas, ryž
tingai lipti į ilgą kalną, 
kaip koks didelis šimtako
jis kirminas.

Ir taip bematant mes jau 
ant kalno, o miestas paliko 
klonyje, kaip bliūde, prisi
dengęs plona melsvų dūmų 
antklode. Užlipus į kal
nus,* oras tyrutėlis, vėsus— 
puiku važiuoti. O saulutė, 
pakilusi virš kalnų viršū
nių, tik viską glosto, glamo
nėja ir bučiuoja savo mo
tiniškais bučkiais taip, kad 
viskas, rodos, tik ir maudo
si toje aukso jūroje. Šun- 
obelys visur tik žėruoja sa
vo baltuose rūbuose, kaip 
nuotakos tūliuose. Pavasa
ris visu skaistumu visur 
žydi. Ir jei pas mudu ir 
buvo lyg svyruojanti abejo
nė apie važiavimą į meni
ninkų šventę, tai dabar 
pradeda išnykti ir malo
naus ūpo pakilimas ima vy
rauti. Juk važiuojame ne 
į šermenis, bet į dainų ir 
muzikos Šventę.

Keturių bėgių platus ke
lias, kaip juosta, vyniote iš
sivynioja priešais keliauto
jų akis ir žaibiškai lenda į 
neprisotinamą buso gerklę. 
Visur pakelėje gražūs vaiz
dai ir tas nuteikia keliau
tojus malonumu, o buso 
pritamsyti langų stiklai 
duoda gerą progą žvalgy
tis į visas puses, nenuvar
ginant akių saulės spindėji
mu. Žodžiu sakant, kur tik 
pažvelgsi, visur, ypatingai 
Pocono kalnynai, tik ir 'ke
lia savo žalias kepures ir 
dainuoja pavasario jaunys
tės giesmę. Kaip smagu to
kioje dienoje važiuoti, ypač 
šiais Penųsylvanijos kal- 
nytais! Gi mudu, besižval- 
gydami ir besigėrėdami tais 
gražiais pavasario vaiz
dais, surandame daug ir 
įvairių kalbai temų. O be
sikalbant laikas greitai bė
ga, kad nė nejutome, kaip 
pro rūkus pradėjo išlysti 
didmiesčio' kauburuotos vir
šūnės priedais mūsų akis.

Dar pusvalandis, ir bu
sas jau gyvatiškais vingiais 
rangosi artyn prie Lincoln 
tunelio. Štai ir tunelis, ir 
netrukus ir Times Square. 
Ir taip mes nė nepasižval- 
gę žingsniuojame žmonių 
šurmulyj link viešbučio.

Viešbutyje ilgai irgi negai- 
šome laiko, nes jau trečia 
valanda, o išalkęs vilkas 
jau ima viduriuose staugti, 
tad greitai atsidūrėme gat
vėj ir prie mažo, atviro bu
fetėlio priėję viens pieno, 
kits kavos ir po mažą už
kandėlį, leidomės toliau į 
pačią Times Square širdį. 
Bet ir čia mes ilgai nelei
džiame veltui laiko; susi
radę reikiamą skylę, lenda
me į požemį ir, pasigriebę 
traukinį, šauname į Canal 
stryto jungiamą stotį. O 
tas Canal strytas, tai kad 
jį ir vėtros! Kiek mums te
ko išlaipioti (up and down) 
laiptų, iki rodyklė atvedė į 
platformą, kur galima gau
ti traukinį i J a m a i c ą, į 
Richmond Hill . Bet visgi 
galais negalais dasikasėme 
prie platformos ir štai atū
žia ir Jamaica traukinys, ir 
mudu važiuojam.

Važiuojant pro Wįlliahis- 
burgą, tikrai matosi pras
tas vaizdas: kiek ten tų 
prastų laužynų, net ir kie
tųjų anglių srityje nedaug 
galima tokių rasti. Vienok, 
atvažiavus į Richmond Hill, 
vaizdas visai kitoks: čia 
gražūs nameliai, medžiai, 
pievaitės gražiai aptvarky
tos ir gatvės plačios. Ir 
taip netrukus mes jau lei
džiamės laiptais žemyn į 
111-tą gatvę. Atėjus prie 
Atlantic gatvės, kryžiavo- 
nes, mano draugas sako:* 
“Ar matai, kas ten ant ano 
kampo matosi?” O kada 
aš pažiūrėjau, tai man vi
sai netikėtai akyse suraiba- 
vo užrašas: Laisvės Spaus
tuvė. Mat, aš pirmu kartu. 
Tikrai man džiaugsmas pa
kuteno širdį, pamačius tokį 
didelį ir puikų namą, kiir 
mūsų Laisvė yra spausdi
nama. Na, ir bematant mes 

■ jau ir restorane, manyaa- 
' mi, kad mes čia jau rasime 
nemažai svečių, vienok ra- 

: dome tik, rodos, šešius žmo
nes su virėjais.

' Pasispaudę rankomis ir 
susipažinę, mes, ilgai ne
laukdami, užsisakėme pie
tus ir vaakrienę ir sėdomės 
prie stalo nuraminimui al
kio. Mums besidorojant su 
vištos šlaunimis, ateina ir 
A. Bimba su montelliečiu 
Wallen, dainininkės Aldo
nos tėvu. Čia vėl nauja pa
žintis, vėl rankų paspaudi
mas. Bimba klausia, kaip 
gerai sekėsi atvažiuoti? Aš, 
dar nepamiršęs Canal stry
to laiptų, atsakiau: kad 
man “mažiau” ėmė laiko 
atvažiuoti iš Lietuvos į šią 
šalį, negu iš Pennsylvani- 
jos i jūsų Richmond Hill. 
Bimba nusijuokė ir nusi
vedė toliau supažindinimui 
Wallen su kitais svečiais. 
Aš vos tik sudorojau vištos 
šlaunį ir užsigardžiavau ka
va ir obuoliniu paštetu, 
kaip vienas iš virėjų iška
bina užrašą: Kugelio. Ak, 
koks tai apsigavimas! Aš 
visą vištą atiduočiau • už 
Šmotą kugelio. Svečiai pra
dėjo rinktis iŠ arįi ir toli, 
o mums vis naujos pažin
tys ir šiltas rankų pasi- 
spaudimas. Ir taip bema
tant jau ir septinta valan
da vakaro, jau laikas lipti 
i viršutinę svetainę, o man 
laipiojimas jau įkyrėjo 
Canal stryto stotyje.

Ant estrados pasirodo 
mūsų žvitrioji Stensler< ir, 
atidarydama vakarą, per- 
stato vakaro pirmininką J. 
Jušką. Gi drg. Juška ilgų 
“ceremonijų”' nedarė*^ ėjo 
prie programos, nes įaU bu
vo visa valanda pavėluota. 
Apie programą ir progra
mos dalyvius aš nesiimsiu 
kalbėti, nes aš nesu tair

(Tąsą 3-čiam pusl.J



' Įspūdžiai iš
(Tąsa nuo 2 pusi.)

meistras: kiti jau plačiai 
atžymėjo, parašė. Aš tik 
tiek turiu pasakyti, kad 
man delnai svilo nuo ploji
mo. Ir kada žmogus jau
tiesi smagiai ir linksmai, 
tai ir laikas šuoliais prabė
ga, kad nė nejunti, kaip ir 
kur jis dingsta, štai jau ir 
vidurnaktis ir laikas “bro
leliai, namo,” laikas jau 
mudviem traukti į New 
Yorką; ir vėl mus baimina 
Canal strytas. Bet, “ačiū 
dievui,” šį rozą gana gerai 
nusisekė ir nereikėjo daug 
laipioti. Mes ir vėl maršuo- 
jame ant Times Square. O 
tų čia žmonių, žmonių! Ir 
iš kur jie imasi? Turbūt 
čia tokia vieta, kur žmonės 
niekad nemiega. Bet mums 
visai neapeina tie žmonės, 
mes tik narstome tarpe mi
nios žmonių, idant greičiau 
pasiekti viešbutį ir eiti pa
silsėti. Štai ir viešbutis, ir 
mes jau rengiamės, kaip 
kad sakoma, “to hit the 
hay.”

Sekmadienio rytas taip 
puikus, skaistus, kaip kad 
ir vakarykštis. Mes, gerai 
išmiegoję, pasilsėję, jaučia
mės puikiausioj nuotaikoj 
ir vėl spaciruojame ant 
Times Square ir pasukame 
net iki knygyno, kur, nusi
pirkę po sovietinį rusų laik
raštį, vėl grįžtame į Broad
way ir lendame į požemį.

Festivalio
O už valandos laiko mes 
jau ir Kultūriniame Lietu
vių Centre. Centro resto
rane jau būrelis svečių 
worcesterieciu stip r i n a s i 
lietuviškomis dešromis, o 
apie dvyliktą valandą pri- 
būna ir visas jų busas. Mes 
irgi, pasistiprinę dešromis, 
sukamės tarpe worceste- 
čių ir, su vienu iš jų pa
darę pažintį, kalbamės. Pri
eina ir dar vienas aukštas, 
liesas iš jųjų, kurį pirma
sis mums pristato. Tai Ig
nas Lazarevičius. Ignas La- 
zarevičius! — aš su nuo
staba tariau. Nagi tai ma
no kaimynas, su kuriuo ne
simatęs jau virš gal ketu
rios dešimtys penki metai. 
Tikrai buvo džiugu susitik
ti taip seniai matytą kai
myną — dar Lietuvoje. Ir 
kiek čia tos kalbos tarp 
mudviejų, kiek pasipasako
jimų iš praeities ir pergy
venimų. Labai man buvo 
smagu susitikti iš. to paties 
Panemuninkų kaimo pa
žangietį. Ir jei nebūtų atė
jęs laikas lipti į svetainę 
paklausyti ir pamatyti an
trą dalį festivalio progra
mos, tai tarp mudviejų kal
bai gal nebūtų buvę galo. 
Bet ką gi daryti? Reikia 
matyti ir girdėti programą, 
o po programos jau nebus 
laiko kalbėtis, nes visi sku
bėsime į namus, tad atsi

sveikinome dar prieš pro
gramą.

Apie antrą dalį festiva
lio programos ir programos 
dalyvius taipjau palieku ki
tiems kalbėti ir rašyti—aš 
tam nemeistras. Gi pasi
baigus programai, mudu su 
A. Dagiliu, mažai ką ir at
sisveikinę, skubėjome į bu- 
sų stotį, nes jau buvo 7-ta 
valanda vakaro. Ir taip 
vakarui jau temstant mes 
ir vėl, “pasikinkę pilkąjį 
kurtą,” traukėme į gražiuo
sius Pennsylvanijos kalny
nus, palikdami didmiestį 
pilkuose rūkuose besken- 
dintį. Grįžome didžiai su
sižavėję, nauju ūpo pakili
mu ir puikiausioj nuotai
koj ; grįžome su vilčia, kad 
ne karo ūkanos gaubs pa
saulį ir baimės šešėliai se
kios, bet taikos saulutė 
švies ir džiaugsmas lydės 
su daina iš laisvų krūtinių. 
Lai ilgai dar skamba lietu
viška daina tarpe mūsų šioj 
šalyj!

I. Vienužis

Papiove jauną motiną
Yonkerse policija išgirdo 

moterį šaukiantis pagalbos. 
Baigiant išlaužti duris, šauks
mas nutilo. Bute jie rado Mrs. 
Joan Heagney, 23 m., jau mi
rusią. Greta .jos numestas me
džioklinis peilis. Suėmė jos vy
rą Donald.

Liko našlaitėmis .jos dvi 
dukrytės, 2 ir 1 metu, o sykiu 
su ja žuvo trečiasis, kuriuo ji 
buvo nėščia.

PASKUTINES HITLERIO DIENOS
(Pagal vokiško karininko Gerhardo Boldto apsakymą) 

(Tąsa)
— “Kokias aštuonias dienas, geriausiu 
atveju dešimt dienų”. — “O ką tu gal
voji apie Venką?” — “Lygiai nieko, nes 

pajėgos negali turėti žymios įtakos 
kovos baigčiai”. — “Vadinasi, * nebėra 
nė šešėlio vilties?” — “Ne, galima tik 
uždelsti galutinę katastrofą kelioms 
dienoms”. — “Galėtų būti dar vienas 
šansas, — prideda jis su kartėliu, — 
jeigu ne Hitleris. Pagrindinė 9-sios ar
mijos masė dar tebestovi prie Oderio 
ir, galimas daiktas, dar galėtų atsi
traukti prie Berlyno, bet Hitleris ne
nori. Jis kategoriškai atmesdavo visus 
generolo Busės, — 9-sios armijas va
do ir mūsų viršininko atitinkamus pa
siūlymus, nors rusai per 100 km. jau 
prasiskverbė į šios armijos užnugarį. 
Įsivaizduok sau, Hitleris nori pulti, jis 
nori atsiimti atgal Oderio liniją!”

Aš labai nustebau. “Pulti?” Taip, tai 
tiesa. Nors Hitleris jau pripažino, kad 
karas pralaimėtas, bet jis, matyt, neturi 
nė mažiausio supratimo apie tai, kas 
vyksta tikrovėje.

Kaip, kad anksčiau jis nesirodydavo 
fronte, taip ir dabar, persikėlęs į Ber
lyną, jis nė karto nebuvo išėjęs iš impe
rinės kanceliarijos, kad pats pamatytų, 

^kas dedasi mieste. Tam nereikėjo daug 
laiko, tik kokia valanda ar pusvalandis. 
Bet jis nenori, kad tikrovė ardytų jo įsi
vaizduojamą pasaulį. O jeigu kas nors 
iš jį supančių žmonių įsidrąsina ir pa
sako jam tiesą, jis ima siausti. Priešo 
iš visų pusių spaudžiama vokiečių armi
ja pradeda irti, bet Hitleris ir Gebelsas 
įsakė karti atsitraukiančius kareivius ir 
folksšturmininkus. Šimtai kareivių ir 
karininkų, netgi turinčių pažymėjimus 
už drąsą, bet nebenorinčių dalyvauti be
prasmiškose skerdynėse, pakarti ant me
džių ir žibintų stulpų. Teroras smar
kiausiai siaučia Dancige. Nejaugi jo 
beprotiškumas jį atvedė ligi to, kad jis 
nori sustabdyti istorijos ratą ar nori pa
traukti paskui save į bedugnę kaip ga
lima daugiau vokiečių, arba jis bijo ir 
nori pratęsti savo gyvenimą dar kelioms 
dienoms? To mes niekuomet nesužino
sime.

Berndas pasakoja man, kokie žmonės 
mus čia slėptuvėje supa. “Be Hitlerio 

/V-Jp asmens sargybos, — sako jis, — 
ir obergrupenfiureris daktaras 

Rrtlndtas, ir Hitlerio kalė su savo ketu
riais šunyčiais. Jei ją užtiksi, būk atsar
gus, ji labai pikta. Kaip tu žinai, Brand- 
tas yra Hitlerio chirurgas. Storulis pro
fesorius Morelis, vidaus ligų specialis
tas, laiku paspruko. Kitame slėptuvės

gale, į Hermano Geringo gatvės pusę, 
gyvena Gebelsas su žmona ' ir vaikais. 
Jis turi kelis turtingai įrengtus kam
barius. Bormanas su savo padėjėju 
štandartenfiureriu Canderiu ir sekreto
rėmis įsitaisė čia, viršuje. Jis gyvena 
viename kambaryje su brigdenfiureriu i 
Albrechtu, savo broliu ir savo sekreto- ! 
rėmis. Kambarys yra šalia išvietės, kai
rioje mūsų koridoriaus pusėje. Kitame 
koridoriaus gale sėdi Lorencas su savo 
spaudos biuru. Kitoje pusėje, prieš Bor
mano patalpą, gyvena Fegeleinas, pul
kininkas von Bielovas, admirolas Fo- 
sas, pasiuntinys Gevelis ir majoras Jo- 
hanesas Mejeris. Burgdorfas su savo ad
jutantu papulkininku' Vei.su įsitaisė, 
kaip tu žinai, greta. Nedidelis ryšių 
mazgas ginkluotosioms pajėgoms yra 
prieš mus, kitoje koridoriaus pusėje. Be 
to, slėptuvėje gyvena Hitlerio asmens 
sekretorės ir kelios ryšininkės. Iš viso 
čia apačioje apie 600—700 esesininkų, 
įskaitant apsaugą, pasiuntinius, kance- 
liaristus ir tarnus”.

Geraširdis ir storas Gevelis, nuolati
nis Ribbentropo atstovas prie Hitlerio, 
nepasižymi ypatingais gabumais ir yra 
visiškoje Hitlerio įtakoje. Jis ilgai gy
veno Javoje, iš kur Hitleris, atėjęs į 
valdžią, jį iššaukė. Jam buvo nelengva, 
nes Hitleris beveik niekuomet nepriimi
nėjo pas save savo geriausių profesinių 
diplomatų, ambasadorių ir pasiuntinių, 
nes laikė juos defetistais ir ištižėliais, 
kurie viską mato užsienio akimis. Jis 
nekreipė jokio dėmesio į jų įspėjančius 
pranešimus, jeigu bendrai juos skaitė. 
Būdinga, kaip jis atsilygino grovui von 
der Šulenburgui, savo ambasadoriui 
Maskvoje, už jo tarnybą. Šulenburgas 
ne kartą buvo jį perspėjęs nekariauti 
prieš Rusiją, o 1941 m. balandžio 25 d. 
vėl pats buvo pas Hitlerį ir mėgino pa
skutinį . kartą atkalbėti jį. Po 1944 m. 
liepos 20 d. įvykių jis buvo pasmerktas 
mirti, nors visai nebuvo įrodyta, kad jis 
dalyvavo sąmoksle. Galų gale Gevelis 
išėjo kautis kaip savanoris ir žuvo Ber
lyno gatvėse. Admirolas Fosas yra 
grosadmirolo atstovas vietoje admirolo 
von Puttkamerio, užėmusio šį postą nuo, 
1934 metų ir prieš kurį laiką išvykusio 
į Berchtesgadeną. Majoras Mejeris pa
vaduoja sausumos kariuomenės gene
ralinio štabo papulkininko adjutantą 
Borgmaną, kuris prieš kelias savaites 
žuvo nuo kulkos iš priešo lėktuvo, kai 
vyko į Vakarų frontą priimti divizijos.

(Bus daugiau).

Skaitytojų Balsai
SUGESTIJA

Dabar įėjo madon vykti 
pasižvalgyti Sovietų Sąjun
gom Vyksta studentai, uni
versitetų laikraščių redak
toriai, mokslininkai, priva
čių laikraščių redaktoriai, 
biznieriai, biznierių delega
cijos, ūkininkų delegacijos, 
o iš kitų šalių net didelės 
unijų delegacijos.

Kas nors naujo juos ten 
traukia. Jie ne ant vaišių, 
ne ant vakacijų ten važiuo
ja. Jie tur būt nujaučia, 
kad ten kas nors naujo, 
kad ten kas nors pamoki
nančio, kur verta nuvykti 
asmeniškai ir pamatyti sa
vo akimis. Taip buvo daro
ma, kada Jungtinės Ameri
kos Valstijos tapo demo
kratine respublika. Tada 
šviesesnieji žmonės vykda
vo Amerikon pasižvalgyti, 
kaip žmonės gali gyventi be 
karalių, ir gyventi geriau.

Lietuva yra dalis Tarybų 
Sąjungos. Lietuva prakti
kuoja tą pačią ekonominę 
sistemą, kaip ir Tarybų 
Sąjunga. Tokie pat nauji 
dalykai yra vykdomi gyve- 
niman ir Lietuvoje, kaip ir 
visoje Tarybų Sąjungoje.

Kitataučiai žingeidauja 
Tarybų Sąjungos naująja 
tvarka. Bet lietuviai, gy
venanti svetur, dar labiau 
žingeidauja apie Lietuvą. 
Jie kalba ir rašo.kasdien 
apie šiandieninę Lietuvą, 
apie Lietuvos žmonių gy
venimą. Ypatingai dabar, 
kada susirašinėjimas su 
Lietuvoj esančiais giminė
mis nėra taip sklandus, kaip 
pirmiau būdavo, daugelis 
net susirūpinę savųjų liki
mu. Daugelis norėtų su 
tenaitiniais pasik a 1 b ė t i, I 
daugelis norėtų su tenaiti- 
niais pasimatyti.

Taigi dabar, šią vasarą, 
būtų labai taisykliška Ame
rikos lietuviams — be sro
vių skirtumo — pasiųsti sa
vo didoką delegaciją Lietu
von, kuri galėtų pamatyti 
dabartinę Lietuvos tvarką 
savo akimis. Aprašymai ne
gi gali taip nušviesti esan
čią padėtį,, kaip kad gali
ma atpasakoti gyvu žodžiu, 
tiesiogine kalba. Tas at
neštų didelę naudą kaip 
čionaitiniams lietuviams, 
taip ir Lietuvos žmonėms.

Atstovus tokiai delegaci
jai amerikiečiai lietuviai 
galėtų rinkti gan siaurose 
apylinkėse dėl patogumo. 
Kada jau pasirodytų kele
tas tokių delegatų, tada 
juos būtų galima sujungti 
vienon grupėn dėl paranku- 
mo važiavimui. Lietuvon 
nuvykę, galėtų pasidalinti, 
kuris kur turėtų vykti, kaip 
dabar amerikiečiai daro Ta
rybų Sąjungoje.

Su padengimu išlaidų ne
reikėtų turėti didelių bėdų. 
Dabartiniu laiku tuirme 
gana gerą skaičių lietuvių, 
senyvų, kurie turi ganėti
nai sutaupų, ir sutiktų at
liktų tokią kelionę ir savais 
pinigais, bile tik jiems bū
tų suteiktas atstovavimas 
tokioj delegacijoj. Prie to, 
gal dar atsirastų ir organi
zacijų, kurios paukvatintų 
padengti lėšas vienam - ki
tam delegatui.

Šitąja sugestija reikėtų 
Amerikos lietuviams susi
domėti ir gerokai ją apkal
bėti. Gal ir būtų galima 
prieiti prie pageidaujamų 
rezultatų.

A. Gilmanas
Red. Pastaba. Mes nema

nome, kad dabartinėse są
lygose, dar vis tebesiautė-
j an t šaltajam karpį, A. Gil- 
mano sumanomą butų gali
ma gyvenimai! realizuoti.

Norwood, Mass.
LAISVĖS PARENGIMAS IR 

J. KRASAUSKO MIRTIS
Po ilgos ir sunkios ligos ge

gužes 20 d. 6 vai vakare mirė 
ilgametis Norwooclo gyvento
jas Juozas Krasauskas. Velio
nis, čia turėjo valgomų daiktų 
krautuvę. Kitaip sakant, buvo 
biznierius. Tik paskutiniu lai
ku buvo pasitraukęs iš to už
siėmimo. Bet nepaisant savo 
užsiėmimo, visuomet stovėjo 
su progresyve lietuvių visuo
mene. Dėl to smetoniniai j j 
vadino “Stalino sūnum’’. Bet 
velionis to nepaisė. Vėlesniu 
laiku, nors ir sirgdamas, bet 
iš organizacijų ir veikimo ne
pasitraukė. Taipgi, per pasta
ruosius 3-jis metus buvo įga
liotas Laisvės administracijos 
užrašinėti dienraštį. Ir velionis 
Krasauskas jam pavestą dar
bą atliko kaip galima geriau
siai. Taipgi, būdamas dar svei
kas, priklausė prie Norwoodo 
vyrų grupės ir važinėjo po 
daugelį lietuvių kolonijų su 
dainų programos pildymu. Tai 
plačiai buvo žinomas ir dėlto 
į laidotuves prisirinko daug jo 
artimų draugų-draugių bei pa
žįstamų. Kadangi velionis ne
priklausė jokiai religinei sek
tai, tai ir buvo palaidotas be 
religinių apeigų.

Palaidotas gegužės 23 d. 
Lai būna jam ramybė amžinai, 
o jo likusiai šeimynai širdin
ga užuojauta!

PARENGIMAS

Artinantis parengimo laikui, 
rengimo komisija susirinkome 
gegužės 9 d., kad galutinai ap
tart viską dėl būsimo parengi
mo. Čia buvo pranešta, kad J. 
Krasauskas sunkiai susirgo. 
Visi susirūpinome, nes supra
tome, kad Krasauskas vargiai 
jau beišliks. Ant rytojaus nu
einu jį aplankyti ir sužinoti jo 
padėtį. Sužinojau', kad jis jau 
išvežtas į Nowood Hospital.

Sekančią dieną nueinu į li
goninę, kad jį pamatyti, bet 
gaunu atsakymą, kad yra įsa
kyta nieko prie jo neprileisti. 
Po to gaudėm apie jo padėtį 
žinias, kokios tik buvo galima 
gauti. Buvo žinoma, kad jam 
mirtis jau neišvengiama, bet 
norėjome, kad jo šermenys 
nesu pultų su1 mūsų parengimu.

Pagaliau, gegužės 20 dieną, 
gaunu žinią, kad Krasauskas 
jau mirė. Už dienos įvyksta 
parengimas. Pasitarę su drau
gais, nutarėm parengimą vyk
dyti. Nors ir labai nuogąstavo
me, bet parengimas pavyko 
gerai. Aido-Sietyno kvartetas 
davė žavėjautį koncertų, o 
taipgi ir aukų sudėta į $10,000 
fondą nemažai.

Taigi, nors labai buvome su
sirūpinę, bet dėl parengimo 
galima džiaugtis, tik labai ne
smagu, kad netekome gero 
draugo!.... Tas Pats

New Haven, Conn.
Mūsų LDS 32 kuopos tėvai 

rengiasi prie šventimo Tėvų 
Dienos birželio 19 d. Indian 
Grove Parke, West Haven, 
Conn. Būtu labai gerai, kad 
apylinkės kolonijų draugai pa
liktų šią dieną New Haveno 
tėvams ir patys čia dalyvautų 
pietuose. Komisija rengiasi vi
sus gerai pavaišinti. Patartina 
bilietus iš anksto įsigyti: Brjd- 
geporte pas J. J. Mockaitį, 
Waterbury pas Joseph Straus. 
Bilietų kaina visai maža. To
dėl nusitarkite švęsti Fathers 
Day po medžiais Indian Grove 
Parke. J. įKuncas

Montello, Mass.
Mūsų piknikai, kurie ateina į Lie

tuvių Tautiško Namo Parką:
Pačios Namo Draugovės piknikas 

bus dvi dienas: gegužės-May 29 ir 
30.

Vienybės Draugystes piknikas j- 
vyks birželio-June 5 d.

O Birželio 12 d. vėl Tautiško Na
mo Draugovė rengia pikniką.

June-birželio 19 d. bus piknikas 
meno ir spaudos reikalams.

Liepos 3 ir 4 dd. tai bus didysis 
piknikas paramai dienraščio Lais
vės, kurį rengia visos Massachu
setts valst. lietuvių organizacijos.

June 26 d. pikniką rengia sve
timtaučiai Labianis Organizacija.

Geo. Shhnaltis

Lietuvos Žinios
aklimatizuotos ŽUVYS

VILNIUS. — šiomis dieno
mis*. iš Leningrado srities Vol- 
chovo žuvų inkubacinės stoties 
į mūsų respubliką atvežta 4 
milijonai siko ir ripuso ikrų. 
Tai lašišinių veislės žuvys, pa
sižyminčios aukštu produkty
vumu' ir skanumu. Sikas jau 
antri metai išleidžiamas į Du
sios ežerą, esantį Lazdijų ra
jone. šios žuvys auga greitai 
ir pasiekia 3.6 kilogramo svo
rį. Pirmą kartą atvežtas ripu- 
sas išleistas Simno rajono Gi
lučio ežere. Ripusas panašus į 
plačiai paplitusią seliavą, ta
čiau jo. svoris pasiekia iki 1.2 
kilogramo.

Dalis atgabentų ikrų perduo
ta LTSR Mokslų akademijos 
Biologijos instituto “Vokės” 
ekspirimentinei bazei. Čia nau
josios žuvys bus auginamos 
prūduose. R. Volskis

Kolūkiai vysto plytą gamybą

JURBARKAS. — Praėju
siais metais rajone veikė 4 
kolūkinės plytinės. Per sezoną 
jos davė apie pusantro milijo
no plytų. “Gegužės pirmosios” 
kolūkyje iškilo keturių eilių 
ir dviejų eilių mūrinės kiauli
dės, tūkstančiui paukščių 
paukštidė, “Pergalės” kolūkis 
pastatė dvi mūrines karvides. 
Vien tik per paskutiniuosius 
dvejus metus žemės ūkio arte
lės pastatė iš vietoje gamina
mų plytų 12 stambių gyvuli
ninkystės pastatų.

Rajone tolihu vystoma ply
tų gamyba. “Girdžių” kolūkio 
teritorijoje baigiama statyti 
penktoji tarpkolūkinė plytinė, 
kuri šiemet duos pirmąją pro
dukciją. Įrengtas mechaninis 
cechas, pastatytos džiovyklos, 
baigiama mūryti žiedinė kros
nis. Plytinės pajėgumas—pus
antro milijono plytų per me
tus.

PASKATINIMAS KUKU
RŪZŲ AUGINTOJAMS

DAUGAI. — Rajono kolū
kiai šiemet žymiai išplės ku
kurūzų pasėlius. Kukurūzais 
numatoma apsėti daugiau kaip 
12 procentų viso grūdinių kul
tūrų pasėlių ploto. Antai, “Ge
gužės Pirmosios” kolūkyje ku
kurūzais bus apsėta ne ma
žiau kaip 150 hektarų. Visuo
se rajono kolūkiuose iš pačių 
geriausių kolūkiečių sudary
tos kukuruzų auginimo gran
dys.

LKP Daugų rajono komite
tas ir rajono vykdomasis ko
mitetas įsteigė pereinamąją 
Raudonąją vėliavą už aukštus 
rodiklius auginant kukuruzus.

Raudonoji vėliava bus skilda
ma kolūkiui, 1955 metais pa
siekusiam geriausius rodiklius 
auginant kukuruzus, gavusiam 
didžiausią žaliosios masės ir 
burbuolių derlių, kokybiškai 
susilosavusiam kukuruzų stie
bus ir atskirai burbuoles. Kol
ūkių pirmininkai, brigadinin
kai ir kukuruzų auginimo: 
grandžių grandininkai, pasie
kę geriausius rodiklius kuku
ruzų gamyboje, bus premijuo
jami piniginėmis premijomis.

Patarė atsargiai 
elgtis ant vandens

Brooklyno vandenų saugu
mo priežiūros komisija, esantį 
dalimi Raudonojo Kryžiaus, 
įspėja “apsisaugoti save nuo 
nelaimių vandenyje.”

Įstaigos turimi duomenys 
rodo, kad išdykavimas valty
se ar perdaug didelis mandra- 
vojimas plaukiojant ar nar
dant yra priežastimi daugu
mos nelaimių.

Chicago' BĮ.
Stepono Senulio laidotuves

Gegužės 12 dieną. Tautiš
kose kapinėse palaidotas 
Steponas Senulis. Laidotu
vėse dalyvavo gana daug 
žmonių.

Prieš išlydint lavoną iš 
P. Ridiko koplyčios, ketu
rias gedulo dainas sudaina
vo Estelle Bogden. Apie S. 
Senulio gyvenimą trumpąį 
bet įspūdingai pakalbėjo L/ 
Prūseika. Steponas augo 
dideliame varge senoj tė
vynėj. Anot L. Prūseikos, 
jis buvo “mažas piemenėlis 
—didis vargdienėlis,” Ame
rikon atvykęs praąįmokino 
ir giliai vertino apsvietą. 
Buvo LLD narys.,

Kalbėtojas pareiškė nuo
širdžią užuojautą Petronė
lei Senulienei ir kitiems gi
minėms. r?

Kapinėse anglų kalbą 
trumpą kalbą pasakė Povi
las Ridikas. g

Visi palydovai buvo pa
kviesti posūnio John Betts 
užeigon, kur visi buvo la
bai gražiai priimti.

Petronėlė taria nuoširdų 
ačiū visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse, ir visiems, ku
rie išreiškė savo užuojau
tą gėlėmis ir per “Vilnį.” :

Velionio Draugas
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DIDIEJI PIKNIKAI
Paramai Dienraščio Laisvės

Prašome visuomenę įsitėmyti ir kviečiame atsilan
kyti į juos, kuriems distancija nekliudys. 
Prašome kitų organizacijų tomis dienomis 

nieko n-erengti.

Liepos Q
July 3

Brooklyno Apylinkė 
National 'Hall & Park 

65-13 38th Avenue 
Woodside L. L, N. Y.

. . _ , Bostono ApylinkėLiepos Q J Uet Taut Namo ParU 
July -18C4 Keswick Rd. ir Winter St.

Montello, Mass.

šie piknikai bus puikiausia proga pasilinksminti laike 
jūsų vakacijų. Į kurį tik nuvyksite, ten rasite daug sa
vo gerų pažįstamų, seniai matytų. O taipgi įsigysite ir 

naujų pažinčių.
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8 psl.—Laisvė (Liberty)- Trečiad., birželio (June) 1, 1955
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Gražiai lietuviškai 
praleistas sekmadienis

Mes, būrys ričmondhilliečių 
ir mūsų prietelių iš apylinkės, 
labai gražiai praleidome visą 
praėjusį sekmadienį. Buvome 
išvykę į Ilgąją Salą. Ten val
gėme pietus ir vakarienę. Vis
kas įvyko pas vieną iš dauge
lio geros valios lietu viii, dabar 
jau apsigyvenusių toliau iš 
miesto.

Mums visus valgius labai 
skaniai paruošė Kavaliūninnė 
ir Kazlauskienė. Joms padėjo, 
žinoma, jų darbštieji vyrai. 
Dabar jau ir aš galiu sakyti, 
jog šitos dvi mūsų draugės 
yra pirmos klasės virėjos. 
Apart to, Kavaliūnienė dar na
mie iškepė ir atvežė didžiulį 
tortą (keiką), kuris davė net 
septynis dolerius išvykos ren
gėjams pelno. Labai, labai šir
dingai jai už tą gražią dova
na ačiū.

Labai širdingai ačiū taip 
pat tiems geriems lietuvinin
kams, kurie savo darže mus 
taip gražiai priėmė ir Su mu
mis sykiu1 vaišinosi. Pati šeimi
ninkė, savo akimis mačiau, į 
pavakarį išvirusi-iškepusi at
nešė net keturis puodus labai 
skanaus maisto ir uždėjo ant 
stalo visiems vaišintis.

Dalyvis

MIRĖ PETRONĖ B.MAROZA
(po tėvais Žemaitytė

27 d. gegužės mirė Petro
nėlė B. Maroza, paliko vyrą 
Joną Marozą, dvi dukteris: 
Helen Kaye ir Ann Pinckney; 
sūnų John Stupkaitis. Jos kū
nas pašarvotas Leo. F. Kearns 
Fdneral. Home, 103-33 Lef
ferts Blvd., Richmond Hill, N. 
Y. Palaidota antradieni, gegu
žės 31 dieną.

Andrew Esposito, 16 m., ta
po miestinės valdžios oficia
liai pagerbtas už išgelbėjimą 
asmens iš Gowanus įlankos ir 
l>ž greitą veikmę užgesinti ant 
vandens užsidegusią pervažą.

Užtvirtino Mokyklą 
Tarybos narius

Majoras Wagneris iš naujo 
paskyrė ir prisiekdino miesti
nės Švietimo Tarybos 3 narius. 
Jais yra dvasiškis John Cole
man, vienatinis negras toje ta
ryboje; Vito Lanza iš Queens 
ir Charles Bensley iš Bronx.

Pirm to buvo tikimasi, kad 
majoras leis tiems trims atsi
statydinti jų terminui pasibai
gus, o skirs kitus.

New Yorko vyriausiame 
teisme ponia Hilda Cardy už
vedė bylą. Iš buvusio savo vy
ro reikalauja 15 milijonų do
lerių. Skunde sako, jog jis 
per 10 metų stengėsi ją pa
skelbti pamišėle, kad galėtų 
vesti dabartinę savo žmoną ir 
kad perskyrose neatidavė da
lies turinčio jai priklausyti 
turto.

SusirinkimasIII

LDS 13 kuopos svarbus su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
birželio (June) 2 d., 8 vai. 
vak., 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

Visi nariai malonėkite daly
vauti šiame susiėjime, nes jis 
yra svarbus todėl, kad turėsi
me pranešimą apie pikniką, 
kuris įvyks birželio (June) 19 
d., Kosmočiaus parke, 91 
Steamboat Rd., Great Neck, 
New York.

Kad piknikas būtų sėkmin
gu, bus paranduotas busas, 
kuris į pikniką nuveš ir, pasi
baigus piknikui, vėl parveš.

Daugiau pranešimų apie 
pikniką tėmykite Laisvėje ir 
Tiesoje, Komitetas

From film “Oklahoma”: Here MacRae, as “Curley,” tel
ling “Laurev” (Miss Jones), how he plans to take her to 
the Box Social sings “The Surrey With The Fringe on Top.”

Tą dieną sveteliai 
būna maloniausi

Kiekvienam yra malonu 
bent retkarčiais susitikti gimi
nes, draugus, kaimynus, buvu
sius bendradarbius, kuriuos 
darbai ar kiti reikalai išnešio
jo po tolimus miestus. Bet už 
vis maloniausia yra susitikti 
tuomet, kai jų laukiame, kada 
esame tam pasiruošę.

Brooklyniečiai už vis ge
riausia būname pasiruošę sve
čių laukti laike didžiųjų pra
mogų. O už vis daugiau lau
kiame Laisvės metinio pikni
ko dieną. Tada būname ma
žiausia užimti kitais reikalais, 
visas gražus popietis liuesas 
pokalbiui, pasivaišinimui. O 
juk ir penkinę (ar keletą jų) 
kiekvienas yra jau nuo seno 
kur nors kišenės kampo užra
kinęs kaip tiktai tam tikslui. 
Tie skatikai taikyti čia pra
leisti ir sykiu dienraštį parem
ti. Susitinki svečius, susidaro 
graži kompanija,smagus ūpas, j

Tuomi norėjau priminti vi
siems ruošiantiesiems šią va
sarą kur nors pavažiuoti iš 
namų: pasiskirkite tam tiks
lui liepos 3-čią, sekmadienį, 
Brooklyn iečių rengiamo Lais
vės pikniko dieną. Smagiai pa- 
baliavosime. Sekama diena yra 
Šventė, Liepos 4-ji, pageidau
jantiems apžvelgti miestą dar 
bus proga tai padaryti.

O jeigu norite, kad jūsų bu
vę kaimynai iš anksto žinotų, 1 
jog čia susitiksite, praneškite I 
Laisvės redakcijai, jog atvyk
site. Tikiu, kad nepaskūpės 
vietos paskelbti to pageidau
jančius savo svečius.

Vietinis

Gelžkeliečiai dirba 
vergiškas valandas

Traukiniuose valgyklų dar
bininkų unijos derybose už 
naują kontraktą paaiškėjo, 
kad dar labai daug darbinin
kų nuolatos dirba 54 valandų 
savaitę.

Kai vieni verčiami taip il
gai dirbti, kiti jaučia nedarbą. 
Vienų ilgos valandos, pasku
ba, taipgi daug kur įvedimas 
automatų, kitiems atima dar
bą. 1937 metais tuose “daine- 
riuose” dirbo 22,000 darbinin
kų, o dabar jau tiktai mažiau 
15,000. Gi tuo pat laikotarpiu 
šalies gyventojai ir važinėji
mas padaugėjo. Dabar veik vi
suose traukiniuose veikia 
“daineriai”, kai anais metais 
jie buvo įvesti tiktai liuksusi
niuose traukiniuose.

Traukinių valgyklų darbi
ninkai dabar reikalauja 40 
valandų savaitės, taipgi laiko 
ir pusės mokesties virš 40 va
landų.

i Lermas apie narkotikus 
buvęs be reikalo

New Yorko mieste mokyklų 
viršininkas Jansen savo rapor
te skelbia, kad skandališko 
vartojimo narkotikų tarp mo
kinių nėra.

Praėjusią žiemą, spaudai su
rikus,būk mokyklos veik sken
dėto skendi narkotikuose, vir
šininkas buvo paskyręs 21 vi
durines mokyklos viršininkus 
griežtai prižiūrėti ir raportuo
ti kiekvieną vartotoją. AtyduS 
tyrimas parodė, sako jis, kad 
nors mokyklų apylinkėse ran
dama apgailėtinų padėčių, 
tarp mokinių susekti visame 
mieste tiktai 9-ni.

Susektieji 6 buvo Manhat- 
tane, po vieną Bronxe ir 
Brooklyne; 8 berniukai, viena 
mergaitė. Septyni padėti į li
goninę, gydyti. Vieno tėvams 
prašant, iš mokyklos atstaty
tas. Mergaitė pavesta jaunukų 
globos įstaigai prižiūrėti.

Viršininkas sako, jog daleis- 
tma, kad yra daugiau varto
jančių narkotikus, negu atras
ta. Įgudusioj i vartotojai savo 
ligos paslėpti nebegali, bet iš 
pradžių nėra lengva pažinti. 
Svarbiausia, sako viršininkas:

“Tyrimas patvirtino išvadą, 
kad narkotikų vartojimas jau
nime yra ne mokyklų, bet už 
mokyklos sienų problema.., 
Devyni iš 347,690 mokinių” 
yra labai mažas skaičius, pa
lyginus su didžiais skaičiais 
tose pat apylinkėse rastų ta 
liga sergančių jaunuolių, ku
rie nelanko mokyklų.

Netiesioginiai, Dr. Jansen 
raportas patvirtina visuomeni
ninkų per laikus skelbiamą 
supratimą, kad turintis nau
dingą, prižiūrimą užsiėmimą, 
tebeturintis gyvenimui viltį 
jaunimas būna saugus nuo 
blogdarybių.

Darbininkai pikiete 
prie City Hali

Apie 1,500 ar daugiau mies
tinių darbininkų pikietavo Ci
ty Hali praėjusį ketvirtadienį, 
reikalaudami pakelti algas. 
Ruošdamiesi protesto demons
tracijai, pastiprinimui savo 
reikalavimų, apie 4,000 dar
bininkų tą dieną nedirbo.

Protestą vykdė sunkiojo 
darbo dirbėjai: rynų prižiūro- 
vai, daržininkų pagelbininkai. 
Rynų prižiūrovai nori gauti po 
$500 metinio priedo, daržinin
kų asistentai po $2.30 per va
landą, kaip privatinėje indus
trijoje gauna tokiame darbe. 
Abieji reikalauja 40 vai sa
vaitės, tebedirba 48 valandas.

Pašovė brolį ir 
pats nusišovė

Glen Ridge, N. J., gyvento
jas Cyril Beveridge, pavojin
gai pašovė savo brolį Austin,' 
52 m., o paskiau1 pats sau pa
leido kulką burnon ir tuojau 

Į mirė. Pašautasis dar pajėgė 
pasišaukti sau pagalbos, nuga
bentas į ligoninę. \

Atsipeikėjusio, ligoninėje 
klausinėjo apie tragediją. Pa
šautasis nekaltina mirusio bro
lio, verkia jo. Sako, kad šovė- 
jas visą gyvenimą praleido 
gyvendamas su motina ir juo- 
mi vienišas, bandydamas jį 
taisyti, jį gelbėti iš bėdų, į 
kurias jis vis patekdavo dėl 
girturho. Motina ir Cyril mal
daudavę Austino, kad jis tai
sytųsi, bet jis atsikirsdavęs, 
jog “ne jų biznis.” Apsibarda
vę. Po vieno tokių apsibarimų, 
motiną ištiko■ apoplekcija ir ji 
mirė.

Tragedijos su broliu vakarą 
Cyril surokavęs motinos laido
tuvių bilas, išrašinėjęs čekius. 
Spėja, kad gaila motinos jį 
paveikė. Atėjęs į nemiegančio 
brolio kambarį pasakęs: “Tu 
užmušei motiną.” Ir paleidęs 
šūvį.

Newarkui vandens tiekimo 
vyriausias inžinierius Capen 
sako, kad New Jersey tikriau
sia pritrūks vandens šią vasa
rą. Įspėja, jog iš Wanaque re
zervuaro vandens išleidimas 
daugėja, o toje srityje lietaus 
buvo 5 coliais mažiau, negu 
būdavo.

Suėmė jaunukų grupę
Williamsburge policija su

ėmė 5 jaunukus gengsteriukus, 
kurie išdidžiai vadinęsi save 
Burglary, Inc.

Sakoma, jog pasivadinimas 
pilnutinai atitiko vardui. Vie
no bute radę čielą arsenalą 
vagių ir plėšikų naudojamų 
įrankių. Rasti 6 medžiokliniai 
šautuvai, 1,000 patronų, kito
kių šovinių, šautuvai buvę iš
vogti iš krautuvės.

Vyrukai yra 13 iki 17 metų. 
Keturi jauniausieji perduoti 
vaikų teismui, o vyriausias su
laikytas po $2,500 kaucija.

Siūlo bausti nešvarių 
žurnaliukų pardavėjus

Brooklyno prokuroras Sil
ver įspėjo pornografinių žur
naliukų pardavinėtojus, kad 
po liepos 1-mos gali pradėti 
bausti už jų pardavinėjimą. 
Mat, įeis ,galion naujas įstatas, 
kuriuo vadovaujantis gali 
bausti leidėją, pardavėją ar 
šiaip skleidėją tokių spausdi- 
nių, jeigu* jie patektų į rankas 
jaunesniems 18 metų amžiaus.

Prasikaltusiems pabauda ga
li būti $500 pinigais, arba me
tai kalėjimo. Gali bausti ir 
abiemis sykiu.

Algų plėšikai
Praėjusį trečiadienį Wil

liamsburge šienavosi algų plė
šikai, atlankė dvi netoli viena 
kitos esančias įstaigas.

Pirmasis įvykdytas vos tik 
atidarius Times Square Stores 
raštinę prie 314 Scholes St. 
Paslas buvo ką tik sugrįžtąs iš 
banko su $5,812 algoms išmo
kėti.

Antrasis apiplėšimas įvyk
dytas Automatic Metai firmos 
raštinėje, 315 Berry St. Ten 
atėmė $4,000.

CINEMASCOPE EINA J HONG KONGĄ 
DRAMA MEILĖS IR AVANTOROS!

CLARK GABLE SUSAN HAYWARD 
in SOLDIER of FORTUNE 
ROXY TEATRE, 7th Ave. lr 50th St. 

.... ...... ..

Pagerbs Anna 
Louise Strong

Pastaraisiais heleriais me
tais gyvenanti vakarinėse vals
tijose darbuotoja Anna Louise 
Strong šiomis dienomis bus 
newyorkieciu viešnia. Pasinau
dodamos ta proga, newyorkie- 
tės moterys iš Amerikos su 
Tarybų Sąjunga Draugingu
mui Tarybos rengia susitikimą- 
arbatėlę. Iškaščiams padengti 
ims po $1 įžangos.

Pobūvis įvyks birželio 7-tos 
prievakarį, tuojau po darbo, 
tarp 5:30 ir 8 valandos, Jugo
slavų salėje, 405 W. 41stSt., 
New Yorke. Viešnios kalba 
numatyta prasidėsianti 6:30.

Gubernatorius ir 
majoras pritaria ly
gybei gavime buto

New Yorko gubernatorius 
Harrimanas ir majoras Wag- 
neris pilnutinai pritaria įvedi
mui ir griežtai vykdymui įsta
to prieš diskriminaciją namuo
se. Jie abu pasiuntė savo at
stovus tam tikslui šaukiamon 
konferencijon Washingtone. 
Sakoma, jog abu nusivežė įga
linimą reikalauti, kad niekas 
nebūtų atstumtas nuo buto 
dėl rasės, spalvos, religijos, ar 
tautinės kilmės.

Pati New Yorko valstija ir 
miestas jau yra apsirūpinę to
kiais vietiniais įstatais. Ilarri- 
manas pasirašė valstijinį Met- 
calfe-Baker įstatą, o Wagne- 
ris — miestinį Sharkey- 
Brown-Isaacs įstatą.

Nori vėl pakelti 
telefono kainą

New Yorko Telephone Co. 
teisme laimėjo leidimą vėl rei
kalauti, kad valdinė įstaiga 
Užgintų jos prašymą leisti pa
kelti kainas. Jeigu tas prašy
mas būtų patenkintas, firma 
bėgiu vienerių metų gautų 
$68,850,000 ekstra pajamų. 
Vartotojams namuose tas 
reikštų nuo 75 centų ir dau
giau per mėnesį pakėlimą, o 
bizniams po $2 ir aukštyn.

Gordon Smilovičh, 32 m., 
apartmentinio namo prižiūro- 
vas, mirė iškritęs ar iššokęs iš 
savo buto 3-me aukšte. .

Newarke, ekspreso stotyje, 
milžiniškas presas pasuko iš 
savo vežu, 1,150 svarų svoriu 
trenkė darbininkui Donald 
Johnson galvon,ją sutriuškino.

LYRICAL LOVE . . .Eleanor 
Parker, as the famous singer . 
Marjorie Lawrence, and Glenn 
Ford, as Dr. Thomas King, the 
man she marries in “Interrupted 
Melody,“ M-G-M’s lyrical love 
story in CinemaScope anti color, • 
highlighted by some of the 
world’s greatest music. The new 
film is based on Miss Lawrence’s 
dramatic life story.

ATOSTOGOMS
Greenwood Lake. Point Lookout 

Hotel. Tel. Greenwood Lake 7-8521. 
Tarptautiškas valgis. Šviesūs kam
bariai.. Tekantis vanduo. Graži apy- 
linka.

F. H. Stephaji, sav.

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED-MALE HELP WANTED—FEMALE

Superintendent, Handymen 
Porters.

For Apartment Houses
MULLER AGENCY

403 Bridge St., Brooklyn
UL. 5-3852

Nuodijimu kitų, jinai 
norėjo saviems gero

New Yorke areštuotą klubų 
dainininkė Laura Thomas. 24 
metų, įtarta esant vadovaujan
čia narkotikų skleidėjų grupės 
agente.

Policija sako, jog jinai tei
sinosi tai dariusi dėl to, kad 
norinti savo dviem kūdikiams 
gero gyvenimo. Raportai sako, 
kad ir to gero supratimas pas 
ją vaikiškas ar svaigimu pa
remtas — jos butas užgriostas 
žaislų-žaisleliais, niekų-nieke- 
liais, visai nereikalingais 4 ir 
18 mėnesių vaikams.

NEMOKAMAI PASITARIMAI
Be Obligacijos

Nauja Idėja Del

DIRBTINŲ KRŪTŲ
Po Operacijos

Šaukite REgent 4-4630
BERMAN’S

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

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

Licensed 
GUSTAFSON & CLARE

EMPLOYMENT AGENCY 
The Highest Class of Domestic Help 

for private families exclusively 
Special Attention to Newly 

Arrived Girls or Women 
135 E. 58th St., New York 22 

Room 36-37

FISHING & BOATS

HOWARD BEACH

SABALO
CHARTER FISHING 

Capt. Bill Schmitt 
NOW BOOKING 

VI. 3-8324

MASSEPEQUA
PLENTY OF FLOUNDERS

GUS’ FISHING STATION
BAIT — MOTORS — BOATS 

Ft. of Alhambra Rd. PY. 8-9829

CAPT. GREGORY’S
FISHING STATION

Leaves Daily Captree. 8 A. M.
Boats, Motors, Bait, Tackle Turn 

right on Wellwood Ave., and
Merrick Rd. (at Diner).

Lindenhurst 5-2910

GREENPORT 
Weakfish—Porgies 

Išnuomojame Laivus 
TEX I Open Boat, kasdien, lik ne 

šeštadieniais ir sekmadieniais. 
TEX II Išplaukia šeštad. ir sekrnad. 
7 v. ryto, nuo MITCHELL’S PIER 

MITCHELL’S MARINA 
Greenport 7-0430. Baras, Restaur., 

. Viešbutis

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

i MATTHEW Aji
BIJYUS• I

;; (BUYAUSKAS) • ’
■ i . ’ •

:: laidotuvių ::
: • direktorius ::
. ■ • •

:: 426 Lafayette St- ••
;; Newark 5, N. J. i:
- ’ MArket 2-5172 ••II ■ ■

4 pusi. Laisve (Liberty) Trečiad., birželio (June) 1,

NAMŲ DARBININKE
Guolis vietoje. 4 kambariai; 1 

moteriškė, kūdikis, einantis mokyk
lon. Lengvas skalbimas. Prie marių 
vasarą. $40. Turi kalbėti angliškai.

RH. 4-4092
(105-107)

HELP WANTED MALE

SUPERINTENDENT
Del Mid-Manhattan Apt. namo. 

Automatiškas keltuvas. Aliejaus ši
luma. Pečius išmatas deginti. Gaus 
2 rūmų apt. ant 1-mų lubų, taipgi 
ir pagelbininką. Pradžiai $47.50 j 
savaitę. MU. 3-2612.

REAL ESTATE

Rinktiniai medžiais apauginti lo
tai, 2 ir 3 miegrūmių namai. Idea
liški atsistatytojams. $6,950 ir aukš
čiau. Maži jmokėjimai. 80% mort
gage. Shells, nuo $3,200 aukštyn, 
pabudavoti. . Prie vandens nuosavy
bės, Peconic Bay. Marių maudynės 
už 5 minučių. Žuvavimas. Mos lai
kome atdarą visada. Ofisas ant’Sag 
Harbor, Bridgehampton Turnpike. 
SAG HARBOR 5-0224 —SAG HAR
BOR 5-0743.

(87-108)

Dėmesio! — Kings Point. ^4 rūmų 
namas, uždari porčiai, garadžius, 
aliejum Šildomas, lotas 50x200. Vai
siniai medžiai ir shrubs. $8,500.

Šaukite: Kings Park 2-4620
(103-106)

Farma. Arti University of Conn.—• 
Wilbur Cross Parkway. 100 akrų, 6,000 
dedančiųjų vištų, patalpa 15 rūmų 
namas. Didelė barn, 700 vaisinių 
medžių. Registruotas žuvavimui prū
das. Viskas ant U.S. Highway. Len
gvi išmokėjimai, prieinama kaina, 
rašykite: John Slowick, West Wil
lington, Conn. Tel. Storrs GA. 9- 
9844.

(103-109)

Parduoda Savininkas — Westbu
ry (išvažiuoja j California birže
lyje). 2 aukštų, 4 miegrūmiai, dide
lis gyvenamasis rūmas, moderninė 
virtuvė, skalbykla, išklota divonais. 
Apdaryti porčiai. Ant kampo, gra
žiai medžiais apaugta. Arti krautu
vių, naujų mokyklų ir stoties. Tin
kama profesionalui. $27,500. Kvie
čiame pamatyti. EDgcwood 3-2405.

(104-110)

Parduoda Savininkas —Lake Purdy. 
Apskritų metų namas, ranch gi
liaus. 3 miegrūmiai, ugnavietė, /’nu
einama iki geležinkelio. Ežero pri
vilegijos. Arti mokyklų. RcilJa pa
matyti, kad įvertinti. Greitam par
davimui tiktai $19,000.

Tel. CRoton Falls 7-3894.
(106-108)

Eastchester — Budavotojo specia
ls, mūro ir akmens, 3 miegrūmiai, 
1% maudynių, garadžius, skiepas, 
Lawrence Ave. ir Leewood Drive. 
$25,750. SP. 9-6614.

(106-108)

Parduoda savininkas — Grasmere, 
Staten Island. Akmeninis namas, 8 
rūmų, ant kampinio loto, profesio
nalų sekcioje. 2 tile maudynės, jbu- 
davotas garadžius. Darykite pasiū
lymą. Arti mokyklų. Pamatymas 
pagal sutarti. GI. 7-7101.

(106-109)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Parduoda savininkas. Valymo, da
žymo ir pertaisymo krautuvė (Tai
loring). Gera vieta. Greitam parda
vimui tiktai $2000.
Yonkers 5-0728—9 A. M. — 6 P4JT.

(105-107)

Parduoda Savininkas—Staten Island. 
Luncheonette, saldainiai, ice cream, 
soda fountain, laikraščiai. 7 rūmų 
apartmentas. (Pilna randa tiktai 
$130 į mėnesi). 60 metų kai įsteig
tas. Priešai Staten Island ligoninę. 
Tiktai $6,500. šaukite GI. 7-9298.

(105-107)

Parduoda Savininkas — Cleaning 
plant-krautuvė — Richmond Hill, 
N. Y. $550 savaitinių jeigu. All drop. 
Be manadž.erio. Kiti interesai verčia 
parduoti už $12,000. Lengvas išmo
kėjimas. Šaukite: VI. 8-5567.

(105-107)

Parduoda Savininkas. 2 šeimų na
mas su pilnai įrengta dirbtuvė: 
“House Coats’’ išdirbystė. Su 22 
mašinom. Turi parduoti iš priežas
ties nesveikatos. 233 Prospect Ave., 
Brooklyn. Šaukite savininką šešta
dieni, sekmadieni arba darbo dieno
mis del pasimatymo: ST. 8-3261.

(105-108)

RESTAURANTAS. Up State New 
York. Pilnai įrengtas. 50 sėdynių. 
Prie stalų ir countęr’io patsrnhvi- 
mas. Kartu ir 4 rūmų apartmSftas 
su bizniu. Tiktai $175 į mėnesi Dėl 
greito pardavimo $10,000.

Port Jervis 4-4164.
(106-112)




