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KRISLAI
Ar vyks Maskvon? 
Geros valios neužtenka.

Keistas galvočius.
Dėl didžiųjŲ pikniku.

Rašo A. Bimba

Kolumnistas David Lawren
ce filosofuoja apie prezidento 
J^Tsenhowerio kelionę Europon 
į Kiurių Didžiųjų konferen
ciją. Jis gausiąs užkvietimą 
sakyti prakalbas Londone ir 
Paryžiuje.

Bet, girdi, gali ateiti pakvie
timas ir iš Maskvos. Gal Bul
ganinas, gal jo gerai pažįsta
mas Žukovas gali jį pakviesti. 
Ar mūsų prezidentas tokį pa
kvietimą priimtų

Įdomus klausimas. Mr. Law
rence griežtai draudžia prezi
dentui net ir sapnuoti apie 
kelionę Maskvon.

Būtų įdomu, jeigu Sovietai 
mūsų prezidentą pakviestų, o 
jis dar kartą socialistinio 
krašto sostinę aplankytų. Man 
atrodo, kad iš tokios kelionės 
žalos niekam nebūtu.

Tikėsite ar ne, bet dar ir 
šiandien piktoji rasinė segre
gacija mūsų mokyklų siste
moje tebegyvuoja ir tebevei
kią 21 valstijoje, — beveik 
pusėje visos šalies.

Paskutinis Aukščiausio Teis
mo nutarimas padėties nepa- ■ 
taisys. Jis segregacijos panai
kinimą faktinai palieka tų 
valstijų “gerai valiai.” Vienas 
(liksi k ratas pradžiugęs suriko: 
“Tai reiškia, kad pas mus se
gregacija dar galės gyvuoti iš
tisą šimtmetį

Taip ir atsitiks, jeigu viskas 
priklausys nuo tos “geros va
lios.” Jau per keletą šimtų mo
tų bavo pasitikėta “gera va
lia,” bet niekas iš to neišėjo. 
Reikia griežto nutarimo ir 
griežto tokio nutarimo prave
dimo.

Nutarimą turime, bet prave
damas yra sabotažuojamas.

už kal- 
vandens 
šalinin-

pesimis- 
Gahriel

Nebe šiandien mes jau esa
me gimę, bet tiek diplomati
nių manevru, veiksmų, šokinė

simų ir straksėsimų dar nebu
vome matę. Man tas patinka. 
Tas reiškia, kad atomine bom-

• ba visus išgązdino ir 
ffceriaus užpylė šalto 
visiems naujojo karo 
k-ams.

Net toks užkietėjęs 
tas, kaip “radijūšas”
Heater, aną vakarą turėjo pri
pažinti, kad naujo karo pavo
jus yra labai atslūgęs.

Kai mūsų diplomatai kalba, 
tai kanuolės tyli.

Mes seniai labai griežtai
• stojome už pasikalbėjimus ir 

susikalbėjimus, už pasitarimus 
ir susitarimus, už visų, net ir 
pačių didžiausių tarptautinių 
klausimų sprendimą žodžiais, 
O ne kulkomis.

Džiugu, kad šita filosofija 
paima viršų. K

Pasaulinės taikos ir socializmo statybos labui

SOVIETAI IR JUGOSLAVIJA NUTARĖ BENDRADARBIAUTI
Lakūnai pasakė, 
kad kinai juos 
gerai traktavo
Honolulu. — Keturi lakū

nai, kuriuos kinai išlaisvi
no, davė pirmą interviu 
spaudos atstovams. Jie pa
žymėjo, kad per maždaug 
dvejus metus, kuriuos jie 
praleido Kinijos kalėjimuo
se, jie buvo gerai ir žmo
niškai traktuojami.

Tie lakūnai buvo kinų lai
komi, nes juos pašovė virš 
Kinijos teritorijos Korėjos 
karo metu. Vyriausias jų
jų, pulkininkas Edwin L. 
Heller, pasakė, kad jie pri
sipažino kaltais, nes “kinai 
turėjo visus įrodymus.”

Jie sakė, kad jiems bu
vo duodama skaityti komu
nistinė literatūra. Vienas 
lakūnų išsireiškė, kad “te
orijoje komunizmas skam
ba gerai,” bet jis nežino 
apie praktiką.

Pasitikti išlaisvintuosius 
lakūnus jau atskrido jų gi
minės.

Parinks 12 U. S. A. farmeriu, 
kurie vyks j Tarybų Sąjungą

Washingtonas. — Valdžia 
igaliavo lowos Valstijos Ko
legiją ir kelias kitas įstai
gas, kurios surištos su že
mės ūkiu, parinkti 12 pri
vatinių piliečių, farmeriu ir 
ūkio ekspertų, kurie vyktų 
Tarybų Sąjungon.

Kaip yra žinoma, Sovietai 
pakvietė tokia delegaciją 
atvykti. Tarybinių kolūkie
čių delegacija atvyks Ame
rikon.

Wa^hingtona^. — Valdžia, 
patiekė senato patvirtini
mui Austrijos taikos su
tartį.

, tus milijonų dolerių.
Allen W. Dulles labai susi

rūpinęs socialistinio krašto 
ateitimi. Jis esąs įsitikinęs, kad 
Sovietus pražudys niekas ki
tas, kaip perdidelis Sovietijos 
žmonių išsilavinimas. Sovietai, 
girdi, kepte kepa inteligentus, 
mokslininkus, inžinierius, tech
nikus, profesorius, muzikus, ir 
kitokius profesionalus. O kai 
jų pasidarys perdaug, Sovie
tams bus “kaput.”

Tokios keistos galvosenos 
dar nebuvome girdėję. Mr. 
Dulles turėtų gauti medalį už 

| tokį gudrų išradimą.
Mūsų valstybės sekretorius 

John Foster Dulles turi brolį 
Allen W. Dulles. Šis irgi uži
ma aukštą vietą. Jis yra Cen
tral Intelligence Agency di- 
i^ktorius. Jis samdo, diriguoja 
ii*rkomandiruoja visus redera- 
linius šnipus, kurių užduotis 
darbuotis svetimuose kraštuo
se. Tų gi šnipų yra nesuskaito
ma armija. Jo agentūra kas
met tam tikslui išleidžia šim-

Ar žinote, kad jau tiktai 
vienas trumpas menesis bepa
liko iki Laisvės didžiųjų pik- 
kų? Abudu piknikai, kaip jau 
žinote, įvyks liepos 3 d.—vie
nas Brooklyne, kitas — Mon- 
telloje.

Ar jau viskas padaryta, kas 
reikalinga ir turi būti padary
ta, prisiruošimui prie šių pik
nikų ?

Abi šalys pasisakė už visos Eu ropos saugumo paktą, už kiny 
teisę išlaisvinti Formozą, už pasikeitimą patyrimo žiniomis 
socializmo statyboje, už suvienytą ir demokratinę Vokietiją
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Paskutiniai
pranešimai

Belgradas. — Pasitarimai 
tarp aukščiausių Tarybų 
Sąjungos ir Jugoslavijos 
vadų pasibaigė. Išleistas 
bendras pareiškimas, po 
kuriuo Tarybų Sąjungos 
vardu pasirašė premjeras 
Bulganinas, Jugosl a v i j o s 
vardu prezidentas Tito.

Pareiškimas sako, kad 
abi šalys 'laikosi vienodo 
nusistatymo pagrindiniais 
santykių klausimais. Taip
gi iškelta, kad abi šalys 
laikosi nuomonės, jog tin
kamos sąlygos egzistuoja 
pasaulyje taikos ir socializ
mo vystymui. Kaslink so
cializmo, deklaracijoje sa
koma, kad Tarybų Sąjunga 
ir Jugoslavija pasikeis 
tyrimų informacija jo 
tyboje.

Bendroji deklaracija 
mažai sukrėtė Vakarų 
litikus, nes ji lemia
glaudesnį Jugoslavijos ben
dradarbiavimą su Tarybų 
Sąjunga, negu buvo numa
tyta.

Paskutinė derybų sesiia 
įvyko ketvirtadieni. Joje 
anksčiau išdirbta deklara
cija buvo patvirtinta, dar 
padarant kelius paskutinės 
minutės pataisymus. Ser- 
bų-kroatų kalboie ją per
skaitė Jugoslavijos užsie
nio reikalų ministras Koca 
Popovic, rusų kalboje TSRS 
užsienio reikalų vice-minis-

pa- 
sta-

ne- 
po- 

daug

Britų ekspedicija pasiekė 
kitą Himalajų viršukalnį

Londonas. — Britų alpi
nistų (kalnų laipiotojų) 
ekspedicija užlipo ant Kan- 
čenjungos kalno Himala
juose, aukščiausio iki šiol 
nepasiekto viršukalnio; Pra
eitais metais, kaip, žinoma, 
maišyta britų-australiečių - 
nepaliečių ekspedicija pa
siekė Everesto viršukalnį, 
aukščiausią kalną pasauly
je.

Končeniungos kalnas vra 
28,146 pėdų aukščio. Už
lipintas ant jo buvo skaito
mas dar sunkesniu, negu 
ant Everesto, ir daugiau 
žmonių užsimušė, bandant 
pasiekti tą viršukalnį^ ne
gu bet kuri kitą kalną pa-, 
saulvje. Kalnas randasi 
Indijos - Nepalio rubežiaus 
srityje.

Londonas. — Čia sklei
džiami gandai, kad Molo
tovas atsistatydins ir jo 
vietą užims “Pravdos” re
daktorius šepilovas.

ORAS NEW YORKE 
Apsiniaukę, vidutiniai vėsu.

Europos saugumo paktas
Bendroji deklaracija pa

sisako prieš karinius blo
kus ir už visos Europos 
vieną saugumo sistemą, tai 
yra, nepuolimo paktą, ku
rį pasirašytų Vakarų ir Ry
tų valstybės. Taipgi pasi
sakoma už kuo didesnę pa
ramą Jungtinių Tautų prin
cipams.

Jugoslavija ir Tarybų Są
junga taipgi laikosi vieno
dos nuomonės, kad atomi
niai ginklai turėtų būti už
drausti, kad būtu ei narna 
link laipsniško nusiginkla
vimo.

Liaudies Kinijos teises j
I

Liaudies Kinija būtinai 
turi būti priimta j Jungti
nes Tautas, sako bendroji 
TSRS-Jugoslavijos deklara
cija. Kinija taipgi turi pil
ną teisę valdyti visa jos te
ritoriją, įskaitant Taivanį- 
Formozą. Tarybų Sąjunga 
ir Jugoslavija taipgi pažy
mi, kad Azijos-Afrikos ša
lių konferencija, kuri' įvy
ko Bandunge, buvo teigia
mas reiškinys. Abi .šalys
sveikina Bandungo konfe-| vertėjo pareigas, 
rencijos nutarimus už tai
ką ir prieš kolonialę prie
spaudą.

Vokietijos suvienijimas

tras Gromyko. Po to abi 
kopijos, įrištos į raudonos 
odos apdarus, buvo pasira
šytos Bulgan|no ir Tito.
Socializmo ir taikos labui

Deklaracijoje sakoma, 
kad derybose 'nutarta sti
printi draugiškus ryši u s 
tarp abiejų šalių, kad, re
miantis abiejų šalių siekiais 
ii’ interesais, bus bendra
darbiaujama pas aulinės 
taikos ir socializmo labui. 
Dar pridėta, kad objekty
vūs sąlygos ..taikai ir socia
lizmui egzistuoja pasaulyje 
dabar.

Bendradarbiavimas tarp 
Jugoslavijos ir Tarybų Są
jungos, kaip tarp dviejų 
socialistinių shlių, deklara
cijoje minimas keliose vie
tose. Priešpaskutiniame pa
ragrafe sakoma, kad “abi 
valdžios nusitarė padėti ir 
palengvinti abiejų šalių vi
suomeniškoms organizaci
joms bendradarbiauti, įstei
giant ryšius ir pasikeičiant 
socialistiniu p a t y f i m u ir 
laisvomis nuomonėmis.’''

Nors deklaracija nemini 
b e n d r a d a r b iavim o tarp 
abiejų šalių valdančių par
tijų (Tarybų Sąjungos Ko
munistų Partijos ir Jugo
slavijos Komunistų Lygos), 
šis punktas lemia ką tai
panašaus, sako stebėtojai. | Vokietija turi būti suvie-

nyta kaip taikinga ir de
mokratinė valstybė,- sako 
deklaracija. Vokietijos vie-, 
nybė turi būti paremta “jos 
žmonių norais ir Europos 
saugumo pamatu.” Stebė
tojai sako, kad tas punktas 
pilnai atitinka tarybiniam 
nusistatymui Vokietijos 
reikale.

Deklaracijoje pasisakyta 
sekamais klausimais:

Stiprinti prekybą 
abiejų šalių;

Stiprinti kultūrinį 
dradarbiavimą;

Pasikeisti, laisvanorišku 
pamatu, vienos šalies kitoje 
šalyje gyvenančiais pilie
čiais.

Atsisveikinimo banketas
Atsisveikinimo banketas 

įvyko pakilusioje ir drau
giškoje nuotaikoje. Tito, 
C h r u š č iovas, Bulganinas, 
Kardelij, Pijadė, Gromyko, 
ilgai ir neformaliai kalbė
josi, visi naudodami rusų 
kalbą. Kuomet užsienio 
laikraštininkai statė klau
simus Chruščiovui, Tito ėjo

ben-

Fordo darbininkai., nelaukdami, 
daugelyje vietŲ jau streikuoja
Detroitas. — Nors strei

kas oficialiai yra atidėtas 
iki pirmadienio ir derybos 
dar eina, Fordo darbinin
kai, tai vienur tai kitur, 
jau streikuoja. Pirmieji 
sustreikavo Fordo fabriko 
South Chicagoje darbinin
kai. Jie metė darbą ket
virtadienį, manydami, kad 
tą dieną streikas prasidės 
ir Detroite. Kai detroitie- 
čiai streiko nepradėjo, chi- 
cagiečiai visvien nutarė 
streiką tęsti.

Dabar pranešama, kad 
jau streikuoja 3,900 darbi-

ninku Levonia, Mich., 
brike, 2,850 Metuchene, 
J., tam tikras .skaičius 
džiuliame River Rouge 
brike Dearborne, Mich. 
tt.

fa-

di- 
fa- 

, ii1

Jau streikuojantieji dar
bininkai yra Įsitikinę, kad 
visuotinas streikas presides 
pirmadienį, vieną minutę po 
vidudienio. Unija (UAW- 
CIO) yra paskelbusi, kad 
streikas prasidės tuo laiku, 
jeigu kompanija nenusileis. 
Kol kas nėra žymiu, kad ji 
pasirengusi nusileisti:

Rasistinis teisėjas neleis statyti mokyklą be rasizmo
f Washingtonas. — Virgi

nijos teisėjas Leon M. Ba- 
zile patvarkė, kad Hanove
rio apskrities mokykla ne
turi teisės naudoti savo 
fondų naujam pastatui, nes 
ta mokykla yra nutarusi 
priimti negrus, lygiai kaip 
baltuosius.

Šis rasistinis vietinis tei-

sėjas' įgavo teisę daryti to
kį sprendimą todėl, kad 
aukščiausias teismas Wa
shingtone paliko desegrėga- 
cijos klausimą vietinių teis
mu rankose, v

Tokyo. — Nežiūrint japo
nų protestų, amerikiečiai 
'tęsia artilerinius manev
rus prie švento Fuži kalno.

Iš Maskvos buvo specia
liai atskridusi baleto trupė, 
kuri davė perstatymą di
plomatų korpusui ir kitiems 
svečiams.

Menonas išskrido Londonan, 
atvyksiąs ir Wasbingtonan

Londonas. — Premjeras 
Edenas pareiškė, kad gele
žinkelių streikas “kaip nors 
turės būti baigtas.” Strei
kuojantieji geležinkelių 
garvežių mašinistai atsako:- 
“Pakeliant mūsų algas.” '

New Yorkas. — Demo
kratų vadas Stevensonas 
sako, kad Eisenhowerio ad
ministracija kalta, kad ne
prirengė tinkamo plano, 
kaip teisėtai išdalinti Saiko 
skiepus. Stevensonas kal
bėjo New Yorko universi
teto Bellevue medicinos 
centre. Ant platformos prie 
jo radosi ir Dr. Salk.

Belgradas. — Tarybinių 
vadų delegacija išskrido 
Maskvon.

Maskva.—čia daromi pla
tūs prisiruošimai iškilmin
gai priimti Indijos premje
rą Nehru, kuris atvyks se
kančią savaitę.

Buenos Aires. — Argen
tinoje panaikintas įstaty
mas, kuris iki šiol vertė vi
sus mokinius mokintis reli
gijos.

San Francisco. — Repu- 
blikonų nacionalis pirmi
ninkas Leonard Hall tvirti
na, kad Eisenhoweris kan
didatuos.

Londonas.—čia atskrido 
Krišna Menonas. Jis sake, 
kad keturių amerikiečių la
kūnų išlaisvinimas Kinijo
je atidaro duris bendram 
susitarimui Tolimuose Ry
tuose.

Sofia.—Chruščiovas, Bui-
New Delhi. — Vyriausias ganinas ir kiti tarybiniai 

Indijos diplomatas Krišna vadai sustojo Bulgarijos 
Menonas, kuris tik sugrįžo sostinėje pakelyje namo iš 
iš Kinijos, išskrido Londo- Belgrado. Stotyje juos su- 
nan. Iš ten jis atvyksiąs į į tiko Bulgarijos vadai. 
Washington^ ir paskui i 

I Ottawa.
Kinijoje Menonas turėjo 

ilgus pasikalbėjimus su čou 
En-lajum. Manoma, kad 
jis žymiai . prisidėjo prie 
keturiu amerikiečiu išlais
vinimo iš Kinijos kalėjimo.

Į Ameriką Menonas at
vyks birželio 10-tą. Mano
ma, kad jis amerikiečiams 
perduos konkrečius pasiū
lymus iš Liaudies Kinijos 
pusės, kaip galima norma
linė šių dviejų šalių san
tykius.

Pittsburghas. — Apie 6,- 
000 Westinghouse Electric 
darbininkų išėjo į streiką, 
nes kompanija vienai savai
tei atleido iš darbo 1,100 
darbininkų. Anie taip buvo 
kompanijos nubausti, nes 
streikavo vieną dieną, pro
testuodami prieš netinka
mas darbo sąlygas. Darbi
ninkai priklauso prie CIO.

Senatas pasisakė už trijų 
su puse bilijono paramą

Washingtonas.— Senatas 
59-iais balsais prieš 18 pa
rėmė Eisenhowerio planą 
išleisti dar $3,530,000,000 
karinei pagalbai užsienio 
šalims. Prieš tą planą, no
rėdami ji aprėžti, stojo izo- 
liacionistiniai republikonai. 
Demokratai rėmė Eisenho- 
werį. Tik 7 jų balsavo prieš.

Senatorius Knowlandas 
stojo už tai, kad bent pusė 
tos duodamos pagalbos bū
tų duodama paskolų, o ne 
aukų, formoje.

Jungtines Tautos. — Ge
neralinis sekretorius Ham- t 
marskjoldas sako, kad Izra
elio - Egipto santykių ge
rėjimui kol kas nesimato \ 
vilties.
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’ TEBETRIUKŠMAU.JA
VLIKAS IŠLEIDO triukšmingą atsišaukimą, ragi- 

‘ nantįisavo pasekėjus minėti birželio 15 d.
1940 metų birželio 15 d., kaip žinia, žlugo fašistinis 

režimas Lietuvoje. Smetona su savo tūlais sėbrais stri
magalviais išbėgo iš Lietuvos pas Hitlerį prieglaudos 
ieškoti.

Lietuva patapo laisva. Įsikūrė Liaudies vyriausybė, 
sp prezidentu Justu Paleckiu priešakyje.

Išbėgę iš Lietuvos mūsų tėvų krašto liaudies priešai 
. nebegali pamiršti tos jiems baisios dienos. Dvarinin- 
. kams, fabrikantams, visokiems liaudies priešams ta die
na yra labai baisi, nes jie tą dieną pasijautė “sirato- 

ę tnis.” Bet Lietuvos liaudis 1940 metų birželio 15 dieną 
.skaito didžiulio pasisukimo į gerąją, laimingąją pusę 
J$tena.

Iš karto įvairaus plauko lietuvių tautos priešai, 
Amerikoje minėdami birželio 15 dieną, ragino savo pa- 
rękėjus badauti, pasninkauti, nors jie patys ėdė ir gėrė. 
Pamatę, kad jų balso nieks neklauso, atsisako pasnin- 

t kauti ir artimi jų pasekėjai, buržuaziniai nacionalistai 
. pradėjo plepėti kitaip. Dabar jų Vilkas ragina savo 
. pasekėjus kalbėti, rašyti niekalus prieš Tarybų Sąjungą 
(žinoma, ir Lietuvą), agituoti už naują karą, nes, esą, 

J^g-era valia ir teise pagrįstas sugyvenimas su Sovietais 
nėra įmanomas.”

Girdi: “Mes turime griežtai reikalauti, kad mū
sų valstybės likimas nebūtų be mūsų pačių sutikimo 

* sprendžiamas.”
‘ Kokie gudrūs tie politiniai Vliko šarlatanai!

Jie pamiršta, kad Lietuvos likimą sprendžia pačios 
i Lietuvos žmonės, o ne jų priešai, kurie padėjo Hitleriui 
"Lietuvą engti, kurie paskui pabėgo pas Hitlerį prie
glaudos ieškoti!

, Na, bet tegu jie plepa. Palaiminti ubagai dvasioje. 
Mes nemanome, kad nusišpicavusių Hitlerio politikie- 

. rių jr kitų panašių šarlatanų balso bent vienas pado
rus lietuvis klausys.

VARSA VA ATSISTATO
Į

CLINTON DANIEL, niuyorkiškio Timeso kores
pondentas, apsilankė Varšavoje, Lenkijos sostinėje.

Ir jis pripažįsta, kad Lenkijos Demokratinės Res- 
' publikos sostinė greitais teippaįs atsistato. Tiesa, dar 
yra griuvėsių, dar yra neatstatytų namų, dar su butais 

■ žmonės turi bėdų, nes jų vis dar stoka, tačiau koresr 
pondentas pripažįsta, jog Lenkijos liaudiškoji vyriausy
bė kreipia didžiausio dėmesio, kad miestas būtų juo 
greičiau atstatytas ir sumodernintas.

Einant naujuoju vyriausybės patvarkymu, kiekvie- 
-name Varšavos bute turi būti maudyklė-vonia; neuž
ilgo visi namai bus apšildyti “štymu,” pareinančiu iš 

• centrinių apšildymo vietų.
Vyriausybė kreipia dėmesio, sako korespondentas, 

kad juo daugiau sugriautų, gražių pastatų būtų at- 
steigti tokiais, kokiais buvo prieš karą. Mat, daug Var- 

...gąvos didesnių pastatų buvo pastatyti žymių pasaulio 
architektų, ypatingai itališkų meistrų.

Kitais žodžiais, Lenkijos liaudiškoji vyriausybė žiū
ri, kad sostinė būtų ne tik patogi gyvenimui, bet kad ji 

. turėtų ir “skonį.”
Prieš karą Varšuva turėjo apie 1,200,000 gyventojų. 

Karo metu hitleriniai niekšai buvo miestą beveik visiš* 
kai sugriovę, šiandien Varšavoje jau ir vėl gyvena apie 

*1,000,000 žmonių. Visa tai ir parodo, kokį didelį pro* 
‘ gresą laisva lenkų tauta padarė savo sostinės atstatyme.

SVARBUS MITINGAS
GEGUŽES 16 d. vakarą niuyorkiškėje Carnegie Hall 

jvyks didžiulis masinis mitingas paminėjimui dviejų 
metų nuo Juliaus ir Ethelės nužudymo.

. ' Tame pat mitinge bus reikalauta laisvės inžinieriui 
rMorton Sobell’ui, kuris buvo kartu su Rosenbergais teis/ 
*tas ir nuteistas 30 metų įkalinimo.

Morton Sobell, kaip žinia, yra uždarytas Alcatraz 
galėjime, Kalifornijoje. Šis kalėjimas turi žiauriausią 

-režimą, neg jin siunčiama tik patys aršiausieji krimina- 
:Jjstai, kuriuos pavojinga laikyti kituose kalėjimuose.

Aiškus dalykas, mokslininkui Morton Sobell ten ne 
vieta, Jis ten uždarytas su tam tikrais išskaičiavimais 
—keršto išskaičiavimais—ir turėtų būti iš ten juo grei
čiau iškeltas į kitą kalėjimą.’

Be to, iškilo visa eilė duomenų, rodančių, kaip ne- 
'‘teisingai jis buvo nuteistas. Dėl to žmonės ir reikalau
ja Jam naujo teismo.

Todėl ir šis mitingas, kaip sako William Patterson, 
Civilinių Teisių Kongreso vadovas, turi, būti didelis ir 
reikšmingas.

J&X'. ' ' ...........  AiA.lirr.rJ ■ . i'-IJt l.in/H' ' r.............u- . . r ■ ■ r*
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GEGUŽĖS PIRMOSIOS ' 
MINĖJIMAS LIETUVOJE

Šiemet Lietuvoje Gegužės 
Pirmosios minėjimas buvo 
itin iškilmingas, nes šiemet 
Lietuva pasiekė didesnių 
laimėjimų ekonom i k o j e , 
.moksle, mene, kultūroje.

Gegužės 4 d. laidoje Vil
niaus dienraštis “Tiesa” 
spausdina iš keturių di
džiausių Lietuvos miestų— 
Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir 
Klaipėdos — koresponden
cijas apie įvykusias ten 
Gegužės Pirmąją darbo 
žmonių eisenas - demon
stracijas.

Mes čia paduosime kai 
kurias iš tų korespondenci
jų ištraukas.

Vilniuje:
“Gegužės saulės spindu

liai auksu nužėrė senąjį 
Vilnių, atgimusį Tarybų, 
valdžios metais. Lengvas ( 
ryto vėjelis plevena Gedi-; 
mino pilies bokšte vėliavą. 
Pro sprogstančius liepų ža
lius pumpurus raudonai 
šviečia vėliavų ir transpa- 
rantų šilkas. Ypatingai 
puošniai šiandien atrodo 
Tarybų Lietuvos sostinė!

“Šventiškos nuotaikos ku
pini vilniečiai renkasi prie 

•įmonių, įstaigų ir mokyklų J 
rikiuojasi į kolonas. Neper
traukiamu srautu demon
strantai eina Lenino aikš
tės link.

“Dešimtą valandą prasi
deda iškilmės. Į tribūną 
pakyla Lietuvos Komunis
tų partijos ir respublikos 
vyriausybės vadovai, TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos ir 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos deputatai, 
miesto partinės organizaci
jos ir miesto Darbo žmonių 
deputatų tarybos atstovai, 
gamybos pirmūnai, mokslo 
ir meno įstaigų darbuoto
jai.

“Didingai skamba TSRS 
ir LTSR himnų garsai.. 
Griaudžia artilerijos salvės. 
Fanfaros skelbia karinio 
parado ir miesto darbo 
žmonių demonstracijos pra
džią.
, “Tvirtomis kaip plienas 
gretomis pro tribūną žy
giuoja ištvermingi ir drą
sūs tarybiniai kariai. Jie 
šiandien demonstruoja pui
kią politinę - kovinę pa
rengtį, savo pasiryžimą bu
driai saugoti tarybinės 
liaudies taikų ir kūrybingą 
darbą...

“Palengva tilsta nutols
tančių mašinų motorų ūži
mas. Pasigirsta muzika, 
dainos, linksmas jaunatviš
kas juokas. Su gėlėmis, vė
liavomis, transparantais ir 
šūkiais artėja Vilniaus 
moksleivių kolonos.

“Žygiuoją miesto sporti-- mybą. 
ninkai. Jie neša “Žalgirio,”
“Spartako.” “Dinamo,” 
“ K o 1 ū k iečio” laisvanorių 
sporto draugijų vėliavas, o 
taip .pat prizus, iškovotus 
respublikinėse, visasąjungi
nėse Varžybose.

‘‘Pro tribūna, eina Stalino 
rajono darbo žmonės. Šia
me rajone sutelkta didžioji 
dalis sostinės p r a m o n ė s 
įmonių. Vien per pastaruo
sius metus čia stoio rikiuo- 
tėn Plataus vartojimo elek
tros reikmenų gamykla, 
stambiausias respublikoje 
silikatinių plytų fabrikas, 
kuris kasmet pateikia sos
tinės statyboms dešimtis 
milijonų plytų. Pirmą kar
tą gegužinėje demonstraci
joje dalyvauja betono fa
briko kolektyvas.

“Artėja Lietuvos TSR 
akademinio operos ir bale
to teatro kolektyvas. Ko
lonos priešakyje mes ma
tome vieną iš' seniausių 
operos darbuotojų TSRS 
liaudies artistą Kiprą Pe
trauską. Plačius horizon
tus atvėrė tarybinė san
tvarka lietuvių tautos kultū- 
rai-nacionalinei savo forma, 
socialistinei savo turiniu. 
Greta senųjų meistrų išau
go nauji jauni operos ar
tistai. Teatras per palygin
ti trumpą laiką pastatė ei
lę naujų veikalų — operas 
“Audroje,” “Zaporo ž i e t i s 
už Dunojaus,” “Lakmė.” 
Nemažus laimėjimus, vys
tydami teatrinį meną, pa
siekė taip pat LTSR dra
mos teatras bei Vilniaus 
rusu dramos teatras, v

“Lenino rajonas — aukš
tųjų mokslo įstaigų rajo
nas. Čia veikiančiose tri
jose aukštosiose mokyklose 
mokosi daugiau kaip 5,500 
studentų. Rajono darbo 
žmonių kolonos priešakyje 
žygiuoja Vilniaus Valstybi
nio Vinco Kapsuko var
do universiteto studentų ir 
dėstytojų kolektyvas. Šim
tai jaunuolių, kurie šian
dien dalyvauja demonstra
cijoje, greit baigs universi
tetą ir išsiskirstys dirbti po 
visą respubliką.”

Kaune:
“10 valandą ryto Juliaus 

Janonio vardo aikštėje pra
sidėjo miesto darbo žmonių 
demonstracija.

“Pasirodo Požėlos rajono 
darbo žmonių kolonos. Ei
na tautiniais rūbais pasi
puošusios ‘Drobės’ fabriko 
darbininkės. Fabrikas pir
mojo šių metų ketvirčio 
planą žymiai viršijo, paga
mino daugiau kaip 30,000 
metrų viršurriplaninės pro
dukcijos.

“Juliaus Janonio vardo 
popieriaus įmonės darbi
ninkai paskutiniais metais 
kelis kartus padidino išlei
džiamos produkcijos kiekį. 
Į aikštę įsilieja ‘Sanito,’ 
garvežių depo, konteinerių 
fabriko ir kitų pirmaujan
čių rajono įmonių kolekty
vai. Štai ‘Pergalės’ turbi
nų gamyklos kolona. Kas
dien auganti, nuolat besi
plečianti, pirmoji respubli
koje turbinų gamykla Ge^ 
gūžės Pirmajai paruošė 
dovaną. Paskutinėmis ba
landžio mėnesio dienomis 
čia išleista nauja mažo pa
jėgumo energetinių turbi
nų partija. Gamykloje sėk
mingai įsisavintas pirmųjų 
vibraciniu malūnų surinki
mas. Šie malūnai įgalins 
mūsų respublikos statybi
nių medžiagų įmones žy
miai padidinti cemento ga- 

“Demonstrantų priešaky
je — ‘Inkaro’ kombinato 
kolektyvas. Inkariečiai šių 
mėtų pirmojo ketvirčio pla
ną žymiai viršijo. Po jų 
seka ‘Limos’ įmonės darbi
ninkų kolona, čia per pa
skutiniuosius penkerius me
tus audinių išleidimas pa
didėjo 164 procentais. ‘Kau
no vatos’ fabrikas iki Gegu
žės Pirmosios įvykdė penk- 
metini planą.

‘ “Aikštę vėl užplūsta jau
nimas. Tai Stalino rajono 
ąųkštujų mokyklų studen
tai. Tautiškais rūbais pa
sipuošę, dainuodami tarybi
nes dainas, šokdami, pro 
tribūną praeiną Politechni
kumo, Kauno Medicinos in
stituto ir kitų aukštųjų mo
kyklų auklėtiniai.

“Po demonstracijos pra
sidėjo masinės darbo žmo
nių vaikštynės. Kauno par
kuose, soduose, aikštėse 
įvyko koncertai, pasilinks
minimai.”

Šiauliuose:
“Gražiai pasipuošė mies

tas Gegužės Pirmajai. Kur 
nepažvelgsi, — plakasi rau
donos vėliavos, namų fasa
dai papuošti partijos ir vy
riausybės vadų portretais, 
ryškiai spindi auksinėmis 
raidėmis raudonuose aude
kluose įrašyti TSKP CK 
gegužiniai šūkiai.

“Pergalės aikštė'. Pamin
klo papėdėje įrengtą tribū
ną puošia šešiolikos broliš
kųjų tarybinių respublikų 
herbai, vėliavos. Į aikštę 
įsilieja miesto moksleivija. 
Gausi jų kolona. Dabar 
mieste mokosi 8,000 vaikų, 
Toliau žengia Pedagoginio 
instituto studentai. Šį pa
vasarį institutas išleidžia 
daugiau kaip 200 mokyto
ją- '

“Pro tribūną praeina so
cialistinio lenkty n i a v i m o 
nugalėtojas — ‘Elnio’ odos- 
avalynės kombinato kolek
tyvas. Čia 4 mėnesių pla
nas įvykdytas 104 procen
tais. Pastaruoju metu įmo
nėje žymiai pakilo darbo 
našumas, sutaupyta apie 
pusė milijono decimetrų 
chromo odos. Kolonos prieš
akyje žengia — pirmaujan
čio rantinės avalynės sky
riaus darbininkai. Kombi
nato darbininkų gretose 
žengia pirmūnai V. Žąvalis, 
Z. Vaicaitienė, E. Šatienė, 
sutaupę 22 tūkstančius 
kvadratinių decimetrų odos.

“Praeina ‘Verpsto” triko
tažo fabriko kolektyvas. 
Jis viršum 4 mėnesių pla
no išleido produkcijos už 
350,000 rublių.

“Daug naujų pastatų pa
staruoju laiku pastatė mie
sto darbo žmonėms Staty
bos trestas Nr. 4. Statybi
ninkai teisėtai didžiuojasi 
savo geniausiais žmonėmis 
—Vanagu, Jakubka, Nagu- 
levičiumi, kurie dienines už
duotis nuolat viršija du su 
puse karto.

“Demonstracijoje daly
vauja ‘Naujojo gyvenimo’ 
kolūkio atstovai. Tai bri
gadininkai— Urbonas, Ber- 
čas, Gabrilaitis. Jie visi 
gausių derlių meistrai. Vi
sasąjunginės žemės ūkio 
parodos dalyviai.

“Šiaulių darbo žmonės, 
dalyvavę geg u ž i n ė j e de
monstracijoje, parodė ne
palaužiamą pasiryžimą 
naujomis gamybinėmis per* 
galėmis stiprinti • socialisti
nės Tėvynės galybę—taikos 
tvirtovę.
• “Vakare miesto soduose, 
aikštėse vyko masinės dar
bo žmonių vaikštynės, pa
silinksminimai.”

Klaipėdoje:
‘•‘Išaušo gražus, saulėtas 

Gegužės Pirmosios rytas. 
Lygiai vienuoliktą valandą 
Montės gatvėje pasirodo 
pirmosios demonstrantu 
gretos.

“Moksleivių koloną pakei
čia socialistinio lenktynia
vimo nugalėtojas — Klai
pėdos jūrų prekybos uosto 
kolektyvas. Kiekvieneriais 
metais uostininkai pasiekia 
vis didesnius gamybinius 
laimėjimus. Per pastarąjį 
penkmetį darbo našumas 
čia pakilo beveik du su pu
se karto. Šiais metais čia 
sutaupyta daugiau kaip mi
lijonas rublių viršumplani- 
Uių lėšų.

“Su puikiais darbo lai

mojimais į Šventinę demon
straciją atėjo Klaipėdos 
konservų fabriko kolekty
vas. Kolonos priešakyje 
žygiuoja geriausios fabri
ko darbininkės Pakalnišky
tė, Jurevičiūtė, denines dar
bo užduotis įvyk d a n č i o s 
220-240 procentų.

“Prie tribūnos artėja 
uostamiesčio tekstilininkai. 
Pirmieji eina ‘Trinyčių’ fa
briko darbininkai. Dabar 
‘Trinyčių’ fabrikas yra vie
na iš stambiausių tekstilės 
pramonės įmonių Lietuvo
je. Neseniai čia į rikiuotę 
stojo naujas verpimo ce
chas, aprūpintas priešakine 
tarybine technika.

“Darniomis gretomis pro 
tribūną praeina tolimojo ir 
artimojo plaukiojimo žve
jai. Švenčių išvakarėse gau
ta radiograma, kurioje Lie
tu vos žvejai, šiuo metu žve
jo jantie ji tolimajame Šiau
rės Atlante, praneša apie 
keturiu mėnesiu žuvies su-

► V

gavimo užduoties įvykdy
mą.”

Binghamton, N. Y.
Paulina Yasilionienė su

grįžo iš Wilson Memorial 
Hospital, Johnson City, N. 
Y., kur ji išbuvo virš 2 mė
nesius laiko. Palengva 
sveiksta. Buvau užėjusi 
pas ją Laisvės reikalais. 
Pasikalbėjome. Ji atrodo 
gana gražiai, tik sakosi, jog 
dar negali viena išeiti į 
gatvę, dar negana stipri. 
Parodė man daug gražių ir 
vertingų dovanų, kurias ga
vo nuo savo giminių ir ar
timųjų draugų ir draugių, 
kaip vietinių, taip ir iš kitų 
miestų. O jau tų atviručių 
ir laiškų su gerais linkėji
mais jai pasveikti — gau
sybė.

Paulina yra gera ,rėmėja 
dienraščių Laisvės ir Vil
nies. Pirmiau, kada atsi- 

! naujino Laisvę, paaukojo 
$5, o dabar vėl $10. Taipgi 
Vilniai irgi $10 i “Leono 
Joniko Klubą,” kada jis jau 
yra išrinktas klubo prezi
dentu.

Paulina Yasilionienė dė
koja nuoširdžiai visiems ir 
visoms draugėms ir drau
gams už visokį jai suteiktą 
patarnavimą, atla n k v m ą, 
dovanas ir gėles, kurių at
siuntę jai būnant ligoninė
je ir į namus. Ligonė pra
šė;.

—Pasiųskite į Laisvę ma
no viešą padėką mano ar
timoms draugėms Annai 
Dzidulionienei, Helen Pa- 
giegalienei, Nellie Kazlaus
kaitei (Mrs. Cushion, slau
gei), taipgi seselei L. če- 
ponienei, kurios mane lan
kė kas dieną.

—Dėkinga už dovanas ir 
gėles, kaip viršminėtoms 
draugėms, taip ir kitiems: 
Stanley Vaineikis prisiun
tė raudonu rožių iš Flori
dos; Mr. ir Mrs. Kaspar; 
Mr. ir Mrs. J. A. Uogintas 
ir šeima; P. J. Kocan; J. 
ir M. Kazlauskams už do
vanas, kur narvežė iš Flori
dos; A. ir H. Pagiegalams; 
Mrs. Mortai Kazlauskienei; 
J. ir A. Kireiliams; N. Yu- 
dįkajtienei; Al ir J. Ka
minskams: Mrs. Alece; Mrs. 
Bortos; Mrs. Daives;, Mr. 
ir Mrs. A. ir M, Gariūnams 
iš Euclid, Ohio; Mr. John 
Myhling, Hudson, Ohio; J. 
Buslek; J. Sturečku; Jo
seph ir E. Stroliams; P. ir 
N. Mačiukams; Mrs. N. 
Cushion: Mrs. A. Stpenson; 
seselei H. Žųkieneį ir jos\ 
sūnui Walter, kuris atva
žiavo iš Elizabeth ir atlan
kė, taipgi jos dukrai Helen 
ir žentui Dr. Pine už do
vanas ir gėles, ir jų ma
žiukėms mergaitėms; sese
lės L. čeponienės dukroms

ir žentams P. ir M. Tarnu - 
liūnams; Mr. ir Mrs. H. J. 
Jump iš. St. Michails, Md., 
taipgi sūnui ir marčiai JJ^r. 
ir Mrs. George Čeponis iy 
visai jo šeimai už atlanky- 
mą ir gėles.

—Taipgi dėkinga už atvi- 
rutes-laiškus Walter irMyl- 
da Žukas, M. Staibelis ir 
Ona Shultz, Marcelė Kaz
lauskienė, E. Vaicaitienė ir 
Mildred Stensler iš N. J.; 
K. Depsas, Ona Gaškaus- 
kienė, Katrina Petrikienė, 
S. Sasna ir I. Levanienė iš 
Brooklyno ir apylinkės; F. 
Mockapetris iš Indiana; P. 
Dauderis ir Mr. ir Mrs. 
Stančikas iš Chicagos; S. 
Stankai iš Kanados; F. ir 
K. čereškai ir W. A. Kel
ly iš Brockton; giminaitė 
K. Bukas; Mrs. Shapron iš 
Philadelphijos; Mary ir An
na Cherkauskas iš Scran
ton.

—Ačiū John ir Mary Sa
dauskams už parvežimą iš 
ligoninės savo mašina, taip
gi A. Klimui, fotografui, tfe 
vežiojimą pas daktarui ir į 
krautuvę. Ir ačiū visiems 
už dovanas ir gėles, taipgi 
saldaines, kurių daug ap
teikiau, net nežinau, kas 
prisiuntė, nes neatsiuntė 
vardo. Taip pat dėkinga 
korespondentėms Ona Wel- 
lus ir Josephine, kurios pra
nešė dienraščiuose Laisvė
je ir Vilnyje apie mano su
sirgimą.

“Nepamiršiu jūsų, gerieji 
i mano draugės ir draugai,” 

sakė Paulina Yasilionienė.
Linkėdama ligonei pa

sveikti,
Laisvės vajininkė
J. K. Navalinskiene

Roseland, III.
Pilnai užsitarnauta 
pagarba Z. Klibienei 
ir N. Elanienei t

Gegužęs 19 d. roselandie- 
tės ir kai kurios chicagie- 
tės susirinko i Roselando 
Lietuvių Kultūros svetainę, 
kur buvo surengti pietūs 
dviem pagarbos užsitarna-

■ vusiom veikėjom: Z. Klibie-
■ nei ir N. Elanienei.

Z. Klibienė priklauso prie
■ Aido Choro nuo pat susi- 
tvėrimo ir darbuojasi cho
re ir visose organizacijose

i nuo pat pradžios jų susikū- 
i rimo. Nors jos sveikata, 
ypač po vyro mirties, su
silpnėjus, bet, pagal gali
mybę, ji veikte kiek jos 
sveikata leidžia.

N. Elanienė taipgi veikia - 
nuo senų laikų. Parengi
muose kas dirba, kas ne, o 
Elanienė visada dirba. Ji. 
pati sako: “Kad niekas ne- 

I-apsiima ir nėra kam, tai ką 
darysi, nori ar nenori, turi 
dirbti. Be darbininkų joks 
parengimas negalimas.”

Roselandietės per eilę 
metų šių dviejų moterų 
nuoširdų pasiaukojimą idė- 

| jai matė ir nutarė parodyti 
jų darbų įvertinimą. Su
rengė jų pagarbai pietus, 
sukvietė drauges ir abiem, 
įteikė po vienodą asmeninę 
dovaną ir po $28 pinigais, 
kuriuos visus abi paaukojo 
įvairioms organizacijoms. 
Z. Klibienė — po lygią da
lį trims progresyviams lie
tuvių laikraščiams: “Vii- „• 
niai,” “Laisvei” ir “Liau
dies Balsui”; N. Elanienė 
paskyrė “Vilniai” $15, o li
kusius $13 — Roselando 
svetainės virtuvei įran
kiams nupirkti.

Jom abiem išreikšta drau
gių pagarba yra pilnai již* 
pelnyta. Buvo truputiAtr 
susijaudinimo ašarų, ir kal
bų, ir pasiryžimo ateities 
darbuotei, sekant gražiais 
pagerbtųjų pavyzdžiais.

Ro^elandietė '
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Hansas Kristianas 
Andersenas

Danų liaudis didžiuojasi ir be galo 
gerbia savo įžymųjį rašytoją H. K. An
derseną, kuris nusipelnė visapasaulinę 
šlovę. Savo kūriniuose, ypač pasakose, 
rašytojas su meile ir užuojauta pavaiz
davo liaudies gyvenimą, skelbė švieses
nės ateities viltį. Pasaulinės Taikos Ta
rybos nutarimu, viso pasaulio tautos mi
ni H. K. Andersono 150-sias gimimo me
tines.

H. K. Andersenas — žymiausias 19 
amž. danų rašytojas. Jo kūryboje ryš
kiausiai pasireiškė demokratinėj ir rea

listinės tendencijos.
Andersenas gimė 1805 m. balandžio 2 

d. Odensėje, neturtingo batsiuvio šeimo
je. Mokėsi vargšų vaikams skirtoje mo
kykloje. Andersonas anksti pamilo kny
gą, o būdamas dešimties metų, pradėjo 
pirmuosius savo literatūrinius bandy
mus. Skurdus gyvenimas trukdė siste- 
matingai mokytis. Keturiolikmetis An
dersonas paliko gimtuosius namus ir 
išvyko į Kopenhagą, kur norėjo įs
toti į teatrą. Tačiau darbo negavo, 
o pirmuosius jo kūrinius teatro di
rekcija atmetė, nes buvę rašybos klai
dų. Skurdas ir toliau lydėjo rašytoją. 
Dažnai tekdavo gyventi tiesiog iš išmal
dos. Bet Anderseno pasiryžimas buvo 
stipresnis už žiaurią gyvenimo tikrovę. 
Jis neatsisako literatūrinio darbo, o taip 
pat savarankiškai mokosi toliau.

1827 m. spaudoje pasirodo pirmieji 
Anderseno eilėraščiai, po to jumoristi
nis kelionės aprašymas, komedijos ir 
romanai. Tačiau danų aristokratijai ir 
kitiems įtakingiems sluoksniams nepati
ko tų kūriniu ’ demokratinės mintys 
beprašytojo nekilmingumas. Literatūri
nė kritika aštriai puolė rašvtoją, ir An
dersonui teko ne kartą palikti savo tė
vynę.

Grįžus į tėvynę, 1835 m. pasirodo 
pirmosios Andersono pasakos vaikams, 
po to “Naujos pasakos” (1845 m.), “Is
torijos” (1852 m.). Pasakose ryškiau
siai pasireiškė Anderseno didžiulis ta
lentas. Jo pasakomis žavėjosi ne tik vai
kai, bet susidomėję skaitė ir suaugusie
ji. Pasakos išgarsino rašytojo vardą 
visame pasaulyje.

Pasakose labiausiai išryškėjo ir de
mokratinės Andersono kūrybos tenden
cijos. Rašytojas visada pasisako prieš 
skriaudėjus, užtaria vargstančiuosius. 
Jo pasakų svarbiausieji herojai — pa
prasti varguoliai, kuriuos rašytojas pa
vaizduoja tauriais, talentingais žmonė
mis. Jie dažnai daug kenčia, kaip ir 
pati liaudis, bet rašytojas visada par 
tiesos pergalę prieš smurtą, gėrio pries 
blogį: protingas ir sąmoningas kareivis 
išvengia raganos pinklių bei karaliaus 

^paruoštų kartuvių (“Skiltuvas”), mažos 
neturtingos mergaitės meilė gyvenimui 
^gelbsti ją nuo mirties (“Penkių žirnių 
istorija”) ir 1.1.

Neigiamieji Anderseno personažai — 
tai gobšūs karaliai, intrigantės karalie
nės, kvaili pasipūtėliai didikai bei val
džios atstovai. Šiai grupei priklauso ir 
dvasininkai. Pasakoje “Laukinės gul
bės” rašytojas parodo niekšišką arki
vyskupo 'elgesį, kuris įskundžia nieku 
nekaltą mergaitę, apšaukia ją ragana ir 
nori sudeginti ant laužo.

Skriaudžiamųjų taurumas ir skriau
dėjų niekšybės rašytojo dažniausiai at
skleidžiamos ne tiek įvairių stebuklų 
pagalba, kiek giliai įprasmintais tikro
vės vaizdais. Tai suteikia Anderseno 
pasakoms ypač realistinį pobūdį. Pav., 
savo garsioje pasakoje “Biaurusis an
čiukas” rašytojas parodo, jog išsigimė
lis, visų niekinamas ančiukas beesanti 
puikiausia gulbė.

Kurdamas savo pasakas, Andersenas 
^mėsi ne tik turtinga danų tautosaka, 
puikiomis sagomis, bet ir pačia gyveni
mo tikrove. Todėl pasakose plačiai atsi
spindi to meto gyvenimas, ypač miestie
čių buitis. Kai kada Anderseno pasa
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kos turi socialinės satyros pobūdį. Čia 
ypač paminėtina plačiai žinoma An
derseno pasaka “Nauji karaliaus rū
bai”, kurioje rašytojas atskleidė valdan
čiųjų sluoksnių išsigimimą. Baimė pa
rodyti savo nežinojimą, pataikavimas ir 
veidmainiavimas sudaro pagrindinius 
jų bruožus. Tik liaudis išdrįsta pasa
kyti tiesą. Ir paprastų žmonių žodžiai 
pasakoje “Juk karalius visai nuogas!” 
turi gilią apibendrinančią prasmę ir iš
reiškia visos liaudies pažiūrą į valdovus- 
despotus.

Anderseno pasakoms būdingas sąmo
jingumas, sodrus humoras, primenąs 
liaudies kūrybą. Nuo tautosakos Ander
seno pasakas skiria pamėgimas -gana 
tiksliai nusakyti veiksmo vietą ir laiką, 
o ypač platūs, tikroviški ir įspūdingi 
gamtos aprašymai, atskleidžia gimtosios 
šalies grožį.

Anderseno pasakos sudaro 19 amž. 
danų literatūroje realizmo ir demokrati
nių tendencijų pasireiškimo viršūnę. 
Nors ' socialiniai klausimai rašytojo 
sprendžiami dažnai naiviai, sentimenta
liai ir moralizuojant, tačiau Anderseno 
kūryba neabejotinai išreiškė svarbiau
sias liaudies svajones, naujo gyvenimo 
lūkestį.

Šiandien didžiojo rašytojo tėvynėj-e 
paprastieji darbo žmonės rūpestingai ir 
su meile saugo atminimą apie H. K. An
derseną. Tuo pačiu metu danų buržua
zija pardavinėja nacionalinius tautos 
interesus amerikoniškiems imperialis
tams, kurie niekina demokratinę danų 
kultūrą. Antai, 1952 m. danų liaudis bu
vo liudininku, kai įžūlūs amerikinės 
“kultūros” atstovas — vienas iš Holi
vudo aktorių ■— tyčiojosi savo elgesiu iš 
H. K. Anderseno atminimo.

JAV taip pat savotiškai “ruošiamasi” 
pažymėti Anderseno 150-ąsias gimimo 
metines. Kaip praneša laikraščiai, Det
roito miesto policijos inspektorius įtrau
kė Anderseno kūrinius į jo sudarytą li
teratūros “juodąjį sąrašą”, kuriuo sie
kiama padėti leidykloms ir gyvento
jams “apvalyti literatūrą nuo šlamš
to”....

Tarybų Sąjungoje nuo 1918 metų 
iki 1954 m. išleista 190 H. K. Anderseno 
kūrinių leidimų daugiau kaip 7 milijo
nų egzempliorių tiražu. Jo kūryba skai
toma 32 mūsų šalies kalbomis.

Anderseno kūriniai, lietuvių kalba 
pirmą kartą pasirodę dar 19 amž. pabai
goje, susilaukė daugiakartinių leidimų, 
šiuo metu Valstybinės grožinės literatū
ros leidyklos ruošiamas n’aujas didžiulis 
Anderseno pasakų rinkinys dar labiau 
padės susipažinti lietuvių skaitytojui su 
įžymiojo danų rašytojo kūryba.

A. Vaitekūnienė
Vilniaus Valstybinio pedagoginio 

instituto dėstytoja

Tėvynes išdavikams
Gaisrais liepsnojo tėviškės dangus, 
Dundėjo girios, lygumos, palaukės. 
Į vakarus jūs kruvinus nagus 
Išsinešt, kai priešų ordos traukės. 
Iš ten vėl meiliai kreipiatės į mus, 
Dar sakot mylit gimtąją šalelę, 
Padėję priešam plėšti mūs namus 
Ir pasirinkę išdavikų kelią.
Jūs trokštate sugrįšti vėl į čia, 
Kur gimsta naujas, didelis rytojus, 
Kad mums grąžinti skurdą ir kančias. 
Bet taip nebus. Šimtų-balsu kartoju: 
Su ryžtumu mes einame laimėt, 
Jau šešiavagiais plūgais žemę ariam. 
Tėvynės vardą jums draudžiu minėt, 
Per daug skriaudų jai esate padarę! 
Naujieji miestai Nemuno šaly 
Mūs laimės vaizdą perteikia išsamų, 
O jūsų laukia šuniška dalia, 
Kaip mūsų liaudies atmatų benamių! 
Ir niekad jūsų tėviškė neglaus. 
Ji niekada neglaudžia išdaviko. 
Sulaukėt žodžio paniekos gilaus, 
Daugiau sulaukti nieko jums neliko!

Juozas Kalvaitis

Menas liaudžiai
V. KAVOLIŪNAS

Lietuvos Valstybinio Akademinio ir baleto 
teatro solistas.

1943 metų vasarą Kursko lanke mūsų 
kariuomenės daliniai perėjo į puolimą. 
Užvirė ilgai nusitęsę, kruvini mūšiai. 
Ir tuo metu Lietuviškojo junginio štabe 
buvo gautas įsakymas. Mane ir kelis 
mano draugus šaukė į Maskvą mokytis 
muzikos mokykloje prie Valstybinės P. 
I. Čaikovskio vardo konservatorijos.

Tas dienas man sunku prisiminti ne
sijaudinant. Koks didis yra tarybinės 
vyriausybės rūpinimasis lietuvių tautos 
nacionaliniu menu, jeigu net įtemptai
siais 1943 metų puolimo mėnesiais bu
vo laikoma esant galima atšaukti iŠ 
fronto dešimtis žmonių ir pasiųsti juos 
į Maskvą muzikos mokslui išeiti!

Į Lietuvą atvykau 1944 metų rugpjū
čio mėnesį ir stojau į konservatoriją.

Dar būdami studentai, mes dažnai ei
davome į operos ir baleto teatro spek
taklius. Tallat-Kelpša, K. Petrauskas, 
M. Būkša tada dėjo visas savo pastan
gas hitlerininkų išgrobstytam teatrui 
atkurti.

Netrukus daugelis mūsų atėjo į teat
rą jau kaip aktoriai.

Jaunuosius artistus kolektyve sutiko 
šiltai, draugiškai. Jiems buvo duodama 
galimybė rodyti savo sugebėjimus atsa
kingose partijose. Per keletą metų man 
teatre pavyko pasirodyti Lenskio rolėje 
Čaikovskio operoje “Eugenijus Oniegi- 
nas”, kunigaikščio rolėje Dargomyžskio 
“Undinėje” ir atlikti keletą kitų įdomių 
partijų.

O štai, pavyzdžiui, kūrybinis kelias, 
kurį per kelis pastaruosius metus nuėjo 
mūsų teatro solistas, premijos laurea
tas, respublikos nusipelnęs artistas Jo
nas Stasiūnas.

Vaikystėje
(Iš spaudai paruošto naujo rinkinio "Varpos 

iš laukų”)
Bulvienojais jau kvepia ruduo, 
Ir liepsnoja šalikelėj klevas. 
Čia atėjęs, vaikystę randu, 
Kuri buvo seniai iškeliavus. .
Aš menu, — šitas klevas kadais 
Dar nebuvo toksai plačiašakis, 
Kai mane rudeniniais laukais 
Atlydėjo čia motinos akys.
Kai sutiko mane mokykla,
Įrengta buožės svirno kamputy, 
Ir pabalę veidukai stikle
Man šypsojos pro mažą langutį.
Mus mokino jauna mergina. — 
Aš atsimenu skarą' jos baltą.
Gal tik ji ir suprato viena, 
Ko svirne šitaip drėgna ir šalta.
Vieną rytą, menu, laukuose
Buožės šuo mane puolęs apdraskė. 
Kailinėlių rankovė visa
Tąsyk mano krauju apsitaškė.
Aš verkiau ne iš skausmo, o ne. 
Kažkas kitas man širdį pravirkdė.
Ir tada man šviesi mergina 
Rūstų žodį įdėjo į širdį.
— Tu neverki! Piktas šuo nepadvės, 
Kol nepadvėsę jo šeimininkas...
Lig mirties’akyse man stovės 
Žvilgnis, veidas jos rūsčiai ryžtingas.
Čia kas rudenį klevo ugnis
Pasitinka mažuosius prie vartų. 
Mes išvijome buožes — šunis, 
Kad vaikai mūsų niekad neverktų.

*
* *

Varpos supasi, šnara prie tako.
Jų šnairėjimo tyliai klausau.
Daug dainų man išgirsti jau teko.— 
Nė vienos nepasiėmiau sau.
Tiktai aš eilėmis surašiau jas, 
Gal pridėjęs ir savo širdies, — 
Tegul neša gyvenimas naujas, 
Tartum paukštis lakios dabarties.
Kaip ir varpos, taip dainos nelygios— 
Žiūrėk, ima, užauga tuščia.
Parašai kartais puslapį knygos — 
Turinys —- kaip menulio delčia.
Bet jei laukas platus ir derlingas,— 
Brandžios varpos nustelbiu lengvas. 
Taip eiles, širdžiai nereikalingas, 
Mes • užmirštame kaip nesavas.
Varpos supasi, šnara prie tako, 
Q aplinkui saulėta diena.
Kol šnarėjimas jų neišseko, 
Neišseks ir poeto daina.

Vilnius Vladas Mozūriūnas
i

Jis gimė Vabalninko rajono Ničiūnų 
kaime. Per didelį vargą tėvams pavyko 
duoti jam vidurinį mokslą. J. Stasiūno 
talentas pasireiškė anksti, ir jis svajojo 
tapti dainininku. Bet tik tada, kai Lie
tuvoje buvo atkurta tarybų valdžia, jo 
svajonė išsipildė.

Tebesimokydamas konservatorijoje, 
Jonas Stasiūnas pradeda rodytis teatro 
scenoje. Musorgskio operoje “Borisas 
Godunovas”, kurią teatras statė Ta
rybų Lietuvos dešimtmečio garbei, jam 
pavedamas svarbiausias vaidmuo — Bo
riso. Jaunasis artistas sukuria pilna
kraujį, jaudinantį savo dramatizmu vai
zdą. Puikiai dainininkas atliko ir ku
nigaikščio Igorio partiją Borodino ope
roje. Šioje rolėje jis pasirodė Maskvoje, 
kai čia vyko lietuvių literatūros ir meno 
dekada. Pagaliau, Rosinio operoje “Se
vilijos kirpėjas” jis atlieka Figaro vaid
menį. Dabar Jono Stasiūno repertuare 
yra virš 20 rolių.

Taip, per praslįnkusį dešimtmetį ak
toriai, visas teatras nuveikė gana daug. 
1954 metų kovo mėnesį, per lietuvių li
teratūros ir meno dekadą, mūsų kolek
tyvas pasirodė Didžiojo teatro scenoje. 
Mes parodėme maskviečiams “Kuni
gaikštį Igorį”, “Marytę”, “Borisą Godu- 
novą”, baletą “Ant marių kranto”.

(Tąsa 4—tame puslap.)

Iš kur atsirado New 
Yorko Aido Choras?

Praeito šeštadienio Laisvės Meno ir 
Literatūros skyriuje tilpo R. B. aprašy
mas apie buvusį rytinį festivalį, kur pa
sakyta :

“Kitoje pusėję stovi New Yorko Ai
das (ir į jį panašus Sietynas, kadangi 
jam vadovauja ta pati mokytoja, M. 
M. Stensler.”

Reiškia, Brooklyn o Aido choro jau 
nėra, kuris per 43 metus dainavo, ope
retės ir kitus muzikalius veikalus vaidi
no, ir ne tik Brooklyno, bet kaimyninių 
valstijų (steitų) buvo žinomas, kaipo 
Brooklyno Aidas. :

1912-tais metais Aido Choras buvo su
organizuotas South Brooklyne ant 3-čios 
Avenue, Svetainės numeris nesvarbu.-

Kadangi kolonija buvo nedidelė ir 
jaunimo mažai, kuris galėtų stoti cho- 
ran,~ didinti jo dainavimo spėka, o Wil- 
liamsburgo jaunimui buvo neparankus 
privažiavimas neseniai atvykusiam iš 
Lietuvos, tai choro organizatorius velio
nis Viktoras Januška, velionis Leonas 
Ereminas, choro vadas ir kiti seni aidie- 
čiai nutarė ir perkėlė Aidą Williams- 
burgan — Brooklynan, idant, gavęs 
daugiau jaunimo jame, Aidas skambė
tų fikru Aidu, o ne užkimusiu balsu. 
Čia choro išaugo meniškos dainavimo 
spėkos ir paliko garsus visoje jo kaimy
nystėje.

Nuo persikėlimo iš South Brooklyno 
Williamsburgan, Aido Choras laikė dai
nų pamokas Lenkų Sokolų svetainėje 
ant Grand Stryto jr tenai prisirengė 
prie 5-kių metų jubiliejaus, kuris įvy
ko 1917 metų rudenį.

Aidas iš Sokolų svetainės pasitraukė 
tik tada, kada Laisvė nusipirko namą 
ant Ten Eyck ir Lorimer gatvių kampo.

Naujoj vietoj choras paaugo visa gal
va aukštyn. Čia susimokino ir suvaidi
no visą eilę žymesnių operečių, kas žino
ma, po chorvedžių vadovybe: “Sylviją”, 
“Bailų Daktarą”, “Kornavilio Varpus”, 
“Grigutį”, “Kovą už Idėjas”, ir kitus 
su dainomis veikalus. Ir visą laiką iki 
lietuviai nusipirko dabartinį Kultūros 
Centrą, Aidas vadinosi Brooklyno Cho
ru.

Dabar gi visas choro veikimas eina 
Kaultūros Centre, Richmond Hill, N. Y. 
Tai kodėl negalima vadinti Richmond 
Hill Aido Choras? Kam kelti chorą 
New Yorkan, ton kolonijon, kur visas 
‘laisvas” judėjimas, atsiprašant, yra 
nugaišęs? Prirodykite mums, buvu
siems seniems aidiečiams bent vieną
New Yorke organizaciją, klubą bei 
draugiją, kuri pritartų Aido Choro gy
vavimui?

Seims Aidietis
(R. B., vadindamas Aido Chorą new- 

yorkiškiu arba New Yorko Aido Choru, 
mūsų nuomone, nepadarė klaidos. Juk 
Brooklynas, Richmond Hill ir kitos did
miesčio dalys (rajonai) įeina į didmies
tį New Yorką. Vadinti Aido Chorą 
“Richmond Hill choru” nebūtų logikos, 
kadangi Richmond Hill yra tik mažas 
rajonėlis Queens apskrityje, o visa 
Queens apskirtis, kaip ir Brooklynas, 
yra dalis didmiesčio New Yorko.—Red.)

WORCESTER, MASS.
Aidiečiai skambiai 

padainavo
Gegužės 29 d. Olympia 

Parko atidarymo iškilmėse 
Aido Choras, vadovaujant 
Jonui Dirveliui, sudarė 
dainų programą. Mišrus 
choras sudainavo net pen
kias dainas labai skambiai, ‘ 
sutartinai. Duetas — Ona 
Dirvelienė ir Jonas Saba
liauskas — dvi dainas. Jų 
dainavimo tik klausykis ir 
gėrėkis. Diena buvo šilta, 
tai publika parko pavėsyje 
ilsėjosi iV lyg nepaisė pra
nešėjų, kad programa jau 
prasidės ir. jai tenka rink
tis į svetainę. Bet kai su
skambėjo dainininkų bal
sai, tai bematant publika 
sugūžėjo į svetainę. Tos 
liaudiškos dainos, kada taip 
skambiai ir sutartinai ai
di, sujaudina klausyto
jus ir iššaukia gausius ap
lodismentus. Valio, aidie
čiai!

Čia smagu pažymėti, kad 
aidiečiai jau yra pasižadėję 
dalyvauti programoje di
džiajame Naujosios Angli
jos lietuvių spaudos pikni
ke liepos 3 d., Montello - 
Brokton, Mass. Į tradici
nį didžiulį pikniką suva
žiuoja tūkstantinė publika; 
ten ir naujosios kartos lie
tuvių daug dalyvauja. Taip 
jau yra įsigyvenę per dau
gelį metų, kad kaip šven- ( 
ta pareiga suvažiuoti, susi
eiti bei pasimatyti su se
nais pažįstamais ir dar nau
jų pažinčių įsigyti, pasi
sveikinti, pasikalbėti, pau- 
lioti ir pasigėrėti gražia 
dainų programa. Kiekvie
nas įsitėmykite, kad ten šie
met girdėsite aidiečius dai
nuojant. D. J.

’ ■ i

Laisves $10,000 fondo reikalu
LLD 11 k p., kaip jau buvo 

rašyta, ir šiemet pasilakė su
kelti 50(V dolerią į diehraš&o 
popieriaus fondą. Kaip praei
tais vajais mes, geri laisvie- 
čiai, šukelėm su kaupu sau pa
skirtą sumą, taipgi ir šiemet 
matosi, kad sukelsime su kau
pu. Jau siunčiu antrą čekį.

šios aukos pačios atėjo be 
jokių raginimų, bet dar yra 
didesnė dalis Laisvės skaity
tojų, kurie neturėjo progos 
perduoti savo aukas. Todėl 
nuo šios dienos būkit visi pri
sirengę su savo aukomis. Ma
ne galite matyti kas šeštadie
nį ir sekmadienį Olympia 
Parke, arba kuriems ten nepa
ranku, bet pasiryžę atlikti sa
vo .pareigą, jūs galite mane 
pašaukti telefonu, o aš su mie
lu noru jumis aplankysiu na
muose. Tik paskambinkite % 
S. W. 9-9573. Jaskevičius

So. Boston, Mass.
MŪSŲ PADĖKA » » * • 

širdingai dėkojame visięma 
giminėms ir draugams, atsi
lankiusiems į šermeninę ir lai-, 
d otų ves mūsų mylimo brolio, 
Jurgio Liko. Taipgi dėkojame 
už gėles visiems: Piliečių Klu
bui, grabnešiams, gaspadi- 
nėms, D.Ruplienei, ILžekonįe- 
nei už valgių pagaminimą, ir 
Jonui žekokonui už malonų 
patarnavimą. Taipgi visiems 
klubiečiams už salės prirengi- 
mą. Dėkojame Petrui Šimoniui
už gražią pasakytą atsisveiki
nimo kalbą prie kapo; dėko
jame graboriams Zaletskams 
už Jų simpatišką patarnavimą.

Brolis ir brolienė,
Jokūbas ir E. Likai

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tsu 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa* 
šaulio.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?



Kai kurie mano gyvenimo prietykiai 
didmiestyje

Rašo Pregresas
nudūmė toliau nuo manęs į ti daugiau karui reikmenų, 
ir, .rodydamas pirštu į ma
ne, sako kitam bosui: Nei
kime nė artyn prie to pri-

/ (Tąsa)
As eilės priėjo ir priė'ma

no. mašinos laiką užsi
rašyti. Boselis žemo 
Ūgio, su atsikišusiu pilvu, 
didele plačiai užriesta no
simi. Ant jo riebių pirštų 
žvilgėjo du deimant i n i a i 
žiedai ir gražus auksinis 
laikrodėlis ant rankos rie
šo, irgi deimantais apsags
tytas. Diena buvo labai 
karšta. Prie durų didelis 
termometras rodė tempera
tūrą 97°. Tadgi tokiame 
karštyje dirbdamas darbi
ninkas nebegali turėti spar
tos.

Nors aš nelabai paisiau,' 
kad bosas, stovėdamas už
pakalyj manęs, tėmijo ma
no kūno kožną pasijudini
mą, bet laikui bėgant lyg 
pradėjau nervintis ir gal
vojau: kokiu būdu galėčiau 
prašalinti bosą, kad jis il
gai prie mano mašinos ne
stovėtų ?... Pavalgęs gerus 
pietus, dar išgėriau pus- 
kvortę maslionkų, kurios 
mano pilve sukėlė didelę re
voliuciją. ..

Sušvilpė dirbtuvės švil
pukas. Aš, priėjęs pirštu 
paspaudžiau elektros knyp- 
tuką, ir mašina pradėjo 
suktis. Už minutės, žiūriu, 
kad mano ponas vėl stovi 
užpakalyj manęs. Vis me
ta žvilgsnį tai į mane, tai į 
laikrodėlį ir paišeliu į kny
gutę rašosi. Aš, negalėda
mas toliau pakęsti, palei
dau daug negero oro. .Bo
selis pakraipė savo didelę 
nosį, pasisuko į šalį. Bet 
neilgam. Kada jis vėl pri
siartino prie manęs, aš, tu
rėdamas daug amunicijos, 
paleidau kitą šūvį! Tuo
met mano ponas skepetai-

švinkusio kalės vaiko, nes 
gyvas būdamas jau supu
vęs!... Antras bosas, pa
žiūrėjęs į mane, gardžiai 
nusikvatojo. - Ir nuo to lai
ko nė vienas prie manęs 
artyn neatėjo. Bet už ke
leto dienų mane padėjo 
dirbti ant kitos mašinos, 
kur darbo šmotų kiekis ir 
laikas jau buvo nustatytas. 
Dirbdamas naują darbą, 
dažnai keikiau savo dvasio
je tokį surėdymą ir, darbi
ninku likimą. V i.

Dirbant ant kitos maši
nos, beveik kasdieną įsi
pjaudavau pirštą ar delną, 
nes plieno briaunos tokios 
aštrios, kad negalima apsi
saugoti. Sopėjo širdį be
mąstant, kad dabar iš dirb
tuvės išleidžiamos bombe- 
riams dalys suteptos darbi
ninkų krauju. Ir tos dalys, 
kurias aš dirbu, žudys ko
rėjiečius, kiniečius ir kitų 
tautų žmones, kurie nie
kuo pasauliui nenusikalto, 
nors tuomet aukštieji val
džios pareigūnai ir diplo
matai sakė, būk tai ne ka
ras, o tik policiniai susi
kirtimai. ..

Nauji pastatai, naujos
. mašinos
Tačiau, kada šimtatūks

tantinės armijos abiejuose 
karo fronto šonuose žiau-

Prie seno fabriko, kur aš 
dirbau, per metus laiko pa
statė net tris naujus mil
žiniškus fabrikus, valdžia 
privežė puikiausių ir labai 
brangių mašinų, kad fabri
kantai galėtų kuo grei
čiausiai pagaminti daugiau 
tankų, bomberių ir kitikių 
karui pabūklų. Mes nepri
valom pamiršti nei to, kad 
ką valdžia neva paskolina 
fabrikantams, tai nuo jų 
niekados neatsiima. Kai 
kurios mašinos, perkant, 
kainuoja po $30,000 viena, 
o tokių mašinų privežė į 
dirbtuvę gana daug. Be
veik ant kožnos mašinos 
randasi valdiška žymė.

Šių žodžių rašytojui teko 
matyti fabrike mašinų dar 
nuo pirmojo pasaulinio ka
ro. Tos mašinos taip nu
dilę, kad ant jų nebegalima 
dirbti. Tačiau valdžia tų 
mašinų neatsiima ir už jas 
negavo nuo fabrikantų nė 
vieno surūdijusio cento!

Tas pats ir su statymu 
fabrikų karo laiku. Val
džia finansuoja 90%, o fa
brikantai dadeda tik 10%. 
Tadgi dabar skaitytojui 
bus aišku, dėl ko fabrikan
tai taip labai pageidauja 
karo. Jie nori, kad karas 
niekados nesustotų, nes jie 
karo laiku labai tunka, 
taksų mokėtojų doleriais 
tampa milijonieriais. Nau
jame fabrike sustačius ma
šinas ir viską sutvarkius,

te nosį prisidengęs greit

riai kovėsi, tuomet negali
ma buvo to niekuo pri
dengti ir paslėpti nuo liau
dies akių. Nematydama 
greitos pergalės nei galo, 
valdžia davė fabrikantams 
didelius kontraktus už šim
tus milijonų dolerių gamin-

pradėjo dirbti ant trijų pa
kaitų. Bosai, negalėdami 
gauti naujų prityrusių vy
rų darbininkų, priimdavo 
moteris ir mokė dirbti ant 
mašinų.

Mano laimei, mane, kaip 
seną, prityrusi mašinų vai-,-

Menas liaudžiai
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Kartu su mumis Maskvoje pasirodė 
mūsų draugai —dramos artistai.

Po dekados Lietuvos TSR Valstybi
niam operos ir baleto teatrui buvo su
teiktas garbingasis Akademinio teatro 
vardas. Ir dabar teatre toliau vyksta 
didelis kūrybinis darbas. Neseniai įvy
ko L. Minkaus baleto “Don Kichotas” ir 
T. Chernikovo operos “Audroje” prem
jeros. Teatras ruošia naujus spektak
lius.

Įėjęs į teatro biblioteką, kurią kadai
se su dideliu vargu pavyko išgelbėti nuo 
hitlerininkų plėšimo, matai, kaip daug 
naujų, įdomių kūrinių kas metai atsi
randa. Per keletą paskutinių metų pir
mąsyk lietuvių kalba išėjo didžiosios 
Šekspyro tragedijos “Hamletas”, “Mak
betas”, “Karalius Lyras”, “Richardas 
ni”.

Bibliotekos lentynose greta senojo lie
tuvių rašytojo A. Vienuolio romano 
“Puodžiunkiemis” guli jauno prozininko 
R. Lankausko apysaka “Tolimame plau 
klojime”. A. Gudaičio-Guzevičiaus ro
manus “Broliai” ir “Kalvio teisybė” ma
tome greta M. Sluckio apsakymų bei 
apysakų rinkinių. Visi mes su susido
mėjimu perskaitėme E. Miežalaičio 
“Brolybės poemą”. Vis stipriau ir drą
siau skamba jaunų poetų A. Baltrūno, 
X Marcinkevičiaus, P. Širvio ir kitų 
hjalsai. Įvykęs žiemą antrasis tarybi
nių rašytojų suvažiavimas daug, kuo nu
lėmė kelius daugianacionalinei tarybinei 
literatūrai toliau kelti.

Šis audringas literatūros ir meno vys
tymosi ritmas, kuris būdingas praslin
kusiam dešimtmečiui, yra masių kūry
binio aktyvumo milžiniško pakilimo re
zultatas. Respublikoje susikūrė tūks
tančiai meno saviveiklos ratelių. Perei
tų metų dainų šventėse dalyvavo dau
giau kaip šešiasdešimt tūkstančių liau
dies muzikantų, dainininkų, šokėjų.

Liaudis kuria naujas dainas. Savo 
dainas dainuoja “Inkaro” kombinato,

“Audimo” fabriko darbininkai, Šiaulių 
rajono “Raudon. Vėliavos” žemės ūkio 
artelės kolūkiečiai. Dabar ruošiamasi 
1955 metų Respublikinei dainų šventei. 
Joje dalyvauja apie 140 tiksiančių žmo
nių. Būdingas ir šitoks faktas. Į liau
dies kūrybos parodas pateikė savo kūri
niams apie 20 tūkstančių medžio raižy
tojų, puodžių, išsiuvinėtoj u, skulptorių 
ir t.t. 1

Praėjo 10 metų, kai Lietuve buvo iš
vaduota iš hitlerinių grobikų — dešimt 
didelio įtempto darbo metiu Ir, peržvelg
damas nueitą kelią, kiekvienas mūsų tu
ri teisę pasakyti — taip, nuveikta ne
maža.

O kiek'dar įdomių, svarbių darbų
mums teks atlikti ateityje!

ruotoją, bosas paskyrė už 
instruktorių mokyti mo

nteris. Ir aš tuo darbu, kai
po mokytojas, buvau pilnai 
patenkintas. Tik vienas 
dalykas nepatiko, tai perdi- 
delis mašinų ūžimas ir spie
gimas visokiais garsais la
bai įkirėjo. Norint susikal- 

, bėti su kitais darbininkais, 
reikėjo prikišti savo lūpas 
arti prie ausies. Besižiū- 
rint į dirbančius darbinin
kus ir besiklausant staugi
mo mašinų, man prisiminė 
rašytono Upton’o Sinclai- 
rio žodžiai “Raiste”: oi, 
sukasi, sukasi Arigano ra
tai. Aš vis galvojau: jei
gu tie ratai suktųsi gamin
dami žmonėms ką nors nau
dingo, tai reikėtų tuo gėrė
tis. Betgi dabar, per die
nas ir naktis skubėdami 
gamina naujoviškus karui 
pabūklus, masiniam žmo
nių žudymui ir naikinimui 
civilizacijos.

Ach, dėl ko gi tokia di
delė žmonių beprotystė?! 
Ir kada liaudis, susipratusi, 
pasakys turčiams: Gana 
jums sauvaliauti! Gana 
žaisti žmonių gyvybėmis!.. 
{vyksta šiurpulinga drama

Mokydamas moteris, aš 
pastebėjau, kad kai kurios 
iš1 jų savo gabumais pra
lenkia vyrus. Greit išmoks
ta darbą ir padaro dau
giau šmotų už vyrus. Gal 
dėl to, kad jos nuolat stovi 
prie savo mašinų, kaip pri
klijuotos, ir be tam tikro 
svarbaus reikalo niekur ne
atsitraukia. Bosai labai 
pamėgo moteris darbinin
kes. Ir net davė joms kai 
kurių lengvatų. Tačiau vy
rai nekęsdavo moterų dėl 
to, kad jos dirbo už daug 
žemesnį mokestį. Viena 
pusamžė moteris, buvusi 
mano mokinė, jau pati vie
na mašiną vairavo. Mums 
besikalbant, ji nusiskundė, 
kad jos gyvenimas vargin
gas. Sako: Ot, užauginau 
du sūnūs. Mano vyras bu
vo per daugelį metų su pa
laužta sveikata ir turėjo 
operacijas. O aš pati nuo 
pat ištekėjimo dienos skurs
tu. Kai reikėjo ką nors nu
sipirkti, visados ėjau nuo 
vienos krautuvės į kitą ir 
žiūrėjau pro langus, kur 
kainos žemesnės. Daug kar
tų pavogiau ne vieną kąsnį 
iš savo burnos, kad užtektų 
maisto mažiems vaikams ir 
sergančiam vyrui. Bet da
bar gyvenimas pakrypo į 
gerąją pusę. Šitam fabri
ke dirba mano vyras ir du 
Sūnūs. Trumpiau pasakius, 
dirbam keturiese, — visa 
šeima.

(Bus daugiau)

Montello, Mass.
L.L.D. 6 kuopos Mėnesinis susi

rinkimas įvyks pirmadienį, birželio- 
Jurie 6 d., Liet. Taut. Namo kam
bariuose, pradžia 7:30 vai. vakare.

Visi nariai malonėkite dalyvauti. 
Yra daug svarbių reikalų aptarimui, 
vienas iš jų Laisvės piknikas, kuris 
Jvyks liepos-July 3 ir 4.

Vienybės pašelpinės draugijos me
tinis piknikas įvyks sekmadienį, bir- 
želip-June 5 d., Liet. Taut. Namo 
Parke. Pradžia 1-mą vai. dieiĮą. Bus 
muzika, valgiai ir gėrimai. Kviečia
me vietinius ir iš toliau.

Geo. Shimaitis

Seimo rinkimai Sicilijoje *
Palermo. — šį sekmadie

nį Sicilijos saloje vyksta 
vietinio seimo rinkimai. Si
cilija yra autonominė Itali
jos sritis. Ji-turi apie 4 
milijonus gyventojų. Lig
šioliniame seime komunis- 
tai-socialistai turėjo 30 de
putatų, krikščionys demo
kratai tiek pat, monarchis- 
tai 9, fašistai 11.

Skaitytoji! Balsai !
Kam reikalingi Vincei VH 
Kudirkos raštai ? ' J

«•

Paulina Yasilionienė nori 
Vinco Kudirkos raštus kam 
nors paaukoti. Kas nori 
juos gauti, tesikreipia: P. 
Yasilionis, 63į Grand Blvd., 7 7

Binghamton, N. Y.
J. K. N.

MASSACHUSETTS LIETUVIŲ

PIKNIKAS
Rengia Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

' Įvyks Sekmadienį

Birželio 12 June
Prasidės anksti, 10 valandų ryto

MAPLE PARKE
Lawrence ir Methuen. Mass

Visi, jauni ir suaugę, būkite šiame pik nike. Visada šiame metiniame piknike bū
na svečių iš kitų kolonijų ir dar iš gerokai tolimų kolonijų, neabejojama, kad bus ir 
šiemet. Taigi, turėsite gerą progą pasimatyti su jais. Čia smagiai pasikalbėsite su 
savo prieteliais, draugais ir giminėmis.

DĖMESIUI BOSTONO APYLINKĖS!
Išanksto Pasiruoškime Linksmam Pasimatymui

PIKNIKAS
Liepos 3 ir 4 July

Naujosios Anglijos Lietuviai
Turės savo tradicijinį pikniką 
per ištisas dvi dienas. Čia lie- 

. tuviai linksmai * apvaįkščtos
garbingąją Amerikos Nepri
klausomybės pasiskelbimo šven
tę — 4-tą dieną Liepos.

Liaudis ir taikos 
paukštele

Liaudis:—
Oi taika, tu taika,

. Paukštele tykioji, 
Kodėl tik po orą 
Visuomet lėkio ji?
Kodėl nenusileidi
Ant mūsų žemelės
Ir nepasiilsi
Ant medžio šakelės?

Taikos Paukštelė:—
Kai ginklus daryti, 
Galąsti paliausi!
Ir žmogus prieš žmogų 
Daugiau nebekariausit;
Kai žemė nebus jau 
Krauju aptaškyta 
Ir meilė, vienybė 
Žmonijoj įgyta —
Tada aš atlėksiu
Prie liaudies grįtelės 
Ir meiliai Čiulbėsiu 
Ant medžio šakelės.

Jonas Juška.

Kenosha, Wis.
Paėmė iš lietuvio 
tavernos $12,150

Sekmadienio ryte, gegu
žės 8 d., vagių būta įsigau
ta į Blind Robin Tavern, 
5223—13th Avė., kurią ope
ruoja Walter Bitautis, 7 5 

<metų našlys. Iš tavernos 
saugiosios spintos paimta 
$150, o iš komodės. antra
me aukšte metalinės dėžu
tės — $12,000. Pinigai bu
vę $20, $10 ir $5 dolerinė
mis.

Plėšiko ar plėšikų įsigau
ta iš šalimai Kenosha Pure 
Ice Co. kiemo, perlipus 7 
pėdų aukščio tvorą. Iš šiau
rės pusės tavernos langas 
buvo išstumtas. V.

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

4 puaL Laisvi (Liberty) ŠeštacL, birželio (June) 4, 1955

Redakcijos Atsakymai
M. DetroitięČiui. “Iš Nor- 

tų iki Cubos” gavome. Ne
užilgo tilps. ;•

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 į šį 
pikniką. . z



MONTREAL, CANADA
Kaltinamas nužudyme 

kūdikio
T XTNeseniai atvykęs iš Vo
kietijos emigrantas, kuris 
sakosi gimęs iš rusų tėvų, 
bet gyvenęs ir medicinos 
mokslus studijavęs Vokieti
joje, Vladimir Nekrassov, 
33 metų amžiaus, areštuo
tas ir pripažintas krimina- 
liškai kaltu už nužudymą 
9 mėnesių mergaitės. Jis 
čia atvykęs susidėjo ir gy
veno su moteria, o kitos 
moteries, vekietės, kažkaip 
prisiėmė minėtą mergaitę 
prižiūrėti, kad motina ga
lėtų eiti dirbti. Po dviejų 
savaičių, gegužės 23 d., jis 
tą mergaitę nukankino, ją 
apdraskė, su įkaitintomis 
stalinėmis šakutėmis apde
gino, o pagaliau smarkiu 
smūgiu užmušė mirtinai. 
Taip liudijo su juo gyvenu
si moteris. Sako, jis jai sa
kęs, kad kankinąs ją už tai, 
įrad kūdikis vokiečių kil
mės*

Prasikaltėlis - žmogžudys 
laikomas po areštu be už
stato ir jo teismas prasidės 
birželio 1 d.
Reikalauja pripažinti uniją

Transport Drivers’ unijos 
106 lokalas pasiuntė petici
ją Kvebeko Darbo Santy
kių Komisijai, reikalaujant, 
kad išduotų carter} apie 300 
susiorganizavusių į uniją 
vairuotojų ir pardavinėto
jų, kurie dirba Inter-City 
Baking Co., Ltd., ir James 
Strachan, Lmt., įmonėse.

Apvogė mokyklą, paliko 
majorui raščiuką

Vagis ar vagys nakties 
metu įsibriovė į St. Jean de 
Mantha mokyklą, ant Du
ma^ gatvės, pavogė vaiku
čių mokymuisi reikmenų už 
apie $100 vertės ir paliko 
majorui kaltinimo raščiu
ką, kuriame francūziškai 
rašoma: “Majorui Dra
peau—tu neduodi mums už
tektinai darbo, todėl mes 
vagiame, ačiū. Anonimis.”

Gimė
Mr. & Mrs. Taitkai (Ma

tilda Mikniūtė) susilaukė 
sveiko ir gražaus sūnelio. 
Motina ir naujagimis jau
čiasi gerai.

Svečiavimasis čia ir ten
Vickie Adomonis buvo 

atvažiavęs trumpam laikui 
net iš Bermudos. Jis čia 
dalyvavo savo vyriausios 
sesers Kady vyro tėvo lai
dotuvėse. Pabuvojęs, grį-! 
žo atgal į Bermudų.

Jeanne Novlen-Petronytė Į 
iš J. A. V. su dukrele bu-! 
vo atvažiavusi aplankyti | 
savo tėvus.

Gi Juozas Žemaitis su 
motina pereitą savaitgali 
buvo nuvažiavę su savo 
mašina į New Yorką pasi
viešėti. Taipgi Alekas Ma
cevičius buvo nuvažiavęs Į 
Torontą.

O Adomas ir Kristina 
Liokaičiai šiomis dienomis 
su savo mašina išvažiavo i 
Torontą aplankyti ten Ado
mo seserį ir, galimas, daik
tas, kitus jų draugus bei

pažįstamus Toronto mieste 
ir apylinkėje.

Vilkis sunkiai susižeidė
I

Ilgametis Montrealo gy-1 
ventojas ir plačiai lietu
viams pažįstamas, Evaldas 
Vilkis, gegužės 21 d. iš. ry-
to aplaikė baisią nelaimę, 
sunkiai susižeidė. Nors dar 
ir dabar tikrai neišaišikn- 
ta nelaimės priežastis, ta
čiau žinoma, kad jis papuo-

ten jam galvą smarkiai su
daužė taip, kad tik vakare 
po ilgos ir sunkios operaci
jos pradėjo kiek atgauti 
sąmonę. Pavykus operaci
jai, tačiau, gydytojai užti
krino ir, paties ligonio svei
katai einant geryn, gyvybei 
pavojaus nėra. Linkėtina 
Evaldui laimingai ir greitai 
jasveikti. A. ,

Ligonis randasi Royal 
Victoria ligoninės Neurolo
gical skyriuje.

Jurgis Mikaliūnas sun
kiai susirgęs. Ligonis ran
dasi Montreal General li
goninėje.

Ona Morkevičienė serga 
ir randasi Royal 
ligoninėje.

Albinas šlapelis 
sarvietėje susirgo ir buvo 
paguldytas Joliette ligoni
nėje. Dabar jau randasi 
namuose. J.

Victoria

savo va-

Spėliojama, kad policija ir 
gaisragesiai algos priedų ne
gaus pirm naujų metų dėl to, 
kad davus priedą jiems, sukil
tų to paties reikalauti dr kitų 
d e p a r t m e n t ų darbininkai.

PASKUTINĖS HITLERIO DIENOS
(Pagal vokiško karininko 

(Tąsa)
1 Hitleris užsidegė kaip nuo elektros 

kibirkšties, jo akys vėl sublizgo, jis at
silošė į kėdės atramą.

“Ponai, tai naujas puikus mūsų prie
šų nesutikimo įrodymas. Argi vokiečių 
tauta ir istorija nelaikytų manęs nusi
kaltėliu, jeigu aš šiandien sudaryčiau 
taiką, o ryt mūsų priešai galėtų susi
ginčyti? Argi kas diena ir kas valanda 
negali kilti karas tarp bolševikų ir 
anglosaksų dėl Vokietijos padalinimo?”

Šiuos žodžius atsiminiau daug vėliau, 
kai kalbėjau su vienu karininku, daly
vavusių kapituliacijos derybose, vyku- 

' siose Reimse 1945 metų gegužės 6 d. 
Štai ką jis man papasakojo: “Vokiečių 
delegacija jau buvo atvykusi į Reimsą.

• Buvo laukiama tik generolo Eisenhowe- 
rio, kad galima būtų pradėti derybas. 
Įėjęs, Eisenhoweris tuojau priėjo prie 
generolo-pulkininko Jodlio ir, formaliai 
prisistatęs, paklausė jį: “Kodėl po pra
laimėjimo prie Avranšo jūs tęsėte ko
vą? Jūs turėjote žinoti, kad nuo šio 
momento kova buvo nulemta mūsų 
naudai”. Į tai Jodlis atsakė: “Hitleris
# aš buvome tos nuomonės, kad mūsų 
priešai susiginčys dėl Vokietijos pada
linimo.”

Baigęs, Hitleris vėl kreipėsi į Kreb- 
są. Pranešimo metu jis ne kartą klau
sė, kur yra generolo Venko kariuome
nė ir kaip vyksta įsakytas trečiosios 
armijos puolimas prieš Berlyną iš 
šiaurės. Nei apie vieną, nei apie kitą 

, žinių nebuvo.
> Sekančią dieną telefono ryšys su 
išoriniu pasauliu ėmė irti. Radijo ryšys 
dar nebuvo sutvarkytas, ir mes per iš
tisas valandas negaudavome jokių ži- 
pių. Artilerinis rusų puolimas smarkė- 

L j° beveik kiekvieną valandą.
Vakare pirmieji rusų sunkiųjų pa- 

: buklų sviediniai ėmė kristi į imperinės 
t kanceliarijos teritoriją. Ketvirčiui va- 

* landos teko išjungti ventiliatorius, nes 
K gryno oro vietoje į slėptuvę patekda- 
$ vo sieros kvapas, dūmai ir kalkių dul

kės. Vakarop be pertraukos ėmė plauk
ai liūdnos žinios. Sausumos kariuome- 
3-S5'vyriausioji vadovybė pranešė apie 

veik pilnutinę katastrofą ties Ode- 
riu, į pietus nuo Štetino. Šteinerio va- 

' dovaujama trečioji armija, kuri puolė
Hitlerio įsakymu, pasistūmėjo 2 km., 
bet silpnų jos jėgų neužteko, ir puoli-

Gerharde Bold to apsakymą)
mas užspringo. Trys Venko divizijos 
pradėjo auštant pulti Potsdamo krypti
mi, bet daugiau mes nieko apie jį ne
žinojome. Rusų spaudimas į vakarus 
nuo Berlyno labai pasmarkėjo. Rateno- 
vas, kuris yra per 80 km į vakarus nuo 
Berlyno, buvo jau paimtas. Mes, taip 
sakant, “gilinomės” i rusų užnugarį. De
vintoji armija vėl primygtinai prašė 
leisti atsitraukti į šiaurės vakarus, Į 
Berlyno pusę, nes ją dabar puolė ir iš 
užnugario ir grėsė pilnutinis sunaikini
mas. Hitleris vėl nesutiko. Apie 18 vai. 
kai buvo sužinota, jog priešakiniai ru
sų būriai pasiekė Tempelhofą, daugelio 
nuotaika visiškai nukrito. Prie Teltovo 
kanalo, į pietus nuo Dalemo, vyko mū
šiai. Mechanizuotas rusų žvalgų būrys 
pasirodė Gatovo aerodrome. Du. tūks
tančiai kursantų iš gretimos oro pajėgų 
mokyklos Kladove apsikasė mokyklos 
teritorijoje. Gatovo aerodromas -išėjo 
iš rikiuotės. Hitleris įsakė, kad naktį 
Berlynui būtų numestas aprūpinimas iš 
lėktuvu, v

Kai apie 19 vai. mus pašaukė pas jį 
informuoti, jis atrodė labai prislėgtas. 
Netgi ta -’aplinkybė, kad Šteineris, ne
paklausęs kategoriškam jo įsakymui, va
dovavo trečiosios armijos puolimui, 
priešingai mūsų spėjimui, neprivertė jo 
kaip paprastai užsidegti. Jis tiktai pa
vargusiai iššvogždė, “Juk aš jums sa
kiau, kad Šteineriui vadovaujant iš vi
so puolimo nieko neišeis.”

Kadangi rusų puolimas Špandau sek
toriuje sudarė netarpiškiausią grėsmę 
Berlyno gynimui iš vakarų pusės, 
reichstagenfiureris Aksmanas gavo įsa- 

, kymą panaudoti čia “Hitlerio.jaunimo” 
narius, susitarus su šio baro vadovybe. 
Reikėjo, žūt būt, laikyti Pichelsdorfo 
tiltus per Gavelį į Špandau. Tai buvo 
svarbiausias “Hitlerio jaunimo” uždavi
nys. Mūšių dėl Berlyno metu Aksma
nas apleido “Hitlerio jaunimo”
nes vadovybės patalpą Adolfo Hitlerio 
aikštėje, kad būtų arčiau imperinės 
kanceliarijos. Jis kasdien atvykdavo į 
imperinę kanceliariją pranešimo arba 
informacijos. Kai jo berniukus nusiuntė 
į ugnį, jis buvo su jais ir nesislėpė im
perinės kanceliarijos slėptuvėje. Šis 
vienarankis , žmogus visuomet buvo 
kuklus ir visa jo išvaizda darė tvarkin
gumo ir dorumo įspūdį.

(Bus daugiau)

imperi-

HIGGANUM, CONN

Vieni metai laiko netekus gyvenimo draugo 
Prisiminimas

JUOZAS KALWEIT
Mirė birželio 4 d., 1954 m.

Nėra lengva užmiršti gyvenimo draugą, o la
biausiai Juozo nenukrypimą ideališkai, uolų rė
mėją darbo žmonijos siekių ir liaudies spaudos. 
Lai jam būna ramu ilsėtis rožių kapinyne.

Elena Kalweit, žmona
Elena, duktė 
Louis, žentas.

“Šalčininky” tarybiniame ūkyje
Lietuvos Šalčininkų rajono 

.“Naujo gyvenimo” žemes ūkio 
’artelės pirmininkas Mykolas 
Junevičius rado “Šalčininkų” 
tarybinio ūkio direktorių Pra- 

• ną Sipavičių jo darbo kabine-
■ te.

—Su kokiom gerom nau
jienom atvykai?— sveikinda- 

į mas svečią, paklausė jį direk
torius. — Ar toli keliaujat?

—Tiesiog pas jus atvykau, 
—atsakė pirmininkas. — Pa- 

i siuntė mane į čia mūsų kolū-
■ kiečiai. Nuvyk, sako, pasiįdo- 

mauk, kaip jie ten pasiekė to
kių rezultatų vystant gyvuli
ninkystę. Sugrįši namo, mums 
apie visą papasakosi. Mes da
rysime taip, kaip daro tarybi
nio ūkio darbuotojai.

—Labai prašome!—P. Sipa
vičius pakvietė M. Junevičių 
apžiūrėti ūkį...

Tokių svečių, kaip M. June
vičius, galima dažnai aptikti 
“Šalčininkų” gyvulininkystės 
tarybiniame ūkyje. Čia atvyks
ta daugelio Lietuvos kolūkių 

i atstovai. Čia yra ko pasimoky
ti. 1954 metais Visasąjunginė
je žemės ūkio parodoje gyvu
lių augintojų, atžymėtų už pa
siekimus gyvulininkystės vys
tyme, monografijoje buvo įra
šyti ir “Šalčininkų” tarybinio 
ūkio darbuotojų vardai. To
kią garbę jie susilaukė atkak
liai ir Įtemptai bedirbdami.

Metai iš metų auga tarybi
nio ūkio ūkis, gausėja jo tur
tai. Tarybinio ūkio fermose 
yra šimtai galvijų ir kiaulių. 
Reikia pasakyti, kad iš esmės 
gyvuliai yra veisliniai. Planin
gas ūkio tvarkymas besire- 
miant pažangiu zootechnikos 
mokslu Įgalino tarybinio ūkio 
darbuotojų kolektyvą kasmet 
kelti kaimenės produktyvumą. 
Vidutinis vienos melžiamosios 
karvės išmilžis dabar siekia 
3,900' kilogramų. Tarybiniame 
ūkyje yra daug gyvulių au
gintojų, kurie pasiekė gražių 
rezultatų. Melžėja Ona Koče- 
riagienė iš karvės, vadinamos 

. “Amega” jau primelžė 6,130 
i kilogramų pieno. Daugiau 
i kaip po 5,000 kilogramų pie
no ji primelžė iš “Kameros,” 

(“Artijos,” “Bandomosios” ir 
'kitų karvių.

Užsiėmimai trimečiuose zo
otechnikos kursuose, mokslo ir 
priešakinio patyrimo pasieki
mų taikymas padėjo ir kitoms 
melžėjoms kelti savo meistriš
kumą. Melžiamosios bandos 
produktyvumui pakelti gerų 
rezultatų pasiekė, pavyzdžiui, 
Elena Mordusevičienė, Stefa
nija Berezienė ir kitos.

Per pirmąjį 1954 metų pus
metį tarybiniame ūkyje gauta 
po 12-14 paršelių iš kiekvie
nos motininės kiaulės. Iki me
tų pabaigos tarybinio ūkio 
kiaulių augintojai tikisi padvi
gubinti šiuos rodiklius. Jau 
kelerius metus iš eilės Marija 
Gleba nupeni kiaules. Ji visuo
met sėkmingai susidoroja su 
jai pavestu- darbu. Dabar ji 
nupeni 94 kiaules. Vidutinis 
jų svorio prieauglis per parą 
siekia iki 500 gramų. Tokių 
pat darbo rodiklių, pasiekė ir 
kiaulių šėrike Valentina Ka
linga. Tarybinio ūkio darbuo-

tojos Morta Karačevskaitė, 
Vladislovą Lisovskaitė ir kitos 
puikiai Įsisavino metodus, 
kaip gauti skaitlingus gyvulių 
prieauglius, mokomai prižiūri 
paršelius, išvengdamos jų kri
timo atvejų.

Galvijų skaičiaus augimas 
kartu keliant jų produktyvu
mą įgalina “Šalčininkų” tary
binio ūkio darbuotojus prista
tyti valstybei dideli kieki gy
vulininkystės produktų.

Tarybinio ūkio gyvulių au
gintojai daug pasimokė iš Vi
sasąjunginės žemės ūkio paro
dos. Jie studijavo kaip tokie 
priešakiniai TSRS ūkiai, kaip 
Kostromos srities tarybinis 
ūkis “Kąravajevo”, Vologdos 
srities kolūkis “Budionnovoc” 
ir kiti pasiekė savo rezultatų.

Dabar tarybiniame ūkyje 
atliekamas darbas kaimenei 
atnaujinti. Neseniai iš Mask
vos srities tarybinio ūkio “Bol- 
šoje Aleksiejevskoje” buvo at
gabentos 46 veislinės kiaulės. 
Iš Latvijos TSR artimiausiu 
laiku numatyta atgabenti 100 
Latvijos žalųjų veislės galvijų.

Darbininkų namai elektrifi
kuoti ir radiofikuoti. Valsty
bė pastatė daug gyvenamųjų 
namų darbininkams. Darbinin
kai, turėdami didelius uždar
bius, gali Įsigyti daug vertin
gų daiktų parduotuvėse, ku
rios atidarytos betarpiškai ta
rybiniame ūkyje.

D ar b i n i n k ų d is p o z i c i. j o j e
yra klubas, kur jie dažnai pra
leidžia savo laisvalaikį, čia 
dažnai organizuojami poilsio 
vakarai tarybinio ūkio darbi
ninkams. J<lubo scenoje pasi
rodo saviveikliniai kolektyvai, 
kuriuose dalyvauja patys ta
rybinio ūkio darbuotojai. Dau
gelis tarybinio ūkio darbinin
kų ne tik naudojasi tarybinio 
ūkio biblioteka, bet ir patys 
Įsigijo bibliotekėles ir kas mė
nesį papildo jas. Laiškininkas 
Į kiekvieną tarybinio ūkio gy
venvietės namą pristato cen
trinius arba respublikinius ir 
rajoninius laikraščius. Dauge
lis čia prenumeruoja ir žurna
lus.

Darbininkai du-tris kartus 
savaitėj žiūri kinofilmus. Gre
ta tarybinių kinofilmų, tarybi
nio ūkio žiūrovai žiūri ir už
sienio kinofilmus. Neseniai, 
pavyzdžiui, jie su dideliu dė
mesiu žiūrėjo Indijos kinofil
mus “Du bigehai žemės,” 
“Valkata,” “Uraganas.”

P. Gir.dijauskas

Rockford, III

ba-
Po-

Tinkamai atžymėtas 
Povilas Slavinskas

Vieneri metai suėjo 
landžio 27 d., kai mirė
vilas Slavinskas. Darata 
Slavinskienė še š t a d i e n io 
vakare, balandžio 30 -d. pri
rengė puikią vakarienę. Ji 
nepagailėjo darbo ir išlai
dų, kur sukviesti svečiai 
buvo maloniai priimti ir 
skaniu maistu pavaišinti. 
Visko buvo pakankamai.

Užbaigus vakarieniauti, 
drauges Slavinskienės buvo 
pageidavimas, kąd dr. J.

I 11 • * I "*/!*' Jis ,.saX° i Norwood, Massnnip. ’ anihuninn w inrun ”kalboje • apibūdino velionio 
Povilo Slavinsko pergyven- Birželio 2 d. suėjo lygiai
tą laikotarpį ir jo nuveik- metai nuo mirties velionio Jo
tus darbus progresyvių ju- no Casper. Jo tragiška mirtis
dėjime.

Vėliau draugai pasitarė, 
argi mes, skaniai pavalgę ir 
atsigėrę, be nieko išeisime? 
Tai būtų nemandagu. Jo 
giminės tą dięną velionio 
kapą papuošė gėlėmis, tai 
ir mes, įvertindami mūsų 
draugo nuoveikius, kuo 
nors turime juos atžymėti.

Vilnis buvo velionio my
limas laikraštis. Atsiklaus
ta susirinkusių svečių, ar 
negalėtumėm, įvertindami 
šią svarbią sueiga, vardan 
velionio Povilo Slavinsko,, 
sudėti po kiek Vilnies dali
ninkų 35-tam metiniam su
važiavimui pasveikinti?

Sutikta ir sudėta $25.50.
Drauge

! Chicagos Žinios
Apie Dramos Klubo raportą

šeštadienio vakare, gegužes 
21, Dailės ir Dramos Klubo 
narių metiniame susirinkime 
pateiktas raportas. Man svar
bu štai kas: Rendų (už sales) 
įeigos $3,170.44 ; maisto ir gė
rimų $20,946.47.

Taigi, dar viską neįsitaisius 
kaip norima, jau gauna dau
giau $24,000 jeigu per metus 
laiko. Aišku, kada bus viskas 
baigta,

Pora 
geriau 
tos.

Metinių jeigu tada bus dau
giau. Piniginiai Įstaiga tada 
galės gerai verstis, bet užvis 
svarbiau, tai turėjimas tokio 
centro — kultūros, meno ir 
abelnai veikimo reikalams.

bus dar daugiau.
krautuvių taipgi bus 

paruoštos ir išrenduo-

Dabar jau ir labiausia abe
jojantiems turi būti aišku, kad 
įstaiga gerai gyvuoja ir dar 
geriau laikysis ateityje.

Dabar reikia tik daugiau 
apie ją susiburti.

Yra daugelis progresyvių 
chicagiečių, kurie turi išteklių, 
gąli ir privalo būti nariais šio 
klubo, bet nėra. Jiems be ati
dėliojimo reikia stoti kluban. 
Didinti narių skaičių ir narys
tės įeigas.

Sekr. ‘Budris taipgi raporta
vo, kad daugelis organizacijų 
ruošia Mildos naudai vakarė
lius. Tai yra labai gerai. Rei
kia nepraleisti nė vieno šešta
dienio vakaro. Parengimai su
kelia lėšų, atėję žmonės padi
dina įeigas klubui. Rep.

Ar Tamsta jau gavai Lais< 
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

HELP WANTED-MALE

MAŠINISTAS 
Laukia

Pirmos Klasės. Marine Darbas.
Tuojau Kreipkitės

RTC SHIP BUILDING CORP.
Delaware Ave., & State St., 

Camden, N. J.

(107-109)

buvo grynai pasėka dabartinio 
darbininkų išnaudojimo siste
mos.

per 
gyvendamas 
vienoje iš 

spaustuvių, Nor-

Velionis Jonas Casper 
ilgą metų eilę 
Norwoode, dirbo 
čia esamų
wood Press. Per ilgą laiką vis
kas toje spaustuvėje atrodė 
gerai. Bet savininkui nnsenus, 
spaustuvė tapo parduota. Nau
ji savininkai po kelių metų, 
kuomet darbas sumažėjo, pa
sinaudodami ta proga, parei
kalavo nuo darbininkų nusi
mušti algas, o jeigu to nepa
darys, tai pagrąsino uždaryti 
spaustuvę. Darbininkams ne
sutikus su kompanijos reika
lavimais, spaustuvė tapo užda
ryta ir visi darbininkai išmesti 
į gatvę.

Jaunesnio amžiaus darbinin
kams nebuvo taip bloga, nes 
galėjo greičiau susirasti dar
bus kitur. Bet senesnio am
žiaus darbininkams, tarp ku
rių radosi ir velionis Casper, 
darbą gauti buvo nelengva. 
Nors ir pavyko jam gauti dar
bą kitoje Norwoodo spaustu
vėje, Plinton Press, bet prie 
daug sunkesnių sąlygų ir di
desnės paskubos. Kadangi ve
lionis buvo sulaukęs jau apie 
60 metų amžiaus, tai jam sun- ' 
ku buvo tokiame darbe atlai
kyk:. Dėlei to pradėjo labai rū
pintis ir pagaliau gavo nervų 
pakrikimą ir 1954 metais bir
želio 2 d. tragiškai užbaigė 
savo gyvenimo dienas.

Velionis Casper buvo tinka
miausias žmogus tarpe Nqf- 
woodo lietuvių. Mylimiausiu 
jo užsiėmimu buvo daina. Jis 
dainuodavo visur ir visuomet, 
bile kokiame parengime. Dėl 
to jis priklausė prie gyvavusio 
čia mišraus LLR Choro, o vė-

■ liau, kada tokio choro jau 
i buvo, tai dainavo Norwood© 
vyrų grupėje. Todėl kaipo • 
dainininkas, pirmiau su choru, 
o vėliau su vyrų grupe apva
žinėjo daugelį lietuviais ap
gyventų kolonijų nevien Mas
sachusetts valstijoje, bet ir 
kituose steituose. Dėl to buvo 
plačiai žinomas ir i jo laido
tuves suvažiavo daug draugų 
iš kitų kolonijų.

Tad lai būna ir ant toliau 
jam neužmirštama atmintis!

Likusi jo moteris, Anna, dė
lei sukrėtimo tuo laiku negai
lėjo laidotuvių dalyviams tin
kamai padėkoti. Tad nors da
bar, prisimenant jo , mirties 
metinę sukaktį, taria širdingą 
ačiū visiems, kurie padėjo jai 
pergyventi tas sunkias ir liūd
nas valandas.

Senas Kaimynas

Sheeepshead Bay ir Marine 
Park gyventojai pradėjo rink
ti parašus po prašymu pratęsti 
IRT liniją nuo Nostrand ir- 
Flattbush Avės, iki tos srities.

Brooklyne auksoriaus šapą 
prie 1359 Coney Island Ave. 
atlankė ekspertas 'plėšikas. 
Susirinkęs kelių tūkstančių 
vertės gražumynų, pigiuosius 
paliko.

T*

Siunčiame Gyduoles Į Sovietų Sąjungą 
Persiuntimo Kaštus ir Taksus Apmokate čia 

Pasiunčiame sekamus vaistus: Stryptomycin, Penicilin, Remefon, 
Cortisone ir kitus vaistus. Pristatome j 7 ar 10 dienų oro paštu. 
Pristatymas siuntinių garantuotas. Siuntėjams pristatome paliudi

jimus su priėmėjų parašais.
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NewWto^/M^ZInloi
Liaudies Teatro
nariams

Antradienį, birželio 7 d., 
Liet. Kultūr. Centre įvyks Lie
tuvių Liaudies Teatro narių 
susirinkimas. Bus 
naujas veikalas, kurį būtų ga
lima per vasarą susimokyti ir 
anksti rudenį pastatyti. Visi 
nariai prašomi susirinkime da
lyvauti. Pradžia 7:30 vai. v.

Pirm.

Evikcijos atidėtos 
iki birželio 4-tos

butoMasinis šalinimas iš 
atsisakančių pasirašyti politi
nes išpažintis tapo atidėtas iki 
birželio 24-tos. Atidėjimą pa
skelbė patsai miestinis Hou
sing Autoritetas. Gegužės 31- 
ji buvo paskutinė diena, kuria 
buvo įsakyta pasirašyti tą ver
stiną išpažintį arba netekti 
projektuose buto.

Autoriteto valdininkai skel
bė, kad iki tos dienos 19,115 
buvo pasirašę tas “ištikimybės 
priesaikas” ir kad tikimasi, jog 
daugelio kitų išpažintys galin
čios būti išsiųstos paštu. Įstai
ga jas gaus bėgiu kelių seka
mų dienų. Projektuose gyvena 
virš 30,000 mažus uždarbius 
teturinčių darbininkų šeimų ir 
biednuomenės.

Verstinas politines išpažin
tis valdžios remiamų namų 
gyventojoms įsako 1*952 me
tais Kongreso primtas Gwinn 
Aktas. Dėkui rendauninkų ko
vai, jo vykdymas New Yorke 
buvo lig šiol sustabdytas. Gi 
Kalifornijos ir Illinois valstijų 
teismai leido toms valstijoms 
to akto nevykdyti kaip prie
šiško J. V. Konstitucijai.

Alfred Siegel, 53 m., Forest 
Hills gyventojas, nušoko nuo 
George Washington tilto. Iš
tisos dienos darbu jo kūno 
dar nebuvo atradę.

(103-109)

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKĖ

Prašome turėti mintyje šį svarbų įvykį—

LAISVES PIKNIKAS
THOMAS J. SHEIPE

Įvyks Sekmadienį, prieš 4th of July šventę

Liepos 3 July r-

TONY’S
Pradžia 2-rą valandą popiet. Įžanga $1.00 asmeniui

Pajieškojimai

(108-111)

MATTHEW A
Puikią Dainų Programą Duos

<W"M*<M*4**4**4Hh***4"M’**

kitos unijos 
delegacijas, 
darbininkai 
jau daryta,

• BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Westbu- 
birže-

BUYUS
(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius
Telefonas CU. 5-5856

782 Elmont Rd., Elmont, N.

6 pusi.—Laisve (Liberty)- Šeštad., birželio (June) 4, 1955

Valdyba 
(109-110)

PAGALIAU? TAS JUOKINGAS BROADWAY VEIKA
LAS, KURIO LAUKĖTE, DABAR MATOMAS AKRANE!

MARILYN MONROE TOM EWELL
ŽVAIGŽDŽIUOJA CINEMASCOPE KOMEDIJOJ

“The 7 Year Itch”
" LOEWS STATE BROADWAY AT 4Sth ST.

VOGEL
FUNERAL HOME 

įsteigta 1910
Air conditioned Koplyčios

65-29 Grand Ave., Maspeth
Tel. DAvenport 6-0122

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

(106-109)

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

įvyks trečiadienį, birželio-June 8 d., 
pradžia 7:30 vai. vakare, 110-06 At
lantic Avenue.

Nariai malonėkite skaitlingai su
sirinkti ur kurie dar nesate užsimo
kėję duoklių už šiuos metus malo
nėkite užsimokėti.

ATOSTOGOMS
Greenwood Lake. Point Lookout 

Hotel. TeL Greenwood Lake 7-8521. 
Tarptautiškas valgis. Šviesūs kam
bariai. Tekantis vanduo. Graži a py- 
linka.

F. H. Stephan, sav.

Laisvės Choras 
Iš Hartford, Conn., 

Vadovaujamas Wilma Hollis

Aido Choras
(Brooklyniškis)

Vadovaujamas Mildred Stensler

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.

Svarstys senąją 
žmonią problemas

Gubernatorius 11 arrimanas 
Šaukia konferenciją, kuriai pa
siūlė specialiai svarstyti vidur- 

aptartas i amžių ir senesnių žmonių pro- 
i blemas.

Konferencija įvyyks rudenį, 
spalio 18-20 dienomis, žadė
jo neužilgo paskelbti vardus 
asmenų, kurie sudarys pilieti
nį patarėjų komitetą ir komisi
jas suplanuoti visą konferen
cijos darbą, pateikti jai pro- 
gamą.

Harrimanas pageidauja kon
ferencijoje sudaryti “koopera- 
tyvę programą.” Sako, kad į 
planavimą ir vykdymą turėtų 
būti įtrauktos biznio, darbinin
kų, šeimyninės ir kaimynijos 
organizacijos. O pati veikla 
daugiau turėtų remtis savišal
pos pagrindais ir geradarių 
dovanomis, kad juo mažiau 
tereikėtų tam imti iš valstijos 
iždo.

Viena svarbiausių problemų 
viduramžiams yra negalėjimas 
gauti darbo vyrams po 40, o 
moterims po 35 metų. Daugu
ma kitų problemų, sako 
nešimas, liečia suėjusius, 
daugiau metų.

pra-
60 ir

savi-

Auksoriu nušovė 
ji apiplėšiant

Airksoriaus krautuvės 
ninkas Joseph Bitar, 66 m., 
mirė nuo kulkos savo darba
vietėje, 1968 Third Ave., New 
Yorke. Plėšikas ištrūko be 
grobio.

Sakoma, kad Bitar daug 
kartų matęs pas jį atsilankiu
sius plėšikus, bet jis visuomet 
nuo jų apsigynė. Vieną nušo
vė, kitą areštuodino, dar kiti 
pabėgo. Visuomet nešiodavęsis 
prie šono revolveri, kaip poli
cija. Tačiau’ šį kartą abu jo 
revolveriai atrasti padėti.

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

-------------------------------------------- ---------------------fflWJTW cOl'ilil'fli

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiams

Čiepyta mergaitė 
susirgo paralyžiumi

imti iš

sako,

Bethpage miestelyje, L. I., 
susirgo 6 metų mergaitė, kuri 
gegužės 18-tą mokykloje buvo 
įčiepyta nuo vaikų paraly
žiaus. šis yra pirmasis susirgi
mas .visoje valstijoje po įčie- 
pijimo mokyklose teikiamais 
čiepais. Seniau buvo susirgusi 
viena mergaitė Tarrytown 
miestelyje, bet ta buvo čiepy
ta pas privatinį daktarą. Vie
nos ir kitos čiopai buvo 
skirtingų laboratorijų.

Sveikatos autoritetai 
kad mergaitės susirgimas ne
reiškia, jog čiepai negeri. Sa
ko, jog užtrunka dvi savaites 
čiepams išauklėti kūne,apsau
gą. Prie to, ne kiekviename 
kūne tie patys čiepai pagami
na vienodą atsparą ligai, ši 
mergaitė susirgo gegužės 29- 
tą, nesuėjus dviem savaitėms 
nuo čiopų.

Autoritetai sako, jog jie pil
nutinai tebepasitiki Salk čie
pais ir jie bus teikiami vai
kams taip greit, kaip greit jų 
gaus pakankamai.

Iki birželio 1-mos New Yor
ko visame mieste mokyklose 
buvo įčiepyti 176,355 vaikai iš 
247,074, kurių tėvai buvo pa
reiškę pageidavimą tų čiepų. 
Mokyklose čiepijimas nutrau
kiamas birželio 2-rą, tačiau 
mokyklų pradėtai programai 
toliau vykdyti bus tebepalai
komos specialės klinikos.

teisme 
kaltina- 
įsigėrus.

Nubaudė už girtumą
Brook lyne trafiko 

viena diena buvo 17 
mųjų už vairavimą 
šešiems prisipažinusiems kal
tais atėmė leidimus vairuoti ir 
nubaudė po $100. Dešimtį ki
tų sulaikė kitam teismui, o 1 
dar tardomas.

Bronxe auto sužeidė vienos 
šeimos du vaikus, 6 ir 5 metų. 
Vairuotojo neareštavo.

..a riTTiiMa Pamišėlis kariavo

Patarė vasaros metu 
tonsiliy neliesti

Sveikatos Department© di
rektorius'Dr. Morris Grenbcrg 
patarė newyorkieč>ams neleis
ti operuoti vaikų tonsilius 
po spalio 31-mos.

iki

Daktaras įspėja, jog yra 
stebėtas aiškus ryšys tarp 
durvasarį ir anksti rudenį ope
ruotų tonsilių ir vaikų susirgi
mų polio. Atvirai žaizdai yra 
daug daugiau galimybių užsi- 

I krėsti. Sako, jog po gerklės 
I operacijų dąūgiausią ištinka 
i gerklės paralyžius, kuris yra 
mirtingesnis už kitas rūšis. Ta 
rūšis 20 kartų daugiau, negu 
bile kuri kita rūšis, pasitaiko 
tuose vaikuose, kurių tonsiliai 
neseniai buvo operuoti.

na
vi-

Krautuvių darbininkai 
ragina veikti už 
$1.25 minimum

andCIO Retail, Wholesale 
Department Store Unija kalti
na Eisenhowerio administraci
ją, kad ji nesistengia Įstaty
miškai įvesti $1.25 minimum 
mokestį už darbo valandą. Sa
ko, kad administracija to įsta
to įvedimui trukdo, ji delsia 
“dubeltavomis kalbomis ir dvi
pusiais veiksmais.”

Tuo pat. sykiu unija kreipė
si į savo narius ir visus darbi
ninkus, ragindama pasmarkin
ti veiklą už įvedimą padidin
tos mokesties. Jeigu nebus 
veikiama smarkiau, yra pavo
jus, kad tuo klausimu’ biliai 
bus nustumti į rudenį nesvars
tyti. Arba gali Kongreso po
nai priimti įstatą, kuriuo mo
kestį pakeltų tiktai keletu 
centų.

Macy’s darbininkų lokalas 
IS yra pasimojęs pasiųsti į 
Washingtoną bent 8,000 atvi
ručių. Jose prašo kongresma- 
nų ir senatorių, kad jie pa
remtų Lehmano bilių, žinomą I 
kaip S.662. ‘

Krautuvių unija tam. tikslui 
darbuojasi gal daugiau, negu 
kuri kita unija. Kovo 19-tą jie 
buvo sumobilizavę visašališką 
delegaciją į Washingtona, ten 
nuvyko apie 650 unijjstų.

Amalgameitai taipgi siuntė 
delegacijas, atvyko net iš 14 
valstijų. Kelios 
skelbia si u n tusios 
Tačiau krautuvių 
sako, jog to, kas
neužtenka. Atvirutės ir dele
gacijos šiomis dienomis yra 
reikalingos gausiau ir dažniau.

Ieškoma Anna Griniūtė Maraulis, 
vyras Motiejus. Paskutinė žinoma 
gyvenimo vieta, tai buvo Waterbury 
(pilno adreso nežinau), Conn.

Aš neseniai atvykau iš Argenti
nos ir prižadėjau savo geriems prie- 
teliams Antonia ir Mateo Rudzikas 
(jinai po tėvais Griniūtė) bandyt 
suieškoti jų viršminėtą giminaitę.

Jeigu kas žinote apie Anna Gri
niūtę Maraulis, kur ji gyvena, tai 
būkite toki geri ir praneškite man: 
Theodore Zalucky, 942 N. Franklin 
St., Philadelphia 23, Pa.

* (108-112)

me- 
tris

pries suemejus
Leopold Klodenski, 50 

tų, 200 svarų vyras, apie 
valandas išlaikė neįsileidęs į 
butą policijos, kurios ten buvo 
sugužėję virš dešimties. Gra
sindamas aštriais namie pasi
darytais durklais, jis nė išto
lo neprisileido policijos. Paga
liau, policija įmetė į butą aša
rines dujas ir taip jį suėmė. 
Iki jį surakino, du policistai ir 
suimamasis tapo sužeisti.

Jo žmona Dorothy sako, 
kad jis prieš keletą dienų pra
rado cabinet dirbėjo darbą ir 
pradėjo keistai elgtis. Kadan
gi jo Šurnas jau ne pirmas, 
žmona pašaukė policiją.' Jį 
nuvežė į ligoninę tirti jo protą.

žmona pasakojo, kad jis 
pirm karo turėjęs Lenkijoje 
kabinetų darymo šapą, sam- 
dęs 30 darbininkų. Karo lai
ku išėjo vokiečiams tarnauti, 
buvo Jugoslavijoje pagautas. 
Sakėsi išbuvęs rusų kalėj įmi
nėję kempėje trejus metus. 
Gyvena 2926 Barkley Ave., 
Bronx.

Pradedant birželio 10-tą, 
512-je subway stočių po visą 
miestą bus iškabinti “timetab
les,” parodantieji traukinių 
ėjimo laiką naktimis tarp 10 
vakaro ir 6 vai ryto. Gi po lie
pos 1-mos jau turės ir kišeni
nių. Sako, jog iškaštį padengs 
tiems kišeniniams gaunami 
biznierių pasiskelbimai.

Brooklyn, N. Y
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, birželio 7 d., Lie
tuvių Piliečių Klubo salėje, 280 
Union Avo. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti susirinkime. Kurių duok
lės nemokėtos, malonėkite ateiti ir 
užsimokėti.

Valdyba
(108-109)

t -

AIR COOLED'
ALFRED J. WEISE’S '

THE MANSION
54 LINCOLN AVENUE

(1 blokas nuo Merrick Rd.) 
Rockville Center, L. I.

Puikiausi Vokiški Valgiai — 
Cocktail Lounge 

Vestuvėms—Bankietams— 
Viešbučio Patogumai— 
Uždara Pirmadieniais 

Telefonuokite
ROckville Center 6-9662

VAISTINĖS ŠAKNYS
Didelis Pasirinkimas

TATRA MOUNTAIN — Vidurius
Liuosuojanti ir Apvalanti arbata 

65c už Box — 3 už $1.70.
KRAEUTER GOLD -Dėl Kepenų 
ir Inkstų Arbata. 65c už Box — 
3 už $1.70.
SCHWARZWAELDER ARBATA 

Nuo Kosulio ir slogų 
75c už Box—3 už $2.00 

Importuoti Chamomile Pepper
mint ir visos kitos vaistinės 

šaknys namams.
Importuoti iš Vokietijos 

sutaisymai.
Greitas pristatymas užsakymų 

laiškais
Kerbei — Pharmacy 

1473 Bedford Avenue, 
Brooklyn 16,z N. Y.

IN. 7-7876

Proga Tapti Bizpieriū Be pinigų
Parsiduoda Bar & Grill biznis su 

pilnais laisniais. Parduodamas ant 
lengvų mėnesinių išmokėjįmų. Del 
platesnių informacijų kreipkitės:— 
426 So. 5th St., Brooklyn, N. Y.

Reikalingas darbininkas už baro 
ir virtuvėje, vyras ar moteriškė. 
Darbo išmokysime. Kreipkitės: — 
426 So. 5th St., Brooklyn, N. Y.

Reikalinga pora vedimui biznio— 
Bar & Grill — darbo išmokysime. 
Butas ir valgis ant vietos. Kreipki
tės: 426 So. 5th St.* Brooklyn, N. Y.

(109-113)

Teisėjus rinko iš 
sugautu gatvėje

jis turi 
iškeliau-

kad tas

Teisėjui Dimock pritrūkus 
kandidatų užbaigimui rinkti 
džiūrę, jis išsiuntė 12 maršalų 
į gatves atvesti kandidatų. Jie 
tokių sugaudė, atvedė 13-ką. 
žinoma, susilaukė daug pro
testų. Kiekvienas pasiruošęs 
visokiausioms savo reikalams. 
Vienas pareiškė, jog 
bilietą sekamą dieną 
ti Europon.

Žmonės protestavo, 
prilygsta kidnapinimui.

Sumedžiotos moterys šį kar
tą džiaugėsi savo privilegija— 
joms valia atsisakyti. Taip 
staiga verbuojamos, visos už
klaustosios ir atsisakė, išsky
rus vieną. Vyrai piliečiai atsi
sakyti negali, jeigu jų argu
mentai neįtikina rinkėjus, kad 
jie turi būti atleisti nuo džiū- 
rymano pareigų.

Brooklynietė Ruth Peters 
yra viena iš 30 gubernato
riaus komiteto parinktųjų vals
tijos tarnautojų, kurie bus vie
nerius metus mokinami eiti 
atsakingas pareigas valdinėse 
įstaigose.

RICHMOND HILL AUTO 
TOP

HENRY YUDT, Owner 
135-11 Hillside Ave., 
Richmond Hill, N. Y. 
TeL JAmaica 6-2191

4

HENRY STOLZENBERGER
Ine.

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

CY. 3- 4343
OTTO F. PUMMER, pres.

J. TREUBERT 
DELICATESSEN

Aptarnaująma Tik Geriausiu 
Maistu

60-50—71st Ave., Ridgewood,N.Y. 
Tel. HE. 3-5379

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 Place 

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

ORegon 7-5843

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

, Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-S172

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Reikalinga tarnaitė' katalikiškafLc- 
bonijai. Namų ruošai. Guolis vieloję, 
turi kalbėti kiek nors angliškai. ę0 
—35 metų amžiaus. Reikalingi pa
liudijimai. $125 į mėnesį. Our Lady 
of Mercy Rectory, 90 Froelich Farm 
Rd., Hicksville, Long Island.

HI. 8-4351.
(107-109)

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

FArmingdalc 5-6861
. (108-121)

NAMŲ DARBININKE—AUKLE, 
daktaro namams, guolis vietoje, yra 
kiti darbininkai. Turi kalbėti ang
liškai. $50 į savaite. Pradžia darbo 
Liepos 1-mą. Fair Lawn, N, J.

šaukite: WAdsworth 3-1982
(102-104)

Cook—Housekeeper. Good home 
and salary. 2 children, Nassau Co. 
Heavy laundry sent out.

SYMONS
137 Butler St., Westbury, L. I. 

Edgewood 8-0148
(109-111)

General Houseworker (up^R) 40). 
Must have recent references and be 
experienced. Help to take care of 
4 mo. old baby and 6 yr. old boy. 
(Ranch house, modern appliances.) 
Own room and TV. Good salary for 
right person, OR. 7-0056.

(109-111)

MALE and FEMALE

MAN OR COUPLE
Beautiful small Estate, Brooklyn. 

Near Ocean & Board Walk. Rooms, 
bath, (housekeeping). Exchange 
part time work. Start calling Mon
day: DE. 9-4578.

GELB, 609 NECK RD., 
(Ocean Parkway).

FINNISH EMPLOYMENT 
AGENCY

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

I siems.
860 Madison Avenue, N. Y. C.

Tel. BU. 8-6562

REAL ESTATE

Farma. Arti University of Conn.—• 
Wilbur Cross Parkway. 100 akrų, 6,V)00 
dedančiųjų vištų, patalpa 15 rūmų 
namas. Didelė barn, 700 viftisinių 
medžių. Registruotas žuvavimui prū
das. Viskas ant U.S. Highway. Len
gvi išmokėjimai, prieinama kaina, 
rašykite: John Slowiek, West Wil
lington, Conn. Tel. Storrs GA. 9- 
0844.

Parduoda Savininkas 
ry (išvažiuoja į California 
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. EDgewood 8-2405.

(104-110)

Parduoda Savininkas — St. Albans, 
189-21 Linden Ave. 1 šeimos tuščias, 
restaurantas priešakyje, (įneša $135 
į mėnesį), garadžiaus tipo namas, 
(įneša $40 j mėnesį). $20,000. ($3,- 
000 pinigais). X

Šaukite HO. 5-8981
(108-UI)

Parduoda Savininkas—Flushing, St. 
Andrews parapijoje. 8 rūmų namas 
(su central hall), stucco, puikiau
siose sąlygose, su skerslaukiais gy
venamasis rūmas, paneled knygy
nas, mūrinė ugnavietė, 2% maudy- • 
nes. Ištaisytas 3-čias aukštas. 80x 
100, ištaisytas kiemas, daržas. 2 ka
ram garadžius. Ekstra įrengimų. 
Greitam pardavimui $25,000.

FL. 8-7040.

Parduoda savininkas. Tortų ir duo
nos kepykla. Turiu parduoti su nuo-, 
stoliu iš priežasties blogos sveika
tos. Moderniniai įtaisymai. Graži 
krautuvė. $5000 pinigais. Savaitinė 
įeiga $1000. Šaukite:

Mrs. Schreiber. RO. 6-5252.
. (108-110)

RESTAURANTAS. Up State New 
York. Pilnai įrengtas. 50 sėdynių. 
Prie stalų ir counter’io patarnavi
mas. Kartu ir 4 rūmų apartoj 
su bizpiu. Tiktai $175 į mėnesį 
greito pardavimo $10,000.

Port Jervis 4-4164.
(106-112)




