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KRISLAI
Aklųjų mokykla Kaune. 
Ko ten mokoma? 
200,000 egz. tiražas. 
Tebeklajoja.

Rašo R. Mizara

Nehru Tar. Sąjungoj, Britanijos valdžia grą s in o Streikai pas Fordą — 
U Nu Jugoslavijoje geležinkelių streikieriams derybos dar vyksta

Kaune veikia Aklųjų moky
kla, kurioje mokosi 140 moki
nių. Mokytojas Antanas Bal
tramiejus taipgi neregys.

B. Mockus, rašydamas apie 
tą mokyklą “Švytury,’’ pažy
mi, kaip buvo sutiktas naujas 
mokinys, neregys 
neseniai atvežtas i

berniu kas, 
šią mokyk-

norėjo mo-Berniukas labai 
kytis, turėjo tam gabumu, de
ja, jis prarado regėjimą. At
vykus jam į neregiu mokyklą, 
A. Baltramiejus pasakė:

—Berniuk, ateik čia. Sėskis 
šalia manęs. Aš tau papasako
siu apie savo gyvenimą... Aš 
taip pat, kaip ir tu, nematau. 
Bet aš nesijaučiu nelaimingas. 
Aš tvirtai žinau savo vietą gy
venime...

Toliau rašo žurnalistas B. 
Mockus :

“Be vidurinės mokyklos 
kurso, mokiniai apmokami 
taip pat mezgimo, pynimo, 
baidų apmušimo amatų, ku- 
riuo^pramokę, jie gali būti 
įdarbinami pramonės kombi
natuose...”

Mokiniai užsiimdo ir spor
tu; be kitko, tūli jų žaidžia 
šachmatais.

O vienas mokyklos mokinys, 
Ragenas, neseniai parašė ap
sakymą, tilpusi ž urnai e

Lietuvos vyriausybė deda 
didžiules pastangas išlavinti 
neregius, kad jie būtų savy- 
Etovūs, kad būtų naudingi sau 
ir kitiems,kad nereikėtų jiems 
ubagauti, kaip seniau būdavo.

Dienraščio “Tiesos,” išeidi- 
nėjančios Vilniuje, tiražas, sa
koma, jau prašoko 200,000 
egzempliorių!

Niekad pirmiau nei vienas 
lietuvių, kalba laikraštis tokio 
tiražo neturėjo.

Tai parodo Lietuvos žmo
nių susidomėjimą spauda.

Kaune, Šiauliuose, Klaipė
doje taipgi išeina laikraščiai.

Kiekvienas rajonas turi sa
vo laikraščius, žinoma, mažes
nius.

Be to, Vilniuje leidžiami 
dienraščiai rusų ir lenkų kal
bomis.

O kiek ten išeina žurnalų!

Naujienos kartoja tūlo “Sa
turday Evening Post” bendra
darbio mintis, būtent, kad “nuo 
.Malenkovo prisipažinimo prie 
•klaidų, kurių jis nepapildė, 

/darosi aišku, kad tie, kurie 
* perėmė iš jo valdžią, yra lais

vajam pasauliui patys pavo- 
jirtgiausieji...

j • Leninas buvo pavojingas, 
pas pavojingas, Malenko- 
įrjpjingas, o Bulganinas 
rfflts pavojingiausias!...

Jeigu taip, tai reikia jį pul
ti, reikia išrasti prieš jį “argu
mentus,” . nežiūrint, kur jie (lerina Galina Ulanova—ji ten 
bus išmislyti: Washingtone,.šoka.

I

Maskva. — Tarybų Są
junga prisirengė kuo iškil
mingiausiai sutikti Nehru, 
premjerą šalies, kuri turi 
apie dukart daugiau gyven
tojų, negu pati Tarybų Są
junga. Indijos premjeras! 
Tarybų Sąjungoje praleis 
net 15 dienų, per kurias jis 
daug keliaus, stebės ir kal
bėsis su tarybiniais vadais.

Tuo tarpu, kai Nehru at
vyksta Maskvon, Burmos 
premjeras U Nu atvyksta 
Belgradan. Belgrado radi
jas atsišaukė į gyventojus, 
kad jie išeitų į gatves ir. su
tiktų Burmos premjerą 
kaip gerą draugą. U Nu 
yra socialistas. Panašiai 
kaip Nehru, jis stoja už- 
skirtingų socialinių sistemų! 
šalių taikingą sugyvenimą.

Po pabuvimo virš dviejų 
savaičių Tarybų Sąjungoje, 
Nehru vyks į Jugoslaviją, 
Čekoslovakiją, Lenkiją, Au-

striją ir Italiją. Oficialiai 
jis vyksta ne kaip į dery
bas, bet kaip turistas. Vie
nok, kiekvienoje šalyje jis 
laikys pasitarimus su aukš
čiausiais vadais.

Tarybiniai vadai, kurie 
lankėsi Jugoslavijoje, jau 
sugrįžo namo. Pakelyje jie 
buvo sustoję Sofijoje ir Bu
karešte. Abiejose Liaudies 
Demokratijų sostinėse 
Chruščiovas pasakė prakal
bas.

Amerikietis nori grįžti
Olympia, Wash. — Jewel 

Bell sako, dead jos vyras 
Otho Bell nori grįžti iŠ Ki
nijos. Bell yra vienas tų 20 
Amerikos karių, kurie buvo 
patekę kinų-korėjiečiu be- 
laisvėn, o paskui atsisakė 
grįžti namo. Jo žmona su 
juom visą laiką susirašinė
ju Dabar jis jai rašo, kad, 
jeigu tik ji įleistu, jis grįž
tu namo. Jie turi mažą du
krelę.

Santiago. — Čilė priėmė 
pakvietimą dalyvauti admi
rolo Bvrdo vadovauiamoje 
ekspedicijoie link Pietinio 
ašigalio. Ekspediciiai 
dovauja amerikiečiai, 
jie pakvietė čiliečius, 
gentiniečius ir britus
siųsti savo mokslininkus.

va-* 
bet 
ar- 
pa-

Washingtonas. — Senato 
sub-komisija darbo reika
lams, kuriai vadovauja se
natorius Douglas, balsavo 
už vieno dolerio minimalę 
algą. Unijos reikalauja, 
kad istatvmu minimalė al
ga būtų $1.25 valandai. Da
bar tds minimumas yra 75 
centai.

Tokyo. — Pekino radiias 
sako, kad Amerika paža
dėjo Pietų Korėjos valdžiai 
ten steigti amunicijos fa
briką.

Philadelphijoje ar Chicagoje. 
Na, ir “laisvojo pasaulio gy
ventojai’’ mislina!

Ir rašo tie žmonės nesąmo
nes, mulkina mulkiškesnius už 
save ir tu jiems nieko nepada
rysi !

Neseniai Cannes mieste. 
Francūzijoje, įvyko aštuntasis 
tarptautinis filmų festivalis.

Tarp kitų sovietinių filmu, 
premiją laimėjo “Romeo ir 
Juliet,” neseniai gaininta Ta
rybų Sąjungoje" Toje filmoje, 
beje, dalyvauja ir garsioji ba*

Diemas ir Hoa-Hao niaujasi, 
- abiejų nuostoliai skaitlingi

Saigonas. — Hoa - Hao 
sektos kareiviai, kurie puo- 

. lė Pietinio Vietnamo val
dišką premjero Diemo ka
riuomenę, buvo atėmę nuo 
jos kelius punktus' prie 
Mekongo upės. Bet dabar 
Diemo kariuomenė kontr
atakavo ir atsiėmė tas po
zicijas. Pranešama, kad 
abi pusi nukentėjo sunkius 
nuostolius. Diemo kariuo
menė dabar kontroliojanti 
abu Basako upės krantus. 
Susisiekimas ta upe kontro
liuoja visą Mekongo deltą, 
kuri turtinga ryžiais.

Valdžia praneša, kad tuo 
pačiu laiku jos kariuomenė 
veda kovą prieš Binh Xu- 
yen dalinius, kurie apie 
mėnuo atgal buvo išmušti 
iš Saigono ir dabar laikosi 
provincijoje.

Čekoslovakai suėmė rubežiti 
perėjusį amerikietį kareivį

Miunchenas. — Vakarui 
Vokietijos pasienio policija 
praneša, kad amerikietis 
seržantas buvo suimtas če- 
koslovakų pasienio sargy
bos. Seržantas, sako vo
kiečiai, iš amerikiečių pu
sės fotografavo Čekoslova
kiją. Vienu metu jis per
žengė liniją keliais metrais. 
Tą pastebėję, čekoslovakai, 
su automatais rankose, jį 
privertė eiti su savimi į jų 
štabą.

Washingtonas. — Armi
ja patvarkė, kad seržantais 
ir korporalais galės vadin
tis tik tie puskarininkiai, 
kurie vadovauja eiliniams. 
“Techniškieji seržantai” ir 
“techniškieji korporalai” 
nuo dabar vadinsis tik tech
nikais.

Trumanas aipie skiepus
Washingtonas.—Eks-pre- 

zidentas Trumanas išsireiš
kė, kad republikonai turės 
atsakyti prieš Amerikos 
žmones už savo klaidas ir 
nusikaltimus Saiko skiepų 
tvarkyme.

La Paz, Bolivija. — Boli
vijos valdžia paleido iš ka
lėjimo 151 politinį kalinį. -'

Londonas. — Premjeras Londono “Times” sako, kad 
Edenas radijo kalboje atsi- streikas sukėlė “nacionalę 
kreipė į streikuojančius ge- krizę.” Konservatorių laik

raščiai reikalauja, kad val
džia imtųsi griežtesnių me
todų prieš streikierius, kaip 
tai, kariuomenės įsimaišy
mo, 
biau kalba, 
yra “komunistų 
tas.”

Streikas dar 
uostuose, kur 
krovikai. Taipgi sustreika
vo didžiųjų transatlantinių 
garlaivių darbininkai. Ke
leiviai, kurie jau buvo pa
sirengę plaukti su Maure
tania Amerikon, turėjo iš
lipti ir grįžti į viešbučius 
Southamptone. ’____ ___
leivių atsisakė tai daryti ir 
paliko laive, reikalaudami, 
kad kompanija juos maitin
tų.

ležinkeliečius, ragindamas 
juos grįžti prie darbo. Jis 
sakė, kad streikas daro 
daug žalos šaliai ir gali su
duoti didelį smūgį “gerbū
viui, kuris viešpatauja ša
lyje.”

Viename streikierių mi
tinge kalbėtojas sakė, kad 
gerbūvis, apie kurį kalba 
Edenas, nežinomas geležin
keliečiams. “Jeigu šalyje 
yra gerbūvis, mes norime 
apie tai žinoti, mes norime 
tai jausti, mes norime aukš
tesnių algų,” sakė kalbėto
jas.

Edenas grasino, kad strei
kas gali privesti prie didė
jančio nedarbo ir anglies 
stokos ateinančią žiemą.

Toriai taipgi vis la- 
kad streikas 

i n spirų o-

tęsiasi ir 
streikuoja

Detroitas. — Sekmadie
nio - pirmadienio vidunak
tį kontraktas tarp auto- 
darbininkų unijos (UAW - 
CIO) ir Fordo kompanijos 
pasibaigė. Ištikimi slo- 
ganui — “Nėra kontrakto, 
nebus darbo” — darbinin
kai tai vienur, tai kitur pra
dėjo palikti darbą ir orga
nizuoti pikietus. Darbas 
pirmadienio rytą buvo su
laikytas bent 15 iš 50 For
do fabrikų visoje šalyje,

Socialistinės šalys is teigė « v o 

patariamą politinę komisiją
Berlynas. — Rytų Vokie

tijos komunistinis organas 
“Neues Deutschland sako, 
kad socialistinės Europos 
Šalys' įsteigė Varšuvoje ben
drą patariamąją politinę 
komisiją, kuri veiks šalia 
karinio apsigynimo bendro 
štabo, kuris ten buvo įsteig
tas. Tai įvyko, kuomet ke
lios savaitės atgal Tarybų 
Sąjunga, Lenkija, Čekoslo- 
vakiaj, Rytų. Vokietija, 
Bulgarija, Rumunija, Ven
grija ir Albanija pasirašė 
sutartį įsteigti bendrą ap- 
gynos štabą.

Kinų armija gelbsti savo 
žmones sausros apylinkėje

Hong Kongas. — Iš Liau
dies Kinijos ateinantieji 
laikraščiai rodo, kad didelė 
sausra, gal blogiausa saus
ra Kinijos istorijoje per 
paskutinius 90 metų, ištiko 
Kwantungo provinciją. Pa
dėtis ten tokia bloga, kad 
visa Kinija susirūpinusi ir 
teikia pagalbą. Ypatingai 
daug pagalbos vietiniams 
žmonėms duoda armijos da
liniai. Ne vien kareiviai, 
bet ir karininkai ir politi
niai vadovai padeda gyven
tojams kasti kanalus, trans
portuoti vandenį, maistą, 
evakuoti vaikus ir tt.

Bayeux. — Normandijos 
pakrantėje, kur 11 metų at
gal amerikiečiai ir britai 
įsiveržė ir ątidarė antrą 
frontą prieš nacius, ivyko 
kuklūs paminėjimai. Būre
liai eks-^kareivių ir karinin
ku susirinko ir padėjo vai
nikus ant paminklo kritu- 
siemš invazijoje.

Taipei. — Nęmenkas že
mės drėbėjimąs buvo jau
čiamai Formoje.

Tuose pasitarimuose kaip 
stebėtojai dalyvavo ir ki
nai. Jie turės savo atstovus 
ir bendroje politinėje komi
sijoje, sako “Neues Deutsch
land.”

“Neues Deutschland” taip
gi sako, kad socialistinės 
šalys bendradarbiaus ir ko
ordinuos savo penkmetinius 
ekonominės statybos pla
nus. ,

(Iš Jugoslavijos praneša
ma, kad tenykščiai vadai 
paneigė bet kokias mintis 
stoti į Varšuvoje pasirašy
tą paktą.)

Kunigai grąsina Peronui ir 
ministram ekskomunikavimu

Buenos Aires. — Visose 
Dalis ke- Argentinos bažnyčiose pra

eitą sekmadienį kunigai iš 
sakyklų skaitė perspėjantį 
laišką, kuris buvo taikytas 
Peronui, jo ministrams ir 
parlamentui. Nors paties 
Perono vardas laiške nebu
vo minėtas, bet visvien bu
vo aišku, kad taikyta prieš 
jį-

Tame klerikalų pareiški
me sakoma, kad “bažnyčia 
bus priversta išmesti iš sa
vo tarpo tuos, kurie ją per
sekioja.” Tai suprantama' 
kaip grąsinimas ekskomu
nikuoti. Klerikalai labai 
niršta prieš Argentinos val
džią, kam ji išmeta kape
lionus iš mokyklų, nelei
džia kunigams maišytis po
litiniame gyvenime, atima 
prieglaudas nuo vienuoly
nu ir tt.

įskaitant Fordo fabrikus 
New Jersey valstijoje. Bet 
derybos kol kas tebeina.

Laikraščiui einant į spau
dą pirmadienį, derybos dar 
ėjo. Fordo kompanijos at
stovas Bugas pareiškė laik
raštininkams, kad padėtis 
dar lieka netikra. Unijos 
vadas Reutheris sakė, kad 
kompanija principiniai su
tinka su garantuotos meti
nės algos reikalavimu, bet 
toli nenori duoti tiek, kielę 
unija reikalauja.

Pagal unijos reikalauja
mą planą, kompanija turė
tų įsteigti specialu fondą, 
iš kurio mokėtu ’darbinin
kams alga, kai jie būtų lai
kinai atleisti iš darbo.

Paskutiniai pranešimai . 
sako, kad didžiausiame For
do fabrike. Dearborno Riv
er Rouge, kur dirba anie 
40,000, pirmadienio vidudie
ni turėjo įvykti mitingas. 
Tame mitinge darbininkai 

. turėjo nuspręsti, ar jie liks 
dirbti, kol eina derybos. 
Pirmadienio ryta darbas 
tame fabrike dar ėjo.

Tuo tarpu unija rengėsi 
pradėti derybas su General 
Motors, kur kontraktas ir
gi eina prie pabaigos. O ' 
plieno darbininku unija 
(USW-CIO) praneša, kad 
ii pasirengusi statyti nau
jus reikalavimus United 
States Steel ir kitoms di
džioms kompanijoms.

Adenaueris atsistatydino iš 
užsienio ministerijos pareigu

Bonna. — Konradas Ade
naueris atsistatydino kaip 
Vakarų Vokietijos užsienio 
reikalų ministras, bet jis 
lieka kancleriu — ministru 
pirmininku. Adenaueris pa
tarė užsienio reikalų mi
nistru paskirti Heinrichą 
von Brentano, kuris yra 
krikščionis de mok ratas, 
kaip ir pats Adenaueris.

Adenaueris turi 80 metų 
amžiaus ir, kaip jis aiški
na, dubeltavos ministrinės 
pareigos jam pasidarė per- 
sunkios.

Palermo. — Sicilijos sei
melio rinkimai praėjo ra
mioje atmosferoje. Ginčai 
ivyko tik ten, kur komunis
tai ir socialistai 'reikalavo, 
kad kryžiai laikinai būtų 
pašalinti iš mokyklų, kur 
vyko balsavimai.

Rezultatai dar nežinomi.

Pekinas. — Kinijos avia
cija pašovė Čiango Thun
derbolt tipo lėktuvą, kuris 
skrido virš Kinijos teritori
nių vandenų prie Kwantun
go provincijos.1

Triesto komunistų vadas jau 
pakeitęs savo nusistatymus

' Triestas. — Triesto ko
munistu vadas Vittorio Vi- 

-dali per kelias dienas sa
vo laikraštyje skelbė, kad 
jis priešingas Tarybų Są
jungos - Jugoslavijos susi
tarimui. Dabar jis pakeitė 
savo nuomonę ir jo laikraš
tis sako, kad susitarimas 
yra didelė pergalė visoms 
demokratijos ir taikos jė
goms.

Vidali pagarsėjo kovoda
mas Ispanijoje tarptautinė
je brigadoje prieš fašistus.

Hong Kongas. — Britų ; Detroitas. — Auto dar- 
policija čia sako, kad ji p ra-, bininkų unija ir Fordo 
veda nuodugnų tyrinėjimą, į kompanija pasiekė princi- 
bandydama surasti sabotuo- pinį susitarimą, nors dery- 
tojuš, kurie padėjo bombą bos dar tęsiasi ir po to. 
indų orlaivyje. Tas orlaivis Pranešama, kad kompanija 
vežė-kinus delegatus į Ban- jau 
dungo konferenciją. Bom
ba jį išsprogdino ir delega
tai žuvo.

Paskutiniai
pranešimai
New Yorkas. — Medici

nos ekspertai paskelbė, kad 
tarp sunkių rūkytojų nlir- 
tys nuo plaučių vėžio net 
90 kartij dažnesnės, kaip 
tarp nerūkytojų. Sunkiais 
rūkytojais skaitomi tie, ku
rie surūko bent du 
į dieną.

Cigarų rūkymas 
nepavojingas, sako 
tai .

pakeliu

beveik 
eksper-

Londonas. — 70,000 Bri
tanijos geležinkeliečių 
atmetė premjero Edeno 
reikalavimą grįžti į darbą. 
Unija pareiškė, kad Edenas 
nesupranta darbininkų rei- 
kalų.

Jeruzalė.--Prieš palikda
mas Izraeli, Burmos prem
jeras U Nu pareiškė, kad 
jis pasirengęs tarpininkau
ti tarp Izraelio ir arabų.

sutinka mokėti nuo 
darbo atleistiems darbinin
kams 70 iki 75 procentų jų 
normališkos algos.

Kairas. — Egiptas reika
lavo iš Jungtinių 
Saugumo Tarybos 
specialią sesiją dėl 
tos padėties Gazos
Egiptas kaltina, kad izra
eliečiai planuoja pagrobti 
Gazos sritį. Per praeitą 
savaitgalį toje srityje įvyko 
keli kariniai susirėmimai.

ORAS NEW YORKE 
šilta, apsiniaukę

Tautu 
laikyti 
įtemp-
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DR OTTO NATHAN’O DALYKAS
DR, OTTO NATHAN yra New Yorko Universiteto 

profesorius. Jis, beje, yra gimęs Vokietijoje, gi 1939 
metais priėmė Amerikos pilietybę.

Prieš pustrečių metų Dr. Otto Nathan norėjo vykti 
į Europą ir prašė valstybės departmento, kad duotų jam 
pasą (pasportą). Valstybės departmentas atsisakė pro
fesoriaus prašymą patenkinti, bet nepasakė, kodėl pas- 
porto neduoda.

Prof. Nathan, beje, buvo artimas neperseniai miru
siojo mokslininko Alberto Einšteino bičiulis. Priep mir
damas, kaip žinia, mokslininkas Einšteinas paliko testo- 
mentą, kuriuo įpareigojo Dr. Nathaną būti jo testa
mento vykdytoju (executor).

Mokslininkas Einšteinas yra palikęs brangių rank
raščių Europoje—o tai reiškia turtą; tai reiškia, kad 
tuos rankraščius Dr. Otto Nathan privalo paimti ir su 
jais padaryti taip, kaip miręs mokslininkas įsakė.

Vadinasi, vykimas į Europą profesoriui Nathanui 
patapo skubiu reikalu ir svarbiu reikalu.

Bet pasporto jis vis negauna ir gana!
Ką jis darys?
Profesorius kreipėsi į teismą—federalinį teismą. 

Teisėjas Henry A. Schweinhaut, išklausęs Nathano isto
riją, tuojau įsakė valstybės departmentui, kad būtų iš
duotas jam, profesoriui, pasportas. Valstybės depart
mentas su tuo teisėjo reikalavimu nesiskaitė. Tuomet 
teisėajs iš naujo pareikalavo.

Neturėdamas kitokios išeities, o vis nenorėdamas 
profesoriui duoti pasportą, valstybės departmentas krei- 

. peši į federalinį apeliacijų teismą (Federal Court of 
Appeals), prašydamas “gelbėti” jį, departmentą, nuo 
teisėjo Schweinhauto.

Apeliacijų teismas praėjusį ketvirtadienį padarė tuo 
reikalu sprendimą.

Trumpai suėmus, tasai sprendimas yra toks: valsty
bės departmentas kuogreičiausiu laiku privalo apklausi
nėti Dr. Otto Nathan ir visą reikalą jis, valstybės de
partmentas, turįs baigti ne vėliau kaip dešimties dienų 
bėgyje.

Apie tai, ką valstybės departmentas tuo reikalu ga
lutinai nutars, jis privalo pranešti apeliacijų teismui. 
Jeigu valstybės departmentas dar vis atsisakys duoti 
profesoriui pasportą, tuomet apeliacijų teismas iš naujo 
tą dalyką svarstys.

Valstybės departmentas, atsiminkime, skelbė, kad, 
girdi, teismas neturįs teisės kišti savo nosį į jo dar
bus, nes šis dalykas išimtinai priklausąs vykdoma
jai valdžios šakai, o ne teismams. Bet teismas su tokia 
nuomone nesiskaito.

UŽKURTAS TEISMO, valstybės departmentas, per 
savo advokatą Mr. Nicholas, tą pačią dieną, kai teismas 
padarė šį sprendimą, įteikė jam, teismui, sekamus kalti
nimus: Prieš 1933 metus Dr. Nathan buvo Vokietijos 
komunistų partijos narys; jis kadaise priklausė Civil 
Rights Kongresui, kurį justicijos departmentas paskel
bė “subversyviu”; Dr. Nathan 1948 metais dalyvavo 
tarptautiniame taikos šalininkų kongrese Varšavoje; jis 
dalyvavo tarptautiniame kultūros ir mokslo atstovų su
važiavime, įvykusiame li949 metais New Yorke; jis pa
laikė ryšius su komunistais, gyvenančiais “anapus už
dangos”; jis atsisakė valstybės departmentui pasakyti, 
ką Dr. Nathan kalbėjosi su “komunistinių tautų” žmo- 

‘ nėmis Europoje.
Be šių Dr. Nathano nusikaltimų, esą dar ir kitokių, 

kurių valstybės departmentas negalįs paskelbti viešai!
Girdi, nemaža amerikiečių, buvusių Europoje, “vyk

dė espionažą ir revoliucinę propagandą Tarybų Sąjun
gos naudai.”

Bet ar profesorius Nathan tai darė, valstybės de
partmentas nesako.

Dėl to, girdi, neišduodamas jam pasportas.
—t III

BLAIVIAI GALVOJANTIS asmuo, aišku, supranta, 
kad tokie valstybės departmento kaltinimai neišlaiko 

t kritikos.
Kalbėti už taiką, pasisakyti už bendradarbiavimą vi

sų tautų juk nėra joks kriminalinis nusidėjimas, dėl ku
rio reikėtų neišleisti iš Amerikos šios šalies piliečo.

Juk jau yra žinoma, kad tokie pasaulio artistai, kaip 
Paul Robeson, kurie pelno duoną iš savo talento, nėra 
išleidžiami iš Amerikos tik dėl to, kad Čia ar ten jie 
pasisakė prieš visuomenines neteisybes mūsų šalyje!

Paul Robeson buvo kviestas dainuoti Anglijoje, 
Francūzijoje ir kitose šalyse, bet jis negali išvažiuoti; 
neduodamas jam pasportas,

Štai vienas žymiųjų Amerikos rašytojų, Howard 
Fast, nori vykti į tarptautinį taikos kongresą Europoje, 
bet ir jis neišleidžiamas.

Visa eilė vyrų ir moterų, Amerikos piliečių, norin
čių vykti į tą ar kitą šalį, neišleidžiami,—vis pasiremiant 
tokiais “argumentais,” kokius dabar išstatė prieš prof. 
Nathan.

Mums rodosi, tokiai politikai turėtų būti padarytas

Kas Ką Rašo ir Sako
ĮDOMŪS REIŠKINIAI

Kanadiškiame Liaudies 
Balse skaitome:

“Šiuo metu pasaulyje 
vyksta reikšmingi įvykiai. 
Tai daugiausiai diplomati
niai įvykiai, bet jie gali 
įnešti į pasaulį daugiau pa- 

, kaitų, negu mili tariniai 
veiksmai.

“Pradėsime nuo Tolimųjų 
Rytų.

“Pietiniame Vietname 
vyksta tokia reorganizaci
ja, kokios nesitikėjo nei 
francūzai, nei amerikiečiai. 
Tenai, galima sakyti, vys
tosi demokratinė revoliuci
ja.

“Amerikiečiai ir francu- 
zai susitarė, ką palaikyti, o 
ko ne, bet tas susitarimas 
gali mažai ką reikšti. Pa
vyzdžiui, jie susitarė palik
ti Bao Dai figuratyve Pie-1 
tinio Vietnamo galva, bet 
neišrodo, kad ji galės išsi
laikyti. Minios reikalauja 
pašalinti Bao Dai visai.

“Premjeras Diem, ver
čiamas masių, panaikino 
‘imperatoriaus’ gva r d i j ą, 
konfiskavo žemes, - kurios 
priklausė jam. Visoj šalyj 
didžiausias demokratinis 
sambrūzdis.

“Bet premjeras, nors ir 
pro-amerikoniškas, n orėtų, 
kad francūzų jėgos pasu 
trauktų, kad Vietnamas bū
tų nepriklausomas. Jeigu 
tas būtų atsiekta, tai būtų 
daug daugiau galimybių 
abiems dalims susivienyti 
per rinkimus, kurie turės 
įvykti sekančiais metais.

“Dar įdomesni dalykai 
vyksta Europoje.

“Austrijos sutarties pasi
rašymas neišrodo toks di
delis dalykas iš paviršiaus, 
bet jis greitai padarys įta- lovą, tai buvo jau pirma 
ką visoj Europoj. Kai ku- valanda, 
rie požymiai jau dabar ma- ! 
tomi. į

“Akilesni stebėtojai sako, 
. kad Austrijos sutartis pa
darė skylę vakariečių NA
TO. Austrijos neutraliza
vimas pastato Italiją į vi
sai naują šviesą. O tuo 
tarpu ir pačioj Italijoj pra
dėjo smarkiai augti neu
tralumo idėja.

“Gronchi turįs nemažą 
grupę tarp krikščionių de
mokratų, kurie stovį už pri
ėmimą valdžion kairiųjų 
socialistų, kurie kooperuoja 
su komunistais. Jei taip, 
sako jie, tai gal ir komu
nistus įsileistų.

“Kai kurie amerikiečiai 
pradeda kalbėti, kad $5,- 
000,000,000, kuriuos Ameri
ka supylė Italijon, gali būti 
be naudos išleisti, kas lie
čia amerikiečių militarinius 
tikslus.”

Partijos jau stato 
kandidatus

Queens apskrities demokra
tų partija jau svarsto, ką pa
statyti j distrikto prokurorus 
1956 metų rinkimams. Tuo 
tikslu buvo šaukiamas mitin
gas birželio 6-tą.

Kalbama, kad reakcingieji 
elementai stengsis palaikyti 
esamąjį prokurorą Quinn ir 
atsodinti į partijos vairą Roe, 
kuris išslido iš partijos vado
vybės praėjusiuose rinkimuo
se.

Valdančiųjų partijų ruoši
masis rinkimams 17 mėnesių 
pirm rinkimų rodo, kaip svar
būs jie yra. Darbininkams, ku
rie neturi milijonų dolerių 
propagandai už savo kandida
tus, yra dar didesnis reikalas 
pradėti rinkimais rūpintis ir 
jiems dirbti iš anksto.

Kai kurie mano gyvenimo prietykiai

(Pabaiga)

Jinai kalbėjo toliau: Per 
visą savo gyvenimą nieko 
gero neturėjau, tadgi nors 
dabar, keturiese dirbdami, 
gal galėsime nusipirkti au
tomobilį ir televizijos pri
imtuvą. Taipgi norėtųsi 
gražiau apsirengti. Kai pa
matau kitas moteris gra
žiai apsirengusias, tai man 
net verkti norisi. Dabar 
manau padirbėti keletą mė
nesių, ir kai matysiu, kad 
jau susitaupėm nors kelis 
šimtus, tuomet mesiu dar
bą. Taip ilgai negalima pa
ti save smaugti. Tokiam 
karšty j išdirbus per dieną 
fabrike, parėjus namo vėl 
reikia pagaminti keturiems 
vakarienę, suplauti indus, 
ir daug kitų darbų yra.

Ir dar > pridūrė : 
draugas galite
kad mano gyvenimas nepa
vydėtinas...

Taip, aš suprantu, pritar
damas moteriai, atsakiau.

Sekamą rytą, prieš pra
dėsią nt dirbti, aš patėmi-’ 
jau, kad ta moteriškė atro
do lyg miegūsta, nuvargusi, 
Ar gal šiaip kokie sveika
tos negalavimai prie jos 
prikibo. Veidas išblyškęs, 
akys įdubę, tiktai pusiau 
atdaros.

Aš, priėjęs prie jos, už
kalbinau: Sakau, jūs šįryt 
neatrodote gerai. O ji, pa
tylėjusi, atsekė-: Kaip gi 
galiu atrodyti gerai, kad 
vakar po vakarienės išskal
biau drapanas ir, palauku
si, iki išdžiūvo, visas su- 
prosinau. Kada nuėjau į

Pats 
suprasti,

0 atsigulusi tik 
! varčiausi tokioj drėgnoj ši- 
• lumoj. Kur tik pirštais pa- 
i lieti, visur kūnas kaip tau

kais būtų išteptas, 
są naktį nė akių 
kiau.

Staiga 
nutraukė 
Paleistos 
savo ūžimu sudrumstė ra
mybę. Visi vėl stojome prie 
darbo. Šalia tos moteriš
kės mašinos aš jau kitą mo
terį mokiau: Bosas, priėjęs 
prie manęs, šypsodamasis, 
klausia: O kaip tavo dai
liosios lyties mokinės, ar 
gerai imasi prie darbo? La
bai gerai! jam atsakiau. 
Bosas ką tik nuėjo toliau, 
aš. ūmai išgirdau širdį per
veriantį klyksmą Atsigrį
žęs žiūriu, kad mano buvu
si mokinė prie gretimos 
mašinos guli ant grindų, 
paplukusi kraujuose, raito
si iš skausmo! Aukščiau 
kaktos jos kiaušo kaulas 
baltavo. O ant mašinos 
dar vis sukosi platus šmo
tas odos, su didele struo- 
ga plaukų, nuplėštų nuo 
moteriškės galvos. Pribė
gęs, sustabdžiau mašiną. 
Glėbiu pakėlęs nuo grindų 
apalpusią moterį laikiau, 
iki pirmosios pagalbos tei
kėjai atėjo su neštuvais. 
Nunešė ją į netolimą dis- 
penserį.

Nuo to laiko aš tos mote
riškės daugiau nemačiau. 
Tiktai apie už mėnesio lai
ko teko girdėti nuo fabri
ko slaugės, kad, tai mote
riai gydytojai prisiuvo tą 
patį šmotą jos odos su plau
kais ir gražiai prigydė.

Tragiška, šiurpulinga 
moteriškės nelaimė taip 
sukrėtė mano nervus, kad 
buvau priverstas pabūti

Per vi-1 
neužmer-

fabriko
mūsų

mašinos suktis,

švilpukas 
pokalbį.

galas. Jeigu fašistai ir kriminalistai turi teisę iŠ mūsų 
šalies išvykti ir čion sugrįžti, tai kodėl1 neišleisti progre
syvių žmonių, tokių, kaip Dr. Nathan,-’Paul Robeson, 
Howard Fast?! j.

didmiestyje
Rašo Progresas 

porą dienų namie. O su-
I grįžęs į fabriką aš negalė
jau pažvelgti į tą mašiną, 
buvusią aptaškytą vargdie
nės moteriškės krauju. 
Nors tuomet mašina buvo 
jau švari, numazgota, ta
čiau mano akyse giliai įstri
gęs vaizdas dar ilgai 
akių neišnyko...

Vieną dieną, vos tik 
sėdus valgyti pietus, 
pats senas airis vėl pradė
jo prie manęs priekabiauti 
ir visaip kolioti. Jis sakė: 
Koks tu esi moterų moky
tojas, kad nemokai jų sau
gumo ant mašinų dirbant? 
Ir dar pridūrė: Tokie mo
kytojai, kaip tu, turėtų bū
ti išdeportuoti į Rusiją! 
Tuo laiku šalia manęs sė
dėdamas pažangus ukrai
nietis prabilo: Kodėl tu ne
duodi tam žuviniui per snu
kį? Kam tu duodiesi taip 
niekinti be jokios priežas
ties? Aš atsakiau, kad tai 
būtų didelis pasižeminimas, 
jeigu aš duočiau jam per 

? snukį!
! Aplink sėdintieji darbi
ninkai visi suplojo ranko
mis ir garsiai nusikvatojo, 
o airis nuleido nosį, ir nuo 
to laiko į mane nekalbėjo.

Jau baigėsi 
nuo. Tuomet 
sios dienos ir 
naktys. Tuo 
nepaprastai dideli karščiai. 
Per visą savaitę termome
tras nesitraukė iš tarpo 95 
ir 100 laipsnių. Ištisi gat
vių kvartalai — glaudžiai 
pastatyti plytiniai namai. 
Gatvės cementinės. Per dau
gelį skverų niekur nesima
to nei medelio, nei žaliuo
jančios žolės. Gatvės už
sikimšę automobiliais, sunk
vežimiais ir busais; nuo 
gazolino dūmų negalima 
nė kvapo giliau į krūtinę 
patraukti.
iš kurių spalvuoti 
chemikalų
taip, kad kai kada net sau
lę užtemdo. Maišyti įvai
rių tautų gyventojai, iš 
kurių atsiranda labai ne
švarių, užkampiuose nu
meta nukirtę vištų arba 
žuvų galvas. Ten, kaip juo
di debesys, musių spiečiai 
skraido, kad retkarčiais 
pro tokias vietas praeinant 
musės kildamos gali akis 
iškapoti. Kai dienos laiku 
nuo karštų saulės spindu
lių įkaista plytiniai pasta
tai ir cemento gatvės, tai 
beveik neatvėsta iki anks
tyvo ryto. Tuomet kas tik 
gyvas eina laukan. Susė
dę ant laiptų arba gonkų 
(kurie turi) per naktį gar
siai šnekučiuoja, vaikai 
krykštauja.

Gal biskelį laimingesni 
tie, kurie gyvena arti ma
žų parkų. Ten moterys su 
mažais kūdikiais ir paau
gliais vaikais, sugulę ant 
žolės, šiek-tiek pasilsi. 0 
policistai per naktį prižiūri 
miegančius.

Turtingesnieji per karš
čius vasarą beveik visi na
mie, mieste, nenakvoja. Jie 
automobiliais išvažiuoja to
liau už miesto, kur prie 
vandenų arba kalnuotose 
giriose. O kur gi darbinin
kams pasidėti? Jiems ar 
karšta ar šalta kožną dieną 
reik važiuoti į fabrikus pri
sikimšusiuose gatvekariuor 
še ir subvių traukiniuose.

Aš, pasitiesęs maršką ant 
grindų, per visą naktį su
putęs voliojausi. Daug 
anksčiau atsikėlęs, nuspren
džiau važiuoti į darbą, ma
nydamas nors po žeme, 
šubvėse, biskį atsivėdinti.

iš

šu
tas

birželio mė- 
būna ilgiau- 
trumpiausios 
laiku užėjo

O prie to dar 
nuo 

dūmai verčiasi

Įžengęs į subvės traukinio 
vagoną, ten radau keturis 
girtus vyrus, kurie, juokau
dami, mėtė viens į kitą di
delį pusiau nugraužtą obuo
lį. Kartą obuolys prazvim
bė arti pro mano akinius. 
Tuomet,, traukiniui susto
jus, aš nuėjau į kitą vago
ną. Kitame vagone radau 
sėdint du vyrus ir vieną la
bai dailią merginą, kuri 
skersai nuo mūs ant sėdy
nės atsilošusi pusiau snau
dė. Aš, atsisėdęs, stebėjau 
tos jaunuolės merginos ne
paprastą grožį!

Ji buvo aukšta, liekna, 
geltonplaukė, mėlynakė. Jos 
apvalaus veido gražume 
aiškiai matėsi natūralus 
raudonumas, gal dar atsi
vežtas iš Europos.

Netoli manęs tiedu sė
dinti vyrai buvo lietuviai. 
Aš patėmijau, kaip jie po 
kelis kartus, prisilenkdami, 
žiūrėjo į tos merginos nuo
gus kulnus ir gardžiai juo
kėsi. Žingeidumo apimtas, 
ir aš, priėjęs arčiau jų, at
sisėdau ir klausiu: Ko jūs 
taip juokiatės? Vienas iš 
jų šypsodamasis atsakė: 
Gal ir tu norėtai lenkės di- 
pukės “Varšuvą” pamaty
ti? Jis biskį pasislinko to
liau į šalį ir, rodydamas 
pirštu, sako: Eik čion, va, 
nuo čia tai viską pamaty
si... Aš, pasilenkęs, pažiū
rėjau ir pamačiau “Varšu
vą’... Staiga atgimė mano 
kūne jaunystė, kad net 
širdis pradėjo šokinėti.

Bejuokaujant, paklausiau 
vieno, lietuvio: kaip jisai 
sužinojo, kad ta gražioji ‘ 
mergina yra lenkė, dipuke.!

Ach, kokia ji graži!... 
Balta, raudona, plaukai gel
toni. Ot, tiktai pastatyt ant 
altoriaus, atsiklaupt ir mes
tis... o.

Bemąstydamas apie mas
tytą gražuolę, aš ten sėdė
damas užmigau, 
už poros valandų laiko po- 
licistas priėjęs paika barkš
telėjo per kulnus ir sako: 
Ar tu nežinai, kad šitoj vie
šoj vietoj uždrausta mie
got? Aš atsistojęs, poli- 
cisto atsiprašiau, pasitei
sindamas karštu oru ir ki
tomis priežastimis.

Įėjęs į fabriką, mačiau, 
kaip visi darbininkai, žiū
rėdami į mane, juokėsi. 
Mat, buvau pavėlavęs gerą 
pusvalandį.

Per norą metų dienomis 
ir naktimis sukosi ūždami 
Arigono ratai ir teikė mums 
vadinamą gerbūvį...

Bet kaip greit tapo pa
skelbtos Korėjos karo pa
liaubos, taip greit ir mūsų 
gerbūvio laikai subliūšk^,.. 
Šimtai tūkstančių darbinin
kų tapo išmesti laukan. Vėl 
ėjo ieškotis kąsnio duonos. 
Tarpe tų buvo ir Pregresas.

Tik apie

Roseland, III.
Apie solistę G. Mikužis

Rytiečių festivalyje geg. 14 
ir 15 d.d. Roselando Aido 
Choro solistė Geraldine Miku-’ 
žis, kaip rašė Laisvė ir Vilnis, 
gerai pasirodė. Jie stebisi, kaip 
tokios žymios talentingos dai
nininkės niekur pirmiau nebu
vo girdėti, juk per vieną die
ną ji neatsirado.

Taip, ji neatsirado staiga, 
bet laipsniškai. G. Mikužis 
būdama 12 metų įstojo į Ro- • 
selando Aido Chorą ir, persta
tant operą “Birutė,” 1947 m. 
ji gerai pasižymėjo kaipo vai- 

■jdeliutė. Gi operetėje “Šori” 
Jfeman paaišHno?kad“da7 'Bevai. vai*“°a kaip° tref-oji 
pn-nnau mano atėjimo į M ..Blossom Time,. buvo 
vagoną, jis kalbėjosi su iy*-, i<railgS duktė 1949 m., o opc- 
nnman lenkiškai ir amrhe. fetėje «Naughty Marietta,” 

1950 m., kaipo casket mergi
na, puikiai pasižymėjo kaip 
dainavime taip ir vaidinime. 
Ji tuomet vadinosi Jerry York, 
bet vėliau ištekėjo už Frank 
Mikužis ir apie per trejetą 
metų mažai kur galėjo išeiti, ' 
nes augino gražią dukrelę, 
taipgi kiti šeimyniniai reika
lai neleido, bet ji savo talen
to neapleido. Ir šiandien gali
me tik pasidžiaugti turėdami 
jauną dainininkę ir aktorę. 
1955 m., spalio 23 d. Mildos 
Teatre Roselando Aido Choras 
statys operetę “Rose Marie.” 
Geraldine Mikužis vaidins 
“Rose Marie” rolę.

Roselando Aido Choras ir 
'dabar turi keturias jaunas 
mergaites, kurios jau gražiai 
sudainuoja duetus. Tai A. Yu- 
den, D. Roman, P. Niekus ir 
K. Drongle. Dan Yla

pusiau lenkiškai ir angliu
kai. Paaiškėjo, kad jinai 
dirbanti naktiniame klube 
už patarnautoją ir tą naktį 
ragavusi daug romo. Kada 
jis užklausęs jos, kur jinai 
važiuoja, miegūsta dipuke 
atsakė: “Do Varšava!..

Dėl to tiedu lietuviai pa
vadino ir dipukės lytį “Var
šava.”

Dar pora stočių prava
žiavus, į vagoną įėjo dvi 
pusamžės moterys. Jos, at
sisėdę šalia mūs, greit pa
matė, kad mergina rodo 
vyrams savo “Varšava...” 
Tas joms labai nepatiko: 
viena, pasikėlusi nuo sėdy
nės, priėjo prie miegūstos 
merginos ir, paėmusi pirš
tais už suknelės, bandė pa
traukti žemyn, kad už
dengus “sarmatą.” Mer
gina, kaip stirna, šoko nuo 
sėdynės ir suriko: Ko jūs 
norite? Mane apvogti?!” 
Ir vėl atsisėdusi aukštai 
pakėlė savo suknelę ir iš 
vidaus slaptos kišenės išsi
ėmė mažą šilkinį krepšiuką 
su pinigais ir suspaudusi 
rankoje laikė.

Traukinio signalas rodė 
gatvės vardą, kur man rei
kėjo išlipti. O man taip no
rėjosi traukinyj nors kiek 
ilgėliau pabūti, tokioj at
mosferoje dar keletą mylių 
toliau pavažiuoti.;. Ūmai 
traukinys sustojo. Aš, iš
ėjęs, atsisėdau subvėje ant 
suolo. Turėdamas dar su- 
virš valandą laiko iki fa
briko sirena sustaugs, nusi
tariau subvės vėsioje vieto
je pasilsėti.

Besėdint, man- vis dar įš 
akių neišnyko tik neseniai 
jvykęs traukinyje nuotykis, 
kaip kokia šmėkla prieš 
akis vaidenosi.

Japonų tauta reikalauja 
uždrausti atomini ginklą

PEKINAS, III. 30 d. TASS). 
Remdamasi Tokio spaudos pra
nešimais, agentūra Sinchua 
praneša, kad Chino rajone 
(Sigos prefektūra) įvyko ma
sinis mitingas, kuriame daly
vavo 6 tūkstančiai žmonių.

Mitingo dalyviai pritarė Pa
saulinės Taikos Tarybos Vie
nos Kreipimuisi ir priėmė re- 
zoliuci.ią, kurioje reikalauja
ma, kad visos vyriausybės tuo
jau pat liautųsi gaminusios 
atominį ginklą ir sunaikintų 
turimas jo atsargas.

Mitinge dalyvavo Japonijos 
taikos gynimo komiteto pirmi
ninkas Ikuo Ojama.

New Yorka.s. — Pirmas 
naujai atgimusios Vųįdeti- 
jos oro susisiekimo mjitjos, 
Lufthansos, orlaivis pasie
kė New Yorką. Tats orlai
vis yra Amerikos gamybos.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)- Antrad., birželio (June) 7, 1955



Baltimoriečiai džiaugsmingai
■ c?

aprašo Laisves pikniką
AISVĖS piknikui
Raslinkus

Štai jau ir gegužės 29-ta 
diena, prie kurios žymiai reng
tasi, — laukta, šviesi, saulėta. 
Pradėta džiaugsmingai. Teko 
kiek susivilti, kuomet pasiro
dė iš Philadelphijos mašinos, 
ne busas, bet visvien mes 
džiaugėmės turėdami svečių iš 
Philadelphijos apylinkės ir ki
tų Penn. miestelių.

Nepoilgam ir Brooklyn, N. 
Y., svečiai dainininkai pasiro
dė, žinome tikrai, jogei nesu- 
vilti esame.

Jau ir geras pusdienis atėjo. 
Džiugu, kad, greta baltimo- 
riečių lietuvių, ukrainiečiai— 
estai pagelbėjo sudaryti links
mą įspūdi, atsilankydami mū
sų parengimam

Mrs. Mildred Stensler žino 
savo dainininkų gabumus, bet 
pirm įžanginę pradžią publi
kai duodama, pusiau garsu,
praktikuoja dainas. O mes tik 
ir klausomės, tylėdami, vis į

jausmingai, sutartinai skam
bančių. Įtempimas minties 
“kada jie pilnai dainuos,” da
rosi stipresnis.

Štai jau estradoje prie pia
no sėdi M. Stensler. Įžanginę 
pradžią įveda d-gas A. žemai
tis, po tam programa pilnai 
svečių brooklyniečių ir newar- 
kiečių: K. Kraučiūnas ir Au
gustinas Iešmantą, basai; Jo
nas Grybas ir Tadas Kaškiau- 
čius, tenorai. Mokytojos Mil
dred vadovybėje pasilieja 
skambūs balsai, jų reikalau
jama daugiau ir daugiau. Jie 
dainų nesigaili, taipgi pridėda
mi ukrainiečių mylimą liau
dies dainušką.

Kiek sunkiau buvo pilnai 
harmoningai sudainuoti, pri
pažįstant tą, jogei piknikas. 
Nors asmenimis nebuvo per
daug skaitlingas, bet ūpu, tai 
jau reikia pamąstyti giliai pri- ' 
siminimui, kada toks piknikas 
turėta.

pat paprastoji liau- 
daugiau ir daugiau laukdami j dies muzika—armonika, sniui- 
išgirsti liaudies dainų, taip1 ka sutartinai griežia, tai te-

Juk čia

vas ir sūnus Lekavičiai groja.
Nors kvartetas ir sustojo 

dainavęs, bet jų dainų aidai 
priminė kiekvienam ką tai iš 
praeities bei pačių dainuotas 
dainas, ar kada nors girdėtas 
ir pamylėtas.

O kas ištroško, be alučio, ir 
to užtektinai radosi čia pat, 
nekalbant apie skaniai kve
piančias namines dešras sn 
kopūstais bei kitus valgius.

Tam darbui komisijai — A. 
žemaitis, P. Paserskis, K. Jus- 
kauskas — ne tik pirmas 
žingsnis, bet ir vėlumos vaka
ro paskutinis teko nuveikti. 
Nuoširdžiai ačiū.

Bet vyrai be moterų kalnų 
nenuvers. štai darbščioji Onu
tė Deltuvienė. Juk gardi sriu
ba tai jos iniciatyva padaryta. 
Kad viskas būtų greitai, pil
nai atlikta, kam bus, kam ne
bus, o Juozas Deltuva juk pir
moji jos ranka, irgi nemažai 
padirbėti teko. Be to, prie vir
tuvės darbo žymiai gelbėjo O. 
Paserskienė, M. Kuncienė, O. 
KuČiauskaitė.

Neapsieita ir be lietuviškų 
ragaišių. Juos skaniai pakepė 
K. Kupčiūnienė, A. Lopetie- 
nė, O. Deltuvienė. O*" gal ir 
daugiau buvo kepta, nes jų 
gan apsčiai ten matėsi.

PASKUTINES HITLERIO DIENOS
(Pagal vokiško karininko Gerhardo Boldto apsakymą)
(Tąsa)

Žinios apie greitą mūsų padėties pa
blogėjimą pasklido slėptuvėje žaibo 
greitumu. “SS” vadai, kurie mūsų anks
čiau beveik nepastebėdavo arba elgėsi 
su mumis išdidžiai, staiga virto be ga
lo meiliais. Berndas ir aš negalėjome 
išsigelbėti nuo daugelio gausių smal
suolių, kuris gaudė mus kiekvienoje 
kanceliarijos kertėje. “Kaip jūs manote, 
kada Venkas galės būti Berlyne?” “Ar 
mes mėginsime prasiveržti j vakarus?” 
“Kaip ilgai mes dar gelėsime laikytis?” 
Vakar jie dar laikėsi taip iššaukiamai, 
o dabar jie buvo reikalingi paguodos 
ir vilties. Tokius klausimus statė dau
ginusia tie, kurie dar niekuomet nežiū
rėjo mirčiai į akis. Kiti sėdėjo prie sta
lo, garsiai ginčijosi ar gėrė degtinę, ar
ba pasyviai laukė nežinomos ateities. 
Gal būt, jie lygiai taip pat drąsiai ko
votų, kaip ir kiti, jeigu jiems būtų duo
tas galimumas kautis atvirame mūšyje. 
Ilgas ir priverčiamas neveikimas slėp
tuvėje, kai sviediniai sproginėjo viršum 
mūsų galvų, negalėjo neturėti demora
lizuojančios įtakos. Tiktai aną vakarą 
daugeliui pasidarė aišku, kad ši slėptu
vė bus jų kapas. Tačiau atrodė, kad 
niekam nedingtelėdavo mintis eiti kau
tis savanoriškai.

Aš paskambinau atskirų rajonų štabų 
karininkams ir kalbėjau su jais apie 
kariuomenės nuotaiką ir apie kitus 
svarbius dalykus, kurie nebuvo minimi 
pranešimuose. Vaizdas buvo visur vie
nodas. Daugelis jau pagyvenusių, blo
gai ginkluotų ir blogai paruoštų, folks- 
šturmininkų, įsitikinę kovos mieste be
prasmiškumu, net nežymiai prisiartinus 
priešui, palikdavo savo pozicijas ir 
nueidavo pas žmonas ir vaikus, kurie 
slėpėsi namų rūsyse. Dauguma jų šau
kiami bendrai atvyko tik todėl, kad bi
jojo esesininkų kulkosvaidžių. Bet 14, 
15 ir 16 metų amžiaus jaunimas kovo
jo lygiai taip pat aistringai ir lygiai 
taip pat niekindami mirtį, kaip mūsų 
kareiviai šiame kare. Dar esamoji ka
riuomenė taip pat gerai kovojo, bet jai 
buvo neįtikimai sunku dėl šaudmenų 
stokos. Visų blogiausia buvo, tai kad 
kas valanda vis ryškiau būvą jaučia
mas kovingų kareivių trūkumas. Jeigu 
kuriame nors punkte mūsiškiai išlaiky
davo priešų puolimą, tai ten, kur buvo 
maža kariuomenės ar kur stovėjo folks- 
šturmininkai, rusai slinko beveik ne
kliudomai, užeidami dar kovojantiems 
kareiviams į užnugarį. Visiems rajo
nams buvo sunku dėl aprūpinimo stokos 
ir dėl gaisrų mieste.

Dėl vandens trūkumo negalima buvo 
gesinti gaisrų. Todėl liepsna apimdavo 
ištisus kvartalus. Nedegė tik griuvėsiai, 
kur jau viskas buvo sudeginta. Priešo 
technikos, labiausiai tankų bei artile- 
Hyosjpranašumas buvo nustelbiantis ir 
verte daugelį nusiminti. Aviacija jau 
nebegalėjo .padaryti didelės žalos mūsų 
kareiviams tarp pastatų griuvėsių. Vie
nas karininkas iš pietų rajono pranešė, 
kad buvę nelaisvėje “Zedlico” armijos

vokiečiai, nurodydami rusams kelią, 
teikė jiems neįvertinamų patarnavimų. 
Aš pranešiau tai generolui.

Buvo jau vėlu. Berndas ir aš pasikė
lėme į viršų pakvėpuoti grynu oru. Mū
šių ūžesys beveik visiškai aptilo, tik 
kažkur toli retkarčiais krisdavo sviedi
niai. Gaisrų liepsnos įmantriai per
skrosdavo nakties tamsą. Oras buvo 
grynas ir vėsus. Aš alsavau visa krūti
ne. Kaip malonu vėl kvėpuoti grynu 
oru! Ties miestu išsiskleidė žvaigždėtas 
dangus, tolimas ir be galo gražus. Mes 
ilgai stovėjome tylėdami ir žiūrėjome 
į čia smarkėjančių, čia mažėjančią 
liepsną. Staiga Berndas pasakė: “Klau
syk, po kelių dienų viskas bus baigta. 
Aš nenoriu mirti su jais ten, slėptuvėje. 
Jei reikalas jau priėjo ligi to, aš turiu 
būti laisvėje”. Jis nutilo, ir kiekvienas 
iš mūsų susimąstė apie tai, kas kuriam 
rūpėjo. Artėjo vidunaktis. Mes sugrį
žome į slėptuvę. Juk mes dar turėjome 
atlikti eibę reikalų.

Sekantį rytą, t. y>. balandžio 26 d. 
apie 8 vai. buvo gautas pranešimas apie 
tai, kad aprūpinimas oro keliu pristaty
tas laimingai. Pirmiesiems aušros spin
duliams nušvitus, “Me-109” lėktuvų bū
rys numetė kelis šimtus pakietų ties 
miesto centru. Deja, tarp neapmatomų 
griuvėsių pavyko surasti tik penktadalį 
jų. Palyginti su šaudmenų suvartoji
mu tai negalima buvo pavadinti nė la
šu jūroje. Trūko visų pirma šaudmenų 
tankams, ir artilerijai. Nedaugelis dar 
sveikų tankų ir pabūklų bendrai išėjo 
iš rikiuotės' dėl šios priežasties. Buvo 
nusiųsta radiograma: transportiniai 
lėktuvai turėjo, žūt būt, nutūpti “Ost- 
West’o” magistralėje, ir atgabenti 
šaudmenų į miestą. Žibintų stulpai ir 
medžiai abiejose plataus plento pusėse 
buvo nukirsti jau prieš kelias dienas, 
ir tokiu būdu buvo įrengtas pakankamo 
pločio laukas lėktuvams. Bet šį lauką 
sviediniai išrausė duobėmis. Jau 9 vai. 
32 min. gavome pranešimą, kad išskri
do du “Junkersai-52” su šaudmenimis 
tankams. Aš tučtuojau perdaviau šį pra
nešimą atitinkamiems rajonams, kad 
nebūtų nesusipratimų. Raudonasis Kry
žius gavo nurodymą per dvi valandas 
paruošti apie 50 sužeistųjų evakuavi- 
mui. 10 vai. 30 min. abi mašinos nusi
leido prie pačios Pergalės kolonos. Tai 
padarė mums didelį įspūdį. Daug mes 
jau nelaukėme, bet vis dėl to tai buvo 
kažkoks ryšys su išoriniu pasauliu 
Apie 11 vai. abu lėktuvai, paėmę sun
kiai sužeistuosius, jau buvo parengti 
startuoti. Viskas buvo daroma karštli
giškai skubant. Negalima < buvo leisti, 
kad priešas apšaudytų lėktuvus bent 
vieną sekundę ilgiau, negu tai buvo 
būtinai reikalinga. Pirmas lėktuvas 
laimingai pasikėlė į orą, o antrasis, vos 
tik atitrūko nuo žemės, užkliuvo kai
riuoju sparnu už sveiko sugriautų na
mų fasado ir sudužo. Vėliau aš sužino
jau, kad dėl ne per didelio greitumo ir 
mažo aukščio ne visi jo keleiviai žuvo.

(Bus daugiau)

Mūsų d-gas A. Janavyčia, 
tai lietuviško sūrio meistras. 
Sūris išrodė labai gražiu, ska
niu ir gan dideliu, get tą pil
nai ištyrė tik pats washingto- 
nietis draugas Joniškietis, j] 

' laimėdamas, vienok mes visi 
buvome pilnai pasitenkinę, nes 
jis yra jo vertu. Tai pilnai vy
rų nuopelnas, o surinkti pini
gai spaudai. Ačiū.

Pranešus, kiek surinkta 
Laisvei aukų nuo pavienių 
draugų bei draugių, per grabš- 
tų darbą A. Žemaičio ir J. 
Grybo, pilnai įsitikinome, jo
gei piknikas buvo puikiu, 
džiaugsmingu ir vertu.

Vinco Duktė

IR MANO ŽODIS IŠ 
LAISVĖS PIKNIKO

Gegužės 29 LLD 25 kuopos 
rengtas piknikas dienraščio 
Laisvės naudai buvo smagus ir 
pasekmingas, žmonių buvo iš 
arti ir iš toli,, kaip tai iš New 
Yorko, Bostono, Philadelphi
jos, Pittsburgho. O tų pasvei
kinimų ir gerų linkėjimų—ne
suskaitomai.
Čiulbanti lakštingala Mildred 

Stensler, su vyrų kvartetu, la
bai gražiai palinksmino. Pub
lika buvo labai sužavėta. Bet 
kai užtraukė “Vilniaus kalne
liai,” tai visa publika susiliejo 
į didelį chorą. Senyvo amžiaus 
žmoneliai, kurie niekada nėra 
matę Vilniaus kalnelių, dainos 
melodijos paliesti džiaugsmo 
ašaromis suvilgė savo veidą, o 
dainos užbaigą lydėjo ilgu 
delnais plojimu.

Matant tokį vaizdą, mano 
vandentuve perplaukė mintis, 
kaip mes, lietuviai, vargo ve
jami, virš 40 ar 50 metų atgal 
turėjome apleisti savo gimtąjį 
kraštą. Šiandien džiaugiamės 
girdėdami dainelės melodiją 
primenant gimtojo krašto 
vaizdus... Daug ačiū daininin
kams.

Prie šių gerumų prisidėjo ir 
gamta. Oras buvo labai pato
gus, o parkas pilnas gražių 
medžių ir žmonių, tik džiaug- 

I kis.
I Sunku pasakoti, kaip jaute
isi mūsų gaspadinės. Jos per 
j visą dieną dirbo sušilusios, 
skubėdamos už viena kitos, o 
jų buvo, rodosi, keturios.

Muzikantai Lekavičiai labai i
gerai grajino, užtad ir šokikų 
netrūko. Senukai aštuoiiesde- 
šimčiai, kad miklina kojas, tai 
tik žiūrėk. Visų pasekmių dar 
neteko sužinoti, bet išrodo,—• 
bus neblogai. Dienraščio Lais
vės naudai aukų jau buvo su
rinkta $321. Manau, bus ir 
daugiau.

Reikia pastebėti, kad visoje 
publikoje buvo labai linksma 
ir graži nuotaika.

Visiems dalyviams ir sve
čiams tariu : Sveiki, drūti lig 
sekančio pasimatymo!

Saulėtekis
-—į -  , -r.- k  

Skaitytoju Balsai
Maloni Laisvės redakcija!

Aš, Mikas Mačionis, myli
mos Laisvės skaitytojas, 
patėmijau Laisvėje klausi
mą apie Social Security, 
kaip ir kur senam žmogui 
sužinoti savo amžių. Aš 
turėjau tą patį. Ir man 
niekas negalėjo pagelbėti. 
Bet aš sumaniau štai ką:

Nuvažiavau į Jersey Ci
ty, N. J., fabriką, kur aš 
dirbau 45 metai atgal, kad 
man kompanija surastų, 
kiek metų aš buvau, kada 
ten pradėjau dirbti, ir ku
riais metais fabriką; pali
kau. Tai bosas 1 atsakė: 
Ačiū, mes tau prisiusimi vi
są rekordą. Akurat taip, ir 
padarė. ' Už savaitės laiko 
atsiuntė man laišką. Tai 
tada nuėjau čia į Social 
Security raštinę ir {paro
džiau tą korčiukę. Pasakė 
ačiū. Ir už menesio laiko 
atsiuntė $440.00, ir pasakė 
kad gausiu po tiek ir po 
tiek kas mėnuo pensijos. 
Tai aš patariu ir kitiems 
padaryti tą patį.

Mikas Mackonis
Newark, N. J. •

TACOMA, WASH.

MARGARET ŠAPALIENE
(po tėvais Česniūtė)
mirė birželio 1, 1955

Kadangi mums per toli keliauti į laidotuves, 
tai šiuomi norime išreikšti giliausią užuojautą 
pusbroliams Charles, Albert, Walter; jų žmo
noms Nellie, Phyllis, Juanita; anūkams Char
les, Jr., ir Mardelle. Taipgi pusseserei Adelei.

Netekę, mylimos tetos, pasiliekame liūdesyje, 
Adam, Agnes, Margaret, Helen ir 
Lillian.

New York, New Jersey, Florida.
*»

WINNIPEG, CANADA
JAUNIMAS VEIKIA

Šių metų balandžio mė
nesio 28 dieną Darbininkų 
Jaunimo Organizacija buvo 
suruošusi viešą susirinki
mą, kuriame buvo rodoma 
filmą iš ankstyvesnio Pa
saulinio Jaunimo sąskri- 
džio, kuris atsibuvo Buda
pešte, Vengrijoj. Be to, 
buvo svečias kalbėtojas, 
Mr. M. Nixon. Jis yra na
rys parengimo komiteto 
dėl pasaulinio jaunimo 
sąskridžio šiais metais Var
šuvoje, Lenkijoje.

Retai galima matyti šio
mis dienomis draugiškumą 
ir pilną nuoširdumą. Dau
guma žmonių galvoja, kad

Chicago' III.
Gražiai palaidota 
Dora Krisiken

Gegužės 21 d. nuėjus į 
Bukausko šermeninę, Rose- 
lande, pastebėjau bent 18 
gražių gėlių bukietų, kurie 
puošė karstą Doros Krisi- 
kienės, mirusios New Yor
ke ir atgabentos čionai pa
laidoti. Mat, čia gyvena jos 
du sūnūs Juozas ir Benis 
ir jų šeimos.

Pasveikinus Benį, jo akys 
ašaromis prisipildė. Dau
gelį pravirkdė jauna mer
gaitė, Juozo dukrelė, verk
dama mirusios močiutės.

Susirinko daug žmonių. 
Apie 1:30 vai. jos lavonas 
išlydėtas į Lietuvių Tauti
nes Kapines. Lydėjo daug 
automobiliu.

Iš Rockfordo buvo atvy
kę K. Lawdanskai; mat, Kri- 
sikienė buvo Lawdanskie- 
nės sesuo. Kas kiti su Law- 
danskais atvyko, neteko

Laidojimo ceremonijos 
atliktos graboriaus L. Bu
kausko.

Po laidotuvių B e n i s ir 
Juozas sukvietė dalyvius į 
Justice Parko užeigą, ne
toli kapinių, ir gerai pa
vaišino.

Taip ir atsisveikinta Do
ra Krisikienč ant visados.

Velionė buvo gimus Lie
tuvoje, Nedeikių kaime, 
Biržų rajone. Amerikon 
atvyko apie 40 metų atgal. 
Gyveno Rockforde, Chica
go j, paskiausiai New Yor
ke.

Ji paliko du sūnus ir mar
čias Anna ir Dorothy, taip
gi anūkę Dorothy ir sese
rį ’Elzbietą Lawdanskienę.

Kiek teko sužinoti, jinai 
dirbo iki paskutinių valan
dų, berods, ir pradėjo mir
ti prie'darbo. Buvo ištver
minga moteriškė. Rep.

Philadelphia, Pa.
Reni Estate

Logan. 3-jų aukštų kampinis na
mas. Gerame stovyje. Arti bažny
čių, mokyklų, transportacijos ir 
krautuvių. 6 miegrūmiai, 2 vonios; i 
lavatorija ant 1 lubų, tinkama pro- | 
fesijiniam ofisui. Naujas Columbia 
oil burner. SS ir S ištisai. Dėl pa
matymo: MI. 4-1327.

noriu paminėti, kad Kana
da bus atstovaujama tame 
sąskridyje taipgi.

Paminėjome Gegužės 
Pirmąją

Gegužės Pirmoji, darbi
ninkų solidarumo šventė, 
buvo labai gražiai paminė
ta Winnipego mieste. Ne
turėjome jokios demonstra
cijos gatvėje, bet turėjome 
gražų paminėjimą Ukraini
an Labor Temple. Salė bu
vo pilna žmonių, tenai ga
lėjai matyti įvairių profe
sijų žmonių, darbininkų, 

oksleivių, advokatų ir (kL 
inė i imas buvo atU 

ologu, kuris/b^vo 
rijų-žmonių. Jie

tas i 
skaitom 
trufnpai paminėjo Gegužės 
Pirmosios šventimo istoriją 
nuo 1910 iki 1955 metų ir 
jos reikšmę bei atsiekimus. 
Monologas buvo paremtas 
darbininkų choru ir darbi
ninkiškomis dainomis. Po 
to buvo rodoma filmą iš 
Gegužės Pirmosios demon
stracijos 1938 metais Win- 
nipego mieste.

Po filmos kalbėjo J. Pen
ner, kuris vaizdžiai pavaiz
davo sunkią darbininko ko
vą ir atsiektus laimėjimus 
per sunkią kovą. Be to, ji- 
šai vaizdžiai phaišįdno ir 

 

reikšmę ir svarbą jGegužės 
Pirmosios.

Taipgi turėjon\e tris sve
čius kalbėtojus.
buvo Winnipego 'Darbinin
kiško Jaunimo Draugijos 
sekretorius; antras W. 
Kardash, kuris savo trum
poje kalboje pastebėjo, kiek 
darbininkų kova reikalauja 
atsidėjimo, 1 
todėl į 
kreipėsitas dabartiniais metais yra 

miręs dalykas. Bet žiūrint 
filmą ir matant jaunimo 
praėjusį sąskridį Budapeš
te, žmogus įsitikini, kad 
tikras draugiškumas ir nuo
širdumas dar egzistuoja.

Filmoje parodė, kaip karš
tai “už geležinės uždangos” 
sutiko delegatus, važiuojan
čius dalyvauti Pasaulinia
me jaunimo sąskridyje; gė
lės, dainos, šokiai stotyse, 
kur traukinys sustodavo, 
nuoširdūs sveikinimai nuo 
vietinių gyventojų, tiek se
nų, tiek jaunų. Gražiausi | 
gamtos vaizdai ir tt.

Be to, galėjai matyti, kaip 
jaunimas įvairių tautybių 
linksmai leido laiką lanky
dami muziejus, teatrus,pa
rodas, kurortines ’ s. 
Nieks nekreipė dėmesio, 

 

kokios spalvos žmogus%yra, 
ar kokia kalba jis kalba: 

Taipgi parodė įvairių 
sporto šakų rungtynes bei 
meninius pasirodymus. Ta
da žmogus pagalvoji rim
tai, kodėl daugiau tokių 
sąskridžių nebūna? Juk 
jie visi artina žmones, pa
daro juos draugais ir pa
naikina neapykantą ir karo džiai papasakojo apie sun- 

* kią darbininkų kovą ir pa

 

žymėję, kad mes turime 

 

kovotį ir savo teises apgin
ti, ka 
negalė 
jog per 
vargti.

kad mes turime didelį skai
čių bedarbių Kanadoje, bet 
kodėl tas yra? Nejaugi nė
ra jokių galimybių mūsų 
krašte surasti pakankamai 
darbo gyventojams? Nejau
gi, kad davus darbo žmo
nėms, turime turėti karą? 
Ne! Krašto politika turi 
būti pakeista; mes neturi
me parduoti mūsų žaliavas 
Jungtinėms Valstijoms už 
centus ir paskui pagamin
tas prekes iš mūsų žaliavų 
pirkti iš JV ir mokėti do
rins. Meš turime tas ža- 
likyas sunaudoti mūsų kraš

 

te gaminti iš jų prekes v • čia, 
simy daugiau fabrikų, ku- 

 

suteiks mūsų broliams 
darbo. Pakanka maitinti 
amerikiečius mūsų gerovė- 
ims ir tuo pačiu laiku lai
kyti mūsų kanadiečius dar
bininkus be darbo.

Gegužės Pirmosios minė
jimas praėjo labai pakilio
je nuotaikoje, ir nėra abe
jonės, kad dauguma ten bu
vusiųjų pasiryžo dar dau- 
iau aukotis bendram tiks
lių ir/dar“stipriau dirbti 

 

darhfninkų būvio pagerini
mui.

Mes visi turime pasakyti 
nuoširdų dėkui Gegužės 
Pirmosios parengimo ko- 

/mitetuLxųž tokį gražų Ge
gužės Piftnosios paminėji
mą ir už tiek daug įdėto 
darbo tame reikale.

(Tąsa 4—tame puslap.)

pavojų.
Po filmos kalbėjo Mr. 

Nixon, kuris grįžo iš pa
saulinės kelionės ir važiuo
damas per Winnipegą suti
ko pasidalinti savo įspū
džiais su winnipegieciais iš 
savo kelionės. Jis pasku
tiniu laiku lankėsi Japoni
joje ir kai kuriuose Euro
pos kraštuose. Apie Japo
nijos jaunimą jis trumpai 
ir aiškiai išsireiškė, kad jie 
nenori kito pasaulinio karo, 
kuris pareikalautų jaunų 
gyvybių ir kad 80% Japo
nijos jaunimo yra susiorga
nizavę už taiką ir dalyvavi
mą ateinančiame pasauli
niame jaunimo sąskridyje.

Be to, jisai papasakoji, 

 

kokią programą turės atei
nantis Pasaulinis jauniii 
sąskridis Varšuvoje šiais 
metais. Tame sąskri 
dalyvaus apie 10,000 jatjųii- 
mo iš įvairių kraštų; tę^fai 
dalyvaus apie 1,000,000 Ue 
kijos jaunimo. Jie turės 
apie 700 įvairių susirinki
mų, 700 įvairių sporto pa
sirodymų, 700 įvairių me
ninių pasirodymų ir apie 
1,000 įvairių filmų bus pa
rodyta.

Taipgi bus didelis minė

 

jimas pirmosios atominės 
bombos numetimo Japbpi- 
joje. Tas minėjimas b 
pravestas paminėti žuvu
sius civilius gyventojus Ja'* 
ponijoje. Minėjimas bus ve
damas Japonijos jaunimo.

Džiugu žiūrėti į ateitį, 
kad vėl bus jaunimo festi
valis, kuriame daug jaunų 
žmonių susidarys naujų pa/ 
žinčių ir sustiprins drau
giškumo ryšius su kitų 
kraštų jaunimu. Taipgi

irmutinis

6 ir lėšų, 
susirinkusius 
ii aukoti, kad 

darbininkų ger
būvį galima būtų stipriau 
vesti. Jo atsikreipimas ne
nuėjo veltui, nes visi dos
niai aukojo. Viso surinkta 

' $Ž15. ‘ '
W. Kardashui kalbą už

baigus, kalbėjo svečias iš 
Toronto, kuris irgi vaiz-

ateinančios kartos 
prikaišioti mums, 
ąsų kai 

Taip
turi 

azymėjo,

anadoje. Tada ture-

(110-113) 8 psi.—Laisvė (Liberty)- Antr birželio (June) 7, 1959



e NewYorto^^g^gfollnka
Kaltina puolime juos 
suimančią policistu
Queens du .jaunuoliaisulaiky

ti be kaucijos iki tardymo. 
Juos kaltina, kad jie kumš
čiais ir kojomis kovojo juos 
areštuojančius policistus. Taip
gi apmušė daktarą ii- norintį 
juos fotografuoti laikraščio fo
tografą. Kiti sykiu su tais 
dviemis buvę trys 16-18 metų 
Vyrukai paleisti po $500 kau
cijomis.

Sako, jog viskas prasidėjo 
daktarui pamačius visus pen
kis susikabinus ant jo auto. 
Jiems įsakęs prasišalinti. Vie
kas daktarui tvojo, parmušė jį 
ant žemės. Po to daktaras pa
sišaukė policiją ir sykiu jsir ja 
vyrukus sumedžiojo.

Apie velionę Marozienę
Petronėlė B. Marozienė, po 

tėvais Žemaitytė, mirė gegu
žės 27 d. Palaidota gegužės 
31 dieną. Gyveno 149-32 122 
St., Ozone Park, N. Y.

Velionė paliko dukteris He
len Kaye, gyvenančią čionai; 
Ann Pinckney, gyvenančią Vo
kietijoje, ir sūnų John Stup- 
kaitis, taipgi seserį Barborą 
Barborinas, gyvenančia Peoria 
m.

Į sesers laidotuves Mrs. Bar
borinas atskrido lėktuvu, ši 
buvo pirmoji jos kelionė lėk
tuvu visame jos gyvenime, bė
giu 70 metų. Ji apsistojo pas 
Helen Kaye, bando viena kitą 
raminti po skaudaus išgyveni
mo.

Mrs. Kaye po šermenų buvo 
Užėjusi į Laisvės raštinę. Ji su
teikė informacijas apie savo 
mylimą tetą. Iš jos taipgi su
žinojome, jog Jonas Maroza 
mirė prieš 20 metų. Pirmąja- 
me pranešime apie velionės 
Mazorienės mirtį buvo klaidin
gai mihėta, būk jis dar gyve
nąs. Atsiprašome.

Velionės Mažonienės šeimai 
ir giminėms reiškiame užuo
jautą.

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKE

Prašome turėti mintyje šį svarbų įvykį—

LAISVĖS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį, prieš 4th of July šventę

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

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

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiams

Puikią Dainų Programą Duos:

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 apylinkes lie
tuvių. Niekur taip linksmai nepraleisite švenčių kaip šiame sąskridyje.

Yumeji Tsukioka, žvaigždė 
nepaprasto naujo Japonijos 
filmo “Hiroshima.” Gamintas 

į toje pat vietoje, kur buvo iš
sprogdinta pirmoji atominė 
bomba. Vaizduoja eilinės šei
mos gyvenimą tuo laikotarpiu. 

.Filmai pagaminti darbavosi 
Japonijos mokytojų unija, su

• parama kitų unijistų. Rodo 
1 Baronet Teatre, 3rd Avė. ir
59th St., New Yorke.

TEISME Už ŽIAURUMĄ

Bronxe teisiama Mrs. Anna 
Sabella, 27 m. Prieš ją liudijo 
taksiko vairuotojas Fred E. 
Bezer. Jis sakė, jog jinai ir 
jos sesuo norėjo jį pasamdyti, 
kad jis suvažinėtų jų draugės 
vyrą James Ricco. Kaltinimuo
se sakoma, kad tos trys mote
rys buvo susitarusios tuo būdu 
gauti $3,000 Ricco pomirtinės 
ir teismo keliu išgauti iš taksi- 
kų firmos $100,000 atpildo už 
Ricco, tapti turtingomis.

Taksiko vairuotojas planą 
raportavo policijai. Policija 
jam patarė derybas vykdyti ir 
taip moteris suėmė. Mrs. Ric
co ir Media Rainey jau randa
si kalėjime. Trečioji teisiama 
dabar.

Pirm iškilimo aikštėn suo
kalbio Ricco suvažinėti, kas 
nors nežinomas buvo jį ap- 
šaudęs.

Brooklyne du plėšikai atė
mė iš auksoriaus apie $7,000 
vertės turto jo krautuvėje, 439 
Avenue P.

i Nesveikata neleido 
džiaugtis dainomis

Liberty Auditorijos darbi
ninkas F. Malkaitis gavo nuo 
savo draugo oastoniečio L. Til
viko laišką, kuriame jis ap
gailestauja Festivalio. O jis 
niekuomet neapleisdavo svar
biųjų veiksmų, nežiūrint toli
mos kelionės. Jis rašo:

“Taip, d rauguti., gaila. Dar 
ir šiandien negaliu užmiršti 
nuostolį negirdėjimo tų puikių 
dainų ir operečių. Bet, ot, 
kažkas įsimetė į dešinę koją. 
Taip baisiai kentėjau per 12- 
ką savaičių. Skausmai neapsa
komi. Bandžiau pas 3 gydyto
jus ir vis buvo be pasekmių, 
Tik dabar biskį pagerėjo. Tur
būt vaistus surado mano ligai. 
Bet vis dar gydytojas nori pa
siųsti į ligoninę, ištyrimui, kas 
per liga randasi.”

Jau girdėta, jog nesveika
tos daug prietelių sutrukdė 
nuo dalyvumo su mumis pra
eities veiksmuose. Laukiame, 
kad jie visi pavasarį sustiprė
tų ir būtų su mumis sekamose 
sueigose. O dauguma jų taip 
nepaprastai svarbios, kiekvie
no asmens prisidėjimas bran
gus.

Laisvės piknikas liepos 3-čią 
yra vienu iš tu artimiausiu 
svarbiųjų, kuriuose labai lauk
sime svečių.

MIESTO PARODA

New Yorko Municipal Buil- 
dinge atsidarė paroda, pava
dinta “Know Your City.” 
Miesto pažinimui parodoje iš
statė paveikslus, iškarpas, že
mėlapius ir daug ko kito, kas 
parodo originali Nieuw Ams
terdam ir jo progresą iki da
bartinio New Yorko.

Atidarė člar po du kelius 
abiejuose galuose Central Par
ko įvažiavimui į senuosius, vi
duriu parko pratiestus vieške
lius.

Laisvė susirinkti 
tik užgirtiems

Brooklyno Bedford-Stuyve- 
sant srities gyventojai bandė 
susišaukti masinį mitingą Al
bany Houses projekto salėje, 
Community Center. Už kelių 
savaičių laukimo paliudymo, 
kad mokestis .priimta, pora 
dienų pirm mitingo, gavo $5 
čekį atgal. Pasiteiravus, suži
nojo, jog Housing Autoritetas 
mitingo tema skaito “ginčyti
na” ir dėl to ten susirinkti ne
leis.

Mitingo tema buvo prieš dis
kriminaciją gavime buto.. Tai 
išgirdęs, vietinės presbyterio- 
nų bažnyčios dvasiškis Milton 
Galamison pakvietė mitingą 
vykdyti parapinėje salėje.

Kilus sąjūdžiui dėl nedavi
mo rendauninkų organizacijai 
salės, paaiškėjo, jog net vieti
niai demokratai šiomis dieno
mis buvę atmesti, negavę pro
jekto salės. Jie norėjo disku- 

. suoti Salk čiepų padėtį. Ir 
jiems buvę atsakyta, kad ir 
jų tema “ginčytina,” neleistina 
projekto patalpose.

žmonės klausinėja vieni ki
tų : “kas gi yra tikruoju savi
ninku miestinių namų, žmo
nės, ar keli namams Autorite
te užsodinti aukštieji valdinin
kai?”! G-jas

Rendauninkų delegacija 
prašė majoro, kad su
stabdytu evikcijas

Gyvenamųjų namų projek
tų; rendauninkų delegacija 
lankėsi pas majorą Wagnerį. 
Jam paliko pareiškimą, kuria
me prašo, kad uždraustų mies
tiniam i Housing Autoritetui 
persekioti rendauninkus. Ypa
čiai prašė uždrausti to Auto
riteto jau suplanuotas masines 
evikcijas.

Pareiškime, greta kitko, sa
ko, jo^ Autoriteto rausimasis 
į gyventojų politines pažiūras 
ir draugijas yra paneigimu as
mens laisvės. Pareiškia, jog 
tas yra priešiška mūsų šalies 
Konstitucijai. Tuomi pažemi
namas žmogus. Valdinių na
mų gyventojai pastatomi ant
ros klasės piliečiais.

Delegacijai vadovavo Mrs*. 
Rebecka Peters, gyvenanti 168 
Ten Eyck Walk, kuri per tuos 
kelerius metus stovėjo prieša
kyje kovų prieš rendauninkų 
persekiojimą. Ji buvo viena tų, 
kurios vardu advokatas Paul 
Boss vykdė apeliacijas, lig 
šiol apsaugojusias butą tūks
tančiams šeimų, sykiu apgi
nant teises.

Delegacijoje dalyvavo ren
dauninkų rinkti atstovai iš 
Alfred E. Smith, Brownsville, 
Jacob Riis, Lillian Wald, Mar
cy, Queensbridge, Ravens
wood, Red Hook, Van. Dyke ir 
Williamsburg projektų.

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

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

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

Valdyba
(109-110)

Pajieškojimai
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;. 28, Pa.

.(108-112)

Sergančią spiria 
stoti į teismą
\

Teisdarybės Departmentas 
nori panaujinti teismą Mario- 
nos Bachrach, kurios Smith 
Akto byla buvo atjungta nuo 
kitų tuomet teistųjų 1952 me
tais. Jinai tais metais | buvo 
operuota nuo vėžio ir palikta 
gydytojo griežtoje priežiūro
je.

Advokatas John Abt, jos 
brolis, turi nuo jos gydytojo 
paliudymą, kad jos padėtis 
anaiptol nėra tokia, kad ji ga
lėtų eiti į teismą ar kalėjimą. 
Stengiasi iškovoti atidėjimą 
teismo toliau.

k.

Unija kaltina paskubą 
už subway traukiniu 
nelaimę, žaizdas

Darban važiavimo laiku, 
birželio 2-ros ryto 7 :40, vienas 
perpildytas ekspresinis trauki
nys tvojo į kitą tokį pat eks
presinį traukinį. Nuo trenks
mo ir staiga sustojimo būriai 
žmonių suvirto ant vienas ki
to.

Po pirmojo patikrinimo pa
dėties, 83 asmenys buvo su
žeisti, devyni pavojingai. Ra
sis ir tokių, kurie apsižiūrės 
nelaimės pasėkas vėliau.

Transit Autoriteto aukštieji 
valdininkai tuojau suskubo 
pareikšti, kad įvažiavusio į 
antrąjį traukinio motormanas 
Patrick Carmody kaltas. Ta
čiau unija, kuri taipgi’tuojau 
buvo pasiuntusi savo eksper
tus tyrinėti nelaimę, pareiškė, 
jog motormanas nekaltas. Sa
ko, kad unija jį gins. Tuo pat 
sykiu unija griežčiau1 kovos 
prieš paskubą, kurią ji laiko 
priežastimi ir šios nelaimės.

Unijos pareiškime sakoma, 
kad ši nelaimė yra pasėka 
“kriminališkos kvailybės.” Sa
ko, jog Transit Autoritetas 
kaltas už “operavimą pasau
lio didžiausio gelžkelio su ne
tinkamais prižiūrovais, žmo
gų žudančiu greičiu, pavojin
gai perpildytomis patalpo
mis.” Pareiškė, jog Autorite
tui neleis vartoti motormanus 
“priedangai savų klaidų ir ne
tinkamumo” toms pareigoms.;

Perpildymas Pelham Bay li
nijos keleiviais, sako unija, 
yra tiesioginė pasėka uždary
mo Third Avė. EI — aukštojo 
gelžkelio. Kelios dešimtys 
tūkstančių keleivių turi va
žiuoti kitomis arčiausia tos li
kusiomis linijomis. Traukiniai 
turi eiti labai arti vienas kito. 
Bile koks mechanizmo susiu- 
bavimas gali būti priežastimi 
susidūrimo. T-as

New Yorke areštavo 2 savi
ninkus buto, kuriame, sako
mą, buvo galima gauti visko, 
ko reikia moderniškai links
mybei, reiškiant: nelegalių 
degtinių, narkotikų ir moterų.

A TONY’S į
UP-TO-DATE 

į BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

! Gerai Patyręs Barberis

matui iw a J
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« * 11
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MArket 2-5172

Tėvu dieną minėsime su 
programa ir vaišėiųiS

Moterų ruošiamasis tėvams 
pagerbti gražus ir vaišingas 
pobūvis įvyks jau šio šešta
dienio vakarą, birželio 11-tą 
dieną, Liberty Auditorijos pa
talpoje.

Gražią dainų programą su
teiks mišrus Aidsietynas, kurį 
sudaro Ona Stelmokaitė, Mil
dred Stensler, Tadas Kaškiau- 
čius, Jonas Grybas. Jiems 
akompanuos muzikas Pranas 
Balevičius. Taipgi tikimasi 
muzikos, eilių sakymo%- kai 
ko kito. zr\

Vaišėms turės turtingą bu-~ 
f etą, su kelių rūšių užkan
džiais, kad kiekvienas galėti) 
pasirinkti pagal savo skonį ir 
sveikatos reikalavimus.

Būtų gražu susilaukti sve
čių ir iš /apylinkės. Brookly- 
niečiai jūsų lauksime. Liberty 

I Auditorijos patalpos tebėra 
nuostabiai vėsios, ten jauku 
pabūti net ir karštą dieną. 
Atvažiuokite! Smagiai pralei
sime paskutinį šio sezono po
būvį salėje. Rengėjos

Brooklyno Kolegija savovi- 
durvasarinėje sesijoje nemo
kamai teiks pamokas 40 vidu
rinių mokyklų mokytojų, ku
rie sutiks būti autot vairavimo 
mokytojais mokyklose.

Brooklynietis Donald V. 
Wallace, 21 m., mirtinai sude
gė militariškų barakų gaisre. 
Sudegė Alaskoje, kur jis tar
navo.

Winnipeg, Canada
(Tąsa nuo 3 puslapio) 

Rinkimai ( ,
Šių metų birželio menesį 

įvyks papildomi rinkimai Q 
Winnipego miesto Švietimo 
Tarybą. Vienam nariui pa
sitraukus iš Ward II, nau
jas kandidatas yra nomi
nuotas. Jis yra jaunas, ga
bus ir atsidėjęs kovotojas— 
R. Penner. Taigi, visiems 
priklausantiems Wordui II 
primenu nepamiršti savo 
pilietines pareigos—balsuo
ti. Kelias į Tiesą

WORCESTER, MASS.
Del Dviejų Dalykų Pranešimas
Birželio 12 d. visiem smagus pa

sivažinėjimo kelias linkui vienatinio 
plataus masto, Naujosios Anglijos 
Lietuvių pikniko, kuris įvyks Maple 
Parke, Lawrence-Methuen, Mass. 
Tai ankstyva pradžios vasaros gra
ži didelė sueiga, ten susitiksime 
daug senų pažįstamų. Piknikavimui 
patiekalų irgi riestokuos.

Birželio 13 d. 7:30 vai. vakare 
įvyks LLD 11 kp. mėnesinis susi
rinkimas, 29 Endicott St. Tai pas
kutinė proga didžiajam spaudos pik
nikui aptarti, kuris įvyks Liepos 3 
Ir 4 dd., Montello, Mass. Taipgi 
kaip finansinio vajininko darbuotė 
einasi? Malonėkite pribūti visi lai
ku. Kp. Sekr.

(110-111)

Newark, N. J.
Svarbus masinis susirinkimas 

įvyks šeštadienį, birželio-June 11-tą, 
Broadwood Hotel, Broad ir Wood 
Sts., pradžia 10 vai. ryto. Tai bus 
Laisvės Atgijimo Konferencija. Se
natorius William Langer sutiko pa
sakyti prakalbą. Visas informacijas 
gausite E.C.L.C. room 1327, Broad
wood Hotel. Registracija $1.00.

(110-111)

PROGA BE PINIGŲ 
TAPTI BIZNIERIUMI

Parsiduoda arba pasirandavoja Bar 
And Restaurant su pilnais degtinės 
laisniais, biznis su mūriniu namu, 
tirštai apgyventoje apylinkėje. Pi
nigų įnešti nereikia, išsimokėsi biz- 
niavodamas, arba savininkas sutin
ka perleisti biznį ant nuošimčių iš- 
simokėjimui kas mėnesį sąžiningam 
asmeniui. Del daugiau žinių ir pro
gų kreipkitės pas Juozą Lugauską, 
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

Reikalingas darbininkas už baro 
ir virtuvėje, vyras ar moteriškė. 
Darbo išmokysime.

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

(110-112)

4 |»uaL Latrrt £Uberty) Antrad., birželio (June) 7, 1955

NEW YORK
ELP WANTED—FEMALE

Nurses — RN. (2) Dienom. ^Pra
leiskite vasarą 7 mailių nuo jūros, 
110 lovų ligoninė. Abelnai 1 a J, 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.

FArmingdale 5-6861
(108-121)

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

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

Edgewood 8-0148
, (109-111)

Generaillouseworker (up to 40). 
Must have ręcent referenččjr'Shfl be 
experienced. Helix to take care of 
4 mo. old baby and b yr. old boy. 
(Ranch house, modern appliances.) 
Own room and TV. Good salary for 
right person. OR. 7-0056.

(109-111)

General Houseworker. Under 45
English speaking. Fine ironing.
Sleep in or out. Part or full time.
References?' ~\^y/

BA. 5-6475

NAMŲ DARBININKE—VIRĖJA
Iki 45 metų amžiaus, turi molėti 

vaikus. Atskiras kambarys ir mau
dynė. Vasarą upper Westchester. 
Turi turėti paliudijimus ir kalbėti 
angliškai. $55 į savaitę. Šaukite: 
MA. 7-4160.

(110-112)

REAL ESTATE

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

(104-110)
Parduoda Savininkas — St. Albans, 
189-21 Linden Ave. 1 šeimosTuščias, 
restaurantas priešakyje, (įneša $135 
į mėnesį), garadžiaus tipo namas, 
(įneša $40 į mėnesį). $20,000. ($3,-. 
000 pinigais).

/Šaukite IIO. 5-898U
/ (108-111)

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, 25/2 maudy
nės. Ištaisytas 3-čias aukšlas. 80x 
100, ištaisytas kiemas, daržas5 2 ka
ram garadžius. Ekstra įrengimų. 
Greitam pardavimui $25,000.

FL. 8-7040.
________ ) (108-111)

White Plains — Naujas Moderninis 
Ranch. Long, low style. Panašiai 
kaip laukuose gatvė, Rosedale sek
cijoje. Aukštumoje, 100x176 žemės, 
attached garadžius. Dideli kamba
riai,Nugnavietė, spalvuota maudynė, 
2 miegrūmiai, galima padaryti 3-čią. 
Tinkamas mažai Šeimai. Pirkėjas 
pats išsidekoruos ir įsisteigs kitas 
smulkmenas. $21,000. 50 Collyer
PI. Tel. LU. 3-1075 ar per savo 
brokerį.
Nupigintai Parduoda savininkas —• 
White Plains, eksklusinė sekcija, 
gražus English Stucco, ant 50x130 
žemės ploto. 6 rūmai (3 miegrū
miai), maudynė ir powder rūmas. Di
delis gyvenamasis rūmas, foyer, pil
nai modernizuotas, streamlined vir- / 
tuvė. Įrengtas attic, atskirtas gara/ 
džius. Taksai $435. Patogu į para-\ 
pijines įstaigas ir į transportaciją. 
Tiktai $28,500. Kviečiame pamaty
ti. Tel. WH. 6-7611.

(110-113)
Parduoda savininkas — Laurelton. 
$18,900, 7 rūmai, pilnai išdekoruo- 
tas grynų plytų namas. Spanish tile 
stogas, didelis valgysn^ gy
venimui rūmas, ugnavvyte, 3 onągi 
miegrūmiai, 1% maudynė, stalF^ 
showers, moderninė virtuvė. Dauge
lis ekstra dalykų. 2 karam gara
džius. Labai patogu į mokyklas ir 
bažnyčias. Tel. LA. 5-6627.

(110-113)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Parduoda savininkas. Tortų ir oup-- 
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 apartmentas 
su bizniu. Tiktai $175 į mėnesį Dėl 
greito pardavimo $10,000.

Port Jervis 4-4164.
(106-112)

Nupigintai parduoda savininkas — 
Wet Stationery krautuvė, arti prie 
keletos dirbtuvių. 2 rūmai UkJnau- 
dynė kartu su viskuom. Vito rejndos 
$82 į mėnesį. Parkinimui vieta. 20 
metų lysas. Puikiausia proga porai. 
$8,500 už viską, šaukit: FL. 9-9 477 

(110-113)




