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KRISLAI |
Gal ne viską, bet laimėjo.
Istorinė reikšmė.
Naujas kūrinys.
Biznieriai kalba 

nebizniškai.
Prieš “legališką 

žmogžudystę.”
Rašo A. Bimba

Jjtie krislai rašomi pirma
dienį. ^Per pietus išgirdome iš 
Detroito specialu pranešimą. 
Pranešė, kad automobilistu 
unija susitaikė su Fordu dėl 
naujo kontrakto.

Naujojo kontrakto smulkme
nų dar nežinome, nežinąs nė 
žinios pranešėjas. Bet, girdi, 
jame randasi “tam tikroje for
moje užtikrinimas Fordo dar
bininkams metinės algos.”

Aišku, kad darbininkai ne
laimėjo visko, ką norėjo lai
mėti. Bet svarbu, be galo svar
bu, jog pirmu sykiu Amerikos 
istorijoje samdytojai pasiima 
nors dalį atsakomybės už dar
bininko likimą apskritus me
tus.

Darbininkas nebebus išmes
tas iš darbo be jokios paguo
dos, be jokių įplaukų.

Labai didelis, istorinės 
reikšmės dalykas. Visiškai nau
jas dalykas kapitalistinėje 
ckonbmijoje. Didelis žingsnis 
pirmyn. Už jį jau seniai kovo
ja visi pažangiečiai.

Gerai, kad didžiosios unijos 
tuo šūkiu susirūpino, šita su
tartis su Fordo kompanija, pa
matysite, patarnaus pralauži
mui ledų.

Negaliu aš nė įsivaizduoti, iš 
kur ima tiek daug energijos ir 
ryžto įžymusis Amerikos dar
bininkų vadas William Z. Fos
ter. žmogus juk jis jau nebe 
jaunas, — berods jau yra 
įžengęs į aštuntąją dešimtį 
metų.

Štai iš spaudos išėjo jo nau
ja didžiulė knyga — “History 
of the Three Internationals.” 
Knyga turi 576 puslapius. Jo
je Fosteris nušviečia istoriją 
“Pirmojo,” “Antrojo” ir “Tre
čiojo” internacionalų.

Nereikia nė sakyti, jog ši jo 
knyga bus išversta į daugybę 
kalbų ir paskleista po visą pa
saulį. Milijonai dirbančiųjų ją 
skaitys ir iš jos mokysis savo 
kovose už taiką ir už švieses
nę aįeitį.

Visi žinote, kad mūsų kle
rikalai tiki į biznį. Juk niekur 
nerasi didesnio ir apsukresnio 
biznieriaus už kunigą. Kuni
gas gyvenimą daro iš šinkavo- 
jimo to, ko jis neturi ir apie 
ką jis nė mažiausio supratimo 
neturi.

Betgi dabar šitie biznieriai 
Iš Chicagos kunigų Draugo 
griežtai reikalauja, kad mūsų 
Šalis nebevestų jokio biznio su 
komunistiniais kraštais. Girdi, 
“platesnio masto prekyba su 
komunistais juos stiprina” 
.(Draugas, birž. 2 d.).

Biznis stiprina ne biznį ir 
ne biznierius, bet komunistus! 
Navatna. Nukalbėta visiškai 
nebizniškai.

Protestantiško tikėjimo ku
nigas 4Joseph D. Huntley yra 
Žmogus '‘tikrai prakilnios šir
dies. Bent man jis patinka. 
Viešai, atvirai, tiesiog bažny
čioje praėjusį sekmadienį jisai 
prakęike mirties bausmę.'

ORDO DARBININKAI LAIMĖJO; DERAMASI SU G.
Keturių konferencija įvyks 
Ženevoje; Dulles iš anksto 

sako, kad mažai bus naudos

Dalinai iškovota metine 
garantuota alga, išgauta 
eile ir kitų pagerinimų

o

Washingtonas. — Ameri
ka, Britanija ir Francūzija 
oficialiai pasiūlė Tarybų 
Sąjungai laikyti Keturių 
Didžiųjų konferenciją Že
nevoje, Šveicarijoje, nuo 
liepos 18 iki 21. Kadangi 
Tarybų Sąjunga jau anks
čiau išsireiškė, kad .Ženeva 
jai priimtina kaip vieta, tai 
konferencija ten ir įvyk
sianti, sako stebėtojai.

Trijų vakarinių jėgų už
sienio reikalu ministrai lai- 
kys pasitarimus New Yor
ke šio mėnesio 16 ir 17, o 
20 dieną jie susitiks su Mo
lotovu San Francisce, kur 
jis bus atvykęs dalyvauti 
jubiliejinėje Jungtinių Tau
tų sesijoje.

Vakarų Vokietijos kanc
leris Adenaueris atvyksta 
šion šalin ir rasis čia, kai 
užsienio reikalu ministrai 
tarsis New Yorke, bet jis 
nebus pakviestas dalyvauti j 
pasitarime.

Tuo tarpu sekretorius 
Dulles kalbėjo South Caro
lines universiteto mokslo 
metų pabaigos iškilmėse.

Irakas ir Jordanas pažadėjo 
padėti Egiptui prieš Izraelį

I

Kairas. — Egipto valdžia 
gavo užtikrinimus iš Bag
dado ir Amano, kad Irakas 
ir Jordanas eis Egiptui pa
galbon, jeigu kiltų naujas 
karas su Izraeliu. Egiptas 
yra įsitikinęs, kad izraelie
čiai rengiasi užgrobti Ga
zos sritį, kuri Jungtinių 
Tautų nutarimu teko Egip
tui.

Egiptiečiai sako, kad Iz
raelis ne tik sutraukė daug 
karinių dalinių prie pasie
nio, bet skubinasi ginkluo
ti savo kolektyvinių sodybų 
valstiečius1 pasienio srityje.

Washingtonas. — Libera
lų organizacija ADA (Ame
ricans for Democratic Ac
tion) sako, kad demokratai 
Kongrese randasi po savo 
konservatyvio spdrno lete
na, kad jie nieko negali da
ryti, kas nepatinka pieti
niams konservatoriams. Jei
gu dalykai’ taip tęsis ir to
liau, tai republikonai lai
mės 1956-tais metais, sako 
ADA.

Nice.— Francūzijoje vie
ši Jordano, karalius.

“Mirties bausmė,” jis šaukė, 
“yra nesėkminga bausmė, yra 
nežmoniška bausmė, yra ne- 
morališka bausmė. Mirties 
bausmė yra legalizuota žmog
žudystė.”

Kunigas Huntley reikalauja 
ją panaikinti.

Geriausio jam pasisekimo jo 
tose garbingose pastangose!

Jis sakė, kad Tarybų Są
junga tikisi iš' Keturių Di
džiųjų konferencijos pasau
linių santykiu įtempimo 
švelnėjimo, bet to nebus. 
Anot Dulleso, mes turime 
priprasti prie minties, kad 
gyvename pavojuje, ir taip 
elgtis. Spauda sako, kad 
šie sekretoriaus Dulleso žo
džiai išduoda jo norą ma
tyti šaltąjį karą ir ateityje.

Tose pačiose iškilmėse 
kalbėjo ir dabartinis South 
Carolinos gubernat orius, 
buvęs valstybės sekretorius 
James F. Byrnes.

Paskutiniai 
pranešimai i
Londonas. — Britanijos 

Unijų Kongresas (TUC) 
reikalavo iš premjero Ede
no, kad valdžia derėtusi su 
streikuojančiais geležinke
liečiais, tuo tarpu, kai strei
kas eina. Edeno valdžia 
reikalauja, kad geležinke
liečiai tučtuojau streiką 
baigtų.

Washingtonas. — Aukš
čiausias teismas nusprendė, 
kad valdžia neteisėtai iš
metė iš pareigų John Pur- 
mett Peters lojalumo pa
grindais. Peters buvo pa
šalintas iš tarnvbos, kaip 
daugelis kitų valdininkų, su 
aiškinimu, kad jo lojalumas 
abejonėje, bet jam nebuvo 
duota įrodymų ir jam ne
pranešta, kokios yra kalti
nimo smulkmenos.

New Yorkas. — Teisin
gumo departmentas įsakė 
komunistų vadovei Marian 
Bacbrach prisistatvti teis
mui, kad jos byla būtų 
sprendžiama kartu su 
Trachtenbergo ir kelių ki
tų vadų bylomis. Marian 
Bachrach buvo teisiama 
kartu su Elizabeth Gurley 
Flynn ir keliolika ki
tų 1952 metais, bet jos by
la tapo atidėta, kadangi ji 
sirgo. Valdžia dabar tu
rinti duomenų, kad ji svei
kesnė.

Praga. — Nehru buvo čia 
sustojęs pakelyje Maskvon. 
Maskvos radijas prieš pat 
jo atvykimą jį vadino “vie
nu svarbiausiu pasaulio 
valstybininkų.”

Detroitas. — 73 žymūs 
Michigano žmonės pasirašė 
po reikalavimu panaikinti 
Walter McCarrano įstaty
mą.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris lanko
si West Point karinėje aka
demijoje.
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Katrina Kupriene .............................................. 2.00
J. Melinaitis ...............................    2.00
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M. Kuchin ............................................................ 2.00
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(Tąsa 3-čiam pu-slj

Kairieji atlaike savo pozicijas 
Sicilijos parlamento rnkimuose
Palermo, Sicilija. — Pil

ni Sicilijos vietinio' parla
mento rinkimų rezultatai 
jau žinomi. Kairiųjų blo
kas, susidedantis iš komu
nistų ir socialistų, atlaikė 
savo pozicijas, nors krikš
čionys demokratai šiuo kar
tu dėjo visokias pastangas 
jo balsus sumažinti. Komu
nistai gavo 20.8% visų bal
su, socialistai 9.7%. Kartu 
jie turi virš 30% visų balsų 
ir taipgi 30 deputatų par
lamente.

Dešinieji socialistai, ku
rie turi savo sąrašą, gavo 
3.1% ir pravedė tris depu
tatus.

Krikščionys demokratai 
savo frakciją padidino fa-
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Jugoslavija painformavo Vakarų 
ambasadorius apie pasitarimus

Belgradas. — Amerikos, 
Britanijos ir Francūzijos 
ambasadoriai Francūzijoje 
buvo pakviesti ateiti į už
sienio reikalų ministeriją, 
kur aukštas pareigūnas in
formavo apie pasitarimus, 
kurie buvo laikyti su tary-4 
bine delegacija. Jugoslavai 
sako, kad jie Vakarų am
basadoriams viską išdėstė, 
“nieko neslėpdami.” Kar
tu su tais trimis ambasado
riais į užsienio reikalų mi
nisteriją buvo pakviesti ir 

t

0

šistų ir mažesnių vidurke
lio partijų sąskaiton. Sena
jame parlamente jie turėjo 
30%, šiame turės 38%. 
Krikščionys de m o k r a t a i 
prieš rinkimus sakė, kad 
jie siekia absoliutės daugu
mos, tai yra, virš 50%, kad 
galėtų patys valdyti.. To
kios daugumos jie negavo 
ir turės ieškoti paramos 
mažesnėse grupėse.

Sicilija yra Italijos dalis, 
bet turi autonomiją ir pu
siau - savistoviai tvarko vi
dujinius reikalus. Apart 
savo vietinio parlamento, 
siciliečiai, kaip visi italai, 
siunčia deputatus ir į ben
drąjį Italijos parlamentą 
Romoje. >

Graikijos bei Turkijos at
stovai. , . '

Pranešama, kad Vakarų 
ambasadoriai ne tik klausė
si, bet ir statė klausimus. 
Jie ypatingai norėję žinoti, 
ką reiškia tie punktai ben
droje Jugoslavijos - Tarybų 
Sąjungos deklaracijoje, ku
rioje kalbama apie pasikei
timą patyrimu socializmo 
statyboje, taipgi apie tai, 
ar Jugoslavija numato arti
moje ateityje laikyti kitas 
derybas su Sovietais.

Detroitas. — Apie pusė 
Fordo fabrikų 325,000 dar
bininkų jau buvo pradėję 
spontaniškai išeiti į strei
ką, kuomet tapo paskelbta, 
kad unija ir kompanija pa
siekė susitarimą. Susitari
mas pasiektas pagrindiniai 
unijos laimėjimo pama
tu, nors ne visi darbininkų 
reikalavimai buvo paten
kinti.

Vyriausias reikalavimas 
buvo garantuota metinė al
ga. Tas reikalavimas bent 
dalinai buvo patenkintas. 
Kompanija pasižadėjo per 
pirmas keturias savaites 
atleistam iš darbo darbi
ninkui mokėti tiek, kad pri
dėjus prie valdiškos nedar
bo kompensacijos, darbinin
kas gautų 65% savo nor- 
mališkos algos, taip, kad 
uždirbantis $200 į mėnesį 
mechanikas gautų $240.

Kompanija tam tikslui 
įsteigs $55,000,000 fondą. 
Išmokėjimai prasidės 1956- 
tų metų birželio 1, tai yra, 
beveik metai nuo dabar.

Kontraktas pasirašytas 
trejiems metams.

Kiti unijos atsieki m ai 
yra:.

1. Trejų metų kontrak
tas vietoje penkerių metų, 
kaip tai buvo reikalavusi 
kompanija.

2. Pensijos bus paremtos 
ant $2.25 dėl kiekvienų dar
bininko atidirbtų metų (se
niority) vietoje $1.75.

3. Algos pakeliamos 6 
centais valandai kas metai, 
vietoje penkiais centais,

Mountbattenas prieš jankiu 
Legijono vado raudonėdizmą

Londonas. — Čia įvyko 
Britanijos karo veteranų 
suvažiavimas. Pasveikinti 
britų veteranus atvyko ir 
Amerikos Legijono koman- 
dierius, Mr. Collins iš Tex- 
aso. Jis pašventė žymiau
sią savo kalbos dalį puoli
mams prieš' Tarybų Sąjun
gą ir komunizmą, kalbėjo 
apie “raudoną bedievišką 
tironiją,” kuri esanti blo
gesnė už nacizmą ir tt.

Kai jis pabaigė savo kal
bą, admirolas Mountbatte
nas, kuris yra Britanijos 
karinio laivyno komandie- 
rius, padarė kelias pastabas 
apie Collinso kalbą. Jis sa
kė, kad britų veteranų or
ganizacijos politikoje nesi- 
maišo, kad jų eilėse ran
dasi visų politinių įsitikini
mų žmonių.

ORAS NEW YORKE 
Apsiniaukę, galimas lietus. 

u

kaip tai buvo pagal senąjį 
kontraktą.

4. Pagerinta sj&ikatos 
apdrauda, po kuria dabar 
bus apdrausti darbininko 
šeimynos nariai, lygiai, 
kaip pats darbininkas.

5. Darbininkai gauna sep
tintą apmokamą šventišką 
dieną. Tai bus pusė dienos 
prieš Kalėdų vakarą ir pu
sė dienos prieš Naujuosius 
Metus.

6. Už darbą šventės die
nomis darbininkai gaus tri
gubą algą, tuo tarpu, kai 
iki šiol gaudavo dvigubą.

7. Apmokamos atostogos 
pakeliamos nuo 80 valandų 
iki 100 valandų.

Darbininkų atsiliepimas
Pranešimas apie susita

rimą padarytas pirmadie
nio popietį, kuomet kom
panijos atstovas Bugas ir 
unijos vadas Reutheris pa
darė pranešimą spaudos at
stovams. Prie River Rouge 
fabriko Dearborne, kur dir
ba apie 40,000 žmonių, dar
bininkai susirinko į masi
nį mitingą, kad išgirsti 
pranešimą. 600-to lokalo 
vadas Stellato pranešė, kad 
laimėta, nors, kaip jis nu
rodė, ne visi reikalavimai 
buvo atsiekti. 10,000 dar
bininkų, kurie buvo susirin
kę, aplodavo.

Kai žinia apie susitarimą 
paplito, pikietai prie strei
kuojamų fabriku Detroite, 
Chicagoje, New Jersey vals
tijoje ir kitur iš' savo pi- 
kietavimo iškabų sukūrė 
laužus. Vienur tuojau pra
dėta grįžti darban, kitur 
darbininkai išliko iš darbo, 
kad švęsti.

Pasirašyta sutartis dar 
turi būti lokalų patvirtinta. 
Tam tikslui visuose loka- 
luose bus pravesti slanti 
balsavimai. Taipgi lokalai 
62-juose Fordo fabrikuose 
pradės derybas dėl vietinių 
reikalavimų, kas liečia ypa
tingas darbo sąlygas.
Derybos su General Motors

Nespėjo pasibaigti dery
bos su Fordu, -kaip Reu
theris ir kiti UAW vadai 
pradėjo derybas su General 
Motors, su kuria kontrak
tas baigiasi antradienio 
naktį. Unijos vadai pareiš
kė, kad General Motors ti
kriausiai turi pakankamai 
išteklių, kad padaryti to
kius nusileidimus, kuriuos 
padarė Fordas.

Manoma, kad Fordo nu
sileidimas privers ir kitas 
auto-kompanijas sutikti su 
garantuotos algos principu. 
Plieno darbininkai dabar 
rengiasi statyti tuos pačius 
reikalavimus.
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PO BELGRADO KONFERENCIJOS
TARYBŲ SĄJUNGOS delegacija — Chruščiovas, 

Bulganinas, Mikojanas ir kt.—sugrįžo Maskvon iš Bel
grado konferencijos linksmi.

- Grįždama namo, delegacija buvo sustojusi Bulgari
jos sostinėje Sofijoje ir Rumunijos sostinėje Buchareš- 
te, kur ji tarėsi su tų šalių vyriausybėmis.

Tiek Tarybų Sąjungos spauda, tiek Jugoslavijos 
spauda apie įvykusius pasitarimus Belgrade atsiliepia 
labai entuziastiškai. Tai rodo, kad nesusipratimai, bu
vę tarp Tarybų Sąjungos ir Jugoslavijos, bus likviduoti.

Laisvėje jau buvo rašyta apie bendrą deklaraciją, 
kurią abiejų šalių vyriausybės, po pasitarimų, pasau
liui paskelbė. Deklaracijoje suminėta visa eilė svar
bių punktų, tarptautinių klausimų, kuriais abiejų ša
lių vyriausybės sutaria,—pavyzdžiui, Vokietijos 
nijimo, Formozos grąžinimo Kinijai klausimais,

žodžiu, kaip mes spėjome, taip ir išsipildė: 
rencija Jugoslavijoje pasitarnavo tarptautinei 
O tai ir yra svarbiausias dalykas. Nieks šiandien negali 
būti svarbesnio už taikos išlaikymo reikalą. Tarybų Są
jungos vyriausybė, griežtai ir ryžtingai kovodama už 
taiką, kaip tik ir vyko Jugoslavijon, kad juo greičiau 
būtų pašalinti visokie nesusipratimai, kad atitraukti 
Jugoslaviją nuo “Vakarų bloko,” kad padėti jai atsi
stoti taikos gynėjų frontam

Yra spėjama, kad šitoje konferencijoje buvo 
likta kai kas daugiau, negu buvo minėta bendroje 
klaracijoje.

Kai kurie mano, jog buvo sudaryta sutarčių, 
rios šiandien viešai skelbti dar netinka,—sutarčių, 
gal kurias Jugoslavija būtų pilnai grąžinta tarybiniu 
blokam Mes nežinome, ar tokių sutarčių buvo padaryta, 
ar ne. Bet viskas rodo, kad tarp šitų dviejų šalių,—o 
kartu ir tarp Jugoslavijos ir liaudiškųjų respublikų, —

apvie- 
etc.
konfe- 
taikai!

at- 
de-

ku- 
pa*

MOTERŲ KAMPELIS
Pranuką keičiant j žvėriuką 

jai visuomet širdį gėle
Aprimus lyg peiliu rai- 

žusiems gimdymo skaus
mams, Mrs. Adelina Santa
na veik tuo pat momentu 
juos užmiršo. Visa jos 
mintis nukrypo Į pagimdy
tąjį sūnelį. Koks jisai? Ar 
sveikas? Ar labai gra
žus? Jos mintys sauvališ- 
kai skraidė ir ieškojo paly
ginimų tarp žinomų gra
žiausiu žmonių, v v

—O kuomi jis bus užau
gęs? — kniepštelėjo mintis 
iš kito smegenų raizgyno 
kampo.

Motinos mintimis prabė
go visa eilė garbingų žmo
nių. Tiktai retai kuris at
rodė pritinkamu savo sūne
liui linkėti tokiu būti. Veik 
kiekvienam vis ko nors trū
ko iki to, kad galėtum jį 
pilnutinai užgirti. Motinai, 
kaip toje dainoje apie ka- 
tyčius, atrodė, jog jos vai
kas tikrai “didvyriu bus.”

Kai pasvertą, visaip ap
žiūrėtą, aprengtą Pranuką 
patarnautoja pirmu kartu 
priglaudė prie motinos krū
ties, džiaugsmo vilnis ma
tomai nubangavo motinos 
veidu. Taip, ji neapsiriko: 
jos vaikelis gražiausias vi
same sviete!

Kaip gaila, kad taip il
gai reikės laukti iki jis už
augs ir parodys savo pobū
džio didumą, grožį, narsą!

Daug svajonių ir vilčių, 
taip pat nelaimių ir kančių 

I ji praleido iki jos sūnelis
santykiai vis gerės. Bus tartąsi, bus daroma visa, kad pasiekė 17-sius amžiaus me-
išlyginti tuos nesusipratimus, kurie buvo privedę prie 
Jugoslavijos “pastūmėsimo” “link Vakarų.”

Tenka manyti, kad neužilgo maršalas Tito su savo 
draugais vyks į Maskvą, kur bus tolimesni pasitarimai 
santykiams gerinti.

Prasidės tarp tų šalių didesnė prekyba, kultūrinis 
bendradarbiavimas, o visa tai ves prie politinio glau
desnio bendradarbiavimo.

JDOMIŲ DĖL BELGRADO konferencijos dalykų 
pripasakoja komercinė spauda, 
skelbia, būk “Chruščiovas žemai 
ir pastarąjį pakėlė į aukštybes.”

^įrąžinamas atgal į komunistinį bloką. 
WnDciai spekuliuoja kitaip.

Mūsų valstybės departmentas dar vis nieko aiškaus 
nepasakė dėl šios konferencijos. Tiesa, jis laukia grįž
tant iš Belgrado mūsų šalies ambasadoriaus, kad pasta
rasis pateiktų jam “išsamų pranešimą” apie tai, kas 
ten vyko. Po to, galimas daiktas, valstybės departmen
tas drąsiau pasakys, ką jis galvoja.

Kongrese jau atsiranda žmonių, kurie sako, kad 
reikėsią nutraukti nuo Jugoslavijos tuos pinigus, kuriuos 
valdžia galvojo jai duoti. Tūli senatoriai ir kongresma- 
nai tiesiog teigia, jog “Tito Amerikai jau yra žuvęs.”

Lietuviškieji “didieji politikai ir apžvalgninkai” 
taipgi nesusitaiko.

Viską žinantysis Pijus Grigaitis suranda, jog “Tito 
išėjo iš šitų derybų laimėtojas.” Girdi, Tarybų Sąjunga siuvykloje, 
priversta keisti savo užsienio politiką, nes “atėjo lai-

• kas jai pradėti trauktis atgal.”
Na,’o kitas “didysis politikas ir apžvalgininkas,” 

Leonas šimutis, klerikalų Drauge kitaip samprotauja. 
Titą jis ima kaip komunistą, nes, girdi, “miške augęs 
miškan ir žiūri. Toliau:

“Mes tikrai nežinome, kokie slapti susitarimai buvo 
padaryti (Belgrade). Neabejojame, kad jie yra padary
ti. Bet jau ir iš to, kas spaudoj paskelbta, matome, kad 
Tito vakariečiams trinktelėjo antausin.”

Klerikalų Draugo redaktorius tikrai nusiminęs del 
to, kas buvo Jugoslavijoje. Ir už tai, aišku, esąs vy
riausias kaltininkas maršalas Tito. “Jam, kaip dabar 
aiškiai matome, rūpėjo Amerikos saugumą susilpninti, 
o komunistinį frontą sustiprinti... JAV ir jų sąjungi
ninkai, teikdami taip stiprią paramą diktatoriui Tito, 
savo antyje gyvatę išsiaugino...”

Kai kurie laikraščiai 
nusilenkė prieš Tito 
Kiti sako, būk Tito 

Dar kiti laik*

tus. Vienok jo gimimo die
na motinai visuomet tebe
pasiliko didžiausia švente. 
Sūnelis jai tebesivaizdavo 
tuo pat maloniausiu angelė
liu. Tiesa, tais paaukotais 
17-ka jam auklėti metų juk. 
būta ir ūkanotų dienų, iš-, 
lieta daug karčių ašarų.1 
Kam jos? Ar dėl to, kad ( 
vaikas blogas? Ne: Dėl i 
to, kad vaikui bloga.

Tomais knygų, turbūt, 
nepajėgtume pilnutinai ap
sakyti 17-kos metų bėgiu 
motinos su vaiku pergy
ventus kartėlius, pamargin
tus neapsakomos laimės ir 
džiaugsmo retkart i n ė m i s 
minutėmis. Nors prabėgo
mis noriu priminti tiktai 
keletą prietikių, kurie pa
dėjo atimti nuo dviejų šei
mų tas laimės minutes ir 
patį gyvenimo džiaugsmą.

BE ABEJOJIMO, Jugoslavija, turinti apie 16 mili
jonų gyventojų ir užimanti strateginę Europoje pozici
ją, yra svarbi Tarybų Sąjungai turėti savo geru kaimy
nu, o ne priešišku. Jei Jugoslavija oficialiai atsistos į 
gretas tų šalių, kurios ryžtingai kovoja už taikos išlai
kymą, tai tuo pasidžiaugs milijonai pasaulio taikos ša
lininkų.

Stebuklų iš Belgrado, konferencijos mes nesitikėjo
me, bet ji davė tai, ko mes tikėjomės.

School, esančios New Yor
ko varguomene apgyventa
me Harleme. Bet iš pirmo
sios klasės neišgali pakilti 
net ketvirtaisiais metais. 
Kokią užuojautą ar pagal
bą gauna jis? Nieko. Spe
ciale pagalba kainuotų do
lerių. Daug pigiau buvo 
paskelbti, kad vaikas “at-

Pastūmėtas užpakalin, 
vaikas pradėjo mokyklos 
nekęsti, iš jos šalintis. Ne
legaliu liuoslaikiu pradėjo 
susitikti pašlijusius kitus 
vaikus?

Fiziškai subrendimas* at- j 
nešė naują problemą: pra
dėjo rūpėti mergaitės. Di
dėjo reikalas gražiau apsi
rengti, su kitais vaikais 
lenktyniuoti. Norėjosi jau
nuoliškai pagyventi. Gi sun
kaus darbo, rūpesčių ir ne- 
dateklių nukamuota moti
na sunegalėjo. Ji neturėjo 
jėgų suteikti vaikui nė tiek, 
kiek gauna vidutinio dar
bininko vaikai, tebeturin- 
tieji gyvus ir sveikus tė
vus. Motina su: vaiku gy
veno tiktai iš miestinės 
menkos pašalpos.

Vaikui tapo gauta narys
tė Policijos Atletiškoje Ly
goje. Visgi šiokį, toki spor
to veiksmeliai, užsiėmimas, 
proga nors po valandžiukę 
prižiūrimam 
Čiau visoks 
pasisekimas 
mieruojamas 
jonatais ir galėjimu gauti', 

'daug pinigų. Nejučiomis! 
tos nuotaikos pasiekia ir; 
šią aukomis palaikomą var- i 
go vaikams užvėją. Pranu
kas ir Lygoje tapo pripa
žintas negalėsiančiu iškilti 

1 i prizą gaunančius kumšti- 
I ninkus, nes fiziškai tebe- 
! pasiliko menkas. Ir čia iš- 
! blėso jo viltys prasisiekti į 
i sportą ir pinigus.

Kai berniukas atitrūko 
nuo vertingų džsiėmimų, jo 
liuoslaikiui liko komikos, 
pornografijos ir detektyvų 
žurnaliukai, kurių ir nepir- 
kus galima rasti išmestų. 
Pelnagrobiai juos leidžia, 
bereikšmiai žmonės super
ka, peržiūri,ir išmeta. O 
vargo vaikai juos surenka 
ir “šviečiasi.”

Neišgalinčių į “aukštes
nę” draugiją vaikų paskiau
siu punktu yra gatvinės 
gaujos. Jose galima tikėtis 
visko. Jie įveda savo dis
ciplinas. Nariai turi laiky
tis gaujos lyderių planų, 
nežiūrint, kaip jie būtų pai
ki ar žiaurūs. Galėtų iš tų 
gaujų pabėgti, ar ne? Tu
rinčiam, kur bėgti, tas at-

Visų vaikai eina. Juk ir 
Jonienės vaikai irgi išeina, 
nors pas juos ir namie ne
nuobodu. Pas juos radijas, 
televizija, knygų, svečių. 
Jų šaldytuvas pilnas ska
numynų. Tėvai patys daž
nai vaikus nusiveda į kiną, 
kartais ir vienūs nusiunčia, 
o ir tai nekartą girdėti, kad 
vaikai per vainą išsiprašo 
išleisti ten, kur jie nori 
eiti.

Santanienė buvo viena tų 
nelaimingų motinų, kurios 
baimė, tarsi kokia priejau- 
ta,' pasitvirtino. Vieną gra
žią pavasario dieną polici
ja išsivedė jos vaiką, kaip 
žmogžudį. Jis kulka nudė
jo jaunesnį už save berniu
ką William Blankenship. 
Nudėjo ne kaip plėšikas. 
Ne. Pranukas ne toks, kad 
taip pasižemintų. Jis tarė
si .narsiai nukaunąs savo 
gaujos priešą, garbingai iš- 
pildąs gaujos jam uždėtą 
prievolę visai taip, kaip 
žurnaliukuose skaityti “he
rojai.”

Pranukas, tas buvęs ma
lonus motinos angelėlis, 
šiandien žmogžudys. Su juo 
tapo įkalinta darbininkės 
motinos širdis. Pražudytas 
jų abiejų, o sykiu ir tos ki
tos nelaimingos, vaiko ne
tekusios šeimos visas gyve
nimas.

Moterims svarbus tas 
Šviesos numeris,-.

Lietuvių Literatūros 
Draugiijos . leidžiamo žur
nalo Šviesos visi numeriai 
yra svarbūs. Tačiau ką tik 
išėjusysis iš spaudos antra
sis šių metų numeris yra 
svarbesnis tuo, kad tenai 
telpa informacija apie lie
tuvaičių tautinius rūbus.

Rašte informacija yra 
pateikta tos meno srities 
autoritetų, imta iš vėliau
sios, Lietuvoje išleistos 
grožinės literatūros leidi
nių. Ypačiai choristėms, te- 
atrininkėms ir bendrai my
linčioms meną įdomu ir 

Į naudinga turėti po ranka 
Turbūt plačiausia ameri- tą informaciją.

Šeimininkėms
žemuogių sezonas

Uogynuose augintos žem
uogių giminaitės strawber
ries ne už ilgo visu gausu
mu užraudonuos visose ry
tinių valstijų prekyvietėse. 
Sunku pasakyti, ar jų kai
nos leis jomis iki soties pa
sinaudoti. Vienok jų gaivi
nantis skonis ir kvapnus 
aromatas ragina mus jų 
įsigyti net ir liuksusinėmis 
kainomis.

Daug visokių valgių ir 
gėrimų pagerėja tą uogą 
dadėjus. O kenuoti ar ki
taip prezervuoti ji duoda
si lengviau už daugelį kitų 
uogų ir vaisių.

pabūti. Ta- 
sportas, jame 
mūsų šalies 
tiktai čempi-

Tūkstančiai kitų tokių 
Pranuku ir jų motinų šian
dieną dėl panašių čia minė
toms sąlygų grimsta į tą 
pačią bedugnę. Tačiau vie
ton ištiesti jiems pagalbos 
ranką, siūloma tvoti poli
cijos lazda. Ir tvos iki ty
lus pasipiktinimas vaikų 
žudymu išsilies į organi
zuotą, griežtą reikalavimą 
suteikti mūsų šalies vai
kams žmoniškas sąlygas 
sočiai augti, dirbti, uždar
biauti ir laimingai gyventi; 
taikoje. V. U. i

Binghamton, N. Y.
Moterys darbuojasi 
savo laikraščiui.

Ir vėl pasiunčiau $20 į 
Laisvės fondą. Juos suau
kojo gerieji' patui jotai: V. 
Kaminskienė $10, Ig. ir H. 
Vėžiai $5, V. Gaidis $5. Su 
pirmiau pasiųstais viso bus 
$65 suaukota Moterų Klubo 
kreditan, tai yra ant blan- 
kos, kurią klubui atsiuntė.

Yra ir daugiau pasižadė
jusių aukoti. Manau — pa
žadą išpildys.

Moterų Klubo vardu dė
koju visiems ir visoms, ku
rie prisidėjote su stambio
mis aukomis.

J. K. Navalinskiene

kiečiai vartoja . žemuoges 
ant torto ir šaltainėms. Pa
matinis tortui receptas yra 
toks:

2 puodukai viskam varto
jamųjų miltų.

3 šaukšteliai baking pow
der

% šaukštelio druskos
3 šaukštai cukraus

puoduko riebalų
1 suplaktas kiaušinis 
apie į puoduko pieno
4 puodukai jau nuvalytų 

ir pasaldintų uogų
į pintės tirštos grietinės.
Persijok sykiu miltus su 

pudra, druska ir cukrumi. 
Šaltus riebalus peiliu kry
žiavai piaunant įpiaustyk į 
miltus, kad susijungtų į 
kruopų dydžio krislelius. 
Dadėk kiaušinį ir pilk pie
no tiek, kad pasidarytų ga
lima ištiesti - ištempti teš
lą. Išplok apie į colio sto
rio. Kepk pateptoje negi
lioje blėtoje apie 20 minu
čių, 450 F karštyje.

Paduoda karštą arba 
šaltą. Pirm paduodant su- 
piaustytomis ar sugrūsto
mis pasaldintomis uogomis 
aptepk virš uogų plaktos 
grietinės putele, o ant tos, 
dar uždėstyk čielų uogų, i 
papuošimui. s

Norint daugiau uogų, ne- ! 
gu torto, iškeptą tortą per- ! 
skelia pusiau, prideda uogų ' 
tarp klodu ir ant viršaus. •

N. K.

MALONUS BALSAS
Kai. kam papūga — tik

tai rėksnė. Brooklynietė 
Mrs. Furlani žiūri kitaip. 
Jos papūgą kas nors išleido 
ar išvogė iš buto. Ji sako, 
kad jai dažnai būnant vie
niša dėl nesveikatos, papū
gos rėkavimas buvo sielą 
siekiančiu balsu, kurį jinai 
mintyse tebegirdi, jo ilgisi 
ir už poros savaičių.

Vos tik pradėjęs gyventi, 
Pranukas /neteko tėvo. Jo 
motina, portorikietė, gavo 
vieną iš paskiausių darbų 

Mokestis ma
ža. Butas brangus už tai, 
kad ji ateivė ir dar su kū
dikiu. Apmokamoms vaikų I rodo taip paprasta. Bet at- 
p r i e ž i ū roms neturi ište- j siminkime, jog į šias gau- 
kliaus, o neapmokamų prie- jas vaikai ir pateko tiktai 

I <1X1 4-/a L-ari iiožiūrų nėra.
Skurde, pusalkyje, vai

kas augo, menkas, silpnas. 
Mokslas nekažin kaip se
kėsi. Klasiniai, rasiniai ir 
tautiniai užgauliojimai di
lino jo nervus. Perpildyto
se mokyklose ir geriausieji 
mokytojai nepajėgia silp
nesniems specialio dėmesio 

i teikti. Gi kovojantieji prieš 
diskriminaciją mokytojai 
šiandien persekiojami. To
ki jau šimtais prašalinti iš 
mokyklų. ’ Dėl esamos ne
laisvės ir likusieji negali 
pilnutinai pasireikšti, varg
šelį vaiką užtarti, nes už 
tai būna įtarti “raudonais.”

Visgi Pranukas šiaip taip 
dasikasė iki vidurinės 
mokyklos,; Harren High

dėl to, kad jie niekur kitur 
negalėjo įeiti, pritikti, pri
lygti, niekas jų nepriėmė.

Patekęs gaujon, Santa-' 
nienės Pranukas jautėsi 
turinčiu “savuosius.” Ta
rėsi dideliu ir narsiu, va
dinosi “Tarzanu.” Kai jis 
išeidavo į tokias nežinomas 
išeigas, motinai geidavo 
širdį. Kožnas brakštelėji
mas prie durų nustelbdavo, 
kvėpavimą stabdė. Kar
tais vaiką išbara už ilgai 
užtrukimą. Bet apmislinus 
padėtį, pačiai pasidaro gai
la vaikui tartų aštrių žo
džių. Motinos meilė vai
kui teisina jį:

—Ką veiks vaikas namie 
vienišas tarp keturių ny
kių sienų, kaip kalėjime?

Ir nekultūringa, 
ir nesanitaru!

Labai dažnai gali matyt 
šeimininkes, valgant bei ki
tiems valgį paduodant, nu
čiulpiant savo pirštus. (Yra 
tokios “kultūros” ir pas tū
lus vyrūs.)

Blogą įspūdį tatai sudaro 
matančiam tą įprotį namiė, 
bet dar blogiau, kai tokį 
patarnavimą matai Viešo
se vietose.

Kraudama tau lėkštę, 
šeimininkė, žiūrėk, nusi- 
čiulpė - nusilaižė pirštus, 
paėmė mėsos gabalą, lept jį 
tau į lėkštę, ir neškis su 
visais iš jos burnos prie
skoniais ...

Ir kokiem gi galam rie
baluotus pirštus čiulpt? 
Nei alkana būdama iš pira
tų prisičiulpsi, neigi jų nu
valysi — jie vistiek,pasilie
ka riebaluoti ir dar apsei
lėti! Kodėl tam tikslui ne- 
vartot popierinio arba au
deklinio šluostuko ?

Nekantrus

Argentinos moterys 
užtarė kalinį

Argentinos moterys 
skleidė 4,000 kopijų tos jau
dinančios knygos, kurioje 
išspausdinti Ethelės ir Ju
liaus Rosenbergų laiškai. 
Jos to atsiekė eidamos po 
namus, nes viešus susirin
kimus sunku vykdyti, tuo 
būdu negali žmonių su li
teratūra pasiekti. Tuomi 
jos parėmė bylą išlaisvinti 
Morton Sobell, kuris yra 
įkalintas Alcatraz kalėjime, 
buvo nuteistas sykiu su Ro- 
senbergais.

pa-

Bile kurias uogas ar vai
sius kenuojant namie, ge
riau vienu kartu kenuoti 
po mažai, kad spėtume tin
kamai prižiūrėti. Perviri- 
mas žaloja produkto spalvą 
ir skonį, o gal ir maistin
gumą. Ned'avirimas ar ne
atsargus uždarymas gali 
būti priežastimi rūgimo ar 
kitaip gedimo.

BAKTERIJOMS 
TUNELIS

Kenuojant maistą reikia 
stiklinėse palikti apie pusę 
colio tuštumos, kad nešme- 
tų ant kraštų. Aplietus — 
gerai nuvalyti. Užlietas vi
ralas mums atrodo plony
tis, nesvarbus. Bet jis yra 
užtenkamaai storas pada
ryti maistą gadinančioms 
bakterijoms įeiti tunelį, jei
gu išdžiūvęs tas viralas su
sitrauks ar bakterijos jį iš 
ten išėstu.

Today's Patiem

i
9286 34-52

Pattern 9286: Women's Sites 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. :

: Size 36 blouse, skirt 5% yards 
; 35-lncU fabric, shorts, IVa yards.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume* 
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond HiįĮ 19,

Ipoh, Malaja. — Trys ka
liniai buvo .nužudyti vieti
nėje koncentracijos stovy
kloje, kur britai laiko ko
munistus ir nacionalistus, 
kurie kovoja prieš juos.

Londonas. — Čia atskri
do New Yorko burmistras 
Wagneris ir jo šeima. Apart 
Britanijos, Wagneriai lan
kysis Airijoje, Italijoje, 
Graikijoje ir Izraelyje.

Havana. — Bomba buvo 
išsprogdinta Kubos sveika
tos reikalų ministerijoje. 
Dvi moterys ir vienas vai
kas buvo sužeisti.

Senoji valdžia jfi^zĮa
Haga. — Gegužės* 17-tą 

atsistatydinusi Drees val
džia nutarė grįžti prie savo 
pareigų.

2 pual.—Laisv® (Liberty)- Trečiad., birželio (June) 8, 19F



I

LOWELL, MASS Ukmergės baldų fabrikas

£

V&žiuokime visi į pikniką 
i šį sekmadienį

Massachusetts Lietuvių 
Bendras Komitetas rengia 
pavasarinį pikniką šį sek
madienį, birželio 12 dieną, 
Maple Parke, Methuen, 
Mass.

Kadangi piknikas rengia
mas visų apskričių bendrai, 

k-tai, žinoma, iš visur suva- 
/ žiuos daug lietuvių, kad ir 
[ vėl susitikti ir pasimatyti.

Toks, mat, jau žmonių 
būdas: pasimačius, pasikal
bėjus su draugais bei se
nais pažįstamais, pasidaro 
kiek smagiau ir sieloje 
linksmiau.

Taigi ir mes, lowellieciai, 
rengkimęs skaitlingai nu
važiuoti ir dalyvauti tame 
piknike. Siūlau sekamą: šį 
penktadienio vakarą, birže
lio 10, 7 vai., būkite Klube 
susitarimui, kaip nuvažiuo
ju bei kitus nuvežti į pik
niką. Tai matysime, kas 
norf važiuoti ir kas ką ga
li nuvežti. Susiorganizuo
sime gerai iš anksto ir tuo- 
mi parūpinsime visiems nu
važiavimą. Kadangi visų 

PASKUTINES HITLERIO DIENOS
(Pagal vokiško karininko 
(Tąsa)

Iš miesto pietvakarių pusės rusai 8 
vai. ryto po stipraus artilerinio paruoši
mo pradėjo pulti prie Teltovo kanalo, 
tarp Dreilinden ir Teltovo. Mūsų gyni
mosi sistema vėl buvo labai greit par
blokšta. Pavakare priešas užgrobė mie
sto M ach novo, Celendorfo, Šlachtenzee 
ir Dalemo rajonus. Motirizuotosios prie
šo dalys, ketinusios prasiveržti į Grune- 
valdą, sustojo tik tarp šlachtenzee ir 
Krūme Lanke ežerų, bet čia kovojusių 
18-tosios ir 20-tosios grenadierių tan
kinių divizijų padėtis buvo beviltiška. 
Kadangi pranešimai iš įvairių miesto 
dalįįų darėsi vis mažiau patikimi ir vis 
labiau prieštaravo vieni kitiems, tai 
mes, kad galėtume orientuotis, ėmėme 
klausinėti liudytojus. Tam tikslui mes 
naudojomės Berlyno telefono ryšiu, ku
ris daugiau ar mažiau dar išliko svei
kas. Mes tiesiog skambinome savo pa
žįstamiems tose gatvėse ar tuose rajo
nuose, kur vyko mūšiai arba tiesiog spė
tinai pasirinkdavome telefonų knygoje 
abonentų adresą ir numerius. Ši labai 
primityvi vokiečių vyriausiajai vadovy
bei žinių rinkimo forma iš tikrųjų duo
davo pageidaujamų rezultatų. “Pasaky
kite ponia, ar rusai jau buvo pas jus”.— 
“Taip”, — šį nedrąsų teigiamąjį atsa
kymą mes gaudavome dažniau, negu no
rėtųsi, — “prieš pusvalandį čia buvo du 
rusai. Tai yra tankistai iš tų kelių tan
kų, kurie stovėjo gatvių sankryžoje. Mū
šių čia nebuvo. Prieš 15 minučių aš 
mačiau iš lango, kaip šie tankai nuslin
ko toliau, Celendorfo link.” Tokios in
formacijos mus visiškai patenkindavo. 
Jomis besiremdami, mes gaudavome 
pįĮnutinį vaizdą, aiškesnį, negu iš ka
riuomenės pranešimų.

^Balandžio 26 d. rytą buvo gauta ra- 
dijograma iš reichsmaršalo Geringo iš 
Pietų Vokietijos. Ji skambėjo maždaug 
šitaip: “Kadangi jūs, fiureri, 1939 me
tais imperiniu įsaku paskyrėte mane 
savo įpėdiniu tuo atsitikimu, jeigu jūs, 
.fiureri, nepajėgtumėte pats tvarkyti vy
riausybės reikalų, tai aš esu tos nuo
monės, kad atėjo momentas juos pri
imti. 1 Jeigu balandžio 26 d. iki 24 vai. 
aš negausiu iš jūsų neigiamo atsakymo, 
aš žiūrėsiu į tai, kaip į jūsų sutikimą”.

ši žinia pritrenkė Hitlerį, kaip perkū
nas. Iš pradžių jis ėmė verkti, kaip vai
kas, o paskui pradėjo siausti, kaip 
priepuolio ištiktas. Jo akyse tai buvo 
negirdėta klasta. Be to, jis palaikė te
legramą ultimatumu. Niurnbergo teisme 
Geringas kategoriškai prieštaravo prieš 
tai, kad ši radiograma būtų taip įver
tinama. Drauge su Hitleriu buvo pasi
piktinę visi, kurie buvo slėptuvėje. Ge- 

fž&,taip pat virte virė dėl įsiutimo 
Reiškė savo jausmus teatrinių žo-1

džių kaskadu, kuriame už tokių praš
matnų žodžių 
mybė”, “mirtis”, “kraujas”, “
veri”, “jums fiureri”, vėl “garbė” ir 
t. L, jautėsi tik blogai paslėptas pavy-

kaip “garbė”, “ištiki-
“kraujas”, “jūs fiu-

apskričių reikalas, tai visi 
ir pasidarbuokime, kad pik
nikas būtų didelis, gražus 
ir linksmas visiems.

Norintieji važiuoti į pik
niką, bet nežiną kaip nu
važiuoti, visi tokie užsire
gistruokite Klube bile pas 
kurį bartenderį, ir komisi
ja žinos, kam reikia vietą 
parūpinti.

Gi sekmadieni, birželio 12 v- z

dieną, reikia susirinkti 1 
vai. popiet į Klubo patalpą 
ir iš čia važiuosime į Ma
ple parką.

Padarykime šitaip visi. 
Lai ta birželio diena būna 
praleista skaitlingame lie
tuvių sąskridyje, gražiaja
me Maple parke.

Mūsų visi parengimai, 
kuriems bendrai pasidar
buojame, išeina gerai. Tad 
ir čia bendrai sudarykime 
skaitlingą žmonių nuvažia
vimą. Būkime pavyzdin
gais visur. Lowellis dar ne
stovėjo atsilikęs nei viena
me klausime. Nepamirški
me—sueikime penktadienio 
vakarą susitarimui.

J. M. Karsonas

Gerharde Boldto apsakymą)
das Geringui, kuris, kaip jis manė, ga
lės “ištraukti galvą iš kilpos”. Borma
nas taip pat pasinaudojo' proga, kad 
dar labiau įsiutintų Hitlerį. Hitleris įsa
kė gestapui tučtuojau suimti Geringą. 
“Įmesti jį į Kufšteino kalėjimą”, — rė
kė jis. Tuojau buvo slaptai įsakyta, kad 
jeigu jis, Hitleris, nepergyventų karo, 
Geringas būtų nužudytas.

B-eveik taip pat sujaudino jį ir žinios 
apie Himlerio mėginimą susirišti su 
anglais ir amerikiečiais per švedų gro- 
vą Bernadottą. Tai pranešė neutralios 
šalies radijas.

Von Greimas, kuris buvo paskirtas 
Geringo įpėdiniu, buvo radijograma iš
šauktas į imperinę kanceliariją. Tą pa
čią dieną prieš temstant von Greimas 
atvyko “Fizeler Štorcho” lėktuvu, nusi
leidusiu “Ost-West’o” magistralėje ne
toli Brandenburgo vartų. Šį drąsų žygį 
atliko ne vyras, ne kuris didvyris-ordi- 
ninkas, bet silpna moteris, lakūnė Han
na Reič. Apie nusileidimo pavojų gali
ma spręsti jau vien iš to, kad prieš patį 
nusileidimą Greimą sužeidė šautuvo 
kulka. Jį nunešė į imperinės kancelia
rijos slėptuvę ir tuojau operavo. Po 
trumpų, širdingų pasisveikinimų jis 
sunkiai atsivilko prie pasitarimų kam
bario. Hitleris jį tuoj pat pakėlė į ge- 
nerolo-feldmaršalo laipsnį. Pasikalbėji
mas truko apie 45 minutes.

Apie 23 vai. mes atėjome vakarinės 
informacijos. Už virtuvės Berndas pa
sitiko papulkininkį Veįsą, kuris ėjo tie
siog iš fiurerio. Aš sustojau prie virtu
vės durų ir nenoromis išgirdau šitokį 
pasikalbėjimą tarp ten dirbusių indų 
plovėjų ir esesininkų. Moterys, senos 
Berlyno gyventojos, tyčiojosi iš karei
vių: “Jeigu jūs, vyručiai, nesiimsite sa
vo šautuvų ir neisite kovoti, tai mes pa
risime jums savo žiurštus ir pačios pa
imsime šautuvus. Kaip jums ne gėda! 
Pažiūrėkite į vaikus, kaip jie susidorojo 
su rusų tankais...” ir t.t.

Priėmimo kambaryje laukė generolas 
Veidlingas, 58-jo tankų korpo vadas. 
Nepaisant savo 55 metų, jis atrodė labai 
žvaliai. Jis buvo labai reikšmingo ordi
no kavalierius. Berndas man pasakė, 
kad jis bus paskirtas Berlyno komen
dantu ir kad jis ką tik sužinojo tai iš 
Veiso. Anksčiau tas pareigas ėjo jauni 
karininkai entuziastingi nacionalsocia
listai, bet karo aplinkybėmis jie negalė
jo susidoroti su uždaviniu, ir todėl, pa
galiau, buvo priimtas nutarimas paskir
ti prityrusį genreolą. Veidlingo atsa
kingumo jausmas buvo pakankamai 
stiprus,, ir todėl jis be prieštaravimų 
priėmė šį paskyrimą. Kai Hitleris pa->* 
vkde jam pasiimti vadoVavimą, kada 
B-erlyno padėtis buvo jau visai bloga, jis 
sutiko tiktai su sąlyga, kad niekas iš im
perinės kanceliarijos nesikiš į jo funkci
jas. Hitleris ne iš karto galėjo ryžtis, 
bet, pagaliau pareiškė, kad laikysis šios 
sąlygos.

(Bus daugiau} __ J

Norwood, Mass.
Padėka

Širdingiausiai dėkoju vi
siems, kurie kuo nors pri
sidėjo prie palengvinimo 
pergyventi sunkiausias ir 
liūdniausias mano gyveni
me valandas, mirus mano 
vyrui Juozui Krasauskui.

Labai ačiū už pareikštas 
užuojautas per “Laisvę” ir 
asmeniškai. Ačiū visiems, 
kurių vainikai puošė velio
nio karstą. Nors ir labai 
man buvo sunkus ir liūdnas 
tas momentas, bet nuošir
dus daugelio draugų su
teiktas patarnavimas už jo 
visuomeninę veiklą tas liūd
nas valandas

Taigi dar 
siems!

Marcele

palengvino.
sykį ačiū vi-

Krasauskienė

Laisves fondo vajaus eigoje 
(Tąsa iš pirmo pusi.)

P. Kasparariūnas ...
Elena Kušleikienė ...
Bevardis ..................
J. Kalvelis ..........
Baltimorės patrijotas
J. Remeikis..............
O. Kučinskaitė ..........

John Tabalbec 
Bostonietė ...

J. Jaskevičius, Worcester, Mass., prisiuntė 
Aukojo:
Pelnas nuo parengimo (“Prašvilpta Laimė)”) $22.00
D. Jusius .. ...........................
J. ir B. Jakaičiai (Westboro)
A. Cheponiai ...................... .

B. Draugas
Praslauskas
F. Petkunas

Nuo Rochester, N. Y., parengimo, įvykusio 
23 d., gauta $155.50. Aukojo: 
Nuo parengimo ....................Newark, N. J.

Svarbus masinis susirinkimas 
Jvyks 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)

Draugas .............
G. Švedas ...........
A. Dobienė .........
P. Balzai* ...........
J. Totorius .........
J. Vaitas .............
J. Sevarinas «.......
J. Stanley ...........
P. O. Malinauskai 
V. Bulliene .........
M. Benikat .......
F. Manelis ......
M. Vaidila ...........
M. Giedraitis ...
K. Žemaitienė ...
A. Milčius ...........
J. P. Druseikai ..
G. M. Savagę ....
F. J. Konteniai ..
G. Mockevičia ....
S. Vaivadienė -.... 
A. Gužauskienė .. 
D. Jokubonienė .. 
O. Gricienė .........
A. Usevičiene ... 
Laisvės skaitytoja 
G. Daukas .......... (
F. Kurkulis .......
J. Vilimaitis .......
F. Gricius ...........
S. Palapienė .......
J. Melinis ...........
D. Naujalienė .... 
J. žemaitis .........

Nuo atskirų asmenų ir grupių gauta sekamai: 
Per V. J. Valley (vardai koresp.),

New Britain, Conn.........................
Nuo F. Reinhardt (vardai koresp.), 

Brooklyn, N. Y........................
Laputis, Brooklyn, N. Y. ....................
Ona Narusevičienė, Toronto, Canada 
Petras Satkus, Brooklyn, N. Y............
Ig. Mažietis, Morgan, Pa......................
K. Miškūnas, Caramat, Ont., Canada 
J. Berškys, Toronto, Canada .............

Iš anksčiau gauta $6,058.61. Dabar įplaukė $667.25. 
Viso gauta $6,725.76. Dar reikia $3,274.24.

Širdingai ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šio 
svarbaus darbo, ir tiems geriesiems prieteliams už pa
ramą. Laisvės Administracija

Philadelphia, Pa.
Šiuomi pranešu Laisvės 

skaitytojams ir visai pažan
giai visuomenei, kad birže
lio (June) 11 d., įvyks svar
bi konferencija, kurią su
rengė Emergency Civil 
Liberties Committee. Ji 
bus Broadwood Hotelyj, 
Broad ir Wood Sts.,

Diskusijos prasidės 9:30 
ir trauksis iki 12 vai. O 
nuo 2-ros vai. prasidės pra
kalbos ir trauksis iki 5 vai. 
popiet.

Kambario numeris 1327.
Kalbėtojai bus šie:
Senatorius William Lan

ger, Mrs. Goldie Watson, 
J: F. Stone, Leonard B. 
Boudin, Royal W. France, 
Frank Donner, Daniel S. 
Gillmor, Ernest M a z e y, 
Prof. Broadus Michell, 
Harvey O’Connor, Louis L. 
Redding, Dr. Otto Nathan.

Pageidaujama yra šitai 
svarbiai konfęrencijai lie-
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tuvių atstovybė. Taigi krei
piuosi į pažangiąją lietuvių 
visuomenę: nepamirškite 
tos svarbios sueigos šešta
dienį, birželio 11 d., Broad
wood Hotelyj, Broad ir 
Wood Sts. Pasistengsiu 
visus pasitikti.-

Cąmdenietis

Kaltina teisėją, kad 
jis nori jos turto

Janet D. Davis, buvusi ak
torė, patraukė teisman paliki
mų" teisėją George Franken- 
thaler. Sako, kad jis nori pa
sukti sau dalį jai palikto tur
to, kurio padalinimąs palikuo
nims buvo pavestais jam (kaip 
eksekiutoriui). Saiko, kad ji 
turėtų gauti apie; $85,000.

Davis savo skunde sako, kad 
ji buvo artima fabrikanto E. 
Lee Campe, kuris mirė 1950 
metais, palikdanuas apie 4 mi
lijonus turto. Frankenthaler, 
kaip šeimos advokatas, buvo 
įgalintas prižiūnovu dar pirm 
tapimo teisėju. J

UKMBRGĖ. — Prieš kurį 
laiką Ukmergėje veikė amatų 
mokykla. Joje buvo ruošiami 
staliai, dailidės ir kitų specia
lybių darbininkai. Dalis moky
klos auklėtinių, baigę mokslą, 
išvykdavo dirbti į Vilniaus, 
Kauno, Jonavos baldų fabri
kus. Tačiau nemaža iš jų, ypač 
ukmergiškių vaikai, likdavo 
dirbti vietoje, Medžio apdirbi
mo kombinate. Tai buvo nedi
delė įmonėlė, kurios visas ga
mybines patalpas sudarė keli 
mediniai namai, čia daugumo
je buvo gaminama tara, o taip 
pat pusfabrikačiai statyboms.

Per palyginti trumpą laiką 
ant šventosios upės kranto iš
augo didžiulis fabriko gamy
binis korpas. Statyba buvo 
pradėta pereitų metų gegu
žės mėnesį, šių metų pradžio
je kai kurie įmonės cechai jau 
pateikė pirmuosius gaminius. 
Baldų fabiko pastatas yra erd
vus. įmonės korpas pastatytas 
pagal Respublikinio projekta
vimo instituto Kauno filialo 
architekto Nenortos projektą.

Baldai naujoje įmonėje bus 
gaminami sroviniu būdu. At
vežti rąstai pirmiausia paklius 
į formavimo skyrių. Iš čia 
elektriniu, automatiškai valdo
mu vežimėliu jie bus nugabe
nami į džiovyklas. Yra astuo
nios džiovinimo kameros. Kiek
vienoje iš jų vienu metu gali 
džiūti 60 kubinių metrų me
dienos. Išdžiovinta miško me
džiaga toliau keliaus į aušini
mo skyrių, o iš čia paklius į 
mašinų skyrių, šiose patalpose 
montuojama naujausia tėvyni
nė medžio apdirbimo techni
ka : medžio piaustymo, šlifavi
mo staklės, presai ir kitos ma
šinos. Kitame įmonės gale 
veiks du baldų surinkimo kon
vejeriai. Prieš išleidžiant iš 
fabriko baldus, jie čia bus su
renkami, patikrinama 
kybė.

Kai kurie įmonės 
šiuo metu įrengiami, o 
jau verda darbas. Gaminamos 
atskiros detalės baldams, ku
liuos išleidžia Kauno baldų 
kombinatas, Jonavos fabrikas. 
Staliai S. Sipavičius, L. Lium- 
peras, K. Žukauskas ir kiti ga
mina kėdes, knygdėtes, spinte
les ir kitus plataus vartojimo 
baldus. Tačiau tai dar ne pa
grindinė fabriko produkcija. 
Ateityje įmonė gamins rašo
muosius stalus, trijų durų spin
tas, baldus pagal specialius 
užsakymus. Mašinų skyriuje 
jau ruošiamos detalės rašo
miesiems stalams.

Naujoji baldų įmonė bus vie
na iš didžiausių respublikoje. 
Ji kasmet patieks šalies darbo 
žmonėms šimtus rašomųjų sta
lų, apie tūkstantį spintų ir ki
tokių baldų.

Gaminant baldus čia numa
toma plačiai panaudoti prie
šakinių įmonių patyrimą. Tam 
tikslui šiais metais numatoma 
surengti darbo pirmūnų eks
kursijas į respublikos baldų 
fabrikus, o taip pat į Maskvą. 
Leningradą, Rygą ir kitus ša
lies miestus.

šalia naujosios įmonės tebe

jų ko-

cechai 
kituose

New Haven, Conn.
Tėvų Dienos Pietus vengia ALDLD 32 kuo

pa, įvyks sekmadienį, birželio (June) 19 d., In
dian Grove, West Haven, Conn. Geros gaspa- 
dinės ruošia specialiai puikius pietus ir kviečia 
visuomenę atsilankyti. Pietų kaina tik $1.50. 
Tačiau Jbūsite taip pavaišinti, kad ilgai atsimin
site gerus pietus už žemą kainą. Pietūs bus 
duodami 2-rą valandą dieną. Kviečiame ne tik 
New Haveno visuomenę, bet ir iš1 tolimesnių I
kolonijų. Rengėjai

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Trečiad., birželio (June) 8, 1985

vyksta statybos darbai. Stato
mos patalpos katilinei ir jėgai- . 
nei, kuri ateityje aprūpins fa
briką elektros energija. Neto
li fabriko teritorijos statomi 
gyvenamieji namai darbinin
kams. čia artimiausiais metais 
išaugs baldų gamintojų gyven
vietė. Prie įmonės numatoma 
atidaryti darbininkų valgyklą, 
klubą.

Artimiausiu metu stojęs ri
kiuotei!, baldų fabrikas įga
lins dar geriau patenkinti dar
bo žmonių reikmes, aprūpint! 
juos gražiais ir patvariais bal
dais. V. Saulius

ŽINIOS IS LIETUVOS
MOKSLININKAI PAS KUKU

RŪZŲ AUGINTOJUS
SEDA. —• šiemet Sedos ra

jone numatoma auginti kuku
rūzus apie 1800 ha plote. 
Kiekviename kolūkyje viduti
niškai bus sėjama po 60-120 
ha kukuruzų. Kukuruzų augi
nimo klausimu įvyko kolūkių 
pirmininkų, laukininkystės bri
gadų brigadininkų ir kukurū
zų auginimo grandininkų pasi
tarimas, kuriame dalyvavo ir 
mokslininkai — akademikas 
Kriščiūnas ir žemės ūkio aka
demijos docentas Petraitis. 
Kukuruzų augintojams jie da
vė eilę vertingų patarimų ir 
pasiūlymų.

KYLA DARBO NAŠUMAS
KAUNAS.—Sėkmingai Ge

gužės Pirmosios švenčių išva
karėse dirbo Kauno “Nemuno’’ 
gamyklos kolektyvas. Įmonė 
pirma laiko įvykdė pirmojo 
ketvirčio programą ir viršum 
užduotės pagamino 37 tonas 
statybinių vinių, 15 tonų vie
los, 5 tonas vandentiekio vamz
džių ir daug kitos produkci
jos. Darbo našumas pirmaja
me ketvirtyje palyginti su tuo 
pačiu praėjusių metų laiko- 

I tarpiu pakilo 15 procentų. Su
mažinus gamybos savikainą, 
per du- mėnesius sutaupyta 
daugiau kaip 90 tūkstančių 
rublių valstybinių lėšų.

K. Tylenis

Philadelphia, Pa.

na*
Real Estate

Logan. 3-jų aukštų h 
mas. Gerame stovyje. 
Čių, mokyklų, transportacijos ir 
krautuvių. 6 miogrūmiai, 2 Vonios; 
lavatorija ant 1 lubų, tinkama pro* 
fesijiniam ofisui. Naujas Columbia 
oil burner. SS ir S ištisai. Dėl pa
matymo: MI. 4-1327.
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WORCESTER, MASS.
Del Dviejų Dalykų Pranešimas
Birželio 12 d. visiem smagus pa

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

Birželio 13 d. 7:30 vai. vakare 
Jvyks 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)



Sueigoje pas farmerius 
gražiai parėmė Laisvę

Gegužės 28 ir 29 buvome 
išvažiavę pas mūsų gerus 
draugus Mr. ir Mrs. Augutis, 
ant farmos. Linksmai laiką 
praleidome tyrame ore. Iš 
mūsų vienas draugas sako: 
mes čia linksmai laiką leidžia
me. Bet mes neužmirškime 
mūsų, dienraščio Laisvės. Jisai 
pats buvo pirmas pakloti do
vaną dienraščiui:

F. B. Dažytojas........ $5.00
J. Wareson................  5.00
J. Stak ....................... 5.00
Mr. ir Mrs. Augutis . . 5.00 
Anė Sukauskienė . . . 1.00
Mr. ir Mrs. Reinhardt 2.00 
Mr. ir Mrs. Chesna . . 2.00

Viso — $25.00
Juos pridavė F. Reinhardt.
Bendroji suma bus pakarto

ta vajaus pranešimuose. Lais- 
viečiai dėgingi sumanytojams, 
aukojusiems ir dovanas pėda
vusiam F. Reinhardtui. Pats 
būdamas užimtu, jisai dova
nas ir žinią atsiuntė per savo 
žmoną ir talkininkę Olgą.

Beje, Chesnai neturėjo pro
gos tame pobūvyje dalyvauti. 
Tačiau jų draugams priminus 
apie tą pobūvį ir pasakius, jog 
jiems dar $2 trūksta iki pato
gios sumos, jie mielai sutiko 
prisidėti.

O, kad taip visos šeimyniš
kos sueigėlės atsimintų laik
raštį! Fondas būtų sukeltas 
dar ir su kaupu..Gi fondas yra 
būtinas dienraščio išsilaiky
mui. ,

Augučių farmoje patogu pa
sisvečiuoti šventėmis. Tačiau 
norint užsitikrinti, kad dar iš
teks nakvynių, verta susirašy
ti iš anksto.

Jų antrašas: Box 156, 
Hampton, N. J.

R.

Arthur Mattsson, 60 m., at
rastas užmuštas Lehigh Valley 
traukinio, Jersey City.

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKf

Prašome turėti mintyje šį svarbų įvykį—

AISVĖS PIKNIKASI

Įvyks Sekmadienį, prieš 4th of July šventę

Liepos 3 July
Pradžia 2-rą valandą 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
(Brookl yniškis) 

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.

Tėvą dieną minėsime su 
gražia dainą programa

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

Ona Stelmokaitė-Eicke
Aidsietyno sopranas

Angliškas laikraštis 
sukėlė pusę kvotos

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker skelbia, 
jog jo skaitytojai jau suauka- 
vo 50 tūkstančių dolerių šia
me pavasariniame finansinia
me vajuje. Tačiau įspėja, jog 
tai tėra tik pusė fondo, reika
lingo laikraščio išsilaikymui lig 
rudens. Iki liepos 4-tos nori 
sukelti kitus $50,000.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

Balevičius. Taipgi tikimasi 
muzikos, eilių sakymo ir kai 
ko kito.

Vaišėms turės turtingą bu
fetą, su kelių rūšių užkan
džiais, kad kiekvienas galėtų 
pasirinkti pagal savo skonį ir 
sveikatos reikalavimus.

Už vakarienę (jei neklystu) 
moterys nutarė imti po $1.50. 
Valgis, dainos, smagus pobū
vis su draugais. Kur kitur ga- 

Tadas Kaškiaučius
Aidsietyno narys

lotumėte rasti taip gražią su
eigą, už taip mažą kainą? 
Rengėjos kviečia visus su jo
mis paminėti tėvų dieną ir 
pasilinksminti. Rep.

Aido Choras
Aidiečiai prašomi atvykti j 

pamoką birželio mėnesio vi
sais penktadieniais. Atostogų 
dar negalime imti, nes choras 
yra pasižadėjęs dainuoti LDS 
kuopų piknike, Great Neck, 
birželio 19-tą, ir Laisvės pik
nike liepos 3-čią. Privalome 
garbingai pasirodyti. Pamokos 
būna paprastoje vietoje, pra
sideda 8 vai. Valdyba

Iš Lietuvos gavo ten 
perspausdintą knygą

Rojus Mizara, Laisvės re
daktorius, birželio 6-tą gavo 
iš Lietuvos tenai perspausdin
tą jo apysaką Povilas Jurka. 
Apysaka pirmu kaitų buvo 
išleista Brooklyne 1935 me
tais.

Knyga padaryta gražiai. 
Keliavusi apie mėnesį laiko. 
Tačiau autorių pasiekė. Džiau
giasi sulaukęs. Linksma ir 
mums visiems. Išleidimas išei
vijos sukurtų parinktinių raš
tų rodo, jog Lietuva ir savo 
išeivius pripažįsta tikraisiais 
savo vaikais, jų darbais domi-1 
si. Rep.

Prižiūrovę kaltina 
kūdikio kankinime

Mrs. Carrie Taylor, 57 m., 
tapo patraukta į teismą kalti
nimu, kad ji kankinusi jai pa
vestą prižiūrėti 4 metą mer
gaitę. Moteriškę pasiuntė į 
ligoninę, tirti protą.

Moteriškė kaltinama vado
vaujantis skundu gyventojo to 
pat namo, kuriame ir Mrs. 
Taylor gyvena. Jis sako, kad 
jis girdėjęs mergytės riksmą, 
įėjęs į kaiminkos butą pati
krinti ir radęs mergytę lovoje 
nuogą, visą šlapią.

Moteris ir jos advokatas sa
ko, kad mergytė apsibraižiusi 
ir kitokių bėdų pasidariusi pa
ti savo nelaimėse, kaip tai 
dažnai atsitinka to amžiaus 
vaikams. Gi to svetimo vyro 
vidurnaktį ėjimas į tą butą 
nesiųstu, neįgalintu tyrinėto
ju, rodo, kad jis galėjo ieško
ti prie jos priekabės.

Petras Saikus 
jau pasveiko

Aną dieną Piliečių Klube 
Brooklyne sutikau1 Petrą Sat- 
kų, draugišką merkiniškį dzū
ką. Petras ilgokai buvo ligoni
nėje po to, kai automobilius 
gatvėje jį buvo užgavęs, koją 
nulaužęs. Dabar jis jau svei
kas ir dirba. Be kitko, Petras 
Satkus padovanojo Laisvei 
penkinę ir sakė:

—Jei reikės, dar duosiu*.
Rep.

Sužadėtinė gina įtartą 
vagystėje daktarą

Panelė Patricia Letz, Hac
kensack gyventoja, gina Dr. 
Kirkpatrick. Sako, kad rastus 
tuščius namus Rockland apski- 
tyje jis paskaitė apleistais. 
Ten esančias senienas manė 
esant paliktas sunykti, tad ir 
pasiėmė kaip dekoraciją savo 
kabinetui. Ji sako, kad tas jos 
meilės daktarui nepakeitė ir 
kad jų vestuvės įvyks pagal 
planą.

Panašių nuomonių apie jį 
reiškia ir kiti jo prieteliai ir 
bendradarbiai. O tėvas tikri
na, kad jo sūnui pinigų ne
trūksta. Tikriausia, jis neturė
jęs tikslo vogti. Tuo tarpu jis 
paleistas po $1,000 kaucijos. 
Laukia, ką pasakys džiūrė.

ATOSTOGOMS
Greenwood Lake. Point Lookout 

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

F. H. Stephan, sav.

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),

Protestavo prieš ! 
ligonės teisimą

Marion Bachrach šiomis die
nomis tapo generalio proku
roro vėl pašaukta į teismą. Jos 
byla 1952 metais buvo atidėta 
dėl jos ligos, po operacijos 
prašalinimui vėžio. Jos gynė
jai sako, jog daktaro liudymas 
rodo, kad jos padėtis ir šian
dien tebėra pavojinga.

Prieš šaukimą ligonės į teis
mą kilo protestų. Vieną tų pa
siuntė Simon W. Gersonas, 
varde savo organizacijos, ko
munistų partijos. Jame, greta 
kitko, sako:

“Matomai, tas naujas žings
nis prieš 'Miss Bachrach pra 
dalimi Teisdarybės Depart- 
mento kerštaujančio plano at- 
sistiprinti po Matusowo paro
dymų.”

Gersonas pareiškė, jog tebe
sergančios Bachrach šaukimas 
į teismą “yra barbarišku” 
veiksmu ir kad “civilizuoto gy
venimo nuostatai” reikalauja 
bylą sustabdyti, leisti jai baig
ti gyvenimą be kankinimų teis
mais ir kalėjimais.

Bachrach nėra prasikaltusi. 
Ji šaukiama teisman einant 
minties kontrolės įstatu — 
Smith Aktu.

Žymūs menininkai eis 
pagerbti taikos gynėją

Paul Robeson, Karen Mor
ley, Earl Robinson, žymūs me
nininkai ir visuomenininkai, 
dalyvaus programoje pagerbti 
Thomas Richardson, Ameriki
nės Taikos Krusados darbuo
toją. ,•

Programoje taipgi dalyvaus 
kitų visuomeniško darbo sri
čių įžymimai: Victoria Garvin, 
Dr. Phillip Morrison, Dr. Wil
lard Uphaus, Dr. Royal Fran
ce.

Pramoga — vakariene vaka
rienės laiku, 6 vai., įvyks jau 
šį penktadienį, birželio 10-tą. 
Nola Studio, Studio 6, 1657 
Broadway, New Yorke. Studi
ja randasi tarp 51 ir 52nd St. 
Vakarienės (ir visko sykiu) 
kaina $2. T-as

—   .........................)

Jau laikas turėti 
vietą pikniko buse

Linksmai važiuosime busu į 
LDS kuopų pikniką birželio 
19-ta, 91 Steamboat Rd.,
Great Neck, New York.

Busas išeis nuo Piliečių Klu
bo, 280 Union Ave., Williams- 
burge, lygiai 12:30, prie Li
berty Auditorijos sustos 1 va
landą. Visa kelionė kainuos 
$1.50. Vietą reikia užsisakyti 
iš anksto.

Piknike dainuos Aido Cho
ras ir bus lietuvių orkestras 
šokiams. Rengėjai

Jei jūs norite parduoti na* 
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa* 
skelbimą kaina žema.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

4 filial* Laisvi (Liberty) Trečiad., birželio (June) 8, 1955

Kaltina suldastavime 
brolio testamento

Daniel 
vaistų 
į teis- 

savo

Broliai Arthur ir 
Gould, advokatas ir 
pardavėjas, traukiami 
mą kaip suklastuotojai 
mirusio brolio Jack testamen
to.

Jų brolis Jack, audinių fir
mos viršininkas, užsimušė lėk
tuvo nelaimėje 1949 metų ru
denį. Paduotas palikimų teis
mui testamentas turėjo data 
1947 metų, bet našlė užpro
testavo, sakydama, kad testa
mentas netikras. Sako, jog ty
rinėtojai surado, kad doku
mentas galėjęs būti padary
tas tiktai po jo mirties; tik už
dėta ankstybesnė data.

Housekeeper — Nursemaid. For 
business couple with 3 yr. o)d boy. 
Can sleep out. 6 days a week. 184th

Pagal tą testamentą, pusė 
(apie $150,000) turto buvusi 
užrašyta našlei, kaip reika
lauja įstatas, o kita pusė jo 
motinai. Jai mirus viskas pasi-

(108-111)

liktų dviem sūnums. Gi pa
ties mirusiojo 6 metų sūneliui 
nieko neužrašyta. Tas ir paro
dė testamentą įtartinu.

St., Washington Heights. $50 a wk. 
Call LO. 8-7042 (Sundays). Week
days: SW. 5-1900.

(111-113)

REAL ESTATE

FISHING & BOATS River Head — Parduoda saviijH’nkas. 
Naujas Cape Cod namas ant 1 ak
ro medžiais apaugusios žemes, žemi 
taksai, privatinis ežeras, elektra, 
patogu j mokyklą. Ideališka del 
šeimos su vaikais. Greitam parda
vimui tik $10,000.

Tel. Forest. 8-8809
(111-114)

HOWARD BEACH

SABALO
CHARTER FISHING 

Capt. Bill Schmitt 
NOW BOOKING 

VI. 3-8324
Parduoda Savininkas — St. Albans, 
189-21 Linden Ave. 1 šeimos tuščias, 
restaurantas priešakyje, (įneša $135 
j mėnesi), garadžiaus tipo namas, 
(įneša $40 j mėnesi). $20,000. ($3,- 
000 pinigais).

Šaukite IIO. 5-8981
(108-111)

MASSEPEQUA
PLENTY OF FLOUNDERS

GUS* FISHING STATION
BAIT — MOTORS — BOATS < 

Ft. of Alhambra Rd. PY. 8-9829 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, maudy
nės. Ištaisytas 3-čias aukštas. 80x 
100, ištaisytas kiemas, daržas. 2 ka
ram garadžius. Ekstra Įrengimų. 
Greitam pardavimui $25,000.

FL. 8-7040.

CAPT. GREGORY’S
FISHING STATION

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

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

Lindenhurst 5-2910

GREENPORT
Weakfish—Porgies

Išnuomojame Laivus
TEX I Open Boat, kasdien, tik 

šeštadieniais ir sekmadieniais.
TEX II Išplaukia šeštad. ir sekmad. ; delis gyvenamasis rūmas, foyer, pil-
7 v. ryto, nuo MITCHELL’S PIER

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

Viešbutis

JO-BOB Open Boat 7:30 A.M.
Tuesday, Wednesday 

Saturday, Sunday 
CHARTER MON.—THURS—FRI. 

A. P. White’s Bait Shop, 
Greenport, L. t.

DAUG FLUKES ŽUVIES
ĄTT/^T/O Jūrų Užtvankoj 
Į \ I ( Į\ Žuvavimo Stotis 
x Tel. HA. 2-0409
Užkandžių bufetas, šaltas alus, 
žuvims kąsniai. Žuvaukite už
tvenktose vandenyse.

JESS LOU The 2nd. Geo. Lindley

For Charter $5 per person. $85 min. 
plus bait. Leaves 135 Woodcleft.

Now taking reservations for 
Blue Fish.

LYnbrook 9-2427

NEMOKAMAI PASITARIMAI
Be Obligacijos

Nauja Idėja Del

DIRBTINŲ KRŪTŲ
Po Operacijos 

Saukite REgent 4-4630 
BERMAN’S

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

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 blz- 
niavodamas, arba savininkas sutin
ka perleisti biznį ant nuošimčių iš- 
simokėjimui kas mėnesį sąžiningam 
asmeniui. Del daugiau žinių ir pro
gų kreipkitės pa§ Juozą Lugauską, 
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

Reikalingas i 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)

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Nurses — RN. (2) Dienom. Pra
leiskite vasarą 7 mailių nuo jūros, 
J10 lovų ligoninė. Abelnai 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.

FArmingdale 5-6361
(108-121)

General Houseworker (up to 40). 
Must have recent references and be1 
experienced. Help to take care of 
4 mo. old baby and 6 yr. old boy. 
(Ranch house, modem appliances.) 
Own room and TV. Good salary for 
right person. OR. 7-0056.

(109-111)

NAMŲ DARBININKE—VIRĖJA
Iki 45 metų amžiaus, turi mylėti 

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

(110-112)

ne

Nupigintai Parduoda savininkas — 
White Plains,

, gražus English Stucco, ant 50^130 
į žemės ploto. 6 rūmai
š miai), maudynė ir powder rūnjfcs. Di

eksklusinė sei

(3 miegrū

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. WII. 6-7611.

(110-113)

Laurelton.Parduoda savininkas 
$18,900, 7 rūmai, pilnai išdekoruo- 
tas grynų plytų namas. Spanish tile 
stogas, didelis valgymui rūmas, gy
venimui rūmas, ugnavietė, 3 oringi 
miegrūmiai, 1% maudynė, stall 
showers, moderninė virtuvė. Dauge
lis ekstra dalykų. 2 karam gara- 
džius. Labai patogu į mokyklas ir 
bažnyčias. Tel. LA. 5-6627.

(110-113)

Rentals

2-3 Rooms Cabins. 
Middle Island, L. I.

All Facilities 
$250 per season each.

VA. 5-2511

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

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

Port Jervfs 4-4164.
(106-112)

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

(110-113)

Petersonietis Anatole Lup- 
kin, 21 m., prigėrė maudyda
masis Passaic upėje prie San
dy Beach. Jis buvo nuplaukęs 
30 pėdų nuo kranto, kai jo 
draugai pamatė jį esant bė
doje. Iki nuplaukė pas jį, jis 
jau buvo paskendęs.

Majoras Wagneris su žmo 
na išvyko svečiuotis Europo
je.
gimtinę Vokietijoje, taipgi'Ai
riją, Angliją, Graikiją, Itali
ją, Izraelį.




