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KRISLAI
Thomas Mann. 
Michailas Šolochovas. 
Gerai atsakyta.
“Daktaru pasitarimas.” 

Rašo R. Mizara

Birželio 6 dieną sukako 80 
metų amžiaus žymiajam vo
kiečių rašytojui Thomas 
Mann’ui.

Jis( Šį reikšmingą gimtadieni 
praleido kukliai su savo šeima 
ir artimaisiais.

Rašytojas gyvena Kilchber- 
ge, Šveicarijoje.

Thomas Mann buvo ir tebė
ra anti-fašistas. Tik dėl to, 
kad jis buvo pažangus, rašy
tojui teko pasitraukti iš Vo
kietijos, kai ten įsigalėjo Hit
leris.

Apie 15 metų jis praleido 
Jungtinėse Valstijose, o prieš 
tūlą laiką apsigyveno Šveica
rijoje.

NEHRU IŠKILMINGAI SUTIKTAS MASKVOJE
Sovietai kviečia Adenauerį GMi

v
k

atvykti pas juos deryboms
Tarybą Sąjunga pripažintą Vakarą Vokietiją; 
Kvietimas pastato Adenauerį keblion padėtin

Kodėl Thomas Mann ne
grįžta gyventi Vokietijon?

Veikiausia dėl to, kad Vo- 
/ kietija yra padalinta, ne suvie

nyta. Rašytojas, gyvendamas 
užsienyje, matyt, tikisi labiau 
paveikti savo tautiečius, kad 
jie savo šalį suvienytų.

Thomas Mann, aną dieną 
besikalbėdamas su vieno ame- 
likmio laikraščio bendradar
biu, pareiškė pesimistinių min
čių dėl kultūros silpno progre-! tiją ir jį globojančius ame- 
so. Jis mano, jog grožinė lite-1 rikiečius. 
ratūra ir menas atsilikę nuo 
technologinio progreso.

Kaip ten nebūtų, mes linki
me jubiliatui dar ilgiausio am
žiaus ir sveikatos!

Bonna. — Federalinė Vo-1 kro susitarimo link suvie- 
kietijos respublika (Vaka
rų Vokietija) gavo pakvie
timą nuo Tarybų Sąjungos 
pradėti derybas dėl norma- 
liškų diplomatinių santy
kių tarp abiejų šalių. Kvie
time sakoma, kad Tarybų 
Sąjunga pageidautų kanc
lerio Adenauerio apsilan
kymo Maskvoje, kad tos 
derybos būtų pradėtos.

Šis pakvietimas yra pir
ma oficiali tarybinė nota 
Vakarų Vokietijos valdžiai, 
nors neoficialiai, per tarpi
ninkus, TSRS ir Bonna jau 
turi tam tikrus ryšius.

Adenaueris kol kas nepa
darė jokių komentarų apie 
gautą kvietimą. Stebėtojai 
sako, kad šis kvietimas pa
stato į keblią padėtį jį, jo 
krikščionių demokratų par-

nytos Vokietijos, nes tary
biniai siūlymai gali būti to
kie, kad jų atmesti nebus 
galima. Iš kitos pusės, jei
gu jis kvietimą atmes, tas 
duos politinės amunicijos jo 
opozicijai, ypatingai social
demokratams, kurie kal
tins, kad jis praleido pro
gą bandyti suvienyti Vo
kietiją.

Adenauerio kabinetas lai
kys specialų posėdį, kur ta
rybinis kvietimas bus svars
tomas.

Polio skiepai 
dar ne saugus

Paskutiniai
pranešimai

dar derasi£

Dideles maskviečių minios 
sveikino Indijos premjerą

Neseniai Tarybų Sąjungoje 
buvo iškilmingai atžymėta rą
žytojo Michailo šolochovo 50 
metų amžiaus sukaktis.

Šolochovas yra bene patsai 
žymiausias tarybinių rašytojų. 
Jo didžiulis kūrinys, “Tykusis 
Donas,” jau seniai buvo išvers
tas į daugybę kitų kalbų.

Parginti su Thomas Mann- 
Fu, šolochovas yra jaunas vy
ras, daug žadąs savo kraštui 
ir pasauliui.

Vakaru Vokieti
joje žmonių tarpe yra di
delis pageidavimas sulauk
ti suvienytos Vokietijos, ir 
visi žino, kad tam reikia 
susitarimo su TSRS. Tą 
nuolat pabrėžia socialdemo
kratai ir kai kurios nacio
nalistinės dešinės grupės.

Jeigu Adenaueris priims 
kvietimą, sako stebėtojai, 
jis turės prieiti prie tam ti-

Klerikalu Draugo bendra
darbei Salomėjai Narkeliūnai- 
tei nepatinka Vilniaus “Tiesa” 
dėl to, kad ten nemaža rašoma 
apife “paprastus žmones”, pir
mūnus, gražiai darbe pasižy
mėjusius kolektyviniuose ri
kiuose.
L. Prūseika jai šitaip atsako: 

“Rašyti apie melžėjas ir 
kiaulių šėrikes yra daug nau
dingiau ir smagiau negu pūs
ti muilo burbulus apie ‘vada
vimą!”

Tikra tiesa!

Pastebėjau Lietuvos spaudo
je, kad ten kai kur provinci
joje statomos Miko Petrausko 

Sj operetės.
Biržuose, pavyzdžiui, nese

niai buvo pastatytas “Daktarų 
pasitarimas,” dviejų veiksmų 
operetė.

Kas tas “Daktarų pasitari
mas”? Tai “Konsilium Fakul- 
tatis,” operetė, statyta daug 
kartų tūluose Amerikos mies
tuose.

N. Yorko burmistras atvyko 
Londonan, vyksta į Dubliną

Londonas. — čia atvyko 
New Yorko burmistras 
(majoras) Wagneris. Ae
rodrome jį sutiko Londono 
burmistras Sir Seymour 
Howard. Wagneris sakė, 
kad jis bandys sužinoti iš 
Howardo, kaip Londonas 
išgauna pakankamai mo
kesčių iš žmonių miesto 
biudžeto reguliavimui.

Iš čia Wagneris vyks į 
Airiją. Paskui jis vyks Ro
mon, j Atėnus ir į Jeru
zalę. Politiniai stebėtojai 
nurodo, kad Wagnerio ke
lionė surišta su jo planais 
pasidaryti populiariškesniu 
New Yorke. Lankydamasis 
Airijoje, Italijoje, Graikių 
joje ir Izraelyje, Wagneris 
siekia, įgauti daugiau sim
patijos New Yorko airiuo
se, italuose, graikuose ir 
žyduose.

Atlantic City. — Aukš
čiausias medikalis šalies 
pareigūnas, Dr. Leonard 
A. Scheele, kalbėjo Ameri
kos Medikalės Asociacijos 
suvažiavime. AMA yra me
dicinos daktarų organizaci
ja. Scheele vyriausiai kal
bėjo apie skiepus prieš vai
kų paralyžių, polio. Jis sa
kė, kad daktaro Saiko iš
rastų skiepų gaminimas yra 
labai sunkus ir komplikuo
tas dalykas. Pasėkoje, sa
kė jis, iš tų skiepų nega
lima tikėtis pilniausio sau
gumo. Ir mažiau kompli
kuoti skiepai, sakė jis, ne
visai saugūs, o su šiais dar 
sunkiau.

Scheele nesakė, kodėl vie
nos firmos skiepai pasirodė 
tokie nesaugūs, tuo tarpu, 
kai kitų buvo nepalygina
mai saugesni. Jis taipgi ne
sakė, kodėl valdžia taip 
tvarkiai skiepų dalyką 
guliavo.

Nežiūrint įspėjimo, kad 
šie skiepai nėra 100% sau
gūs, Scheele ragino visus 
vaikus skiepyti.

Dalis River Rouge fabriko 
darbininkų išėjo streikan
Detroitas.—Derybos tarp 

auto darbininku unijos, 
UAW-CIO, ir Genera]'Mo
tors korporacijos dar eina. 
Unija paskelbė, kad, kom
panijai nenusileidus iki sek
madienio vidunakčio, 350,- 
000 auto - darbininku išeis 
streikan.

Tuo tarpu pranešama, 
kad visoje eilėje G. M. fa
brikų darbininkai, nelauk
dami oficialaus streiko pa
skelbimo, jau metė darbą. 
UAW vice-direktorius John 
Livingstone, kdi’is vadovau
ja deryboms su G. M., turi 
vilties pasiekti didesnius 
laimėjimus, negu Fordo 
darbininkai.

Streikai jau eina Cleve- 
lando Chevrolet fabrike, 
kur dirba 1,500, ir keliose 
kitose vietose.

Nors su Fordu prieita su
sitarimo, streikas prasidėjo 
didžiausiame jo fabrike, 
Dearborno River Rouge. 
Apie 17,000 darbininkų ten 
sustreikavo. Streikuojama 
ir keliuose kituose fabri
kuose. Iš viso streikuoja 
apie 32,000 Fordo darbinin
kų. River Rouge streikie- 
riai sako, kad jie nori pri
versti UAW vadovybę at
naujinti derybas su Fordu 
ir statyti didesnius reikala
vimus.

Bulganinas ir kiti vadai sutiko svečią 
aerodrome; jis viešės apie dvi savaites

Maskva. — Indijos prem
jeras Nehru buvo sutiktas 
Maskvoje iškilmingiau, ne
gu bet kuris svečias iš už
sienio Tarybų Sąjungos is
torijoje. Nehru atskrido 
tarybiniu orlaiviu iš Pra
gos. Aerodrome jo laukė 
Bulganinas, Chruščiovas ir 
visi kiti aukštieji valdžios, 
Komunistų Partijos ir ka
rinių jėgų vadai.

Tuojau po pasisveikinimo 
su tarybiniais vadais, Neh
ru apspito vaikų pionierių 
būriai, kurie jį apmėtė gė-

jie galėtų 
Derybos

be- 
re-

Barausko operetės tuo tin
kamas Lietuvos provincijai, 
kad, jas lengva pastatyti. Jos 

jbuvo kurtos scenos mėgėjams, 
p ne profesionaliam teatrui.

Ruošdamas operetes, Mikas

Tokyo.— 8 Japonijos kai
rieji socialistai vyksta į 
TSRS. Jie visi parlamento 
deputatai.

Petrauskas visuomet turėjo 
mintyje, kad padaryti jas pri
einamas net ir mažiausioms 
mūsų scenos mėgėjų trupėms.

Liaudietis tapo išrinktas 
Sao Paulo burmistru-majoru

Sao Paulo. — Liaudies 
koalicijos kandidatas sena
torius Lino de Mattos tapo 
išrinktas Sao Paulo bur
mistru-majoru. Jis kandi
datavo kaip penkių koali
cinių partijų kandidatas: 
Darbo Partijos (buvusio 
prezidento Vargaso), Soci- 
alės Pažangos Partijos ir 
Komunistų Partijos bei 
dviejų mažesnių partijų.

Sao Paulio yra didžiau
sias industrinis Brazilijos 
miestas. Komunistų Parti
jos organas Imprensa Po
pular sako, kad šis laimėji
mas yra begalinės svarbos.

Attlee žada
. I

pasitraukti
Londonas. — Artimi dar-, 

biečių partijos vado Cle
ment Attlee’o draugai sa
ko, kad jis planuoja neto
limoje ateityje pasitraukti 
iš partijos vadovybės. Jis 
pasitraukimą aiškinsiąs no
ru perduoti partijos vadeles 
jaunesniems vadams. ;

Kaipo jo pasekėjai numa
tomi trys asmenys: Herbert 
Morrisonas, Hugh Gaits- 
kell ir Bevanas. Pirmieji 
du yra dešiniojo partijos 
sparno vadai, Bevanas kai- 
rietis. Kol kas, sako britų 
spauda, Bevanas neturi ga
limybių tapti partijos vadu, 
bet kova už vadovbę paaš
trės, kadangi dešinieji Mor
risonas arba Gaitskell ne
galės palaikyti paviršuti
nišką vienybę, kaip tai 
įstengė vidurkelio Attlee.

Geležinkeliečiai 
tebestreikuoja

Londonas. — Britanijos 
Darbo Unijų Kongresas 
(TUC) patiekė garvežių 
mašinistams ir pečkuriams 
penkių punktų planą, ku
riuo remiantis 
baigti streiką,
pradėtos, bet streikas tuo
jau nepasibaigė. Tuo tar
pu kitų geležinkeliečių (bė
gių tikrintojų, mechanikų, 
kontrolierių, konduktorių 
ir kitų) unija principiniai 
sutiko priimti TUC planą, 
nors pasiūlė savo pataisy
mus.

Tuo tarpu uostuose strei
kas tęsiasi. Vienur-kitur 
uostų krovikai pradėjo 
grįžti darban, bet daugu
ma tebestreikuoja. Taip
gi dar streikuoja jūrinin
kai. Visų britų transatlan
tinių laivų plaukimas sulai
kytas. Tūkstančiai ameri
kiečių turistų laukia Li- 
verpoollyj ir kituose Bri
tanijos uostuose, o kiti da- 
sigavo Francūzijon, iš kur 
plaukia namo.

lėmis. Karinė garbės sar
gyba jį saliutavo.

Po to Nehru kartu su 
Bulganinu važiavo atviru 
automobiliu Maskvos gat
vėmis, kur didžiulės minios 
jų laukė, 
raščiai, -

Paryžius. — čia atvyks 
Molotovas. Francūzijos 
premjeras Faure kvietė jį 
atvykti, kad pasitarti apie 
Vakarų Vokietijos reikalą. 
Francūzai norėtų plačiau 
žinoti, kokiais pamatais So
vietai planuoja susitarti su 
Bonna.

Pittsburghas. — Plieno 
darbininkų unija (USWA - 
CIO) patiekė United Steel 
kompanijai reikalavimą pa
kelti algas. Reikalavimo 
smulkmenos dar nepaskelb
tos, bet manoma, kad dar
bininkai reikalauja algų pa
kėlimo bent ant 15 centų 
valandai.

Rytmečio laik- 
“Pravda,” “Iz- 

ir kiti, — įdėjo 
ant pirmų puslapių Nehru 
paveikslą ir sveikinimus. 
Apie pusė “Pravdos” buvo 
užimta raštais apie Nehru 
ir Indiją.

Minios užtvindė gatves
Tiek žmonių susirinko, 

kad jie užėmė ne tik šali
gatvius, bet užtvindė ir 
gatves, palikdami tik siau
rą alėją automobilių virti
nių pravažiavimui. Polici
ja, kuri Maskvoje papras
tai tokiais atsitikimais nu
tiesia griežtą liniją, už ku
rios publika turi laikytis, 
šiuo kartu nebandė miniu 
sulaikyti, taip, kad žmonės 
beveik galėjo paliesti pa
lengva pravažiu o j a n č i u s 
automobilius. Daugelis 
žmonių rankose laikė gėlių 
bukietus. Virš gatvių buvo 
ištiesti dideli transparantai 
su sveikinimais hindi ir ru
sų kalbomis, virš namų ple
vėsavo Indijos vėliavos.

Savo sveikinimo kalbą 
aerodrome Nehru taipgi pa
sakė hindi kalba, ne anglų, 
kurią jis paprastai vartoja 
užsienyje, tuomi lyg pa
brėždamas galutiną Indijos . 
nepriklausomybę nuo britų. *

Kartu su Nehru atvyko 1 
jo duktė Indira Gandhi ir 
keli užsienio reikalų minis
terijos pareigūnai. Jis vie- : 
sės Tarybų Sąjungoje 15 ■ 
dienų . ,

Ottawa. — Kanada paša
lino iš aukšto posto aviaci
jos maršalą John L. Plant, 
nes jis kiršino prie karo 
prieš ’Sovietus. Jam duo
tos menkesnės pareigos.

Hastings, Britanija.—-75,- 
000 liejikų konferencija pri
ėmė rezoliuciją, kurioje rei
kalauja pabaigti skerdynes 
Kenyjoje ir Malajoje, pra
vesti paliaubas.

Hanoi. — šiaurės Viet
namas pakvietė Pietinį 
Vietnamą pradėti pasitari
mus rinkimu reikalu. Pa
gal Ženevos sutartį rinki
mai turės įvykti ateinan
čiais metais abiejose šalies 
dalyse.

Washingtonas. — John 
Stewart Service, kuris bu
vo pašalintas iš valstybės 
department© 1951 metais 
kaipo “abejingo lojalumo,” 
per teismą dabar reikalaus 
būti grąžintas tarnybon. 
Jis remia savo reikalavimą 
paskutiniu aukščia u s i o j o 
teismo nutarimu.

New Delhi. — Iš Pakis
tano ateina žinia, kad poli
cija nužudė 40 studentų 
Wawalą Kot provincijoje,' 
Pakistano okupuotoje Kaš- 
miro dalyje. Studentai bu
vo surengę anti-valstybinę 
demonstraciją.

Kohler kompanija turi tikrą ! Pašalino pro nacinį saksą 
arsenalą, net kulkosvaidžius

Sheboygan, Wis: — Unija 
kaltina, kad Kohler auto
mobilių kompanija turi tris 
kulkosvaidžius ir tikrą ki
tokių ginklų arsenala. Tie 
ginklai oficialiai priklauso 
vietinei • policijai, bet joks 
kitas mažas miestelis Wis- 
consine, kokiu yra Kohler 
Village, neturi tiek ginklų. 
Unija kaltina, kad tie gin
klai laikomi prieš ją.

-■ --- I----------- .. -- - -* - - -

Londonas. — Tailando 
premjeras feldmaršalas 
Pibulas Songramas atvyko 
Britanijon; •

Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia kviečia emi
grantus iš Vakarų Vokieti
jos.

apšvietus reikalų ministrą
Bonna. — Saksonijos ap- 

švietos reikalų ministras 
Franz Schluteris tapo at
leistas iš pareigų. Jo at
statydinimo jau seniai rei
kalavo socialdemokratai ir 
kiti anti-naciniai elementai, 
nes Schluteris yra atvirai 
palankus naciams, jis davė 
svarbiems naciniams švietė
jams vietas Saksonijos mo
kyklose ir tt.

Į visus kaltinimus Schlu
teris atsakydavo, kad jis 
negali būti naciu, nes vie
nas jo senelių buvo žydų 
kilmės. Bet socialdemokra
tai nurodė, kad Schluteris 
yra atviriausias hitlerinin
kas visuose dabartinės Va
karų Vokietijos valdinin
kuose.

Demokratai laimėjo senate 
apie viešųjų butų statybą

Washingtonas. — Sena
tas 44 balsais prieš 38 at
metė prezidento Eisenho- 
werio siūlomą įstatymą, 
pastatyti per ateinančius 
dvejus metus 70,000 viešų 
butų (public housing) vie
netų. Demokratai reikala
vo, kad būtų statoma dau
giau. Jie patiekė pasiūly
mą pastatyti per dvejus 
metus bent 100,000, o jeigu 
bus galima—400,000 maksi
mumą.

Kadangi prezidento pla
nas jau buvo atmestas, tai 
60 senatorių balsavo už de
mokratų planą. Prieš bal
savo tik 25.

Republikonai jautėsi šiuo 
balsavimu nustebinti. Jie iš 
anksto pranašavo, kad pre
zidento planas praeis bent 
8 balsų dauguma. Bet pa
sirodė, kad ant kai kurių 
republikonų žmonės padarė 
pakankamai spaudimo, ir 
jie balsavo su demokratais.

i

ORAS NEW YORKE 
Vėsu, apsiniaukę, gali būti 

lietaus/?
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SPAUDOS LAISVES DIENA
BIRŽELIO 7 DIENA pas mus buvo minėta kaip 

Spaudos laisvės diena. Tai, be abejojimo, svarbi diena.
Kiekvienam juk turi būti žinoma, kad spauda vai

dina milžinišką vaidmenį žmonių gyvenime. Todėl la
bai svarbu, kad būtų suteikta žmonėms teisė ir laisvė 
ne tik spausdinti laikraščius, o ir juos skaityti,—skaityti, 
kas ką nori: laikraščius, knygas, žurnalus. Tan skaičiun 
turėtų įeiti ir darbininkiškoji spauda, pažangioji 
spauda.

Tačiau, žiūrint į visą padėtį abiem akimis, aiškiai 
matosi, kad mūsų šalyje darbininkiškai spaudai toji 
laisvė yra aprėžta. Pirmiausia paimkime josios leidi
mą. Norint išleisti šiandien mūsų šalyje apididį dien
raštį, asmuo ar organizacija privalo turėti ne tūkstan
čius dolerių, bet milijonus. Iš tikrųjų, visi komerciniai 
dienraščiai šiandien ir tebeleidžiami tik milijonierių.

Kai milijonierius dienraštį leidžia, tai argi jis norės 
ginti teisę darbininkams spausdinti ir skaityti savo 
spaudą? Žinoma, ne! Gali atsirasti vienas kitas pa
doresnis ir milijonierius, toliau numatąs, kuris pasu 
sakys už pilną spaudos laisvę, bet tai bus tik išimtis.

Visokiais būdais aukodamiesi, tačiau, Amerikos dar
bo žmonės vis tik pajėgia kol kas palaikyti savo spaudą, 
kad ir silpną, kad ir nedidelę. Eina keletas mažų dien
raščių, eina savaitraščių. Tačiau susiduriama su kita 
problema: mekartistai, modamieesi spaudą pasmaugti, 
naudoja prieš ją visokias represijas.

Ar jūs, gerbiami skaitytojai, žinote, kad šiandien 
apie 20 laikraštininkų-redaktorių yra puolami? Ar jūs 
žinote, kad tūlus jų makartistai ruošiasi deportuoti, tū
lus siekiasi nupilietinti, o kitus įkišti į kalėjmą, einant 
Smitho įstatymu? Ką gi tai reiškia, jei ne puolimą ant 
spaudos, jei ne bandymą ją pasmaugti?

Aną dieną ‘įDaily Workerio” redaktorius Alan 
Max surinko duomenis (apie pažangiosios spaudos, jos 
redaktorių persekiojimą), parašė straipsnį laiško for- . 
moję ir pasiuntė jį The Inter-American Press Associa- Į 
cijai, kuri birželio 7 dieną nuskyrė spaudos laisvės diena. 1 
Jįs kreipėsi į viršminėtą įstaigą su prašymu, kad ji tar
tų savo viešą žodi. Ar ji tarė savo žodį? Ne, ji redak
toriaus Maxo laišką ignoravo.

Tas pats “D. W.” redaktorius pasiuntė to laiško 
kopijas komerciniams dienraščiams,, prašydamas, kad. 
jie tai išspausdintų savo skiltyse. Ar jūs manote, jie 
tai padarė? Žinoma, ne!

Stambioji spauda ignoruoja silpnesnėsės spaudos 
balsą. Ar tai yra gera? Tai yra labai bloga!

Tas pats “D. W.” redaktorius pasiuntė tuo pačiu 
‘ klausimu kitą laišką International Press Institutui, 
esančiam Zuriche, Šveicarijoje.

Alan Max nurodo, kad šiandien mūsų šalyje progre- 
syvei spaudai yra sunkiau gyvuoti negu kada nors bu-’ 
vo. Dėl pernelyg didelio brangumo, jai labai sunku 
verstis finansiškai. Jos redaktoriai puolami, persekio
jami; persekiojami josios skaitytojai. Be to, yra suma
nyta eilė įstatymų projektų, pagal kuriuos šią spaudą 
norima visiškai pasmaugti. Jis prašo, kad tasai Insti
tutas darytų ką nors, kad jis tartų savo viešą žodį.

_______  •______

TAI, KAS VIRŠUJ pasakyta, be abejojimo, liečia ir 
lietuvių progresyvią spaudą, liečia ir Laisvę, taipgi Vilnį.

Visa tai deda ant visų mūsų juo didesnę pareigą 
Kūpintis, kad mes savo spaudą išlaikytume! •

Šiandien, kai tęsiame vajų už sukėlimą $10,000 mū
sų dienraščiui išlaikyti, žiūrėkime kiekvienas, kad sa
vo kvotą išpildytume!

Be to, prisidėkime savo žodžiu prie tų, kurie ko
voja už spaudos laisvę, už persekiojamųjų josios redak
torių laisvę!

SMARKIAI KRITIKUOJA
AMERICANS FOR DEMOCRATIC ACTION yra 

liberalų organizacija.
Tos organizacijos veikiančioji taryba praėjusį sa

vaitgalį turėjo savo posėdį, kuriame priėmė rezoliuciją, 
bylojančią einamaisiais klausimais.

ADA smarkiai pliekia demokratų partijos vadovus. 
Demokratų partija nieko naudingo neveikia. Laimėjusi 
kongresinius rinkimus (1954 metais),, ji sau ramiai sėdi; 
ji Kongrese pataikauja diksikratams, rasistams.

Jeigu taip tęsis toliau, sako rezoliucija, tai 1956 
metais prezidentinius rinkimus tikrai laimės republi- 
konai!

Mes sutinkame su ADA įspėjimu. Mums rodosi,, kad 
toji kritika, kokią rodo demokratų partijos vadovas 
Adlai Stevenson republikonams, yra menkutė, silpnutė 
ir jie nieko teigiamo šaliai neduoda.
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KAS TAS DAVY 
CROCKETT?

Šiuo metu mūsų šalyje 
labai paplito dainuškos ir 
visokie padavimai apie Da
vy Crockett. Yra pagamin
ta ir pradėta rodytį kino 
teatruose speciali filmą, by
lojanti apie tą žmogų.

Mokyklinio amžiaus vai
kai tiesiog susižavėję tuo 
asmeniu. O biznieriai juo 
naudojasi pelnui. Pagamin
ta daugybė “Davy Croc
kett” kepuraičių, kurias 
vaikai mūvėjo šaltesniame 
ore; įvairios kompanijos 
ant savo produktų deda 
“Daivy Crockett” atvaiz
dus, etc., ir kiša tuos pro
duktus žmonėms, rekla
muodamos: žiūrėkit, ką 
mes turime — Davy Croc
kett ! !-

Apie Davy Crockett, va
dinasi, susidarė pasakų ir 
padavimų. Kai kurie ju tu
ri ką nors b.endra su tikro
ve, o kiti — neturi.

Vilnies bendradarbis M., 
pasiremdamas savaitrašty 
“The Worker” tilpusiu 
straipsniu, rašo apie tą as
menį:

“Davy Crockett gimė 
Tennessee kalvose '1786.-ta is 
metais. Tennessee tuo me

daug spaudoje, jis buvo 
perstatomas kaip w h i g ų 
‘liaudies žmogus.’ Bet 1835 
metais jis buvo sumuštas 

i rinkimuose ir nepateko į 
Kongresą.

“Sekančiais metais jis 
kovojo su Amerikos karinė
mis pajėgomis prie Alamo, 
kur buvo užmuštas.”

SMETONININKŲ 
“SEIMAS”

Gegužės mėn. pabaigoje 
Bostone įvyko Amerikos 
lietuvių tautininkų - sme- 
tonininkų “seimas.” Matyt, 
menkas tas jų “seimas.” 
Bet smetonininkus pasvei
kinti nuvyko SLA preziden
tas adv. Kalinauskas. Ar 
tinka “nepartinės” draudi- 
mosi organizacijos prezi
dentui tai daryti?

tu dar buvo baltųjų apgy-. 
ventu Amerikos plotų pa- 
rubežius, — toliau į vaka
rus dar tęsėsi plotai, ku
riuos valdė indėnai. Indė
nai bendrai dar buvo smar
kūs faktorius visose dalyse. 
Kaip parubežiuje gim.es iv 
užaugęs pionierius, Davy 
Crockett visu pirma pažino 
kovas su indėnais. /

“Ląiks nuo laiko indėnų 
būriai atakuodavo baltuo
sius kolonistus, bet tai bu
vo retesni atsitikimai. Daž- 
niausiąi kolonistai puldavo! .1 aunu mergaičių išvažiavo] 
indėnus, skersdavo juos,(New Jersey pasipirkti ne
išvaikydavo, atWin ė d a v o? kurių maisto daiktų pas 

farmerius. Jis veik kaslaukus ir ganvkląs. medžio
klės vietas. Davy Crockett 
buvo plačiapetis, gauruo
tas, beveik laukinis medžio
tojas. Pasakojama, kad 
jis per vįena sezoną nušovė 
net 105 lokius, per vieną 
dieną šešius elnius.

“Crockett ypatingai pagar
sėjo kovose prieš Creek 
genties indėnus. Jis pasi
darė toks garsus, kad bu
vo išrinktas į Tennessee 
seimelį, į legislatūrą.

“Tolimesnė jo istorija ne 
taip jau aiški, Į legislatū
rą jis buvo išrinktas kaip, 
Jackson o pasekėjas, bet ten 
būdamas nuo jacksonieęių 
atsimetė. Sakomą, kad jis, i 
tas beveik berąštingąs me-! 
džiotoias, buvo perdaug ge
raširdis, kad ramiai stebėti, 
kas daroma prieš indėnus. 
Nors jis pats prieš indėnus 
kovojo, jis negalėjo pakęsti 
labai žiaurių prieš juos var
tojamų metodų.

“Kuomet Davy Crockett 
atsimetė nuo jacksoniečių, 
jis jau buvo ne Tennessee 
legislature j e, o Kongrese, 
Jam nepatiko taip vadina
mas Indėnų Kraustymo, 
Įstatymas (Indian Removal 
Bill), pagal kurį nuo 60,000 
indėnų buvo atimta žemė, 
o jie patys, išnaikinti, būk 
tai badu, būk tai tiesiogi
niai, — kardu.

“Kuomet jis atsimetė, nuo 
savo senos partijos, whigai 
jį paėmė savo globom Jis 
jau buvo žinomas, visoje ša
lyje kaip spalvingas cha
rakteris, ir whigų partiją 
buvo pasiryžusi daryti sau 
iš jo. politinio kapitalo. Jie 
Jį vežiojo po Naująją An
gliją, kad jis jiems padėtų 
priešrinkiminėje kampani
joje, apie jį buvo rašoma

subatą ten išvažiuodavo. 
Bet važiuojant namo pasi
taikė kelyje senyva mote
ris, važiavusi per smarkiai, 
ir taip užgavo W. Stąnionio 
mašinos priekį, kad žaibo 
greičiu ištrenkė Williamą 
ir jo žmoną pro langą ir 
taip skaudžiai sutrenkė, kad 
jįs buvo nugabentas į 
Wood Borio ligoninę, ir per 
porą dienų neatgavęs są
monėj mįrė. Jo žmonai 
Margaretai sulaužyti keli 
šonkauliai ii* galva skau
džiai užgauta. Bet ją už 
poros dienų leido parsivežti 
į pamuš, ir ji biskį gali 
vaikštinėti. O tos dvi mer
gaitės išliko veik visai svei
kos.

Birželio 4-tą dieną W. 
Stanolo kūnas iš C. J. Ro
mano laidojimo kambarių, 
1113 Mt. Verpon St., tapo 
išlydėtas į kapines ir palai
dotas.

Diena buvo graži; susi
rinko didelis skaičius paly
dovų, jo giminių ir draugų. 
Visi nuliūdę, daugelis ma
tėsi ir verkiančių.

W. Stanol (Stanionis) bu
vo gana tvirtas vyras, atro
dė pusėtinai jaunas. Bet 
jo būta jau 62 metų. Phi- 
lądelphijoj; jis išgyveno gal 
apie 40 metų. Seniau dai
nuodavo chore ir vaidinda
vo ne-kprias roles teątra-. 
liuose pastatymuose. Pri
klausė prie keleto pašalpi- 
nių draugijų ir jose veikė. 
Philadelphijos šiaurinės da
lies Lietuvių Repųblikonų 
Susivienijiipo gąspadoriu- 
mi jis buvo veik desėtką 
metų. Su visais sutiko ir 
savo, užduotį puikiai atliko. 
Ir ta netikėtą mirtis ląbai 
sukrėtė ne tik klųb-įečius, 
bet ir daugybę jo pažįsta

| KA JIE SUGALVOJA!
Tėvynėje skaitome:
“Liūdnieji birželio įvy

kiai turi būti minimi taip, 
kad tylos tiltas būtų įma
nomas padaryti sutartu lai
ku: birželio 19-tosios vidur
naktį Maskvos laiku, ir bū
tent tos pačios dieąoą 5 vai. 
po pietų Niujorke, 4 valan
dą po pietų Čikagoje, 2 vai. 
po pietų Kalifornijos laiku, 
ir tt. Kur negalima suburti 
didesnis žmonių būrys, turį 
rinktis į vieną vietą pavie
nės šeimos ir bendrai prisi
minti gimines, draugus ir 
pažįstamus. Tylos tilto tiks
las yra, kad visi vieną die
ną ir vieną ir tą pačią mi
nutę pakeltume savo min
tis ir mintyse pabūtume vi
si drauge.”

Rašinys apie tąjį “tylos 
tiltą” buvo įdėtas į pirmą
jį Tėtvynės puslapį. Kam 
tas “tylos tiltas”? Tam, 
kad apverkti 1940 m. birže

lio mėn. 15 d. įvykius Lie
tuvoje: fašizmo nuvertimą. 
Ar tai tinka SLA organui 
daryti? Ar tinka apverkti 
fašizmą? Ne, netinka!

Smetonininkai - tautinin
kai be kitko nutarė, kad 
“Lietuvos diplomatiniai at
stovai ... sudaro tikrąjį ir 
patį tvirčiausią pagrindą 
Lietuvos nepriklausomybės
atstatymui.” Vadinasi, čia Tėvynei reikėtų rūpintis 
iąu aiškiai pasakyta, kad rašymu apie SLA, agitavi- 
Vlikas yra “good for no- mu už naujus narius, o ne 
thing,” o “diplomatijos še- fašizmu, Lietuvoje žlugusiu 
fas—viskas! prieš 15 metų!

Philadelphia, Pa
Tragiškas įvykis

Gegužės 28 dieną, besi
rengiant minėti kapinių 
puošimo dieną, buvo pa
skelbta, kad per tas tris 
dienas būsią užmušta ant 
kelių bent trys šimtai žmo
nių! Mūsų Lietuvių Repu- 
blikonų Susivienijimo (klu
bo) gaspadorius Williamas 
Stanol (Stanionis) su savo 
žmona Margaret ir pora

mų. Stonioniai išaugino vie
ną sūnų, kuris neperseniai 
pargrįžo iš kariuomenės, 
buvo dalyvavęs Korėjos ka
re, dabar jau vedęs. Linkė
tina, kad ir sūnus eitų tėvo 
keliais ir neatsitolintų nuo j 
lietuviškų draugijų, nes jis j 
lietuvių kalbą vartoja vidų-j 
tiniškai gerai.

O velionio žmonai Mar-| 
garėtai linkime kuo; grei
čiausiai pasveikti ir perneš
ti visus tuos skausmus.

R. Khibietis

So. Boston, Mass.
Bostono apylinkes lietuviu 

du didieji piknikai
štai, ir vėl pavasaris, gra

žiausias metų laikotarpis. 
Gamta, pasipuošusi rūbais, vi
lioja mus į laukus pakvėpuoti 
tyru oru, pasimatyti su jau 
seniai matytais draugais.

Tą progą turėsime ateinan
ti sekmadieni, birželio-JJune 
12 d., Naujos Anglijos lietu
vių piknike, kuris įvyks gra
žiajame lawrenciečių Maple 
parke, Methuen, Mass.

Southbo&tonietės jau kepa 
pyragus. Tikiu, kad ir kitų ko
lonijų draugės neatsiliks, ir 
jos atveš namie gamintų ska
numynų į pikniką.

Kitas piknikas, kuris įvyks 
liepos 3 ir 4 dienomis Tautiš
kame Parke, Montello, Mass., 
yra rengiamas dienraščiui Lais
vei paremti. Southbostoniečiai 
pereitame savo, susirinkime 
(June2) plačiai apkalbėjo pik
niko reikalus. Išrinkome dar
bininkus, nutarėm parėpdavo
te busus, kad parankiau būtų 
visiems važiuoti. Draugai ir 
draugės sudėjo keliolika do
lerių pradžiai darbo. Taigi 
southbostoniečiai jau rimtai 
ruošiasi tam dideliam darbui.

Bostonietė

Atėnai. — Graikijos val
džią uždraudę bet kokį 
triukšmą popietinio poilsio 
valandomis sostinėje. Tos 
valandos yra tarp 2:30 iki 
4:30 popiet. Tomis valan
domis negali švilpti sire
nos, skambėti varpai, trimi
tuoti automobiliai ir tt.

Madridas. — Jordano ka
ralius Hušseįnas atvyko Is
panijon, kur jį priėmė ge
nerolas Franco.

Subatvakaris kaimo kutūros
namuose Vievyje

Praėjusi žiema, ypač an
troji jos pusė, Lietuvoje bu
vo snieginga. Tur būt, jei
gu nebūtų galingų mašinų 
sniegui valyti, kuriomis ap
rūpinta plentų tarnyba, 
mums ne taip leųgva būtų 
buvę lengvąja mašina pa
siekti Vievio rajono cen
trą, esantį maždaug 40 ki
lometrų nuo Vilniaus.

Mūsų kelionės tikslas — 
rajono Kultūros namai. 
Bet, matyti, ne mes vieni 
tenai skubame, šiandieną 
—^šeštadienis, ir šį vakarą 
daugelis nori pasilinksmin
ti, pašokti ir pasijuokti.

Mūsų “Pobieda” visą lai- 
k ą aplenkia įvairiaspal
viais kaspinais ir žalumy
nais papuoštas roges su 
linksmu kaimo, jaunimu, o 
arčiau miestelio centro — 
ir pėsčius, kurie, kaip ir 
mes, eina į Kultūros na
mus.

Jų dviaukščiame pastate 
muš pasitiko direktorė Al
dona Kvaraciejūtė — aukš
ta žydraakė mergina švie
siai kaštoniniais plaukais. 
1951 metais ji baigė Vil
niaus muzikos mokyklą, pa
skui — specialius kursus 
kultūros - švietimo ištaigų 
darbuotojams parengti. 
Vievyje ji dirba maždaug 
trejus metus.

Neskubėdami mes kartu 
su ja apeiname Kultūros 
namus. Prie Vievio Kultū
ros namų suorganizuota 
keli meno saviveiklos rate
liai: choras, kuriame daly
vauja daugiau kaip pen
kiasdešimt žmonių, šokių ir 
dramos rateliai, pučiamasis 
orkestras ir liaudies instru
mentų orkestras.

Iš tolesnės Kultūros na
mų patalpos pasigirdo va
rinių instrumentų garsai.

—Tąi mūsų pučiamasis 
orkestras, — paaiškino 
Kvaraciejūtė.—Jis taip pat 
ruošiasi ę respublikinei dai
nų šventei.

—Bet argi į šventės re
pertuarą įtrauktas Štrauso 
valsas? — paklausiau aš, 
išgirdęs pažįstamą melo- 
diją.

Merginą nusišypsojo.
—Žinoma, ne. Bet šian

dien po vakaro meno dalies 
bus šokiai, na tai orkes
trantai ir repetuoja. O 
šventėje jie suvestinio, ben- 
drarespublikinio pučiamojo 
orkestro sudėtyje gros ki
tus dalykus.

Talentai
Pučiamųjų instrumentų 

orkestre pasirodė esant ir 
savų entuziastų. Kvaracie
jūtė supažindino mus su 
Vievio mašinų - traktorių 
stoties vidurinės mokyklos 
klausytojų, Aleksu Vasi
liausku.

Tokiais pat savo kolek
tyvo patriotais pasirodė ir 
mišriojo choro dalyviai — 
spaustuvės darbininkė Ma
rytė Bronzaitė, ryšių kon
toros tarnautoja Birutė 
Vilkauskaitė ir rajono kū
no kultūros ir sporto komi
teto pirmininkas Julius 
Paulauskas, turintis labai 
gerą balsą.

Kai mes užėjome į kam
barį, kuriame užsiiminėjo 
choras, ten buvo baigiama 
dainuoti senovinė lietuvių 
daina “Tykiai, tykiai Ne
munėlis teka.” ’ Jau daug 
amžių dainuojama ši pui 
daina, bet ir dabar ji ti
krai jaudina.

Po senovinės liaudies dai
nos dainuojama šiuolaikinė 
lietuvių &ompo z i t o r i a u s 
Kuprevičiaus daina apie 
taiką.

Deja, mums tą vakarą ne
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pavyko pamatyti skudučių 
ansamblio ir liaudies šokių 
grupės užsiėmimų. Šių ra
telių dalyviai užsiiminėja 
Kultūros namuose antra
dieniais ir penktadieniais, 
o šiandien jie čia dalyvavo 
kaip žiūrovai.

Salėje skaitykloje, kul
nies užsukome, skirtingai 
nuo kitų patalpų, viešpata
vo tyla, kurią trikdė tik 
vartomų laikraščių ir kny
gų lapų šlamenimas.

Pasigirdo skambutis, ir 
žmonės pasipylė į žiūrovų 
salę. Mes taip pat užėjome 
ir pamatėme, kad visa salė 
—o joje telpa 300 žmonių— 
pilna.

Pjese
Didelį įspūdį mums, kaip 

ir visiems žiūrovams, pada
rė Kultūros namų dramos 
ratelio pastatyta V. Miliū
no pjesė “Sienlaikraštis^’ 
pasakojanti apie Lietuvos 
traktorininkų ir mechani
zatorių gyvenimą. Mes įdė
miai sekėme nuoširdų savi
veiklos artistų vaidinimą.

—Po 15 minučių pertrau
kos pasirodys mūsų šefai iš 
Vilniaus, — paskelbė mer
gina - konferansjė, aidint 
plojimams.

Šefų — Vilniaus vals
tybinės filharmonijos artis
tų — koncertas labai pa
vyko. Solistai J. Gaškery- 
tė, D. Rulinskas, V. Indri- 
konis ir J. Zimnickis, res
publikos nusipelniusiai ar
tistei N. Dukstulskai te i 
akompanuojant, atliko eilę 
klasikinių vokalinių kūrinių 
ir populiarių tarybinių 
kompozitorių dainų.

Kaip mums papasakojo 
Aldona Kvaraciejūtė, fil- 

■hai’monijbs kolektyvas j$u 
seniai šefuoja Vievio rajo
ną. Jis padeda kaimo’' in
teligentijai turiningai ir 
įdomiai organizuoti gyven
tojų laisvalaikį, dažnai pa- j' 
sirodo Kultūros namų ir j 
kaimo klubų-skaityklų see- 1 
noje. Dabar filharmonijos l 
artistai visokeriopai pade- I 
da kaimo meno saviveiklos 
rateliams išmokti respubli
kinės dainų šventės reper
tuarą. Ši šventė įvyks Vil
niuje Tarybų valdžios at
kūrimo Lietuvoje 15-to 
sioms metinėms pažymėti.

Ilgai plojo žiūrovai savo 
svečiams iš Vilniaus. Bet 
štai koncerto programą 
baigta. Iš salės greitai iš
nešamos kėdės ir suolai. 
Paliekama tik viena eilė 
palei sienas. Čia susėda, 
kaip ir visuose vakaruose 
bei vakarėliuose, tėčiai ir 
močiutės, kurie — vieni su . 
'apsimestiniu griežtumu^ki- 

; ti su džiaugsminga šypse
na — seka, kaip linksimai 
sukasi porelės šokio sūku
ryje.

—Ratelis! Dešinė! Kak- 
rė! — girdėti šūkiai. Valsą 
pakeičia linksma lietuviška, 
polka, o po jos ir kiti ša
kiai. Ir taip iki vėlaus va
karo. Pertraukose tarp šo
kių skamba džiaugsmingos 
dainos, juokai, rengiamos 
literatūrinės viktorinos.

—Suktinis—skelbia KuL. 
tūros namų direktorė, ir 
šiuo tradiciniu šokiu, po 
kuriuo, kaip visada, skania 4 
ba daina “Namo! Namo!,’* 
pasibaigia vakaras.

Dar daug įdomaus ga
lima būtų papasakoti apie 
subatvakarį Vievio Kultū
ros namuose. Toks džiaugs
mingas kūrybinis gfttfęui- 
mas, toks linksmumą^ — 
tūkstančiuose kultūros na
mų ir klubų-skąityklų, ku
rie buvo įkurti Tarybų vab 
džios metais Lietuvos kai
me. .. Mk Ciubeckis



Cleveland, Ohio
LDS 55 KUOPOS REIKALAI

Kuopos susirinkimas Įvyko 
birželio 1-mą dieną. Jame ap
tarti jau net kitų metų reika
lai. Mūsų 55 kuopa netik 
skelbiasi, bet ir praktikuoja 
turėti seimuose delegatų pilną 
skaičių. Tokį, matomai, prisi
eis pasiųsti ir Į sekanti 
Iną, o sekantis seimas Įvyks 
Worcester, Mass. Tai bus tolo
ka kelionė iš Clevelando. 
dėl ir nutarta jau nuo šio 
sirinkimo pradėti rūpintis 
kėlimu 'finansų delegatų 
lionėms. Aišku, jog 
pradėjus tokį darbą 
mybės tai Įvykinti.

valgius tėvams ir visiems sve
čiams. Jonas ir Juozas taipgi 
mazgoja stiklus dėl rudžio, 
čia tik reikia skirti tą dieną 
levų šventei.

Pietus duos 1 valandą. Bi
lietai $1.50 asmeniui. Vieta; 
Indian Grove Park, West Ha
ven, Conn. J. Kunca

LOWELL, MASS

tik 
bus

visi

To- 
su- 
su

laiku 
gali-

pasi-Taipgi padaryti 
ruošimai kuopos piknikui, ku
ris Įvyks birželio (June) 12 
dieną, J. Kubo darže, ant 422 
l ėlio. Išrinktos geros-patyru
sios gaspadinės, kurios nesi
tenkins pagamintais šaltais už
kandžiais. Jos paruoš puikius 
karštus pietus ir pavaišins vi
sus svečius, kurie tik panorės.

Sėkmingo pasimatymo pir
mame šios vasaros piknike se
kantį nedėldienį, birželio 12 
dieną, J. Kubo piknikų darže.

Rengėjai

New Haven, Conn
MŪSŲ NAUJIENOS

Eva Reid puolė prie stubos į ii* sulaužė kairiąją ranką. Gy- 
* dytojas sakė, jog sugydymas 1 truks apie 12 savaičių.

Amilė Miller ir jos vyras 
Juozas laukia liepos mėnesio, 
kada paleis Juozą iš darbo. 
Abu važiuos į Miami, Fla. Gal 
kartais ir apsigyvens tenai.

Bronius, Jonas ir Juozas 
rengiasi priimti svečius tėvų

Linden, N. J.
Mirė Mykolas C. Budreckis

Gegužės 26 d., 1955, M. C. 
Budreckis mirė savo namuose, 
242 Wood Ave., Linden, N. J. 
Amžiaus buvo 76 m. Palaido
tas gegužės 28 d., St. Ger
trude’s kapinėse, Woodbridge,

M. C. Budreckis buvo laido
tuvių direktoriumi, tai ir paly
dovų,’ giminių ir pažįstamų, 
buvo daug. Jis ilgus metus gy
veno ir užsiėmė graborystę 
Elizabeth, N. J. Vėliau persi
kėlė Į kaimynišką miestelį Lin
den ir graborystę pervedė sa
vo sūnui Dominikai. Jau 23 
metai kai sūnus perėmė nuo 
tėvo graborystę.

M. C. Budreckis priklausė 
prie daug draugijų ir buvo 
Laisvės skaitytojas.

Paliko nuliūdime žmoną Bė
gusią, sūnus Dominiką, James 
ir Kazimierą, dukterį Elizabe- 
tą, brolį Ignacą, tris seseris 
—Oną Saliklienę, Salomę Bra
zaitis, Elizabetą Makutėnienę, 
ir anūkus.

Ilsėkis, Budrecki, amžinai 
W o o d br i d ge kapinėse!

Ukrinas

Philadelphia, Pa.
Svarbus masinis susirinkimas 

jvyks šeštadienj, biržeiio-June ll-tą. 
Broadwood Hotel, Broad ir Wood 
Sts., pradžia 10 vai. ryto. Tai bus 
Laisvės Atgijimo Konferencija. Se
natorius William Langer sutiko pa-

dieną, birželio 19-tą. Eva, An- j «akyU prakalbą. Visas infoi-macijas 
_ _ . gausite E.C.L.C. room 1327, Broad-

tosė, Barbara ir Jane gamina Į W0(Xj Hotel. Registracija $1.00.

Daugiau iš mūsų gražiojo 
parengimo

Buvo minėta, jog gegužės 
21 d. dienraščio Laisvės nau
dai surengtas banketas pavy
ko labai gerai.

Banketas buvo rengiamas 
Lietuvių Liter. Draug. 44-tos 
kuopos.

Mažesnėse 
yra trūkumas darbuotojų, bi
le didesnį su geresnėm pro
gramom parengimą yra gana 
sunku įvpkdyti. Tenka nema
žai rūpintis ir net 
kaip komisijai, taip 
dinėm.

Šiemet jau antru 
dvi draugės K.
J. Gicevičienė, sunkiai darba
vosi prigaminimui svečiams 
maisto. Jei ne tos dvi brangios 
draugės, tai veikiausia šiemet 
nebūtų buvę surengtas nei vie
nas parengimas. Tai, kaip yra 
brangus draugių moterų dar
bas organizacijose! O jau apie 
tokius gražius parengimus 
kaip kad įvyko vasario 27 d 
ir dabar, gegužės 21 d., tai nė 
kalbos negalėtų būt be drau
giu pagalbos. Vienok mes esa
me laimingi nors šias dvi veik
lias drauges turėdami. Ir kol 
kitos “įsidrąsinę” stos kartu 
darbuotis, šiuo kart klausimas 
išsiriša. Ačiū jums, draugės!

Kaip ten nebūtų su trūku
mais, bet sulaukęs gegužės 21 
d., kiek anksčiau nuėjau i klu
bą. Neilgai trukus matau, jau 
vienas po kito renkasi; pasida
rė smagu, jog tai reiškia bus 
svečiu.

Iš kitų miestų pirmaisiais 
pasirodė lawrencieciai: Pen- 
kauskas, * šlekiai, šiupetriai, 
Kralikauskai, čiuladai ir Do
minikas Bulauka.

Iš Worcesterio: J. Jeskevi- 
čius su žmona ir Sadauskas. Iš 
Hudson, Mass. Ch. Urbonas. 
Iš Nashua, N. H.: M. žiedelis, 
U. Barauskienė, A. Pozniokas Į

kolonijose, kur

pavargti, 
ir gaspą-

kartu tik
Urbonienė ir

smagu atsilankius Į LowellI ir 
ąbelnai Į Massachusetts valsti
ją, kadangi čia 1776 metais 
žmonės kovojo ir laimėjo ga
lutiną kovą už laisvę ir nepri
klausomybę. Jie tuomet laimė
jo pasiliuosavimą nuo Angli
jos karalių priesp'audos ir iš
naudojimo. Jos lietuviška kal
ba aiški ir graži. Sakiniai gra
žiai ir energingai surišami. 
Publika karštai jai suplojo. 
Tai buvo svečių pirmas pamy
lėjimas tos jaunoj viešnios, 
kaipo kalbėtojos, nors dar ne
girdėjus jos dainavimo.

Aidsietyno Kvartetas, tos pa
čios Mildred vadovybėj, pra
dėjo dainuoti puikias dainas. 
Mūsų visi svečiai susižavėjo 
tuo gražiu ir gausigu dainavi-. 
mu. Toks gražus dainavimas, 
susiliejęs su piano akordais, 
akompanuojant F. Balevičiui!

Jie sudainavo daug dainų 
kvarteras, 

tai duetas, tai solo ir vėl kvar
tetas ir taip toliau, sudaryda
mi dideli įvairumą dainavime.

Pranas Balevičius, nors ir 
nusiskųsdamas, jog pianas nė
ra tvarkoj, viestiek, taip pui
kiai akompanuoja, kad gra
žaus dainavimo ir piano gar
sai tiesiog siekia paskutinio 
aukštumo taip, kad mūsų jau<- 
trioji publika susižavi iki su
blizgėjimo 
nesuspėta 
virpėjimui 
jimo, kaip

susėdo greta viens kito 
to “sugriuvusio” piano, 

jau spūstelės sutartinai, 
jau pasipils puikūs gar- 

po

ŽINIOS IS LIETUVOS

PASKUTINES HITUERIO DIENOS
(Pagal vokiško karininko Gerharde Boldto apsakymą) 
(Tąsa)

Sekantį rytą Berndas pažadino mane 
6-tą valandą. Aš taip stipriai miegojau, 
kad negalėjau iš karto atplėšti akių. 
Troškus sieros kvapas ir kalkių dulkės 
pripildė kambarį. Ventiliatoriai nusto
jo veikę. Viršuje prasidėjo tikras pra
garas. Sviedinys po sviedinio sproginė
jo kanceliarijos teritorijoje. Visa slėp
tuvė siūbavo tarsi per žemės drebėjimą. 
Po kokių penkiolikos minučių ugnis lyg 
ir ėmė silpnėti, ir, sprendžiant iš dunde
sio, nukrypo Potsdamo aikštės kryptimi. 
Tą akimirką, kai aš rengiausi, prie ra
šomojo stalo sėdėjęs Berndas žvilgterėjo 
į mane ir paprasčiausiu tonu pasakė: 
♦‘Žinai, praėjusią naktį mūsų fiureris 
vedė”. Aš tikriausiai kvailai atrodžiau 
Šį momentą, ir mes abu ėmėme kvatoti. 
Tada už užuolaidos pasigirdo rimtas 
mano viršininko balsas: “Ar jūs pakvai
šot, kad taip juokiatės iš valstybės vy
riausiosios galvos!” Kai Krebsas paskui 
truttipam išėjo* Berndas pranešė man 
kai kurias smulkmenas.

Moteris, su kuria Hitleris draugavo 
18 metų ir dabar susituokė, vadinosi Ie
va Braun. Savo gėdai aš turėjau prisi
pažinti, kad ligi tol aš bendrai nieko 
nežinojau apie šios moters egzistavimą 
ir niekuomet nebuvau jos matęs, nors ji 
visą laiką taip pat buvo fiurerio slėptu
vėje. Ji buvo Miuncheno gydytojo duk
tė. Ji turėjo apie 35 metus amžiaus. 
Htileris su ja susipažino, kai ji dirbo 
kaip jo asmens fotografo, “profeso
riaus” Hofmano, padėjėja. Kai tik Hit- 

, Jeris atėjo į valdžią, ligi pat karo Hof
manas buvo vienas iš jį nuolat supusių 
žmonių. Jis išleido savo dukterį už 
Balduro von Širacho ir mokėjo pasipel
nyti iš savo draugystės su Hitleriu. 
Vien tik jo monopolija visoms Hitlerio 
foto nuotraukoms atnešdavo milijonus. 
1932 metais Ieva, pirmoji Hofmano la- 

‘ borantė, turėjo lydėti jį per visas propa
gandines Hitlerio keliones. Taigi anuo- 
įiet ijįe ir susipažino. Berndas nieko ne
galėjo atsakyti į mano klausimą apie 
tai, kaip gi visuomenė nieko nežinojo 
apie šią, matyti, stiprią meilę. Kai 1933’ 
metais Hitleris tapo reichskancleriu, ji 
tariamai pasakė: “Tai sunkiausia mano 
gyvenimo valanda”.

Iš miesto gaunami pranešimai darosi 
vis baisesni. Beveik 8 dienas be per
traukos miesto centre moterys, vaikai, 
seniai ir sužeisti kareiviai neišeina iš 
savo rūsių. Troškulys blogiau už badą. 
Jau kelias dienas nėra vandens. Prie to 
prisideda nesiliaują gaisrai, į rūsius be
siskverbiantieji dūmai ir karšta balan
džio saulė. Ligonines ir slėptuves jau 
seniai perpildė sužeistieji. Metropolite
no stotyse guli šimtai tūkstančių sužeis
tų kareivių ir miesto gyventojų.

XII ’
Slėptuvės gyventojams vėl grįžta vil

tis. 10 vai. 30 min. buvo priimta pirmo
ji' radiograma iš Venko armijos. Jos 
prieštankiniai būriai pasiekė Fercha 
prie Švilovzee ežero, į pietvakarius nuo 
Potsdamo. Tuo bjklu buvo atstatytas 
ryšys su dar veikusiu Potsdame genero
lo Reimano korpu ir buvo sustabdyti ru
sų junginiai, prasiveržusieji iš pietų ra- 
jonan į vakarus nuo Berlyno. Dabar bu
vo kalbama tik apie tai, kad generolo 
Venko pajėgos mus išvaduos. Bet apie 
vidudienį Venkas pranešė apie stiprų 
priešo puolimą iš sparno, iš Beelicko kli
nikų pusės. O vakare, kai pasirodė, kad 
Venkas nepasistūmėjo pirmyn, o prane
šė tik apie sunkius gynimosi mūšius, 
daugumai pasidarė aišku, jog jo pajėgos 
buvo per menkos, kad jų užtektų prasi
mušti prie imperinės kanceliarijos. Nuo
taika nukrito, daugelis buvo beveik vi
siškai nusiminę. Hitleris atsistoja, ir 
mes einame paskui į pasitarimo kamba
rį. Nors nėra jokių tolesnių pranešimų 
apie Venko > laimėjimus, jis vis dėlto 
griebiasi šiaudo, t. y. Venko slinkimo iki 
Ferch,a. Nesiskaitydamas su badu, van
dens stoka ir mirtingumu mieste, jis vėl 
nori užtęsti kovą. Jis duoda patį žiau
rųjį iš visų savo įsakymų. Kadangi ru
sai dažnai įsiverždavo į mūsų apkasus 
iš sparnų, užeidami mūsų kareiviams į 
užnugarį ,pro požemines metropoliteno 
stotis, jis įsako atidaryti Špree upės 
tvenkinius ir užtvindyti stotį į pietus 
nuo imperinės kanceliarijos. Ten pasili
ko tūkstančiai sužeistųjų, bet jų gyvybe 
neturėjo jo akyse jokios vertės. Šiuos 
nelaiminguosius paskandino.

(Bus daugiau}
Ml /■

“ m ♦

su žmona, Jonas ir Mikasė 
Virbickai, L. Barauskienė ir 
V. Vitkauskas su. žmona. Iš 
Montello dalyvavo Antanas 
Sauka. Nežinau, ar ką nors 
praleidžiau nepažymėjęs sve
čių iš kitur. Jei taip būtų, tai 
atsiprašau. Taipgi atsiprašau, 
kad nesužymiu čia svečių iš 
artimųjų priemiesčių. Mes visi 
kartu sudarėme gana skaitlin
gą svečių sąstatą ir visi sykiu 
pasigrožėjome to vakaro gra
žia programa.

Smagiausias momentas buvo 
lai, kuomet klubo patalpoj pa
sirodė brangūs svečiai iš di
džiojo New Yorko.

Pamačius juos, šilčiausia 
meilės srovė patraukė link jų 
mus visus belaukiančius. Su di
džiausiu džiaugsmu puolėmės 
sveikintis: Sveiki, sveiki, bran- pasikeisdami: tai 
gūs svečiai! Čia Jonas, čia Do
minikas. čia Tadas, dar pirmą 
kartą sutiktas. Čia ir gerbia
mas Pranas Balevičius. Pasiro
do ir dvi jaunos gražios vieš
nios : Mildred ir Onutė. O, 
kaip smagu buvo juos visus su
tikti! Reiškia, visi menininkai 
jau čia.

Vienok, nors klubo patalpa 
pilna žmonių, tačiau nebuvo 
aišku, kiek svečių turėsime 
viršutinėj svetainėj prie stalų. 
Kadangi iš anksto tikietų ne- 

' daug tebuvo parduota. Na už 
pusvalandžio matysime. Jau ir 
šešios. Gaspadinės praneša, 
jog vakarienė jau gatava. Pa
kvietus, renkasi svečiai į vir
šutinę svetainę.

Visa publika, kaip parinkta, 
—visa lietuviška — Laisvės 
prieteliai.

Buvo garsinta ir sakyta, kad 
bus renkamos aukos į dienraš* 
čio $10,000 fondą laikraščio 
sustiprinimui. Ir ve, renkas! 
svečiai pritarianti tam kilniam 
tikslui. Pirmesnėj korespon
dencijoj rašant ant greitųjų, 
buvo neapskaitliuota. Galuti
nas raportas rodo, jog dalyva
vo 56 žmones, neskaitant sve
čių iš New Yorko. Padalinę 
publiką gauname sekančiai: 
vietinių 32 ir iš kitų miestų 
24 svečiai. Labai dėkingi už 

kitų

Per 5 m.— 15 metinių normų
NAUJOJI VILNIA. — “Žal

girio” staklių gamykloje pla
čiai žinomas tekintojas A. Sin
kevičius. Gegužinio lenktynia
vimo dienomis jis per pamainą 
Įvykdo iki 3.5 išdirbio normos. 
Tekintojas stengiasi kuo ge
riau išnaudoti stakles.

Per pastaruosius penkerius 
darbo metus A. Sinkevičius 
Įvykdė 15 metinių normų. Te
kintojas noriai moko jaunuo
sius darbininkus.

Novatoriaus pavyzdžiu sėk
mingai kelia darbo našumą ir 
kiti Įmonės pirmūnai tekinto
jai Strazdas, Volkovickis, Kle
pikovas, drožėjas Smolianiko- 
vas ir kiti, kurie nuolat žy
miai viršija išdirbio normas.

N. Bauža

tvarkyti vandens nutekamieji 
vamzdžiai, kolonų papėdės, 
restauruotos pastato išorėje 
esančios figūros, architektūri
nės detalės. Po to bus atlikti 
tinkavimo ir dažymo darbai,

Vėliau numatyta restauruo
ti vidaus skulptūras ir archi
tektūrines detales.

Remonto ir restauravimo 
darbams vadovauja LTSR 
Valstybinis istorijos-revoliuci- 
jos muziejus.

Tautiško Na-
Winter St. ir Keswick

Brockton-Montello, Mass
Piknikai Lietuvių 

mo Parke,
Rd., įvyks birželio 12 d., pradžia 1
vai. dieną. Rengia Lietuvių Tau
tiško Namo Draugovė. Bus muzika 
valgių ir gėrimų. Kviečiame visus 
atsilankyti.

ašarų akyse. Dar 
nusiraminti širdžių 
po tokio susižavė- 
ve, Pranas ir Mil-

PRIŽIŪRIMI ARCHITEKTŪ
RINIAI PAMINKLAI

VILNIUS. — Mūsų respub
likoje skiriamas didelis dėme
sys architektūrinių paminklų 
apsaugai, jų restauravimui, 
šiam tikslui valstybė išskiria 
žymias lėšas.

Vienas iš vertingų XV111 
amžiaus architektūrinių pa
minklų yra Vilniaus katedra. 
Pastato projekto autorius — 
įžymus to liko lietuvių archi
tektas L. Stuoka-Gucevičius.

Šiomis dienomis pradėtas 
šio architektūrinio paminklo 
remontas. Jau Įstiklinti visi 
langai, restauruoti kai kurie

1 karnizai. Pirmiausia numatyta 
I atlikti išorės remonto darbus.
Bus atremontuotas stogas, su

Birželio-June 19 d., tame pačiame 
parke ir tuom pat laiku jvyks pik
nikas, kurį rengia Lietuvių Knygy
nas ir L.L.D. 6 kuopa. Visas pikni
ko pelnas skiriamas spaudos nau
dai.

Parke yra daug pagerinimų, taip
gi gerai pataisytas kelias, gražus 
pušynas, kvepiantis oras. Dalyvau
dami sustiprinsite savo sveikatą ir 
turėsite gerus laikus.

Metinis dienraščio Laisvės pik<u- 
kas jau visai netoli. Jis jvyks Ue- 
pos-July 3 ir 4 dd., tame pačiame 
žaliajame pušyne. Rengkimės iš vi
sur dalyvauti.

Geo. Shimaitis
(112-113)

Philadelphia, Pa
Real Estate

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

(110-113)

M.

pa-

at-

tokią gražią paramą iš 
kolonijų!

Gi menininkams buvo 
ruoštas specialis stalas..

Nors maža vieta, tačiau 
rodė labai puikiai!

Ne visi vietiniai laisviečiai 
dalyvavo šiame gražiame pa
rengime, bet apie juos kitoj 
korespondencijoj.

Programa buvo neapsako
mai graži. Vėliau1—kiek i pa
baigą, matyt, to gražaus dai
navimo garsai pasiekė žmo
nes ir apatinėje patalpoje ir 
iš ten prisirinko žmonių pasi
klausyti gražaus dainavimo. 
Tai gerai. Lai pasigrožeja. 
Kitą kart tokiame atsitikime, 
ir tikietus pasipirks, nes da
bar tūliems tik pabaiga pro
gramos teteko girdėti.-

Man tą vakarą pirmininkau
jant galėjo įvykti netikslumų, 
už tai atsiprašau visus to va
karo dalyvius.

Perstačiau Aidsietyno Kvar
tetą sekančiai: Mildred Stens- 
ler, kaipo dainų mokytoją ir 
dainininkę, Oną Stelmokaitę, 
kaipo dainininkę kvartete ir 
puikią solistę, Praną Balevičių, 
kaipo pianu1 akompanistą ir 
kompozitorių, Tadą Kaškiau- 
čių, kaipo dainininką, Joną 
Grybą, kaipo dainininką ir Do
miniką M- Šolomską, kaipo ug
ningą /kalbėtoją ir rašė ją, ku
rio knygą '‘Raštai Iš Isterijos” 
šiais metais išleis Liet. Litera
tūros Draugija ir, atiduos sa
vo nariams, kurie priklauso 
prifr tos draugijos arba prisi
rašys dar šiais metais.

Publika karštai plojo sve
čiams atvykusioms iš New 
Yorko-New Jersey valstijų. 
Mat, čia pirmą kartą tokis su
sitikimas ir tokiam kilniam 
tikslui,. Sujudo-sugyvėjo visi 
svečiai svetainėje.

Kvarteto vadovė, Mildred, 
pirmiau nęgu sutvarkė daini
ninkus, pasakė gražią istorinę 
prakalbėlę, primindama, jog ! 
jiems, dainininkams, yra labai

clred 
prie 
kad 
kaip
sai malodingos muzikos iš 
20-ties lavintų pirštų.

KALBA SOLOMSKAS
Pertraukoje kalbėjo D.

Šolomskas. Jis sveikino visus 
svečius nuo dienraščio Laisvės.

Pagyrė lowelliecius už gerą 
veikimą ir besirūpinimą dien-. 
raščio išlaikymu-. Jis taipgi 
palietė ir tokius dalykus, ku
rie liečia ne vien Amerikos 
žmones, bet lygiai ir viso pa
saulio. Tai yra faiką visai 
žmonijai. Kalbėtojas aiškino, 
kas Įvyktų dabar pradėjus ka
rą. Ypač pavartojus atomines 
ir kitokias bombas. Jis sakė, 
jog šiuo laiku — biskį “su
minkštėjus” pasaulinei politi
kai, galima, kiek linksmiau 
pažiūrėti linkui pageidauja
mos taikos. Jis ragino geriau 
veikti ir rūpintis palaikymu 
pažangiųjų organizacijų ir pa
žangiosios spaudos, kuri yra 
mums nepavaduojamai reika
linga mūsų gyvenime.

(Bus daugiau)

New Haven, Conn
Tėvų Dienos Pietus rengia 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 būsite 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 iš tolimesnių 
kolonijų. Rengėjai

MASSACHUSETTS LIETUVIŲ

PIKNIKAS
Rengia Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

Įvyks Sekmadienį

Birželio 12 June
Prasidės anksti, 10 valandą ryto

MAPLE PARKE
Lawrence ir Methuen, Mass

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Ketvirtad., birželio (June) 9,

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

- pagerinto minimum
New Yorko CIO unijų ta

rybos general is sekretorius 
Morris Yushewiitz vėl ragino 
visus CIO ir kitų unijų narius, 
taipgi visus darbininkus sku
biai ir veikliai reikalauti, kad 
Kongresas įvestų .$1.25 mini
mum (mažiausiąją) mokestį 
už darbo valandą.

Jis pareiškė: “Jeigu kas 
nors bus daroma laimėti šią 
kovą, dabar yra tam laikas.“ 
Ragino skubėti rinkti parašus 
po peticijomis, siųsti pas kon- 
gresmanus delegacijas ir as* 
meniškai rašyti savo kongres- 
manui ir senatoriams.

UnijistŲ mitingas už 
atšaukimą Walter- 
McCarran įstato

Amerikai reikia žmoniko 
imigracijos įstato, o žiaurusis 
(darbininkus ir tautines ma
žumas neigiantis ir persekio
jantis) Walter-McCarran įsta
tas turi būti atšauktas.

Taip pareiškia New Yorko 
valstijos CIO ir AFL vadai ir 
tam klausimui svarstyti šau
kia masinį mitingą šio ketvir
tadienio vakarą, birželio 9-tą, 
Carnagie Hall, New Yorke. 
Įžanga nemokama. Kviečia vi
sus.

Kalbės Amalgameitų irlLG- 
WU vadai, buvęs valdinio imi
gracijos departmento aukštas 
valdininkas Edward Corsi, 
taipgi teisėja Dorothy Kenyon 
ir kiti žymūs visuomenininkai. 
Tas naujas, ilgai lauktas uni- 
jistų sąjūdis yra svarbus, ver
gtas visų paramos.

Majoras pasirašė įsta
tą palaikyti “sales 
tax” pastoviai

Pirm pat išvykdamas mėne
siui atostogų Europoje, majo- 
jas Wagner pasirašė Miesto 
Tarybos priimtas rezoliucijas. 
Viena tų padaro “sales tak
sus” pastoviais. Jais tikisi bė
giu vienerių metų surinkti 
$210,000,000. Kiti tarimai pa
daro taip pat pastoviais tak
aus ant biznių, taipgi elektros, 
gaso, telefonų, šiais tikisi su
rinkti apie .$14,000,000. Dar 
kitais biznio taksais gaus apie 
$18,000,000.
Su majoru išvyko Mrs. Wag

ner ir grupė valdininkų.

Noras turto baigėsi 
nubiednėjimu

Mrs. Anna Hallkvist, 73 me
tų, praktikuojanti slaugė, vis 
dar norėjusi pirm mirties pra
lobti. Kai dvi žulikės jai pa
siūlė “pasidalinti radybomis,“ 
ji išėmė iš bankų savo sutau^ 
pų .$16,250 ir padavė žuli- 
kėms “patikrinti.“ žulikės to 
reikalavo įrodymui, jog ji 
esanti patikima, kad jos ga
lėtų jai paduoti dalį “rastų“ 
pinigų. Ji gyvena 842 43rd 
St., Brooklyne.

Advokatas turtą pali
ko kelioms moterims

Neseniai miręs turtingas 
advokatas Harold Swain, pa
sirodo, mylėjęs moteris. Jis 
paliko savo sekretorei $100,- 
000. Jinai jam dirbusi 35 me- 

. tus. Jos dviem giminaitėms 
paliko po $20,000, kitai gerai 
“savo draugei” $25,000, buvu
sios žmonos dviem giminai
tėms po $50,000 ir vienam jos 
giminaičiui $25,000,

Tėvų dieną minėsime su
gražia dainų programa

Nebūtų perdaug garbės, jei
gu visiems tėvams kas sureng-

Jonas Grybas, Aidsietyne 
atstovauja brooklyniečius

tų po atskirą puotą. Bet kad 
tam neužtenka jėgų, nei die
nų, pagerbkime nors visus vie

Jurgio Kazakevičiaus orkestrą 
gros LDS kuopų piknike birž. 19

Sekmadienį, birželio 19, vi
si keliai ves Į Great Necką. 
Kas busais, kas automobiliais, 
kas kitomis priemonėmis ke
liaus į jubiliejinį LDS kuopų 
pikniką.

Aidiečiai ruošiasi busu į pik
niką patraukti. O tai bus links
ma kelionė, nes jie ir buse už
trauks vieną kitą liaudišką 
dainelę.

Piknike Aido Choras, Mil
dred Stensler vadovybėje, su
dainuos naujų ir jubiliejiniam 
momentui pritaikytų dainų. 
Bus ir daugiau įvairių' pamar- 
ginimų.

Jurgio Kazakevičiaus orkes
trą gros šokiams. Tai orkestrą, 
kurią myli ir jaunimas ir se
nimas. Tai bus gera proga vi
siems pasišokti.

Birželio 19 d. namuose pa

6 įtarė narkotikų 
pardavinėjime

New Yorke areštuoti 6 
įtarti skleidime narkotikų. Po
ra iš tų darė biznį prie Šv. An
tano bažnyčios, Bronxe.

Visus 6 susekė vadovaujan
tis tai pastebėjusių žmonių 
skundais, žmonės piktinosi, 
kad tuo biauriu bizniu1 žudo
mas jaunimas. įgudę, pasiekę 
ligonių narkotikų laipsnio as
menys taip trokšta to nuodo, 
kad eina vogti ir apiplėšinėti 
pastangose gauti pinigų nuo
dams pirkti. Troškimui nėra 
galo, jokio uždarbio neužten
ka jam pasotinti.

Newyorkiete Betty Taverna, 
63 m., nuo trečiojo aukšto 
nukrito ant 1 aukšto namo 
stogo. Pirmasis tyrimas nusta
tė, kad ji gal mažai pažeista. 
Nukrito džiaudama baltinius.

16 metą vyrukas 
nuteistas mirti

Teisėjas Samuel Leibowitz 
nuteisė Raymond Holley mir
ti elektros kėdėje. Jis buvo 
tik 15 metų, kai jis nušovė ki
tą to pat amžiaus berniuką 
Jesse Lipscomb vaide už mer
gaites.

Teisėjas sakė, jog ši parei
ga yra jam sunkiausia visu lai
ku buvimo teisėju. Tačiau jis 
kitaip negali teisti, jeigu džiū- 
rė teisiamąjį pripažįsta kaltu 
ir nereikalauja pasigailėjimo

Holley buvęs 14-kos metų 
mergaitės mergautinis vaikas 
ir kaipo toks neigiamas, stum
domas, skriaudžiamas, neturė
jęs jokių; progų gyventi.

nu kartu. Pasilinksminkime 
sykiu su jais. Tam tikslui mo
terys rengia vieną gražią vi
suomenišką pramogą ir kvie
čia visus.

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

Gražią damų 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 ir kai 
ko kito.

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

tartina nesirūpinti valgiais. 
Piknike bus įvairiausių ir ska
niausių valgių, taipgi įvairių 
šaltų ir karštų gėrimų.

Atsiminkite visi tie, kurie 
važiuosite LDS samdytu busu, 
kad jis išeis nuo Lietuvių 
Amerikos Pil. Klubo, 280 
Union Ave., Williamsburg, ly
giai 12:30 vai. dieną. Jis su
stos prie Liberty Auditorijos, 
Richmond Hill, 1 vai. po pie
tų. Nuvažiavimas į pikniką ir 
grįžimas namo kainuos tik 
$1.50.

Visiems patartina jau iš 
anksto įsgyti kelionei bilietus. 
Juos galima gauti pas rengė
jus.

Tad visi ruoškimės dalyvau
ti šiame jubiliejiniame pikni
ke. Kvieskime savo kaimynus, 
pažystamus. LDS Narys

Po 13 mėty gaus 
naują teismą

Buvęs 1941 metais nuteistas 
kaip žmogžudys ir išbuvęs ka
lėjime 13 metų, brooklynietis 
Santo Caminito gaus naują 
teismą. Jį išleido iš kalėjimo 
po $25,000 kaucija.

Caminito sako, ir apeliacinis 
teismas dabar pripažino, kad 
.jo tuometinis areštas veik pri
lygo “kidnapinimui.“ Pastan
gose pasirodyti greit išspren
dusiais bylą, jį areštavusieji 
be pertraukos jį tardė ilgiau
sia, o tas skaitoma -“kankini
mu.“

Pramoga — vakarienė vaka
rienės laiku, 6 vai., įvyks jau 
šį penktadienį, birželio 10-tą. 

INola Studio, Studio 6, 1657 
Į Broadway, New Yorke. Studi
ja randasi tarp 51 ir 52nd St. 
Vakarienės (ir visko sykiu) 
kaina $2. T-as

Portorikiečiams reikia 
pagelbėti gauti namus

Valstijinis rendoms komisi- 
jonierius Abrams sako, jog ne
grams ir portorikiečiams di
džiausia skerspainė gyvenime 
yra mūsų šalyje tebepalaiko
ma diskriminacija. Vien tik 
miesto ar valstijos pastangos 
nepajėgia ją nugalėti.

Abrams sako, jog jo rašti
nė gauna po 46,000 iki 50,000 
skundų kas mėnuo, skunduose 
parodant sunkumus gavime 
buto. Komisijonierius pareiš
kė, jog jiems pagalbon turi' 
ateiti visašališkoji valdžia.

Brooldyniečiams 
naujiena

Dabar pavasarį, kuomet 
kiekvienas, kuris tiktai turi 
automobilį, atėjus šventadie
niui važiuoja kur nors į lau
kus, į gamtą, verta atlankyti 
ir šis gražus gamtos kampe
lis. Tai Bayard Cutting Arbo
retum, kuris randasi Great Ri
ver, Long Island.

Arboretum tai yra labai 
gražiai išdabintas dvaras, pa
liktas mirusio milijonieriaus 
giminių New Yorko Steitui. 
Ten yra daugybė šimtamečių 
ąžuolų ir šiaip nematytų im
portuotų medžių, gražiai žy
dinčių krūmų ir gėlių. Gi da
bar yra patsai žydėjimas rho- 
dodendronų, o jų ten yra mi
lijonai — visokių spalvų! Vi
sur puikiai ištaisyti, takai, po
ilsiui suoleliai, arbatnamis ir 
kiti patogumai. .Niekur taip 
maloniai negalima ‘ praleisti 
dieną, kaip Arboretume. At
daras jis nuo 9 vai ryto iki 
vakaro. Už mašinos pasistaty
mą imama 50 centų, šiaip vi
sa kita gaunama nemokamai.

Pasiekti Arboretum galima 
daugeliu kelių, tačiau iš 
Brooklyno yra patogiausia va
žiuoti sekamai: S. State Park
way iki Captree Causeway. 
Sukti į dešinę (į pietus) iki 
Sunrise Highway, šituo keliu 
važiuoti į rytus (į kairę) iki 
privažiuosit R-lll kelią. Suk
ti į dešinę ir važiuoti iki Mon
tauk Highway (R-27-A). Suk
ti į kairę ir važiuoti apie pus
antros mylios. Tik pravažia
vus vartus į Heckscher State 
parką, tuoj bus (dešinėj pu
sėj) ir vartai į B. Cutting Ar
boretum.

Atsilankę tikrai nesigailėsi
te ! Skaitytojas

Cirkas gal buvęs 
paskutinis

New Yorką per metų metus 
atlankąs Ringling Bros, ir Bar
num and Bailey Cirkas, sako
ma, mieste gal buvo paskuti
nis.

Per apie mėnesį laiko čia 
buvimo, cirką atlanko apie 
500,000 publikos. Įžangos at
rodo brangios, kai jas reikia 
mokėti. Vienok cirko savinin
kai skundžiasi, kad jiems var
giai apsimoka. Sako, brangu
mas salės ir kitų patalpų cirko 
personalui ir cirko galvijams 
ir žvėrims suėda viską.

Mergaitė paralyžiuota
Po įčiepijimo susirgusioj i 

Donita Lent, 6 m., tapo supa
ralyžiuota. Jos gyvybė pavo
juje. Greta Meadowbrook li
goninės štabo, ją egzaminavo 
ir padėtį stebi valdinio sveika
tos departmento daktarai. Ti
ria, ar jos liga turi ką bendrą 
su čiepais.

Aido Choras
Aidiečiai prašomi atvykti į 

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

Pajieškojimai
Ieškoma Anna Griniūte Maraulis, 

vyras Motiejus. Paskutine 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.

(100-112)

Vaizdas studijoje, kurioje filmas “Oklahoma” buvo paga
mintas ir kuris neužilgo pasirodys New Yorke.

Ragina paremti Sobell 
laisvinimo mitingus

William Patterson, Civilinių 
Teisių Kongreso vadas, atsi
šaukė į darbininkus ir visus 
demokratiją mylinčius žmo
nes. Ragino paremti, mitingus, 
kurie rengiami tikslu išgauti 
Mortonui Sobell naują teismą 
ir paminėti Rosenburgus.

Visuose Rosenbergams mi
nėti mitinguose svarbiausiu 
punktu yra reikalavimas Sa- 
belliui naujo teismo. New Yror- 
ke vyriausias tam masinis mi
tingas įvyks birželio 16-tos 
vakarą, Carnegie Hali.

Pašauti du berniukai
Jaunamečių savitarpiniame 

kare, Harleme, tapo pašautas 
jaunukas. Tačiau pašautasis 
dingo minioje, tarsi būtų 
“skradžiai žemę nuėjęs.“ Po
licijai vaikantis įtartus ano pa- 
šovime ar esant dalyviais tos 
grupės, policija pašovė vieną 
ir suėmė du.

Motormanas 
mirė darbe

IRT stotyje prie 176th St., 
Bronxe, širdies smūgio ištik

tas mirė motormanas John 
Scheib. Jis buvo ką tik įvaira
vęs traukinį į stotį ir išlipęs 
apžiūrėti sugedusį mechaniz
mą. Laimingi keleiviai, kad 
mirtis neištiko jį kelyje.

Daromi planai statyti nau
ją pašto skyrių prie Atlantic 
ir Pennsylvania Avės., E. New 
Yorke. Apie tą skyrių kalba
ma jau nuo 1946 metų.

BIZNIERIAMS
Būti kokiame nors biznyje 

ir nesiskelbti — tai tas pats, 
kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino , . . Nori apie savo biz
nį žmonėms pranešti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais
vėje !

Užrašykite Laisvę savo draugui

; A TONY’S
b UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas !
306 UNION AVENUE

BROOKLYN, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

v ^*^*^*^^*^*^^M*>**^>*>*s*^*‘**^^*^**^**^*^4

eta >Tt >T< tlt twwt wwt wyrT •
s i 1 1 ’

i MATTHEW Aj:
Iii VI S

• • •
G (BUYAUSKAS) •’
a I 1 •

: ■ laidotuvių ::
;; DIREKTORIUS : Į

Į Į 426 Lafayette St- Į Į
«• Newark 5, N. J. !!
IĮ MArket 2-5172 •;

Mokytojai nepatenkinti 
žadamais priedais

Mokytojų Unijos įstatymda- 
vystei atstovė Rose Russell pa
reiškė, jog majoro Wagnerio 
pasiūlytas dvimetinis “kom
promiso“ planas nepatenkina 
mokytojų reikalavimų.

Majoro pasiūlymas buvo pri
imtas miestinės Budžeto Ko
misijos posėdyje. Numatyta 
algos priedais mokytojams per 
dvejus metus išmokėti viso 
23 milijonus dolerių. Pirmoji 
dalis — $13,500,000 — būtų 
paskirta 1955-1956 budžete, o 
likusieji 1956 metais.

Bendroji suma atrodo stam
bi. Bet ji toli atsilieka nuo mo
kytojų reikalauto visiems mo
kytojams priedo po $750 me
tams.

Taryba sutiko algoms kelti 
metus nustatyti dažniau. Lig 
šiol reikėjo 16 metų tarnybos 
pasiekimui aukštesniojo laips
nio ir jam atitinkamos aukš
tesnės algos. Dabar sutikta 
priedus rokuoti už kožnus 14 
metų.

Pinigiškieji priedai tarybos 
numatyti sekamai: ne daugiau 
$450 dvimetinio priedo turin
tiesiems Bachelor of Arts 
laipsnį, ir ne daugiau $650 už 
tokį pat laikotarpį turintiems 
Masterio laipsnį.

Dabartinės algos mokyto
jams (su B A laipsniu) siekia 
nuo $3,450 iki 6,700 metams. 
Su naujaisiais priedais algos 
bus nuo $3,900 iki $7,200. Gi 
turinčiųjų Masters laipsnį al
gos yra nuo $3,650 iki $6,950. 
Naujosios būtų nuo $4,300 iki 
$7,600.

Tos algos ir tie priedai, 
kaip matote, nėra vienodi. Pri
klauso nuo to, kaip ilgai jie 
dirba ir nuo eilės kitų sąlygų.
SAUŽUDYSTĘ UŽBAIGĖ 
LIGONINĖJE

Jau buvo minėta, kad Mrs. 
Rose Bergen ir jos duktė Hil
da buvo atrastos be sąmonės 
savo bute po išgėrimo nuodų. 
Jos susitarė nusižudyti. Moti
na tuojau mirė. Duktė buvo 
nugabenta į Bellevue ligoninę. 
Už poros dienų, vidurnaktį, 
rado ir dukterį negyvą. Ji iš 
suplėšyto savo apsiausto pa
dariusi kilpą, užsirišo ant lo
vos galo ir taip pasismaugė. 
Pirm tragedijos ji dirbo kito
je ligoninėje laboratorijos 
techniku.

Moterys prieš 13 metų bu
vo atvykusios iš Vokietijos. 
Paliktame raštelyje žymėjo, 
kad neramus, varganas gyve
nimas pakrikdė jų nervus ir 
nuvargino. Motina buvo 65, 
duktė 37 metų. .

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 & Griir — darbo išmokysime. 
Butas ir valgis ant vietos. Kreipki
tės: 426 So. 5th St., ferooklyn, N. Y.

(110-112)

4 puil. Laisvi (Liberty) Ketvirtad., birželio (June) 9, 1955

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

*»

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

NAMŲ DARBININKfi—VIRfiJA
Iki 45 metų amžiaus, turi mylėti 

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

(110-112)

Housekeeper — Nursemaid. For 
business couple with 3 yr. old boy. 
Can sleep out. 6 days a week. 184th
St., Washington Heights. $50 a wk. 
Call LO. 8-7042 (Sundays). Week
days: SW. 5-1900.

(111-113)

HELP WANTED MALE

Fountain Darbininkas
Su Grill Patyrimu 

Soda Fountain
Geros Valandos—Gera Mokestis 

Telefonas HA. 9-8864 
(112-114)

___________________________
REAL ESTATE »

River Head — Parduoda savininkas. 
Naujas Cape Cod namas ant 1 ak
ro medžiais apaugusios žemės, 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)

Nupigintai Parduoda savininkas —• 
White Plains, cksklusinė 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 j para
pijines įstaigas ir j transportaciją. 
Tiktai * $28,500. Kviečiame pamaty- 
ti. Tel. WII. 6-7611.

(110-113) 
'.-.-J.------------------------------------------------------- -
Parduoda savininkas ■— Laurelton. 
$18,900, 7 rūmai, pilnai išdekoruo- 
tas grynų plytų namas. Spanish tilę 
stogas, didelis valgymui rūmas, gy
venimui rūmas, ugnavietė, 3 oringi 
miegrūmiai, 1 v2 maudynė, stall 
showers, moderninė virtuvė. Dauge
lis ekstra dalykų. 2 karam gara- 
džius. Labai patogu j mokyklas ir 
bažnyčias. Tel. LA. 5-6627.

(110-113)
_______ K

St. Albans — 2 šeimų detached, 
56x96. Garadžius. $13,900. Taipgi 1 
Šeimai detached, 30x100, garadžius. 
$11,490.

John C. Gotiiner, Broker 
Tel. LA. 8-6520 

(112-114)

Parduoda savininkas — Nassau, 
interracial, 10 rūmų, 2 šeimų na
mas. Puikiausiose sąlygose, aliejum 
šildomas, 100x50, screens, refrigera
tor, 2 karam garadžius. Patogu j 
mokyklas ir bažnyčias. Greitam 
pardavimui tiktai $15,500.

Tel. FR. 8-3185.
(112-114)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

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 Jervls 4-4164.
(106-112)

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

/ (110-113)

MEDUS
Su Lemonadu— 

Tai Gėrimas Karščiuose 
•

Tuojau įsigykite medaus ir 
sveikatai naudingai atsivė
dinkite šaltu lemonadu karš
tomis dienomis.

•
Bitininko Končiaus Medus

KAINA $1.25 UŽ KVORTĄ

UŽ PUSĘ GALIONO $2.50

•

Gaunamas
Laisvės Įstaigoje

I




