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KRISLAI
Naujosios Anglijos 

lietuviams.
Naujas “sukrėtimas.”
Pasiutėlių galas.
Cenzūra Washingtone.
Nehru Maskvoje.

Rašo A. Bimba

Ateinanti sekmadienį (bir- 
ž&jio 12 d.) Naujosios Angli
jos lietuviškų organizacijų ap
skričių piknikas. Prie jo, ma
tyt, ruoštasi labai smarkiai. 
Taip ir reikia. Reikia, kad pik
nikas gerai pavyktų. Iš gero 
pikniko naudos būtų visoms 
organizacijoms.

Vasaros metu parengimų 
būna nedaug. Svarbu, kad .jie 
būtų sėkmingi. Lai šis pirmas 
vią vasarą Naujosios Anglijos 
ietuvių sąskridis Maple par

ke, Methuen, Mass., būna 
skaitlingas ir darbingas!

ant

Reuter atkalbinėja 
nuo pradėtu streikp

Senatas balsavo už vieno dolerio 
valandai mažiausią atlyginimą

Mdeoaiaer priimsiąs 
tarybini pakvietimą

t

River Rouge uni ja derasi su Fordu 
už aukštesnes darbininkų algas

Washingtonas. — Sena
tas atmetė prezidento Ei- 
senhowerio pasiūlymą pa
kelti algos

Gi šeštadienį mes čia 
Vietos Kultūros Centre turėsi
me vakarienę ir šaunią muzi
kinę programą tėvų pagerbi
mui. Ją rengia mūsų darbštu
sis Moterų Klubas. Reikia vi
siems dalyvauti. Bent jau vy
rai nesėdėkime namie. Būtų 
negražu, jeigu gerbiamieji ne- 
susirinktų pagerbimui.

Visur, visuose parengimuo
se, vjfeose sueigose, prisiminki
me dabartinį Laisvės vajų. Dar . 
vis gerokai trūksta iki tikslo. 
Kiekviena auka svarbi ir rei
kalinga. Perdaug savęs nenu- 
skriausime ir tie, kurie jau esa
me aukoję vajaus pradžioje, 
bet ir vėl šiek tiek pridėsime.

Maskva kviečia Vakarinę 
Vokietiją prisiųsti delegaciją 
pasitarimui dėl įsteigimo di
plomatinių ir kitokių ryšių. 
Kviečiamas pats Adenaueris.

Ar jis ten vyks? Dar nepa
sakė. Pirma norįs pasitarti su 
Amerikos, Britanijos ir Fran- 
cūzijos diplomatais.

Kaip ten nebūtų, šis Tary
bų Sąjungos diplomatijos žy
gis nevisur entuziastiškai su
tinkamas. Trečiadienį skaito
me pranešimą iš Washingto- 
no: “Jungtinės Valstijos pasi
liki, kad šiuo tarpu Adenaue
ris Maskvon nevyks.”

3et turėtų vykti. Vokietijos 
problema sudaro didžiausią 
“tj^nimosi’’ punktą. Juk nau
dinga ir Amerikai, kad būtų 

skaudžios
žaizdos užgydymo. Tokį 
beikėtų visiems karštai 
sveikinti.

Detroitas. — Auto-darbi- 
ninkų unijos prezidentas 
Walteris Reutheris atsišau
kė į darbininkus baigti 
“neautorizuotus” streikus, 
kurie be unijos vadovybės 
raginimo prasidėjo eilėje 
General Motors ir Fordo 
fabrikų. Reutheris sakė, 
kad tie streikai “sabotuo
ja” derybas, joms kenkia, 
bet daugelis eilinių darbi
ninkų laikosi nuo m o n ė s, 
kad yra kaip tik atvirkš
čiai: kompanija greičiau 
nusileis, kai matys, kaip 
kovingai darbininkai yra 
nusistatę.

Trečiadienį apie 100,000 
streikavo Fordo ir General 
Motors fabrikuose. Di
džiausias skaičius, apie 17,- 
000, streikavo River Rouge 
fabrike Dearborne. Bet ne 
tik Reutheris, o ir 600-to 
lokalo vadas Stellato krei
pėsi į River Rouge darbi
ninkus su raginimu, kad jie 
grįžtu darban. Jis, betgi, 
pažadėjo, kad pats lokalasi 
statys Fordui dar vieną rei
kalavimą: kad specializuo
tiems darbininkams, lieji
kams, įrankių dirbėjams ir 
kitiems, algos būtų pakel
tos dar ant penkių centų 
valandai.

Taš Stellato pažadas pa
judino kai kuriuos streikie- 
rius grįžti darban, nors 
ketvirtadienį dar nebuvo 
aišku, ar streikas visai 
baigtas.

Detroitan suvažiavo Ge
neral Motors darbininkų lo
kalu atstovai, kurie stebi 
derybas ir laikė savo kon-

ferenciją. Ten kalbėjo UAW 
vice-prezidentas Livingsto- 
nas, kuris kritikavo atsto
vus už streiko nesulaikymą. 
Streikuojančių lokalų at
stovai ramiai klausėsi jo 
kalbos, bet nežadėjo strei
kus sulaikyti.

Derybos su General Mo
tors tuo tarpu eina. Jeigu 
nebus prieita prie susitari
mo, tai streikas prasidės 
sekmadienio vidunaktį.

Susitarimas tarp UAW ir 
Fordo jau oficialiai pasira-

Policija mušė džiovininkus 
vienoje italų sanatorijoje

Roma. — Forlanini džio
vininkų sanatorijoje ligo
niai surengė demonstraciją, 
kad padėti streikuojančiam 
personalui. Mat, sanatori
jos virėjai ir aptarnautojai 
išėjo įstreiką už aukštes
nes algas. Ligoniai su jais 
solidarizuojasi. Bet valdžia 
atsiuntė kareivius, kad tie 
perimtų virtuvę ir bendrai 
darbą sanatorijoje. Kuo
met ligoniai bandė neįleisti 
kareiviu j sanatoriją, atvy
kusi policija ligonius puolė, 
kelius sumušė, o vadus su
areštavo.

prieita prie tos
žygi
pa-

prie

Tokyo. — Pakelyje namo 
iš Kinijos Indonezijos 
premjeras. Sastroamidjojo 
sustojo Japonijoje.

Londonas. — Edeno vai-

Parama Jugoslavijai nebus 
sulaikyta, sako Stassenas

Washingtonas. — Pagal
bos užsieniui direktorius 
Stassenas sako, kad Ame
rika nesulaikys pagalbos 
davimo Jugoslavijai, nepai
sant jos susitarimo su So
vietais. Jis sakė, kad kaip 
nutarta, Jugoslavija gaus 
iš Amerikos $40,500,000 ka
rinės pagalbos.

Kongreso atstovų buto

Ar skaitėte jau einantį 
pabaigos be galo įdomų kūrinį 
“Paskutinės Hitlerio Dienos?” 
Kurie neskaitėte, pražiūrėjote 
nepaprastai svarbias informa
cijas apie naciškųjų pasiutė
lių galą. Jokiame kitame lie
tuviškame laikraštyje iki šiol 
nebuvo taip įdomiai pavaiz
duotas tasai audringas ir siau
bingas istorijos laikotarpis.

Republikoniško dienraščio 
N. Y. Tribūne kolumnistai 
broliai Alsopai labai skundžia
si padėtimi Washingtone. Ten 
esanti uždėta naujos mados, 
bė^jjjįmi biauri cenzūra vi
siems korespondentams. Nors, 
tiesa, sako, nėra įvestos for
malios cenzūros, bet ant re
porterių ir korespondentų pa
daromas toks spaudimas, jog.

minimumą iki 
dolerio valandai, kaip tai 
siūlė demokratai. Nors uni
jos tuomi nepilnai paten
kintos, kadangi jos reika
lavo $1.25 minimumo, CIO 
vadas Reutheris išsireiškė, 
kad tai visvien nemenkas 
laimėjimas.

Dabar tik laukiama, kad 
Kongreso atstovų butas nu
balsuotų panašiai ir preži-. 
dentas patvirtintų. Tokiu

atsitikimu daugiau kaip du 
milijonai darbininkų gautų 
aukštesnes algas, nes Įsta
tymas to reikalautų. Tai 
yra darbininkai audyklose, 
drabužių siuvyklose, saldai
niu fabrikuose, — vis Pie- 
tuose — kur didelė dalis 
darbininkų uždirba mažiau, 
negu dolerį per valandą.

Reutheris pareiškė spau
dos atstovams, kad CIO da
bar laukia atstovu buto 
“tokio pat greito nutarimo, 
kaip buvo padaryta Sena
te.”

Vakarų Vokietija principiniai jau 
sutiko derėtis su Tarybų Sų junga

Peronas uždraudė Dievo Kūno 
procesiją, kunigai nenori klausyt

Buenos Aires. — Argen- grįžta garsusis boksininkas 
tinos valdžia uždraudė ka
talikams laikyti tradicinę 
Dievo Kūno dienos procesi
ją šį šeštadienį, nes valdžia 
numatė, kad klerikalai tą 
eiseną pavers politine anti- 
neronistine demonstracija. 
Bet kunigai atsisako klau
sytį. Jie paskelbė, kad pro
cesija įvyks, su leidimu ar 
be. Klerikalai sako, akd 
bent 250,000 tikinčiųjų su
sirinks Plaza de Mayo 
aikštėje ir aplinkinėse gat
vėse.

Peronistai paskelbė, kad 
šeštadienį šalin iš Japonijos

Pascualas t Perezas, kuris 
rungtynėse apsaugojo čem
pionatą. Originaliai jis tu
rėjo sugrįžti penktadienį ir 
peronistai rengė jam masi
nį sutikima aerodrome, nes 
ir Dievo Kūno dienos pro
cesija buvo numatyta penk
tadieniui. Vėliau klerikalai 
perkėlė procesijos datą šeš
tadieniu. Norėdami ati
traukti kuo daugiau žmo
nių nuo klerikalų, peronis
tai telegrafavo Perezui, įsa
kydami jam atidėti grįžimą 
vienai dienai...

Paskutiniai pranešimai
Saigonas. — Pietų Viet

namo premjeras Diemas sa
ko, kad jo valdžia neturi 
plano atsakyti šiauriniame 
Vietnamui apie rinkimus 
visoje šalyje, kaip to’ rei
kalauja Ženevos susitari
mas. Diemas bijąs, kad jis 
tokius rinkimus pralaimė
tu.

Maskva. — Nehru tarėsi 
su Molotovu, paskui su Bul- 
ganinu ir Chruščiovu. Vė

Kongreso atstovų buto lišu jis padėjo vainikų Le- 
zia jau su i o dei e is su u2sienio reikalų komisijos nino-Stalino mauzoliejuje, 

streikuojančiais gelezinke- pirmininkas James p. Ri-|aplankg Stalino vardo au- 
leciais.chardas sakė, kad reikia tomobilių fabriką ir kitas

jie nė nedrįsta patiekti visuo
menei faktus, kuriems neprita
ria mūsų vyriausybė.

Vadinasi, spaudos laisvė bai
giasi tuomi, kad iš tos spar
dos nebegalima išgirsti tiesos.

palikti pačiam prezidentui 
Eisenhoweriui sprendimą, 
ar ateityje duoti pagalbą 
Jugoslavijai.

Bonna. — Vakaru Vokie
tijos kabinetas laikė savo 
posėdį ir paskelbė, kad Va
karų Vokietija patenkinta 
Tarybų Sąjungos pasiūly
mu derėtis dėl normališkų 
diplomatinių, prekybinių ir 
kultūrinių santykių įsteigi
mo. Neoficialiai taipgi pa
skelbta, kad Adenauer is 
principiniai priima tarybinį 
kvietimą vykti Maskvon.

Bet Vakarų Vokietijos 
kancleris planuoja vykti 
Maskvon tiktai po Keturių 
Didžiųjų konferencijos, o

Spellmanas ragina melstis 
už “Argentinos kankinius”

New Yorkas. — Kardi
nolas Spellmanas paskelbė, 
kad liepos 3 dieną New 
Yorko arkivyskupijoje ka
talikų bažnyčiose bus sako
mos specialės maldos už 
“komunistiniuose kraštuose 
p e r s e k jojamus tikinčiuo
sius.” Jis sakė, kad ta pa
čia proga maldos bus sukal
bamos ir už “Argentinos 
kankinius, vyskupus, kuni
gus ir tikinčiuosius pasau
liečius, kurie persekiojami 
Perono valdžios Argentino
je.”

Spellmanas sakė, kad Ar
gentinoje viešpatauja “ti
roniška priespaudą.”

Indijos premjero Nehru at
silankymas Tarybų Sąjungon 
skaitomas nepaprastos istori
nės svarbos įvykiu. Jis ten bu
vo sutiktas ir priimtas taip, 
kaip pirmiau nebuvo sutiktas 
joks užsieninis diplomatas. Tai 
įrodymas gerų, draugiškų san
tykių tarpe tų dviejų kraštų. 
Nehru1 vaidmuo tarptautinėje 
diplomatijoje labai svarus. Jis 
pats tą žino, ir tą pripažįsta 
tarybinė vyriausybė.

Ar Nehru atsilankymo pro
ga įvyks tarpe Indijos ir Ta
rybų Sąjungs kokių nors pasi
tarimų ir susitarimų, nieko ne
sakoma. Nesinori tikėti, kad 
jo misija tesiektų pamatymo 
socialistinio krašto.

Buenos Aires. — Argen
tina skelbia, kad jos armi
ja įsteigė karinę bazę 
Antarktikoje, Louis Filiupe. 
pusiasalyje. Argentina lai
kosi nuomonės, kad visas 
Antarktikos kont i n e n t a s 
priklauso jai, bet britai, 
norvegai ir kiti savinasi 
dalis to kontinento, kur ir 
jų ekspedicijos lankėsi. 
Amerika laikosi nuomonės, 
kad Antarktika niekam ne
priklauso.

vietas.
Londonas.—Naujasis Bri

tanijos parlamentas pradė
jo savo posėdžius.

Washingtonas. — Ameri
kos Kristaus Bažnyčių Na- 
cionalė Taryba (jungianti 
protestantų sektas) svars
to pasiūlymą pasiųsti kuni
gų ir pasauliečių Tarybų 
Sąjungon.

Washingtonas. — Anna 
Louise Strong planuoja vėl 
vykti į Tarybų Sąjungą ir 
Kiniją, jeigu tik ji gautų •v V • ‘ • * * V A J >

duodama algą, kuri iškovo
ta, kaip apie “pašalpą.” 
Darbininkai, sako jis, ne
jaučia, kad Fordas jiems 
duos pašalpos, — jie jaučia, 
kad turi teisę į pilnų metų 
darbą, o jei ne, tai į pilnų 
metų algą.

Roma. — Sicilijos rinki
mų rezultatai nepadėjo, bet 
pakenkė Scelbai, sako laik
raščiai. Nors krikščionys- 
demokratai padaugino bal
sus, jie dabar silpnesnėje 
pozicijoje, nes jų sąjungi
ninkai, dešinieji socialde
mokratai, sunkiai pralaimė
jo. Dabar Scelba turės la
biau remtis dešiniaisiais, 
kas labiau nustatys prieš, jį 
liberališkėsnį jo partijos 
sparną.

Eisenhoweris teiktusi būti 
kiek ilgiau konferencijoje

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris buvo 
spaudos konf e r e n c i j o j e 
klaustas, ar tai jis iš tikrų
jų pageidauja, kad Keturių 
Didžiųjų konferencija pasi
baigtų po trijų dienų dery-

Ne, sakė prezidentas, jis 
pabūtų ir dieną ilgiau, jei
gu to reikalautų pasaulinės 
taikos dalykas.

Gerai informuoti šaltiniai 
sako, kad pakelyje j Žene
va Eisenhoweris sustos 
Londone, kur “Trys Didie
ji” laikys savo pasitarimą.

Saarbruecken. — Genise- 
nauer anglies kasykloje 
(Saaro srityje) tunelis 
įgriuvo ir 10 angliakasių 
buvo palaidoti po akmeni
mis.

pasą išvažiavimui iš Ame
rikos, Ji jau turinti užti- 
krinifrią, kad gaus įvažiavi
mo yizas į tas šalis.

Detroitas. — UAW-CIQ 
vadas Reutheris sako, kad 
Fordo kompanija neteisin
gai perstato reikalą, kai 
kalba apie nedarbo laiku

Jugoslavijos ambasadorius 
išskrido Liaudies Kinijon

Belgradas. — Pirmasis 
Jugoslavijos ambasadorius 
Liaudies Kinijai, Vladi
miras Popovicas, iš skri
do į P e k i n g ą . Ten jis 
pribus po kelių dienų. Po
povicas yra buvęs Jugosla
vijos parlamento užsienio 
reikalų komisijos pirminin
kas. Jis skaitomas svarbiu 
diplomatu. Jo paskyrimas 
pabrėžia svarbą, kurią Ju
goslavija mato santykiuose 
su kinais.

ORAS NEW YORKE 
Apsiniaukę, kiek šilčiau.

Teisingumo departmentas vis 
atsisako išleisti Cl. Jones

Teisingumo departmento 
paroles komisija atsisakė 
išleisti iš kalėjimo komu
nistų veikėją Claudia Jones. 
Komitetas, kuris specialiai 
sudarytas, kad ginti negrų 
pažangiečių vadus, reikala
vo jos išlaisvinimo, kadan
gi ji pavojingai serga ir 
randasi kalėjimo ligoninėje.

Pareiškimai už Claudia 
Jones išlai s v i n i m ą buvo 
gauti ir iš užsienio: nuo 
specialaus komiteto Londo
ne, nuo vienos mokyklos 
Leipcige (Rytų Vokietijo
je) ir daugiau.

ne anksčiau, kaip tai pagei
davo Sovietai. Sovietai sa
vo kvietimo notoje reiškė 
pageidavimą, kad Adenaue
ris atvyktų artimiausioje 
ateityje, kak buvo supras
ta, — prieš Keturių Didžių
jų pasitarimus.

Vak. Vokietijos spaudos 
skyriaus viršininkas Ed
mundas Forschblachas pa
reiškė, kad kancleris Ade
naueris “su pasitenkinimu”'-,, 
priima kvietimą. .'
Trys partijos patenkintos

Trys didžiausios Vakarų 
Vokietijos partijos išreiškė 
savo pasitenkinimą dėl ta
rybinio kvietimo. Prie val
džios vairo stovinti krikš
čionių demokratų partija 
sako, kad kvietimas prisi
deda prie pasaulinių santy
kių gerinimo. Panašiai iš- 
sireiškia valdiškoje koalici
joje su krikdemais daly
vaujanti taip vadinamų lais
vųjų demokratų partija.

' Opozicijoje stovinti soci
aldemokratų partija dar 
aiškiau pasisakė už dery
bas su Tarybų Sąjunga. So
cialdemokratai sako, kad 
Adenaueris turi nė tik vyk
ti, bet vykti kuo greičiau
siai, dar prieš Keturių Di
džiųjų konferencija.

(Washingtone preziden
tas Eisenhoweris buvo 
klaustas, kaip Amerika at
sineša į Maskvos - Bonnos 
derybas. Jis atsakė, kad 
Amerika pilnai pasitiki 
kancleriu Adenaueriu ir jo 
nutarimais.)

Denverio laikraštis ragino 
persvarstyti Smitho įstatą

Denver. — Vietinis “Den-' 
ver Post” vedamajame 
straipsnyje sako, kad 
aukščiausias teismas būti
nai turėtų persvarstyti i 
Smitho aktą. Laikraštis sa
kė:

“Septyni kalt i n a m i e j i 
(Denverio komunistai) bu
vo apkaltinti ne bandyme 
nuversti valdžią. Vietoje 
to, jie buvo apkaltinti kon- 
spiravime raginti ir mokin-^ 
ti nuversti valdžią. Jų nu
sikaltimas, taigi, buvo ne 
jėgos veiksmai, o vyriau
siai revoliucinės kalbos. 
Kalbos laisvė yra garantuo
jama Teisių Biliuje.”

Seoulas.—Fašistiniai ele
mentai čia surengė demon
straciją prieš Japoniją, rei
kalaudami, kad Amerika 
nepadėtų tai “pro-komunis- 
tinei” šaliai. Nors de
monstracija buvo valdžios 
įkvėpta, vėliau įvyko susi
rėmimų tarp policijos ir de
monstrantų, kurie norėjo 
pasiekti Rhee rūmus.
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Dft. NATHAN GAUS PASPORTĄ!
KOVOJE DĖL pilietinių teisių išlaikymo Amerikoje, 

didžiulės reikšmės turi Otto Nathan laimėta kova dėl 
gavimo pasporto.

Mes aną dieną čia pat platokai išdėstėme tos Na
gano bylos esmę. Prieš pustrečių mėtų mokslininkas 
Nathan prašė valstybės departmentą duoti jam pas
pirtą, kad jis galėtų vykti į Europą, bet vis nedavė! 
Valstybės departmentas, atmesdamas jo prašymą, pa
reiškė, būk Dr. Nathano išvykimas užsienin “pakenktų 
geniausiems Jungtinių Valstijų interesams”!...

Tuomet aplikantas kreipėsi į teismą; teismas įsa
kė valstybės departmentui išduoti Dr. Nathanui paspor- 
tą. Valstybės departmentas kreipėsi į aukštesnį fėdera- 
lihį teismą, prašydamas, kad pastarasis atmestų žemes
niojo teismo nuosprendį. Šis teismas įsakė valstybės 
departmentui kuo veikiausiai visą reikalą baigti: pra
vesti tyrinėjimus, apklausinėjimus ir po to nutarti — 
duos jis aplikantui pasportą ar neduos; visa tai valsty
bės departmentas turįs bėgyje dešimties dienų atlikti 
ir pranešti teismui, ką padarė.

Valstybės departmentas, neturėdamas jokių įrody
mų, kad Nathan yra “blogas žmogus,” nusigando teis
ino nutarimų ir pranešė: mes duosime jam pasportą. 

“tegu vyksta jis, kur nori!
Dabar Dr. Nathan sako, kad šis valstybės depart- 

mento- “aukštyn kojomis apsivertimas” turėtų privesti 
nriė to, kad šimtai kitų amerikiečių, norinčių vykti už
sienin, kuriems nebuvo duotas ligi šiol pasportas, dabar 
tui’ėtų jį gauti, turėtų susilaukti teisės išvykti ten, kur 
jie nori.

Profesorius mano, jog jo laimėjimas turėtų būti ki
tų šimtų amerikiečiu laimėjimu!

Sutinkarne, taip turėtų būti! Bet ar taip bus?!

NEHRU VIZITAS MASKVOJE
INDIJOS MINISTRŲ PIRMININKAS Nehru atyy- 

ko j Tarybų Sąjungą, kur jis praleis pusę mėnesio besi
svečiuodamas ir betyrinėdamas tos šalies žmonių gy
vėjimą.

Tai pirmas to vyro vizitas Tarybų Sąjungoje.
Kaip rašo spaudos korespondentai, Nehru Maskvo

je buvo sutiktas, kaip nei joks kitas svetimšalis: entu
ziastiškai, iškilmingai ,draugiškai.

Sostinės gatvės buvo užplūstos žmonių, viršuj ku
rių buvo miškas gėlių, suneštų svečiui pagerbti .

Atviras automobilius, kuriuo Nehru vyko su tary
binių respublikų premjeru Bulganinu, vos prasimušė 
pro siaurą takelį, gatvėse žmonių paliktą. Patys žmonės, 
tačiau, palaikė tvarką ir drausmę. Ir tas faktas, kad 
maskviečiai be milicijos pagalbos tvarkiai priėmė svečią, 
užšiehiriės spudos korespondentus labai nustebino.

Netenka nė sakyti, kad Nehru šiltą priėmimą ras vi- 
cūr, kur tik jis toje socializmo šalyje keliaus.

Kodėl mes taip manome?
Mes manome taip todėl, kad Nehru vizitas yra su

sijęs su taikos sutvirtinimo reikalu. Nehru vyko Mask
von! nė kokiems teh tdi’p Indijos ir Tarybų Sąjungos ne
susipratimams išspręsti, o vyko tam, kad dar labiau su
cementuoti tarp tų dviejų kraštų žmonių prieteliškumą.

Indija—milžiniška šalis. Po Kinijos Liaudies Res
publikos, ji yra pirma gyventojų skaičiumi, nes jos gy- 
vėhtojų skaičiūs siekia vifš‘ 350,000,000 žmonių!

Indijos vyriausybė, kurios priešakyje NehrU stovi; 
vaidina milžinišką vaidmenį pasaulyje. Ji Stoja už tai
kų-. Ji hoi’i, kad kiekvienas nesusipratiimas turėtų būti 
išspręstas derybomis, o nė ginklu; ne karu. Ji stoja už 
tai, kad Kinijos Liaudies Respublika būtų juo greičiau 
įsileista į Jungtines Tautas.

Argi ne to paties trokšta, argi ne dėl to paties ko
voja it Tarybų Sąjunga?

Tūlais atžvilgiais Nehru gyvenimas ir veikla yra 
labai.panagus į Tarybų Sąjungos pareigūnų gyvenimą 
ir veiklą. Kaip pastarieji ilgai kovojo ii; kentėjo kovo
dami už tai, kad jų šalis būtų laisva ir gyventų gerbūvyje, 
taip ir Nehru: jis kadaise buvo kalintas, persekiotas tik 
už tai, kad kovojo už Indijos nepriklausomybę, už švie
sesnį gyvenimą savo šalies žmonėms. Ir jis laimėjo.

Tiesa, Indija nėra socialistinė, ji dar gyvena kitokį 
gyvenimą, negu Tar. Sąjunga; bet Nehru yra ne kartą 
pasakęs, jog ir Indija neišvengiamai pasirinks socialis
tinį kelią.

Jau seniai yra žinoma, kad Indijos, vyriausybės par- 
seigūnai tariasi su tarybiniais ekspertais dėl statymo .di
džiųjų fabrikų, kurie nepriklausys privačiams kapita
listams, o bus visuomeniniai.

• ; Tenka manyti, kad po šito Nehru vizito tarp Ta
rybų Sąjungos ir Indijos žmonių ryšiai dar labiau su
tvirtės; O tai eis naudon viso pasaulio taikos trokš
tantiems žmonėms.
2 puti.—Laisvi (Liberty)-Penktad., birželio (June) 16, 1955

Žmonės stoja j rikiuotę
Šiandien į mokyklą atėjo’ 

naujais mokinys, išblyškęs 
berniukas įdėmiai klausėsi 
Kauno' Aklųjų mokyklos 
fnokšlo dalies vedėjo A. 
Baltramiejūno žodžių apie 
tai, kad mokykla jį išmo
kys daugelio naudingų da
lykų, paruoš gyvenimui. 
Berniukas apako dUr visai 
neseniai. Kada gydytojas 
jo motinai pasakė: “Jūsų 
sūnus nematys,” vaiką apė
mė siaubas. Juk jis 
norėjo mokytis, kada 
tapti mokytoju... O 
bar...

—Berniuk, ateik čia. 
kis šalia manęs. Aš
papasakosiu apie savo gy
venimą,—-šiltai pasakė mo-j 
Lirl-ninc!-- Ač fnirv Lain '

nors 
da-

tau

ir tu, nematau. Bet aš ne
sijaučiu nelaimingas. Aš 
tvirtai žinau savo vietą gy
venime. ..

.. .Antanas Baltramiejų- į 
nas apako dar būdamas1 
vaikas. Baltramiejūno mo
tinai, dvaro kumetei, gydy
ti sūnų nebuvo už ką. Apy
linkės buožės šaipėsi: “Vėl 
vienas ubagas užsikars ant 
mūsų kaklo.” Sunkesnis 
už akmeni buvo berniuko 
kelias... Viską pakeitė Ta
rybų valdžios Lietuvoje su
kūrimas. Jam buvo duota 
teisė mokytis, teisė į pilna
vertį gyvenimą. * Ir štai, 
prieš porą metų jis baigė 
aukštąjį/mokslą...

Kauno Aklųjų mokyklo
je mokosi 140 mokiniu. Čia 

. jie suranda antruosius sa- 
■ vo namus. Valstybė aprū- 
i pina juos maistu, drabu- 
; žiais, bendrabučiu, duoda 
' galimybę įsigyti mokslą.

Suskamba skambutis. 
“Draugai, jokio nuolaidžia
vimo mokiniams dėl aklu
mo... Jie turi visą laika 
jausti pilnaverčiais moki
niais,” — paskutinį karta 
perspėja pedagogus moky
klos direktorius Kasperavi
čius.

Mokytojai Veisbutienė, 
Nikolskaja, Paznanskas, 
Adomaitis, Ibenskas eina i 
klases, kur jie dėstys ma
tematiką, gamtą, lietuvių; 
rusų kalbą, visa tai, ko rei- 
kalauja normaliųjų viduri
nių mokyklų programa.

Dirbant mokykloje, tenka 
sutikti daug sunkumų. Dau
gelis mokymo metodų griež
tai skiriasi nuo normaliųjų 
mokyklų metodų.

Štai mes matematikos pa
mokoje. Čia nerandame nei 
įprastines juodosios lentos, 
nei kitų rašomųjų priemo- 

: nių. Mokiniai skaičiudja 
daigiausiai mintinai, ret
karčiais užsirašibėja aklų
jų naštų, tikrina sprendi
mus metaliniu lentelių bei 
“sparnelių pagalba.”

—Pagrindinis mūsų užda
vinys — kiek galima pil
niau išnaudoti visus moki
nių jūtimO organus, fctiriė 
galėtų moksliniai atstoti 
regėjimą, —- pasakoja gam
tos mokytoja Veisbutienė.

Pamokoje, norėdama kiek 
galint pilniau pateikti mo
kiniams žinias, ji naudoja 
daūg vaizdinių priemonių, 
augina daržoves, augalus; 
kalbėdama apie kokius nors 
gyvūnus ir augalus, paren
ka skaitymėlius iš. grožinės 
Ii teTa tū ros.

Duoti mokiniams žinių— 
tai dar ne viskas. Visas pe
dagogų kolektyvas privalo 
kovoti prieš įsipenėjusias 
buržuąžihės visuomenės pa
liktas pažiūras, kad akla-

sis — nereikalingas visuo
menėje žmogus, prieš mo
kinių pesimistines nuotai
kas.

Kada mokinys Ragenas 
atėjo į mokyklą, jo nuotai
ka buvo žemiau nulio. “Kam 
aš aklas reikalingas,” — 
kalbėjo jis. Net palikti mo
kyklą buvo sugalvojęs. Pe
dagogai, komjaunimo orga
nizacija turėjo daug darbo, 
šalinant tą nuotaiką, šiuo 
metu Ragenas — vienas ge
resnių mokinių, aktyvus vi
suomenininkas. O kai nese
niai “žvaigždutės” žurnale 
buvo atspausdintas jo apsa
kymas “Paskandintas spi
ningas” — nuotaika visiš
kai pagerėjo. Jis tvirtai 
surado savo vietą gyveni
me.

Nebuvusiam šioje moky
kloje galėtų atrodyti, kad 
joje negali būti veržlaus, 
audringo, jaunuoliško gy
venimo. Tačiau yra ne taip. 
Jeigu jūs užeisite po pietų 
į mokyklos salę, išgirsite 
muziką, dainas. Tai repe
tuoja choro ir tautinių šo
kių rateliai.

—Šiais rateliais didžiuo
jamės ne tik mes; bet ir vi
sas rajonas. Praėjusioje 
rinkiminėje kamp a n i j o j e 
beveik visuose rajono agit- 
punktuose teko pasirodyti, 
—aiškina ratelio vadovė — 
mokytoja Kaulakienė, žy
mią vietą mokyklos gyveni
me užima taip pat šachma
tininkų ratelis, kuris iš sa
vo barių tarpo išaugino 7 
trečio' ir 10 ketvirto sky
riaus šačh matininkų. 0 
Kauno miesto pionierių -: 
šachmatininkų varž y b o s e ' 
pernai laimėjo pirmą vietą.

Witkus ir Venus
Aną dieną vienas didžiojo 

New Yorko Central parko 
policininkas, pravažiuoda
mas automobiliu, stebėjo 
gerai pažįstamas statulas— 
škotų poeto Burnso, Scot- 
to. Bet staiga priešais jo 
akis sumirgėjo nauja, nie
kad nematyta, toje vietoje 
dar vakar nestovėjusi: iš 
balto akmens nukalta titiO- 
ga jauna gražuolė, meilės 
deivė Venus.

Policininkas, 
das yra Peter

bei šiaurės Azija vėl 
apdengtos ledais, ’ kaip 
daise buvo.

Kiek laiko ims tas

bus 
ka-

c

pro
cesas? Milijonai metų, sa
ko mokslininkai, tad,—ne
sirūpinkime.

Ugniakalnių kontrolė
Mokslas dar besurado, 

kaip galima būtų kontro
liuoti tigniakalnius - vulka
nus. Bet vienas japonų 
mokslininkas, profesorius 
Tsuneji Rikitake, išrado 
neblogą būdą, kaip iš anks
to atspėti jų išsiveržimus.

Numatyti, kad ugniakal- 
nis arti išsiveržimo, galima 
pagal visokius tiesioginius 
būdus: kartais tam tikras 
dundėjimas pasigirsta iš 
kraterio, pradeda išsiverž-

kurio var- 
Witkus (be 
buvo nuste

bintas. Jis tą Central Park 
kampą patruliuoja nuolat 
ir daug visokių dalykų ma
tė, bet niekad nematė, kad 
statula išaugtų pernakt.

Witkus telefonavo savo/______ , r_____ __ ___ _
stočiai ir atvyko seržantas, i ti dūmai ir garai, prieš tai, 
paskui ir leitenantas. At-| kaip išsiveržia deganti la- 

, va (ištirpusi mineralinė me
džiaga). Bet tie visi būdai 
netikri, nes kartais tų simp
tomų nėra, o kartais jie pa
sirodo, bet labai arti prie 
paties išsiveržimo, taip, kad 
nėra laiko trauktis.

Profesoriaus Rikitakės 
būdas daug tikslesnis. Jis 
surado, kad sušalusi lava 
turi savyje nemažai mag
netizmo. Bet, kaip visose 
magnetiškose medžiagose, 
magnetizmas mažėja, kai 
karštėja. Ir jis priėjo iš
vados: kodėl nenumatyti iš
siveržimą pagal magnetiš- 
kumą?

Išbandymui jis įsteigė 
magnetizmo tyrinėjimo sto
tį Miharos ugniakalnio šlai
te. Toje Stotyje, geriau pa
sakius urvė, kuris buvo iš
kastas šlaite, jautrūs in
strumentai registruoja 
magriėtizmą; Kuomet gi- i 
’iai, ugniakalnyje karšta la
va pradeda artintis prie 
kraterio, magnetizmas pra-j 
deda mažėti. Su laiku, sa-' 
ko prof. Rikitake,

paskui ir leitenantas. . 
sargiai apžiūrinėj ant Venų- j 
są, jie rado, kad ji pastaty
ta ant pedestalo, bet nepri
rakinta, nepriliedinta arba 
kitaip nepritvirtinta.

Policija pradėjo ieškoti, 
bet neturėjo nuovokos, kaip 
ta statula atsirado, iki ta 
patį popietį pradėjo aitvyk- 
ti fotografai, d su jais ir 
jauna mergina, atrodanti 
labai panaši į statulą. Pra
sidėjo fotografavimas ir 
policija pradėjo susivokti. 
Mergina pUtvirtino jų įta
rimą, kad visas dalykas bu
vo garsinimosi štuka.

Ta mergina, šokėja Nej- 
la Atės, pozavo skulptoriui 
Manca, kuris nukalė tą 
stovylą. Kai jinai jam pa
sakojo, kad ieško darbo 
kaip šokėja, jie sugalvojo 
šią pasigarsinimo štuką: 
skulptūra nakties metu bus 
nuvilkta į Central Parką, 
ten pastatyta, o kitą dieną 
laikraščių fotografai bei re^ 
porteriai bus pašaukti, ir 
Nejla A tęs pagarsės.

Velkant Venus nuo pede- 
Mokykloje taip pat yra cstalo, ji sudužo. Skulpto-

New Yorkas turės didžiausia 
pasaulio istorijoje pastatą

Didžiausias pasaulio isto\ 
rijoje pastatas, pralenkiant 
tis senovės Egipto Cheopso 
piramidę,r* bus pastatytas 
per ateinančius kelerius 
metus New Yorke. Tas di
džiulis pastatas išaugs virš 
dabartinės Pennsylvanijos 
stoties. Tai bus nauja sto
tis, o virš jos patalpos, ku
rios bus naudojamos viso
kioms komercinėms paro
doms, — “pastovi pasauli
nė paroda.”

Tame pastate bus 7,000,- 
000 kvadratinių pėdų grin
dų ploto. Aukštis bus 500 
pėdų. Pastatymas kainuos 
apie šimtą milijonų dolerių. 
Statys specialiai susidariu
si kompanija, kuri save va
dina “Palace of Progress, 
Inc.” Ją sudaro Pennsyl
vanijos geležinkelio firma, 
statybos firma Web & 
Knapp ir milijonierius Bil
ly Rose. >

metu Bruną Vechhio 
viena geriausių mo- 

gimnazijoje, kul’ią 
sesutės vienuolės

literatūros, jaunųjų gamti
ninkų, sportininkų rateliai, 
kurie taip pat gali pasi-j 
džiaugti savo laimėjimais.

Be vidurinės mokyklos 
kurso, mokiniai apmokomi 
taip pat mezgimo, pynimo, 
baldų apmušimo amatų, ku
riuos pramokę, jie gali būti 
įdarbinami pramonės kom
binatuose.

Visas mokyklos vadovų 
ir pedagogų darbas nukrei
piamas į mokinių nedarbin
gumo sumažinimą iki mini
mumo. !

Kuo galėjo būti anksčiau, 
buržuazijos metais, du 
draugai, mokslo pirmūnai 
B. Sodaitytė ir N. Kuolys? 
Klaidžiojančiais elgetomis, 
gatvės muzikantais. Dabar 
jie ruošiasi išeiti aukštąjį 
mokslą. O tokių kaip jie— 
daug.

Tarybinės liaudies rūpi
nimasis grąžino juos į pil
naverčių komunizmo staty
tojų rikiuotę.

B. Mockus

Beraštinijiimas Kinijoje bus 
panaikintas per 5-ius metus

Pekinas. — Kinijos prem
jeras Čou En-lajus atsišau
kė į komunistų partijos ir 
kitus veiklius kadrus kai
muose, skubinti panaikinti 
beraštingumą. Jis sakė, kad 
padidintomis pastangomis 
beraštingumas gali būti pa
naikintas per kokius penke
rius metus. Arti šimto mi
ll j bnū žmonių jau išmoko 
skaityti ii’ rašyti per kelius 
liaudies režimo metus, betM 
dauguma Kihįjoš gyvento
jų vis dar riėUaštiiigi,

Mergaitė išmesta iš klasės, 
nes ji “perdidelė gražuolė”

Iš Milano, Italijos, ateina 
tokio atsitikimo atpasakoji
mas.

17 
buvo 
kiniu
tvarko 
ursulietės. Ji gerai moki
nosi, gerai elgėsi, buvo ra
mi. Tik vienas dalykas ne
patiko ursulietėms, tai kad 
Bruną buvo perdaug graži. 
“Ji tokia graži, kad vaiki
nai negali nuo jos akių at
plėšti. Kitų klasių vaiki
nai ateina ir laukia, kad ji 
pasirodytų, kad ją pamaty
ti praeinant. Daug vaiki
nų nustojo mokytis, tik 
apie ją svajoja. Keli n$t 
nori žudytis, nes ii jų jie-

i paiso.” Taip pasakojo mo- 
! kyklos direktorė.

tiksliai;
bus galima apskaičiuoti, pašalinta. Bet jos tėvas, 

r______ kaip arti kati’šta lava, »tai advokatas, rengiasi eiti teis
ta: jos vardas ir nuotrau- yra^kiė’k diėnų ar valandų 
kos pateko į spaudą.

Patenkintas buvo ir po
licininkas Petras Witkus 
(jo originale pavardė gal 
buvo Vaitkus) kuris pareiš
kė spaudos atstovams:

“Tai buvo įdomiausia die
na mano tarnyboje.”
Kraštai skęsta, 
kliiūatas kinta

Geologai sako, kad 
nė Anglija, Šiaurinė 
cūzįja, visa Olandija 
sa Belgija su laiku atsiras 
po jūros dugnu. Bet tas 
atsitiks nė staiga, o laips
niškai, gal po tūkstančių 
metų. Pietinė Anglija skęs
ta apie pėdą į šimtmetį, 
Olandija apie 10 colių. Toks 
skendimas, žinoma, nebūtų 
pavojingas,, jeigu krantai 
originaliai būtų aukšti. Bėt 
Anglijos, Olandijos, Flari- 
drijos ir Šiaurinės Prancū
zijos krantai labai žemi, 
ypatingai Olandijos, kurios 
dalis net žemiau jūros ly
gio, atskirta nuo jūros spė- 
cialėmis užtvaromis, šliu
zais.

Klimatologai numato ki
tas bėdas. Jie sako, kad 
laipsniškas klimato šiltėji
mas šiaurinėje hemisferoje 
tirpdina vis daugiau sniego 
ir ledo, kas kelia jūros ly
gį. Tai pavojinga konti- 
hentams.

Mokslininkai nežino, ko
dėl klimatas laipsniškai šil
tėja. Bet jie mano, kad tas 
procesas tęsis, iki visa Ka
nada ii’ Sibiras bus beveik 
tropiški kraštai. Paskui

rius Manca beveik apalpo. 
Bet šokėja buvo patenkin-

iki išsiveržimo.
Labai galimas dalykas, 

kad tokias stebėjimo stotis 
įrengs ir prie kitų aktyvių 
ugniakalnių, kaip tai prie 
Vezuvijaus Italijoje, prie 
Japonijos Fuži kalno ir tt.

M.

Dabar Bruną iš mokyklos

man. “Joks įstatymas ne
sako, kad būti labai gražia 
yra nusikaltimu Italijoje/’ 
sako jis.

Pieti- 
Fran- 
ir vi-

Turit žemą kraujo spauditrią? 
Džiaugkitės, sako daktaras

Mayo klinikos specialis
tas daktarai’ Walter C. Al
varez sako, kad žmonės be 
reikalo rūpinasi dėl žemo 
kraujo spaudimo. Žmonės 
yra įsitikinę, kad spaudi
mas turi būti normališkas. 
Jie bijo aukšto spaudimo ir 
bijo žemo, ir dauguma dak
tarų tai baimei pritaria. 
Kad aukštas spaudimas ga
li būti pavojingas, įrodymų ; 
yra tiek ir tiek, sako jis, 
bet niekas iki šiol neįrodė, 
kad pavojus yra ir žemame 
spaudime. 

’ fYra kaip tik atbulai, — 
Žemas špaudihias yra gero 
ir ilgo gyvenimo garantija. 
Žmonės, kurie turi žemą 
spaudimą, gali gyventi il
giau. Pagal dabartines me
dicinos taisykles, spaudi
mas 130 laipsnių yra per- 
žetnUs, bet yra atsitikimų, 
kad žmogus su daug ma
žesniu spaudimu, kaip tai 
100 milimetrų arba net 95; 
gyvėnti ilgtli, gali sunkiai 
dirbti, Sportuoti, sako jis.

Alvarezo patarimas yra:

Po 11 metų dezertyras 
pakliuvo į kariuomenę

New Yorkas. — Arthur 
Athens norėjo tarnauti avi
acijoje, o ne kitoje ginkluo
tų pajėgų šakoje. Kuomet 
jis lOJJ-tais metais buvo 
paimtas armijon, jis tyliai 
pasišalino iš Fort Knotf, 
Ky., ir niekad negrįžo.

Dvieji metai po to jis ve
dė, pakeitė savo pavardę j 
Joseph Trainer, susilaukė 
penketo vaikų ir ramiai gy
veno. Taip dalykai tęsėsi 
iki šios savaitės, kuomet ka
rinė policija užsukę į jo au
tomobilių agentūrą James- 
towne, New Yorke.

Arthur Athens dabar ar
mijoje, — kariniame kalėji
me, kur jis laukia teismo.

Pakvietė lošti futbolą,— 
ir užmušė visą rinktinę

Rangoonas, Burma.—Ka- , 
renai, kurie yra sukilėliai 
prieš Burmos valdžfą ir lai
ko autbnomihę sritį, pa
kvietė iŠ komunistų - liau- 
diečių valdomos srities fut
bolo rinktinę. Kuomet rink
tinė, susidedanti iš 11 lošė
jų, atvyko, karenai juos su-/ 
ėmė ir sušaudė džiunglėse.

prasidės laipsniško šalie ji-, turite žemą spaudi
mo procesas, iki visa Ėu-. M, meskite daktaravimąsi, 
topą ir šiaurės Amerika I gyvenkite ir džiaugkitės.

Kinijos operos teatrą^, 
kuris buvo įsteigtas 1,200 
mėtų atgal ir nuo to laiko 
niekad neapleido Kinijos, 
zL’z/r gastroliuoja 1 Pat#-dabar 
žįtįje.



LOWELL, MASS
(Pabaiga) je ne tik, kaipo dainininkas

Šolmhsko kalba buvo labai bet ir kaipo dabartinis L.L.D. 
gera^ ir svečiams patiko visais Centro 
atžvilgiais. Ypatingai, kuomet 
taip seniai bebuvo girdėta, 
žmonės norėjo ką nors išgirs
ti, ir jie labai ramiai klausėsi, 
rodos, įsitėmydami kiekvieną 
žodį.

Po prakalbų ir vėl klausė
mės *gražių danelių, 
programos buvo taip 
H, kaip ir pirmoji.

reKO pastebėti, jog 
mokaitė yra netik puiki daini
ninke, bet ir gera lošėja. Jos 
nudavimas dainuojant priduo
da daug grožio dainavimui. 
Jos abi, Onutė ir Mildutė, tu
ri tą gražų talentą.
» Kvartetas labai vykusiai su
dainavo vieną ukrainiečių dai
ną. Vėliau sudainavo “Jungti
nių Tautų Maršą.’’ Tą dainą 
kvartetas sudainavo labai gra
žiai. Taip puikiai, taip vyku
siai, kad žmones sukilę am 
kojų plojo ir plojo iki karš- 
čiausio įkaitimo. To sudainavi- 
mo ^iekad nepamiršime!

Visa ^programa buvo labai 
puikaus1 turinio. Ji 
valandos laiko tik 
klasikine muzika.

Pabaigoje ’buvo 
patys menininkai pasakyti, ko 
jie nori iš savo įspūdžių. Tai 
buvo, kaip ir naujas dalykas 
pas mus pravestas. Pirmiau 
tas nepraktikuota. Būdavo dai
nininkai, užbaigę programą 
lyg ir nuslinkstą tik sau susi
kaupę. Gi dabar buvo labai 
gražu šį-tą iš jų išgirsti kal
boje. Jie visi išsireiškė, jog jie 

! džiaugiasi čia atvykę ir jiems 
buvę labai smagu visą vakarą, 
ir kad teko susipažinti su šios 
apylinkės žmonėmis.

Draugas Grybas savo kalbo-

i*

i

f

Ši dalis 
pat dak

O. Stel-

tęsėsi virš 
dainomis ir

iššaukiami

sekretorius, pagyre 
mūsų 44-tą kuopą ir jos narius 
už gerą veikimą, kuomet tik 
šiais metais kuopa jau antrą 
tokį gražų parengimą surengė 
ir gavo jau 2 naujus narius.

Draugas J. Jeskevičius, iš 
Wiorcesterio, pagarsinęs spau
dos pikniką—liepos 3-4 d.d., 
kuris įvyks Montello, Mass., 
kaipo L.L.D. 7-tos Apskrities 
sekretorius, irgi pagyrė mūsų 
kuopą. Jis pareiškė: “Mes, 
usteriečiai, nuo šio įvykio Lo- 
welly, pakeisime savo pirmes
ni tarimą. Jei loveliečiai šian
dien sukėlė vien aukomis 
$127.50, tai mes vietoj pasi- 
brięžtų penkių šimtų Laisvės 
fondui, eisime aukščiau — iki 
$1,000,’’ jis užakcentavo. Jam 
publika labai karštai suplojo.

O muTns, girdint draugu 
įvertinimus mūsų mažos kolo
nijos darbuotės, buvo malonu 
klausytis.

Taip, lovreliečiai pasirodė 
neblogai su aukomis, bet galė
jo būt ir dar geriau.

Mes linkę manyti, jog dar 
bus galima gauti ir daugiau 
aukų. Juk dar ne visi prisidė
jo. Mes žinome, kas dar savo 
“velykinės’’ neatlikęs ir dėl to 
“išganymo neras.’’ Mes juos 
matysime ir draugiškai pasi
kalbėsime. Juk jie ne prasčiau 
supranta reikalo svarbumą. Be 
to, pats parengimas davė — 
virš pu'sę šimto. Ar tai ne 
gražu ?

LABAI AČIŪ VISIEMS

Gerbiamiems menininkams 
už taip gražią dainų ir muzi
kos programą. D. M. šbloms- 
kui už gerą kalbą ir atlikimą 
geros užduoties aukų parinki-

me. Draugėriis gąspadinėriiš, 
K. Urbonienei ir J. Gicevičie- 
nei, už jų rūpesčius ir darbą. 
Už labai vertingą patarnavi* 
mą prie stalų : Enimai Chula- 
dai, Ann and your friend. 
Thank you very much! Ačiū 
visai publikai už atsilankymą 
ir tuomi mums gražų pagelbė
jimą! !

Ačiū K. ir J. Bulaukams už 
gerą nakvyrię O. Stelmokaitei 
ir M. Stensler. M. ir K. čiula- 
dams už priėmimą nakvoti D? 
M. šolomsko ir T. Kaškiau- 
čiaus. U. J. Daugirdams už 
nakvynę J. Grybui ir P. Bale- 
vičiui.

Virš suminėti lovveiliečiai 
džiaugėsi, turėję pas save ma
lonius svečius.

širdingai ačiū už dovanas 
dėl manęs!! Gavau pinigines 
dovanas nuo draugo J. Grybo 
ir nuo kito draugo. Čia vietoje 
gavau nuo T. Kaškiaučiaus. 
Labai širdingai ačiuoju jiems, 
mieli draugai! Taipgi ačiū 
draugui D. M. šoloms.kui už 
drabužinę dovaną.

Vakaras buvo labai puikiąį 
įvykdytas dėl to, kad visi be- 
nuilsimo darbavomės sutarti- 
i ai. Aukojusių vardai bus pa
skelbti atskirai.

J. M. Karsonas

Nashua, N. H.
Joseph Eger is tapo antrą 

kartą išvežtas į ligoninę antra
jai operacijai. Jis yra Massa
chusetts Memorial Hospital, 
780 Harrison; Ave., Boston, 
Mass.

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

PASKUTINĖS HITLERIO DIENOS
(Pagal vokiško karininko Gerharde Boldto apsakymą) 
(Tąsa)

Dakrir jis sutiko, kad 9-ji armija, ku
ri, būffcmą jau kelias dienas apsupta, 
tebekovoja prie Oderio upės, atsitrauk
tų prie Berlyno. Ji turi prasimušti prie 
Venko, bet šis įsakymas pavėlavo ma
žų mažiausia penkiomis dienomis. Nu
matyto tikslo pasiekė tik nedidelės, vi
siškai išsekusios, nekovingos grupės. 
Kada aš, pabėgęs iš Berlyno, po 7 die
nų ėjau į pietvakarius per Treienbrice- 
no ir Juterbogo miškus, pamačiau bai
sų vaizdą. Šiuose miškuose liko nepa- 
laido'ti tūkstančiai 9-sios armijos ka
rių lavonų. Jos paskutinis kančių ke
lias buvo nuklotas lavonais, sudaužy
tais automobiliais, mestais ginklais ir 
apranga.

Po pasitarimo mes sutikome Hanną 
Rčič. Jau du kartus ji mėgino išvežti 
savo lėktuvu sužeistąjį generolą - 
maršalą von Greimą, bet kaskart 

' priversta pasilikti dėl per sunkios 
lerijos ugnies.

Popiet buvo pristatytas mažas, 
nas berniūkštis, kuris pamuše rusų tan
ką. Hitleris didžiai iškilmingai prisegė 
Geldtinį kryžių prie jo mundierio, ku
riame. berniukas skęste skendo, o pas
kui tfel nusiuntė į beprasmišką kovą 
Berlyno gatvėse.

Grįždami į mūsų buveinę, mes su 
Freitagu ir Veisu kalbėjome apie šį 
epizodą,- kuris mus visus labai papikti- 
rid. Mės Visi btivorire karihinkai, kurie 
ilgą laiką gyveno vieną gyvenimą su 
vėlkiriricia arini ja, ir mes nebuvome 
pratę slėptis kautynių rrietū. Dabartine' 
padėtis buvo nepakenčiama. Mes buvo
me taip įsigilinę į mūsų pašnekės}, kad 
nepastebėjome, jog mūsų kalbų klau
sėsi priėjęs Bormanas. Jis stojo tarp 
mūsų, su globojančia veido išraiška, pa
dėjo rankas Freitagui ir man ant pe
čių ir pradėjo kalbėti apie Venko ka- 
fiuomenę ir apie greitą Berlyno išva
davimą. Paskui savo įprastu netikro 
patoso tonu pridėjo: “Būdami ištikimi 
fiureriui, jūs esate su juo sunkiausio
mis valandomis. Ši kova bus greit 
pergalingai baigta, ir jūs užimsite vals- 

aukštus postus ir kaip atlygini- 
irią užvilkima tarnavimą gausite dva
rus^. Jis maloniai nusišypsojo mums 
ir tvirtai žengdamas nriejb toliau. Aš 
biivau taip apstulbintas, kad negalėjau 
nė žodžio ištarti. Man buvo koktu ir 
pikta. Vadinasi, mes vykdome savo

feld- 
buvo 
arti-

pareigą dėl dvarų! Bet nejaugi Šian
dien, balandžio 27 d., jis galėjo rimtai 
kalbėti apie “pergalingąjį galą”? Kaip 
dažnai, klausydamasis jo, Gebelso, Ge
ringo ir kitų Hitlerio artimųjų žmonių, 
aš pats save klausinėjau, ar jie tikrai 
tiki tuo, ką kalba. Arba visa tai buvo 
velniškas apsimetimo didybės manijos 
ir kvailumo mišinys?

Vakare Berlyno komendantui buvo 
leista atvykti pas Hitlerį pranešimo. 
Bormarias, Krebsas ir Burgdorf as stovė
jo Hitlerio užpakalyje, kol Veidlingas. 
sakė maždaug štai ką: Venko armija 
tiek žmonėmis, tiek ir savo technika 
per silpna netgi, tam, kad išlaikyti jos 
atkovotą barą į pietus nuo Potsdariio, 
jau nekalbant apie prasimuširną į Ber
lyno centrą. Šiuo momentu Berlyno įgu
la dar pajėgtų prasiveržti į pietvaka
rius prie Venko armijos. “Fiureri, — 
tęsė Veidlingas, — dedu galvą, kad jūs 
sveikas išsikapstysite iš Berlyno. To
kiu būdu sostinė galės išvengti galu
tinės naikinamosios kovos”. Bėt Hitleris 
nesutiko. Sekančią dieną, kai Aksma- 
nas buvo pasiūlęs tą patį ir kiekvieno 
“Hitlerio jaunimo” nario gyvybe ga
rantavo, kad fiureris turės patikimus 
palydovus, Hitleris vėl nesutiko.

Po kalbų apie tai, kad iš Venko ne
betenka laukti pagalbos ir kad Hitle
ris nenori prasiveržti iš Berlyno, slėp
tuvėje įsiviešpatavo tikros “pasaulio pa
baigos” atmosfera. Kiekvienas stengėsi 
paskandinti savo neviltį alkoholyje. Pa
sirodė geriausieji vynai, likeriai ir 
skanėstai. Rūšyse ir metropoliteno pa
talpose gulėję 
rejo alkiui ir 
nors kai kurie 
rus nuo mūsų, 
aikštės stotyse, 
kėjo upėmis.

Apie antrą valandą nakties aš visiš
kai išvargęs atsiguliau ant lovos, kad 
bent kelioms valandoms galėčiau už
migti ii* viską pamiršti. Gretimoje pa
talpoje ūžė. Ten prie buteliais apkrau
to stalo sėdėjo Bormanas, Krebsas ir 
Brirgdorfas. Po kokių dviejų valandų 
apatinėje lovoje gulėjęs Berndas paža
dino mane šiais žodžiais: “Tu daiig kį 
praleidi, mielasai, tik pasiklausyk, kris 
ten vyksta”. Aš pasikėliau ir įsiklau
siau Burgdorfas rėkė Bormanui:

(Bus daugiau)

sužeistieji nieko netu- 
troškuliui numalšinti, 

buvo per kelis kilomet- 
požeminėse Potsdamo 

— užtat čia vynas te-

. '*5 v*

Mass* valstijos lietuvių 
piknikas birželiu 12 d.

Taip užvadiname šį pa
vasarinį pikniką, nes čia 
gyvuoja visos . pažangiųjų 
lietuvių didžiosios organi
zacijos: Literatūros Drau
gijos, Susivienijimo ir Me
no Sąjungos apskritys. 
Taipgi1 Pažangiųjų Moterų 
Sąryšio klubai bei komite
tai.

Visų tų organizacijų ben
dras komitetas ir rengia 
kas metai šitokį pavasarinį 
pikniką. Tai yra metinis 
bendras piknikas visų ap
skričių šioj apylinkėj.

Na, ir ve, visai arti tas 
piknikas — June 12, jau šį 
sekmadienį, Maple Parke, 
Methuen, Mass. Tai Law- 
renco su visa apylinkė lie
tuvių parkas. Teko - jame 
būti gegužės 29 dieną. Gal 
šiemet tas parkas puikiau 
sužaliavęs, negu kada nors 
pirmiau. Jis suspėjo šil
tame gegužės mėnesyje pui
kiausiai išbujoti savo ža
liais, net garbuotais lapais. 
Ko reikia, tai kad iš visų 
kolonijų skaitlingi būriai 
žmonių suvažiuotų į tą par
ką šį sekmadienį, birželio 
12, tai tikslas bus prisiek-

tas-ir mūsų svarbios orga
nizacijos sustiprintos, dva
siniai ir medžiaginiai.

Reikia rengtis visur rū
pestingai. Ne tik kad pa
čiam dalyvauti, bet žiūrėti, 
kad ir kiti galėtų nuvažiuo
ti ir dalyvauti, kad ir šis 
tradicinis piknikas būtų 
masinis. Juk nėra rengia
ma perdaug piknikų. Vie
nas — šis pavasarinis, an
tras bus liepos 3-4 dieno
mis spaudos piknikas Mon
tello, Mass., tai ir visos va
saros parengimai. Tiesa, 
worcesterieciai taipgi rengs 
dar viėrlį spaudos pikniką 
rugsėjo mėnesyj. Gi kiti 
bus tik lokalinio pobūdžio 
piknikai. Nors ir jie turi 
savč svarbius tikslus ir turi 
būti paremti.

Kaip ten bebūtų, bet šis 
piknikas bus pirmutinis pas 
mus šiais rimtais ir reikia 
kaip į tokj suvažiuoti skait
lingai, kad pradėti vasaros 
gyvavimą pilname smagu
me. Reikia išnaudoti va
saros patogumus, kad ge
imai sustiprinti sveikatą.

J. M. Kai’sonas

MONTREAL, CANADA
Reikalauja sulaikyti darbą 

laike atostogų
Statybos darbininkų uni

ja įteikė reikalavimus, są- 
ryšyj su atnaujinimu dar
bo sutarties, kad laike ato
stogų būtų sulaikytas dar
bas dviem savaitėm (nuo 
liepos 15 d. iki rugpjūčio* 
1 d.), taip kad statybos 
darbininkai tikrai gautų 
poilsio, o rie kaip dabar, 
nors darbininkai gauna už
mokėti 2% metinės algos, 
bet, jei kontraktoriai turi 
darbo, darbininkai turi 
dirbti. Taigi unija reika
lauja, kad būtų pakeltos al
gos 20 c. i valandą ir už 
atostogas būtų mokama 4% 
metinės algos.

Darbdaviai tokiems rei
kalavimams priešinasi, ypa
tingai stdaikyiriiii darbo lai
ke atostogų, ries, girdi, sta
tybos darbūs nenuolatinis, 
ypač žiemą, ir tūda dar
bininkai gali “pasilsėti.” 
Tačiau unija su tuo nesu
tinka, nes, sako, darbinin
kui, paleistam iš darbo, rū
pi pragyvenimas, o ne poil
sis. Dalykas pavestas spręs
ti arbitracinei komisijai. , 
Genėtai ligoninė persikėle

į naujus pastatus
Montreal General ligoni

nė, kuri turėjo du skyrių— 
Centrril ir Western Divi
sions—pereitą savaitę per
sikėlė į vienus naujus pa
status ant kampo Pifte ir 
Cedar Avenue. Su dideliu 
atsargumu perkelta ir visi 
ligoniai, jų tarpe ir vienas 
lietuvis, Jurgis Mikaliūnas.

Naujoji ligoninė, sakoma, 
dabar moderniškiausia me
dicinos įrengimais, Šiauri
niame AmeriKoš kontinen
te, o gal ir visarrie pasau
lyje. Turi 761 lovą. Ligo
ninės personalas kol kas 
pasilieka tas pats: 400 slau
gių, 100 nuolatinių gydy
tojų, 150 gydytbjų protar
piais ir 900 kitų.

Mielas skaitytojau
Liaudies Balso gegužės 20 

d. laidoj administracija at
virai, broliškai tarė žodį į 
skaitytojus, perstatant ti
krą laikraščio ekonominę 
padėtį ir atsikreipė į visus 
Liaudies Balso skaitytojus, 
rėmėjus bei simpatikus dėl 
vasarinės laikraščiui para
mos. . L

Ištekėjo
Gegužės 28 d. ištėkėjo Ju

lė MatulėviČiehė-Laužiukai- 
tė už Vaclovo Andrijausko.

Gimė
Charlie ir Tubby Repšiai 

susilaukė sūnelio. Motina 
ir naujagimis jaučiasi ge
rai. J.

So. Boston, Mass.
SUSIRINKIMAI IR LIAU

DIES CHORAS
Birželio 2 d. Darbininkų Su

sivienijimo 62 kp. ir LLD 2 
kp. .bendrai atlaikė susirinki
mą. Seniai So. Bostone turėjo
me tokį skaitlingą ir ^yvą su
sirinkimą. šios kuopos bendrai 
rengia pikniką liepos 31 die
ną Tautiškame Parke Montel
lo, Mass. Tad, bendrai apkal
bėjus, nustatėme pikniko die- 
notvarkį. į abi kuopas atsikė
lė draugė Vilkaitė-Repšiėnė; 
susirinkimas sveikino delnri 
plojimu naują'narę; susirinki- 
man atsilankė ir mūsų kasi
ninkas draugas Jankus, daf 
su didelėm ligos žymėmis; su
sirinkimas jam pareiškė užuo
jautą.

Kuomet iškilo būsimo Lais
vės pikniko — liepos 3-4 d.d., 
Tautiškame Parke Montello, 
Mass.,—klausimas, tai malohu 
buvo vesti susirinkimą, nes 
draugai nuoširdžiai prie jo 
ruošiasi. Nesirado nei vieno, 
kuris būtų atsisakęs piknike 
padirbėti; moterų stalui ant 
vietos draugai sumetė penkio
lika dolerių, o Juozas Butkūs 
pažadėjo pusę galiono degti
nės paaukoti ir abudu su Elz
bieta Čaikienė padarymui pik
nikui naudos.

Ta diena busai kursUos'nuo 
klubo iki pikniko.

Beje, kurie manote paauko
ti Laisvės piknikui kokią do- ,—— 
vanėlę, tai piknike matykite I mergele, 
Joną Petuškevičių ir jam per
duokite, o jis dovanėles pa- ko Andriulio 
tvarkys, kur jos atitinka.

Tai svarbus žodis, nuo
širdus laikraščio leidėjų 
perstatymas, mūsų visų rei
kalas. Kaip žinia, mes 
Montreale visas laikas pui
kiai ir iš gilumos širdies 
savo pareigas atlikome, 
gražiai parėmėme laikraštį 
finansiniai laike vasaros. 
Seniau, kada buvo sąlygos, 
surengdavome piknikus. 
Bet dabar jos pasikeitusios. ____ ______ _____  
Viena, Montrealo ribose ? iai progresuoja ir Laisvės pik- 
piknikų negalima laikyti, nike Montelloj mes jums pa- 
Kur nors toliau nėra pato-! dainuosime. Aišku, kad 
gios vietos, o, prie to, dau
guma lietuvių išvažinė ja 
į įvairias vasarvietes. To
dėl prisieina pasitenkinti 
pavienių gerų skaitytojų ir 
priėtelių parama. Per pa
staras kelias vasaras mes 
gražiai pasirodėme su au
komis. Ne kiek neabejo- 
tiria, kad mes galime ir at-, 
liksime savo pareiga ir šią 
vasarą. Tadgi, mielas skai
tytojau ir skaitytoja, pir
miau negu išvažiuosi ato
stogauti, prisimirik savo 
laikrašti Liaudies Balsą. 
Paaukok jo reikalams.

> čia ir ten
Vasarai atėjus, prasideda 

svečirivimašis. Vera Virby- 
lienė orlaiviu buvo nuskri
dusi į JAV ir ten dalyva
vo, rodosi, giminaitės ves
tuvėse. O Viricas ir Ma
rytė Naujokai irgi išvažia
vo, pirmiausiai į Baltimbrę, 
pasitikti Vinco* Seserį, su 
kuria nesimatė pfer 53 me
tus, o paskui važiuos į va
sarvietę keletui savaičių 
atostogų.

O į Montrealą atvažiavo 
svečiuose Julės Tomasonie- 
hės brolis Antanas Kisie
lius iš Ontario nuo tabako 
farmų. Taipgi yra iš JAV 
atvažiavęs Jonas Rimavi- 
Čius, kuris dalyvavo sesutės 
Virbylienes vedybinėse su
kaktuvėse, ir Antanas Si
manavičius, abu iš New Į 
Yorko.
Gražiai pagerbti Virbylai
Gimiriių bei artirinį bičiu

lių iniciatyva gražiai pa
gerbti Viktoras ir Ona Vir
bylai juodviejų 20 metų ve
dybinės sukakties proga. 
Tarp gražaus būrio vieti- 
hių svečių, kaip minėta, da
lyvavo Orios brolis > ūme-

i
kuri pasakė: “Dainuosiu iki 
gamta atims man balsą.“

Dirbkime, drabnai, šį pra
kilnų darbą iki išgalime!

Dar sykį kviečiame visus 
dainininkus ateiti penktadie
nio vakarais kaip astuonios ir 
kartu su mumis padainuoti. 
Taipgi, kurie pradėjote dai
nuoti tai nemisuokite, ateikite 
per kiekvieną pamoką; paim
kime Kasparienę,— ji nėra 
praleidus dar nei vieriOs pa
mokos. Jaunutis

iš LIETUVOS
ŠIMTASIS SAVIVĖIKlIRIR.

KŲ KONCERTAS
ŠIAULIAI. — Šiaulių dra

mos teatre įvyko Šiaulių mies
to kultūros narnų liaudies dili
nu ir šokių ansamblio šimtasis 
koncertas. Ansamblio tarybo’s 
pirmininkas Urlikas supažiri- 
dino gausiai susirinkusius žiū
rovus su kolektyvo pasiektais 
laimėjimais, papasakojo apie 
ansamblio ateities perspekty
vas.

šiuo metu arisamblis jungta 
129 dalyvius. Gerai veikia 
choras, liaudies šokių grupė, 
organizuota kaimo kapėta; 
kanklių bei skudučių ansamb
liai.

Ansamblio jubiliejaus prb- 
ga jo dalyvius sveikino dauge
lio visuomeninių organizacijų 
atstovai, moksleiviai. Daugtafr 
kaip 60 ansamblio dalyvių ap
dovanoti Respublikinių liau
dies kūrybos namų garbėsraš- 
tais. Apdovanotojų tarpe ftiieš- 
to ryšių kontoros darbuotoja ' 
Karalienė, mokytojas Giriid-A 
tis, “Elnio” kombinato darbi
ninkas Butvilą, gydytoja čai- 
kauskaitė ir eilė kitų.

Koncerto metu ansamblis at
liko eilę liaudies ir tarybinių 
kompozitorių dainų, šiltai žiū
rovų buvo sutikti kolektyvinės 
kūrybos žaidimas “Pasakyk 

,” baltarusių liaudie^ 
šokis “Juročka,” vietos mttzi- 

muzikinė pješS 
Prie Neries” ir kiti ansamb

Mūsų Liaudies Choras. grą* ho plikti dalykai.

I jis 
dar greičiau progresuotų, jei
gu visi seni dainininkai, buvę 
choristai, grįžtų dainuoti —L. 
žilaitis jau dainuoja. Mat, pas 
tūlus senus dainininkus priki
bo ta nelemta liga, kuri dide
lius nuostolius neša mūsų ju
dėjimui. Tūli mano, kam čia 
man dainuoti, jau pasenau, o 
kokią naudą iš to turiu; kad 
ir dainuosiu, tai kiek dabar 
tos publikos sueina pasiklau
syti

Dešimt metų tam atgal pas 
mus mirė pusėtinai 
draugas, o tik pereitą 
mes jį palaidojom. Jis 
mirė politiniai ir per 
metų mirdėjo svetimose pa
kampėse. Ar tai ne ironija, 
kuomet visą savo amžių drau
gas, nudirbęs tiek daug gerų 
darbų, o ant senatvės turi 
klausyti svetimoj pastogėj to, 
kuris išžagina jo praeities dar
bus. O, kokia tai didėlė klaida 
prieš mirtį!

Paimkime pavyzdį iš Onu
tės Mineikytės (montellietės),

veiklus 
mėnesį 
tuomet 
dešimt

Brockton-Montello, Masš.
Lietuvių Tautiško Na- 
Winter St. ir Keswick 
‘ ‘ ’ v- J
Rengia Lietuvių Taū-

Piknikas 
mo Parke, 
Rd., jvyks birželio 12 d., pradžią 1 
vai. diehą. Rengia Lietuvių Tau
tiško Namo Draugovė. Rus muzikd 
valgių ir gėrimų. Kviečiame visus 
atsilankyti.

Birželio-June 19 d., tame pačiame 
parke ir tuom pat laiku jvyks pik
nikas, kurj rengia Lietuvių Knygy
nas ir L.L.D. 6 kuopa. Visas pikni
ko pelnas skiriamas spaudos bau
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 pikni
kas jau visai netoli. Jis jvyks lle- 
pos-July 3 ir 4 dd., tame pačiame 
žaliajame pušyne. Rengkifnės iš vi
sur dalyvauti.

Geo. Shimaitis
(112-113)

Philadelphia, Pit
Real Estate

Logan. 3-jų aukštų kampinis na
mas. Gerame stovyje. Arti bažny
čių, mokyklų, trarispbrtaėij&s ir 
kraūtūvių. 6 miegrumial, 2 Sonios; 
lavatorija ant 1 lubų; tinkama pfD* 
fesijiniam ofisui. Naujas Columbia 
oil burner. SS ir S ištisai. t)Čl pd- 
matymb: MI. 4-1827.

(110-113)

New Haven, Conn.

Tėvų Diėriris Pietus rerigia ALDLD 32 kttb- 
pa, įvyks sekmadienį, birželio (June) 19 d„ In
dian GioVe, Wėst itaven, Cortri. Gėhois gašftri- 
dines ruošia specialiai puikius pietus ir kviečia 
visuomenę atsdahkyti. Pietų kaina tik $1.50. 
Tačiau būsite taip pavaišinti, kad ilgai atsimin
site gėrilš piėtus už žemą kairią. Pietūs Miš 
duodami 2-rą valandą dieną. Kviečiame ne tik 
New Habeno visuoirienę, bet it iš’ tolimesnių 
kolonijų. Rengėjai

ly včlvu ynus ui vilo ' eime-1---------
rikietis jonas Ėimavičius. | 8 psk—-Laisvė .(Liberty)" Penktad., birželio (June) 16, 19S&

)
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Moterys planuoja savo 
stalą Laisvės piknike

Moterys klubietės jau pra
ėjusiame savo susirinkime nu
tarė šiemet vėl rengti savo 
stalą Laisvės piknike, kuris 
įvyks liepos 3-čią, 'National 
Hail and Park, Woodside, L. 
I., New Yorke.

Stalas, sako jos, bus lyg ir 
stotis pačioms kintietėms su
sieiti, savo draugus ar drau
ges svečius-viešnias atsivesti. 
Taipgi tikisi turėti namie ga
mintą skanumynų. Apie tai 
jos pačios daugiau pasakys ar
tėjant piknikui. Įdomu, kas 
daugiau1 ruošiasi dalyvauti 
grupėmis? Rep.

Buše vietą reikia 
užsisakyti anksti

Visi, kurie linkite savo or
ganizacijai gerovės, užsisaky
kite iš anksto vietą buse Į 
LDS kuopų pikniką, kuris 
įvyks birželio 19-tą, Great 
Necke, N. Y.

Busas išeis nuo Pil. Klubo, 
Williamsburge, ir paims susi
rinkusius prie Liberty Audito
rijos. Užsisakant, svarbu pa
žymėti, iš kurios vietos sėda
te į busą.

Bušą pripildžius iš anksto, 
komisija žinotų, kiek privati
nių auto mobilizuoti piknikau- 
tojams nuvežti. Iš anksto 
veikdami, patarnausite drau
gijai ir visų dalyvių smagu
mui, galės daugiau svečių nu
važiuoti.

Piknike dainuos Aido Cho
ras, vadovybėje Mildred Stens- 
ler. Bus muzika šokiams, taip
gi gerų užkandžių ir visko, 
kas reikalinga smagiam pik
nikui. Iš Pirmosios

Susižeidė gelbėdamas 
iš laiptą vaiką

Vaikams labai įdomu va
žiuoti keliaujančiais laiptais. O 
kai tėvai nemato, ar nedrau
džia, jie bando ir paslidinėti. 
Gi laibi pirštukai netrunka 
įkliūti po diržu.

Aną dieną vienas toks penk
metis įkliuvo Ind. linijos 
Smith-Ninth St. stotyje. Jo 
nelaimę pamatė miesto Šva
ros Departmento darbininkas 
Lester Bourke, 63 m. Jis už
bėgo į viršų pirm vaiko ir su
stabdė laiptus, Tose pastan
gose jis susižeidė ranką, ta
čiau išgelbėjo vaiko ranką, o 
gal ir gyvybę.

Rosenbergus pagerbs 
masiniu spektakliu

Rosenbergams paminėti ir 
Sobelliui laisvinti masiniame 
mitinge bus perstatytas nau
jas įspūdingas spektaklis, pa
vadintas “The Innocents” 
(“Nekaltieji”). Vaidyba, dai
nomis, muzika, pavaizduos jų 
gyvenimą; kaip, už ką jie ta
po persekiojamais; už ką jie 
nužudyti.

I spektaklį įjungiamas nau
jas muzikos kūrinys “In Me
mory of Two Martyrs.”

Kviesdami visuomenę daly
vauti masiniai, mitingo rengė
jai pareiškia, jog: “Dabaryra 
laikas išlaisvinti Sobellį.” 
Įvyks birželio 16-tos vakarą, 
8 vai, Carnegie Hall, New 
Yorke. Įžanga $1.25. Dal

Išmetant rakandus .
Pagaliau, miesto valdžia pri

ėjo išvados, kad miesto švarai 
ir gyventojų gerovei pagelbės 
paėmimas nuo žmonių nebe
vartojamų rakandų. Susitartu 
laiku atsiųs atdarus sunkveži
mius tiems daiktams nuvežti. 
Norint susitarti,reikia paskam
binti savo apskrities Sanita
tion komisijonieriaus raštinei.

Šaunus levu vakaras įvyks 
jau rytoj, birželio 11-tą

Balius rengiamas 
tėvus jų dienos proga. Vienok, 
kuris gi tėvas norėtų būti gar
binamas kur nors užpečkyje, 
vienas. Pagarbos įvertinamos 
tiktai susirinkus grupėmis, bū
riais. Didesnis būrys, gražiau

pagerbti : atstovau ja

Mildred Stensler, chorų 
ir Aidsietyno mokytoja

ir smagiau visiems. Tikimės, 
jog ir visi bevaikiai susiprasi
te, kad esate kviečiami į šį ba
lių. Būsite labai laukiami.

Aidsietynas, tas garsusis 
kvartetas, taipgi dainuos vi
siems lygiai: tėvams ir ne tė
vams.

Aidsietyną mokina ir pati 
jame dainuoja Aido ir Sietyno 
chorų mokytoja Mildred Stens
ler iš Livingston, N. J. Jame 
dainuoja newarkieciai, Sietyno 
nariai, Ona Stelmokaitė-Eicke 
ir Tadas Kaškiaučius. Gi Aidą

Aido Choras
Aidiečiai prašomi atvykti j 

pamoką birželio menesio 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

Viešbučių darbininkai 
kovos už priedus

Viešbučių darbininkų unijos 
deryboms komitetas buvo su
sirinkęs planuoti, kaip palauž
ti viešbučių savininkų didelį 
atsparumą darbininkų reika
lavimams.

Komitetą sudaro visų unijos 
skyrių bendra vykdančioji ta
ryba ir apie 400 delegatų iš 
lokalų ir darbaviečių.

Unija sako, jog savininkai 
negali skųstis neturėjimu iš
tekliaus priedams. Raportuo
se mini, jog viena tiktai Hil
ton Hotels korporacija šių me
tų pirmaisiais trimis mėnesiais 
turėjo daug didesnį pelną, ne
gu pernai metų tais pat mėne
siais. šiemet pelnė $2,885,361, 
o 1954 m. tais pat trimis mė
nesiais $1,778,104.

---------------------- f----------------------------------

Piliečiai nepatenkinti 
valdininko galia

Liaudies pilietinės organiza
cijos nepatenkintos, kad ma
joras Wagneris nusprendė 
analizavima miestiniu reikalui c c c

atskirti iš budžeto direkto
riaus Abraham Beame’s de
partmento, o pavesti miesto 
administratoriui Luther H. 
Gulick. Jie sako, kad ta sritis 
visai nepriklauso administra
toriui. Gi ir be to jam jau su
teikta perdaug visokios galios.

Priešiškai eilinių piliečių 
nuotaikoms, Wall Strytas ir jo 
prieteliai džiaugiasi Gulickui 
suteikimu tos galios.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

Jonas Grybas, o 
bendrai newyorkiečių garbei 
Aidsietynui visuomet akompa
nuoja muzikas-kompozitorius 
Frank Balevičius.

Programoje tikimasi ir dau
giau ko.

Bufeto vakarienė kainuos

Frank Balevičius, pianis
tas, kompozitorius

$1.50. Svečiai pasirinks, ko jie 
norės, iš pačių klubiečių na
mie pagamintų ir atneštų, lie
tuviams įprastų užkandžių ir 
giau ko. Pradžia 7-tą vai.

Įvyks birželio 11-tos vaka
rą, Liberty Auditorijoje. Ji 
randasi prie 110th St. ir At
lantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Du blokai eiti nuo BMT 
Jamaica traukinio 11.1th St 
stoties. Birsai B-22 Atlantic ir 
Q-37 priveža prie pat salės.

Klubiete

SVEČIAI
New Yorke viešėjo Ona Na- 

rusevičienė iš Toronto, Cana
da. Ta proga viešnia atlankė 
Lietuvių Kultūrinį Centrą ir 
jame įsikūrusias lietuvių įstai
gas. Taipgi atlankė dienraštį 
Laisvę ir paliko dovaną. Vieš
nią palydėjo jauna jos drau
gė, Mrs. Jeziulioniene, buvu
sioji Vasiliauskaitė, gyvenanti 
netoli Kult. Centro.

Alex Miškinis iš Detroit, 
Mich., seniau gyvenęs Kašto
ne, svečiavosi pas dukterį, gy
venančią Richmond Hill. Bu
vo užėjęs ir dienraščio Lais
vės įstaigon, pasimatyti su 
laisviečiais. Rep.

FISHING & BOATS

HOWARD BEACH

SABALO
C1LARTER FISHING 

Capt. Bill Schmitt 
NOW BOOKING

VI. 3-8324

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 

Išnuomojaine Laivus 
TEX I Open Boat, kasdien, tik ne 

šeštadieniais ir sekmadieniais. 
TEX II Išplaukia šeštad. ir sekmad. 
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. I.

DAUG FLUKES ŽUVIES
Jūrų Užtvankoj

I \ II f\ 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 9-2421

Gražiai priimta 
ir pagerbta

Antradienį New Yorke Ju
goslavų salėje buvo graži, di
džiulė pažangių žmonių suei
ga. Jie gražiai priėmė ir pa
gerbė seną laikraštininkę, vei
kėją ir visuomenininkę Anną 
Louise Strong. Jai priėmimą 
suruošė Amerikos-Tarybų Są
jungos Draugiškumo Tarybos 
moterų komitetas, kuriam va
dovauja Mrs. Robeson, daini
ninko Paul Robesono žmona. 
Nei rengėjos, nei Miss Strong 
nesitikėjo tokios skaitlingos 
sueigos. Buvo planuota tik ne
didelis artimų Miss Strong bi- 
čiūliū susiėjimas su vaišėmis. 
Susirtnko gi keli šimtai vyrų 
ir moterų, užsipildė visa erdvi 
salė.

Miss Strong pasakė labai iš- 
saminga prakalbą. Jos kalba 
daugiausia lietė- Tarybų Sąjun
gos, Kinijos ir Jungtinių Vals
tijų politiką, jų santykius, jų 
siekimus ir troškimus. Ji sto
rai pabrėžė svarbą didžiosios 
Kinijos pakilimo į pasaulinę 
jėgą. Kalbėtoja atžymėjo ir 
tą faktą, kad šiuo tarpu nau
jo karo pavojus yra gerokai 
atslūgęs.

Miss Strong sakė padavus 
prašymą Washingtonan pas- 
porto kelionei į Tarybų Sąjun
gą ir Kiniją. Nežino, tačiau, 
ar gaus. Rep.

Unija reikalauja 
iinijistams darbo

International Longshore
men’s Association (nepriklau
soma) pareikalavo, kad buvu
sio gubernatoriaus Dewey pa- 
skirtinė komisija paliautų da
vinėti leidimus dirbti lig šiol 
nebuvusiems laivakroviais.

Unijos New Yorko distrikto 
tarybos prezidentas Frecl R. 
Field Jr. pareiškime sako, jog 
bėgiu vienerių metų komisija 
dadeda apie 4 iki 5 tūkstan
čių naujų laivakrovių, kai tuo 
pat laiku ilgamečiai laivakro- 
viai pergyvena didžiausią ne
darbą.. Sako, jog tuo būdu 
sudaroma uoste “anarchija”, 
kai 32,000 darbininkų liekasi 
priversti vienas su kitu lenk
tyniuoti už 15,000 darbų.”

Valdinė degtinėms leidimų 
įstaiga žada reikalauti, kad 
būtų aštriai pabausti tie kar- 
čiamų savininkai, kurie nepil
namečiams parduoda svaiga
lus.

DIDIEJI PIKNIKAI
Paramai Dienraščio Laisvės

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

nieko nerengti.

Liepos O
July O

Brooklyno Apylinkė 
National 'Hall & Park 

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

Liepos Q
July 3

Bostono Apylinkė
Liet. Taut. Namo Park 

Keswick Rd. ir Winter St.
Montello, Mass.

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

naujų pažinčių.

4 pusL Laisvi (Liberty) Penktad., birželio (June) 10, 1955

Baus už nepasakymą 
tardytojams visko

New Yorko vyriausiojo teis
mo apeliacinė divizija patvir
tino žemesniojo teismo spren
dimą, įsakant advokatą Wil
liam J. Keating’ą kalinti 5 
dienas. Jis buvo nuteistas už 
tai, kad jis miestinei Anti- 
Crime Komisijai nepasakė, kur 
jis gavo' informaciją apie per- 
iminėjamus telefonus.

Keatingas tardytojams sa
kė, jog jis savo informaciją 
gavo po pažadu neišduoti ir 
kad jis to laikysis.

Ieško motinos
New Yorko policijai įsaky

ta ieškoti Mrs, Ellaine Spani- 
nato, 18 metu, kurios 10 mė- 
nėšių sūnelis James tapo ap
leistas. Kūdikį jinai padavusi 
lutai moteriškei pasaugoti vie
ną dieną. Kai ir trečią dieną 
jinai nesugrįžo vaiko atsiimti, 
prižiūrovė raportavo policijai. 
Kūdikį nuvežė pamestinukų 
prieglaudon.

Prisipažino kaltu
Pirm pat prasidėsiant teis

mui, Salvatore Moreno prisi
pažino kaltu nušovime nuo 
jo atsiskyrusios žmonos paly
dovo, George Genexi. šovimas 
įvyko 1954 m. rugpiūčio 15-tą. 
Sako, jog prisipažino išvengi
mui teismo, kuriame jo paties 
du jaimamečiai vaikai būtų 
turėję būti liudytojais. Duktė 
yra 16, sūnus 1’3 metų.

Rado degtinės kubilą
Coney Islando apleistoje 

sekcijoje, šapoms ir raštinėms 
pastate, valdžios agentai rado 
veikiančią nelegalės degtinės 
varyklą. Sako, jog per dieną 
tame kubile galėjo padaryti 
po 1,00.9 galionų 190 proof 
degtinės. O tas reiškė Valdinei 
taksų raštinei po $20,000 nuos
tolių kas dieną.

Ten pat radę 17 kubilų 
po 60 galionų jau užraugtos, 
125 penkių galionų kemvs ga
tavos išvežti, 1,000 tuščių to
kių kenų, 3,600 svarų cukraus, 
100 maišų mielių, kelis tūks
tančius tuščių cukraus maišų.

Sako, kad varykla veikusi 
jau kelis mėnesius. Kas nors 
gerai pralobo. Juk ir legaliai 
gamintojai lobsta. O čia dar 
išvengta ir taksų, kurie suda
ro degtinės kainos didesnę da
lį. Federalė valdžia ima savo 
(10.50 per proof galioną), 
paskiau dar prisideda valstijos 
ir miesto taksai.

NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES

Pardavimas
Pieninė Farina — Arti Swan Lake. 
Pilnai įrengta. Trokas ir traktorius. 
100 akrų. 11 kambarių moderninis 
namas • garu šildomas. Moderninė 
Youngtown cabinet virtuvė. Suves
tas šiltas ir šaltas vanduo. Visi pa
togumai. Puikiausias pirkinys ui! 
816,500.

Savininko Tel. AS. 4-6397
(11.3-119)

Darbininką užgriuvo 
atkasama žemė

Brooklynietis Michael Cata- 
pano, 40 m., tapo užgriūtas ir 
uždusintas jį užgriuvusios že
mės prie įdedamos lietaus van
denims nutraukti rynos prie 
170th St. ir 69th Ave., Flu
shing. Pašaukta policija ir 
gaisragesiai bandė jį atgaivin
ti, bet nepavyko.

Susirgo kitas vaikas
Uniondale miestelyje susir

go 7 metų berniukas, buvęs 
čiepytas gegužės 24-tą. Jis su
sirgo birželio 2-rą. Jis yra an
trasis Nassau apskrityje susir
gęs jau po gavimo čiepų.

Long Islande du vyrai šau- 
kiaųii teisman už keistą prasi
kaltimą. Jie norėję nuo val
džios nuvogti 80 sunkvežimių 
arklių mėšlo.

Brooklyne tikisi šiemet su
rinkti $275,000 kovai prieš 
vėžį.

Richmond Hill gyventoja 
Barbara Wilkin, 23 m., paskir
ta New Yorko vasarinio festi
valio karaliene. Kompeticijoje 
dalyvavo 22 jaunos aktorės. 
Sprendėjais buvo trys laikraš
čių fotografai.

Throggs Neck Stadium 
Harding and Davies Ave.

Throggs Neck, Bronx 
Restaurant—Beach

Ideališka Del Piknikų, vestuvių, 
pramogų ir balių.

Atdara apskritus metus.
Tel. TA. 2-9788

EVGEN ZEUMER, savin.

Heidelberg Restaurant
1648 Second Ave.

(tarpe 85 Ir 86 Sts.) 
Puikiausiai Gaminami 

Valgiai ir Gėrimai
Alfred ir Elsie Kinet

CAR & BOAT OWNERS

Fabulous New Carburetor— 
Zip Plus Mileage

Gas analyzer shows 100% combus
tion. United States Arm Forces 
now testing carburetor. Recent city 
test on a Ford automobile showed a 
100% increase in gas mileage. Send 
$1.00 for booklet giving details. Mo
ney Back Guarantee.

GUS CIOFFOLETTI
12 First St., New Rochelle, N. Y.

(113-114)

TONY’S ii
UP-TO-DATE

: BARBER SHOP :
ANTANAS LEIMONAS J; 

i Savininkas <!

! 306 UNION AVENUE 
;; BROOKLYN, N. Y. 
J Gerai Patyręs Barberis

!MATTHEW Aji 
BTJYUS

I; (BUYAUSKAS) • •
II 1 •

•: laidotuvių ::
: direktorius ::
• ■ *00^*06^ ;;

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

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NURSES-RN’S
Practical Nurses. Visiems šif\-aVns. 
Pasitarimui valandos: nuo 10 va), 
ryto iki 1:3Q v. dieną. Kreipkitės: 

HACKENSACK HOSPITAL 
Hackensack, N. J.

BU. 7-4000. Ext. 216
(113-119)

Nurses — RN. (2) Dienom. Pra
leiskite vasarą 7 mailių nuo jūros, 
110 lovų ligoninė. Abclnai 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 5-6861
(108-121)

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)

VYRAI, 18-44
Lengvas fabriko darbas, geros dar
bo sąlygos, patyrimas nereikalingas. 
5 dienų, 40 valandų savaitė. Dienom 
arba naklim darbas. Turi suprasti 
angliškai.

NATIONAL BISCUIT CO.
85 — 10th Avenue (prie 15th St.) 

New York City

REAL ESTATE

West Hempstead, L. I. 7 m. senu
mo, custom colonial cenlei* hall, mū
rinis ir cedar shingle; didelis living 
rūmas • ugniavietė, platus valgymo 
rūmas, graži virtuvė; 3 miegrūmiai, 
2 vonios, lašai. Kampinis plotas gra
žiai apaugtas žaliumynais; didelis 
atskiras garadžius. 2 atskiri įėji
mai; kanalizacija, pusiau ištaisytas 
basementas; nebrangi, aliejaus šilu
ma; aluminum storm langai ir sie
lai, pečius, šaldytuvas, nauja skal
bimo mašina; neseniai išdekoruota. 
Neapsakomai nužeminta iki $17,000. 
Vien tik pirkėjai. IV. 8-7087.

(113-114)

River Head — Parduoda savininkas. 
Naujas Cape Cod namas ant v ak
ro medžiais apaugusios žemės, žemi 
taksai, privatinis ežeras, plektrą, 
patogu j mokyklą. Ideališka del 
šeimos su vaikais. Greitam parda
vimui tik $10,000.

Tel. Forest 8-8309
(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 transported ją. 
Tiktai $28,500. Kviečiame pamaty
ti. Tel. WH. 6-7611.

(110-113)

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

(110-113)

St. Albans — 2 šeimų detached, 
56x96. Garadžius. $13,900. Taipgi 1

J .
Šeimai detached, 30x100, garadžius. 
$11,490. , v

John C. Gotimer, Broker 1 
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)

Rentals

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

All Facilities 
$250 per season each.

VA. 5-2511

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

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

(110-113)




