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KRISLAI
Tėvą diena.
Apie piknikus.
Ignas Šlapelis.
Kapsukas.
Kam pykti?

Rašo R. Mizara

Už savaitės, birželio 19 d., 
bus “Tėvu diena.” Kitais žo
linais, tėvams pagerbti diena.

Li'.^uviii Moterų Klubas, ne
galėdamas suruošti tėvams pa
gerbti 
ruošia

Bus 
ma ir
tars žodi kitą tėvu adresu.

Būkime ten!

pokylio kitą savaitę, 
jį šiandien, birž. 1 1 d. 
graži meniška progj 
gal pačios rengėjos iš-

Naujosios Anglijos pažan
gioji visuomenė birželio 12 d. 
turės pikniką puošniajame 
Maple Parke, Lawrence, Mass.

Kad tik būtu tą dieną ge
ras oras, kad galėtu žmonės 
gražiai pasilinksminti!

Dienraščio Vilnies piknikas, 
Įvykęs praėjusį sekmadieni 
Chicagoje, sakoma, gerai pa
vyko, nežiūrint to, kad .ii buvo 
užpuolęs lietus.

Beje, šiuos žodžius rašant, 
birželio 9 d., pas mus oras šal
tas ir drėgnas.

Kai kur žmonės sako:
-'-Tai vis dėl to, kad “mon- 

kinarraasi” su atomo bombo
mis... ’ !

Birželio 3 d. Chicago.!e mi
rė dailininkas Ignas šlapelis, 
eidamas 74 metus.

šlapelis buvo dipukas, atvy
kęs iš Europos i Ameriką prieš 
7 metus. Jis buvo kilęs iš Bu- 
gailiškių kaimo, Kupiškio valš- 
čiaus.

Sakoma, velionis yra para
šęs knyga apie Leonardą da 
Vinči, bet ji dar neatspaus
dinta.

Pastebėjau Lietuvos spaudo
je, kad Marijampolės miestą, 
kuris neseniai buvo pavadin
tas Kapsuko miestu, vadina 
tiesiog “Kapsuku.”

Tai visai logiška. Kaunas ■ 
veikiausia irgi gavo vardą ko
kio žymaus lietuvių tautos pa- 
trijoto.

Amerikoje žmonių pavardes 
nešiojančių miestų yra labai 
daę”x: Washingtonas, Jef Per
sonas, Lincolnas, Baltimore, 
Ebxubeth, etc.

Laimingi kapsai, kad jų sos-! 
% tinę yra Kapsukas!

Nieks tikrai nežino, iš- kur 
gavo vardą Vilnius. Kai ktirie 
sako, kad tai pareina nuo li
pęs Vilnelės, plaukiančios per 
Lietuvos sostinę.

Lietuvos žmonės šiandien 
krikštija savo vaikus-berniu- 
kus Vilniumi. Karo metu, beje, 
tragiškai žuvo Justo Paleckio 
sūnus Vilnius.

Jei lietuviai būtų turėję sa
vo raštą, sakysime, .nors apie 
tą laiką, kai ją valdė Mindau
gas ir Gediminas, daug daly
kų žinotume, kurių nežinome, 
kurie yra mums migloti.

Dipukas Petras Bloznclis 
klerikalu Drauge rašo:

“Sįpvietams kiekviena prie
dą gera, kurią panau- 

'"n >4 o i a m ”
moyA/ gą gera, kurią panau- 
doja'nfcArtėjama,, prie tikslo...”

Bet koks Sovietu tikslas? 
Argi jų vyriausias tikslas nė
ra taika ?!

Tai kam dėl to ant jų pykti!
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I Valdžia į a u pripažino, k a d 
gamyba yra kalta už blogus 

vaikų paralyžiaus skiepus
Washingtonas. — Viešos, na, kad 

valdiškos medikalės tarny
bos viršininkas daktaras 
Leonardas A. Scheele išlei
do ilgą pareiškimą, kuria
me stengiasi nušviesti, kas 
atsitiko, kad daktaro Saiko

Į paralyžių (polio) neveikė 
taip gerai, kaip tikėtasi.

Valdiškasis raportas sa
ko, kad atsakominga “ma
sinė gamyba,” kuri nebuvo 
pritaikyta prie tokių jau
trių skiepų gaminimo. Tie 
skiepai remiasi tuo pamatu, 
kad juose yra “pusiau už
mušti” polio mikrobai. Kuo
met jie susilpninti lygiai 
tiek, kiek reikia, jie vai
ke sukelia atsparumą ligai, 
nors jo neapsirgdina. Bet 
buvo atsitikimų, kad vai
kai buvo skiepyti čiepais, 
kurie buvo perdaug gyvi. 
Vietoje sukelti tik atsparą 
ligai, jie vaikuose sukėlė ti
kra ligą.

Kaip yra žinoma, dau
giausia vaikų (apie 50) ap
sirgo nuo Californiios Cut
ter laboratorijų skiepų. Iš 
viso apsirgo apie 70 skie
pytų vaikų.

Daktaras Scheele užtikri-

dabar griežtesnė 
Įvesta ir skiepai 

skaitomi saugiais. 
Skiepijimo vajus tuo tar

pu visoje šalyje eina cha
otiškai. New Jersey vals
tija, kuri skiepijimą buvo 
nutraukusi, dabar ji atnau
jino, nors kai kurie mieste
liai atsisako jį tęsti. Tuo 
tarpu Chicagoje skiepiji
mas buvo visai nutrauktas, 
nes ten polio sezonas jau 
prasidėjo, nemažai vaikų 
serga, o sezonu bijoma skie
pyti, nes skiepai gali su
kelti liga vaikuose, kurie 
jau užkrėsti, bet dar neser
ga. Mat, skiepai gali “pa- 
akstinti” pusiau veiklius 
vaiko organizme polio mi
krobus.

kontrolė 
gali būti

Gerety gavo
Corsio vietą
Washingtonas. — Pierce

Washingtonas. — Nors natas. Mat, demokratai, 
senatas jau priėmė nutari-, kurie žadėjo unijoms tvir- 
mą, kad vienas doleris nū- tai stoti už $1.25, pakeitė 
tų minimalė valandos alga, savo nusistatymą ir sutiko 
unijos rengiasi vesti kovą su vieno dolerio kompromi- 
už $1.25 valandai minimu
mą. Amerikos Darbo Fe
deracija (AFL) per savo 
sekretorių iždininką Willi- 
amą Schnitzlerį pareiškė, 
kad kova už $1.25 bus ve
dama ir toliau.

Atstovų butas dar nebal
savo šiuo klausimu, bet kol 
kas nesimato galimybės, 
kad butas balsuotų už aukš
tesnį minimumą, negu se-

su. Prezidentas Eisenhow
eris, kaip yra žinoma, pa
geidavo tik 90 centų mini
mumo. Dabartinis minimu
mas yra 75 centai valandai.

AFL nusistatymas šiuo 
klausimu yra kovingesnis 
už CIO, nes Reutheris 
pareiškė, kad kol kas 
kia pasitenkinti dolerio 
nimumu.

jau 
rei- 
mi-

Vak. Vokietijos žurnalistai 
ir jankiai vyksta Į T.S.R.S.

Bonna. — Septyni Vaka
rų Vokietijos žurnalistai, 
pirmieji vakarinių vokiečių 
laikraštininkai pok ariniu 
periodu, gavo leidimus at
vykti Į Tarybų '* Sąjungą. 
Keli, kaip pranešama, jau 
Maskvoje, kiti rengiasi iš-

Premjeras Nehrn patvirtino: 
-Pasaulis eina link taikos 

dėka Sovietų pasidarbavimo

R. Mizaros gimtadienis 
buvo minėtas Vilniuje

Vilnius.— Lietuvos Ra
šytojų sąjungoje įvyko 
vakaras, kuriame buvo 
paminėtas pažangaus 
Amerikos lietuvių rašyto
jo Rojaus Mizaros 60-tas 
gimtadienis. Vakare da
lyvavo žymiausieji rašy
tojai. “Švyturio” žur
nalo redakcijos narys 
Vaivutskas padare pa
grindinį pranešimą apie 
Mizaros kūrybą.

Lietuvos Valstybinio 
dramos teatro artistai 
skaitė ištraukas iš Miza
ros kūrinių.

naujuoju tremtinių imigra
cijos tvarkymo viršininku. 
Kaipo toks, jis tvarkys žy
mią dalį imigraciios Ame
rikon. Gerety užima Ed
ward J. Corsi vietą. Anas 
buvo atleistas iš pareigų, 
nes negalėjo sutikti su 
Scott McLeod, kuris yra 
valstybės departmento sau
gumo viršininkas ir turi 
paskutinį žodį imigracijos 
reikaluose.

Pierce J. Gerety palan
kesnis McLeodui. Corsi, 
kuris dabar neina jokių 
valstybinių pareigu, dar
buojasi prieš McCarr ano 
įstatymą, kuris, tarp kito, 
diskriminuoja prieš imi
grantus iš Pietų Europos 
(italus, graikus), duodant 
pirmenybę “nordikams,” —- 
vokiečiams, skandinavams, 
olandams.

Attlee lieka partijos vadu- 
bent artimiausiai ateičiai

Londonas. — Darbiečių 
parlamentarinė f r a k c i j a 
laikė posėdį, kuriame pri
eita išvados, kad Attlee tu
ri likti partijos vadu bent 
artimiausiai ateičiai. Pats 
opozicijos vadas Bevanas 
pasakė kalbą, kurioje jis 
prašė Attlee likti savo vie
toje. Antradienį Attlee bu
vo pareiškęs savo artimiems 
bendradarbiams, kad jis pa
siliks vadovybėje tik per 
šia vasara.

Tuo tarpu, kai Attlee lie
ka partijos vadu, keli kiti 
senesni vadovybės nariai 
pasitraukia. Jau šios sa-j 
vaitos pradžioje buvo pra
nešta, kad pasitraukia eks- ko 
ministras Daltonas. I)abar| respondentas Frank Kelley, 
pasitraukia iš vadovybės ir 
Chuter Ede, buvęs vidaus 
reikalų ministras, turintis 
virš 70 metų amžiaus.

Iš Belgrado, pranešama, 
kad šeši amerikiečiai žur
nalistai taipgi gavo vizas 

I atvažiuoti į Tarybų Sąjun- 
: gą. Tai tie žurnalistai, ku
rie buvo Chruščiovo užti
krinti “Jūs. galite atvykti 
i Sovietus, jūs galite atvyk

sti kad ir rytoj...” Keli žur
nalistai, tarp jų New Yor-

i “Herald Tribune” ko-

kreipėsi i tarybinį konsula
tą Belgrade. Vizos tuojau 
buvo išduotos..

Vaikėzai metė bombą į TSRS 
ambasadą Švedijos sostinėje

Stokholmas. — Naminės 
gamybos nedidelė bomba 
buvo mesta į tarybinę am
basadą čia. Bombos spro
gimas sudaužė kelius am
basados langus, bet šiaip 
niekas nenukentėjo. Praei
viai matė kelius vaikėzus, 
kurie skubinosi pabėgti. 
Policija dabar bando suži
noti, kas jie buvo. Spau
da spėlioja, kad turima rei
kalo su mokyklų jaunuolių 
stuka, o ne su rimtu po
litiniu pasikėsinimu.

32 akmenys paskendo 
Indijoje

Belgijos socialistai atima 
subsidijas nuo kat mokyklą

Briuselis. — Socialistų ir 
liberalų dominuojamas Bel
gijos parlamentas nutarė 
atimti speciales subsidijas 
nuo katalikų parapijinių 
mokyklų ir tvirtinti pasau
lietiškų mokyklų tinklą. Iki 
šiol katalikiškos mokyklos 
gaudavo pilną valdžios iš
laikymą, prie to bažnyčios 
pridėdavo nemažai. Pasė-

Washingtonas. — čia at
skrido Amerikos ambasa
dorius Vakarų Vokietijai, 
profesorius James B. Co
nant. Sekančią savaitę 
Amerikon atvyksta bundes- 
kancleris Adenaueris.

New Delhi.—-Ganges upė- koje parapijinės mokyklos 
dažniausiai radosi geres- 
niuose pastatuose negu 
valstybinės, mokytojai 
vo geriau apmokami, 
kuriuose miesteliuose 
va maniai tėvai buvo 
versti siųsti vaikus į para
pijinę mokyklą, nes tik ta 
įstengė išsilaikyti.

Dabar parapijinių moky
klų subsidijos bus nukirs
tos ant $9,800,000. Klerika
lų frakcija parlamente tam 
smarkiai priešinosi. Šį pa
vasarį klerikalai buvo su
rengę riaušiškas demon
stracijas prieš planuojamą 
įstatymą ir policija juos tu
rėjo išvaikyti.

je, netoli Allahabado, nu- 
sekndo keleivinis keltuvas. 
31 moteris ir vienas vai
kutis nuskendo. 24 mote
rys įstengė priplaukti prie 
kranto.

Hong Kongas. — Kinai 
leido išvykti amerikiečiui 
katalikų vyskupui, kuris 
ten per ketverius metus bu
vo laikomas po naminiu 
areštu.

Kaii*as. — Egiptas sutin
ka sėsti prie derybų stalo 
su Izraeliu, kad tartis Ga
zos srities klausimu.. Jung
tinės Tautos tarpininkau
tu.

Rio de Janeiro. — Rio 
Grande de Sul provincijoje 
penki asmenys paskendo 

I potvyniuose.

bu- 
Kai 
lais- 
pri-

CIO ir AFL uniiistai padeda 
UE unijistams-streikieriams

New Britain, Conn.—Apie 
1,500 darbininkų streikuoja 
Landers, Frary & Clark 
kompanijos fabrike. Jie 
priklauso prie pažangiečių 
vadovaujamos elektros dar
bininkų (UE) unijos. Nors 
praeityje tarp šios unijos ir 
CIO čia buvo nemažai try
nimos!, CIO ir AFL unijis
tai dabar padeda UE strei- 
kieriams: jie jiems duoda 
finansine pagalba, padeda 
pikietuoti ir tt. Nemenkas 
skaičius CIO ir AFL narių 
kasdien ateina ir prisideda 
prie pikietu. Kai kuriuose 
CIO lokaluose pravestos 
rinkliavos streikierių para
mai.

Londonas. — Churchillas 
buvo atvykęs sudėti prie
saiką kaip naujojo parla
mento narys, bet nedaly
vauja sesijose..'

Maskva. — Tarptautiniai 
santykiai per paskutinius 
kelius mėnesius žymiai pa
gerėjo, pasaulis, kaip atro
do, eina link taikos, o už 
tai atsakominga Tarybų 
Sąjunga, kurios veiksmai 
prie taikos veda. Taip pa
sakė Nehru, Indijos prem
jeras, kuris dabar . vieši 
Maskvoje.

Nehru kalbėjo bankete, 
kuris įvyko Kremliaus di
džiojoje salėje. Banketą jo 
garbei suruošė TSRS val
džia. Ten dalyvavo Bulga
ninas, Chruščiovas ir kiti 
vadai, taipgi užsienio diplo
matai.

Nebuvo numatyta banke
te sakyti prakalbas, bet 
Nehru, atsakydamas į Bul-

Paskutiniai
pranešimai

r

Paryžius. — Molotovas 
davė suprasti Francūzijos 
premjerui Faure ir užsie-j 
nio reikalų ministrui ' 
kad Tarybų Sąjunga sutin
ka laikyti Keturių Didžių
jų konferenciją Ženevoje 
liepos 18.

Molotovas sustojo Pary
žiuje pakelyje į San Fran
cisco, kur dalyvaus jubilie
jinėje Jungtinių Tautų se
sijoje. Ten taipgi dalyvaus 
prezidentas Eisenhoweris 
ir eks-prezidentas Truma- 
nas.

Londonas. — Edenas iš
reiškė viltį, kad Keturių 
Didžiųjų pasitarimai Žene
voje. Šveicarijoje, bus “tik 
pradžia ištisos virtinės.” 

I

Bonna. — Vakaru Vokie
tijos valdžia sako, kad ji 
nori tartis su Tarybų Są
junga, bet klausimas, ar 
kancleris Adenaueris iš kar
to vyks Maskvon. Gal rei
kėtų kitos, labiau neutra
li škos, vietos, sako vokie
čiai. o gal koks žemesnis 
ministras vyks Maskvon 
tartis Adenauerio vardu...

Detroitas. — 30,000 dar
bininkų dar streikuoją For
do ir General Motors fa
brikuose. Derybos tarp 
UAW-CI0 ir GM dar eina.

ganino tostą, kalbėjo per 
keliolika minučių. Jis pra
dėjo hindi kalba, • paskui 
perėjo į anglų. Cituoda
mas Kristaus frazę “Palai
minti taikos nešėjai,” Neh
ru sakė, kad jis mato, jog 
Tarybų Sąjungos valdžia ir 
žmonės pageidauja taikos. 
To paties pageidauja Indi
ja, sakė jis, kas reiškia, kad 
abi šalys gali bendradar
biauti.

Indija dar neseniai buvo 
kolonija, sakė Nehru, ir pa
sėkoje ji dar nėra pakan
kamai stipri, kad kalbėti 
pasaulyje tvirtu balsu. Bet 
savo tyliu ir švelniu balsu, 
kaip tai yra Indijos tradi
cija, ji kalba už taiką, sa
kė jis. Ir jis pridėjo: 
“Džiugu, kad jūsh tvirtas 
balsas kalba už tą patį.” Jo 
kalba buvo vietoje išversta 
rusų kalbon.

Prieš banketą Kremliuje 
Įvyko koncertas Nehru gar
bei. Tarp dalyvavusių dai
nininkų, muzikų ir šokėjų 
radosi geras nuošimtis at* 

Pinay tstov^ tarybinių Azijos
respublikų.

Dar anksčiau Nehru lan
kėsi pas Vorošilovą, Tary
bų Sąjungos prezidentą,

biniais valdžios nariais. Jis 
taipgi dalyvavo iškilmėje 
Britanijos ambasadoje, kur 
buvo minėtas karalienės 
gimtadienis. Ten buvo ir 
Tarybų Sąjungos valdžios 
nariai, Amerikos ambasa
dorius bei kiti svarbūs sve
čiai. Nehru britų ambasa- 
don atvyko vėlai ir palik#* 
anksti, pabūdaųias tik>okį 
pusvalandį.

Milwaukee,- Wis. — Vieti
nė Civilinė apgyna nutarė 
nepravesti atominio puoli
mo bandymų, nes gyvento
jai nerodė pakankamai su
sidomėjimo.

Elizabeth Bentley “pamiršo” 
užmokėti valdžiai mokesčius

Opelousas, La. — V 
džios finansų departm as 
reikalau j a iš Elizabeth 

 

Bentley, kad ji Aižų/okėtų 
$3,790, kurių nes okėjo 
1951-mais metai Uizabeth

Washingtonas. — Petici
ja su 5,000 parašų buvo pa- Abi pusi tikinčios, kad iki 
tiekta kalėjimų viršininkui sekmadienio vidunakčio bus 
Bennettui, reikalaujant, kad 
mokslininkas Mortonas 
bellis būtų perkeltas iš 
catrazo kalėjimo į kitą, 
Čiau jo šeimos.

Sobellis, kaip yra žinoma, 
buvo nuteistas kartu su vė
liau nužudytais RoSenber- 
gais kaip “atominis šni
pas.”

Al- 
ar-

atsiektas susitarimas.
Londonas. — Spauda pra

našauja, kad geležinkelie
čių streikas bus baigtas šį 
savaitgalį.

Bentley, kurį dabar mo
kytojauja mūzoje katalikiš
koje kolegijoje, yra eks- 
komunistė, kuri vėliau pasi
darė išdavike prieš savo 
buvusius idėjos draugus ir 
liudijo prieš juos teismuo
se.

ORAS NEW YORKE 
Šilčiau, giedra.

Philadelphia. — Philadel- 
phijos Moterys už Taiką 
pradėjo rinkti parašus po 
peticija už atominių ir van
denilinių ginklų uždraudi
mą.

Tirana, Albanija. — Key 
lios pakaitos buvo padaryk 
tos Albanijos valdžioje^/Že- 
mės ūkio ministrąg-^Hysni 
Kapo ir valstybinio plana
vimo ministras Spiro Kole- 
ka tapo paskirti vice-prem- 
jerais. Jų vietas užėmė 
kiti.
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KONFERENCIJOS
ĮDOMU GYVENTI. Įdomu šiandien sekti tarptau- 

‘ tines žinias ir jomis dalintis su kitais.
” Visur išgirsi—tiek tarptautinėje arenoje, tiek tau

tinėje—žmones kalbant apie tarimąsi!
Gerbiamas skaitytojau, ar jūs pagalvojote, ką visa 

tai reiškia?!
Tai reiškia, kad žmonės,—viso pasaulio žmonės,— 

atmeta jėgos, ginklo galybę, o prisiima žodžio, tarimosi 
galybę. r

Kaip smagu, kaip linksma! \
r Paimkime visa tai daug maž paeiliui.

Štai, Indijos ministrų pirmininkas Nehru šiandien
* yra Tarybų Sąjungoje.

Ministrų pirmininkai, net ir mažiausių šalelių, ne-
* vyksta į kitas šalis juokams,—tik tam, kad pasiviešėti, 
kad pasididžiuoti. Jie vyksta pasitarimams; jie vyksta 
svarbiais visuomeniškais

* Jais.
To paties siekiasi ir 

jungon, tiesa, pakviestas, 
telius. Bet, vykdamas, 
dalyką. Jis, būtent, galvojo ir tebegalvoja, kaip jo vi
zitas į Maskvą galėtų padėti taikos reikalui. Jis kalbė

josi su Molotovu, su Bulganinu'^ jis, be abejojimo, jei 
/.dar nesikalbėjo, tai kalbėsis su Chruščiovu, su Voro- 

šilovu ir kitais žymiaisiais Tarybų Sąjungos vadovais,— 
.-. vyrais, kurie sielojasi tuo, kad taika pasaulyje gyvuotų. 
. . Nehru kelionė Tarybų Sąjungon ir kituosna europi-
* niuosna kraštuosna turi tik vieną, taip sakant, “medalio 
. pusę.”

Kas gi toliau?
■' - Štai, Molotovas pasileido kelionėn į San Francisco/ 
vMinėtame mieste, kaip žinia, jis dalyvaus Jungtinių Tau- 
?tų dešimties metų sukakties jubiliejuje. San Francisco
* mieste, jie, beje, tarsis su Mr. Dullesu ir kitais žymiais 
1 amerikiniais diplomatais. Jie tarsis dėl daugelio klau- 
" smų, dėl daugelio tarptautinių nesusipratimų, kurie pai-
* hioja žmonijos buitį.

Bet? vykdamas į San Francisco, Molotovas matė 
. reikalo sustoti, tarp kitko, Paryžiuje ir ten tartis su 
„Francūzijos premjeru Faure. Jiedu ten, be abejojimo, 

kalbėsis ne apie orą, o apie visą eilę labai svarbių klau
psimų, susijusių su taikos išlaikymu pasaulyje.

Galimas daiktas, akd Molotovas, pirmiau, negu jis 
.pasieks San Francisco miestą, turės dar eilę pasikalbė

jimų, pasitarimų su daugeliu kitų kraštų diplomatų. Ir 
•? vis tai bus taikos išlaikymo klausimu!

reikalais, tarptautiniais reika-

Nehru. Jis vyko Tarybų Sa- 
Vyko kaip svečias, kaip prie- 

Nehru turėjo galvoje ir kitą

KAS DAUGIAU? Klystų tas, kuris manytų, jog vi- 
•sa tai tuo ir baigiasi.

Tarybų Sąjungos vyriausybė, dėdama didžiulių pa
stangų taikai išlaikyti, pakvietė Vakarų Vokietijos 

‘ premjerą Adenauerį, kad jis atvyktų Maskvon tartis dėl 
Vakarų Vokietijos ir Tarybų Sąjungos santykių sude- 
'rinimo.

Apie šį kvietimą daug rašo spauda ir skelbia ra- 
i.dijas.

Bet komercinės įstaigos, kurios buvo įkurtos ne 
žmonėms šviesti, o žmonėms, iš tikrųjų, mulkinti, nepa
sako tikro Tarybų Sąjungos užmojo šiuo klausimu .
. . Spėliojama visaip. Plepama daug dalykų, neturin
čių nieko bendra su tuo kvietimu.
... Kiekvienam juk yra aišku, kad šis kvietimas yra 
daromas tuo tikslu, kad Vakarų Vokietiją padalyti 
“dora valstybe,” kad ji neįstotų (kaip nori Washingto- 
nas) į hitlerinės Vokietijos vėžes, kad ji saugo tusi tų 
baisių kelių, kuriais Hitleris vedė vokiečių tautą ir be-; 

'Veik privedė prie pražūties.
Tiesa, lietuviškieji kryžiokai labai sielojasi dėl šito 

Maskvos žygio.
Bet tai lengva suprasti. Kryžiokams juk norisi, kad 

būtų naujas karas, o taikos trokštančiajai žmonijai no
risi, kad būtų taika.

• Yra sakoma, kad Adenaueris, tasai pasenęs, sugar- 
.gažėjęs “ginklo prietelius,” norės pirmiau atvykti į Wa
shington ą", išklausyti, ką jam čia*Mr. Dulles įsakys, o 
^paskui jis manąs vykti į Maskvą ir paklausyti, ką pa
sakys Molotovas ar Bulganinas. Tai nėra labai svarbu. 
Svarbu, kad ir čia, dėl Vakarų Vokietijos, yra keliamas 
■taikos klausimas, jei ji nori taikos. Adenaueris gali kal
bėti vienaip ar kitaip, bet šis pakvietimas įdiegs vo
kiečiams labai daug naujų minčių, kurios ilgainiui gali 
nugalėti visokius taikos priešus.

REIKŠMINGAS yra ir tas faktas, kad liepos mė
nesio antrojoje dalyje į Šveicariją yra šaukiama kon
ferencija pdčių vyriausių Amerikos, Anglijos, Tarybų 
Sąjungos ir Francūzijos pareigūnų.

Nesvarbu, kad Mr. Dulles bando tą konferenciją pa
laidoti dar neįvykusią. Svarbu, kad ji visgi įvyks!

Visa tai, kas aukščiau suminėta, pasakysime atvirai, 
r,taiką mylinčiąjai žmonijai teikia vilties.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)*šeštad., birželio (June) 11, 1955

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
APIE MASKVOS 
UNIVERSITETO 
SUKAKTUVES

Vilniaus spauda praneša, 
kad į Maskvos Universite
to 200 metų sukakties iš
kilmes į Maskvą buvo išvy
kusi Lietuvos delegacija, 
kuriai vadovavo profeso
rius S. Jankauskas ir ra
šytojas Karolis Vairas-Rač- 
kauskas. Pastarasis, kaip 
žinia, yra buvęs amerikie
tis, daugeliui mūsų 
pažįstamas.

Vilniaus Tiesoje 
gegužės 7 d.) telpa 
vos Universiteto
riaus, akademiko I. G. Pe- 
trovskio, straipsnis, kuria
me, be kitko, rašoma:

“Maskvos universitete da
bar mokosi daugiau kaip 22 
tūkstančiai studentų (įskai
tant ir neakivaizdininkus).

gerai

Mask- 
rekto-

j niausią pasaulyje aukštąją 
mokyklą.

“Aš mokausi mechanikos- 
matematikos fakultete. Pa
skaitas čia skaito tokie 
mokslininkai, kaip akade
mikai A. N. Kolmogorovas, 
S. L. Sobolevas ir kiti. Di
dinguose naujuosiuose uni
versiteto rūmuose yra su
dėtingi puikūs įrengimai,, 
skaičiavimo mašinos, dau
gelis jų pagamintos pagal 
specialų universiteto užsa
kymą. Mes jas vadiname 
‘mašinomis su aukštuoju 
mokslu.’ Jos per trumpą 
laiką atlieka tokius skai
čiavimus, kuriems reikėtų 
daugelio metų darbo.

“Čia universitete mūsų 
didžiulė daugiatautė šeima. 
Gal niekur kitur geriau ne
pamatysi, kaip čia, didžios 
tautų draugystės jėgą. Jau 
nuo pat pirmų mokymosi

IŠSITRENKĖ
Lietuvai priešiška spau

da skelbia, kad iš New 
Yorko į Europą išsitrenkė 
V. Sidzikauskas, V. Raste
nis ir J. Brazaitis. Jie ten 
vykstą “lietuvių tautos rei
kalais.”

Pagalvokite: tautos prie
šai rūpinsis tautos reika
lais!

Kas jiems apmoka kelio
nes? Mes nežinome. Bet. 
žinome tiek, kad jiems kas 
nors apmoka ir tai daro vi
suomenės pinigais.

Bjauru!

vi- 
jis

Jie atstovauja 59 Tarybų j Jjenu Maskvos universite-
Sąjungos tautybėms. Vi
suose 12 Maskvos Valstybi
nio universiteto fakultetu 
galima sutikti jaunuolių ir 
merginų iš liaudies demo
kratijos šalių. M VU dirba
mas didelis mokslinių ka
drų parengimo darbas. Po 
1917 metų spalio daugiau 
kaip 5,000 žmonių čia baigė 
aspirantūrą. Dabar univer
sitete yra 1,860 aspirantų ir 
38 doktorantai.

“Maskvos Valstybiniame 
universitete dirba didelis, 
daugiau kaip 2,000 profe
sorių, kolektyvas. Jų tar
pe yra daug talentingiausių 
mūsų šalies mokslininku. V- , v
Šių metų žymių tarybinio 
mokslo atstovų . tarpe yra 
akademikas S. L. Sobolevas, I artistg N. Vosyliūtė - Dau- 
kuris žinomas visam pa
sauliui savo veikalais -ma
tematinės fizikos ir apskai
čiuojamosios matematikos 
srityje, V. I. Verna dskio 
reikalo tęsėjas akademi
kas A. P. Vinogradovas, 
stambusis kalbos mokslo 
specialistas V. V. Vinogra-; 
dovas, fizikos akademikas 
D. V. Skobelcynas, akade-ri 
mikas M. N. Tichomirovas, 
įnešęs vertingą indėlį į fe
odalinės Rusijos istoriją, ir 
daugelis kitų.

“Prieš dvejus metus eile 
universiteto fakultetų pra
dėjo dirbti naujuose MVU 
rūmuose, pastatytuose Le
nino kalnuose. Didingo 
Mokslo r ū m ų ansamblio 
įrengimas vėl ryškiai įrodo 
partijos ir vyriausybės rū
pinimąsi mokslo ir kultūros 
suklestėjimu, tolesniu Mas
kvos universiteto vystymu
si. Lenino kalnuose esan
čiuose Mokslo rūmuose nu
matytos visos sąlygos vai
singam mokymuisi ir moks
liniam darbui.”

I

Tame pat “Tiesos” nume-1 
ry telpa lietuvio, Maskvos 
Universiteto mechanikos - 
matematikos fakulteto stu
dento Algirdo Paplausko 
raštas, kuris skamba:

“Šiandien, kada pažymi
ma Maskvos Valstybinio M. 
V. Lomonosovo vardo uni
versiteto 200 metų sukak
tis, aš esu laimingas, būda
mas besimokančiu tarpe 
šioje senojoje tmokslo tvir
tovėje, kuri yra tarybinės 
ir pasaulinės kultūros pasi
didžiavimas. Čia yra pui
kios sąlygos tapti geru spe
cialistu, apie kurias man, 
Lietuvos darbininko sūnui, 
ir svajoti vaikystėje nete
ko. Buržuazijos valdymo 
metais vargais negalais, 
duonos kąsnį atitraukdami, 
tėvai galėjo leisti mane mo
kytis, kad ‘išeičiau į žmo
nes.’ Tarybinė santvarka 
sudarė man puikiausias są
lygas baigti vidurinę ir ge- vos žmonėipįs

te aš susidraugavau su Mi
chailu Makarkinu iš Riaza- 
nės, Omaru Ibrajevu iš Ka
zachstano, korėjiečiu Li 
Den Juliu, ir eile kitų. Mes 
gyvename ir mokomės kar
tu, drauge linksminamės ir 
ilsimės, visur padeda m e 
vienas kitam.”

ŽODŽIAI IR DARBAI
Chicagos Vilnis rašo:

. “Vice-prezidentas Rich
ard Nixon, kalbėdamas 
tarptautiniame Rotarijonų 
suvažiavime, Chicagoj, sa
kė:
“‘Ne vienas pasaulinis ly

deris nepradės karo žino
damas, kad tai gali* reikšti 
ir jo šalies visišką sunaiki
nimą.’

“Prie to dar:
“‘žmonės abiejose pusėse 

geležinės uždangos nori tai
kos.’

“Tai’ įdomu. Pirmiau 
Nixonastaip nekalbėjo. Da
bar jis pripažįsta, jog ka
ras reikštų baisų sunaiki
nimą abiems pusėms.

“Jisai taipgi jau pripa
žino, kad ‘kalbos yra geriau 
kaip karas,’ dėl to mato rei
kalą prezidento Eisenhowe- 
rio konferencijos su prem
jeru Bulganinu ir premje
rais Edenu ir Faure.

“Bet nusiginklavimo 
ce-prezidentas bijo ir 
prasitarė, dėl ko:

“‘Jei Jungtinės Valstijos 
sutiktų su TSRS pilno nu
siginklavimo planais, ko
munizmas neišven g i a m a i 
įsigalėtų visur... ’

“O tas rodo, jog Nixonas 
tiki tik ginklais sulaikyti 
komunizmą, nors daugelis 
išmintingų žmonių sako, 
kad idėjų ginklais negali
ma nugalėti: kad nugalėji
mui idėjos reikalingos ge
resnės idėjos.

“Sulyg vice-prezidento, 
ginklavimasis reikalingas 
kapitalizmo ‘apgynimui nuo 
komunizmo.’

“Verta pastebėti, kad ir 
naujai išrinktas Rotarijonų 
prezidentas, A. Z. Baker, 
pareiškė:

“‘Taika yra svarbiausias 
reikalas pasaulyje...’ ”

VOSYLIuTeS-DAUGU- 
VIETIENeS kalba 

PER VILNIAUS 
RADIJĄ

Vilnyje skaitome:
“Tūlas J. Kuzmionis iš

Britanijos rašo klerikalų 
‘Draugui’ gegužės 28:

“Grįžusi į Lietuvą iš Va
karų bolševikų simpatikė

guvietienė š. m. balandžio j 
5 d. per Vilniaus radiją' 
kreipėsi į užsienio lietuvius, 
įrodinėdama, kaip jai gera 
gyventi Lietuvoje ir koks' 
puikus gyvenimas esąs lie-, 
tuviams teatralams. Iš jos 
pranešimo paaiškėjo ne
bent tiek, kad Vilniaus 
valstybiniame dramos tea
tro kolektyve, kurio ir ji 
pati esanti ‘talentingas bei 
kūrybingas narys,’ nuolati
niais režisieriais 
Dudzinskas ir R.

senosios
Siparas, Jukna, 

Vaičiūnienė ir kt.
Jaunojo Žiūrovo

dirba J. 
Juknevi- 
kartos—čius, o iš 

Tamulis, 
Lukošius,

“Kaune
teatre ir Muzikinės Dramos 
teatre dirba Kubertavičius, 
Laucius ir kt. Operos ir 
baleto teatras Vilniuje ruo
šiasi paminėti savo ‘sėk
mingo darbo 10 metų ju
biliejų.’ K. Petrauskas dir
ba ne tik jame, bet ir mo
kytojauja Vilniaus valsty
binėje konservai o r i j o j e. 
Ten pat profesoriauja ir A. 
Sodeika. Savo pranešimą 
N. Vosyliūtė baigė pasta
ba, 'kad, girdi, JAV impe
rialistai ruošia naują ato
minį pasaulinį karą... tad 
protestuokime.”

Vilnis komentuoja:
“Kaip matote, Lietuvoje 

pasilikę menininkai veikia, 
kuria, kelia meną ir kultū
ra, v

“Net A. Sodeika, kuris 
Amerikoj gyvendamas var
gonininkavo (Scranton, 
Pa.), dirba Lietuvoje, pro
fesoriauja. Kipras Petraus
kas taipjau profesoriauja.

“Daugelis pabėgėlių gal 
jau gailisi, kad nepasiliko 
Lietuvoje.

“Esama.davinių, kad dau
guma užsilikusių Vokieti
joje pabėgėlių iš Lietuvos 
grįžta atgal. Negrįžta tie, 
kurie naciams valdant Lie
tuvą tarnavo Hitlerio ge
stapui ir prasikalto Lietu-

Bendradarbiavimas tarp 
lenkų ir lietuvių tautų

Rašo 
Prof. K. KORSAKAS

kiai ir kt.), kuriame greta 
busimųjų įžymių lenkų ra
šytojų — Mickevičiaus, Slo
vackio—mokėsi ir žinomie
ji lietuvių kultūros veikėjai 
—S. Daukantas, S. Stanevi
čius ir kt.

Vertimai
Vaisingas lenkų 

gios demokratinės 
ros ii
—greta stipraus rusų kul
tūros ir literatūros povei 
kio, — žymi daugelį XIX 
amžiaus lietuvių nacionali
nės kultūros bei literatūros 
reiškinių. Tuo metu į lie
tuvių kalbą buvo išversta 
daugelis lenkų literatūros 
veikalų. Lenkų rašytojų 
kūrinius vertė tokie įžymūs 
lietuvių rašytojai, kaip V. 
Kudirka, Maironis, ir kt.

Vienam V. Kudirkai pri
klauso Ad. Mickevičiaus 
“Vėlinių” ir “Vaidilos gies
mės,” J. Slovackio dramos 
“Mindaugas,” A. Asnyko 
dramos “Kęstutis” ir dau
gelis kitų lenkų rašytojų 
kūrinių vertimai. Demo
kratinis poetas J. Mačys- 
Kėkštas vertė A. Mickevi
čiaus, M. Konopnickos, L. 
Kondratavičiaus ir kt. len
kų poetų eilėraščius. Lenkų 
dęmokratinės liter a t ū r o s 
veikalai, persunkti 
gių idėjų, teigiamai 
lietuvių kultūros ir 
tūros vystymąsi.

Kai istorijos arenoje pa
sirodė proletari a t a s, kai 
Lenkijos ir Lietuvos darbi
ninkai, vadovaujami Rusi
jos proletariato, stojo į ben
drą kovą prieš carizmą bei 
kapitalizmą, ėmė steigti 
bendras revoliucines orga
nizacijas. Lietuvoje pra
dėjo savo revoliucinę vei
klą įžymusis lenkų revoliu- 
klą įžymusis lenkų revo
liucionierius F. Dzeržins- 
kis, V. I. Lenino 
mas bendražygis.
liucinė, marksistinė litera
tūra lenkų kalba plačiai 
sklido ir Lietuvoje. Revoliu
cinė lenkų daina “Varšavie- 
tė” dažnai buvo dainuoja
ma Lietuvos darbo žmonių

Lenkų ir lietuvių tau
toms, istorijos eigoje ilgą 
laiką gyvenusioms bendros 
valstybės ribose, teko turė
ti nemaža kultūrinių ryšių, 
nors jiems vystytis išnau
dotojiškos klasės darė įvai
rias kliūtis. Kapitalizmo 
laikais abiejų tautų kultū
riniai ryšiai buvo užnuodi
jami buržuazinio naciona
lizmo, nacionalinių teisių 
engimo politikos, kurią vyk
dė tiek lenkų, tiek ir lietu
vių buržuazija.

Tačiau ir tais niūrios pra
eities laikais, kai Lenkijos 
ir Lietuvos liaudies masės 
nešė tą patį feodąlinio-bau- 
džiavinio, o paskui kapita
listinio išnaudojimo jungą, 
—geriausieji lenkų ir lietu
vių tautų žmonės, pažan
gieji jų veikėjai ir kovoto
jai dirbo abiejų tautų drau
giško sugyvenimo, jų kultū
rų bendro išvystymo, lenkų 
ir lietuviu liaudies nacio
nalinių bei socialinių teisių 
apgynimo reikalui.

Nepaisant ilgaamžių vai
dų ir trynimosi tarp Len
kijos ir Lietuvos viešpatau
jančių klasių, pirmiausia 
besirūpinusių savo klasi
niais interesais, lietuvių ir 
lenkų liaudies plačiosios 
masės iš esmės gyveno 
draugiškai, bendrai kovojo 
prieš feodalus ir kapitalis
tus, prieš carizmą ir savo
sios buržuazijos fašistinę 
diktatūra.

Didieji lenkų literatūros 
ir meno kūrėjai Ad. Micke
vičius, J. Slovackis, S. Mo- 
niuško, arba tokie įžymūs 
lenkų rašytojai, kaip Ig. 
Kraševskis, L. Kondratovi- 
čius - Sirokomlė, E. Ožeš- 
ko ir kt. buvo glaudžiai su
siję su Lietuva, ilgą laiką 
gyveno Vilniuje, sėmėsi sa
vo kūrybai motyvų ir įkvė
pimo iš Lietuvos istorijos ir 
mūsų krašto buities. Lie
tuvių tauta su pasididžiavi
mu prisimena senąjį Vil
niaus universitetą, kuriame 
profesoriavo ne vienas gar
sus lenkų mokslininkas 
(Lelevelis, broliai Sniadec-

červenskio eilėraštis “Rau
donas Vėliukas,” išverstas j 
lietuvių kalbą, tapo popu
liaria revoliucine dainajHie- 
tuvių darbininkų tarpe.

Įsigalėjusi po pirmojo pa
saulinio karo Lenkijoje ir 
Lietuvoje buržuazijos dik
tatūra, viešpatavę fašisti
niai režimai buvo nutraukę 
kuriam laikui lietuvių ir 
lenkų tautų kultūrinį ben
dradarbiavimą, vedė abiejų 
tautų įnirtingo kiršinimo 
bei nacionalistinės neapy
kantos politiką.

Buržuazijos viešpatavi
mo žlugimas Lietuvoje ir 
Lenkijoje, galutinė darbo 
žmonių pergalė ir naujai 
statomas socializmo pagrin
dais gyvenimas abiejuose 
kraštuose sudarė naujas są
lygas lenkų ir lietuvių tau
tų bendradarbiavimui, jų 
tarpusavio kultūriniams ry
šiams plėstis.

Lenkai domisi lietuviais
Iš Lenkijos demokratinės 

respublikos mus vis dažniu 
pasiekia žinios apie tai, 
kaip labai ten domimasi 
lietuvių tarybinės kultūros 
bei literatūros laimėjimais. 
Pokario metais Lenkijoje 
jau pasirodė eilė lietuviškų 
knygų vertimų, jų tarpe — 
P. Cvirkos “Žemė maitin
toja,” J. Baltušio pjesė 
“Gieda gaideliai,” stambus 
rinkinys “Lietuviški apsa
kymai” ir kt. J. Baltušio 
pjesė su dideliu pasisekimu 
vadinama keliolikoje Len
kijos teatrų. Didelę pagar
bą demokratinės Lenkijos 
visuomenė parodė lietuvių 
literatūrai, pergabenant iš 
Zakopanės į Tarybų Lietu
vą Jono Biliūno palaikus. 
Pokario metaais Lenkijoje 
lankėsi mūsų tarybiniai ra
šytojai A. Venclova, J. Bal- 

i tušis. Turimomis žiniomis 
i nuo metu Lenkijoje ruošia

masi išleisti eilę naujų Ver
timu iš lietuviu literatūros, y k. .Demokratinės Lenkijos

. demokratinės įgultu- 3pau(ja jau yra paskelbusi 
ir literatūros poveikiu aemaža straipsnių apie lie-

pazan- 
veikč 

litera-

ištiki- 
Revo-

beituvių tarybinę kultūrą 
literatūrą.

Glaudžius kultūrinius 
sius- palaiko Lenkijos 
Lietuvos muzikos ir dailės 
darbuotojai.

Plečiasi paskutiniuoju me
tu bendradarbiavimo ry
šiai ir tarp Tarybų Lietu
vos ir Lenkijos mokslo 
ištaigų bei atskirų moks
lininku. Lietuvos Mokslų 
akademija pastoviai gauna 
iš Lenkijos naujus lenkų 
mokslininkų veikalus, jų 
tarpe ir visą eilę darbų, lie
čiančiu Lietuvos istoriją, 
ypač lietuvių kalbą. Pasku
tiniuoju metu Lenkijos 
Mokslu akademija, pasiūlė 
Lietuviu kalbos ir literatū
ros institutui bendradar
biauti, paruošiant spaudai 
svarbų lietuvių raštijos 
XVI amžiaus paminklą* — 
vadinamąjį Chilinskio bi
blijos vertimą, kurį dar šie
met išleidžia Mokslo mylė
tojų draugija Poznanėje. 
Taip pat pažymėtini prof. 
J. Otremskio naujieji dar
bai iš lietuvių kalbos tyrimo 
srities, jo šiuo metu rašo-’ 
ma mokslinė lietuvių kal
bos gramatika. Tarybų Lie
tuvos istorikai taip pat pa
laiko ryšius su lenkų isto
rikais, sprendžiant bendras 
Lenkijos ir Lietuvos istori
jos problemas.
Ad. Mickevičius Lietuvoje

Lietuvoje pokario metais 
jau atliktas nemažas dar
bas, toliau vystant lenkų ir 
lietuvių tautų kultūrinio 
bendradarbiavimo 
jas, ugdant jas sociaxOtiniu 
Pagrindu. Mūsų respubli
koje 1948 m. buvo iškilmin
gai ir plačiai pažymėtas A.

ry-
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Liaudies talentai
Į smuiko stygas trinktelėjo griežyklės, 

linksmai sušvilpė fleitos ir klarnetai, 
gaudžiantys kontrabaso garsai susilie
jo su švelnia akordeono gaida. Orkest
ras sugrojo senovinį lietuvių šokį—“Ku
bilą”. Ir tuoj pat į scena išbėgo gra
žiais lietuviškais rūbais apsirengusių 
vaikinų ir mergaičių vorelė.

Greit sukasi ratelis, gražiai ir rit
mingai slysta šokėjų figūros, plevėsuoja 
ore margi kaspinai ir išsiuvinėtos juos
tos. Žiūrovai audringai ploja šokėjams. 
Bet juk tai buvo tik pirmas numeris! 
fckiai atliekami vienas po kito. Čia ir 
lėta^ šokis “Kregždutė”, kurį atlieka 
merginos, čia ir greitas “Kalvelis”, ku
riame pasižymi vaikinai, čia ir linksmas 
“Klumpakojis”, kuris šokamas juokin
gomis prosenių laikų klumpėmis.

Salėje dar ne kartą buvo karštai plo
jama. Kiekvienas šokis buvo atliekamas 
su dideliu meistriškumu, o kai kurie so
listai buvo tiesiog tikri virtuozai. Šokė
jus pakeitė choras. Suskambėjo lietu
vių sutartinės, senos ir naujos dainos.... 
Stipriai ir darniai skamba dainininkų 
balsai. Gausus ir įvairus šio talentingo 
vokalinio kolektyvo repertuaras.

Koncerte dalyvauja visai ne profesio
nalūs artistai. Muzikantai, šokėjai, dai
nininkai — lietuvių valstiečiai iš “Le
nino keliu” kolūkio, kuris yra Sedos ra
jono Ylakių kaime.

Prieš penkerius metus Ylakių kaimo 
mokykloje pasirodė naujas muzikos mo
kytojas. Visi ji žinojo. Tai buvo sugrį
žęs iš miesto, kur jis mokėsi, Rapolas 
Vindašius, vietinio žemdirbio-kolūkiečio 
sūnus. Jis ir suorganizavo “Lenino ke
liu”^., kolūkyje dainų ir šokių ansamblį. 
Suprantama, iš pradžių į šį ansamblį įė
jo palyginti nedidelė artistų-mėgėjų 
grupė. Pamažu kolektyvas išaugo. Da
bar jame yra choras iš 70 dainininkų, 
orkestras iš 10 muzikantų ir šokėjų gru
pė iš 18 žmonių.

Nemaža pastangų padėjo Vindašius, 
mokvdamas šokėjus ir muzikantus. 
Ruošti gerus šokėjus jam padėjo kolū
kietis Motuzas ir mokytoja Gutautytė. 
Metai po metų ansamblio koncertai da
rėsi vis geresni, labiau turiningi. Ar
tistų-mėgėjų meistriškumas tobulėjo. Ir 
netrukus garsas apie talentingus Ylakių 
kaimo dainininkus, muzikantus ir šokė
jus pasklido po visą Lietuvą.

Pereitais metais Maskvoje buvo su
rengta lietuvių literatūros ir meno de
kada. Į šią apžiūrą TSRS sostinėn sa
vo pasisekimų parodyti nuvyko ne tik 
Lietuvos teatrai bei kiti artistu kolekty
vai, bet ir kuklūs mėgėjai iš “Lenino 
kėliu” kolūkio.

Rapolo Vindašiaus mokiniams teko 
• pasirodyti daugelyje Maskvos sceninių 

aikštelių, tame tarpe ir Didžiojo teatro 
senoje. Ir visur jų pasirodymai turėjo 
didelį pasisekimą. Gi patį Vindašių, 
ansamblio organizatorių ir nenuilstamą 
jo vadovą, tarybinė vyriausybė apdova
nojo “Garbės ženklo” ordinu.

Sugrįžę į gimtąjį kaimą, artistai-ko- 
lūkiečiai su dar didesniu entuziazmu 
ėmėsi tobulinti savo meistriškumą. Pa
staraisiais metais ansamblio repertua
ras žymiai išsiplėtė. Dar darniau pra
dėjo skambėti choras, dar daugiau gra
cijos ir gyvumo atsirado šokėjų jude
siuose. Ylakių kaimo gyventoju domė
jimasis menu taip pakilo, kad Čia teko 
įsteigti muzikos mokykla. Jai vadovau
ja vis tas pats Rapolas Vindašius. Mu
zikos mokykloje fortepijono klasėje ir 
smuiko klasėje mokosi dvidešimt kolū
kiečių vaikų.

Mes papasakojome tik apie vieną ar
tistų-mėgėjų kolektyvą, o iš viso jų Lie

tuvos Tarybų respublikoje yra daugiau 
kaIy/8 tūkstančiai. Jie jungia 150 tūk- 

; sSįtfrfu chorinio dainavimo, dramos, šo- 
, j kiu ir muzikos mėgėjų.

Būdinga, kad visų rūšių meninėje sa
viveikloje kartu su jaunimu dalyvauja
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daug pagyvenusių žmonių. Be to, res
publikoje yra 110 dainininkų ir šokėjų 
kolektyvų, kurie susideda iš “senių”. 
Jeigu žmogui mažiau kaip 40 metų, jo į 
tokį kolektyvą ir nepriims. Per jaunas 
dar! Na, o dėl senumo, tai čia, žinoma, 
ribos nėra. Dainuoja ir šoka tokiuose 
kolektyvuose ir septyniasdešimt metų 
amžiaus seneliai. Ir kaip dar dainuo
ja! Kaip šoka! Kai kurių ir jaunimui 
nepasivyti. Vienu geriausių Lietuvoje 
laikomas Plungės rajono “Videikių” ko- 
ūkio “senių” choras. Jam taip pat teko 
su pasisekimu pasirodyti Maskvoje.

Chorinis dainavimas Lietuvoje labiau
siai išsivystė. Neatsitiktinai kiekviena
me rajone kas metai įvyksta tradicinės 
dainų šventės. Kartą per penkerius 
metus tokia šventė rengiama respubli
kos mastu. Eilinė respublikinė dainų 
šventė bus surengta Vilniuje šių metų 
birželio mėnesį. Centrinis jos progra
mos skyrius bus 30 tūkstančių žmonių 
choro pasirodymas.

Pasiruošimas respublikinei 1955 me
tų dainų šventei seniai jau prasidėjo ir 
vyksta visoje Lietuvoje. Tūkstančiai 
chorų ir ansamblių uoliai repetuoja sa
vo pasirodymus, ruošia naujus nume
rius. Šiame darbe didelę metodinę pa
galbą jiems teikia Liaudies kūrybos na
mai, kurių Lietuvoje yra keturi — vieni 
respublikiniai ir trys tarprajoniniai.

Netrukus prasidės chorų kolektyvų 
apžiūros atskirai kiekviename rajone, 
kad dalyvauti respublikinėje šventėje 
būtų atrinktos geriausios jėgos.

Mažoj stotelėj
Maža, aprūkusi stotelė
Ir susirūpinę veidai...
Iš jos į didį ilgą kelią 
Mane lydėjai tu kadais.
Tuščiam sodely virkdė uosius, 
Daina paukštelių nerami.
Fašistų tankai prie Šventosios 
Artėjo mirtį nešdami.
Tai buvo pirmos karo dienos,— 
Aplinkui aimanos, rauda.
Atrodė man, kad tu tik vienas 
Buvai ramus, kaip niekada.
Birželio saulėje šiaureno
Didžiuliai pasėlių laukai,— 
Sunkiausią kelią partizano 
Tą rytmetį pasirinkai.
O man tik laimės palinkėjai, 
Prašei, neverkti, nenusimint, 
O aš į laimę netikėjau, 
Nes laimė liko su tavim.
Ir kai mane pro tą stotelę 
Šiandieną veža traukinys, 
Regiu pro langą baltą kelią, 
Kuriuo tu vienas nueini.
Gal ties žaliais stotelės uosiais
Tu jauną galvą paguldei, 
Kad priešo tankoms prie Šventosios 
Nebūt jokių kelių ateit.
Bet man skaudu — kodėl tą rytą 
Nepasakei, mielasai, tu: 
Jeigu kovot šalę viens kito, > 
O jeigu mirt — taip pat kartu.

V. Valsiuriienė

PASTABA'
Jau kelintu kartu pastebiu, kad Lais

vėje dažnai eilėraščiai išeina su korek- 
tūriškomis klaidomis. Štai kad ir mano 
eilėraštyje “Liaudis ir Taikos Paukš
telė”, kuris tilpo birželio 4-tą dieną me
no skyriuje, yra padarytos net dvi klai
dos. Štai viena iš jų: Eilėse yra žodis 
“nebkariausit”, o įdėta “nebekariau- 
sit“. Ir taip padarant, tapo sugadintas 
eilių ritmas, nes pridėta viena raidė pa
daro jau penkis skiemenis, vieton ketu
rių, ir eilių ritmas palieka šlubuojantis. 
O šlubuojančių -eilių mes nenorime iš
leisti.

Taigi, gerbiamieji, prašau kreipti 
daugiau atidos į eilėraščius, kad jie ne
išeitų su korektūros klaidomis.

Jonas Juška

(June) 11, 1955

“Povilas Jurka” 
Lietuvoje

Lietuvos Valstybinė grožinės literatū
ros leidykla išleido R. Mizaros romaną 
“Povilas Jurka,” parašytą prieš virš 20 
metų. Kad ir sunkiais keliais eidama, 
Ši knyga mus visvien pasiekė.

Knyga išleista labai gražiai: gerame 
popieriuje, kietuose viršeliuose, kuriuos 
apipavidalino dailininkas J. Banaitis. 
Įdėta ir autoriaus nuotrauka (paveiks
las), be to, knygos pradžioje telpa A. 
Vaivutsko parašyta neilga R. Mizaros 
biografija.

Lietuvoje “Povilo Jurkos” atspausdin
ta 10,000 egzempliorių. Tenka čia pat 
priminti, kad šiuo metu Lietuvoje visų 
leidžiamų knygų tiražas yra didelis, ne 
toks, koks buvo buržuazijai Lietuvą val
dant.

Romanas redaguotas (redaktorė P. 
Petrauskaitė) nuosekliai: angliškieji iš
sireiškimai yra tiksliai išversti išnašose, 
o knygos gale įdėtas “Amerikos lietuvių 
žargono žodynėlis,” kuriame paaiškina
mi žodžiai pas mus literatūroje vartoja
mi, bet Lietuvos žmonėms nesuprantami 
(kaip indžionkšinas, belą, inšiūrinas, 
etc).

Bet Lietuvoje išleistoji knyga yra plo
nesnė už amerikonišką “Povilą Jurka”: 
jie ten, mat, naudoja mažesnį raidžių 
šriftą, be to, jų popierius plonesnis, negu 
pas mus. Iš viso Lietuvoje išleistas 
“Povilas Jurka” teturi 260 pusi. Kaina 
5 rubliai.

To paties autoriaus kitas romanas — 
apysaka “Mortos Vilkienės divorsas” 
taipgi jau yra atspausdintas, bet jis 
mūs dar nepasiekė. Šiemet, kaip rašo 
Lietuvos spauda, ten bus atspausdinta 
dar ir trečia R. Mizaros knyga — “Ke
lias į laimę.”

Vilniaus architektūros 
paminklu albumas

VILNIUS.— Išėjo iš spaudos albu
mas “Vilnius”, kuriame pasakojama 
apie senosios Lietuvos sostinės architek
tūros paminklus. Jame nuotraukomis 
pavaizduota apie du šimtai vertingų 
miesto architektūros paminklų, sukurtų 
14—19 'šimtmečiais ir 20-to šimtmečio 
pradžios talentingiausių lietuvių liau
dies meistrų rankomis.

Vienas seniausių miesto ^paminklų yra 
Gedemino pilis, priklausanti 14-tam 
šimtmečiui. 15-tame amžiuje buvo pa
statyti pirmieji, mūriniai kulto pastatai 
— Pranciškonų, Jono ir Mikalojaus baž
nyčios, kurios gerai išsilaikė iki mūsų 
dienų. Jie turi būdinguosius go tinęs 
architektūros bruožus. Būdingiausi 16- 
to šimtmečio gotikos paminklai yra 
Onos ir Bernardinų bažnyčios.

16-to šimtmečio viduryje ryšium su 
socialiniu-ekonominiu ir politiniu šalies 
vystymuisi Lietuvoje ėmė plisti huma
nistinės ir reformacinės idėjos, kurios 
mene formavo renesanso stilių. Šiame 
stiliuje pastatyti universiteto rūmai, 
Mykolo bažnyčia, Aušros Vartai.

Tikrą perversmą architektūroje pada
rė įžymaus lietuvių architekto L. Stuo
kos-Gucevičiaus veikla, pasireiškusi kū
rybiškai laisvu klasikinių elementų pa
naudojimu statyboje. Žymiausi jo kūri
niai yra miesto rotušė ir katedra, o Vil
niaus apylinkėse — Verkių rūmai.

Iki Didžiojo Tėvynės karo Vilniuje 
buvo apie 190 architektūros paminklų. 
Beveik pusę jų sugriovė arba dalinai su
naikino hitleriniai grobikai. Išlikusieji 
paminklai saugojami valstybės.

• Albume duodama trumpa Vilniaus 
architektūros vystymosi apžvalga ir at
skirų iliustracijų paaiškinimai lietuvių 
ir rusu kalbomis.

Numatyta taip pat išleisti albumą, 
vaizduojantį tarybinio laikotarpio Vil
niaus architektūrą. *

Liet. Liaudies Teatras 
imasi darbo

Prieš virš porą savaičių Lietuvių 
Liaudies Teatras sušaukė savo narių su- • 
sirinkimą, kuriame pirmininkė E. Mi- 
zarienė pateikė pranešimą apie gastro
les su komedija “Prašvilpta laimė.”

Iš pranešimo paaiškėjo, kad iš septy
nių komedijos pastatymų, apmokėjus 
kelionės ir visokias išlaidas, Teatrui li

ko ir pelno. Aišku, didžiausias pelnas 
tai iš pirmojo pastatymo Čia pat, Rich
mond Hilly,įe.

Po susirinkimo buvo duota dalyviams 
užkandžių. Tiek susirinkime, tiek už
kandžiaujant, buvo diskusuota mūsų at
eities veikla.

— Ar mūsų Liaudies Teatras per va
sarą turi ilsėtis, ar imtis darbo, kad 
anksti rudeni jis galėtų duoti kokį spek
taklį?

Toks klausimas mūsų teatrininkuose 
vyravo.

Į klausimą buvo duotas konkretus at
sakymas birželio 7 d., kai LLT nariai ir 
vėl susirinko.

Tar. Lietuvos kaimo 
gyventojų medicini
nis aptarnavimas

RAŠO ALFONSAS DIRSĖ 
Lietuvos Sveikatos apsaugos 

ministro pavaduotojas
Tarybų Lietuvoje sudaryta 

darni sveikatos apsaugos orga
nų sistema, kuri pilnutinai ap
rūpina visų respublikos pilie
čių, tame tarpe ir kaimo gy
ventojų, reikmes. Daugiau 
kaip trys tūkstančiai gydyto
jų stovi lietuvių tautos sveika
tos sargyboje.

Režisierius Jonas Valentis pasiūlė mo
kytis vieną iš dviejų veikalų: Petro Vai
čiūno “Nuodėmingą Angelą” arba Če
chovo “Tris seseris”. Pasisakyta už 
“Nuodėmingą Angelą”. Tuomet J. Va
lentis skirstė roles. Ne visi tie, ku
riems rolės buvo skirtos, čia buvo, bet 
tikimasi, kad jie apsiims vaidinti. Ku
rie buvo, visi sutiko režisieriaus siūly
mą priimti.

Per vasarą repetuojant, manoma, kad 
•spalio mėn. pradžioje šį veikalą bus ga
lima pastatyti Richmond Hill, N. Y., ir 
gal kur kitur, jei kitų miestų žmonės 
norės. Tenka apie tai visiems ir visur 
pagalvoti.

O šiuo tarpu reikia palinkėti LLT ak
toriams ir režisieriui geriausiu sėkmių!

V.

R. Baraniko mokinių 
darbų paroda A

Pas mus jau buvo rašyta, kad mūsų 
dailininkas Rudolfas Baranikas vado
vauja vienai dailininkų mokyklai Tuck
ahoe, N. Y. Jis teikė pamokas jiems 
vakarais, laisvu nuo kasdieniško darbo 
metu.

Ir štai, dabar jo ’mokiniai išstos su 
savo darbais į parodą, kuri atsidarys 
birželio 12 d. ir tęsis iki liepos 15 d.

Parodos vieta: Hudson River Muse
um, ,Trevor Park, 511 Warburton Ave., 
Yonkers, N. Y.

Parodoje su savo darbais dalyvauja: 
Claire Sherr, Janet V. Brand-es, Sandra 
Gold, Evelyn Soloway, Margaret Wehle, 
Dr. Bernard Weiss, Irene Hazen, Fern 
D. Millardi, Rhoda Kassof, Shirley Ce
ment, Sarah Belchetz, Frank Centore, 
Adrien Price, Mary Salciano.

Parodos atidarymas, kaip minėta, bus 
sekmadienį. Ji tęsis tarp 3—5 v. p. p.

Prieš karo siaubą
Kai siaubas karo rimtai grūmoja, 
Kraujo ištroškę vampirai siaučia, 
Tai liaudies šūkiai juos pažaboja— 
O spėką tokią vampirai jaučia.
Daug kartų mūsų vilties padangę 
Buvo aprėdę grėsmingi klodai, 
Rodės, prarasim taiką taip brangią— 
Neatneš vaisių taikingi sodai..
Nors piktos šalnos žiedus vis kando 
Ir daug jų žuvo vaisių nedavę,— 
Tiek parazitų ant liaudies sprando! 
Tiek brangaus kraujo dykai yr’ gavę.
Nors ir mūs dausos šiandien aptemę, 
Naktinės spėkos dar viešpatauja, 
Netemdins amžiais ištisą žemę 
Tie, ką iš triūso kitų puotauja.
Laisvės troškimas stiprėja, kyla
Ir tvirčiau siekia kelio teisybės,
Už tai kenkėjų saitai suskyla, 
Kai gyviau plinta tiesos gausybės.
Svaigulių šydą liaudis nutrenkia, 
Tiesą didingą ima.išvysti,
Veiklą skriaudikų, kuri taip kenkia 
Ir suvedžiotiems turės įgristi.
Išdaigos blogos, žiaurios, niekingos 
Ne vienoj vietoj nustojo augti, 
Kai prieš jas kūrės spėkos teisingos, 
Ant kurių priešai moka taip staugti.
Šiandien įmatom siaubą ne vieną: 
Pareiga mūsų juos suturėti, 
Kad visa liaudis rytojaus dieną 
Be karo grėsmės imtų pradėti. ,
Užmojai ryškūs turi spartėti
Į didį žygį, tobulą, sveiką;
Kiekvienam reikia pastangas dėti, 
Kad neleist karui sunaikyt taiką.

D, Kadugys

Lietuvoje nebėra rajonų, ku
rie neturėtų ligoninių, sanita- 
rijos-epidemiologijos stočių, 
felšerių-akušerių punktų, o 
taip pat pagrindinių specialy
bių gydytojų: terapeuto, chi
rurgo, akušerio-ginekologo, 
pediatro, stomatologo, sanita
rijos gydytojo ir t.t. Tokie ra
jonų centrai, kaip Skuodas, 
Šilalė, Žagarė, Švenčionėliai ir 
daugelis kitų, turi puikias li
gonines,kur galima gauti ne
mokamą didžiai kvalifikuotą 
medicinos pagalbą.

Visos rajoninės ligoninės yra 
aprūpintos gera medicin. apa
ratūra ir įrankiais. Dabar kiek
viena rajoninė ligoninė turi 
rentgeno įtaisą, o kai kurios 
ligoninės — po 2-3 įtaisus.

Medicinos pagalbą kaimo 
gyventojams, be rajoninių li
goninių, teikia apylinkių ligo
ninės, o taip pat felčerių-aku- 
šerių punktai; konsultatyvinę 
ir metodinę pagalbą teikia 
respublikinės ligoninės.

Be to, sveikatos apsaugos 
srityje kaimo gyventojams ne
mažai padeda mokslinio tyri
mo institutai: tuberkuliozes, 
dermato-venerologijos, sanita- 
i ijos-higienos ir mikrobiologi
jos, epidemiologijos ir sanita
rijos. Mašinų-traktorių stočių, 
tarybinių ūkių darbininkų ir 
kolūkiečių, darbo bei buities 
sąlygų ištyrimas ir mokslinis 
apibendrinimas, kurį atliko in
stitutai, davė daug naudos 
sveikatos apsaugos darbuoto
jams, padėjo sumažinti susir
gimų skaičių laukų darbo 
žmonių tarpe. Antai, 1954 me
tais šie institutai ištyrė Ute
nos, Merkinės, Mickūnų, Dūkš
to ir eilę kitų MTS; padary
tos labai vertingos praktinės 
išvados, šiuose intstitutuose 
kelia savo kvalifikaciją kaimo 
vietovės gydytojai. Pažymėti
na, kad gydytojai kelia savo 
kvalifikaciją ne tik Vilniuje, 
Kaune, bet ir dažnai siunčia
mi į pasitobulinimo kursus . į 
Maskvą, Leningradą, Kijevą 
ir kįtus stambius Tarybų Są
jungos miestus. Vien tik per 
praėjusius dvejus metus pasi
tobulinimo kursuose mokėsi 
daugiau kaip 400 gydytojų iš 
rajonų.

Gydytojų kadrus respubli
kai rengia Vilniaus valstybi
nio universiteto medicinos fa
kultetas ir Kauno medicinos 
institutas. Dešimt mokyklų 
Lietuvoje rengia vidutinįjį me
dicinos personalą.

Labai išsivystė Lietuvoje sa
nitarinė aviacija. Sanitariniai 
lėktuvai transportuoja į Vilnių 
arba Kauną ligonius, kuriems 
reikalinga ypatinga pagalba. 
Sanitarinės aviacijos lėktuvais 
išskrenda aukštos kvalifikaci
jos specialistai — profesoriai 
bei docentai ir suteikia vieto
je medicinos pagalbą. Susir
gęs kolūkietis, MTS ar tarybi
nio ūkio darbininkas turi visas 
galimybes greitai gauti reika
lingą pagalbą. Visa tai daro
ma nemokamai.

žymiai išaugo respublikos 
kurortai: Birštonas, Druskinin
kai, Palanga, Likėnai, Kulau
tuva ir daugelis kitų, šių ku
rortų poilsio namuose' ir sani- 
torijose ilsisi tūkstančiai že
mės ūkio darbuotojų.

Tarybinė vyriausybė nesi
gaili lėšų sveikatos apsaugai. 
1945 metais respublikos svei
katos apsaugos reikalams bu
vo asignuota 94.6 milijono rub
lių, 1950 metais — 182.8'mili- 
jono' rublių, o 1955 metais — 
269.92 milijonai rublių.



Mikas Detroitietis

Iš Nortij iki Cubos
gi o, ir ką tu jam padary-(Ra po r tas apie keliones 

nuotykius)
Prieš sausio mėnesio pa

baigą pradėjau važiuot į 
Šautus, link Floridos. Va
žiavau todėl, kad jau tu
rėjau pasigavęs tą vadina
mą “Šaltį.” Sniego dar ne
buvo, bet ant ežeru ledas 
jau buvo susiformavęs. O 
aš, mat, “sportas” — žuvi
ninkas, ir vieną dieną pažu
vavau ant ledo, na, ir jau 
turiu “šaltį.” Kad nebūtų 
pavojaus su “šalčiu,” began 
į Šautus pasišildyt prieš 
saulę ir išvaryt “šalti.” Da
lykas tame, kad aš nenoriu 
pasitikėt daktarais. Yra 
gerų, sąžiningų daktarų, 
bet yra ir feikerių-apgavi- 
kų. Gamta, saulės spindu
liai, tyras oras, geras svei-
kas maistas, poilsis, ir tt., 
o ne daktarų receptai- Jei 
reikia operacijos, tuomet 
jau reikia daktaro.

Anksti ryte sėdau į trau
kinį ir jau traukiu link Flo-
ridos. Vienas geras daly
kas, kad traukinys iš “ma
no” miesto eina tiesiog Į 
Miami, Fla., nereikia, per
sėsti iš vieno traukinio i 
kitą. Važiavimas trauki
niais yra patogus, ir daug 
saugesnis, negu kitaip ke- 

• liaujant. Traukiniai aprū
pinti viskuom: valgykla, 
gėrimais (alus, degtinė), ir 
tt. Kai atsibosta sėdėti 
minkštose sėdynėse, tai sė
dynę gali paleisti žemyn ir 
išsitiesti kaip lydeka; gali 
snausti arba miegoti, nie
kas netrukdo, gali pailsėti; 
traukinyje tykiausia, rami 
atmosfera, nesigirdi tratė
jimo, barškėjimo, nesigirdi 
nei garvežio mašinerijos 
ūžesio. O kai traukinys su
stoja ar pradeda vėl va
žiuoti, tai nejunti, ar jis 
stovi ar važiuoja. Tūli žmo
nės, suprantama, kurie tu
ri daug dolerių, pasiima at
skirus kambarius su lovo
mis, važiuoja ir ramiai mie
ga’visą naktį. O dienos lai
ku eina į barą išgerti “pa
stiprinančių” gėrimų, į val
gyklą, o tūli susėdę kazi- 
riuoja, ir tt. žodžiu sakant, 
žmonės, važiuodami trauki
niais (suprantama, reikia 
važiuot geru traukiniu, o 
ne tokiu, kuris renka pieną 
nuo farmų), turi “good 
time,” pailsi bevažiuodami.

Bet ir traukiniuose yra 
įvestas kreivas biznis. Se
niau, atsimenu, kai važiuo
davai traukiniu, tai protar
piais eidavo uniformuoti 
vyrai su kava, sandvičiais, 
pienu, kendemis, ir tt., ir 
kas norėdavo, galėjo nusi
pirkt, gert ir valgyt savo 
vietoje. O dabar to nebėra. 
Jei nori valgyt ar kavos iš
sigert, turi eti per kelioli- 
ką vagonų į traukinio val
gyklą. Gi valgykloje tave 
priima kaip “gerbiamą sve
čią,” nes jaučia, kad tu tu
ri pinigų. Valgis daug sy
kių brangesnis, negu mies
tų valgyklose. O antra, tie 
nelemtieji “tipsai” veite- 
riams! Traukiniuose yra 
tokia mada, kad, pav., jei 
tu imi maisto už dolerį ver
tės, tai veiteriui “tipsų” tu
ri palikt mažiausia 20 cen
tų, o jei tavo loska, veite- 
ris (visi veiteriai ir virtu
vės darbininkai yra negrai) 
— patarnauja gražiai - prie
lankiai, tai gali jam palikti 
kvoderj, 50c, arba dolerį, 
niekas- dėl to neprotestuo
ja. Bet jei tu nepaliksi jo
kių “tipsų,” tai kai ateisi 
kitą sykį valgyt, tai tasai 
veiteris ilgą laiką tau ne
patarnaus. Na, neneša vai- 
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si? Lauk, sėdėk.
Tai taip yra traukiniuo

se sutvarkytas biznis, kad 
visi pasinaudoja iš keliau
tojų. Beje, ir traukinio ba
re (saliūne) reikia duot 
veiteriui “tipsų,” nes jis 
atneša gėrimą ant gražios 
“tacos,” padeda ant gražaus 
staliuko; čia gali gert, rū
kyt ir praleist laiką, nes 
traukinys rieda, o tu esi 
dar toli nuo tos vietos, kur 
turėsi išeit iš traukinio; 
yra gražaus laiko pasėdėti.

Ar traukinių valgyklose 
veiteriai gauna algas, ar 
ne, neteko pasiteirauti. Tų 
“tipsų” kiekvienas asmuo 
palieka vis daugiau, negu 
reikėtų. Per dieną veiteriai 
prisirenka riebių “tipsų.”
Jei jie dirba be algos, tik 
ant “tipsų,” tai čia .yra 
biaurus keliautojų išnaudo
jimas. Už maistą ima daug 
brangiau, negu kur kitur, 
daro gerą biznį, ir tuo pa
čiu veiteriams reikia duoti 
“tipsų”! Kam tie “tipsai”? 
Ar veiteriai negali būti or
ganizuoti ir gauti žmonišką 
algą savo pragyvenimui? 
Žmonės taip įpratinti ir 
taip jau daro. Tačiau, daug 
žmonių neina traukinio val- 
gyklon, jie “savo” vagone 
graužia tai obuolį, tai sūrį, 
ar kitokį daiktą, iki išlipa 
iš traukinio. Visi juk žino, 
kad ten gali pasivalgyti, bet 
pusėtinai ir apiplėšia. 1 
traukinio valgyklą daugiau
sia eina taip vadinamos 
“poniutės,” kurios nepaiso 
pinigų, bile tik turėti “good 
time.” O kai maistas ’ar 
gėrimas bangus, tai būna ir 
“skanus.” Pav., jei už deg
tinės stikliuką reikėtų mo
kėti tik 5 centus, tai žmo
nės gal negertų tiek daug 
.ir kitiems nefundytų. Bet 
kai užmoka 45-50 centų už 
mažą stikliuką, tai geria ir 
džiaugiasi, kad “išsigėriau 
skanios degtinės,” nors toji 
degtinė yra tikras “mūn- 
šainas”—nuodai.

Važiuoti traukiniu, kaip 
minėjau, yra patogiau ir 
saugiau, bet tuo pat sykiu 
daug ko negali matyt—pa
tirt, nei kitiems pasakyt. 
Matai tik farmas, dyku
mas, kalnus, slėnius, balas, 
ir tt. Važiuojant automo
biliu, gali sustot kur nori, 
apsižvalgyt, ką nors naujo 
pamatyt. Tačiau, aš niekad 
nenoriu vairuot automobilį 
ilgoje kelionėje. Nes ten
ka pavargti, nervų įtempi
mas, rūpestis, ypatingai 
įvažiavus didesnin mies
tan, kur kelio nume
ris išmėtytas įvairiomis 
gatvėmis; sūkaliokis kaip 
durnas, iki vėl išlendi ant 
gero vieškelio. Vieškeliai 
neplatus, tik dviem auto
mobiliam prašliaužti. Žiū
ri, iš priešakio, atzvimbia 
kitas automobilis, arba ke
liolika jų. O ką žinai koks 
“marūnas” ten atlekia po 
75-80 mylių į valandą? Blo
gus draiverius Masytė va
dina “marūnais” (morons), 
tai ir aš pritariu.. Gal tik 
biskį kryptelės tavo pusėn, 
ir bus automobilių sudau
žymas, susižeidimas, mir
tis ... O kitas, gal toks pat 
“marūnas,” arba prisilakęs 
degtinės, iŠ užpakalio lekia 
kaip galvą nusisukęs ir no
ri tave aplenkti. O ar ži
nai, kaip jię susikontro- 
liuos? Gal užkabins tavo 
mašiną, išmuš iš kontrolės, 
ir atsidursi grabe j e arba į 
telefono stulpą. Daug to
kiu atsitikimų būna ant 
vieškelių: sudaužo automo- 

bilus ir patys užsimuša. O 
kodėl? Todėl, kad girti 
vairuoja, o kiti, “sportai,” 
ir sykiu “pienburniai,” pa
sisodina merginą, irgi 
“pienburnę” 15-16-kos me
tų, prie savęs, viena ranka 
vairuoja automobilį, O kita 
ranka apkabinęs savo my
limąją flirtuoja su ja, ir 
skrenda po 70-80 mylių į 
valandą. Kaip jis gali iš
vengti susidūrimo, vairuo
damas viena ranka ir žiū
rėdamas į savo mylimąją? 
Tas pats darosi ir miestuo
se ant gatvių. Išvažiavai 
gatvėn, ir būk išsitempęs, 
kaip smuiko styga, kad su 
kokiu pusgalviu nesusidur
tum, kad nebūtų “akciden- 
to.”

Tas viskas gadina žmo
nėms nervus ir širdis. To
dėl aš ir manau, kad su au
tomobilių atsiradimu ir jais 
važinėjimu padaugėjo šir
dies ligos, nervų sukriki
mas ir mirtis. Pilnos ligo
ninės sergančių protlige, su 
pažeistais nervais. Tasai 
skubėjimas fabrikuose, sku
bėjimas automobiliais, vi
sokeriopas neramumas, ne
užtikrintas rytojus, varo 
žmones iš lygsvaros, jie 
miršta nuo širdies smūgio, 
arba patenka ligoninėn. Kas 
gi nežino, kad ant vieške
lių, ir miestuose ant gatvių 
yra visokių “sportų,” kurie 
vairuoja automobilius? Jei 
tik mašina veža, tai jis ir 
skrenda po 80 mylių į va
landą. Arba miestuose va
žiuoja “sportas,” zigzaguo- 
ja iš vienos eilės kiton, len
kia visus, skubinasi. Bet 
kur? Ogi, žiūrėk, pavažia
vo keliolika blokų ir susto
ja prie smuklės, eina išsi- 
lakt degtinės-alaus. Po to 
jis būna dar pavojingesnis 
sau ir kitiems vairuoto
jams, nes jo protas visai 
susimaišęs.

Tą viską turėdamas savo 
mintyse, aš ir nusitariau 
važiuot Floridon traukiniu, 
ir važiavau vienas be jokių 
“frentų,” nežinodamas, ko
kioje vietoje apsistosiu Mi
ami mieste. Floridoje ne
turiu jokių giminių, o “už- 
sikart” ant gerų frentų bei 
pažįstamų, juos trukdyt — 
nenorėjau.

Apie keliavimą orlaiviu, 
pažymėsiu vėliau, kai skri
dome Cubon.

Miami mieste
Miami mieste gyventojų 

yra 249,276, ir yra didžiau
sias Floridos valstijoje. Tik 
20 pėdų aukščiau Atlantiko 
vandenyno. Miami Beach 
(sala) gyventojų turi 46,- 
282, viešbučių (hotelių) — 
374; taipgi visokiausių biz
nio įstaigų. Į kotelius su
važiuoja stambūs biznieriai 
ir milijonieriai, jie turi ten 
gerus laikus.

Iš traukinio išlipau vi
durdienyje, ir pirmas žy
gis buvo eiti į “barber 
shop” (nežinau, kaip tei
singiau pavadint: barber- 
nia, plaukų kirpykla, ar 
barzdaskutykla). Apžėlu
siam plaukais ieškot kam
bario viešbučiuose — nepa
togu, nes gali pamanyt, kad 
esi koks valkata, ir gali ne
duot kambario. Už plaukų 
apkirpimą ir barzdos ap- 
skutimą užsimokėjau bran
giau, negu Nortuose, kad ir 
dideliuose miestuose, kur 
industrija plačiai išvystyta, 
ir darbininkai gauna dides
nes algas, negu Šautuose. 
Kodėl barbenai brangiau 
ima už savo darbą—neži
nau. Gal jie nužiūri, kad 
esi ateivis-turistas, tai ir 
atlupa kiek jiems patinka. 
Apie šitą klausimą galėtų 

paaiškint tik gerb. Stankus, 
kaip to amato darbininkas.

Kambarį apsi stojimui 
tuojau susiradau netoli 
miesto centro. Bet kainos 
už kambarius nežmoniškos! 
30, 40, ir 50 dolerių į savai
tę, ir tai paprastose vieto
se. Į geresnius viešbučius, 
kur suvažiuoja su šoferiais 
pinigingi “ponai,” tai nei 
nebandyk klausti kambario, 
nes negalėsi užsimokėt už 
tą kambarį. Mat, sezonas, 
daug turistų iš šaltų valsti
jų, ir tokius “svečius” mi- 
amiečiai “gražiai” priima. 
Viena moteris, atvažiavus 
iš Nortų, paklausė vieno 
biznieriaus: “Ką jūs daro
te, kai pasibaigia sezonas ir 
visi nortiečiai išvažinėja 
atgal? Kaip jūs padarote 
biznį?” Biznierius tuojau 
atsakė: “žiemos laike, mes 
lupame kailius nuo nortie- 
čių, o vasaros laike lupa
me kailius nuo krokodilių 
(aligatorių), ir vistiek pa
darome biznį.” Juokingas 
atsakymas, bet gal taip ir 
yra.

Miamėje, taip lygiai ir 
St. Petersburge, kainos už 
kambarius tris sykius yra 
nupiginamos, žinoma, kad 
nortiečiai ilgiau pabuvotų. 
Aš gavau pigesnį kambarį 
viešbutyje, tokiame, kur 
“proletarai” apsistoja. Bet 
savininkas pasakė, kad nuo 
kovo mėn. 15 dienos kaina 
bus pigesnė trimis doleriais. 
Taip ir gyvenau su “prole
tarais” tris savaites.

Nebloga su jais gyventi. 
Prisiklausai visokių “is
torijų,” o daugiausia jie 
kalba apie šunų ir arklių 
lenktynes ir apie “betus,” 
t. y. kiek ir kas laimėjo pi
nigų už pasirinktą šunį ar
ba arklį. O tuo pačiu laiku 
buvo apsiniaukusi atmosfe- 

i ra aplink Formozą, Laik- 
; raščiai buvo pilni žinių, kad 
j Kinijos “raudonieji” ima 
I salas ir žygiuos ant Formo- 
; zos, gal išmuš iš ten Čiang 
' Kai-šeką, ir tt. Nei vienas 
mano viešbučio “proletarų” 
apie tai nekalba. Porą sy
kių bandžiau įtraukt juos į 
pasikalbėjimą: kas bus, jei 
kils trečiasis pasaulinis ka
ras su atominėmis bombo-
inis? ir tt. Jų atsakymas 
buvo: “Mes nieko nepai
som kas atsitiks. Tegu jie 
mušasi Rusijoj ir Azijoj. O 
mes rytoj vėl eisime į šu
nų lenktynes, ir gal laimė
sime betus?” Tai ką gi su 
jais bekalbėsi? Jie ne pro
letarai. Gal jie yra buvę 
biznieriai, ar kokie biznio 
agentai, bet nusenę, sukry
pę, o vienok kalba apie 
sportus, apie šunų, kačių ar 
arklių lenktynes, ir tt. Mat, 
prieš mirtį dar jie nori lai
mėti daug pinigų, rodosi, 
kad jie nusineš į grabą ir 
ten jais naudosis!

Kainos aukštesnės
Turėdamas gražaus laiko, 

ir bevaikščiodamas Miami 
gatvėmis, prisižiūrėjau j 
krautuvių languose išstaty
tas įvairias prekes. Pasiro
do, kad Miami mieste kai
nos aukštesnės, begu Ner
tuose, pav., Detroite, kur 
yra industrija, ir darbinin
kai užsidirba nemažas al
gas, palyginus su Šautais. 
Jei tu nori nusipirkt viršu
tinius marškinius, tai kai
nuoja 4-5 dol., o Detroite 
už tokius marškinius (o gal 
dar geresnius) užmokėsi 
nuo $2.50 iki $3. Kaip vi
si žino, Miami nėra jokios ’ 
industrijos. Ten tik “by- 
čiai”-maudynės, hoteliai ir 
biznio įstaigos. Kurie žmo
nės turi kokius nors dar
bus, jie menkai užsidirba, 
palyginus su industriniais 
miestais, kur yra tvirtos 
darbo unijos, ir tt. Kodėl 
biznis nebalansuoja su žmo

nių uždarbiais, kodėl reik
menų kainos yra aukštes
nės—nežinau. Gal tik per 
turistų sezoną? Gal vėliau 
viskas atpinga? Šitą klau
simą galėtų paaiškint tik 
miamiečiai, kurie visuomet 
ten gyvena.

(Bus daugiau)

Užrašykite Laisvę savo draugui

Atsakomingiausia Firma Pasiuntimui Reikmenų 
Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LIETUVĄ IR KT. ŠALIS 

Apmokami Taksai ir Užtikrintas Daiktų Pristatymas.

FARCELS TO RUSSIA, Ine?
Licensed by U. S. S. R. '

891 EASTERN PARKWAY, K BROOKLYN 16, N. Y. i Į
Tel. INgersolI 7-6465, INgersoll 7-7272 J;

Mes užtikriname pristatymą siunčiamų daiktų ir siuntėjams 
įteiksime paliudijimus su priėmėjo parašu. b

įstaiga atdara kasdien nuo 9-tos vai. ryto iki 4 vai. popiet
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MASSACHUSETTS LIETUVIŲ

PIKNIKAS
Rengia Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

Įvyks Sekmadienį

Birželio 12 June
Prasidės anksti, 10 valandų ryto

MAPLE PARKE
Lawrence ir Meth tiem Mass. /

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 prieteliais, draugais ir giminėmis.

b

BOSTONO APYLINKĖJE
Dienraščio Laisves Paramai

Per Dvi Liepos
Dienas "JĮ; July

Gražių Liaudies Dainų Programų Duos:

Aido Choras
iš Worcester,- Mass.

Vadovaujamas J. Dirvelių

Vvru Choras
oi

iš South Boston
Vadovaujamas S. Pauros

Art Mason’s Orchestra Šokiams
• Sekmadien'į nito 5 iki 9 P. M. Pirmadienį nuo 4 iki 8 P. M.

Lietuvių Tautiško Namo Parke
Winter St. ir Keswick Rd. Brockton (Montello), Mass.

PERTEKLINGAI BUS GERŲ VALGIŲ IR ĮVAIRIŲ GĖRIMŲ

Kadangi šis piknikas įvyksta vakacijų sezonu, tai kviečiame atsilankyti netik vieti
nius, bet ir iš tolimesnių miestų, čia gražiai pasilinksminsite mūsų kvepiančiame 
pušyne ir įsigysite plačių pažinčių ,su Naujosios Anglijos lietuviais.
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SCRANTON, PA
Vėl netekome dviejtj gerų 

T pažangių draugų
I Gegužės 10 dieną po trum

pos ligos pasimirė gerai ži
nomas draugas Juozas Le
vanavičius, kuris per dau
gelį metų užlaikė gėrimų 
užeigą po vardu “Lenox 
Cafe,” 345 Penn. Ave.

Velionis Juozas atvyko j 
šiį sali ir į Scrantono mies
tą, rodos, 1912 m. ir dirbo 
anglių kasyklose.

Išdirbus keliolika metų, 
karta eidamas iš darbo na
mo norėjo sutrumpint ke
lionę ir patraukė geležin
kelio link, kuriuo gabena 
anglis nuo “breikerio.” Ir 
tuo tarpu pasitaikė, kad 
stovėjo ant geležinkelio il
gas “tripas” pilnų anglies 
“freitkarių.” Kadangi jam 
reikėjo pereit į kitą pusę 
geležinkelio, tai turėjo per- 
lyst ar perlipt per tarpą 
karų, bet jam tik įėjus į jų 
tarpą inžinas patraukė ka
rus, ir nabagui Juozui su
tryni dešinę ranką iki al-1 vis” nukrypo

nes tais laikais 
tas atsitiko 1917

kūnės, ranką turėjo nu- 
piaut ir negavo jokio atly- 
gynimo, 
(rodos, 
metais) dar nebuvo jokios
apdraudos už sužeidimą.

Kur dingt žmogui be ran
kos ir kaip pelnyt sau pra
gyvenimą? Tai buvo svar
bus klausimas.

Bet atsirado žmonių, ku
rie jam davė gerą patari
mą, kad Įsigyt saliūną, lie
tuvišką užeigą. Jis taip ir 
padarė. Jam tas biznis se
kėsi labai gerai, nes žmo
nės jam atjautė ir pas jį už
eidinėjo daugiau negu pas 
kitus.

Velionis J. Levanavičius 
buvo pažangus žmogus ir 
per keliolika metų prigulė
jo prie LLD 39-tos kuopos, 
o kai pradėjo siausti reak
cija, tai iš kuopos pasi
traukė, bet daugelį kartų 
ją parėmė geriau negu kiti.

Skaitė “Keleivį” per dau
geli metų, bet kai “Kelei-

• nuo darbo

bu
ku
os 
Jo

žmonių, tai užsirašė “Lais
vę” ir ją skaitė, iki mir
ties; taip pat jis parem
davo pažangius laikraščius 
— “Laisvę,” “Vilnį,” ir 
“Liaudies Balsą” ir šiaip 
darbininkišką judėjimą.

Drg. J. Levanavičius 
vo vedes našlę moterį, 
ri turėjo tris vaikus; 
juos gražiai užaugino,
moteris pasimirė spalio '24 
d., praėjusiais metais, o 
Juozas pasekė ją į septynis 
mėnesius.

Kitas geras draugas, An
tanas Galdikas, mirė gegu
žės 20-tą diena. Velionis 
Galdikas buvo nuolatinis 
“Laisvės” skaitytojas nuo 
jos įsisteigimo.

Antanas Galdikas pribu
vo į šią šalį dar visai jau
nas būdamas, 18 ar 19 me
tų. Paėjo iš Kauno vedy
bos, Telšių apskrities. Jis 
taip pat atvažiavo į Scran- 
toną ir apsigyveno Hide 
Parko dalyje.

Kadangi šioji vieta yra 
anglių kasyklos, tai ir An
tanui prisiėjo kasti anglį.

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

“Prieš 9 mėnesius aš idealizmo po
lėkio stumiamas, su visa energija pra
dėjau vykdyti savo dabartinius užda
vinius. Aš visuomet buvau pasiskyręs 
tikslą pasiekti darnumą partijos ir 
ginkluotųjų pajėgų santykiuose. Ir čia 

' aš veikiau taip -energingai, kad atitrū
kau nuo savo draugų armijoje. Jie ėmė 
niekinti mane. Dariau ką įmanydamas, 
kad tik išsklaidyčiau Hitlerio ir parti
nės vadovybės nepasitikėjimą armija. 
Pagaliau, armijoje ėmė kalbėti, kad aš 
išdaviau karininkų luomą. Dabar aš 
matau, kad šie priekaištai buvo teisin
gi, kad mano darbas bergždžias, o ma
no idealizmas buvo klaida ir netgi 
daigiau — jis buvo naivus ir kvailas”. 
Jis vos tegalėjo atgauti kvapą. Krebsas 
stengėsi jį nuraminti, prašė skaitytis 
su Bormano padėtimi. Bet Burgdorfas 
tęsė: “Palik mane ramybėje, Hansai, 
juk reikia gi bent kartą viską pasakyti. 
Gal būt, po dviejų dienų bus jau per 
vėlu. Eidami į frontą, mūsų jauni ka
rininkai buvo kupini tokio tikėjimo ir 
idealizmo, kurių nežino pasaulio isto
rija. Šimtai tūkstančių jų mirė išdidžiai 
šypsodamiesi. Bet dėl ko? Dėl mylimos 
tėvynės, dėl mūsų didybės, dėl mūsų 

C ateities? Dėl Vokietijos orumo ir gar
bės? Ne! Jie mirė dėl jūsų, dėl jūsų 
gerovės, dėl jūsų troškimo valdžios. 
Tikėdamas didžiu reikalu, 80-milijoni- 
nės tautos jaunimas liejo kraują Euro-' 
pos frontuose, žuvo milijonai nekaltų 
žmonių, o jūs, partiniai vadovai, ap
gaudinėdami ir engdami tautą, pelnėtės 
iš liaudies turto. Jūs linksmai gyveno
te, krovėtės milžiniškus turtus, grobs- 
tėtės dvarus, statydinotės rūmus ir 
skendote prabangoje. Jūs su purvais 
sumaišėte mūsų idealus, dorovę, tikėji
mą ir sielas. Žmogus tebuvo jums 
jūfcų nepasotinamo garbės troškimo 
įrankis. Jūs sunaikinote mūsų daugia- 
aii^žę kultūrą ir vokiečių tautą. Tai jū
sų baisi kaltė.”

Paskutiniai generolo žodžiai nuaidė
jo kaip prakeikimas. Pasidarė tylu. 
Buvo girdėti, kaip sunkiai jis alsavo. 
Paskui ramiu ir įsiteikiančiu balsu pra
dėjo kalbėti Bormanas. Štai viskas, ką 
jis pasakė:

— Kam gi, mielasai, besti atskirus 
asmenis? Jeigu ir kiti pralobo, tai juk 
aš čia niekuo nedėtas. Prisiekiu tau 
viskuo, kas man šventa... Už tavo 
sveikatą, mano mielas!”

Viskuo, kas jam šventa... viskuo, 
kas jam šventa... Bet juk visi žinojo, 
kad jis įsigijo didelį dvarą Meklenbur
ge ir dar vieną Aukštutinėje Bavari
joje, ir kad prie Chimzee ežero jis pa
sistatydino prabangišką vilą. Argi prieš 

•kelias valandas jis nebuvo žadėjęs 
■ mums dvarų? Štai ko buvo verta parti

jos vadovo, kuris rango atžvilgiu buvo 
ap^J^po Adolfo Hitlerio, priesaika. 

. , AdCstengiausi užmigti, bet negalėjau. 
Apie pusę šeštos rusų artilerija atiden
gė ugnį, kuri buvo stipresnė, negu 
ahksčiau. Apšaudymas virto nenutrau
kiamu griaustinio dundėjimu, kokio

dar nebuvau matęs per visą karą. Ven
tiliatorius tekdavo ne kartą išjungti 
daugiau kaip valandai. Viršutinis beto
no sluoksnis buvo pramuštas keliose 
vietose, ir mes girdėjome, kaip byrėjo 
kalkės ant antrojo sluoksnio. Pabūklų 
dundesį 'vis dažniau nustelbdavo dus
lūs bombų .sprogimai. Ugnies ir plieno 
viesulas užgriuvo imperine kanceliari-. 
ją ir vyriausybės kvartalą. Mūsų 100 
vatų radijo stoties antena nuvirto, su
truko laidai, jungusieji mus su atski
rais miesto gynybos rajonais. Mums 
kelis kartus atrodė, kad apšaudymas 
jau pasiekė aukščiausią laipsnį, bet 
mes klydome. Į dienos pabaigų galvos 
skaudėjimas, sunkus alsavimas ir pra
kaitavimas padidėjo. Žmones slėptuvėje 
apėmė apatija. Anksti rytą rusai prar 
dėjo pulti prie Bel-Aljanso aikštės ir 
pasistūmė iki Vilhelmštrasse gatvės. 
Dabar mus nuo priešo atskyrė koks 
tūkstantis metrų. Netgi rinktiniai Adol
fo Hitlerio savanorių korpo kariai ne
galėjo atlaikyti šio spaudimo.

Apie vidudienį vienam iš mūsų ryši
ninkų pasisekė prasiskverbti iki Berly
no komendanto ir grįžti sveikam. Ki
tuose miesto rajonuose padėtis lygiai 
taip pat pablogėjo, kaip ir centre. Šar- 
lotemburgas buvo jau beveik visai pra
rastas. Rusai jau išėjo prie ‘Ost-West’o’ . 
magistralės, prie jos posūkio. Vidinės 
miesto juostos gynyba rėmėsi zenitinės 
artilerijos pozicijose Gumboldthain ir 
Fridrichshain parkuose, Zoologijos so
de ir ant Šell firmos pastatų. Jų veiki
mo spindulyje rusai negalėjo pasiekti 
esminių laimėjimų. .Bet užtat jie tuo gi
liau skverbėsi į miestą kitose vietose. 
Rytą mes sužinojome, kad drąsiai laku- 
nei Hannai Reič iš tiesų pavyko išga
benti lėktuvu sužeistąjį generolą-feld- 
maršalą von Greimą, Jie pasikėlė į orą 
Unter-der-Linden gatvėje, prie Bran
denburgo vartų, ir laimingai perskrido 
miestą.

XIII
Vis sunkiau darėsi aprūpinti ligoni

nes kiekviename rajone. Trūko gydy
tojų, tvarstomųjų medžiagų, vaistų ir 
dar kartą vandens.

Kai aš dienos metu ėjau su popieriais 
pranešimui, pamačiau juokingą vaizdą. 
Po karšto nakties ginčo Burgdorfas, 
Krebsas ir Bormanas persikėlė iš savo 
buvusių kambarių į nedidelį priėmimo 
kambarį Hitlerio buveinėje. Prisigėrę 
ligi sočiai saldaus vyno ir ištiesę visu 
ilgiu kojas, trys riteriai garsiai knarkė 
savo giliuose foteliuose, pastatytuose 
prieš suolą paliai dešinę kambario sie
ną. Milžiniški jų pilvai skendo prie
galviuose ir antklodėse. Priešais, per 
kelis žingsnius nuo jų, prie stalo sėdėjo 
Hitleris, šalia Gebelso, suole iš kairės 
sėdėjo Ieva Braun. Hitleris atsistojo. 
Jam ir pranešėjui buvo gan sunku pra- 
sispausti pro .ištiestas miegančiųjų ko
jas, kad jų nepažadintų. Gebelsas ypa
tingai stengėsi būti atsargus. Žiūrėda
ma į tai, Ieva Braun negalėjo nenusi
šypsoti.

(Bus daugiau)

Bet kadangi Antanas Gal
dikas iš amato buvo kalvis 
(blacksmith), tai, apart 
mainų darbo, jis dar įsistei
gė ir savo kalvę ((kuznią) 
ir, parėjęs iš kasyklų, dirbo 
savo kalvėje ir to darbo jis 
turėjo gana daug, nes buvo 
labai gabus tame amate ir 
žmonių neskriausdavo su 
užmokesniu. Sakydavo : 
“A, duok, kiek gali.”

Antanas Galdikas 1910 
metais apsivedė su Marijo
na Petraškiūte ir užaugino 
du sūnus — Joną, kuris gy
vena šiame mieste, ir Juo
zą, kuris gyvena Carbon
dale, Pa. Abudu yra vedę 
ir gražiai gyvena. Taipgi 
užaugino dvi dukteris — 
Aleną ir Oną, kurios taip
gi abidvi ištekėjusios. Ale
na išėjo už Antano Matu
lio, kuris gyvena čia pat 
Scrantone ir yra gerai vi
siems lietuviams žinomas. 
Kita duktė, Ona, ištekėjo 
už Zibikowskio ir gyvena 
Rahway, N. J.

Taip pat turėjo
lį Juozą, bet, sakoma, per 
30 metų nuo jo nieko ne
girdėjo, ir nežino, ar gyvas 
ar ne. Ir dar turi giminių 
Chicagoje. Jei kurie norė
tų, gali kreiptis į jo mote
rį: M. Galdikas, 1132 Al- 
bright Ave., Scranton, Pa.

Paliko tris anūkus ir vie
ną anūkę.

Antanas Galdikas išdirbo 
anglių kasyklose 40 metų ir 
gavo mainų dusulį, vadina
mą “miners’ asthma,” kuri 
pastaruoju laiku jį labai 
kankino.
bant su jo žmona Marijona tą radome, 
apie tą sunkią vyro ligą, kai turi

New Jersey naujienos
draugais 

pas 
l'lights-

betho, kuriam padaryta ope
racija ir nupjauta koja, išbu
vęs ilgą laiką ligoninėje, .jau 
parvyko namo.

ir bro

Keletą dienų, su 
Churliais, teko praleisti 
lietuvius ūkininkus 
town, N. J. Vietą ir nakvynę
suteikė geri Laisvės skaityto
jai, draugai Shimkai.

Draugų Shimkų ūkis gra
žus. žemės turi nemažai, bet 
jie patys jos nedirba, o tik tu
ri mažą sklypą apsisodinę. Ki
tą dali žemės renduoja. Na
mas gražus ir tik jie du vie
nu gyvena. Shimkus jau per
šokęs 75-ris metus, bet atrodo 
sveikas ir tvirtas sveikatoje. 
Shimkienė irgi arti savo vyro 
metų senumo.

Shimkai augina nemažai viš
tų, porą žąsų ir gerą skaičių 
jaunų antukų. Antys vaikščio
ja kiekviena su savo vaikais. 
Jų vaikai ir motina nesimaišo 
su kitomis antimis bei kitais 
ančių vaikais.

Tačiau įdomus reginys, tai 
su žąsinu, žąsinas turi vieną 
savo draugę ir be jos niekur 
nebeina. Kita jo meilužė peri 
mažiukus. Betgi antinas, ku
riam draugas Churl is davė 
vardą Antanas, visų ančių vy
ras ir mažų ančiukų tėvas, žą
sino nemyli. Kaip tik žąsinas 
ateina su savo mylima ir nori 
būti kartu su antukais, tai An
tanas radeda mūšį, jeigu žą
sinas neklauso ir, jam jį ve
jant, neprasišalina iš Antano 
šeimynos. Tik viena diena įvy
ko trys mūšiai tarpe žąsino ir 
Antano. Drg. Churlis buvo tas 
žmogus, kuris turėjo juos 
skirti ir mūšį likviduoti.

A it i m o j e k a i m y n i st ė j e 
dasi ir kiti trys lietuviai 

į įlinkai. Sustoję buvome

Mūsų geras prietciius ir biz
nierius Panelis iš Bayonnes, N. 
J., įsigijo gražų vasarnamį. Jį 
aplankyti neteko, bet tie, ku
rie jį aplankė, sako, kad vie
ta ir namas gražus ir patogus 
vasaros atostogom. Tik nėra 
žinios, ar Paneliai suteikia 
prieglaudą tiem, kurie atvyks- 

vakacijomis laiką praleisti.
Pilietis

ta

Bendradarbiavimas 
tarp lenku ir 
lietuvių tautu

(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
revoliucinėse demonstraci
jose ir mitinguose, kėlė jų 
kovos dvasią^_Lenkų revo
liucinio poeto Boleslavo 
Mickevičiaus 150 m. gimi
mo jubiliejus. Ta proga pa
sirodė eilė didžiojo poeto 
kūrinių naujų vertimų lie
tuvių kalba. Ypačiai pažy
mimi V. Mykolaičio-Putino 
naujai atlikti “Konrado Va
lenrodo” ir “Krimo sonetų” 
vertimai, o taip pat jo stu-. 
dijinis darbas apie Ad. Mic
kevičių ir lietuvių literatū
rą. Poetas V. Sirijos Gira 
išvertė poemą “Gražina.” 
Jau parengta spaudai lietu
vių kalba stambi Ad. Mic
kevičiaus reikštningiausių- 
jų kūrinių rinktinė.

Be to, pokario metais 
lietuvių kalba pasirodė 
stambus rinkinys “Lenkų 
novelės,” o ne per seniai 
išleistas didelis J. Talmano 
paruoštas lenkų - lietuvių 
kalbų žodynas. Paskuti
niuoju metu respublikinė 
Valstybinė grožinės litera
tūros leidykla, kurioje pa
stoviai veikia lenkų litera
tūros redakcija, išleido vi
sa eilę lenkų rašytojų — A. ? 
Mickevičiaus, B. Prūso, H. 
Senkevičiaus, S. Žeromskio, 
V. Bronievskio, J. Tuvimo 
ir kt. — veikalų originalo 
kalba, o taip pat lietuvių 
literatūros klasikų — Do
nelaičio, žemaitės, Bilūno 
ir kt. — kūrinių vertimus 
lenkų kalba.

Tarybinė santvarka su
teikė lietuvių tautai visas 
galimybes palaikyt drau
giškus santykius su lenkų 
tauta, plėsti tarpusavio kul
tūrinius ryšius. Liaudies 
demokratijos principai, ku
riais vadovaujamasi atgi
musioje Lenkijoje, suteikia 
lenkų tautai galimybę glau
džiausiai bendradarbiauji 
su visomis tarybinėmis tau
tomis, jų tarpe ir su lietu
viais. Todėl netenka abe
joti, kad kultūriniai ryšiai 
tarp mūsų kaimyninių tau
tų, turintieji ilgaamžes tra
dicijas, tolydžio stiprės ir 
plėsis, gaivinami naujos so-, 
cialistinės dvasios. Tai pa
dės stiprinti demokratijos 
ir socializmo stovyklą, pri
sidės prie kovos už taiką 
sustiprinimo, prie šviesios, 
laimingos, tautų draugyste 
paremtos ateities užtikrini
mo.

Baltimore, Md.
Tėvams atjausti įvyks 

nikas. Jį surengs tėvai, 
kai sužinosime, kurią < 
piknikas įvyks, motinos, tėvai 
ir mes visi bendrai susirinksi
me ant upės kranto.

Taipgi man norisi pranešti 
motinoms (nors tas man yra 
uždrausta), kad motinos šia
me piknike bus liuosos nuo 
darbo. Tik, žinoma, motinos 
nepamirškite vieną kitą dau
giau doleriukų įstumti į pini
ginę, kad galėtumėt tėvus pa
girdyti raudonu alučių.
Dėl pikniko, Įvykusio geg. 29- 
tą, paramai dienraščio Laisvės 

Piknikas ėjo gražioje nuo
taikoje. Viešnios ir svečiai 
linksmai laiką leido iki vėlyvo 
vakaro. Girdėjosi pagarbos iš
sireiškimų rengėjams ir šeimi
ninkėms už sutaisymą skanių 
valgiu, dirbant viršaus šimto 
laipsnių karštyje.

Iš New Yorko kvartetas, po 
vadovybe Mrs. Stensler, daina
vo liaudies dainas. Jos skam
bėjo gražiai. Svečiai iš toli ir 
vietiniai gausingais aplodis
mentais įvertino mokytojos ga
bumus ir dainininkų išlavin- 

Dainos atgaiVino 
dalyvių jaunų dienų jausmus. 

Rus apsodinę bulvėmis, ūki-j o. Yuškauskienė dovanojo 
ninkai pasakoja, kad keliose daug gražių rožių, kuries puo- 
yalstijose ankstyvos bulvės nu-' šė stahis svetainėje. A. Yena- 
šalo ir jiem įsakyta sodinti ir vičius atvežė didelį sūrį išlei- 
auginti bulves didele skale. Ša-’ dimui ir pusę sūrio darbinin- 
ha drg. Shimkų lenkas ūkiniu-' Rams. Elenutė suteikė ,didelį 
kas turi didelį bulvių plotą J pvragą ir kvortą degtinės. O. 
Sakoma, kad jam tik apdirbi- Deltuva ir K. Kuprienė taipgi 
mas, trąša ir kiti reikalingi ze- ; atgabeno po didelį pyragą. Vi

sos draugės pyragus iškepė ii 
atvežė į pikniką.

S. Joniškiečiui atiteko sūris, 
įžangos dovanas Laisvės rė

mėjai paliko pikniko spengi
mo išlaidoms padengti. Pikni
kas buvo pasekmingas. Aukų 
surinkta $311.75, taipgi ir nuo 
pikniko liko gražaus pelno.

Komisija, vardan Laisvės, 
tariame širdingai ačiū šeimi
ninkėms, kitiems darbinin
kams, viešnioms ir svečiams už 
'gausią auką, taipgi kvarteto 
mokytojai ir kvartetui už gra
žų dainavimą.

i pik-
Tai, 

dieną

per

ran- 
ūki- 
pas

Man kartą kai- du ; vieno neradome namie, ki- 
Tai Rimkus. Rim- 

v ........ ...i gerą skaičių karvių,
paklausiau: “Gal norėtu-* Pro Kundrotą tik pravažiavo- 
mėt sulaikyti ‘Laisvę,’ ka-'me. 
dangi vyras negali skaity
ti?” ' 
atsakė: “Nors mano vy
ras negali skaityti, bet jis 
labaį nori žinoti, ką ‘Lais
vė’ rašo, todėl aš jam pa
skaitau, ir jis būna labai 
patenkintas.” Dar pridūrė: 
“Aš ‘Laisvės’ nemesiu skai
čiusi, kol aš gyva būsiu.” 

Labai gaila šių dviejų 
taip sąžiningų draugų, bet 
ką padarysi, kad jau toks 
likimas: kas gimsta, tai 
turi ir mirti.

Lai būna jiems lengva 
šios šalies žemelė ilsėtis 
amžinai.

Tamošiaus Draugas

Reikia priminti ir tas, ’kad j |.us balsus.
Tai ji man mandagiai/ioje apylinkėje ūkininkai jau-L ■ ■ ■

Lietuvių Tautiško Na- 
Winter St. ir Keswick

Brockton-Montello, Mass
Piknikas 

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

yra daug pagerinimų, taip- 
pataisytas kelias, gražus 
kvepiantis oras. Dalyvau-

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

Parke 
gi gerai 
pušynas,
darni sustiprinsite savo sveikatą ir 
turėsite gerus laikus.

Metinis dienraščio Laisvės pikni
kas jau visai netoli. Jis įvyks lie
pos-July 3 ir 4 dd., tame pačiame 
žaliajame pušyne. Rengkimės iš vi
sur dalyvauti.

Geo. Sliiniaitis

mės pagerinimui dalykai, su 
darbu, lėšavo $15,000. Ūkinin
kai kiekvienas vandenį gauna 
iš iškasamo šalia jų buto šuli
nio. Bet namuose gavimui van
dens suvesti visi parankūmai.

Ūkininkų namų sargai ir jų 
dabotojai, tai šunys. JBeveik 
kiekvienas jų turi ne vieną, 
bet du. Draugų Shimkų kaliu- 
kė nakties laiku* turėjo mūšį 
su nematyta žvėriuke, žvėris 
mūšyje pagadino kaliukei aki. 
Įdomus dalykas, kad šunytis 
kiekvieną rytą kaliukei akį sa
vo liežuviu apšvarina. Kaliu
ke, atsimokėdama šunyčiui, su
teikia bučkį. Kaliukė likosi tik 
su viena akimi.

Tariame ačiū draugam Shim- 
kam už butą ir draugiškumą. 
Norisi priminti, kad mažai to
kių mandagių ir linksmų ūki
ninkų yra, kaip draugai Shim
kai. Shimkai yra ilgą laiką 
gyvenę Elizabeth, New Jersey.

Veblauskas, gyvenan- 
Court St., Ehzabeth- 
J., ir atvykusi iš Vo-

Ragina taupyti vandenį
Miestui troškulys kol kas 

negręsia, rezervuarai tebėra 
veik pilni, 98 procentai talpos. 
Tačiau atsargumas reikalin
gas, nes nežinome, kokia bus 
vasara.

šiuo tarpu vandens taupy
mo reikalas ■ yra didžiausio 
vartojimo valandomis, 4:30 
iki 8:30 vakaro. Sumažėja 
spaudimas, nespėja atvaryti 
pakankamai į tūlas vietas. Dėl 
to vykdantysis majoras Stark 
prašė vengti tomis valandomis 
vaitojimo vandens daržams 
lieti.

Starkus' būna majoru iki 
Wagneris sugrįš:’ ;

Irene 
ti 640 
port, N. 
kietijos, kaipo pabėgėlė iš Lie
tuvos, dviejų vaikų motina ir 
dirbanti Western Electric, 

^kompanijoje, Kearney, N. J., 
laimėjo gražuolės kontestą. 
Konteste sumesta 14,000 balo
tų ir ji išėjo pirmutine laimė
toja. Jai gražuolės karūna bus 
suteikta 14-tą d. birželio. Tai 
bus pirmutinė vedusi moteris 
laimėjusi dirbtuvės gražuolės į 
kontestą.

Jos paveikslai bus išdalinti 
dirbtuvės darbininkam, kurie 
turi automobilius, ir languose 
iškabinti. Kuomet darbininkai 
bus vakačijose, jie jos paveiks
lus vežiosis kaipo įrodymą jos 
laimėjimo kontesto ir jos gra
žumo. Jos vyras dirba Singer 
dirbtuvėje, Elizabeth, N. J. 
Jie vedė būdami Vokietijoje.

Siunčiame Gyduoles į Sovietų Sąjungų
Persiuntimo Kaštus ir Taksus Apmokate Čia

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

jimus su priėmėjų parašais.
Lienh 6401 BAY PARKWAY, kamp. 64 th St.
JdlOU OI CLd.ll Brooklyn, N. Y. Tel. BEnsonlnirst 6-7026

New Haven, Conn
Tėvų Dienos Pietus rengia ALDLD 32 kuo

pa, įvyks sekmadienį, birželio (June) 19 d., In
dian Grove, West Haven, Conn. Geres gaspa- 
dines 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

il

Daugas Tamošaitis iš Eliza- 5 push—Laisve (Liberty)-Še š tad., birželio (June) 11, 1955
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tas nusta- 
įvykusiuo-

New Carburetor—
Plus Mileage

Brooklyno Kolegijos 16 stu
dentų pagerbti už specialius 
veiksmus kolegijos ir kairny- 
nijos gerovei.

Oro pranašai sako, kad da
bartinis šaltis į New Yorką 
atkeliavo iš Greenlandijos — 
šiaurryčių temperatūra nugali 
pietvakarinę.

BERGERS—3127 FULTON ST.
MERCURY MOTORS AVAILABLE

COMPLETE FISHING TACKLE

Owner
Ave.,
N. Y.

Ar jau rengiate ką Laisvei 
paramai ?

Teisėjas kritikavo atsakin
guosius už nieku neprasikaltu- 
sių jaunuolių areštą, kalinimą. 
Pareiškė, kad tokių masinių 
medžioklių neturėtų būti.

Franza Kloiber’s Lake M om bash u 
Farm, Southfield, N. Y. Arti Tuxe
do Park. Puikūs vokiški valgiai. 
Visi sportai. Veltui vandenio spor
tas. $45 j savaitę. Nemokama tran- 
sportacija nuo Bušo, Stoties ir j 
bažnyčią. Visi kambariai naujai iš- 
remontuoti. šaukite Monroe 3-4505

Queens apskrities teisme 
viena byla tęsėsi 14 mėnesių. 
Ji liečia Laureltono rynų su
vedimo kontraktorius Clemen
te.

Fountain Darbininkas
Su Grill Patyrimu 

Soda Fountain
Geros Valandos -Gera Mokestis 

Telefonas HA. 9-88G4 
(112-114)

THOMAS J. SHEIPE
Laidotuvių Direktorius 

Telefonas CU. 5-5856 
782 Elmont Rd., Elmont, N. Y.

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

FArmingdaie 5-6361
(108-121)

Moteriškė virš 35 m. 85c j valan
dą. Nuolatinis apskritiems metams 
darbas. Patyrimas nereikalingas. 
Darbas Greenpoinl.
THE LONG''ISLAND WASTE CO.
37 Moultrie St., (tarp Meserole ir

Norman Ave., B’klyn 22, N. Y.)
(114-116)

RICHMOND HILL AUTO 
TOP

HENRY YUDT,
135-11 Hillside 
Richmond Hill,
Tel. JAmalca 6-2191

FINNISH EMPLOYMENT 
AGENCY

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

860 Madison Avenue, N. ¥< C.
Tel. BU. 8-6562

. k •.' ...v ;Piknikas

DEPT.
LICENSES ISSUED. AP. 7-0095

Motina paliko vaiką 
ant teismo laiptą

Brooklyne teismabutin bu
vo atvykusi Mrs. Atilio Rive
ra su 3 metų sūneliu. Ji prašė 
teįsėjo, kad jis įkalintų jos 

. vyrą. Skundėsi, kad jos vyras 
ją.1 mušė.

Teisman atvyko ir buvęs 
ten pašauktas jos vyras. Jis 
nesigynė, kad mušė, bet teisi
nosi: žmona esanti kalta, ji 
neprižiūrint) vaiko, žmona ti
krino, jog netiesa. Sakė, vy
ras yra pavojingas jos sveika
tai ir gyvybei, turi būti įka
lintu.

Kada teisėjas Malbin palie
pė jai eiti namo ir dar įsakė 
geriau1 prižiūrėti vaiką, mote
ris atsikirto, kad ji namo eis, 
bet vaiko daugiau nežiūrės. 
Už keliolikos minučių teisėjas 
ir visi įsitikino, jog ji kalbėjo 
nejuokais, vaikutį rado ver
kiantį, paliktą ant to paties 
teismabučio laiptų.

IŠ LAIDOTUVIŲ
St. Catherine ligoninėje, ge

gužės 28 d. mirė Teresa Sta- 
lonienė, 70 metų amžiaus. Iš
lydėjo iš Shalins šermeninės į 
Apreiškimo bažnyčią, iš ten į 
Kalvarijos kapinyną birželio 
1-mą. Velionės vyras Matau- 
šas Stalonis buvo ten palaido
tas gegužės 14 d., tai tik apie 
pora savaičių laiko anksčiau1.

Stalonienė paliko nuliūdyme 
du sūnus, daktarą Antaną 
Stalonį ir vaistininką Petrą 
Stalonį, dukterį Femiją Mack- 
wich, dvi marčias, žentą ir 7 
anūkus; du brolius, Antaną ir 
Povilą Černiauskus, Ameriko
je; seserį Femiją Eineris, Lie- 

. tuvoje, taipgi pusbrolį J. Kai
rį, ir tolimesnius gimines.
: Vaikamš yra skaudus nuo
takis per porą savaičių netekti 
abiejų tėvų.
| laidotuves dalyvių atvyko 

skaitlingai. Jie buvo paprašyti 
nuo kapinių atvykti į Trian
gle restauraną, kur juos pa
vaišino pietumis.

Šeimai ir giminėms reiškia
me užuojautą.

Dalyvavęs

ATOSTOGOMS
Greenwood Lake. Point Lookout 

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

F. H. Stephan, sav.
LINDENMERE

Center Moriches. Long Island
Graži vieta prie Moriches Bay — 

maudymosi mariose. 8*/2 gražiausių 
parkų. Atlikite rezervacijas dabar. 
Aplankykite ir pamatykite mūsų 
Įstaigą.

OTTO AND MARIE AMENDE
Tel. Center Moriches 8-0553

j Darbe žuvus vienam 
kiti nustojo dirbti

Kritikavo masines 
ant jaunuką ablavas

Kviečiame visus į levu 
balių birželio 11-tą

Ta diena jau čia. šauniam 
pobūviui viskas priruošta, tik 
svečių belaukiame.

Gerų, keleriopų užkandžių 
(pasirenkant) vakarienė (prie 
bufeto) prasidės 7 vai. Kai
nuos $1.50. Įvyks Liberty Au
ditorijoje, kampas Atlantic 
Avė. ir 110th St., Richmond

Dainuos aidiečių ir sietynie- 
čių mišrus kvartetas, kuri va- 
dovauja Mildred Stensler, 
akompanuoja muzikas Frank 
Balevičius. Tikimasi programo
je ir daugiau ko.

Prašome ir tikimės visuome
nės gražios kooperacijos šia
me darbe, kai]) kad suteikda
vote mūsų darbams praeityje.

Moterų Klubas

Gal gaus berniukui 
jauja teismą

Teisėjas Leibowitz buvo pa
sišaukęs nuteistojo mirtin 16 
metų Holley buvusius du džiū- 
limanus. Tame pokalbyje su 
tais dviemis taipgi dalyvavo 
du prokuroro asistentai ir trys 
Holley gynusieji advokatai.

Teisėjo ausį pasiekė kalbos, 
kad vienas džjūrimanų, teismo 
laiku važiuojant iš teismo na
mo, pasisakęs kitam, jog jis 
apie Holley skaitė spaudoje. 
Jis manąs, jog Holley turi bū
ti nuteistas.

Apie 450 laivakrovių, Inter
national Longshoremen’s Asso
ciation Unijos narių, buvo su
stabdę darbą birželio 7-tą. Su
stojo protestui prieš krovimą 
perdaug sunkių krovinių į 
keltuvą, dėl kurios priežasties 
žuvo darbe keltuvo operuoto- 
jas Anthony Cord aro, 35 m.

Frank Santana, 17 m., ne
bus teisiamas žmogžudystės 
pirmojo laipsnio nuostatais. 
Teisėjas leido prisipažinti kal
tu antrajame laipsnyje, už ku
rį neteisia mirtim Jį gali baus-

I ti 20 metų ir iki mirties kalė-

Bausmę paskelbs liepos 
15-tą.

Prisipažinimas i)- greita už
baiga teismo įvyko po to, kai 
užmuštojo Blankenship ber
niuko tėvas William Blanken
ship kreipėsi Į teismą, prašy
damas pasigailėti Santanos. 
Tai pasakęs, tėvas išėjo iš teis
mabučio.

Po to, kai nušautojo berniu
ko susijaudinęs tėvas išėjo iš 
teismabučio, prokuroro asis
tentas Andrew McCarthy sa
kė, jog ir nušautasis berniu
kas, tikriausia, prieš tėvo no
rą ir, gal, visai jam nežinant, 
buvo sąlygų įtrauktas į peštu
kų gaują. Sakė, jog 
tyta po tragedijos 
se tyrinėjimuose.

Kai žinia apie
kalbą pasiekė nužudytojo ber
niuko tėvą, Blankenship, jisai 
pareiškęs, jog jo Billy jokiose 

I gaujose nepriklausė. Jis sakė, 
j jog prokuroro pareiškimas 
i “yra klaidingas.’’

Birželio 14-tą Coney Islan
de pradės raketų laidymą. 
Vykdomi antradienių vakarais 
per visą sezoną, baigiant 
rugp. 30, taipgi vykdo liepos 
4-tą.

KASMOČIAUS SODE
89-91 Steamboat Rd-, Great Neck, N. Y. 

Pradžia 1 vai. po pietų
Dainuos AIDO CHORAS, Mildred Stensler vadovybėj 

Bus ir kitų pamarginimų.
Šokiams gros Jurgio Kazakevičiaus orkestras.

šį pikniką rengia LDS 1, 13, 24 ir 46 kuopos, .kad 
bendrai paminėti 25 metų sukaktį nuo Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo susikūrimo.

Rengėjai kviečia visus ir visas dalyvauti.

Į Joan of Arc vidurinės mo
kyklos gimnastų klasę atėjo 
18 metų vyrukas ir pasisiūlė 
leisti ir jam dalyvauti. Sako
mą, kad Jis prieš ketvertą me
tų, vaiku tebebūdamas, buvęs 
iŠ ten prašalintas, kiiip nepa
klusnus, nesuvaldomas. Kla
sės direktorius įsakė jam išei
ti. Policijos raporte sakoma, 
kad mokytojas bandė jį iš
stumti lauk., Vyrukas išsitrau
kė peilį, porą kartų smogė mo
kytojui nugaron ir pabėgo.

Vyrukas apylinkėje esąs ži
nomas tiktai kaip Chico Mam
bo.

Džiūrimanarris yra uždraus
ta apie bylą rinktis medžiagų 
spaudoj#; uždrausta skaityti, 
uždrausta diskusuoti kitur, tik
tai teisme. Jeigu1 pasirodys, 
kad džiūrimanas taip kalbėjo, 
įvykusysis teismas gali būti 
panaikintas, o nuteistajam su
teiktas naujas teismas, 
naujai išrinktos džiūrės.

Nelaimė įvyko iškraunant iš 
laivo Santa Maria metalinius 
barus Grace Linijos 58-je prie
plaukoje prie Hudson. Keltu
vui tinkamas svoris buvo 6 
barai, bet sukrauta 11 barų, 
5,610 svarų. Kreinas pasviro, 
apsivertė, nutvodamas Corda- 
ro į upę, galva atsimušė į švy
turio stulpą.. Jis staiga nu
grimzdo. Sušokę upėn jo dar
bo draugai, gelbėtojai, jo ne
bepagavo.

Bronx distrikto prokūroro 
rsisteritas prašė teisėjo ir tei
sėjas Nicoll sutiko paleisti be 
teismo 15 jaunuolių. Jie prieš 
savaitę buvo areštuoti einant 
įtarimu, kad jie gal ruošiasi 
muštynėms.

Sakoma, policiją pašaukė 
viena moteriškė, kurios jauna- 
metis sūnus diena anksčiau 
buvo įsipynęs muštynėse. Pa
mačiusi toje apylinkėje būrį 
jaunuolių, jo motina nuspren
dė, kad jie ruošiasi jos sūnų 
užmušti. Į pašaukimą atsilie
pė visas būrys policijos ir areš
tavo visus toje apylinkėje ras
tus ir spėtus sugaudyti vyru
kus. Po ištisos savaitės tyrinė
jimų prokuratūra nustatė, jog 
jie jokiame suokalbyje nebu
vo.

Practical Nurses.
Pasitarimui valandos: nuo 10 vai. 
ryto iki 1:30 v. dieną. Kreipkitės:

HACKENSACK HOSPITAL
' Hackensack, N. J.
HU. 7-4000. Ext. 216

(113-119)

Pavojingai susižeidė
Policistas Louis Levine, 55 

m., pavojingai susižeidė nu
kritęs iš pastato, kur jis buvo 
pasiųstas tyrinėti vagių buvi
mą. Nukritus į siaurą tarpna- 
rnį, ilgai užtruko jo iš ten gel
bėjimas, vėlavosi pirmosios pa
galbos teikimas.

Unija sako, jog laivakro- 
viai šiuo sustabdymu1 darbo 
neprasižengė kontraktui. Esan
ti įsigyvenusi tradicija tuojau 
sustabdyti darbą, kai darbi
ninkas pražudomas dėl kokios 
nors netvarkos prieplaukoje. 
.Jie sugrįžo dirbti, kai kompa
nija prižadėjo perdaug dide
lių, nesaugių krovinių daugiau 
nedaryti.

Dviem newyorkieciams iš
plaukus motoriniu laivuku į 
atvirus vandenis, jų laivu kas 
užsidegė. Pajūrio sargybiniai 
juos išgelbėjo helikopteriu, 
nugabeno į ligoninę. Abu pa
vojingai apdegė. VOGEL

FUNERAL HOME
Įsteigta 1910

Air conditioned Koplyčios
65-29 Grand Ave., Maspeth

Tel. DAvenport 6-0122

NEW YORKO APYLINKĖJ

Visų Laukiamas Dienraščio Laisves Piknikas 
Įvyks Sekmadienį, prieš 4th of July Šventę

A

Člį DIENA 
LIEPOS-JULY

Ant rytojaus švente. Puikiausia proga iš tolimesnių kolonijų dalyvauti 
Laisves piknike ir apsilankyti Didžiajame New Yorke.

NA'JIONAL HALL & PARK
65-13 38th Avenue, Woodside, L. L, N. Y.

Laisves Choras 
Iš Hartford, Conn. 

Vadovaujamas Wilma Hollis

Aido Choras
<■ (Brookl yniškis) 

Vadovaujamas Mildred Stensler

Šis parengimas įvyksta vakacijų laikotarpiu, tad gera proga iš toliau at
vykti ir pasimatyti su skaitlinga minia Didžiojo New Yorko apylinkes lie
tuvių. Niekur taip linksmai nepraeisite švenčių kaip šiame sąskrydyje.

J. TREUBERT 
DELICATESSEN

Aptarnaujama Tik Geriausiu
Maistu

6'0-50—71st Ave., Ridgewood,N.Y.
Tel. HE. 3-5379

AIR COOLED
ALFRED J. WEISE’S

THE MANSION
54 LINCOLN AVENUE

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

Puikiausi Vokiški Valgiai — 
Cocktail Lounge 

Vestuvėms—Bankietams— 
Viešbučio Patogumai— 
Uždara Pirmadieniais 

Telefonuokite
ROckville Center 6-9662

Fabulous
Zip

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)

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•/O6'9ezO6'a

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

• • 
• •

West Hempstead, L. I. 7 m. senu
mo, custom colonial center 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
tai, pečius, šaldytuvas, nauja skal
bimo mašina; neseniai išdekoruota. 
Neapsakomai nužeminta iki $17,000. 
Vien tik pirkėjai. IV. 3-7087.

(113-114)

River Head — Parduoda savininkas. 
Naujas Cape Cod namas ant ak
ro medžiais apaugusios žemės, žemi 
taksai, privatinis ežeras, elektra, 
patogu Į mokyklą. Ideališku del 
Šeimos su vaikais. Greitam parda
vimui tik $10,000.

Tel. Forest 8-8309
(111-114)

St. Albans — 2 šeimų detached, 
56x96. Garadžius. $13.900. Taipgi 1 
šeimai detached, 30x1 (X), garadžius. 
$11,490.

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

(112-114)

Pardnoda savininkas — Nassau, 
Interracial, 10 rūmų, 2 Šeimų na
mas. Puikiausiose sąlygose, aliejum 
šildomas, 100x50, screens, refrigera
tor, £ karam garadžius. 
mokyklas ir bažnyčias, 
pardavimui tiktai $15,500.

Tel. FR. 8-3185.

Patogu j
Greitam

(112-114)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

, Pardavimas
Pieninė Farnia — Arti Swan Lake. 
Pilnai Įrengta. Trokas ir traktorius. 
100 akrų. 11 kambarių moderninis 
namas • garu šildomas. Moderninė 
Youngtown cabinet virtuvė. Sies
tas šiltas ir šaltas vanduo. Visi pa
togumai. Puikiausias pirkinys^ už 
pi 6,500. T'

Savininko Tel. AS. 4-6397
(113-119)

KRITIKAVO PADĖTJ 
KALĖJIMUOSE

Moterims daboklė New Yor
ko mieste yra viena “skau
džiausių vietų,” sako tyrinėjji- 
mų komisijonierius Tenney po 
apžvelgimo tenykštės padė
ties. Jis sako, jog padėties ge
rinimui yra būtina turėti dau
giau erdvės ir priežiūros.

Verktinai yra reikalinga 
moderniškesnė priežiūra ir 
bent kiek gydomosios pagal
bos susargdintoms vartojimų 
narkotikų. Aršiausia, sako jis, 
kad naujai areštuotosios, dar 
tebetardomos, dar nepripažin
tos prasikaltosiomis laikomos 
sykiu su jau nuteistomis, su 
tikrosiomis prasikaltėlį^x

Sing Sing kalėjime dabar 
randasi 1,784 nuteistųjų ilgą 
laiką kalėti.

6 pusi.—Laisve (Liberty)-Šeštad., birželio (June) 11, 1955




