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KRISLAI
Visas tuzinas.
Gal vyks Indijon.
Visur už vienybę.
Dar apie vieną segregaciją.

Kam tas pavojus?
Rašo A. Bimba

Kaip atrodo, tai gauna lei
dimus ir Maskvon vyks visas 
tuzinas amerikiečių korespon
dentų. Tokio atsitikimo dar 
nebuvo buvę. Ir tai gerai. Te
gu žmonės vieni kitus geriau 
pažįsta. Man atrodo, kad ir 
šis korespondentų antplūdis 
prisidės prie sumažinimo ne
susipratimų tarpe Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos.

Sakoma, kad Indijos prem
jeras Nehru kviečia Tarybų 
Sąjungos vadus aplankyti In
diją. Netenka abejoti, jog pa
kvietimas bus priimtas. Vei
kiausia vyks premjeras Bulga
ninas, Komunistų partijos se
kretorius Chruščiovas ir kiti 
aukšti pareigūnai.

Irgi labai gražus, sveikas 
dalykas, šiuo tarpu Indija ir 
Tarybų Sąjunga labai gražiai 
kooperuoja pastangose suma
žinti tarptautinį įtempimą ir 
įkaitimą.

•azilijo.
fcientinių rinkimų. Prabilo

Brazilijoje rengiamasi prie 
pre z.
ii Brazilijos Komunistų parti- 

savo vado Prestes lūpomis, 
kalba už visų darbininkiškų 
liberališkų spėkų vienybę, 
siūlo bendrą frontą kitoms 

grupėms prieš reakciją. Ji no
ri susitarti su kitomis grupė
mis dėl išstatymo vieno, bend
ro kandidato į prezidentus.

Bet ar šis balsas bus kitų 
grupių išgirstas?

ja
Ji 
ir

Gerai, kad visi susidomėju
siai diskustvoja rasinės segre
gacijos klausimą mūsų šalies 
mokyklų sistemoje. Labai džiu
gu, kad visoje šalyje auga se
gregacija pasipiktinimas ir vis 
daugiau ir daugiau žmonių įsi
traukia kovon už tos pikty
bės panaikinimą.

Bet rasinė segregacija nė
ra tik viena segregacija. O 
kaip su* religine segregacija? 
Argi šalia viešųjų mokyklų 
neturime parapijinių mokyk
lų? Katalikų vaikai izoliuoti, 
atsfcirti. Tose mokyklose jie 
negauna reikalingos apšvietos. 
Be to, jie kurstomi 
tikybų žmones.

Tokia padėtis 
kenksminga tautai,
vaikų dalinimas, atskyrimas, 
kurstymas yra pavojingas.

Prasidėjęs didelis, garbin
gas sąjūdis prieš rasinę segre
gaciją mokyklų sistemoje, man 
atrodo, ilgainiui turės apimti 
ir religinę segregaciją

prieš kitų

nesveika, 
Bile koks

Ar žinote, kad beveik tuo 
’ pačiu kartu1 nudūmė Europon 

V. Sidzikauskas, V. Rastenis, 
J. Brazaitis ir kun. Končius? 
Pastebėjau, kad Europoje ba
ladojasi ir klerikalas Laučka. 
Net keturi!

Visi jie užlaikomi Amerikos 
lietusiu aukomis. Visi jie va- 

’ gyvena amerikoniš
kais doleriais, visokių 
pagalba surinktais iš 
kos lietuvių.

raketų
Ameri-
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Muštynės tarp klerikalu ii
♦'A

Perono pasekėjų Argentinoj
Riaušės prie katedros; kataliką demonstrantą 
gaujos degino Argentinos valstybinę vėliavą

Buenos Airas. — Nemen
kos muštynės tarp klerika
lų ir peronistų įvyko čia 
prie didžiosios katedros, 
kur klerikalai surengė an- 
ti-valstybines demonstraci
jas. Kaip sako pro-peronis- 
tinis laikraštis “Democra- 
cia,” kai kurie klerikalai 
viešai sudegino valstybinę 
Argentinos vėliavą ir iškėlė 
geltonai-baltą Vatikano vė
liava. “Klerikalai tokiu bū
du parodė savo panieką ir 
išdavystę Argentinai,” sako 
Perono laikraščiai.
p-

Sekmadienį peronistų mi
nios susirinko aikštėje prie 
katedros ir pradėjo susi
remti su klerikalais, kurie 
aikštę buvo užvaldę. Su
sirėmime buvo girdėti ir 
šūviai. Keli asmenys tapo 
lengvai sužeisti. Katedra 
buvo ant greitųjų uždaryta, 
kad riaušės nepersimestų 
jos vidun.

Kitur klerikalu demon- 
trantai nuplėšė nuo Kon
greso rūmij metalines iška
bas, kurios buvo iškeltos 
mirusios Evos Peronienės 
garbei. Jie ten taipgi nu
traukė nuo stiebo Argenti
nos vėliavą ir iškėlė Vati
kano.

Nepatvirtinti pranešimai 
sako, kad klerikalų demon
strantai akmeninmis iš
daužė Jugoslavijos ir Izrae
lio atstovybių langus. Pero- 
nistai, savo ruožtu, išdaužė 
vyskupijos langus.

Peronas laikė specialų sa
vo kabineto posėdį, kuria
me buvo apsvarstyta susi
dariusi padėtis. Nutarta, 
kad Peronas pasakys kalbą 
per radiją.

Visi peronistiniai laikraš
čiai savo vedamuose 
straipesniuose sako, kad 
katalikų politinė organi
zacija, taip vadinama “Ka
talikų Akcija,” yra atsako-

minga už riaušes ir gali bū
ti skaitoma subversyve or
ganizacija. Peronistiniai 
laikraščiai ragina visus ar- 
gentiniečius, tikinčius ly
giai kaip netikinčius, “sta
tyti tėvynę Argentiną virš 
Vatikano.”

Argentinos žinių agentū
ros atsisakė išsiųsti užsie
nio spaudai1 riaušių’ nuo
traukas.

Lenktynių automobilis 
užmušė 78 stebėtojus

Les Mans, Francūzija.— 
78 žmonės bus palaidoti 
masinėse laidotuvėse. Tai 
žmonės, kurie tapo užmuš
ti, kai lenktyniuojantis au
tomobilis įsiveržė į jų tar
pą. Apart šių užmuštų yra 
ir dešimtys sužeistų. Dar 
keli sužeisti, gali mirti, sa
ko daktarai.

Tai i vyko per metines 
automobilių lenktynes, ku
riose dalyvauja pačios) 
Francūzijos ir užsienio au
tomobilistai. Trys automo
biliai riedėjo šalia viens 
kito 120 mylių per valandą 
greičiu, kuomet du susikūlė 
ir vienas buvo nublokštas 
link stovinčių stebėtojų mi
nios.

Nelaimę sukėlęs automo
bilis buvo vokiškos gamy
bos, vairuotojas — francū- 
zas.

Visuotinas streikas Singapore: 
streikuoja lOOJIOO darbininku

i.

GM firma padarė panašius 
nusileidimus kaip Fordafe

Singapore. — Protestuo
dami prieš keturių unijų 
vadų ir vieno mokytojo su- 

Singaporo darbi- 
išejo į visuotiną 

Šis gene r a 1 i n i s

j ėmimą, 
ninkai 
streiką, 
streikas taipgi siekia 
remti apie du tūkstančius 
uosto raštininkų, k u r i e 
streikuoja jau septintą sa
vaitę.

Streike dalyvauja apie 
70,000 pagrindinių pramo
nių darbininku: fabriku, 
uosto ir transportacijos, ir 
apie 30,000 mažesnių įmo- 
n i ų darbininkų. Taipgi 
streikuoja mokyklų moki
niai.

Singapore turi virš mili
jono gyventojų, kurių apie 
trys ketvirtadaliai yra ki
nai. Nors Singapore yra 
britų kolonija, vietiniai ki
nai patys tvarko savo mo
kyklas ir jos dabar daugu
moje pažangiečių vadovau
jamos. Suimtasis mokyto
jas brito kaltinamas kaip 
komunistas, lygiai, kaip 
komunistais kaltinami ir 
suimtieji unijų vadai.

Britai mobilizavo visą po
liciją, pagelbinius policijos 
dalinius ir karius, nes bijo 
streikierių išstojimų.

350,000 auto-darbininkų ir 35,000 elekįristų^ 
išsikovojo pagerinimą, vertą 20 c. per valandą

Detroitas. — Prieš pat 
sekmadienio vidunakčio nu
statytą paskutinį terminą, 
General Motors nusileido 
unijų atstovams. Streikas, 
kuris buvo numatytas, tuo- 
mi buvo išvengtas, nors vie
tomis jis jau buvo prasidė
jęs. General Motors susi
tarė su UAW (auto darbi
ninkų unija), kuri atsto
vauja 350,000 General Mo-

Paskutiniai pranešimai
Lodonas. — TSRS užsie

nio reikalų ministras Mo
lotovas britų laivu “Queen 
Elizabeth” plaukia Ameri
kon.

Madridas. — Franco po
licija suėmė šešius anar
chistus, kurie kaltinami ne
legalaus laikraščio “Solida- 
ridad Obrera” (“Darbinin
kų Vienybė”) išleidime 
Barcelonoje.

Kairas. — Egipto prem
jeras Nasseris sako, kad 
izraeliečiai galėtų atimti 
Gazos sritį, bet Egiptas ta
da stotų į ilgą karą, kurio 
pasėkoje visos arabiškos

šalys susivienytų prieš Iz
raeli, c

Londonas. — Darbiečių 
vadas Wilsonas, buvęs dar- 
bietiškos valdžios minis
tras, įspėjo konservatorius 
apie unijas. Jis sakė, kad 
konservatoriai susilauktu 
kieto pasipriešinimo iš dar
biečių parlamente, jeigu 
bandytų aprėžti unijų tei
ses. k.

Washingtonas. — Anti- 
polio skiepų: išradėjas dak
taras Saikas pareiškė, kad 
jis nesutinka su valdišku 
aiškinimu apie 
mus skiepijime, 
darys platesnį 
ateityje.

Saikas pa
aiškinimą

Miško darbininkai eina 
link jų unijų vienybes

Seattle. — CIO ir AFL 
miško ir lentpiūvių darbi
ninkų unijų pareigūnai' sa
ko, kad tos unijos susivie
nys dar prieš tai, kai susi
vienys CIO ir AFL centrai.

lui baisiai nepatinka diploma
tiniai sąskridžiai, kuriuose 
kalbama apie tautų sugyveni
mą ir bendradarbiavimą. Jis 
per savo gazietą jau suriko, 
kad Keturių Didžiųjų konfe
rencija bus “pavojus 
jam pasauliui.”

Jis nepasitiki vakariečiais 
diplomatais. Bolševikai juos 
visus susidėsią į pypkę ir su
rūkysią ! ’■ t

laisva-

Pradėjo New Jersey vaikų 
skiepijimą prieš paralyžių

Netvarkas. — Pirmadie
nį New Jersey valstijoje 
prasidėjo vaikų skiepijimas 
prieš polio, nors kai kurie 
daktarai ragino skiepijimą 
atidėti. New Jersey vai
kų gydytojų (perdiatristų) 
sąjunga praeitos savaitės 
pabaigoje ragino valstiją 
sulaikyti skiepijimą iki ru
dens. Bet valstijos medi- 
kaliai pareigūnai atsisakė 
klausyti patarimo.

Apie 4,500 vaikų buvo 
numatyta skiepijjmui pir
madienį Newarke, nes tik 
tiek vaistų -buvo. Iš viso 
Newarke bus šiomis dieno
mis skiepyta apie 15,800 
vaikų.

Tunisas.—Tunisijos 
Destour (nuosaikiųjų 
onalistų) vadas Habib Bo- 
urguiba pareiškė, kad jo 
nacionalistinis jud ėjimas 
nieko bendro neturi su ko
munizmu arba marksizmu.

Neo
ri aci-

Komunistų-socialistų jėgų 
bendradarbiavimas Toulone

Paryžius. — Rinkimuose į 
Toulono miesto savivaldybę 
komunistai ir socialistai vėl 
gavo daugumą. Tame mies
te tos dvi darbininkiškos 
partijos bendradarbia u j a, 
nors socialistų dešinysis
sparnas tuomi nepatenkin- i 70,000 
tas. Dešinieji socialistai 
taip nepatenkinti, kad šiuo 
kartu jie vedė kampaniją 
ne už savo partijos, o už 
buržuazinių radikal - socia
listų kandidatus. Vienok, 
nežiūrint to, socialistai pa
daugino savo balsus, taipgi 
komunistai.

Žurnalas “France - Ob- 
servateur” nurodo, kad ben
dradarbiavimas tarp komu
nistų ir socialistų stiprėja 
visoje Francūzijoje. Vieti
nės abiejų partijų grupės 
vis artėja, nors socialistų 
nacionalė vadovybė bando 
tam pastoti kelią.

nebus

tęsiasi

Britanijos geležinkeliečių 
ir krovikų streikas tęsias

Londonas.—Derybos tarp 
geležinkeliečių ir valdiškos 
transporto komisijos, kuri 
tvarko geležinkelius, laiki
nai nutrauktos. Unija at
metė valdžios siūlymą grįž
ti darban ir derėtis vėliau.

streikierių tvirtai
laikosi, sakydami, kad jie 
negrįš darban, kol 
algos pakeltos.

Streikas taipgi 
uostuose.

Premjeras Edenas tarėsi 
su darbo reikalu ministru 
W. Moncktonu ir vidaus 
reikalų ministru Gwilym 
Lloyd-George. \

Geležinkeliečiai - mašinis
tai reikalauja, kad jų al
gos būtų pakeltos bent iki 
28 dolerių savaitei. Dabar 
jie gauna tik $25. Uostuo
se dar streikuoja apie 20,- 
000 krovikų.

Jungtinės Tautos. — In
dijos atstovas Krišna Me- 
nonas konferavo su J. T. 
sekretorium Hammarskjol- 
du. |

Heidelbergas. — Ameri
kos kareiviai Vokietijoje 
greitu laiku turės patys 
virti sau valgį ir dirbti vir
tuvėse, nes armijos vadovy
bė atleis iš darbo 4,000 ci
vilinių aptarnautojų.

Kanderis Adenaueris 
atskrido Washingtonan

Washingtonas. — Vakarų 
Vokietijos kancleris Konra
das Adenaueris pirmadie
nio vidudienį atskrido čia 
Lufthansos orlaiviu. Luft
hansa yra naujai atgimusi 
vokiečiu transatlantinio oro 
susisiekimo linija.

Prieš apleisdamas Bon- 
ną, Adenaueris pareiškė, 
kad Vakarų Vokietija jo
kiu būdu neatsimes nuo 
NATO, nors priėmė Sovie
tų kvietimą derėtis. New 
Yorko “Times”, korespon
dentas James Restonas pa
tiekė Adenaueriui visą eilę 
klausimų, į kuriuos anas 
atsakė. Jis sakė, kad pri
klausymas prie NATO “nė
ra derybų objektu,” tai yra, 
kad Sovietai neįstengs at
kalbėti Vakarų Vokietiją 
nuo NATO.

Kaip yra žinoma, Tary
bų Sąjunga pageidauja su
vienytos ir neutrališkos Vo
kietijos, panašios, kokia da
bar taps Austrija.

ge- 
ap-

r-

tors darbininkų, ir su elek- 
tristų unija (IUEW), kuri 
atstovauja 35,000. Abi7uni
jos priklauso priezClO.

Susitarimas su General 
Motors yra beveik toks pat, 
kaip su Fordu: kompanija 
sutinka sukelti fondą, iš 
kurio atleistiems iš darbo 
darbininkams būtų moka
ma tiek kompensacijos, kad 
kartu su valdiška kompen
sacija būtų bent 60% nor
malaus uždarbio. Kompa
nija taipgi sutinka padi
dinti algas už darbą šven
tės dienomis, sudaryti 
resnius mediciniškus 
draudos planus ir tt.

(Einant spaudon, su
ties su G. M. detalės f dar 
nebuvo paskelbtos). Pana
šiai kaip laimėjimas pas 
Fordą, taip laimėjimas pas 
G. M. bendrai lyg pakelia 
darbininku algas ant 20 c. 
valandai, tai yra, ant vie
no dolerio ir 60 centų die
nai.

Tuo tarpu ateina žinios, 
kad Fordo darbininkai dar 
toli nenaši tenkinę laimėji
mu. 600-to lokalo taryba, 
susidedanti iš 218 narių, ve- 
d a smarkias diskusijas, 
kaip galima išlaimėt! iš 
kompanijos eilę reikalavi
mu, kurie buvo neatsiekti 
bendrame susitarime. Flin- 
te Fordo darbininkai su
šaukė mitingą, į kuri pa
kvietė ir General Motors 
darbininkus, kad bendrai 
tartis.

Stebėtojai sako, kad yra 
vietiniu Fordo ir, General 
Motors fabrikų streikų ga
limybių.

Amerika kontroliuoja visus 
Vakary uraniumo šaltinius

Maskva. — “Pravda” sa
ko, kad Amerika deda vi
sas pastangas kontroliuoti 
uraniumo šaltinius visa
me Vakariniame pa
saulyje. Amerikos mono
polijos, sako “Pravda,” da
bar faktinai kontroliuoja 
uraniumo šaltinius Belgijos 
Konge, Kanadoje, Austra
lijoje, Ispanijoje, Lotynų 
Amerikoje ir kitur. Visa
me kapitalistiniame pasau
lyje kas metai iškasama Republikonai teigia, kad 
apie 10,000 tonų uraniumo. toks įstatymas būtų “neblo- 
Iš to kiekio Amerika jau gas, 
yra suėmusi į savo rankas 
nuo 60 iki 70 nuošimčių.

Maskva. — Nehru apleido 
Maskva, vyksta į Stalin
gradą ir Taškentą. Paskui 
jis sugrįš Maskvon,' kur, 
kaip manoma, bus išleista 
bendra Indijos-Tarybų Są
jungos deklaracija apie tai-

Kongreso narė pradeda kovą 
už lygias algas JV moterim

Washingtonas.— Kongre
so narė Edith Green, de
mokratė iš Oregono, pradė
jo kovą už lygias algas mo
terims. Ji pasiūlys įstaty
mą, kuris uždraustų mokė
ti žemesnes algas mote
rims už tokį pat darbą, už 
kurį vyrai gauna daugiau.

bet reikalą reikėtų 
palikti atskiroms valsti
joms.

Taipei. — Čianginiai pra
dėjo iš Quemoy saliukės 
smarkiau apšaudyti Liau
dies Kinijoj teritoriją.

ORAS YORKE
Dalinai apsiniaukę, šilčiau.
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KAUNO RESPUBLIKINĖJE
BIBLIOTEKOJE

(Iš laiško)
Kaune, Donelaičio gatvėje, yra Valstybinė respubli-! 

kinė biblioteka. Čia yra apie 600 tūkstančių tomų kla
sikų veikalų, grožinės, mokslinės ir techninės literatūros.

Ant stelažų galima pamatyti tomus, kurių apdarai 
nuo laiko jau pajuodo. Štai pirmasis pomirtinis A. S. 
Puškino kūrinių leidinys. Pirmieji astuoni tomai buvo 

-išleisti 1838 metais — praėjus vieneriems metams po 
.poeto mirties.

Bibliotekos lankytojai gali rasti čia didelę daugybę 
rankraščių. Jų tarpę — lietuvių rašytojų J. Žemaitės, 
S. Nėries, J. Janonio, P. Cvirkos, L. Giros rankraščiai.

Daug puikių knygų bibliotekoje. Beveik kasdien iš 
Visasąjunginių Knygų rūmų čia atsiunčiamos knygos, 
išleistos įvairiuose TSRS kampeliuose. Vien per šių 
metų pustrečio mėnesio biblioteka gavo 15,829 knygas, 
Išleistas Maskvoje, Leningrade, Tbilisyje, Taškente, Ode
soje, Novosibirske, Rostove ir kituose miestuose.

Tūkstančiai darbo žmonių naudojasi bibliotekos pa
slaugomis. Kasdien joje apsilanko 500-700 žmonių.

10 valandą ryto svetingai atsidaro skaityklos. Tuo 
laiku ją paprastai pripildo patys jaunieji skaitytojai— 
mokiniai.

Vėliau ateina studentai. Prie langelio prieina Poli
technikos instituto cheminės technologijos fakulteto 
studentė Ona Adomavičiūtė. Ji gauna Melnikovo “At
virų kalnakasybos darbų inžinieriaus ir techniko žiny
ną” ir Bogąnovo “Cemento gamyklų mechaninius įrengi
mus.” Žemės ūkio akademijos mechanizacijos fakulteto 
penktojo kurso studentas Kazys Svečiulis prašo duoti 
jam Melnikovo knygą “Kaip panaudoti grūdų sėjamą- 

‘ sias cukriniams runkeliams sėti.”
Vakare i biblioteką ateina darbininkai, tarnautojai, 

mokslininkai. Miesto apželdinimo tresto šoferis Vikto
ras Švirinas pats kelia savo kvalifikaciją. Šiandieną j 
Viktoras nutarė paskaityti knygą “Automagistralės ir; 
jų eksploatavimas.” Reguliariai lankosi bibliotekoje 
“Raidės” spaustuvės linotipininkas Vytautas Kamins
kas, laiškininkas Romualdas Drazdauskas, docentas A. 
Novodvorskis, žemės ūkio mokslų kandidatas Jasiūnas 

T ir kiti.
; Skaitytojų tarpe yra daug neakivaizdininkų. Vil- 
2 ponių audinių fabriko inžinierius Vladas Brazauskas ne-
* akivaizdiniu būdu mokosi Leningrado S. M. Kirovo var

do tekstilės instituto aspirantūroje. Jis ruošiasi apginti 
kandidatinę disertaciją tema: “Vilnos dažymas rūgščių

1 išėdintais dažalais, turinčiais savyje metalo.”
Z Bibliotekoje yra neakivaizdinis abonementas. Res

publikos pramonės ir žemės ūkio darbuotojų prašymu 
: jis išsiunčia knygas paštu. Jo paslaugomis nuolat nau- 
’ dojasi apie 200 žmonių. Jų tarpe—Šeduvos rajono “Nau-
* josios sodybos” žemės ūkio artelės kolūkietis Mykolas 
Z Žaliauskas, Panemunės rajono “Naujos vagos” kolūkio
* agronomas Algimantas Mikulevičius, gydytoajs iš Jur

barko Jonas Ragaitis ir kiti.
Bibliotekos darbuotojai rūpinasi patenkinti skaity- 

Z tojų pareikalavimus, sistemingai padeda jiems pasirink- 
; ti reikiamas knygas. Čia reguliariai iškabinami reko- 
; menduojamieji sąrašai. Yra vitrinos “Naujos knygos,” 

“Bibliografijos naujovės.” Prie katalogo nuolat budi 
; bibliografas. 1954 metais biblioteka išleido ir išsiuntė • 
C į respublikos bibliotekas apie 80 rekomenduojamųjų bi

bliografinių vadovėlių tokiomis temomis: “Ką skaityti 
gyvulininkystės fermos darbuotojui apie savo specialy
bę,” “Ką skaityti MTS mechanizatoriui apie savo spe- 

’ cialybę” ir tt.
Bibliotekos darbuotojai nuolat plečia savo ryšius su 

; skaitytojais, įmonėse organizuoja pasikalbėjimus ir pra- 
: nešimus apie knygas.♦

Pastaruoju metu “Raudonosios Vėliavos,” “Giedros” 
; ir kituose fabrikuose buvo surengti bibliografinių ap

žvalgų skaitymai šiomis temomis: “TSRS tautų drau
gystės pavaizdavimas grožinėje literatūroje,” “Tarybi
nė moteris grožinėje literatūroje” ir kt.

Bibliotekoje reguliariai organizuojamos parodos. 
Šimtai darbo žmonių apsilankė parodos “Pirmosios Ru
sijos revoliucijos 50-osios metinės,” “Socializmo šalies 
moterys,” “Gyvulininkystė—svarbiausia žemės ūkio ša
ka.” Didelį domėjimąsi sukėlė parodos, skirtos rašy
tojams A. Tolstojui, N. Ostrovskiui, K. Donelaičiui, S. 
Nėriai. Sistemingai rengiamos skaitytojų konferenci
jos ir literatūriniai vakarai.

Kasdien auga Valstybinės respublikinės bibliotekos 
- fondai... S. S.

2 puik—Lahvi (Liberty)-Antrad., birželio (June) 14, 1955

ŽODIS TŲ, KURIE PRIEŠ 
tlEšIMT METŲ DID
VYRIŠKAI KOVOJO
_ j Kaip žinia, š. m. gegužės 

dd. sukako 10 metų, kai 
hitlerinė Vokietija buvo vi
siškai nugalėta, parblokšta.

Tą sukaktį minint, Lietu
vos spaudoje buvo nemaža 
rašoma apie tai, kas buvo 
prieš dešimt metų. Telpa 
pasisakymų tų, kurie akty
viai kovojo prieš hitleriz- 
mą, už savo tautos laisvę.

Lietuvoje, kaip ir visoje 
Tarybų Sąjungoje, įsiver
žusio priešo užnugaryje, 
veikė partizanai. Jie daug 
kaštavo Hitleriui.

Vilniaus Tiesoje randame 
J. Visockaitės žiupsnelį at
siminiu iš tų laikų, kai ji 
buvo partizanų būrio “Per-1 
kūno” narė - dalyvė. Štai, i 
J. Visockaitės žodžiai:

“Ėjo 1943 metai. Tai bu
vo devynioliktieji mano gy
venimo metai. Juos suti
kau partizanų būrio- eilėse.

“Ne kartą man teko drau
ge su ‘Perkūno’ būrio par
tizanais sprogdinti geležin
kelio bėgius, priešo trauki
nius, kelių tiltus, susiremti 
su okupantais. Gerai pri
simenu viena iš atmintinu 
1943 metų rudens naktų. 
Tamsos ir tiršto rūko den
giami, mes septyniese ar
tėjome prie Vilniaus-Lydos 
geležinkelio linijos. Ap
lenkėme hitlerininkų sargy
bą. Čia pat ir geležinkelis. 
Pasiruošiame sprogdinimui. 
Girdėti artėjančio trauki
nio dūžiai. Dar keletas mi
nučių, pasigirsta kurtinan
tis sprogimas, ir garvežys, 
17 vagonų su hitlerininkais 
bei karine medžiaga pavirs
ta medžio ir geležies ske
veldrų laužu. Tai buvo pir
mas mano įvykdytas užda
vinys...

“. . .Visa tai liko praeity
je. Tačiau karo dienų pa
veikslai dar ir šiandien yra 
gyvi vaizduotėje, jų negali
ma pamiršti.

“Didžiosios pergalės prieš 
hitlerinę Vokietiją dieną, 
aš, buvusi partizanė —Di
džiojo Tėvynės karo daly
vė, dar kartą noriu pareikš
ti, kad mes, tarybiniai žmo
nės, gerai žinome, kas yra 
karas, kokių didelių aukų 
jis pareikalavo iš mūsų 
liaudies. Ir aš, kaip ir visi 
tarybiniai žmonės, nenoriu, 
kad praeitis pasikartotų at
eityje. Ir todėl mes, tary
biniai žmonės, nesigailėda
mi jėgų dirbame ’ vardan 
mūsų Tėvynės galios stipri
nimo, vardan taikos visame 
pasaulyje. Bet vargas 
tiems, kurie drįstų nu
traukti mūsų taikų darbą. 
Reikalui esant, mes, visi, 
kaip vienas, pakilsime į ko
vą prieš agresorius.”

Šiandien ši lietuvių tau
tos dukra, J. Visockaitė, gy
vena Vilniuje; ji dirba Vil
niaus “Raudonosios žvaigž
dės” pakinktų - galanterijos 
kombinate.

J. Dumbliauskas karo me
tu tarnavo Tarybinėje (pir
miau ji buvo vadinama 
“Raudonąja”) armijoje. 
Štai,’ J. Dumbliausko žo
džiai :

“Paėmus Berlyną, mūsų 
junginys, triuškindamas fa
šistinės kariaunos likučius, 
pergalingai žygiavo link 
Elbės. Čia mus ir pasiekė 
žinia, jog vokiškasis mili- 
tarizmas kapituliavo. Ne
pasakyti džiaugsmo, su km 
riuo kariai sutiko šį prane
šimą! Buvome pasiilgę kol
ūkinių laukų, kūrybinio 
darbo. Visomis TSRS tam 
tų kalbomis nuskambėjo 
taip ilgai laukti ir brangiai 
kainavę žodžiai: ‘Pergalė!’,
‘Taika!’

“Kartu su šimtais ir tūks
tančiais demobilizuotų ka
rių iš Tarybinės armijos 
grįžau į gimtinę prie tai
kaus, atkuriamojo darbo. 
Vėliau buvau išrinktas kol
ūkio pirmininku.

“Metai po metų tvirtėja 
mūsų kolūkis. Esame pasi
ryžę pirma laiko įvykdyti 
TSKP CK sausio Plenu- 
m o nurodytus rodiklius. 
Kolūkiečių pasiūlymu, jau 
šiemet kiekvienam šimtui 
hektarų žemės naudmenų 
pagaminsime mėsos 2 kar
tus, o pieno—l.į karto dau
giau, negu pernai. Užduotį 
gyvulininkystės prod ūktų 
gamybai padidinti įvykdin- 
sime ne metais, o žymiai 
anksčiau.

“Tuo tikslu imamės prie
monių bendram grūdų pro
dukcijos surinkimui padi
dinti. Šiemet 95 hektarus I 
dirvų apsėsime kukurūzais. | 

“Aš, kaip ir milijonai dar
bo žmonių visame pasauly
je, trokštu taikos. Juk 
prieš akis daugybė darbo, 
norisi, kad kolūkis, visa Tė
vynė klestėtų. Bet kartu su 
tuo norime įspėti ameriki
nius naujo karo kurstyto
jus: ‘Nebandykite sukelti 
karo! Prisiminkite 1945 
metų gegužės 9 dieną! Su
silauksite tokio galo, kokio 
susilaukė hitlerininkai!”

Šiuo metu J. Dumbliaus
kas gyvena ir dirba Dzūki
joje: jis yra Alytaus rajo
no Dzeržinskio vardo kolū
kio pirmininkas.

Brockton, Mass.
MŪSŲ LIGONIAI, 
LAISVĖS SKAITYTOJAI j

Sunkiai susirgo Petrone Mi
neikienė, mūsų gerbiamos dai
nininkės Anna Bouvier (Mi-! 
neikytės) motina. Gyvena 93; 
Martland Ave. •

Taipgi susirgo Frank Bene- 
vich. Gyvena 15 Porter St.

Joe Kaminskas po operaci
jos dar tebeserga namuose. 
Vėl buvo sunkiai susirgęs. Gy
vena 16 Holbrook Ave.

William Yuodeikis, mūsų 
Liuosybės Choro pirmininkas 
ir Trio dainininkas, pergyve
nęs sunkia operacijų, ilgai sir
go namuose. Dabar jo akys 
nušvito, sveikata žymiai eina 
geryn, šį bei tą jau pradeda 
darbuotis, ši yra smagi žinutė 
mums visiems.

Kurie turite laiko, sergan
čius atlankykite.
Iš MŪSŲ VEIKIMO, IR 
PRISIRENGIMAI ATEIČIAI

LLD 6 k p. laikė susirinkimą 
birželio 6-tą, Liet. Taut., Na
mo kambariuose. Buvo aptar
ta apie dienraščio Laisvės me
tinį pikniką, kuris Įvyks lie
pos (July) 3 ir 4 dienomis, 
Montello, Mass.

Nutarta turėti moterų stalą. 
Išrinktas platus komitetas pri
sirengimui prie minėtų pikni
kų. Taipgi nutarta turėti dar 
vieną platesnį komitetų ir dar
bininkų susirinkimą, kuris 
įvyks birželio 24-tą, 8 vai. va
karo, Liet. Taut. Namo kam
bariuose. .

Tą patį vakarą, birželio 24- 
tą, laikys susirinkimą ir Mote
rų Apšvietos Klubas. Aptars 
apie moterų namie gamintų 
valgių stalą.

• ' '
Liet. Tautiško Namo Parke 

turėsime dar vieną pikniką 
birželio (June) 19-tą, knygy
no ir literatūros naudai. Iš 
LLD 6 k p. apsiėmė tas patsai 
komitetas, kuris rengiasi prie 
dienraščio Laisvės pikniko.
• Būtų gerai, kad piknike bir
želio 19 dalyvautų ir artimų 
kolonijų veikėjai. Tą dieną 
parke, 3 vai. po pietų, laiky
sime posėdį dienraščio Laisvės 
pikniko reikale, dėl geresnio 
prisirengimo.!

į G. Simaitis

Kaip seniau Amerikos lietuviai 
apgiedodavo numirėlius

1925 metų rudenį iš Mt. 
Carmel, Pa., atvažiavo 
Brooklynan teta M. Kaba- 
cinavičienė su dukra ir sū
num atlankyti mane. Ji 
sakė, kad norėjo pamatyti 
bent vieną Agotos vaiką.

Kadangi jos atvažiavo 
ekskursiniu traukiniu 9-tą 
valandą sekmadienio rytą 
ir 7-tą valandą vakare grį
žo atgal, tai nebuvo laiko 
ilgesniam pasikalbėj i m u i, 
kaip tik palydėti ją į namus, 
ką aš ir padariau. Bet va
žiuojant pasikalbėjimas bu
vo neįmanomas. Traukinio 
ratai tarška, barška; eks
kursantai triukšmauja, rė
kia, dainuoja, net ausis plė
šia. Pasikalbėjimą pasidėk 
rytdienai.

Kaip įėjome tetos stu- 
bon, jau nereikėjo šviesos 
žiebti. Tai buvo anksty
vas rytas. Teta išvirė ka
vos, ir, išgėrę po puodelį, j 
ėjome prigulti. !

Rodosi, nespėjau užmerk
ti akis ir išgirdau jos bal
są: “Kelkis, vaikeli, jau 
pietūs gatavi. Aš nebuvau 
nuėjus gulti.”

Pavalgę pietų, su tetos 
dukra Marijona nuvažiavo
me šenadorin aplankyti, 
pamatyti dėdę Juozą Ba- 
barską. Jo nebuvau matęs 
kokią 20 metų. Jis manęs 
nepažino, nei aš jo. Mari
jona mus supažindino. 
Mums besikalbant, dėdienė 
vakarienei ir porkčiapą 
pradėjo čirškinti skaurado- 
je ant pečiaus. Vakarie
niaujant dėdė pasakė man, 
kad skersai gatvę yra mi
ręs mūsų kaimietis Anta
nas Mocejūnas. Pavalgę, 
eisime į šermenis. Eisime, 
pritariau jam.

Šermenyse nuėjus mus 
pasitiko Antano šeimininkė 
ir jo pusbrolis Petras Alks
ninis. Šeimininkė ant grei
tųjų atnešė po bonkutę so- 
dės ir sodina mus prie sta
lo.

—Mes neturime laiko,—
sako dėdė.—Vesiu seserėną 
parodyti miestą.

—Gerai, vesk, bet neuž
trukite, — sako šeimininkė, 
—nes tuojau pradėsime gie
doti rožančių.

Mes, išgėrę sodę, išėjo
me pažiūrėti, kaip atrodo 
seniau pagarsėjęs anglia
kasių lietuviais apgyventas 
miestas. Ir nuėjome net už 
lietuvių akmeninės bažny
čios, apie kurią daug gir
dėjau dar Lietuvoje būda
mas.

Grįžtant atgal, bažnyčioje 
degė šviesos. Reiškia, bu
vo laikomos pamaldos. Tai 
buvo uždūšinių vakaras, 
kaip kad Lietuvoje sakyda
vo.

—Nori eiti bažnyčion?— 
klausia dėdė.

—Būtų gerai pamatyti, 
kaip atrodo vidus, — atsa
kiau jam. ,

—Bet bažnyčia nei saliū- 
nas, įėjęs jon ir apsisukęs 
neišeisi. Turėsi palaukti, 
iki pasibaigs pamaldos, o 
iki jp's pasibaigs, tai pa
vėluosime rožančių giedoti, 
Juk mus užprašė, girdėjai?

Bažnyčioje nebuvome, bet 
eidami nuo jos įėjome saliū- 
nan pažiūrėti, kaip jo vi
dus atrodo. Mums bege
riant alų įėjo trys poros 
vaikų: viena mažesnė, ki
ta didesnė, trečia jau pus
bernių. Mažiausia pirmu
tinė užsidėjo pirštines ir 
mušasi. Persimušę renka 
pinigus. Paskui kita ir tre
čia. Trečios poros vaikai 
pakabino po nosimi raudo
ną burbulą, ir muštynes pa
sibaigė. Kadangi ėjo rink

ti pinigų, tai to vaiko, ku
ris gavo burbulą, tėvas įme
tė kepurėn pusę dolerio.

Išėjęs iš saliūno sakau 
dėdei: Būčiau paskutinis 
prakeiktas tėvas, jei leis
čiau vaikui eiti per saliū- 
nus, kad jam kas nosį dau
žytų, kruvintų.

—Čia tokia mada, — sa
ko dėdė. — Žinai, kad 
šiandien yra “Hallowene 
night” (vėlinių vakaras).

Artyn šermenų eidami, 
sutikome tris merginas. 
Nusimaliavojusios lūpas, 
nosis, akis ir veidus, kad 
net šlykštu žiūrėti, o jų 
aprėdalas — apsaugok pa
dangės perkūnėli! Vienas 
čeverykas baltas, kitas juo
das; vyriškos darbinės kel
nės, purvinas žiponas, ant 
galvos ęnainierio kepurė ir 
lempute? ant kaktos. Bjau
rybės paveikslas!

—Ar ir šitos baidyklės 
eis į saliūnus rinkti pini
gų? — klausiau jo.

—Eis. šmarkšturkos vi
sur eina, — atsakė jis.

Daugiau nieko nesutiko
me. Parėję pas dėdę, pa
dėjome švarkus, šalikus, 
skrybėles ir nuėjome gie
doti rožančiaus. Radome 
jau giedant “Aniuolas Die
vo” — tai įžanga į rožan
čių ir kitų giesmių giedoji
mą.

Pabaigus giedoti “Aniuo
las Dievo,” šeimininkė pa
statė ant stalo butelį deg
tinės ir padėjo stikliukus. 
Viena moteris prisipylė pil
ną “čeiserinį” stikliuką ir 
vienu “dūku” visą išgėrė. 
Ranka pasuko, padarė ratą 
ant krūtinės ir sako: “Ot, 
tai buvo gerai giedoti.”

Dėdę ir mane pasodino 
prie stalo. Man teko sė
dėti kairėje pusėje dėdės, 
netoli anglimis kūrenamo 
pečiaus,' ant kurio virė vi
sokiais kvapais nosis dilgi
nančios mėsos.

Rožančiaus vadas klau
sia manęs: “Ar svečias

LOWELL, MASS.
Finansinis pasisekimas mūsų 
koncertinio banketo

Jau buvo du kart rašyta, 
jog suruoštas LLD 44-tos kp. 
koncertinis banketas geg. 21 
d. dienraščio Laisvės naudai 
pasisekė labai gerai. Buvo mi
nėta, kaip gražią ir gausią me
ninę programą mums davė 
Aidsietyno kvartetas, vado
vaujant Mildred Stensler, pia
nu lydint Frank Bal wood. Už 
tai mes visiem menininkams iš 
New York-Newark labai ačia- 
vpfm ir dar kartą ačiū oj am e 
už tą gražiausi patarnavimą! 
Buvo jau minėta ir kiek au
kų sukelta. Bet dabar ir pelną 
likusį $60.00 priduodamo Lais
vės administracijai. Tokiu bū
du, ačiū tam gražiam paren
gimui, mūsų kolonijoj iki šiol 
sukelta dienraščiui — imant 
kartu aukas ir pelną — 
$187.50. Gi jeigu tūli lowellie- 
čiai, aukoję dešimtines kitos 
kolonijos parengime, būtų au
koję savo parengime, tai būt 
buvę viršyta du šimtai dole
rių. Bet gerai ir taip. Mūsų 
kvota Lowellyje buvo pasiskir
ta sukelti ne mažiau šimtą 
dolerių šiam Laisvės vajui.

čia telpa visų lowellieciu 
aukojusių vardai:
A. Rutkauskas ..... $10.00 
J. Bedfordietis .......... 10.00
S. Paulenka .............. 10.00
W. Chulada ................  W.(TO
A. Drazdauskas .......... lik00
Ch. Kojutis .............. 10J10
J. Blažonis ................ 10.00
J. Loweljjonas ............ 5.00
Mrs. Bedford ................. 5.00
J. Puskunigis ........ 5.00
J. Stanton ..................... 5.00
B. Mikulis 2.00
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padėsi mums giedoti ro
žančių?”

—Aš giedoti nemoku,— 
atsakiau jam.

Dėdė tik pažiūrėjo į mane 
ir nieko nesakė.

Na, ir pradėjo. Vyrai 
prie stalo sėdėdami iš kny
gučių, spausdintų apie pu
sė šimto metų atgal pusiau 
lenkiškai, pusiau lietuviš
kai ; mdtdrys sėdėdamos pa
šaliais virtuvės iš atmin
ties.

Jie visi gieda, o karvelis 
klėtkoje tupėdamas: burku, 
burku. Ir jis apgieda mi
rusį Antaną, tik nesako: 
“Amžiną atilsį duok dūšiai, 
viešpatie.”

Rožančiaus vadas sustab
dė giedojimą ir liepė išnešti 
karvelį iš virtuvės, nes jis 
darko rožančiaus giedoji
mą. Karvelį išnešė, o lwr 
jį padėjo,—nežinau. w ~

Vėl visi gieda, o šeiminin
kė, prie pečiaus bevirdama 
visokias mėsas, kur buvus, 
kur nebuvus prisipila sti
kliuką nuo žolių viena sau, 
kitą man: “Svečią reikia 
pavaišinti.”

Iki jie atgiedojo visą ro- 
^ančių, 15-ką “tajemničių,” 
aš jku “buvau geras.” Bet, 
bijodamas karvelio likimo, 
nepradėjau giedoti.

Pabaigus rožančių giedo
ti, jo vadas paėmė nuo sta
lo kryželį, kuris stovėjo vi
duryje dviejų vaškinių žva
kių, pabučiavo, prispaudė 
prie kaktos ir padavė bu
čiuoti kitam, tas trečiam ir 
taip nuėjo per visą stubą. 
Visi buvo suklaupę ir gie
dojo: “Saldžiausias Jėzau, 
būk pagarbintas.” Tokios 
giesmės kantičkose nėrfk

Kada kryželis sugrįžojva- 
das, vėl pabučiavęs jį pri
spaudė prie kaktos ir pasa
kė: “Tegul bus pagarbin
tas Jėzus Kristus.” Visi 
atsakė: “Ant amžių amži
nųjų. Amen.” Rožančiaus 
ceremonijos pasibaigė.

(Bus daugiau)

Ch. Urbanas ..................  2.00
R. ir M. Chuladai........ 2.00
M. žiedelis ................... 2.00
N. N................................. 1.00
Friend ........................... 1.00
S. Šlekys ....................... 1.00
L. Paulauskas .............. 1.00
N. N....................................... 50
L.L.D. 44 kuopa ........ 25.00
Banketo pelnas .......... 60.00
Sudėjus kartu ........ $187.50

Tokios tai pasekmės, gau
tos iš atsibuvusio parengimo. 
Bet mums rodosi, jog dar ne
viskas užbaigta pas mus. Kaip 
ir buvo minėta pirmesajam 
aprašyme, kad mes pasitiki
me savo draugais laisviečfcis, 
:r jie dar atliks savo pareigas 
su savo aukomis. Kurie dar 
neaukojo, priduos mums iv 
mes atskirai pasiųsime Lais
vei.

Kas gi kitas pripildys rei
kalingą kvotą, jei ne patys 
dienraščio skaitytojai ir my
lėtojai? O tik tuomi juk užti
krinama dienraščio gyvavi
mas. Laiko nedaug, o fondui 
dar daug trūksta iki $10,000, 
todėl gerieji prieteliai, pasi
skubinkite su savo pareigine 
dalele. Nesakome, kad jums 
bus “dešimteriopai” sugrąžin
ta, tačiau drąsiai sakome, jog 
dėl to nei vienas nenubiednės. 
žinoma, skirkite kiek išgali
te apšvietos reikalams, tai bus 
sąžinei lengviau bei ramiau.

Ačiū rabai visiems aukoju
siems tam kilniam taksiui! 
Taipgi labai ačiū LiH.ųr\ilie- 
'cių Klubui už suteikimą ne- t * 
mokamai svetainės! Klubo 
susirinkime nubalsuota, kad 
nieko nerokuoti už svetainę. 
Tai irgi geradarystė apšvietai. 
Ačiū labai! > J. M. Karsonas



Rochester, N. Y.
•gegužės 28 d. įvyko Laisvės 

fondui piknikas. Pavyko ne
blogiausia, nors lietus su vėt
ra daug pakenkė, susirinko 
tik geriausi patrijotai ir auka
vo Laisvei, kiek kas išgalėjo. 
Kurie negalėjo ateiti j paren
gimą, tie Laisvei skirtą dalį 
pridavė asmeniškai i namus. 
Jiems širdingai ačiū.

Turėjome svečių net iš Wor- 
cesterio, Mass. Tai Kučinskai 
ir jų, maloni dukrelė. Kučins
kai svečiavosi pas P. O. Mali
nauskus, tai Malinauskai juos 
atsivežė i pikniką. Turėjome 
viešnią iš Brooklyno, N. Y., S. 
Sasną, kuri padarė mums sur- 
prizą. Ji pasakė gražią kalbą 
laike vakarienės, tas paįvairi
no mūsų parengimą. Sasna vie
šėjo pas V. Bullienę.

Po programos, K. Žemaitie
nė savo gražiu karu viešnią 
pavažinėjo pas R. Sherelins, 
A. L. Bekešius ir nuvežė pas 
jos sesutę, F. J. Orlauskus, 
ant gražios farmos paviešėti.

, Mes labai dėkingi svečiams 
ir viešnioms už atsilankymą ir 
parSinimą Laisvės fondo. Au
kos ir pelnas, viso $155.50, jau 
pasiųsti. Aukavusių vardai bus 
paskelbti fondo atskaitoje 
(jau tilpo numeryje 111-me. 
Red.).

Dirbo parengime virėjomis 
G. Labeikienė, K. Žemaitienė, 
V. Bulienė, L. B., taipgi dirbo 
J. Labeika, A. Milčius, J. Vai- į

tas, J. Evans, J. Konteniene, 
P. Malinauskas. Maisto dova
nojo V. Bulienė, A. Duobienė, 
G. Labeikienė, L. B. J. Labei- 
ka dovanojo butelį vyno: bu
vo išleistas, davė pelno $6.

Visiems dirbusiems, aukavu
siems ir atsilankiusiems širdin
gai ačiū. Jeigu kurių vardai 
būtų buvę praleisti, malonėki
te pranešti, klaida bus atitai
syta.
MŪSŲ LIGONIAI

Serga L. Totorienė. Turėjo 
operaciją. Randasi Park Ave
nue ligoninėje.

Ona Bachiulienė jau baigia 
pasveikti.

Jau seniai serga d. P. Balta
kis. Randasi ligoninėje.

Visiems ligoniams linkime 
kuogreičiausia pasveikti.

L. B.

Brockton-Montello, Mass.
Birželio-June 19 d., tame/pačiame 

parke ir tuom pat laiku jvyks pik
nikas, kurį rengia Lietuvių Knygy
nas ir L.L.D. 6 kuopa. Visas pikni
ko pelnas skiriamas spaudos nau
dai.

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

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

Geo. Shiniaitis

yra daug pagerinimų, taip- 
pa taisytas kelias, gražus 
kvepiantis oras, Dalyvau-

Jis jvyks tie-

Mikas Detroitfcitis

Iš Norftii iki Cubos
(Tąsa)

Valgyklos, kainos, žmonės
Miami mieste, ant Miami 

Beach, taip lygiai ir St. 
Petersburge valgyklų - res
toranų yra labai daug, mo
derniškai įtaisyti, švarūs; 
bet yra ir prastų vietų, 
kur parduoda “hamb.urge- 
rius” ir “hot dogs.” Tačiau 
visos jos perpildytos žmo
nėmis - kostumeriais. At
rodo, kad tūli žmonės dau
giau nieko nežino, tik val
gyt ir valgyt. Prie tūlų 
valgyklų net ant šaligatvių 
stovi eilė žmonių, laukdami 
progos įeiti vidun pasival
gyt. Tas parodo, kiek daug 
yra ateivių - turistų, priva
žiavusių iš įvairių valstijų, 
prie jų, suprantama, dar 
prisideda raštinių darbi
ninkai. Tie, kurie ten gyve
na su šeimynomis, turi sa
vo namus, ar nuomuoja, 
restoranuose nevalgo. Kiek 
restoranuose užsimoka vie
nas asmuo, tai namuose pa
sigaminus valgį gali paval
gyti du ar trys asmenys. O 
vėl tie “tipsai”! Floridoj ir 
Arizonoj, o gal visuose Šau
tuose yra išvystyta mada, 
kad įėjęs restoranan, ne-

PASKUTINES HITLERIO DIENOS
(Pagal vokiško karininko Gerhardo Boldto apsakymą)

(Pabaiga)
Tos pat dienos vakare karininkai 

esesininkai atvedė į slėptuvę “SS” ka
riuomenės generolą Fegeleiną. Kaip aš 
jau sakiau, jis dezertyravo, ir, persiren
gęs civiliniais drabužiais, norėjo bėgti 
iš Berlyno. Po to. kai jam buvo nu
plėšti visi pasižymėjimo ženklai ir or
dinai, Hitleris pasmerkė jį mirti. Mes 
taip ir nesužinojome, ką pasakė anuo
met^ Ieva Braun ir ar ji bent žodeliu 
užtarė savo giminę. Arba ji neturėjo 
įtakos savo vyrui, arba buvo toks pats 
fanatikas, kaip ir jis. Balandžio 29 die
ną auštant buvo sudarytas esesininkų 
būrys nuosprendžiui įvykdyti, ir Fege- 
leinas buvo sušaudytas vidujiniame 
kanceliarijos kieme. Bet slėptuvę jau 
buvo apėmusi letargija, ir netgi šis 
įvykis nieko nesujaudino.

Apie 9 valandą pabūklų dundesys 
trumpam nutilo. Rusai puolė Vilhelm- 
štrassės gatvėje, norėdami užgrobti im
perinę kanceliariją ir kaip didžiausią 
trofėjų Adolfą Hitlerį. Visi nuščiuvo. 
Nejaugi laikas jau atėjo? Po valandos 
pasirodė ryšininkas, kuris pranešė, kad 
priešas sustojo per 500 metrų nuo kan-

Mes su Berndu stovime prie rašomo
jo stalo, pasilenkę ties Berlyno žemė
lapiais. Vakar vakare mes nutarėme 
nelaukti galo slėptuvėje. Mes sugalvo
jome, kaip galima būtų iš čia ištrūkti 
s<£ Hitlerio sutikimu. Yra tik dvi gali
mybės — arba pasitikti tikrąją mirtį, 
klojant kaip karininkams, arba pra- 
sprukti pas Venką su specialiu užda
viniu. Krebsas įeina į mūsų slėptuvę ir 
nies pranešame jam apie mūsų suma
nymą. Jis nesiryžta tuojau pat pritarti 
mūsų planui. Kaip ir reikėjo laukti, jis 
bijo, kad Hitleris darys kliūčių. Tačiau 
mums pasiseka patraukti į savo pusę 
Burgdorfą, ir visiškai netikėtai mus pa
remia Bormanas. Papulkininkis Veisas 
taip pat nori prisijungti prie mūsų. 
Burgdorf o ir Bormano padedami, mes, 
pagaliau, įtikiname Krebsą, kaip svar
bu būtų sueiti į kontaktą su Venku, iš 
kurio jau kelios dienos nėra žinių. Na
tūralu, jog kalbėdami su Bormanu mes 
remiamės prielaida, kad “mūsų galuti
nė pergalė neabejotina”. 12 valandą 

/Hitleris prašo mus pas save informaci
jos. Medžiagos pranešimui labai maža. 
Aiški tik padėtis miesto centre, šiaip 
vaizdas visiškai chaotiškas dėl priešta- 
rajjįi^nčių gandų ir spėliojimų.

pasitarimo Krebsas bando gauti 
Hitlerio sutikimą mūsų planui. Ateina 
lemiama akimirka. Krebsas baigia pra
nešimą ir lyg tarp kita ko priduria, kad 
trys jauni karininkai nori prasiskverbti 
iš Berlyno pas generolą Venką. Hitle-

ris, pasilenkęs ant žemėlapio, pakelia 
galvą ir žiūri ties savimi nematančiu 
žvilgsniu. Valandėlę patylėjęs, jis klau
sia: “Kurie karininkai?” Krebsas sako 
mūsų pavardes. “Kas jie ir kur jie da
bar”? Dabar atsako Burgdorf as, pra
nešdamas reikalingas smulkmenas. Pra
slenka kelios neįtikimo mums įtempimo 
sekundės, kurios pasirodo amžinybe. 
Freitagas žiūri į mane. Jaučiu, kad ir 
jo kiekvienas nervas įtemptas lyg sty
ga, kaip ir man. Staiga Hitleris žvilg
teri man į akis ir klausia: “Kaip jūs 
manote išsikapstyti iš Berlyno?” Aš pri
einu prie stalo ir pagal žemėlapį aiški
nu jam mūsų planą: Tirgartenas, Zoolo
gijos sodas, stadionas, Pichelsdorfo til
tai. Iš čia laiveliu Gavelio upe pro ru
sų išsidėstymą iki Vanzeee. Hitleris per
traukia mane: “Bormanai, tučtuojau 
parūpinkite jiems motorinį laivelį .su 
elektros varikliu, nes kitaip jie neišsi
kapstys”. Aš jaučiu, kaip kraujas plūs
teli man į galvą. Nejaugi viskas žlugs 
dėl šio motorinio laivelio? Iš kur gi, iš 
tiesų Bormanas dabartinėmis sąlygomis 
gaus motorinį laivelį su elektros varik
liu? Dar Bormanui nespėjus atsakyti, 
aš, susitvarkęs, sakau Hitleriui: “Fiure
ri, mes patys gausime motorinį laivelį 
ir apkurtinsime motorą. Taip mes, be 
abejo, prasiveršime”. Jis patenkintas, 
mes lengvai atsidustame. Jis lėtai atsi
kelia, žiūri į mus pavargusiu žvilgsniu, 
paduoda kiekvienam ranką ir 
“Labų dienų iš manęs Venkui. 
pasiskubina, arba bus per vėlu!’

Burgdorfas duoda kiekvienam iš mū
sų leidimą praeiti pro mūsų linijas. Sto
vėdami vėl viršuje, mes, laimės jaus
mo apimti, spaudžiame vienas kitam 
rankas. Mes paspruksime iš to šiuolai
kinio faraono kapinyno, mes vėl turi-. 
me šansą, kad ir koks mažas jis bebū
tų. Laikrodis rodo jau be ketvirčio pir
mąją valandą. Žaibo greitumu mes 
rengiamės žygiui, sudedame konservus, 
apsivelkame slepiamos spalvos palai
dinėmis, uždedame plieno šalmus, ima
me automatus ir reikalingus žemėla
pius. Freitagas nuardo raudonus^ kelnių 
lampasus. Trumpas rankos paspaudi
mas, atsisveikinimas, ir viskas baigta. 
Tai buvo balandžio 29 diena, 13 vai. 
30 min.

sako: 
Tegu

Aksmano parodymais; mažiau kaip 
po paros Hitleris ir jo žmona nusižudė 
imperinės kanceliarijos slėptuvėje.

Sekančią dieną, t. y. gegužės 1 d., 
prieš rusams įsiveržus į slėptuvę, Burg- 
dorfas, Krebsas ir Gebelsas nusižudė. 
Prieš tai Gebelsas nužudė žmoną ir 
penketą vaikų. Aksmanas parodė taip 
pat, lyg Bormaną būtų radę negyvą 
prie Veidendamo tilto. Po keturių die
nų įvyko kapituliacija.

I svarbu kiek tu valgysi ar 
gersi, bet veiterkai turi pa
likt “tipsų,” nepaisant, kad 
tu sėdi prie “counterio,” 
kur veiterka aplink tave 
nebėgioja. Keletą sykių pa
sitaikė matyt, kad asmuo 
įėjęs išsigeria tik kavos 
puoduką, o “tipsų” palieka 
10, 15 arba net 25 centus. 
Kodėl tokie žmonės taip da
ro—nežinau. Atrodo, kad
jie gausiai remia biznierius, 
nes Miami mieste, nestora-, 
nu darbininkų unijos nėra 
(tą pasakojo man viena vei
terka), ir biznieriai labai 
prastai apmoka savo darbi
ninkams; o tūlose vietose 
gal visai negauna algų, gal 
dirba tik ant tipsų, Pa
klausiau vienos veiterkos: 
kodėl valgyklų darbininkai 
nesiorganizuoja į uniją ir 
nepareikalauja geresnio at
lyginimo už darbą? Ji at
sakė: “Negalima, nes kai* 
tik bosas sužinos apie uni
ją, tai išmes iš darbo, ir 
tuomet niekur darbo ne
gausi.” Vadinasi, jie bijo 
pradėt organizuotis. O biz
nieriai išnaudoja savo dar
bininkus ir publiką su “tip- 
sais.” Maistas nei kiek ne
pigesnis kaip Nortuose. Pa
lyginus su žmonių uždar
biais ir dar pridėjus tuos 
“tipsus,” tai maistas bran
gesnis negu Nortuose.

Buvau ir tūluose saliū- 
nuose, kad patirt, kaip ten 
žmonės baliavoja, kiek yra 
kostumerių, ar jie daug ge
ria, ir tt. Čia pasirodo ki- 
tokis vaizdas: saliūnai be
veik tušti, nėra “kostume
rių,” jei užeina, tai ko
kis turistas, išsigert stiklą 
alaus; Atrodo, kad miamie- 
čiai negeria svaiginančių 
gėrimų. Kodėl taip yra? 
Mano supratimu todėl, kad 
Šautuose žmonės mažai už
dirba, o antra — kad Mia- 
mėje ir St. Petersburge 
svaiginantieji gėrimai pa
siutusiai brangūs (kaip ki
tur—nežinau). Už mažiu
ką stikliuką (ne visas “aun- 
sas”) pigiausios degtinės 
45 ir 50 centų, alaus bute
lis 35-ki centai. O pav., 
Detroite už tokią degtinę ir 
tokį stikliuką tik 30 centų, 
alaus butelis 25 centai, o 
kai kur tik 20 centų. Taigi, 
kurie nori kiek išsigert, 
parsineša į savo namus iš 
tam tikrų sandėlių (krau
tuvių), už daug pigesnę 
kaina, o į saliūnus neina. 
Gerai daro!

Tačiau ir saliūnuose pa
stebėjau kvailą dalyką. At
eina asmuo išsigert stiklą 
alaus arba visą butelį ir iš
eidamas palieka “tipsų” bar- j 
tenderiui. Pamaniau sau

baro viduryje to “padka- 
vos” baro. Ten “gražuolės” 
daro “teatrą.”

Tai ką gi veiksi? Papra
šiau duoti man butelį alaus. 
Maniau sau, kol “iščiulp
siu” tą butelį, tai ir “tea
trą” pamatysiu. Padaviau 
dolerį, bet, mano nusistebė
jimui, bar tenderis davė 
grąžos man tik 25 centus. 
Reiškia, butelis alaus kai
nuoja 75 centus. Muzika 
(orkestras) groja, prasidė
jo “teatras.” Pianistas, “te
atro” vedėjas, išėjęs ant tos 
aukštos platformos vidury
je baro, iš eilės žiūrėda
mas į kiekvieną svečią, su 
pagražinimais mand a g i a i 
klausia: “Iš kokio steito 
tamsta atvažiavęs?” Mat, 
jie supranta ir numato, 
kad ten susirinkę daugu
moje tik turistai-svečiai, sė
di be moterų, ir turi pi
nigų. Kiekvienas pasisako 
iš kokios valstijos, o aš 
pasakiau, kad esu iš Ham- 
trameko. Suprato, kad aš 
juokus darau, ir su juokais 
paaiškino, kad “Amerikoje 
tokio steito nėra,” girdi, 
“tai bus Michigan steitas.”

Kam reikia tokio ap
klausinėjimo? Ogi tam, kad 
jie galėtų ant tų svečių už- 
leist “sąrančius,” t. y. jau
nas gražias merginas, ir 
kad už gėrimus trauktų iš 
tavęs dolerius. O tokių pa
samdytų merginų ten suei
na nemažai. Jos tuojau at
sisėda prie svečių-vyrų, ne
paisant, kad yra senas su- 
krypėlis, mandagiai užkal
bina ir nuoduoda, kad ji ta
ve myli. Seniams1, paliku- 
siems savo storas žmonas 
namuose, arba seniems 
“bečleriams” to tik ir rei
kia ; jie apsila i ž y d a m i 
džiaugiasi, kad jauna gra
žuolė jį glamonėja ir kar
tais net pabučiuoja jo 
raukšlėtą veidą. Tasai se
nis perka jai gert, ko tik 
ji nori. Jos geria beveik 
tik “džinę.” Buteliai, iš ku- , 
rių jos geria, stovi po ba- I 
ru, o kas gali žinoti, ar ten ! 
yra džine, ar tik paprastas • 
vandenėlis?. Nes tiek supilt ; 
degtinės, tai bile asmuo tu- : 
ri nuvirsti nuo kojų. O tos Į 
“gražuolės” ryja “džinę” be Į 
sustojimo! Vieną supylė, ; 
su pirštu parodo bartende- ; 
riui, ir tasai vėl pripila an- ! 
trą stikliuką, trečią ir de- J 
šimtą, ir joms nieko neken- ■ 
kia, negirtos. ;

a

Apie “teatrą” pažymėsiu ! 
tik tiek: Jauna, grakšti • 
mergina (o gal kokia di- ;

IŠ LIETUVOS
Statomas grąžty fabrikas

Šiomis dienomis Vilniuje 
Valstybinio statybos tresto Nr. 
1 statybininkai, vadovaujami 
inžinieriaus A. Voveraičių, pra
dėjo grąžtų fabriko statybą.

Jau šių metų pabaigoje pra
dės veikti remonto cechas. Vi
si fabriko statybos darbai bus 
baigti 1957 metais.

Kartu Muziejaus gatvėje 
fabriko darbininkams prade
dami statyti šeši keturių aukš
tų gyvenamieji namai.

B. Zujavičius

PAVYZDINGI KOLŪKIŲ 
LAIŠKININKAI

MAŽEIKIAI. — Kiekvieną 
dieną “Gegužės Pirmosios” 
kolūkio trečiosios laukininkys
tės brigados kolūkiečius aplan
ko pagyvenęs žmogus. Tai kol

ūkio laiškininkas J. Grabažis. 
šiose pareigose Grabažis dir
ba jau1 daugiau kaip tris me
tus. Per tą laiką jis nusipelnė 
visų kolūkiečių pagarbą. Laik
raščius, žurnalus bei korespon
denciją laiškininkas įteikia tą 
pačią gavimo dieną.

Sąžiningai vykdo savo parei
gas taip pat “Tarybinės vieny
bės” ir .“Pergalės” kolūkių 
laiškininkai P. Bražiūnas ir E. 
Lankutytė.

WORCESTER, MASS.
Pranešimas—Pakvietimas

Pranešame visiems gražios gam
tos ir dainos mylėtojams, kad sek
madieni, birželio-June 19 d. gražia
jame Olympia Parke jvyks Aido 
Choro metinis piknikas. Tad šiąja 
proga prašome ir kviečiame visus 
gražios dainos mylėtojus atvykti 
pas mus j svečius. Būsite svetin
gai, širdingai pavaišinti, palinks
minti.

AIDO CHORAS 
(115-116)

DIDIEJI PIKNIKAI
Paramai Dienraščio Laisvės

Prašome visuomenę įsitėmyti ir kviečiame atsilan
kyti į juo 
Prašome [Y

uriėms distancija nekliudys, 
-organizacijų tomis dienomis 
nieko nerengti.

Liepos Q
July O

Brooklyno Apylinkė 
National 'Hall & Park 

65-13 38th Avenue 
Woodside L. L, N/ Y.

Liepos n J 
July

Bostono Apylinkė
Liet. Taut. Namo Park 

Keswick Rd. ir Winter St.
Montello, Mass.

Šie piknikai 'buš^iniikiaušja proga pasilinksminti laike 
jūsų vakacijų. Į kurptik nuvyksite, ten rasite daug sa
vo gerų pažįstamų, seniai/matytų. O taipgi įsigysite ir 

naujų pažinčių.

0

New Haven. Conn.
Te vii Dienos Pietus
A.L.D.L.D. 32 kuopa rengia Tėvų Dienos Pietus 
ir tai bus tikrai puikus pavaišinimas dalyvių 
gorų gaspadiiiių gamintais geriausiais valgiais 
ir už kainą tik $1.50.

Įvyks Sekmadienį, 2-rą Vai. Dieną

Birželio-June 19-tą d
tenderiui, 
pusgalvi tu, 
darai?
ri 
ją ir 
gas. Tai kam tie “tipsai”? 
Bet, mat, žmonės taip įpra
tinti ir taip jie daro. Nor
tuose tokių “cūdų” nėra.

Pakliuvau “bėdon”
Vieną gražią dieną, eida

mas gatve, pastebėjau iš
kabą su užrašu “Spur 
Club,” o tos užeigos languo
se išstatyti “gražuolių” pa
veikslai su pažym ė j imu, 
naktinis teatras (show) 
prasideda 11 vai. iki 5-tos 
vai. ryte. Įžangos nėra. 
Na, ir kaip gi iškentėsi ne
patyręs, kas ten darosi, ko
kis teatras?

Sulaukęs 10:30 vai. nak
tį nudūlinau į tą “Spur 
Club.” Beveik paprastas 
saliūnas, tik barąs apvalus, 
kaip arklio patkava; iš tri
jų šonų sėdi kostumeriai. 
Iš vieno galo įtaisytas “stei-, 
čius” ir nueina iki pusės

Pamaniau 
kodėl 

Bartenderiai 
savo bartenderiu 

gauna geras

• i

tu- 
uni- 

al-

formos viduryje baro, išsyk 
su apsiaustu, o paskui vi
saip besikraipydama nume
ta drabužius ir pasilieka 
beveik nuoga, palieka tik 
tris lopiniukus ant trijiį 
kūno dalių; pasikraipo, ko
jas pakilnoja, “paŠimina” 
žemutine kūno dalimi, bis- 
kį padainuo j a laukiniu 
džiazišku balsu, ir jos rolė 
baigta. Tuomet eina kita 
mergina šu panašia “pro
fesija.” Nesvarbu matyt 
pusnuogę moterį, bet labai 
juokinga žiūrėti į žilus se
nius, kurie sėdi prie baro. 
Tūli jų galvas pakreipę ir 
net liežuvius iškorę žiūri į 
tas merginas, kaip jos “gra
žiai” lanksto savo kūną. O 
kai toji mergina, atlikusi 
savo rolę, vėl ateina prie 
“savo” seno kavalieriaus, 
tai pastarasis dar daugiau 
perka jai gert ir glamonė
ja ją apsilaižydamas. Do
leriai 
nės! 
vyrų!

tik švilpia iš jo kiše-
Koks kvailumas tų

(Bus daugiau)

Kviečiame visus atsilankyti, paviešėti ir pasi
linksminti tyrame ore pačiu gražiausiu vasaros 
sezonu. Kviečiame ir iš tolimesnių kolonijų at
silankyti.

VIETA DAJUGELIUI GERAI ŽINOMA:

Indian Grove
West Haven, Conn.

Prašome visų įsitėmyti dieną ir vietą ir lauksi
me malonaus pasimatymo tėvų dienos proga.

Tėvų Dienos Proga 
Paremsime Spaudą

Pelnas nuo šio pikniko yra skiriamas paramai dien
raščio Laisvės. Iš visos Amerikos matome bruzdėji
mą išlaikymui dienraščio. Tad ir mes norime prisi
dėti prie to gražaus apšvietos darbo.

,• Rengimo Komisija
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Važiuos į Laisvės 
piknikų

Važiuosiu ir aš į pikniką 3 
ir 4 dienomis liepos, į Montel
lo-Brockton, Mass. Daug apie 
Bostono apylinkės piknikus 
girdėjau, o dar daugiau skai
čiau Laisvėje, tai nutariau va
žiuoti. Gal rasiu kokių senų 
kaimynų, Jurbarko apylinkės, 
bile kokių kaimų.

O kaip mane pažinsite ? Ot, 
taip: kai pamatysite žmogų su 
baltai žila barzda, kaip vata... 
Ten tokių daug nebus, gal tik 
aš vienas. O gal pavėlavau, 
per ilgai laukiau. Gyvenu 
Amerikoje nuo 1905 metų.

Rochesterietis su barzda

Mūsų ligoniai
Džiugu girdėti, kad mūsų 

labai nuoširdus darbininkiško 
judėjimo veikėjas Tarnas Li- 
sajus jau gražiai sveiksta. Ma
noma, kad neužilgo jis sugrįš 
namo ir ten baigs gydytis. Jis 
randasi Kings County ligoni
nėje. Labai negerai, kad ne
buvo paskelbtos jo lankymo 
valandos, neigi kambarys to
je milžiniškoje ligoninėje, ži
nau, jog labai daug Tarno 
draugų būtų norėję jį ligoni
nėje aplankyti. Aš pats net 
keliais atvejais galvojau apie 
aplankymą, bet kai nebuvo 
nurodytos valandos, tai taip 
ir pasiliko.

Toje pačioje ligoninėje, be
je, tebesigydo Petras Poškai- 
tis. Irgi palengva sveiksta.

Girdėjau, kad ir mūsų me
nininkas Petras Grabauskas 
žada neužilgo pasiliuo*suoti iš 
Triboro ligoninės.

Tai smagios, linksmos
nios. Visiems draugams linki
me greitai ir pilnai susveikti. 
Visų trijų mes labai pasigen
dame mūsų parengimuose.

A. B.

ži-

pa-

Operuotojai palikę 
repliukes kūne

Ėmimas X-spindulių
veikslo ligoninėje nustatė, kad 
Staten Island gyventojas Jo
seph K. Redmon, 48 m., nešio
ja savyje metalines 7 colių 
repliukes, vartojamas suimti ir 
palaikyti suglaustas perpjauto 
kūno dalis iki jas susiuva. 
Prieš trejetą metų operavusie
ji jo tulžepūslę užmiršę atsi
imti savo įrankį. Redmoną da
bar operuos tą įrankį išimti.

Pašaukta pas teisėją Mrs. 
Rivera, kuri buvo palikusi 3 
metų vaikutį ant teismabučio 
laiptų. Teisėjas (ne tas, kuris 
liepė 
šantį 
namo

jai eiti namo pas mu'* 
vyrą, kitas) ją paleido 
be kaucijos iki tardymo.

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai 7

Jei ir lyty, jubiliejinis 
LDS piknikas įvyktų

Pirkdami važiavimui į LDS 
pikniką buso tikietukus, tūli 
klausia, kas atsitiktų su pikni
ku, jei birželio 19 d. lytų.

Pikniko rengėjai užtikrina, 
kad jubiliejinis LDS piknikas 
įvyks, nepaisant koks tą die
ną oras būtų.

Kasmočiaus Įstaiga yra taip 
prirengta, kad jokis oras ne
gali parengimui pakenkti. Jei
gu bus graži diena (o mes ti
kimės, kad tokia bus), sve
čiai galės gražiame sode po 
didžiulių medžių šakomis prie 
stalų sėdėti ir vaišintis pikni
ko rengėjų paruoštais ska
niais valgiais ir šaltais bei šil
tais gėrimais. O-erdvioje salė
je Jurgio Kazakevičiaus or
kestras gros šokėjams.

Bet jeigu pasitaikytų lietin
gas oras, tai salėje pakaktų 
vietos piknikauti visiems. Sa
lėje būtų paruošti stalai ir ki
ti ^parankamai.

Taigi, nereikia niekam abe
joti apie tai, ar piknikas 
Įvyks. Šis piknikas yra jubi
liejinis, 25 metų nuo LDS su
sikūrimo minėjimas, tai jis pri
valo įvykti ir Įvyks. Niekad 
jam negali pakenkti.

Atsiminkite visi tie, 
važiuosite LDS samdytu bosu, 
kad jis išeis nuo Lietuvių Amo- 
likos Pil. Klubo, 280 Union 
Ave., Williamsburg, lygiai 12: 
30 vai. dieną. Jis sustos prie 
Liberty Auditorijos, Richmond 
Mill, 1 vai. po pietų. Nuvažia
vimas į pikniką ir grįžimas na
mo kainuos tik $1.50.

kurie

isVisiems patartina jau 
anksto Įsigyti kelionei bilietus 
Juos galima gauti pas ren
gėjus.

Harrimaną jau vadina a • i* i • v n sociaiistuojanciu
Pirm praėjusių rinkimų re- 

publikonų propagandistai bau
gino darbininkiškąjį New Yor- 
ką “kapitalistu’’ Harrimanu. 
Jau visi žino, kad tas negel
bėjo. Dabar jo priešai nusviro 
Į antrą kraštą. Republikonų 
pirmininkas šioje valstijoje, 
ponas- L. Judson Morhouse 
pareiškė, jog Harrimano ad
ministracija esanti “kiaurai vi
sa socialistinė,’’ nelikę jokio 
skirtumo.

Džiūrimanas nevykdęs 
teismo nuostatą V

Advokatai oficialiai įteikė 
reikalavimą panaikinti nuteis
to mirtin berniuko teismą dėl 
to, kad bent vienas jį nuteigu
sių džiūrimanų skaitė apie tą 
visą įvykį laikraščiuose. Džiū- 
rimanams yra uždrausta bylą 
liečiančią informaciją imti iš
ėjus iš teismabučio.

Prieš patį džiūrimaną gali 
iš to sudaryti bylą, jeigu to 
panorės. Gali baušti 1 metus 
kalėti ir $500 pasimokėti.

Jurgis Klimas išvažia
vo Chicagos meninin
kus filmuoti

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Sudaromas naujasis 
Transit Autoritetas

pa

Užstreikavo Safeway 
krautuves

Birželio 9-tą apie 1,600 dar
bininkų Safeway kompaniško- 
se krautuvėse paskelbė strei
ką. Pirmą streiko dieną už
darytos 140 krautuvių. Liku
sios 15 svarbiausiųjų dalinai 
veikė. Į jas iš visur sugabeno 
manadžerius ir kitus viršinin
kystės darbuose esančius as
menis.

VAŽIUOTĖS BOSAI SAKOSI 
DAUG GERO PADARĘ
Buvusio gubernatoriaus Dew

ey dovanotasis Transit Autori
tetas gale šio mėnesio atstato
mas iš pareigų. Jo vietą už
ims dabartinio gubernatoriaus 
Harrimano ir majoro Wagne- 
rio paskirtiniai. Jie bus vyriau
siais visų miestinių važiuotės 
linijų valdovais.

Baigiančiojo tarnybą Auto
riteto dauguma, keturi nariai, 
paskutiniame savo raporte gi
nasi daug gero padarę. Girdi, 
jie padarę daug progreso va
žiuotės “saugume; naujų lini
jų statybose; modernizavime, 
praplėtime ir pagerinime pa
tarnavimo; pagerintomis sąly
gomis ir algomis 43,000 
bančiųjų linijose.’’

Įdomu, kad spaudoje 
skelbtame raporte (ar jo 
lyse) Autoritetas visiškai
miršo pasigirti, jog jis pakėlė 
fėrą iki 15 centų. Jis tai pa
darė vos tik įėjęs galion, 1953 
metų liepos 25-tą.

Taipgi nesimato noro girtis 
panaikintomis busų linijomis, 
nei uždarymu New 
Avenue EI, neigi 
traukiniu ii’ basu 
laiku.

Beje, penktasis

dir-

pa
či a- 
už-

York o 3rd 
pailgintu 
laukimo

Autoriteto 
narys Harris J. Klein sakėsi 
nesutinkąs su tų keturių ra
portu. Jis sako, jog, laikui 
atėjus, jisai paskelbs savo at
skirą raportą. Tie keturi yra 
Hugh J. Casey, William. G. 
Fallen, Henry K. Norton, 
Douglas Moffat.

Gražiai apsirengę du vidur
amžio vyrai užėjo miesto cen
tro pastate esančion raštinėn, 
suraišiojo sekretorę ir iš sau
giosios šėpos pasiėmė $2,500 
algoms parneštų iš banko pi
nigų. Dar $1,000 neapžiūrėjo, 
paliko.

Jubiliejinis LDS

Sekmadienį, birželio 19
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.
BUSAS išeis nuo 280 Union Avė. 12:30 ir nuo 

Liberty Auditorium 1 P.' M.

Majoras Wagner is jau 
skyrė savo atstovu autoritete 
Joseph O’Grady, o gubernato
riaus Harrimano paskirti,niu 
yra Vincent Curtayne. Tie abu

Tad visi ruoškimės dalyvau- * yra Įgalinti pasiskirti trečiąjį 
| narį, žinoma, ne be majoro ir 
gubernatoriaus pritarimo. Tas 
trečiasis bus pirmininku ii' 
gaus $30,000 metinės algos. 
Abu nariai gaus po 25 tūks
tančius.

ti šiame jubiliejiniame pikni
ke. Kvieskime savo kaimynus, 

’pažystamus. LDS Narys

Septintu kartu teismas nu
statė laiką nužudymui elek
tros kedėje trijų asmenų, ku
rie apiplėšime papildė žmog
žudystę 1950 metais. Advoka
tai ir teisėjai, vis atranda prie
žasčių mirčiai nuo jų atito
linti.

Tuo trečiuoju jau kviečia
mas Chicago & Northwestern 
gelžkelių vice-prezidentas Jo
seph J. Stein, Spėliojama, kad 
jis apsiims.

Naujojo Autoriteto parei
gos prasidės liepos 1-mą.

Darbininkai yra nariais 
Amalgameited Meat Cutters 
and Butchers Workmen’s Uni
jos Lokalo 474, kuris vado
vauja streikui. Reikalauja nau
jo kontrakto, po 10 centų per 
valandą mokesties priedo, il
gesnių atostogų ir kitų page
rinimų.

Jei tamsta dar neturi Me* 
telionio knygos “Apie Dievus 
ir Žmones,” tai pasirūpink įsi* 
gyti. Kaina $1.50. Gaunama 
Laisves knygyne.

Birželio 9-tą dieną filminin- 
kas Jurgis Klimas išvažiavo į 
Chicagą. Jis ten, su Chicagos 
menininkais, filmuos operetę 
“Sudrumsta širdis.’’ Ir taipgi 
filmuos Chicagos chorus, due- 
tistus, solistus, aktorius ir ki
tokius menininkus.

Chicagos chorai ir visi kiti 
menininkai esate kviečiami 
kooperuoti arba padėti filmi- 
ninkui Klimui šiame filmavi
mo darbe. Ir, žinoma, prisidė
ti finansiškai, nes, mat, filmų 
darymas labai daug kainuoja.

Taigi, gerbiamieji, Chicagos 
menininkai, užsirekorduokit 
Klimo filmuose ir jūs tada 
dainuosit ne tik Chicagoj, bet 
ir visuose miestuose, per ilgus i 
metus. Filmininkas Klimas va
žinės po miestus ir rodys jūsų 
dainavimą bei vaidinimą. Reiš
kia, bus labai gražus Įdėlis į 
mūsų meno veiklą. Draugi
joms taipgi bus lengva su
rengti filmų parengimus. li
tas duos daug naudos mūsų 
rengėjams.

Newyorkiecius •• menininkus 
(keletą grupių) J. Klimas jau 
turi nufilmavęs. Mes jau turim 
padarę šiuos veikalus: \Ku- 
protas Oželis,“ “Paparčio aie- 
das” ir “Birutė.“ šiuose veika
luose dalyvauja mūsų choris
tai, tūli solistai, duetistai ir 
aktoriai. Taigi, mes 
kad 
buos 
nius 
čiai.

Taigi, linkiu- filmininkui Kli
mui ir visiems Chicagos meni
ninkams laimingai dirbti 
padaryti gražius filmus.

Jonas Juška

NIJRSES-RN’S i
Practical Nurses. Visiems šiftatns. 
Pasitarimui valandos: nuo 10 vai. 
ryto iki 1:30 v. dieną. Kreipkitės: 

HACKENSACK HOSPITAL 
Hackensack, N. J.

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

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. Alien Wood Tubereu- 
losis Hospital, Allenwood, N. J.

FArmingdale 5-6861
(108-121)

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

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

REAL ESTATE

Dėmesio! — Kings Point. 4 rūmų 

namas, uždari porčiai, garadžius, 
aliejum Šildomas, lotas 50x200. Vai

diniai medžiai ir shrubs. $8.500.
Šaukite: Kings Point 2-4620

dns-118)

Nuteisė penkis rynu 
suvedimo šmugelio 
dalininkus

manom, 
pasidar- 
gražes-

ir chicagiečiai 
ir padarys dar 
filmus, negu newyorkie-

ir
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Mirtis darbe

Dienraščio Laisves Metinis

Piknikas
Visų Laukiamas Dienraščio Laisvės Piknikas 

Įvyks Sekmadienį, prieš 4th of July Šventę

—ČIA DIENA 
UEPOSJULY

Puikiausia proga iš tolimesnių kolonijų dalyvauti 
Laisvės piknike ir apsilankyti Didžiajame New Yorke.

Ant rytojaus švente.

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

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiams

Puikią Dainų Programą Duos

Laisvės Choras
Iš Hartford, Conn.

Vadovaujamas Wilma Hollis

Aido Choras
(Brooklyniškis)

Vadovaujamas Mildred Stensler

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

Vėl vienas darbininkas 
simušė ir 1 susižeidė sulūžus 
pastoliui prie statomos moky
klos New Yorke. Dviem pavy
ko išsigelbėti. Jie įšoko į atvi
rą langą. Thomas Davis, iš 
So. Ozone Park, nukrito į 
kiemą ir ten pat mirė.

Keturi vyrai, stovėdami ant 
trečiame aukšte prijungto pa
stolio, dirbo prie keliamo į 5- 
jį aukštą 200 svarų gabalo 
metalo.

už-

įtarimų, kad į bylą įve- 
ir politika, buvo daug 
ir raštų apie kyšinin- 
suktus išmokesčius ir

Prašo pasitaupyti 
liepos 10-tą

Tautinių grupių bendras 
piknikas yra rengiamas liepos 
10-tą, už savaitės po Laisvės 
pikniko, tame pat parke. Pro
gramoje dalyvaus kelių tautų 
menininkai, taipgi bus specia- 
lė programa vaikams. Tauti
nės grupės suteiks specialių, 
pas juos priimtų piknikams 
užkandžių. Įžanga 1 doleris. 
Vaikams nemokamai.

Pasibaigė net 14 mėnesių 
užtrukęs ir negražiai išgarsė
jęs Laureltone rynų suvedimo 
teismas, kuriame buvo kaltina
mi du kontraktoriai ir keturi 
miesto tarnautojai. Nuteisė a- 
bu kontraktorius ir 3 tarnau
tojus, o ketvirtąjį išteisino.

Bylos metu, greta kaltina
miesiems ir kaltintojams ke
liamų 
liama 
kalbų 
kystę,
priėmimus nepriklausomų mo
kesčių, falsifikavimus rekordų.

Nuteisti yra: Victor Clemen
te, .58 m., kontraktoriu^ gy
venantis 115-28 131st St., So. 
Ozone Park; jo sūnus Domi
nic, 27 m., gyvenantis 105-60 

'88th St., Ozone Park; Gerard 
J. Brinkman, 49 metų, inžinie
rius, gyv. 86-24 Palermo St., 
Hollis; John A. Neary, inži
nierius, gyv. 47-26 45th St., 
Woodside; Walter C. Bullis, 
61 m., statybų inspektorius, 
gyv. 194-22 112th Ave., St. 
Albans.

Rynos buvo suvestos 1951 
m. Neužilgo gyventojai pradė
jo skundus, jog rynos dvokia. 
Atradę pilnas skylių, netinka
mas. Tyrinėtojai nustatė, kad 
vartojo netinkamas medžia
gas. Vien pataisos miestui kai
navo $380,000.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberiš ”

MATTHEW A

SEZONINIAI STADIUM 
KONCERTŲ TIKIETAI

Stadium Koncertų sezonas 
prasidės birželio 20-tą. lįrie 
Lewisohn Stadiumo, taipgidi- 
džiųjų departmentinių krau
tuvių raštinėse tikietai jau 
parduodami atskiriems kon
certams ir visam sezonui. Kny
gelė 10-ties reguliarių, po $1.- 
20 kainuojančių tikietų, par
duodama už $10. Yra kele
riopų kainų tikietų, nuo 60c. 
iki $3. Gali vartoti bile kas 
šeimoje ar draugai.

Minėtos kainos, tai rezer
vuotoms ‘ sėdynėms. Tūkstan
čiai nerezervuotų parduoda
mos prie durų po 30 centų.

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

:: WEST HAVEN Į 
:: Beer & Ales, Inc. ■
• • 1
M Pristatytojai geriausios rūšies J
• • importuoto ir vietos gaminimo • 
M alaus, ėliaus ir Stouts. Aptar- J 
«• naujame restaurantus, sales •
• ‘ vestuves ir pares, ę W J 
M 146-152 So. 1st Streev,
i * Brooklyn, N. Y. ’
• • <
«. Telefonas EVergreen 7-5471 .
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