
LAISVE—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Dalis Queens apskrityje (N. Y. 1$ 11.00
Kanadoje _____..............__ _______ 11.00
Kitur užsienyje ..............   15.00
Metam prenumerata:
Jungtinėse Valstijose... .......... ........ 10.00

Pavienio egzempl. kaina 5 centai

šeštadienis, birželio (June)1 15, 1957Richmond Hill 19, N.

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian daily in 

Eastern States 
110-12 Atlantic Avenue 
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827 
PRICE 5c A COPY

No. 117 METAI 47-ti

KRISLAI
Tėvai ir vaikai.
Apie mirusįjį J. Stankų.
Buvusioje prezidentūroje.
Ten pat Simanas Daukantas.

Rašo R. Mizara

Skaitytojas, be abejonės, 
bus pastebėjęs vakar dienos 
Laisvėje korespondenciją iš 
Buckner, 111.

Buckner — mažas anglia- 
^asyklu miestelis, pietiniame 
lilinojuje.

Korespondencijos autorė — 
M. G. (Marytė Gaddis) ir ji 

. rašo apie savo tėvelio, J. Stan
kaus, mirtį, atsitikusią š. m. 
balandžio mėn. 27 d. M. G. 
motina, Ieva Stankienė, mirė 
prieš apie ketverius metus.

..MM * ,

Velionio J. Stankaus dukra 
korespondencijoje rašo:

“Ipolitas su savo žmona di
džiai brangino Laisvę ir ją 
nuo pat jos užgimimo skaitė. 
Išmokė ir savo dukreles skai
tyti ir rašyti lietuviškai, kad 
ir jos pasimokytu iš naudingu 
aprašymų. Prieš mirtį velionis 
prašė Marytės, kad ji nieką- 
cios neužmirštų Laisvės, kol ji 

/ gyva bus.“
Tenka priminti tai, kad 

Mrs. Gaddis korespondenciją 
parašė beveik visiškai taisyk
linga lietuvių kalba!

’ Tenka priminti ir tai, kad 
pats velionis J. Stankus, apie 
30 metų išdirbęs angliakasyk- 
lose, kai buvo sveikas, parašy
davo mums korespondencijų. 
Ir visuomet gražiai parašyda
vo. Mokėjo išsireikšti!

Pažinojau aš velionį — bu
vo kuklus, malonus vyras.

* Marytė Gaddis užsimokėjo 
už Laisvę prenumeratą ir dar 
penkinę paaukojo į dienraš
čiui išlaikyti fondą.

Kokia iš to išvada?
Ar negalėtų ir kitų mirusių 

savo tėvų, skaičiusių Laisvę, 
sūnūs ir dukros padaryti tą 
patį, ką padarė J. Stankaus 
dukra ?

Mes manome, jog galėtų ir 
privalėtų.

Kai kurie vaikai taip ir da
ro (deja, tokių maža). Pa
vyzdžiui neseniai mirusi ų 
montelliečių Mineikių dukros 

^pasiryžo skaityti Laisvę ir ją 
remti taip, kaip darė jų pa
vyzdingi tėveliai.

Mums rodosi, ir kiti tėvai, 
^Laisvės skaitytojai, turėtų sa
kyti savo vaikams, kad ir jie 
taip darytų. Visa tai, be kit
ko, padėtų ilgiau išsilaikyti 

, lietuviškam žodžiui Ameriko- 
' je.

Šia proga, beje, prašau 
Mrs. M. Gaddis parašyti mūsų 

- laikraščiui žinelių.

štai labai įomi žinia iš Kau
no:

— Gegužės 27 d. Kauno pe
dagogai gavo puikią dovaną. 
Kadaise buvusioje prezidentū
roje atidaryti miesto mokyto
jų rūmai...

Atidarymo c e remonijose 
dalyvavo visa eilė vyriausybės 
ir partijos pareigūnų, kurie 
ten sakė kalbas.
' Kas buvo Kaune, žino, kas 

* tie prezidentūros rūmai. Šian
dien juose rinksis Kauno pe
el agogai-mokytoj ai; jie ten tu- 
rLs savo klubą, sales kultūri
niams poreikiams, konferenci- 
cijoms. •
. Rūmus formaliai atidarė 
vienas miesto seniausių moky-

Caemulka apsilankys 
pas Rytų vokiečius

Varšuva. — Čia paskelb
ta, kad dar šiomis dieno
mis PPR pirmasis sekreto- 
rįus Gomulka ir eile aukštų 
Lenkijos pareigūnų apsi
lankys Rytų Vokietijoje. 
Nuo to laiko, kai Gomulka 
stojo prie vairo Lenkijoje, 
santykiai tarp Rytų Vokie
tijos ir Lenkijos buvo šalto
ki. Rytų Vokietijos spaudo
je aštriai kritikuotas Len
kijos komunistų “revizio- 
nizmas”, ir taipgi vis ma
žiau rašyta apie Odros-Ny- 
sos rubežiaus amžinumų ir 
pastovumą, — tai yra, Vo
kietijos komunistai buvo 
nustoję taip pabrėžti, kad 
buvusios Vokietijos sritys, 
kurios dabar priklauso Len
kijai, amžinai turi likti len
kams.

Dabar, kaip atrodo, grįž
tama prie draugiškesnių 
santykių. Rytų Vokietijos 
komunistų I organas “Neu- 
es Deutschland’- vėl dažnai 
mini Odros-Nysos (Oderio 
ir Neisės, kaip tos upės va
dindavosi vokiškai) “taikos- 
rubežių”, taipgi yra mažiau 
kritikos prieš Lenkijos ko
munistus.

Roma. -— Lenkijos kardi
nolas Višinskis pirmadienį 
apleis Italiją ir vyks namo. 
Jis dabar dar kartą tapo 
priimtas popiežiaus, kuris 
jam davė ilgą interviu. Va
tikanas patvirtino A. Bara- 
niaką Poznanės vyskupu.

Manila. — Filipinuose in- 
fluenzos (flu) epidemija 
jau privedė prie 1,185 mir
čių.

Čilės valdžia 
uždarė organą
Santiago, Čile. — . Čilės 

reakcinė valdžia uždarė 5 
dienoms komunistinį laik
raštį “EI Sigio”. Kaip žinia, 
Komunistų partija Čilėje 
yra nelegali, bet jos spau
dęs leidiniai toleruojami.

Valdžia dabar uždarė 
“EI Sigio” po kaltinimu, 
kad jis spausdino straips
nius, kurie įžeidė valdžią 
ir prezidentą Carlos Ibane- 
zą.

tojų žiūraitis. O Aukščiausio
sios Lietuvos Tarybos (parla
mento) deputatė šerkšnienė, 
tarp kitko pasako:

— Anksčiau šiuose namuo
se buvo svarstoma, kaip suma
žinti Lietuvoje inteligentų 
skaičių, į juos niekas negalė
davo įeiti, o dabar mes čia 
šeimininkai.

Beje, prie naujųjų Mokyto
jų rūmų tą pačią dieną buvo 
atidengtas Simano Daukanto 
biustas.

Po atidarymo ceremonijų, 
sakoma, ten pat buvo suruoš
tas didelis iškilmingas koncer
tas.

Taigi, štai, kaip Lietuvoje 
[ buvo seniau ir kaip yra dabar!

Tuo tarpu Varšuvoje pa
skelbta, kad įsteigta spe
ciali bendrovė, kuri rūpin
sis vis labiau kolonizuoti 
buvusias vokiškas sritis 
Pomožėje ir šlionske. Tos 
sritys dabar turi apie 5 mi
lijonus gyventojų, bet po 
Vokietija turėjo 6 milijo
nus.

VĖLIAUSIOS 
ŽIĮNIOS

Ženeva.ILO (Tarptau
tinė Darbo < Organizacija), 
agentūra, kuri veikia po 
Jungtinių Tautų globa, 
čia laiko savo posėdžius. 
Atstovaujami 78 kraštai. 
Delegacijos susideda iš dar-i 
bo unijų, fabrikantų ir vai-' 
džios atstovų delegatų.

Amerikos delegacija buvo' 
įnešusi pasiūlymą, kad vi
si kraštai pasisakytų prieš 
rasinį diskriminavimą dar
buose, bet dalykas buvo 
paliktas kiekvieno krašto 
laisvai valiai. Tarybų Są
junga pąšiūlė, kad būtų 
priimtas tvirtas patvarky
mas prieš rasinę diskrimi
naciją visur. , Dauguma de
legacijų, įskaitant visų so
cialistinių kraštų, Azijos ir 
Afrikos kraštus, Lotynu A- 
merikos kraštus ir kitus, 
balsavo prieš Amerikos siū
lymą, o už — tik maža ma
žuma.

Dabar Skandinavijos 
kraštai rengiasi patiekti 
kompromisinį siūlymą.

Tunisas. —• Tunisijos 
premjeras Bourguiba įspė
jo francūzus, kad tikras 
pilno masto karas prasi
dės tarp Tunisijos ir Fran- 
cūzijos, jeigu francūzai ne
sulaikys savo karinių pro
vokacijų. Kaip žinia, Tuni- 
sijoje yra apie 20,000 fran- 
cūzų karių. Jie dažnai puo
la tunisiečius, ypatingai 
Alžyro pasienyje, nes kalti
na, kad tunisiečiai pade
da Alžyro partizanams.

Ottawa.—Kanados prem
jeras Louis St. Laurent ta
rėsi su savo kabinetu, ar 
atsistatydinti, ar ne. Libe
ralai pralaimėjo rinkimus, 
bet ir konservatoriai par- 
lanįente neturi daugumos.

Maskva. — Biilganinas ir 
Chruščiovas jau grįžo Mas
kvon ir čia tapo iškilmin
gai sutikti. Bulganinas pa
reiškė, kad vizitas Suo
mi j on buvo pilnai pasise
kęs.

Frankfurtas. — t Šiame 
Vakarų Vokietijos mieste 
laikytas memorialinis mi
tingas, kuriame pagerbta 
atmintis mergaitės Anne 
Frank, kuri turėdama 15 
metų amžiaus tapo užkan
kinta koncentracijos sto
vykloje.

Anne Frank pagarsėjo, 
kadangi ji paliko dienoraš
tį, pagal kurį paskui pada
rytas sceninis veikalas, ku

25,000 žmonių sutiko Mayflower; 
kelionės tikslas—komercinis...
Plymouth, Mass..— Kuo

met atplaukė naujasis 
“Mayflower”, jį uoste suti
ko šimtai visokių laivų ir 
laivelių, o krante jo laukė 
apie 25,000 žmonių, kurių 
daugelis atvyko iš gan toli
mų vietovių. Kuomet origi
nalus “Mayflower” atplau
kė 1620 metais čia pat, jų 
laukė tuščias niūrus kran
tas ir gal vienas kitas miš
ke pasislėpęs indėnas.

Dabartinę “Mayflower” 
įgulą su kapitonu i’’ Villiers 
priešakyje pasveikino Ellis 
Brewster, pilgrinjĮą virši
ninko Brewsterio ^įpėdinis. 
Taipgi. atvyko pasveikinti 
Mass, gubernatorius Fur- 
colo ir gauta sveikinimo te
legrama nuo prez. Eisen- 
howerio. Taipgi atėjo tele
grama nuo Britanijos

]4-a kareivių žuvo sunkvežimio 
nelaimėje, dar devyni sužeisti
Fort Campbell:, Ky. — 

Sunkus trekas (punkveži- 
mis), vežąs kareivių para- 
šutistų kuopą, | vieškelio 
pasisukime apsivertė ir nu
riedėjo gretimon upėn. 
Sunkvežimis taip apsivertė, 
kad užgulė kareivius ir 14 
jų vietoje užmušė, o 9 tapo 
rimtai sužeisti.

Netoliese skraidinėjo he

Suomija atidavė Tarybų Sąjungai 
garvežį, kurį naudojo V. Leninas

Helsinkis. — Suomija a- 
tidavė Tarybų Sąjungai is
torinį garvežį-lokomotyvą. 
Tai tas garvežys,; kuriuomi 
Leninas 1917 metais pabė
go Suomijon per tuos mė
nesius, kuomet Kerenskio 
laikinoji valdžia . pradėjo 
nuožmiai persekioti bolše
vikus.

Garvežys, gamintas Ame
rikoje, Richmond, Va., dar 
iki šios dienos turi ameri
konišką užrašą. Jis dar iki

Profesorius Pauling apsilankys
ir kt.Britanijoj, Jugoslavijoj

Paryžius. — Čia dabar 
viešįs Amerikos mokslinin
kas ir Nobelio prizo laimė
tojas Pauling jau anksčiau 
paskelbė, kad jis vyks Ta
rybų Sąjungon konferuoti 
su tenykščiais mokslinin
kais. Kaip žinia, Linus Pau
ling šioje šalyje pasirašė 
po manifestu prieš vande
nilinius bandymus, po ku
riuomi pasirašė dar 1,999 

ris vaidintas plačiai Ame
rikoje, Vakaru ir Rytu Vo
kietijoje bei kituose kraš
tuose.

Waishingtomas. — Valsty
bės departmento pasportu 
skyrius dar kartą atsisakė 
atnaujinti pasportą laik
raštininkui Worthy, kuris 
be leidimo buvo nuvykęs 
Kinijon. , 

premjero Macmillano.
Bet nežiūrint tų visų ce

remonijų ir kalbų apie Bri
tanijos-Amerikos istorinius 
ryšius, . vis labiau paaiški, 
kad visa naujojo “May
flower” mintis buvo ir yra 
komercinis užmanymas. Su
manymą padarė viena Lon
dono garsinimosi firma, 
pinigus paklojo New Yor- 
ko tūla firma. Laivas at
sivežė tam tikrų prekių pa
vyzdžius. Kapitonas ir jo 
padėjėjai jau iš anksto par
davė žurnalams savo atsi
minimus, kuriuos jis para
šys. Kai laivas bus New 
Yorke, įėjimas jį pamaty
ti bus su bilietais. Taip 
viskas sutvarkyta, kad visi, 
kurie turėjo ką nors bendro 
su kelione, gerai pasipelny
tu, v

likopteris, kuris tuojau pri
siartino ir nusileidęs žemai 
grandinėmis pakėlė sunk
vežimį ir kiek nutempė jį, 
kas išgelbėjo dalį kareivių.

Nelaimėje žuvusieji visi 
yra kareiviai, — karininkų 
sunkvežimyje nebuvo. Prie
žastis, manoma, buvo fak
tas, kad lijo ir vieškelis bu
vo slidus.

visai neseniai buvo naudo
jamas Suomijoje.

Garvežio perėmimo ce
remonijose dalyvavo Chruš
čiovas ir Bulganinas. Prieš 
Chruščiovui įlipant garve
žio kabinon, suomiai jam 
padavė pirštines, kad jo 
rankos nesusiteptų. Chruš
čiovas pirštiniu nepriėmė, 
sakydamas:' “Kaip senas 
angliakasys aš lipsiu kabi
non be pirštinių — aą ne 
frantas. . .”

”—i 
mokslininkai. Pauling da
bar sako, kad jis aplankys 
eilę kitų kraštų, tarp jų 
Britaniją ir Jugoslaviją.

Paulingas dėsto bioche
miją Californijos technolo
gijos institute. Reakcinin
kai /dabar veda smarkią 
kampaniją prieš jį, kaltin
dami jį, kad jis esąs komu
nistų bendrakeleivis.

Londonas. — Autobusas 
įvažiavo į šaligatvyje lau
kiančius žmones ir užmušė 
7. Vairuotojas, 63 metų 
amžiaus, paskui aiškino, 
kad. jam viskas laikinai ap
temo. Jis buvo netekės są
monės.

Taipei. — Formožoje jau 
virš 100 asmenų mirė nuo 
influenzos.

Sekretorius Dulles 
pabaręs H. Stassenę (
Washingtonas. — Gerai, 

informuoti šaltiniai sako, 
kad prieš pat Stassenui iš
važiuojant Londonan, se
kretorius Dulles pasišaukė 
jį ir smarkiai jį išbaręs, 
kad jis vedė privatinius pa
sikalbėjimus su Zorinu ir 
kitais tarybiniais atstovais. 
Kąip žinia, Stassenas atsto

Gyvenimas 
Lietuvoje

Mūsų korespondento

Gydytojos veikla
Nevarėnai. —“Mūsų dak

tarė” — taip su pagarba ir 
meile vadina Telšių rajono 
Nevarėnų apylinkės ligoni
nės gydytoją Konstanciją 
Dobilevičiutę kolūkiečiai ir 
MTS mechanizatoriai.

Buržuazijai valdant Lie
tuvą, šiame dvasininkijos ir 
buožijos užguitame Žemai
tijos kampelyje valstietis į 
gydytoją kreipdavosi tik 
paskutiniu atveju, kai mir
tis žiūrėdavo žmogui į akis. 
Gimdyti ligoninėje? To nie
kas ir girdėti, nebuvo gir
dėjęs: pagalbą žmogui iš
vystant pasaulį teikdavo 
visokios “bobutės”.

Jauna gydytoja K. Dobi- 
levičiutė, baigusi Kauno 
medicinos institutą, atvyko 
į Nevarėnus 1950 metais. 
Čia jau veikė ambulatorija, 
kurioje dirbo felčeris. Jau
nos gydytojos rūpesčiu 
ambulatorija išaugo į apy
linkės ligoninę.

— Pirmieji mano pacien
tai, — prisimena Konstan
cija, — buvo mokiniai, MTS 
darbuotojai. Retkarčiais 
užsukdavo vienas-kitas kol
ūkietis, persipiovęs ar per- 
sikirtęs ranką ar koją. O 
kaimo moterys gimdymo 
klausimu taip ir nesikreipė.

Tada gydytoja pradėjo 
lankytis kolūkiečių susirin
kimuose, užeidinėti pas kol
ūkiečius į namus, susitiki
nėti su kolūkietėmis. Kiek
viena proga ji aiškino, įtiki
nėjo, kad gimdyti reikia li
goninėje, dėl visų negalavi
mų kreiptis pas gydytoją.

— Su nekantrumu laukė
me pirmosios gimdyvės, — 
pasakoja gydytoja. — Pa
galiau atėjo pirmoji ligonė 
— kolūkietė Ona Beresne- 
vičienė iš' Nerimdaičių kai
mo. Netrukus ji ligoninėje 
pagimdė sveiką sūnų. Si ži
nia greitai aplėkė apylin
kę.

Dabar jau nebereikia 
laukti ligonių. Apylinkės 
moterys pačios kreipiasi į 
ligoninę įvairiais higienos 
ir gydymo klausimais.

Didelį dėmesį gydytoja 
Dobilevičiutė skiria profi
laktikai. Periodiškai ji tik
rina MTS mechanizatorių, 
mokytojų įr mokinių sveik- 
tą.

Gydytojos Dobilevičiutės 
darbas neapsiriboja vien li
gonine ir ambulatorija. 

vauja Ameriką nusiginkla
vimo derybose, kurios Lon
done vedamos po Jungtinių 
Tautų globa.

Bet. Dulles ir Stassenas 
taipgi susitarė, sakoma, kad 
viešumon jų susikirtimas 
nebus iškeltas. Todėl, kuo
met Stassenas tapo užklaus
tas aerodrome, ar Dulles jį 
baręs, jis atsakė:

“Ne, žinoma, ne!”
Kad viešpatauja nuomo

nių skirtumai apie nusi
ginklavimą, ypatingai apie 
tai, kokius siūlymus daryti 
Sovietams, tarp Dulleso ir 
Stasseno, jau senokai žino
ma. Stassenas yra Eisen- 
howerio nusiriginklavimo 
reikalų specialus patarėjas 
ir turi kabinetinį laipsnį, 
bet Dulles už jį vis vien vy
resnis, nes valstybės sekre
torius tradiciniai skaitomas 
žymiausiu kabineto nariu.

Gropperio kūrinių paroda 
laikyta Meksikos mieste
Meksikos Miestas. —• Čia 

įvyko garsaus Amerikos ' 
dailininko Bill Gropperio 
kūrinių paroda. Ją surengė 
pažangių Meksikos daili
ninkų organizacija Artistas 
Mexicanos Unidos. Paroda 
buvo gausiai lankoma, nors 
Amerikos ambasados kultū
rinis skyrius ją ignoravo.

Beveik tuo pačiu laiku . 
čia laikyta Lenkijos daili
ninko Tado Kuliševičiaus 
kūrinių paroda, kurią su
rengė Lenkijos ambasada.

Ką Mao sakęs 
apie vengrus

New Yorkas. — Vietinio 
“Times’ korespondentas 
Varšuvoje iš ten praneša, 
kad ten gautas beveik pil
nas Mao Tse-tungo svarbios 
teoretinės kalbos tekstas. 
“Times” atspausdino iš
traukas iš tos kalbos, ku
rias paskui perspausdino 
ir “Daily Worker”, pridė
damas, kad neturi garanti
jų, jog tekstas autentiškas.

Toje kalboje, kaip ji pa
duota per Varšuvą, Mao iš
sireiškęs apie Vengrijos į- 
vykius sekamai:

“Vengrijos partija , buvo 
silpna, nes ji pabrėžė 
priespaudos metodus, o ne 
įtikinimo. Partijos silpnu
mas pasirodė per spalio 
tragediją, kuomet ji kelių 
dienų bėgyje paprastai pra
nyko. Tarybinių jėgų nau
dojimas buvo reikalingas, 
nes buvo pavojus, kad su
griuvimas palies ne vien 
partiją, bet visą valstybę, 
nors apgailėtina, kad padė
tis tokią intervenciją pada
rė reikalinga”.

- ■ ■ - --- Į - --T-- '• ....................................... ......

Kiekvieną šeštadienį ir sek- ; 
madienį ji Čia viename, čia 
kitame kolūkyje, Nevarėnų 
MTS skaito paskaitas apie 
sveikatos apsaugą, moksli- 
nėmis-ateistinėmis temo-
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APIE TAI, KAS DAROSI
VAKARŲ VOKIETIJOJE

ŠIANDIEN DAUG kalbama ir rašoma apie tai, kad 
■ reikėtų suvienyti abidvi Vokietijas—Rytų ir Vakarų. Ry
tų Vokietija oficialiai vadinasi Vokietijos Demokratine 
Respublika, Vakaru — Vokietijos Federatyvinė Respub
lika. ~

Bet kaip Vokietijas suvienyti? Be kitko, Vakarų, 
Vokietijoje, kaip jau ne kartą esame rašę, siąutėja na
ciai, buvusieji hitlerininkai. Jeigu be ničnieko abidvi res
publikos būtų sujungtos, tai tie patys hitlerininkai ban
dytų tą patį daryti ir Rytų Vokietijoje. Mat, Vakarų 
Vokietija yra apie du kartu didesnė gyventojų skaičiumi 
už Rytų Vokietiją.

Tuo klausimu įdomų pranešimą užtikome Lietuvos 
spaudoje — pranešimą, padarytą Lietuvos žinių agen
tūros Eltos. Ten štai ką skaitome:

“1945 metais, pasibaigus antrajam pasauliniam ka
rui, keturių sąjungininkų Kontrolinė Taryba Vokietijai 
priėmė įstatymą, kuriame buvo įsakmiai1 pabrėžta, 
kad visi nacistiniai nusikaltėliai turi būti pašalinti iš Vo
kietijos teisingumo organų. Šį dokumentą buvo pasirašęs 
ir dabartinis JAV prezidentas Esenhoweris.

' «•

“Vokietijos Demokratinėje Respublikoje šis įstaty
mas buvo įvykdytas.

“Vokietijos Federatyvinėje Respublikoje Kontrolinės 
Tarybos įstatymas buvo iš pat pradžių laužomas. Čia 
aukščiausias pareigas teisingumo organuose eina žmo- 

>nės, kurie teisino Osvencimo, Dachau, Mauthauzeno bu
delius.

“Neseniai įvykusioje Vokietijos Vienybės komiteto 
spaudos konferencijoje, kurioje dalyvavo vokiečių ir už
sienio korespondentai, buvo dokumentais įrodyta, kad 
Vakarų Vokietijos teisingumo aparatą visiškai okupavo 
buvę nacistinio reicho budeliai. Buvo pateiktas sąrašas 
118 teisėjų ir prokurorų, kurie Hitlerio režimo metaię 

. nuteisė mirti ir ilgus metus kalėti daugiau kaip 700 Vo
kietijos ir užsienio antifašistų. Šis sąrašas dar toli gražu 
nepilnas.

“Atsilyginant už jų nusikaltimus žmoniškumui, — 
rašo laikraštis ‘Noias Doičland’,— Adenauerio teisingu
mo organai dar pakėlė juos tarnyboje. . . Jeigu dar kas 
nors išdrįs kalbėti apie teisingumą Federatyvinėje Res
publikoje, visas pasaulis nurodys į Hamburgą, Miunche
ną, Štutgartą, Vupertalį ir daugelį kitų .Vakarų Vokieti
jos miestų, kur valstybės teisingumo naikintojai, laisvės 
žudikai, išniekinę vokiečių vardą, rudosios giljotinos tar
nai šiandien vėl teisia ir sudaro Bonos 300 milijonierių 
NATO režimo teisingumo kertinį akmenį.

“Baigdamas, laikraštis nurodo, jog ‘demokratinės 
Vokietijos suvienijimas bus įmanomas tik tada, kai Va
karų Vokietijos demokratinės jėgos pasirūpins, kad na
cistiniai nusikaltėliai būtų pašalinti iš politinio gyveni
mo*.” V

ŠIE FAKTAI, be abejonės, yra žinomi ir “Vakarams’ . 
Jie mato, jie žino, kaip visokie budeliai, teisę mirti žmo

nes tik dėl to, kad jie buvo priešingi Hitleriui, Vakarų 
Vokietijoje yra įsigalėję.

Mums rodosi, norint abidvi Vokietijas suvienyti, rei
kėtų visų pirmiausia įsakyti Adenauerio valdžiai, kad 
ji apvalytų valdines įstaigas nuo hitlerininkų. Reikėtų 
įsakyti, kad būtų Vakarų Vokietijoje vykdomas tasai 
įstatymas, kurį Amerika, Tarybų Sąjunga, Anglija ir 
Francūzija padarė 1945 metais, tuojau pasibaigus antra
jam pasauliniam karui.

Tai būtų pirmas žingsnis į vienybę.'. Tiesa, yra ir 
daugiau kliūčių vienybei; pavyzdžiui, Tarybų Sąjunga 
siūlo, kad suvienyta Vokietija būtų neutrali, kad ji bū
tų tokia, kaip Austrija, kaip Šveicarija, kad ii nesikištų į 
jokius karinius blokus. Suvienytosios Vokietijos neutra
lumą užtikrintų tai, jei naciai, visokie karo troškėjai, ne
būtų įleidžiami į valdines įstaigas.

Pats Adenauerisa matyt, yra didžiulėje nacių įtako
je. Jis nenori matytį ginklavimosi sumažinimą. Jis, kaip 
praneša iš Berlyno, ir dabar labai prieštarauja tam susi
tarimui, kurį buvo atlikę Amerikos ir Tarybų Sąjungos 
atstovai nusiginklavimo komisijoje Londone.

Didžiausią klaidą, mūsų nuomone, daro Francūzija, 
priešindamasi Vokietijos padarymui neutralia valsty
be. Francūzija, atsiminkime, tris kartus vokiškųjų armi- 

• jų buvo niokojama. Deja, atrodo, kad valdantieji Fran- 
cūzijos sluogsniai visa tai pamiršo. Jiems, mat, didžiau
sias šiandien pavojus — komunizmas. Todėl jie ir re- 
inia, ir palaiko Vakarų Vokietijos militaristus, kurie 
kada nors ir vėl gali atsukti savo ginklą prieš Francu-

2 puti. Laisve (Liberty) šeštad., birželio (Jone) 15, 1957
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
APIE FELIKSĄ ŽEMAITĮ 
-BALTUŠĮ

Mūsų laikraštyje jau bu
vo rašyta apie tai, kad bir
želio mėn. 1 d. Maskvoje 
staiga mirė atsargos, gene- 
rolas-majoras Feliksas Že- 
maitis-Baltųšis. Apie jį til
po neilgas nekrologas Lie
tuvos spaudoje, po kuriuo 
pasirašo daug Lietuvos žy
mių žmonių. Nekrologe 
skaitome:

“F. Žemaitis-Baltušis gi
mė 1987 metais Šiaulių ap
skrityje. 1918 metais jis 
laisvanoriškai įstoja į Rau
donąją Armiją ir dalyvauja 
mūšiuose Pietų fronte, ei
damas pulko vado pareigas.

“1918 metais, grįžęs iš 
Tarybų Rusijos į Lietuvą, 
F. Žemaitis-Baltušis įsijun
gia į aktyvią kovą prieš 
kaizerinius okupantus ir jų 
pakalikus buržuazinius na
cionalistus. Šiaulių apskri
tyje jis organizuoja darbo 
žmonių ginkluotus būrius 
kovai už Tarybų valdžią. 
Vėliau iš šių būrių buvo su
darytas Raudonosios Armi
jos pirmasis lietuviškas pul
kas. Šis pulkas, vadovauja
mas F. Žemaičio-Baltušio, 
suvaidino didelį vaidmenį 
Lietuvos darbo žmonių re
voliucinėse kovose.

“Buržuazijai su užsienio 
imperialistų pagalba pas
maugus Tarybų valdžią Lie
tuvoje, F. Žemaitis-Baltušis 
dalyvauja kovose prieš re
voliucijos priešus įvairiuose 
Tarybų Sąjungos pilietinio 
karo frontuose. Jis eina 
pulko vado, o vėliau briga
dos ir divizijos štabo virši
ninko pareigas.

“Pasibaigus pilietiniam 
karui, F. Žemaitis-Baltušis 
Tarybinėje Armijoje eina 
operatyvinio skyriaus virši
ninko, vėliau divizijos vir
šininko, Tarybinės Armijos 
kavalerijos inspektoriaus 
padėjėjo, Frunzės vardo 
karinės akademijos dėstyto
jo pareigas. s

“1940 metais, kai Lietu
vos darbo žmonės nuvertė 
kapitalistinę santvarką, F. 
Žemaitis-Baltušis buvo pa
skirtas Lietuvos Liaudies 
kariuomenės vadu. Šiose 
pareigose jis atliko didelį 
darbą demokratiniais pa
grindais reorganizuojant 
Lietuvos kariuomenę.

“Hitlerinei ; Vokietijai 
klastingai užpuolus Tarybų 
šalį, F. Žemaitis-Baltušis 
vadovavo Tarybinės Armi
jos Lietuviškam junginiui, 
padėjo daug pastangų pa
ruošiant jį kovai su priešu, 
vadovavo jam pirmuosiuose 
mūšiuose Oriolo fronte.

“Nuo 1943 metų F. že- 
maitis-Baltušis dėsto Voro-“ 
šilovo vardo Aukštojoje ka
rinėje akademijoje, kartu 
dirbdamas didelį mokslinį 
darbą.

“F. Žemaitis-Baltušis bai
gė Frunzės vardo karinę a- 
kademiją ir Vorošilovo var
do Aukštąją karinę akade
miją.

“Už įžymius nuopelnus 
Tarybų valstybei į is buvo 
apdovanotas dviem Lenino 
ordinais, dviem Raudono
sios Vėliavos ordinais ir eile 
medalių.

“Visą savo gyvenimą F. 
Žemaitis-Baltušis atsidavu
siai dirbo tarybinės liau
dies, Komunistų partijos 
reikalui, šviesus jo atmini
mas ilgai gyvens Lietuvos 
darbo žmonių širdyse”.

Londonas. — Edenas mi
nėjo savo 60-ą gimtadienį. 
Ta proga jį aplankė dabar
tinis premjeras Macmillan.

pradžioje įvykusį

APIE KLUMPIŲ SUNE- 
ŠIMĄ Į AKLAVIETĘ

Vilnis rašo apie birželio 
mėn.
Vliko ritierių suvažiavimą, 
kuris išrinko naują pirmi
ninką — Trimaką. Chica- 
giečių draugų dienraštis' tą 
mitingą-suvažiavimą vadi
na “klumpių sunešimu ak- 
lavietėn”.

Toliau Vilnis rašo:
“Šiame susirinkime iškri

to iš savo kėdės ir J. Matu
lionis, VLIKo prezidiumo 
pirmininkas. Nusirito nuo 
savo kėdės ir E. Devenienė, 
kuri buvo pakeitusi Krupa
vičių.

“Prieš kelis mėnesius vil
kiniai . buvo parsikvietę A- 
merkon P. Lanskoronskį, iš 
kurio tikėtasi, kad jis suvie
nys visus širšių lizdus į po
litinį bičių avilį. Lansko- 

į ronskis darbavosi, ranko
ves pasiraitojęs. Bet kalnas 
tik pelę pagimdė.

“Lanskoronskis jau nepa
sirodė šiame klumpių sune
štine.

“Jei palyginamai trumpu 
laiku sugriuvo tiek VLIKo 
šulų, tai tas rodo, kad ta 
‘vaduotojų’ grupė purtosi 
konvulsijose, ieškodama iš
eities iš politinės aklavie- 
tės.

“Marijonų ‘Draugas’ da
bar sveikina naują VLIKo 
vadovybę. Kiek kartų pir
miau tas pats laikraštis 
sveikino tos klikos persi- 
grupavimus ir naujus va
deivas. Ir kiek kartų svei
kino, tiek kartų vėliau rei
kėjo čiaudėti, kad vežimas 
nei iš vietos.

“Tas pats bus ir dabar. 
Naujas VLIKo vadeiva p. 
Trimakas ir jo pusberniai 
pp. Stikliorius, Blazas, Kai
rys ir kiti manevruos tame 
pačiame užburtame rate.

“O kiek jie turi tų visokių 
susigrupavimų. Čia ir numi
rėlė ūkininkų sąjunga, ir 
kokie tai ‘mažlietuviai’, so
cialdemokratai, liaudinin- 
ninkai, krikščionys su visais 
jų palivarkais, neseniai iš
kepta Vilniaus krašto są
junga ir taip toliaus.

“Bet nemanykite, kad tai 
jau visos jų grupelės.

“‘Naujienos’ įdėjo savo 
skiltysna p. (Škirpos ilgiau
sią litaniją, kurioje jis kal
ba apie kitas keturias ar 
penkias grupes, kurios va
dinasi šiais vardais: Atgi
mimo sąjūdis, rezistencinė 
santarvė, tautinis sąjūdis ir 
nepriklausomybės talka. 
Pastaroji, kaip žinoma, sto
vi smetonininkų -‘lozo raiti
ninkų priešakyje ir kalba 
varde opozicijos VLIKui. 
Be to, yra dar koks ten lie
tuvių frontas!

“Pabirų pabiros, arba ba- 
belio bokštas! i

“K. Škirpa melancholiš
kai pasakoja ‘Naujienose’, 
kaip jo komisija bandė su
grąžinti VLIKan visas pra- 
siradusias ir pabėgusias iš 
VLIKo dūšias, kad visas 
suvarius į vieną kaimenę”.

$2,800 už operos matymą
Londonas. — Čia buvo at

vykę amerikiečiai Al Taylor 
ir jo žmona iš San Francis
co. Jie atskrido specialiai, 
kad pamatyti operą “Tro
jiečiai”. “Tai mano ir rpano 
žmonos mylimiausia opera”, 
sakė Taylor, “ir mes išlei
dome bent kiek pinigų kad 
atvykti ją pamatyti, bei kas 
tai tokio ’.

Kiek jis išleido? “Tik 
$2,800”, kukliai sakė penas 
Taylor.

_ __ ____ _

LITERATURA-MENAS
Jonas Kaškaitis

Užgulė niūri padange
Užgulė niūri padangė, 

įsirangę...
Sūkuriuoja žvarbūs vėjai, 

ūžia, staugia...
Lyg įdūkę raistų tigrai /.

suriaumoja: 1
Siaubą sukelia—vis gresia, 

vis grūmoja... ’
Įsibėgę, įsišokę

kad sugriaudžia!
Net šiurpu krupu pas’daro 

visai liaudžiai...
Įsipyko, ir klausytis, 

įkyrėjo—
i Atkaklaus, prakeikto siausmo 

šiaurio vėjo!...
Lyg pat kaulų įsibingo 

piktas siausmas:
Nei jam perstogės nei galo,— 

kad jį griausmas!
Žvengia eržilai kariniai, 

prunkščia, spardos,—
Net piestu pašoka, veržias 

savo garduos!...
Tai kad muistos Marso žirgai, 

tai kad niršta!
Toks jų nartas! Rods nukąstų 

tau ir pirštą...
Et... apinasriu su žąslais 

sugloboti!
Brizgilais juos su žaboklėm 

pažaboti!...
Įsisiautėjo valdovai, 

isidūko:
Krūptelia kalnai nuo dūžių 

jų plaktuko...
Jei nešoksi, nekraipysies 

jiem į taktą,
Tau, neklaužada, kemėrai, 

taukšt į kaktą!
Jų orkestras džiungių džiazą 

diriguoja:
Strapaliok tu, klauno pusė, 

vis geruoju...
Jei tu tik nenusilenksi, 

kuodą šiauši,
Tuoj bematant kūju gausi 

per pakaušį...
Dėdės Šamo—didžiaburnio, 

plačiaakio—
Net ir džiunglės įsiklauso, 

ką jis sako...
Tiek gargantu’os baidyklės 

apetito!
Žemę rytų, jei tik snuki n 

įstatytų...
Jau oktopas čiupinėja, 

taikos ryti—
Bet kurią net tolimiausią 

. žemės sritį...
O, jis lytų, jei apžiotų, 

nepaspringtų,
Kai naudingą žemės plotą 

sau išrinktų...
Tai dora imperializmo, 

jo moralė:
Čiulpia, kramto, išnaudoja, 

ką tik gali...
Kiršint, skaldyt—smūgį smogti 

toks jo taktas!
Tiek kolon’jų pasiglemžė! 

juk tai faktas!
*.

Siekia vis tolyn tas snukis 
krokodilo,,

Kol draskūno piktos iltys
■ nenudilo...j

Jūs drebėkit, jūs bijokit 
jo galybės:

Raitos švaistos atombombų 
įsikibęs...

Metas, metas sutramdyti 
tą siaubūną!

Pažangos gars? i suskambo: 
lai taip būna!

Plynė griebt* tas atombombas, 
tas grūmones!

Sambūvioy taikos, saugumo, \ 
trokšta žmonės!

Šis visuomenini^ šūkis % 
viršum visko:

Po visus kraštus nugriaudė
1 ir nutvisko!

, , ‘ i C / ' . '
t
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Milionbalsis šis protestas 
nuskardeno:

Atgajus vilties zefyras— 
naujo meno!

Nutvieskė rausvai padangę 
naujas rytas!

Kelrodis žmonijai plačiai 
nutapytas!

Bal. 21. 1957

Didžioji menininkė
Išėjus iš spektaklio, kuriame dalyvavo 

Galina Ulanova, iš karto negalima su
rasti žodžių. Visi epitetai, palyginimai 
nublanksta, norint išreikšti nepaprastą 
įspūdį, kurį palieka ši gili, nepakartoja
ma menininkė. Ilgai atmintyje išlieka 
jos sukurtieji trapių, o kartu vidujai 
stprių moterų paveikslai. Įsimena ne tik 
pilni lyrizmo ir gilaus dramatizmo šo
kiai, bet ir atskiros vaidybinės detalės. 
Štai Ulanova — Džiuljeta, nesulaikomo 
jausmo nešama, perbėga per sceną pas, 
vienuolį Lorenco, o atrodo, kad ji skriete 
skrieja, neliesdama kojomis žemės. Ula
novos kūryba jaudina todėl, kad ji suge
ba sąlygines choreografinio meno formąs' 
pripildyti gyvenimo, didelės jausmų tie
sos. Jos šokį galima palyginti su poezi
ja, skulptūra, muzika. Ulanova sugeba 
nebylia šokio kalba atskleisti mažiausius 
jausmų niuansus. Jos kūryba persunk
ta giliu humanizmu, meile kuriamie
siems personažams.

G. Ulanovos šokyje, vaidyboje pilnai 
atsispindi nauji tarybinio choreografinio 
meno pasiekimai. Balerina yra tiek ap
valdžiusi šokio techniką, kad ji tiesiog 
nejaučiama. Tačiau Uldnovai technika 
niekuomet nėra sau tikslas, o priemonė, 
padedanti atskleisti savo personažų jaus* 
mus, mintis, pergyvenimus. Kiekvienas 
jos judesys, šuolis, gestas yra pateisins 
tas, prasmingas, neštampuotas. Nepa? 
prastai išraiškingos jos rankos, kurios-- 
moka prašyti, klausti, maldauti. Ulano
va vaidina visu kūnu, todėl jos šokis 
įgauna ypač didelį išraiškingumą, un- 
ku rasti baleriną, kurios šokyje/ taip 

 

jaustųsi muzikos ir judesių organiškas 
suliejimas. Jos šokio judesiai, yisuorųet 

 

sulieti vienas su kitu,—tai neatskiria 

 

mas ulanoviško šokio stiliaus/bruožas. 

 

Vienas kritikas yra pasakęs, kad žiū
rint Ulanovos šokį atrodo, “jog muzika^ 
skamba ne jame, ne orkestre, bet akto
rės širdyje.”

Yra šokėjų, kurios gerai vaidina, yra 
balerinų, kurios gerai šoka, bet Ulanck 
vos-šokėjos negalima atskirti nuo Uland- 
vos-aktorės. Jos sukurtieji charakteriai 
yra nepakartojamai individualūs, psi
chologiškai išbaigti. Jos Džiuletoje ma-^ 
tai Italijos renesanso kūdikį, jos Marijo
je (“Bachčisarajaus fontanas”) teka iš
didus lenkų dvarininkaitės kraujas, o 
mažojoje Taja-Choa (“Raudonoji aguo-» 
na”) jauti taurią kinų šokėjos širdį. 
Ypač didelės reikšmės Ulanovai turėjo 
Marijos vaidmens sukūrimas Asafjevo 
balete “Bachčisarajaus fontanas.” Pof 
šio Vaidmens ji jau nebegalėjo šokti taip, 
kaip šoko anksčiau: dabar ją traukė ne 
pats šokisį, bet noras per šokį atskleisti 
savųjų personažų vidinį pasaulį. Pra-* 
džioje Ulanovos Marijoje vyravo viena 
spalva —liūdesys, bet ilgainiui aktorė 
surado vis naujų vaidybinių spalvų, nau
jų pozų ir judesių. Pirmame veiksme jos* 
Marija — linksma mergina, nuoširdžiai 
mylinti ,Vaclovą. Girėjaus rūmuose ak
torė giliai perteikė Marijos “tylios nej 
laisvės” pajutimą, tėvynės, artimųjų ift 
gesį. Jau Marijos vaidmenyje pasireiškė 
Ulanovos sugebėjimas švelnioje, gležno
je moteryje atskleisti jos prigimties va
dinę jėgą, o čia ir glūdi šios menininkės 
kūrybinis heroizmas. Fiziškai silpnu ; į 
Marija nugali Girėjaus laukinę, žiaurią 
prigimtį.

G. Ulanovos kūryba neatskiriamai sa
sijusi su genialia Čaikovskio muzika. Ji ' 
šoko visuose Čaikovskio baletuose, bet 
ypatingai pasižymėjo Odetos - Odilijo^’O 
vaidmenyje “Gulbių ežere.” šokėjos in*- ^» 
dividualybei itin artimas Čaikovskio mu- | 
zikos lyrizmas ir gilumas. Ulanova ne- 
paprastai subtiliai sugeba atskleisti sav^ . 
herojų meilės švelnumą, gilumą ir jėgą. T : 
Jos Odeta, Džiuljeta, žizel visomis jėgo
mis kovoja ir gina savo meilę. Tik ne- .

(Tąsa ant 3 puslapio)
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G. ZIMANAS

2,000 kilometrų po Austriją
(Tąsa)

ų produktyvumas Austrijoje ir 
i-ą buvo nemažas, bet dabar 
nis lygis jau pasiektas arba dar-

Gyvuli 
prieš ka 
prieškari 
gi viršytas.

Austrijoje trūksta pašarų, ir juos im
portuoja. Pašaro stoka verčia Austrijos 
valstietį taupyti ir branginti kiekvieną 
žolę. Mes lankėmės Austrijoje kaip tik 
turi metu, kai buvo šienaujamas atolas. 

4žemėje austrai nedžiovina nė kuokšte- 
lės žolės — viskas ant žaiginių.

< Galvijai Austrijoje ganomi, svarbiau
sia, tik Alpių pievose. Jie išgenami į pie
vas pąva
oras kairiuose atšąla. Mums teko matyti,

sąrį, o grįžta jau rudeniop, kai

ta gyvulių bandos iš kalnų. Pa
ntį tos bandos, kuriose nė vie- 
jas nekrito, apkaišomos gėlė

gal papr
nas galv
mis, Siuvinėtomis juostomis, nacionali
niais drabužiais pasipuošia patys pieme
nys. plentais linguoja stambios galvijų 
bandos, ife tolo aidi melodingi jų skamba
lų halsai. Tai įspūdingas vaizdas, įdo- 

. mi tradicija, galėjusi atsirasti tik kraš-
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f

li

i
j

DIDŽIOJI MENININKĖ
(Tąsa nuo 2 puslapio) 

paprastai stiprus meilės jausmas\adeda 
jos herojėms nugalėti epochos prietarus, 
prievartą ir blogi, nors joms ir tenka 
žūti.

Kuriant Džiuljetos vaidmenį Pokofje- 
vo balėte “Romeo ir Džiuljeta,” visu gi
lumu išsiskleidė G. Ulanovos-tragikės ta
lentas. Pirmame veiksme mus žavi vai
kiška*/ padykusi mergaitė, kuri krykš
taudama žaidžia su storąja aukle. Su 
neslepiamu vaikišku džiaugsmu ji pirmą 
kartą ateina j balių, sutinka Romeo. Ro
meo nusiima kaukę, ir Džiuleta sustings
ta vietoje, negalėdama atplėšti akių nuo 
Romėo veido. Galingas jausmas užvaldo 
Džiuljetą. Nyksta vaikiškumas* šokis 
'jgaunh naujas spalvas, Ulanova-Pžiulje- 
ta nebylio šokio kalba perteikia Tai, ką 

•Šekspyro Džiuljeta turėjo omeny, saky
dama, kad visi meilės žodžiai nepajėgia 
išreikšti ją apėmusio jausmo. I Lorenco 
celę Džiuljeta ateina tyli, susikaupusi. 
Dramatizmu dvelkia išsiskyrimo su Ro
meo scena. Džiuljeta atitraukia sunkias 
užuolaidas ir sudreba, kai kambarį už
plūsta ryto šviesa. Nepakeliamai sun
kios išsiskyrimo minutės... Ulanovos 
Džiuljetoje daug vyriškumo: ji verkia 
nusigrįžusi, o į Romeo atsigręžia mylinti 

' ir besišypsanti. Savąjį skausmą ji slepia 
,nuo tėvų. Mechaniškai, lyg apmirusi šo
ka Džiuljeta su Pariu. Negalėdama pa
laužti tėvo valios, ji išgeria nuodų... Šo
ka kas kartą vis labiau silpdama, kol nu
stoja sąmonės. Romeo, atėjęs j kapus, 
randa Džiuljetą mirusią. Jis ją kelia ant 
rankų, ir nors šokėja nepadaro jokių ju
desių,— Romeo rankose ji atrodo atgi
jusi.

Žizel laikoma viena iš geriausių Ula
novos sukurtų vaidmenų. Tačiau jos Ži
zel visai neprimena Džiuljetos,—jas sie
ja tik bendra stiprios meilės tema. Žizel 
yra paprasta kaimo mergina, kuruįsimy- 
li princą, nežinodama, kas jis, ir, negalė
dama pergyventi apgaulės, miršta. Ne- 

jižmirštama Žizel - Ulanovos pamišimo 
scena, kada pamažu temsta Žizel sąmo- 

. nė, kada ji be sąryšio pergyvena ir pri
simena savo meilę, Net po mirties Žizel 1 
*gina mylimą žmogų nuo kerštingų vili- 
sų, norinčių jį pražudyti, Nugalėdama 

' nuovargį, ji šoka, laukdama aušros, ka
da turi baigtis vilisų valdžia.

Gilero balete “Raudonoji aguona”’ 
Ulanova sukūrė kinų šokėjos Taja-Choa 
vaidmenį. Susitikimas su tarybiniais 
Žmonėmis pažadina šioje užgultoje būty
bėje žmogų. Taja-Choa evoliucija ryš
kiai atsispindi jos šokyje. Jei pirmame 
veiksme jos šokiuose jauti suvaržymą, 
baimę, tai dabar lengvais, laisvais jude
siais Ulanova atskleidžia vidinę Taja- 
Choa būseną. Finale mažoji šokėja au
koja gyvybę už savosios liaudies rytojų. 
Mirdama ji sukaupia paskutines jėgas, 
kad paskutinį kartą iškeltų raudoną 
aguoną.

Ulanova, šalia savo talento, yra Tiepa- 
*prasto darbštumo žmogus. Ji nežino jo- 

* kio poilsio ir kasdien įtemptai dirba. 
Sunkiu darbu pasiektas jos šokio iš- 

'■ baigtumas, lengvumas, plastiškumas.
Galina Ulanova susilaukė aukšto įver

tinimo — ‘
Ji nusipelnė šio aukšto įvertinimo.

A. Ruzgaitė

jai suteikta Lenininė premija.

te, kur gyvulinkystė ypatingai svarbi 
ūkio šaka.

Mums teko aplankyti p. Hilingerio fer
mą Ebergasinge, netoli Vienos. Tai dau
geliu atžvilgių labai įdomi ferma ir, ma
tyti, į ją dažnai vežiojami svečiai.

Šioje fermoje galima nemaža pasimo
kyti. Visų pirma ji yra labai mechani
zuota. Ferma turi 76 hektarus žemės, bet 
ją įdirba pats p. Hilingeris, jo 22 metų 
sūnus, 16 metų duktė, žmona. Jam pa
deda du žemės ūkio mokyklos praktikan- 
tai, kuriuos jis privalo maitinti ir duoti 
tam tikrą sumą pinigų. Kitų dąrbininkų 
fermos savininkas nelaiko, išskyrus se
zoninių darbų laikotarpį (pav., cukrinių 
runkelių nuėmimas). Ferma turi du 
traktorius — didelį ir mažesnį, kombai
ną, šieno surinkėją ir presą, cukrinių 
runkelių iškėlėją. Beveik visi darbai me
chanizuoti. Ūkis gauna gerus derlius. 
Be# mineralinių trąšų naudojama vidu
tiniškai po toną hektarui.

Ūkyje yra 25 karvės, iš kurių viduti
niškai per metus primelžiama iš kiekvie
nos po 3,000 kilogramų pieno. Jos laiko
mos ant mėšlo. P. Hilingeris pasakoja, 
jog Austrijoje vis daugiau ir daugiau at
sisakoma nuo ^tvarto su cementinėmis 
grindimis. Tokie tvartai yra šalti, juose 
reikia laikyti uždarytus langus ir grin
dis. Kai gyvuliai tokiuose tvartuose lai
komi ištisus metus — o išskyrus kalnuo
tas vietas, kur ganoma Alpių pievose, 
gyvuliai Austrijoje laikomi»tvarte išti
sus metus, — plinta tuberkuliozė. Antra 
vertus, tokiame tvarte gyvulių priežiū
rai reikia žymiai mažiau darbo jėgos, 
pagaliau susidaro daugiau ir geresnio 
mėšlo.

Tvarte, yra automatinė girdykla, ir 
gyvuliai nepririšanti. Ėdžios gali būti 
pakeliamos, kai susikaupia daug mėšlo. 
Kadangi gyvuliai nerišami, tai jiems dar 
nesuaugusiems pašalinami ragai. Prie 
tvarto yra speciali melžimo patalpa. 
Melžiama tik melžimo aparatais. Tvar
te čia pat laikomi visi pašarai — silo
sas siloso bokštuose, pastogėje — šienas 
ir koncentratai. Čia pat yra nedidelis 
malūnėlis pašarinams grūdams malti 
ar koncentrantams smulkinti. Ūkyje lai
komos tik karvės.

— O kurgi dedate prieauglį ir kur 
gaunate reproduktorių?

— Prieauglį aš tuoj atiduodu gyvuli
ninkystės kooperatyvui, — sako šeimi
ninkas, — jis mane aprūpina reproduk
torium arba, tiksliau sakant, tik atitin
kamo reproduktoriaus sėkla, iš jo taip 
pat gaunu karves bandai papildyti. Aš 
gaunu tik nuaugusius gyvulius ir be ra
gų-

Pasirodo, p. Hilingeris yra ne tik gy
vulininkystės kooperatyvo narys. Jis pri
klauso taip pat ir pienininkystės koopera
tyvui, kuriam atiduoda pieną. Be to, jis 
yra taip pat ir mechanizavimo koopera
tyvo narys, ir šis kooperatyvas arba iš- 
nuomuoją jam mašinas, arba bent jas 
remontuoja. Jis, taip pat yra vartotojų 
kooperatyvo narys, ir tas kooperatyvas 
aprūpina jį reikalingomis sėklomis (jis, 
pavyzdžiui, sėja liucerną, bet sėklas daž
niausiai turi pirkti), pašarais ir pan. Pa
galiau jis yra taip pat kredito koopera
tyvo narys.

P. Hilingeris ne išimtis. Beveik visi 
Austrijos ūkininkai yra daugelio koope
ratyvų nariai; ir iš esmės nesukoopera- 
tintų valstiečių Austrijoje nėra. Tuo bū
du visos kalbos apie pavienio ir smul
kaus ūkio pranašumą, kurias dažnai 
tenka girdėti Austrijoje, neturi jokio pa
grindo, nes kiekvienas ūkininkas iš es
mės yra eilės kooperatyvų narys.

Ėėt ši kooperacija yra kapitalistinė. 
Todėl ūkininkas yra apnarpliotas taikiu 
skolų tinklu. P. Hilingeris mums pasa
kė, jog jis vien tik procentų mokąs r 20 
tūkstančių šilingų per metus.

— Ar didėja jūsų skola? — paklausė
me jį.

— Tai priklauso nuo metų, — atsakė 
jis, — šiemet m|an dėl ankstyvų) šalnų 
nušalo kukurūzai, o dėl sausros uždžiū- 
vo cukriniai runkeliai. Aš gausiu žymiai 

■ mažiau pašarų, negu laukiau, ir turėsiu 
jų pirkti žymiai daugiau. Tam reikalui 
man teks ieškoti kreditų, gali ir padidė
ti mano skola.

— Kas būtų, jeigu jūs nebepajėgtumėt 
mokėti procentų ?

•— Na, bene jūs nežinote? — šypsosi 
Tada man “kaput” Parduos ma-

Waterbury, Conn.
NUMIRĖ 3 LIETUVIAI
Gegužės 23 dieną numirė 

Antanas Zazdauskas, dar 
nelabai senas žmogus, gi
męs 1891 metais Lietuvoj. 
Atvykęs į šią šalį prieš 50 
metų ir išgyvenęs visą lai
ką Waterbury. Paliko gy
venimo draugę ir vieną 
dukterį ir anūką. Iš amato 
buvo kalvis ir išdirbo visą 
savo gyvenimą kalviu For- 
rel Foundry Co.

Velionis buvo linksmo bū
do, mylėjo gy/cnti links
mai, nesigailėjo sau nieko, 
naudojosi gyvenimu 
mirties.

Palaidotas gegužės 25 d. 
K a 1 vari jos kapinėse, su 
bažnytinėmis apeigomis.

iki

Taipgi mirė Petras Kra- 
gimęs ir augęs 

Ątvykęs į A- 
metus.

Pa-

kauskas, 
Lietuvoje, 
meriką prie 
Atvyko į Worcester į. 
gyvenęs ten 17 metų, atvy
ko į Waterbi|irį ir užsidėjo 
duonkepyklą po vardu Mo
thers Ideal Bakery. Paliko 
savo gyvenimo 'draugę, vie
ną sūnų Walteri, vieną duk
terį Mrs. Edward Navic
kas ir dvi seseris — Mrs. 
Casper ir Miss Joanna Kra- 
kauskas. Abi g y v e n a 
Princeton, Mass.; taipgi 
vieną anūką Edwardą Na
vicką.

3 metai atgal duonos ke
pyklą pervedė žentui, o ve
lionis Petras gyvenimo die
nas baigė ramiai per treje
tą ' metų.

Tapo palaidotas gegužės 
24 d. Kalvarijos kapinėse, 
su bažnytinėmis apeigomis.

Birželio 3 d. mirė Juozas 
Baugas. Mirė po sunkios 
ligos Waterburio ligoninėj. 
Gimęs ir augęs Lietuvoj, 
Kauno gubernijoj. Sakoma, 
kad prieš 50 metų iš Lie
tuvos atvykęs į Waterburj 
ir gyvenęs iki mirties. Vi
są laiką dirbo Scovill Ma
nufacturing Co. Prigulėjo 
Independent Political KI tu
be ir Lithuanian Citizens 
Political Kliube. Paliko gy
venimo drauge, dvi dukte
ris — Mrs. Isabelle Mas- 
nickas ir "Mrs. Anna Kru
kauskas — ir 4 anūkus. 
Visi gyvena Waterbury.

Palaidotas gegužės 6 d. 
lietuviškose kapinėse.

Mirusių šeimoms reiškiu 
užuojautą, o mirusiems — 
ilsėtis ramiai ir amžinai.

Vilkaviškis

JIS. — ’____ T. * , . -
no inventorių, mano gyvulius, o jeigu 
ir tai nepadės — tai ir žemę.

(Bus daugiau)

Lowell, Mass.
Mūsų miesto pažangiečiai 

atsilikę nuo visų veikimų, nors 
jie dar galėtų ką nors nuveik
ti, bet gaila, kad jie pamigę. 
Tai’ytum tai būtų ne jų reika
lai. O tai bloga Paimkime su
kėlimą Ląisvei $10,000 fondo. 
Paskirtas laikas jau įpusėjo, o 
kas su mumis darosi? As ga
vau vos tris gerus Laisvei pat
riotus, kurie sudėjo po 
$25.00 — A. D r a z d auskas, 
A. Stravinskas ir J. Blažonis. 
Laukiu kitų, ką jie pasakys. 
Draugai, laikas trumpas, slo- 
J;ime darban, sukruskime, bū
kime geri' Laisvės patrijotai.

Per trumputį laiką Lowel
ly j e mirė net keturi Laisvės 
skaitytojai, bet mes, kurie 
(same gyvi, tai darbuokimės, 
kad Laisvė nesustotų 'ėjusi 
dienraščiu. Remkime savo 
darbus, kuriuos jauni būdami 
pradėjome, nelaukime pasku
tinių dienų.

daug
bet tie, kurie

visi darbuotis, kad 
n uga-

Artinasi piknikas Montcllo- 
je, kuris bus liepos 4 dieną. 
Tai tradicinė mūsų šventė, di
džiulė šventė. Bet pas mus 
mažai kas rūpinasi su agita vi
ntu publikos, kad ji ten vyktų. 
O tai bloga. Reikėtų, nusam
dyti busą, kuris 
žmonių,
turi savo mašinas, nepaiso. O 
turėtume 
j tą pikniką galėtume 
benti daug publikos.

Tiesa, mūsų jėgos, kaip sa
kiau, sumažėjo. Bet ar nega
lėtume mes su Nashua pažan- 
g i o č i a i s su o rgan i z u o t i busą? 
Tuo klausimu rašiau našvie- 
čiąms, bet iš jų kol kas atsa
kymo dar negavau. Gal drau
gas M. žiedelis turėtų pradėti 
tuo reikalų darbuotis? Lauk
siu atsakymo iš jūs, draugai 
našviečiai.

B.

Chicago, Ill.
Laužo savininkas būsiąs 

Įkaitintas

Apskrities; gydytojas Mc- 
Carran sake jis prašys (įžiūrės 
įkaitinti Dr. Harvey L. Aren- 
son, 77 metu seno laužo-budin- 
ko savininką. Jo name prie 

1431 N. La Salle trys jauni 
broliai mirė gaisre. McCarraii 
sakė, kad tame trijų aukštų 
budink.e gyveno 75 asmenys, 
išdalintuose į kambarius tri
juose Batuose ir skiepe, susi- 
kimšę 11 šeimų.

Miesto budinki! komisionie- 
rius George Ramsey pranešė, 
kad budinkas bus uždarytas 
i]- reikalaus miesto butų par
eigūnų surasti naujas patal
pas del to laužo buvusių gy
ventojų. Ramsey pridėjo, kad 
buvę daug skundų dėl to lau
žo netinkamumo. Buvo skun
dų, o nieko nedarė.

Jo savininkas Dr. Arenson

rinnmniuuumnninimimnriTOmnnn^riTnffiff^mmmSg enįftmrCTĮr^^mgnnnęnsraErngmTmrattta^naira

New Haven, Conn. ~ Birželio 16 t;j

Fathers’ Dav, June 161 h 
Tėvu Pagarbai Pietūs 
Rengia patys tėvai plačiajai visuomenei

Newhavenieciai jau tradiciniai įgyvendino tėvų 
dienos pokylį. Praeities pasisekimai duoda ūpo 
tęvams ir vėl suruošti visuomeniškus pietus pa
simatymui ir pasivaišinimui gražiame miške.

Indian Grove Parke
Jones Hill Rd., West Haven, Conn.

Geri Pietūs Tik Už $2.00
Laikas 2-rą Valandą Dieną ( 

BUS ŠOKIAI— GERA MUZIKA

Jei tą dieną ir lytų, pietūs-vistiek įvyks, nes čia 
yra daug gražios pastogės, taip kaip salėje. 
Širdingai kviečiame iš visų Connecticut valstijos 
kolonijų visuomenę atsilankyti į šį gražų pokylį.

TĖVAI

KELRODIS: Iš West Haven centro važiuokite Platt Avenue, 
privažiavę mokyklą sukite po dešinei ir čia rasite 

Indian Grove parką.

sake policijai, kad jis taisęs 
budinką ir skundai esą ne vie
toj. Bet užklaustas, kam jis 
pakeitė savo pavardę iš Aren
son į Anderson, tai prisipažino 
daręs išvengimui rendauninkų 
nepriimnaus pravardžiavimo.

Trys vaikai mirę buvo iš 
11 skaičiaus Charles W. Ya

WE

tes, langų plovėjo. Kitas Ya
tes sūnus, Philip, 20, įsilaužė 
nugarkaulį šokdamas iš antro 
aukšto per langą. Dešimts -ki
tų šeimų buvusių gaisro sląs- 
tuose buvo ugniagesių išgelbė
tos. ’ •

Yates ir jo žmona Virgie
(Tąsa 4-tam pusi.)

. *

Geros Žinios Dovanų Siuntimui
Įvairių rūšių rūbus, ‘vartotus ir naujus, medžiagas ir maistą.

Taip pat galite sūįsti visokius vaistus.
PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

Per visiems žinomą
3-8191 WE 4-7838 ;

ROUND THE WORLD TOURISTS ;
vienintelį atstovą Pacifiko pakrašty. !

331 No. Fairfax Ave., Los Angeles 86, Calif. ’ <
Jūs galite siųsti savo artimiesiems į Lietuvą , ;

AVALON

Pietūs Pas 
Bekampius

Birželio 30 June
Pradžia 2-rą vai.

Ar jau pasirengę traukti pas Be
kampius sekmadienį, birželio (June) 
30-tą dieną? Esate maloniai' kvie
čiami. Bekampių rezortas dabar yra 
pačiame savo gražume, jūrų vanduo 
jau šiltas, o oras eina vis karštyn. 
Pas Bekampius puikiose maudynėse 
patogu karščiuose atsivėdinti.

Be to, Bekampiai duos jums gerus 
pietus. Nepraleiskite šios puikios 
progos. Tuojau ruoškitės važiavimui 
ir gerai įsitėmykite Bekampių ant
rašą ir telefoną:

Joseph Bekampis
147 13th St., Avalon. N. J.

Telephone: Avalon 7-59S3

PARCELS TO RUSSIA INC.
Labiausiai patikima firma* pasiuntimui paketų 
į Sovietų Sąjungą, Latviją, Lietuvą, Estiją, 
Ukrainą ir kitur, informuoja Newarko žmones, 
kad per didelį visuomenės reikalavimą jie atida
ro savo skyriaus ofisą Newarke po manadžmen- 
tu Messrs. ROMAN & VARISH, po antrašu:

263 MARKET STREET, NEWARK, N. J.
Telefonas Market 2-Ū937

PARCELS TO RUSSIA, INC
1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y.

Telefonai:. IN. 7-7272 ir IN. 7-64B5
rnn 5SBSB

Baltimore ir Apylinke
Puikiausia proga linksmam laiko praleidimui

LAISVES PIKNIKAS
Rengia Am. Liet. Literatūros Draugijos 25 kuopa

Birželio 16 June
Pradžia 11 vai. ryto, muzika nuo 3:30 iki 8:30 *

Puikią idainų programą duos žymūs menininkai

Aidsietyno Kvartetas iš New Yorko

Taipgi Finų Merginų Grupė
Dainuos ir šoks savo tautiškas dainas ir šokius

VIETA SLOVAK NATIONAL HOME & PARK
6526 Holabird Ave., Baltimore, Md.

J. P. Lekavičiaus orkestrą šokiams. Įžanga 75c.

KELRODIS: Iš Philadelphia, Pa., imkite kelią No. 40 ir važiuokite 
iki Baltimores, privažiavę pirmą gatvę—Kresson St, sukite po kai
rei ir važiuokite iki Lombard St.; privažiavę Lombard St sukite 
po kairei ir pervažiavę tiltą laikykitės tiesiai iki Holabird Avenue; 
Čia sukite po kdirei ir mailę ir pusę pavažiavus po kairei pusei bus 
pikniko vieta, o dideli vartai kareivių Camp—po dešinei. Iš mieMto 
galima važiuoti 26th St. karu iki Holabird Avė. Išlipę eikite j. 
vakarus pusę mailes. O busą No. 20 Dundaik reikia imti ant Bal
timore St., ir jis priveža iki jikniko vietee.

P. S. Privažiavus Kresson St. reikia tėmyti orlaivių iškabas, 
kurios tiesiai veda I pikniko vietą.

3 pusi. Laisvė (Liberty) ŠeštacL, birželio (June) 15, 1957



Kolūkiečiai—akademijos 
studentai NoH'Yorto^/ž4jflfc}7lii!in I HELP " WANTED MALE

Lietuvos žemės ūkio aka
demija, didžiausia mokykla, 

. rengianti žemės ūkio speci
al i s t u s respublikai, yra 
Kaune. Kasdien miesto 
gatvėse jūs galite pamatyti 
grupes jaunimo su žaliomis 
kepuraitėmis, kurias puošia 
auksinė varpa. Tai akade
mijos studentai. Vien tik 
šiais metais apie trys tūks
tančiai studentų mokosi jos 
šešiuose fakultetuose, arba 
lygiai 15 kartų daugiau, 
negu ligitarybiniais Taikais.

Akademijos pastate gali- 
, ma sutikti gan daug žmo

nių, kurių amžius, atrodo, 
jau seniai nebe studentiš
kas. Tai ne dėstytojai, ne 
atsitiktinai apsilankę žmo
nės. Tai, savo daugumoje, 
kolūkiečiai — akademijos 
neakivaizdinio skyriaus 
studentai.

Mes susipažinome su kai 
kuriais iš šių kolūkiečių, 
kurie, dirbdami savo tiesio
ginį darbą, kartu mokosi.

štai Vytautas Stanišaus- 
. kas iš “Liepsnos” kolūkio 

(Šiaulių rajonas). Jis —- 
valstiečio sūnus. Prieš dve
jus metus, jam sugrįžus iš 
armijos, kolūkiečiai išrinko 
jį savo artelės pirmininku. 
Sunku buvo iš pradžių jau
nam pirmininkui. Kolekty
vinis ūkis. tvarkomas nau
jais, pažangiais metodais, 
pareikalavo iš savo vadovo 
specialių žinių, o jų nebuvo. 
Vytautas Stanišauskas bu
vo baigęs tik vidurinę mo
kyklą. Ir jis nutarė tęsti 
mokslą. Dabar Vytautas 
jau mokosi antrame kurse.

Mokslo žymūnų, studentų- 
neakivaizdininkų tarpe mes 
taip pat matome Vorošilo- 
vo vardo kolūkio (Pakruo- 
jaus rajonas) pieno fermos 
vedėją Stasę Raškėlytę, 
“Lenino artojo” kolūkio 
(Anykščių rajonas)" sąskai
tininkę Domicėlę Bakuraitę, 
“Tarybinio partizano” že
mės ūkio artelės (Šeduvos 

/ rajonas) pirmininką Joną 
Vasilevičių ir eilę kitų. Vi
si jie yra pirmojo ir antrojo 
kurso studentai, visi jie 
ruošiasi tapti agronomais.

Labai geros nuomonės 
yra akademijos dėstytojai 
apie P. Cvirkos vardo arte
lės (Dotnuvos ra jo nas) 
kolūkietę Vandą Dizmaitę. 
“Ji taps puikiu žemės ūkio 
specialistu,” — šitaip atsi
liepia apie šią mokslo žymu- 
nę Lietuvos žemės ūkio aka
demijos rektorius J. Bula
vas. P. Cvirkos vardo že
mės ūkio artelės nariai ne
seniai išrinko Vandą kolū
kio pirmininku. “Mergina 
rimtai žiūri į gyvenimą, 
uoliai siekia mokslo. Tokia 
kaip reikiant mokės vado
vauti ūkiui,” — šitaip kal
ba apie ją valstiečiai.

Įdomų pokalbį mes už
mezgėme su trečiojo kurso 
studente Ona Jurevičiūte, 
šioji “Lenino keliu” arte
lės (Ramygalos rajonas) 
kolūkietė visai nelauktai 
mums priminė didžiojo kar
vedžio Suyorovo žodžius : 
“Tas, ne kareivis, kuris ne
nori tapti generolu.”

“Šiandien aš eilinė kolū- 
. kiete, bet rytoj-poryt galiu 

tapti ne tik agronomu, bet 
šypsoda- 

\ masi taria ji, o jos rimtos 
akys liudija, kad mergina 
yra giliai įsitikinusi, jog 
jos žodžiai atitinka tikrovę.

—Respublikos žemės ūkio 
akademijos durys atidary
tos kiekvienam kolūkiečiui, 

s - sako neakivaizdinio fa
kulteto dekanas Petras Gul- 
binskas. — Vien šių metų 

. pradžioje į mūsų fakultetą

akademijos 
klau siam e

metų.

buvo priimti 194 nauji stu
dentai. Kitais mokslo me
tais, be abejo, žymiai dides
nis žmonių skaičius stos 
mokytis į pirmąjį kursą.

—Kada pradėjo veikti 
neakivaizdinis 
fakultetas? — 
mes dekaną.

—Nuo 1950
—Ar daug specialistų 

paruošė ir kokios yra mo
kymosi sąlygos?

—Mokslas akademijoje, 
kaip ir kitose respublikos 
mokyklose, — nemokamas. 
Reikia vien' norėti mokytis. 
Per visą laiką, kai pradėjo 
veikti neavaizdinis fakulte
tas, buvo parengti 925 že
mės ūkio specialistai, iš jų 
615 įgijo agronomo specia
lybę, 107 — tapo miškinin
kais, o 203 žmonės virto že
mės ūkio mechanizatoriais. 
Tarp studentų - neakivaiz
dininkų, be eilinių kolūkie
čių, buvo sąskaitininkų, 
brigadininkų, zoo-technikų, 
fermų vedėjų, sandėlininkų 
ir kitų specialybių žmonės.

J. Chlivickas

Roseland* IB

o

ŠIS-TAS
Smagu, kad aidietė L. Valen

tienė grįžo iš ligoninės ir bai
gia pasveikti. Jerry Mikužis ir 
Tony Boy vėl metais ^senesni. 
Aido Choras sudainavo jiems 
ilgiausių metų. J. Keller pa
dovanojo Aido Chorui metali
nę šėpą. Labai ačiū.

Dainuosime kapinėse
A. Petronis priminė, kad 

aidiečiai nepamirštų, jog Aido 
Choras yra apsiėmęs dainuoti 
Lietuvių Tautiškose kapinėse 
birželio 30 d., atžymėjimui 
2-jų metų sukakties kaip mi
rė Frances Petronienė, todėl 
prie jos kapo visi turime būti 
2 :30 popiet, prasidės apeigos. 
Petroniai turi daug draugų 
nevien Chicago,), bet ir kituo
se miestuose ir tikisi, kad bus 
daug dalyvių atžjflnėjimui 
2-jų metų liūdnos sukakties, 
netekus mylimos žmonos, 
sūnums brangios motinos. »

Gavo diplomą *
Tarp 46 studentų, gavusių 

diplomus, kurie baigė Fenger 
vakarinę mokyklą, yra ir af- 
dietė Antoinette Elonis. Ji 
paskirta baigtuvių ceremoni
jose pasakyti kalbą. Garbė A. 
Elonis, kad žengia pirmyn

Išvyko atostogoms
A. ir E. Maziliauskai išvy

ko į Oregon valstiją pas sūnų 
Frank ir dukterį Helen Brown

Ištraukė rankinuką
Mrs. L. Lindsey išėjus iš 

vaistinės 10300 S. Michigan 
Ave., nežinomas vyras ištrau
kė jos rankinuką su $136.

Stato Mokyklą
Prie 96 PI. ir S. Michigan 

Ave., pradėjo statyt Harlan 
aukštesnę mokyklą, kuri kai
nuos $3,250,000. Tikisi pasta
tyt per 18 mėnesių. Mokykla 
bus dviejų aukštų ir bus vie
tos dėl 2,000 studentų. Mo
kyklai vardas duotas atžymė
jimui teisėjo Harlan, kuris 
buvo U. S. Aukščiausio Teis
mo teisėju nuo 1877 iki 1911 
metų. Dan Yla

ir akademiku,”

Chicago; ID.
(Tąsa nuo 8 puslapio) 

prieš šešias savaites buvo at
sikėlę iš Louisville, Ky.

Laužo savininkas Ir miesto 
namų inspekcijos skyrius yra 
atsakomingi už Yates šeimos 
tragediją. Juk praeityje yra 
buvę visa eilė panašių trage
dijų, kur ištisos šeimos žuvo 
lūšnynų gaisruose, senose da
lyse miesto, kur žmones susi- 
kimšę gyvena. O ar buvo pasi
mokinta iš tokių tragediją?x 
Jeigu- jos kartojasi, tai labai 
aišku, kad ne.

Nekantrus

vienam

sėdėjo

Billings] e v ir“ J 

jo keturi maži 
“pistoletukai
Ponas Sherman Billingsley, 

Stork Club savininkas, nakti
niame magistrato teisme prisi
pažino,, kad jis ištraukė pisto
letą ir juomi grasino 
darbininkui-dažytojui, Mur
ray Beskinui, kuris 
prie jo namų laiptų.

Bet tai buvo ne pistoletas, 
sakė i Billingsley,, o “pistoletu- 
l:as’\ tik 25 kalibrų automa
tiškas — “beveik žaislas”. 
Bet .tas “žaislas”, jis pripaži
no, gali nušauti žmogų.

I

Stork Club savininkas taip
gi pripažino, kad tai buvo ne 
vienintelis jo pistoletas. Jis tu
rėjęs dar tris. Vienas jų kur 
tai prapuolęs, nuo jo tapo pa
vogtas. Tad, jis dabar tris 
įteikė teismui ir paskelbė, kad 
bandys apsieiti be šių žaislų.

Billingsley jautėsi ne labai 
gerai turėdamas atvykti į 
naktinį teismą, kur teisiami 
visokiu maži kriminalistai, 
kaip tai valkatos, vagišiai ir tt. 
Su juom buvo ir jo advokatas 
Roy Cohn, tas pats tipas, ku
ris buvo McCarthy vyriausias 
patarėjas. Billingsley parodė 
teisėjui dokumentą, kad, kuo
met jis padavė aplikaciją pis
toleto įsigijimui, po aplikacija 
kaip sponseriai pasirašė tokie 
žmonės kaip FBI direktorius 
Hooveris, gubernatorius De?- 
wey ir Demokratų, partijos 
nacionalinio komiteto tuolai
kinis pirmininkas Flynn.

Bet ir tas nepadėjo, nes nuo 
Billingsley atimtas pistoleto 
turėjimo leidimas.

ELEKTRA UŽMUŠĖ 
SUPERINTENDENTĄ

Pedro Ortiz rastas skiepe 
elektros sudegintas. Policija 
sako, kad jis vandenyje būda
mas bandęs sujungti elektrą. 
Jis ten ėjo superintendento 
pareigas.

Karščiausia diena...
Praeitą trečiadienį buvo 

karščiausia šių metų diena — 
temperatūra siekė beveik 90 
laipsnių. Kadangi taipgi buvo 
gan drėgnas oras, tai buvo la
bai tvanku.

Maudynės 
darytos, bet 
čius žmonių 
liškai”. Ketvirtadienį buvo vė
siau, nors taipgi drėgna ir 
tvanku.

pajūryje dar už- 
nefrienkas skai- 

maudėsi “nelega-

PABĖGĘS VAIKAS GRIŽO 
UŽ 52 METŲ

John Wiall, eidamas šešio-, 
liktus metus, pabėgo nuo tėvų 
iš Brooklyno ir įsirašė 4 laivy
ną. Vėliau jis dirbo visokius 
darbus. Paskiausiu laiku gy
veno Califomijoje. Tik šiomis 
dienomis grįžo į Brooklyną 
pas savo brolį ir seserį, turė
damas 68 metus. •'

Paminėjo savo unijos 
prezidentą

Birželio 10 d. apie 200,000 
International Ladies Garment 
Workers unijos narių pami
nėjo savo unijos prez. Dubins- 
kio 25 metų prezidentavimo 
sukaktį visą pusdienį užšvęs- 
dami.

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokių nors pra
mogų Laisves panamai. 
Prašome pasirūpinti tuomi 
reikalu!

DVIRAČIŲ
Mūsų sandėlis pilnas. Turime 

parduoti Schwinn, Hector, Co
lumbia ir tt. Didysis English 3 
speed Sturmey Archer, $26.95. 
20 inch air tires. Ratai »$24.50. 
Visi dviračiai sutaisomi ir sude
dami. Vakarais, iki 9 v. v. Sek
madieniais iki 5 v. v.
STUYVESANT BICYCLE & TOY 

142 First Ave., N. Y. C.
AL. 4-5200

Kviečiame visus dalyvauti 
LDS piknike

Tai bus paskutinis visoms ir 
visiems priminimas, kad LDS 
piknikas įvyksta šį sekmadie
nį, birželio 16, Kasmočiaus so
de, 91 Steamboat Rd., Great 
Necke.

Pikniko rengėjai yra gerai 
pasiruošę visus 
viešnias tinkamai 
gerai pavaišinti.

Rengėjai tikisi 
piknikų lankytojais* iš plačios 
New Yorko apylinkes, taipgi

svečius ir 
priimti ir

pasimatyt su

Po miestų pasidairius
Pabaigė mokslus

Šią savaitę apie 10,000 jau
nų žmonių New Yorke ir apy
linkėje baigia aukštuosius 
mokslus: ir gauna savo akade
minius laipsnius. Visose aukš
tose mokslo įstaigose, kaip tai 
Columbia universitete, New 
Yorko universitete, penkiose 
miesto kolegijose ir k t., pra
vestos akademinės ceremoni
jos, per kurias mokslus baigę 
studentai ir profesoriai dėvi 
tradicinius juodus akademi
nius kostiumus.

SUŽEISTI 34 MOKINIAI
Bronxe veždamas mokinius 

iš mokyklos-busas susidūrė su 
gazolino troku. Sužeisti 31 
mokiniai.

Labiausiai patikima firma siuntimui paketų i Sovie
tų Sąjungą, Latviją, Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu 

muitu, ir garantuotu pristatymu, yra
PARCELS TO RUSSIA, INC., 

1530 Bedford A ve., Brooklyn 16, N. Y.
Mūsų firma taip suorganizuota, kad kiekvienas siunti

nys yra išsiunčiamas i 2-3 dienas ir pristatomas j 6-8 sa
vaites. Paketai oro keliu pristatomi į 8-10 dienų.

Jūs galite pasiųsti naujus arba naudotus drabužius, maisto pro
duktus, visokių' rūšių vaistus, siuvamas mašinas, akordionus ir kitką. 
' Mes garantuojame grąžinamąsias kvitas su priėmėjo parašu. Mūsų 
firma atdara kasdien, įskaitant sekmadienius, nuo 9:00 A. MĮ iki 
6:00 P. M. šeštadieniais nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.

Mūsų Telefonai: IN. 7-7272 ir IN. 7-6465

MŪSŲ SKYRIAI
NEW YORK CITY
78 Second Ave.
New York 3, N. Y.
ORchard 4-154<si
DETROIT J
11601 Jos. Camphu Ave. 
Detroit 12, Midi.
TOwnsend 8-0298

Mes 
paskirų 
Jei 

HARTFORD
651 Albany Ave
Hartford, Conin.
Chapel 7-5164

esame autorizuoti per INTOURIST organizuoti išvykas dėl 
asmenų ir grupių iš Jungtinių Valstijų į Sovietų Sąjungą, 
norėtumėt aplankyti Sovietų Sąjungą, kreipkitės į mus.

1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N.
Telefonai: IN. 7-7272 ir IN. 7-6465 

? f..........................  ..................U- ■ ■ ■ - -................................................—

jūs

PARCELS TO RUSSIA, INC

NEW YORK iIR NEW JERSEY APYLINKĖ

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
3-sios Apskrities ir Kuopų

PIKNIKAS
Daug įvairumų, skanūs užkandžiai ir gėrimai

Įvyks Sekmadienį

Birželio 16 June
Prasidės 1-mą valandą popiet

Steamboat Inn Park
91 Steamboat Rd., Great Neck, N.

Tuojau užsisakykite vietą btlsu važiuoti p šį pik
niką. Busas iš Williamsburg išeis nuo Lituanica 
Skvero 12 :30. Iš Richmond Hill busas išeis nuo Li
berty Auditorium 1-mą valandą popiet. Kelionė tik

i $1.50 į abi pusi (round trip).

ir iš New Jersey valstijos.
Oro biuras pranašauja gra

žų savaitgalį, kuriame saulė 
žeme ritinės. Tai bus labai 
smagu piknike praleisti , ke
lias valandas ir tyru oru pa
kvėpuoti.

Piknikas prasidės 1 vai. po 
pietų. Tai bus pakankamai 
iaiko iki vėlyvo vakaro sma
giai su draugais paviešėti.

Rengėjai

Lengvesnės uniformos?
Karščiams ateinant, New 

Yorko eilinių policininkų są
junga vėl pradėjo kelti leng
vesnių uniformų klausimą. 
Daugelyje Amerikos miestų 
policininkai vasaros metu dė
vi lengvus baltus marškinius, 
o čia jie turi dėvėti gan sun
kius mėlynus marškinius, daž
nai net su kaklaryščiu. Polici
ninkai sako, kad aukštesni 
policijos pareigūnai, dirbą at
šaldyto oro raštinėse arba va
žinėją automobiliuose, gali 
būti bile kaip uniformuoti ir 
patenkinti, bet eilinis polici
ninkas, kuris turi ilgas valan
das budėti gatvių kryžkelyje, 
vasaros metu tikrai kenčia...

PHlLĄDELPIIIA 
832 North 7th St. 
Philadelphia 23, Pa. 
WA. 3-1747
CHICAGO
3741 W. 26th St. 
Chicago 23, Ill.
NEWARK
263 Market St. 
Newark, N. J. 
Market 2-6937
LOS ANGELES 
121 So. Vermont St. 
Los Angeles, Calif. 
Dunkirk 5-6550

Meteskio nėra, 
bet bornbi/ yra...

J u rgis Mil i ausk as-G eorge 
Metesky, taip vadinamas pa
mišęs bombininkas”, saugiai 
uždarytas kriminaliniai pami
šusių beprotnamyje Beaconė, 
New Yorke. Jis rimtai serga 
džiova ir kelios savaitės buvo 
skelbta, kad jis ilgai negy
vens, bet dabar sakoma, kad. 
jis kiek pagerėjo.

Vienaip ar kitaip, jis užda
rytas. Bet štai pasirodo, kad 
ne jis vienas bombininkas, nes 
policija Pennsylvanijos gele
žinkelio sotyje rado bombą, 
tam tikrą vamzdį, visai pana
šu į tas, kurios būdavo ran
damos ir kurias Metesky pri
sipažino padėjęs.

Policija dabar susirūpinu-si, 
ar tik neatsirado koks tai hi
tas Meteskio “Įpėdinis”, kuris 
pradės tą visą dalyką iš naujo.

GAISRAS PRIVERTĖ
8 ŠOKTI PRO LANGĄ

Borough Park name kilęs 
gaisras taip greit išsiplėtė, 
kad ten gyvenę 8 žmonės sku
botai turėjo šokti pro langą 
•laukan. 21 asmuo liko be 
stogės.

pa-

kai

SERGA
Juozas Kovas vis dar 

ligoninėje

Jau ketvirta . savaitė 
Juozas Kovas randasi 
liamsburg General ligoninėje, 
757 Bushwick Ave., Brooklyn, 
N. Y. Jis serga leukemia liga. 
Skundžiasi, kad jį labai var
gina kosulys, ypač naktimis, 
dėl kosulio negali miegoti, 
šią savaitę jam labai skauda 
galvą, negalįs nė skaityti.

Prieš tris savaites Kovas 
pasidavė į ligoninę tik keliom 
dienom dėl kraujo įleidimo. 
Tačiau po kraujo • įleidimo 
(jau per keletą kartų buvo 
Įleista) sveikata nesitiaiso, ei
na blogyn.

Dabar kasi antra diena Ko
vui X-ray - spinduliais gydo 
plaučius, norima sulaikyti ko
sulį. Bet ligonis sako, kad nuo 
tų X-rą^ ^yd?jnų jis dar dau
giau* (costi?'iV/daugiau skauda 
krūtine /

Juozas sako, jog pagijimui 
progos jis nematąs ir mirti ne
sibijąs, bet kosulys ir galvos 
skaudėjimas nepakenčiamai 
jį įvargino.

Kovas yra rūme 201. Lan
kymo valandos kasdien nuo 
2 iki 4 popiet, vakarais nuo 7 
iki 8; sekmadieniai nuo 2 iki 
4. Juozas džiaugėsi, kad lan
kytojų užeina kasdieną. Jis 
atrodo stiprus, su lankytojais 
pasikalba ir pajuokauja.

P. B.

LAIMĖJO $52,968 UŽ 
GALVOS SUŽEIDIMĄ

Mrs. Meta Ensleiri teisme 
laimėjo $52,968 už galvos su
žeidimą Pennsylvanijos gele
žinkelio stotyje. Keltuvui su
gedus ji smarkiai galvą susi
žeidė.

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

PARDAVIMAI
Nauji ir mažai vartoti vyrų kos

tiumai, paltai, batai ir baltiniai. Ga
lite nusipirkti sau, arba pasiuntimui 
užjūrio. Kainos labai prieinamos 
Pertaisymai veltui. LUTA CLOTH
ING, 599 W. 187 Street, (nuo St. 
Nicholas Ave.) IRT 191st. St. <

Jūsų mylimieji ilgai nepamirš 
,to puikaus vasaros gamtos grožio? 
Europiška atmosfera. Turime šei
mynoms vasarnamius už prieina
mą kainą, $600 už sezoną. Cabins, 
motels, dienomis ir savaitėmis. 
Rašykite ar telefontiokite.

COLD SPRING LODGE 
Big Indian, Ollverea, N. V. 

Pine Hill 8115

4 pu#]. Laisve

Vyrų—15. Parduoti ice-cream. ’
Amžius nedaro skirtumo. Taipgi« 
kolegijos bernai. $10 iki $15 į die. 
ną. Karštesnės dienos, geresnis už
darbis. Apie 6 mėn. darbas. Mes 
duodame įrankius. Patyrimas ne
reikalingas. 426 W. 46th St., N. Y. Q

(112418)

MISC. ADS

1955 A. C. 3 yard shovel-dozer. 
H. D. 15. Privatiškas savininkas. 
Daugelį metų gerai ištarnavęs, gera
me A-l mechaniškame stovyje. Ge
ras pirkinys. VI. 9-7160. Ozone 
Park, L. I.

(112-118)*

BUSINESS OPPORTUNITIES

BROOKLYN, N. Y. Laundromat— 
ir Dry Cleaning, kilnesnė vieta 
Flatbush. Savininkas dėl nesveika- 
vimo negali vesti dirbtuvės, turi 
parduoti Kaina $7,000, tai barga-* 
nas.

Te). UL. 9-2565
1 (113-119)

OCEANSIDE, L. L, Auto viršų, fen
derių taisymo ir užbaigimo dirbtu
vė, 2,500 ketv. pėdų, 1 blokas nuo 
ligoninės, per 18 metų tame biznyje, 
taip vadinamame Drive in— Drive 
out. Parduoda privatus savininkas. 
Ilgų metų lysas. Prieinama kaina. 
Šaukite: RO. 6-9452. (113-119)

BAR & GRILL, Greenpoint, Brook
lyn, savininkas atsistatydina. 17 
metų kai įsteigtas. Tinkama pusi- • 
nin’kams, šeimai arba individualui. 
$3,000. Reikalinga užmokėti viską 
cash. Privatus pardavėjas. Pama
tykite persitikrinimui. SH. 3-8311, 
Brooklyn, N. Y. (116-117? *

WHITE PLAINS, N. Y., gerai įsi
steigęs .restaurantas fabrikų sekci
joje, daro gerą biznį. Patyręs asmuo 
gali daryti gerą pragyvenimą. Pri
vatus savininkas parduoda nupigin
tai. Persitikrinkite. WH. 6-9856.

(116-118)

STATIONARY—-LUNCHEONETTE 
naujas frontas, prieš mokyklą, pil
nai aprūpintas tavoru, 3 rūmai gy
venimui, E. N. Y. sekcijoje. Daug 
žmonių ir didelis trafikas. Liga 
verčia parduoti. Maišyti klientai. 
Puikus pirkinys. Ratner, 2768 Pit
kin Ave., Brooklyn, N. Y. AP. 7- 
4582. (116-122)

Teatruose ♦
“Inherit the Wind”‘ pažan

gaus turinio drama, kuri vai
dinama National teatre, turi 
didelio pasisekimo. Po Paul 
Muni ir Melvin Douglaso vy
riausiose rolėse, dabar vyriau
sioje rolėje Ed Begley — ir 
kritikai sako, kad jis puikiąi 
P asi ro d o>- - ,, .

?Thę Diaryof Ąnne' Frank” 
vaidinama New Yorke pasku
tinę savaitę. Tas veikalas bu
vo statytas per dvejus motus. 
Dabar ta pati trupė su tuo 
veikalu vyks į kitus miestus.

♦ ♦ ♦

Helen Hays teatre rodomas 
Eugene O’Neil veikalas “Long 
Day’s Journey Into the 
Night”. Veikalas turi tokio 
pasisekimo, kad biletus dabar 
galima gauti tik dviems mene-' 
siais iš anksto.

Buvęs teisėjas areštuotas y , 
už girtuoklystę

Advokatas J. Roland Sala, 
buvęs teisėjas, uždarytas į ka
lėjimą išsipagii iojimui. Gilta
me stovyje būdamas jis vairu-’ 
vo automobilį ir pakliuvo bė
don. ■

NEVAŽIUOKITE AKLAI 
išklebusiais ratais, netvarkiais 
stabdžiais, tas stato į pavojų 
kiekvieno ir jūsų pačių gyvybę. 
Perbudavojame motorus, ištiesi
name ratus, sutvarkome stab
džius etc. Žemos kainos. Turime 
daug patenkintų kostumerių.

R. H. SCHW EIZER 
82-74 48th St., Long Island City 

. Tel. RA. 1-5153
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