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KRISLAI
Po festivalio.
Vienoje.
Vokietijoje.
Į Belgradą.

R. M i žara

SUSITARĖ DEL KETURlŲ DIDŽIŲJŲ KONFERENCIJOS
E

Tarybų Sąjungos vadai vyks Vėl pradeda
LMS festivalis, vykęs pas 

mus per dvi dienas, buvo 
spalvingas, buvo gražus.

Festivalis, galima sakyti, 
buvo lietuviškos dainos fes
tivalis: chorai, solistai, pa
skyros trupės dainininkų 
davė gražių numerių, kurių 
klausytojai ilgai nepamirš.

Buvo nemaža svečių ir iš 
toliau — visiems ši šventė 
labai patiko, visi išsivežė

Kaipgi rengėjai jaučiasi?
LMS pirmininkas R. Ba- 

ranikas pilnai pasitenkinęs.
Pasitenkinusi sekretorė 

M. Stensler ir kiti.

Bendrai praėjęs savait
galis buvo ūpingas visiems 
galvojautiems, taika besi- 
sielojautiems žmonėms.

Vienoje buvo pasirašyta 
sutartis su Austrija, ši ša
lis tampa pilnai nepriklau
soma. Svarbiausia: Austri- 

* ja pasižadėjo būti neutrale, 
tok‘ia, kaip Šveicarija.

Isa Vienos pranešama, 
kad po septyniolikos metų

konferuoti su jugoslavais
Bulganinas, Chruščiovas, Miko j anas 
susitiks su Titu, sieks geresnių santykių

Maskva.—Kaip buvo pra-1 slavija “nemainys savo ro-!

skiepijimus 
prieš polio 

New Yorke skiepijimą 
pradės ketvirtadieni

Konievas bus 
bendro štabo 
komandierin
Socialistinės šalys 
jau turi savo štabą

jų šalis tampa nepriklauso-, |)artijos organas
ma, laisva ir neutrale.

Iš Washingtono ateina to
kios žinios, kad mūsų ša
lies valdančiuosiose rate
liuose prieita prie tokios iš
vados: Tarybų Sąjunga ti
krai trokšta taikos, tikrai i 
nori baigti šaltąji karą.

Vadinasi. įsitikino tuo 
jau ir neviernieji tamošiai.

Dabar Tarybų Sąjungos 
vyriausybė jau atvirai sa
ko, kad ji darbuosis už tai, 
idant Vokietija būtų apvie- 
nyta ir kad Vokietija bū
tų neutrale, tokia, kaip 
Austrija.

Jeigu tai pavyktų pa
siekti, tai taikos šalininkii 
laimėjimas būtų didelis.

IRet Adenaueris nenori

nešta praeitos savaitės pa
baigoje, aukščiausieji Tary
bų Sąjungos vadai tarsis 
su Jugoslavijos valdžios 
galvomis apie geresnius 
santykius tarp tų dviejų 
šalių. Tam tikslui Tarybų 
Sąjungos premjeras Bul
ganinas, komunistu parti
jos sekretorius Chruščio
vas, vice - premjeras Miko
janas ir vice - ministras už
sienio reikalams Gromyko 
vyks šio mėnesio pabaigoje 
į Belgradą, kur konferuos 
su Titu, Kardelij ir kitais 
jugoslavų vadais.

“Pravda” sako, kad tuo
se pasitarimuose busj sten
giamasi pagerinti 'santy
kius tarp TSRS ir Jugosla
vijos pasaulinės taikos la
bui. Panašiai išsireiškia ir 
Jugoslavijos vai d a n č i o s

; “Borba.”
Jugoslavija neutrališka
Tito pasakė kalbą Puloje, 

Adriatijos jūros uoste, kur 
dalyvavo masiniame mitin
ge. Tito sakė, kad pasita
rimai su Tarybų Sąjungos 

: vadais bus svarbus žingsnis 
' dėl pasaulinės taikos užti
krinimo. Jis sakė, kad Ju
goslavijos atskilimas 1948- 
tais metais nuo kitų socia
listinių kraštų buvo “dide- 
le nelaimė jiems, lygiai Ambasadorius prarado 

.• kaip mums.” Jis sakė, kadi 
dabar reikia pamiršti pra
eiti ir galvoti vien apie at
eitį.

Bet Tito pabrėžė, kad 
Jugoslavija nelinkusi tapti 
socialistinių kraštų bloko 
nare, kokia buvo iki 1948 
metų. Jis sakė, kad Jugo-

neu-
trališka.” Jis sakė, kad 
santykiai su vakarais liks 
geri.

Tarybinių vadų nutari
mas važiuoti į Belgradą iš
šaukė nemenką sensaciją 
pasaulyje. Vakaruose ma
noma, kad jugoslavai ir So- j 
vietai iš anksto susitarė 
daugeliu klausimų, kitaip 
tas važiavimas nebūtų pra
vestas.

Ei sen h o- 
apleido

New Yorkas. — Valdžios 
sveikatingumo organai pa
skelbė, kad daktaro Saiko 
skiepai priešparalyžių “du- 
beltavai peregzaminuoti” ir 
atrasti tinkamais skiepiji
mui. Skiepijimas vėl prasi
deda šią savaitę, New Yor
ke ketvirtadieni. <•

New Yorko mieste ir vals
tijoje yra 706,000 vaikų, 
kurie turi teisę gauti Sai
ko skiepus veltui, per savo 
mokyklas. Tai pirmojo ir 
antrojo skyriaus vaikučiai. 
Pakankamai skiepų d ė 1 
600,000 vaikų jau užtikrin
ta. Į New Yorką skiepus 
pristato Detroito Parke, 
Davis & Co. vaistų gamy-

T • • 1 1 • • L-* — jį * 1 • Indija ir Pakistanas ves
Vaka- derybas Kašmiro klausimuJis^ nori, kad ji būtu mili- 

tariniame bloke su 
rais.”

Tačiau Adenaueris amži
nai nebus valdžioje. Pa
galiau, jis jau yra seno am
žiaus, anksčiau ar vėliau 
dievulis ir jį pasišauks 
save.

pas

yraDidžiai reikšmingas 
kitas Tarybų Sąjungos 
riausybės mostas: Chruš
čiovas, Bulganinas, Gromy
ko ir Mikojanas vyks į 
gradą, vyks tartis su 
valdžia.

Ko gi ten jie vyks?
Jie ten vyks tartis

sudarymo su Jugoslavija 
geresnių santykių, kad bū
tų toliau 
pavojus.
kos'.

Bel-
Tito

dėl

New Delbi. — Indija ir 
Pakistanas atnaujino dery
bas dėl Kašmiro srities, dėl 
kurios ginčai vedami jau il
gokas laikas. Prie naujų 
derybų privedė karinis su
sirėmimas praeitą savaitę, 
kuriame 11 pakistaniečių ir 
keli indai žuvę. Abi pusi 
nutarė, kad ką nors reikia 
daryti, kad išvengti tokių 
susirėmimų ateityje.

Pakistanas paskelbė, kad 
baus savo karius, kurie 
atsakomingi už susirėmi
mą, — jeigu pasirodys, kad 
taip buvo.

nustumtas karo 
Jie tarsis dėl tai-,

sakysime, ir Ju- 
būtų galima pa- 
neutraliu tautu c v

goslaviją
kreipti į
bloką, koks didelis būtų tai
kos šalininkų laimėjimas!

Kitais žodžiais: praėjusį 
savaitgalį žinios teikė žmo
nėms optimizmo, — opti
mizmo, kad karo šalinin
kams laikai sunkėja, o tai
kos šalininkams jie lengvė
ja.

Tikėkime, kad kovotojai 
už taiką bus laimėtojai!

Au stri j os 11 epriklau somyl >es 
sutartis taipgi patvirtinta

Dėl smulkmenų dar nesusitarta; Eisenhotveris 
vyks Europon, konferuos su Bulganinu, kitais

ru ir dalyvautų KeturiųViena. — Dulles, Moloto-Į 
vas, Macmillanas ir Pinayj Didžiųjų konferencijoje, 
susitarė dėl Keturiu Di- i 
džiųjų konferencijos.
kiu būdu Eisenhowerio ■
Bulganino - Edeno - Faure! dienomis Britaniją atstovą- 
susitikimas artimoje atei- i vo Churchillas, paskutinė- 
tyje yra nutartas dalykas.: mis Attlee, nes darbiečiai 
Jeigu ten nebus vieno ketu- tuo tarpu laimėjo rinki
nių minėtų, tai Edeno. Tas 
atsitiktų, jeigu konservato-'

(Praeito karo pabaigoje 
T0-1 Potsdame Keturių Didžių- 
'j -ijų konferencijoje pirmomis

rinkimus. Darbiečių vadas' 
Attlee tada taptų premje-1

Generolas L. Collins jaučiasi 
atlikęs savo misiją Vietname

Saigonas. — Generolas 
Lawton Collins, kuris per 
šešių s mėnesius buvo spe
cialiu prezidento 
werio pasiuntiniu,
Pietini Vietnamą. Jis sakė, 
kad jaučiasi . atlikęs savosios vaistų firmos tai]) 
misi ją . Kokia ji buvo, jis i sivėlavo su tų skiepų 
neaiškino plačiai, nesakė, myba. 1___
kad ji buvo Amerikos įta- paj buvo laikomi’ stikliniuo- 
kos sustiprinimas francūzų | se buteliuose su netinka- 

mais metaliniais uždangais, 
kurie paveikė blogąi pačius 
skiepus. Apie 10 milijonų 
vienetų to skiepo teko vi
sai sunaikinti, kuomet pasi
rodė, kad jie pagedo. Dau-1 
giausia Saiko skiepo dabai' 
siunčiama į pietines valsti
jas, nes ten polio sezonas 
jau prasidėjo.

neaiškino plačiai, nesakė,

Įtakos sąskaitom
Paviršutiniškai, betgi, vi 

si nesutikimai atrodė su 
lipdyti. Aerodrome ji pa 
lydėjo amerikiečių, francū 
zų ir pietvietnamiečių ka 
rininkai.

17 svarų,—derybose
Viena. — Amerikos am

basadorius Austrijoje L. E. 
Thompsonas sako, kad jis 
taip sunkiai darbavosi di
plomatinėse derybose dėl 
Austrijos sutarties, jis pra
rado 17 svaru savo svorio.

Jis sakė, kad diplomati
nės derybos, ypatingai de
rybos dėl tokio svarbaus 
klausimo, yra geras būdas 
suliesėti...

Ponia Luce maišosi Italijos 
vidujinės politikos reikale

Roma. — Kairieji socia
listai ir komunistai Ita
lijos parlamente kaltina, 
kad Amerikos ambasadorė 
Clare Booth Luce maišosi 
Italijos vidujiniuose reika
luose. Tie deputatai cita
vo pranešimus iš Washing
tono, kad ponia Luce pata
rė valstybės departmental 
sumažinti pagalbą Italijai, 
kadangi nauju preziden
tu išrinktas kairiasparnis 
krik ščionis - demokratas, 
Gronchi. Italijoje viešpa
tauja įsitikinimas, kad 
Scelbos dienos - yra suskai
tytos, nežiūrint, kiek jam 
negelbėtų Luce._________

ORAS NEW YORKE 
Apsiniaukę, vėsiau.

Jau iškelta, kodėl kai kū
pa-

Maršalas Konievas
Varšuva. — Tarybų Są

junga, Lenkija, Čekoslova
kija, Vengrija, Rumunija, 
Bulgarija, Albanija ir Vo-

Vakarinio pakraščio žvejai 
nenori atomiškųjų sprogimų I

San Francisco. — Cali- 
fornijos žvejai atsikreipė į 
valdžią su prašymu, kad 
nebūtų pravesta atominių 
povandeninių sprogimų Ra
miajame . Vandenyne prie 
mūsų krantu. Eillė komer
cinių žuvininkystės sąjun-

myba. Pasirodo, kad skie-

Yucca Flat. — Civilinės 
Apgynos vedėjas Vai Pe
terson sako, kad atominis 
sprogimas buvo “grožio re
ginys.”

Kviečia Robesoną dainuoti 
tarybiniame Othello filme

New Yorkas.—Paul Robe- 
sonas gavo kvietimą iš So-' 
vietų Sąjungos atvykti ten 
ir lošti Othello rolę tarybi
niame filme. Robesoųas tą 
rolę vieną kartą lošė Ame
rikos teatre.

Tarybinis Mosfilm direk
torius Sergiejus Juškevi
čius kvietime sako, kad jis 
nežino tinkamesnio daini
ninko tai rolei visame pa
saulyje. Robesonąs dabar 
padavė valstybės depart- 
mentui prašymą dėl paso. 
Bet ar išvažiavimo pasas 
jam bus duotas, labai abe
jotina. ,

Džiaugsmas Austrijoje

tinė Respublika praeitos sa
vaitės pabaigoje pasirašė! 
po sutartimi sudaryti vie-į 
ningą karinio apsigynimo

gų taipgi išreiškė savo su- • — • • • • Isirūpinimą rengiamais 
sprogdinimais.

Sardinių žvejybos sąjun
gos sekretorius George J. 
Christo sako, kad valdžia 
negali rasti vietos “toli nuomaršalas Konievas . Konie

vas buvo vienas svarbiausių' 
vadų nacių sumušime pra- 
eitame pasauliniame kare. ■

Rytų Vokietijos dalyva-1 
vimas bendrame štabe pa-i 
liktas ateities sprendi-J 
mams R. Vokietijos pi em-1 Stakjardų darbininkai

! už šaltojo karo galą
Chicago. — United Pack

inghouse Workers unijos 
(UPW-CI0) 450 delegatų 
priėmė rezoliuciją, sveikin
dami ateinančią Keturių 
Didžiųjų konferenciją. Re
zoliucijoje sakoma, kad 
A m e r ik o s organizuotoji 
darbininkija nori šaltojo 
karo galo, gerų tarptauti-, 
nių santykių. J

Rezoliucija buvo priimta 
tos unijos politikos suva
žiavime, kur nustatomos 
gairės ateities veikimui. 
Ten taipgi buvo tartasi 
apie vienybę su AFL mėsi
ninkų unija, prie kurios 
priklauso dalis stakjardų 
darbininkų. Tos unijos, 
Amagamated Meat Cutters, 
atstovas Patrick Gorman 
sveikino UPW - CIO suva
žiavimu, v

jeras Grotewohl savo kal
boje pažymėjo, kad jo ša
lies siekis lieka suvienyta, | 
neutrališka ir neginkluota 
Vokietija. Jeigu tokia vie
nybė būtų įgyvendinta, tai 
visokios sudarytos sąjun
gos liktų negaliojančiomis.

Išvada daroma, kad Ta
rybų Sąjunga ateinančiuo
se Keturių Didžiųjų pasi
tarimuose bandys dar kar
tą paveikti dėl Vokietijos 
vienybės. Jeigu iš to nie
ko neišeis, Rytų Vokietija 
prisidės prie Konievo vado
vaujamo bendrojo štabo.

o/.kiuj; miiči.s mus ui įjoję j . . v . . 
Viena. — Ryšyje su Aus-Į l°<le,

trijos nepriklausomybės su
tartimi, šalyje viešpatauja 
didelis džiaugsmas. Vieno
je gatvėse vyksta šokiai, 
alinės ir kavinės pilnos 
žmonių, griežia muzika ir

Denverio komunistu byla 
jau eina prie pabaigos

Denveris. — Septynių ko
munistų byla eina prie pa
baigos. Jie teisiami po 
Smitho aktu. Teisme prieš 
k o m u n i s t u s liudijo • FBI 
agentas Frederick r Lee 
Heuser, kuris iki šiol buvo 
komunistų partijos narys ir 

Komunistų 
partija jį išmetė.

Heuser is dirba 
Smelter Works 
kur darbininkai 
rolę sutiko tokiu 
juom nesikalbama, ni ekas

I su juom neturi reikalo.

Garfield 
liejykloje, 
jo šnipo 
būdu: su

ninkystės linijų.” Tokios 
vietos nėra, sakė jis, ir 
s p r o g i m a s v išvien būtų 
kenksmingas žvejybai.

Saigonas. — Premjeras 
Diemas panaikino specialią 
Bao Dai “imperišką” gvar
diją.

Washingtonas. — Atsto
vų butas 382 balsais priešO 
patvirtino prezidento Ei- 
senhowerio reikalą u j a m ą 
biudžetą.

mus.)
Iš pranešimų aišku, kad 

1 apie detales dar nesutarta, 
i Nesusitarta dėl vietos, tiks- 
I lios datos ir tt. Anot New 
Yorko “Times,” Sovietai 
pageidautų, konfe r e n c i j ą 
laikyti Vienoje. Amerikie
čiai jau dabar nori ją lai
kyti Šveicarijoje, bet ne Že
nevoje, o Bazelyje arba ki
tame mieste.
Austrija bus neutrališka
Keturi užsienio reikalų 

ministrai pasiekė susitari
mą ir dėl Austrijos nepri
klausomybės, ir sutartis bu
vo pasirašyta. T&r. Sąjun
gos Molotovas pasiūlė, kad 
“Tarybų Socialistiniu Res
publikų Sąjungos, Jungti
nių Valstybių, Britanijos ir 
Prancūzijos valdžios laiko
si nusistatymo, kad Austri
ja lieka pastoviai neutra
liška, panašiai, kaip savo 
santykiuose su užsieniu yra 
Šveicarija.”

Vakaru ministrai su tuo 
sutiko. Galutiniame pasi
tarime kartu su keturiais 
didžiųjų jėgų ministrais 
dalyvavo ir Austrijos už
sienio reikalų ministras 
Pigi.

Kada Molotovas atskrido 
Vienon iš Varšuvos, aero
drome jį sutiko Austrijos 
užsienio reikalu ministras, 
Indijos ambasadorius ir di
plomatiniai atstovai iš so
cialistinių kraštų.

Demonstracijos Saigone už 
lai, kad pašalintu Bao Dai

Saigonas.—čia Įvyko de
monstracijos už “imperato
riaus” Bao Dai visišką pa
šalinimą. Bao Dai, kaip ži
nia, dabar gyvena Prancū
zijoje, bet skaitosi Pietinio 
Vietnamo karalium - impe
ratorium. Kelios savaitės 
atgal, kuomet Pietiniame 
Vietname virė pilietinis ka
ras, premjeras Dienias jau 
buvo paskelbęs, kad neklau
sysiąs Bao Dai, bet paskui 
apsivertė ir vėl pradėjo jį 
pripažinti.

Manoma, kad dabar, kuo
met Diemo pusė laimėjusi, 
jis vėl bandys Bao Dai at
sikratyti. Demonstracijos 
esančios valdžios įkvėptos. 
Jose buvo nešamos naujos 
“res publikietiškos” vėlia
vos.
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Susivienijimui Lietuvių! 
Amerikoje šiemet sukanka 
70 metu. Aišku, tai pati se
niausia lietuvių organizaci
ja Amerikoje. Seniausia, 
tačiau narių skaičiumi ji 
neauga, o vis puola žemyn.

Gyvuoti per 70 metų or
ganizacijai ir turėti apie 
12,000 narių nėra jau labai

LIETUVIŠKOS SPAUDOS SAUGYKLA
(Lietuvos Knygų rūmų įsteigimo 10-ųjų metinių proga)

Sukako 10 metų, kai buvo įsteigti Lietuvos Knygų 
rūmai—įstaiga, kurios pareiga yra vykdyti valstybinį 
visų respublikoje leidžiamų spaudos veikalų registra
vimą, v

Metai iš metų Lietuvoje didėja visų mokslo šakų 
literatūros leidimas lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis 
Per dešimtmetį nuo 1944 metų iki 11954 metų buvo iš
leistos 9,707 pavadinimų knygos 74,158,600 egzempliorių 
tiražu. Vien pereitais metais išleista 1,760 pavadinimų 
knygos, kurių tiražas sudarė daugiau kaip 17 milijonų 
egzempliorių..

Suprantama, kad skaitytojui įdomu žinoti visą dau
gybę išleistos ir leidžiamos literatūros, turėti visada 
tikslią, pilną ir savalaikę informaciją apie visas išeinan
čias knygas. Visų pirma, tokia informacija ypač rei
kalinga didelei bibliotekų darbuotojų armijai. Reikalin
gi bibliografiniai žinynai, vadovai, sistemingai orien
tuojantieji bibliotekininką ir skaitytoją apie knygų 
turtą, v

įrašyti.
m.

ša
šu-

garbinga.
Šiuo metu, jau kelintą 

mėnesį, SLA skelbia vajų 
naujiems nariams 
Skaitome Tėvynėje (š. 
geg. 13 d.):

“SLA vadovybė visas 
vo jėgas ir rūpesčius
kaupė prie dabar vykstan- 

% čio vajaus, pakviesdama į 
talką kuopas ir narius. Ta
čiau neturime apgaudinėti 
savęs ir neslėpti nemalo
nios tikrovės, kad pradėtas j 
vajus nevyksta taip, kaip, 
buvo laukta ir tikėtasi. Dar į 
neturime pagrindo didžiuo-j 
tis ar džiaugtis pasiektais 
rezultatais, nes jie yra ma
žesni nei kuklūs. Todėl su 
apgailestavimu reikia pasa
kyti, jog nemaža nusivyli
mo sukėlė kai kurios kuo-

daug žmonių?
Ar tai nėra SLA narių 

atšaldymas nuo savo tau
tos, nuo Lietuvos?

Norint plėtoti lietuvybę, 
skiepyti ją SLA nariams, 
kad pastarieji dėtų pastan
gų lietuvybę išlaikyti, rei
kia apie Lietuvą ir lietuvių 
tautą, kuriančią naują, gra
žų, kultūrišką gyvenimą, 
visai kitaip rašyti. Reikia 
pažymėti tai, kas Lietuvoje 
yra gražaus, gero, kultū
ringo. Tenka informuoti 
narius apie didžiausias lie
tuvių tautos pastangas kul
tūrai, mokslui ir ekonomi
niam gyvenimui pakelti 
aukštyn.

Bet Tėvynė to nedaro.
Pasisamdžius lietuvių 

tautos atmatą, SLA vado
vybė leidžia jam plūsti, nie
kinti naująją Lietuvą. Tuo 
būdu ji atstumia nuo SLA 
žmones. Tuo būdu ji atgra
so jaunus amerikiečius lie
tuvius nuo SLA.

Pradedant nuo 1947 metų, Rūmai leidžia “Knygų 
metraštį,” kuriame teikiamos žinios apie visą literatūrą, 
išėjusią respublikoje per metų ketvirtį. Kas mėnuo, 
pradedant nuo 1949 metų, Knygų rūmai leidžia “Žur
nalu ir laikraščių straipsnių metraštį,” kuris informuoja 
skaitytoją apie periodinių leidinių turinį. Per 5 metus 
jame užregistruota daugiau kaip 9 tūkstančiai straips
nių, žinučių ir kitos medžiagos. Kaip jo priedėlis lei
džiamas “Recenzijų metraštis,” kuriame per tą laiko 
tarpą užregistruota apie keturis tūkstančius recenzijų 
knygoms, kinofilmams ir spektakliams.

Kiekvienas, net ir, atrodytų, pats nežymiausias vei
kalas vienu egzemplioriumi atsiunčiamas į Knygų rū
mus. Čia šis egzempliorius saugomas “amžinai.” Jo 
skaitytojais gali tapti tolimi palikuonys, kuriems jis 
bus labai brangi mūsų dienų istorijos dalelė.

Šiuo metu Rusų fonduose surinkta daugiau kaip 
200,000 egzempliorių veikalų. Be tarybinio laikotarpio 
literatūros, čia yra daug senų spaudos leidinių, retų ir j 
vertingų knygų, periodikos. •

Knygų rūmai teikia nuolatinę paramą augančiam 
respublikos bibliotekų tinklui. Nuo 1946 metų jie lei-, 
džia anotuotas spausdintas korteles knygoms. Tai la
bai padeda bibliotekininkams sudaryti katalogus ir va
dovauti skaitymui. Jas išsirašo ne tik respublikos bibli
otekos, bet ir stambiausios Tarybų Sąjungos bibliotekos.

Dar vienas svarbus Knygų rūmų veiklos baras — 
bibliografinių žinių teikimo darbas, vykdomas pagal ge
neralinę kartoteką, kurioje surinkta jau daugiau kaip 1 
milijonas kortelių. Generalinė kartoteka teikia biblio
grafinių žinių ne tik apie nacionalinę literatūrą, bet ir 
apie visų Tarybų Sąjungos tautų literatūrą.

Svarbią vietą Rūmų darbei užima einančios spau
dos statistika. Ji įgalina giliai analizuoti literatūros 
leidimą respublikoje tematikos, paskirties, kalbos ir kt. 
požiūriu.

Naujai išleidžiamos literatūros įskaitą ir registra
ciją Knygų rūmai visus tuos metus stengiasi papildyti 
sudarant bibliografinius žinynus, nušviečiančius lietu
viškos spaudos praeitį, pradedant nuo pirmosios lietu
viškos knygos išleidimo 1954 metais ir pirmojo žurnalo 
išleidimo 1832 metais. Juose įregistruojami ir visi lie
tuviški leidiniai, išleist per Tarybų valdžos metus. Jau 
išleistos lietuviškos knygos rodyklės, apimančios 1940- 
1941 metus, 1944-1945 metus, 1946 metus. Šiemet išeina 
bibliografginis veikalas “1941-1945 metų Didžiojo Tė
vynės karo meto Lietuvos TSR spauda.”

Knygų rūmų medžiaga rodo taip pat, kaip Tarybų 
Lietuvos politinis, ekonominis ir kultūrinis gyvenimas 
atsispindi broliškųjų sąjunginių respublikų spaudoje. 
Specialus “Tarybinės literatūros metraštis” (jis leidžia
mas kartu su “Knygų metraščiu”) registruoja lietuvių 
rašytojų kūrinių vertimus, knygas ir straipsnius, skir
tus lietuvių tautai, žinutes apie respublikos gamybinius 
laimėjimus. Parodyti gilius organinius lietuvių tautos 
ryšius su visa šalies tautu šeima—tokia yra šio, nuo 
1P51 metų leidžiamo metraščio reikšmė.

Tobulindami darbo metodus ir formas, Knygų rūmų 
darbuotojai siekia prisidėti prie kuo sparčiausio spaudos 
žodžio išplatinimo plačiosiose skaitytoju masėse, viso
keriopai prisidėti prie darbo žmonių auklėjimo.

(Iš laiško) š. L.

pos, iki šiol neparodyda
mos vajaus darbe jokio vei
klumo, nors pats vajus jau 
yra įžengęs i penktąjį mė
nesį. Dalis kuopų net ne
išsirinko organizatorių, o 
kai kur išrinktieji organi
zatoriai nepasistengė prira
šyti nei po vieną naują na
rį. Tuo tarpu visi sutin
kame su mintimi, kad va
jaus svarbiausias darbas 
turi vykti pačiose kuopose, 
nes tik jose yra galimas 
naujų narių prirašymas.

“Kalbant apie vajaus dar-1: 
bą kuopose, tenka iškelti 
kai kurių kuopų nusiskun-Į 
dimus. Juos visus galima 
suvesti į vieną klausimą: 
Kur rasti Susivienijimui 
nauju narių?

“Klausimas atrodo ganai 
pagrįstas, ypač kada jį no-į 
rime pateisinti tokia min
timi, jog kuopos nariai jau 
yra pasenę ir nėra iš kur 
gauti naujų narių. Žinoma, 
senatvė neaplenkia nei vie
no. Bet SLA neatmeta nei 
seno amžiaus aplikantų ir 
tąja prasme praėjusis sei
mas yra padaręs kai kurių 
lengvatų.

“Tačiau ieškant naujų na
rių daugelio yra daroma 
pagrindinė klaida, kad per- 
mažai arba visai neatkrei
piamas reikalingas dėmesys 
į šeimos narius. Nuside- 
dam lietuvybei ir organiza
cijai, kad neįtraukiame į 
lietuviškąjį gyvenimą pri
augančios kartos ir nepasi
stengiame savo vaikų pri
rašyti prie SLA.”

Kaip matome, SLA orga
nas prikiša SLA nariams ir 
“lietuvybę.” Jis n u o 1 a t 
rašo, būk įstojimas į SLA 
reiškia lietuvybės palaiky
mą Amerikoje.

Gerai!
Bet kaip SLA organas 

lietuvybę supranta? Lietu
vybė yra Lietuvoje, ten yra 
josios kamienas. Ameriko
je tebėra tik lietuvybės ša
ka. Bet Tėvynė nuolat ir 
nuolat bruka savo nariams 
apie. Lietuvą tik melus, iš
galvotus niekalus, kurie 
SLA narius nuo Lietuvos ir

AMERIKOS POLITINĖJE 
PADANGĖJE

Vilnis rašo:
“Gallup Instituto praves

tais apklausinėjimais miš
rioj publikoj, Eisenhoweris 
pasirodo turįs daugiau įta
kos negu Stevensonas. Pro- 
centaliai imant, Eisehowe- 
ris gavo 55%, Adlai Steven
sonas 37%, McCarthy tik 
4% . Ręstas neturi aiškios 
nuomonės.

“Palyginus su bandomai
siais balsavimais pusmetį 
atgal, McCarthy įtaka dar 
labiau sumažėjo. Prez.-Ei- 
senhowerio įtaka povaliai 
kyla, o Stevensono mažėja. 
Kiek tai liečia juos, tai ga
lima paabejoti ar taip po
puliarus Eisenhoweris. Gali?- • I v I
būt, kad jam padėjo pozą-l
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(Pabaiga)
Kelią jie pradėjo tiesti 

pasikliaudami tik savo ran
komis. Dabar jiems į pa
galbą ateina mašinos. Jų 
dar maža, bet jos plaukia— 
sunkvežimiai, perf o r a t o - 
riai, keliamieji kranai, bul
dozeriai. Trasoje atsirado 
kelių tiestuvas. Tiesa, pa
gamintas ne fabrike,, o sa
vo pačių konstrukcijos. Bet 
jis jau pavadavo sunkų 500 
žmonių darbą.

Naujaip klostosi statyto
jų buitis. Jie turi 82 klu
bus, 100 raudonųjų kampe
lių, 77 kilnojamąsias bibli
otekas, daugiau kaip 300 
radijo imtuvų ir patefonų, 
poilsio namus, sustiprinto 
maitinimo valgyklas. J ų 
sveikatą apsaugo 400 gydy
tojų ir medicinos seserų. 
Statytojų vaikams įsteigti 
lopšeliai, mokyklos.

Tik skaičiai? Taip, bet 
statytojai moka juos at
mintinai, nes kiekvienas iš 
jų, papildydamas kitus, kal
ba ne tik apie nuostabias 
permainas į, gerąją pusę, 
bet ir apie didžią pagarbą 
jų asmenybei, jų darbui.

Geležinkelyje, kurį mes 
ką tik buvome matę, vien 
tik nuo čunčino ligi Čendu

statytojai iškasė daugiau 
kaip 12 milijonų kubinių 
metrų žemės, paklojo 14 
milijonų kubinių metrų ak
menų, pastatė daugiau kaip 
300 didelių ir mažų tiltų, 
prakasė 45 tunelius ir, visa 
tai atlikdami, 15-20 kartų 
viršijo geležinkelių tiesimo 
tempus, kurie anksčiau bu
vo Kinijoje žymiai lengves
nėse trasose. O darbų kai
na palyginti su praeitimi 
sumažėjo 7 kartus.

Nuo Čendu statytojų ke
lias pasidarė dar sunkesnis. 
Prasidėjo retai apgyventos 
kalnuotos vietovės. Čia yra 
ruožų, kur žmonėms tenka 
kiekviename kilometre iš
kasti po 125 ‘ tūkstančius 
kubinių metrų daugiausia 
akmenuoto grunto, nutiesti 
po kelis tiltus, prakasti po 
150 nietrų tunelių.

Statytojai, nepaisydami 
šių sunkumų, rodydami di
džiausią atkaklumą ir nar
sumą, toliau tiesia kelią į 
šiaurę, link Baoczi stoties, 
kuri suriš Kinijos pietvaka
rius su visų šalies geležin
kelių tinklu. Tuo pačiu bus 
išspręstas vienas iš svar
biausių ekonominio valsty
bės pertvarkymo uždavi
nių.

Kinijos patriotai gterai 
supranta viso savo darbo 
reikšmę naujo gyvenimo 
statyboje ir todėl taip įkvėp
tai dirba, keisdami gimto
sios šalies veidą. Nenuo
stabu, kad naujojo geležin
kelio tiesimas daugeliui 
žmonių tapo dideliu jų gy
venimo įvykiu.

—Štai mes pastatėme 
“Lianchekou,” — pasakoja 
mums Siui Jan-liu, — pra
važiuoji jį per minutes. O 
daugeliui darbininkų jis pa
darė įtakos visam gyveni
mui. Kai mes dar tik žy
mėjome tunelio kasimo lini
jas, pas mus atėjo jaunas 
darbininkas Du An-ciuanis, 
tas pats, kuris pirmasis iš
girdo einančius vieni kitų 
pasitikti kasėjus. Jis netu
rėjo nei patyrimo, nei ži
nių. Paskyrėme jį pagal
biniu darbininku. O kai 
baigėme tunelį, jis jau buvo 
puikus tunelio kasimo plei
stras, darbo didvyris. Čia 
jis įstojo 
tik vienas 
yra daug.

Čuncine
mašinistu Lao De-lianu, ne
aukštu, liesu žmogumi, ku
rio balsas nuostabiai sti
prus ir skambus. Lao De
kanas mums papasakojo, 
kokia daugybė žmonių bu
vo suplaukę, kai jis pirmą 
kartą nuvedė savo garvežį 
į bandomąjį reisą nuo Čun- 
eino šiaurės link. \

Prieš tai Lao De-lianas 
kartu su savo brigada ke
lias dienas ir naktis mon
tavo . garvežį, kuris buvo 
pristatytas išnarstytas Jan- 
czy upe. Siautė tada smar
ki liūtis, o nebuvo nei de- 
jjo, nei šiaip ’ sau kur pa-

į partiją. Tai 
pavyzdys. O jų 
Ir įvairių.

susitikome su

A. VIENUOLIO PJESĖ 
MTS SCENOJE

JURBARKAS. Jurbarko MTS 
raudonajame kampelyje kas 
vakarą susirenka daug mecha
nizatorių. Tai MTS saviveik
lininkai ruošiasi dainų šventei.

Gerus rezultatus pasiekė 
dramos ratelis. Neseniai me
chanizatoriai pastatė A. Vie
nuolio 5 veiksmų pjesę “Prie
blandoje.” Su šia pjese jie 
taip pat pasirodė rajono kul
tūros namuose, kur atsilankė 
apie 400 žiūrovų. A. Jonynas
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lietuvybės atgrąsina, užuot 
pritraukus prie jos.

Tėvynė palaiko savo ben
dradarbiu kaž kokį pliauš
kalą, Antaną Suduvį, kuris 
rankioja iš dipukiškų pa
tvorių atmatas ir jomis 
svaido į' Lietuvą. Ar to
kiu būdu Tėvynė gali tikė
tis patraukti į lietuvybę

Žinios iš
NAUJA PRODUKCIJA

NAUJOJI VILNIA. Baldų 
įmonės darbininkai įsisavino 
medinių siuvamosios mašinos 
dalių gamybą, šiomis dieno
mis ruošiamasi išsiųsti į Po
dolską pirmąją naujosios pro
dukcijos siuntą. Podolsko siu
vamųjų mašinų fabrikui atei
tyje 
kas

I ėius 
! iš _____ .. . ___ o„

vimas, kaipo taikos šaliniu- Įvykių įmonė gavo visą eilę 
ko, pasisakiusio už derybas naujų įrengimų, kurie leidžia

Naųjosios Vilnios įmone 
mėnuo patieks tūkstan- 
tokių detalių.
Rygos ir kitų šalies ga-

Lietuvos
Tai bus ištisas žemės ūkio spe
cialistų parengimo miestelis.

Įvairiose Kauno miesto vie
tose išaugs dešimtys gyvena
mųjų nąmų.

žymiai išplečiamas Tarybų 
Lietuvos uostamiestis — Klai
pėda. Netrukus vyks centrinės 
miesto aikštės, esančios šalia 
Dangės, rekonstruavimas. Bus 
rekonstruotas taip pat pasta
tas, skirtas Lietuvos TSR žu
vies pramonės ministerijai, ša-1 sislėpti. Bet kiekvienas de-

su Kinija ir atsisakiusio 
nuo pirmesnių sąlygų.

“Kaslink McCarthy, tai, ir netrukus pradės veikti hid- 
iis nutūpė ant žemiausios | raulinis 
laktos.
proporcionaliai jo blūdo au
gimui. Bet McCarthy turi 
savo stiprius rezervus, ku
riems vadovauja Knowlan- 
das, Jenner is ir dalinai 
Dirksenas. Todėl makąr- 
tizmą jokiu būdu negalima 
nurašyti. Maka r t i z m a s 
tebėra pavojingas ir jį sti
prina, o ne silpnina Ėisen- 
howerio-Dulleso zigzagai.”

žymiai paspartinti baldų ga
mybą. Dabar čia montuojamas

prėsas. Gautos taip 
Jo įtaka smunka pat naujos šlifavimo staklės ir 

'kitos mašinos medžio apdirbi
mui.

Mūsų miestai pasipuoš 
paująis pastatais

Diena iš dienos keičia išvaiz
dą respublikos sostinė — Vil
nius. Vienas po kito auga nau
ji namai Neries krantinėje. 
Šiuo metu ruošiamas projek
tas Neries vingiui ties žvėry
nu užstatyti.

Pradėtas Muziejaus gatvės 
rekonstruavimąs.

Didelė statyba vyks Kaune. 
Planuojama rekonstruoti Leni
no ir Stalino prospektus. Čia 
išaugs eilė naujų gyvenamųjų 
namų, o senieji bus restauruo
ti. Artimiausiais metais smar
kiai pasikeis Karinio-istorinio 
muziejaus rajonas. Prie Sa
lomėjos Nėries kapo bus pa
statytai skulptoriaus Buco ku
riamas įžymiosios lietuvių po
etės paminklas.

Žaliakalnyje prasidės Lietu
vos TSR ženiės ūkio akademi
jos rūmų komplekto statyba.

DAR APIE ONTARIO 
SEIMELIO RINKIMUS

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:.

“Konservątai mobilizuo- 
jasi, kad sumušus J. B. 
Salsbergą, pažangietį, kurs 
daugelį metų atstovavo 
Spadina raidingą Ontarijos 
seimelyje. ,

“J. B. Salsberg, kad ir 
vienas, buvo didesnė kliū
tis konservatams, kaip visi 
kiti opozicionieriai, libera
lai ir CCF atstovai.

“Tas parodo, kad darbo 
žmonėms labai svarbu tu
rėti nors vieną atstovą, jei 
negalima daugiau, iš pa
žangiųjų.

“Ir ištikro. Kiek J. B. 
Salsberg gera padarė dar
bininkams ir mažumų žmo
nėms, sunku atpasakoti. Jo 
pastangomis buvo pravesti 
įstatymai prieš rasinę, tau
tinę ir kitokią diskrimina
ciją. Pavyzdžiui, jo pastan
gomis priimtas įstatymas, 
kuris draudžia samdyto
jams klausinėti darbinin
kus, kokios tautybės, kokio 
tikėjimo. Mat, yra samdy
tojų, kurie nenori samdy
ti kitataučių, kito tikėjimo 
darbininkų. 9

“Jo pastangomis praves-

tas įstatymas, kurs drau
džia apdraudos kompani
joms klausinėti, kokios tau
tybės, kokio tikėjimo.

“Pravestas įsta tymas, 
kurs draudžia atsisakyti 
samdyti darbininką dėl jo 
rasės skirtumo..

“Kas ne kas, bet ateiviai 
ir žydai turėtų stengtis, 
kad J. B. Salsberg ir vėl 
būtų išrinktas. O kad jo 
darbas būtų sėkminges
nis, reikia stengtis išrink
ti daugiau pažangiečių.

“Kas liečia CCF, tai tąs 
pats, kaip ir liberalai. Fak- 
tinai, daug kas iš liberalų 
mano, jog geriau bū tų Ii? 
beralams ir CCF susivieny
ti.”

lia prasidės statyba puikių 
Kultūros rūmų Klaipėdos žve
jams. Visa Dangės pakrante 
nusidrieks gyvenamieji namai..

Šiais metais dar daugiau iš- Į 
siplčs statybos darbai šia u- ‘ 
liuose, Panevėžyje ir kituose : 
respublikos miestuose.

P. Jurgčnas
Įvykdė ketvirčio planą

PRIEKULĖ. Plytinės kolek- ; 
tyvas sėkmingai kovoja už I 
penktojo penkmečio plano 
įvykdymą pirma laiko, šiomis 
dienomis čia įvykdyta pirmojo 
šių metų ketvirčio gamybine 
užduotis. Aukštus rodiklius 
pasiekė koklių formuotojai 
Girdenis ir Kulvįčius. Dienos 
išdirbio normąs jie žymiai vir
šija, suformuoja tik puikios 
kokybės koklius. Nuo pirmau-l 
jančių formuotojų neu_.... ......
koklių degikai J. Pakalniškis 
ir P. Cabūras.

Įmonė šiuo metu 
naujam gamybos 
Montuojami nauji 
molio trupinimo valcai.

S. Giedrys
Specialistai durpynams

UKMERGĖ. Pastaruoju me
tu iš broliškųjų respublikų 
gauta dešimtys “MPOK-3” 
markės durpių kasimo maši
nų, kurios šiais metais bus 
pradėtos naudoti respublikos 
durpynuose. Pągelažių durpy
ne buvo suorganizuoti vieno 
mėnesio kursai šių mašinų vai
ruotojais paruošti. Kursuose 
mokėsi 82 durpynų darbuoto
jai, atvykę iš Šiaulių, Telšių, 
Rokiškio, Kazlų Rūdos ir kitų 
respublikos vietų. Kursuose 
teikiamas žinias labai gerai 
įsisavino A. Palaima, V. An
driulionis, K. Usauskas ir eilė 
kitų.

'Prasidėjus šių metų durpių 
gamybos sezonui, visi jie pra
dės dirbti su naujomis maši
nomis. V. Vieris *
• • t

gė neįveikiamu troškimu 
pamatyti, kaip naująja ma
gistrale nueis pirmieji trau
kiniai.

—Jie nuėjo, — įkvėpimo 
pagautas pasakė Lao De
kanas, — ir visiems paskel
bė šauniąją statytojų per-

Ypatingai mums įstrigo į 
atmintį pažintis su devy
niolikamete Fai Gun-lian. 
Kai išvyko pirmasis kelei
vinis traukinys, ji buvo pa
lydovė. Dabar ji traukinio 
viršininkas, vadovauja pen
kiolikos žmonių brigadai. 
Dauguma jų tokie pat jau-

—Vaje, koks įdomus pa-
atsilieka ‘ sidarė gyvenimas, — sakė

ruošiasi 
sezonui, 

smulkaus

Pragąt — Čekoslovakijos 
gynybos reikalų ministras 
Cepicką sakė, kad Čekoslo
vakijos armija turi atomi
nių ginklų.

Fai Gun-lian su mergaitiš
ku nuoširdumu, — kas rei
sas, vis matai ką naujo. 
Čia išauga gyvenvietė, ten 
gamykla arba šachta. Jusy- 
je, tiesiog m u m s matant, 
iškilo plytines, o Neicpiane 
statomas naujas cukraus 
fabrikas. Ir nendrių cu
kraus dabar išgaunama dvi
gubai daugiau, negu anks
čiau. O ir senų įmonių ne
beatpažinsi. Kiek būdavo 
Veido j e iškasama anglies? 
šešiasdešimt tonų per parą. 
O dabar — penki šimtai! 
Druskos Czygune būdavo 
išgaunama du šimtai ketu
riasdešimt tonų per mėne
sį, o dabar — astuoni tūks
tančiai! Prekių—visur nū 
nai gadsų. Ir kokią prekę 

 

bepaimtu^n, visos žymiai 
Jaktį neįprasta:atpigo.

kur tik bbpažvelgsi, dega 

 

žiburiai. O buvo užkampis. 

 

Ir vis geležinkelis padėjo. 
O kas dar bus, kai jis bus 
nutiestas iki galo! "i

Gilus tikėjimas rytojumi, 
laiminga socialistine ateiti
mi yra didžiajai Kinijos 
liaudžiai neišsenkamas dar
bo entuziazmo šaltinis.

A. Kozinas



San Francisco, Cal. CLEVELANDO ŽINIOS LOWELL, MASS.
LŲETUV1Ų VEIKIMAS— 
CHULADŲ IŠLEISTUVĖS

Pradžioje šių metų d.d. Chu- 
ladai iš Lawrence, Mass., at
vyko pas dukrelę-žentą Taraš- 
kus į San Leandro, Calif, pa
viešėti. Jie prabuvo veik 4 
mėnesius ramiai laikų, leisda
mi. Pabaigoje balandžio nuta
rė grįžti atgal į savo seną 
miestą. Jų grįžimo proga bu
vo surengta puiki puota, kur 
ir rasėj ui žinios teko daly
vauti.

Išleistuvėse buvo sukviesta 
trijų kolonijų lietuviai, kur 
smagiai sekmadienis buvo pra
leistas. Didelis ačiū d.d. Ta- 
raškam už tokį draugiškumą 
ir puikias vaišes.

Gaila, kad d. d. Chuladai 
apleido California, bet tiki
mės, kad nerims be jos. Jiedu 
labai malonūs ir draugiški 
žmonės. Girdėjau, kad laimin
gai pasiekė oru Lawrenca.

Išleistuvių dienoj buvo pa
minėtas Carolyn Taraškaitės 
gimtadienis. Jaunuolei moks
las sekasi ir ji yra labai ma
loni mergaitė.

Draugai Taras kai apsigyve
nę San Leandro pirko mažą 
namelį, kurį vėliau žymiai pa
didino įdėdami nemažai triū
so ir kaštų.

San Francisco parengimas
Balandžio 23 d. įvyko šau

nus bendras parengimas, ku
riame San Leandro, Oa k lando 
ir San Francisco kolonijų lie
tuviai dalyvavo. Buvo ir rusų, 
cstonų ir latvių nemažai. Tik
rai buvo skaitlingas ir links
mas balius. •

PASKUTINES HITLERIO DIENOS
(Pagal vokiško karininko Gerharde Boldto apsakymą)

(Tąsa)
VI

Kiek vėliau, maždaug apie kovo 20 d. 
Hitleris kariniame pasitarime didžiaja- 
mek kabinete “patarė” savo generalinio 
štabo viršininkui Guderianui nuvykti 
į kurortą širdies pagydyti. Guderianas 
suprato ir padėkojo. Kovo 30 d. jis iš
vyko.

Tuo tarpu katastrofa Pomeranijoje ir 
Vengrijoje sukėlė tikrą chaosą. Mes 
apleidome Pomeraniją. .Tai reiškė, kad 
nutrauktas susisiekimas tarp abiejų ar
mijų, buvusių Dancigo ir Rytų Prūsi
jos rajone. Įsakymu iš viršaus pradė
toji ataka Vengrijoje taip pat pasibaigė 
atsitraukimu, kuriame slypėjo didžiau
si padariniai. Kadangi abiejose atakose 
iš esmės daugiausia dalyvavo “SS” ka
riuomenė, o Hitleris visuomet laikė 
nesėkmės priežastimi fanatizmo stoką, 
tai ir ši rinktinė kariuomenė užsitrau
kė Hitlerio nemalonę. Himleris, kaip 
nesusidorojęs su uždavinių, buvę paša
lintas iš armijų grupės Pomeranijoj va
do posto. Ne tik Zepui Ditrichui, bet 
ir visoms “SS” divizijoms Vengrijoje, 
tiek karininkams, tiek ir kareiviams, 
buvo nuimti rankoviniai ženklai. Į jų 
\arpą pateko ir asmens sargybos ka
riuomenė, “Hitlerjungent” divizija ir 
^Das Reich” divizija, kurios anksčiau 
buvo laikomos geriausiomis ir ypač di
džiavosi savo rankoviniais ženklais. 
Duodamas įsakymą dėl tokios bausmės, 
Hitleris rėkė, kaip pasiutęs.

Apie tą laiką kariniuose pasitarimuo
se pasirodė naujas asmuo — Guderia- 
no įpėdinis ir nauja sausumos kariuo
menės vyriausiosios vadovybės štabo 
viršininkas generolas Krebsas. Visiems, 
kurie buvo paskutinių įvykių imperi
nėje kanceliarijoje liudytojai, buvo vi
siškai aišku, kad Hitleris pasirinks 
Krebsą. Krebsas buvo laikomas aršiu 
nacionalsocialistu ir neprieštaraujan
čiu Hitlerio pasekėju.

Iki šio paskyrimo jis buvo generolo- 
feldmaršalo Modelio štabo viršininkas. 
•Be to, jis buvo ištikimas Bormano drau
gas.

Kai kautynės dar vyko Rytų Prūsi- 
sienoje, Guderianas įsakė paruošti 

ir panaudoti “Volkšturmą”, tai yra 
liaudies būrius. Bormanas palaikė šį 
įsakyrftą įsikišimu į savo funkcijas. Tai 
sukėlė smarkių susidūrimų, ir Guderia
nui teko nusileisti. Kurį laiką vėliau 
tarp jų vėl kilo įnirtingas ginčas, šį

Draugės moterys įdėjo daug 
darbo pavaišinimui ir aptarna
vimui svečių. Oaklandietės ir 
san-Įeandrietės atvežė skanių 
tortų. Draugai A. Taraška ir 
F. Mačiulis dirbo prie gėrimų.

Balių paįvairino d.d. Anta
no ir Domicėlės Schultz-šatų 
dovana, kurie iš Oregon vals
tijos prisiuntė 3 didelius sū
rius. Sūris ir d. J. Kazlausko 
dovana elektrinis laikrodis iš
duoti dovanomis. Ačiū auka
vusiems už dovanas.

Baliuje dalyvavo dvi vieš
nios, d.d. Anna Sederienė iš 
Backersfield, Calif, ir Vara- 
kojienė iš Chicagos, d.d. La
penų artima pažįstama. Buvo 
malonu su jomis pasimatyti. 
Draugė Sederienė yra daug 
metų, gyvenus Mass, valstijo
je, tai čia jai buvo proga su 
daugeliu senų pažįstamų susi
eiti.

Gegužinės paminėjimas

San Francisco pažangiosios 
organizacijos turėjo surengę 
Gegužės Pirmos paminėjimą, 
Laivakrovių Unijos svetainėje. 
Buvo kviestas kalbėtojas, d. 
Perry iš New Yorko. Kalbėjo 
A lyta Yets ir kiti vietos kalbė
tojai.

žmonių buvo pilna auditori
ja ir išplatinta daug literatū
ros. Alvinas

Famagusta, Kipras.—Bri
tai nuteisė 7 metams kalė
jimo graiką kiprietį Chris- 
tofis Pandeli, kuris vedė 
agitaciją už Kipro prijun
gimą prie Graikijos.

NETIKĖTAI BUVO 
GRAŽUS KONCERTAS

Ir kas galėjo tikėtis, kad 
trys ypatos galės sudaryti to
kią įvairią ir pasigėrėtiną kon
certinę dainų programą. Bet 
pasirodė, kad gerai išsilavinu
siems muzikoje ir dainavime 
galima padaryti, išpildyti ir 
su kaupu.

Julius Krosin, Stasys Kuz
mickas ir Aldona DeVetsco, 
pastaroji vadovavo tos dalies 
programos prirengime. Jie vi
si trys išstojo su solo daino
mis po du kartus sudainuoda
mi po dvi dainas. Jų duetai 
buvo čiukuras grožės, nes jie 
dainuodami duetus labai gra
žiai suvaidino savo dainas.
, Kuzmickas su Krosin daina
vo Petrausko “Jau Atėjo Ru
denėlis” ir “Kam Šėrei žir
gelį”; De Vetsco su Kuzmicku 
sudainavo: “Vai Berneli Vien
turti,” T. Kelpšos ir “Bernužė
li Nesvajok”, Petrausko. Pub
lika jų kiekvieną išstojimą ap
dovanojo su gausa aplodis
mentų.

Bonny McLanas, 11 metų 
mergaitė pašoko “Tap dance.” 
Ji trepsėjo smarkiai mušda
ma su kojytėmis į grindis. 
Bonny gavo daug aplodismen
tų.

Ukrainą jauni šokikai, bu
vo pasižadėję būti 4, bet pri
buvo 6 ir su armonistu, kuris 
grojo savo šokikams ir kon
certui davė puikią armonikos 
solo. Ukrainiečių šokiai irgi 
buvo su vaidinimu: mergaitė 
vikriai šokinėdama išreiškė 
meilinimąsi prie vaikino, o 
vaikinas nuduoda nepaisantis 

kartą dėl ypatingųjų karininkų, kurie 
po liepos 20 dienos įvykių buvo pri
skirti prie kiekvienos kariuomenės da
lies kaip nacionalsocialistų partijos at
stovai. Tai buvo šiek tiek panašu į 
Raudonosios Armijos politinius vado
vus, kurie “stebėjo” kariuomenę politi
niu pažiūriu. Kai kurie iš šių karininkų 
turėjo netarpišką kontaktą su Borma
nu ir pranešdavo jam apie “dekaden
tiškas visos karininkų sudėties mūsų 
Silezijos fronte nuotaikas”. Nors čia 
nebuvo nė krislelio tiesos, Bormanas, 
žinoma, paskubėjo pranešt tai Hitleriui, 
kuris tučtuojau pareikalavo, kad Gu
derianas pasiaiškintų. 9Guderianas nu
siuntė labai aštraus tono laišką Bor
manui, kad jisai nesikištų ne į savo rei
kalą. Be to, Guderianas įsakė griežtai 
nubausti karininkus, pranešusius tokias 
žinias Bormanui, už tai, kad jie nesi
kreipė pagal tarnybines instancijas. Ne
paisant savo politinių funkcijų, šie kari
ninkai buvo pajungti ginkluotosioms 
pajėgoms, o ne policijai.

Sekantis žmogus, kuris pajuto Hitle
rio nepasitikėjimą, buvo Geringas.

Mes vėl buvome susirinkę didžiaja
me imperinės kanceliarijos kabinete si
tuacijos apsvarstyti. Pranešimai apie 
sausumos kariuomenės ir laivyno veiks
mus jau buvo išklausyti. Kai tik gene
rolas Kristiancas pradeda kalbėti apie 
karą ore, Hitleris pertraukia jį ir vėl 
teiraujasi, kiek pagaminta naujo tipo 
lėktuvų-naikintuvų. šį klausimą jis 
po tam tikrų laikotarpių kelia jau kelis 
mėnesius. Kristiancas mėgina išvengti 
atsakymo, bet iš jo atsikalbinėjimų vi
siškai aišku, kad dar nė viena nauja 

, mašina nėra pakilusi į orą. Hitleris tyli, 
jo kumštys mėšlungiškai susigniaužia, 
paprastai blyškus jo veidas nukaista, 
jis kanda lūpas, kertėdamas jis krei
piasi į Geringą: “Geringai, jūsų aviaci
ja neverta būti savarankiška kariuome
nės rūšis ginkluotosiose pajėgose”. Jis 
apiberia jį kandžių, įžeidžiamų žodžių 
kruša. Jis elgiasi su reichsmaršalu, kaip 
su vaikėzu. Kada jis, šiek tiek apri
męs, nutilsta, Geringas išeina į priėmi
mo kambarį ir vienu mauku išgeria ke
lis konjako stikliukus. Kaip paprastai, 
kai Hitlerio ūpas nekoks, esantieji vie
nas po kito dingsta iš kambario, kad 
nenukreiptų į save valdovo pykčio. Jei 
kyla kurie nors klausimai jiems, tai Hit
lerio adjutantai grąžina pabėgusiuo
sius.

(Bus daugiau)

jos. Bet, kada mergina prade
da trauktis nuo jo, vaikinas 
stvėrė merginą į glėbį ir suka 
aplink save. Vaikinai daro tą 
patį. Ukrainiečiai išstojo du 
kartus: pirmu kartu* šoko 3 
poros, antru — 2 poros. Pub
lika mėgino iššaukti juos dau
giau su aplodismentais. Bet 
jie pasisakė, kad pasirodys, 
kada kitu kartu.

Koncerto programai pasi
baigus, visi programos pildy- 
tojai buvo pakviesti pietauti, 
kai tuom patim kartu puikus 
gimtadienio cake gramus pa
dėtas prie šokikės Bonny Mc
Lanas ir sudainuota “Happy 
Birthday to You.”Tai buvo li
tas gimtadienis. Bonny buvo 
gražiai nusiteikusi.

Po tam prasidėjo šokiai ir 
tęsėsi iki vėlam vakarui.

Visais atžvilgiais koncertas 
buvo pasekmingas ir matomai 
liks kiek pelno dėl spaudus..

Suareštuotas Hyman turner

Lumer yra buvęs biologijos 
profesorium Finn Kolegijoje. 
Gegužės 1 d. Clevelando mies
to policijos agentai sulaikė jį 
gatvėje ir priekabai areštavi
mo, surado kieno tai auto 
vairuotojo leidimą. Bet grei
čiau jie atpažino jį čia buvus 
komunistinio judėjimo vadu ir 
prasišalinusi parašymui kny
gos “War Economy and the 
Economic Crisis.”* Policija bus 
maniusi, kad Lumer yra į 
požeminį veikimą nuėjęs.

Gegužės 2 d. pavakaryje, 
Lu;mer buvo paleistas po už
statu .$500, kuriuos uždėjo jo 
žmona. Lumer grįžus į polici
jos teismą sutartu laiku, kur 
teisėjas Corrigan įkaitino Lu
mer už rastus pas jį svetimus 
auto vairuotojo leidimus, nors 
pas jį rado ir leidimus jo var
du, teisėjas nustatė Lumer’iui 
$25,000 kauciją. Dabar Lu
mer randasi apskrities kalėji
me.

Ohio Bill of Rights Confe
rence, pci* savo veikiančią se
kretorę Fredą Katz išleido Lu
mer reikalu pareiškimą, kuria
me tarpe kitko sakoma:

—Teisėjas John V. Corri
gan, buvęs Ohio valstijos le
gislatures atstovu ir Ohio ne- 
amerikinės veiklos komisijos 
nariu, paniekindamas Aštun
tą Pataisymą prie J V. Konsti
tucijos, kuris draudžia reika
lauti be mieros dideliu kauci
jų ir nepaprastai žiaurių bei 
didelių bausmių. Taipgi $25,- 
000 kaucija visiškai ignoruo
ja Ohio Aukščiausio Teismo 
nuosprendį žymioje Hashmall 
byloje, kad “lygiai ir komu
nistas turi teisę gauti teisin
gą teismą.”

D
—Hyman Lumer yra buvęs 

Lina Kolegijos biologijos pro
fesorium ir autorius “War 
Economy and the Economic 
Crisis” ir kitų knygų.

—Mes įteikiame pastabą au
toritetams, kad mes laikome 
juos atsakomingais už Mr. Lu
mer saugumą. Kalėjime netu
ri būt pasikartojimo kas atsi
tiko su Hašhmall, kuomet jis 
buvo skaudžiai sumuštas kalė
jimo užsiundytų mušeikų ir 
per naktį kankinamas, kur jo 
guolis mėgintas padegti su de
gančiais skysčiais, tuojau po 
Hashmall arešto.

Ištikrųjų atrodo, kad Lu
mer yra sufreimuotas ir eina 
tuom patim planų, kaip ir 
Hashmall, kuris už toki mažą 
prasikaltimą nubaustas 10 me
tų sunkių darbų kalėjimam 
To dar negana, Hashmall ka
lėjime esant apkaltintas Smith 
aktu ir dabar laikomas kalėji
mo neduodant jam progos pri
sirengti prie antro apkaltini
mo teismo. Rep.

Jungtinės Tautos. — 18 
užsienio reikalų ministrų 
jau priėmė pakvietimus da
lyvauji jubiliejinėse Jungt. 
Tautų iškilmėse ateinantį 
mėnesį San Franciske.

rikas — vienas 'laisviečių D. 
M. Šolomskas.

Tokio vakaro mes visoj pra
eityje nesame turėję. Daly
vaukite jame visi vietiniai lie
tuviai, o** taip pat ir iš kitų 
miestų. Nes tokios progos esti 
labai retos. Pagelbėkite mums 
kviesdami kiekvieną lietuvį į 
šį parengimą. Kaina— $2.00.

Rengėjai užtikrina, jog ban
kete bus gero maisto, visą va
landą gražiausių dainų pro
grama ir visiems kilnus ūpas, 
kaip ir pats tikslas yra labai 
kilnus. Bus labai smagu pra
leisti vakarą tokioj svetingoj 
nuotaikoj, kur taip brangių sve
čių bus net iš tolimo New Yor
ko. Jog tai reikėtų važiuoti 
net 250 mailių tolumo, kad 
juos nors retkarčiais matyti, 
O čia ve, visa Lowellio apylin
kė galės pasimatyti ir viskuo 
pasigrožėti. Tik nepraleiskite 
to didingo vakaro veltui.

Lai šis Laisvės parengimas 
Loweily, 1955 metų gegužės 
21, viršija visus pirmesnius bu
vusius parengimus dėl to, kad 
lai Laisvės naudai! Todėl lai 
būna mūsų visų bendras pa
rengimas !

t
Draugai ir draugės, jūsų di

džioji parama yra labai reika
linga rengėjams, o labiausia 
pačiai Laisvei. Mūsų pasimo- 
jimas yra labai didelis, bet jo 
pasisekimas, tai priklauso nuo 
plačios visuomenės Todėl šio
mis gražiomis gegužės dieno
mis mes tikimės svečių iš vi
sur. J. M. Karsonas

Parama “Laisves” Fondui: 
banketas — graži koncertinė 
programa

Nereikia nei plataus aiški
nimo, kad suprasti, kaip yra 
sunku išlaikyti pažangų liau
dišką dienraštį, kuomet tenka 
remtis vien ant taip žemos 
metinės prenumeratos.

Neturint stambesnių—gerai 
apmokamų apgarsinimų, juk 
neišgalima už tuos $8 teikti 
skaitytojams kasdieninį laik
raštį, kuomet už viską reikia 
taip brangiai mokėti, kol dien
raštis pasiekia skaitytoją.

Juk ir prie laikraščio išlei
dimo dirbantiems žmonėms 
tenka gyventi tame pačiame 
brangenybių okeane. Jie turi 
gauti kad ir nedideles algas, 
kad gyventi,— palyginus su 
algomis buržuazinių laikraš
čių leidėjų.

O kur gi visa laikraštinė 
medžiaga? Mašinos ir jų tai
symas,—juk reikia mechanikų 
tokiam darbui. Kur dar dide
lės Raštinės išlaidos; jėga ma
šinoms sukti, šviesa ir apšil
dymas vietovės ir visi kiti 
s m u į k es n i dalykai. T a i p ta i i r 
susidaro kalnas didelių išlai
dų, viršijantis metines įeigas.

Tai gi dienraščio prenume
rata ir labai smulkios kitokios 
įplaukos nesudaro anaiptol pa
kankamo balanso, kad galima 
būtų apsieiti, remiantis tik 
prenumerata.

Todėl ir yra skelbiamas me
tinis finansinis vajus sukėli
mui $10,000. Tai yra būtinas 
mūsų dienraščio metinis bu- 
džeto išlaikymas, be kurio, 
kaipo pažangaus laikraščio, 
mūsų, kasdieninis gyvenimas 
pasidarytų be galo klaikus ir 
niūrus.

Mes pažangiečiai, turime su
kelti tą reikalingą sumą pini
gų dienraščio palaikymui! 
Laisvės išlaikymui geram sto
vyje reikia aukoti stambiai ir 
nesigailėti tam, jei išgali, nes 
tai yra neatskiriama dalis mū
sų progresyviško gyvenimo.

Pasižiūrėkime, kiek kainuo- į 
ja buržuazinis dienraštis! O 
ką jame gero gauname? Nei 
apšvietus darbo žmogui nei 
tinkamų žinių. Viskas, broli ir 
sesute, prieš tavo reikalus! Be
galinis karinis kranksėjimas 
tarpe eibės komercinių garsi
nimų, tai ir viskas. O už jį 
reikia, mokėti daugiau, negu 
dvigubai už mūsiškį.

Mūsų pasibrčžimas

Mes, lovvelliečiai, esame pa- 
sibrėžę aukoti ir sukelti ne 
mažiau $100.00 (ne daug mūs 
čia yra), bet jei sukelsime 
daugiau, tai džiaugsimės at- 
siekimu ir Laisvei bus geriau. 
Mes stengsimės kiek mūsų jė
gos leis su pagalba gerųjų kai
mynų.

Mes turime progą ir gerą 
tikslą, tik paduokite mums pa
galbos ranką. Tam reikalui 
gegužės 21 dieną, 6 vai vaka
re, 14 Tyler St., Lowell, mes 
rengiame labai šaunų banketą 
su dar negirdėta pas mus, gra
žia menine — dainų ir muzi
kos programa. Tą gražiąją 
programą pildys didžiojo New 
Yorko žymieji menininkai.

Į Lowell, Massachusetts at
važiuoja Aid-Sietyno garsusis 
Kvartetas, kuriame dainuoja 
New Yorko žymieji daininin
kai: Ona Stelmokaitė, Mildred 
Stensler, Tadas Kaškiaučius ir 
Jonas Grybas. Taipgi profe
sionalas akompanistas ir žy
mus kompozitorius Frank Ba- 
lęvjčius. Dainas sumokina — 
Mildred Stensler. O. Stelmo
kaitė sudainuos solo, o Frank 
Balevičius duos Klasiškos pia
no muzikos solo.

Tai vis neapsakomai gražu 
bus pasiklausyti, šie meninin
kai duos mums valandos ilgu
mo programą, sudainuodami 
apie desėtką puikiausių dainų. 
Ir jos bus dar pirmą kartą 
mūsų mieste girdėtos. Kasgi 
nenorėtų girdėti ?

Be to visko, yra smagu pra
nešti, jog kartu atvažiuoja 
geras kalbėtojas ir gilus isto

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

MOTERIŠKĖ
Abelnas namų darbas ir' virimas. 

Guolis nuosavame kambaryje. Gera 
su vaikučiais. Alga pagal atlikimą 
darbo ir patyrimo. Reikalingi geri 
paliudijimai. Šaukite: Mohawk 4- 
4028.

(89-95)

Cudahy, Wis.
Gerai pavyko LDS 7-tos aps
krities jubiliejinis koncertas

Sekmadienį, gegužės 1 d., 
LDS 7-ta apskritis turėjo gra
žų koncertą. Koncertas įvyko 
Pulaski Hall, 3900 E. Pulaski 
Ave.

Pirmą dalį programos išpil
dė vietinis Lo Duca Bros. Me
lodies Accordian Bend, vado
vybėje Olive Gardner. Benas 
išpildė įvairius, linksmus mu
zikos meliodijų kavalkus, kas 
publikai labai patiko.

Antrą dalį programos išpil
dė grupė menininkų iš Chica
gos. šiuo kartu menininkai at
vyko į Wisconsiną gerai pasi
rengę. Viskas pritiko pavasa
rio laikui. Visa estradą žalia
vo, rožės žydėjo, mėnulis švie
tė ir laivelis plaukė, kas daug 
atkreipė susirinkusių domesį. 
Visaš kreditas priklauso d. 
Justinui Misevičiui.

Programą pildė Ciceros Mo
terų Choras; solistai: Povilas 
Dauderis, Mikužienė, Misevi
čius ir duetai. Viena buvus šo
kikė dainavo solo (gaila, pa
vardės nesužinojau). Viskas 
ėjo grąžiai ir patraukiančiai. 
Tai buvo kas nors naujo. Di
delis kreditas priklauso Dara- 
tėlei Yuden ir visai dalj'vavu- 
siai menininkų grupei.

Svečių buvo atsilankę gana 
daug nevien iš Cudahy ir Mil
waukee, bet iš Racine, o ir iš 
Kenosha buvo net 8 automo
biliai pilni svečių ir viešnių, 
tai labai pagirtina. Buvo iš 
Waukegan ir skaitlingas bū
rys chicagiečių.

Programai pasibaigus visi 
gražiai ir draugiškai linksmi
nosi iki vėlumos nakties.

Vedėju programos buvo d. 
Julius Neumann. Jis daug dar
bavosi prirengimui šio jubilie
jinio parengimo. Didelis kredi- 

jtas už pasidarbavimą priklau- 
jso Juliui.

Varde LDS 7-tos apskrities 
visiems dalyvavusiems meni
ninkams, darbininkams ir pub
likai už skaitlingą atsilanky
mą tariu didelį ačiū!

Vienas iš Komitetą

Bridgeport, Conn.
Įvyks puikus pažmonys 

vakarienės formoje pager
bimui draugų Antano ir 
Antaninos Jocių proga jų 
40 metų sukakties vedybi
nio gyvenimo.

A. Jocis — uolus progre
syviame judėjime veikėjas. 
Kur tik atsiranda reikalo, 
A. Jociai visuomet paremia 
finansiniai. Dėl to jo bičiu
lių bei vienminčių grupė 
ruošiam jiedviem gražų po
kylį, į kurį esate visi kvie
čiami . Bus valgių ir gėri
mų. Vakarienei tikietas tik 
$3.00 asmeniui.

Bankietas įvyks gegužės 
21 d., Lietuvių salėje, 407 
Lafayette St., Bridgeporte. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Po 
vakarienės bus šokiai • prie 
gero orkestro. Dėl to* pra
šome visus vakarienėje da
lyvauti. ' Draugas

Ar jau rengiate ką Laisvės 
į paramai?

BALTIMORE, MD

Kviečiame visus atsilankyti, išgirsti malonių dainų, f 
pasišokti, linksmai laiką praleisti gražioje vietoje ir 

tyrame ore.

8 psl.—Laisvė (Liberty)- An trad., Gegužės (May) 17, |0S6

PIKNIKAS
Paramai Dienraščio Laisvės

Menininkai iš New Yorko 
Duos Šaunią Dainų Programų

SLOVAK NATIONAL HOME PARK
6526 HOLABIRD AVENUE

John Lekevičiaus Muzika
Gros nuo 2:30 iki 7-tos valandos vakaro
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Šaukia ginti sveturgimiij 
amerikiečių teises

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas šaukiasi pa
galbos. Jis yra užpultas. Jį 
persekioja valstybės prokuro
ras Mr. Brownell. Brownell 
komitetą įskundė Subversyvės 
Veiklos Kontrolės Komitetui. 
Iš šio komiteto reikalaujama, 
kad jis pripažintu Sveturgi- 
mių Gynimo Komitetą “komu
nistiniu frontu“ ir taip įį nu- 
legalizuotu.

Subversyvės Veiklos Kontro
lės komitetas šaukia Sveturgi- 
xniii Gynimo Komitetą Wa- 
shingtonan pasiaiškinti. Ap

Žydų duosnumas i SERGA
Amerikos žydai yra pasimo- 

ję sukelti $100,000,000 sutei
kimui paramos tiems savo 
tautiečiams, kurie išsimėtę po 
visą pasaulį ir reikalingi to
kios paramos. Tik vieną die- 
*>3, geg. U-tą, penkiuose ma
siniuose mitinguose tapo, sudė
ta $1,850,000! Tai didelis pa
vyzdys didelio duosnumo.

Carmen Acosta ir Peter Sa
lazar kaltinami laikymę ir 
slėpime $25,000 vertės narko
tikų. Jie laukia teismo. Gali 
gauti ilgų metų kalėjimą.

Montello, Mass.

šeštadienio Vakarą

; Gegužes-May
21 Dieną

' Įvyks pramoga pasikalbėji
mui spaudos reikalais ir pa

yrama dienraščiui Laisvei, 
'■sukėlimui $10,000 fondo, už- 
Įrtikrinimui jam gyvuoti šiais 
; metais.
Apart pasikalbėjimų turėsi- 
me biskį pasilinksminimo.

1 Kviečiame visuomenę atsi
lankyti ir prisidėti prie šio 
j.gražaus apšvietos tikslo.
! Pramoga bus Lietuvių Tau- 
! tiško Namo kambariuose, 8 
! Vine St.

Dėmesiui Norwood, Mass.

Gegužes 22 May
Čia įvyks gražus pokilis paramai

Dienraščio Laisvės
Sukėlimui $10,000 Vasarinio Fondo

“Aidsietyno” Kvartetas
Iš New Yorko, Atvyksta Palinksminti Rytiečiu

TAIPGI ATSILANKYS D. M. ŠOLOMSKAS

Bus ir kitokių įdomumų, tad būkite visi šiame popie
tyje, nes turėsime sau daug malonumo.

Finų Svetainėje
37 Chapel Court, Norwood, Mass.

Prasidės 3-čią valandą dieną

Labai lauksime svečių iš kitų miestų. Norwoodie- 
čiai lankome kitų kolonijų parengimus, tad to paties 
laukiame ir iš kitur.

2 Mitot»■-num. i! i j

klausinėjimas prasidės birže
lio 13 dieną.

Protestui prieš tokį proku
roro Brownell užpuolimą Sve- 
turgimiams Ginti Komitetas 
šaukia masinį mitingą. Mitin
gas įvyks gegužės 19 d. New 
Yorke Yugoslav - American 
Hall, 405 West 41st St. įžan
ga 50 centų.

šiame mitinge kalbėtojais 
bus National Guardian redak
torius James Aronson, Simon 
Federman, Blanche Freedman 
ir Abner Green.Tikimasi daug 
publikos.

Daugelis teiraujasi, kodėl 
nesimato drg. Tbomo Lisa- 
jaus, nes jis neapleisdavo 
nei didelio, nei mažo paren
gimo. Thomas Lisajus tu
rėjo dvi operacijas į šešių 
mėnesių laiką, šeši mėne
siai atgal jis turėjo patrū
kimo (“rupture”) operaci
ją. Po operacijos jautėsi ge
rai keletą mėnesių. Mėnuo 
atgal pradėjo jaustis nege
rai viduriuose, skausmai 
pradėjo kankinti. Gydyto
jas Th omą pasiuntė į 
Kings County ligoninę iš
tyrimui. Tyrinėjo apie sa
vaitę laiko ir surado tul- 
žiapūslės akmenis (“gali 
stones”). Reikalinga ope
racija! Ant nelaimės, prieš 
operaciją Thomas apserga 
gripu. Su operacija turė
jo palaukti, kol pasveiks ir 
sustiprės. Gegužės 11 die
ną padarė operaciją, išėmė 
akmenis.

Aplankiau ligonį antrą 
dieną po operacijos. Atro
dė neblogai, tik labai silp
nas buvo. Kaip ilgai ligo
nis ligoninėje bus, priklau
sys nuo jo sveikatos padė
ties. Kol kas gydytojas ne- 
velina ligonį lankyti. Kas 
užjaučia ligonį, tai atviru
tė ar laiškutis bus geriau
sias lankytojas. Adresas 
yra toks: Mr. Thomas Li
sajus, Ward A-ll, Kings 
County Hospital, Brooklyn, 
N. Y. A. R.

Dainos-muzikos festivalis
puikiai pavyko; buvo daug 

publikos per abi dienas; 
išgirdome gražaus talento

Meno festivalis visapusiškai 
pavyko: publikos buvo apsčiai 
per abi dienas; išgirdome pui
kaus lietuviško talento dainoje 
ir muzikoje.

Šiandien pirmadienis. Labai 
smagu ir džiugu. Kitaip nė ne
galima jaustis tiems, kurie ne
patingėjome ir turėjome pro
gos dalyvauti dviejų dienų 
meniniame festivalyje. Turiu 
dabar prisipažinti, kad kai 
mūsų pažangieji menininkai 
sumanė rengti Rytinių valstijų 
dainos, muzikos ir vaidybos 
festivalį, aš smarkiai paabejo
jau jo pasisekimu. Idėja buvo 
graži, tikslas prakilnus. Bet ar 
bus užtenkamai talento duoti 
dvi programas? Ar bus užten
kamai publikos? Tokiais ir pa
našiais klausimais negalima 
buvo nusikratyti. Bet bereika-
10 buvo užsidėti tamsūs aki
niai. Veltui buvo rūpintasi tuo, 
kuo nereikiama rūpintis.

Dabar jau po festivalio. Da
bar jau turime rezultatus. Pe
simistai arba pesimistiškai gal
voję žmonės gavo “suvilti“. Jų 
pranašystės neišsipildė. Festi
valį reikia skaityti visapusiš
kai pavykusiu. Nežinau, kaip 
galas su galu susidurs finan
siškai: pelno, gal mažai liks, 
nes išlaidos gana didelės bu
vo. Bet negi finansiškais išro- 
kavimais šis festivalis buvo 
Meno Sąjungos Antrosios ir 
Trečiosios apskričių rengia
mas. Jie turėjo daug didesnį
11 platesnį tikslą: jie norėjo 
pajudinti meninę žemę: pa
gyvinti meninę veiklą, suteik
ti progą mūsų dainos ir muzi
kos talentui plačiau pasireikš
ti, pakelti mūsų visų kultūrinį 
lygį, parodyti sau* ir visam pa
sauliui, kad Amerikoje pažan
gusis lietuviškas menas dar 
puikiai gyvuoja ii’ ryžtasi dar 
labai dideliems darbams.

Ar jų tikslas buvo pasiek
tas? Neabejoju, jog nuosai
kiau šį klausimą galės atsaky
ti tiktai patys festivalio rengė
jai. Mums, iš pašalins žiūrint, 
atrodo viskas išėjo gerai. 
Mums buvo suteikta nepapras
ta proga per porą dienų tie
siog skęsti lietuviškoje daino
je, lietuviškoje muzikoje. Dar 
kartą mums buvo duota reta 
proga susieiti šimtus draugų, 
paspausti jiems dešinę, pasi
dalinti su jais mintimis. Reikė
tų didžiausio jaučio odos sura
šyti visus svečius, atvykusius į

Newyorkieciai tebepa
sitiki Salk čiepais

Viso labo tiktai biskį dau
giau kaip trys procentai mies
to tėvų ir motinų atsisakė leisti 
savo vaikus čiepyti Salk vais
tais prieš polio. Milžiniška 
žmonių dauguma tebepasitiki 
tais naujais vaistais ir leis sa
vo vaikus'čiepyti, kai čiepiji- 
mo laikas ateis. Kol kas neži
nia, kada New Yorke vaikų 
*iepijimas prasidės.

Veltui visos pastangos 
išgelbėti 3rd Ave. “EI.”

Nei unijos, nei daugelio 
šiaip žmonių reikalavimas, 
kad 3rd Avė. “EI.“ dar nebū
tų nugriautas, nedavė gerų pa
sėkų. Linija jau uždaryta ir 
iškeltojo traukinio bėgių nu
ėmimas tuojau prasidės. 
Transportininkų unija buvo 
teisme ieškojus uždraudimo, 
bet ir ten nieko nelaimėjo. 
Keletas šimtų darbininkų ne
tenka darbo, 

šį festivalį iš už Didžiojo New 
Yorko ribų. Jų buvo iš visur, 
:š gana toli ir iš netaip toli. 
Dar kartą bent man teko 
smarkiai užrausti: iš matymo 
žmogų pažįsti, bet pavardės 
negali atsiminti.

Užteks apie tai. Gal tiktai 
dar reikėtų pridurti tai, jog 
per visą praėjusį savaitgalį 
oras tartum tyčia keno nors 
buvo specialiai festivaliui už
sakytas : saulė tiesiog žeme ri
dinėjo, nei peršilta, nei per 
šalta. Tas, irgi, žinoma, prisi
dėjo prie pakėlimo ūpo, suda
rymo šventiškos, draugiškos 
nuotaikos.

Festivalio programa prasidė
jo šeštadienio vakare, apie 8 
vai. Man atrodo, jog labai vie
toje būtų buvusi keleto miliu
tų išsamesnė prakalbėlė tiek 
festivalio suruošimo reikalais, 
tiek apie visą Lietuvių Meno 
Sąjungos abelnai, o Antrosios 
ir Trečiosios apskričių veiklą 
ypatingai. Jonas Juška, atida
rydamas “ceremonijas“, tik 
labai trumpai išsireiškė apie 
to vakaro programos pildyto
ji!,s. Magdalena Juškienė, jo 
žmona, vykusiai padeklamavo 
porą parinkti) kavalkų :“Ir vėl 
pražydo naujos gėlės,“ St. Ja- 
silionio, ir “Jau pavasaris atė
jo,“ paties Jono Juškos trum
putį eilėraštį. Pirmosios eilės 
pusėtinai liūdnos: motina lau
kia ir nesulaukia savo mylimo 
sūnaus.

Pirmuoju programos punk
tu reikia skaityti Aido Mote
rų Choro vaidinimą “Nugrimz
dęs dvaras,“ legendišką opere- 
tišką kūrinėlį. Mūsų moterys 
dainavo-vaidino gerai, įspū
dingai. Bet svarbiausia ir sun
kiausia rolė atiteko mūsų jau 
gerai pažįstamam ex-argenti- 
niečiui Augustinui Iešmantai. 
Gudraus, išmintingo ir daug 
žinančio senuko rolė, reikalau
janti daug nudavimo ir daina
vimo, jam labai atitiko. Neži
nau, ar kas būtų galėjęs už jį 
geriau suvaidinti ir gražiau 
padainuoti. Labai gražiai, ne
paprastai gražiai jaunutė, 
grakšti blondinė Irena Babars- 
kaitė atliko karalaitės rolę. 
Jos rolė nelengva. Irena šoko 
labai gražiai. Didelis jai kre
ditas. Manau, jog visi sutiks 
su manimi, kai aš pasakysiu : 
Šią gražią, jauną didžiulių 
gabumų šokikę mes mylėtume 
dažniau matyti mūsų meni
niuose parengimuose.

(Bus daugiau)

/ 
Demokratas kritikavo 
militarinę programą

Praėjusį ketvirtadienį čio
nai kalbėjo senatorius Syming- 
ton iš Missouri. Jis kritikavo 
prezidento Eisenhowerio mili
tarinę programą. Jinai esanti 
nepakankamai plati ir suda
ranti kraštui pavojų. Jis taip 
pat kaltino prezidentą slėpime 
nuo Amerikos žmonių tikro
sios padėties. Jis pasakė: 
“Joks atsargus spaudos skai
tytojas negali abejoti, jog 
šiam kraštui sudaro pavojų iš 
valdžios pusės sąmoningas 
(tikslus) sulaikymas nuo Ame- 
likos žmonių informacijos.“ 
Mr. Symington priešingas su
mažinimui militarinių jėgų, 
sumažinant armiją.

Detektyvai Ęzagui ir Mann 
pakliuvo bėdon. Jie buvo pri
kalbėję narkotikų vartotoją 
Kootą narkotikus pardavinėti 
ir dalį pelno jiems pasukti. 
Koota juos ‘ išdavė. Dabar 
jiems grasia kalėjimas.

&

Laikraštininku Gildija
pralaimėjo bylą

Valstijos aukščiausio teismo 
narys teisėjas Hecht atmetė 
Laikraštininkų Gildijos labai 
svarbų reikalavimą. Gildija 
reikalavo, kad likviduoto dien
raščio “Eagle” leidėjai išmo
kėtų savo darbininkams $750,- 
000 už atleidimą jų iš darbo. 
Iš kitos pusės, teisėjas patvar
kė, kad būtų pavesta arbitra- 
cijai išspręsti kitus Gildijos 
reikalavimus, kurie liečia pa
dėtį, buvusią dar prieš strei
ką. Pasirodo, kad leidėjai yra 
neatsiteisę su savo darbinin
kais už viršlaikius, atostogas 
ir k t.

Teatruose
New York City Music and 

Drama teatre dabar iš naujo 
perstatomas nepaprastai gra
žus muzikinis veikalas “South 
Pacific.“ šiam veikalui libre
tą ir muziką sukūrė Richard 
Rodgers ir Oscar Hammerstin 
2nd. Teatras kasdien užpildy
tas žmonėmis.

Phoenix teatre sir dideliu 
pasiekimu vaidinamas veika
las “Plain and Fancy.“

4th Street teatre statomas 
spektaklis Chekovo “Tree Sis
ters.”

Music Box teatre gerai 
vyksta vaidinimas “Bus Stop.“

Golden teatre jau senokai 
statomas veikalas “Comedy in 
Music.”

Baronet teatre bus pradėtas 
rodyti labai svarbus japonų 
filmas “Hiroshima.“ Jame su
dėti geriausi Japonijos filmų 
aktoriai. Jame dalyvauja mil
žiniška iš 100,000 žmonių mi
nia.

Majoras prašys federa
linės miestui pagalbos

Majoras Wagner žada va
žiuoti Washingtonan ir ten 
reikalauti, kad federalinė val
džia duotų pinigų planavimui 
iš miesto iškraustyti civilinius 
žmones laike “atominės ata
kos” ant miesto. Majoras sa
ko, kad sudarymui tokio pla
no jis neturi pinigų.

William Kapatelis įsiveržė 
į Benjamin Bender namus ir 
bandė juos apiplėšti. Jo nelai
mė, kad, pamačiusios plėšiką, 
dvi Bender dukterys pradėjo 
spiegti-šaukti. Tėvai atsikėlė, 
ir visi keturi puolė plėšiką. 
Jis bandė pabėgti, bet visur 
durys buvo uždarytos. “Varg
šas“ buvo baisiai sumuštas ir 
atiduotas policijai. Dabar vi
sas ištinęs sėdi kalėjime.

Santa Camanito, 41 metų, 
jau* išsėdėjo 13 metų kalėji
me. Jis buvo nuteistas visam 
amžiui kalėti už užmušimą 
žmogaus. Bkit dabar, po tryli
kos metų, teismas pripažino, 
kad jis buvo nuteistas neprisi
laikant įstatymų. Jis bus tei
siamas iš naujo.

• Moterą atydai
Moterų Apšvietos Klubo la

bai svarbus susirinkimas įvyks 
čio ketvirtadienio 8 vai., ge
gužės 19-tą, Liberty Auditori
jos patalpoje. Visos narės pra
šomos dalyvauti, šis tikrai bus 
paskutinis pirm vidurvasario 
atostogos, tad privalome viską 
gražiai užbaigti.

Valdyba

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA RŪMAI

Pasirandavoja 5-4-2 rūmų apart- 
mentdi. Taipgi pasirandavoja po 1 
fomišiuoti rūmai. Randos labai pa
tenkinančios pasirandavojantiems. 
310 Devoe St., Brooklyn, N. Y. Te* 
lefonas STagg 2-1454.

Taipgi turime pardavimui namą 
Už patrauklią kainą. Atsikreipusiem 
asmeniškai suteiksime informacijas.

TEATRININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Liaudies Teatro susirin
kimas įvyks šį vakarą, tre
čiadienį, LKC patalpose, 8 
valandą.

Nariai ir norintieji įsira
šyti prašomi dalyvauti.

Valdyba

LKC Gėlyno rėmėjai
Praėjusį savaitgalį gėly

no reikalams aukojo seka
mi:

Valys Bunkus .... $2.00
Gr. Neėko Petunija 1.00
Levanas ................. 1.00
Semėnienė, Bellmore 1.00
Gaškauskienė

Huntington ........... 1.00
Titanienė ............... 1.00

■ Viso $6.00
Nėdatekliaus buvo $3.94

Lieka ateičiai....... $2.06
Dėkui visiems! V.

Brockton-Montello, Mass.
Svarbus Parengimas

Draugiškas vakaras sukėlimui 
Laisvei $10,000 fondo įvyks šešta
dienį, gegužės-May 21 d., Liet. Tau
tiško Namo žemutinėje salėje, pra
džia 7 vai. vakare.

Turėsime užsikąsti, įsigerti ir 
draugaiškai pasitarsime Laisvės 
fondo reikalu. įžangos nebus.

Geo. Shimaitis.
(96-97)

Gegužės 22 d., Moterų Apšvietos 
Kliubas lures Gegužinį Išėjimą, va
dinamą “May Walk”. Bus Lietuvių 
Taut. Namo Parke, Winter St. ir 
Keswick Rd. Pradžia 12 vai. dieną. 
Bus gerų naminių valgių ir gėrimų. 
Kviečiamo visus atsilankyti.

Rengimo Komitetas 
(96-99)

PIRMAS PIKNIKAS
L. T. Namo Parke

Pirmas piknikas Lietuvių Tautiš
ko Namo bendroves įvyks gegužės- 
May 29 ir 30 dienomis. Tai bus for
malia atidarymas parko vasariniam 
sezonui. Kviečia visus dalyvauti ir 
prašome įsitėmyti parko antrašą: 
Winter St. ir Keswick Rd. Pikniko 
pradžia Imą vai. popiet.

Bus gera muzika, visokių valgių 
ir gėrimų. Taipgi bus dainų ir spor
to programa. Vietiniai ir iš apylin
kes nepamirškite šio parengimo.

Geo Shimaitis
(96-99)

Hartford, Conn.
Laisvės Choras rengia linksmą 

parengimą sekmadienį, gegužės-May 
22 d., pradžia 2-rą vai. popiet, sa
lėje 157 Hungerford St.

Parengimas bus su koncertine 
programa. Dainuos pats Laisvės 
Choras ir bus kitokių pamarginimų. 
Po programos bus šokiai prie geros 
muzikos. Įžanga tik $1.00 asmeniui.

Bus skanių užkandžių, galėsite 
pasinaudoti kiek tik kas norėsite. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai
(96-98)

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

A TONY’S: :
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

j Savininkas

; 306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis ;■

^MATTHEW AJi
BOTUS

( I ’ ’

;: (M7YAUSKAS) • •

:; laidotuvių ::
;: DIREKTORIUS ! Į
:: *ao**«r* ;;

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

---------- ______ _____ _____________________________ _____________________________
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MERGINOS
Fabriko darbas, linksmos darbo Są

lygos, gera mokestis—pašalpos.
Laikas ir pusė

už viršlaikius
KNOMARK MFG. CO.

830 Wythe Ave., Brooklyn
Matykite Frank

(92-96)

Namų Darbininkė — Virėja, nauji

namai, suaugę, nuosavas kambarys, 
maudynė ir TV. Guolis vietoje. Kal
banti angliškai ir turinti paliudiji
mus.

Šaukite: SY. 2-2022 
(Biznio valandomis)

(95-97)

MALE and FEMALE

Pora. Perimti vasarnamį (board
ing); 25 rūmai išfornišiuoti. 246 
akrų, miškuota apylinkė. Moteris 
turi būti gera virėja; abu mokanti 
vairuoti (bus automobilius) • pui
ki proga patyrusiai porai. Ant nuo
šimčių. Tiktai aukštai išsilavinus 
pora tesikreipia. Port Jervis 37200. 
G. Schmidt, Westbrookvllle, N. Y.

(94-96)

Reikalinga pora del namų — Port- 
Washington. Pilnai tinkanti ir pa- 

( tyrę. Išimtinai gera proga. Nepa
prastai gera alga. Gaus gerą hutą 
ir galės naudoti auto. Saukite (mū
sų kaštais) *

Port; Washington 7-2*‘$9
(94-96)

HELP WAITED MALE

Vyras su karu, naudojantis smul
kius įrankius, su kiek nors patyri
mo prie retail krautuvės, galintys 
pradėti dirbti tuojau. Proga pada
ryt $65 j savaitę. Nuolatinis darbas. 
Klauskite Mr. Gabel.

JA. 3-4055 (12—2 P. M.)
(95-97)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

Vaisių ir Daržovių krautuve (taipgi 
parduodama ir groseriai). Puikiau
sioje kaimynystėje. Savininkas turi 
parduoti iš priežasties ligos. 8610 A 
37th Ave., Jackson Heights.

Šaukite: HA. 6-4733
(95-97)

REAL ESTATE

Rinktiniai medžiais apauginti lo
tai, 2 ir 3 miegrūmių namai. Idea
liški atsistatytojams. $6,950 ir aukš
čiau. Maži įmokėsimai. 80% mort
gage. Shells, nuo $3,200 aukštyn, 
pabūdavo!i. Prie vandens nuosavy
bės, Peconic Bay. Marių maudynės 
už 5 minučių. Žuvavimas. Mes lai
kome atdarą visada. Ofisas ant Sag 
Harbor, Bridgehampton Turnpike. 
SAG HARBOR 5-0224 —SAG HAR
BOR 5-0743.

(87-108)

Smithtown Route 111 — Parduoda 
savininkas. 3 miegrūmiai, Cape Cod. 
Ugnavietė, Aliejus, karštas vanduo, 
Knotty pine attic su 32 pė. Dormer* 
Breezeway ir garadžius. 1 akras že
mės. Tiktai $15,500.

Te). Smithtown 2-2029
(93-99)

Parduoda savininkas—St. Anthony’s 
Parish, Oceanside. Ideališki namai 
didelei šeimai ar profesionalui. 
Kampinė nuosavybė. Cape Cod, 4 
metų senumo, 2 miegrūmiai viršuj, 
5 rūmai ir maudynė ant pirmų lu
bų, 3 rūmų apšildomas apartmen- 
tas skiepe. Patio. Tiktai $16,800.

šaukite: RO. 6-5696
(93-96)

Oceanside—Parduoda būdavote jas: 
—nupigintai! Tik ką užbaigtas gra
žus Cape Cod namas. 4’/2 rūmų, di
delė virtuvė, platus ai tie su 30 pė. 
Dormer, patio, sun deck, tile mau
dynė, arti Grade mokyklos, stoties 
Ir krautuvių. Šaukite Rockville. Cen-

1 ter 6-1976 — Peter Smlrclch, 298 
Weidner Ave., Oceanside (nuo Long 
Beach, Rd.)

(93^P6)

Parduoda Savininkas — Seaford. 
Naujas ranch stiliaus namas. 6 rū
mai, 3 miegrūmiai, ant 100x100 že
mės, aptaisytas kiemas, vieta gara- 
džiui. 1 valanda iš N. Y. miesto. 
Užimamas liepos J5-tą.

šaukite: SU. 5-8588
(95-101)

Parduoda savininkas—Stalėti Island 

Mariners Harbor. 2 Šeimų, 4 1 •> mau-
dynė apačioje, 3 maudynės viršuje; 
Aliejum šildomas, 2 karam gara
džius, ant 100x114 žemės ploto. Tik 
$13,500. Pamatymas pagal sutartį.

Tel. GI. 2-5158
(95-97)

Parduoda savininkas — Rye. New 
Cape Cod, 8 rūmų, pilnas skiepas, 
žaislam rūmas. Thermodore Wall 
Oven, visi įrengimai taipgi arti mo
kyklų ir transportacijos, ant 100x 
100 žemės ploto. Arti beach. Grei
tam pardavimui liktai $9,000. Sau
kite: RYE 7-0895

(94-100) 
----------------------------------------------- “

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.




