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KRISLAI
I9ar vienas ir paskutinis.
Didingas žygis.
Kaip viskas keičiasi!
T egu sau ilsisi...
Toks smūgis!

Rašo A. Bimba

Dar vieną kartą nuoširdžiai 
prašau paklausyti, ši šeštadie
ni. geg. 1S d., ir sekmadieni, 
geg., 19 d., ateikite ir atva
žiuokite Į >• Kultūrini Centrą. 
»!k*n Įvyks šaunus koncertas ir 
Lankėtas su svečiais ir viešnio
mis iš arti ir toli.

Koncertą rengia Lietuviu 
'M«rn<> Sąjunga ryšium su savo 
.suvažiavimu.

Tai veikiausia jau bus pas- Į 
butinis po stogu šį sezoną pa- 
i engi m as. Padarykime ji 
skaitlingu ir smagiu!

I* * *
Penktadieni, geg. 17 d., su- | 

drebės visa mūsų didžioji ir 
puošnioji sostinė — Washing
tonas. Spėjama, jog suplauksi 
iš viso didžiulio krašto kampui 
apie 50,000 žmonių protestui i 
ir reikalavimui. Daugumoje 
taj bus labiausia skriaudžiami 
ir išnaudojami negrai.

Jie tą savo žygi pavadino 
‘/maldavimo žygiu”. Pavadini
mas nesvarbu. Svarbu garbin
gas tikslas. didelis reikalas, 
smarkus pasimojimas už teisę 
i laisvą ir demokratini gyveni
mą.

Tokio gyvenimo mūsų neg
rai, visi šešiolika milijonu jų, 
dar neturi!

Jie kovoja. Jie reikalauja 
lygybės.

Šitoje kovoje ypatingas 
■vaidmuo priklauso baltiesiem. 
BaHtas žmbgus negali būti ir 
hustis laisvu, kuomet jo brolis 

juodas žmogus persekiojamas, 
skriaudžiamas, terorizuoja - 
jias, beteisiu laikomas.

Taip mums visiems tenka 
žiūrėti Į Amerikos negru kovą 
už civilines laisves ir demo
kratines teises.

* * * %
Kas gi tikėjo, kad šiemet, 

1957 metais, Vatikano sienose 
suskambės francūzų revoliuci
jos himnas “Marsai ietė’’. O 
taip atsitiko. Tai jau panašu j 
stebuklą, ar ne?

“Marsaiietę” grojo popie
žiaus orkestras, kai į Vatika
ną atvyko Prancūzijos prezi
dentas ponas Coty.

Šitaip sviete viskas keičiasi. 
Netgi nebegali ant vietos sto
vėti nė popiežius su visa savo 
bažnyčia! 

jjs * *
Miršta ne tik geri, bet ir 

‘blogi žmonės. Taip ir gerai. 
Nors mirtis visus sulygina.

Šiomis dienomis pasimirė ir 
tapo žemėn pakastas Montel
lo j e vienas žmogelis, kuris ly
giai prieš trisdešimt venerius 
metus teisme prieš mane 
Šlykščiai melavo ir provokavo. 
Kas blogiausia: jis laukęs 
progos atvykti i New Yorką 
ir čia dar kartą tuos melus ir 
tas provokacijas pakartoti. 
Nebesulaukė tos progos, nes 
mirtis nutraukė jo gyvybės 
siūlą.

Tegu šis neteisingas žmo
gus ilsisi ramiai. Nors jis ma
nęs neprašė, bet pažadu visas 

*jo nuodėmes gražiai pamiršti.
♦ * *

. Gal visoje žmonijos istorijo- 
« je diplomatija nebuvo mačiusi 

tokių kurijozų; koks atsitiko 
paskutiniais laikais. Britai nu
sileido ir pasidavė Egiptui! Jų 
laivai naudosis Suezu ir Egip

“Meskite jį lauk!”
Patarėjas raginąs 
pašalinti D. Becką

New Yorkas. — Vežikų 
(Tymsterių) unijos oficia
lus patarėjas D. B. Csarney 
patarė unijos pildomai ta
rybai, kad Dave Beck tu
rėtų būti pašalintas, iš va
dovybės. Charney taipgi 
ragina vežikų vadus paša
linti kitus pareigūnus, ku
rie įsivėlė i visokias suk
tybes, kaip tai dabar iške
liama tyrinėjimuose.

Kaip žinia, vežikų unija, 
IBT sudarė specialią pen
kių narių sub-komisiją, ku
ri svarsto Becko reikalą. 
Charney štai ką patarė tai 
komisijai:

Becką titojau reikėtų pa
šalinti ir komisija turėtų

Danijos socialdemokratai gali 
netekti vairo; agrarai laimėjo

Popiežius priėmė kard. Višinskį 
teiravosi apie padėtį Lenkijoje

Kopenhaga. — Danijos 
folkstingo (parlamento) 
rinkimai atnešė kai kurias 
pakaitas. Socialdemokra
tai, kurie kartu su sąjun
gininkais iki šiol parla
mente turėjo daugumą, 
kaip matyti, jos dabar ne
teko, ir konservatyvė agra- 
rų partija su savo sąjun
gininkais, kaip matyt, per
ims valdžios vairą.

Senajame parlamente so
cialdemokratai turėjo 74 
deputatus, dabar turės tik 
70. Kartu su radikaliais li
beralais ir komunistais so
cialdemokratai anksčiau tu
rėjo daugumą parlamente, 
kuris iš viso turi 175 de
putatus. Komunistai anks-

Kairas. — Egiptas jau 
sudarė delegaciją, kuri 
vyks Romon, kad tartis su 
britais apie ekonominių ry
šių užmezgimą. Britų ir 
egiptiečių delegacijos susi
tiks Romoje šio mėn. 23 d.

Jungtinės Tautos. — 
Saugumo tarybos posėdis 
įvyks antradienį. Bus 
svarstomas Sirijos skun
das prieš Izraelį.

tui mokės už tą privilegiją.
Seka francūzai; Jie irgi tu

rės nusileisti. Jiems bus dar 
sunkiau ir neščiau: jie turės 
nešdintis ir iš Alžyro. Pačioje 
Erancūzjoje prasideda bruz
dėjimas karą baigti.

♦ * * '.
Nežinau, kur dabar akis pa

dės ir mūsų valstybės sekreto
rius Dulles*su savo “Vartotojų 
Sąjunga”. Darbavosi, planavo 
Suezą užvaldyti, bet niekas iš 
tu pastangą neišėjo.

Aklį jie diploimatai. Užsi
spyrę jie diplomatai. Pavojin
gi jie diplomatai. Jie gyvena 
praeitimi. Jie tebesapnuoja 
apie senuosius laikus, kai Azi
jos ir Afrikos žmones ir tautas 
galėjo už nosies vedžioti.

O dabar laikai kiti. O da
bar liaudis veržiasi saulėn! Ją 
sulaikyti, jai kelią pastoti nie
kas nebegali.

Egiptas pamokino britus. 
Alžyras mokina francūzus. 

užimti prezidento vietą ir 
ki unijos suvažiavimo, ku
ris Įvyks rugsėjo mėnesį.

Vice-prezidentas Frank 
Brewster, kuris labiausiai 
įsivėlęs į suktybes vakari
nėse valstijose, irgi turi 
būti pašalintas.

Vice-prezidentas Sidney 
Brennan iš Minneapolio ir
gi turi būti pašalintas.

Tymsterių unija turi pa
ti “apsivalyti”, o nelaukti, 
iki tą padarys AFL-CIO 
vadovybė. .

Užrašykite Laisve savo draugui

čiau turėjo 8 deputatus, da
bar turės tik 6.

Agrarai ir kiti konserva
toriai jau sako, kad dabar
tinė premjero Hansono val
džia turi atsistatydinti. So
cialdemokratai sako, kad 
gal teks taip padaryti, bet 
dar galima bent kiek pa
laukti, pasitarti, apsižiūrė
ti ir gal bandyti sudaryti 
koalicijas su kitomis gru
pėmis.

Jau svarstoma 
Millerio byla
Washingtonas. — Teis

mas pradėjo' svarstyti vie
no žymiausių, kai kurių 
laikomo pačiu žymiausiu, 
Amerikos rašytojų drama
turgų, Arthur Millerio by
lą. Kaltinimas prieš jį y- 
ra, kad jis “parodė panie
ką Kongresui”, kadangi 
apklausinėjimuose kongre
sinėje komisijoj jis atsisa
kė išduoti savo buvusiu c 

ideologinių draugų vardus.

Milleris tada sakė komi
tetui, kad jis praeityje 
bendradarbiavo su radika
liai nusiteikusiais intelek
tualais ir rašytojais, bet 
nemato reikalo juos įvar
dinti, nes. to jam neleidžia, 
sąžinė.

Valdžios prokuroras da
bar sako, kad Milleris nuo 
1943 metų iki 1947 pri
klausė prie Komunistų 
partijos.

Tiesėjas Charles F. Mc
Laughlin sako, kad teismas 
turės nustatyti, ar kongre
sinė komisija turi teisę rei
kalauti iš asmens įvardinti 
kitus. '

Buvo manyta, kad. Mil
lerio žmona, aktorė Mari
lyn Monroe, bus teismo sa
lėje, bet ji neatvyko, nes 
jos studijos savininkai jai 
patarė “nesimaišyti”, nes 
jos buvimas teisme galįs 
“pakenkti jos filminei kar
jerai. .

Stokime į Vajų Sukėlimui Laisvei
$10,000 FONDO

Prašome pasiskaityti du įdomius laiškus:

I Smarkesni negu praeityje
Prasidės atominiai 
sprogimai Nevadoje

“St. Petersburg, Fla. — Gerb. Laisvės Administraci
ja! Čia rasite čekį sumoje $45, tai bus pre sukūlimo 
$10,000 Fondo. Aukojo:

Jurgis ir Clara Stasiuliai ...........................  $10.00
P. Butkevičius ......................................... ••.... 10.00
A. Jocis................................................................. • • 5.00
Antanas Purvinis........................................ • •.. 5.00
P. Taras................................................................• • 5.00
K. Pocius............. .................. • • .....................2.00
Ona Palionis .......... 2.00
Mikolas Kairis .. . . ...................................................2.00
H. Žilinskas..............................................................2.00
Vincent Smudinas ................................ • •........... 2.00

Šitie aukotojai iš St. Petersburg© ir iš Clearwater. 
Aukos sukolektuotos per LLD 45 kp. susirinkimą. Drau
giškai, Vincent Smudin”.

Antras laiškas iš Miami, Fla.:
I

“Gerbiamieji: Čia prisiunčiu $100. Tai bus Laisvės 
vajui. Mat, mes per žiemą šiek-tiek dirbam, tai dabar 
savo darbo pasekmes paskirstom mūsų laikraščiams, 

j Ar nebūtų gerai, jeigu kiekvienos,, kolonijos mūsų
Laisvės skaitytojai nusitartų padaryti po šimtą ar dau
giau, tai nereikėtų daug prašyti aukų, bet greitai su
dėtume tą $10,000.

Pas mus čionai yra maža grupelė progresyvių, bet
(Tąsa 4-tam pusi.)

Tar. Sąjungoj mažiau stovyklų, 
mažiau politinių ir kl. kaliniu
New, Yorkas. — Ameri

kos. ’ žinių agentūros pa
duoda iš Maskvos sekamą 
pareiškimą, kurį padarė 
aukštas tarybinis parei
gūnas (pirmuose praneši
muose jo vardas nepaduo- 
tas, bet būsiąs paduotas 
vėliau):

Tarybų Sąjungoje dabar 
yra net ant 70 procentų 
mažiau kalinių, negu buvę, 
treji metai atgal.

Būtų buvę trys karaliai Bagdade, 
bet Jordano Hussein neatvyko...

Bagdadas. — Buvo tikę-Į rėjai jam pataria, sakoma, 
tąsi, kad čia atvyks Jor-1 bent dalinai palaikyti neu- 
dano karalius Husseinas, Itralumo skraistę, karts nuo 
kad tartis su savo pusbro- karto pasakyti gerą žodelį
liu karalium Feisaliu ir iš 
Saudi-Arabijos atvykusių 
karalium Saudu. Bet Hu
sseinas, kad ir norėdamas, 
neatvyko. Jo politiniai pa
tarėjai jam patarė, kad 
vykti Bagdadan bent kiek 
peranksti — tas jį dar atvi
riau pastatytų kaip < Ira
ko šalininką, kaip prova- 
kąrietišką karaliuką ir dar 
labiau įerzintų neutralisti- 
niai ir nacionalistiniai ’ įsi
tikinusius Jordano arabus. 

’ Husseino politiniai pata-

Kerala inutarė neleisti 
išmesti gatvėn žmones
Deli. — Indijos provinci

ja Kerala, kurioje komu
nistai laimėjo daugumą 
vietiniame seimelyje, priė
mė naują įstatymą: "drau
džiama namų arba ūkių sa
vininkams išmesti gatvėn 
nuomininkus vien dėl to, I a 7
kad jie negali laiku užsi
mokėti nuomą.

Tas naujas įstatymas y- 
patingai paliečia daug val- 
stiečių-pusininkų, kuinuos 
žemvaldžiai nuolat metinė-? 
ja iš ūkių.

Tarybų Sąjungoje du 
trečdaliai darbo stovyklų, 
kuriose laikomi įvairūs 
nusikaltėliai, dabar panai
kintos. Tame įtrečdalyje 
stovyklų, kurios liko, reži
mas žymiai sušvelnintas.

Iš visų kalinių! , tik d iv 
nuošimčiai / yra politiniai, 
tuo tarpu, kai anksčiau po
litiniai kaliniai sudarė 
daug kartų didesnį nuošim
tį, negu dabar.

ir apie Egiptą bei Siriją, ir 
nesidėti peratvirai su Ira
ku.

Oficialiai pranešta, kad 
“Jo didenybė karalius Hu
sseinas negali padaryti ma
lonios kelionės Bagdadan, 
nes jam to neleidžia susi
kaupusios pareigos pačia
me Jordane”.

Padėtis Jordane kol kas 
rami, bet, kaip sako Egip
to laikraštis “Al Misr”; tai 
yra ramybė prieš audrą”.

Viena. — Pragos radijas 
sako, kad Čekoslovakijoje 
atidengtas platus Ameri
kos šnipinėjimo tinklas. 
Buvo įveltas ir aukštas už
sienio prekybos ministeri
jos pareigūnas.

Montevideo. — Į Urugva
jų atvyko buvęs Guatema- 
los prezidentas Arbenzas. 
Jis čia gyvens kaip politi
nis tremtinys, bet turės 
kasdien raportuoti polici
jai.

Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga*

Marcury, Nevada. — Čia 
ketvirtadienį prasidės nau
ji atominiai sprogimai ir 
Atominės energijos komisi
ja sako, kad šie nauji 
bandomai yra smarkesni 
negu bet kada praeityje 
pravesti. Pranešama, kad 
pravedami pirmų “termo
branduolinių galvinių iš 
oro i orą šaudomu raketų” 
bandymai. Visa Nevados 
dykumos sritis yra kruopš
čiai karių saugoma saugu
mo sumetimais.

Sprogdinėjimais'bus ban
doma nustatyti, kiek jėgos 
turi kurios atominės rake
tos. Pastatyti septyni di
džiuliai 700 pėdų aukščio

Roma. — Tuojau po savo 
atvykimo Romon Lenkijos 
kardinolas Višinskis atsisė
do ir parašė ilgą raportą a- 
pie padėtį Lenkijoje. Tas 
raportas tuojau tapo įteik
tas popiežiui. Dabar po
piežius asmeniškai priėmė 
Višinskį ir kalbėjosi su juo- 
mi apie valandą.

Višinskis sakė popiežiui, 
jog bažnyčia Lenkijoje su-

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Washingtonas. — Radijo- 
televizijos kalboje į visą 
tautą prez. Eisenhoweris 
pareiškė, kad biudžeto kar
pymas būtų neatsakingas 
ir lengvabūdiškas dalykąs, 
kurio nereikia prileisti.

Washingtonas. — Sekre
torius Dulles spaudos kon
ferencijoje sakė, kad Ame
rika neturi nieko prieš Iz
raelio planą pasiųsti laivą, 
kuris bandys praplaukti 
pro Suezą. Iš jo pareiški
mo laikraštininkai įgavo į- 
spūdį, kad jis’tam izraelie
čių planui pritaria.

Dulles taipgi pasisakė 
apie tarybinį orinės inspek
cijos planą. Dulleso nuomo
ne, inspekciją būtų galima 
pradėti nuo arktinių šiau
rės sričių, — Amerikos or
laiviai, perskridę šiaurės 
ašigalį, galėtų skraidyti 
virš Sibiro, o tarybiniai or
laiviai galėtų skraidyti virš 
Kanados ir Alaskos šiauri
nių sričių.

Deli. — Įtakingiausias 
Indijos laikraštis, “Times 
of India” kritikuoja Ame
riką už atominių ginklų 
siuntimą Formozon.

Belgradas. — Žinių agen
tūra “Tanjug” sako, kad 
Tito atsikreipė į visas 
valdžias su raginimu dar
buotis už atominiai-vande- 
nilinių ginklų uždraudimą. 
Tito tą pareiškimą padarė 
Jugoslavijos pergalės die
nos proga.

bokštai, kuriuos bus ban
doma susprogdinti.' Taipgi 
kai kurie taikiniai paka
binti ore balionų pagalba.

Kaip žinia, eilė žymių 
Amerikos mokslininkų į- 
spėjo, kad tolimesni atomi- 
niai-vandeniliniai bombų 
ir raketų sprogdinę jimai 
sudaro pavojų krašto gy
ventojų sveikatai.

Sprogdinėjimus s.tebės 
kariniai atstovai iš 47 kraš
tu. Nėra atstovu iš socia
listiniu kraštu, iškaitantV *.7 4.

Jugoslaviją. Taipgi nėra 
laikraštininkų stebėtojų iš 
socialistinių kraštų, bet y- 
ra iš daugumos Vakarų 
kraštų.

gyvena su valdžia, nors nė
ra pasirašyta oficiali bend
radarbiavimo sutartis, kaip 
tai buvo sakyta užsienyje.

Popiežius ir Višinskis 
kalbėjosi vieni, be jokių 
padėjėjų arba patarėjo. Jie 
kalbėjosi itališkai.

Sakoma, kad Višinskis 
pasiliks Vatikane gal kelis 
mėnesius. Jis neskuba grįž
ti Lenkijon, nes norįs pa
silsėti. Be to, jis nori daly
vauti sekančioje kardinolų 
konsistorijoje, tai yra, jų 
pasitarime.

Rockwell Kent kūriniai 
bus parodoje Maskvoje
New Yorkas. — Plačiai 

žinomas pažangus dailinin
kas Rockwell Kent gavp__. 
pakvietimą išstatyti s$ 
kūrinius jubiliejinėje 
rodo j e Maskvoje. I^aJ’oda 
įvyks sąryšyje su 
70 metų sukaktuvini! 
Kentas sutiko išsiųsti savo 
kūrinius Maskvon, bet pats 
ten vykti negali, nes Vals
tybės departmentas jam 
neduoda pasporto. /

Kentas yra ne tik jk 
ninkas, bet ir visuomė

Neleisti siųsti negrą 
į rasistinius nasrus

Hartfordas. — Connecti- 
euto gub. A. Ribicoff atsi
sakė išduoti Georgijos val
stijai negrą George Smith. 
Smith pabėgo iš katorginių 
darbų Georgijos stovykloje. 
Jis buvo nuteistas ten ket- 
veriems metams kalėjime 
“už kėsinimąsi nužudyti”, 
nors nieko nenužudė.

Smithas sakė, kad jei
gu jis būtų grąžintas Ge- x 
orgijon, tai jį ten rasistiniai 
kalėjimo pareigūnai tikrai 
nukankintų. NAACP ir ki
tos organizacijos darbavo
si, kad gubernatorius Smi- 
tho neišduotų, ko jis ir 
nepadarė.
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TAIP SENIAI REIKĖJO PADARYTI
BRITANIJOS ministras pirmininkas Harold Mac- 

millanas pranešė parlamentui, kad’ jo valdžia sutinka 
su tuo, kad britų lavai plaukiotų Suezo kanalu ir už tai 
sumokėtų donį Egiptui tiek, kiek jis reikalauja, už kana
lo naudojimą.

Per hitlerinio generolo 
į šoferio satyri n i pasakoj i- 
ma — neleistinus štabs- 
feldfebeiio užrašus” — kny
goje atsiskleidžia hitlerinės 
kariaunos; vaizdai, jos atgi
jimas, tvirtėjimas pokario 
metais. Išraiškingi knygos 
veikėjų — generolo, jo duk
ters, kitu hitlerinės kariau- 

j uos atstovų paveikslai, nu
tapyti stipriomis, išradin
gomis satyrinėmis spalvo
mis. . .

... 11 it lerinis generolas foil
Mes manome, tai yra sveikas, tai geras nutarimas, ; 

Šiuo nutarimu Britanijos valdžia pripažįsta, jog Suezo 
kanalas priklauso Egiptui, jog Egiptui turi būti su
mokėtas donis už kanalu naudojimąsi.

Tik pagalvokime, kas būtų buvę, jei Anglijos val
džia būtų tokios politikos laikiusis praėjusį rudenį. 
Nebūtų buvę karo su Egiptu, — nei Izraelis, nei Pran
cūzija nebūtų Egipto užpuolę, jei Londonas nebūtų tam 
pritaręs, jei britų valdžia nebūtų pati prie to prisi- i 
dėjusi. . .

pakenkė Egiptui, bet ji pakenkė ir Anglijai, pakenkė 
Francūzijai, pakenkė Izraeliui ir nemažai pakenkė ki
toms, nekaltoms šalims.

eris, sutepęs savo 
■ sąžinę Prancūzi-

tų žmonių kančiomis, aša
romis ir nelaimėmis, po ka
ro nuteisiamas kalėti savo 
nusikaltimų vietoje—Pran
cūzijoje. Bet argi ilgai gali 
tūnoti be “veiklos” prity- 

aišku, labai daug į<ams>
gas n a u j i e m s šeiminin- 

. Tokie generolai, pa
našiai i Špeidelį, stoja šian
dien vadovauti atkuriamo 
vermachto armijoms. Jie

Anglija, užpuldama Egiptą jėga, pasirodė, kad ji 
silpna, kad ji nėra tas, kas buvo seniau. Karą pradė
jo, bet greit buvo priversta tą karą baigti ir negarbin
gai iš Egipto pasitraukti. Taip buvo ir su Francūzija, 
ir su Izraeliu.

Tai, beie, buvo parodyta, kad šiandien taikos jėgos 
yra tokios galingos, jog karą pradėti ir jį laimėti Brita
nijai bei Francūzijai jau nėra taip lengva, kaip būdavo 
seniau.

Gerai, kad Britanija pataisė savo didžiulę klaidą. 
Francūzija kol kas vis spiriasi, atsisako tą klaidą pri
pažinti ir taisyti. Bet ir ii bus anksčiau ar vėliau pri
versta tai padaryti.

Įdomu tai, kad astuoni dešinieji konservatorių par-! 
tijos nariai, išklausę Macmillano kalbos, pasitraukė iš 
tos partijos. Jie save pasivadino “nepriklausomaisiais 
konservatoriais”.

Bet Anglijos žmonės tų pramuštagalvių nepaiso; jie 
džiaugiasi, kad Macmillano valdžia deda patstangų tai
kiai klausimus spręsti, o tai reiškia gražesnęA^teitį vi
siems žmonėms. Tiesa, Macmillano valdžia ne džiaugs
mingai šį posūkį padarę t ji tai padarė verčiama reika
lo.

VIS TAI LAIMĖJIMAI !
JUSTICIJOS departmentas pranešė, kad jis ne 

trauks teisman (antrą kartą) kailiasiuvių unijistų va
dovo Ben Goldo.

Ben Goldas buvo patrauktas teisman ir nuteistas 
kalėjimo už tai, kad būk jis neteisingai buvo priėmęs 
priesaiką, tvirtindamas, jog pasitraukė iš Komunistų 
partijos.

Goldas savo bylą apeliavo į Aukščiausią Teismą. 
Pastarasis surado, jog žemesniame teisme, teisiant Gol
do bylą, buvo tam tikrų suktybių, todėl nutarė, kad 
Goldo bylą* žemesnysis teismas spręstų iš naujo.

i Justicijos departmentas, matyt, pabijojęs, kad var
giai ar jam pavyks įrodyti Goldo kaltumą, nutarė nieko 
jam daugiau nedaryti tuo klausimu.•

PRAĖJUSj pirmadienį tas pats Aukščiausias Teis
mas atmetė žemesniojo tęismo sprendimą Mr. Shirley 
Kremen, Sidney Steinbergo ir Samuel Colemano byloje.

Šitie asmenys buvo suimti Kalifornijos kalnuose. 
Jie ten turėjo nusinuomavę kabiną, kuriame gyveno, ir 
su jais gyveno Robert G. Thompsonas, vienas Komunis
tų partijos vadovų, nuteistų penkeriems metams kalė
jimo einant Smitho (minties kontrolės) įstatymu.

Tie asmenys buvo kaltinti tuo, kad jie slėpė Thomp- 
soną, kuris, užuot ėjęs kalėjiman, kai buvo šaukiamas, 
pasitraukė ir gyveno Kalifornijoje.

KodėF Aukščiausias Teismas nutarė, kad žemesny
sis teismas turėtų šią bylą iš naujo spręsti?

Todėl, kad FBI agentai, užpuolę ant tų žmonių gy
venamosios vietos, suėmė visokius ių daiktus (ir juos 
pačius) ir išsivežė į San Francisco, o tik po to sudarė

panašiai į Špeidelį užkalda
mi ant galvos tautų, kurias 
jie žudė ir kankino.

Spausdinamoje ištrauko
je, kurios pavadinimas yra 
redakcijos, pa sako j a m a 
apie grįžusio generolo ir 
buvusiu hitlerininku susiti
kima. Šie knygos vaizdai v *• c J
įtikinamai parodo, kokių 
tikslų ir ko siekia galvas 
pakelę, iš įvairių pakampių 
susibūrę žudikai. Šie vaiz
dai dar kartą perspėja: 
Žmones! Būkite budrūs!

Buvę divizijos kariai su
važiavo į kaimyninį mieste
lį. Gatves puošė vėliavos ir 
girliandos. Nuo namų sie
nų karojo žalios beržo ša
kelės. Darželiai prie namų 
buvo išvalyti, priešais alu
des riogsojo statinių kalnai. 
' Buvę divizijos karininkai, 
kurie dar išliko gyvi, išva
karėse iškėlė pobūvį viena
me iš. geriausių miestelio 
viešbučių. Buvo daug svei
kinimu, skambiu tostu ir 
skanių patiekalų.

Po to, kai buvo paduota 
kava “moka,” vienas iš po
nų karininkų pristūmė pul
kininkui Oltenui krėslą, ku
ris, šiam įsisėdus, nepado
riai sugergždėjo.

Buvę karininkai smagino
si kvailais pokštais, ir ne
prireikė labai > daug laiko, 
kad visa šita šilta kompa
niją pasigertų beveik iki 
sąmonės netekimo.

—Šie girtuokliai mirtinai 
bijo, kad taikiame gyveni
me jie padvės iš nuobodulio, 
— pasakiau vyriausiajam 
kelneriui. — Nepykite dėl 
jų paikiojimo.

—Mano brangusis, -— at- 
sakė jis, —manęs tai nedo
mina. Aš esu pacifistas.

Kitą rytą buvęs divizijos 
kunigas atlaikė bažnyčioje 
mišias. Jos pasibaigė jaus
mingą malda už kritusių 
pulko draugų amžiną atilsį.

Taip puikiai prasidėjo 
senųjų frontininkų susitiki -

jiems bylą.
Aukščiausias Teismas sako, kad be warranto (be 

leidimo) dalykų pagrobimas buvo neteisėtas. O jeigu 
taip, tai ir šitų žmonių nuteisimas buvo neteisėtas.

Ar Justicijos departmentas dabar pradės naują 
tiems trims žmonėms bylą ar nepradės, mes nežinome. 
Bet vieną žinome: Aukščiausias Teismas. vis dažniau 
suranda, kad žmonės dėl jų politinių įsitikinimų yra 
teisiami kalėjiman neteisėtomis priemonėmis.

Tai yra labai svarbu. Tai yra nemažas laimėjimas 
žmonių, atkakliai kovojančių už Teisių Biliaus išlaiky
mą, už civilines teises!

mas. ; •'
Aš nuvežiau generolą į 

aikštę, kur palapinėje tu
rėjo susirinkti veteranai.

Mašinoje sėdėjo OI tonas 
ir buvęs adjutantas.
•Aš pritvirtinau prie ma

šinos senąją generolo gai
relę* Vyrai gatvęse ir poli
cininkai sveikino mus se
nuoju būdu.

Viskas buvo visiškai taip, 
kaip anksčiau.

2 pu»l. Laisvė (Liberty) Ketvirtad., geg. (May) 16, 1957 Aš palikau mašiną susto

jimo vietoje ir nuėjau pas 
Kiaulės Snuki, kuris manęs 
laukė prie vieno karštų deš
relių kiosko; iš palapinės 
aidėjo maršų garsai.;

—Kas gi būtų galėjęs pa
galvoti? — pasakė Kiaulės 
Snukis. — Kiti dar tebelin- 
di nelaisvėje, o mes čia jau 
organizuojame s ą j U n g ą 
''Pulk iy ginkis”! i

Prie mūsų priėjo. lauko 
žandaras, su kuriuo aš sa
vo laiku tarnavau vienoje 
kuopoje.

—-Prašau atleisti! Kaip 
gi tai aš, gyvulys, iš karto 
tavęs nepažinau! — sušuko 
jis.

Aš p a s a k i a u Ęiaules 
Snukiui.:

—Tai yra vienas iš tų, 
kurie savo šautuvą phsiims 
su savim į kapus.

Kiaulės Snukis užsakė 
dešrelių.

—Kur tu buvai dingęs 
pastaruosius metus? — pa
klausiau buvusį ginklo 
draugą.

—Pas Ivaną,—atsakė jis 
ir sužalota ranka pamerkė 
dešrelę į garstyčias. -— Aš 
patekau į keblią padėtį!

—Na, nieko, dabar jau 
viskas pasibaigė, — paguo
džiau jį. !

—Daug ko būčiau nežino
jęs, jeigu nebūtume sugal
voję primesto mums karo. 
Tvanas man taip įtaisė... 
Aš jau tik svajojau, kad 
bent mano lavonas patektų 
į gimtąją žemę. Nelabai 
norėjau supūdyti savo kau
lus Rusijoje.

—O kiek Ivanų malėjai, 
—paklausiau.

—Dabar jau . nebegaliu 
tiksliai pasakyti. Tuo metu 
mes kiek persiste n g ė m e , 
pribaigda v o m e nežiūrėda
mi, ypač kai prasidėjo di
dysis sprukimas Napoleo
no pėdomis.

—Tau dar velnioniškai 
pasisekė, kad Ivanas nesu
žinojo visų tavo* darbelių,— 
pasakiau. — Būk patenkin
tas ir daugiau jų neprisi
mink. O jeigu kas nors tau 
norės įkrėsti už šiuos dar
belius, kreipkis į mūsų ge
nerolą. Jis patvirtins; kad 
tu žudei ir korei tik įsaky
tas.

—Taip ir buvo, — pra
dėjo įtikinėti buvęs lauko 
žandaras. — O kaipgi aš 
pats būčiau galėjęs pradėti 
žudyti? Aš esu iš padorios 
krikščioniškos šeimos.. Ma
ne privertė! “Tai yra tavo 
pareiga!,” — sakė man.

—Gerai. Baikime su šiuo 
nieku!—pasakiau aš.

Palapinėje viešpatavo ne- 
įsivaizdu o j a m a maišatis. 
Įvairiaspalvės vėliavos pri
dengė palapinės audeklo lo
pus.

Didelėmis baltomis raidė
mis švytėjo užrašas: ''Būti 
vokiečiu ■— reiškia būti išti
kimu.” Po užrašu buvo įė
jimas į išviete.

Prie vieno stąlo dainavo: 
“Sveiki, gimti miškai, lau
kai, atmink, kaip Rusijoj 
šalai”...

Vadai nevaržomai šneku
čiavosi. ; ’

•—Man demokratas — tai 
žmogus, kuris džiaugiasi, 
kai mūsų Didžioji Vokieti
jos imperija pateko i prie
šo rankas ir šimtai tūks
tančiu žmonių neteko savo t- 
gyvavimo pagrindo, —--kal
bėjo generolas. — Kaį aš 
dabar priverstas žiūrėti, 
kokią politiką vykdo šię po
nai, mano plaukai pasišiau
šia. ■

Buvęs kapitonas pažvelgė 
į laikrodį. i

—Ar leisite, ponas gene
role, — pasakė, jis, — įmes 
turime pradėti. >

—Prašau, — pasakė ge
nerolas. — Pradėkite, ger
biamasis. Tik laikykitės 
kariškai, be ilgų išvedžioji
mų.

Buvęs kapitonas sumušė 
kulnais. Generolas manda
giai kilstelėjo savo sėdynę. 
Jis patogiai atsilošė į krės
lą ir, sudėjęs delnus, pra
dėjo sukioti nykščius.

Aštriu, šaižiu balsu, tais 
si kareivinės kieme, kapito
nas šūktelėjo:

—Bičiuliai! — mūsų di
vizijos veteranai šiandien 
susirinko šiame gerbiama
me, dainomis išgarsintame 
mieste. Municipalitetas su 
Įoberburmistru priešakyje ir 
miesto valdžios organai di
džiadvasiškai mums padė
jo. Mes nuoširdžiai dėko
jame jiems už tai. Šio susi
rinkimo džiaugsmas turi 
būti laidas, kad mūsų dva
sia ir mūsų galvosena—to
kios pat, kaip ir fronte, tai 
yra, kad mes esame vokie
čiai ! Kad mes esame draus
mingi! Kad mes mokame 
kariauti!

Pasigirdo trankūs ploji
mai.

(Pabaiga rytoj)

Rimšės apylinkės Taryba 
jungia kaimus ir vienkie-

Darbininkų sveikata
J. J. Kaškiaučius, M. D.
GIRKŠNOJA, GERIA, 

NUSILAKA
Čia jau iš pat pradžios į- 

sidėmėkite gerai visi, kad 
nei “geras” vynas, nei “ge
ra” degtinė gero iau neda
ro. Naudos jokios, o žalos... 
ir patys žinote. Neklausy
kit tų beprasmiškų įkalbi
nėjimų, būk Vynas kraują 
taiso, apetitą taiso, vidu
riam padeda virškint. . . 
Nieko panašaus. Nei vy
nas, nei degtinė, alus ar ko
kia kaduginė kraujo netai
so, netaiso nė vidurių. Kaip 
tik atvirkščiai. Gadina, 
silpnina, nuodijia. Neduoda 
gėrimas nei energijos, nei 
proto akstiną. Sunkumą tik 
padaro, apkvailina protą, 
nuodija smegenis, silpnina 
ir sendina visą organizmą.

Rodos, jau ir kalbėt daug 
apie gėrimų blėdingumą ne
reikėtų. Tiek daug ir taip 
dažnai apie tai malama ir 
malama! Bet. . . ką tų žmo
gus padarysi su atbukėliais, 
surumbėliais, kurie pertoli 
nuėjo ir tavęs nė klausyt 
nenori onei iš tolo. Girdi, 
jie patys geriau žino ir 
numano, kad jiem išsigert 
sveika ir tiek. Na, ir geria, 
laka, nusilaka, prasilaka, 
kad ir stebėt gėda! O ge
rų, vertingų yra žmonių, 
kurie tampa auka to nelem
to polinkio — gėrimo. Tai 
jau tiesiog liga, panašiai 
kaip yra liga vartot morfį, 
kokainą, heroiną, marihua
ną, hašišą. Tai vis prisipra- 
tėliai — svaigalų prisipra- 
tėliaį (“drug addicts”, 
“dope fiends”).

Kokia gėda! Koks savęs 
apgaudinėjimas! Alkoholi
niai gėralai — visi — yra 
protoplazmos nuodai. Ga
dina visus kūno audinius, 
celes, ląstelės, o ypač sme
genų ir nervų audinius. Al
koholikai taip ir nusinuo
dija palaipsniui, gauna 
smegenų plėvių uždegimą, 
pamišimą ir . . kaput. . .

Be ilgų pamokslų: mie
las žmogau, susivaidyk, ne
gerk. Negerk net ir alaus 
ar lengvo vyno. Vartok 
pritinkamą maistą ir būti
nai, butiniai imk kasdien 
vitamlinų, visokių vitami
nų mišinį — “multiple. Vita
mins”, kapsules ar tabletes. 
Užsigink gėrimo, kol dar 
nepervėlu, kol dar turi šiek 
tiek atsparos ir valios! 
Būk geras nors sau. Susi
prask, susivaidyk!

mius, įeinančius į “Raudo
nosios žvaigždės” kolūkį.

Pastaraisiais metais ši 
žemės ūkio artelė žymiai 
sustiprino savo ekonomiką. 
Padidėjo kolūkiečių paja
mos, išaugo jų kultūriniai- 
buitiniai poreikiai. Ryšium 
su tuo prisidėjo daug dar
bo apylinkės Tarybai.

Vykdomojo komiteto po
sėdžiuose ir Tarybos sesijo
se dažnai svarstomi klausi
mai, susiję su darbo žmonių 
buities gerinimu, gyvena
mųjų vietovių’ tvarkymu, 
kultūros - švietimo, preky
bos ir gydymo įstaigų tin
klo plėtimu, naujų asfal
tuotų kelių tiesimu ir tt.

Apylinkės Tarybos depu
tatai drauge su kolūkio val
dybos nariais apsvarstė pla
ną apylinkei elektrifikuoti. 
Buvo nutarta elektrifikuoti 
visus gamybos procesus, 
plačiai įdiegti elektrą į kol
ūkiečių buitį.

Bet kaip tai geriau pada
ryti?

Daugelis siūlė įsigyti lo- 
komobilį bei generatorių ir 
pasistatyti savą elektrinę. 
Tačiau, norint elektrifikuo
ti tokį kolūkį, kaip “Rau
donoji žvaigždė,” kuris uži
ma daugiau kaip 7 tūkstan
čių hektarų plotą, būtų rei
kėję ne vieno tokio agrega
to.

Kitos nuomonės buvo de
putatai Antanas Sabaliaus
kas ir Emilijus Žadačka.

—Ar negalėtume mes pri
sijungti prie “Tautų drau
gystės” elektrinės, — pa
reiškė jie savo nuomones.
. —Tada įstengsime elek
trifikuoti savo apylinkę.

Šis pasiūlymas visiems 
patiko. Tą pačią dieną de
putatas Vasilijus Rybako
vas nuvyko į Drisvetus 
(Molodečno sritis), kur yra 
minėtoji HES. Čia jis su
žinojo, kad stotis dirba dar 
nepilnai apkrauta. Vadi
nasi, buvo galimybė gauti 
pigios energijos.

Per trumpą laiką kol
ūkis buvo elektrifikuotas.

Elektros energiją pradė
jo naudoti mechanizmai, 
paduodamieji vandenį į gy- 
v u 1 i n i n k y stės fermas, 
t r an spo r tuo j autieji paša rus 
į tvartus, grūdų valymo 
agregatai, medžio apdirbi
mo staklės ir kiti įrengi
mai. Gatvėse ir kolūkiečių 
namuose, klubuose, skaityk
lose, mokyklose sužibo elek
tros lemputės. Elektriniai 
radijo imtuvai, prosai, va
ryklėlės pasidarė neatski
riama rimšiečių buities da
lis.

Iki pastarojo laiko “Rau
donosios žvaigždės” kolūkio 
valstiečiai gyveno pakrikuo
se mažuose kaimeliuose bei 
vienkiemiuose. Dabar Rim
šės valstiečiai nebenori gy
venti atsiskyrę. Kartu dir
bam, — sako jie, — vadi
nasi, ir gyventi reikia iš
vien.” Daugelis jų persi
kėlė į kolūkio centrą.I

Viename apylinkės Tary
bos vykdomojo komiteto po
sėdyje buvo apsvarstytas 
klausimas apie kolūkinės 
gyvenvietės apželdi n i m ą . 
Buvo kalbama ne tik apie 
gatvių, gyvulininkystės fer
mų apželdinimą, bet ir apie 
tai, kad reikia iveisti visuo- 
meninius sodus bei sodus 
kiekvieno individ u a 1 i n i o 
ūkio sodybiniuose sklypuo
se. Vien tik pereitų metų 
pavasarį ir rudenį čia įveis
tas naujas 21 hektaro plo
to vaismedžių sodas. Iš vi
suomeninio vaismedžių me

Vienos apylinkes taryba
delyno į individu alinius 
kolūkiečių sklypus perso
dinta tūkstančiai vaisine-.
džių sodnukų. e

Apylinkės Tarybos depu
tatų iniciatyva sudarytos 
sta ty bos ir remonto briga
dos, kurios apylinkės gy
ventojams padeda statyti ir 
remontuoti savo namus.

Apylinkės Taryba teikia 
ir kitokią pagalbą. Nese
niai kolūkietį Vladislovu 
Paukštę ištiko nelaimė—su
degė jo namas. Kartu su* 
namu gaisras sunaikino vi-, 
są jo turtą. Bet jam nete
ko eiti elgetauti. Visuome
nės jėgomis V. Paukštei is 
apylinkės Tarybos jam ne
mokamai paskirtų statybi
nių medžiagų buvo pasta
tytas namas. Kolūkis aprū
pino jį maisto produktais ir 
sėkla. Jis atleistas nuo vi
sokių mokesčių.

Neliko pamiršti ir kolū
kiečiai Alfonsas Kralavi- 
čius, Petras Rinkevičius, 
Morta Šumilienė. Juos iš'2* 
tiko tokia pat nelaimė. 
Kolūkis ir apylinkės Tary
ba padėjo jiems įsigyti pie-, 
no gyvuliams. ’

Didelį darbą apylinkės 
Taryba atliko darbo žmonių 
kultūriniams pore i k i a m s 
tenkinti. Statomi nauji klu
bai, pirkios-skaityklos. Per
eitais metais gražus klubas 
pastatytas Mogūnų kaime. 
Gerdžiūnų kaime pastatyta 
biblioteka.

Prie daugelio kolūkio fer
mų įsteigtos pirkios-skai
tyklos. Jos įkurtos gerai 
įrengtose erdviose patalpo? 
se. Čia galima paskaityti 
laikraščius, žurnalus, pasi
klausyti radijo, sulošti’ 
šachmatais ir tt. Rimšėš 
bibliotekos vedėjas apylin
kės Tarybos deputatas Jo
nas Vaškevičius sukomĮ?- 
lektavo pirkioms - skaityk
loms kilnojamąsias bibliote
kėles.

Apylinkės Tarybos kultū
ros-švietimo komisija pade
da klubų ir bibliotekų dar
buotojams jų darbe. Daž
nai, šios komisijos nariams 
padedant, klubuose rengia
mos paskaitos, tematiniai 
vakarai, meno saviveiklos, 
koncertai, demonstruojami 
kinofilmai.

Apylinkės Tarybos veik
los dėmesio centre yra ir 
mokyklų darbas, čia nėra* 
nė vieno mokyklinio am
žiaus vaiko, kuris nesimo
kytų. Neseniai Rimšės mo-r 
kykloje atidaryta 10-tojir 
klasė. 29 mokiniams, bai
gusiems 9-tą klasę, šutei-\ 
kta galimybė toliau mokytis | 
čia pat. Vaikams, - gyve--* 
nantiems toli nuo mokyklos, , 
pereitais metais Rimšėje . 
įsteigtas 45 vietų interna-#' 
tas.

Kolūkiečių kultūr i n i ų - 
buitinių gyvenimo sąlygų

. ... f gerinimas tiesiogiai pri
klauso nuo to, kaip auga ar
telės visuomeninis turtas. 
Todėl savo darbu Rimšės 
apylinkės Taryba visokerio
pai padeda toliau kelti 
“Raudonosios Ž v a i gždės” 
žemės ūkio artelės visuo
meninę gamybą.

s P. Glikas

N.ŪŪNHOSE
Marininkai reikalauja 

didesnių algų f
National Maritime unija * 

paskelbė, kad jinai reikalauja 
iš 74 kompanijų pakelti algas 
12 procentų, •

42 kompanijos operuoja 
451 laivą, kurie plauktnėja . 
didžiausiais vandenynais. 32 
kompanijos operuoja 232 tail- 
kerius. ...



Prcyrcsas

Dėl pavo<i
(Vaiz

(Pabaiga)
♦

—O kas tavo priesaikai 
gali tikėti?—atsiliepė Nas
tė. — Tavo priesaika tiek 
reiškia, kaip vilko, tupinčio 
už aviu daržo tvoros, kad 
jisai avių neplausiąs, jis 
tupįs tik iš draugiškumo. 
Tu sakai, kad nenori jos nė 
matvti. Aha, kokis iš ta- 
yęs ponelis! Tu seniau gir- 
davaisi, kad gyvendamas. 
Vilniuje per trejetą metų 
mokeisi universitete teisių, 
taigi iš tavęs turėtų būti 
pusė advokato. Tačiau šio
je šalyje tu nežinai apie 
įstatymus nė tiek, kiek pa
prasta davatka. Kuomet 
ateis Goldbergaitei tas lai
kas, tai jeigu ir nenorėtu
mei jos matyti, tai atėjęs 
uniformuotas dėdė tave nu
sives pas ją, ir dar pasakys, 
kiek dolerių i kišenę įsidėti 

»užlaikymui pyplio!.. Ir kur 
tu tuomet nuo žmonių savo 
akis paslėpsi?.. Dabar dirb

indamas pradžioje prie me- 
- chaniko už pagelbininką 

neuždirbi savo šeimai nė 
žmoniško pragyvenimo, o 
kaip bus tuomet, kada pri
sieis dvi šeimas užlaikyti? 
Ak, viešpatie, kur buvo ta
da mano protas? Žmonių 
patarlė sako: kad jaunystė 
tai kvailystė. Buvau tuo
met dar jauna, kai mano 
tėvelis man kalbėjo: Kas
tyte, užauginau tave gera 
lietuvaite, tai ir būk visa
dos lietuvė. Saugokis, ne- 
apsivesk su svetimtaučiu, 
kad neištautėtumei. Pasi
rink sau už vyrą gerą lietu
vi patriotą. Dabar atvyks
ta iš Vokietijos tūkstančiai 
Lietuvos žiedų, geriausių 
tėvynainių. Tarpe jų yra 
daug aukštus mokslus bai
gusių profesionalų, o kiti 
ilgi gerai pamokyti ir tikri 
lietuviai. Jeigu iš jų kurį 
pasirinkusi ištekėsi, tai ge
rai gyvensi. Saugokis ne
mokšos, nes pakliūsi į var
gą. Na, ir paklausiusi tėve
lio patarimų ištekėjau už 
dar nediplomuoto advoka
tei io. Ar dabar ne puikiai 
gyvenu! Tik dabar viskas 
išryškėja, kad tu, Riman
tai, esi didžiausias apgavi
kas ir pagyrų maišas! Kaip 
šiandien atsimenu, dar 
prieš mūsų sutuoktuves, 
mes, sėdėdami ant suolo 
parke, kalbėjomės apie su

tūrima šeimyninio židi- 
nio ir apie mūsų ateitį. 
Tuomet tu gyreisi savo 
aukštu mokslu. Bet jeigu 
.tu būtumei ragavęs nors 
kiek mokslo, tai šiandien 
g'aradžiuje nemazgot u m e i 
^benzinu sunkvežimių alie
juotų ir purvinų dalių. Tu 
pasiieškotumei kur švares
nio ir geriau apmokamo 
darbo. Jeigu tu būtumei 

’ pamokytas, inteligentiškas 
vyras, tai neklausy tumei 
kunigo, kuomet jis, pasi
kvietęs tave ir kitus tokius 
tuščiagalvius į savo klebo
niją, visus nugirdo, o pas
kiau kožnam įspaudžia į 
saują po dešimtinę ir auto
buso bilietą ir siunčia net į 
kitus miestus pikietuoti pa
žangių lietuvių suruoštų 
koncertų ir kitokių meniš
kų parengimų... O jūs, nu
vykę prie svetainės, būda
mi girti, staugiate kaip ko- 

♦kie laukiniai žvėrys! Ban- 
• dote pastoti kelią kultūrin

giems žmonėms, einantiems 
į svetainę, kurie eina pasi- 

t Klausyti žavėjančių lietu
viškų dainų, muzikos ir ki
tokio meno... Aš esu šioje 
šalyje užaugusi, bet nieką-

i . ..................... . ■■■•.!■■ ■» ..M .III —

3 pusi. Laisvė (Liberty) Ket

;to bučkio
Mis)
dos savo gyvenime dar ne
mačiau tokių cirkų keliant 
tarpe senosios kartos lietu
vių ateivių. Tik jūs, Hit
lerio gestapo universiteto 
mokiniai, atvykę į šią šalį, 
visokiais būdais bandote su
varžyti pažangių demokra
tiškai nusiteikusių lietuvių 
laisvę ir tramdyti jų kultū
rą, skiepydami savo naciš
kas idėjas.

Pagaliau Nastė, susijau
dinusi apgailaudama savo 
buitį, delnais prisidengusi 
savo akis ir net kukčioda
ma užkimusiu balsu sude
javo:

—Ak, kur aš galiu pasi
rodyti su tokiu vyru tarpe 
protaujančių kultūr i n g ų 
žmonių? Tai gėda! Dides
nės gėdos negali būti. Jos 
negalima numazgoti nei su 
muilu, nei su ašara m is.

Rimantas, netrivodamas, 
kad tik žmona greičiau nu
trauktų drožiamą jam pa
mokslą, rūkydamas pūtė 
kamuolius dūmų iš savo di
delės senos pypkės. Retkar
čiais tyčiomis papūsdavo į 
tą vietą, kur Nastė sėdėjo. 
Nastė, nepakęsdama dūmų, 
porą kartų nusičiaudėjusi, 
suriko:

—Mesk laukan ta savo 
prismirdusią kačergą; Ma
ne net dusina, kvapą su
stabdo...

Rimantas, krėsdamas iš 
pypkės degantį tabaką į 
peleninę, drebančiu balsu 
protestuodamas atsiliepė:

—Ot, ko ir aš susilau
kiau: savo namuose negaliu 
nė užsirūkyti. Tu keletą 
kartų mane išvadinai žmog
žudžiu. Sakei, kad aš, gy
vendamas Lietuvoje antro
jo pasaulinio karo metu su 
Hitlerio gestapininkais žu
džiau žydus ir raudonuo
sius lietuvius. Tai to nebu
vo. Aš prisiekiu prieš dan
gų ir žemę, kad nė vieno 
nenužudžiau. Tik patekęs 
tarpe kūjo ir priekalo, kito
kios išeities nesurasdamas, 
prisiglaudžiau prie vokie
čių, kurie, nesigailėdami 
turto, kraujo ir gyvybių, 
pasišventusiai atžygiavo su 
savo galingomis karinėmis 
jėgomis išlaisvinti žmones 
iš raudonųjų vergijos. Vos 
tik Hitlerio kariuomenei 
įžengus Lietuvon, juos pa
sitiko su džiaugsmu geriau
sieji Lietuvos patriotai kaip 
savo išlaisvintojus. O aš 
tuomet, gyvendamas Lietu
voje, pagelbėjau gestapinin
kams tik lietuvius banditus 
sumedžioti, kurie, užgrobę 
šalies valdymo vairą į sa
vo rankas, visoje šalyje su
kėlė didžiausią suirutę! Jie 
pradėjo atimdinėti iš. ponų 
dvarus ir iš pasiturinčių 
ūkininkų žemes ir dalinda
vo raudoniems valkatoms 
valstiečiams.

—Naste, tu mane iškolio- 
ji kiekviename mūsų pokal
byje už tai, kad aš su ki
tais išvietintais lietuviais 
eidavau pikietuoti tavo taip 
vadinamųjų pažangių kul- 
tūrnešių koncertų, vodevi
lių ir kitokių meninių pa
rengimų. Tame aš prisipa
žįstu: tai yra mūsų šventa 
pareiga. Mes pildome savo 
pažadus ir įsakymus didžio
jo vokiečių tautos vado, ve
lionio Adolfo Hitlerio. Mes 
visi pabėgėliai, ir svetur 
gyvendami, tęsiame savo 
kovą. Tad, Nasty te, aš dar 
kartą tavęs prašau: leisk 
man tave karštai pabu
čiuoti, ir atleisk man mano 
padarytas klaidas, kurios

irtad., geg. (May) 16, 1957

MIRUS I

JONU KARSONUI į
Mes, kartu su visa pažangiąja Amerikos lietu- Ž 
vių visuomene, liūdime netekę Jono Karsono S 
kai]) nuoširdaus veikėjo už šviesesnę ateitį dir- J 
bančiajai žmonijai.

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai, dukterei 
ir visiems jo artimiesiems ir draugams. |

MIAMI Del Ai j
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ALDLD REIKALAI’
ALDU) ORGANIZACIJA 

AUGA NAUJAIS 
NARIAIS

Kur pirma buvo pažymė
tos kuopos, gavusios naujų 
narių, dabar neatkartosiu. 
Svarbu yra pažymėti tik 
tas kuopas, kurios prisiun
tė paskutiniu laiku naujus 
narius, štai ką sako 7 kuo
pos finan. sekr. A. Gudaus
kas: Prisiunčiu duokles už 
šiuos metus, taipgi ir 3
nauji nariai; pasiųskite
jiems žurnalą “Šviesą”.
Smagu girdėti.

39 kuopos, finan. sekr. P. 
Šlekaitis šitaip išdėsto: 
Šiemet duoklių biski dau
giau, nes buvusieji nariai 
pirmiau draugijoje grįžo į 
kuopą. Dirbame mudu su 
drauge organizatorka E. 
Geležauskiene, tikimės ir 
kitus buvusius pirmiau 
draugijoje įtraukti į mūsų 
apšvietus organizaciją.

104 kuopos finan. sekr. K. 
Guzevičienė sako: Siunčiu 
už 13 narių duokles ir vieną 
naują. Labai puiku. Kad 
visos, kuopos tik po vieną 
naują narį gautų, tai drau
gija aušktai pakiltų narių 
skaičiumi. Bet Centras tiki
si ir daugiau iš 104 kp.

45 uopos finan. sekr. V. 
S. sako: Čia prisiunčiu $2 
už naują narį, tai Mary S. 
Tai bus į tą trumpą laiką 
trys nauji nariai. Labai pa
girtinas jūsų siekis, drauge 
V. S. Tikimiesi, kad jūs ir 
ant toliau darbuositės šiai 
garbingai o r gan i z ac i j ai. •

Turiu pastabą kuopų fi
nansų sekretoriams. Visa
da, siųsdami kp. duokles, 
būkite tokie malonūs, pa
žymėkite, kas naujo jūsų 
kuopoje daroma gavimui 
naujų ir buvusių pirmiau 
grąžinimui atgal į draugiją. 
Tas duotų mums medžia
gos prie geresnio veikimo 
ir abelnai neša naudą visai 
organizacijai.

Štai vienas pavyzdys. 
212 kuopos finan. sekr. 
duoda apyskaitą, kiek kp. 
narių neteko per tą trum
pą laiką — viso 19 narių. 
Čia nekalbėsime apie miru
sius. Mums, yra svambu 
žinoti apie tuos, kurie yra 
pasitraukę iš organizacijos. 
Man atrodo, kad draugai 
bajoniečiai, ypač finan. 
sekr., matyt, esate gabus 
žmogus. Panaudok savo 
draugišką gabumą, kas 
link buvusių mūsų draugi
jos narių sugrąžinimo. 
Draugai, pastangų reikia 
dėti, be to nieko nelaimėsi-, 
me.

įvyko praeityje. Pamiršk 
viską... Neardyk mūstį per 
daugelį metų sukurto\šei- 
myninio gyvenimo... vien 
tik dėl suklastuoto, pavog
to bučkio...

—Nešdinkis iš narni] kuo 
greičiausiai! Aš negaliu į 
tave nė pažiūrėti, tu Hitle
rio batlaiži, niekše!—atkir
to Nastė.

188 k]), štai ką sako: Pri
siunčiu duokles už 9 narius 
ir aukų 2 dolerius. Įmygu 
leidimo fondam Ačiū jums, 
drauge. Geras pavyzdys ir 
kitoms kuopoms, nes aukos 
į knygų fondą labai reika
lingos.

82 kp. finam sekr. rašo: 
Du nariai išsibraukė, atsi
sakė mokėti, bet mes ga
vome du jaunučius narius, 
mergytę ir berniuką, ir abu 
tėveliai priklauso — visa 
šeima. Koksai tai pagirtinas 
tėvų nusistatymas, ypač da
bartiniame laikotarpyje y- 
ra di.di garbė jums, tėvai, 
prigulėti prie šios apšvie- 
tos. organizacijos.

LLD 13 k}), fin. sekr sa
le Prisiunčiu 1957 metu * C
duokles ir sekanti du nariai 
aukoja apšvietos fondui; 
L. T. $5 ir E. D. $3. Smagu 
girdėti, kad kuopos rūpi- 
naši ne tik duoklėmis, bet iri Centro S1'kr. K. B. Depsas

aukomis, kad remti apšvie
tos reikalus.

187 kuopos fim seki1, ra
šo: Gerb. drauge K. B. Dep- 
sas! Šiuomi prisiunčiu 

■ duokles, už 1957 metus; tai 
bus paskutinės narių mo- 
kestys šių metų. Trijų na
rių netekome — jie mirė. 
John Stulgis. Kažin, Jonai, 
argi negalėtum surasti nau
jų • narių, vietoje mirusių
jų? Rizikuoti galima.

76 k]), fim sekr. sako: 
Prisiunčiu narių duokles 
už 1957 metus ii* kp. auko
jo $2 į LLD knygų leidimo 
fondą. Ačiū už aukas.

19 kuopos fim sekr. J. M.
K. rašo: Geri), drauge, šia- 

; me laiške rasite čekį už 20 
narių duokles. Dar yra ne
mažai geru draugu, bet 
patys nesusipranta, kad rei
kia pasimokėti. Teisybę sa
kai, drauge J. M. K. Nema
ža skaitlinė randasi draugi
joje tokių narių.

Darau pastabą toms kuo
poms, kurios atsilikę duok
lių mokėjime1, kad pasirū
pintu su mokesčiais, ypač 
12 kuopa Pittston, Pa. 1956 
metų knygas pasiėmė, o 
duoklės nemokėtos už 1956 
metus. Negalima praleisti 
tą apsileidimą nepaminėjus. 
Siunčiant draugijos • duok
les, visada, adresuokite tai]):
L. L. D., 110-1.2 Atlantic 
Ave., Richmond Hill 19, N. 
Y. Arba Centro sekretoriui 
K. B. Debsui., Nemaišykite

! Laisvės iždo. Tai yra dvi v
l skirtingos įstaigos. Esame 
j seni draugijų veikėjai ii' 
i tokius dalykus turėtume nc- 
i mainyti.

tuos, kurie jos dar neskaito.

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED FEMALE

WORCESTER, MASS.

Koncertas

Sekmadienį, gegužčs-May 19 d. įvyks Aido Choro 
pavasarinis koncertas, Lietuvių Salėje, 29 Endicott 
St. Pradžia 2-rą vai. popiet.

Ona Dirveliene
Sopranas

CVIRKOS TĖVIŠKĖJE Į Kalbink užsirašyti Laisve

(LIKK - TYPIST

{ Experience not nee. THE HOOVER
, 1817 N. Broad St. Pleasant 

working conditions. Ėringo benefits 
& permanent work. Phone Mr. 
Genelio DA. 4-2266 for appt.

(94-101)

.1

RENGIMO KOMITETAS

Kviečiame vietinius ir kaimynišku kolonijų 
lietuvius atsilankyti į- šį banketą. Čia gražiai 
praleisite laiką puikiame ore su seniai matytais 
savo pažįstamais.

Vilkija. — Brangps ir ar
timas kolūkiečiams rašytojo 
Petro Cvirkos vardas. Čia, 
K langiuose, jis gimė, augo, 
mokėsi, patyrė pirmuosius 
gyvenimo vargus.

P. Cvirkos vardo kolūkio'i-o/,' 
nariai stropiai saugo visa, 

! kas primena brangų rašy
toją. Visiškai restauruotas 
rašytojo gyvenamasis na-! 
mas, kietis, kluonas. Sody-' 
ba aptverta dažytų lentelių 
tvora, padaryti suoleliai, 
nutiestas privažiavimui ke
lias.

Dabar kolūkiečiai, talki
ninkaujant vietos vidurinės 
mokyklos mokytojams ir 
moksleiviams, aplink sody
bą sodina medelius, įrengia 
gėlynus, gyvatvores. Sody
bos tvarkymui vadovauja 
rašytojo brolis namelio-mu-' 
žioja us vedėjas Julius Cvir
ka. šiomis dienomis moksl
eiviai ir kolūkiečiai pasodi
no I K) jaunų liepų,’sodina-į 
mos gėlės.

AR BIBLIJOS 
PASAKA

apie Samsono spėką
turi kokią reikšmę?

Franas Bitautas, išradėjas Nau
jos Gadynės—“Now Era’' mišinio 
galvai mazgoti, sako: Stiprūs 
plaukai duoda energijos, daro 
asmenį jaunu. Pats išradėjas 
ir daugelis kitų jį vartoja jau 
per 40 metų ir jie turi jaunus 
plaukus ir nepaprastą energiją. 
Išradėjas pataria visiems naudo
ti Naujos Gadynės mišinį. Pa
siuskit e $2.00 už 8 uncijų bonką.

F. BITAUTAS
303 So. Pearl St.
Denver, Colorado

Jonas Sabaliauskas
Tenoras

Apart paties Aido Choro ir jo garsaus dueto, 
kuri sudaro Onutė Dirvelienė ir Jonas Sabaliauskas, 
dalyvaus aidiečiams talkininkavę, mylimi ir laukia
mi solistai Marytė Paruliutė O’Toole ir Franas Blo- 
žis. Dargi bus gitarų duetas, sudarytas muzikos 
mokytojo Klimo, ir S. Pauros vadovaujama vyrų 
grupe iš So. Bostono. Taipgi tikimės turėti viešnią 
solistę iš Chicagos.

Kviečiame vietos ir iš apylinkės dainos ir abel
nai meno mylėtojus atsilankyti į šį taip turiningą 
koncertą.

AIDO CHORAS

Lawrence, Mass.

Įvks Sekmadienį

Tai tradicijiniai metinis banketas, susitikimui, 
pasilinksminimui sulaukus pavasario. Banketas 
bus gražiajame

Lawrence-Methuen, Mass.
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Vajus Sukūlimui $10.000 Fondo
(Perkėlimas; nuo pirmo puslapio)

jeigu kas dirbame, tai ir rezultatų y^a. Mes visi esame 
dėkingi dd. Žekoniams už suteikimą vietos jųjų gražia
me darže. Taipgi d. Žekonienė visuomet prisideda su

NewWto^fegjzfcrZlnltB

AUKOS
J. Zuikelis, Philadelphia, Pa............
Kranas Obrekes, Shamokin, Pa. . .
K. (’. Strauss, Easton, Pa. .............
P. Švelnikas, Easton, Pa................
J. Meškauskas, Easton, Pa............
K. Markūnas, Haverhill, Mass. ...
I’. Kaušpėdas, Town of Mt. Royal, Canada ... 
Helen Vukadinovich, Washin ton, Pa..................
Hicksvillietė......................................... .. • •............
Ona Mazuikiem", Dorchester, Mass......................

. $10.00 

.. 10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00

Liberty Auditorijoje
nr?

Bus skanių valgių

Norime jums pranešti, kad 
šeštadieni, prieš koncertą, ga
lima bus Auditorijos valgyklo
je sočiai ir skaniai pasivalgyt).

Lai skanių lietuviškų 
kurių pridarys Stasys 
Titanini; taipgi bus ir 
kų kopūstų.

kilbasų, 
ir Ona 

lietuviš-

valgiais niekam netenka rū
pintis, nes .jų valgykloje bus

E. Muzikevičitis, Bayonne, N. J., Prietelių Klubo auko
se. Tai buvo klaida. Atsiprašome. ;
Dabar įplaukė $251. Iš anksčiau

>us atdara visą dieną.
LNB valdyba

$2,01G. Viso LIETUVIU TARPE
Širdingai ačiū vii-šminėtiems už dovanas. Šiam raš

tui einant spaudon, gavome daugiau laiškų, sutvarkę 
pažymėsime rezultatus.

La i s vės A d m inistra ci i a

Montello, Mass
Teismo komedija

uiejų veiksmų operetę 
Teismo komediją”. Meno

lė sale ir visi ramiai klausė
si ir gėrėjosi vaidinimu. 
Kaip vaidinimo pauzose, 
tai]) ir užbaigoje, žiūrovai 
nesigailėjo aplodismentų.

ginu kaip fantazija, bet 
muzikos mokytoja ir di
rigente Mildred Stensler ją 
tai]) gabiai papuošė gy
vumu, kad kiekvienas judė- 
sis virpino žiūrovo sielą. 
Žiūrau ir manau sau, ot, 
kad kas nufilmuotų šią o- 
peretę, tai pasiliktų istori
nis dalykas; su ja galėtume 
pagastroliuoti čia lietuvių 
kolonijose, o didesnį įspū
dį padarytų mūsų senojo
je tėvynėje. Gaila, lietuvių 
kalboje nėra tokių žodžių, 
kuriais galėtai atiduoti kre
ditą už tokias dideles pas
tangas Brooklyno aidie- 
čiams.

dalykų. Viena, kad vaidin
tojai nepadžiautų šios o- 
peretės, o antra, kad kolo
nijų veikėjai ją pasikvies
tų į savo miestus — nesi
gailėsite, bet džiaugsitės.

Jaunutis

Lietuvos krepšininkai 
išvyko į Korėją

Balandžio 12 d. iš Vil-

vos vyrų ir moterų krepši
nio rinktinės. Mūsų res
publikos krepšininkai i š 
Maskvos lėktuvais vyks į 
Korėjos Liaudies Demokra
tinę Respubliką. Korėjos 
krepšinio komandos prieš 
kelerius metus viešėjo mū
sų respublikoje. Lietuvos 
TSR sportininkų išvyka 
yra atsakomasis vizitas.

Tarybų Lietuvos moterų 
komandos sudėtyje — M. 
Tulevičiūtė, K. Daktaraitė,
O. Butautienė, G. Sviders- 
kaitė, D. Vasil isčiūtė, N. 
Rosėnaitė, G. Milerytė, R. 
Šutaitė, L Ruočkutė, A. Ba
dytė, E. Albrechtaitė. Ko
mandos vyr. treneris ir vy
rų komandos žaidėjas — 
TSRS nusipelnęs s p o r t o 
meistras S. Butautas, tre-

' neris—V. Dzen is. Respub
likos vyrų krepšinio rinkti
nę sudaro S. Stonkus, A. 
Lauritėnas, A. Stumbrys,
P. Buzelis, A. Matačiūnas, 
L. Tendzegalskis, J. Gent- 
vainis, J. Radikas, J. Skuo
dis, R. Masiulis, A. Kru

riai
Komandos trene-

TSRS nusipelnęs

vičius ir V. Grešnovas. Ta
rybų Lietuvos sportininkų 
delegacijai vadovauja Res
publikinio Kūno kultūros 
ir sporto komiteto pirmi
ninkas A. Gudanavičius, 
techninis vadovas — Vals
tybinis krepšinio treneris, 
visasąjungines kategorijos 
teisėjas J. Grinbergas.

Lietuvos sportininkų de
legacija Korėjos Liaudies 
Demokratinėje Respubliko
je viešės 20 dienų ir sužais 
kelis draugiškus 
mus

Reporteris nori informuoti, 
kad žinutė, apie “vieną maspe- 
Ihietį”, tilpusi šių metų vasa
rio 21 d., nėra tikrais davi
niais paremta.

. Reporteris, pasiremdamas 
girdais, ją parašė. Bet, kai da
bar paaiškėjo, tie girdai netu
ri pamato.

Ateityje reporteris bus at
sargesnis su tokiomis žiniomis, 
kurios 
tos.

parom-

Reporterių

TEATRUOSE
ko

sus i ti ki
šu vietos komandomis.

Elta,

Gražuolė Tina Robin ir 
m i kas Will Jordan, plačiai ži
nomas Ed (CBS) Sullivan 
programose, asmeniškai daly
vaus “Stardust At The Roxy’’ 
scenos spektaklyje, kuris pra
si dės gogu ž ės .16. ž va igž d ė 
šiame spektaklyje yra Tommy 
Sands, visoje šalyje žinomas 
dainininkas. Taipgi dalyvau
ja teatro šokėjos Roxyettes ir 
orkestras, vadovaujamas Ro-

Sveikina forumą

“Daily Worked’ vedama.ia
me strapsnyje sveikina vienin-1 berto Boucher.
gą socialistini forumą ir ypa- Į Greta rodomame filme 
t ngaj faktą, kad i ji įeina ir i “Desk Set” vaidina Spencer 
komunistai. j Tracy ir Katharine Hepburn.

suvažiavimas 
bus įdomus plačiai 
lietuviui visuomenei

Linksmai važiavom 
ir dainavom

Kelionę i Brocktoną 
č i ai tu rė j ome sm agi ą 
minga, visi sugrįžo

su vaza vi

M. Mizaros paskaita

Apart diskusijų apie meni
nę veiklą1 suvažiavimo daly-

ir lai
bo jokių 

nemalonių prietikių. Jei nuva
žiuojančių minti dažnai ir rim
tai užkliuvo klausimas: “Ar

ŠĮ savaitgali, šeštadieni ir 
sekmadienį, Lietuvių Kultūri
niame Centre Įvyks 
M e n o Sąjungos 
mas. Kaip matote šal
čiame skelbime, prie suvažia
vimo bus du svarbūs meniniai 
pobūviai—- koncertas šeštadie
nio vakare ir banketas Balevi
čiaus atminties pagerbimui 
sekmadieni — p i e t ū s pietų 
laiku, I valanda.

!ę Įdomių kalbų apie meninius 
klausimus. Rašytojas Rojus 
Mizara pirmoje suvažiavime 
sesijoje, šeštadienio p r i e š-
pieti, skaitys paskaitą apie 
Amerikos lietuvių kultūrinę

kiu su vakardienos lietum, jau 
buvo dingęs. Buvusią mūsų ne
ramybę pašalino broektoniečių 
ii jų svečių iš apylinkės labai 
tolerantiškas, šiltai draugin
gas, drąsinantis vertinimą®

i d omus ir 
taipgi, ir 
pažangioj i

Koncertas bus 
turtingas, banketas 
nėra abejones, kad 
mūsų visuomene Į tuodu pobū
viu plačiai apsilankys. Jau

šai svečių, apart delegatų ir 
pačių programų pildytųjų, iš 
kitų vietovių.

kad plačoji publika kviečiama 
ne tik Į koncertą ir banketą, 

i paties suvažiavimo se- 
LMS yra organizacija, 
veikla ir problemos lie- 

Tai nėra orga-

s jas.
kurios
čia mus visus.

savais mažais reikalais — jos 
problemos yra mūsų visų prob
lemos.

Mos visj lankome ' spektak
lius, mes visi klausomės mūsų 
chorų, visi mėgstame vaidini
mus ir kitokius meninius pobū
vius. Didžioj’) dalis visko, 
matome 
scenoje 
per tos 
muziką,

Mums visiems rūpi, kokios 
yra mūsp meninės programos, 
ko tikimasi matyti ateityje. 
LMS su važiavimo rengėjai to
dėl kviečia visus, pažangius 
lietuvius dalyvauti su važi avi-

ką 
arba girdime mūsų 

ateina iš ir per LMS, 
organizacijos išleistą

giai kaip delegatai, gales im
ti balsą ir reikšti savo nuomo
nę apie mūsų meninę veiklą.

L.M.S. Suvažiavimo
Meniniai Parengimai
Liberty Auditorija, 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill

KONCERTAS
Šešlad., Gegužės 18

Turtinga meninė programa 
solistai, chorai, grupės

JERRY MIKUŽIS
sopranas) iš Chicagos

C. STANEVIČIENE ir
A. DOčKIENe

duetas iš Chicagos

SUZANA KAZOKYTĖ
solistė iš New Yorko

ONA STELMOKAITĖ 
dainininkė-d^klamato.rė iš N.*J.

LAISVĖS CHORAS iš Hartfordo

AIDO CHORAS i.š N. Y. ir kiti

DOROTHY YUDEN 
konncerto akom pianiste

Įžanga $1.50

idomi apžvalga apie tai, kokia 
yra mūsų lietuvišku choru, te
atriniu grupių ir kitų saviveik
los vienetų ateitis, kokią Įtaką

kultūra, kaip ir ant kiek mūsų 
kultūrinė veikla pastoja kelią

Po tos paskaitos diskusijos 
Lūs vystomos .jos pagrindu ir

tai ir svečiai.
Taipgi tikimasi, kad iš Chi

cagos, apart dainininkų, at
vyks du stambūs meno veikė
jai, buvęs LMS sekretorius Le
onas Jonikas ir kompozitorė 
-chorvedė Daratėlė Judzenta- 
vičienė. Iš jų išgirsime, be 
abejo, ko nors ’ įdomaus.

Tik dvi trys dienos liko iki 
suvažiavimo. Pasiryžkime visi 
ja'me dalyvauti, susitelkime 
kuo skaitlingiausiai kartu su 
mūsų menininkais, kad paro
dyti, jog domau.james mūsų 
veikimu, kad dar norime ilgai 
klausytis lietuviškų dainų 
muzikos, girdėti nuo mūsų 
tratių gyvą lietuvišką žodi

ir

B.

New Yorko spaudoje
“Daily News’’ sako, kad 

Amerikos Aukščiausias teis
mas paskutiniu laiku “smar
kiai pasitarnavo komunistam”. 
Esą, Aukščiausias teismas iš- 
neša vieną komunistams pa
lankų nuosprendį po kito...

Ką “Daily News” • faktinai 
turi omenyje, tai kėlius nuo
sprendžius už civilines teises, 
kurias Aukščiausias 
padarė paskutinių

teismas 
mėnesiu

- Ameri

BANKETAS
Sekmad., Gegužes 19

Hearsto “Journal 
can” pasisamdė visame mieste 
iškabų vietas ir iškabino di
džiulius plakatus postovius su 
to laikraščio išdirbtu “credo” 
— obalsiais jaunimui. Pagal
Hearstą jaunuolis žada:

Aš garbinsiu Dievą; 
Tarnausiu savo šaliai; 
Gerbsiu savo tėvus; 
Klausysiu įstatymų.

Su paskutiniais trim punk
tais visi sutiks, bet kaip su 
tais “Journal-Amcrican” skai
tytojais, kurie yra netikinti — 
kaip jie gali sutikti su pirmuo-

Prano Balevičiaus 
atminčiai pagerbti

ProgramaMenine
Bankete bus išpildyta turtinga menine 
programa, susidedanti iš senų ir naujų 
Balevičiaus kūrinių. Taipgi bus naujai 
pasirodžiusio P. Balevičiaus rinkinio 
prezentavimas.

Įžanga $2.50

Tą draugingumą jie parodė 
ne vien tik aplodismentais kol 
esantiems scenoje. Darbštuo
lės broektonietės pasitiko mus 
su vaišėmis ne tik atvykstan
čius, bot taip pat ir po vaidini- 
m o.

A i d i e č i a m s vakarieniaujant 
:r linksmai sušnekus vieni ki
tiems pastabomis ir pasakoji
mais iš kelionės, kantrūs žmo
nės vietiniai ir iš apylinkės 
čia tebestoviniavo laukdami 
mus parsivesti nakvynių. Jie 
laukė užsitikrinti, kad niekas 
nesiliktų be nakvynės.

Sekmadienio rytą susirin
kus Į Liet. Taut. Namą susitik
ti su savo grupe kelionei i na
mus iš visur girdėjosi nuošir
dus dėkingumas draugiškiems 
ir labai vaišingiems broekto- 
niečiams - montellicčiams.

Ilgi ir sykiu trumpi keliai
Aidiečiai iš namų vyko kož- 

na grupė sau pasiskirtu laiku, 
pradedant iš skirtingų miesto 
vietų, kožnas auto savo 
rinktu keliu. Visa 
200 mylių kelio 
laukti pasimatymo 
tone.

pusi
tai ir virš 
tolis leido 
tik Brock-

Ak, tas mažytis šių laikų 
pasaulis'. Likus apie ketvirta
daliui kelio mūsų grupė susto
jome H&J pakeleivinėj kavos. 
Ir spiegto surikome iš nuosta
bos ten jau radę vieną ir begiu 
apie penketo minučių sulaukę 
dar dviejų savo grupių, viso 
20 asmenų. Keliavom Įdomiai. 
Pabuvojom tarp draugų links
mai. Aplankėm tą gražų mūs

Atgimstančios gamtos gro
žis dar pastiprino tą malonu
mą, kurį mums sutelkė drau
gingi Naujosios Anglijos pa
žangieji lietuviai.

Policisto duktė užmušė 
mergaitę, kitą pašovė

13 metų Renay Francis tė
vo detektyvo revolveriu mirti
nai peršovė 14 metų Gwendo
lyn Smith ir pavojingai sužei
dė 1 
son. 
kad 
sios.

3 metų Ilermenia Jack- 
Ji tai padariusi todėl, 

jos draugės ją supykdžiu-

Gyventojų skaičius pakilo
Westchester pavieto gyven

tojų skaičius, palyginus su 
1950 metu skaičiavimu, pakilo 
19.5 procentais.

Vietinės unijos siijs savo 
delegacijas į Washingtoną

New Yorko unijos ne juo
kais stengiasi siųsti savo dele
gacijas Į Washingtona, kad 
dalyvauti penktadienį įvyk
siančioje pilgrimiadoje prie 
Lincolno paminklo.

Didžiausią delegaciją, kaip 
atrodo, siųs Wholesale & De
partment Store unijos distrik- 
tas 65. Ta delegacija, kuri 
vyks specialiu traukiniu, susi
dės iš tūkstanties unijistų. In
ternational Ladies Garment 
Workers Union, siuvėjų unija, 
irgi siunčia delegaciją. Toje 
unijoje yra ir lietuvių nemen
kas skaičius.

Pažymėtina, kad abi uni
jos, kurios siunčia didesnes 
delegacijas, savo narių tarpe 
turi daugiau baltų darbininkų, 
negu negrų. Jau pradeda aiš-

keti, kad nors pilgrimiada yra 
už lygias negrų teises, žymią 
dalį, gal kokį trečdali į Wash- 
ingtoną suvyksiančių asmenų 
sudarys balti.

Puei’torik iečių organizaci
jos irgi darbuojasi, kad pa
siųsti delegacijas.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškai! brolio Stanislavo Či- 

zausko (sūnus Karolio), kilęs iš 
Kauno, arba jojo šeimos vaikų. Iš
važiavo- iš Lietuvos-1926 m. Nuo 
to laiko negavau jokių žinių nuo 
brolio, tik 
apsigyveno 
kas ‘žinote 
ką ar apie 
pranešti, 
resas:
Gogolio gatvė, No. 
Lithuania, USSR.

tiek sužinojau, kad jis 
Philadelphijoje. Jeigu 
apie Stanislavą Čizaus- 

jo šeimą, malonėkite 
Būsiu Jabai dėkinga. Ad-

Kazimiera Brazauskienė, 
10, Kaunas, 

(95-96)

BUSINESS OPPORTUNITIES

**««»t*****»********»*w^
PROŠVAISTĖS
Širdį Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Moterų Apšvietos Klubo ren
giamas May Walk nukeltas į 
geg. 26-ą, Liet. Taut. Nam 
Parke. Pradžia 1 v. Bus už
kandžių. Kviečiame visus.

(96—98)

Laisvė
110-12 Atlantic Avė. 

Richmond Hill 19, N. Y.

daryt gerą pragyveriimą. 
vininkas buvo nepastovus, 
ma renda, geras leasas. 
rėkite, persi t ik rink it< -. 
6356.

Yonkers, N. Y. Valgykla, oro 
vėdinama. Puiki viola, gerai įtai
syta. Geras biznierius gali pasi- 

Senas sa- 
Prieina- 
Peržiū-

Yonkers 3- 
(9G-98)

BROOKLYN, N. Y. -
American Clothing Workers of 

America (AFL-CIO) Lietuvių Siuvė
jų 54-1 o skyriaus mėnesinis susi
rinkimas įvyks gegužės (May) 22* 
d., 5 vai. 30 m. vakare, 11-27 Arion 
Place, Brooklyn# Narių prašoma 
skaitlingai dalyvauti, nes 
minuojami kandidatai į

HELP WANTED-MALE

28 seimų Namas
Anglis. 4 rūmu>if?cir 

priskaitant $60.

TR. 9-3691.
(96-98)

Brooklyno Moterims
Moterų klubo svarbus susi

rinkimas, paskutinis 
sari, Įvyks gegužes 
ra. Lauksime visų.

si pava-

Valdyba

kitam pataikė
Judith Morgan 12 colių pei

liu perdūrė Sam Smith, teisėjo 
E. Weinfeld kaimyną, kuųmct 
j; norėjo paskersti pati teisė
ją už tai, kad jis atmetė jos. 
užvestą prieš gubernatorių De
wey bylą reikalaujant $8,000-' 
000. Areštuota ji prisipažino 
padariusi klaidą, manydama, 
kad Smith yra teisėjas Wein
feld

bus no- 
skyriaus 

valdybą, skyriaus delegatus ir į ki-* 
tus skyriaus pareigūnus. Be to, 
bus svarbiu pranešimų.

Skyriaus Sekretorius (97-100)
----------------------------------------------------------------------------T

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

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•W**OG*

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

KELIAS I LAIMĘ
Apysaka

Parašė R. Mizara
Nepaprastai įspūdinga apysa
ka iš lietuvio emigranto gy
venimo Amerikoje: apie neti
kėtą . jo pralobimą, pagaliau 
grįžimą j Lietuvą, ten įsivėli
mą į klastingos meilės pink
les ir baigimą gyvenimo tra
giška mirtimi.

Knyga iš 370 puslapių 
Kaina $1.50

Laisve
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija, kuri labai 

įdomi
Knyga iš 830 puslapių 

Kaina tik $1.50

4 pusi. LaiavS (liberty) Ketvirtad., geg. (May) 16, 1957




