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KRISLAI
Maldos žygis.
Tai istorinis žygis.
LMS suvažiavimas.
Dainininkės iš Chicagos.

Rašo R. Mizara

Kai skaitytojas šiuos žo
džius skaitys, į Washington;) 
\yks ar jau bus suvykę kelias 
dešimt tūkstančiu negru ir 
baltu amerikiečiu.

’ ’ Nesvarbių kad šis didžiulis 
sambūris oficialiai pavadintas 
Maldos žygiu, svarbu, kad jis 
turės milžiniškos reikšmės vi- *
sa‘i‘ mūsų šaliai.

Tai istorinis žygis!

Ko gi sambūrio dalyviai rei
kalaus? V\Tinusiai, jie reika
laus :

1. Kad negrai turėtu lygią 
teisę būti kartu su baltaisiais 
visuomenės lėšomis palaiko
mosiose mokyklose.

2. Kad negrai turėtu l.vg'ą 
teise basuose arba traukiniuo-

3. Kad būtu sulaikytas ra
sistu. teroras prieš negrus pie
tinėse valstijose.

šie yra patys vyriausi reika
lavimai. Kekvenas dinas žmo
gus, kuriam rūpi mūsą šalies 
laimė, juos užgiriu.

Dėl negru teisiu mokyklose 
Aukščiausias Teismas 1954 
metu gegužės 17 d. vienbal
siai paskelbė savo sprendimą.

Deja, pietiniu valstijų rasis
tai su tuo sprendimu nesiskai
to. Jie fizine jėga puolu tuos 
negrus, kurie kovoja už Aukš
čiausio Teismo sprendimu gy
venimai! vykdymą.

Na, o gegužės 18 d., Rich
mond HiH, N. Y., prasidės Lie
tuvių Meno Sąjungos suvažia
vimas.

Ką jis svarstys, kokius klau
simus diskusuos, aš nežinau. 
Bet žinau, kad prieš suvažia
vimo akis stovi visa eilė svar
biu praktišku klausimu.

’ Prie praktišku klausimu bū
tinai reikėtų pridėti tai: Yra 
dideliu lietuviu kaloniju Ame
rikoje, kuriose per ištisus me
tus neįvyksta joks kultūrinis 
spektaklis — kodėl?

Kaip LMS galėtą padėt 
toms kolonijoms, kad ne vie
nas, bet du ar trys spektakliai 
galėtų įvykti kiekvienoje di
desnioji* kolonijoje ?

Kaip sutvirtinti jau gyvuo
jančius chorus ir kaip suorga
nizuoti ir palaikyti chords ten, 
kur ju nėra ?

Kaip pagyvinti mūsą Liau
dies Teatru veikla ten, k'ir jie 
yra, ir kaip padėti toms didos- 
niosioms kolonijoms suorgani
zuoti ir palaikyti teatrines sa
viveiklos grupes bei ratelius 
ten, kur jų nėra ?

Šitie klausimai yra patys 
Svarbiausi, praktiški klausi

amai, stovį prieš mūsą meninin
ką akis.

t

Atrodo, kad iš Chicagos bus 
gera delegacija. Be kitą, žada 
dalyvauti dainininkės duetis- 
tės Estelle Bogden ir H e 1 e n 
Stumbris; Roseland o Aido

Lenkija steigs darbiu inky 
i tarybas; Gomulka kritikavo 

nedisciplinuotą opoziciją
I

Varšuva. — Prasidėjo 
Lenkijos Jungtinės darbi
ninkų partijos (PPR, ko
munistų) centro komiteto 

: plenumas, kuris buvo kele- 
; tą kartų atidėtas anksčiau, 
i Plenumo’ pradžioje gen. se- 
i Pretorius Gomulka pasakė 
i keturių ir pusės valandų 
Įkalbą, kurioje jis išdėstė, 
■ kas, jo nuomone, dabar sto
vi Lenkijos komunistų dar- 

; bo dienotvarkėje.
Jis nurodė, kad praeito 

spalio įvykiai paliko Lenki
jos komunistų judėjimą su
krėstą ir jis iki šiol dar 
nesusicementavo. Dvi opo
zicinės jėgos, sakė jis, ken
kia nusistovėjimui ir ener
gingam darbui: iš vienos 
pusės taip vadinama deši
nioji konservatyvė opozici
ja, po kurios vardu Lenki
joje vadinami elementai, 
kurie anksčiau buvo apibū
dinami kaip stalinistai, ir 
tai)) vadinama kairioji o- 
pozicija, taip vadinami 
kraštutiniai liberalai parti
joje, kurie nori dar dides
nių pakaitų.

Gomulka sakė, kad tie li
beraliniai elementai, revi- 
zionistai, gal turi gerus no
rus, bet daugelis jų neatsi
žvelgia į realybę ir reika
lauja negalimų pakaitų. Jis 
sakė, kad kai kurie tų re-

Lietuva dabar gauna 
mašinų iš Vokietijos

Vilnius. —Lietuvos “Žem- 
tiekimas” gavo pirmąją 
siuntą kuliamųjų mašinų 
iš Vokietijos Demokratinės 
Respublikos. Kuliamosios 
pasiųstos Alytaus, Rudmai- 
nos, Kybartų, Širvintų ir 
kitoms, respublikos mašinų 
-traktorių stotims. Iš Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos gautas javų ku
liamosios mašinos yra di
delio pajėgumo ir pritai
kytos kulti ne tik grūdines 
kultūras, bet taip pat dobi
lus ir sėklines., žoles. Prie 
kuliamosios yra elektros 
variklis, transporteris pė
dams paduoti, dobilų tryni
mo agregatas ir šiaudų pre
savimo aparatas. Be to, ja
vų kuliamoji turi savo e- 
lektros apšvietimą ir gerai 
Įrengtą techninę apsaugą.

Respublikos mašinų- 
traktorių stotys iki kūlimo 
sezono pradžios iš Vokie
tijos Demokratinės Res- 

| publikos gaus dar 260 tos 
pačio? markės kuliamųjų.

Choro mokytoja Dorothy Yu- 
den ir solistė dainininkė Jerry 
Mikužis; taipgi Cicero daini
ninkės A. Dočkienč ir H. Sta- 
.nevičienė.

Visos šešios puikios, mūsą 
mėgiamos dainininkės daly
vaus ir koncerte, kuris įvyks 
šeštaclienio> vakarą.

Su džiaugsmu ją laukiame!
Beje, bus ir Jonas Patackas, 

Juozas Bendokaitis, ir kt. 

vizionistų iš demokratinio 
centralizmo principo pri
ima demokra tingumą, bet 
atmeta centralizmą, nesi
laiko jokios disciplinos. 
Gomulka sakė, kad tie, ku
rie nesutinka su PPR poli
tikos pagrindais, turėtų iš 
partijos pasitraukti arba 
jie turės būti pašalinti. 
Gomulka ypatingai kriti
kavo kai kuriuos intelektu* 
alus, kaip tai Rašytojų są
jungos. organo “Nowa Kul
tūra” redaktorių Woros- 
zylskį, “Po Prostu” redak
torių R. Zymandą ir filoso
fijos profesorių Kolakow- 
skį.

Gomulka/ sakė, kad ypa
tingojo lenkiško socializmo 
statyba bus tęsiamai Lenki
joje bus steigiamos darbi
ninkų tarybos, nors jos bus 
kiek kitoniškesnės, negu 
Jugoslavijoje. Jis sakė, kad 
kad Lenkija stengsis palai
kyti broliškus santykius su 
visais socialistiniais . kraš
tais, kaip tai su Tarybų 
Sąjunga, Kinija ir Jugosla
vija.

Apie santykius su bažny
čia, jis sakė, kad jie liks 
korektiški, “jeigu bažnyčia 
sutiks žengti su mumis už 
Lenkijos žmonių labą”.

“Sušaudytasis'”
Barzovas sake: 
štai aš, g was

Maskva. — 1948 metais 
du tarybiniai lakūnai, Py- 
rogovas ir Barzovas, de- 
zertavo ir paskui atsidūrė 
Amerikoje. Po pusmečio 
Amerikoje Barzovas apsi
galvojo ir nutarė grįžti na
mo, ką ir padarė. Pyrogo- 
vas liko ir dabar gyvena 
Alexandria miestelyje prie 
Washingtono.

Nuo to laiko Amerikos 
spauda sakė, kad Barzovas 
tapo sušaudytas ir daug a- 
pie tą sušaudymą buvo ra
šyta.

Dabar pats Barzovas pa
sirodė ir .kalbėjo spaudos 
konferencijoje, į kurią tapo 
pakviesti ir užsienio žurna
listai. Barzovas pasakojo, 
kad po sugrįžimo jis tapo 
nuteistas ketveriems me
tams kalėti; kaip to reika
lauja' karinės taisyklės. Jisi 
buvo kalinamas Omske ir 
Vorkutos stovykloje, kur 
dirbo kaip elektrikas ir 
gyveno atskirame bute su 
savo žmona. Jis baigė kalė
ti 1954 metais ir dabar dir
ba kaip elektristas Alta
jaus. srityje.

Barzovas prašė perduoti 
Amerikos spaudai, “kuri 
mane sušaudė”, kad jis 
sveikas ir gyvas.

Londonas. — Darbiečiai 
reikalavo nepasitikėjimo 
balsavimo valdžiai dėl Su- 
ezo.

Nepaisant: protestą

Britai išsprogdino 
vandenilinę bombą

Į anti - rasistinį sąskrydį 
sostinėje šiandien su vyk s 
apie 75.000 protestuotojų

Londonas. — Nepaisant 
Darbo partijos reikalavimo 
sprogdinimą atidėti, nepai
sant Japonijos valdžios pra
šymo ir protesto, ir nepai
sant protesto iš taikos jėgų 
visuose pasaulio Kampuose, 
Britanija prisidėjo prie hi
drogeninių bandymų: iš
sprogdinta pirma bandomo
ji’ vandenilinė (hidrogeni
nė) bomba.

Ta bomba tapo išmesta iš 
reaktyvinio (jet) orlaivio 
ir išsprogdinta ore Centra- 
linėje Pacifiko dalyje, neto
li Christmas salyno, apie 
1,200 mylių į pietus nuo Ha- 
mall. Japonija ypatingai 
protestavo prieš tą' sprog
dinimą, nes gerai žinoma, 
kad skaitlingi atominiai ir 
vandeniliniai sprogdinimai 
savo sukeltu radioaktyvu
mu neša pavojų Japonijos 
žvejams, kurie žvejoja Pa- 
cifike, taipgi pačios Japo
nijos gyventojams.

Bomba išmesta iš Vic- 
kers-Valiant reaktyvinio

Prieš prezidento norą
Senatas nusprendė 
sumažini biudžetą

Washingtonas. — Sena
tas nubalsavo sumažinti 
prezidento Eisenhowerio 
siūlomą biudžetą ant $102 
milijonų. Tas padaryta, 
nors prezidentas dieną 
anksčiau per radiją ir te
leviziją sakė, kad biudžeto 
sumažinimas, būtų neatsa
kingas ir kenksmingas 
žingsnis.

'Šis Senato nubalsąvimas 
skaitomas dideliu šmūgiu 
prezidentui, nes nubalsuota 
61 balsu prieš 15, kas reiš
kia, kad prieš Eisenhowe
rio norą balsavo ne tik de
mokratai, bet ir dauguma 
republikonų. Prieš prezi
dentą, tai yra. už biudžeto 
mažinimą, balsavo 38 de
mokratei ir 23 rėpubliko- 
nai. Prieš mažinimą balsa

Vėliausios

Pasaulio
Austin, Texas. — Texaso 

Panhandle srityje smarkus 
tornadas pridarė daug ža
los ir užmušė' bent 14 gy
ventojų — o gal ir dau
giau, nes manoma, kad dar 
ne visi lavonai surasti. Ka
dangi tornadas, smarkiau
siai siautė srityse, kur nėra 
gerų kelių, tai sunku pa
galbai tas vietas pasiekti. 
Pagalba siunčiama heli
kopteriais.

Kopenhaga. — Kadangi 
socialdemokratai prąlaimė- 
jo parlamentinius rinki
mus, tai premjeras Hanse
nas atsistatydino. Mano-

orlaivio 45,000 pėdų aukštu
moje ir ji sprogo are 15,000 
pėdų virš vandenyno.

Darbo partija iki pasku
tinės. minutės reikalavo, kad 
sprogdinimas būtų atidė
tas. Darbiečiai sakė, kad 
atidedant sprogdinimą Bri
tanija1 padarytų simbolišką 
žėsta, kuris prisidėtų prie 
pasaulinio atominiai van
denilinio nusiginklavimo.

Tarybų Sąjunga ir Japo
nija bandų diplomatiniais 
keliais .atkalbėti Britanijos 
valdžią nuo sprogdinimo.

Laivai esą pavojuje
Iš Tokyo pranešama, | 

kad pacifistas veikėjas Ka- Į 
orą Maru paskelbė, kad ■ 
sprogimo srityje randasi 15 
žvejybos laivų ir tiems žve
jams gresia pavojus.-Britai 
paskelbė sprogimo sritį 
“pavojinga laivininkystei Į 
keliems mėnesiams”.

Japonijos spauda su pasi
piktinimu rašo apie britų 
sprogimą.

vo 14 republikonų ir vienas 
demokratas, Neubergeris iš 
Oregono.

Tie Eisenhowerio rėmė
jai, kurie balsavo prieš 
mažinimą, ypatingai smar
kiai kalbėjo prieš fondų 
mažinimą propagandinei 
veiklai, kaip tai USIA 
(Jungtinių Valstijų Inffor- 
macijos Agentūrai). Sena
torius Case ir Javits sake, 
kad nekertant fondus tai 
agentūrai “suduodamas di
delis smūgis tai visai dar
buotei užsienyje”.

Stebėtojai sako, kad se
natorių dauguma balsavo 
už biudžeto mažinimą, nes 
jie. jaučia, kad tas juos 
padarys populiariškesniais 
namie, savo balsuotojų 
tarpe.

naujienos 
ma, kad valdžią dabar su
darys agrarų konservaty? 
vė partija.

Roma. — Krikščionių de
mokratu vadas Adone Zoli 
priėmė, prezidento Gronchi 
siūlymą .sudaryti kabinetą, 
nors siūlymą jis priėmęs 
“su rezervacijomis, ne la
bai noriai”. Ar jam pasi
seks kabinetą sudaryti, pri
klauso nuo dešiniųjų socia
listų, kurie dar vis svyruo
ja tarp dalyvavimo ir neda
lyvavimo valdžioje. Segnio 
kabinetas atsistatydino, nes 
dešinieji socialistai pasi
traukė, bet tuoj po kabine-

Washingtonas. — Šian
dien, penktadienį, čia su- 
vyks apie 75,000 žmonių, 
negrai ir balti, iš visų ša
lies kampų. Jie suvyks į 
didelį anti-rasistinį sąskry
dį, pavadinta pilgrimiada. 
Įvyks didžiulis masinis mi
tingas prie Lincolno Me
morialinio paminklo,. kur į 
susirinkusius prabils žy
mūs negru vadai, kaip tai 
NAACP sekr. Roy Wilkins, 
geležinkeliečių porterių li
nijos vadovas Phillips Ran
dolph, Kongreso nariai 
Diggs ir Powell, Montgo
mery negrų smarkusis vei
kėjas King, ir eilė kitų.

Mitinge taipgi kalbės ei
lė baltų veikėjų prieš ra
sizmą. Į mitingą atvyks, 
sakoma, apie 10,000 iš New 
Yorko, virš 1,000 iš Chi
cagos, tūkstančiai iš pieti
nių valstijų. Jie vyksta 
specialiais traukiniais, au
tobusais,’ pavieniai, auto
mobiliais, o iš kai kur ei
na ir pėsti. Keli protestan
tų pastoriai negrai jau sa
vaitės atgal pasileido pėsti 
link Washingtono.

Valdžios atsinešimas į tą 
didįjį sąskrydį, sako rengė
jai, yra dviveidis. Iš vienos 
pusės duotas.leidimas laiky-

Ike pakairėjo? 
Esu dešinesnis./ 
patvirtino jis 
.Washingtonas. — Spau

dos. konferencijoje vienas 
laikraštininkas išsireiškė, 
kad kai kuriuose respubli
konuose vyrauja nuomonė, 
jog prez. Eisenhoweris pa
sidarė mažiau konservaty
vus, kad jis “šiek tiek pa
suko kairėn”.

Ar taip yra, Pone Prezi
dente? laikraštininkas 
klausė Eisenhawerio. Ike 
pakrapštė galvą, pagalvojo, 
šiek tiek nusišypsojo ir pa
skelbė, kad, jo nuomone, jis 
ne tik nepakairėjo, bet pasi
darė labiau konservatyviš- 
kas, — labiau dešinus, per 
savo prezidentavimo laiką.

Washingtonas. — AFL- 
CIO prez. George Meany 
konferavo su pfenkiais ve
žikų (tymsterių) unijos vi- 
ce-prezidentais.
to kritimo, socialistai savo 
žingsnį apgailestavo.

Ammanas. —Jordano ka
ralius. Husseinas kreipėsi į 
Arabijos karalių Saudą ir 
Irako karalių Feisalą, pra
šydamas paskolos. Saudas 
ir Feisalas dabar tariasi 
Bagdade.

Kairas. —* Egiptas infor
mavo Jungtines Tautas, 
kad nepraleis izraeliečių 
“bandomojo” laivo pro Su- 
ezą. Egiptas laivo nesuim- 
siąs, bet taipgi neduosiąs 
jam piloto ir neįeisiąs jam 
praplaukti.

ti masinį mitingą prie Lin
colno paminklo ir sakoma, 
kad “valdžia prieš sąskry
dį nieko neturi”, bet iš ki
tos pusės Eisenhowerio a- 
sistentas skundėsi, kad “ko
munistai stovi sąskryįZio 
užnugaryje”.

Į Washingtona jau su vy
ko daug šios šalies ir užsie
nio žurnalistų, kad apr 
šyti sąskrydį, tarp jų daug 
žurnalistu, kurie atstovau- 
ja Azijos ir Afrikos leidi
nius. Azijos kai kuriuose 
laikraščiuose apie šį sąs
krydį rašoma kaip apie 
“Amerikos Bandungą”.

žinomas 
marksistinis 

kuris atsėdėjo 
metus kalėjime, 

tris

Jerome išeis 
iš kalėjimo

New Yorkas. — šiandien, 
penktadienį, iš kalėjimo iš- 

|eina V. J. Jerome 
i rašytojas1 ir ui.
! švietėjas,;
itrejerius
' Paskutinius tris mėne
sius jis praleido federali
nė j e daboklėje New Yopke.

Sekantį antradienį, gegu
žės 21 d., iš kalėjimo išeis 
negrų komunistų stambus 
veikėjas. Pettis Perry, o 25 
dieną iš kalėjimo išeis Gur
ley Flynn.

SPROGIMAS ATOMINĖJ
LABORATORIJOJ LI-NY

Long Islande esančioje ato
minėje laboratorijoje įvy
ko sprogimas, kuris pavo
jingai sužeidė techniką Ri
chard Johnson. Sprogimas 
iš karto sukėlė daug išgąs
čio New Yorke, nes many
ta, kad sprogo kas nors a- 
tominio, bet laboratorija 
tuojau pradėjo skelbti, kad 
sprogimas buvo chemiš
kas ir nepavojingas radio
aktyvumu gyventojams.

Maskva. — Aukštas tary
binis pareigūnas, kuris 
paskelbė, kaip nuo Stalino 
mirties iki dabar kalinių -
skaičius Sovietuose suma
žėjo ant 70 procentų, yra 
generalinio prokuroro pa
dėjėjas P. I. Kudriacevas. 
Apie jo pareiškimą pla
čiau buvo vakar dien 
laidoje. Pridėtinai skelbia
ma, kad tie 2 nuoš. kail

inių, kurie politiniai, savo 
daugumoje yra buvę kola
borantai ir kvislingai, nusi
kaltę vokiškos okupacijos 
metu.

Mercury, Nevada. — Del 
netinkamo toro ir neprielan
kaus vėjo atominiai-vande- 
niliniai sprogimai Nevarios 
dykumoje tapo atidėti.

Detroitas. — Michigan#^ 
jau yra 179,000 bedarbių. 
Pačiame Detroite yra 07,- 
000 bedarbių. t .

' ' i
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POVILAS ŽADEIKIS-KAS PO JO?
GEGUŽĖS 11 DIENĄ Washingtone mirė Povilas 

Žadeikis, buvęs Lietuvos ministras Amerikai. Kadaise 
P. Žadeikis buvo konsulas, vėliau generalinis konsulas, 
o 1935 metais Smetonos valdžia jį paskyrė ministru.

Kai 1940 metais — arti prieš 17 metų— Lietuvos 
Liaudies Seimas paskelbė Lietuvą Tarybų respublika, 
kai tuoj po to Lietuva buvo priimta į Tarybų Sąjungos 
respublikų šeimą, Lietuvos vyriausybė šaukė visus 
senuosius Lietuvos diplomatus užsienyje grįžti namo, 
bet P. Žadeikis, aišku, globojamas ir patariamas Vals
tybės departmento, nusitarė pasilikti, atsisakė Lietuvos 
vyriausybės klausyti.

Nuo to laiko' P. Žadeikis nustojo buvęs Lietuvos 
ministru, Lietuvos atstovu. Jis neturėjo jokių ryšių su 
Lietuvos vyriausybe; jis buvo, tiesa, Amerikos valdžios 
pripažintas ministru ir jam buvo mokama alga iš tų 
Lietuvos pinigų, kuriuos mūsų ' šalies vyriausybė 
1940 metais “užšaldė”.

P. Žadeikis, atsieit, buvo toks ministras, koks per 
metų eilę, po Spalio revoliucijos Rusijoje, buvo Rusijos 
ambasadorius Bachmet jievas; P. žadeikis buvo “minis
tras be Allies”. Jis gaudavo iš užšaldytų Lietuvos pinigų 
algą, buvo padengtos jo visokios išlaidos; jis buvo k\ ie- 
čiamas į visokius diplomatinius pobūvius, tai ir viskas.

Bet tiems žmonėms, kurie norėjo ir norėtų per Lie
tuvos atstovybę,jatlikti kokius nors, reikalus su Lietuva, 
P. Žadeikis patarnauti negalėjo, kadangi jis jokių ryšių 
su ta šalimi nepalaikė; jis iš tikrųjų visokiais būdais 
naudojo savo diplomato vietą padėti tiems, kurie prieš 
Lietuva kovoja! Tik tam jis ir naudojo užšaldytą Lie
tuvos iždą.

P. Žadeikis, kaip ir kiti buvę smetoninės Lietuvos 
diplomatai, nusitarė tęsti, jo paties žodžiais, “kontiniu- 
jiteta” — buržuazinės Lietuvos valdžios likučių palai
kymą užsienyje.

Mes nemanome, kad P. Žadeikis buvo įsitikinęs, jog 
Lietuvon bus grąžinta buržuazinė santvarka. Jis. nebuvo 
toks trumparegys politikierius. Jis,, kaip ir kiti smeto
ninės valdžios diplomatai užsienyje, gerai žinodami, jog 
“saule iš vakarų netekės’, bendradarbiavo su I ai ybų 
Lietuvos priešais dėl to, kad tai lengviausia jam buvo 
išeitis; jis gavo algą, jis turėjo šiltą vietą, jis galėjo 
be rūpesčio užbaigti savo amžių. (Jam neseniai buvo 
sukakę 70 metų.)

DABAR KYLA tokis klausimas: kas užims P. Ža
deikių vietą? Kas. bus sekamas “Lietuvos ministras be 
Lietuvos?”

Tai, atsiminkime, išspręs Valstybes departmentas. 
Jis skirs “Lietuvos ministrą” ar kuriuo kitu pavadini
mu asmenį P. Žadeikių vieton!

Klerikalų Draugas rašo: “Pirmoje vietoje tenka a- 
bejoti, ar naujas atstovas velionies vietoje bus pripažin
tas Valstybės Departmento tuo pačiu titulu, kokį turėjo 
P. /adeikis. Tokių abejonių turime dėl to, kad, mirus 
Washingtone jau dviems Latvijos ministrams, jų vieton 
paskirtieji buvo pripažinti tik ‘Charge d’affairs’ titulu. 
Nekitaip bus ir su naujuoju Lietuvos atstovu. . . ”

Naujienos mano, kad tuo “Charge d’affairs” bus 
paskirtas smetoninės pasiuntinybės sekretorius J. Ra
jeckas.

Bet Vienybės redaktorius J. Tysliava kitaip galvoja: 
jis mano, kad Žadeikiai mirus, Lietuva neliks be pa
siuntinio Washingtone, ir Tysliava pamini Lozoraitį, ku
ris galįs būti paskirtas Žadeikio vieton.

Bet Lozoraičio labai nenori Vliko kavalieriai, neno
ri jo ir ALT kavalieriai (apart A. Olio).

P. žadeikis mokėjo “geriau sugyventi” su Vliku ir 
ALT. Jis buvo tarpininkas tarp tų visokių grupelių, ku
rios šiandien tarp savęs riejasi. Na, o Lozoraitis jau 
tokis nebus; Lozoraitis. — erštas ir grynai tautininkų 
žmogus.

NAUJIENOS, beje, primena: “Kaip pasiuntinybė 
tvarkysis toliau, priklausys daugiausia nuo valstybės 
departmento, kurio globoje yra visas Lietuvos reikalas!” 
(Nauj. š. m. geg. 14 d.)

Taigi Valstybes departmentas skirs “Lietuvai atsto
vauti” diplomatą! Jis skirs, jis jį kontroliuos. Kitaip ir 
būti juk negali! Bus “Lietuvos atstovas”, kurio Lietuva 
niekad nepaskyrė, apie kurį Lietuvos vyriausybė nie
ko nežino, kuris bus pilnoje kontrolėje ne Lietuvos 
valdžios, bet Valstybės departmento!

Koks gi jau ten gali būti tokis Lietuvos atstovas! 
Jei Valstybės departmentas jį skirs, jam algą mokės, tai 
jis jam ir tarnaus, o ne Lietuvai!

Na, bet atsiminkime, kad gyvename nenormalius 
laikus, šaltojo karo gadynę.

Esame įsitikinę, kad visuomet taip nebus, kad toms. 
tragi-komedijom:i anksčiau ar vėliau bus padarytas 
galas!

2 pusi. Laisve (Liberty) _Penktadienis, geg, (May) 17, 1957

. :x

Lietuvos gyvenimas vaizduose Baltimore, Nd.
Ragangaudžių sesijos 

pasibaigė

Kaip eina soja Kapsuko srityje
Kapsuko rajono kolūkiuose vyksta masinė vasarinių 

grūdinių kultūrų sėja. Visur sėjama tik eiliniu būdu. 
Organizuotai ir aukštu agrotechnikos lygiu atliekama | 
sėja “Naujo kelio” kolūkyje. Sėjos darbų kokybę stebi 
kolūkio agronomas E. Radzevičius. Tarašiškių MTS trak
torininkas Juozas* Grigaliauskas čia jau pasėjo daugiau 
kaip 200 hektarų vasarinių kultūrų. Sparčiai sėja ir 
Černiachovskio vardo, V. Montvilos vardo, J. Žemaitės 
vardo žemes ūkio artelės.

čia buvo atvažiavęs Ne-A-* 
merikinės veiklos komitetas, 
kuris buvo išsiuntinėjęs 32 
darbininkams subpoenas. Iš
klausinėjimas ėmė 3 dienas: 
gegužės 7,8 ir 9. Visas tris 
dienas televizavo visos trys 
stotys.. Kongresmanas Francis 
E. Walter pirmininkavo. Kiti 
komiteto nariai buvo: Gordon 
Scherer, Edwin E. Willis ir 
adv. Mr. Arens.

Nuotraukoje: Tarašiškių MTS traktorininko Juozo 
Grigaliausko agregatas sėja “Naujo kelio” kolūkyje.

Nuotraukoje: nauja linų kuliamoji “Metalo” gamyklos 
ceche. Iš kairės į dešinę: šaltkalviai-surinkėjai! Jonas 
Kačinskas, Juozas Mockus ir Techninės kontrolės sky
riaus viršininkas Aleksandras Žobakas tikrina gatavą 
produkciją.

J a u n imas—vis prie mokslo
Tamprūs ryšiai užsimezgė tarp Balbieriškio MTS me- 

j chanizatorių ir Balbieriškio vidurinės mokyklos moks- 
I leivių. Mechanizatoriams padedant mokykloje įreng
tos stalių, mechaninės ir kitos dirbtuvės. Vyresniųjų 
klasių mokiniai stropiai mokosi elektrotechnikos, ma
šinų mokslo, tekinimo ir šaltkalvystės. MTS dirbtutvėse 
jie susipažįsta su technologiniu traktorių ir žemės ūkio i 
mašinų remonto procesu. Daugelis vyresniųjų- klasių 
mokinių gave brandos atestatą nutarė eiti dirbti į MTS.

Nuotraukoje; MTS inžinierius Vladas Kelbauskas 
(kairėje) pasakoja vyresniųjų klasių mokiniams apie 
mechanizuoto dirvos įdirbimo agrotechniką.

Naujos mašinos iš Vokietijos
Veisiejų rajono Leipalingio MTS kasmet papildoma 

naujausia technika, kurt gaunama iš broliškųjų res
publikų ir liaudies demokratijos šalių. Nuo metų pra
džios MTS gavo apie 50 kultivatorių, 11 penkianoragių 
plūgų, 12 įvairių traktorių, 6 sėjamąsias ir kitas maši
nas. Neseniai, čia atgabentos 6 kuliamosios iš Čeko
slovakijos, Vokietijos Demokratinės Respublikos ir Ju
goslavijos.

N tu-.trauko jie: (iš kairės į dešinę) — MTS direkto
rius M. Kamenevas, dirbtuvių vedėjas P. Zuzevičius ir 
traktorinės brigados brigadininkas V. Tamašiūnas ap
žiūri kuliamąsias, gautas iš Vokietijos Demokratinės 
Respublikos.

GINTARO MEISTRAS
Vilnius. — Įjungiamas 

motoras ir dideliu greičiu 
pradeda suktis dantų grę
žimo įrankis. Tačiau jis ne 
stomatologo rankose, šiuo 
įrankiu čia nemažiau atsar
giai ir rūpestingai už dan
tų gydytoją dirba gintaro 
meistras Vladas Bieliaus
kas. Nagingas liaudies me
nininkas su juo išdrožinėja 
puikias gintarines figūrė
les.

šis darbas reikalauja di-

delio sumanumo. Kiekvie
nam gaminiui meistras pa
renka atitinkamą gintaro 
gabalą, kad būtų kuo ma
žesnės šio brangakmenio at
liekos. Dirba jis labai ati
džiai. Menkiausias netiks
lus judesys — ir visas ga
balas gali būti sugadintas. 
Daug valandų V. Bieliaus
kas kantriai skuta gintarą,
kol išryškėja naujo dirbi
nio kontūrai. Vėliau dirbi
nys ilgai šlifuojamas, poli
ruojamas, ir tik tuomet, kai

gintaras vėl įgauna savo 
natūralų blizgesį, darbas 
baigtas.

V. Bieliauskas vienas 
gabiausių akmens raižytojų 
Vilui a us eksper i men ti n ė je 
gintaro dirbtuvėje. Jis pir
masis šioje mažai kam ži
nomoje įmonėje pradėjo 
gintaro graviavimą. Talen
tingas savo profesijos žino
vas sukūrė daug gražių 
meninių dirbinių. Ypač įdo
mios yra jo. figūrėlės “Kiš
kių šeima,” “Drambliukai”

Technika tarnauja žemes ūkiui
Daug Kauno pramonės įmonių gamina produkciją že

mės ūkiui. Išvystę socialistinį lenktyniavimą Spalio re
voliucijos 40-ųjų metinių garbei, metalo apdirbimo į- 
monių kolektyvai kovoja už garbingą užduočių įvykdy
mą pirma laiko. Šiomis dienomis metalo dirbinių ga
mykla “Metalas” išleido pirmąją linų kuliamąją “LMP- 
1, 6”. Šiemet respublikos žemės ūkis gaus tūkstantį to
kių mašinų. Metalistai taip pat pradėjo gaminti spy
ruoklines akėčias, išleido daugiau kaip 400 linų brukimo 
agregatų, pradėjo montuoti didelę seriją “Metalo” tipo 
kultivatorių. Naują produkciją kaimui išleidžia “Prie
kalo”, “Atramos” ir kitos vietinės pramonės įmonės.

Tai tokie dabar tie namukai!
Druskininkų pietų pakraštyje statomi individualūs 

gyvenamieji namai darbininkams ir tarnautojams, ap
tarnaujantiems kurortą. -/Per pastaruosius dvejus me
tus čia apstatytos keturios naujos gatvės.

Nuotraukoje: nauji gyvenamieji namai Kapsuko g-je.

Pirmiausia pašaukė liudi
ninką Clifford C. Miller, Jr/ 
Tai buvo kairiųjų išdavikas'. 
Jis pasisakė, kad jis Komunis
tų partiją apleido 1949 me-> 
tais. Bet su FBI patarimu su
grįžo į Sparrows Point dirbtu
vę, kaipo slaptas agentas. Jis 
su Ne-Amerikiniu veiklos ko
mitetu turėjo dažnus pasikal
bėjimus, kur pranešinėdavo 
darbininkų vardus ir jų veiki
mą. Milleriui ėmė dvi valan
das “liudyt” prieš kairiųjų 
darbininkų vardus. Buvo ir ki
tų išdavikų, kurie nurodinėjo, 
kas yra ar buvo komunistais.

Ik

25 liudininkai atsisakė liu
dyt, remdamiesi pirmu ir 
penktu Konstitucijos pataisy
mu. .

Paskutinis liudininkas buvo 
pašauktas Mr. Buchman, Bal- 
t i morė j plačiai žinomas advo
katas. Kada jis pradėjo “spa- 
viedotis”, tai Ne-Amerikinės 
veiklos komiteto narių rūkštus 
prakaitas pradėjo byrėti nuo 
veidų, nes jų veiduose pasiro
dė visai kita atmosfera. Jie 
laukė jo kalbos pabaigos, - bet 
jis turėjo daug ką pasakyti. 
Mat, komitetas norėjo ir Bucb- 
mano ko tokio paklausinėt, 
bet jis komitetui pakišo 5-tą 
Konstitucijos pataisymą, kaip 
ir visi kiti.

Kada pašaukia liudininką* 
prie prisiegos, tai tik tada jf 
buvo galima matyti, o kai jis 
atsakinėja į klausmus, tai jo- 
tada ant televizijos nesimato.

Apklausinėjimo vieta buvo 
Federalio Teismo name, ant 

> penkto aukšto Post Office oil
’d inge.

Senas Baltimorietis

Štai kaip auga mokyklėle...
Kauno HES statytojų gyvenvietėje išaugo naujos 

Statytojų, Mokyklos gatvės ir Taikos skersgatvis. Jau 
atiduota eksploatuoti 16 gyvenamųjų namų. Bendras 
jų plotai — daugiau kaip 5 tūkstančiai kvadratinių 
metrų. Šimtai mūrininkų, tinkuotojų, dažytojų lenk
tyniauja Spalio 40-ųjų metinių garbei. Statant 400 vie
tų mokyklą sėkmingai dirba mūrininkų brigada, ku
riai vadovauja Jonas Grinius.

Nuotraukoje; Kauno HES statytojų gyvenvietėje sta
toma mokykla. Iš dešinės — brigadininkas Jonas Gri
nius ir mūrininkas Romas Ogurkas, įvykdantieji iki 
dviejų normų per pamainą. / 

ir kt. V. Bieliausko ir ki
tų čia dirbančių devynių 
gintaro apdirbėjų gaminius 
galima pamatyti ne tik Vil
niaus parduotuvėse. Jų pa
gaminti gintariniai karo
liai, apyrankės, sagės siun
čiamos į Estiją, Baltarusi
ją, Latviją ir Ukrainą.

Ypač įtemptai dirba nedi
delis gintaro apdirbėjų ko
lektyvas šiuo metu. Jie ruo
šia naujus meninius dirbi
nius pirmajam respubliki
niam jaunimo _.festivaliui.■

SĖJAMOS VASARINĖS 
KULTŪROS

Kretinga, bal. 3 d. “Tarybų 
šalies’’ kolūkyje atrankiniu 
būdu pradėtos sėti avižos. Sė-« 
jama veisline ir beicuota sėk
la. Kolūkiečiai Petras Jaku
bauskas ir Pranas Augutis ir 
kiti kasdien apsėja po 3 hek
tarus. Viso kulūkyje jau pašė-, 
ta 15 hektaru avižų, t c

I
Vikių - avižų mišinį žalia

jam pašarui pradėjo sėti ‘Kre- , 
tmgos” žemės ūkio artelės ko
lūkiečiai. Kretingos MTS de
vintosios troktorines brigados 
mecanizatorius Antanas Kai
šys traktoriumi “Bielorusj” 
per vieną dieną apsėjo vikių- 
avižų mišiniu 8 ha plotą.

Sėja prasidėlo taip pas Ka-, 
rolio Požėlos vardo. “Pirmyn” 
ii; kituose rajono kolūkiuose. I

Elta

SVARBIAUSIA — KOKYBĖ '
Alytus, BaL 3 d. Visos 20 

Alytaus MTS traktorinių bii- 
gadų pradėjo pavasario laukų* 
darbus. Lenktyniaudami tar
pusavyje, mechanizatoriai per 
kelias dienas rajono kolūkiuoj 
sc pasėjo apie 200 ha grūdi
niu kultūrų, suarė ir sukulti- 
vavo apie 600 ha. dirvų.

“Tarybinio artojo” kolūky
je traktorininkai broliai Jac- 
kevičiai per dvi dienas kolū
kyje kompleksiškai įdirbo ir 
su vienu agregatu užsėjo 40 
hektarų. Traktorininkas Mar
celis per 4 dienas “Tarybinės 
Dainavos’’ kolūkyje kolūkyje ’ 
suarė bei sukultivavo 50 ha ’*» 
dirvų ir pasėjo 30 hektaru 
avižų. •

Artimiausiomis dienomis 
prasideda masinė sėja. Me
chanizatoriai kovoja už tai, 
kad vasarinės grūdinės kultū
ros būtų.pasėtos ger.10 dieną.'



K. OPICAS

• Žudiko Špeidelio bendrai
I

s

. (Pabaiga)

> —Bičiuliai!—plyšojo bu
vęs kapitonas. — Aš svei
kinu mūsų nusipelniusį ir 
didžiai- gerbiamą poną ge
nerolą, kuris dabar jums 
pasakys kalbą.

Prasidėjo laukinis ryka
vimas ir trepsėjimas.

Generolas patenkintas ki
keno ir jo kikenimas buvo 
panašus į mekenimą. Jis 
vikriai prasmuko tarp kė
džių ir atsistojo į reikiamą 
pozą visli akyse. Rankos 
piestelėjimu jis pareikala
vo tylos.

—Vokietija — mūsų tė
vų šalis, žalių ąžuolynų, žy
dinčių slėnių ir pievų šalis, 
tykių ežerų šalis! — pa
skelbė jis gerždžiančiu bal
su, kuris tačiau neblogai 
skambėjo.

Generolas padarė mažą 
pertrauką. Jis tarsi įsi
klausė į savo žodžių aidą.

*' Padavėja pastatė priešais | Įdavei siu.
mane naują bokalą alaus.

—Padėkokime mūsų kū- 
, rėjų i už tai, kad mes gimė
me šioje šalyje! — sušuko 
generolas. — Kad mes di
džiuodamiesi galime pasa
kyti: tai yra mūsų tėvynė, 
už kurią mes kovėmės! 
Pergalė yra visiškai ne
svarbi ! Ne, bičiuliai! Svar
bu yra tai, kad mes kovė
mės, kaip drąsūs kareiviai 
ir kaip to iš mūsų reikalavo 
pareiga!

Generolas pakeitė tonalu- 
mą.
, — Neg arbingas niekšas 
yra tas, kuris nenori nusi
lenkti tokiam didvyriškam 
'pareigos atlikimui ir mūsų 
kareivių sudėtu aukų di
dingumui !

• Generolo žodžiai skambė
jo rūsčiai.

—Mes esame tiek tolimi ’ nai! Jūs vis dar nesupran- 
\Z • • i -a > »nuo politikos, kiek žvaigž

dės nuo žemės, — įtikinėjo 
generolas. — Bet tai visiš
kai dar nereiškia, kad mes 
esame bežadės avelės, su 
kuriomis kiekvienas įžūlus 
♦kvailys gali elgtis kaip jam 
patinka. Atėjo laikas ener
gingiems veiksmams; rei- 
.kia panaudoti visas prie
mones prieš išdavikų gaują, 
kuri nesustodama šmeižia 
vokiečių kareivius.

Generolo akys žėrėjo pa
sipiktinimu.

—Bičiuliai! — šaukė jis, 
—suglauskite gretas! Pra
ėjo tąs laikas, kai mus ga
lėjo vadinti nusikaltėliais! 
Atėjo valanda, kai mes vėl 
turime pradėti kalbėti at
virai, tikrų germanų kalba. 

♦ Tai mes pasiekėme mūsų 
tautos pavyzdingo elgesio ir 
pagarbos vertu valstybės 

f
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TAIP KALBA PAVASARIS
O kartu su juo ir Tavo širdis, kuri Tau sako: Nepalik manęs vie
nos, nepalik be knygų ir jų meilės, be kurios gyvbnti aš negaliu. 
Nepraleisk progos, duodančios Tau 4 dideles knygas tik už $5.00! 
Tuoj kišk penkiolikę į voką ir siųsk, nes šitą auksinė proga yra 
paskutinė, nes knygos jau visai baigiasi.

SAULES RŪSTYBE (romanas) sako : skaitai mane, nes 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 pusla
pių. Kaina $3.00.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdų kny
ga, kurioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, ne
gu mariose vandens ir druskos. Iliustruota, 316 psl., kai- 
na $3.00. . $«WI

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
širdies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skai
tysi. 449 psl., kaina $4.00. Iliustruota.

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo kny
ga) sako: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos 
trečiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, 
kultūrą ir tautinį išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina 
tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK Už $5.00! Bet kas nori tik Į 
ar 2, ar 3, knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tilo $3.00, už 8 
tik $4.00. Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, Ill

veikėjų politinio įžvalgumo 
dėka.

—Stipriai pasakyta,, 
trenk mane perkūnas ! — 
prašnabždėjo Kiaulės Snu
kis, sėdėjęs šalia manęs.

Generolas kalbėjo ilgai ir 
smulkiai. Baigdamas jis 
tarė:

—Kai visi iš čia išsiskirs- 
tysite, kiekvienas iš mūsų 
savo kilnia galvosena turi 
diena iš dienos įrodinėti, 
kad jis kareiviškai išauklė
tas, ir atvirai rodyti savo 
nepalaužiamą valią atgai
vinti vokiečių ginkluotąsias 
pajėgas!

—Vadinasi, mes vėl da
romės madingi! -— nudžiu
go buvęs lauko žandaras.

O kažkoks buvęs feldfebe
lis sunerimo:

—Kaip jūs manote, ar 
mane priims į naują armi- 

šešiolika
žaizdų, bet kare aš dar
ją? Aš' turiu

atstumeVisi atsistojo, 
kėdes. .

Mes užtraukėme dainą 
“Geras bičiulis.”

Už gretimo stalo kažkas 
piktai nusijuokė, tarsi 
kranktelėjo varnas.

Mes dainavome:
štai skrieja lemtinga kulka, 

kam ji: man ar jam?

Jis žuvo...
—Ir dar kaip žuvo,—pa

mėgdžiojo vis tas p a t s 
skandalistas.

—Čiupkite šį niekšą! — 
sušnypštė buvęs lauko žan
daras.

Kažkas paėmė rėksnį už 
gerklės.

Tas įniršęs sudrebėjo.
—Kam visa to reikia? 

Ką jūs darote?—šaukė jis. 
—Ei, jūs, nugeibę germa- 

,tate, kaip jus apmulkino! 
O gal jūs norite, kad šitie 
d i d v y rių medžiotojai vėl 
įkinkytų jus į sviedinių dė
žes? Kad vėl tuktų lavonų 
fabrikantai?

Pasigirdo čaižūs antausių 
garsai.

—Jūs norite, kad vėl vis
kas nueitų velniop! — rė
kavo ramybės drumstėjas...

Keli kareiviai išmetė 
rėksnį iš palapinės.

Po to viešbutyje įvyko di
delis banketas ponams ka
rininkams.

—Reikia būti ypač įžū
liam niekšui, kad sugalvo
tum tokį defetistinį verkš
lenimą, dainuojant gražiau
sią kareivišką dainą, kurią 
mes turime, vokiečiai, — 
piktinosi generolas. Mes 
pa rodysi m e šiems rėks- 
__________________ ♦ . ............. ........r---------------------------------

V

Mi.

ašarintai Parengimai

Graži dainų programa, kuria atliks

Baltimores Iškilme
Didysis Laisves Piknikas

Birželio 16 June

įžanga 75c

vis-
Brockton-Montello, Mass
Didysis Laisves Piknikasšio-

Su labai įdomia programa

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKĖ

Gera Muzika Šokiams
%

Įvyks sekmadienio popietį;

Liepos 14 JulyPHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED—FEMALE
šauni Dainų Programa

3 pusi. Laisve (Liberty) Penktadienis, gdg. (May) 17, 1957 *

JONAS SABALIAUSKAS, TENORAS 
ONA DIRVELIENĖ, SOPRANAS

Liepos 4 July
Prasidės 1 vai. ir tesis iki vėlumos

Pradžia 11 vai. ryto
Muzika nuo 3:3-0 iki 8:30.

institutas 
vertingus 

“Dotnuvos

Liet. Taut. Namo Parke
Winter St. ir Keswick Rd., Montello

SLOVAK NATIONAL HOME & PARK
6526 Holabird Ave., Baltimore

Finų Merginų Grupė
Dainuos ir šoks savo tautinius šokius

CLERK - TYPIST

Experience not nee, THE HOOVER 
CO., 4847 N. Broad St. Pleasant 
working conditions. Fringe benefits 
<8; permanent work. Phone Mr. 
Genelio DA. 4-2266 for appt.

(94-101)

Programą atliks pagarsėjęs

Aidsietyno Kvartetas
Iš New Yorko

Steamboat Inn Parke.
91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.

Pradžia Lmą vai. d., Įžanga 75c.

Maple Parke
LAWRENCE-METHUEN, MASS.

Literatūros Draugijos H-sios Apskrities

LINKSMAS PIKNIKAS

kurios apėmė 
iš įvairių sričių, 
metais užbaigti

Pelnas skiriamas išleidimui knygos

Gydymo Istorija
Parašė

Dr. Jonas Stanislovaitis ir
Dr. Antanas Petriką

Birželio 9 June
Pradžia anksti—10-tą vai. ryto

Lietuvos mokslininkų indėlis
Rašo B. BAGDŽ1US

imu n ii♦ urn ill-j.n
Lietuvos Mokslu akademijos <

Prezidiumo mokslininkas
sekretorius

r

niams, kur pipirai auga. 
Jiems visam amžiui dings 
noras drumsti mūsų žmo
nes.

—Reikia pareikalauti, 
kad tokie chamai būtų pa
skelbti už įstatymų ribų!— 
ryžtingai rėkavo kažkoks 
buvęs kapitonas. '

—Taip, laikas aš tikrųjų 
pribrendo. Reikią parodyti 
surūgėliams iš mūsų dabar
tinio jaunimo, iš kur dabar 
vėjas pučia, — pasakė (Ute
nas.

—Tuos, kurie pabūgs eiti 
į kareivinę, kurie pradės 
rėkauti apie taiką, mes 
paskui priversime plikomis 
rankomis atkasinėti minas, 
—■ paskelbė generolas. — 
Mes jų taip imsimės, kad 
mirtis fronte jiems pasiro
dys malonumu. O tikri vy
rai, patekę į mūsų rankas, 
per dvejus metus praeis 
koncentruotą apmokymą, iš 
jų išeis užsigrūdinę karei
viai, ištvermingi kareiviai, 
tokie, kurie nesutriks nei 
žygiuose, nei darbuose. 
Jiems bus aišku, kad jų 
darbo vieta — tai didžioji 
mirties gamykla, kad jų gy
venimo tikslas — žudyti ir ... ?mirti.

—Jūs kalbate apie karą, 
ponas generole, — pasakė 
Bredvicas. — Bet juk da
bar niekas apie jį negalvo
ja.

—Kas jums įkvėpė tokią 
nesąmonę? — suriaum o j o 
generolas. Jo veidas ap
maudingai išsikreipe.—Ka
rai visada buvo ir ateityje 
bus. Netrukus vėl sutviks 
žaibai ir sugriaus perkū
nai. Neabejokite, gerbia
masis. Taikai nebeliko dau
giau jokių šansų. Greitai 
prasidės didžiausias visų 
laikų karas: atominiai gry
bai iškils į padanges, upių 
ir jūrų vanduo užvirs; že
mė sudrebės ir sugaus; lau
kus ir pievas nuklos storas 
pelenų sluoksnis. Iš debesų 
ims lyti mirtį nešantis lie
tus, negiedos nė vienas 
paukštis; visas pasaulis 
raugės tik nuodais ir tulži
mi, ir visur įsiliepsnos 
ką naikinanti ugnis!

Generolas atsistojo.
Aš norėčiau dalyvauti

je kovoje! — sušuko jis ir 
iškilmingai prispaudė ran
ką prie krūtinės. Tai bū
tų man didžiausia garbė, 
kaip karininkui ir vokie
čiui.

Bredvicas pašoko ir pik
tai suriko:

—Dievas neleis šio karo!
—Mūsų dievas 4 visada 

buvo prūsas! — sušuko ge
nerolas.

Akimirkai jis įsmeigė 
akis į susirinkusius, pas
kui griežtu mostu iškėlė 
abi rankas ir pradėjo klyk
ti’ dar garsiau, negu pirma.

—Visi ginkluojasi, visi 
apmokami, visi vykdo ma
nevrus, o aš tupiu čia ir dar 
turiu vaidinti pensininką. 
Tokiu metu, kai manęs lau
kia didžiulis darbas! Ne
delsiant, čia pat, vietoje, 
aš turiu gauti paskyrimą! 
—rėkė generolas. O vieš
patie, dangiškasis tėve, — 
suvaitojo jis, — tu negali 
apgauti savo sutvėrimo! 
Grąžink man mano gyveni
mo tikslą!

Išsekęs jis su trenksmu 
pargriuvo krėslam

Aš net išsižiojau nustebęs 
ir greitai išlenkiau stikliu
ką degtinės.

—Vokietijos Vermachto 
istorija — tai istorija' ge
nerolų, kuriems iparšalo 
lazda yra brangesnė už tau
tos gyvybę! — šaukė Bred
vicas. Ištiesta ranka jis nu
rodė generolą: — Štai ^rieš 
jūsų akis ryškiausias pa-

Lietuvos Mokslu akade
mija 1956 metais atliko 
nemažą darbą. Daug dėme
sio buvo skiriama matema
tikai, fizikai bei technikos 
mokslams. 1956 metai Fi
zikos - technikos instituto 
bazėje buvo įsteigti trys 
nauji institutai: Fizikos ir 
matematikos, Energetikos 
ir elektrotechnikos, Staty
bos ir architektūros. Nau
jos laboratorijos įrengtos 
Biologijos institute.

1956 metais Lietuvos 
mokslų akademijos institu
tai gvildeno 44 mokslines 
problemas, 
139 temas 
Praeitais 
45 darbai.

Geologai baigė tirti apati
nio triaso nuogulas Lietu
voje. Šis darbas turi di
džiulę reikšme pramonei 
vystyti.

Kompleksiniai minerali
nių žaliavų ir jų panaudo
jimo metodų tyrinėjimai 
buvo vykdomi Chemijos ir 
cheminės technologijos ins
titute. Atrasti būdai kera
mikos dirbinių atsparumui 
šalčiui padidinti. Šio ins
tituto darbuotojai ištyrė 
naujus dolominių rišamųjų 
medžiagų degimo metodus.

Biologijos institutas 1956 
metais išleido kompleksinį 
veikalą “Lietuvos gėlųjų 
vandenų žuvys,” kuris buvo 
paruoštas pasirėmus vidaus 
telkinių ištyrimo rezulta
tais. Didelis darbas atlik
tas parazitologijos srityje.

Paruoštas spaudai straips
nių rinkinys apie neobenzi- 
nolą ir jo taikymą. Be to, 
preparato išradėjas, Lietu
vos Mokslų akademijos na
rys - korespondentas prof. 
J. Kairiūkštis, paruošė ir 
išleido rusų kalba monogra
fiją “Imunitetas ir dirgina
moji terapija neobenzolino- 
lu sergant tuberkulioze.”

1956 metais užbaigti du 
svarbūs darbai Lietuvos 
TSR lengvosios • pramonės 
rentabilumo pakęlimo ir 
produkcijos savikainos su
mažinimo klausimais.

Žemės ūkio ekonomikai 
svarbią reikšmę turi veika
las “Materialinio ’ suintere
suotumo principo taikymas 
Lietuvos TSR kolūkiuose,” 
užbaigtas 1956 metais. Be 
to, Ekonomikos 
paruošė tokius 
veikalus, kaip:
MTS zonos kolūkių organi
zacinis ūkinis sustiprini
mas,” “Žemės ūkio išdės
tymo ir specializavimo pro
blemos Pabaltijo sąjunginė
se respublikose ir Baltaru
sijoj,” o taip pat straipsnių 
rinkinys žemės ūkio ir pra
monės ekonomikos klausi
mais.

Neseniai išėjo iš spaudos 
trečias “Lietuvių kalbos žo
dyno“ tomas. Užbaigtas 
“Lietuviu literatūros istori
jos kurso” pirmasis tomas, 
sudarytas lietuvių tautosa
kos rinkinys.

vyzdys!
Generolas sustenėjo. Mes 

pasodinome generole į ma
šiną.

Aš važiavau siauromis, 
tamsiomis gatvėmis, persi
kėliau per kažkokį tiltą. 
Čia prasidėjo plentas. Jis 
vedė pietų link.

Ant žvyro krūvelės stūk
sojo vienišas pakelės kry
žius. '

Istorijos instituto auto
rių kolektyvas 1956 metais 
baigė ruošti ir netrukus ati
duos spausdinti kapitalinį 
veikalą — Lietuvos TSR 
istorijos tritomio pirmąjį 
tomą (nuo senovės laikų iki 
1861 metų). Institutas jau 
atidavė spausdinti rinkinį 
“Lietuvos valstietija XIX 
amžiuje,” Praeitais metais 
paruošta spaudai “Lietuvos 
TSR istorijos dokumentų” 
trečiasis tomas. Didelė da
lis į šį rinkinį įtrauktų do
kumentų bus skelbiama pir
mą kartą.

Kalbant apie L i e t u v o s 
Mokslų akademijos pasieki
mus 1956 metais, pažymėti
na, jog tais metais buvo 
pradėti leisti “Mokslų aka
demijos darbai.” Praeitais 
metais jau išėjo iš spaudos 
penki tomai. Nuo šių me
tų pradžios šis leidinys eis 
periodiškai,

Negalima nepaminėti apie 
mūsų planus. Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos institu
tai nutarė sukoncentruoti 
savo mokslines pastangas 
svarbiausioms mokslo prob
lemoms gvildenti, šešta
jame penkmetyje numatyta 
atlikti didelius darbus ti
riant naudingąsias iškase
nas respublikos teritorijo
je, jų atsiradimą, išsidėsty
mą ir galimybes jas panau
doti. Daug teks padirbėti, 
kad būtų išspręsti' klausi
mai, susiję su statybos in7 
dustrializavimu ir pažan
giųjų liaudies architektu-1 
'ros elementų panaudojimu 
kainų ir miestų statyboje.

Sparčiais tempais augant 
respublikos pramonei, dide
li ir svarbūs uždaviniai šia
me penkmetyje iškilo Ener
getikos ir elektrotechnikos 
institutui. Š i o instituto 
moksliniai darbuotojai gvil
dens šiluminės technikos 
bei elektroenergetikos klau
simus, dirbs gamybos suau- 
tomatinimo ir telemechani- 
zavimo srityje.

Istorijos institutas jau 
1957 metais atiduos spaus- 
d i n t i Lietuvos istorijos 
trumpojo kurso pirmą ir 
antrą dalį. Bus paruoštas 
tritomis ‘‘Lietuvių literatū
ros istorijos” kursas. Be to, 
numatyta paruošti eilę 
veikalų probleminiais bei 
mažai teištirtais lietuvių 
literatūros istorijos klausi
mais.

Bus toliau leidžiamas di
dysis “Lietuvių kalbos žo
dynas.” 1957 metais nu
tarta išleisti 4-tą tomą ir 
paruošti spaudai 5-tą ’bei 
6-tą tomus. Be to, šiame 
penkmetyje numatyta pra
dėti sudaryti mokslinę lie
tuvių kalbos gramatiką, ku
riai paruošti iš pradžių tu
ri būti atlikta eilė darbų, 
fonetikos, morfologijos ir 
sintaksės srityje.

Įgyvendindami visus 
šiuos planus, Mokslų aka
demijos moksliniąi darbuo
tojai padės nemaža pastan
gų. Į darbą įsijungė daug 
jaunų mokslinių darbuoto
jų. Tatai laiduoją, jog visi* 
Uždaviniai bus įvykdyti.

Pasinaudokite vasaros grožybėmis. Iš aprūkusių mies- ♦
tų traukime į tyrus laukus, kur žaliuoja miškai ir žydi 
gėlynai. Būkime lilcsmuose sambūriuose su savo drau
gais ir pažįstamais. Štai progos maloniems ima- 
tymams ir pasilinksminimams:

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
LIETUVIŲ PIKNIKAS



WORCESTER, MASS
susirinkime draugija suteikė mirusiai

vo plačiai 
pagerinimą 
jos biznio.

mūsų draugi- 
Turėtų būti 

aišku kiekvienam, kad mū
sų pašalpinių draugijų biz
nis priklauso nuo pačios

skaitlingiau
s parengi-

i-

vimą, gražių gėlių vaini
ką ir grabnešius, o Šeimai, 
giminėms ir draugais pa
reiškia nuoširdžią užuojau
tą. Gi tau, Margaret, lai 
būna lengva šios šalies že
mė! . . .

Apeliacijos teismas 
atmetė Sobell skunda

HELP WANTED MALE

FORMANŲ ASISTANTAI 
ROBERT HALL CLOTHES

lankys draugijos 
mus ir draugijos 
staigus, tai ir 
bus geresnės.

Aš žinau gerai. Kart 
daug narių ateina į susi
rinkimą, užsimoka duokles 
ir jų jau nematysi per kelis 
mėnesius, 
timtaučius 
eiti.

Gegužes 30 d. didelė fiven- 
Kapų Lankymo Die

na (Decoration Day), ir tą 
pačia diena bus atidarv-

LSD draugija paaukojo 
0 į “širdies Fondą”.
Sekantis susirinkimas i-

Federalinis apeliacijų teis* 
mas atmetė Sobell’io advokatų 
paduotą skundą, kuriame rei
kalauta iš naujo svarstyti 
bylą. Nuosprendį skundą 
mesti išnešė trys teisėjai, kurie 
tokiu būdu parėmė federalinį 
teisėją K a u f m aną. Teisėjas

Išgirsim gabiąsias 
Chicagos lakštutes

$250,000 didelė suma, 
bet rankos neatstoja

Pageidauja

Daug Pagelbinių Formanų

mas

vakare, 29 Endicott

tai netingi už New Haven, Conn
Mūsų kolonijos

nutarimą
Medina,

parengimai

gražumą nėra rei- 
Ibėti — visi žino

2 v. po pietų 
su Aidsiety- 
New Yorko 

linksmins mylinčius vaidinimą

Mildred Stensler 
no kvartetu iš

32 kuopa. Myli dainas, pribū
kite minėtu laiku.

nuteisė Rosenbergus mirti.
Sobell, kaip žinia, sėdi Al

catraz kalėjime.
Apeliacijų teismo 

f o r m u 1 i a vo te i sė j a s 
kuris keleri metai
garsėjo kbmunistų vadų bylo
je.

Sobell’io advokatas Perimas 
teigė, kad naujo svarstymo 
reikia, nes įrodyta, kad Sobell 
nebuvo deportuotas iŠ Meksi
kos, kaip tai sako prokuroras, 
buvo Amerikos FBI agentų

Jau buvo pranešta, kad- 
LMS suvažiavimo koncerte 
dalyvaus, apart vietinių jėgų, 
sekamos dainininkės iš Chica
gos: duetas Dočkiene-Stanevi- 
čienė ir solistė Jerry Mikužis. 
Dabai* J. Bendokaitis rašo, 
kad LKM Choras Chicagoje 
savo delegatėmis išrinko dai- 
nininkes-solistes Estelle Bog
den ir Helen Stumbris. Nors 

, jos iš anksto nebuvo numaty
tos programoje, mes be abejo 
turėsime progos išgirsti ir jas 
dainuojant koncerte arba ban-

Bendokaitis ir Juozas Patec- 
kas.

Plačioji publika kviečiama 
dalyvauti koncerte, k U r i s 
įvyks šeštadienį, gegužės 18, 
7 valandą vakare.

Taip pat publika kviečiama 
dalyvauti ir bankete, kuris 
įvyiks sekmadienį, geg. 19, 
pirmą valandą. Tai bus pietūs 
pietų laiku.. Taipgi kviečiami 
ir į pačias suvažiavimo sesijas 
šeštadienį ir sekmadienio rytą, 

lygiai kaip 
imti žodį d iš
mone klausi-

New Yorko apylinkės mies
telyje Mineoloje teismas pri
teisė 
d arbininkui, 
ran ką 
sumą 
Long

$250,000 k om p e n sa c i j < >s 
kuris prarado 

elektros ak si d e n te. Tą 
jam turės primokėti

susipaž.inusių su nuo kavalkų darbo 
dirbtuvės pnxlukcija vyriškų siūlų 
ir lop koulų, dirbti naujai pej-tai- 
sytamo Brooklyno fabrike. Nuolati
niai darbai, daug pašalpų. Rašy
kite ar telefonuokito dėl pasima
tymo:

Sesijose svečiai,

tą. Dainuos Aido Choras, 
duetas — Sabaliauskas ii*

chorui.

na Lietuvių parke,
Grove, West Haven,

— Tėvų die- 
Indian 
Conn.

LIETUVIU TARPE

Visi, jauni ir seni, galėsi
te linksmintis iki vėlos 
nakties.

'.aukite Father’s Dieną 
Seniai vaišins jaunus, 
ar giedra parengimas

vis!..
Lietus

>Kas nori važiuoti i New *
Haveną ?

Jonas Grybas man priminė 
kad jis su savo nauju Plymou
th u važiuoja i New Haven, 
Conn., gegužės 26 d. ir gali

Laisvės mini. Tiktame, ba
landžio 1S d., mano kores
pondencijoje Įvyko klaida.

dė, kad įeigos nors ir “ma
žos”. . . turėjo būti vieton 
mažos nemažos, vienok pel
no visgi, regis, turėtu būti 
kiek daugiau.

pramoga Lietuviu Parke (In
dian Grove)'. Duos gerus nie- 
tus ir bus programa. Rengėjai 

ruošiasi smarkiai darbno-jau

JSK.

Tą dieną bus ten koncertas, 
kurį pildys Aidsietyno kvarte
tas. Tad bus gera proga sma
giai pasivažinėti ir koncertą 
išklausyti.

TELEVIZIJOJE
MIRĖ

Mrs. Margaret Dzidolika 
(Starkus), 51 m. amž., žmo
na Joseph Dzidolikos, mirė 
bal. 21 d. Palaidota bal. 24

pre- 
You Are There’’ bus 
Franklin D. Roose- 

o vekimas, kai jis
buvo išrinktas prezidentu 
1932 m (Tais.

Sekmadienį CBS-TV 
gramoje 
rodomas

Taigi, kurie norėtumėte i 
New Haveną geg. 26 d. va
žiuoti, pašaukite Joną Grybą 
bile vakare VI. 9-4678. Tai Li
berty Auditorijos telefonas’. 
Grybas vakarais esti Auditori
joje.

Rep.

buvo gimusi i Trečiadienių vakarais, kaip 
ind^unv, onuujujv, aui\Lv i y ;3o — ch.7, gera programa 
Joseph ir Elizabeth Starkų. į “Disneyland”— nemažai fan- 

Velionė paliko vyrą, po-|tazijos ir tikrenybės.

Auto užmušė seną žmogų

Herman Solomon, 74 metų, 
amžiaus, eidamas skersai gat
vę buvo automobilio perva
žiuotas ir užmuštas.

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

KONCERTAS
Turtinga meninė programa 

solistai, chorai, grupės 
■JERRY MIKUŽIS

C. STANEVIČIENĖ ir
A. DOčKIENĖ

duetas iš Chicagos
ESTELLE BOGDEN
HELEN STUMBRIS

solistės iš Chicagos 
ir

SERGE SAVICHEFF — pianist
iš New Yorko
SUZANA KAZOKYTĖ 

solistė iš New Yorke,
ONA STELMOKAITE 

dainininkė-cE’klamatorė iš N. .J.
LAISVĖS CHORAS Iš Hartfordo
AIDO CHORAS iš N. Y. ir kiti S
DOROTHY YUDEN

konncerto iaįompianiste
Įžanga $1.50

BANKETAS
Sekmad., Gegužės 19

1 vai. popiet
Prano Balevičiaus 
atminčiai pagerbti

Programa
Bankete bus išpildyta turtinga meninė 
programa, susidedanti iš seny ir naujų 
Balevičiaus kūrinių. Taipgi bus naujai 
pasirodžiusio P. Balevičiaus rinkinio

Meninė

Įžanga $2.50

Estelle Bogden šiuo laiku 
yra viena žymiausiu solisčių 
pažangių, lietuvių tarpe Cnica- 
goje ii- ją, taipgi kitus te
nykščius talentus, turėti mūsų 
suvažiavime ir parengimuose, 
yra didelis priedas.

ri plačiai žinoma kaip meno

ko akompanuos koncerte. De
legatais taipgi atvyksta J.

kusuoti .mūsų 
mus.

Suvažiavimas 
vyks Lietuvių 
Centre, 110-06 
Richmond Hill,

ir parengimai 
Kultūriniame 

Atlantic Avė.,

$226,000 už abi kojas
St. Albans gyventojas R 

Hubbard teisme laimėjo 
8226,000 atlyginimo už abie
ju kojn nupiovmą. Jam dir
bant brekmenu traukinys nu- 
)nove abi kojas.

New Yorko spaudoje
Meade ir Lee

prozi-

wen's ir feldmaršalas Montgo
mery vaikštinėjo, ir važinėjo

Amerikos civilinio karo metu 
vyko didelis mūšis, šiaurus pu
sei vadovavo generolas Meade, 
pietiečiams generolas Lee.

tas. Buvo gan baisios skerdy
nės, o tas Montgomery tuo 
tarpu krapštinėjosi kur tai to
li užfrontėje prie Antvcrpo ir 
neatskubino paramos Eisen- 
hoAveriui...”

Lee ir. Meade tada sutiko, 
1 ad Eisenhoweris ir Montgo
mery buvo prasti strategai, ir 
jeigu jie būtų po jų komanda, 
juos atleistų,iš tarnybos...

Tai nemenka suma — ket
virtadalis milijono. Bet ją lai
mėjęs asmuo pareiškė spaudos 
korespondentams, kurie jo 
klausė, ar jis “jaučiasi laimim 
gas” : Tai didelė suma, bet ji 
man rankos neatstoja. Kad ir 
lytoj, tą sumą grąžinčiau, jei
gu kokiu stebuklingu būdu ga
lėčiau ranką atgauti...

ROBERT HALL MFG. CO.
84 Broadway, Brooklyn, N. Y’.

STagg 2-8808

(94-96)

SUEKINTENDEXT

28 Seimų Namas.
Anglis. 4 rūmų apari meni as, 

priskaitant $60.

TR. 9-3691.
(96-98)

Netekome dar vieno 
gero laisviem, 
Juozo Marmoko

Foundry. Metal Melter. Expe
rienced with crucible. Apply 9 A. 
M. 1 P. M.

BELMONT
SMELTING <V REFINING WORKS 
330 Belmont Ave., cor., George Ave., 

Brooklyn.
(97-99)

mery priėjo išvados, kad abu, 
ir Meade ir Lee, buvo prasti 
strategai, kad jeigu jie būtų 
po jų komanda, tai jie juos at
leisti); iš tarnybos...

Dabar “ World-Telegram” 
puslapiuose mes randame to
kį įsivaizduotą dalyką: Lee ir 
Meade, atsikėlę iš numirusių, 
aplanko Ardėnų sritį Belgijo
je

Sako Meade:
“Ir tai čia 1944 metų Kalė

dų dienomis vokiečių genero-

“Times” nepatenkintas
“T i m e s“ v c d a majam e 

straipsnyje reiškia savo dideli 
nepasitenkinimą •—• tam laik
raščiui nepatinka socialistinės 
vienybės forumas, kuris neso-

Ketvirtadienį, gegužės 16 d. 
lytą, šv. Jono kapinėse, 
Brooklyne, supiltas dar vienas 
lietuviškas kapas — palaido
tas Juozas Marmokas. Velio
nis buvo malonus, nuoširdus, 
susipratęs lietuvis, senas dien- 
laščio Laisvės skaitytojas ir 
rėmėjas. Laidotuvės buvo ne
paprastai didelės, nes Juozas, 
gyvas būdamas, turėjo labai 
daug draugų-prietelių tiek 
laisvųjų, tiek tikinčiųjų tarpe.

Juozas paliko dideliame nu
liūdime žmoną Helen Maimo- 
kienę, posūnį Edward Remek, 
marčią Helen, anūką ir anū
kę, taipgi brolį Joną Detroite, 
kitą brolį ir dvi seseris Lietu
voje. Mirė sulaukęs 
žiaus.

Lietuvoje Juozas 
paėjo iš Troškūnų
Gaila, kad nepavyko sužinoti, 
iš kokio kaimo. Amerikon ‘lai-” 
mes’ ieškoti atvyko 1913 me
tais, pirmiausia į . Gardner, 
Mass., o paskui persikėlė į

BUSINESS OPPORTUNITIES

Yonkers, N. Y. Valgykla, oro 
vėdinama. Puiki vieta, gerai įtai
syta. Geras biznierius gali pas P 
daryt, gerą pragyveriimą. 
vininkas buvo nepastovus, 
ma renda, geras lea 
i ūkite, persi!ikrinkite. 
6356.

Prieina- 
Peržiū- 

Y’onkers 8- 
(96-98)

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS

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

(96—98)

68 m. am-

M ar m okas 
parapijos.

savo jėgų, kad suduoti despe
ratišką smūgį amerikiečių ar
mijai. Čia buvo sutraukta 
daug panzerių divizijų ir tai 
buvo paskutinis vokiečių ban-

Klausia Lee: 
“O kur buvo Eisenhowerio

Sako Meade:
“Ji miegojo.

limas užklupo
staiga, ir frontas tapo pralauž-

Vokiečiu jpuo- 
ameri kiečius

Visų pirma “Times” sako, 
kad socialistines idėjos dabar 
Amerikoje labai silpnos, kad 
marksistinės idėjos “neturi jo
kios įtakos”, tad, — forumas 
nelabai praktiškas. Bet ta1’ 
nieko, nes, kad ii* nenorom, 
“Times” pripžįsta, kad socia
listinės grupės turi teisę at- 
steigti savo ideologinių disku
sijų organizaciją. Kas labiau
siai erzina “Times”, tai kad į 
forumą įeina ir komunistai. 
Tas tai jau tikras skandalas, 
sako “Times”, ir komunistų 
prisidėjimas gali net “pakenk
ti socializmui Amerikoje”, — 
tai yra, tam pačiam socializ
mui, apie kurį keli sakiniai 
aukščiau “Times” sakė, kad 
jis gaišta...

Brooklyn, N. Y. Buvo darbi- 
įlinkas. Nors jau per keliolika 
paskutinių metų velionis'skun
dėsi širdies šlubavimu, bet iki 
metų ar kiek laikėsi ir nesi
traukė iš darbo. Kaip žinia, 
Juozas mirė ligoninėje, gegu-

Apart to, kad Juozas buvo 
ilgametis Laisvės skaitytojas 
i) rėmėjas, jis priklausė prie 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos, ir buvo labai dažnus visų 
pažangiosios visuomenės svar
besniųjų parengimų laikyto
jas. Nors jis buvo laisvas, o 

bet šeimyniški 
gra- 
tikė-

žmona Helen netrūk
iam lankyti parengi- 
remt pažangųjį lietu

BROOKLYN, N. Y .
American Clothing Workers of . 

America (AFL-CIO) Lietuvių Siuvė
jų 54-to skyriaus mėnesinis susi- * 
rinkimas įvyks gegužės (May) 22 
(L, 5 vai. 30 m. vakare, 11-27 Arion 
Place, Brooklyne. Narių prašoma 
skaitlingai dalyvauti, nes bus noJ 
minuojami kandidatai j skyriaus 
valdybą, skyriaus delegatus ir j ki
tus skyriaus pareigūnus, 
bus svarbių pranešimų.

Skyriaus Sekretorius

Bo to,

(97-100)

M*4**H**4*4'4‘*l*'l"i*4*4“M*4*i!*'I*a!**!,aH‘4**H ■

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•D6**oe*

Po miestą pasidairius
I Boland. Jis susirgo demokratų 
I klubo bankete Commodore 
viešbutyje ir greit mirė.

Boland yra buvęs Interna
tional Longshoremen’s Asso
ciation, prieplaukos darbinin
kų unijos, veikliu nariu.

Miesto tarybos narių skai
čius eina mažyn. Pirmiau du 
nariai dėl kyšių ėmimo rezig
navo, o dabar vienas mirė.

Sveturgimių komitetas 
naujoje vietoje

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas perkėlė savo 
raštinę į naują .vietą. Dabarti
nis adresas: 49 E. 21 St., Now 
Yorke. Telefonas: OR. 4-5058.

Minimas komitetas ruošia 
trečią metinį festivalį-pikniką 
birželio 23, d., Camp Midvale, 
N. J. Kviečia visus tą dieną 
pasižymėti ir parengime daly
vauti.

Neturintiems savo, auto, iš 
New Yorko eis busai. Kelionė 
busu (įskaitant įžangą į pik-

kusiems automobiliais $1 as
meniui. Bilietų turės ir smulk
menas paskelbs su rengėjais 
kooperuojanti lietuvių grupė.

Komiteto rankose randasi 
šimtai persekiojamų sveturgi
mių bylų, kurias jis gina. Fi
nansinė parama todėl jam la
bai reikalinga. Tikimasi, kad 
festivalis gali jam žymiai pa
gelbėti.

Pavėluotas pranešimas apie 
studento prigėrimą

13 metų Gdlermo Molinas, 
bežaisdamas prie Harlem 
upės, įpuolė į vandenį ir ton 
prigėrė. Nors jo draugai ban
dė jį gelbėti, bet nepavyko. 
Persigandę namuose niekam 
apie tai nesakė. Tik kitą die
ną susiprato apie nelaimę pa
sakyti.

MIRĖ MIESTO TARYBOS 
NARYS BOLAND

Gegužės' 14 d. mirė žymus 
miesto tarybos narys James

New Yorkas geriausioje 
finansinėje padėtyje

N. Y. kontrolierius Gerosą 
paskelbė, kad šis miestas šiais 
metais yra geriausioje finan
sinėje padėtyje, šiuo met,u 
miestas turi 64 milijonus dole
rių perviršio.

žmona tikinti, 
jų santykiai buvo laba' 
žūs. Jis nevaržydavo ja 
ti, o jo 
dydavo 
mus ir
viską judėjimą.

Lai Juozui būna lengva Dė
dės Šamo žemė, o jo žmonai, 
pasūniui, marčiai, anųka'ms ir 
jo prieteliams ir draugams 
mūsų giliausia užuojauta.

Keyport, N. J. — Ketvertu 
metu Donald Wardell bežais
damas įkrito i upeli ir prigėrė.

Sing Sing turi 1,829 kalinius

Sing Sing adminstracija pa
skelbė, kad šiuo metu tame 
kalėjime randasi 1,829 kali
niai arba septyniais daugiau, 
negu nustatyta laikyti.

PAIEŠKOJIMAS
Pa iešką u 

zausko (sūnus- Karolio), 
Kauno, arba jojo šeimos 
važiavo iš Lietuvos 1926 
to laiko negavau jokių

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

jo šeimą, malonėkite

Či-
! iš
. Iš-
Nuo

brolio Stanislavo
kilęs 

vaikų, 
m. : 
žinių nuo

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

KELIAS Į LAIMĘ
Apysaka

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

Knyga iš 876 puslapių 
Kaina $1.50

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

PROŠVAISTĖS
Širdį Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija, kuri labai 

Įdomi

brolio, tik 
apsigyveno 
kas žinote 
ką ar apie 
pranešti. Būsiu labai dėkinga. Ad
resas: Kazimiera ------ “
Gogolio gatvė, No. 
Lithuania, USSR.

Knyga iš 330 puslapių 
Kaina tik $1.50

Brazauskienė,
10, Kaunas, 

(95-96)

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y

4 pusk Laisvi (Liberty) Penktadienis, geg. (May) 17, 1957




