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Kas bus Bandunge?
Kas nori karo?

Rašo R. Mizara

State Liquor Authority yra 
aiga, kuri Now Yorko vals-

t i joje
pardavim o

krautuvėms.

Reikia atsiminti, kad gauti 
sa 1 i ū n u i restora n u i I a isn i us
šiandien nėra lengva. Asmuo, 
noris laisnius gauti, priverstas 
“patepti“ kai kuriuos pareigū
nus, turinčius bendra su State 
Liquor Authority.

Tuojau po to, kai Harrima- 
nas pradėjo eiti New Yorko 
valstijos, gubernatoriaus parei
gas, buvo skelbia, jog SLA 
bus tyrinėjamas, nes buvo 
jaučiama, kad ten veikia graf- 
teriai.

Na, ii- praėjusią savait ę vie-j 
nas žymus SLA pareigūnas, i 
Charles W. Chapman, bijoda-

Princeton, N. J. — čia 
pirmadienio ankstyvą rytą 
mirė Albertas Einšteinas, 
vienas žymiausių pasaulio 
mokslininkų, fizikas - mate
matikas, kuris išvystė rela
te vumo teoriją. Daugelis 
ji skaitė žymiausiu pasau
lio mokslininku. Jis gimė 
Vokietijoje, 76 metai atgal, 
pagarsėjo būdamas visai 
jaunas, turėdamas 26 me
tus, kuomet jis savo relaty- 
vumo teoriją išvystė.varno teoriją išvystė.

Vokietijoje Einšteinai gy
veno iki nacizmo atėjimo, 
kuomet jis, kaip anti-fašis- 
tas ir žydų kilmės žmogus,

ti. Jis tada atvyko Ame
rikon, kur apsigyveno 
Princetone, kur darbavosi i

v

Afrikos kraštu konferencijoje Bandunge

vi-
Jie

rinkimų; abi pusi tikisi 
pasieksiančios pergalę

maste,
kit kai kurio “nemalonumai 
pasidalė galą: iššoko pro vi 
no viešbučio langą ir užsim 
šė.

£>magu, kad Austrijos dele- 
gacijos vizitas Maskvoje buvo 
sėkmingas: sudaryta sutartis, 
pagal kurią iš Austrijos bus 
ištraukti Keturių Didžiųjų ka
riuomenės daliniai ir Austrija 
bus nepriklausoma.

Tiesa, ši sutartis turės būti 
užgirta Amerikos.
Francūzi jos. Mes
kad ją šitos valstybės 
ir Austrija galės tvarkyti sa
vo reikalus, nepriklausomai.

Galimas daiktas, kad aus
trai, pasimokę iš praeities, 
daugiau-tokių klaidu, kokias 
darė, nedarys.

Anglijos ir 
manomo, 

užgirs

Šią savaitę Bandunge, Indo
nezijoje, prasideda Azijos ir 
Afrikos tautu konferencija.

Tai milžiniškas dalykas. 
Tai didžiulis žygis tautu, su
darančiu daugiau nei pusę vi
so pasaulio gyventoju.

Žurnalistai pripažįsta, kad 
konferencijoje didžiulio svorio 
turės žodžiai, tarti Kinijos 
Čou En-la.jaus ir Indijos Neh
ru Atsiminkime, kad šitie du 
asmenys atstovaus ten arti vie
ną bilijoną gyventoją!

Amerikos rasistams ši kon
ferencija labai nepatinka, bet 
pasaulio žmonės į ją žiūri 
su didele viltimi.

Klerikalų Drauge skaitau, 
kad Kauno “žmonės laukia 
karo...“

Tą “žinią“ paskelbė d i pil
kokoj i “Elta.“

Man rodosi, ne Kauno žmo
nės laukia karo, o “Eltos“ ra- 

* šytojai ir Draugo redaktoriai, 
z" Kauno žmonės nori taikos, 
nes jie gerai žino, ką karas 
jiems davė ir gali duoti.

Tautininkų Dirva dejuoja: 
“Nevenkim pasidairyti ir po 

mūsty dabartinius vardus ir 
pavardes. Daugiausia jų sura
šyta kiekvieno miesto telefono 
knygose. Kiek maža mūsų tar- 

' pe bėra Jurgių, Jonų, Pranų. 
'Vis George, John, Frank. O 
su pavardėmis... nebėra pras-

DR. ALBERT EINSTEIN

ir kovotojas prieš priespau
dą. Jis taipgi domavosi 
įvairiomis meno šakomis ir 
pats neblogai griežė smui
ku.

Londonas.—Britanija jau 
pradeda rengtis prie visuo
tinų rinkimų, kurie Įvyks 
gegužės 26-tą dieną. Praei
tos savaitės pabaigoje prem
jeras Edenas oficialiai pa
skelbė rinkimu diena. Jis 
sakė, kad rinkimai reika-

butu pastovesnis ir geresnis 
pa sau 1 i n ė j e politikoje.

Bet darbiečiai laikosi 
sai kitokios nuomonės, 
sako, kad statistinius 
skaičiavimus praveda kon
servatoriams artimi žmonės 
ir jie šališki, o kaslink vi
dujinių ginčų Darbo Parti
joje, jie bus pamiršti. Tuo
jau po rinkimų paskelbimo 
Bevanas padare pareiški
mą, kad Darbo Partija bus 
“vieningesnė negu bile kuo-

Bandungas, Indonezija.— 
29 Aziįo: ir Afrikos šalys, 
tarp jų Liaudies Kinija ir 
Indija, atstovaujamos Azi- 
jo.s-Afrikos konferencijoje.' 
kuri iškilmingai prasidėjo' 
Bandunge. Apskaičiuojama, 
kad atstovaujama daugiau 
kaip vienas bilijonas ir 400 
milijonų žmonių, kas suda
ro didesnę žmonijo: pusę.

Bandungas išpuoštas visų' 
dalyvaujančiu šalių vėliavo-l 
mis. Atvykstantieji svečiai-Į 
delegatai, ypatingai Čou | 
En-lajus ir Nehru, buvo iš-!

tiek, kiek indonezų. Di
džiulės jų minios, lygiai 
kaip tūkstančiai indonezų, 
susirinko gatvėse, kad pa
sveikinti pravažiuojantį Ki
nijos premjerą. Indonezi
jos valdžia išsiuntė kulko
svaidžiais ginkluotus karius 
ir policininkus, kad apsau
goti jį nuo čianginių pasi
kėsintoji!.

Konferenciją praeitą sek
madienį atidarė Indonezijos 
prezidentas Sukamo. Jis 
sakė, kad Bandunge atsto

kaip ir kituose Indonezijos 
miestuose, kinu vra beveik

vietiniame mokslo institute i Ar bus atnaujintas Elbos 
.d5jlt fizikiJ; . j susitikimo drauciškumas?

maus keliais metais jis buvo 
žymiai pasitraukęs nuo 
mokslinio darbo, bet liko 
visuomeniškai aktyvus.

Buvo taikos šalininkas
Einšteinas buvo liberali

nių nusiteikimų žmogus, 
civilinių teisių gynėjas ir 
taikos šalininkas. Nors jis 
nebuvo marksistas ir mark
sistai jo teorijose matė 
daug nedateklių, jis buvo 
Tarybų Sąjungos draugas.

Paskutiniais keliais me
tais jis savo pareiškimais ir 
patarimais mokslininkams 
nesilenkti prieš makartistus 
suvaidino nemenką rolę ko
voje už civilines laisves.

Keleri metai atgal jis pa
sirašė po Stokholmo taikos 
manifestu. Vienu metu re
akcininkai'net buvo pradė
ję kalbėti apie jo deportar 
vimą iš Amerikos.

Apart buvimo didžiu 
mokslininku - mąsty t o j u , 
Einšteinas taipgi buvo žino
mas kaip didis humanistas <

Manoma, kad konserva
toriai tikisi laimėjimo, nes 
darbiečiai pergyveno vidu
jinius ginčus partijoje, kai 
kairiojo sparno vadas Be- 
venas buvo iš partijos be
veik išmestas. Konserva
toriai taipgi laimėjo rinki
mus kai kuriuose vietiniuo
se rinkimuose ir statistiniai 
apskaičiavimai rodo, kad 
dauguma dabar su jais.

1945 metu vasara Ameri
kos ir Tarybų Sąjungos ka
riai susitiko prie Elbos, Vo
kietijoje. Tai jau buvo 
prieš pat karo galą ir trum
pas laikas po to naciai pasi
davė. I

Chicagoje yra susikūru
si grupė veteranų, kurie su 
tarybiniais kariais prie El
bos susitiko. Grupei vado
vauja buvęs eilinis kareivis 
J. Polowsky. Ta grupė iš
siuntė pakvietimą susitiki
me dalyvavusiems tarybi- i 
niams kariams atvykti į šią! 
šalį. Pakvietimas pasiųstas | Stevensonas, F. D. Roose- 
per “Pravdą.”

“Pravda” dabar atspaus-1 
dino straipsnį, po kuriuo! 
pasirašo keli tarybiniai ka
riai, kurie sutiko amerikie
čius. Jie mielai atvyktų; 
šion šalin. Pasirašiusių tar-j 
pe randasi du generolai.

Dabar tik klausimas, ar 
Amerika jiems duos įvažia
vimo vizas.

šaukė j visus vietinius D. P. 
skyrius darbuotis už laimė
jimą.

Pa skelbda m as rinki m u s 
gegužės 26-tai, Edenas gali' 
užtikrinti sau premjero vie- i 
tą penkeriems metams, ar-| 
b a ją prarasti pabuvusi 
premjeru tik du mėnesius, i 
Bet jis, kaip matyti, nori 
išbandyti savo laimę.

Demokratai atkreipia sunkiąsias!

• Washingtonas.—Eks-p re
zidentas Trumanas, Adlai

Vengrai pašalino premjerą 
Nagy ir ministrą Farkas’ą

Budapeštas. — Vengrijos 
valdžia paskelbė, kad prem
jeras Nagy ir karo reikalų 
ministras Mihaly Farkas 
pašalinti iš savo postų. Ven
grijos komunistų partijos 
centralinis komitetas skel
bia, kad Nagy ir Farkas 
darė žymias klaidas ir to
kiu būdu pakenkė liaudies 
demokratijai.

Nagy yra 58 metų amžiaus 
ir ilgalaikis komunistas. 
Paskutiniu laiku prieš jį 
nemažai kritikos buvo ke
liama spaudoje ir komunis
tų partijoje. Jis buvo kal
tinamas nekreipime dėme
sio į krašto sunkiąją pra
monę.

Komunistai ir socialistai 
laimi francūzii rinkimuose

Paryžius. — Fr'ancūzijoje 
įvyko kantonaliai (apygar- 
diniai) rinkimai. Galuti
niai rezultatai dar nežino
mi, bet vidaus reikalų mi
nisterija jau skelbia, 
komunistai padaugino 
balsus Haute Alpes ir 
sės Alpes srityje. Jų

velt Jr. ir eilė kitų vado
vaujančių demokratų daly
vavo Reyburn’o pagerbimo į 
vakarienėje, kurioje jie sa-| 
kė prakalbas.

Trumanas sakė, kad repu- 
blikonų. demokratija ciniš
kai ir bejausmiai nesirūpi
na liaudies reikalais. Pa
našioje prasmėje kalbėjo ir 
Stevensonas bei kiti demo
kratu vadai. Tie kaltinimai 
nenauji. Bet demokratų 
vadai šiuo kartu vartojo 
kiek naujovišką taktiką: 
iki šiol beveik visos atakos 
buvo daromos prieš admi
nistraciją, prieš republiko- 
nų partiją, o ne prieš Ei-

senhowerj kaip asmenį. j
Šiuo kartu visos sunkio- j 

sios kanuolės buvo atsuktos 
prieš patį prezidentą. Iki 
šiol demokratų vadai saky
davo, kad Eisen h o w e r i s! 
“apsuptas blogų patarėjų,” į 
“vedžiojamas už nosies ar-! 
šiaušiu reakcininku” arba' 
kaip nors panašiai.

Šiuo kartu Trumanas ir I 
Stevensonas sakė, kad Ei-Į 
senhoweris pats atsakomin- j 
gas. j

Trumanas prie progos 
paneigė skleidžiamus gan
dus, kad jis ateinančiuose 
rinkimuose kandidatus i vi-, 
ce-prezidento vietą. Steven
sonas teigė, kad jis nežino, | 
ar iš viso kandidatuos. j.

Pietinis Vietnamas norėtu 
sulaužyti Ženevos sutarti

Saigon as. — Pagal Žene
vos sutartį gegužės 16 die
ną paskutinis francūzas ka-j 
reivis turės apleisti Šiauri
nį Vietnamą ir paskutinis 
vietminas Pietini. Vietmi- 
nai visas savo jėgas jau 
ištraukė. Francūzų dar kiek 
liko Haipongo uoste.

Pietinio Vietnamo val
džia (amerikiečių remiamas 
prem jeras Dienias) dabar į 
reikalauja, kad ta data bū
tu nustumta toliau. Jis sa
ko, kad iki gegužės 16 dar 
nebus pasikeista gyvento
jais, tai yra, ne visi, kurie 
nori apleisti Šiaurinį Viet
namą, tai bus padarę.

žmonių, kurie iki visai ne
seniai buvo “pasaulio neby
lieji,” kurie neturėjo balso 
pasaulio reikaluose. Dabar 
jie tvarko savo reikalus ir 
niekam neleis juos apgaudi
nėti.

Nehru, Čou E n-lajus, U 
Nu ir kiti vadovaujanti de- 

j legatai prieš konferencijos 
atidarymą tarėsi tarpusa
vyje. Buvo prieita išvados 
neliesti perdaug Formozos 
ii* Izraelio klausimų, kad 
neprieiti prie didelių ginčų, 

Konferencijoje kaip ofici- 
alės vartojamos dvi kalbos: 
anglų ir francūzų. Dau
giausia kalbama angliškai, 
nes ją supranta dauguma 
delegatų.

patenkinta, bet 
Amerika - ne...

kad 
savo 
Bas- 
bal-

sai bent kiek sumažėjo Pas- 
de-Calais departmente.

Kur komunistu balsai su
mažėjo, jie -teko socialis
tams, sako vidaus reikalų 
ministerija.

Tarybinių jaunuolių delegacija 
neatvyks j Jungtines Valstybes

mės laikraščio skiltis gadinti. 
Ir, svarbiausia, kad taip daro 
no prasčiokėliai lietuviai, prieš 
keliasdešimt metu atvykę iš 
Lietuvos, bet tremtiniais besi
vadiną šviesuoliai, iš tėvynės 
išėję Lietuvai laisvės parnoš-

Tokie jie yra patpijotai!

Attlee grįžta Britan i j on
Vancouver, B. C. — Bri

tų darbiečių vadas1 Clement 
Attlee, kuris dabar lanko
si Kanadoje, nutarė nepa
baigęs nustatyto laiko grįž
ti namo. Tam jį paakstino 
Edeno paskelbimas, kad rin
kimai įvyks ateinančio mė
nesio 2 6dieną.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos prezidentas Cafe lan
kosi Portugalijoje.

Maskva. — Grupė tarybi
nių studentų - redaktorių, 
kurie turėjo šiomis dieno
mis atvykti Į Ameriką, dar 
neapleido Maskvos. Kaip 
dalykai dabar stovi, jie vi
sai nevyks. Priežastis tame, 
kad. tarybiniai studentai 
atsisako duoti savo pirštų 
nuospaudas, kaip tai iš už
sienio lankytojų 'reikalauja 
Walter-McCarrano aktas.

Sąjungoje, kaip 
bendrai, pirštų 
d a v i m a s yra 
pažemin ančių

Tarybų 
Europoje 
nuospaudų 
skaitomas 
dalyku, reikalaujamu tik iš
kriminalistų. Kai ameri
kiečiai studentai;- redakto
riai lankėsi Tarybų Sąjun-

goję, iš jų nebuvo reikalau
ta'duoti pirštų nuospaudas.

Nurodoma, kad tarybiniai 
šaęhmatistai, kurie praei
tais metais lankėsi Ameri
koje, tokių nuospaudų ne
davė. Valstybės depart- 
mentas, ant kiek žinoma, 
tada prašė teisingumo de- 
partmento to nereikalauti. 
Šiuo kartu Amerikos am
basadorius Maskvoje Bob- 
lenas irgi kreipėsi per vals
tybės departmentą į teisių- 
gumo departmentą, prašy
damas, kad iš tarybinių 
studentų pirštų nuospaudos 
nebūtų reikalaujamos, bet 
teisingumo depart m e n t a s 
šiuo kartu atsisakė daryti 
nuolaidas.

Ben Davis laisvėje
New Yorkas. — Komu

nistų vada: ir buvęs New 
Yorko miesto tarybos na
rys Ben Davis jau lais
vas ir atvyko New Yor- 
kan, kur stotyje jį 
džiaugsmingai : utiko bū- 
rvs bendraminčiu. Pitts- 
burghe teismas atmetė jo 
skundą prieš rasinę dis
kriminaciją kalėjimuose, 
bet jį pati išlaisvino 14 
dienų prieš laiką.

Viena. — Austrijos užsie
nio reikalų ministras Leo
pold Figl sako, kad Austri
ja kvies visas keturias oku- 
pacinas jėgas (Sovietus, 
Ameriką, Birtaniją ir Fran- 
cūziją) laikyti konferenciją 
Vienoje, kad įteikti Austri
jai pilną nepriklausomybę 
ir ištraukti okupacines jė-

dabar galima 
pasitenkinimą

Austrijoje 
jausti didelį 
dėl susitarimo su Tarybų 
Sąjunga. Socialdemokratų 
1 a i k r a š t is “Arbeiterzeit- 
ung” sako, kad Amerika 
padarytų' didžiausią klaidą, 
jeigu atsisakytų pasekti So-

okupaciją.
Washingtonas. — Valsty-

Universitetuose atsidarė 
kelnaičių medžiokles, bet 
šiuo kartu juo: baudžia
Lincoln, Nebraska.—Pra

eitą pavasarį per visą eilę! 
Amerikos universitetų per-i
sirito “kelnaičių medžio-• bės departmentas dar “sta
klių”' manija. Jaunuoliai - 
studentai puldavo mergai
čių bendrabučius, kad iš
gauti kelnaites ir kitus apa
tinius drabužius.

Šiemet šį “sezoną” atida
rė Nebraskos universiteto 
studentai, kurie įprastu bū-

bučius. Bet šiuo kartu poli
cija juos išvaikė, o septyni 
studentai tapo pašalinti iš 
universiteto. Vienok, prieš 
policijai atvykus, jie pridarė 
daug žalos bendrabučiuose, 
o vieną studentę sužeidė.

dijuoja” Austrijos - TSRS 
paktą, kad surasti jame ko
kius nors nesklandumus. 
Valstybės departmento par
eigūnai pripažįsta; kad pak
tas toks prielankus Austri
jai, kad sunku prie jo pri
sikabinti, bet, sako jie, ga
li būti, jog yra slaptų punk
tų, apie kuriuos nekalba
ma.

Austrijos valdžia užtikri
no amerikiečius, kad jokių 
slaptų punktų nėra.

ORAS NEW YORKE 
Apt miaukę, vešiau.
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KELEIVIUI 50 METŲ
ŠIEMET KELEIVIS mini savo 50 metų gyvavimo 

sukaktį.
Keleivis buvo pradėtas leisti 1905 metais.
Keleivį įkūrė Antanas ir Ieva Žvingilai. Jam vardų 

“Keleivis” davė ne originali, o pagal anuo metu ėjusi
“Keleivį” Mažojoje Lietuvoje.

Tai buvo sunkūs laikraščiui metai. Žvingilai, mažai 
turėdami pinigų, vos ne vos laikraštį tegalėjo išleisti 
kartą per savaitę.

—Mes spausdinome Keleivį presu, rankomis suka
mų,—kadaise sakė Ieva Žvingilienė.—Antanas ir aš var
gome prie preso, sukdami jį savo jėgomis.

Šiandien A. ir I. Žvingilai, sulaukę virš 80 metų 
amžiaus, su vaikais gyvena Jewett City, Conn., farmo- 
je. Abu pažangūs žmonės ir geri mūsų prieteliai.

Ilgainiui, matydami, kad Keleivis negales išeiti, nes 
buvo sunkus metas, Žvingilai pardavė laikraštį Jurgiui 
Gegužiui ir St. Michelsonui. Tai buvo, rodosi, 1908 me
tais, kada į Ameriką plaukė daug lietuvių ir jie pradėjo 
lietuvišką spaudą skaityti.

Žvingilai, žinoma, padarė klaidą, Keleivį parduoda
mi; nenumatė, kad laikraščiui pasisekimas bus didelis.

Mikas Paltanavičius, vėliau Amerikos Lietuvio lei
dėjas, Keleivio redaktorius, sugalvojo “Maikio su tėvu” 
pasikalbėjimą. Tą pasikalbėjimą Keleivis tebetęsia ir 
šiandien—jį rašo S. Miehelsonas. Šis pasikalbėjimas — 
dialogas—prie žmonių prilipo ir jis Keleiviui, kaip laik- 

1 raščiui, daug padėjo. Padėjo Keleiviui ir kiti feljetonai 
—pav., “Džian Bambos” “spyčiai.”

Rodosi, 1917 metais M. Paltanavičius bandė “Mai
kio su tėvu” pasikalbėjimą grąžinti pas save, į Amerikos 
Lietuvį, bet Keleivio leidėjai pagrasino Paltanavičiui 
teismu; tuomet jis jį nutraukė Amerikos Lietuvy spaus- i 
dinęs.

JURGIS GEGUŽIS buvo spaustuvininkas, to amato 
•iišmokęs pas Mauderodę Tilžėje. Tai didžiai padėjo jam 
leisti Keleivį: samdėsi jaunus vyrus spaustuvėje dirbti 
ir juos mokė. Kaip mokiniams, algas mokėjo labai ma
žas. Nedaug šiandien yra senesniosios, kartos lietuvių 
spaustuvininkų, kurie neperėjo per J. Gegužio šerengą.

Keleivis buvo, neva socialistinis laikraštis, bet Mi- 
ehelsono socializmas buvo toks: išpirkti iš turčių fa
brikus, tai ir bus socializmas; bus gerai kapitalistams, 
bus gerai darbininkams. Be to, Keleivis skelbė laisva
many bę.

Kadangi Keleivis nebuvo iš tikrųjų socialistinis, 
tai 1911 metais šeši jauni vyrai suėjo į partnerystę ir 
ten pat Keleivio panosėje įkūrė Laisvę, kuri vėliau buvo 
perkelta į Brooklyną.

Laimingiausi Keleiviui metai buvo pirmojo pasauli
nio karo laiku ir tuojau po karo. Bet kai Keleivis pra
dėjo kryžiaus karą prieš pažangiečius, tuomet jo tiražas 
mažėjo.

1936-ais metais-, kai buvo įkurtas Amerikos Lietuvių 
Kongresas, kuriam iš karto Miehelsonas gerai darbavosi, 
Keleivio prestyžas ir vėl buvo pakilęs tarp pažangesnių 
žmonių. Bet ALK neužilgo buvo sugriautas—P. Gri
gaitis savo* pasiekė!

Kadaise Keleivio leidėjai buvo manę suorganizuoti 
bendrovę laikraščiui leisti, bet nieko iš to neišėjo.

Keleivio leidė jai padarė nemažą biznį. Kai Jurgis j
• Gegužis mirė, jis, sakoma, paliko gerokai pinigų, bet 
kas su jais atsitiko, nežinoma.

Tuomet Miehelsonas pervedė Keleivį Lietuvių Socia
listų Sąjungai, bet, kiek girdėjome, jis pats užsitikrino 

r sau “amžiną algą” už parašymą “Maikio su tėvu.”
KELEIVIS, KAIP IR KITI LIETUVIŠKI laiki•aščiai j 

Amerikoje, šiandien gyvena krizę,. Paties Keleivio žo- i 
. džiais: “Mirtis senųjų tarpe, amerikonėjimas jaunųjų 
. tarpe retina mūsų eiles...”

Stagnacija Keleivyje yra ir dėl to, kad jo politika 
' ; kreiva, reakcinė. Keleivis eina su tais, kurie nori naujo 

pasaulinio karo. Kadaise buvęs, palyginti, pažangus 
laikraštis, Keleivis šiandien yra reakcinis. Jo pastogėje 

. ilgai dirbo S. Strazdas, kuris didžiavosi tuo, kad liu
dijo pries L. Prūseiką. Keleivis Strazdo už tai nepa-

- smerkė, o tik pagyrė!
Visa Keleivio politika šiandien yra kreiva, žalinga 

taiką mylinčiajai žmonijai.
Žinoma, šiuo metu, šaltojo karo politikos metų, ke- 

leiviečiams lengviau negu tiems, kurie kovoja prieš-tą 
politiką, kurie laikosi griežtai už taiką. Eiti pavėjui 

- visuomet yra lengviau, bet tai nėra garbinga, nėra dar-
* 'Mininkišką politika!

——■■■i I        ■imi. w-j-rn»mw»»iii»ini«wRii>i nil
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KAS KA RAŠO IR SAKO
PASAULIO KLASIKŲ 
DARBAI VILNIUJE

Andai Pr. Gudynas Vil
niaus Tiesoje rašė:.

“Vilniaus Dailės muzieju
je šiomis dienomis atidary
ta Vakarų Europos šalių— 
italų, ispanų, prancūzų, fla
mandų, olandų, vokiečių ir 
anglų XIV-XIX šimtmečių 
dailininkų darbų paroda. Jo
je eksponuojama daugiau 
kaip 300 tapybos, skulptū
ros, grafikos bei taikomo
sios dailės kūrinių. Jų tar
pe pažymėtini tapytojų Pu
rini Francesco, Carracci 
Anibale, Guido Remi, Sal
vator Rosos, Teniers David, 
Bellucci Antonio ir kitų 
darbai.

“Parodoje eksponunojami 
taip pat grafikos meistrų 
Rembrandt van Riju, Nico
lo Berhemo, Giovani Batis- 
tos Piranesi, James Nard, 
Albrecht Diurer ir kitų 
darbai.

“Dalyviai supažindinami 
su to meto baldais ir fajan- 
so dirbiniais.”

KELIAI IR ŠUNKELIAI
Vilnis rašo:

“Antanas Sūduvis rašo 
Tėvynėje’ (bal. 8) apie pa
vasarį, apie Velykas ir apie 
prisikėlimą. Bet poetiškoj 
nuotaikoj jisai nepajėgia 
išsilaikyt. Jis beregint pa
virsta karo krankliu. įs
pindęs Tarybų Lietuvą, Sū
duvis užmiršta ir apie pa
vasari ir apie Velykas.ir 
isteriškai sušunka:

“ ‘Pavergtos tautos lau
kia didžiojo prisikėlimo... 
Pavergtų tautų nebaugina 
nei karas.’

“Matote, koks smarkus 
tas dipukas. Duokit jam 
karą, kad išsipildytų jo 
sapnai apie atsteigimą sme
toninio režimo.

“Ir Tai rašoma ‘Tėvynė
je,’ kuri būk tai atstovau
ja fraternalizmą!

“Kai Sūduvis zaunija apie 
/tautų prisikėlimą,’ jam ti
krai verta p a s i s k a i t y ti 
brooklyniškėj ‘Vienybėj’ 
apie tai, kaip kas yra su tuo 
prisikėlimu bei vadavimu.

“A. Merkelis, puldamas 
VLIKą, įpuola desperacijom 
ir kriokia:

“ ‘Tokiais šunkeliais eida
mi, Lietuvos neišlaisvinsi
me.’

“Ot jums ir penkiolikos 
metų darbo vaisiai. Kėlėsi; 
kėlėsi ir po visų tų ‘prisikė
limų’ nusikėlė i šuntakius.

“Toj pačioj ‘Vienybėj’ ki
tas prisikėlimo šauklys, E. 
Keturakis, melancholi š k a i 
birbina:

“ ‘Aiškiai matome, akd 
mūsų kovos frontas už Lie
tuvą ir lietuvių tautą per 
paskutinius kelis metus vis 
kriko ir šiandien priėjome 
tokios padėties* kad nebe
galėtume nurodyti, kur yra 
to fronto pirmutiniai .ap
kasai ir kaip yra nusitiesusi 
visa fronto linija.’

“Viso fronto linija šun
keliuose.

“Jei Sūduvis dar nežino, 
tai iš savo bendrininkų 
Merkelio ir Keturakio jis 
gali patirt, kuo baigiasi nu
valkiotos frazės apie ‘tau
tų prisikėlimą’.”

pradėti gaivintis saulės 
spinduliais kur nors prie 
vandens ar vasarvietėse. 
Seniau būdavo daug vasa
rinių parengimų, piknikų, 
tad būdavo galima daug ko 
atlikti ir vasarą. Dabar tas 
neįmanoma. Viena, jau 
sunku gauti vietą, nes visos 
gražesnės vietos jau išpirk
tos, o kita, daugelis jau tu
ri savo vasarvietes.

“Ypatingai svarbu, kad. 
visi Lietuviu Literatūros 
Draugijos nariai pasimokė- 
tų narinius mokesčius. Cen
tre darbas negalės sustoti. 
Organizacijos leidiniai tu
rės būti rengiami ir vasa
rą. Reikia, kad centre bū
tų pinigų. O jis gali gau
ti tik tuomet, kada nariai 
mokasi savo narinius mo
kesčius.

“Pirma, negu išsibėgiosi
me į v a s a r v i e t es, Įvyks 
Liaudies Balso vasarinis pa
rengimas. Kadangi Liaudies 
Balsui susidaro nemažai 
sunkumų su finansais, svar
bu, kad visi jo rėmėjai įver
tintų vasarinį parengimą. 
Juo labiau, kad tokių pa
rengimų būna mažai. Tik 
pietinės Ontarijos lietuviai 
kiekvieneri metai turi pik
niką,- vykdydami savo pa
moti.

“Pažangi literatūra, pa
žangūs laikraščiai, šiuo lai
ku darosi dar svarbesni, 
nes kaip depresija, taip ir 
karo pavojus yra nuolati
niai pavojai. Paž a n g i o s 
spaudos nuolatinis kėlimas 
viršun bedarbių sunkios pa
dėties galų gale išjudino 
miestų ponus. O jei nebūtų 
kam kelti balso už bedar
bius, tai niekas nei neužsi
mintų.

“Darbo žmonių interesų 
ir taikos gynėjas lietuvių 
tarpe dar labiau reikalin
gas, nes dabar Kanadoje 
yra net keli laikraščiai, 
kurie kursto karą, kenkia 
darbininkų judėjimui už ge
resnį uždarbį, lengvesnes 
darbo sąlygas.
“Sutvarkykime visus orga

nizacinius reikalus, parem
kime reikiamai savo spau
dą,' o tik tada galėsime ra
miai ilsėtis ir tvirtinti svei
katą saulės spinduliuose.”

Lietuvos pramonės laimėjimai

RAGINA RŪPINTIS 
ORGANIZACIJŲ 
REIKALAIS

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

“Jau pavasaris. Visos or
ganizacijos baigia savo vei
klą salėse. Svarbu, kad vi
sų organizacijų reikalai bū
tų sutvarkyti iki prasidės 
šiltos dienos ir bus galima

IŠ LIETUVOS
Ruošiasi kukurūzu auginimui

PRIEKULĖ. — Stalino var
do kolūkio valdyba numatė 
šiais metais kvadratiniu-liz- 
ciiniu būdu pasėti keliasde
šimt hektarą kukurūzu, 33 ha 
pašariniu run kėlią, 28 ha bul- 
•vią.

Sultingąją pašaru kolūkio 
gy vu 1 i n i n k y st e i r e i k a ling a
daugiau kaip 1,500 tonu. Pra
ėjusią metą praktika parodė, 
kad didžiausią aukštos paša
rinės vertės žaliosios .masės 
derlią galima gauti iš kukurū
zą. Augindami kukurūzus 
kvadratiniu-lizdiniu būdu ge
rai paruoštoje ir patręštoje 
dirvoje 2 hektaru plote, ar
telės nariai pernai gavo po 
520 centneriu žaliosios masės 
derlią iš kiekvieno hektaro. 
Dabar šiai kultūrai auginti pa
rinkta žemė netoli gyvulinin
kystės fermų. į tuos sklypus 
vežamos mineralinės ir vieti
nės trąšos.

Kukurūzų pasėliu priežiūrai 
•įdarytos trys grandys? Joms 
vadovaus S. V^seris, V. Bru
žinskas ir T. Dreižaitė. Gran
dys įsipareigojo surinkti po 
500—600 centneriu žaliosios 
masės derlią iš kiekvieno hek
taro. J. Raguckas

Jei tamsta dar neturi Me- 
telionio knygos “Apie Dievus 
ir ‘Žmones/* tai pasirūpink įsi
gyti. Kaina . $1.50. Gaunama 
Laisvas knygyne.

Tarybinė santvarka suda
rė neribotus galimumus 
Lietuvos gamybinėms jė
goms vystytis. Iš ekono
miškai atsilikusios žemės 
ūkio šalies Lietuva virto 
industrine - kolūkine respu
blika.

Respublikos pramonė me
tai iš metų didina savo 
tempus. Bendrosios pro
dukcijos išleidimo planas 
1954 metais buvo ne tik 
įvykdytas, bet ir viršytas. 
Bendroji produkcija 1954 
metais palyginti su 1950 
metais padidėjo daugiau 
kaip 2 kartus, o palyginti 
su 1940 metais — 4 kartus. 
Pramonės lyginamasis svo
ris respublikos liaudies 
ūkyje sudaro 62-65 procen
tus, o pramonėje dirbančių 
darbininkų skaičius per tą 
laiką 3,5 karto padidėjo.

Lietuvos respublika pasie
kė rimtus laimėjimus, vys
tydama visas pramonės ša
kas. Respublikos energeti
kai, spręsdami uždavinį pa
didinti per penkmetį elek
tros energijos išdirbį 2 iki 
2.5 karto, vis labiau didi
na elektrinių pajėgumus. 
1954 metais respublikoje 
elektros energijos buvo ga
minama 2 kartus daugiau, 
negu 1950 metais, - Kyla 
durpių pramonė. Iš atsili
kusios, pusiau naminės ga
mybos pramonės šakos ji 
virto šiuolaikine pramonės 
šaka. Toliau mechanizuoti 
durpių gavybą padės Vil
niaus “Komunaro” gamy
klos i š 1 e i d ž ia m o s nau
jos patobulintos mašinos 
“MPDK-3” d u r p ė m s pa
sluoksniui kasti.

Didelius laimėjimus res
publika pasiekė, vystydama 
mašinų gamybą — pramo
nės šaką, kurios nebuvo 
buržuazinėje Lietuvoje. Per 
tarybų valdžios metus, bro
liškosioms resp u b 1 i k o m s 
padedant, įkurtos stambios 
mašinų gamybos įmonės, 
kurių produkcijos apimtis 
vien per pastaruosius 4 me
tus padidėjo beveik 3 kar
tus.

Staklės, elektra
Vis labiau vystosi staklių 

gamyba. “Žalgirio” gamy
klos išleidžiamos vairių mar
kių staklės darosi vis popu- 
liariškesnės. Pirmą kartą 
Lietuvoje įkurta turbinų 
gamybos įmonė. Kauno 
“Pergalės” gamykla, išlei
džianti aukštos klasės tur-. 
binas, aprūpinta puikiomis: 
staklėmis, tobuliausiais me
talo piovimo ir energetikos ■ 
įrengimais. Dabar čia pra
dedama gaminti naujų tipų 
turbinos. į

Didelį užmojį Lietuvos 
respublikoje ^įgauna elek
tros pramonės įmonės. “El- 
fos” elektrotechnikos fabri
kas pradėjo gaminti naujų 
rūšių produkciją — elektri
nius adapterius., motorus 
naminiams šaldytuvams bei 
patefonams ir kitus elek
trotechnikos dirbinius. Kas
met vis daugiau produkci
jos išleidžia elektros skai
tikliu fabrikas. 1954 me
tais pradėjo veikti kai ku
rie didžiausios respublikoje 
įmonės — plataus vartoji
mo elektrotechnikos reik
menų fabriko — cechai. Ši 
įmonė sėkmingai pradeda 
gaminti patobulintas skal
biamąsias mašinas, dulkia
siurblius ir grindų vaškuo- 
tuvus.
• Per tarybų valdžios me
tus Lietuvos pramonė pra
dėjo gaminti daug naujų 
rūšių produkcijos, kurios

lašo A. PETROVAS 
tarpe, be jau minėtųjų, — 
dviračiai, dažymo aparatū
ra ir daug kas kita.

Respublikos pramonės 
įmonės didina produkcijos 
gamybą. Antai, vien tik 
per 1954 metus palyginti su
1953 metais vilnonių audi
nių gamyba padidėjo 36%, 
šilkinių audinių—39%, tri
kotažo — 20%, mėsos — 
40 %, sviesto—35 %; žuvies 
sugavimas padidėjo 45%.
1954 metais viršum plano 
išleista medvilinių, vilnonių 
ir šilkinių audinių, baltinių 
trikotažo, kojinių ir pusko
jinių, duonos - pyrago bei 
makaronų gaminių ir kitų 
liaudies vartojimo reikme
nų.

Dar didesnį užmojį liau
dies vartojimo prekių ga
myba įgaus 1955 metais. 
Plataus vartojimo pramo
ninių prekių ministerijos 
įmonėse medvilninių audi
nių bus išleista 2.3 karto 
daugiau, negu 1950 metais, 
vilnonių ir šilkinių audinių 
—2.7 karto, kojinių ir pus
kojinių — 2.8 karto, odinės 
avalynės — 2 kartus.

Maisto pramonė
Maisto pramonės įmonės

1955 metais palyginti su 
1950 metais duonos-pyrago 
gaminių išleidimą padidins 
1.5 karto, kondiditerijos ga
minių — 2 kartus, mėsos—

i 1.7 karto ir sviesto — 1.9 
karto.

Audringai vystosi tarybų 
valdžios laikais sukurtoji 
žuvies pramonė. Lietuvos 
žvejai dabar gaudo žuvį ne 
tik Baltijos jūroje, bet ir 
Atlanto vandenyne. Jie yra 
aprūpinti naujausiais šiuo
laikiniais įrankiais, prieša
kine technika. Per penk
metį žuvies sugavimas res
publikoje padidės 3.9 karto. 

Respublikos pramonė vis 
daugiau išleidžia gaminių 
augančioms kolūkinėms 
reikmėms patenkinti. Kol
ūkiai, MTS ir tarybiniai 
ūkiai iš sąjunginių - respu
blikinių įmonių ir vietinės 
bei kooperatinės pramonės 
gauna daug žemės ūkio in
ventoriaus, atsarginių da
lių žemės ūkio mašinoms, 
traktoriams, statybinių me
džiagų ir kitų ūkinės-gamy- 
binės paskirties prekių. 
Vien tik 1954 metais vieti
nės pramonės įmonės paga
mino žemės ūkiui 10 tūks
tančių akėčių komplektų, 60 
tūkstančių aunto matinių 
girdytuvių ir kt.

Tolesnis pramonės kili
mas ir liaudies ūkio indus
trializavimas užtikrina di
džiulį respublikoje vykdo
mos kapitalinės statybos 
užmojį. Valstybiniai kapi
talo įdėjimai 1954 metais 
žymiai prašoko ankstesnių 
metų asignavimus. Per ket
verius penktojo penkmečio 
metus respublikoje baigta 
statyti ir paleista veikti to
kios naujos stambios įmo
nės, kaip Akmenės cemen
to fabrikas, “Pergalės kon
diterijos fabrikas, “Perga
lės” turbinų gamykla, “Ne
muno” metalo dirbinių ga
mykla, Vilniaus miesto ma
limo fabrikas, krakmolo-.si- 
rupo gamykla Šiauliuose. 
Vien pereitais metais stojo 
rikiuotėn plataus vartojimo 
elektrotechnikos reikmenų 
fabrikas, galinga silikatinių 
plytų gamykla Vilniuje ir 
kt.

Artimiausiais metais res
publikoje bus pradėta sta
tyti eilė naujų įmonių: 
įrankių fabrikas, automaši
nų atsarginių dalių gamy
kla, metalo plaunamųjų

staklių dalių ir prietaisų fa
brikas, medvilnės verpalų, 
fabrikas ir kt. Bus vysto
ma statybinių medžiagų 
pramonė.

Lengvosios pramonės 
įmonės padidino asortimen
tą tų dirbinių, kurie gyven
tojų tarpe turi didelį parei
kalavimą. Gaminami sudė
tingesnių modelių ir fasonų 
dirbiniai. Pradėta masiškai 
gaminti audiniai užuolai
doms, štapeliniai audiniai ir 
tt. Maisto prekių pramo
nės ministerijos įmonės iš
plėtė konditerijos gaminių 
ir konservų asortimentą. 
Vietinės ir kooperatines 
pramonės įmonės padidino 
geležinių, emaliuotų ir juo
dų ketinių indų, -kai kurių 
rūšių sanitarinės technikos 
įrengimų asortimentą.

Išaugo Lietuvos pramo
nė, išaugo ir nauji puikus , 
kadrai kvalifikuotų darbi
ninkų, inžinierių ir techni
kų, savo darbo specialistų, 
gamybos novatorių, kurie 
be paliovos kelia gamybos 
kultūrą ir sugeba perrimti 
bei įdiegti visa tai, kas nau
ja ir pažangu.

Su talka
Nuostabieji laimėjimai, 

kuriuos respublikos pramo
nė pasiekė per keletą pa
skutinių metų, būtų buvę 
neįmanomi be tarybinės vy
riausybės didžiulio rūpini
mosi išvystyti Lietuvos eko
nomiką, be didžiosios ir vie
ningosios tarybinių tautų 
šeimos nuolatinės pagalbos. 
Iš visų TSRRS kampelių į 
Lietuvos TSR vyksta nesi
liaujantis sriautas naujau
sios technikos, įrengimų ir 
žaliavų. Iš broliškųjų res
publikų Lietuva gauria 
tūkstančius metalo apdirbi
mo bei elektros įrengimų, 
automašinų, tūkstančius to
nų ketaus, šimtus tonų val
cuoto metalo ir daug ką ki
ta. Pramonės įmonėms ga
vus daug didžiai našių ma
rinų bei mechanizmų, tapo 
galima įvykdyti eilę prie
monių toliau mechanizuo
jant daug darbo reikalau
jančius bei sunkius proce
sus durpių gavybos ir. miš
ko pramonėje, o taip pat 

; statybinių medžiagų pra
monėje. Žuvies pramonėje 
plačiai naudojami elektri
niai kranai, kilnojamieji ir 
stacionariniai trafisporte- 
riai. Žymiai pagerėjo įvai
rių lengvosios pramonės ša
kų mechanizavimas.

Džiugu žinoti, kad dabar 
lietuvių tauta įneša savo 
indėlį į visaliaudinį reikalą 
—toliau vystyti Tarybų pa
lies liaudies ūkį. Produk
cija su Lietuvos įmonių 
ženklu jau žinoma toli ui 
respublikos ribų. Metalo 
apdirbimo stakles su “Žal
girio” gamyklos ženklu ga
lima aptikti ne tik dauge 
lyje Tarybų šalies įmonių, 
bet ir liaudies demokratijos 
šalyse. Broliškųjų respu
blikų statybininkams gerai 
žinomi dažymo aparatai, 
pagaminti Naujosios Vil
nios fabrike. Kauno “Per
galės” turbinų gamyklos 
turbinos veikia eilėje TSRS 
naftos perdirbimo įmonių. 
Šiaulių dviračius galima pa
matyti Tarybų Sąjungos 
tolimųjų Rytų ir šiaurės 
miestuose. Plačiai išpopu
liarėjo lengvosios, maisto, 
miško ir popieriaus praiao- 
nes įmonių išleidžiama pro
dukcija.

Auga ir vystosi Lietuvos 
pramone.



Ką primena gautasis laiškas ;
Rašo

* (Tąsa)
Per fanny kraštą važiuo

damas, negalėjau nakvynei vie
tas greit rasti pakelėje, o 
mieste hotelin nemylėjau eiti. 
Jau buvo gerai tamsu, kai pri
važiavau prie Sioux City (Su 
City), Iowa. Prisipyliau’ gaso- 
lino ii* dasiklausiau į gerą ir 
pigią vietą nakvoti. Kuriame 
aš nakvojau, to namo savinin
kas buvo iš Massachusetts 
valstijos žmogus. Jis ten mo
kytojavo. įsikalbėjome labai 
plačiai apie viską, čia man 
kraštas visais atžvilgiais labai 
patiko, čia, apart k u kuru zų, 
jau* daug buvo galima matyti 
kviečiais ir kitokiais javais ap
sėtų lauku. Daug matyti viso
kių gyvulių. Miestai moderniš
ki, ne tokie dideli, kaip rytuo
se ar vidurinėse valstijose. 
Nors ir Iowa tebėra vidurinė 
Amerikos valstija, bet čia jau 
žmonės daug lėčiau vaikščio
jo ir važinėjo miestų gatvėmis.

Gerokai saulei pakilus, ap
lėkiau šį malonu miestą ir 
man patinkančius jo žmones. 
Kiek pavažiavęs sustojau pa
kelyje pietauti. Lipant man iš 
mašinos, privažiavo kita maši
na šalia manęs su Mass, atei
to numeriu.

Būdami vienos valstijos pi
liečiai, prašnekome į viens ki
tą ir susidraugavome. Pavalgę 
pietus traukėme sykiu i vaka
rus. Tai buvo Mr. ir Mrs. 
Reeds, iš Mattapan, Mass., 
Bostono priemiesčio žmonės. 
Jie keliavo pamatyti Yellow 
Stone Park, Wyoming steite.

Per Nebraska ir Wyominga
Rytinė dalis Nebraska stci- 

to panaši į Iowa, bet vakarinė-

N. GOGOL1S

Senieji varininkai
(Tąsa)

^Praėjus penkeriems sakytiems me
tams, po Pulcherijos Ivanovuos mirties, 
aš, lodamas toje aplinkoje, užvažiavau 
į Afanasijaus IvanoviČiaus vienasėdeli 
aplankyti savo senąjį kaimyną, pas kurį 
kadaise maloniai praleisdavau dieną ir 
visada apsivalgydavau geriausiais vai
šingos šeimininkės gaminiais. Kai aš 
privažiavau prie kiemo, namai man pa
sirodė dukart senesni; valstiečių pirkios 
visiškai atsigulė ant šono, be abejonės, 
taip, kaip ir jų savininkai; statinhj ir 
žagarų tvoros kieme buvo visiškai išar
dytos, ir aš pats mačiau, kaip virėja 
traukė iš jų lazdas prakurti krosniai, 
tuo tarpu kai jai tereikėjo paėjėti dar 
du žingsniu, ‘ir galima buvo pasiimti čia 
pat prikrautų žagarų. Liūdnai nusitei
kęs privažiavau prie slenksčio; tie patys 
brisiai ir margiai, jau akli arba pamuš
tomis kojomis, ėmė loti, iškėlę savo kud- 
lotas, dirvuolėmis apsikabinėjusias, uo
degas. Manęs pasitikti išėjo senis. Taip, 
tai jis! Aš tuojau jį pažinau; bet jis bu
vo jau dukart daugiau sulinkęs negu 
anksčiau. Jis pažino mane 'ir pasveiki
no su ta pačia, jau man žinoma, šypse- 
n&. Aš nuėjau paskui jį į vidų. Rodes, 
Viskas buvo ten, kaip ir kadaise; bet aš 
pastebėjau visame kame kažkokią keis
tą netvarką, kažkokį apčiuopiamą kažko 
nebuvimą; žodžiu, aš pajutau tą keistą 
jausmą, kuris apima mus, kai mes pir
mą kartą įžengiame į buveinę našlio, ku
rį prieš tai pažinojome kaip neatskiria
mą nuo draugės, lydėjusios jį visą gyve
nimą. Šis jausmas būna panašus į tą, 
kada mes matome priešais save be kojos 
žmogų, kurį visada pažinome sveiką. 
Visame kame buvo žymus rūpestingo
sios Pulcherijos Ivanovuos nebuvimas: 
už stalo padavė vieną peilį be kriaunų; 
valgiai buvo paruošti nebe taip meist
riškai. Apie ūkį aš nenorėjau nė klaus
ti, bijojau net pažvelgti į ūkiškąją tvar
ką.

Kai mes atsisėdome už stalo, tarnaitė 
parišo Afanasijui Ivanovičiui servetėlę, 
ir labai gerai padarė, nes kitaip jis bū
tų ištepęs padažu visą chalatą. Aš sten
giausi jį kuo nors išblaškyti ir pasako- 
jfrfu^am įvairias naujienas; jis klausėsi 
su ta pačia šypsena, bet kartais jo žvilg
snis būdavo visai bejausmis, ir mintys 
ne klaidžiodavo, bet užgesdavo. Dažnai 
jis paimdavo šaukštą su koše ir, užuot 
pakėlęs jį prie burnos, pakeldavo prie

A. K.

je dalyje — randasi pūstynių. 
Vietomis gandsi būriai galvijų 
arba arkliu/ gyvena ir žmo- 
nės^Tabai^retai ir prastuose 
būdinkuose... Nuobodus važia
vimas per tokias dykumas. 
Saulei nusileidus radome pa
kelyje auto motelį, visi trys 
sykiu apsinakvojome.

Ant rytojaus buvo dar nuo
bodesnis kelias, nes Wyoming 
steite daugiau dykumų, negu 
Nebraska valstijoj. Pasiekę 
Casper miesteli, pavalgę pie
tus. persiskyrėm : jie nusuko j 
šiaurvakarius, o aš patraukiau 
Į pietvakarius. Tarpe Casper 
ir Rollins miestelių yra 119 
mylių. Čia buvo nuobodžiau
sia kelionė, beveik nei gyvos 
dūšios nemačiau. Atvažiavęs j 
miestelį negalėjau gauti nak
vynės, nes čia buvo Rodeo tą 
dieną, pilnas miestelis žmonių. 
Turėjau važiuoti į kitą mies
telį netoli Idaho steito rūbe- 
žiaus, kad gauti nakvynei lova.

i Nebuvusiam žmogui tokia
me dykumų krašte yra įdomu 

i jį pamatyti. Sakysime, važiuo- 
jji šimtą mylių ir nematai jo- 
I kios gyvybės, nei medžių, nei 
' krūmų, žolė ir ta tik kaip kur 
! kelmeliais teauga. Staiga pri
važiuoji miestelį. Čia aplink 

: kiekvieną gyvenamą stubą 
gražūs medžiai auga, gėlės žy- 

' di, daržovės ir vaismedžiai bu
joja. Reiškia, ten kur yravan-

i duo, yra gyvybė. Sakoma kad, 
. tose dykumose, daugelyje vie
tų, galima rasti vandenį giliai 
žemėje, tik reikia jį iškelti, 

i žemės paviršių palieti ir vis- 
: kas, ką pasėsi ar pasodinsi, 
[galės augti.

Nesmagi kelionė j rytus

Buvo gražusi sekmadienio 
rytas. Dar tik saulei tekant 
atsikėliau ir nusiploviau savo 
mašiną. Man besirengiant vyk
ti toliau į vakarus atsikėlę ir 
kiti turistai pradėjo vaikščio
ti po kiemą. Su nekurtais tik 
labas rytas pasisakėme, bet su 
vienu keliaujančiu iš Port
land, Oregon, plačiai įsikalbė
jome. Jis buvo daug važinėjęs 
po vakarines valstijas, patarė 
man ten nevažiuoti, nes valug 
jo nusakymo ten buvo sunku 
darbą susirasti. Jis važiavo su 
visa šeima, su visais savo ra
kandais į Denverį, Colorado.] 
apsigyventi. Vežėsi • treilerį 
prie automobilio užpakalio 
prisikabinęs, kuriame iš būdos 
galėjo gyventi.

Dabar aš galvojau : važiuo
ti į vakarus iki atsieksiu Paei
ti ko vandenyno krantus, ar 
grįžti atgal. Dar nebuvau ra
dęs tokio krašto, kuriame ne
augtų tos mane kankinančios 
žolės. Nors jų čia radosi daug 
mažiau ir apdžiūvę, bet vis- 
tiek jos žydėjo ir mano elergi- 
įą kamavo. Patikėjau kitų žmo
nių nupasakojimu, kad rag
weeds visoj Amerikoj auga. 
Nusprendžiau 'grįžti atgal į 
namus, tik jau visai kitu ke
liu, kad pamatyčiau1 daugiau 
Jungtinių Valstijų.

Pasiekęs. Denverį, Colorado, 
apsistojau, maniau čia rasti 
darbą ir kiekiam laikui apsi
gyventi. Iš vakarų pusės įva
žiuodamas i Denverio miestą 
mačiau tokių apylinkių, kurio
se ragweeds neauga. Tose vie
tose manęs čiaudulys visai ne
kamavo ir galėjau liuesai sau 
kvėpuoti. Bet kada vejas pu
čia iš kitų visų trijų pusių, 
apart vakarų, mieste tų žolių 

nosies; užuot įbedęs šakutę į viščiuko 
gabalą, baksnodavo ja grafiną, ir tada 
tarnaitė, paėmusi, jį už rankos, nutaiky
davo ją į viščiuką. Mes kartais keletą 
minučių laukdavome sekančio valgio. 
Afanasijus Ivanovičius jau pats tai pa
stebėdavo ir sakydavo: “Kodėl gi taip 
ilgai neatneša valgio?” Bet aš mačiau 
pro durų plyšį, kad berniukas, nešiojęs 
mums valgius, apie tai visai negalvojo 
ir miegojo, nuleidęs galvą ant stalo.

“Štai čia tas valgis”, tarė Afanasijus 
Ivanovičius, kada padavė mums paplo
tėlius su grietine, “čia tas valgis”, tęsė 
jis, aš pastebėjau, kad jo balsas ėmė 
drebėti ir ašara ruošėsi iškristi iš jo 
švininių akių, bet jis kaupė visas pa
stangas, norėdamas ją sulaikyti: “štai 
tas valgis, kurį ve... ve... velio...” ir stai
ga apsipylė ašaromis; jo ranka nukrito 
ant lėkštės, lėkštė apvirto, nukrito ir 
sudužo; jis visas apsipylė padažu. Jis 
sėdėjo lyg bejausmis, lyg bejausmis lai
kė šaukštą, ir ašaros, kaip upelis, kaip 
nesiliaująs švirkšti fontanas, tekėjo, te- 
kėte tekėjo ant servetėlės, kuria jis buvo 
apklotas.

“Dieve,” galvojau aš žiūrėdamas į jį, 
“penkeri metai viską naikinančio laiko 
— senis jau bejausmis — senis, kurio 
gyvenimo, rodos, nė karto nesutrikdė 
joks stiprus sielos sąjūdis, kuris visą 
gyvenimą, rodos, tik sėdėjo aukštoje kė
dėje, valgė džiovintas žuvytes ir kriau
šes ir gerai nusiteikęs, pasakojo, — ir 
toks ilgas, toks karštas sielvartas! Kas 
gi stipresnis už mus: aistra ar įprotis? 
O gal visi stiprūs impulsai, visas mūsų 
norų ir kunkuliuojančių aistrų viesulas 
tėra mūsų pačių jaunatvės padarinys ir 
tik dėl to atrodo mums gilūs ir siaubin
gi?” Kaip ten bebūtų, bet tuo metu vi
sos mūsų aistros man atrodė vaikiškos 
prieš šitą ilgą, lėtą, beveik bejausmį į- 
protį. Keletą kartų jis stengėsi ištarti 
velionės vardą, bet pusėj žodžio jo ra
mus ir paprastas- veidas mėšlungiškai 
persikreipdavo, 'ir vaiko rauda smogda
vo man į pačią širdį. Ne, tai ne tos aša
ros, kurioms paprastai taip dosnūs se
niai, vaidiną mums savo sunkią būklę ir 
savo nelaimes; tai buvo taip pat ne tos 
ašaros, kurios iškrinta jiems prie punšo 
stiklo, ne! Tai buvo ašaros, kurios lie
josi neatsiklausdamos, pačios savaime, 
susikaupusios jau | atšalusioj širdy nuo 
aitraus skausmo.

(Bus daugiau)

dulkių esti tirštai, nes už
miestyje kukurūzų ir kviečių 
laukai pilni regweeds’su pri
augę.

Pažiūrėjęs į žemlapį pasi
rinkau kelią, kuris veda į 
pietryčius. Išvažiavęs iš Colo- 
rados,—Kansas steite nakvo
jau. šioje valstijoje daugiau 
kviečių laukų mačiau, kaip 
kitose valstijose. Beveik visi 
kviečiai jau buvo įtupiantį, tik 
tie mano nepakenčiami komai 
pradėję gelsti tebestovėjo, 
čia vietomis atrodė derlinga 
žeme, tik retkarčiais priva
žiuoji kalnuotos ir prastai at
rodančios žemės. Tą, žinoma, 
sprendžiau iš to, kaip atrodo 
augalų derlius.

Išsikraustęs iš Kansas vals
tijos, pietus valgiau Kansas 
City, Missouri. Tais metais mū
sų šalies prezidentu buvo Hk- 
ry S. Truman’as. Misliju sau, 
važiuoju pro jo gimtinę. Tai 
buvo biednas prezidentas, man 
jo tėvynės valstija ir biednai 
atrodė. Palei tą kelią, kuriuo- 
mi aš važiavau, laukai prastai 
atrodė: kalnai nuplikę, pa
kalnės krūmokšnių priaugę, 
nieko gera nemačiau. Pasa
kymas nieko gera nemačiau 
ne visai teisingas. Missouri stei
te mačiau gražių miestų, dide
lių upių ir daug kiaulių auk- 
Įėjimo ūkių.

Persiritęs per rubezių įrie
dėjau į, pietinę dalį Illinois 
vaisi jos. Aš ir mano su ketu
riais ratais juodbėris buvome 
gerokai pavargę. Netoli Cen- 
trelia, Illinois, labai gerai pa
ilsėjome. Antrą naktį abudu 
nemiegojome, palengva slin
kome link rytų, link ųamų, 
nes mažai laiko turėjau, ma
no vakacijos baigėsi. Per dvi 
dienas ir vieną, naktį be susto
jimo palengva važiuodamas 
pasiekiau New Jersey steitą. 
Antros dienos pavakaryj jau 
buvau gerokai pavargęs. Pra
važiavęs pro įTrenton, N. J. 
ėjau miegot. Kitą dieną kaip 
2 po pietų jau buvau Bos- 

> tone. I
ANTRA KELIONĖ

Pirmojoje * .kelionėje, įšv.a- 
j žinėjęs 4,800 mylių, neradau 
1 tokio krašto, kur visiškai ne
augtų ragweeds. Bet nenusto
jau vilties tokį kraštą surasti. 
Metus laiko ruošiausi traukti 
tiesiai,—skersai visą šiaurinę 
Ameriką iki pat Pacifiko van
denyno pakrantės.

Parašiau laiškus į trijų vals
tijų sveikatos skyrių depart- 
mentus. Iš Sacramento, Cali- 
lornijos, gavau* nelabai prie
lankų atsakymą. Nežinau, ko
kiais išrokavimais, bet jie man 
nepatarė ten važiuoti. O kas 
link tų žolių augimo jų steite, 
jie rašė taip, kad vietomis jos 
auga, o vietomis jų visai nėra, 
žinant, kad Kalifornija turi 
keletą dykumų, kur niekas ne
auga, tai kaip tos žolės galės 
ten augti? Manydamas, kad 
jie turi mintyje tas vietas, kur 
niekas neauga, nusprendžiau 
pas juos nevažiuoti.

Gavau laišką iš Boise, Ida
ho valstijos sveikatos depart
ment©. Jie daugiau šnekėjo 
apie darbą, negu apie mano 
piktžoles. Sakė, kad pas juos 
tuo laiku sunku su darbais, ne- , 
patarė su šeimyna ten kraus
tytis. Rašė, kad ragweeds au
ga ir pas juos, tik daug ma
žiau ir ne tokios buinios, kaip 
rytinėse valstijoje.

Palankiausią laišką gavau 
iš Salem, Oregon, šie žmo
nės plačiai ir teisingai į mano 
atsiklausimą atsakė. Jų laišką 
perskaitęs nusprendžiau jų 
valstiją atlankyti. Liepos mė
nesio pabaigoje, 1950 metais, 
pasirengiau kelionei. Rugpjū
čio 5-tą išvažiavau. Per sep
tynias dienas pasiekiau Ore
gono steitą.

(Bus daugiau)

BIZNIERIAMS
Būti kokiame nors biznyje 

ir nesiskelbti —- tai tas pats, 
kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino . . . Nori apie savo biz
nį žmonėms pranešti, pasi
skelbk ir nuolat skelbkit Lais
vėje! ' v

Worcester, Mass
Balandžio .(April) 5 d. įvy

ko Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
pašaipinės draugijos mėnesi
nis susirinkimas. Kaip papras
tai valdyba ir įvairios biznio 
komisijos davė raportus iš 
pereito mėnesio veiklos: vis
kas tvarkiai vedama, tik klu
bo gaspadoriaus raporto nebu
vo. Klubo gaspadorius T. Pau
lauskas susirgo, tapo nuvežtas 
ligoninėn, ir jam buvo padary
ta operacija. Operacija pasek
minga, gaspadorius sugrįžo na
mo, ir mano už savaitės-kitos 
sugrįžti prie darbo.Linkiu Pau
lauskui pasveikti kuogreičiau- 
siai.

Draugija paaukojo labai gė
lam dalykui $10 — American 
Society, kuri rūpinasi kaip nu
galėti vėžio ligą.

MIRĖ

Balandžio (April) 3 d. bu
vo sekmadienis. Apie 9:3() v. 
V. Motiejaitis išvažiavo laive
lį pasitaisyti, nes balandžio 9 
d. įvyks, atidarymas žuvinin
kystės sezono, o Motiejaitis 
buvo geras žuvininkas ii* norė
jo pasitaisyt, apsipentyt savo 
botą, kad gražiau atrodytų. 
Laikas buvo jau gana vėlus, o 
Motiejaičio dar nėra namie, 
tad Mrs. Motiejaitienė pradė
jo rūpintis, ir pranešė polici
jai. Policija nuvažiavo ieškoti 
ir surado negyvą prie Little 
Chauncey Pond, Westboro, 60 
pėdų nuo krašto. Dr. W. F. 
Mahoney pripažino, kad tai 
buvo širdies smūgis

Motiejaitis buvo 61 metų 
amžiaus. Velionis paliko dide
liame nuliūdime savo žmoną 
Agotą (Gurevičiūtę) J. Mo
tiejaitis ir sūnų Vincą Law
rence Motiejaitis of Corinth, 
Miss., (du brolius, Leo ir Law
rence Motiejaičius ir seserį 
Mrs. Amelia Donaitis. Visi gy
vena Lietuvoje),

Velionis buvo pažangus 
žmogus, priklausė prie Lietu
vos Mmų ir Dukterų Draugi
jos ir prie Lietuvių ūkėsų Klu
bo. Kiek laiko tam atgal ve
lionis priklausė ir prie Aido 
Choro. Kaip velionis, taip ir 
jo žmona turėjo nepaprastus 
norus kultūrinei veiklai, taip 
pat ir jų sūnus, vos paaugęs 
vaikinas, priklausė prie vaikų 
žiburėlio, ir daugelyje paren
gimų linksmino susirinkusius 
—gražiai dainuodamas.

Balandžio (April) 6 d., tai 
buvo ketvirtadienis — darbo 
diena. Vienok palydovų prisi
rinko daug, idant atiduoti pas
kutinį pagerbimą—ir palydė
ti j šaltuosius Vilties kapus 
(Hope Cemetery). LDS drau
gija suteikė velioniui paskuti
nį patarnavimą—grabnešius ir 
gražių gėlių vainiką. Lai tau, 
drauge, būna lengva šios šalies 
žemelė!

Daugelis, ypač moterų, pa
geidavo gauti naujų medelių 
ant Olympia parko. Mūsų dar
žininkas F. Gudavičius mane 
pradėjo prašyti, kad nuvažiuo
tum pas draugą Jalsk. West 
Bolyston, Velykų dieną, ir nu-; 
važiavę radome gražių atžalų, ’ 
—šermukšnio, ir parvežę paso
dinome. Dabar daržininkas 
‘•meldžiasi,” kad šermukšnis 
prigytų ir gražiai augtų.

Norintieji prisirašyti prie 
L.S.D. draugijos, malonėkite 
ateiti į sekantį susirinkimą. Se
kantis susirinkimas įrfyks ge
gužės (May) 3 d. 7:30 vai. 
vakare, 29 Endicott St., Wor
cester, Mass. Rep.

Regensburgas, Vak. Vo
kietija. — Du jauni čekai, 
Karel Kucera ir Zdanek 
Nachmilner, sportiniu or
laiviu atskrido Vokietijon 
ir nusileidę prie Regens- 
burgo. Orlaivį jie pavogė, 
kad pabėgti i vakarus. Ka
dangi jie bvuo menki lakū
nai, tai orlaivis beveik su
dužo nusileidžiant.

Amerikiečiai jiems duoda 
prieglaudą.

j

PITTSBURGH, PA.
“GERI LAIKAI”

Komercinė spauda vis rašo, 
kad čia turime “gerus laikus:” 
dirbama gerai, biznis eina 
kaip iš pypkės dūmai. Bet į 
tuos pačius laikraščius kartais 
patenka ir jiems nepatinkan
čios žinios.

štai, sekmadieninėje laido
je neseniai buvo paduota 
skaitlinė, kiek Pittsburghe, Al
legheny County, žmonių stovi 
alkanųjų eilėse, kad gavus 
maisto. Paskelbta, kiek vieno 
mėnesio laikotarpiu buvo iš
dalyta maisto tiems suvargu- 
siems žmonėms: 172,077 rei
kalauja maisto. Tai yra 11 ir 
pusė nuošimčių visų čia gyve
nančių. Geriau pasakius: iš 
kiekvieno šimto 11 ir 12 as
menų reikalauja maisto sau 
ir savo šeimai.

Vietose, kur randasi didžio
sios išdirbystės, tenai reikalau
jančių maisto iš valdiškų san
dėlių nuošimtis kur kas dides
nis, vietomis siekia net 25%.

Maisto produktų į mėnesį 
laiko išdalyta suvargusiems 
žmonėms net penki ir pusė 
milijono svarų.

Neseniai tuose pačiuose 
laikraščiuose buvo paskelbta, 
kad Pennsylvanijos valstijoje 
arti vienas milijonas asmenų 
gauna pašalpą iš Pa. valstijos 
iždo. Ar gali būti geri laikai, 

WORCESTER, MASS.

Šį sekmadienį, balandžio-April 24 d. atvyks j 
Worcester! Lietuvių Liaudies Teatro grupė iš Brook, 
lyn, N. Y. ir suvaidins labai Įdomią komediją už- I 
vardintą?

‘Prašvilpta Laime
Labai juokinga komedija ir kartu pamokinanti. 

Jos apibūdinimas užimtų daug vietos ir taip aiškaus 
vaizdo iš rašto skaitytojas negautų kaip gaus pa
matęs. Taigi būkite Lietuvių salėje 29 Endicott St. 
šį sekmadienį 2:30 vai. popiet ir turėkite sau ma
lonaus pasitenkinimo. -

Nuo šio parengimo pelnas yra skiriamas paramai 
dienraščio Laisvės. Dabar eina vajus sukėlimui Lais
vei $10,000 fondo, užtikrinimui jai gyvuoti 1955 
metais. Savo atsilankymu ir tamsta prisidėsite sis 
parama apšvietos reikalui.

Netik worcesteriecius, bet ir iš apylinkės miestų 
kviečiame atsilankyti į ši gražų perstatymą. Nes 
ši yra paskutinė proga, Massachusetts vaistijaje 
pamatyti komediją “Prašvilpta Laimė.” Nepraleis
kite tos progos, pasinaudokite jaja.
Įžanga Tik $1.00 RENGĖJAI

til
t

•i Naujienybč Philadelphijai
• •

Kuri Jaudins Sielą Kiekvienam Žmogui

ii OPER ETIŠKAS
ii KONCERTAS
•. 

t • 

• •

Rengia Aldiečiai ir
,!! Moterų Kliubas
G ¥ PAGERBIMUI
•: JONO RAINIO
G Kaipo Visuomenininko
• Į Įvyks šeštadienį
:: Balandžio-April 23 *
• • 414 Green Street
«•

• •

' • 
!• Programų duos žymūs lie-
• • ★ tuvių talentai iš Brooklyno.

Dalyvaus grupes, duetai ’ir 
;; solistai4 | 
G Visus kviečiame atsilankyti, pagerbti žymų 
o visuomenininkų ir pasigėrėti gražia programa, 
«• nes retai taikosi turėti čia tokių koncertų. \
N Pradžia 7:30 Vakare Įžanga $1.00

..............."■.. . ........... ..... . .................
8 psl.^Laisvė (Liberty);Antr., Balandžio (April) 19, 1S55

kad 10 nuošimtis gyventojų 
turi maldauti maisto?
L.DJS. JUBILĖJUS

Pittsburgh iečiai rengiasi prie 
at žymėjimo LDS gyvavimo 25 
metų sukakties. Pirmas tok
sai parengimas Įvyksta gegu
žės I dieną, 6 vai vakaro, LDS 
160 kp. name, 1024 Beaver 
Ave., North Side. Pramogą 
rengia 160 kuopa.

Parengimas bus puikus .‘va
karienė ir pamarginimai. Rei
kia tikėtis, kad dalyvaus gra
žus skaitlius LDS narių ir jų 
draugų.

Teko girdėti, kad ir LDS 
apskrities komitetas rengs tos 
sukakties atžyrff ėjimą. Tą tu
rėtų padaryti visos LDS kuo
pos. O mes, visi LDS nariai, 
dalyvaukime tuose parengi
muose, atsivesdami savo kai
mynus, kurie dar nepriklauso. 
Supažinkim juos su LDS ir 
pakvieskime juos į LDS eiles,

K.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną atneš jums j namus 
svarbiausias žinias iš viso pa* 
šaulio.

Ar Tamsta jau gavai Lai* 
▼ei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.



DETROIT, MICH. NEW YORK
MALE and FEMALE

Kas gero ir blogo?
Yra pinigu, bet jie “užkeikti”

Pirmiausia apie Detroito 
Lietuviu Klubą (Detroit Lith
uanian Club). Pirmiaus mini
mas klubas nferdėjo mažoje 
patalpoje. Bet dabar, galima 
sakyt, turi gražią. įstaigą, vie
tos visiems užtenka: vieni na
riai pinakliuoja, kiti “links
minasi’’ prie baro, treti susėdę 
prie stalu ir Įmetę nikeli į 
“Juke Baksą” klausosi muzi
kos, o kurie yra linksmesni, 
tai dar ir kojomis treptelėja į 
grindis. Praplatinimui ir ištai
symui geresnės ištaigos labai 
daug pasidarbavo buvęs pir
mininkas — P. Smalstis; tegu 
būna jam garbė už jo visą 
triūsą. Klubas nutarė palaikyt 
P. Smalstį garbės nariu be. 
nariniu duoklių iki jis gyvens, 
arba klubas gyvuos. Tai gra
žus draugiškas nutarimas.

Dabar klubo pirmininku yra 
Frank Price (Pranavičiukas), 
jaunas energingas vyras. Pas
taruoju laiku jis pasidarbavo 
ir įdėjo kluban “shufle bo
ard,” kad kurie nori pasibo- 
vyti, tegu pastumdė boliukes 
(lituiinkus). Bet pinakliuoto- 
jams, sakoma, nepatinka nei 
muzika, neigi “shufle board.” 
Mat, jiems trukdo pinakliuot, 
sumaišo čirvu tūzą. Negerai, 
kad kazirninkai tam priešina
si. Kurie mėgsta, tegu sau 
stumdo ritu liukus arba klau
sosi muzikos, niekam žalos jie 
nedaro. Daug kam nepatinka 
kaziravimas, vienok niekas ne
sipriešina, kai vyrai, susėdę 
apie stalus, kaziruoja, ir nepa
daro klubui biznio nei už vie
ną dešimtuką. J. Valiukas bu
vo ir yra entuziastas dėl “shu
fle board,” ir, rodosi, pirmuti
nis “prakaitavo” visą vakarą 
stumdydamas ritu!inkus, kad 
pravest kelią prie “shufle 
board.”

Kartais klube pasireiškia 
dar prastesniu dalykų,būtent: 

.kai vieni klubo nariai atsiveda 
savo frontus ar draugus, kad 
juos pamylėt, na, sakysime, 
užfundyt stiklą alaus, ir pasi
kalbėt su jais, tai tūli karš
tuoliai prie tų svečių ir prade
da argumentuot, įžeidinėt juos 
tūlais negeistinais žodžiais— 
išsitarimais; iš to kyla nesusi
pratimas. Su įžeidinėjimais ir 
kerštu nieko negalima atsiek
ti. Nariai turėtų būti civilizuo
ti ir kalbėtis su svečiais gra
žiai — broliškai. Tarp dipukų 
yra gerų žmonių, tik jų įsiti
kinimai yra kitokie. Rašantis 
šiuos žodžius, nei su vienu di
puku nėra susipykęs, nepai
sant ar kuris buvo išsigėręs, ar 
blaivas. Nereikia jų įžeidinėt. 
Su laiku, didžiuma dipukų at
sivers kiton pusėn ir apie pra
eitį nenorės nei prisiminti. Gy
venimas yra mokykla.

Meteiionio knygai prenume
ratų rinkėjai man pasakojo, 
kad tūli dipukai užsiprenume
ravo tą knygą. Jei jie paskai
tys ir gerai pagalvos, tai jie 
nebebus kunigų pastumdėliais 
ir nebeklausys kryžiokų agi
tacijos, kad keršyt kitiems 
žmonėms — lietuviams.

VIENYBĖS KLAUSIMAS
Prieš tūlą laiką čia vėl bu

vo pradėta tartis apie klubų 
suvienijimą. Klubai išrinko 
komisijas (strategus) dėlei 
klubų suvienijimo. Vadinamo 
Hamtramcko klubo komisijoj 
yra visa valdyba, o Detroito 
pašalpinio klubo išsyk buvo 
valdyba, bet dabar išrinko ko
misiją iš narių. Jon įeina du 
čia augę jaunuoliai. Komisijos 
turėjo susirinkimą, svarstė 
klubų reikalus, tarėsi, bet vi
sas reikalas vėl pasiliko ore 
kabantis. Detroito klubas ne
daro jokių rimtų žygių klubų 
suvienijimui. Pasireiškia nesu
tikimai dėlei suvienyto klubo 
vardo, ir kad Detroito klubo 
valdyba ir tūli nariai mano, 
kad Hamtramcko klubo na
mas ir visas baras priklauso 
tik pirmininkui Martinui 
(Markūnui) ir iždininkei S. 
Maąytei, Jie bijoA kad jų ne

apgautų, bet nepasiteirauja, 
kam. tasai namas priklauso. 0 
tuo patim sykiu abiejuose 
klubuose nariai miršta. Jau 
dabar yra keletas mirusių, o 
kas bus iki pabaigos metų? 
Jauni nariai neprisirašo, ypa
tingai Detroito klube, kurie 
buvo jauni nauji nariai, tai ir 
tie išbėgiojo; yra pasilikę tik 
“jaunuoliai” be plaukų, arba 
su mėnuliais ant galvų. Bet 
jie nepaiso vienybės, tik lau
kia savo pomirtinės. Numirę 
jie “džiaugsis,” kad “gavo” 
dolerių.

Hamtramcko klubas turi 
daug jaunuolių, ir gyvuoja 
daug geriau, negu Detroito 
klubas. Detroito klubo net su
sirinkimai dažnai neįvyksta.

RADIJO KLUBAS
Prieš kelioliką metų čia 

gyvavo Radijo Klubas; dešim
tį metų jis gyvavo, ir kiekvie
ną sekmadienį duodavo gra
žias radijo programas; klubo 
valdyboje buvo Dr. Palevičius, 
Nausėda, Beliūnienė, Masyte 
ir Gugas, o programų vedėjas 
—Mikas M. ir Masyte. Pasise
kimą turėjo gerą. Detroite gal 
nebuvo nei vieno lietuvio, ku
ris nebūtų klausęs radijo pro
gramų. Susidėjo nemažai pi
nigų. Bet užėjo tam tikra “au
dra”, ir klubas nebegalėjo 
duoti radijo programų. Valdy
ba pasiliko ta pati, o pinigai 
sudėti bankoje ir laukia neži
nia ko.

Yra lietuviškų — apšvietus 
reikalų, kuriems galima būtų 
paskirt keletą šimtelių dole
rių. Mikas norėjo, kad būtų 
paskirta nors kiek dolerių Me- 
telionio knygos išleidimui; jis 
sakė: “siuskime pinigų Lais
vėn, ir padengus knygos lė
šas kiek liks, tegu pasilieka 
Laisvės paramai.” Bet pasi
liko be pasekmių. Valdyba ir 
tūli nariai nesuprato Miko su
manymo... Pinigai “užkeikti,” 
“negalima” jų paliest. O jie 
nei vienam pavieniui nepri
klauso, nes yra surinkti iš lie
tuviškos progresyvūs visuome
nės ir pažangių biznierių.
Yra lietuvių Kultūriniai Cen- 

trąi, eina laikraščių finansiniai 
vajai išlaikymui laikraščių; 
čia yra apšvietus — kultūros 
reikalas. Ar radiju Klubas ne
galėtų nusipirkt Šerų Kultūri
niame Centre, būti garbės na
riu ir turėti paminklą, kad 
tekis klubas gyvavę? Galėtų 
nors kiek paskirt ir laikraščių 
išlaikymui. O jei no, tai rei
kėtų bandyt vėl atidaryt ra
diju programą. Tik reikia 
žmonių.

Kodėl valdyba nieko neda
ro, nusitaria kas reikia daryt 
su pinigais? Kam jie guli ban
koje dėl bankieriaus naudos?

Šventupis

Baisiai karinga šeimyna 
bandė gyventi po žeme...

Long Beach.—Mr. Frank 
George ir jo šeimyna, kaip 
matyti, tiki, kad karas at
eina. Jie išsikasė gilų rū
sį, kur įtaisė “apsisaugoji
mo nuo atominių ir vande
nilinių bombų vietovę.” 
Praeitų savaitę jie ten pra
leido tris dienas, kad vieta 
išbandyti. Mr. George, kaip 
matyti iš pranešimų, ne-’ 
biednas žmogus, nes jo po
žeminis butas turi puikius 
baldus, pianą ir kitus pato
gumus.

Saigonas.— Sukilėlių sek
tos, kurios kovoja prieš 
premjerą Diemą, paskelbė, 
kad jos pasiųs savo nepri
klausomus delegatus į Azi
jos - Afrikos konferenciją 
Bandunge. Tokiu būdu 
Bandunge rasis trys Viet
namo delegacijos: liaudie- 
čių (Šiaurės Vietnamo), 
Pietų Vietnamo premjero 
Diemo režimo ir sukilėlių.

Ar sukilėliams jau pasi
sekė tokius delegatus iš
siųsti, dar nežinia.

NewWto^<žžiK0zfe?lnl(H
New York City

Laikraščių stotis ant 3rd 
Avė. ir 14ts St. užsidarė. 
Dabar Laisve gaunama ant 
14 th St ir 4th Ave., ant 
pat kampo, kur S. Kleins 
departmentinė k r a u t u v e i 
prasideda.

Laikraštis tikisi 
sėkmingo vajaus

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker skelbia, 
jog tikisi pilnutinai sėkmingos 
vajaus užbaigos.

Laikraščio leidėjai ir vaji- 
ninkai buvo nusistatę gauti 
11,000 prenumeratų savaitraš
čiui ir 2,500 dienraščiui. Pra
dedant paskutinę vajaus sa
vaitę jau skelbė gavę 10,227 
savaitraščio ir 2,1 d5 dienraš
čio prenumeratų. Sako, jog 
šis vajus buvo sėkmingiausias 
iš visų vykdytų per eilę pas
kiausių metų.

Tie skaičiai liečia tiktai 
siunčiamuosius paštu. Į tą 
skaičių neįeina parduodamie
ji ant standų didmiestyje ir 
apylinkėje, taipgi darbuotojų 
pristatomieji tiesiai į namus ar 
prie šapų parduodamieji. Spė
jama, kad tais dviemis būdais 
taipgi paskleidžia tūkstančius 
kopijų. Didmiestyje laikraštis 
gaunamas ant daugelio stan
dų darbininkais apgyventose 
srityse.

Dar vienas žingsnis pir
myn už teisę dirbti

Darbininkų pažangiosios ir 
negrų tautinės organizacijos 
jau eilė metų kritikavo Long 
Island gelžkelių firmą, kad 
jos darbininkų štabas buvo 
vien tiktai baltųjų. Nebuvo 
nei vieno negro mechaniškuo
se nei raštinių darbuose, 
nors negrų gyventojų toje sri
tyje ir keleivių gelžkelio lini
jomis buvo daug.

Vien tik kritikos neužteko. 
Bendros darbininkų ir negrų 

• delegacijos lankėsi pas firmos 
savininkus, vedėjus. To pasė
koje, šiomis dienomis firma 
pasamdė pirmuosius tris neg
rus — du raštinių darbams, 
vieną switchmanu.

Unijistai energingai 
pasiruošia gegužinei

Gegužės Pirmosios demons
tracijai už taiką pasiruošimas 
tarp eilinių narių unijose vyk
domas visu smarkumu.

Praėjusį ketvirtadienį dra
bužių industrijos ‘darbininkai, 
eiliniai unijistai, įvykdė mitin
gus dviejose salėse: vieną 
Yugoslav!! salėje, kitą Malin 
Studijoje. Abieji planavo, 
kaip daugiausia darbininkų 
sukviesti į gegužinę.

Daugelio kitų industrijų dar
bininkai veikia: šaukia mitin
gus suplanuoti obaĮsius, spaus- 
dinasi lapelius skleisti savo 
organizacijose ir kaimynijose, 
gaminasi iškabas. Mobilizuoja- 
si masiniai ir gražiai išstoti 
Union Square balandžio 29- 
tos popietį. Demonstracijai nu
matyta laikas tarp 3—S vai.

Organizuoti kišenvagiai
Nev/ Yorke autobuse areš

tuoti du kišenvagiai, kurių vie
nas bandę patraukti keleivio 
dėmesį/ kai kitas ruošėti išva
lyti jo kišęnę. Ten buvęs sek
lys stebėjo abu ir suėmė. Vie
nas jų jau turi rekordą 57 
areštų, kitas 40.

Gubernatorius Harriman pa
sirašė bilių, leidžiantį skirti 
$3,500,000 švietimo reikalams. 
Dalis to fondo eis specialėms 
klasėms angliškai nesukalban
tiems vąikams.

Buvęs degtinės leidiniu 
valdininkas nusižudė

Charles W. Chapman Sr., 
45 m., buvęs po gubernatoriu
mi Dewey alkoholiniams gėri
mams leidimų komisijonie- 
r::aus pavaduotojas, tapo at
rastas užsimušęs! ties Henry 
Hudson Hotel, W. 57th St.

Chapmanas ten buvęs užsi
registravęs ne savo vardu ba
landžio 13-tą, iššoko nuo 22- 
jo aukšto balandžio 14-tą. 
Nors atrodo į sairžudystę, ta
čiau valstijinis tyrinėjimams 
komisijonierius J. Irwin Sha
piro įsakė visą aplinką gerai 
ištirti.

Chapmanas, buvęs vyriau
sias išdavime leidimų gėri
mams, buvo šaukiamas tardy
ti dabartiniame SLA (State 
Liquor Autrority) tyrinėjime. 
Jam, kaip ir eilei kitų buvusių 
SLA aukštų valdininkų, buvo 
įteiktas išpildyti lakštas apie 
jo asmenišką finansinę padė
tį. Iš to spėjama, jog kai ku
rie iš tų buvusių valdininkų 
yra įtarti kyšininkystčje —■ 
ėmimo kyšių už davimą leidi
mų vieniems, taipgi kad ne
duotų kitiems.

Kol kas neskelbiama, ar 
Chapmanas asmeniškai būtų 
buvęs pripažintas kyšininku-, 
ar ne. Tačiau žinoma tas, kad 
nuo 1935 metų iki šių metų ji
sai buvo vyriausiu nusprendi
mui, kasi turi gauti laisnį, o 
kas ne. Tyrinėjimas to buvu
sio leidimų biuro tebevykdo
mas, nežiūrint Chapman o mir
ties.

Chapmanas su žmona ir vai
kais gyveno 90-43 210th Pla
ce, Queens Village.

TĖVAMS PRANEŠ, KOKIUS 
ČIEPUS VAIKAI GAVO

Pernykštis čiepijimas Salk 
čiepais, kaip žinia, buvo iš
bandomasis-. Kad galėtų žino
ti, ar čiopai tikrai veikia, ir 
kiek veikia, vieniems vaikams 
leido tikruosius čiepus, ki
tiems tik nereikšmingą, pada
žytą skystį.

Pagal sąrašus, sveikatos įs
taigos žino, kuriems duoti tik
rieji čiopai. Tad šiemet pir
miausia čiepys tuos, kurie ti
krųjų čiopų pernai negavo, 
čiepys pirmiausia parenkamus 
iš grupės to amžiaus, kurio 
amžiaus daugiausia suserga 
vaikų paralyžiumi. Kaip greit 
bus čiopų prigaminta pakan
kamai, čiepus duos sekamai 
daugiausia susirgimų turinčiai 
grupei, čiepyti pradės balan
džio 24-tos savaitę.

Pernai dalyvavusių i.šban'do- 
majame čiepijime vaikų tė
vams valdinė įstaiga pradėjo 
siuntnėti pranešimus, kokius 
čiepus jų vaikai gavo. Išban
dyme dalyvavo 43,085 moki
niai. Apie pusė to skaičiaus 
buvo gavę neveikliuosius čie
pus.

Firma gavo drausmę 
prieš laivakrovius

Prie Hudson upės ties W.
I. Gth St. turinti prieplaukas 
firma Grace Lines teisme išė
mė drausmę prieš, 500 savo 
darbininkų. Uždraudžia jiems 
streikuoti. Drausmę pasirašė 
teisėjas Shroiber.

U n i j os (IL A-n e pr i k 1 au so
mos) vice-prezidentas Patrick
J. Connolly įspėjo firmą, jog 
darbininkai pritrūko kantry
bės. Kaltina firmą ir valdinę 
komisiją, kad jos nesilaiko 
firmos su unija pasirašytos su
tarties dėsnių samdoje ir dar
bo grupių (gangs) sudaryme. 
Sako, kad darbininkai gali su
stabdyti darbą prieš uni
jos norą. w

Prieplaukose padėtis 
dar nepagerėjo

Intern a t i o n n a 1 Lon g: ->h o re - 
men’s Association įspėja, kad 
jos pastangos' palaikyti prie
plaukose unijines sąlygas su
sitinka kompanijų didelį at
sparumą. Susitarimui trukdo ir 
buvusio .gubernatoriaus Dew
ey paliktoji Waterfront Ko
misija. Sako, jog padėtis prie
plaukose tebepasilieka labai 
Įtempta.

Brooklyno laivakroviai visą 
ištisą savaitę dirbo su dide
liais sutrukdymais. Jie buvo 
nusistatę gauti firmų ir valdi
nės įstaigos kooperavimą pa
laikymui unijos kontrakto. 
Kur tiktai nebuvo prisilaiko
ma unijosi nuostatų, jie sėdė
jo, nėjo dirbti iki to sėdėjimo 
priežastis nebuvo prašalinta.

Darbininkai pakvietė 
kongresmaną i savo 
masinį mitingą

New Yorko viešbučių dar
bininkai unijistai pakvietė 
kongresmaną Arthur G. Klein 
dalyvauti jų masiniame mitin
ge. Tikimasi, kad jis pasakys 
kalbą ir atsakinės į klausimus 
apie tai,’ kas nuveikta Wa
shingtone. O jeigu nenudirb
ta gero darbo, darbininkai no
ri sužinoti, kas tam kliudė.

Masinis mitingas įvyks ba
landžio 22-ros vakarą, unijos 
patalpose. Rengia lokalo G-to 
politiniai švietimo komitetas.

Kleinas yra skaitomas dar
bininkams draugingu kongres- 
manu. Jis buvo išrinktas de
mokratų ir liberalų partijų ti- 
kietir, su parama kitų darbi
ninkiškų piliečių.

Vaikai dabar gaus 
tik po dvejus čiepus

New Yorke sveikatos prie
žiūros pareigūnai nusprendė 
prisilaikyti čiopų išradėjo 
Salk patarimų, šį pavasari 
vaikus čiepys tiktai du kartus, 
antruosius čiopus duodant už 
5 savaičių po pirmųjų. Dr 
Salk pataria trečiuosius duoti 
už 7 mėnesių po antrųjų.

Policijos Atletiškos Lygos 
vykdytose jaunukų sporto 
kompeticijose dalyvavo 50,000 
jaunukų. Negru k as Lloyd Fin
ley laimėjo trofę ir karaliaus 
titulą, o mergaičių čampijone- 
karaliene tapo Geraldine Sa
lerno.

Pirmasis negras ope
ros orkestro vadas

Everett Lee yra pirmasis 
negras, pasamdytas vadovauti- 
diriguoti profesionališkai ope
rai. Jis pakviestas vadovauti 
pastatymui “La Traviata,” 
kurią vaidina New Yorko mies
tinė City Opera Company.

Lee yra kilęs iš pietinių 
valstijų. Dirbdamas papras
čiausius, sunkiausius darbus 
jis uždarbiavo savo mokslui. 
Per eilę paskiaūsių metų, dėl 
savo gabumų, taipgi dėl pa
žangos visuomenėje, kuri pa
remia kovas jrž lygias progas 
negrams, Lee jau pasižymėjo 
kaip dirigentas pastatyme 
svarbių veikalų. Pagaliau, iš
sipildė jo troškimas pasiekti 
ir profesijonalės operos podiu
mą.

Coney Islande du plėšikai 
užėjo į kelionėms bilietų agen
tūrą. Pareikalavo pinigų. Su
rišo raštinėje buvusį asmenį, 
iškrėtė kišenes, tik paliko ne- 
krėstą po tuo šonu, ant kurio 
jis gulėjo. Ten jis turėjęs ir
kasą. 4 pusi. Laisve (Liberty) Antr., Balandžio (April) 19, 1955

2 laivai susidūrė 
tirštoje migloje

Balandžio 14-tą veik visą 
dieną New Yorko ir apylinkė
je slankiojo tirštos miglos. Abi 
didžiosios lėktuvų stotys per 
18 valandų buvo sustabdžiu- 
sios visokius lėktuvų veiksmus 
—neleido iš kitur atskridu- 
siems nusileisti, nei leido iš
skristi.

Netoli New Yorko uosto ties 
Sandy Hook susidūrė du alie
jų gabenantieji laivai. Vienas 
už kito užsikabinę tankeriai 
plūduriavo apie porą valandų. 
Įgula nesužeista.

Gauna turtą, kada 
jam nebereikia

Biedniokų prieglaudoje pie
tinėse valstijose gyvenantis 73 
metų amžiaus Clifford L. Cun
ningham palikimų teismo Now 
Yorke pripažintas paveldėju 
57 tūkstančių dolerių turto. 
Palikimas esąs; grafo Robert 
C. Mankowski, kuris mirė 
1947 m., palikęs viso turto 
apie pusaštunto milijono. Apie 
pusantro milijono jis įsakęs iš
dalinti savo motinos giminėms, 
kurie visi dabar jau esą apie 
79-80 metų.

Cunninham gal ir dabar ne
gaus tų pinigų į savo rankas 
—esąs skaitomas proto ligo
niu.

N. Y. FONDAS PRADĖJO 
METINĮ VAJŲ

Didžiojo New Yorko Fon
das pradėjo savo vaju sukelti 
9 milijonus dolerių įvairioms 
mieste veikiančioms labdary- 
bėms. Oficialūs vaj’aus atida
rymo apeigos įvyks balandžio 
25-ta, Sheraton-Astor viešbu- 
tyje.

Prekinio laivyno marininkas 
Wilfred Yarrow, 25 m., užsi
mušė nukritęs iš G-to aukšto, 
kur jis valė savo buto langus.

CHINCHILLAS
Dailios rūšies—$300 porai ir auk

štyn. Pirma matykite mus 
N.C.B.A. nariai. Nemokamai 

pristatymas orlaiviu!! 
Rašykite ar kreipkitės: 
ANDES CHINCHILLA, 
/ Paramus, N. J.

Arba Room 880, 11 W. 42nd St. 
N. Y. C.

MEN’S CLOTHING
(Biskį Naudoti)

Kai kurie siūtai kainuoja virš 
$100. Labai akį patraukianti, 

įsigykite tuojau.
Ateikite Pasižiūrėti

Siūtai ir koutai nuo $9.00 ir 
aukščiau.

Taipgi nauji drabužiai
Z. Greenwald

1570 2nd Ave. (81—82 Sts.) 
Tel. TR. 9-4909

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis
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iMATTHEW A.
BUYUS

(BIJYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St-
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
i

SUPERINTENDENT—POlt^
Del East Side 15 šeimų naJio. 

Aliejum šildomas, incinerator, fee- 
sas ir elektra, nemokamai telefonas. 
1’6 rūmų ir alga. Saukite: ORegon 
3-8169 — (lianom iki A vai. popiet.

(7G-78)

REAL ESTATE

Rinktiniai medžiais apauginti lo
tai, 2 ir 3 miegrūmių namai. Idea
liški atsistatyto jams. $6,950 ir aukš
čiau. Maži įmokėsimai. 80% mort
gage. Shells, nuo $3,200 aukštyn, 
pabudavoti. Prie vandens nuosavy
bės, Peconic Bay. Marių maudynės 
už 5 minučių. Žuvavimas. Mes lai
kome atdarą visada. Ofisas ant Sag 
Harbor, Bridgehampton Turnpike. 
SAG HARBOR 5-0224 — SAG HAR
BOR 5-0748.

(69-98)

Parduoda savininkas—Lake Suc
cess. Užimt inas liepos mėnesį. Gra
žus 6 rūmų namas, 3 miegrūmiai ir 
žaislam, rūmas. Arti Lakeville mo
kyklos, profesionalų srityje, rezi- 
dencijinė sekcija. Greitam pardavi
mui tiktai $29,750. Kviečiame pa
matyti.

Šaukite: Great Neck 2-10895

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

. - - ■ -. ... -. -
UŽ $2,000 NUPIRK SITE 

Hardware—namas geležinių daiktų, 
maliavų, krautuvė, 5 metai kai įs
teigta, žema randa. $350 savaitinių 
jeigu, biznis rezidencijinėje sekcijo
je. Pardavimo priežastis, savininkas 
turi apleisti miestą. Tik karią gy
venime tepasitaiko tokia proga.

STABILE HARDWARE, 53-11 
Broadway, Woodside, L. I.

(71-77)

PARDUODA SAVININKAS-PORT 
CHESTER, Stationery, Grocernė ir 
delikatesų krautuvę. Įsteigia 8Y2 me
tai. Atdara 7 dienas savaitėje. 4 me

tam iysas, gali būti atnaujintas. Pui
kios jeigos patyrusiai porai. Su nuo
laida prašo $8,000. Pamatymui šau
kite: WE. 9-9562 arba WE. 9-6840.

(73-76)

Daktaras nusižudė
Nusižudė Dr. Jacob Werne, 

Queens medikališko egzami- 
nuotojaus asistentas (pagelbi- 
ninkas), 49 metų. Rastas pasi
koręs savo namuose, 82-53 
164th St., Jamaica.

Dr. Werne pernai buvo 
grand džiūrės kaltinamas kaip 
išiminėtojas įnirusiems*' akių 
be rašytų leidimų. Daktaras 
liudijo, jog jis tam buvo ga
vęs mirusiųjų asmenų giminių 
sutikimą žodžiu. Jis tikrino, 
jog jis išimtų akių neparduo
ti a vo, tik paduodavo atitinka
moms įstaigoms persodinimui 
gyviems, kurie netenka regėji
mo dėl kokių sužalojimų.

Ar buvusioji byla paveikė į 
jo sveikatą, ar jis šiap nesvei- 
kavo, praėjusį mėnesį jį atsta
tė iš militariškos tarnybos, 
kaip paliegusį, žmona sako, 
kad jis dėl to buvęs labai nu
siminęs.

Norėjo žudytis dėl 
prarastos meilės

Robert Canina, 20 m., pasi
rodė ant 18 colių briaunos pa
stato G-me aukšte prie Broad, 
St., kur praeidinėja tūkstan
čiai šio finansų distrikto dar
bininkų. Pamačiusieji jį, -su
prato, jog jis ten ne iš gero, 
pradėjo klausinėti.

Netruko išsiaiškinti, kad 
Canina turėjęs mylimą, gra
žią merginą, su ja draugavęs 
apie metus laiko, bet susipykę 
ir jinai atsisakiusi su juo drau
gauti. Tadgi, nupirkęs, įsakęs 
jai nunešti į darbavietę puokš
tę gėlių, vyrukas pats nuėjo 
ant briaunos. Jam ten apie pib 
sę valandos stoviniuojant, ži
nia pasiekė ir netoli dirbančią 
telefonistę merginą. Ji irgi at
bėgo. Užtikrinėdama,kad tarp 
jų viskas gerai, perkalbėjo jį 
pasiduoti.

Vaikiną nuvežė į ligoninę 
tyrinėti protą, o įvykio su
krėsta mergina nuėjo namo.

New Yorke Maximo Torres 
papibvė savo buvusį “geriau
sią dragą” Pedro OcasR)rwai 
jį atrado su buvusia savo mei
luže Mary J. Vasquez. Ją taip
gi papiovė. Areštuotas.




