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KRISLAI
210,000 egzempliorių!
Pas mus kitaip.
V. Uždavinys.

pagerbtas.

Rašo R. Mizara

Kai mes čia sielojamės 
mūsų spaudos reikalais, tai 
“Tėvynės Balse’’ skaitau toki 
pasakymą apie Lietuvos span-

, “1958 motai yra rekordi
niai. Labai smarkiai pakilo ti
ražai. “Tiesos” nuo sausio 1 
dienos kasdien spausdinama 
pc 210,000 egzempliorių. Lie
tuvoje tai negirdėtas neregė
tas tiražas.’’

Jsitėmykite 210,000
> rmpliorių kasdien!..

eg-

Kyla tiražas ne tik Vil
niaus “Tiesos”, paties stam
biausio, didžiausio Lietuvos 
dienraščio. Kyla tiražai ir ki
tų laikraščių ir žurnalų.

Lietuvos moterims leidžia
mas mėnesinis žurnalas “Ta
rybinė moteris”. Ar žinote, 
kiek egzempliorių jo spausdi
nama ?

Kada kas nors panašaus
Lietuvoje buvo ?.’

Juozas Aleksaitis, iš Essex, 
Conn., dalyvavo mūsų laik
raščio bendrovės suvažiavi
me/, įvykusiame sausio 26 d.

'"L’rįžęs namo, jis rašo:
“Šis Laisvės bendrovės dali

ninką suvažiavimas buvo la
bai pasekmingas. Linksma, 

xkad turime gerų darbuotojų, 
pasisakiusių, kad Laisvė eitų 
du kartu per savaitę, kaip ji 
ėjo prieš patapimą dienraš
čiu !..”

Taip, Juozas teisus, šių me
ti] |mūsy laikraščio bendrovės 
suvažiavimas buvo labai ge
ras ir konstruktyvus.

Mūsų žmonės, mūsų bend
rovės akcininkai, skaitytojai 
ir veikėjai, pajutę, kad dien
raštį išlaikyti bus sunku, susi
rūpino jo ateitimi.

Jeigu negalime išlaikyti 
dienraščio, tarė jie, tai leiski
me du kartu per savaitę, pa
darant Laisvę įdomesne, turi
ningesne, kad ji patenkintų 
visus skaitytojo pageidavl- 

• mus.
Skaitytojai - veikėjai suva

žiavimą draugiškai pasveiki
no, pridėdami jam gražių do
vanėlių. Keletas įstojo į Lais
vės prietelių klubą, pasimo- 
kedami po $‘35 už šiuos me
tus !

Francūzija krizėje 
Alžyre vis pralaimi

Sovietai davė Egiptui i Zarubinas išvyko į 
didelę paskolą

Maskva. — Tarpe, kitų-Į
Alžyras. — “Francūzija 

yra desperacijoje — rašo 
W. H. Lawrence. —Jos va
dai jau pripažino, kad jie 
Jugoslavijos laivą ‘Slovėni
ja’ suėmė 50 mylių jūroje 
nuo krašto”. Tokį Prancū
zijos pasielgimą Jugoslavi
ja apibūdino kaipo “pira
tų”. Jugoslavija ketina siųs
ti karinius laivus savo pre
kybos. laivų apsaugai jū
roje. Jokia šalis neturi tei
sių kitos šalies laivus krės
ti taip toli nuo jos krašto. 
Virš 12 mylių nuo krašto 
yra tarptautiniai vandenys.

Nepaisant, kad Alžyre 
Francūzija jau turi 500,000 
vyrų armiją, kad padangė-

Dar tik 19-kos metų- 
jau baisus žmogžudys
Douglas, Wyo. ’— Charles 

Starkweather, dar tik 19 
metų amžiaus, jau nužudė 
dešimt žmonių. Jis su savo 
meiluže Caril Fugate, kuri 
tik 14 metų, pavogė auto
mobilį Nebraskoje, nužudė 
devynis žmones ir leidosi 
pasiutusiu greitumu į vaka
rus.

Jiedu vietomis važiavo 
iki 110 mylių į valandą. Vi
so atliko virš 500 mylių. Jis 
užpuldinėjo žmones ir re
volveriu žudė. Pagaliau ta
po suimti šio miesto apy
linkėje.

Nemaža Amerikos lietuvių, 
spėju, atsimena,'kai prieš ka- 

y rą Amerikoje lankėsi Vincas 
- Uždavinys. Tuomet jis čia bu

vo anuo metu Kaune leisto 
‘‘Pasaulio Lietuvis” žurnalo 
korespondentas.

Dabar Vincas Uždavinys 
bendradarbiauja Tarybų Lie
tuvos spaudoje.

Vėliausiame “Tėvynės Bal
so” numeryje jis rašo • apie 
mirusio vyskupo Kazimiero 
Paltaroko laidotuves.

Žurnalistas primena, kad 
Ayskupo laidotuvėse dalyvavo 
daug žmonių. Kodėl? Todėl, 
k^d “vysk. K. Paltarokas bu
vo kovos už taiką tarp tautų 

Q šalininkas.”
1945 metais, vos Lietuvą iš

laisvinus, vyskupas Paltaro

Tarybų Sąjungą
New Yorkas. — Anglijos 

Egipto prekybos delegatų, į laivu “Queen Elizabeth” G. 
yra ir Azis Sidky, industri-i Zarubinas ir jo žmona iš
jos. reikalų ministras. Pa- plaukė į savo šalį. Penke- 
sirašyta tarpe Egipto ir rius metus jis. buvo Sovie- 
Sovietų Sąjungos sutartis, tų ambasadorius. Jungtinė- 
pagal kurią Egiptas gau-jse Valstijose. 7 /

Meksika dar neturi 
pilno savistovumo
Mexico City. —Meksika 

yra didelė respublika, pie
tinėje Šiaurinės Amerikos 
dalyje, tarpe dviejų didjū- 
rlų. Užima 760,370 ketv. 
mylių ir turi 30,000,000 gy
ventojų. Savo nepriklauso- 

1 pa- m 
paskola tik ant dvieju vio ir pasisekimo kovoje už i skelbė 1810. metais, ii, po 

- - 'ilgų kovų, ją laimėjo.
Bet Jungtinės Valstijos 

per karą atėmė nuo jos di
delį plotą ir po to Ameri
kos kapitalistai pradėjo 
veržtis į pačią Meksiką. 
Dabar daug dalies turtų, 
kaip tai gamyboje medžio, 
aliejaus, kavos, medvilnės 
ir kitose šakose, yra Wall

se skraido šimtai jos lėk
tuvų, Alžyro gyventojai ko
voja vis su didesniu pasise
kimu. Francūzų armijos da
liniai aptvėrė miestus spyg
liuotu vielų tvoromis, kurio- 
mis naktį leidžia 
srovę, priklojo žemėje mi
nų, bet ir tas negelbsti.

Šimto ' mylių ilgio gele
žinkelis tarpe Touggourto 
ir prieplaukos Bone iš a- 
biejų pusių aptvertas spyg- 
liutomis tvoromis, apsodin
tas. minomis, saugomas ka
reivių, bet sukilėliai jį pa
siekia ir išsprogdina. Ne
seniai išsprogdino trauki- ir Prekybos departmental! sunkiojoje.

sali. Penke- c

Išvykdamas 
elektros na dvylikai metų $175,000,- Zarubinas palinkėjo Ameri-

000 paskola. Sovietai šutei- kos žmonėms laimės, gerbū- Wbę_ nuo Ispanijos. ji r ... . . ... . .v clznlhn IRIA mofaie i
ir puses procento. | taiką pasaulyje.

nį, kuris susidėjo iš cister
nų, vežančių gazoliną.

Pietinis Vietnamas yra 
Amerikai našta

Bing-ding, Pietų Vietna
mas. — Pasibaigus šiauri
nio Vietnamo karui prieš 
Francūziją ir jam atsidali- 
nus, Pietinis Vietnamas pa
silaiko tik Amerikos lėšo
mis. Jungtinės Valstijos 
suteikė jam $250,000,000 
vertės militarinės ir ekono
minės pagalbos. Bet padė
tis ir toliau yra tokia, kad 
tik Amerika gali palaikyti 
senąją tvarką.

Washingtone jaučia 
didėjantį nedarbą

Washingtonas. — Darbo i darbas labiausiai pasireiškė 
pramonėje — 

paskelbė, kad dabar Jung- plieno, automobilių, mašine- 
tinėse Valstijose jau yra rijos ir kitų metalinių ga
rnio 4,300,000 iki 4,500,000 minių gamyboje, 
bedarbių. Sako, balandyje 
pasieks ne mažiau, kaip 
5.000,000. . . 1958 metai bus 
blogi metai bizniui. . . Tik
rai, tai sunkūs laikai!

Darbo deparįmestas skel
bia, kad vien tik sausio mė
nesį bedarbių skaičius pa
didėjo virš milijonu. Ne-

Stryto rankose. Net vėžiu
kus (shrimps), kurių tiek 
daug yra Meksikos Užla
joje, gaudo laivai su Jung
tinių Valstijų vėliava. Ne
veltui pasidarė ir garsi dai
na: “South of the border

Mexico land”.
Nepaisant, kad šalis gam-^

tiniai turtinga, jos darbo 
žmonių vargas labai didelis. 
1957 metais net kukurūzų 
500,000 tonų ii turėjo pirk
ti iš Jungt. Valstijų. Darbo 
žmonių partija ir unijos 
pradeda griežtesnę kovą ne 
vien dėl kasdieninio gyveni
mo, bet ir dėl savo šalies 
laisvės.

“Pravda” reikalauja 
tikro taikos veikimo

Nedarbo apdraudą iman
čių yųa virš 2,900,000 be
darbių. Bet bedarbių yra 
daug daugiau, nes yra jau 
išėmusių apdraudą, taipgi 
po ja nepaeina mažų įmo
nių, farmų darbininkai, pa
tys sau dirbantieji ir kitų 
grupių darbininkai.

Užkariavimui erdviu 
sudarė vienetą

Washingtonas. — Penta
gono vadai, vyriausio'kari
nio centro generolai ir ad
mirolai, susitarė su Apsigy
nimo sekr. McElroy. Bus į- 
steigtas taip vadinamas 
“Erdvių užkariavimo viene-, 
tas”. ■ Kas jį sudarys, kaip 

jungę į bendrijas, geriau!jis veiks, nepasakyta. Tiks- 
žemę įdirba, ir jiems leng- ' 
viau, nes jie gali plačiau 
naudoti mašinas. Bet yra 
dar didesnių valstiečių, ku
rie nenori į bendrijas stoti. 
Bus dedamos pastangos, 
kad ir jie įstotų, arba per
sikeltų į kitas vietas, kad 
jų žemė nebūtų kolekty
vų plote.

Bulgarijoje didins ūkių 
kolektyvizaciją

Sofija. — Bulgarijoje že
mės ūkio kolektyvizacija 
viau, nes jie gali plačiau 
laipsnį. Valstiečiai, apsi-

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” pateikė ilgą 
straipsnį, kuriame kriti
kuoja visokius išsisukinėji
mus nuo konferencijos tai
kos reikalais. Dienraštis 
rašo, kad tiems, kurie no
ri taikos, yra aišku, kad rei
kia mažinti karines jėgas, 
uždrausti atominius ir hi
drogeninius ginklus, susi
tarti taikoje sugyventi. Tik 
tie, kurie nori ir toliau 
lenktyniuoti apsiginklavi
me, nuo to išsisukinėja.

Burmai yra reikalinga 
$400,000,000 paskolų
Bangonas, Burma. — 

Burmos respublika pagei
dauja* gauti '$400,000,000 
paskolų. Pinigai reikalingi 
užgydymui Antrojo pasau
linio karo padarytų žaiz
dų ir industrijos statybai.

Bet Burma nepriims jo
kių paskolų, kurios bus su
rištos su reikalavimais jai 
dėtis i kokias nors kari
nes grupes.

Burma užima 262,000 ket
virtainių] mylių plotą ir tu
ri 18.000,000 gyventojų.

Dulles užtikrinimai i Didelis nedarbas yra 
Bagdado sąjungai

Ankara. — Pasibaigė 
Bagdado karinės sąjungos 
konferencija. Nepaisant 
garsių kalbų, jaučiamas- 
antagonizmas tarpe Turki
jos ir arabų šalių. Ta są
junga pasilaiko tik Angli
jos. ir Jungtinių Valstijų 
pastangomis. Konferenci
jai baigiantis, Mr. Dulles 
užtikrino, jos narius, kad 
Amerikos karinės jėgos vi
sada juos palaikys.

las — pasivyti ir pralenkti 
Tarybų Sąjungą sputnikų 
srityje.

Pietų Afrikoje vis 
siaučia areštai

Los Angeles, Calif. —mi
rė teisėjas Charles Fricke, 
sulaukęs 75 metų amžiaus.

kas atsišaukė į savo šalies ir 
pasaulio žmones:

“Vardan krikščioniškos mei
lės, liaukitės sprendę ginčija
mus klausimus ginklu. Visi 
sąžiningai įsijungkite j šalies 
atstatymą.”

Kadangi vysk. Paltarokui 
rūpėjo taika ir karo sugriau
tos šalies atstatymas, tai jį 
gerbė ne tik tikintieji — jį 
gerbė visa lietuvių tauta. Dėl 
to ir jo laidotuvėse buvo daug 
žmonių, o tarybinė spauda 
nepasigailėjo vietos savo skil
tyse apie !jį parašyti.

•
Jei vyskupas Brižgys, saky

sime, persiimtų K. Paltaroko 
dvasia, jei jis šauktų žmones 
kovoti už taiką, tai ir jį visuo
menė gerbtų.

Johannesburgas. — Pie
tų Afrikos valdžia suareš
tavo 95 piliečius, kuriuos 
kaltina “išdavystėje” ir “di
deliame prasikaltime”. Pi
liečiai kovoja prieš baltų
jų šovinistų viešpatavimą, 
už visų gyventojų lygias 
teises.

Pietų Afrika yra Brita
nijos imperijos dalis. Ji uži
ma 472,733 ketvirtinių my
lių plotą ir turi 14,000,000 
gyventojų. Baltieji sudaro 
tik apie 3,000,000, o kiti visi 
yra vietiniai gyventojai.

Ledyne yra virš 
1,000 pėdų šulinys

Washingtonas. — Ameri
kiečių mokslinė ekspedicija, 
kuri atlieka tyrinėjimus 
Pietinio Poliaus srityje, 
pranešė, kad ji gręžia le
de šulinį. Jau išgręžė virš 
1,000 pėdų gylio, o vis dar 
nepasiekė žemės. Bandy
mai atliekimai taip vadina
moje Byrd land srityje.

Francūzija gaus iš 
Amer. $55,000,000

I

Washingtonas. — Fran
cūzija atsidūrė didelėje fi
nansinėje krizėje. Todėl 
Jungt. Valstijų vyriausy
bė ir dvi finansinės įstai
gos, vyriausybės kontrolėje, 
suteiks 
cūziia’ 
kredito 
rikos.

“Tai labai svarbus 
žingsnis” - Bulganin
Maskva. — Žinia, kad 

tarpe Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos Washing
tone tapo pasirašyta kul
tūros reikalais sutartis, bu
vo džiugiai sutikta. Tarybų 
premjeras ' N. Bulganinas 
pareiškė: “Tai labai svar
bus žingsnys”. Toliau jis sa
kė, kad tai atsiekta tais lai
kais, kada “taip didelis ša
lių politinis pasidalini
mas”.

Malajaus pussalyje
Kuala Lumpur. Mala

jaus federaciją purto ne
darbas. Šis pussalis pasau
liui duodavo vieną trečda
li visos skardos gamybos. 
Bet <Yai Intenational Tin 
Council nutarė Malajaus 
pussalyje skardos gamybą 
sumažinti, nes tas naudinga 
kitų saliu skardos gamin
tojams. Todėl dešimtys 
tūkstančių darbininkų pa
leista iš darbo.

Malajaus federacija yra 
dalis Britanijos imperijos. 
Ji užima 50,700 ketvirtai
nių mylių ir turi 6,000,000 
gyventojų.

Geležinkelių k o m p 
nori kelti kainas

jai paskolų. Frau
gaus $655.000,000 

ir paskolų iš Ame-

APIE SOVIETŲ 
SPUTNIKĄ

Washingtonas. — Čionai 
valdiški rateliai tvirtina, 
kad bėgyje savaitės Tary
bų Sąjunga paleis į erdves 
naują sputniką. Sako, jis 
bus daugiau kaip tonos 
svorio.

Ginčai dėl atominių 
bombų radiakcijos

Jungtinės Tautos. 7— Ko
mitete, kurį sudaro penkio
likos tautų atstovai, yra 
svarstoma apie pavojų, kurį 
sudaro atominių bombų 
bandymai. Tarybų Sąjun
gos profesorius A. V. Lebe
dinsky sakė, kad bandymai 
sukelia ’ žmonių sveikatai 
pavojingą radiaciją. Jung
tinių Valstijų atstovas Dr. 
Warren nesutinka. Jis net 
mano, kad tai yra “politi
nis klausimas”.

Apie automobilių 
apdraudas

Abany, N. Y. — Automo
bilių apdraudos kompanijos 
nenori valstijai nusileisti. 
Jos nori kelt' apdraudos 
kainas. Jeigu kainų nega
lės pakelti, tai nori, kad 
vietoje dabartino valstijos 
reikalavimo $10,000 ir $20,- 
000 apdraudos, būtų $25,- 
000 ir $50,000. Didesnė yra 
apdrauda, daugiau kompa
nijoms pelno.

Sakė, kad ne Dievo 
reikalas, bet bombų
Maskva. — Tarybų Są

jungos Komunistų"- vadas 
N. Chruščiovas pažymėjo, 
kad kai kurie Amerikoje 
remiasi vis Dievu, kad jie 
nenorį karo. Jis sakė: 
“Kas davė Įsakymą mesti 
atomines bombas ant Hi
roshima ir Nagasaki mies
tų, užmušti dešimtis ir de
šimtis tūkstančių žmonių, 
jų tarpe moterų, vaikų ir 
senelių, jeigu ne Mr Tru- 
manas? Gi jis visada sa
vo kalbas pradėdavo ir už
baigdavo su Dievo vardu. 
Mes tūrime religinę laisvę 
savo šalyje. . . Reikia kal
bėti ne apie Dievą, bet apie 
uždraudimą atominių bom
bų ir jų kontrolę. . .”

Washingtonas. — Gele-\ • 
žinkelių kompanijos reika
lauja, kad valdžia leistų 
kelti kainas už pervežimą 
prekių ir keliauninkų. Jos 
tvirtina, kad turi nuostolių. 
Sako, kad vien ant prekių 
pakėlus kalnas, į metus 
jos turėtų iki $176,000,000 
daugiau įplaukų. Bet jeigu 
bus pakelta kaina už pre* 
kių pervežimą, tai pakils. . 
kaina ir prekių.

Washingtonas. ...  Nauja -
raketų bandymo stotis bus* 
įsteigta Point Mugu, Kali
fornijoje. Ten veiks 14,000 
žmonių.

Atsinaujindamas prenu
meratų pridek vienų kitų 
doleriukų Laisves paramai

New Delhi, Indija. — In- -------------
di j os premjeras Nehru pa- Cape Canaveral, Fla. — 
reiškė, kad Indija už dvejų- Karintos laivyno skyrius vėl 
ketverių metų galėtų pa- šovė į tolį raketą. Sakoma, 
sigaminti atominių bombų, kad ši raketa nuskrido apie 
bet ji jų negamins. 700 mylių.

Brockton, Mass.
Ketvirtadienio rytą, 1:30 

vai. (sausio 30 d.) mirė 
Marijona Tamulevičienė. 
Gyveno po 90 Upland Rd. 
Velionė buvo ilgamate 
dienraščio Laisvės skaity
toja ir gera rėmėja. .

Kūnas pašarvotas Jako- 
vinis Funeral Home, 789 N. 
Main St. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, vasario 3 d, 
10 vai. ryte, Melrose kapi
nėse.

Velionė paliko nuliūdime 
tris dukteris ir daug gi
minių. *

Šią liūdną žinią telefonu 
pranešė George Shimaitis.
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SKANDALAS MŪSŲ MOKYKLOSE!
SAUSIO 28 DIENĄ iššoko iš šešto aukšto (iš savo 

buto) George Goldfarb ir užsimušė.
George Goldfarbas buvo 55 metų amžiaus, gyveno 

po num. 201 Eastern Parkway, Brooklyne. George Gold
farbas— ne eilinis pilietis; jis buvo John Marshall Junior 
High School direktorius (principal).

Nusitaręs atsiimti savo gyvybę, Goldfarbas, atrodo, 
nepaliko jokio raštelio, aiškinant, kodėl jis taip padarė. 
O gal jis ir paliko kokį nors “paaiškinimą”, bet policija 
neišduoda, neskelbia.

Ir šis švietėjo žygis (mes jo, žinoma, neužgiriame) 
sudramatizavo visą baisią padėtį, kokia šiandieną yra 
Niujorko mokyklose!

Padėtis skandališka, padėtis tiesiog baisi!
Tik prieš kurį laiką minėtoje vidurinėje mokyklo

je jaunametis moksleivis išprievartavo jaunametę mer
gaitę. Anksčiau George Goldfarbas buvo pašauktas į 
Brooklyno Grand Jury, kuri urieš keletą mėnesių bu
vo sudaryta, kad ištirtų nesveiką padėtį mokyklose. Jis 
buvo šaukiamas dar vienam apklausinėjimui. Sakoma, 
Goldfarbas gavo žinių, kad jis būsiąs tos džiūrės įkai
tintas dėl to, kas vyksta jo vadovaujamoje mokykloje. 
Gal dėl to jis ir nusižudė.

Kiti sako, kad šis mokyklos direktorius nusižudė 
dėl to, kad miesto švietimo departmento viršininkai 
ant jo pradėjo dūkti, jį kaltinti už tai, kam jis sakė, kad 
kiekvienoje mokykloje turėtų būti paskirtas policma- 
nas tvarkai daboti.

Tiesa, prie tos mokvklos, kuriai Goldfarbas vado
vavo, biskį toliau nuo pastato, buvo policmanas, bet 
jam būvant, mokyklos skiepe, buvo atlikta biauri šel
mystė: išprievartauta jaunametė mergaitė!

• !
KAIP TEN BEBŪTŲ, yra aišku, jog visose miesto 

mokyklose padėtis nėra sveika, ypatingai Brooklyno 
mokyklose. Atsiranda chuliganiškų elementų, nesiskai
tančių su jok’a disciplina, užsiimančių muštynėmis, nar
kotikų naudojimu, prievartavimu, gemblinimu ir kito
kiais nedorais darbais.’

Kai kuriose mokyklose patys mokytoiai (ypatingai 
ntokytojos) dreba, nežinodamos, ką su jomis padarys jų 
mokomi jaunamečiai!

Kad būtų galima suvaldyti chuliganiškus elementus, 
Grand Jury siūlo: pastatyti kiekvienoje mokykloje po 
policmaną ir tegu jis bando “padaryti tvarką”. Ar tas 
siūlymas bus priimtas, ar jis bus gyveniman vykdytas, 
mes nežinome. Bet žinome, jog reikia ką nors daryti.

Kai kurie dorų vaikų (ypatingai mergaičių) tėvai 
tiesiog bijosi leisti savo vaikus į mokyklas, nes neži
no, kas su jais gali atsitikti!

Ar tai nebaisu?!

KAIP SUVALDYTI chuliganiškus jaunamečius? 
Šis klausimas dabar Niujorke gyvai diskusuojamas. 
Ką su jais daryti?

Yra nuomonių, kad tokius, kurie atrodo nepataiso
mi, reikėtų izoliuoti nuo mokyklų. Reikėtų juos su
rinkti ir sutalpinti į tam tikrus namus, kur jie būtų 
mokomi. Bijomasi, kad chuliganiškas elementas neužnuo- 
dintų daugiau gerų vaikų, moksleivių.

Mes nesame visko žinovai, juo labiau sunku mums 
susivokti, kas darosi mūsų miesto mokylose. Bet ži
nome, jog reikia ką nors daryti.

Galimas daiktas, jog chuliganukų atsiranda ir dėl 
tėvų kaltės. Galimas daiktas, kad tėvai jų užtenkamai 
nedraudžia, neauklėja kaip turėtų tėvai auklėti savo 
vaikus.

Iš kitos pusės, reikėtų būtinai duoti daugiau mo
kyklų, kad jos būtų erdvesnės, geresnės, kad negalėtų 
veistis chuliganizmas.

Duoti daugiau mokytojų!
Šis klausimas taipgi svarbus. Prieš kurį laiką ma- 

kartįstai iš Niujorko miesto mokyklų išėdė šimtus mo
kytojų tik dėl to, kad jie nesamprotavo taip, kaip ma- 
kartistai. Juos reikia grąžinti į mokyklas!

Mes nemanome, kad pastatymas policijos į kiek
vieną mokyklą padėtį pataisytų. Turime atsiminti, jog 
ėhuliganukai gali “atlikti savo”, pasitraukę toliau nuo 
mokyklos.

Švietėjai, “miesto tėvai” privalo labai rimtai susi
rūpinti tuo, kas šiandien darosi mūsų miesto mokyk
lose!

Lai George Goldfarbo tragiška mirtis nepasilieka 
be tinkamo atgarsio.

HOBERT YOUNG
NIEKS TIKRAI nežino, , kodėl prieš keletą dienų 

nusižudė kapitalistas Robert Young. Jis nusišovė Flo
ridoje, o palaidotas Newport, R. I.

Young buvo multi-milijonierius, o. be to, New York 
Central geležinkelio kompanijos galva. Kodėl jis matė 
reikalo suvaryti kulką į širdį? Paslaptis!

Atrodo, tačiau, kad Young nusižudė dėl sumenkė-

Atrodė, kad Jungtinėse 
Valstijose indėnų jau visai 
nebeliko. Kai kas manė, kad 
tik judomuose paveiksluose 
juos galima pamatyti. 
Mūsų šalis, tai savo laiku 
buvo indėnų šalis. Kalbant 
apie “tikruosius amerikie
čius”, tai tikriausi ir yra 
— indėnai. Jie šiame žemy
ne gyvena jau apie 14,000 
metų.

Indėnų vardas vėl su
skambėjo, kada 1958 m. 
sausyje, Robesono apskri
ties ribose, netoli Maxton 
miestelio, virš 1,000 indėnų 
išvaikė apie. 100 narių Ku 
Klux Klano gaują. Išvaikė 
todėl, kad baltieji perse
kiojo indėnų šeimą ir vėl 
buvo susirinkę rėkauti, 
kryžius deginti, prakalbas 
sakyti.

Kokia padėtis apskrityje
Robeson apskrities ribo

se yra apie 40,000 baltų
jų, 30,000 indėnų, 25,000 
negrų ir 5,000 “nepriklauso
mų — maišytų” gyventojų. 
Kaip visose pietinėse vals
tijose, taip ir čia viešpatau
ja padalinimas piliečių į 
grupes. Keisčiausiai čia ir 
yra tas, kad yra keturios 
grupės. Tai baltųjų šovi
nistų reakcinės politikos, 
vaisiai.

Štai, paimkime Lumber
ton miestelyje judomų pa
veikslų teatrą. Kokia ten 
tvarka? Yra trys sekcijos. 
Indėnas, atėjęs į teatrą, tu
ri eiti į sekciją, kuri yra 
skirta indėnams. Baltieji 
sėda savo sekcijoje. Negrai 
turi sėsti į negrų sekciją. 
Gi “nepriklausomi” —mai
šyti gali pasirinkti bile 
kurią vietą, nes jų išskirti 
jau negali.

Paimkime mokyklas. Bal
tieji turi savo, indėnai turi 
savo, o negrams vėl yra 
atskiros . mokyklos. Baltie
ji taip piktai nusistatę 
prieš negrus, buvusius ver
gus, kad jie nesutinka, i- 

Idant negrai lankytų net in
dėnų mokyklas. Tokia tai 
mūsų “demokratija”, tokia 
tai piliečių “laisvė” mūsų 

įPiet’nėse valstijose. Vietos 
laikraštis “North Carolina” 
savo redakciniame pareiš
kė po šio įvykio: “Jeigu 
jūs norite matyti tikras 
riaušes, tai pabandykite 
Robesono apskrityje negrą 
įvesti į baltųjų mokyklą”.

Kas yna šis indėnai?
Roboson apskrityje indė

nai gyvena daug maž vie
noje vietoje. Jie vadinami 
“kroatanais” (croatan). 
Baltųjų žibiomis, šitie 
žmonės yra išsivystę iš su- 
simaišusių baltųjų, indėnų 
ir negrų. Jie savo praeity
je yra jungiami su garsia 
indėnų gimine “hatteras”. 
Tiriant istoriją, pasirodo, 
kad ten gyveno visa eilė 
indėnų giminių — ozendine, s 
lacklear, chavis, bulard, lo- j 
very ir kitos.

Laike Pilietino karo, 1861 
—1866 metais, pietiečiai po 
prievarta gaudė šiuos in
dėnus ir, nuvežę prie Wil- 
mingtono, vertė juos sta
tyti įsitvirtinimus.

Šiame šimtmetyje baltie
ji ilgai stengėsi indėnus pa
laikyti beveik tokioje pa
dėtyje, kaip negrus. Bet in
dėnai • yra kovingi žmo
nės. Jie priešinosi, daug 
kartų atrėmė baltuosius, 
kovojo Kongrese. Ir jų da

bar mokyklos jau yra to
kioje padėtyje, kaip baltų
jų. Pembroke valstijos ko
legijoje indėnų yra dau
giau, negu baltųjų. Jie at
rodo gražiai, švariai, ne 
vien studentai, bet ir darbi
ninkai.

, Ku Klux Klano gaujų iš
vaikyme vadovavo indėnas 
Oxendine, kurio protėviai 
buvo geri kovotojai. Jis 
patsai buvo pereitame ka
re kapitonu orlaivyne ir 30 
kartų bombardavo priešą. 
Kunigas Cole kurstytojas

Per eilę metų dalykai ge
rai klojosi Robeson apskri
tyje. Bet apie metai atgal 
iš Marion, South Carolina, 
atsikraustė į Robeson 
County gyventi kunigas- 
pamokslininkas James W. 
Cole, atkaklus Ku Klux 
Klano organizatorius. Jis 
tuojau pradėjo organizuoti 
K. K. K. susirinkimus , ir 
deginti kryžius. Jis atsinešė 
iš South Carolina tą įdū- 
kimą prieš negrus; jis ten 
viešpatavo 1952 metais.

Jis įsigijo Maxton mies
telyje viešbutį, kitokių nuo
savybių, ir stengiasi įnešti 
kuo didžiausią pasidalinimą 
tarpe skirtingų rasių žmo
nių. Ruošdamas pirmesnį 
K. K. K. susirinkimą, jis 
siuntinėjo organizatorius, 
kvietė klaniečius ir iš 
South Carojinos.

Dabar, kada indėnai iš
vaikė jo gaujų susirinki
mą, Cole ir jo artimieji jau
čiasi įžeistais ir rengia ki
tą susirinkimą, į kurį ke
tina sukviesti iki 5,000 
klaniečių. Tokie jo žings
niai gali privesti prie 
riaušių, prie kraujo pralie
jimo. Jo žalingai ' veiklai 
galėtų pastoti kelią val
džia, bet pietuose, valdžia 
eina su reakcija.?

D. M. šolomskas

Rochester, N. Y.
Vestuves

Sausio 25 d., 1958 m., buvo 
vestuvės Eilėn Baronaitės, 
duktės L. Barono iš E. Ro
chester, N. Y., su Eldon J. 
Renaud. Atsibuvo šv. Jerome 
bažnyčioje, vaišės nuo 2 iki 4 
— County House. Medaus mė
nesį praleis čiuožimo rezorte. 
Gyvens E. Rochester, N. Y.

Jaunieji jau turi siūbą pa- 
si pirkę su akru ir puse ąžuo
linio miško gale Main St., N;. 
Rochester, N. Y.

Ellen ‘Baronaitė - Renaud 
yra baigusi State Teachers 
Kolegiją Albany, N. Y.

Mokytojavo metus Gene
va, N. Y., High schoolėj. Da
bar mokytojauja Victor, N. 
Y., High schoolėj..

Jos vyras Eldon yra baigės 
Rochester i o universitete me
chaniško inžinieriaus mokslą 
i) dirba Tri-State-Corp., Buf
falo, N. Y., už salesmaną.

Geros sėkmės jaunave
džiams ’

Žodis apie L. Baroną
Jis yra Laisvės ir Liaudiesi ,Balso skaitytojas. 18 metų at

gal mirė jo žmona. Paliko 
duktė ĘJlen 5 metų, o sūnus 
Walter — 3 metų. L. Baronas 
pajėgė išauklėti ir išmokslinti 
dukterį mokytoja, o sūnus 
Walter jau dvejus metus mo
kosi inžinierium. Turi vilties, 
kad dar porą metų ištesės kol 
sūnus užbaigs mokslą.

Draugas Baronas* užsitar
navo didelės pagarbos!. Svei
kinu ir linkiu, kad pajėgtų
užbaigti savo užmojį. t

B. ČernaUskas

jusio biznio io vadovaujamame geležinkelyje. O gal dėl 
menkėjančios sveikatos?

Kaip ten bebūtų, Young nusižudė ne dėl skurdo, ne 
dėlto, kad gręsė koks nors persekiojimas. Ne!

Tiesa, Youngo niekas ir nesigaili!

Pasikalbėjimas su įžymiuoju Lietuvos 
rašytoju Antanu Venclova

“Tėvynės Balso” kopespondentas turė
jo pasikalbėjimą su Lietuvos Rašytojų 
sąjungos pirmininku Antanu Venclova. 
Kadangi tasai interviu liečia ir užsienio 
lietuvius, tai čia mes paduosime (biskį 
sutrumpinę) tą pasikalbėjimą savo skai
tytojams.—Laisves Redakcija.

Korespondentas: Žinau, jog kiekvienas 
kūrėjas, ypatingai rašytojas, nemėgsta 
kalbėti apie save. Vis dėlto prašyčiau 
“Tėvynės balso” skaitytojams papasako
ti ką nors iš Jūsų biografijos ir iš kū
rybos planų?

Antanas Venclova: Pradėti nuo savęs 
iš tikrųjų ne perdaug malonu. Bet ką 
padarysi? Esu gimęs pietiniame Lietu-

ANTANAS VENCLOVA

vos pasienyje 1906 m., baigiau Kauno 
Valstybinį Universitetą, ligi 1940 metų 
mokytojavau Klaipėdoje ir Kaune. Ant
rojo pasaulinio karo metu buvau Tarybų 
Sąjungos gilumoj ir karo frontuose. Po 
karo kuri laika dirbau Kauno universite
te, vėliau Rašytojų Sąjungoje ir Lietu
vos Mokslų Akademijoje. Neseniai 'išėjusio
je knygoje “Tarybų Lietuvos rašytojai” 
įdėta bibliografija rodo, kad ligi šiol iš
leista 46 mano knygos, jų tarpe eilėraš
čiai, apsakymai, romanas, literatūros 
kritikos darbai. Šiuo metu leidyklai esu 
atidavęs literatūros mokslo ir kritikos 
straipsnių knygą. Baigiu spaudai ruoš
ti romaną, vaizduojantį Lietuvą 1940 m.

Korespondentas: Jūs daug keliaujate, 
Ką galite pasakyti apie savo ir kitų ra
šytojų keliones?

Antanas Venclova : Keliauti tenka ne
maža, ir ne tik po Tarybų Sąjungą. Po 
karo keletą kartų esu buvęs demokrati
nėje Vokietijoje, Lenkijoje, Čekoslova
kijoje, lankiausi Austrijoje, Vengrijoje, 
Švedijoje. Atlikau dideles keliones po 
Liaudies Kiniją ir Indiją. Rengiuosi pa
buvoti Egipte. Traukia Pietų Amerikos 
valstybės. Kelionės man davė daug įspū
džių, kuriuos stengiaus aprašyti knygose 
“Kelionių įspūdžiai,” “Kelionė po Kini
ją,” kelių autorių, jų tarpe ir mano pa
rašytoje knygoje “Mes matėme Indiją.” 
.Kelionių temomis rašau ir eilėraščių. 
Kelionės rašytoją atgaivina, jo sąmonėje 
sužadina daug naujų vaizdų. Reikia pa
sakyti, kad ir kiti mūsų rašytojai po ka
ro daug keliauja ir po savo šalį, ir po už
sienio valstybes. Tai mūsų literatūrą 
praturtina naujais motyvais ir vaizdais.

Korespondentas: Kaip Lietuvos rašy
tojų sąjungos pirmininką prašau pasisa
kyti apie Sąjungą ir rašytojų padėtį 
Lietuvoje.

Antanas Venclova: Mūsų Rašytojų
Sąjunga šiuo metu jungia 92 įvairių 
kartų—nuo seniausios iki jauniausios— 
daugiau pasireiškusius rašytojus, išlei
dusius reikšmingas knygas. Mūsų rašy
tojų nariai yra S. Čiurlionienė, I. Simo
naitytė, V. Mykolaitis-Putinas, M. šilkš- 
nys, Jovaras, P. Vaičiūnas, K. Vairas- 
Račkauskas, A. Lastas, A. Gricius, J. 
Paukštelis, B. Buivydaitė ir kiti vyriau
sios kartos rašytojai. Jai priklauso to
kie plačiai žinomi kaip J. Baltušis, K. 
Korsakas, J. Šimkus, T. Tilvytis, J. Gru-

šas, K. Boruta, A. Gudaitis-Guzevicius, 
L. Janušytė, J. Butėnas, V. Sirijos-Gira, 
Alb. Žukauskas ir kt. Mūsų rašytojų Są
jungos gretose šiandien yra daug talen
tingos literatūrinės jaunuomenės, išau
gusios karo ir pokario metais. Žymiau
sieji jų—E. Mieželaitis, V. Mozūriūnas, 
V. Reimeris, V. Miliūnas, Eug. Matuze- 
vičius, M. Sluckis, A. Jonynas, K. Kubi
linskas, Just. Marcinkevičius, P. Širvys, 
A. Pocius, K. Saja ir daug kitų poetų, 
prozininkų, dramaturgų, literatūros kri
tikų.

Rašytojų Sąjunga Vilniuje turi pui
kius rūmus. Baigiami statyti Vilniuje, 
Antkainyje, rašytojams dideli gyvena
mieji namai iš 28 patogiai įrengtų butų. 
Čia 1958 metais įsikurs ypačiai mūsų 
jaunieji draugai. Vasarinius poilsio na
mus rašytojai turi Palangoje. Ten atei
nančiais metais bus pradėti statyti dar 
kūrybos namai, kur norintieji rašytojai 
ramiai galės dirbti bet kuriuo metų lai-^ 
ku. Rašytojams svarbu nuolat matyti, 
kas vyksta gyvenime, ir daugelis jų įsi- x 
gijo savo automobilius. Kaip dangus nuo 
žemės, šių dienų mūsų rašytojų gyveni
mo ir darbo sąlygos skiriasi nuo tos ne
pavydėtinos padėties, kurią, be abejo, 
gerai atsimena ir lietuvių rašytojai emi
grantai, kada valdančioji klika pirmąją 
vietą skirdavo bekonui, o paskutinę — 
kultūrai.

Rašytojų Sąjunga leidžia savaitraštį 
“Literatūra ir Menas” ir mėnesinį žur
nalą “Pergalė.” Be aukščiau minėtų ra
šytojų, periodikoje vis daugiau sutinka
me A. Miškinio, J. Graičiūno, J. Šukio, 
V. Katiliaus, K. Inčiūros, St. Anglickio 
kūrinius. Kai kurie šių rašytojų ruošia 
spaudai naujas knygas.

Literatūros ir meno kūrybai skatinti 
respublikoje-dažnai skelbiami įvairūs 
konkursai. Yra įsteigtos valstybinės res
publikinės premijos., kurias 1957 metais 
gavo J. Baltušis už romaną “Parduotos 
vasaros,” E. Mieželaitis už poemą “Bro
liška poema,” J. Grušas už pjesę “Her
kus Mantas” ir Just. Marcinkevičius už^ 
poemą “Dvidešimtas pavasaris.” ** *

Korespondentas: Kokias teko skaityti 
knygas, išleistas užsienyje, ten pasitrau
kusių lietuvių rašytojų? Jūsų išvados 
apie tas knygas?

Antanas Venclova: Nors man gerokai 
trūksta laiko, bet vis dėlto esu skaitęs ne
maža pasitraukusių rašytojų. Skaičiau 
J. Savickio, Aisčio, Brazdžionio, Vaičiu
laičio, Pūkelevičiūtės, Orintaitės, Zo- 
borskio, Jankaus, Pulgio Andriušio, 
Ylos, Tomarienės ir daugelio kitų kny
gas, o taip pat almanachus — “Tremties 
metai,” “Gabija” ir kt. Skaičiau ir 
mokslinius V. ir M. Biržiškų, Joniko, 
Skardžiaus, Balio ir kt. darbus.

Atsirado ir naujų pavardžių. Didelė 
šių rašytojų ir jų knygų nelaimė ta, kad 
literatūra, deja, negali augti ir klestėti 
be glaudaus sąlyčio su savo žeme, su sa- 
vo tauta. Tai jauti ir iš daugelio anapus 
okeano gyvenančių rašytojų kūrinių. 
Tėvynės vaizdai juose paremti keliolikos 
metų senumo atsiminimais, o ši diena, 
dažniausiai, kada autoriai mėgina pa
vaizduoti Lietuvą, rodoma iškraipytai, 
išgalvotai, neturint konkrečios medžią- * 
gos. Rašytojų kalba kas merai pastebi
mai eina skurdyn. Kai kurios knygos 
persunktos liūdesiu, kartėliu, emigran
tams visada būdingu neigimu ar net 
šmeižimu viso to, kas gero vyksta jų pa
liktame krašte. Žinoma, tai labai nevai
singa pozicija.

Nėra didesnės beprotystės, kaip tikė
tis, kad atominis karas emigrantams ati
darys' vartus į tėvynę. Atominis karas 
—-lazda su dviem galais, kuris lygiai
gresia Maskvai .ir Niū Yorkui, Vilniui 
ir Londonui. Laimei, šiandien pasaulyje 
taikos jėgos tiek išaugo, kad jos jau gali 
pažaboti ir atkakliausius karo kurstyto
jus. .

Korespondentas: Ar numatoma Lie
tuvoje išleisti į užsienį pasitraukusių ra
šytojų veikalų ir kokius?

Antanas Venclova: Kurių rašytojų 
kokius kūrinius išleisti, sprendžia pir
miausia Valstybinė grožinės literatūros 

(Tąsa ant 3 puslapio) /
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Viktoras Miliūnas

Piramidžių šalyje— 
senajame Egipte

Praėjusiais metais Egip
tą aplankė grupė Lietuvos 
turistų, kurių tarpe buvo ir 
Viktoras Miliūnas, rašyto
jas. Iš savo kelionės jis pa
rašė įspūdžių. žemiau tal
piname įdomų V. Miliūno 
aprašymą apie Kairo mies
tą, Egipto sostinę.—Red.

KAIRAS—NILO PERLAS
Turiu prisipažinti, kad 

gana poetišką antraštę man 
įpiršo mano draugas. Kaž
kaip suvėlavo autobusas, ir 
Antanas gerą pusvalandį 
gainiojo m a n o vaizduotę 
Kairo gatvėmis, kol ištrū- 
kom prie Nilo . . . Pama
tėme drumstus besibaigian
čio potvynio vandenius, iš
vydome milžiniškas aukštų 
palmių kepures ir laivus su 
didžiulėmis burėm is, ap- 
stulbome—tokia graži nau
joji Nilo krantinė Karniši, 
’tyrios galėtų pavydėti kiek
vienas miestas pasaulyje!

Karais — šalies sostinė, 
šalies gyvenimo širdis. 
Miestas po karo žymiai iš
augo. Gyventojų skaičius 
artėja prie trijų milijonų. 
Mieste vyksta didelės staty
bos: dygsta daugiaaukš
čiai namai, tiesiamos gat
vės, per Nilą statomi til
tai. Statybos mastai ir 
tempai dideli. Štai Nilo 
krantinėje prieš EI Rodo 
salą kyla moderniškas 38 
aukštų pastatas. Be jokios 
technikos — be bokštinių 
kranų, be elektrinių keltu
vų — stiepiasi sienos aukš
tyn, kad net miela žiūrėti. 
Kas jas kelia? Darbininkų 
rankos. Darbininkų, ku
riems menkai apmokama 
už darbą. Bet jie laimingi, 
kad turi darbą ir gali duo
nos, kąsnį pelnyti šeimai.’ 

’5u savo baisia kolonialine 
politika anglai siekė ir pa
siekė, kad darbo jėga Egip
te būtų grašiais apmokama. 
Kolonizatorių nebėra, bet 
jų palikimas tebegyvena. 
Su juo kol kas negali kovo
ti naujasis Egiptas — būti
niems šalies reikalams 
trūksta lėšų. Darbininkas 
už pusdykę sunkia deyynis 
prakaitus, kad tik turėtų 
darbą, nes čia pat. laukia 
bedarbių šimtai.

Kairai yra du: naujasis, 
kitaip vadinamas, europie- 
tiškasis, ir senasis... Nau
jasis — tai erdvios, žalu
mynuose skendinčios aikš
tės, didingi monumentai, 
plačios viso pasaulio auto
mobilių markių pilnos gat
vės, didelės, prekių pilnos 

^krautuvės, puikūs Operos 
•rūmai, begalė kino teatrų, 

Pasikalbėjimas 
(Tąsa nuo 2 puslapio)

leidykla. Kaip žinoma, ji jau išleido, be- 
’ rods, visus Amerikoje gyvenančia mūsų

rašytojo R.Mizaros romanus, kurie Lie
tuvoje plačiai skaitomi. Yra užplanuo
ta išleisti Margerio knygą “Čikagos še
šėliai.” Amerikos lietuvių poetų antolo
giją, ką tik išėjo kilusio iš senų lietuvių 
emigrantų Bonoskio romanas “Liepsno-- 
jantis slėnys,” išeina grįžusio iš Brazi
lijos darbininko poeto L. Valbasio knyga 
“Leiskit į Tėvynę.” Lietuvoje leidžiami

' V. Krėvės, savo amžių baigusio emigra
cijoje, raštai. Galvojame išleisti rinkti
nius Vydūno, J. Savickio ir J. Baltrušai
čio kūrinius. Tai, žinoma, tik pradžia. 
Man rodos, mūsų skaitytojams būtų la
bai įdomūs šių dienų emigracijoje gyve
nančių rašytojų kūriniai, kurie teisingai 
meniškai pavaizduotų kasdieninę lietu
vių emigrantų buitį, jų darbą kapitalisti
niuose kraštuose, tų kraštij gamtą, san
tykius, jų kovą dėl taikos. Neabejoju,

3p«sL LaUve (Liberty) Šeštądien., vasario (Feb.) 1, 1958

kad tokie kūriniai pas mus greitai būtų 
išleisti ir susilauktų didelio skaitytojų 
susidomėjimo.

Korespondentas: Kaip žiūrite į tuos 
lietuvių rašytojus, kurie pasitraukė į užT 
sieni?

Antanas Venclova: Norisi tikėti, kad 
ne tik rašytojai, bet ir visi padorūs lie
tuviai, kurie dar nepaskendo kitų tautų 
jūroje ir neišnyko kaip savo tautos vai
kai, anksčiau ar vėliau grįš į tėvų žemę, 
į žydrojo Nemuno šalį, kur ji-e ras pla
čiausias galimybes reikšti savo gabumus, 
atnešti naudą savo tautai. Mes dažnai 
atsimename rašytojus, mokslininkus ir 
menininkus, gyvenančius emigracijoje. 
Mums tikrai gaila jų, be tikslo klajojan
čių po svetimas šalis, kada tėvynėje tiek 
darbo. Norėtųsi mūsų amžinojoje sos
tinėje Vilniuje susėsti su jais kartu prie 
vieno stalo, nuoširdžiai išsikalbėti mūsų 
kultūros ir literatūros klausimais, paro
dyti jiems naująją Tarybų Lietuvą, kur 
jie, be abejo, pamatytų dąug^ gražaus 
džiaugsmo.

rėkiančios reklamos, pra
šmatnūs viešbučiai ir pasi
linksminimo vietos. Sena
sis — siauros kaip kišenė 
gatvės, į kurias neprasi
skverbia saulė, jokio žalu
mo, vežėčios su perkarusiu 
asiliuku, ankštos krautuvė
lės su karšta, temperamen
tinga prekyba, kada parda
vėjas tavęs neišleidžia ko 
nors nepardavęs, dulkės, 
nešvara, triukšmas... čia 
pat gatvėje skardinininkas 
taiso kibirą, žmonės geria 
kavą, žaidžia kauliukais, 
rūko kaljaną (hašišas ir ki
ti stiprūs narkotikai Egipte 
dabar įstatymu uždrausti), 
suklaupę meldžiasi, gatvės 
skutėjas pasisodinęs ant 
demblio muilina ir skuta 
kantrų savo klientą, liesas 
kaip kartis vaisių pardavė
jas kone į pat burną kiša 
tau bananą... Žiūrėk, dairy
kis, kad nepatektum po ra
tais, nesugrumdytų tavęs 
žmonių spūstis, maišatis. 
Aš nieko nežinau nuosta
besnio už Kairo senojo 
miesto gyvenimo ritmą! 
Verda, kunkuliuoja, pilnas 
jis spalvų, kvapų, netikėtu
mų...

Betgi aš užbėgau į priekį, 
ir mano draugas, skaityda
mas šias eilutes, tur būt, 
šypsosi. Senąjį Kairą aš pa

išinau po pietų, o prieš pie
tus... Prieš pietus, kaip iš 
vakaro jis mane jau buvo 
informavęs, mus nuvežė per 
vieną iš gražiausių Kairo 
aikščių, per EI Tahrirą, į 
buvusio karaliaus rūmus.

EI tahrir šiandien gal 
pats populiariausias ara
biškas žodis. Jis reiškia — 
išsivadavimas. Kaire gat
vės, aikštės, sodai turi el- 
tahrir pavadinimą. .El-tah- 
ris — išsivadavimo provin
cija vadina mas pats įdo
miausias naujojo Egipto 
mėginimas išplėsti iš dyku
mos žemę, išauklėti naują 
žmogų... Bet apie tai vėliau, 
nesgi žmogui netinka būti 
greitesniam už autobusą. O 
autobusą mums Karnako 
turistinė firma davė gerą, 
patogų ir šimto kilometrų 
greičio nebijantį.

Taigi viskas Egipte' pra
sidėjo nuo “ei tahrir” die
nos, nuo išsivadavimo.

1952 m. liepos mėn. 23 d. 
Egipte įvyko revoliucinis 
perversmas, staigus, ūmus 
be kraujo lašo. Tuo metu 
Egipto kariuomenėje veikė 
slapta “Laisvės karininkų” 
organizacija, kurios tikslas 
buvo kovoti prieš monar- 
chistinį režimą, prieš kara
lių, jo favoritus bei parsi

davėlius politikus, prieš ko
rupciją armijoje ir vyriau
sybėje, prieš anglų viešpa
tavimą ir okupaciją, prieš 
feodalizmą. ’Liepos 23 d. 
Kairo garnizonas sukilo ir 
sudarė devynių žmonių re
voliucinį komitetą. Po ke
lių valandų prie sukilėlių 
prisijungė ir kiti kariniai 
daliniai. Ryto metą revoliu
cinis komitetas jau buvo ša
lies šeimininkas.

Kai kurie revoliucinės ta
rybos nariai pasisakė už 
mirties bausmę liaudies ne
kenčiamam karaliui Faru- 
kui. Tačiau balsų dauguma 
buvo nutarta išginti jį vi
sam laikui iš Egipto. Taip 
ir buvo padaryta.

Farukas tuo metu ilsėjo
si savo prabangiame Ras ei 
Tin vasarnamy Aleksandri
joje, prie pat Viduržemio 
jūros kranto, J o laukė 
jachta... Nuo rūmų krantu 
iki valties nuvainikuota ka
ralių palydėjo Amerikos 
pasiuntinys; matyt, jis sau
gojo Faruką nuo galimos 
sukilusių egiptiečių baus
mės, norėjo išsaugoti šį ka- 
ralpalaikį ateičiai,—gal ka
da nors pad rums dar juo 
vandenį.

Jachton sulipo ir revoliu
cinio komiteto atstovai: jie 
įteikė F a r u k u i įsakymą 
apie jo išvarymą iš šalies.

Po kelių valandų jachta 
su nereikalingu Egiptui ba
lastu dingo jūros platybėse. 
Netrukus Egiptas buvo pa
skelbtas respublika. Tūks
tantmečius trukęs tironų 
valdymas baigėsi visam lai
kui.

“Laisvės karininkų” or
ganizacijos steigėjas buvo 
34 metų pulkininkas Gama- 
lis Abdel Naseras, pašto 
tarnautojo sūnus, kilęs iš 
Beni Mer kaimo Aukštuti
niame Egipte. Dabar jis 
Egipto respublikos prezi
dentas.

Buvusius karaliaus Faru- 
ko rūmus prie EI Gomhou- 
ria (Respublikos) aikštės 
dabar rodo kie k v i e n a m 
egiptiečiui ir kiekvienam 
turistui. Kad kiekvienas sa
vo akimis pamatytų tą bai
sų kontrastą: kokioje be
protiškoje prabangoje gy
veno valdovas ir kokią prie
spaudą ir skurdą kentė 
liaudis. Man tiesiog plau
kai stojosi, kai gidas pasa
kė, o mano draugas patvir
tino, kad viena Abdino rū- 
m ų pasilinksminimo salė 
kainavo pusantro milijono 
Egipto svarų!.. Teisingai, 
tegu žmonės pamato, kas 
surijo jų darbo vaisius, kas 
pardavė juos užsieniečiams, 
kas pasmerkė j u o s amži
nam vargui. Ji-e dar labiau 
neapkęs siurbėlių, jie dar 
labiau supras, kad prasidė

jo naujas gyvenimas.
Naujas gyvenimas prasi

dėjo. Ir jį pirmiausia pa
jusi Kaire. Jį pajusi ir E- 
gipto muziejuje, kuriame 
sukaupta šimtai tūkstančių 
Egipto praeities ekspona
tu... * Anksčiau čia erdviose 
salėse vaikščiojo pasipūtęs 
anglas arba tarškus pran
cūzas, apžiūrinėdamas, kas 
paliko Egipte, ko nesusku
bo išgabenti į Angliją, j 
Britų muziejų, į Prancūzi
ją, į Ameriką. Egiptietis 
kolonizatoriams lank s tesi 
iki kelių, laukė iš jų malo
nės. Dabar apvalus anglas 
su išdžiūvusia savo leide ir 
išdažytam dukrelėm vaikšto 
Muziejuje jau kaip svečias, 
ne kaip šeimininkas. Baigė
si lankstymosi- metas. Mu
ziejaus mokslinis darbuoto
jas Ibrahimas Zulfikaras 
veda mus, tarybinius turis
tus, • į specialias patalpas,

Laiškas Redakcijai
Gerb. Redakcija:

“Laisvėje,” Sausio 22 d., 
1958 m., yra įdėtas Redak
cijos atsakymas detroitie- 
čiui V. Zabuliui, kad jo ra
šinio apie Klubų suvieniji
mą ir šaukimą abiejų Klu
bų narių bendro susirinki
mo — nedėjote “Laisvėn.” 
Perskaičius tą atsakymą, 
aš tuojau supratau, ir kiti 
nariai suprato, kad Jūsų 
pasielgimas buvo rimtai 
apgalvotas ir gero velijan
tis abiems Klubam. Žino
ma, gal drg. V. Žabui įsi
žeidė, kad netalpinote jo 
rašinio, bet dabar, Detroito 
Lietuviu Klubo metiniame 
susirinkime visi dalykai iš
siaiškino, ir išsiaiškino, kas 
buvo kaltininkas tos visos 
painiavos, to viso sabotažo 
prieš Klubų suvienijimą. 
Tuo kaltininku pasirodė 
Chas. J. Martin (Markū
nas). Jis paskleidė tarpe 
narių visokius gandus, kad 
komisija daro labai blogus 
žygius, nepriimtinus Klu
bams. Todėl, manau, kad ir 
V. Žabui, patikėjęs toms 
k la i d i ngo m s, i n f o r m ac i j om s, 
išsišoko su savo rašiniais. 
Metiniame Klufyo susirinki
me Sausio 26 d., kai pakilo 
narių didžiausia audra 
prieš Markūną, V. Žabui 
tylėjo, nieko nesakė nei už, 
nei prieš Klubų vienybę.

Martin (Markūnas) bu
vo abiejų Klubų pirminin
kas ir iš syk stojo už Klubų 
suvienijimą, bet paskui 
pradėjo ardyt tą darbą. To
dėl Klubo metiniame susi
rinkime nariai skaudžiai 
pliekė jį žodžiais, ir paga
liau nutarė jį suspenduot 
šešiems mėnesiams. O su V. 
Zabuliu visi kalbėjo rimtai, 
be jokio pykčio. Būtų ge
rai, kad V. Žabui nepykti! 
nei ant “Laisves,” kad netal
pino jo rašinio. “Laisvės” 
Redakcija pasielgė gerai, 
gesindama ugnį, o dabar 
viskas išsi a i š k i n o geroj 
nuotaikoj.

Adv. St. Masytė
MJI

DABAR LAIKAS SIŲSTI DOVANŲ PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS 
VELYKO PROGA

Pralinksminkite savo gimines, pasiųsdami dovanų, dabar, kad gautų šventėms. Pasinaudo
kite proga ir patarnavimu patikimos firmos, kuri tuojau kreips dėmesį—

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc.
(Laisniuota per U.S.S.R.)

135 W. 14th St., New York 11, N. Y. Tel. CHelsea 3-2583 
(arti .subways) (tarp 6th ir 7th Avės.)

Mes esame gavę nuo Intourist iš Ma:skvos oficialų leidimą siųsti pakus tiesiai i visas USSR respublikas.
JŪS GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS

Pristatymas garantuotas. Kiekvienas pakas yra apdraustas. Mes turime neribotą įvairybę gaminių.
Atdara kasdien nuo 9 A.M. iki 6 P.M. Sekmadieniais iki 4 P.M. Mflsiį klientų 

patogumui skyriai yra atidaryti sekamose vietose:
632 W. Girard Ave. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

900 Literary Road 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461 

uždaras lankytojų akims— 
štai, žiūrėkite, 24 faraonų 
mumijos. Štai Ramzis II. 
Matote, kaip nuostabiai iš
silaikę jo rudi plaukai, vei
do bruožai, ranka su na
gais. “Ponams kolonizato
riams čia durys uždaros,”— 
šypsosi Zulfikaro akys. 
“Draugus—nuolankiai pra
šome...”

Naują gyvenimą pajusi 
kiekviename žingsnyje. Štai 
ant sienos plakate vyras ir 
moteris su kūdikiu ant ran
kų, pakėlę galvas, žvelgia į 
tekančią šaulę. Plakate pa
rašas: “Pakeiki, mano bro
li, galvą: vergovės amžius 
praėjo!” Paprastas tai pla
katas, atrodo, neįgudusią 
ranka pieštas, bet jį matai 
ir centrinėse Kairo gat
vėse, šalia milžiniškų plaka
tų, reklamuojančių ameri
kinius filmus su apynuo- 
gėm gražuolėm, ir senojo 
Kairo siaurose gatvelėse, ir 
Port Saide... Visur!

Lapkričio 9-osios laikraš
čiuose perskaitėme: “Pir
mą kartą savo istorijoje 
Egiptas gamina geležį ir 
plieną.” Prie Kairo stojo 
rikiuotėn pirmoji Egipto 
geležies gamykla. Šalis, ku
ri turi didelius Asuano rū
dos telkinius, neturėjo savo 
metalurgijos p r a m o n ė s. 
Štai jums kolonializmo po
litikai ! Inžinierius Abdel 
Moneimas pasakė: ’‘Anks
tesnės mūsų valdžios, kaip 
ir imperialistai, viešpatavę 
mūsų šaly, visuomet stojo 
skersai kelio mūsų geležies 
ir plieno industrijai. 1933 

,m. projektas buvo' palaido
tas dar negimęs. Jis gavo 
eigą tik 1954 m., dvejiems 
metams praslinkus po mū-

Šventraščio Tikrovė
(Numaskuota Biblija) 

Parašė T. J. Kučinskas
Knygoje rasite, Dievas sutvėrė Adomui dvi pačias. 

Dievas, darė biznį su mergaičių dora. Susipykęs už pi
nigus, išvadino mergaitę paleistuve. Kristaus meiliškas 
pasikalbėjimas su savo marčia. Jo aistros meilės žodžiai 
savo marčiai. Reiškia, Kristus turėjo vaikų. Biblijos 
tūkstančiai prieštaravimų. Remiantis biblija, Kristus 
gimė ne 1958 metų atgal, bet 2958 pirmiau.

Pusi. 156. Kaina, $1.50.
T. Kučinskas,
740 W. 34th St.

* Chicago 16, Ill.

esa

Harrison, N. J
Pasilinksminimo ir žaislų pare su skaniais 

užkandžiais įvyks Šeštadienį, vasario (Feb.) 1 
d., pradžia 7-tą valandą vakare. Vieta 15 Ann 
St., Harrisone.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės atsi
lankyti į šį gražų pokilį. Pasimatysite su senais 
pažįstamais ir linksmai praleisite laiką.

Rengėjai

rnmnn

11339 Jos. Campati 
Detroit 12,’Mich.
Tel. TOwnsend 9-3980

l*l> ■

ROCHESTER, N.'Yi
MIRUS

KAZIUI GALINAIČIUI
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai Onai 

jos liūdesio valandoj. Raminkis, brangi 
drauge, kiek galėdama.

V. Poškai
J. V. Greibai
F. O. Gričiai
J. G. Lobeikiai
K. Žemaitienė
P. O. Malinauskai
A. Baltakienė
A. L. Bekešiai 
R. Barauskas 
P. K. Anderson 
A. Usevegienė 
J. O. Vilimaičiai

su revoliucijos.”
Ties įėjimu į Andalou so

dą plevėsuoja Egipto ir Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos vėliavos. Čia vyks
ta Vokietijos pramonės pa
roda... EI Gomhouria gat
vėje Čekoslovakijos Škodos 
gamykla siūlo savo mašinas 
naujojo Egipto pramonei... 
Rumunų mašinų pramonė 
siūlo savo patarnavimus... 
Kapitalistai niekados čia 
jau nebeplėš pasakiškų pel
nų. Tenka rinką užleisti... 
Nieko neveiksi, ponai pini
guočiai, tokie laikai dabar! 
Žaidimas pralaimėtas.

Naktis. Mūsų automobi
liukas peršoka Kasr ei Nilo 
tiltą, ištrūksta į EI Guizeh 
magistralę. Dešinėje palie
ka didžiulis Kairo zoologi
jos sodas, universitetas... 
Automoblyje žmonių ne
daug — mano draugas, aš 
ir pažįstantis jį geriau ne
gu Antanas iš knygų.

(Bus daugiau)

W. E. Matus 
G. N. Švedai 
S. Kiaurakis 
A. Baronienė 
M. Vaidila * 
J. O. Miller 
J. D, Vaitai
F. Kurkulis
G. Daukas 
J. Drųseika
Ch. A. Gužauskai 
J. Mockevičia

Waterbury, Conn.
Kaip kam giliukas

Sausio 25 d. vietiniam laik-. 
iašty “American” buvo pra
nešimas, kad 1956 m. rugp. 
21 mirė Augustas J. Tear. Už 
cl. mirė Augustas J. Tear. Už 
trijų savaičių mirė jo žmona 
it paliko pusėtinai turto. Viso 
$89,518.

’Pasirodo, kad mirusieji bu
vo lietuviai. Jisai iš pavardės 
neatrodė, kad lietuvis, o ji 
buvo Ella Presevičiūtė. Jisai 
taipgi lietuvis, kadangi pri
klausęs Kliubui 103. Būta la
bai taupių žmonių, jei galėjo 
tiek daug surinkti pinigų. Pa
prastas darbininkas, dirbęs 
Metal Hose American Brass 
Co. Apie ją nemini, ar dirbu
s’ ar nedirbusi. Tą turtą daly
sis 28 asmenys iš 8 šeimų. 
Daug pinigų, bet daug žmo
nių, tai nekoks laimikis. B^t 
vis geriau, negu nieko.

Vilkaviškis

BEER-WINE-LIQUOR-LICENSES

Notice is hereby given that license number 
L-18 has been issued to the undersigned 
to sell wines and liquor in a package store 
under the Alcoholic Beverage Control Law 
for off premise consumption at I1H5 Reose-

Flushing.—EMIL B. SPIVAK. Inc. K

Notice Is "hereby given that license number 
4RL-898I has been issued te the undersgined 
to sell beer.xwine and liquor at retail under 
the Alcoholic Beverage Control Law for on 
premise consumption at the Golden Door in 
Arrival Bldg., N.Y. International Airport. Ja
maica. INTERNATIONAL IDLEWILD CATER
ING CORPORATION. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-8982 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
the Alcoholic Beverage Control Law for on 
premise consumption at Swiss Air-Wing O, Il 
Arrival Bldg., N.Y. International Airport, Ja
maica. INTERNATIONAL IDLEWILD CATER
ING CORPORATION. BRW

Notice is hereby, given that license numbe, 
4RL-8983 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail unde, 
the Alcoholic Beverage Control Law for on 
premise consumption at Air France—Wing D 
in Arrival Bldg., N.Y. International Airport, 
Jamaica. INTERNATIONAL IDLEWILD CAT
ERING CORPORATION. BRW

Notice is hereby givenxthat license number 
4RL-8984 has been issued' to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail Undei 
the Alcoholic Beverage Control Law for on 
premise consumption at Aair France — Wing 
D-l in Arrival Bldg., N.Y. International Air
port. Jamaica. INTERNATIONAL IDLEWILD 
CATERING CORPORATION. BDW

Notice is hereby given that license numbei 
4RL-8985 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
lhe Alcoholic Beverage Control Law for cn 
premise consumption at A. S. S.-WIng E, In 
Arrival Bldg., N.YiM/jternatlonal Airport, Ja
maica. INTERNATIONAL IDLEWILD CATER
ING CORPORATION.! BRW

Notice is hereby givln that license number 
4RL-8987 has bean issuep to the undersigned 
to sell beer, "wine and liquor at retail under 
the' Alcoholic Beverage/Control Law for on 
premise consumption at EL-AL—Wing G in 
Arrival Bldg., N.Y. International Airport, Ja
maica. INTERNATIONAL IDLEWILD CATER
ING CORPORATION. BRW

Notice is hereby given that license numbar 
4RL-8988 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under, 
the Alcoholic Beverage Control Law fbr on 
premise consumption at Sabena-Wing H in 
Arrival Bldg., N.Y. International-Airport, Ja
maica. INTERNATIONAL IDLEWILD CATER
ING CORPORATION. BRW

Notice Is hereby given that license number 
4RL-8989 has been issued to the undersigned 
to sell bear, wine and liquor at retail under 
the Alcoholic Beverage Control Law for on. 
premise consumption af B.O.A.C.—Wing I in 
Arrival Bldg<. N.Y. International Airport, Ja
maica. INTERNATIONAL IDLEWILD CATER- 
ING CORPORATION. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-899Q has been issued to the' undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retell under 
the Alcoholic Beverage Control Law for on 
premise consumption at L. A. V.—Wing J in 
Arrival Bldg., N.Y. International Airport, Jo- 
mnica. INTERNATIONAL IDLEWILD CATER
ING CORPORATION. BRW

Notice 1$ hereby given that license numbe, 
4RL-899I has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
the Alcoholic Beverage Control Law for on 
premise consumption at Wing K In Arrival 
Bldg., N.Y. International Airport, Jamaica. 
INTERNATIONAL IDLEWILD CATERING COR. 
PORATION. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-8992 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
the Alcoholic Beverage Control Law for on 
premise consumption at K. L. M.—Wing L l> 
Arrival Bldg., N.Y. International Airport, Ja
maica. INTERNATIONAL IDLEWILD CATER
ING CORPORATION. • BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-8994 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
the Alcoholic Beverage Control Law fdr on 
premise consumption at D. I. H.—Wing M In 
Arrival Bldg., N.Y. International Airport, Ja
maica. INTERNATIONAL IDLEWILD CATER
ING CORPORATION. BRW

Notice Is hereby given that license number 
L-794 has been issued to the undersigned 
to sell wines and liquor In a package etore 
under the Alcoholic Beverage Control Low 
for off premise consumption at 90-15 Rodt- 
away leach blvd., Rockaway Beach. SURF 
LIQUORS, Inc. ‘ /. MW

I
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SKAITYTOJU BALSAI Chicago, ID m n i,

12,000 NAMŲ BE ŠVIESOS
IR ŠILUMOS

lenkę bučiuoja sniegą ir mal
dauja jo. kad greičiau palels- 

šaltojo glėbio ir 
penis pri k 1a u san č i ą

Iš MENPNINKU 
SUSIRINKIMO NewWto^M^Zlnloi

automotiška ši- 
Labai paranku.

Kad tokių korespondenci 
jukių nuolat tilptų, kokią pa
tašė draugas Senas amerikie
tis. kuri tilpo Laisvėje sausio 

<1. Jis ten rašo:
“štai jau ir mano gyvenna- 

myje
Irma aliejaus.
Savu laiku, kada reikėjo ang
lis valkioti į trečią aukštą ap
šildymui, tai galvojau — at- 
< is laikas kada suktuvėlį pa
suksi ir. turėsi šilumos. To lai
ko sulaukiau, 
si dega, kiek

Pats pečius už- 
reikia- prišildė, 

Dieną daugiau 
naktį mažiau, kaip 

termostatą pagal 
Tikras ‘stebuklas’, 
kartus patyrėme ir 
skonį. EI e k t r o s

šilumos, 
r ustata i 
laikrodį. 
Bet kelis 
‘stebuklo’
laidai lauko pusėje apledėjo 
ii nutrūko. Netekome nei 
Šviesos, nei šilumos, nes auto
matiškas apšildymas veikia 
elektros pagalba. Sako: sėdėk 
ir dievą mylėk patamsyje ir 
šaltai. Visas namas pasidarė 
negyvas. Neveikia nei radi
jas, nei televizija, skalbiamo
ji mašina, prosinimo įtaisas, 
net ir kavinis neburbuliuoja. 
Tikra ’dievo bausmė.’ — Ot, 
tai jums ir 20-to amžiaus ste
buklas...”

^Baigęs skaityti, aš giliau 
pagalvojau:

Ištik ra, kas galėtų atsitikti 
su tūkstančiais žmonelių, jei 
per didžiausius šalčius per 
keletą dienų nebegautume ši
lumos? Gal visi namai patap
tų kapinėmis7 Sušaltų žmo
nės kad ir po patalais. O juk 
kas dabar, ypač miestuos, tu
ri patalą? Gal niekas, žmo
nės [pasitenkina užsiklojimu 
blanketu, kaldruke.

Mūs geroji motina saulutė
Sausio 19 d. anksti iš ryto, 

po dviejų dienų ;sniego ir žie- 
. mos žiauraus šiaurio, išėjau 

pasidairyti po savo apylinkę, 
kur ir kaip daug “dievulis” 
prikrėtę tos savo, baltos dova
nos. Saulutė tik ką užtekėjus, 
tarytum milžinas raudonas 
obuolys, užsirito ant kalno ir 
tuojau kalnas liko„ vietoje
saulutė t kopė ir kopė vis 
aukštyn*, gausiai žerdama 
savo [karštus s p induli u s. 
Bet šiaurys neužsileidžia, tar
tum -įsiutęs. £ųo savo, šąltais 
nagais veidą drasko.;’. .‘Taip 
bepūškuojant jyer .gilius pus
nynus šaligatviu, kartais 
turiu sukti į gatvę, vis
dairydamas, kad kartais auto 
mašina “nenubrauktų” peties. 
Bet jų šiandien labai mažai. 
Kur viena pravažiuoja, kur 
antra. Mat, buldozeris jau bu
vo nuėjęs.

O sniegelio, — kartais
lendi lig juosmens. 1 priešin
gą pusę ateina dvi leidukcs. 
Jos eina į bažnyčią, ant anks
tyvųjų. Viena su balta piršti
naite ranka tebelaiko pri
spaudus ausį, kad nepamestų. 
Kita, apmovus rankytę juoda 
pirštinaite, laiko ant nosies, 
kad neprikvėpuotų per daug 
šalto oro į plaučius. Matyti, 
lavinta. Aš pasitraukiu į šalį, 
kad jas praleidus jau
pramintu takeliu. Viena pii> 
miausia padėkojo už tokį 
mandagumą. O antroji tarė • 
“Good morning! Tai biskį 
sniegelio dievulis davė...” O 
aš jai atsakiau: Gal dievulis 
nuėjo pasilsėti ir kietai užmi
go. O tik mažyčiai liko sargy
boje, tai nežino nei ką daro. 
Abidvi leidukės tik ironiškai 
pažvelgė į mane ir nei žodžio 
netarusios nužingsniavo vreru; 
paskui kitą takeliu.

Aš taip pat, lėtai žingsniuo
damas,. veidą atgręžiau į sau
lutę, sustojau. Apsidairiau. 
Visa apylinkė atrodo niūriai, 
šiurpiai... Kiekvienas medis, 
nuo mažiausio iki milžino, ap
šerkšnojęs. Kurių šakos tvir
tos, tebestovi savo pozicijoje; 

. kitos jau atgyvenusios savo 
amžių, nulaužytos, tebeguli 
ant šaligatvio, kitos gatvėje. 
O jaunesnieji sūnaičiai, me
deliai, krūmokšniai apsnigti: 
vieni visai nulaužti, kiti nu
lenkti, lyg, rodbsi, patys pasi-

ęrąžmtų i 
erdvę.

jau skaisčiai 
kamuolys, —

Pažvelgiau. Saulutė jau P 
kilus aukštokai. Iš krau, 
spalvos dabar 
baltas didelis
sparčiai kopia, ritasi aukštyn. 
Aš pradėjau galvotį: kas at
sitiktų su mūsų žemele ir ki
tomis planetomis, jei tu, mie
las. baltasis kamuolėli, imtu,m 
ii užgestom? Tokiame atsiti
kime musiji žemelė su visais 
savo gyviais i dvi ar tris die
nas pataptų tik vienu 
nišku ledo kalnu!..

žingsniuodamas link 
mąsčiau: jei dar porą 
taip pakrėstų sniegelio, 
tingai ant Washington©
apylinkių, tai miestas bema
tant pasiliktų be maisto. O 
kas būtų tuomet?

SusninKų Jurgis

milži

namų 
dienu

V pa
ir jo

Rochester, N. Y
Mes ir vėl netekome 

gero draugo

Sausio 21 mirė Kazys 
Haitis. Paliko nuliūdime 
mylimą moterį Onutę, 
gimęs Lietuvoj, Suvalkų, rfc-
dyboj, Marijampolės ' apskri-

savo
Buvo

Atvykęs į šią šalį velionis 
visą laiką išgyveno Rocheste- 
ly. Buvo laisvų pažiūrų, vedė 
pavyzdingą šeimyninį gyve
nimą ir su visais gražiai su
gyveno. Prigulėjo prie Gede- 
mino draugystės ir buvo viso
kiuose komitetuose — pirmi
ninku, iždininku ir raštininku. 
Prigulėjo prie Piliečių politiš
ko klubo. Visur veikė, kiek 
galėjo. Lankydavo visokius 
susirinkimus ir parengimus rr 
aukojo darbo klasės reika
lams. Visur buvo su darbinin
kais už šviesesnį, geresnį gy
venimą. Skaitė Laisvę per il
gus metus.

Velionio šermenys buvo pas 
laidotuvių direktorių G. Sava 
ge. Jo karstą puošė daugybė

, o gėlių niro brganizacijų, gimi
nių ir |draugų. '<• ; .

Koplyčioje atsisveikinimo 
kalbą pasakė B. čer^auskas.

J kapus palydovais ’prisipil
dė daugybė automobilių. Nors 
oras pasitaikė labai prastas : 
'snigo ir lijo, bet palydovai 
nepaisė oro, kad atiduoti pas
kutinį pątlarnavimą. Velionis 
palaidotas laisvai, laisvose 
Mt. Hope kapinėse. Visi paly
dovai buvo užkviesti į Gede- 
mino svetainę ir pavaišinti.

liekis, brangus drauge! (J 
tau, Onute, didžiausia užuo
jauta šioje nuliūdimo valan
doje! Laikykis, kiek galėda
ma, nes sveikata brangesnė 
už viską!

pa-Sausio 20 d. Mildos 
talpose menininkai turėjo 
savo paprasta susirinkimą. 
Jo vyriausias/uždavinys bu
vo, tai kad bendrai aptarti 
ir nutiesti planus būsian
čiai menininkų konferenci
jai, kuri numatoma šauk
ti apie gegužės mėnesį.

Dalyvių susirinko nema
žai, todėl ir buvo ilgokos ir 
įvairios diskusios.

Diskusijose pakartotinai 
pabrėžta, kad daba r t i n ė 
LMS centro valdyba ir vi
sas komitetas neparodo už
tektinai veiklos arba ėmimo 
vadovybės meno darbe. Ko
lonijų veikėjai turi pasa
kyti, ką reikia veikti, vie
toje gavus toki pasiūlymą 
iš centro.

Daugelis išsireiškė, kad 
reikia, atgaivinti meno sky
rių “Vilnyje.” Kiti siūlė, 
kad net turėti kampelį an
glų kalba, kad mūsų jau
nieji menini nkai galėtų 
laisvai išsireikšti.

Liaudies Teatras išdavė 
raportą iš savo veiklos. Pa
sirodo, kad pastarasis pra
dėjo sparčiai darbuotis. Jie 
jau pasižadėjo suvaidinti 
Žemaičių klubui “Vien
gungio vargus.” Taipgi 
mano ir daugiau veikalų 
suvaidinti. Kaip yra sako
ma: “Kas dirba, tas ir pa
sekmes turi.” Taip esti ir 
su Liaudies Teatru, kai 
pradėjo dirbti, ir turi kuo 
pasirodyti.

Manau, kad visi meninin
kai turėtų daugiau pradėti 
rūpintis abelna meno veik
la, tada galėtume pasi
džiaugti ir darbo vaisiais.

Pagrobė $24,000 
vertės laikrodėliu

atstovųišrinktų
svečius. Nueikite.
sueigose būti 
vien konferencijai,
daugiau sau. Apie

yra

New Yorke įvyks 
įdomi konferencija

Šio šeštadienio popietį New 
Yorke įvyks svarbi konferen
cija sveturgimių teisėms ap
svarstyti ir apginti. Greta or
ganizacijų 
kviečia ir I

Tokiose 
imu d a ne 
liet už vis
visiems svarbius įstatymus ir 
nuostatus pranešimus patei
kia įstatvmų žinovai eksper
tai. Iš jų galima daug pasi
mokyti.

Konferencija įvyks šį šešta
dienį, vasario 1 dieną, nuo 1 
iki 5 va], popiet, Hotel Bel
mont Plaza, J9th St., prie 
Lexington Ave., New Yorke.

Dalyvis

Lou Garcia, sunkvežimio 
vairuotojas, paėmė Interna
tional Airporto iš Swiss-Air 
linijos (Šveicarijos) siuntini 
laikrodėlių, kuris buvo vertas 
$24,000.

Kelyje du maskuoti plėši
kai, su revolveriais rankose, 
užšoko ant šalutinių sunkve
žimio durų laiptelių, privertė 
juos paimti “pavežti”. Paskui 
privertė Garcią išsukti į 
tinį kelią, kur jį išmetė, 
laikrodėliais nuvažiavo.

Gražiai užaugo, 
blogai daro

James Morton, tik 16-kos 
metų, bet jau veik 6-ių p’ėdų 
aukščio ir sveria 180 svarų. 
Jis užpuolė Mrs. D. Bryant, 
33-ių motų moterį, 
ją eiti į jos namus, 
jam 'lytiniai. Kitaip 
užmušti su ja buvusį 
tų berniuką.

Tą jo “žygį” moteris ra
portavo policijai. Suimtas ir 
po $10,000 kaucijos laikomas. 
Pirm to jis jau atlikęs kelis 
apiplėšimus.

Girti vairuotojai 
daugiausia užsimuša

Pačiupo algas

Gabūs mokiniai

kom peticijoje bus 
mokslas

Westinghouse E 1 e c t r i c 
Corp, buvo paskelbusi viduri
nių mokyklų mokiniams išsi
lavinimo - gabumo moksle 
lenktynes. Laimėjusiems visa- 
šališkoje
suteiktas kolegijos 
kompanijos lėšomis.

Atsiliepė 25,039 mokiniai. 
Iš Brooklyno miesto dalies į 
visašališkąją kompeticiją 
mą laimėjo tik du, B. I. 
periu ir Alan Kapuler. 
gavo daugiausiai punktų
rijos žinojime. Vyks į Wash- 
ingtoną, kur galės dalyvauti 
šalies studentų kompeticijo.se.

Kolegijoje s t u d e n t o iš
mokslinimas skaitomas 
mojančiu $7,500.

įeji-
Hal-

Jie
isto-

kai-

šalu
si!o

eile 
banko

Joseph Gramegna per 
metų parnešdavo' 
darbininkų algų pinigus. Vis
kas buvo gerai, nes bankas 
netoli. Algas jis parnešdavo 
National Dye & Button Co, 
W. 34th St., Manhattane.

Bet štaitšj kartą jis atsidū
rė ligoninėn Kiek atsimena, 
jis jau buvo" dirbtuvės name, 
kai ant jo puolė du. Gavo 
smūgi ir nebeatmena, kas to
liau buvo. Keltuvo valdytojas 
rado jį begulintį Algų būta 
virš $3,000, kurias užpuolikai 
pačiupo.

Suvogė

Cicero, III.

Jis mėgsta miegoti 
subvėse

$117,155 — kaucija 
tiktai $5,000

A. Schwenker, 61 m., 
švenčių sujaudintas 

išsispaviedojo, kad 
1935 m. kas metai iš 
“pa s i s k o 1 i n a” po 
Pagaliau atsidūrė ka- 
Paleistas po $5,000 
žinoma, kaipo 

ištikimam”

Privertė 
pasiduoti 
grūmojo 
2-ių me-

Policijos komisijonier i u 3 
Kennedy raportavo, kad dau
giausiai prie automobilio ra
to užsimuša tie, kurie vairuo
ja girti. Jis sakė, kad buvo 
skrosti 69 automobilistai, 
rie užsimušė vietoje, arba 
re po nelaimės bėgiu 24 
landų laiko.

Pasirodė^ kad nelaimes
tu 38-ni iš jų buvo labai girti, 
< kiti mažiau. .Jis raportavo, 
kad girti auto vairuotojai su- 

1 žeidė 
bllVO 

vežti.

ku- 
mi- 
va-

me

Seoulas, Piet. Korėja. — 
Iš Amerikos pristatyta 
280-milimetrinėmis gerk
lėmis atominių kanuolių. 
Kiek jų .pristatė, laikoma 
slaptybėje.

daug žmonių, kuriuos! 
pasiėmę su savimi pa-

Jau 13-ka metu “stato” 

trylika metų atgal bu-

Ir admirolas Burke

Jau
vo nutarta statyti Brooklyne 
Civic Centre teismabųtį, kuris 
visais reikalais atitiktų šiems 
laikams. Jo pastatymas atsi
eitų veik $16,000,000. Bet tas 
namas “stovi” tik architel^M 
ant popieriaus nubraižytas.'

jau mato pavojų
/

Washingtonas. — Senato 
komitete, ty r įvejančiame 
Amerikos ir Sovietų kari
nes jėgas, liudijo admiro
las A. A. Burke. Jis yra 
karinio laivyno viršinin
kas. Jis sakė, kad abi šalys 
taip labai yra apsiginkla
vusios, jog “jos kare galė
tų viena kitą sunaikinti”. 
Paprastai, adm. Burke vis 
žemindavo Sovietų karinį 
pasiruošimą.

REAL ESTATE

OLPH PARISH. Richmond Hill.
1 šeimos, visai atskirtas namas, 6 
kambariai, 
miegrūmiai, 
džius. Arti 
port acijų.
MURPHY,
VI. 8-4200.

apdarytas verandas, 3 
aliejaus šiluma, gara- 
visų krautuvių ir trans- 
Gera vieta. $12,600. 
104-15 Lefferts Blvd.

Tūlas 
kalėdų 
kunigui 
jis nuo 
banko 
$5',000. 
lojime, 
kaucijos, žinoma, kaipo to
kiam dievo “ištikimam” pilie
čiui, tai nusprendė, kad gal 
būti jam ir tiek kaucijos pa
kanka. . .

ĮJis dirbo P. Trust Co., 
Il|ckeTlsack, N. J. Per 20 

i “skolinosi” 
pinigus,- kurie buvo Įrašomi į 
“nedateklius”.

REAL ESTATE

Tompkinsvillp, S. I. Parduodant 
Likerių krautuvę. Puiki kampinė 
vieta. Jeigos apie $60,000. Par
duoda privatiški savininkai. Vien 
tik pinigais priimsime pirkėjus. 
Gibraltar 2-1899.

Pranešimas
BROOJ<LYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, vasario 4 d., 7:30 
va], vakare, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti ’su
sirinkime, nes bus nominaciojs Cen
tro Valdybos. Kurių duoklės nemo
kėtos, malonėkite ateiti ir užsimo
kėti, kad nesusispenduotumčt. Val
dyba. (22-23)

(21-23)

Astoria, N. Y. 2 šeimų mūrinis 
namas, 2l/z ir 4tž kambario, 6 m. 
senumo. Viskas. moderniška, aliejaus 
šiluma, garadžius, misinginiai vamz
džiai. Tiioj užimami. $19,250. Geno
vese Realty, 37-20 Astoria Blvd., 
L.I.C. RAvenswood 8- 1120. (17-23)

Prieš teisėją Daly buvo pa
statytas žmogus, kuris save 
vadina Edvartas Hill, ___
Hill, Fred Mitchel ir kitais 
vardais, šį kartą j j areštavo 
už miegojimą ir knarkimą 
subveje. Tai jau buvo jo 70-as 
tos rūšies prasikaltimas.

Nuo 193.6 motų jis tiek kar
tų buvo areštuotas ir už nieką 
Įritą, kaip tik už miegojimą 
subvėse ir garsų, knarkimą. 
Jis yi‘a 46Tmetų amžiaus. Nuo 
to laiko už tuos griekus jau 
sėdėjo 2,032 dienas kalėjime, 
kas sudaro penkis metus lai
ko. Dabar teisėjas vėl jį nu
teisė 30 dienų.

— Argi tu nesijauti mies
tui skolingas paversdamas 
subve jus į savo miegamuosius 
rūmus? —• klausė teisėjas. . 
— žinoma, žinoma, kad sko

lingas. Ir aš tas skolas pradė
siu at'mokinėti po I960 me
tų, — atsakė Hill.

Taipgi jis sakė, kad subvės 
traukiniai esanti geriausia 
miegojimui vieta.

John nigtų jis iš tenKAS NAUJO PAS MUS
Pereitą trečiadienį Cice

ro Moterų chorai-negalėjo 
laikyti savo pamokų, nes 
mokytoja Estella Ęogden 
buvo susirgusi. Mes visos 
nustebome, sužinojusios apie 
tai. Turime vilties ir kar
tu trokštame, kad ji pa
sveiktų1 įki. sekančio trečia
dienio. <

Turime pakvietimą daly
vauti “Vilnies0, ' koncerto 
programoje vasario $3 die
ną ir reikia ruoštis prie > ga
vo koncerto. Tad visos Ci
cero Moterų choro narės 
būkime pamokose trečia
dienį.

Karakas, Venezuela. — 
Laikinoji vyriausybė dau
giau gauna žmonių prita
rimo. Diktatoriauš Jimene- 
zo teroras visiems įkirėjo.

yra

vėl 
apsi-

su-

Paieškojimai
Paieškau brolio Ginato Dominiko, 

sūnaus Adomo. Paskutinį laišką 
gavome prieš apie trisdešimt metų, 
gyveno mieste Brooklyn. Jis ar jo 
vaikai prašomi atrašyti. Ieško se
suo Ginataitė Stefanija-Eimontienė, 
duktė Adomo, gyvenanti Voversų 
kaime, Siesikų paštas, Ukmergės 
rajonasr* Lithuania, USSR. (22-24)

ST. LUCIA 
FUNERAL HOME

(Lucia Bros)
Daug asmeninių reikalų

pavesta laidotuvių direktoriui. 
Kai reikalas prieina, reikia pa
sirinkti šį patarnavimą išmintin
gai. Oru vėdinama. Įsteigta 
1934.
569 E. 184th St., Bronx. FO. 7-8000

Neišmeskite savo seną matray 
cą. Mes pertaisome ir išvalome 
taip kaip naujus. Mes padarojne 
spyruokles, pagalves ir deldus. 
Geriausios rūšies.

BELTRANI & SON
312 Bayview Ave., Inwood, I

FA. 7-5196
I.

ŠIRDINGA PADĖKA

kiek

L.B. Mūsų choro narė ir žymi 
dainininkė C. Stanevičienė 
gana sunkiai sirgo. Pasta
ruoju laiku žymiai pagerė
jo ir randasi namuose, dar 
vis po gydytojo priežiūra. 
Linkime draugei C. Stane-

Esu kilusi iš Telšių Apskr., Varnių 
valse., Pavandenių bažnytkaimio, 
Leleikaitė Oria, duktė Adomo, po 
vyru Lidikauskienė. Noriu sužinoti, 
kur randasi mano 
Lileikis, s. Adomo, 
tuvos prieš 25 m. 
N. Y., tame mieste
brolio kaimynas Stasys Skirmontas, 
207 Nicol St. Prašau rašyti seka
mu adresu: Ona 
Mickevičiaus g-ve, 
Lithuania, USSR

brolis Edvardas 
Išvyko iš Lie- 
Gyveno Utica, 

gyveno ir mano

HOTEL SANFORD
Vestuvių ‘‘Package Plan,” $6.00 

asmeniui. įsiskaitė viskas. Man
hattan ar šampano kokteliai. 
Vištienos ar Kalakutienos pietūs. 
Gražūs vestuvių tortai ir kiti rei
kalingi dalykai prie vestuvių. 
Klauskite Mr. Vincent.

140-40 Sanford Ave.
Flushing, L. I. FL. 3-2850.

A. R. E. Auto Perbudavojimo In
žinieriai. Pertaisome sudaužytus 
autus. Apsaugokite savo auto, dar
bas atliekamas patyrusių darbi
ninkų. Persitikrinkite.

Taupykite pinigus. Pas mus 
galite gauti už žemas kainas įvai
rių suknelių 
gėms ir gėlių 
va ir sutaiso

JAY M.

nuotakoms, pamer- 
mergaitėms. Pasiu- 
Josephine Marino.
BRIDAL

CREATIONS
4121 Ft. Hamilton Parkway 

Brooklyn, N. Y. ULster 4-8873

Iš gilumos širdies dėkoju 
visiems, kurie kuo nors pagel
bėjo mano mylimo vyro šer
menyse ir palydėjo į kapines, 
širdingai dėkoju visiems už i
gėles ir už visokią pagalbą, Ivičienei greitai pasveikti ir 
taipgi draugėms, kurios daug 
dirbo surengime pietų: D. 
Vaitas ir A. Balzarienė. Dė
koju Mr. G. Savage, grabo- 
riui, už patarnavimą.

Visiems draugams ir drau
gėms širdingiausia padėka už 
pagalbą šioje sunkioje valan
doje.

vėl būti su mumis.

Jaunuoliu kare jau 
nemažai žuvo

Lidikauskienė, 
11a, Kaunas, 

(23-24)

33 Bainbridge St., Brooklyn, N. Y. 
PR. 3-8612.

tarp Lewis & Sumner Avės.

CEE’S TELEVISION 
SERVICE

Ar jums reikia ekspertiško pa
taisymo? Ateikite pas mus, pati
kima ir teisinga firma. Mes ga- 
rarituojame’ visą darbą. Veltui 
peržiūrime jūsų TV. šimtai pa
tenkintų kostumerių.

1372 Bergen St., B’klyn, N. Y.
PR. 4-4501. Mr. Carney.

Ana Galinaitiene

Philadelphia, Pa.
• Mūsų draugei H. Plėtienė 

vėl guli ir gydosi ligoninėje. 
Mėnuo atgal 
raciją.Tačiau 
plikaciįos ir 
vėl nuvyko į 
Preston ir

Linkime 
veikiausiai 
grįžti prie

jinai turėjo ope- 
išsivystė . kom- 

ji sausio 27 d. 
moterų ligoninę,

Parish St, 
d. Ęlėtienei 
susveikti n 

kultūrinės veiklos.
L. Reporteris

kuo 
vėl

Ciceroje yra nemažai gy
venančių lietuvių ir yra ne
mažai pažangių, kultūrin
gų žmonių. Tačiau prie 
Moterų choro dar nepri
klauso. Kodėl? Atsiminki
te, kad Cicero Moterų cho
ras yra vienintelis ne tik 
Chicagos apylinkėje, bet ir 
visoje plačioje Amerikoje, 
kito moterų choro nėra. Tai 
yra garbė tokiame chore 
priklausyti. B-e to, mūsų 
choras gražiai dainuoja. 
Man nereikalinga jo girti, 
visi plačiai žino Cicero "Mo
terų chorą, tad kviečiame 
tapti mūsų choro narėmis.

Hattie Haynes, kuri veikia 
Cicero Moterų choro valdy

boje ir komisijoje, turi dvi
Finansinė parama Laisvei dukterį ir sūnų ir visi trys

visada reikalinga yra vedę. Haynes yra

New Yorke įsigalėjo jau
nuolių gajos visokiais vardais 
ir veda savo tarpe “karą”. Jie 
mušasi už miesto plotus, 
merginas 
kalų”.

Dabar 
puolė L.

u z
ir dėl kitokių “rei-

šeši jaunuoliai už- 
Cuo'mo ir nušovė. 

Sako, kad tai nariai vienos 
gaujos, žmonės, buvę toje 
srityje, liudija, kad jaunuoliai 
grupavosi ir rengėsi prie 
ro”.

Vienas jų pažvelgęs į 
der teatrą, kur rodomas
mas “Time Limit”, sušuko :“O 
mano revolveris veikia grei
tai!”

ka

Lea-
fil-

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito*
“grand mother” trijų duk
terų ir vieno “grand son.” 
Visi anūkai auga gerai.

Ethel Paul

Biznio Proga
Turiu gerą vietą atidarymui val- 

gyklos-Luncheonette. Ieškau dali
ninko. O jeigu nenorėtų įeiti į da
lininkus, tai proga nusipirkti nuo
savybę. Dėl daugiau informacijų, ga
lite kreiptis asmeniškai bile dieną, 
12 vai. dieną. 52 Meserole Avę., 
Brooklyn, N. Y. Vienais laiptais 
į viršų. .(21-23L

LIETUVIŠKA RUGINĖ . 
DUONA

BOSTON BREAD
Parduodame visose didelėse krau
tuvėse. Jeigū jūsų groserninkas 
neturi lietuviškos duobos, lai jis 
kreipiasi pas—

BELLMAN’S BAKERY
Hickory 1-2900.

Susitikite su senais draugais pas 
H. FLESSEL 

/ (buvę Eifel’s) 
Viešbutis, Baras ir Restaurantas. 
Galite užsisakyti datas vestuvėms, 

šokiams, banketams, ir tt. 
FL. 9-8901.

Businessmen's Lunch Served 
12 to 2 

119th $t. & 14th Rd. 
College Pt, N. Y. 

Įsteigta 1872.

CEFOS AUTO REPAIRS
Body•& Fender Work. Ignition, 

Brakes, Motor Tune Up.
Complete Collision Works. We 
know how, you benefit. Low 

prices. Drive in. 
Convince yourself.

112 Ross St., B’klyn. EV. 8-9246

ARTIS AUTO REPAIRS
Atvažiuokite ir sužinokite, ko
dėl mes įsigijome šimtus pasi
tenkinančių kostumerių. Darbas 
garantuotas. Ekspertai prie su
daužytų autos. Duco maliavoji- 
mas.

135 Liberty Ave., Brooklyn. 
EV. 5-9840.

HOWARD’S AUTO BODY 
& REPAIR

Greitas patarnavimas, eksper- 
tiškas darbas. Numaliavojamo 
gražiai. Pristatome vieton. Turė
kite reikalą su gera firma, 
viską garantuojame.

32’ Scott Ave.
(Johnson Ave. ir Randolph 

Brooklyn. HY. 7-9402’.

mes

St.)

NUOTAKOMS SUKNELES 
PAMERGĖMS

Siūtos Sylvijos Navarros. Gra
žios suknelės pritaikomos jūsų fi
gūrai. Nuotaka visuomet atrodo 
graži, kai Sylvia papuošia ją. 
Kainos žemos.

SYLVIA NAVARRA
49 Manhattan Ave., B’klyn, N. Y.

EV. 4-8667

•MATTHEW A 
BUYUS

• (BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5,. N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St
♦♦♦♦♦♦♦»»♦♦« f ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦y
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