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KRISLAI
Kodėl taip?
Kreiva logika.
Buvo, nes reikėjo.
Nauja sensacija.
Skandalas Londone.
Baisus tamsumas.

Slaptoji prezidento sutartis 
su vice-prezidontu pasidarė vie
ša. Stebisi visa šalis. Didelis 
sujudimas Kongrese.
| Kokią teisę jieUuri savotiškai 
‘šsiaiškinti Konstituciją Y Tegu 
Kongresas nusprendžia, kaip* ir 
ką turi daryti vice-prezidentas, 
jeigu laikinai prezidentas taip 
susirgtų, jog nebegalėti; eiti sa- Į

Valstybės sekretorius Dulles 
atmetė Sovietų pasiūlymą

pasiremiant di-eivij. Jis grįžo pas
J. ir O. Jokiibkus, Clvvago
je, kur gyveno pirmiau.

L. Prūseika, žinoma, dar 
toli gražu nėra pilnai pa
sveikęs, bet jau daug tvir- 

jtesnis, negu buvo prieš ke- 
Jetą savaičių: atsirado ape- 
it’tas valgiui; jis jau gali 
ir skaityti ir nei parašyti.

L. Prūseika jau išėjo iš ligoninės

Washing tonas. — Jungti
nių Valstijų Valstybės sek
retorius John Dulles atme
tė Tarybų Sąjungos pasiū
lymą užsienio m’nistni kon
ferencijos reikale. Dulles 
pasakė ilgą kalbą spaudos 
atstovams ir pareiškė, kad

priimtinas ir net “pavojin-

Dulles sakė, kad priėmus 
Sovietų planą užs:enio mi
nistrų konferencijai, tai bū
tų panašu, kad “šaltasis ka
ras jau pasibaigė”.

Kaip žinoma, pirmiau 
žmonės klausia: Jeigu už- Į Dulles ir jo šalininkai griež- 

sienio reikalų ministrai susi-;tai spyrėsi už užsienio mi- 
rinks ir viską nutars, tai kam 
bereikčs “viršūnių konferenci
jos?” Juk kvaila būtu šaukti 
valstybių galvas tiktai sutar- 
t ies pas i rasym u i!

nistrų konferenciją. Sovie-

tų Sąjunga, 
pirmesniais faktais, kad už- j 
sienio ministru konferenci- 
jos nedavė -teigiamų rezul- ; 
tatu, reikalavo tiesiai atsa- 
komingiausių vadų konfe
rencijos.

Dabar Tarybų Sąjunga 
padarė nusileidimą, kad ba
landžio mėnesį Įvyktų ūž- 
sienio ministru konferen
cija, kuri būtu tik paruoši
mui vadų konferencijos, j 
Bet Dulles ir kiti Washing- i

Kovo 5 d. Leonas Priteči- 
ka apleido ligoninę, kurioje 
išbuvo keturis menesius be

— Prieš išeidamas iš ligo
ninės, —sakė jis, —parašiau 
Laisvei Krislų kolumna ir 
išsiunčiau. ’ Kaip jaučiuosi? 

dar toli 
pasvei ki

I Tvirtesnis, 
i gražu nuo 
!mo.

Leonas 
j linkėjimus 
Ičiams.

bet

visiems
perduoti 

laisvie-

Na, o laisviečiai 
dž’ai linki draugiu

nuošir-
Prūsei-

Trečiadienio vakarą Leo- i kai: greit ir pilnai pasveik 
c s k a m b i n o M i z a rams. ■ t i!

nepriimtino-'vietų
mis.

Atrodo, H. Stassenas tei
singai apibūdina taikos rei

ingtono valdžios adresu.

ILGW Unija paskelbė 
visuotiną streiką

Yorkas. — Trečia- 
jdienj International Ladies 
j Garment Workers Unija

Niksonas jau paruoštas į 
J. V. prezidento vietą

Washingtonas. — Prieš 
kiek dienų demokratai ir 
republikonai paprašė prezi
dento Eisenhowerio, kad jis 
Paaiškintų, koks yra jo ir 
Niksono susitarimas prezi
dento pareigų reikale.

Baltasis Namas‘davė pa
aiškinimą, jog Eisenhowe- 
ris ir Niksonas yra susita
rę, kad, jeigu dabartinis kilo nauji neaiškumai. Kon- 
prezidentas negalėtų atlik-'gresmanai stato klausimus: 
ti savo pareigų, Niksonas 1 Ar gali vice-prezidentas ei- 
jau būtų “Veikiantys’s pre-'ti šalies prezidento pareigas 
zidentas’ ir eitų visas šalies'nepriėmęs priesaikos? O 
prezidento pareigas. pjeigu vice-prezidentas bus

Sulyg susitarimu, nors prisiekdintas, ta\ ar pa- 
Eisenroweris tebebūtu gy- sveikęs prezidentas galėsi iš,: 
vas, bet Niksonas jau veik-. vice-prezidento atsiimti 
tų kaip tikras prezidentas, 'prezidento vietą?r . .

Jungtinių Valstijų Kon
stitucija neturi aiškių nuro-’ 
dymų, kas turi atlikti pre
zidento pareigas, kada jis 
yra gyvas, bet dėl nesvei
katos. negali atlikti prezi
dento pareigų.

Dabar po Baltojo Namo 
paaiškinimo apie Eisenho- 
werio ir Niksono sutartį iš-

i Tai pirmasis streikas bė
gyje 25 metų laiko. ILGW 
unija yra viena iš tvirčiau
sių. Jos vadai ir darbinin
kai pasirengę streiką tęsti 
tol, kol jų reikalavimai bus 
patenkinti.

į Mad!son Garden 
nėję, New Yorke, 
m asinis s t r e i k i erių 
durnas. Kalbėjo ir

Indonezija jėgos pagalba 
atsteigs tvarką šalyje

karta. — Indonezijos Užsienio

raliui streiką. Darbininkai 
reikalauja 15 procentų; al

ign pakėlimo ir įvesti 35 
i valandų darbo savaitę.

imper.'alistai ti-' šis sil;eil'as. T'™ J'.T 
premjeras Djuanda pareis- kėjosi, kad Indonezijos vy-1 lĮd.OOO dai‘bininkų it oai bi
ke, kad vien tik jėgos pa- Gausybei bus sunku kovoti j^hik^ų. Moteriškų diabuzių 

bVV0 galba galima bus atsteigti prieš sukilėlius, šalį sudaro ^Kivėių yra^daugelyie imes- 
J Sumatroje tvorką. Jis sakė,! apie 3,000 salų ir salaičių, 
* kad Indonezijos.valdžia jauikurios išsimėčiusios - per

:tįAka. Dabar mašinų išbandė visus taikos kelius, 3,500 mylių'ir beveik 2,000 al^e .60,000.
Togu kiekvienas kolū- kad išvengus kraujo nralie-

veikti taikos, reikalais
Sąjungos nutarime panaikinti 
Traktorių - Mašinų stotis ir pa
likti kolūkiams patiems įsigyti 
mašinas ir jas operuoti.

Kai traktorių-mašinų 
mažai, jas reikėjo naudoti koiH 
centruotai. • Tai buvo protinga 
ir praktiška, 
gausu. 
ki(B rūpinasi. Dangau > 
iniciatyvos. Geriau seksis 
mę įdirbti.

Kurie bando tame stočių 
naikinime imatyti <* 
katastrofą, tie nieko nenusima
no apie socializmo vystymąsi

svetai- 
įvyyko 

susirin- 
George

iMeanv, AFL-CIO preziden-
tų. Bet jų daugiausiai, tai 
New Yorke, kur streikuoja ibininkų upijos rems strei- 

!k‘eriūs, <kol jie kova laipies
mylių pločio". ' ' ’.

limo. Jis sakė, jog sukilėliai, Bet Indonezijos karo lak ■ 
Sumatroje veikia pagal už-'vynas ir orlaivynas sėkmih- 
sienio imperialistinių vals-Jgai veikia. Tik šiomis die!- 

įsakymus. Diuanda nomis sulaiko" du anglų lai- 
, kad susilaikymas.;vus “Troon Breeze” ir “Lu-

nuo ginklo prieš iuos galijlu”, kurie vežė nelegales
i.o apie socianzmo vvst.vmabi. 1^ bangiau blogo padaryti, j prekes. Juos nubaudė į600,-;rI 

Keletas metu atgal labai iš- ^ero. ‘ 1000 ripių pasimokėti.
garsėjo avrdas D r. Kinsey.
Mat, jis su savo pagelbininkais
susirinko ir paseklbe faktus 
apie Amerikos žmonių lytinius 
santykiavimus.

Nors tas smarkus vyras jau ■
miręs, 1
universitete institutas ta pa
čia sensacinga tema išleido nau
ją knygą.

Šioje knygoje paimtos nagan
mūsų vargšes moterys. Su jo
mis, pasirodo, ne viskas “tvar- .
koje.” Ir lytiniai jos nebenori vieškelių ir praplatinti 2,000 i
atsilikti nuo vyrų. mylių jau esamų.

Pavyzdžiui, knygos autoriai'
sako, kad iš kiekvienoj dešim-J
ties moterų viena dar prieš ap-

• sivesiant ne tik praranda savo
‘•rūtų vainikėlį,” ale dar pa
tampa nėščia! Viso labo visoje į 
šalyje mes turime apie 8,200,-1
000 tokių moterų. Pusėtinai1 mūsų universitetų ir kolegijų
daug! ■ ' ! studentų tamsumą. Pavyzdžiui,

Didelė jų dauguma, žinoma, į Indiana ? valstijos unįęyrsit.ete
sako knygos autoriai, griebiasi | buvo paklausinėta 90 studentų

bus

pa* tybių 
ekonominę aurodė

N. Jersey valstijos 
keliu reikalai fe.

ras sjnarnus vyras jau; Trenton. — New Jersey Little Rock., Ark. - 
bet jo įkurtas Indiana i va]stijos viršininkai sako,! Central Hitjh mokyklos 
‘‘ ■ ' • A,. .... . ' , I V , . , ’ '

Pašalino baltąją 
rasiste iš mokyklos

sako knygos autoriai, 
aboreijos nėštumo pašalinimui 
ir tuomi smarkiai pažeidžia sa
vo sveikatą!

Tiktai šeši jauni šoferiai vi
soje Anglijoje turi teisę vežio
ti atminės bombas. Jie skaito
mi geriausiais ir protingiau
siais, kūnais galima pilnai ''pa
sitikėti.”

Bet štai vienas jų, tūlas Er
nest Minshaw, pasirodo dideliu 
girtuokliu, silpnavaliu ir silp
nadvasiu. Jis taip nusilakęs 
vairavo automobilį, jog tapo 
suareštuotas, nubaustas finan
siškai ir neteko leidimo auto
mobilį vairuoti!

Tik įsivaizduokite, kas atsi- 
tiRtų, jeigu šitoks latras imtų 
ir numestų atominę arba hidro
geninę bombą?!

Daug spaudoje rašoma apie

Jungtinės Tautas. — pasiūlydama, kad užsienio 
■Ąmer’kos atstovas Jungti-i ministrai susirinktų bąlan- 
nėse Tautose reikalauja, i džio mėnesį, o atsakomiip 

į kad G organizacija darytų gieji šalių vadai birželyje.
i žingsnį į taikos reikalus.' Amerikos diplomatai rei- 
i Visiems yra aišku, kad ma-jkalavp užsienio ministrų 
žinimas apsiginklavimo ir • konferencijos. bet dabar jie 

\ deTybos taikos re’kalais yra jau vėl “nusivylę”, ir nepa- 
užkliuvę. Amerika reika- tenkinti naujais Tarybų pa-.. 
lauja, kad būtų' sušaukta siūlymais. .Tai sena Jungti- 
Jungtinių Tautų Nusigink- nių Valstijų diplomatų tak- 
lavimo reikalais komisija, tika. Kada tik Tarybų Są- 
ir kad Saugumo Tarybai 
svarstytų taikos reikalus, 

Tarybų Sąjunga padarė 
žingsnį arc’au susitarimo,

»■ ......................     ■ MM—

Amerika iššovė antrąjį 
satelitą: jis dingo

Cape Canaveral, 
Trečiadienį, kovo 
Jungtinių Valstijų armijos 

:vadai iššovė antrąjį “Ex
plorer”. Jo iššovimui buvo 
^vartota “Jupiter-C” raketa, 
-iš keturių sudūrimų. Ko- 
mandieriai sako, kad sateli
tas gerai pakilo per 5,000 
pėdų, bet kas vėliau atsiti- 

iko, tai dar nežino.
Šis satelitas buvo toks ,pmeu, xvavi pc

is, kurį Įmano, jog s.eatelitas iau bus 
iššovė sausio 31 dieną. Jis ;žuvęs. Jie kalba apie greitą 
— plonutis, apie šeGų colių kito paleidimą.

5 dieną,

I jog reikės $2,075,000,000 ke- j po pašalinta 1.6 metų moki
nių darbams, bėgyje atei- į nė Miss Parker. Ji nuola- 
nančių 17 metų. D. Palmer į tos priekabiavo prie negrų, 
sako, kad yra planai nuties-; v , .. . „ . 'pat, kaip ir pirmasi,. , Kada ts tos pat mokyklos 1ti 820 myliu namų auto ; v , 1 - ŠT. oi rUnį Į buvo pasalinta negre Miss.

I Brown, tai Parker dar dau- 
I gi a u persekiojo kitus neg
rus mokinius. Ji pasigūmi- 

“One down— 
ir kaišiojo tą 

negrams studen
tams po nosimi.. Dabar jos j 
tėvas rėkia, kad mokykloje! 
jo “dukterį negrai ir moky-J 
tojai nukryžiavo jo.”

Bet jis sako, kad pati
valstija negalės to' atlikti, n0 plakatą: 
jeigu federalinė valdžia ne- eight to go! 
prisidės su pinigiška pagal- plakatą

apię Amerikos istoriją.* :
Tikėsite, ar ne, bet tiktai de

šimts jų žino, kad mes turime 
tokį dalyką kaip Teisių Eilių!

Negalima nesutikti su ponia 
Rooseevltiene, kai ji sako: tai 
pasėka antikomunistinėj isteri
jos. žmonės, kurie viešai -kal
ba apie Teisių Eilių, yra apšau
kiami komunistais ir tupdomi į 
Lalėjimą.

Tuo būdu mokytoja! ii’ stu
dentai bijosi studijuoti Konsti
tuciją ir apie ją kalbėti.

Kadangi Italijos teismas pa
ėmė ir nubaudė vyskupą Pietro 
Fiordellį kaipo šmeižiką, labai 
supyko popiežius Pijus XII. 
Taip supyko ant visos valdžios 
ir visos Italijos, jog net atsisa-

Lebanono žmones 
nori vienybės

Beirutas, Lebanonas. — 
Egiptas ir Sirija, sudaryda
mos vieną Jungtinę Arabų 
Respubliką, paveikė Leba
nono gyventojus. Nepai
sant to, jog Lebanon o val
džia pasisakė, kad ji bus 
“neutrališka”, nesidės nei 
prie vienos arabų sąjungos, 
bet žmonių ūpas pakilęs, už 
vienybę su arabų respubli
ka. Lebanonas yra prie 
Viduržemio jūros 'ir rube- 
žiuojasi su Sirija. Jis užįma 
3,500 ketvirtainių mylių

Nesuderinamas yra 
jų nusistatymas

Cape Canaveral. Fla. •— 
Dienraštis “The Jackson
ville Journal” pas k e 1 b ė , 
būk ties Cape Canaveral sa
la randasi sovietinių sub- 
marinų. Tuojau pora desėt- 
kų Amerikos karinių laivų 
is i skubino jų ieškoti.

Amerikos politikai skel
bia, kad per 500 mylių jū
ros priklauso Amerikai.

Bet Genevoje, kur eina 
jūriniu klausimu konferen- 
ei ja, Jungtinių Valstijų at
stovas reikalauja, kad kitos 
šalys nesisa vintų jūrų to
liau kaip tik tris mylias 
nuo krašto. i

ke savo 82-ro gimtadienio pa- plotą ir turi 1,200,000 gy- 
minėjimo! ventojų.

■diametriškai ir arti šešių 
ipėdų ilgio. Svėrė tik 31 sva- 
įrą ir pusę.

Galima suprasti, kad jis 
'arba sudegė oro erdvėse, 
I arba susprogo. Komandie- 
įi'iai sako, kad ims kelias 
dienas laiko, kol jie sužinos, 

i ar antrasis satelitas iškilo 
• reikalingą aukštumą ir 
skrenda aplinkui žemę, ar

.prasti, kad jie daugumoje

Atro-

junga priima jų reikalavi
mą, tai pastarieji suranda 
kitas “kliūtis.”.

Dabar Washingtone vieni 
sako, kada “Sovietai yra 
pralenkę Ameriką raketų 
ir s.putnikų gamyboje, tai 
mūsų šaliai neparanku eiti 
i derybas”. Kiti sako, jeigu 
bus taikos reikale susitar
ta, “reikės mažinti apsi
ginklavimą”, o

Popiežius piktai 
baus teisėjus
•» » ’ .

; Roma. — Popiežiaus laik
raštis “L’Os.servatore Ro
mano” paskelbė, kad asme
nys, kurie apsiyeda civili
niai, automatišką! save iš-Hr amunicijos j 
meta iš katalikų hįlių. I pelnų, o taipgi didins ir ne-

Taipgi paskelbė, kad tei-; darbą.
sėjai,, kurie elgsis kaip tas -----------------

is, supran- 
ant ginklų 
gamintojų

Mokslininkai nori 
kataliku bažny- pasaulinės taikosDaugiau dar .nori 

pinigy ginklams
Washingtonas. — 

do, kad kariniams vadams
iš Pentagono niekados ne
bus gana pinigų. Gynybos, 
sekretorius McElroy pa-’pi « 
skelbė, kad reikalaus is^hrySlCf SlltlKO SU 

S3SS.’‘ jUAW reikalavimais
Tuo pat kartu generolai i Detroit.—Chrysler Corp,

sako, kad dar “bus maža”.! sutiko patenkinti darbinin- 
Jiems reikia ne mažiau kaip , kų unijos reikalavimus ir 
tri jų bilijonų dolerjų prie j pasirašė kontraktą. Darbi- 
dabartinių karo išlaidų. Tei-' ninkai dirbs po 40 valandų 
singai rašė Aukščiausiojo (į savaitę. 
Teismo narys William*.ko, kad 
Douglas, kad mūsų šalies'darbo __ r ________f
reikalai jau pateko į;m:lita- ^Atleisti iš darbo gali gauti 
ristu rankas, v

kūpą už šmeižimą, bus at
skirti nuo ] 
čios. .

Išeina, kad popiežius el
giasi kaip viduramžiais, talpino profesoriaus Jogoro 
Toks popiežiaus pasielgimas 
pate'sinabet kokį kunigijos 
žingsnį prieš kitus žmones.

Maskva. — “Pravda” pa-

Unijos vadai sa- 
geriau atleisti iš 

perviršį darbininkų.

nedarbo apd raudą, o dir-

Kurčatovo straipsnį apie 
atominę energiją. Autorinę 
yra Tarybų Sąjungos Moks-, 
lų Akademijos vedėjas. Jis ' 
rašo, kad jo patyrimas susi
rašinėjime su mokslininkais 
užsienyje, ir Amerikos 
mokslininkų reikalavimai 
sulaikyti atominių ginklų 
bandymus aiškiai rodo, kad 
visur mokyti žmonės nori 
taikos.

Tarybiniai ir kitų šalių 
mokslininkai nori, kad ato
minė jėga būtu naudojama 
žmonių gerovei., o ne jų 
naikinimui.

TURKLJA GINKLUOJASI
Ankra. — Didžioji Tau- 

tine Taryba nubalsavo, kad 
kariniam pasipuošimui bū
tų išleista $1,620,000,000. 
Tokiai šaliai, kaip Turkija, 
kuri labai atsilikus okono* 
miniai, tai skiriamos dide
lės lėšos karo reikalams.

Damaskas, Sirija. — Pra- yra geriau,, negu kad visi 
ne-a, kad Kuwaito sultanas dirba nepilną savaitę ir 
yrą prielankus įstojimui į gauna nepilną algą.
Jungtinę Arabų Respubli- Pirmiau pas Chryslerį 
ka; Kuwait užima tik 6,000 dirbo 108,000 darbininkų.

‘ ’ - apie 80,000,
bet yra turtingiausias pa-'tai dar bus atleista iš dar- 
šaulyje aliejaus šaltiniais. J bo apie 18,000.

Leipcigas, Vokietija.
Anglų biznieriai tariasi
Rytų Vokietijos atstovais 
prekybos reikalais. Anglai 
nori pasirašyti sutartį pre- ketvirtainių mylių plotą, > Dabar dirba 
kybai, kuri į metus siektų ’ ' ‘ ’ * '
$28,000,000 vertę.

su
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KOVO 8 DIENA yra Tarptautinė Moterų diena. Šia 
dieną, be kitko, pasaulio moterys dar ir dar kartą tars 
žodį už taiką, pareikš protestą prieš tuos, kurie propa- 

. guoja naują karą.
Amerikoje šiuo metu pradėjo siautėti nedarbas, de

presija, kuri skaudžiausia atsiliepia į šeimininkę, į vai
kų motiną, į jos šeimą. Visa tai verčia moteris kartu su 
vyrais darbininkais kpvoti už bendruosius darbo žmonių 

• reikalus ir už taikai

^KoA kcL taio it idko^ ^ ^eiltro ir ^UOPO reikalai
t fv”' ' 145 kuopos finansų sekre- niūnas yra pasitraukęs išpasitraukęs iš

VASARIO MENESIO ĮVYKIAI
ŠIŲ METŲ VASARIO MĖNESĮ buvo daug svarbių į 

įvykių. | Vilnius.
Francūzija paskelbė, kad ji iš naujo įtvirtino Man- Taip, klerikalai 

žino liniją, o sausio paskutinėmis valandomis į erdves i ‘<]aįsvintojai” buvo 
buvo paleistas amerikinis satelitas “Explorer”. įve ra^.

Egiptas ir Sirija sudarė bendrą valstybę -f- Jungtinę Į s]įaityti’ 
Arabų Respubliką.

z Jordanas ir Irakas susijungė į Arabų Federaciją.
Pekine atsidarė Kinijos Liaudies Kongresas, kuria

RAŠYT. KAZYS BORUTA O. šiugždienė: 
PROTESTUOJA

Žymus Lietuvos rašytojas 
Kazys Boruta pareiškia:

Susipažinęs su Čikagoje lei
džiamo laikraščio “Draugas” 
pranešimais ir recenz i j o m i s 
apie mano apysakos “Baltara- 
gio malūnas” inscenizavimą su 
c k z i stoneionalistinčmis inter
pretacijomis ir reklaminėmis 
insinuacijomis bei provokacijo
mis, turiu pareikšti griežčiau
sią protestą prieš mano veikalo 
iškraipymą ir piktam panaudo
jimą. . .

“Balta ragio malūnas” buvo 
parašytas kaip rąūsų krašto 
p r a e i t i e s padavimas, nieko 
bendra neturįs su keistais pra
simanymais ir uriklauso mūšų 
literatūros palikimui. Dabai' 
jis paruoštas - naujai laidai 1 ir 
Lietuvos kinostudijOs filrriuii 

j Manau, kad tokiu 'būdu bus ge
riausiai užkirstas kelias viso- 

. kioms provokacijoms.
Kazys 1 Jo vata

ir kiti 
pasišo- 
Borutą 
savu, o 

i jo veikalą “Baltaragio m’a- 
i lėnas,” savaip “sutaisę,” iš-

geru” ’ir

Knygojc spaus
dinami P. Ulevičiaus ir L. Val
basio apsakymai, A. Vaivutsko 
apybraižos, Kapso Sūnaus eilė
raščiai, A. Zoko vaizdelis, P. 
Moncevičiaus pasakojimas “E- 
migranto nuotykiai’7 ir kt. 
“Toli nuo Tėvynės” puslapius 
puošia dailininkės S.. Veivery- 
tės iliustracijos. Knygą suda
rė K. Valensas.,

LAI JIE šMĘižiA, O LIE
TUVA PROGRESUOJA .

Vasario1 12 d. Vilniaus 
Tiesa, Pašydama apie Lie
tuvos Komunistų Partijos 
X-ąjį suvažiavimą, prime
na1: '

M ūsų lai mė j linai y ra tok i e 
Įžymūs, jog1 jų Uiebepajėgia nu
neigti ir priešai. Dar tebe- 
šnypščia įvairūs, gyvatynai, ku
ine tebėra išsŲaikę JAV ir Va
karų Vokietijoje, ir iš. kuriu 
hitlerininkų .samdiniai ir savo 
tautos budeliai taškosi nuodin
gomis scilėmis, šmeižia, kirši
na. Tačiau argi tai tas pats 
balsas, kuris buvo prieš keletą 
metų? Neapykanta Tarybų val
džiai, žinoma, nesumažėjo, ta
čiau dargi priešai yra priversti 
pripažinti, kad gyevnimas Ta
rybų Lietuvoje diena iš dienos 
išmuša 'iš po kojų pagrindą, su-

torius C. Marcinkus pri
siuntė duokles už 1958 m. 
ir rašo: 53 nariai pasimo
kė jo už šiuos metus ir dar 
keletas yra, kurių nepaga
vau. Tai dabar leisimės į 
darbą dėl gavimo naujų na
rių, turime nusistatymą, 
kad mes jų gausime. Se
kanti draugai aukavo kny
gų fondan: Jonas Žekas 
$3.00, Jurgis Šidlauskas 
$1.00. ' \ .

Hollywoodieciai turi gra
žią pradžią, taip ir reikia. 
Lauksime iš draugų didžiai 
gražios ateities.

36 kp. finansų sekre
torius m. Bacevičius rašo: 
Du mūsų kuopos’ nariai ap
sigyveno Floridoj, o du mi
rė. Kiti gyvena Gary, Ind., 
neturėjau progos ‘ susieiti. 
Ten tikimės atgaivinti bu
vusią kuopą. . ;

Gerų pasekmių dėl kuopos 
a t n a u j i nimo Gary, Ind.

kraipę, kai kur Amerikoje; riaikina jų svarbiausius argu-
.me dalyvavo 1,226 delegatai. Vyriausybės vadai raportą-į bandė scenoje statyti. Ra- mentus. Jie paltys jaučia, kad 

i..... didelių šytojas, tai pastdbėjęs, kaip į baigia nykti jų .įtaka ne tikvo, kad šalis padarė per penkerius metus labai 
atsiekimų.

Vasario 5 d. amerikiečiai antru kar
matom-e, prieš • tokią* “lais-! Lietuvoje, bet dargi ir užsieny- 

sa U valią, prieš' • l i v • M i”1 žygi —
tu bandė paleisti vintojų” sa U valią, prieš j e, kur nuo jų taip pat vis la- 

į erdves “Avangardą”, bet supleškėjo raketa ir sudužo I kiaulišką jų “žygį” protes-lhiau atsimeta jų buvę šalinin- 
Į tuoja. Ir gerai daro! I kai.

m , ...... . į Negalėdami. Lietuvos
Tenka pi įminti, jog Ka-, Į.jall(:]^aį kitaip pakenkti, 

ųoju metu i visoicio ' plauko “laisvinto- 
į jai” -užkinkė J. Balkūną, 
i kad .jis ■ šauktųsi ,įf dievą^ 
'prašant naujo karo. Balko
nas taip ir daro: keikda
mas, , bjaurėdamas Tarybų 
Lietuvą, i jis rėkia: už ...naują 
karą, nes, esąį fik su. jo pa^, 

: galba; būsią>igalima I “iš!ais-i 
vinti” Lietuvą,. atiduodant 
ją;kapitalistams, ir >, dvąri- 

i njn)<anps. . .... . , : <
_ U Kai “laisvintojai” dūksta, 

.įspėjimą tie,’ kurie'rėkia, tai Lietuvos liaudis 
vis naujus r naujus lamė- 
jmus pasiekia. Tai yra pri
versti pripažinti ir patys 
“laisvintojai.” Tai pripa
žinę, jie dar* kvailiau siun
ta. ' . .

“Avangardas”.
Bedarbių apdraudų biuras iš Washingtono pranešė, I 

kad per mėnesį laiko bedarbių skaičius paaugo 1,120,000. ■ 
Viso buvo žinoma 4,500,000 bedarbių šalyje. Prekybos ! fj‘ap<y rašo.Neužiloo išeis 
sekretorius Weeks numatė, kad vasario pabaigoje ' bus i j0 naujas veikalas;roiuanaš 
jau 5,000,000 bedarbių. Taip ir buvo. ■ • kai'd laiku, vaizdžiai ]Sa-;

Francūzija barbariškai užpuolė • Tunisijoje Sakiėt-1 sak()jas apie hitlerininkų 
Sidi-Youseff kaimą, kurį jos lėktuvai sulygino su žeme.; žvėriškus’ daibtis T ar yb ti 
Užmušė 68 civilinius žmones, sužeidė daugiau kaip 100 Lietuvoje. 1 \ 1
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212 kuopos fin. sekreto
riaus vietos, 
susirinkime
rinktas užimti fin. sekreto^ 
riaus vietą.

Gerai padarei, drg. S. Ra- 
duši. Darbščiu vyru drau- 
gijai labai reikia. Duodu 
jums kreditą.

25 kuopos fin. sekretorius 
P. Paserskis rašo: Drg. Že- 
mačio vietpje tapau išrink
tas. ūžipiti 25 kp. fin. sek
retoriaus vietą. Todėl nuo 
dabar visi susirašinėjimai 
tarp centro ir 25 kuopos 
bus vedąmi per mane.

188 kuopos: Gerb. LLD 
sekretoriaus K. B. Depsas: 
Šiuomi pHšiunčiu už 17 na
riu duokles. Malonėkite 
prisiųsti pakvitavimą drg. 
A. Varaneckienei, finansų 
sekretorei.
kuopos iždininkas P. Gus-, 
taitis. ■

Labai smagu matyti, kad 
draugai, būdami draugijoj, 
paduoda ranką reikalingu 
momentu. Tada organiza
cijos reikal’ai-eina tvarkoje.

19 kuopos fin. sekretorius 
J. M. Kaminskas rašo: 
Gerb. drauge! Šiame laiš- 

už $61.25. 
už 42 narius. 

Toliau bus daugiau. Su 
naujais nariais nekaip se
kasi. Drg. L. Prūseika gau
davo, bet kas gi kitas tą ga
li padaryti? Prūseika ser
ga, dabar randasi ligoninė
je, labai pamažu eina ge
ryn. Visi lauktume jo sU-! 
sveikimo.

11 kuopos fin. sekretorius 
J? Jaskęvich rašo:' 'Čia ra
site; čekį už, narių duokles; 
tai bus 56J hhrių duoklės; 
vėliau 'prisiųsiu daugiau: 
Širdingai ačiū jums; drg. J.

Dabar kuopos 
aš tapau iš-

Apie radarą
z

žodis radaras yra sutrum- 
pinimas: “Radio Detection* 
Ranging,” kas reiškia: su * 
radijo pagalba surasti ir at
stumą išmatuoti. Ir tatai 
atlieka radijo bangos. ‘

Kiekvienas įtaisas saika- 
vimui tolio ir -^aikto sura
dimo yra paremtas tuo 
principu, kad siu n č i a m a 
banga šviesos ar radijo tu
ri atsimušti į tavo klausą.

Sakysime, jūs naktį turL 
te elektrinę šviesos lempu
tę. Jūs paspaudėte mygtu
ką, lemputę sūkaliojate. Jei 

i aplinkui yra tuštuma, tai 
matote tik tolyn krintančią 
šviesos juostelę, kuri laips
niškai dingsta. Bet štai 
šviesa surado medį, akmenį 
ar kokį gyvūną. Ji atsimu
šė ir momentaliai surasto 
objekto paveikslas yra prieš 
jūsų akis.

senelių; moterų ir vaikų. Tas prieš ją sukėlė arabų tau
tas. • . • .J

Jungtinėse Valstijose siautė dideli \ šalčiai, ’sriiėgo 
pūgos ir audros. Nuo. jų žuvo virš 200 žmonių. ^Medžiagi
niai nuostoliai labai dideli. Floridoje vien citriniai sodai 
turėjo apie $30,000,000 nuostolių.

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika ir Kini
jos Liaudies Respublika pasiūlė Jungtinėms Valstijoms 
ir kitoms šalims ištraukti savo armijas iš Pietinės Korė- 

. jos. Kinija pažadėjo ištraukti iš Šiaurinės. Kinijos vy
riausybė vėliau pareiškė, jeigu kitos šalys ' ir neis prie 
šių žingsnių, tai ji savo armi jos dalinius vis vien ištrauks 
iš Šiaurinės Korėjos, kad sutvirtintų taikos reikalą.

Lenkijos vyriausybė pakartotinai siūlė, kad būtų 
sudarytas Centrinėje Europoje neutrališkas ruožtas, ku
riame nebūtų laikomi atominiai ginklai, ir kad iš jo bū
tų ištrauktos svetimų valstybių armijos. Į tą zoną turė
tų įeiti Lenkija, Čekoslovakija, taipgi Rytų ir Vakarų 
Vokietijos. ‘

Prezidentas Eisenhoweris pasiūlė Kongresui, kad 
paskirtų $3,900,000,000 Amerikos talkininkų pagalbai, 
“jų padrąsinimui kovai prieš komunizmą”.

Kongresas pridėjo Amerikos karinėms išlaidoms 
dar $1,400,000,000.

Virš 2,000 mokslininkų, organizuotų į Federation of 
American Scientists įteikė Jungtinėms Tautoms dekla
raciją. Reikalauja tuojau sulaikyti atominių ginklų ban
dymus ir laikyti taikos reikalais viršūnių konferenciją.

Tarybų Sąjungos komunistų vadas Chruščiovas pa
reiškė: “Mes norime tik taikos, o daugiau nieko... Bet ir 
bauginimų nebijome... Užsienio imperialistų jėgos ir grū
mojimų politika, siunčiama mūsų adresu, yra tuščia... 
Mes galime sutriuškinti bet kokį prieš mus pasikėsini-1 
mą... Mūsų sputnikų paleidimas parodo, kaip tarybiniai 
mokslininkai yra toli nužengę pirmyn”.

Indonezijoje užsieniečiai sukurstė kai kuriuos reak
cininkus. Jie Sumatros saloje pasiskelbė “valdžia”. Bet 
įvykiai rodo, kad Indonezijos liaudis išsilaikys vienybė
je — nepasiduos kurstytojų planams.

Kada Jungtinėse Valstijose yra didelis nedarbas, 
kuris milijonus piliečių ir jų šeimas padeda į varginges
nį gyvenimą, tai turčiai ir jų korporacijos skelbia, kad 
J.957 metais turėjo didelių pelnų. Štai tik keletas pavyz
džių :

Bethlehem Steel Korporacija uždirbo $191,025,933.
> Continental Oil Ko. pasidarė $45,700,000 pelno.

Atlantic Refining Ko. pelnė $35,670,000.
tx Sun Oil Ko. turėjo pelnų $47,492,000.

Armco Steel Korporacijos pelnai siekė $55„044,000.
Ford Motor Ko. paskelbė, kad pelno turėjo $282,- 

800,000.
Chrysler Korporacijos metinis pelnas buvo virš 

$100,000,000, — Šerai pakilo po $13.75.
Tokie, suglaustai, yra vasario mėnesio įvykiai.
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KODĖL KRIKŠČIONYBĖ 
SMUNKA? '

Liaudies Balse skaitdnie* 
’ ■ i.;šiomis dienomis gavo gražią 

pastabą ir
vis skųndžiasii, kad krikščiony
bės įtaka smunka, kad “Vakarų 
demokratijai” pavojus nuolatos 
auga. Tą įspėjimą padarė Ma- 
draso Krikščionių. Kolegijos is
torijos profesorius, Dr. Chan
dra n Devaiiensen.

Kalbėdamas Toronte, jis pa
reiškė, kad didžiausiomis kliū
timis krikščionių Įtakos pliti-j 
mui yra Vakarų atsidavimas jė
gai, garbinimas turto ir rasiz
mas.

Ir iš tikro, juk ne veltui at
sirado posakis: “Melskis ir pa
duok amuniciją.” Visi vakarie
tiški krikščionys šiandien savo

Straukienė aukojo $3.00. 
Didis ačiū jums, Agnes. 
Jeigu visi draugijos nariai 
po biskį aukotų, tai centro 
iždas daug geriau stovėtų 
negu dabar.

66 kp. sekretorius P. Rin-lkė rasite čekį 
kevich rašo sekamai: Čia|Tai duoklės 
rasite money orderį už $10- 
85. Senas naiys atėjo ir už
simokėjo už praeitus trejus 
metus ir dar baudos pridė
jo 85 c. Drg. A. Apcėnka 
taip padarė, kad nebūtų 
pertraukos prigulėjime prie 
draugijos. Matote, kokį pa
vyzdį duoda ir kitiems, ku
rie buvote pertrauką ryšius 
prigulėjime prie draugijos. 
Pagirtinas draugų nusista- 
tmas, ačiū jums. -. i .

85 kp. fin..sekretorius>A. 
P.. Dambrauskas prisiuntė 
duokles UŽ 195$ ni:e,t.u3, ir 
rašo, i kad jią apšyietos sri
tyje jąu per apie 40 męfų 
dąrbuojasj. Geras pavyzdys 
tiems, kurie sulaukę 65 Kie
tų jau kalba esą per seni ar
ba negalį darbuotis del se
natvės.

212 kp. fin. sekretorius 
S. Radusis rašo: Gęrb, K. 
Depsas, aš manau,; kad- jūs* 
jau žinote, kad drg. P. Ja-

Draugiškai, 188j Panašiai veikia ir rada
ras. Jis siunčia į erdvę ra
dijo bangas. Kol jos nie
ko neranda, tai jos taip ir 
dingsta. Bet jeigu jos rado 
lėktuvą; tai bangos atsimu
šė į jį, jo “paveikslas” grį-? 
žo į radaro stotį, kur ai^t1 
tam tikro prietaiso lėktuvas 
jau matomas. Tie prietai
sai parodo, kiek lėktuvų, o 
saikavimo prietaisai rodo, 
kuria kryptimi ir kai]) grei
tai jie skrenda.

Washington's. — Mirė F. 
Dearborne, sp'ecialis Eisen- 
howerid patarėjas. Jis bu
vo tik 45 metų.;

Tokiu būdu knygos jiems 
išsidntinėti negalima. Todėl 
dar sykį raginu tuos pasi
likusius' su duoklėmis na
rius: prisiųskite $2; o kny
ga'tuojau pasieks jūs*ų na
mus.' 1 1 ' ■ • - • J

Jackevičiuj Kast link anglų į . štai vk.urįą nariai aukojo
kalba knygų,- turėkite biskį 
kantiybės; trumpoje, ateity
je centras gauątų knygų, 
tai visi galės gauti.

Kurie nariai buvo užsimo
kėję už 1957 metus, tiems 
knyga “Gydymo istorija” 
jau pasiųsta ir, žinoma, jie 

’škhito'ir 1 džiaugiasi. ’ Bet 
dar nemažas skaičius- jų yra 
nemokėję už 1957 metus.

į knygų: fondą: . JĮ Dainius 
$5.75, R: Žemaitis $2.00, J; 
Sirvydas $2.00, J. Gutaus
kas. $1.00, F. Žėvis $1.00,1 Pr 
Adams $1.00, S. Gaspard 
$1.00, J. Kandrot $1.00,, 
S. Tvarijonas =$L , i-.d

LLD Centr. Sekr. ’ 
G? .f į 7G B: Depsas 
d 16-12- Atlantic- AVe. ;> 
Richmond Hill 19, N. Y.

Grožines literatūros leidimas Lietuvoje 1958 metais
Rašo J. ČEKY S

230 leidinių numatė 1958 
metais i š 1 e i s t i Lietuvos 
Valstvbinė, grožinės litera- 

atrama skaito jėgą, ginklą. Va- tūros. leidykla. Jau atiduo- 
karu demokratijos ir krikščio-1 ta rinkti daugiau kaip 60 
nybes gynėjai apjuosę pasauli j leidinių. Jų tarpe: I. Simo- 
militarinėmis bazėmis. 11 ai tytės raštų antras ir tre-

. šimtai, milijonų kolonijų ir 1 * 1
pusiau kolonijų žmonių veržia- ■ 
sj į laisvę, bet jiems a 
krikščioniškais ginklais, šimtai 
milijonų kenčia alkį, bet tuom 
pat sykiu pinigai Mokami,' kad 
būtų mažiau auginama javų, 
mažiau auginama gyvulių.

Puiki demokratija ir krikš
čionybe. ;'.. : ' , •

2 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., kovo (March) 7, 1958

šių dienų italų rašytojo A.‘ 
Moravio “Romos apsaky
mai” ir daugelis kitų.

Vaikai ir jaunuomene
1958 metais bus išleista 

apie 80 kūrinių vaikams ir 
jaunuomenei. Pusė šių kny
gų — originali literatūrą. 
Patys mažieji gaus spalvo
tas knygutes: J.„ Avyžiaus 
“Mažos pasakos mažię^ 
siems,” A. Baltrūno “Linas 
ir Valentinas,” J. Marcin
kevičiaus “Grybų karas/'; J, 
Šukio “Apie vaikelius -- 
baltus žirnelius” ir kt. , 

* . f s • , •s!
Mokytojas J> Lapenis, ku

rio pirmoj i knygutė —• 
“Maištininkas” — buvo iš- 
____ ___ . __ , W c»vr* 
siminimuose įdomiai pasa
koja apie 1918-1920 metų

mai, kuriuose surinkta. įžy
miojo revoliucinio veikėjo 
grožinė kūryba, atsimini
mai, literatūros kritikos 
straipsniai ir kiti jo 
straipsniai. Bus išleisti B. 
Pranckūno straipsniai apie 
literatūrą, V. Galinio mono
grafija apie rašytoją A. 
Venclovą, J. Lankučio “Lie
tuvių dramaturgija” ir kt.

Ruošiamas spaudai la
biausiai paplitusių lietuvių 
patarlių ir priežodžių rin-

Gira — romaną “Voratink
lis siūbavo be vėjo.” Ruo
šiama spaudai K. Borutos 
apysaka apie fašistų nužu
dytą skulptorių V. Grybą, 
taip pat knyga “Medžio ste
buklai.” Bus išleistas poe
to J. Marcinkevičiaus nau
jų eilėraščių rinkinys ir ne
seniai iš Pietų Amerikos 
grįžusio poeto L. Valbasio 
eilėraščiai. > ■ -

Daug dėmesio bus skirtai 
memuarams. Išeis iš spau
dos dailininkų A. Žmuidzi
navičiaus ir'K. Šimonio at
siminimai. ;Savoatsimim- 

ualiosios1 bei .verstinės litė- ™us aP^e darbą. lietuvių 
ratūros kūriniu.

Išeis .iš; spaudos L* Rėzos I —p« . 1 ♦ 1 4. • — *, . . T" i

čias tomai, A. Vienažindžio 
“Rinktinė,” j kurią įtraukti 

žinomieji šio poeto kū- 
c riniąų J. RaUkšteliO roma

nas apie mpkytpjų gyveni
mą buržuazijos viešpatavi
mo metais —- ‘/Pirmieji me
tai”, V. Reihierio eilėraščių 
rinkinys iy daug kitų origi-

GRĮŽUSIŲJŲ KNYGA
“Tėvynės Balsas” rašo:
Ilgus metus išgyvenę emigra

cijoje, daug lietuviu grįžta į sa
vo gimtąją tarybinę tėviškę. 
Pastaraisiais metais ypač daug 
mūsų išeivių reemigravo iš 
Pietų Amerikos šalių.

Šiomis dienomis iš spaudos 
išėjo grįžusiųjų lietuvių kny
ga “Toli nuo Tėvynės,” kurią 
išleido Valstybinė politinės ir 
mokslines literatūros leidykla. 
Knygoje išspausdinti įdomūs iš 
Argentinos grįžusių A. Tamo
šiūno, D. Jakubonio, P. Paraš- 
čjako, J. Janušonio ir kt. atsi
minimai. Apie savo klajones, 
ieškant darbo emigracijoje, pan 
sakoja Brazilijoje gyvenusios 
moterys K- žulcauskaitė, A. 
Bendžiuvienė, J, Kliučin^kienė,

; operoje skaitytojams pap‘a- 
! sakos solistas A. Sodeika.

Liaudies meno albumai
■ ■ * '4 ,■ ; ■ , 

Lietuvių liaudės menui 
populi arizuoti bus išleisti 
2—Grožinės literatūros

“Tautpsakos .>v rinktinė,” L. 
Skabeikos ripk.tiniai raštai, 
V. K r ė v ę S ; “Raganius,” 
iliustruotas dailininko V. 
Galdiko. Graviūromis, S. 
Vaineikienės, romanas 
“Grafas ir jįponės,” Mairo
nio “Pavasario balsai” ir 
kt. / . f :

Nauji kūrėjai
Daug bus išleista ir lie

tuvių tarybjftių rašytojų 
kūrinių. Rašytojas A. Balt
rūnas baigia: savo romaną 
“Tolimi keliai,° A. Gricius 
—apsąkyniu ‘rinkinį “žmo- 
nėš/,: A?:: feudaitis-Guzevi- 
čiūs a^kymų rinkini 
TTamsi Y- SWjos
; -•■•.lt < i i I Ir.;.™?!. • • i’.;. į'.,i v.",I,.,; V

Nepamiršti ir Amerikos 
lietuviai

Iš Amerikoj gyvenančių 
lietuvių rašytojų kūrinių 
bus išleistas pažangiojo pa
šytojo, visuomenės veikėjo 
Jakščio - Seno Vinco apsa- 
kymų rinkinys, Amerikos 
lietuvi)] poetų Jasilionio, 
Kaškaičio ir kitų poezijos 
antologija, A. Margerio ap
sakymai “Čikagos šešėliai.” 

Numatyta išleisti dau
giau kaip 20 veikalų, skir
tų literatūros kritikos, tau
tosakos ir liaudies meno 
klausimams. Bus išleisti 
pirmieji trys V. Mickevi
čiaus - Kapsuko raštii to-

“ "MaiscininKas nuvo is*
trys liaudies meno albumai, leista 1957 metais, savo at>
į kuriuos, bus įtraukta kera
mika, skulptūra ir medžio 
raižyba.

Įvairi yra verstinės lite? 
ratūros tematika. Skaityto
jams pageidaujant, pakar
totinai išleidžiama L. Tols
tojaus “Ana .Karenina,” 
bus išleista A. Gerceno “Ap
mąstymai ir tai, kas buvo,” 
S. Sergiejevo - Censkio “Se
vastopolio kovų metas,” A. 
Vinogradovo “Trys laikų 
spalvos.”

Iš užsienio rašytojų veika
lų bus išleista G. Flobero A. Diuma, Žiulio Verno,' D; 
“Ponia Bovari,” T. Draize- Londono, L. Busenaro kur# 
Ho “Sesuo Keri,” garsiojo niai. . '

Atskirais leidiniais išeis 
lietuvių liaudies pasakų ir 
mįslių knygos vaikams.

O. Lutsas savo knygoje 
“Vasara” toliau pasakoja, 
kaip gyvena vaikai, su ku
riais skaitytojai susipažino’ 
iš to paties autoriaus kny
gos “Pavasaris,” išleistas 
1957 metais.

Bus išleisti Dž. RodajHo,
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ĮVAIRUMAI
Vasario 23 diena— 
Taryb. armijos diena

Kiekvienais metais Tary
bų Sąjungoje vasario 23 
dieną mini gynybos jėgų 
dieną. Kodėl toji diena yra 

► tokia?
1918 metų vasario 18 d. 

kaizerinė Vokietija sulaužė 
su Sovietų Rusija Brest- 
Litovske taikos sutartį ir 
užpuolė jaunutę tarybinę 
respubliką tikslų ją sunai
kinti. v

Senoji caristinė armija 
jau buvo pakrikusi. Sovie
tų Rusiją nedaug dar tu
rėjo ginkluotųjų jėgų. Bet 
i Lenino ir valdžios šauks-] 
mą karštai atsiliepė buvę 
kareiviai. J kelias dienas 
P e t r o g r a de, Maskvoje, 
Smolenske ir kitur susior
ganizavo dešimtys tūkstan
tių kovotojų.

^Vasario 23 dieną apie 40,- 
000 tarybinių kovotojų su
mušė kaizerininkus Pskovo 
srityje, o 25 dieną išvijo 
juos iš Pskovo miesto.

Vasario 23-24 dienomis 
ir prie Narvos tarybiniai 
kovūnai įveikė kaizerinin- 
kų jėgas. Apie tą. patį lai
ką sovietiniai armijos dali
niai sudavė priešui smūgi 
ir Baltarusijoje.

Kaizerininkai manė, kad 
jiems bus lengvas k a r a s 
prieš Sovietų Rusiją. Gavę 
pirmuosius smūgius ir su
žinoję, kad visoje taiybinė- 
ie šalyje organizuojasi ar
mijos daliniai, tai taikėsi.

Kovo 3 dieną Brest-Li- 
tovske buvo pasirašyta tai
ka. Tiesa, ji buvo sunki 
Tarybų Rusijai, bet Leni
nai ir kiti vadai žinojo, kad

Jau 100 metų sukako 
“vagių gaudytojui”

Kiekviena didesnė biznio 
Įstaiga turi taip vadinamą 
“Burglar Alarm” įrengimą. 
K a d a savininkai užtaiso 
prietaisą, tai, jeigu vagis 
atidaro duris, paliečia lan
gus, ar saugos spintas tai 
prietaisas pradeda be su
stojimo mušti į skambalą.

Skambalo garsai sklei
džiasi aplinkui . Tai atkrei
pia policijos ir eilinių pilie
čių atidžią. Tai geras prie- 
tąisas.

Šį prietaisą išrado Edwin 
Holmes, Bostone, 1858 me
tų vasario mėnesį. Tai bu
vo pirmasis elektros jėgos 
Įrengimas, kuris saugo šim
tus tūkstančiu biznio ištai
gu.

1857 metais Augustus 
j R. Pope, iš Somerville, 
į Mass., buvo taipgi padaręs 
I panašų įrengimą, bet šis 
įveikė tik su magneso prie
taisais. Pope buvo savąjį 
užpatentavęs, tai, kad nebū
tu keblumo — Holmes nu
pirko Po patentą ir pradėjo 
gaminti prietaisus.

šiemet minėjo 100 metų 
sukaktį nuo' “vagių gaudy
tojo” užgimimo. Dabar vien 
New Yorko mieste yra 16,- 
000 tokių įrengimų.

kaizerizmo galas netoli. Ir 
kai tik rudenį Vokietijoje 
iškilo revoliucija, Sovietų 
Rusija likvidavo Brest-Li- 
tovsko taikos sutartį.

Štai kodėl tarybinės armi
jos daro jėgų peržvalgą va
sario 23 dieną. Vasario. 23 
diena skaitoma Tarybinės 
Armijos diena.

Anglų generolai ir 
admirolai—“pašos”

Per šimtus metų Anglija 
kenkė Rusijai. Tam tikslui 
ji panaudodavo Persiją, Af
ganistaną, o dažni ausiai 
Turkiją. Anglų generolai 
ir admirolai organizuodavo, 
lavindavo ir komanduodavo 
turkų armijos ir karo laivy
no jėgas.

Bet, kad turkai į juos 
žiūrėtų, kaipo i “savus,” tai 
anglų generolai ir admiro
lai turkiškai vadinosi “pa
šomis,” kas turkų kalboje 
reiškia komandieriai.

Pastaraisiais laikais Ring
ių generolas Sir John Ba- 
got Glubb buvo pasiųstas į 
Jordaną jo armijos koman
davimui. Jis ten vadinosi 
jau tik Glubb paša.

Bet jis įkyrėjo jordanie- 
čiams.. Nepaisant, kad jis 
dangstėsi “pašos” vardu, 
Glubb paša iš Jordano bu
vo išvarytas.

Kambarių vėdinimas
Kai kurie žmonės retai 

vėdina kambarius, nes bijo 
peršalti. Tai neteis i n g a . 
Plaučiams nuolat reikia 
deguonies. O kai nevėdinta
me kambaryje deguonies 
trūksta, dažniau suserga.

Žiemą patartina vėdinti 
kambarį kelis kartus per 
dieną: iš ryto, tvarkant 
kambarį, po pietai ir vaka
re, prieš gulant. Vasarą 
langą galima laikyti atvirą 
ištisą parą.

Kambarį reikia vėdinti 
net tuomet, kai jame yra 
ligonis. Ligonį reikia gerai 
užkloti, atitraukti lovą nuo 
lango arba pergabenti į ki
tą kambarį. ■ Galima gerai 
išvėdinti gretimą patalpą, o 
paskui atidaryti duris ' to 
kambario, kurį norime iš
vėdinti. T.
'«-i

Apie religijas 
ir jų pasekėjus

i

Kiek yra pasaulyje religi
jų? Šimtai ir tūkstančiai. 
Įskaitant visokias atsiliku
sių žmonių tikybas, jų la
bai daug. Vien Jungtinėse 
Valstijose yra 258 skirtin
gos religinės grupės. Tiesa, 
daug jų viena antrai pana
šios, garbina tą patį dievą, 
bet skaitosi skirtingomis.

Į atskiras grupes, sektas 
ir tas religijas, kurioms 
priklauso nedaugelis, nesi
gilinsime. Paduosime skait
lines apie pačias didžiau
sias. Religija pareina nuo 
lotynų žodžio “religare,” 
kuris reiškia nusilenkimą.

Devyni tikėjimai yra la
biausiai paplitę pasaulyje. 
Krikščionys sako, kad turi 
800,000,000 pasekėjų; ka
talikų apie 450,000,000, o 
kiti tai protestantai ir sta
čiatikiai.

Hindu religija, daugiau
siai Indijoje prasiplatinus, 
turi apie 350 milijonų pase
kėjų. Konfucijaus pasekė
jai, veik išimtinai Kinijoje 
ir rytų Azijoje, sudaro apie 
450 milijonų. Mohametonų 
—turkai, arabai ir kiti su
daro apie 400 milijonų. Bu
distų yra Indijoje, Kinijoje 
ir Rytų Azijoje apie 200 
milijonų. Zarostran i s t a i, 
sintistai, tsaistai ir kiti tu
ri po mažiau pasekėjų.

Tenka pasakyti, kad vi
sos tos skaitlinės yra perdė
tos. Dažniausiai prie vienos 

į ar kitos religijos priskaito 
’ visus tos šalies, piliečius, ko- 
! kios religijos yra šalies val
donai.

Detroit, Mich.1 — Mirė 
Matthew Smith, sulaukęs 64 
metų. Savo laiku* jis orga
nizavo kompaničnas unijas.

t • __________ ; i
Atėnai. — Pasitraukė 

Graikijos premjeras K. Ka
ramanlis.

KARINĖ PROPAGANDA
Karinių ginklų gaminimo 

fabrikantai darosi labai di
delius pelnus. Jie varžosi 
už užsakymus. Raketų, lėk
tuvų, karo laivų, tankų, ka- 
nuolių ir kitų ginklų fabri
kantai ir jų samdyta spau
da įrodinėja, kad kiekvieno 
jų yra būtiniausi ir svar
biausi ginklai.

Aleksandras Severskis, 
kuris turi milžinišką fabri
ką karo lėktuvams ir rake
toms g a m i n t i, įrodinėja, 
kad lėktuvai buvo, yra ir 
bus patys reikalingiausi 
ginklai.

Tą daro kanuolių ir tan
kų gamintojai. Iš kailio ne
riasi karo laivų statybos 
fabrikantai. Ir jiems yra 
už ka. Vien tik orlaiviu ve
žiko “Saratoga” pastaty
mas valdžiai atsiėjo $207,- 
000.

Vasario 3 dieną New 
York Timese, jo karinis 
“specialistas” H. W. Bald
win įrodinėja, kad Amerika 
“atsiliko” nuo Tarybų Są
jungos karinio laivyno rei
kaluose. Jis ten sako,' jog 
Sovietai turi _ 1,752 karo 
laivus, o Jungtinės Valsti
jos veikime turi tik 838 ka
rinius laivus. Tiesa, jis sa
ko, kad Amerika dar turi 
“apie 1,500 rezerve,” bet 
rašo, kad jie jau “pasenę.”

Ką reiškia toks jo kari
nių laivynų “palyginim'as,” 
jeigu ne propagandą už ka
ro laivus? Tikrumoje, nei 
jis, nei koks kitas “specia
listas” nežino tikro karinių 
laivų skaičiaus ir jų stovio 
nei Amerikos, o dar mažiau 
Sovietu.

Tuo pat1 kartu 1958 metų 
“The World Almanac” kny
ga, kuri nėra skiriama ma
sėms, Tarybų Sąjungos lai
vų skaičių paduoda tik 70)0. 
Kaip matome, tai 1 didėlis 
skirtumas tarp 700 ir 1,752 
laivų!

Ir tokia propaganda kar

tojasi nuolatos. Anais me
tais tūlas Jay Bender, Ame
rikos Laikraščių Sindikato 
sekmadieninis žurnalas ra
šė: “The red Navy—New 
Threat to America” (Rau
donasis laivynas yra naujas 
grūmojimas Amerikai).

Kokios būna pasekmės to
kios propagandos? Nauji 
užsakymai kariniams lai
vams. Ir dabar iš Wash- 
ingtono tik pilasi žinios apie 
naujų karo laivų užsaky
mus.

Vasario 14 d. pranešė, 
kad General Dynamics 
Corp., Groton, Conn., statys 
tris submarinus, kurių pa
statymas atsieis $300,000,- 
000?

Vasario 15 d. Associated 
Press pranešė, kad padary
tas planas statymui dar 20 
naujų karo laivų,, jų tarpe 
vieno lėktuvnešio.*

Pnaši padėtis yra ir va
karinėje pusėje nuo Persi
jos Užlajos. Arabija—mil
žiniška šalis, bet neturi pa

vasario 17 d. United* Rankamai vandens. Iš gi- 
Press pranešė, kad pas. tą ]jų šaltinių veržiasi aliejus, 
pat General D y na m i c s t turtas, bet vis tai ne van- 
Corp. užsakytas karo laivas duo. O be vandens gyven- 
“Terrer,” kurio pastatymas į.i negalima. Ten kažkas 
atsieis $26,000,000.

Siuvamoji mašina
Siuvamoji mašina yra la

bai parankus ir geras da
lykas. Bet ir ji dar nėra 
sena. 1790 metais Thomas 
Saint ją padarė ir patentą 
išsiėmė. 1830 m. Prancū
zas Thimmoniet buvo paga
minęs siuvamą mašiną. 
1848 m. Ellias Howe ją pa
gamino.

Bet vis tai nebuvo siuva
mos mašinos tobulos. Tik 
1851 metais Isaac Singer 
pagamino gerą siuvamą 
mašina, kuri ir dabar vei- 
kia. Suprantama, nuo -to 
laiko ir Singerio mašinos 
patobulintos. Daug ir . kitų
kompanijų jas1 gamina, bet
vis ta kryptimi, kuria buvokvietė amerikietį kardinolą 
tada pagaminta Singerio Stritch į Kongregacijos nu
siuvamoji mašina. rius.

Iš sūraus gamins 
gėlą-prėską vandenį

Daug pasaulyje yra vie
tų, kur prėskas-gėlas van
duo brangus. Prie šių pa
saulio dalių priskaitomi ir 
Artimieji Rytai. Gilioje se
novėje Persijoje (Irane) 
vergai buvo iškasę dešimtis 
tūkstančių mylių kanalų ir 
kanaliukų, kuriais prėskas 
vanduo tekėjo į laukus. Ta
da ta šalis buvo pasiekus 
aukštos tu laiku kultūros.

z 4-

Netekę vergų, patys Per
sijos gyventojai nesugebėjo 
palaikyti kanalizacijos. 
Šimtas po šimto metų jie 
atsiliko nuo kitu šalių. Di
deli žemės plotai pavirto 
dykuma. Vanduo pasidarė 
brangūs.

pasakė, kad “vanduo bran
gesnis už aliejų.” Perdėta, * 
bet vandens rolė įvertinta, v

Westinghouse Ko. imasi 
įrengti savo rūšies fabriką 
prie Persijos Užlajos, kuris 
į dieną pagamins 2,500,000 
galionų prėsko-gėlaus van
dens. Fabrikas trauks iš 4 
Persijos Užlajos sūrų ma
rių vandenį, jį perdirbs ir 
pavers prėsku. Fabrikas 
Jau bus gatavas vasario pa-r 
baigoje.

Anka ra. — Nuskendo 
perkėlimo, laįvas (f e r r y 
boat). Jame buvo 500 žmo
nių, bet kiek jų, išsigelbėjo, 
dar tikrai nežinia.

Roma. —’ Popiežius pa-

Justas Paleckis

Savotiškas jausmas ap
ima, pamačius iš lėktuvo 
Įvairiaspalvių šviesų jūrą, 
kuri liudija apie miestą 
milžiną, nes skrendame ga
na ilgai, o šviesų nei' galo, 
nei, krašto nematyti. Pas- 

a kui ilgai važiuojame maši-
• nomis iš aerodromo, kol pa

siekiame “Grosvenor” vieš
butį. Vos įėjus i man skir
tą viešbučio numerį, susi
duriu su angliška tradici
ja: kambary dega židinys, 
sudarydamas jaukią, ro
mantiška nuotaika. Tačiau 
prikišęs ranką prie raudo-

. nu žarijų anglies krūvoje, 
įsitikinau, kad jos nešildo. 
'Suprantu, kad tai tik buta
forinis židinys ir anglys ne
tikros, o žarijų įspūdį suda-

• ro raudonos spalvos elektros 
t šviesa. Tačiau išmėginęs

jungiklius įsitiknau, kad 
galima įjungti ir ęlektrinį 
šildymą ir tada iš butafori
nių anglių bei tariamų ža
rijų plūsta gerokas karštis.

Atvykau į Londoną ne 
kaipo turistas, kurio visas 
rūpestis, kaip žinoma, įsi
tikinti, ar visos plačiai ži
nomos įžymybes yra savo 
vietoje. Mand kelionės už
davinys buvo dalyvauti 
susi rinkusio j 46 Tarppar
lamentinės Sąjungos Kon
ferencijoje, o taip pat tos 
Sąjungos vykdomojo Komi
teto ir Tarybos posėdžiuo
se., Tad reikalų ir užsiėmi
mų buvo laug, o Londonui 
pažinti laiko liko labai ma
ža. ’

Tačiau per dvi savaites,

NIS ĮLC
kurias praleidau Londone, 
teko kasdien vaikščioti, o 
dažniau važinėti pro visą 
eilę Londono įžymybių,, rū
mų ir paminklų . Geni pa
žįstamu pasidarė Trąfąlga- 
ro skveras su žinomuoju pa
minklu Napoleono galybes 
sutriuškintojui Neis o n u i. 
Garsaus admirolo figūra 
pastatyta ant tokio aukšto 
postamento, kad jis matytų 
jūrą, esančią už 75 kilomet
rų nuo Londono. Nelsono 
paminklas atrodo iškilęs 
aukščiau visų Londono na
mų, kurių dauguma dviejų, 
trijų, keturių aukštų. Visai 
mažai tėra astuonių ar de
šimties aukštų ,o aukštes
nių “dangorėžių” čia visai 
nėra. .

Ne taip ilgame kelyje nuo 
viešbučio ligi Vestminsterio 
arba ligi Tarybų Sąjungos 
pasiuntinybės pamatai visą 
eilę įvairiausių paminklų, 
kurių Londone da u g y b ė . 
Štai didingas baltas pa- 
minklas karalienei Viktori
jai, kuri ištisus 64 metus 
(1837-1901) karaliavo Di
džiojoj Britanijoj, o 1376 
m. buvo paskelbta Indijos 
imperatore. Anglų buržua
zija garbina Viktoriją, ku
rios viešpatavimo metu 
Britų imperija buvo pasie
kusi savo galybės viršūnę, o 
buržuazija, žiauriai išnau
dodama darbininkų klasę ir 
apiplėšdama kolonijų tau
tas, sukrovė jlidžiausius 
turtus.

Atrodo, kad paminklų 
dauguma čia skirta kara

liams, įvairiems hercogams, 
princams, generolams, vals
tybės vyrams pagerbti. Ta
čiau nėra užmiršti ir moks
lo, literatūros bei meno dar
buotojai. Kaip didelė įžy
mybė ' •rodomas ‘ Dikenso na
mas.* Dažnai tekdavo ma
tyti gražiame skvere sėdin
čio Bairono stovylą, o Vest
minsterio katedroj visą ga
leriją paminklų, jų tarpe 
Šekspyro, Dikenso, Niuto- 
no^Darvino.

Kažin kiek laiko reikėtų 
apžiūrėti visus Londono 
muziejus, kurių yra apie 
50, ir dar kelios dešimtys 
privačių muziejų? Jei juos 
bėgte apibėgti, ir tai gal 
reikėtų mėnesio. Tačiau 
nusikaltimas būtų nepama- 
ayt Britų Muziejaus, vie
nos garsiausių ir turtin
giausių pasaulyje žmonijos 
kultūros relikvijų saugyk
los.

Britų muziejuje
Čia surinkta didelė dau

gybė senosios kultūros pa
minklų'iš Babilono, Asiri- 
jos, Egipto, Indijos, Nepalo, 
Kinijos, Japonijos, Grai
kijos, Romos. Garbingoje 
vietoje čia išstatytas Rozero 
ak'ųiuo, iš kurio prancūzų 
mdkslininkas šampoljo n a s 
1822 m. iššifravo egiptiečių 
hieroglifus . Didžiulėj Ed
uardo VII salėje surinkti 
Europos meno dirbiniai iš 
seniausių laikų, viduramžių 
ir naujųjų amžių. Rankraš
čių skyriuje gali stebėti 
garsių žmonių rašytus kūri

nius ir laiškūs, Jų tarpe 
Petro I laiškas anglų kara
lienei, o čia pat žmonijos 
genijų Karolio Markso ir 
Lenino laiškai, D i k e n s o, 
Volter-Skoto rankraščiai.

Tačiau įspūdingiausi ir 
didžiausi yra patys. Vest
minsterio rūmai, kuriuose 
p o s ė d žiaują parlamentas. 
Kadangi juose vyko,' Tarp
parlamentinės Sąjungos 
V y k d o m o jo Komiteto ir 
Tarybos posėdžiai, teko ten 
dažnai buvoti, juos pažinti. 
\ Lengva pasakyti—pažin
ti? O pamėgink tikrai pa
žinti rūmus, kurie užima 
tris su ketvirčiu hektarų 
plotą, turi 9 kiemus ir apie 
1,100 kambarių, salių ir ki
tokių patalpų. Todėl tega
lėjau pažinti tiktai dalį tų 
milžiniškų rūmų, didingo 
gotikos pastato, stovinčio 
Temzės krante ties Vest
minsterio tiltu. Beje, tarp 
šių rūmų bokštų yra žino
masis “Big Ben” (Didysis 
Benas), pagal kurio milži
nišką laikrodi anglai ri
kiuoja savo laiką.

Vienoje Vestminsterio rū
mų pusūjd yra parlamento 
žemutinieji, arba bendruo
menių, rūmai, kuriuos ap
žiūrinė jome ypač smulkiai 
ir' susipažinome su eilę 
parlamento tradicijų.

Tradicijos
Kaip senųjų kovų tarp 

parlamento ir karaliaus lie
kana išliko tradicija, kad 
karalius arba karalienė ne
turi teisės įeiti į bendnio- 
menių rūmą. Praktiškai to
ji tradicija yra netekusi 
reikšmės, nes karališkoji 
valdžia dabar nebeturi tos

> 
galios, kaip seniau.

Pagal seną tradiciją ben
druomenių rūmų pirminin
kas (spykeris) per posė
džius dėvi mantiją, kokią 
nęšiodavo prieš kelis šim
tus metų, o jo galvą den
gia didelis ' perukas. Už 
spykęrio kėdės kabo solidus 
maišas, kursai vadinamas 
“ilguoju maišu.” Tai todėl, 
kad ten sudedami piliečių 
pareiškimai, o jų išnagrinė
jimas papra štai laba i i Iga i 
užsitęsia.

Bendruomenių rūmų salė 
beveik ketvirtainė, ir depu
tatu vietos išdėstytos kelio
mis pakopomis. Opozicijos 
deputatų vietos yra prie
šais vyriausybės partijos 
vietas. Prieš pirm utines 
vietas ant kilimo pažymė
tas ruožas. Deputatai, ku
rie paprastai kalba atsisto
ję vietoje, neturi teisės tą 
ruožą peržengti. Jei kas 
peržengia, kiti šūkiais jį 
įspėja laikytis tvarkos.

Kitame Vestminsterio rū
mų gale yra aukštieji, ar
ba lordų, rūmai. Jie suda
romi ne rinkimų būdu, kaip 
bendruomenių rūmai, bet 
lordų rūmų nario teisė įgy
jama ją paveldint arba ka
raliaus paskyrimu.. Lordų 
rūmų sudėtyje yra—21 
hercogas, 27 markizai, 133 
grafai, 103 vikontai, 2 ar
kivyskupai, 24 vyskupai, 
534 baronai, 16 Škotijos di
džiūnų, 5 Airijos didžiūnai.

čia stovi sostas
Lordų rūmuose iškilmin

giausioje vietoje stovi sos
tas. Čia karalienė atvyksta 

atidaryti parlamentą ir, 
perskaito “sosto kalbą.” 
Lordų rūmų narių privile
gija pasireiškia jau tuo, 
kad jie sėdi pačiai karalie
nei kalbant, o bendruome
nių rūmu nariai turi iš
klausyti karalienės kalbos 
skaitymą stovėdami. Pagal 
tradiciją lordų rūmų pirmi
ninkas (lordas kancleris) 
sėdi priešais karalienę ant 
vilnų maišo, žinoma, dau
giau simboliško.

Mus lydėję anglų parla
mentarai vaizdingai pasa
koja, kaip iškilmingai at
vyksta karalienė į lordų rū
mus parlamento atidarymo 
metu, kaip ji atvažiuoja 
paauksuotoj karietoj, pėsčių 
ir raitų gvardiečių lydima.

Gal ir ne tokią iškilmin
gą, bet panašią karalienės 
atvykimo ceremoniją mums 
teko matyti patiems, nes ji 
atidarė 46-ąją Tarpparla
mentinės Sąjungos Konfe
renciją.

Konferencijos atidary
mas įvyko Vestminsterio 
rūmų Didžiojoj salėj — 
Westminster hall. Toji sa
lė, kurioj tilpo apie 1,500 
žmonių, pastatyta 1090 me
tais, t. y. beveik prieš 860 
metų, nors pats dabartinis 
Vestminsterio rūmų pasta
tas yra daug naujesnis — 
jis po rūmų gaisro dabarti
niame pavidale pastatytas 
pereito šimtmečio viduryje.

Karalienės atvykimo ap
eigos vietomis priminė sce
nas iš Šekspyro veikalų. 
Margai apsirengusiam ka
rališkam orkestrui grojant,

3 pusi. Laisvi (Liberty)Peni 

lėtu iškilmingu žingsniu 
per visą šalę žygiavo fan- 
faristų grupė, paskui kara
liškoji sargyba XVI am
žiaus vidurio drabužiais. 
Spalvinga buvo grupė, ku
rią sudarė spykeris, lordas 
kancleris ir dar k‘ai kurie 
pareigūnai su perukais ir 
senoviškais drabužiais. Pas
kui juos sekė anglų parla
mentinės grupės komiteto 
nariai su deputatu M. Sto- 
dartu — škotu priešakyje, - 
Tarpparlamentinės Sąjun
gos Vykdomojo Komiteto 
nariai ir kiti. Fanfarų gar
sai paskelbė apie karalienės 
Elzbietos II ir jos vyro E- 
dinburgo hercogo Filypo at
vykimą. Karalienė perskai
tė atidarymo kalbą, o pas
kui kalbėjo Anglijos prem- 
jerministras Makmilanas. 
Kalbose buvo pažymėta,’ kad 
toje pat salėje prieš 700 
metų užgimė anglų parla
mentas.

Aikštėje priešais Vest- 
minsterį ant ilgų stiebų ple
vėsavo vėliavos 49 šalių, ku
rių parlamentinės grupės 
dalyvavo 4 6-o j oje Konfe
rencijoje.

Konferencijos darbo posė
džiai vyko didelėje apskri
toje Vestminsterio kleboni
jos (Church House) salėje. 
Konferencijoje, kuri tęsėsi 
visą savaitę, garsiausiai 
nuskambėjo reikalavimas, 
kad didžiosios valstybės su
sitartų dėl nusiginklavimo, 
atominio ir vandenilinio 
ginklo uždraudimo. Nors 
imperialistinių šalių atsto-

(Tąsa 4-ame puslapyje)
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Pavasario giesme pragaro dugne 
fAtsnzunnnai apie Balį Sruogą)

žemiau telpančio rašto autorius, R. Mac- . 
konis, kartu .su poetu-rašytoju Baliu Sruo
ga 1943 m. buvo vokiškųjų naciu Vilniuje 
suimti ir nugabenti į mirties stovyklą — į 
Štuthofo lagerį. Kai 1945 mK Tarybinė Ar
mija baigė paskutinį žygį į Berlyną, kali
niai, kurie buvo išlikę gyvi, kuriu hitleri
niai bestijos dar nebuvo sudeginę arba su
šaudę, buvo varomi toliau. Kelyje B. Sruo
ga pasiliko, atsisakė toliau eiti ir jis neuž
ilgo tarybiniu lėktuvu buvo grąžintas Vil
niun. Gi R. Mackonis pasiekė “Vakarus”— 
Angliją, iš kur ne per seniai grįžo atgal į 
Lietuvą. Grįžęs, B. Sruogos jau nerado, jis 
buvo miręs (1917 m.). “Pavasario giesmę 
pragaro dugne” imame iš praėjusiu metų 
literatūros, mokslo ir meno žurnalo “Per
galės“ nr. 12.—Redakcija.

BALTIMORE, MD

1943 metų pradžioje okupacinė val
džia Lietuvoję ėmėsi organizuoti vadina
mąjį “Lietuvos legijoną” kovai su Tary

bine Armija. Prasidėjo tyli, iš pavir
šiaus net nepastebima, dvikova. Juo to

liau, juo darėsi aiškiau, kad okupantams 
jaunimo neduosime. Tegul sau piestu 
stoja, iš kailio neriasi, o mes savo.—Ne, 
ir gana.

Susitikęs Sruoga visuomet klausdavo 
“Kas naujo?’’ Kartą į tai atsakiau:

—Koukolčs pasidarė šėtoniškai piktos.
—Rudenį visos musės piktos,—paste

bėjo Sruoga.
—Jos dar gali mus skaudžiai įkąsti.
—Tegul kanda. Mes įpratę,—ramino

si Sruoga ir čia pat priminė Baranausko 
žodžius: “Mūsų,širdys tvirtos.”

Nedaug trukus fašistinės musės iš tik
rųjų pradėjo kandžioti. 1943 metų kovo 
17-18 dienomis okupantai uždarė visas 
Lietuvos mokslo įstaigas, vidurines ir 
aukštąsias mokyklas. Vokiškoji policija 
buožėmis sudaužė šių įstaigų iškabas ir 
apstatė patalpas sargybomis. Be to, to
mis dienomis prasidėjo Vilniuje ir Kau
ne inteligentu suėmimai. »- v

Kovo 18 di-enos anksti rytą į mano bū
rą įsiveržė du gestapininkai ir, patikrinę 
personalijas, išsivedė iš namų. Gestapo 
rūmų duryse susitikau gausų Vilniaus 
inteligentų būrį, vedamą iš požemių į 
kiemą,, kur - stovėjo brezentu dengtas 
sunkvežimis. Nustebau pamatęs Sruogą.

—Dar vienas, — ištarė jis sveikinda
masis, ir čia pat pradėjo klausinėti, ka- 

^da mane suėmė, kas naujo imeste, kokios 
nuotaikos?-

—Mes nuo vakar sėdėjome saugumo 
rūsyje ir nežinome, kas darosi. Klausė- 

.me, už ką esame suimti, bet girti gesta
pininkai nieko neatsakė, tik pagrasė, kad 
neišvengsime “prūsiškos mokyklos.” Vel
niai žino, ką tai reikštų. Ar tik ne lazdos?

•Netrukus mus sausakimšai sugrūdo į 
dengtą sunkvežimį, kuris plentu leidosi į 
Kauno pusę..

Tuo būdu drauge su Sruoga pradėjome 
savotiškus kryžiaus kelius į XX amžiaus 
baisenybių pasaulį, kuriame drauge teko 
išbūti dvejus metus.

Kaune mus suvarė į saugumo rūmų 
' požemius. Susėdome kur kas atsistojęs 

ir troškiame rūsyje be miego išsėdėjome 
iki ryto. Kitą dieną išrikiavo visą būrį, 
priešais iškilmingoje pozoje atitstojo 
kažkoks iš Kybartų kilęs jaunas esesi
ninkas ir pasakė mums trumpą “pa
mokslą,” primindamas mūsų “prasikal- 

. timus” prieš fiurerio valią.
Kažkieno paklaustas, kur mus gabena, 

.jaunas “pamokslininkas” atsakė nežinąs. 
- Po to visą būrį išvedė į kiemą, susodino į 

autobusą, kuris leidosi Marijampolės 
link. Mieste autobusas sustojo prie ka
lėjimo, iš kurio išvedė dar 5 asmenis, pri
jungdami prie mūsų grupės. Autobusas 
nudūmė toliau į Kybartus, o iš čia į Til
žę, kur patekome į buvusią kalėjimo kop
lyčią. Kambarys ercfvus, šviesus, sienose 
gausu įvairių^ventojo rašto ištraukų.

Prasidėjo ilgos, nuobodžios dienos, pa
virtusios metais. Kaip paprastai, ėmė
mės priemonių kuo nors paįvairinti ne
pakenčiamą pilkumą. Tuo tikslu kasdien 
prieš piet ir po piet iš eilės pradėjome 
kiekvienas iš savo srities skaityti “pa
skaitas.” Pirmon ugnin pateko Sruoga. 
Iš karto atsisakinėjo, aiškindamasis ne
galįs kalbėti, esąs menkas oratorius. Vi
siems tiesiog maldaujant, pagaliau suti
ko, bet pastatė sąlygą—turįs užsirūkyti.

—Aišku, profesoriau, rūkykite,—suti
kome visi. Kitokios nuomonės pasirodė 
mūsų pačių išrinktasis kameros seniū
nas, kuriam kalėjimo administracija įsa
kė sekti, kad nieks nerūkytų, o jei kas 

galva nukreipta, apautas

neklauso, tuojau pranešti prižiūrėtojui.
—Rūkyti aš draudžiu,—pareiškė ka

meros seniūnas.—O jei profesorius rū
kysite, turėsiu pranešti prižiūrėtojui. 
Tvarka turi būti tvarka. “Ordnung ist 
Ordnung,”—pabaigė vokiška patarle.

Visi pūdėme jį, įrodinėdami, kad toks 
tvarkos supratimas čia netinka, kad pri
žiūrėtojui nei šilta, nei šalta, jei kas nors 
užtrauks dūmelį. Sruoga susisuko papi
rosą, kartą kitą užsitraukė ir pradėjo pa
sakoti apie... alpinizmą. Akis pastatė
me sužinoję, kad Sruoga yra ne tik mūsų 
teatro meno pažiba, ne tik pagarsėjęs ru
sų literatūros žinovas bei istorinių Lietm 
vos dramų kūrėjas, bet ir... alpinistas; 
papasakojęs mums daug įdomių dalykų 
iš šios sporto srities.

Savaitei praėjus, mus išvežė į vaka
rus. Kelionėje susitikome anksčiau bu
vusius konclageryje asmenis, antrą kar
tą suimtus. Iš jų pasakojimų paaiškė
jo, kad esame gabenami, ne kur kitur, o 
į koncentracinę stovyklą.

Apie hitlerininkų įvestus konclagerius 
tuo metu Lietuvoje nieks beveik nežinojo, 
todėl ir mes negalėjome įsivaizduoti, kas 
mūs laukia. Visa tai paaiškėjo tą pačią 
dieną vėlai vakare, kai keli, sausakimšai 
prigrūsti sunkvežimiai įriedėjo į Štuthfo 
kanclagerio kiemą, kur, sustačius po pen- 
ksi, pradžiai buvome pavaišinti lazdų 
smūgiais. Kitą dieną visu žiaurumu mus 
nužmoginus, pamatėme, kur patekome.

II
Sruoga savo ūgiu buvo tiesiog milži

nas, ir todėl rūbų sandėlio tarnautojai 
ilgai rausėsi skuduruose rinkdami pro
fesoriui bent kiek pakenčiamą “unifor
mą.” Neatsižvelgiant į tarnautojų pa
stangas, įvilktas į dryžuotus stovyklos 
rūbus, aukštas Sruoga atrodė daugiau 
panašus į klouną, negu į normaliai ap
rengtą žmogų. Dryžuoto suplyšusio švar
ko rankovės beveik iki alkūnių, kelnes 
kiek žemiau kelių, diyžuota kepurė ant 
viršugalvio, 
klumpėmis.

Stovėdamas aikštėje ilgai žiūrėjau į 
Sruogą, kuris atrodė lyg suakmenėjęs. 
Gaila, skaudu ir kažkaip juokinga. Ką 
tuo metu didysis mūsų žodžio meninin
kas pergyveno — sunku būtų pasakyti. 
Antra vertus, ir likusieji vargiai galėtų 
apibūdinti savo nuotaiką. Dabar, po tie
kos metų, mintimis grįždamas į tą die
ną, kuriąs menu su visomis smulkmeno
mis, aš taip pat nerandu žodžių, kuriais 
galima būtų nusakyti nuotaiką žmogau^ 
nelauktai, netikėtai patekusio į XX am
žiaus prakeikimo urvą, anksčiau ar vė
liau pasmerkto žūti. Manau betgi, kad 
labiausiai buvo sukrėstas Sruoga, meni- 
ninkas-lyrikas. jautrios sielos' žmogus, 
patekęs į rafinuotų sadistų-žmogžudžių 
nagus.

Po pietų mus vėl pradėjo surašinėti. 
Kiekvienam įteikė numerius, po adatą ir 
siūlų ritinėlį. Kairėje pusėje ant krūti
nės ir ant kairės kelnių klešnės virš kelio 
Įsakė prisiūti baltus lopus su numeriais. 
Antrojo bloko salėje ant grindų susėdo 
keliasdešimt “siuvėjų” ir visi ėmėmės 
darbo. Sruoga, iš pradžių užsidėjęs aki
nius, vėliau nusiėmęs, kiek bebadė siūlu į 

• adatos skylutę—jokiu būdu nepataikė.
A-Štai tau ir aukštasis mokslas,—mė

gino juokauti.—Pabaigiau universitetus, 
tiek daug veikalų esu parašęs, o nežino
jau, kad pas “Atžalyno” jaunąjį siuvėją 
reikėjo pasimokyti, kaip veriamas į ada
tą siūlas.

■—Aš, profesoriau, laimingesnis, — at- 
S’lienė kažkas.—Mano tėvas buvo siuvė
jas.

—Susimildamas padėk, kitaip esu žu
vęs.

Kitą dieną atsikėlę pasijutome... utė
lėti, o pusryčių metu vienas kitas vėl ga
vome po porciją lazdų ir antausių. Išve
dus kalinius į darbą, mūsų būrys buvo 
paliktas barake. Vieniems įsakyta valyti 
langus, likusiems—nešioti per naktį mi
rusių kalinių lavonus, žinoma, be neštu
vų. Ir štai stovime su Sruoga prie trijų 
lavonų, sumestų pasienyje. Žiūrime 
viens kitam į akis ir nė vienas negalime 
ištarti žodžio. Žinome tik .viena—lavo
nus reikia nunešti prie vadinamosios li
goninės, kur, išlupinėjus auksinius dan
tis, jie bus nugabenti į krematoriumą ir 
sudeginti. Pagaliau, neiškenčiau nepa
klausęs:

—Kaip, profesoriau, nešime?
daugiau}

VIETOJE MEDIENOS— 
KARTONAS

KAUNAS. — Jau nebe 
pirmus metus šalies degtu
kų fabrikuose sprendžiama 
problema, kiek būtų sutau
pyta medienos, jei degtukų 
dėžutės būtų gaminamos iš 
kartono.

Po ilgų bandymų “Lieps
nos” degtukų fabrikas pra
deda1 isisavinti tokiu dėžu- • * , * * 
čių gamybą.

Iki1 šiol įmonėje 
buvo sunaudojama 
tūkstančių, kubinių 
drebulės. Visiškai
nūs degtukų kartoninėse 
dėžutėse gamybą, bus su
taupoma iki 4-5,000 kubi
nių metrų medienos žymiai 
sumažės degtukų savikaina.

kasmet 
iki 10

isisavi-
«r

Daugiau gyvenamųjų 
namų

Vilnius. — Miesto tary
bos sesija nutarė smarkiai 
pagreitinti mieste gyvena
mųjų namų statybą. Tam 
reikalui bus panaudotos vi
sos naujausios namų staty
bos priemonės.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

PRASLINKO TRYLIKA METŲ, KAI

VINCAS VISOCKIS
MIRĖ

Žmonijai ant minties kovo mėnuo, nes 
pavasario pradžia.. Gi man ant minties šis 
mėnuo dėl to, kad mano vyras išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo. Jį prisiminus kiek jėgos 
leidžia žygiuoju pažangos keliu.

ONA VISOCKIENĖ 
Kensington, Conn.

Žvilgsnis i Londoną* o c
Vis tai reiškiniai, liudiją

vai procedūrinėmis kombi- aP^e Anglijos liaudies ma-
siu nuotaikas, v

Kitos istorinės vietos
Pabuvojome Eastendo 

darbi ninku kvartaluose, 
pervažiavome žinomąją 
Whitechapelio gatvę, aplan
kėme vietas, susijusias su 
darbininkų* judėjimu, kurio 
istorijoje Londonui priklau
so žymi vieta. Tai miestas, 
kuriame 1847 m. įvyko Ko
munistų Sąjungos kongre
sai, kuriame 1848 m. buvo 
išleistas “Komunistų Parti
jos manifestas,” kuriame 
ilgai gyveno Marksas ir En
gelsas. Čia ne kartą yra , 
buvęs ir Leninas, organiza
vęs “Iskros” spausdinimą ir 
vadovavęs visiems įvyku- 
siems Londone bolš e v i k ų 
partijos suvažiavimams.

Mūsų kelionės metu pasi
taikė labai palankus oras. 
Todėl nesusidarė įspūdžio 
apie Londoną kaip apie rū
kų miestą, tik girdėjome 
daug pasakojimų apie rūką, 
kuris dažnai ten niūkso.

Norėtųsi, kad išsisklaidy
tų tie politinių nesutarimų 
rūkai, kurie dar tebedengia 
pasaulio padangę, ir sušvis
tų visų tautų laukiama tai
kingo sugyvenimo saulė.

Netekome kito geno draugo
Nors draugas Vincas 

Stankevičius po savo žmo
nos mirties "praktiškai ne
gyveno mūsų mieste, bet 
Baltimore buvo jo vieta, 
kur jis pirmiau gyveno, vei
kė ir dirbo. Jis skaitė ją 
savo vietž, o mes jį — savo 
žmogumi. Paskutiniais lai
kais jis gyveno Margate, 
N. J., su sūnaus šeima, ku
ri juo pilnai rūpinosi.

Draugas Vincas mirė su
laukęs 81 metų amžiaus, 
mirė penktadienį, vasario 
28 d. ligoninėje. Sekmadie
nį, kovo 2 d. graborius ve
lionio lavoną parvežė į Bal- 
timorę, kur randasi dar gy
vos’jo dvT seserys ir jų šei
mos. Nors tik keturias va
landas .buvo galima matyti 
savo bendradarbį Vincą 
Stankevičių, bet jos. buvo 
pilnai išnaudotos. Kaip gi
minės, taip ir draugai at
silankė atiduoti jam ir jo 
sūnaus šeimai pagarbą. 
Nors ir trumpam laikui, 
bet karstas buvo papuoštas 
gražiomis gėlėmis, pritaiky
tomis jo ramiam, bet dos
niam gyvenimui. Velionio 
palaikai buvo kovo 3 d. su
deginti krematorijoje Phi-

(Tąsa iš ketvirto pusi.).

ladelphijoje. To jisr p&gei- 
davo gyvas būdamas.

Kalbant apie mirtį, žodis 
tenka pasakyti apie jo gy
venimą, iš kurio jis daug 
pasimokė ir kuriam davė 
tai, ką jis geriausio turėjo. • 
Tai buvo energingas orga
nizacijų veikloje, o savo 
plunksną pavedė feljeto
nams ir korespondencijoms, 
pasirašydamas Pauliumi. 
Buvo per ilgą laiką gerai 
žinomas Laisvės skaityto
jams. Iš amato buvo kriau- 
čius. Lietuvą apleido 1905 
metais, išvyko į Angliją, o 
iš ten^ keletą metų pagyve
nęs, atvyko į Baltimorę ir 
per visą laiką čionai gyve
no. Tiktai paskutiniais 18 
mėnesių po žmonos mirties 
gyveno pas sūnų;

Sūnaus šeima ir mes, li
kusieji jo draugai, ilgai at
minsime malonų draugą 
Vincą Stąnkevičių. Nors 
asmeniškai niekas iš mūsų 
negalėjo dalyvauti jo laido
tuvėse Philadelphijoje, bet 
mūsų LLD 25-os kuopos nu
pirkta puikių gėlių puotoj 
pilnai visų mūsų vardu 
jam pasakė: Amžina tau 
atmintis!

nacijomis sutrukdė svarsty
ti Tarybų Sąjungos ir Japo
nijos delegatų pasiūlytas 
r e z o 1 iucijas nedelsiant ir 
besąlyginiai sust a b d y t i 
branduolinių ginklų bandy
mus, tas reikalavimas buvo 
keliamas daugumos kalbėto- 
jų.

Šioje konferencijoje žy
miai daugiau negu anks
čiau pasireiškė antikoloni- 
jinių ir antiimperialistinių 
jėgų įtaka. Nežiūrint esa
mų prieštaravimų ir. neiš
vengiamų 1 ginčų, konferen
cijoje įspūdingiau pasireiš
kė supratimo .dvasia tarp 
įvairių ideologijų atstovų ir 
taikingo tautų sambūvio 
siekimas.

Nutarta sekančią konfe
renciją sušaukti 1958 m. 
liepos mėnesį Rio de Žanei- 
re (Brazilijoje).

Apie Londoną
Londonas, kaip ir kiekvie

nas miestas, ne vien tik mu
ziejai ir puošnūs rūmai, ne 
vien tik Pikadelli aikštė su 
jos margomis reklamomis 
ir tūkstančiais karvelių, ku- 
ųie tupiasi ant pečių ir 
rankų, su tūkstančiais nak
tinių “peteliškių,” godžiai 
smeigi ančių žvilgsnius į 
praeinančius vyrus.

Delegatai turėjo progos 
matyti šauniųjų krautuvių 
gatvėje, Oksford stryte, di
džiulę demonstraciją. Tai 
tūkstančiai londoniečių iš
ėjo į gatvę protestuoti prieš 
konservatorių vyriausybės 
priimtą naują įstatymą dėl 
butų mokesčių. Tuo įstaty
mu nuimami buvę suvaržy
mai namų savininkams kel
ti butų kainas. Anglai 
mėgsta turėti nuosavą na
mą, ar bent butą. Tačiau 
toli gražu ne visi tai gali.' 
Butų nuoma ir šiaip didelė, 
o dabar ji kyla. Taip pat 
ir kitos kainos, gi svaro ver
tė krinta. Konservatorių 
vyriausybės politika darosi 
liaudyje vis nepopuliaresnė, 
ypač po 'avantiūros Egipte.

Užtat leiboristų tarpe 
viešpatauja įsitiki n i m as, 
kad jie neabejotinai laimės 
būsimuose rinkimuose. Tai 
ne vien spėliojimai. Štai 
mums esant įvyko papildo
mi rinkimai Gločesterio rin
kimų apygardoje. Seniau 
tai apygardai atstovavo de
putatas konservatorius, o 
dabar didele balsų dauguma 
išrinktas leiboristas. Ir taip 
įvyko jau keliose apygardo
se.

Vinco duktė

CAMBRIDGE. MASS
Išleistuves

Kovo 1 d. vakare Ameri-i 
kos Lietuvių Piliečių Klubo 
patalpose įvyko jaukus iš
leistuvių ppkylįs S. ir M. 
Zaviams. Svečių buvo ir iš 
toliau.:. Atsilankė 'Samulė- 
nai iš Fitchburgo. Moterys 
pariiošė įvairiausių ir ska
niausių valgių. Buvo ari ei-, 
kėlės ir alučio, visko vi
ešiems iki sočiai. • ■ j

S. Raigardas • paaiškino 
sueigos tikslą. Jis sakė, kad 
Žaviai palieka Bostoną ir 
vyksta pastoviai apsigyven
ti Floridoje. Pakvietė ALP 
Klubo pirmininką Beletskį 
(Blake) pakalbėti. Kalbė
tojas apibūdino S. Zavio 
veiklą klubo naudai ir pa
linkėjo jiems geriausios klo
ties Floridoje. Buvo pa
kviesta visa eilė ir kitų pa
kalbėti. Visi palinkėjo lai
mių Zaviams naujoje vieto
je gyvenant.

Vienas iš kalbėtojų atžy
mėjo, kad Marytė Zavis jau 
žinoma visuomenei nuo 
1915 metų, nes ji nuo jaunų 
dienų dalyvavo meno gru
pių veikloje, o vėliau abu
du veikė su savo gyvenimo 
draugu . Kaip žinome, Ža
viai vadovavo progresyvių 
radijo programoms...

Buvo ii* “gązdinimo,” kad 
Žaviai naujoje vietoje ne
ras tokio gamtinio įvairu-

■ mo, kaip yra Naujojoje. An
glijoje. Ten amžinai tik ža
lia ir žalia, o čia būna gra-

i žusis pavasaris, vasara, ru
duo su savo gražiausiomis 
spalvomis, paskui ateina 
žiema -f įvairiau, kaip pie
tuose?

Bostonįškiai apgailestau
ja, kad jie netenka drau
giškų ir‘veiklių draugų.

Zavis iš savo puses pasi
žadėjo, kad jie kuo grau- 
žiausiai pasitiks pas juos 
atvykstančius svečius. Taip
gi ketino atsilankyti į ^Bos
toną, kad pamatyti savo sa
lius draugus ir drauges.

Visi mes nuoširdžiausiai 
linkime daug laimių S. ir 
M. Zaviams gyvenant .Flo
ridoje.

Brighton, Mass.
Brightono Amerikos Lie

tuvių Piliečių Klubas buvo 
apiplėštas daugiau kaip 
tūkstančiu dolerių. Plėši
kai į patalpą įsigavo ir apie 
tiek pinigais rado. Gal ne
reikėtų tokias didelts sumas 
pinigų laikyti. <

So. Boston, Mass.
Amerikos Lietuvių Pilie

čiu Klubas So. Bostone ren
gia metinį balių, sekmadie
nį, >kovo 16 d., 318^Brohd- 
way, So. Bostone. Pradžia 
1 vai. popiet. „

Wisas ir visus prašome 
atsilankyti. Aist

mmhM’ Rengia Amerikos Lietuvių 
iiTTS Piliečių Kliubas 
* South Boston, Mass.

Įvyks Sekmadienio Popietį

Kovo 16 March
Prasides lygiai 1-mą valandą dieną 

318 Broadway, So. Bostone

Patyręs virėjas gamins gardžius valgius, o jam 
patars geriausios gaspadines moterys. Taigi vi
si kartu valgysime. Nuoširdžiai kviečiame vie
tinius ir iš apylinkės atsilankyti į šį linksmą 

• mūsų pokylį.
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MIAMI, FLA New Britain. Conn
• ^Apsiniaukusi padange

Miamės Lietuviu Piliečiu 
klube 16 d. vasario buvo su
rengta vaduotoji; mugė “at
vadavimui” Lietuvos. Per 
kelias savaites buvo vaduo
tojų spaudoje skelbta, kad 
toje mugėje kalbės valstijos 
gubernatorius Mr. Le Col
lins ir Miami miesto majo
ras Robert K. High. Bet 
tai jau nudėvėta vaduotojų 
giesmė, nedalyvavo nei gub. 
Collins, nei miesto majoras 
High. Nebuvo nei sveiki
nimai raščiuko formoj pri
siųsti. Kalbėjo Pijus Gri
gaitis, Chicagos “Naujie
nų” redaktorius. P. Gri- k

kas to neginčys, bet kad jis 
blogas logikas, net ir men
kai protaujančiam asme
niui aišku. Grigaičio kal
bos tonas buvo atkreiptas 
prieš Tarybų Sąjungą ir jos 
vadus. Pagal Grigaičio su
pratimą, tai paskutinis “ca
ras, kad ir buvo budelis, bet, 
palyginus su Leninu, buvęs 
daug d e m o k ratiškesnis.” 
poliau kalbėjo apie dabar
tinius Tarybų Sąjungos Va
dus (jis vadino rusais). Na, 
ir plūdo juos “melagiais,” 
‘‘provokatoriais,” ir “Židi
kais.” Tai buvo P. Grigai
čio oratorijos perlai. Jis 
pripažino, kad principe esą 
panašumų tarpe amerikonų 
1776-tų metų ir rusų 1917- 
tų metų revoliucijų, bet, 
girdi, rusų buvo daug žiau
resnė, o amerikonai, nepa- 
ž i n d a m i bolševikų taip, 
kaip juos pažįsta P. Grigai-

Scranton, Pa.
Skaudi pamoka

Š. m. vasario 23 d. , anks
ti ryte, atrado keturis jau
nuolius mirusius automobi
lyje. Du broliai, dvynukai— 
16 metų— ir du jųjų drau
gai—17 ir 18 metų—suse-

seną automobilį, išvažiavo 
pasivažinėti ir nuvažiavo 
net už Wilkes-Barre. Ir taip 
jiems besivažinėjant su
bliūško padanga, tad jie 
bandė pasitaisyti, bet pasi
rodė, kad jų kėlimo įrankis 
(jack) buvo sugedęs. Todėl, 
negalėdami pakelti automo
bilio ir pasitaisyti padangą, 
nusisprendė praleisti naktį 
automobilyje leisdami mo
torą veikti. Automobilis 
buvo senas, jau dvidešim
ties metų ir skylėtas, o ypa
tingai vamzdis išmetimui iš 
motoro nuodingų dujų 
(monoxide). Ir taip vi
siems besėdint automobily
je, nuo veikiančio motoro 
nuodingų dujų visi mirė.

Tai skaudi tėvams nelai- 
fnė, bet kartu ir skaudi pa
moka ne tik dvynukų tėvui, 
bet ir visiems automobilių 
savininkams, — nevažinėti 
automobiliu, neturint gero 

"pakėlimui įrankio ir netu
rint atsarginio rato su pa
danga. Taip pat nesėdėti 
automobilyje užsidariusiam 
su veikiančiu motom. Mon
oxide dujos labai pavojin
gos ir nereikia jų daug pri- 
kvėpuoti į plaučius: užten
ka kelių įkvėpimų, ir žmo
gus negyvas. Net nė nejun
ta, kad su juo kas blogo — 
užmigo be ‘ skausmo, be 
jausmo. Kiekvienam auto
mobilistui reikia būti labai 
atsargiam su automobilio 
monoxidu. t

Lai ši tų jaunuolių nelai
mė ir ankstyva mirtis būna 
daugeliui pamoka, kaip rei
kia, būti atsargiems su au
tomobiliu.

. < Automobilistas 

tis, nekurtais atvejais pa
teisina rusų elgesį. Dakta
rėlis sakė, kad vokiečiai pa
dėję nuversti Kerenskio val
džią, o Kerenskio valdžia 
buvus demokratinė. Davė 
pikto vėjo ir Amerikos val
džiai, kad nepermato užsie
ninės politikos. Gali nu
krypti į blogąją pusę Lietu
vos klausimas. Todėl, sa
vaime suprantama, Grigai
tis ir yra tas vadovas ir 
kelrodis Lietuvos atvadavi
mui ir nustatymui gairių 
valstybės departmentui. Bet 
užsieninėje politikoje vals
tybės departmental ne visus 
jo planus vykdo bei supran
ta. O kad bolševikus iš
krapštyti iš Lietuvos, tai 
reikia labai daug ALTui do
lerių, o laikui bėgant, vis 
mažiau ir mažiau tų mums 
taip reikalingų dolerių byra 
į ALTo iždą. Todėl ateitis 
yra dar labiau apsiniauku
si.

Taip ir pasibaigė ta bur
nojimo ir verkšlenimo ko
medija. Pinigų subyrėjo la
bai mažai, ir tai tik paža
dais. Publikos prisirinko 
nemažai, bet dolerių — tik 
pažadai. Čia nemin ė s i u , 
kiek pinigų buvo surinkta, 
lauKsiu, kiek pasakys va
duotojų spauda, tuomet aš 
tiksliai ir tikrai pasakysiu, 
kiek “cash”, o kiek paža
dais. Ūpas pas susirinku
sius irgi buvo apsiniaukęs, 
tik po mūgės išklausymo 
žmonės prie baro pralinks
mėjo. Zee

Cleveland, Ohio
Iš moterų susirinkimo

Nors C. L. M. Klubo su- 
sirinkime ne didelis 
skaičius narių dalyvavo, 
bet susirinkimas; buvo sėk-’ 
mingas ir nuotaikus. Paren
gimo komisija išdavė grąžų 
raportą, kad dar Ųiskutis 
pelno liko ir dėl mūsų dien
raščių. Paaukota jiems už 
darbą po $10 ir Vilnies ba- 
zarui $10.

Ačiū visiems dalyviams 
ir draugėms už aukas, ku
rios prisideda prie įeigų su
kėlimo, būtent: B. Mikala
jūnienei, M. Tyžinauskienei, 
O. Bagdonienei, Stasiulevi- 
čienei, A. Palton, H. Selen, 
M. Nikas.

Išrinkta komisija atlan
kyti O. Yapulienę,

Nutarta pagaminti 100 
narystės knygučių ir turėti 
pikniką rugpiųčio 10 d., Ja
šiūnų ūkyje.

Išrinktos delegatės į Są
ryšį. Jomis yra: A. Rod
gers, A. Mack ir V. Moc- 
kaitienė.

Naujuose sumanymuose 
d. J. Žebrys pasiūlė pagerb
ti korespondentę. Po ilgų 
diskusijų, nutarta pagerbti 
visus korespondentus ir Vil
nies vajininką. Parengimas 
įvyks gegužės 10 d?

Gražiai buvo atlankyta d. 
M. Plaush. Nežiūrint to, 
kad temperatūra buvo pa
siekusi aštuonis laipsnius, 
tos draugės susirinko ir ją 
pagerbė už jos nenuilstan
čią darbuotę.

Atlankyta O. Bokerienė, 
kuri dar vis tebeserga.

Užbaigus susirinkimą, tu
rėjome vaišes, draugės Ty- 
žinauškienė, A. Mack ir V. 
Mockaitienė nares pavaiši
no skaniais pietais.

Sekantis mūsų susirinki
mas įvyks kovo 20 d. Tai, 
draugės, įsi t e m y k i t e ir 
skaitlingai dalyvaukite.

Vasario 22 d. parengimas 
buvo gražus, bet galėjo būti
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Mirus

KAZIMIERUI PLETAI
Reiškiame mūsų gilią užuojautą jo žmonai 

Elenai, dukteriai ir seseriai ir 
visiems artimiesiems.

J. A. ir Elzbieta Bekampiai

Avalon, N. J.

So. Boston. Mass
H

Daug v-elniapinigių, pasi
taikius šiltesnei žiemai, 
vaizduoja Floridos klimatą 
Massachusetts valstijoj, nes 
jie, bijodami banko knygu
tėj sumažinti skaičių, sėdi 
per žiemas ne tik šaltame 
klimate, bet ir apyšalčiuose 
butuose. Na, ką jau bepa
darysi, kuomet velnias užsi
sėda ant kieno pinigų mai
šiuko, sunku jį iš tos sar
gybos pravaryti; tai taip ir 
kenčia šaltį piniguotieji.

Gi pora savaičių atgal 
mūsų “Florida” visai žiau
riai pasielgė: prikrovė snie
go pilnas gatves lygiai su 
automobilių aukščiu. Tu
rėjome gerokai pabraidyti 
apie dvi savaites. Tačiau 
su kovo mėnesio pradžia 
oras atšilo, jau galima lais
vai važiuoti ir pusnys su 
kiekvienu saulės pasirody
mu mažėja.

Nedarbas žymiai didėja
Pora savaičių atgal skai- 

I čiau vietinėj spaudoj (Bos
ton Globė), kad ir Massa
chusetts > valstijoj oficialus 
bedarbių skaičius jau pasie
kė 185 tūkstančius asmenų. 
Be to, .daug kriaučių ir ki-

Meldžiasi dievo pagalbos, o 
tas prieš jų norą vasario 16 
sniegu apkrovė, tur būt, ir 
jam atsibodo be galo, be sai
ko kartojamų plepalų klau
sytis, nes, apart šmeižtų, 
“laisvintoji!” “rimtesnieji” 
pageidavimai: atominis ka
ras, milijoninės žmonių 
s k e r d y nes, sugrįžimas į 
tėvynę, ten tapti valdonais 
ir dvarų centruose jiems 
dirbančiuosius kaimiečius 
spardyti, kaip kad buvo po 
pirmojo pasaulinio karo...

Nebe tikslo juos dar ,vis 
remia ir seniau i šią ’šalį at
vykę tautininkai. Nekurie 
per pastaruosius du karus 
turėjo laimikį ir gerą svei
katą, . peblogąi dolerių pri
sikrovė. Nors,, jau pasenę, 
bet dar vis sapnuoja apie 

tokių darbininkų dirba tik dvarų centrus 1bei miestu | Vėlionis sirgo džiova ir pas- 
po kelias dienas į savaitę, o 1 rūmus Lietuvoje. Aš ma- 

' Somerville j buvusi Fordo ■nau, kad jų tokie žvėriški 
automobilių dirbtuvė, ro- pageidavimai sykiu su vėju 
dos, su kovo 15 d. užsidaro nueis į dausas/ o ten saule, 

įkaitinus pasiųs jų svajones 
į erdvę taip, Kaip Sovietai 
sputniką, aplink žemę skrie
ti ir čielom į šią “ašarų pa-

ir paleidžia 1,000 ten dirbu
sių žmonių.

Iki šiol Bostonas nedarbo 
klausimu nuo kitų didmies
čių buvo atsilikęs. Gi pas
kutinėmis keliomis savaitė
mis ir mes girdime vis dau
giau kalbų apie didėjantį 
nedarbą ir čia. Didelės de- 
partmentinės k r a u t u v ės 
(R. H. White, Chandler ir 
kitos) užsidarė. Manau, 
kad tai vyksta dėl nedarbo 
didėjimo ir biznio sumažėji
mo, nes žmonės, girdėdami 
a r tiesiog matydami 
nedarbą, mažiau beperka, 
nors ir pavėluotai pradeda 
pinigus taupyti. Žinoma', 
yra ir kitokių priežasčių 
krautuvių užsidarymui.

Mirė P. švedas
<

Dar tik prieš kelias 
vaites lietuviškame klube 
(318 West Broadway) ke
turi draugai, sykiu ir Pet
ras, labai maloniai pasikal
bėjome. Gyrėsi, kaip gud
riai jis nuo' makartistų išsi
suko, kuomet prieš kelerius 
metus buvo kas nors iš lie
tuvių, darbo žmonių priešų, 
jį miesto valdžiai Įskundę 
esant raudonuoju. Prie 
rimtų diskusijų dar ir porą 
juokų pridėjo, kuriais visi 

sa-

dar gražesnis. Vakarienė 
buvo labai skani, muzikan
tai taipgi buvo geri, visi da
lyviai linksminosi iki vėlu
mos.

ALDLD 22 kuopa rengia 
margučių vakarą, kuris 
įvyks balandžio 12 d. Taip, 
kaip ir visuomet, bus įdo
mus ir gražus parengimas.

Gaila 
klasei

smagiai pasijuokėm, 
dar neseno ir darbo 
simpatingo žmogaus*

Ilsėkis, Petrai, ramiai, o 
mes tęsime kilnios idėjos 
darbą, prie kurio ir tu pri- 
clrlnin,- $

“Laisvintojų” vargai
Dabartinės Lietuvoj san

tvarkos priešai šūkauja ant

ku-

Radijo programos 
iš užsienių

Turiu radijo imtuvą, 
riuo galiu girdėti iš. Vil
niaus, M'askvos, Londono ir 
kitų tolimų miestų. Bet iš 
Vilniaus ir Maskvos pas 
mus sunku sugaudyti jų 
programas, kadangi arti
mesnės stotys anų balsą 
nustelbia arba sutampa sy
kiu, Nežinia, ar tai daro
ma sąmoningai ar atsitikti-

Kaip bebūtų, tai yra
blogas dalykas. Norėtųsi 
pasiklausyti programų iš 
įgimtojo krašto, o čia tau į 
ausį spiegia visokiausi bal
sai... A. K—a

■ i n ai.

CambpelĮ Ohio
Vasario 19 dieną mirė 

Ch. Bartaskis. Mirė sulau
kęs 70 metų amžiaus n u o 
širdies smūgio. Buvo pa
šarvotas P u t k o , Rich & 
Wasko Funeral Home, o pa
laidotas vasario 22 d.' Ka
dangi velionis neturėjo jo
kių giminių, tai į kapines 
palydėjo tiktai jo arti m i 
draugai.

Draugas T. P.

Waterbury, Conn.
Draugai ir draugės, ne

užmirškite LLL mitingo, 
kuris įvyks rytoj vakarą, 
kovo 8-tą, 103 Green St. Ko
misija žada visiems “good 
time”.

Komisiijia

vaišės, alaus ir stipresnės, 
du muzikantai grojo šo
kiams. Girdi, kolūkiečiai 
nuo pietų iki vėlumos nak
ties užkandžiavo, dainavo, 
šoko. Tai taip džiaugėsi 
užbaigę kūlimo darbą. Ja
vai vasarą neblogai užderė
ję, prikūlę daug grūdų.

Venslovaičiai tik ka ve
dę. Štai kaip jiedu prade
da gyventi. Kol kas gyveną 
bendrai su uošviais, o dėl 
pavasario iš seno papročio 
jaunosios mamytė S. Janu- 
šaitienė jiem davus augalo
tą telyčaitę, uošvis duosiąs avį, 
jau turį paršą, kitą pirksią 
pavasarį. Kolūkis duos už 
darbadienius grūdų, pini
gų, arus (žemės), kai ką pa
psėsią, bulvių pasisodinsią. 
Tai štai kaip Juliaus Jano- 

; nio vardo kolūkyje jaunos 
! poros užveda gyvenimą.įsiueiueiiiios cen į u iki- i 1 °

baigtuvės. Kai Amerikoje , Kitos sesers mergytė i-a- 
darbininkai pabaigia dar»i kad tuii visko, gludu,

* Nors daug laiškų tilpo 
šiose skiltyse, bet norisi ke
lis sakinius patalpinti, pa
lyginant Amerikos ir Lietu
vos darbininkų buitį. Ne
seniai aplaikytas laiškas 
nuo šių žodžių rašytojo se
sers podukros Valės Venslo- 
vaitienės nuo Griškabūdžio 
iš Lietuvos yra įdomus.

Rudeniop užsakyta jiems 
Laisvė. Laikraštį gauna. 
Ji rašo: Kai laiškanešė at
neša laiškus, spaudą, sykiu 
ir man atneša paketą laik
raščių iš Amerikos į javų 
kūlimo vietovę. Nutraukus 
darbą pietum, kolūkiečiai 
domisi Laisve, ją įgudusiai 
skaito.
du oda n t i pasiska i ty^t i 
sesutei, broliams L 
ei minoms.

Įsidėmėtinos ten jų pa

Parsinešus namo 
i savo 

ir kitoms

bą, aimanuoja, kremtasi, 
nebežinodami, kaip ilgai 
nedarbas tęsis. Tuo tarpu 
Lietuvoje, kaip giminaitė 
rašo, ūžbaigtuvėse darbo su 
džiaugsmu linksminasi. Jų 
brigadoje, kaip, ji rašo, kai 
užbaigė kūlimo darbą, buvo .. .. ---------
iškeltos malonios pabaigtu- ke, jau bus apie ketini mė- 
vės . Buvo paruošta skanios nėšiai laiko. Vikutis

Mirtys
Mirė M. Saliklis. Palai- 

ditas kovo 1 d. Mirė sulau
kęs 73 metų amžiaus. 59 
metus išgyveno Elizabethe. 
Buvo žinomas kaipo biznie
rius ir politikierius. Velio
nis paliko liūdesy žmoną O- 
na ir tris dukteris, 

v

Mirė Mykolas Sakalaus- 
kis, sulaukęs 63 metų am- 
žiaus^ Palaidotas kovo 1 >d.

butinius 29 metus išbuvo 
džiovininkų ligoninėje. Pa
liko žmoną Heleną ir dvi 
dukteris.

Kovo 2d. įvyko LDP Klu
bo susirinkimas. Padary
tas toks nutarimas: Nu
pirkti gėlių vainiką tik tam 
nariui mirus, kuris yra iš
buvęs Klubo nariu penke
rius metus. Seniau pirkda
vome sėliu vainiką, kiekvie
nam mirusiam nariui, neat
sižvelgiant į tai, kiek laiko 
iis vra išbuvęs Klube.

Ukrinus

Tokio. — Gynybos virši
ninkai gąsdina žmones, būk 
Tolimuose Rytuose Tarybų 
Sąjungos ir Kinijos karinės 
jėgos sudaro Japonijai pa
vojų.

Washing ton as. — Prezi
dentas Eisenhoweris pasi
sakė, kad jis ir kiti iš Bal
tojo Namo dar nenori “di
delių svečių iš Maskvos”.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai.

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., Ine.
(Laisniuota per U.S.S.R,)

135 W. 1 lt h St., New York 11, N. Y., Telwhone CHelsea 3-2583
■ (arti subways) (tarp 6th ir 7mAves.)

Mes esamo gavę nuo Intourist iŠ Maskvos oficialu lei difną siusti pakus tiesiai į visas USSR respublikas.
JŪS GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS

Pristatymas garantuotas. Kiekvienas pakas yra apdraustas. Mes turimo neribotą įvairybę gaminių. 
Raka: gali būti asmeniškai pristatomi arba atsiunčiami jęr ?aštą.

Atdara kasdien nuo 9 A.M. iki .6 P.M. Sekmadieniais iki 4 P.M. Mūsų klientų 
patogumui skyriai yra atidaryti sekamose vietose:

632 W. Girard Ave.
, Philadelphia 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

832 Fillmore Ave., Buffalo 6, N. Y.

Cleveland 13, Ohio
Fel. TOwer 1-1461

116 East 7 Street New York, N. Y.

mėsos ir tt.

American Hardware Co. 
ir Fafnir unijos išsiderėjo 
algos pakėlimą 4 procentus 
ir keletą kitų pagerinimų. 
Union Mfg. Co, darbininkai 
dar vis randasi streiko lau-

Bethlehem, Pa.
Įvairios žinios •

1955 metais po smarkaus 
lietaus buvo abiejų pusių. 
Hill Bridge namai apsemti. 
Dabar, vasario 28 d., toje 
pačioje apylinkėje tapo už- 
semtos visos lūšnos. Mat, 
ten gyvena biedni darbo 
žmonės, tai, matyt, “nepai
so jų nė dievas”!

f Tapo nugriautas visas blo
kas tarpe Second - North
ampton Ave. ir 3rd - New 
St. Bus padaryta vieta dėl 
Bethlehem Steel Co. auto
mobilių pastatymui. Mat, 
iš visų apylinkių Čia suva
žiuoja darbininkai, o nėra 
kur pastatyti mašinų.

Senus namus griauna, o 
naujų nestato. Labai sun-

KAS ČIA KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, skaitysi iie- 
atsikvčpdamas iki galo . . . kurios parduodamos visai žmoniška kai
na . . . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pačia kaina—tik 5 doleriai 
jž visas 4 knygas! (Kurie siųsite j Lietuvą, atsiųskite mums 
adresą.) /

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

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdų knyga, kurioje 
tikrojo, nuogoje gyvenimo yra daugiau, negu niariose vandens ir 
druskos. Iliustruota, 316 psl., kaina $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: įtik tada vaikščiosi širdies rQ» 
muose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi. 449 psl., kaina' 
$4.00.

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sako: tik 
mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios dalies darbus, 
vargu, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį išlikimą. 652 pusi., 
kieti viršeliai, kaina tik $3.00;

VISOS 4 KNYGOS TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, ar 3 
knygų, tai už 1 tik $2.00, už 3 tik $4.00. Persiuntimo kaštus ap
mokame. Rašykite:

DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, 111.

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

Phone: YU. 2-0380

Binghamton, N. Y.
Trumpos žinutes

Netikėtai sužinojau /Tad . 
kelios dienos atgal draugui 
Vaicikauskui padaryta gun- 
ki operacija. Nors Jonas 
po operacijos jaučiasi sti- 
resnis ir sako, kad '“sveika
ta laipsniškai grįžta ir su 
kiekviena diena jaučiasi 
Stipresnis,” vienok dar vis 
randasi Wilson Memorial 
ligoninėje. Jonas yra LDS 
6 kuopos narys, Laisvės ir 
Vilnies skaitytojas ir pasi
žymėjęs darbininkiškų rei
kalų rėmėjas.

Katrina Juozapai t i e n ė 
ypatingai yra sunkios ligos 
prislėgta. Nors ji gydosi 
namuose, bet yra po gydy
tojo priežiūra. Katrina ir
gi yra LDS 6 kuopos narė ir 
Laisvės ir Vilnies skaityto
ja ir darbininkiškų reika
lų rėmėja.
Išvažiavo į saulėtą Floridą

Laisvės Skaitytoja Anas
tazija Judikaitienė ir jos 
draugė Pronskūnienė išva
žiavo į saulėtąją Floridą 
poilsiui. Pirmutinė sustoji
mo vieta buš Miami. Linkiu 
draugėms linksmai praleis
ti poilsio laiką ir pasigerėti 
malonia saulute ir gražia 
Floridos gamta.

Baigiant rašyti šią žinu
tę, sužinojau, kad ūmai 
sunkiai susirgo Jonas Sa
dauskas ir ant greitųjų ta
po paimtas į miesto ligoni- 
nę. Jonas yra LDS 6 kuo
pos narys ir Laisves skaity
tojas. Linkiu Jonui Sadaus
kui greitai pasveikti.

Onytė

Pekinas. — Kinijos prem
jeras Chou En-lai jau su
grįžo iš Korėjos.
• •* I

ku gauti pasirendavoti stu- 
ba.

Vasario 13 d. laiptais lip
dama Paulina Mataitieriė 
parpuolė ir nusilaužė deši
nės rankos riešiuką. Gaila 
moteriškės. F. Zavis

V
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DIDYSIS NEW YORKAS
KONFERENCIJĄ

Washingtonas, — Prezi
dentas Eisenhoweris turėjo 
su spaudos atstovais konfe
renciją. Dėl taikos konfe-

tinės Valstijos dar “neuž
darė duru tokiai konferen-

• • • Mcijai .
Paryžius. — Nato karinio 

orlaivyno komandieri u m i 
paskirtas amerikietis gene
rolas Leon Johnson.

Dalyvaukite moterų 
parengime kovo 9 d.

Sekmadienio popiety, ko
vo 9 d., Lietuvių Kultūri
nio Namo patalpose, kaip 
pusė po dviejų, klubietės tu
rės savo liuoso užsiėmimo 
parodėlę. Bus meninė pro
grama^ kurią 
Choras.

atliks Aido

Londonas. — Ruošia pa
statyti iš vario 80 pėdų 
aukščio Churchillui pa
minklą, nors jis tebėra gy-

Bonna. — Vakaru Vokie
tijoje vra 1,350,000 bedar
biu. A

Washingtonas. — M i r ė 
George Wpdsworth, sulau
kęs 64 meuį. Jis buvo žy
mus diplomatas ir eilėje ša
lių ėjo Amerikos ambasado
riaus pareigas.

Paryžius. — Francūzijos 
valdžia sulaikė tris kairių
jų laiikraščius už kritikavi
mą jos politikos Alžyro 
klausime.

Pekinas. — Kinijos val
džia įspėio japonus žurna
listus, kad j:e, rašydami iš 
kinų šalies, laikytųsi teisy
bės.

San Francisco, Calif. — 
Mirė A. Chamberlain, su
laukęs 64 metų. Jis per 
daugelį metų rašė straips
nius į komercinę spaudą.

Lenką bazaras
Per tris dienas Poloma 

Klube, 201 Second Ave., 
New Yorke, bus lenkų ba
zaras. Jis įvyks penktadie
ni; šeštadienį ir sekmadie
nį, kovo 14—16 dienomis. 
Penktadieni prasidės 7 vai. 
vakaro, o sekamas, dvi 
nas nuo 1 vai. dieną.

Bus daug įvairiausių
lykų pasirinkjmui už priei
namas kainas. Maistas bus 
namie gamintas. Kviečiame 
visus ir visas atsilankyti.

x Rengėjai

die

du

gali atsinešti 
bile kas,, mo-,savo kūrinius

terys ir vyrai, pasirodyt sa
vo bičiuliams kaip jie pra
leidžia savąjį liuoslaikį.

Prie karštos kavos ir už
kandžių klubietės su sve
čiais 
'leisti

ruošiasi gražiai pra-

Kviečia rengėjos

SERGA
Slinkiai serga Vincas Ži

linskas, w o o d h a venietis. 
Randasi Wyckoff ligoninė
je.

Draugas V. Žilinskas yra 
plačiai pažįstamas šios apy
linkės lietuviams. Tai vie
nas iš seniausių Aido Cho
ro narių ir darbuotojų.

Linkime jam greito pa
sveikimo. Rep.

SI NKIAI SUSIRGO
Draugė Mikniaus, telefo

nu pranešė, kad gana sun
kiai yra susirgusi Stefanija 
Cedronienė, veikli pažan- 
gietė, nuolatinė mūsų pa
rengimų lankytoja. Ji ran
dasi Lutheran ligoninėje 
Brooklyne. Būsianti pada
ryta gana sunki operacija.

Kitų smulkmenų ąpie Ji- 
gonės padėtį dar neteko su
žinoti. , ,

Linkūne šiai . maloniai 
draugei kuo greičiausia pil
nai pasveikti. .

SVEIKSTA IR DĖKOJA
Kaip žinią, Juozas Stepo

naitis randasi Grėenpoint 
ligoninėje. Jam ten buvo 
padaryta operacija. Pasiro
do, kad jo sveikata žymiai 
taisosi. Tai labai džiugu vi
siems io draugams ir prie-, 
teliams, kurių jis turi labai 
daug.

Juozas nuoširdžiai dėko
ja visiems, kurie ji aplanko

PASIKLAUSYKITE ŠIOS 
RADIJO PROGRAMOS
Kovo 7-os prievakarį, 6

vai. iki 6:30, New Yorko bei kaip nors kitaip išreiš- 
nfestinis radijas WNYC 
transliuos įdom;ą progra
mą. Neangliškosios spaudos 

'filmų kritikų Ratelis (Film 
Critics’ Circle of the For
eign Language Press) įteiks 
metimus prizus Ratelio iš
rinktiems geniausiems 1957 
metų filmams. Girdėsite 
gubernatorių Harrimaną ir 
kitus žymius asmenis.

Miestinė stotis yra ties 
numeriu 830 (93 ant FM 
radijo). Rep.

kia iam simpatiją.

PRANEŠIMAI
• l

LI.D 185 kuopos susirinkimą# 
įvyks Kovo (March) 12 d„ 7:30 vai. 
vakare, 110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill. Nariai malonėkite at
silankyti ir pasimokėti duokles.

Valdyba

RICHMOND HILL, NY. 1

LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienio vakare, kovo G d., Li* 
berty Auditorijoj., Prašome visus 
kuoj>os narius susirinkime dalyvauti.

Tai buvo bent pagerbtu ves!
Praėjusį sekmadienį Roo: 

sevelto kotelyje, New Yor 
ke, įvyko visuomenininko ir 
rašytojo Dr. W. E. B. Du
Bois pagerbtuvių pramoga.

Kaip žinia, šis žymus vy
ras vasario mėn. 23 d. mi
nėjo savo 90 metų amžiaus 
sukaktį. Tai šiam įvykiui 
paminėti ir buvo suruoštas 
šis pokylis bei pramoga.

i Susirinko daugiau ’ kaip 
tūkstantis rinktinių, did
miesčio žmonių jubiliatui 
pasveikinti. .Buvo (visuome
nininkų, rašytojų, artistų, 
tarnautojų, darbininkų — 
visokių, profesijų žmonių. 
Visi karštai sveikino seno 
amžiaus, bet jauno dvasia, 
veikėją, vyrą, kovotoją už 
negrų teises, už visos dir
bančiosios žmonijos laimę 
ir naują rytojų.

Jubiliatas gavo 
sveikinimų telegramų iš vi-

daug

Besų pasaulio kampelių, 
kitko, jį sveikino Tarybų 
Sąjungos užsienio 
ministro

reikalų 
padėjėjas V. V. 

Kuznecovas, Kinijos Moks
lų akademijos (Sinica) pre
zidentas Kuo Mo-džio; Bri
tų Ginėjos premjeras Ched- 
di Jagan, Fisk Universiteto 
(kur DuBois mokėsi) pre
zidentas S. J. Wright, Ryti
nės Nigerijos premjeras 
Nnandi Azikiwe,, ir daug 
kitų Amerikos ir pasaulio 
šviesių žmonių.

Komitetui, kuris rengė 
šią pramogą, vadovavo An
gus Cameron ir Mrs. Paul 
Robeson. Jiedu įteikė jubi
liatui nuo komiteto $5,000 
čekį, kad Dr DuBois galėtų 
išleisti savo autobiografiją 
knygoje.

Dr. DuBois yra vienas iš 
žymiausių, jei ne pats žy
miausias, šių dienų ameri
kiečių.

R. Baraniko kūriiiiij paroda
Kovo 3 d. ROKO galeri- 

joje, New Yorke, atsidarė 
dailininko Rudolfo Baram- 
ko kūrinių paroda. Svečių 
dalyvavo nemaža — dau
giausiai vis dailininkai bei 
paišybinio meno mėgėjai.

Dail. Baranikas turi iš- 
statęs 14-ka savo kūrinių. 
Pastaruoju metu dailinin
kas 1 dienomis j h: ( naktimis 
kūrė, dirbo, kad geriau pa- 
si rūoStųi parodai. : i •{; :' :;:

Turime ' atsiminti, *jog 
kiekvienąm dailininkui pa
rodą yra didžiulės reikšmės 
klykąs, , ''' '

R. Bąrąnikąs yrą ąb- 
s.ty'aktaūš ' mėrio meistras, 
'tačiau ,įo paišybą “supras-

tiesiog negalima. Bet meno 
kritikai, meno žurnalai apie 
jo paišybą atsiliepia palan
kai.

' Meno žinovai sako, jog 
abstraktus menas, abstrak
ti paišyba “turi visuomenė
je savo vietą.” Kad ji “tu
ri savo vietą,” tai reikia 
pripažinti, kitaip abstrak
čių kūrinių meno mėgėjai 
neišpirktų. (Girdėjau, jog 
vienas Baraniko kūriniu,

Z , C Z

esamų parodoje, jau par
duotas, vos atsidarius paro-

, • ■ ' U r ‘ } L ■’ ' į

Atidarė dvi mokyklas 
išmestiems mokiniams

Prieš porą savaičių Ne 
Yorke iš. viešųjų. , mokyklų 
buvo pašalinta virš 700. mo
kinių/ kurie apkaltinti išdy
kavime. Mokyklų tvarkyto
jai jau atidarė vieną Brook- 
lyne,. antrą Greenwich Vil
lage miestų dalyje mokyk
las, į kurias bus priimti mo
kytis tik tie mokiniai, kurie 
iš kitų mokyklų; yra paša
linti. Dar mano . kitas dvi 
mokyklas atidaryti. — vie
ną Bronkse, 0 antrą Queens 
miesto dalyse.

li

New Yorkąš. — New Yor
ko; valstijos namų reikalų 
kpmisijonierius' Joseph Mc
Murray sako, kad už metų 
turėsime 9,000,060 bedar
bių. ,:

Kiekviena kolonijaturė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisves paramai.

Dabar La’kas Siųsti Dovanų Pakus Jūsų Giminėms ir Draugamk Velykų Proga. 
Patikimiausia firma išsiuntimui pakų į USSR: LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, 

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

Package Express and Travel Agency Co., Inc.
(LAISNIUOTA PER USSR) (BUVUSI PARCELS TO RUSSIA. Inc.)

BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln PL IN. 7-6465. IN. 7-7272 
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. ML 2-2452. ML 2-1681

Siunčiami tik nauji daiktai—medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios maišnos.
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi ^kaštai, įskaitant muitą, apmokami išanksto.

Kiekvienas pakas apdraudžiamas. Pristatomi į du mėnesiu; oro paštu — | aštuonias ar dešimt dienų. 
Mūsų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis.

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiej. 
Newarko raštinė uždara sekmadieninis.

78—2nd Avė. 651 Albany Ave.
Hartford, Cohn.
CHapel 7-5164

11601 Jos. Campau Avc.
Detroit 12, Mich.
TO’vnsend 8-0298

New York 8,\N. Y.
ORegon 4-1540

832 N. 7th St. 
Philadelphia 23, Pa. 
VVAlnut 8-1747

j.

3741 W. 26th St.
Chicago 23, Ill.
CR. 7-2126

121 S. Vermont St.
1.08 Angeles. Calif. 
Dunkirk 5-5650

v
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Dailininkas' Baranikas, 
kąįpsžinią, keįėt’ą inčtų pai
šybos įmeną 'studijavo Pary
žiuje;' studijavo tokioje mo
kykloje, kuri užsiima ab
straktaus meno hnokymu.

Šių eilučių rašytojui teko 
būti R. .Baraniko kurinių 
parodoje prieš trejus metus, 
teko būti ir dabartinėje. 
Rodosi, jis tiek tiek jau pa
sviro į realistinę pusę, bet 
labai mažai.

Savo šių dienų kūrybą 
Baranikas skaito pusią u- 
abstraktinę. Žada jis im
tis, ir reąlizmo. Kada, jis 
'dar pats nežino.

Paroda bus atdara iki š. 
m. kovo 29 d. N.

t

Generolas strategas 
vis savo vietoje

Karinės sąjungos NATO 
komandierium buvo genero
las Algred Gruentheris. Jis 
ten būdamas daug kalbų 
pasakė, kaip “sunaikinti 

ITarybų Sąjungą” ir liaudies 
vaitę laiko, buvo nuvykus į i demokratijos šalis. Bet jam 
trylika valstijų. Pagaliau “gabumus” neteko išbandy- 

jaunąjį ti. Dėstydamas karo strate
giją, j’s paseno ir pasitrau- 

. | kė iš militarines tarnybos.
Tada jam davė Raudono

jo Kryžiaus, prezidento vie
tą. Nuo senų laikų Raudo
nasis Kryžius skaitomas ne- 
utrališka, žmoniškumo, lab
darystės ir nuoširdumo or
ganizacija. Ir karo laiku 
jis turi būti gerbiamas, nes 

i jis rūpinasi abiejų pusių 
sužeistaisiais ir i nelaime

Sugrįžo jaunoji
Prieš kiek laiko, 

valandos pirm šliūbo, 
jaunoji Irene., Arzedi, 
n anti Williamsburge. 
buvo visokiu
Bet tuo laiku Irene važinė
jo autobusais nuo valstijos 
į valstiją. Keliavo ji virš sa-

kelios

gyve-- 
Daug 

spėliojimų.

sugrįžo pas savo
Joseph Pinto. - ' gija, i's paseno ir pasitrau-

Ji sako, kad ruošdamasi 
prie vedybų susinervino ir 
pati nežino, kodėl važinėjo. 
Mergina jauo 30 metų, bet 
krečia jaunuolės šposus.

Jau 21 mirė nuo 
medinio alkoholio

pagerbti banketas Įvyks šio 
mėnesio* 29-a d., Lietuviu 
K u 1tu r j n i a m e Cen t r e.

Banketo rengėjams labai 
reikalinga bent -savaite iš 
anksto žinoti, kiek asmenų 
japie dalyvaus, kad apskai
čiuoti, kiek ir ko jam pa-

Apie savaitė laiko, kai 
New Yorko miesto vienoje 
ar kitoje dalyje miršta žmo
nės nuo medinio alkoholio. 
Pirmos aukos .buvo Bronk- 
so dalyje, kur apie 30 žmo
nių turėjo “parę”.

Bet pastaromis keliomis 
dienomis mirė ir kitose 
miesto dalyse. Policija buvo 
areštavus kelis asmenis, 
kaltindama, kad jie maišo 
medini alkoholį su vande
niu ir pardavinėja vieton 
degtinės. Bet po išklausinė
jimų, areštuotus paliuosa- 
vo.

W. New York, N. J. — 
Tankų pagalba’ griauna se
nas 'armijos kareivines.

Mel J. weisso 
pa gerbimo

Kaip jau skelbta, .visuo
menininkui Juozui Weissui patekusia ’s..

Bet generolas Gruenthe- j Seaford L. I N Y — 
ris tiek užsikrėtęs karine jau t savai^s Herrma- 
“strategija , jog kada jis - -
kur tik kalba, tai ne apie 
Am. Raud. Kryžiaus reika
lus, bet vis dėsto planus,1 
kaip sumušti Sovietus.

Dabar jis kalbėjo St. į HELP WANTED—FEMALfe 
George viešbuty#), Brook- — 
lyne. Aiškino NATo uždą-1. . _■ . 1 nmke.

m, Liz.cn ainius. Jis dėbte ii papi as- | kambarys ir vonia. 11 m.
Tuo padary- tų piliečių, pareigas, girdi,: su paliudijimais, patyrusi.

gailėtis pinigų Mąloni šeima. Kas antrą 
1 sekm, laisva. Kalbanti

HU. 7-7985.

. ! nų namuose laksto cukri- 
1Ptnės, druskinės, bonkos, pei- 

jl’aiir niekas nesuranda kal- 
i tininko.

Taigi, kurie ihanote šioj 
iškilmėj dalyvauti, prašome 
iš anksto, tuojau, užsiregis
truoti vietas. ' 
site goro ir rengėjams, ir 
kitiems banketo dalyviams, 
ir sau—būsite tinkamai pa-irl 
vaišinti.

Kam patogu, prašome už-| 
siregistruoti Laisvės rašti-1 i 

i Radio City Music 
ijau trečia savaitė rodo “The 
1 Brothers Karamazov”, Dos
tojevskio novelės 
pagamintą filmą.

Vaidina Yul Brynner, 
Mxir‘a Schelk Claire Bloom; 
Lee J. Cobb, Albert Salmi 
ir kt. Scenoje taip pat nau
jas spektaklis. 1 *

jie neturi
“apsigynimui”, jie visi tu- 

būti “griežti” ir “kieti”.

Neck, L. I. Namų darbi- 
Paprastas virimas, nuosavas 

mergaitė.
$45-$5O. 

Rot virt, ir 
angliškai.

(34-36)

nė,)

11 METU VAIKAS, 
O JAU DU NUŽUDĖ

George Jones, 11 metų 
berniukas, prisipažino, kad 
jis jau du už save mažes
nius , vaikus nuskandino 
Hudsono upėje!

1957 m. birželyje 1 jis sa
kė, kad mate, kaip Therese 
Murphy, 4 metų mergaitė, 
įkrito į Hudson upę. Perei- 
•tą sekmadienį jis vėl pa
kartojo, kad “matė”, -kaip 
Louis Diamont, 7 metų ber
niukas, įkrito į tą pat upę.

Jo įtarimas buvo tame, 
kad jis antru kartu .papasa
kojo tą pačią istoriją. Klau
sinėjamas, jis prisipažino, 
kad juos įstūmė į upę.

'Jungtinės Tautas. — Af- 
rikos-Azijos atstovai nuo 
29 šalių tariasi kaip pagel
bėti Tunisijai prieš Francū- 
zijos agresijas. -

TEATRUOSE
Hali

sekine

TELEVIZIJOS PATAISYMAI
Mes teisingai patarnaujame. 

Jeigu jūs patys negalite pasitai
syt, tai ateikite pas mus, mes 
garantuojame darbą. .

R-WAY TELEVISION 
SERVICE CO.

207 E. 1.16th St, N. Y. C.
SA. 2-3120

DRIVE A SAFE CAR 
“Check Your Brakes Now" 

—Specialists—
Brakes-Wheel Alignment

N. Y. STATE INSPECTION 
STA. NO. 3497.

211 S. Broaway, Yonkers, N. Y.
Mon. thru’ Friday 8-6.

Closed Sats. YO. 9-1120.

599

• •

IfcPARDAVLMAS
Naujų ir Mažai Vartotų S 

Vyriškų žieminių Baltinių.
Pertaisymai Veltui.
LUTA CLOTHING

W. 1871h SL (St. Nicholes Avc.)
jjun i9i st st.

MATTHEW A.:: 
BUYIJS ii 

(BUYAUSKAS) i:
< s I

LAIDOTUVIŲ ;• 
DIREKTORIUS :: 

t <• 
t i i '■ . < 

Newark 5, N: J. ’
MArket 2-5172 ‘I

426 Lafayette St.

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

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

Pajieškojimai
Aš, Vyturienė Cicilija, Jono ieš

kau giminaičių - Kostantino Saka
lausko ir Monikos Sakalauskicnės- 
Žemaitytės. Atvykę į Ameriką 
prieš didįjį tėvynės karą. Išvyko iš 
Raseinių apskr., Raudonės valse., 
Kaniūkų km., 1923 m. dar gyveno 
ieškomi asnpenys Chieagoje. Mieli 
giminaičiai, jei atsišauksite, rašykite 
šiuo adresu: Jurbarko rajonas, 
Vensloviškių apylinke, Šilinės paš
tas, Kariiuku (kaimas, Vyturienė Ci
cilija, Jono., Lithuania, USSR.

Feliksas Raivinskas ieško savo 
dėdės Vito Strauzp, paeina i§ But
rimonių apyl., Vilniaus gub. Gyve
no New Yorke,. prašau atsiliepti pas 
Antaną Balčiūną, 84 
Waterbury 14, Conn.

CEE’S TELEVISION 
SERVICE

Ai' jums reikia ekspertisko pa
taisymo? Ateikite pas mus, pati
kima ir teisinga firma. Mos ga- 
rarituojame visą darbą. Veltui 
peržiūrime jūsų TV. Šimtai pa
tenkintų kostumerių.

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

Visos Nuotakos yra gražios, 
kuomet dėvi sukneles nuo-—

Original
Stell e-Suzette, Ine.

Taipgi pasiuvani vestuvių suk
neles ’ ant užsakymo. Ateikite, 
pasirinkite.

246 Grand St. N. Y. C.
C A. 6-1109.

HOWARD’S AUTO BODY 
& REPAIR

Greitas patarnavimas, eksper- 
t iškas darbas. Numaliavojame 
gražiai. Pristatome vieton. Turė
kite reikalą su gera firma, mes 
viską garantuojame.

82 Scott Ave.
(Johnson Ave. Ir Randolph St.) 

Brooklyu. HY. 7-9402.
▼

Wheeler St.,I 
Plaza 5-9018.1

(36-37)

John Hurley Sons
Išdirbėjai visokių Šepečių

Taipgi 
šepečiai Speciftlėm Mašinom

Pilna Garantija
51 Wyania St., Brooklyn.

AP. 7-0600.

1
3

Ilgametį Veikej ą JUOZĄ WEISS
Me; ji pagerbsime 70 metų amžiaus sukakties proga 

ir kaip ilgų metų L. I). S. centro iždininką 
ir visuomenininką.

j

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys vieniam vy

rui. Fomišiuotas kambarys, su ši
luma. Prašome kreiptis pas: An
thony Litvaitis, 190 Hull St., Brook
lyn, N. Y. (35-36)

Vokietijos 
OPEL 
Italijos 
FIAT

Houser Buick, Inc.
Autorizuotas

Buick-Opel-Fiat pardavėjas 
218-25 Hempstead’ Ave.

Queens Village. L. I. HO. 5-0909

Pokylis prasidės 7-tą valandą vakare

3 
i 
J

KOVO29MA^CH
Rengia LDS 3-ji Apskritis kartu su Brooklyno LDS Kuopomis

RADIO CITY MUSIC HALL 
Showplace of the Nation • Rockefeller Center • Cl 6>4600 

“THE BROTHERS KARAMAZOV” 
.• Starring

YUL BRYNNER
MARIA SCHELL • CLAIRE BLOOM

Sawn Ptoy And Direction by RICHARD BROOKS • Produced by PANORO $. BERMAN 

An M Q-M Release • tn METROCOLOR

hwM ON THE GREAT STAGE
“BAND BOX REVUE”-
Brilllant now revue . . . with the 
Rockettefi, Corps de Ballet, Choral

'J Ensemble... Symphony Orchestra.

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Bus šauni meninė programa
Kviečiamą visus dalyvauti ir tinkamai pagerbti asmenį, kuris 

visą savo amžių darbuojasi kultūriniame lietuvių judėjime.

Norintieji dalyvauti prafiomi užsiregistruoti vietas tuojau.

6 pusi.—Laisve (Liberty )-Penktad., kovo (March) 7, 1958 
/ s
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