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KRISLAI
Bomba iš lėktuvo.
Joe Weiss.
LLD suvažiavimas.
Dėl siuntinių į Lietuvą.
Visur lenktynes.
Geriausios kloties.

Rašo A. Bimba

Gaisro nelaimėje įTaryby sąjungoje 

žuvo 25 žmonės ....
t

Ugnis ūmai apėmė ir ki- i Tarybų 
aukštus. Darbininkai renkami 
josi: Vieni grūdosi že-jčiausiąjį 

• apie tiek pat;myn,' kiti iš kelinto aukšto men tą).
i- šoko pro langus, o treti su- 1,378,

New Yofkas. — Trecia-į 
dieni po pietų gaisro nelai-: tus

Atominės bombos iškritimas 
iš lėktuvo pasako labai daug. 
Tai parodo didžiausią pavojų.

Praėjusio sekmadiehio N. Y’. 
Times tilpo tuo reikalu Han- 

vspno Baldu ino straipsnis. Jis 
sako, kad tų pavojingų bombų 
dabar visur pilna. Jos nešio
jamos lėktuvais, jos vežiojamos 
laivais, jomis jau užkimštos vi
ses mil darinės bazės..

Kur garantija, kad daugiau 
Jų neiškeis iš lėktuvų arba ne
sprogs laivuose bei 'bazėse ant i 
žemės? Nėra jokios garantijos. 1

darbininkės ir
yra sužeistų. Gaisras pria- _ _ ,
sidėjo prieš ketvirtą valiin-j lindo po darbo stalais ir ten 
dą po nietų, trečiame namo Į rado mirtį.
aukšte. Namas yra penkių 
aukštų. Jame buvo kelios į 
darbo įmonės. Jis randas.: Į
623 Broadway, sekoje duly-' kalauja. Dabar miesto ma- 
je New Yorko miesto.

Gaisras iškilo įmonėje, (gesinimo 
kurioje buvo spalvojami 
marginami įvairūs audin

Matyti,
isyta išsigelbėjimo laip 
, nors įstatymai to rei

i įvyko rinkimai
Maskva. — Kovo 16 dieną 

Sąjungoje 
its to vai f
Sovietą

Kandidatų

ijoras Wagneris ir gaisrų 
komisijonie r. u s 

iri tyrinėja nelaimes priežas- 
ai.1 ti5

Tarybų sąjungos 
laiškas anglams

Londonas. — Bulganinas, 
Tarybų Sąjungos premje
ras prisiuntė Anglijos vy

Siūlo bilių už 
viešus darbus

Joe Weiss, dabartinis LDS iž- ‘ 
dininkas, yra vienas iš seniau
sių ir plačiausiai žinomų ii* 
gerbiamų Amerikos i 
veikėjų. Tenka LDS apskritį; ms j Macnlillalno
nuoširdžiai pasveikinti už su-', .v, .. . ' o ,T . . . ♦ . la ska is kovo 8 d.rengimą Joe pagerbimui puotos. /

Kaip žinia, šis parengimas1 Bulganinas 
įvyks kovo 29 d. Kultūrinio j ang^4 valdžią, 
Centro auditorijoje. Visi ir vi-į notoje nepasisako 
sos ruoškimės dalyvauti.

Nežinau 
to lietuvio 
tarnavusio

lietuvių 1‘iausyfrei notą. Tai atsaky-

sekamus klausimus:
(1) Ar Anglija turi sulai

kyti atominių bombų bau

Tai jau

kad ji saw o 
i aiškiai 

nei viršūnių, neigi užsienio 
visoje Amerikoje ki-: ministrų konfei* e n c i j o s
veikėjo, labiau- užsi- klausimu.
mūsų pagarbos. j rpuo kartu Anglijos liąu- 

—■’*- ' dis veikia. Dienraštis “Dai
ly-Herald”, kuris turi 1,500,- 
000 skaitytojų, pravedė bal-

galutinaį nustatyta, 
ka5 Lietuvių Literatūros Drau

gijos suvažiavimas įvyks š. m. . T. .r i. t savimus. Jis buvo pastatęs hepos 6 dieną Pittsburgne. Pa- į. 1_____
bar tik reikia prie jo gerai ( 
ruoštis. Apskritys ir kuopos- 
tuojau privalo rūpintis pasiun
timu delegatų.

Reikėtų stengtis, kad suvažia
vime būtų atstovaujama kuo 
daugiausia kuopų. Kur viena 
kuopa nepajėgs pasiųsti dele
gato, turėtų susisiekti su kito
mis tos apylinkes kuopomis ir 
bendromis jėgomis pasiųsti de
legaciją. • ’

Svarbu, kad šis mūsų didžio
sios apšvietos ir kultūros orga
nizacijos suvažiavimas būtų, 
sėkmingas tiek atstovybe, tiek 
darbais.

WASHINGTONE BUS . 
NEGRŲ PROTESTAS 
Washingtonas. —Negrai, 

gyvenanti sostinėje, skelbs 
vienos dienos, protestą prieš 
diskriminacijas: Miesto že
mutinėje dalyje kaįt kurie 
biznieriai atsisako patar
nauti negrams. . .

Kunigas E. F. Jackscm, 
negrų komiteto pirminin
kas, sakė, kad negrai kovo 
27 d. skelbs tiems bizn /' 
riams boikotą.

Washirigtone gyvena vi
300,000 negrų rasės žmoniųGerai, kad amerikiečiai lie

tuviai saviškiams Lietuvoje pa-! 
siunčia dovanelių. Tai gražus,' 
sentimentai iškas žestas.

Bet štai skaitau laiški, 
^Lietuvos, kuriame I 
apie savo rūšies šmugelį, {var
dijami žmonės—ten ir čia. Jie 
tūli pabėgėliai, siunčia saviš
kiams ten siuntinį po siuntinio. 
O anie ten šmugeli su’ gautais 
daiktais varo.

Gražus dalykas paverčiamas 
piktu. Tokia elgsena gali pa
kenkti visiems, kurio nori su 
saviškiais Lietuvoje pasidalinti 
mintimis ir dovanėlėmis.

Patartina tokiems pabėgė
liams susivaldyti. Joks šmuge
lis niekam neapsimoka, o daž
nai dar daug žalos pridaro.

Amerika paleido 
antrąj? satelitą

prietaisą, skrenda, ’ apie 
18,000 mylių į valandą grei
čiu aplink žemę, nuo 400 iki

Washingtonas., — Kon-( 
gresmanas Brent Spencer, Cape Canaveral, Fla. — 
demokratas iš Kentucky i Amerikos karinio laivyno 
valstijos, pasiūlė bilių, kad i specialistai kovo 17 d. pa

buvo (federalinė valdžia paskirtų leido į erdves satelitą “Van-

buvo
Aukš-

į du bilijonus dolerių vie-' guardą”. Tas pavyko iš tre-
i šiems darbams. čio bandymo. Du “Vanguar-

Jis. savo Diliuje siūlo, kad do” satelitai sudegė laike
| federalinė valdžia pinigus pirmųjų bandymų.
! skolintų valstijų ir miestų
: valdžioms, o pastarosios im-

i Tarybų Sąjungoje .kandi
datus stato pati liaudis D 

; apačios. Juos-nominuoja fa- 
i brikuose, dirbtuvėse, orga
nizacijose, kolūkiuose, tai 
pradžioje jų būna keli iūks-!

Bet galutiniems | 
: balsavimams lieka tik tie,;
' kurie brike nominacijų gan 
na daugiausia balsų.

B a 1 sa v 1 m u os e d a 1 y v a v (
99.97 nuošimčiai iš 134,000, 
000 galinčių balsuoti. Buvo; miestus, svarbius 
iš Amerikos korespondentų : Sumatroje. Numatoma, kad

! ir politinių veikėjų, kurie i valdžios jėgos puls sukilėlių Į 
i tėmijo balsavimų tvarką, ! centrą Padange mieste.

Tito kaltina
I

(2) Ar ji privalo tuojau; vahrU VOllllS
sulaikyti jų gaminimą? c

(3) Ar Anglija savo teri-! Belgradas. —

I ' V/ Į7<IOV(U VOiVi' Jin

' tusi viešų darbų pravedimo. k*s’ ..

INDONEZIJOJE
i LIAUDIS LAIMI

Jakarta. — Indonezijos
' vyriausybės armijos, dali-, 
j n’ai ir para' iūtininkai už- 
; ėmė Medan ir Pakanbaru;

centrus !

Šis mėnulis mažytis, to- 
kaip pirmiau paleistas 

armijos “Explorer”. — še
šių coliu diametriniai, sve
ria tris svarus ir vieną ket- 

; virtadalį Jis turi radijo

mės. Mokslininkai ir specia
listai, kurie iššovė mėnulį, 
mano, kad jis gal erdvėje 
išsilaikys nuo pe^kerių iki 
dešimties metų.

tinių Valstijų skraidė visi 
trys mėnuliai: du Amerikos 
ir vienas Tarybų Sąjungos.

Mb

Sirijoje paaiškėjo 
! vakaru suokalbis

Kairas. — Nasser, Jung
1 millano valdžiai 
reikalavimus: I

torijoje turi neleisti Ame-i jos prezidentas Tito, parla-i tinęs Arabų Respublikos (. (1) Anglos \ 
j • J • 1 • . . j •• • i • '• • 1 i _ 1 * • 1____? 1 !rikai ste’gti karines-atomų mentarinių rinkimų proga, i prezidentas, smarkiai kriti 

bazes? 'kalbėjo į 300,000 nrinią. Jis kavo Vakaru vadus ir Ara-

lėktuvu skraidymai su ,ato- j Jai, sabotažuoia ' viršūnių | sakė, kad Saudas Dataikau- 
minėmis ,ir hidrogeninėm'vs' konferenciją. Jie ios neno- 
bimbomis.? • i ■ ;

98 procentai skaitytojų
pas'sakė už-visus keturis
klausimus

Diplomatai tariasi 
del konferencijos

Maskva. — Tarybinis ra
dijas paskelbė, kad viršūnių 
konferencijos reikale veda
mi psitarimai Londone, 
Maskvoje, P a r y ž i u j e ir 
Washingtone.

ri, tai ir suranda “nepriim
tinų” konferencijai klaus/- 
mų, J<as dėl Tarybų Sąjun- 

| gos pozicijos, tai Tito sakė: 1
l “Man buvo linksma, kada į 
; Pamačiau Sovietų pasiūly- ( 
; mus. Jie yra realistiniai ir | 
I visiems priimtini.”

Anglijos liaudis 
reikalauja taikos

Londonas. — Darbo šalių valdžias, kad ir ten
'•unijų Kongresas. į kurį' sulaikytų atominių ir hid- 
(yra sus’vienijusios anglų rogeninių ginklų baidymus. 
(darbo unijos, turinčios (4) Sulaikymas atominių, 

,;8,000,000 "ariu, įteikė Mac- ginklų bandymo turi tuojau 
'______ ___ _..i sekamus i vesti prie visuotinio nusi-(:

gihklavhno.
(5) Busimoji viršūnių 

konferencija privali už-1 
drausti atominių pinklų ga
minimą ir vartojima.

(jau turi veikti prigreitini- 
:mui viršūnių konferenc:jos.

(2) Anglijos valdžia turi 
į sulaikyti atominių ginklų. 

• ir u , • i bandymus. ; kąd tuomi pa-li a Vaka'rūms’ir suokalblau- ą , ./ v(akstinus ir kitas ;sabs prie
< to' paties.

p- ' (3), Anglijos- vyriaurvbč 
to ir Sirijos vienybę kara-jUn'i daryti spaudimą į kitų 
liūs Saudas davė $5,600,000, .... * - ---------------
generolui A. H. Senajui.l Į[as pe]n() 
prašydamas paruošti suki- • r f 
Įima Sirijoje ir neprileisti 1PBZollIlO 
prie vienybės.

---- i___ New Yorkas. — 
JAPONIJOJE DAUG YRA Oil Co. paskelbė, ka 

AUTO NELAIMIŲ metais ii turėjo $2,344,176,- 
m . T . . . ’ 176 iplauku. Gryno pelno 
Tokio. — J a p o n i j o j e i huvo $332.303.644, kas davė

; po $5.95 kiekvienam Šerui.
■ 1956 met 

mi i 8,500,000 gy- j pe]naį an£

ja prieš arabų vienybę?

ve’kti, ka0 sulaikyti iš krt-’ 
vinių bazių lėktuvu skrai
dymą su atominėmis’ bom-’ 
bomis. ' • . r

vyria’išvbe ?
etų r i le’sti Amerikai^, 

■' įsteigti atominių ir raketi
nių ginklu , bazes pirm vir- • 
šūniu konferencijos.

(8) NATO ir Varšuvos - 
sąjungos nariai privalo pa-- 
si rašyti sutartį, kad jie vie
ni prieš kitus nekariaus.

i MANO, KAI) VIRŠŪNIŲ 
, KONFERENCIJA {VYKS i 
j f J

Washingtonas. — Diplo-j
i matai ir politiniai veikėjai į įvyksta labai daug automo-
• kalba, kad viršūnių konfe-l bilių nelaimių. Tokio mies-

Kartu radijo komentaro- I rencija įvyks. Sakoma, kad te, kuris i 
rius sakė, kad Tarybų Są-1 Amerikos ir Sovietų atsto- ventojų, yra 13,000 taksių.( $5 *5 f 
junga nesutiks nusiginkla-i vai jau daug išsprendė pri- Pereitais, metais taksiai tu-' • . • i . • -w- 1 • • • i _ . •“ ? i 4 /J MA A 1 • • 1 • i
rius sakė

į vimo reikalą atiduoti Jung- 
' tinių Tautų komisijai. Jis 
nurodė^ kad -ta_komisija

1 daugumoje yra sudaryta iš 
Į REIKALAUJA VEIKAI ' NATO šalininkų, kuriems 
! PRIEŠ ATOMŲ BOMBAS ; nerūpi taikos reikalai.

iš

rs

Ottawa. — Lester Pear-

rengiamų j ų k 1 a u. s i m ų.' rejo 146,900 nelaimių, laike Į 
Dabar priklauso nuo Vals-. kurių 7,575 žmonės neteko ' 
tybės sekretoriaus Dulleso, ’ gyvasties, o 
ką jis darys. ! sužeistų.

125,000 buvo

s kompanijos
sero

Monaco jau turi įpėdinį
Monte Carlo. — Princas 

buvo po Rainier ir io žmona Grace 
j džiaugiasi susilaukę nauja-

kad kompanijai j giniio sūnaus. Dabar jie jau 
buvo pelningos- turi savo 

"i. A. Long. Texas kompa- to įpėdinį, 
nijos prezidentas, sako,
/‘buvo geri metai visiems”., VUsf amerikietė artistė-ak- 
;Suprantama, kad gėriui Miss Grace Kelly iš 

Philadelphijos.
Monako “karalystė” yra 

• viena iš mažiausiu Europo- 
AivfT^ir^cĮ T -T'TTTVAC -N- užima fik 370 akrų 
AMERIKOS I^kTUV S Tikrumoje thi t’k 

ŠAUDE I NAMUS (miestas su 20,000 gyvertoj^ ;
Sheboygan, Wis. — Prieš ; prie Viduržemio juros. Bet 5 f 

porą dienų ,iš oro buvo ap- i princai turtmgi, nes. jų 
šaudyti žmonių gyvenna- ( mieste yra turtingų pasau-; 
miar. Pradžioje karinio or- linių gemblerių centras, ir 
laivyno vadai sakė, būk ne-1 tas “biznis” šalelės valdonui 
buvo ore jokio karinio lėk-' daug duoda įplaukų, 
tuvo. Bet vėliau prisipaži-1 
no, kad šaudė iš jet “B-47” 

...... Komandieriai sa- ■ 
“Netyčia pati kanuolė i

l ' Reiškia, 
' 195^ metai dystei” sos-

Ramierio žmona yra bu-

TARYBŲ SĄJUNGOJE 
' VAIKAI YRA SVEIKI
I Maskva. — Amerikiečiai 
l turistai nustebo Tarybų Są- 
(jungoje pamatę vaikus, 
I gražiai ir sveikai atrodan
čius, — ra'o W. Bassov. 
Vėliau jiems paaiškėjo, kad 
naujagimius, iki šešių mėne
sių amžiaus jų motinos 
maitina savo krūties pienu.- 
O jau po to laiko, tai maiti
na sevtynis kartus į parą 
pagal daktarų nurodymą. 
Amerikoje naujagimiai la- lėktuvo, 

gauna motinos ko:
i pradėjo šaudyti”.

FAŠISTAI SUKėLe 
MUŠTYNES ne tiems, kurie brangiau 

mokėjo už gazoliną.ITALIJOJE ĮVYKS 
NAUJI RINKIMAI

R omą.—I tai i j os pr ez i den
gtas G. Gronchi paleido par- 
i lamentą ir senatą ir paskel- 

" naujus rinkimus. Jie 
dos užsienio politikoje. • | iiv.vks sekmadienį ir pirma- 
---------------------------------- —jdienį, gegužės 25—26 dd. 
mūsų šalies pavilijorias Mitui Tai bus treti rinkimai nuo 
prastesnis už kitus pavilijonus. 1946 metų, kai Italiia pata- 
Bet be reikalo dolerius švais-|po respublika, 
lyti irgi neapsimoka.

Pinigų mums reikia bedarbių 
Šelpimui. Vidutiniam Ameri
kos piliečiui jau darosi, susir
gus, nebeprieinamos ligonines. 
Toks nesvietiškas pabrangimas, 

lenktynes yra geras dalybas, 
ii mes už jas stojame, 
kvailos lenktynes pasilieka 
kvailomis, ir mes tokioms lenk
tynėms nepritariame.

kalbama gon, liberalų partijos va-,
das, savo kalboje rinkimų, 
pi*oga, reikalavo sulaikyti! 
atominių bom|)ų bandymus, i 
Jis pirmu kartu taip griež- ■
tai stato reikalavimą Karia-

.<1946 metų, kai I tali i a pata-

Atrodo, kad nė kojos mūsų 
šalis nebegali žengti be “atsi- 
klausimo,” ką tuo reikalu darys 
Tarybų Sąjunga.

Štai, šią vasarą Belgijos sos
tinėje įvyks pasaulinė paroda. 
Kai kurie “patriotai” jau muša 
trivogą ir šaukia: Tam reika
lui paskirtus penkiolika milijo
nų dolerių turime patrigubinti, 
nes^ Briuselyje mūsų pavilijo- 
nas gali/ pasirodyti prastesniu 
te Sovietų pavilijoną!

Mes, žinomu, nenorime, kad

3et

Jungtinių Tautų sekretorius 
Mr. Hammar.skjoldas išskrido i 
aplankyti didžiąsias Europos; 
sostines. ' Nusiduosiųs net, iki 
Maskvos-

Mes sakome': geriausios sėk
mės! _

SOVIETAI PAGAMINA 
DAUG ALUMINO

Londonas: — Tarybų Są
junga jau pasigamina daug 
alumino ir gali jau išvežti 
ir į užsienį.. Jos alumino 
fabr kai veikia Karelijoje, 
Uralu kalnuose, Sibire ir ki
tur. Anglija daugiau alumi
no perka iš Sovietų šalies, 
negu iš Kanados.

Maskva. — Tarybinė vy
riausybė apdovanojo rašy
toją Borisą’ Polevojį Raudo
nosios Vėliavos ordinu. ,

Roma.—Parlamento posė- i 
dyje fašistai sukėlė mušty
nes. Kai t'k premjeras Zo- 
li suminėjo, kad tie, kurie 
laike Antrojo pasaulinio ka
ro kovojo- prieš- Mussolinio 
režimą, užsitarnauja pa
garbos, tai fašistai ir puo
lė. Prieš juos stojo komu
nistų ir kairiniu bloko na
riai. Po muštynių keli nu
vežti į ligoninę.-šalies pre
zidentas sako,7 kad jis pa
leis šį parlamentą ir skelbs 
naujus rinkimus.

EISENHOWERIS SAKO— 
VEIKS PRIEŠ NEDARBĄ

Washingtonas. — Prezi
dentas kalbėjo republikonių 
moterų bankete. Jis sakė, 
kad -valdžia vartos visokias 
priemones nedarbo nugalė
jimui. Jis. pareiškė, kad jei
gu “bus sveika, ekonomijos 
reikalams”, tai ir tąksai 
bus numušti.

bai retai 
pieno. <

NEGALI MATYTI NAUJO BULGANINAS KALTINA 
AMERIKOS SATELITO 
Washingtonas. — Smith

sonian oro / observatorijoje 
buvo susirinkę 227 moksli
ninkai pamatyti antrąjį 
Amerikos mėnulį, “Van
guard I”. Bet niekas jo ne
galėjo matyti. Jis yra labai 
mažytis. Bet sako, kad iš jo 
girdi radijo signalus.

IRANO ŠAKAS JAU 
DIVORSAVO ŽMONĄ 
Teheranas. — Irano vai- 

į donas Rėza Pahlevi atsisky- 
: rė nuo savo žmonos Sara- 
' jos. Tai jau antrasis jo “di- 

VAKARŲ VALDOVUS (yOrsas”/ Pirmu kartu jis 
Londonas. — Tarybų Są-į 1948 m. atsiskyrė nuofaw- 

jungos premjeras maršalas i zia, egiptietės. Mat, pir- 
laiš- moji žmona pagimdė tik 
Jis mergaitę, o šakas laukS 
ir berniuko. Su Saraia iis iš- .•, 

atidė-1 gyveno aštuonerius metus, 
dėlioja viršūnių konferen-: bet ji nieko jam nepagimdė, •*. r 
ciją ir. atlieka karo prisi- gi šakas nori.sostui įpČdi- 
rengimus.

Bulganinas prisiuntė * 
ką Anglijos valdžiai, 
kaltina, kad Anglija 
Jungtinės Valstijos 
dėlioja viršūnių

nio.
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PAGALIAU PASISEKĖ
PO KELETO nepasisekimų, pagaliau, JAV laivynui 

pavyko paleisti į erdves dirbtinį žemės, palydovą, pava
dintą “Avangardu” (Vanguard). Tai mažytis, palyginti, 
su tarybiniais sputnikais, kamuolėlis, tačiau svarbu tai, 
kad pavyko jį iškeldinti į erdvę ir paleisti.

Dabar Amerika jau turi erdvėje du savo “sputni- 
kus”: “Explorer” (Tyrinėtoją) ir “Vanguard” (Avan
gardą). Pastarąjį JAV laivynas jau seniai buvo pasiry
žęs iškelti į erdvę — iš tikrųjų, buvo norėta, kad jis. bir
tų pats pirmasis dirbtinis žemės palydovas erdvėje. Dėl 
to jis ir buvo pavadintas “Vanguardu” — pirmūnu, va
dovu. Bet tai padaryti nepasisekė. Buvo keletas stambių 
sukliuvimų, didelių nepasisekimų.

Na, bet gerai, kad nors tokis “Avangardas” yra išs
keltas į erdvę. Ateityje, be abejojimo, bus galima iškelti 
didesnius, gal net ir tokius, kaip Tarybų Sąjungos antra
sis dirbtinis žemės palydovas, o gal ir stambesnius. Pa
sirodo, visur reikia kantrybės, reikia ryžto. Nepavyko 
vienas bandymas, tenka imtis už kito, už trečio, na, ii* 
anksčiau ar vėliau visgi pavyks.

Amerikos mokslininkai nėra prastesni už kitų šalių 
mokslininkus. Jei ne bjaurusis makartizmas, kuris taip 
baisiai puolė Amerikos mokslininkus, kuris kryžiavojo 
juos, tai, galimas daiktas, Amerika būtų galėjusi paleisti 
i erdvę anksčiau ir daug didesnius dirbtinius žemės pa
lydovus. Bet makartizmas, pradėjęs siautėti, fašistiškai 
puolė mokslo žmones ir švietėjus. Visa tai sutrukdė ame
rikinio mokslo pirmynžangą.

Dabar, kada Tarybų Sąjunga ir Amerika jau palei
do į erdvę po du dirbtinius žemės palydovus, susidaro 
geresnė atmosfera viršūnių konferencijai, kuri užtikrin
tų glaudesnį sambūvį tarp dviejų pasaulių — kapitalisti
nio Ir komunistinio.

Panaikinti karus žemėje, siektis .draugiškai .užka
riauti erdves!” Tokis turėtų būti žmonijos. šikią.

GELEŽINKELIŲ BĖDOS
VVASHINGTONĘ pradėtas apklausinėjimas apie 

Amerikos geležinkelių padėtį. Pasirodo, jog geležinkelių, 
savininkai ėmė reikalauti, kad valdžia duotų ^elęžinke- 
liams subsidijas, o jei ne, tai “geležiniai keliai” visiškai 
susmuks.

Geležinkelių savininkai skundžiasi, kad jie turį di
delius deficitus, kadangi žmonės vis mažiau ir mažiau 
traukiniais važinėja.

New York Timeso bendradarbis Peter Kihss ta pro
ga rašo, kaip menkėja geležinkelių kursavimas. Žurnalis
tas sako: Prieš dešimt metų iš "New Yorkp didžiųjų gele
žinkelio stočių — Grand Central Terminai ir Pennsylva
nia Station — kasdien išeidavo 140 pasažierinių trauki
nių ilgesnėms kelionėms. Šiuo metu gi teišeina kasdien 
tik po 100 pasažierinių traukinių.

Pasirodo, kad šiandien geležinkeliai Amerikoje te- 
perveža tik apie 4 procentą visų keliautojų; apie tiek pat 
žmonių vyksta autobusais ir lėktuvais, o kiti visi — va
žiuoja privatiniais automobiliais. Seniau nemaža ameri
kiečių keliaudavo vandeniu, o šiuo metu ir vandeniu ke
liavimas labai sumažėjo.

Tas pats yra ir su prekiniais traukiniais. Daug pre
kių, kurias seniau vežiodavo traukiniai, dabar velka di
džiuliai motoriniai sunkvežimiai, riaumojantieji po visą

“SOVIETIZMAS”
IR LIETUVYBĖ

Kanadoje išeidinėjąs di
pukų laikraštis Tėviškės ži
buriai išspausdino tūlo Al. 
Gimanto raštą, kuriame sa
koma, jog, girdi, Lietuvoje 
esama “beveik visiškai gry
nos lietuviškos nuotaikos 
reiškinių,” ten, kur “sovie
tiniai tvarkytojai neįsfen- 
gia perryškiai užkrauti sa
vąjį antspaudą.”

Savaitraštis Liaudies Bal
sas atsako A. Gimantui, 

ąd tik sovietizmas, t. y. ta- 
santvarka, sto

vi priešakyje visko, kas yra 
Lietuvos žmonėms brangu.” 
Ten pat:

Šiandien Lietuvoje auga lie
tuviška spauda, daugėja lietu
viški rašytojai, plečiasi lietu
viška saviveikla. Mokyklos pil
nos vaikų ir jie mokinami lie
tuviškai. Juose skiepijama Lie
tuvos meilė.

Niekad istorijoj lietuvių tau
ta nebuvo tokia lietuviška, to
kia patriotiška, tokia veikli kul
tūros kūrėja.

Tikra tiesa! Galima dar 
pridėti: tai yra tik gera 
Lietuvos tautinio suklestė
jimo pradžia!
“Laisvintųjų” siekimai, 
kurių bijo pasakyti

Tas pats Liaudies, Balsas 
rašo:

Kaip mūsiškiai “laisvintojai,” 
taip ir j uOs: “Atjaučiantieji” po
litikieriai, k a d a tik ' pagauna 
progą, visi kartoją, būk Lietuva 
ir kitos šalys bus laisvos. Nuo 
ko- jos bus laisvos’ ;Juk tenai 
tebegyvena . tie patys žmonės, 
kaip' ‘ir pirmiau’ gyveno.’ Tie 

; poųai tą gėrai’žĮind.
Kad A jie kalba' apie laisvę, 

jie tųn mintyje atstatymą ka
pitalistines' darbo 
naudojimo sistemos^

H
•nė santvarka .bus .atstatyta!”i 
jPrimušk juos, jie taip nesakys.

Tas aiškiai rodo, kaip nepo
puliarus, ją užmojis yra. Tikro 
siekio jie nedrįsta viešai skelb
ti. Jie dangstosi kažkokiomis 
laisvėmis.

Tie politikieriai, kurie kartais 
jiems pritaria, taipgi veidmai
niai, nes ir jie turi tą pa
ti galvoje: kapitalistinės .san
tvarkos atstatymą. Bet kokią 
teisę jie turi Mštis į kitų ša
lių susitvarkynL reikalus? Ir 
kelis gi milijohus kanadiečių 
jie pasiruošę .paguldyti, kad vėl 
pastačius prie galios liaudjes iš
naudotojus?

Visi jie yra apgaudinėtojai. 
Visų jų tikslas tiek biaurus, 
kad jie patys nemėgsta atvirai 
kalbėti apie tai.

romaną “Aštuoni pusla
piai.” • B. Pūkelevičiūtė — 
dipuke. Jos knyga tapo iš
leista Amerikoje.

J. Baltušis aštriai kriti
kuoja minėtą romaną, nors 
autorei’ pripažįsta rašytojos 
talentą. Kritikas šitaip sa
ko apie B. Pukelevičiūtę:

Iš daugelio realistinių epizo
dų Lietuvoje, iš e ilės aprašy
mų ir pasakojimų aiškiai ma
tyti, jog B. Pūkelevičiūtė turi 
stiprų prozžlikės epikės talen
tą. Normaliose gyvenimo, są
lygose ji, be abejonės, išaug
tų į reikšmingą literatūrinę jė
gą, Įneštų daug gaivaus kūry
biškumo literatūrom Tam yra 
visi duomenys. Deja. Religi
nis, viduramžių dvasia persunk
tas auklėjimas vaikystėje, kiau
rai miesčioniška augimo aplin
ka sužalojo jos sąmonę, iškrai
pė realaus gyvenimo 'pajauti
mą, įsigilinimą į jį, pasakyčiau, 
net užkirto kelią teisingai pa
žinti gyvenimą- Prie šios ne
laimės prisidėjo ir kita, belje 
pati sunkiausia'— atitrūkimas 
nuo savo tautos, nuo jos lūkes
čių ir svajonių, jos siekimų ir 
kovos, ir pagaliau atitrūkimas 
nuo savo gimtojo krašto. Visiš
kai suprantama, kad tokioje 
padėtyje kūrėjas yra lyg tas 
medis, išrautas iš žemės-moti- 
nos, nebemaitinamas jos gaivi
nančia jėga: kurį laiką tas me
dis dar žaliuoja, kartais išlei
džia ir atžalas, bet vis laibiau 
blykšta merdėjančios jo šaknys, 
vis žemiau linksta vystą lapai, 
ir kiekivenam jau aišku, kad 
tai regimas jo žaliavimas tik 
akių apgaulė, o tikrumoje—jis 
pasmerktas galutinai nuvysti, 
nudžiūti. Tokį įspūdį daro ir 
B. Pūkelevičiūtė savo romanu. 
Išteuto iš gimtosios žemes me
džio įspūdį.

Šiame Šviesos numeryje 
į telpa ir kitų autorių įdomių • * •* 1 V • * •

ALDLD SUVAŽIAVIMO 
KLAUSIMAS

Jau buvo viešai kalbėta, kad šiemet turės įvykti 
LLD suvažiavimas. Paskutiniais keliais metais, dėlei 
keleto susidėjusių priežasčių, LLD veikla kiek sulėtėjo. 
Tai permato patsai Centro Komitetas ir visi nariai. 
Centrui pateikta net kelios sugestijos dėl pagrindinio 
organizacijos veiklos pakeitimo. Draugija, veikus pėr 
su virš 43 metus, yra atlikus didelius darbus kultūrinėje 
dirvoje. Per kelis metus neturėjom suvažiavimo, nebu
vo bent kiek platesnio draugų pasitarimo pagrindiniais 
klausimais. Kiekvienas organizacijos suvažiavimas pa-’ 
skatina veikėjus daugiau pagalvoti, kas reikėtų page
rinti, kad mūsų Draugija sėkmingai neštų savo pagrin
dinę misiją toliau.

Bene vienas iš svarbių klausimų suvažiavime turės 
kilti, tai kokio turinio knygas turės būt planuojama leis
ti. Šviesos leidimo klausimas, taipgi yra būtinas apsvars
tymui. Tiktai šiais dviem pagrindiniais klausimais tarpe 
narių pasireiškia gan skirtingų minčių. Kuopų susirinki
muose laikas pradėt Draugijos reikalais giliau padisku- 
suoti ir rūpintis pasiuntimu delegatų į suvažiavimą.

Suvažiavimas įvyks Pittsburghe, Pa., pradžioje lie
pos mėnesio. Rodosi, laiko dar bus pakankamai, kad 
kuopos, kur bus reikalas, paspėtų kelionės lėšoms sukel
ti ištekliaus. Kur yra pasiryžimas, ten atsiranda ir gali
mybės. Taip visuomet pas mus buvo. Galvokim-planuo- 
kime, kad suvažiavimas būtų skaitlingas ir kad mūsų 
brangi LLD sėkmingai žygiuotų toliau.

K. Petrikienė, LLD. Pirm.

. Klausimai ir 
Atsakymai

. Klausimas'. Mano gimi
naitė gavo leidimą atva
žiuoti Amerikon. Jinai jau 
senyva moteris. Jinai ang
ių kalbos nemoka. Bet, kiek 
man žinoma, čionai atvykęs 
kiekvienas ateivis yra rei
kalaujamas Įrodyti savo 
rast iškurną. Ką turės dary
ti mano giminaitė? Nejau
gi jai. reikės pirma išmokti 
anglų kalbą, o tiktai paskui 
galės įvažiuoti Amerikon?

Atsakymas: Ne, nereikės. 
Ji savo raštiškumą galės į- 
rodyti savo prigimtoje kal
boje ir to užteks. -

Greta to visko, pasireiškęs nedarbas taipgi uždavė 
smarkų smūgi geležinkeliams: mažiau jais pervežama 
prekių, dar mažiau keliauja’ žmonių, kadangi važiuotes 
kainos labai brangios.

Asmuo, kuriam yra reikalo vykti, sakysime, iš New 
Yorko Į Kaliforniją, visuomet greičiau ims lėktuvą negu 
traukinį, kadangi lėktuvu kelionė jam pigiau atsieis.

Ką Senatas pasiūlys, kai Interstate Commerce Sub
committee baigs šiuos apklausinėjimus, liekasi palaukti 
įr pamatyti.

žmonių «- ?Fay>Sl)lJt— ppyjrzdziui^ ,ą. 
.....„...................... ‘Bęt’ ’’ jie Baraniko “Diego ‘Rivera it 

Į I gėdisi'■ pasakyti i : ’ kKapttalLti-1 ja kūryba.” . '.
i hz> QtintvnrL'ci hn« uBitiUvin i” i Patariame visiems žurna

lą atidžiai perskaityti.

SMETONININKŲ VAJUS
Clevelando smetonininkų 

Dirvos redaktorius Balys 
Gaidžiūnas skundžiasi, kad 
jo sumanytas vajus surink
ti dvidešimts tūkstančių do
lerių laikraščio sustiprini
mui eina per lėtai. Reikia, 
girdi, žinoti, “kad jei $2,0,- 
000 sumos nesukelsi me, kad 
visi mūsų dideli planai ne 
tik nebus įgyvendinti, bet 
net gali prisieiti vęl grįžti 
prie vienkart sav a i t i n i o 
Dirvos leidimo.” Jis nuro
do, kad iki šiol pasibrėžto 
tikslo tik apie 60 procentų 
tėra pasiekta. Vietoje dvi
dešimties tūkstančių, vajus 
tedavęs tik truputį. su vir
šum vienuolika tūkstančių 
dolerių.

O smetonininkų būta 
si mota Dirvą leisti ne 
dukart savaitiniu, bet dar 
dažnesnių. Kad kaip, 
nuo tokio tikslo reikėsią at
sisakyti.

Klausimas: JVIan gerai 
pažįstamas vyrukas, jaunas 
ateivis, tūlas laikas atgal 
reikalavo, kad jis būtų at
leistas nuo mill tarinės tar
nybos, Vėliau jis buvo draf- 
tuot’as ir dabar tarnauja 
armijoje. Jam sakoma, kad 
jis, atitarnavęs armijoje, 
negalės tapti šios šalies pi
liečiu. Ar tiesa?

Atsakijmas: Taip, ir ati
tarnavęs armijoje jis nega
lės tapti piliečiu. Įstatymas 
taip parodo. Sykį reikalavai 
atleidimo iš militarinės tar
nybos, pagal įstatymą, nie
kados nebegalėsi tapti šios 
šalies piliečiu! C. C.

BATISTA TURI TRAUKTIS
KUBOS SUKILĖLIAI, vadovaujami Fidelio Castrp, ’ 

išleido atsišaukimą į savo liaudį, kad ji būtų pasirengu
si didžiulei ir paskutinei kovai už nuvertimą budelio Bar 
tįstos valdžios. * \

Jei diktatorius Batista nesitltauks iš vietos, jei jis 
vis bandys ginklo jėga pasilaikytvuiktatoriaus kėdėje, 
tai su š. m. balandžio pirma diena Kuboje prasidės vi
suotinas streikas, bus panaudotos visokios priemonės 
diktatoriškam režimui nuversti. * . .

Mums atrodo, Batista turėtų tuojau nešdintis iš Ku-. 
bos, nelaukiant, kol sukilėliai jį sučiups. Praliejo jis ten 
užtenkamaužmonių kraujo, gindamas liaudies nepriete
lių interesus ir savo kailį.

DIENRAŠČIO “VILNIES” 
BAZARAS

Čikagiškė Vilnis rašo:
Vilnies bendrovės direktoriai 

rengia Vilnies naudai bazarą, 
kuris įvyks kovo 29 ir 30 dieno
mis, Mildos svetainėje.

Bazaras būna sėkmingas, jei »
būna daug vertingų dovanų, 
ypatingai gražių ir vertingų 
rankdarbių. Tai mes kreipia
mės prie visų ir prašome pa
gaminti Vilnies bazarui rank
darbių. Moterys visados pasi
žymėdavo su gražiais ir ver
tingais rankdarbiais. Tikime, 
kad ir šį kartą padėsite padary
ti sėkmingą bazarą.

Rankdarbius ir visokias do
vanas siųskite Vilnies Admi
nistracijai, 3116 S. Halfeted St., 
Chicago 8, Ill.

pa
tik

tai

2 pusi. Laisve (Liberty) Penkt., kovo (March) 21, 1958

BALTUŠIO 1
STRAIPSNIS 
“ŠVIESOJE”

Išėjo iš spaudos LLD ber- 
taininio žurnalo “Šviesos” š. 
m. num. 1-mas. Įte kitų 
svarbių ir įdomių straips
nių, ten telpa Lietuvos ra
šytojo J. Baltušio raštas 
apie Birutės. Pūkelevičiūtės

ĖMĖ IR APS1MELAVO
Kovo i4 d. Brooklyno 

smetoninė'Vienybė suriko: 
“Kovo' 16 d. okupuotoje 
Lietuvoje prievarta bus 
įvykdyta rinkimai į SS 
Tautybių Tarybą ir į Aukš
čiausią Tarybą.” -

Na, o Tarybų Lietuvoje 
į’okios tokioš prievartos ko
vo 16 d. nebuvo. Kas neno
rėjo—nėjo. Taigi, Tyslia- 
vos laikraštis ir vėl negra
žiai apsimelavo.

Boston, Mass. — Mirė Dr. 
W. Mixter, vienas iš žy
miųjų chirurgų Mass. Ge
neral ligoninėje. Jis jau bu
vo, 77 metų. Gimęs Vienno- 
je,'Austrijoje..

Klausimas: Aną dieną 
skaičiau laikraščiuose apie 
tam tikrą bilių, įneštą į 
New Yorko valstijos seime
lį, kuriame kalbama apie 
kokį ten “anti-diversion 
amendment”. Nesuprantu, 
koks tas per bilius ir kam 
jisv reikalingas?

Atsakymas: Seimeliu bi
lių įnešė du jo nariai—Hat- 
Lield ir Younglove. Už j j 
jau pasisakė daugelis orga
nizacijų, jų tarpe ir Ameri
kos Darbo Federacija New 
Yorko valstijoje.

Bilius paliečia automobi
listus. Kaip dabar dalykai 
stovi, tai valstijos valdžia 
turi teisę ir gali už gazoli
ną ir kitais būdais dėl vieš
kelių-taisymo ir naujų ke
lių tiesimo surinktus pini
gus praleisti . kitiems ku
riems valstijos reikalams. 
Taip dažnai ir padaroma. 
Tuo tarpu N. Y. valstijoje 
kelių per mažai ir senieji 
keliai vietomis labai apleis
ti. Valdžia teisinasi, kad 
neturi pinigų tam reikalui.

Todėl Hatfield ir Young- 
love įneštame biliuje įsako
ma valstijos valdžiai. keĮių 
reikalams suriilktų pinigų 
niekur kitur nenukreipti*

Paslaptingasis 
“ieopardas-hiena”

Rodezijos gyventojai jau 
seniai skleidė gandus apie 
baisų gyvūną, kuris sunai
kina naminius gyvulius ir - 
užpuola žmones. Nepapras
tai klastingas ir piktas, jis 
visuomet užpuola naktį, pa
versdamas ganyklas tikra 
galvijų skerdykla, ir visuo
met išlieka nesučiuptas. 
“Paprastas prietaringumas, 
— nusprendė balti e j i. — 
D^r vienas pasakojimas 
apie kraujo trokštančias 
pabaisas”.

Tačiau 1926 metais majo
ras A. L. Kuperis Pietų Ro- 
dezijoje prie Salisburi pa-( - 
stebėjo didžiulę nepapras
tos išvaizdos katę ir ją nu
šovė. Tai buvo nuostabus 
gyvulys. Jis labai priminė 
sniego leopardą, turėjo 
storą odą su susiliejančio-N 
mis dėmėmis. Iš pradžių \ 
buvo manoma; kad tai yra * 

i leopardo ir hienos mišinys.
Vietiniai gyventojai šį gy
vulį taip ir pavadino •—

Darbo unijų 
kovos lauke 
WASHINTONAS. Kovo 13 d. j 

pas prezidentą Eisenhoweri 
lankėsi skaitlinga darbo unijų 
delegacija. Jai vadovavo AFL- 
CIO' prezidentas George Meany 
ir automobilistų unijos prezi
dentas Walter Reuther. Su jais 
(buvo plieno darbininkų unijos 
prezidentas ’McDonald ir kiti 
didžiųjų unijų vadai.

Unijų delegacijos misija pas 
prezidentą buvo “spaudimo” 
reikalais. Delegacija vardu 
penkiolikos milijoilų organizuo
tų darbininkų reikalavo, kad be 
jokio atidėliojimo 'vyriausybe 
susirūpintų nedarbo plėtimusi. 
Meany rejkalavo, kad taksų nu-j 
nirimas 1 turėtų būti’ 1 tuojau 
pravestas gyvenimam Tas 'šiek 
tiek pūkelių žmonių perkamąją 
galią ir padidintų darbus.

CHICAGO,— Dvi unijos, ne
seniai išmestos iš AFL-CIO, 
čia atlaikė, konferenciją ir nu
tarė darbuotis išvien. Tomis 
unijomis yra International 
Brotherhood of Teamsters ir 
Laundry Workers International 
Union.

Kaip žinia, tynusteriai turi 
1,400,000. narių, o Laundry 
Workers — 85,000. Bendradar
biavimo sutarti pasirašė Hoffa 
už tymsterius ir R T. Fagan 
už skalbyklų darbininkus.

Kalbama, kad šių unijų su
sitarimas gali tapti pagrindu 
naujai darbo unijų federacijai.“

“nsui-fizi” — tai reiškia^ 
hiena-leopardas. Tačiaiir 
mokslininkai įrodė, kad tai 
visiškai naujas, iki tol ne
žinomas kačių veislės plėš
rūnas. Didesnis už liūtą, pa
vojingesnis už tigrą, grei
tesnis už leopardą ir klas
tingesnis už lūšį, jis per 
šimtmečius galėjo pasilikti' 
nežinomas.

WASH1NGT0NAS.— AFL- 
CIO taryba pradėsianti tyrinė
jimą padėties International 
Jewelry Workers unijoje. Ieš
kos korupcijos. Senatims komi
tetas paskelbė, kad jis toje uni
joje surado korupcijos.1 Tas 
privertė AFL-CIO vadovybę 
•susirūpinti.

WASHINGTONAS.—T Netik 
AFL-CIO Unijos, bet ir gele-' 
žinkeliečių įirolijoš ir 'mainie- 
rių uniją rėikalauja, kad šią 
vasarą būtų mažiau įsileista 
meksikiečių įvairiems žemės 
ūkio darbams atlikti. • Unijos 
nurodo, kad šiehjiet daug dau
giau mūsų pačių miestų darbi
ninkų nesibijos farmų darbų.

INDIANAPOLIS, Ind.—čio
nai grandžiūrė apkaltino Ko
rupcijoje tris aukštus darbo ' u- 
nijos pareigūnus. Jais yra dai- 
lydžių unijos viršininkai — 
prezidentas M. A. Hutcheson, 
iždininkas F. M. Chapman ir 
vice-prezidentas G. W. Kenne
dy. Jie kaltinami suokalbyje 
papirkti Indianos valstijos ke
lių viršininką Harry Dogget. 
Įvelta $80,00(1

Visi tokie pinigai turi eiti 
tani, kam jie yra surenka
mi—tiktai kelių reikalams.

Skaitytojų Balsai
Gerbiama Laisvės 
Redakcija:
• Perskaičiau keletą nume
rių dukartsavaitinės “Lais
vas.” Esu pilnai patenkin
tas su žiniomis ir straips
niais. • šešių puslapių yra 
daugiau 'skaitymo,1 negu ke
turių puslapių. Mani prisi
mena tie laikai, 'kada pra
dėjau skaityti “Laisvę,” 
kai ji buvo South Bostone. 
Nuo to laiko esu skaityti 
jas ir manau juo būti iki ji
nai gyvuos. Aš nežinau, ko
dėl kai kurie skaitytojai 
norėjo suvienyti su “Vilni
mi,” tai yra, “Laisvę” nu
marinti.

Čia siunčiu prenumeratą 
$10. Mano supratimu, vi
si mylinti apšvietą turėtų 
mokėti po $10.00. Tai yra 
gana pigi apšvieta, ' už to
kias žinias ir straipsnius.

Linkiu “Laisvei” dar il
gai ilgai gyvuoti ir teikti 
apšvietą ir gerų žinių iš 
Lietuvos ir viso pasaulio.

Johu P. Koch 
Miami, Fla.

Iš laiškų redakcijai"
March 12,1958 

LAISVE
Dear Mr. Mizara!

•.As you know, my father, 
Vincent Stankevich died 

■ Feb. 28, 1958. As one of 
your subscribers, I must 
tell you he certainly enjoy- • 
ed and read your paper 
constantly.

Thanks very much for 
the editorial and other 
parts you printed about 
“Pop”. Although we cannot 
read Lithuanian, I knew 
you could only say good 
about him. While he was 
with us, through “Laisve” 
he remained in contact - 
with all his friends every-į 
where.

I’m sorry, but as “Pop” 
is gone and as we cannot 
read it, please discontinue 
sending “Laisve”. ta,

Thanks again, '
Albert D. Stanko

Margate, N.J. • ’. • -./



ĮVAIRUMAI
Kaip auga kakao

Visi žinome čokolado sal
dainius, taipgi ir kakao gė
rimą. Bet ne visi žinome, 
kaip kakao (“cocao”) au
ga. O ji auga keisčiau ne
gu kiti vaisiai, uogos ir 
augmenys. Pupų ankštys 
auga ne ant šakų, bet prie 
medžio liemens prikibusios.

Kakao auga tik šiltame- 
karštame klimate. Medžiai 
vadinasi Theobroma vardu. 
Tai savo rūšies minkšti me
džiai, kurie pęr penkis me
tus jau dideli. Dvylikos me
tų medis jau duoda vai-; 
sius—du kartus per metus.;

Kakao pupos auga dide
lėje bolėje, kaip kokiame 
krepšyje. Tas krepšys pri-| 
augęs prie theobroma me-j 
Jžio liemens. Nulupus krep-| 
šį, iš jo iškūlus pupas, dar; 
jas reikia paruošti pirmiau' 
negu bus tinkamos gamini- 

utnui “cocao1’ arba čokolado. 
vienas medis duoda nuo 
trijų iki 15-kos svarų pupų 
vienu kartu. Daugiausiai 
tų medžių auga Nigerijoje, 
Afrikoje.

Kepurė ir skrybėlė
Kepurė ir skrybėlė — tai 

galvos padabinamas. Mes 
nekalbėsime apie militari- 
nes kepures, nes jos yra iš
galvotos papuošimui, arba 
galvos a psaugoj i m u i.

Bet civilinių žmonių gal
vos pridengimas dar nėra 
senas aprėdalas. Laukiniai 
žmonės kepurių ir skrybėlių 
neturėjo ir neturi. Vieni iš 
jų galvą puošė, plaukus su
taisydami, dažnai kokio mo
lio pagalba. Kiti dėjosi ką 
nors ant galvos ne jos pri
dengimui nuo lietaus, bet 
pr/kšo gąsdinimui. Tokie 
^papuošalai” dažnai turėjo 
kokio^liūto, tigro žiotis, ar
ba net žmogaus galvos kau-
kolę.

Baltimore
Baltimore yra didžiausias daugeFs kitų mokslo ir ku 

miestas Maryland© valsti
joje. Ji turi anie 900,000 gy
ventojų. Baltimore nuo se
nų laikų yra centras kelių 
iš šiaurrytinių valstijų į 
į pietines. Dabar ten sueina 
daug geležinkelių.

Baltimorės miestas išsi
dėstęs ant abiejų krantų

čia užlaja ir susijungia su 
didesne Chesapeake ūžlaja. 
Miestas yra 180 mylių at
stoję nuo Atlanto vandeny
no. Bet kadangi Chesapea
ke užlaja yra plati ir gili, 
todėl užima svarbią vietą 
tarpe geriausių prieplaukų; 
jos krantas turi virš septy
nias mylias ilgio. Iš viso 
pasaulio į Baltimorę atplau
kia laivai. Pirm pirmojo 

t pasaulinio karo per Balti
morę į Ameriką atvykdavo 
daug imigrantų.

Miestas užima artį 100 
ketvirtainių mylių. Jame 
yra 148 parkai ir parkučiai, 
kurie užima 5,000 akrų plo
tą. Prieš kelis metus turėjo 
8 radijo stotis ir 3 televizi
jos. 1950 metais buvo 800 
įvairių bažnyčių, jų tarpe 
675 protestantų ir 170 neg-

Johns Hopkins universi
tetas įsteigtas dar 1867 me
tais. Jame mokosi virš 

/ 6,000 studentų. Yra Mary- 
( J^ndo Univers i te t a s, K.

Peabody Institutas, didžio
ji Johns Hopkins ligoninė ir

Dabartiniai civiliniu žmo- 
nių galvos pridengimai at-' 
si rado netaip seniai. Ir jię! 
vystėsi atskirai Įvairiose 
šalyse. Azijoje madoje “fc- 
za,” pas arabus — “turba
nai,” kitur — “jarmulkosį”; 
italai skrybėles su, plunks
nomis dėvėjau šaltų kraštu 
žmonės dėvėjo zuikio arba; 
kito žvėrelio kailio šiltą gąl-i 
vos aprėdalą.

Fabrikai kepures pradėjo 
gaminti tik prieš apie 600 

i metų. Pirm to žmonės pa
ltys gaminosi tokias, kokios 
jiems geriausiai tiko. Skry
bėles dar vėliau pradėji ga-| 
minti. “Derby,” tai anglui 
padaras, šiaudinė “Pana-| 
ma” vardą turi todėl., kąd 
ją Panamos respublikdje 
pradėjo gaminti. Jos turi 
tik apie 300 metų amžiaus.

Apie moterų skrybėles nė
ra daug ką sakyti . Jų ma
dos labai vėlyvos ir greitai 
keičiasi. Juokdariai sako: 
“Nusipirko skrybėlę, bet 
kol namus pasiekė, tai skry
bėlė iš mados išėjo.”

žinoma, taip sako juok
dariai. Moteriškos skrybč-
lės keičiasi į gerąją puše. 
Savo laiku buvo tokių dice- 
lių, kad savininkei net “gal
vą lenkdavo žemyn.” O jau 
tie “durtuvai,” kuriais bū
davo prismeigta skrybėlė 
prie plaukų! Dabar tikrai 
gražios ir madingos — ma
žytės; kai kūrių skrybėlę 
s u d a r o kokis blizgantis 
šniūrelis, tai ir viskas.

TURKŲ TABAKAS IR 
JO RINKOS

Samsun as. — Pereitais- 
motais Turkijoj tabako der
lius siekė 28,000,000 svaru. •

' ' I v I

Amerika perka 12,000,000 
svarų, Čekoslovakija — 2,-

Berlynas. — Detroito 
fabrikantai prisiuntė $1,- 

< 000,000 auka i dailės fondą.
' V 4. v

tūros įstaigų.
Iš istorijos

Baltimorės ^miestas pra
džią turi nuo Jį729 metų. J į. 

i įsteigė anglų lordas Balt - 
| more ir jo grupėj Ameriką 
Į atvykę 1632 metais. Jie įkf - 
■ re savo koloniją dabartinė- 
| j e. Mary lando valstijoje. 
Baltimore nuo 1796 metų 
turi miesto čarterį.

Amerikos revoliu c i j o s 
metu Baltimore buvo ame
rikiečių .centras pietų pusė
je, nes netoli nuo jos įvykb 
aštrių mūšių: Piliečių karį) 
metu Baltimore turėjo dar 
didesnę šiauriečiams reikš
mę, nes frontas ilgai laikė
si netoli jos išilgai Potomac 
upės.

1861 m. balandžio 1’9 dię- 
ną per Baltimorę, į pietus, 
žygiavo šiauriečių Massa
chusetts pulkas, tai pietie
čių gaujos puolė kareivius, 

j Todėl Lincolno šalininkai 
okupavo miestą ir laikę 
jame kietą tvarką.

Amerikos Himnas 
gimė Baltimore j e

Dabartinis Jungtinių. 
Valstijų himnas yra The 
Star - Spangled Banner. Jis 
gimė Baltimorėje. 1812 me
tais Anglija pasinaudojo 
Napoleono karais ir užpuo
lė Jungtines Valstijas, siek
dama vėl jas paversti į jo
sios koloniją.

Bet jai karas nevyko.

“Krokodilio ašaros”
Sako: “verkia krokodilio 

ašaromis.” Žinoma, kada 
tokis posakis taikomas tam, 
kuris neverkia, tai tikrai 
nebloga pašaipa, nes kroko- 
dilius niekados neverkia. 
Ašaras turi ir verkia tik 
pien žindžiai, kurie vaikus 
gimdo gyvus ir pienu mai
tina. Krokodiliai nėra, pien- 
žindžiai, jie deda kiauši
nius, iš kuriu saules šiluma 
išperi jauniklius.

Krokodiliai — šiltų kraš
tu gyvūnai: Azijos,. Afrikos, 
Amerikos ,ir Indonezijos. 
Jie ėda žuvis, v i s o k i u s 
kriaukšlinius vandens gy
vūnus, paukščius, žvėrelius. 
Kada alkani, tai puola ir 
didelius sausumos gyyĄnus. 
Puola ir žmones, nors’retai.

Bet žmonės tai visur ir 
visada puola krokodiliuš. 
Puola dėl jų Įdomaus kai
lio (odos), iš kurio gražūs 
išeina apsiavai, dėžės, dir
žai, piniginės ir kiti daly
kai. Puola ir dėl mėsos. 
Kai kur, kaip tai Naujoje 
Gvinėjoje, t a i krokodilio 
mėsa skaitoma didžiausiu 
skanėsiu. Vietos gyvento
jai valgo ją žalią, nes skai
tomas dar didesnis skanė- 
sys.

Kaip atsirado ta pasaka 
apie “krokodilio ašaras”? 
Ją pagimdė jūrininkai. Se
novėje, kada laivai plaukė 
būrių pagalba, tai jūrinin
kams tekdavo išbūti savai
tes ir mėnesius jūroje. Ta
da miklesnio liežuvio jūri
ninkai išgalvojo pasakas 
apie jūsų “sirenas” — mer
ginas su žuvų uodega, ma
riu “drakonus,” “smakus,” 
visokias baidykles. Tūlos 
tos pasakos turi tani tikra 
pradžią, bet jos labai pa
gražintos ir nuo tikrovės 
nutolę.
. Jų buvo išgalvota ir pasa
ka, kad krokodiliš, suėdęs 
savo auką, verkia. . Kroko
diliai stveria, ryja, nes jie 
nori skubiai pasikavoti. Jie 
retai ėda, vasarą tik apie 
du kartus per mėnesį, o žie
mą dar rečiau. Prikimšo

Amerikiečiai energ ingai 
gynėsi; kur tik anglai ban
dė -išlipti, buvo suvaryti į 
jūras. Anglija, turėdama 
galingą karinį laivyną, puo
lė prieplaukas, Žiaur i a i 
bombardavo Washingtoną, 
buvo padegus Kongreso rū
mus—Kapitolį.

Kelis kartus puolė Balti
morės miestą. Kad apsau
gotų miestą nuo anglų ka- 
nuolių Ugnies, amerikiečiai 
skersai Potapsco upę su- j 
skandino dvidešimt savo 
laivų, kurie, užtvėrė anglų 
laivams kelią. Miesto ryti
nėje dalyje buvo tvirtuma 
Fort McHenry, kuri taip 
pat gynė Baltimorę.

1814 m. rugsėjo 13 dieną 
Francis Key Scott atvyko 
su Amerikos prezidento 
Madisono reikalavimu, kad 
paliuosuotų Dr. William 
Beanes, kurį anglai buvo 
pačiupę laike Washingtono 
bombardavimo. Key nuvyko 
kaipo parlamentaras ant 
anglų laivo ir įteikė Madi
sono reikalavimą admirolui 
Cockburn.

Anglas pasipūtė, supyko 
ir priartėjęs su karo laivais 
prie Fort McHenry atiden
gė ugnį. Anglai ’šaudė į 
tvirtumą rugsėjo 13 d. ir 
per sekamą naktį. Jie palei
do 1,500 sviedinių, kiekvie
ną po nemažiau 220 svarų.

Bet sekamą dieną, kada 
saulė pakilo, Francis Scott 
Key, būdamas ant anglų lai
vo belaisvio padėtyje,, pa
matė, kad tvirtuma laikosi,. 

jis savo pilvą ir guli, snau
džia, koį vėl bus alkanas. 
Todėl. krokoclilį dažniausiai 
užtinka tik tada, kąda jis 
alkanas — ieško maisto, ar
ba kartais paėdusi ir sku
bantį į savo guoli.

Retai ėda, lėtai auga. 
Daug metų krokodiliš auga 
ir todėl ilgai gyvena. Vieni 
sako, kad gyvena 100, kiti 
150, 200 metų. Yra įrody
mų, kad tūli gyveno apie 
200 .metų.

įvairenybes
...Ant kurpalio ne tik siu

vami batai, bet ir statomi 
dideli pastatai. Neseniai 
šiuo būdu, JĄ V, . pastatyta 
didelė salė, j kurioje ( telpa 
6500 žmonių. Statybininkai 
‘kurpaliu’ panaudojo kalvą. 
Pirmiausia kalvos pakraš
čiuose į gruntą buvo įleista 
daugiau kaip 20 gelžbetoni
nių kolonu su', atramomis. 
Kalvos viršūnei, suteikė ku
polo formą. Ant jo uždėjo 
stogą, gelžbetoninį kevalą,, 
kurį pritvirtino ant kolanų. 
Po to kilya buldozeriais bu
vo suardyta ir žemės iš
stumtos iš pa stogo lauk. 
Teliko pastatyti sienas, ir 
didžiulė sale buvo baigta.

...Prie molio, primaišius 
kaučiuko, galima pagamin
ti labai atsparius, nedūž
tančius indus. Jie žymiai 
stipresni už dirbinius iš 
plastmasės ‘ ir nedūžtančio 
stiklo. Tokie “kaučiukiniai” 
indai pradėti gaminti Delf- 
to mieste, Olandijoje.

...Visai neblogą telefono 
kabelį gal'ma pagaminti iš 
žemės! Švedų mokslininkai 
ištyrė, kad. paliejus siaurą 
žemes 'ruožą tam tikrų 
druskų tirpalu, jis tampa 
puikiu elektros' laidininku. 
Kad toks, “kabelis” greitai 
nenutrūktų,, jis jš viršaus* 
apibarstomas smėlio sluoks
niui . . •' : /» ■ *' t

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

kad virš jos vis tebeplevė
suoja Jungtinių Valstijų 
vėliava. Jis. tada ir parašė 
savo poemą.

“The Star-Spangled Ban
ner” šalies oficialiu himnu 
tapo tik po 1931 rr>. kovo 3 
dienos, kada Kongresas nu
tarė, kad ta poema būtų 
Jungtinių Valstijų himnas. 
Pirm to jį giedodavo daž
niausiai tik militariniai ša
lies daliniai.

Lietuviai ir kitos 
informacijos

Baltimorės mieste gyvena- 
daug’lietuvių. 1930 metais 
jų buvo virš 7,000, kaip ro
dė Valdiški duomenys. Pa
tys lietuviai mano, kad jų 
esą apie'10,000.

Lietuviai turi didele sve
tainę. -’Pašalpos ir: kitokių 

lokalinių organizacijų ir 
kuopų yra apie 30. Daug 
lietuvių dirba kriaučių in
dustrijoje, taipgi prieplau
kose ar fabrikuose.

Iš Baltimorės į, pasaulį iš
veža kukurūzų, kviečių,, 
medvilnės, tabako ir kito
kių prekių. Mieste yyra 
šimtai įvairiausių fabrikų, 
jų tarpe konservavimo, va
rio, aviacijos, siuvyklų, me
talo ir kitokių.

1904 metais vasario 7 d. 
Baltimore labai nukentėjo 
nuo didelio gaisro. Nuosto
liai siekė $125,000,000. Bet 
miestas atsigavo ir naujus 
namus pasistatė per trejus 
metus.

V, Sūnus

Katras katrą pagavo ŠIIJ DIEMJ KALBOS
Brazilijoje ir eilėje kitų 

Pietinės Amerikos respubl
ikų, taipgi Naujoje Gvinė
joje ežeruose, upėse, rais
tuose veisiasi sm augliai 
(panašūs į milžiniškas gy
vates). Jie kartais būna po 
30 pėdų ilgio ir arti gero 
rąsto storio. Patelė gimdo 
virš 50 jauniklių. Smaug
liu vra keliu rūšių, k •/ v

Visi jie margi, vikrūs, bet 
pavojingi. Paprastai j i e 
maitinasi žuvimis, paukš
čiais ir m a ž a i s pienžin* 
džiais. Bet kada yra alka
ni, tai apsivynioja ir apie 
didelį gyvūną, prismaugia 
ir turi sau “pietus.” ‘ : •

J i e a n t žmon i ų reta i puo
la—bijosi, bet žmonės visa
da puola smauglius. Smaug
lių mėsą tų kraštų gyvento
jai skaito viena iš geriau-
sių, skaniausių. Riebalai 
taip pat sunaudojami. Skū 
ra drūta ir graži. Net ir 
kaulai eina į gaminimą pa- 
dabinimų. Lotyniškai tuos 
smauglius vadina Eanectes 
murinus.

Nedaug jau jų beliko!

400,000 ir Lenkija — 1,800,- 
000 svaru.

Į Vakarų Europą, į kurią 
Amerikos tabako kompani
jos pristato savąsias cigare
tes, Turkijos tabako neįlei
džia.

Florence, Italija. — Jau 
atstatytas Ponte Sante Tri
mite tiltas per Arno upę. 
Tai vienas iš gražiausių pa
saulyje tiltų.

LAISVES REIKALAI

Dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau pažymėti, 
už taip gražią paramą aukomis. Linksma, kad be agita
cijos, visuomenė supranta savo laikraščio padėtį ir tiekia 
materialę paramą.

z ' Laisves Administracija
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Jau tūlas laikas, kai Laisvės presas daro keblumų 
ir todėl keletas laidų išėjo prastai atspausdintų!. Bet* jau 
baigiame pergalėti keblumus ir spauda jau bus gera.

Finansinias reikalais visuomenė gražiai'prisimena 
Laisvę, šiomis diėnomis paramos ganome sekamai:

' S. ir M. Zavis išleistuvių vakare, ’ ' ' . •
pėr M. Kazlauską, So. Boston, Mass. ...... $30.00

John ir Mary Buzak, Daytona Beach, Fla/ ... $11.00 
Petras Taras, Clearwater,' Fla. ..... $lL00
C. L. M. Klubas, Cleveland, Ohio ............  $10.00
J. Jordan, Flushing, L. I....................................$10.00
LLD 22 kp., Cleveland, Ohio .......................... 10.00
Julia Yovis, Pittsfield, Mass* .......................... 6.00
Elzbieta Ecenia, Tampa, Fla.......... ................  6.00
Mike Džiavėnas, Brooklyn, N. Y. .................. 6.00
A. Matulevičius, Brooklyn, N. Y.  ..................  5.50
St. Petravičia, Pasadena, Calif.  ...................... 5.00
Senas Vincas, Gibbstown N. J......................... 5.00
Senas parapijonas, Brooklyn, N. Y/...........— 5.00
J. Žebrys, Euclid, Ohio .... ....'....................   5.00
LLD kp. (Moterų Skyr.) Baltimore, Md.......... 5.00
A. Naumavicia, Cleveland, Ohio ...................... 5.00
Petras Butkevičius, St. Petersburg, Fla............ 5.00
Elzbieta Kanapkis, Worcester, Mass................ 5.00
J. Shukaitis, Woodhaven, L. I. . ...........................5.00
B. Minett, Coldwater, Canada ........................ 4.00
Frank Obrekes, Shamokin. Pa........................... 3.00
J. Bakūnas, Cliffside, Park N. J..........................3.00
St. Thompson, Bridgeport, Conn. ...................... *3.00
Per Mildred Stensler ....................................   2.92
J. Rozukas, Downsview, Canada....... .............. 2.00
P. Gavėnas, Courtland, Canada L;..................   2.00
A. Yuras, Philadelphia, Pa................. .................. 2.00
P.o $1: S. Urban, Salem, Mass.; Ona Kersavich, 

Passaic, N. J.; Monica Daunis, Brighton, Mass.; Dorn. 
Raustis, Wakefield, Mass.; A. Jankus, Dorchester, 
Mass.; M. RaulinaRis, Cleveland, Ohio; Tilda King, Ma
rie Balton, J. K. Alvinas ir Adam Dagis, San Francisco, 
Calif; J. Saukus, Bayonne, N. J.; K. Banulis, N. Billeri
ca, Mass.; S. A. Wolf, Oak Ridge, N. J.; S. Žaltys, Rock
ford, Ill.; M. Shablinskas, White Plains, N. Y.; J. N. Si- 
mans, Cleveland, Ohio; W. Seylius, Pittston, Pa.; A.But
rimas, Harvey, Ill.; J. Valiukas, Detroit, Mich.; J. Yana- 
Vage, Shenandoah, Pa.; Mrs. Kruelskis, Akron, Ohiof 
M. Petkevich, Lynn, Mass.; M. Banevičienė, Brockton, 
Mass.; J. Rinkevičius, Rochester, N. Y.; P. Kolendo, 
Elmhurst, L. L; V. Kazlauskienė, Linwood, Pa.; John 
Masalsky, New Castle, Pa.; A. Žukas, Cleveland, Ohio; 
M; Matukas, Boston, Mass.; Peter Karpich, Lynn, Mass.; 
J. Kuncas, New Haven, Conn.; K. S., Waterbury, Conn.; 
J. P. Koch, Miami Beach, Fla.

Apie mokslą ten ir čia i
Dr. William W. Brick- 

man, profesorius New Yor- 
ko universiteto, lankėsi So
vietų Sąjungoje ir specia
liai studiją^ Lenino Peda- 
goginian/e institute Mask
voje SovretiT Sąjungos mo
kyklų sistemą. Jis sako, 
kad Sovietų Sąjungos moks
lo įstaigos yra pilnai pasi
ruošusios netolimoje ateity
je savo jaunimui įvesti 10 
metu verstina mokslą. 
Taipgi profesoriaus tyrinė
jimai parodė, .kad jų moks
linė sistema per pastaruo
sius 13 metų — tik nuo 
Antęojo * pasaulinio karo, 
pasiekė mokslo srityje tiek, 
ko mes, siekiame ir nepajė
giame pasiektą nuo pat Ci
vilinio karo!

Kitas Kent universiteto
profesorius Dr. Ręed studi
javo, kaip Sovietų Sąjungoj 
mokiniai traktuojami, jiems 
pabaigus verstino mokslo 
metus. Jis sako, kad ten 
mokiniaiu pilnai savo . noru 
nusisprendžia s avo ateitį. 
Kurie turi noro ir gabumų, 
pasirenka sau profesiją ir 
tęsia mokslą toliau. O ku
rie nenori® toliau mokytis, 
pasirenka, pagal savo norą 
specialybę bet kokioje in
dustrijoje arba žemdirbys
tėje.

Štai kitas mokslo 
kontrastas

Wooster, Ohio, kovo 12 d. 
teisėjas* Don Young nuteisė 
tris Amish sektos šeimas 
ir tuoj jas palaipino kalė- 
jiman ’ už atsisakymą vai

kus leisti į mokyklą. Kalti
namais yra Mr. ir Mrs. 
John P. Hershberger, Mr. 
& Mrs. Emmanuel Sla- 
baugh ir Mr. ir Mrs. Eli J. 
Hershberger-.

Dalykai susidėjo sekamai: 
Gruodžio mėnesį šios šeimos 
buvo pašauktos pas teisėją 
už vaikų neleidimą į mo
kyklą. Tuomet teisėjas pa
tvarkė, kad jie turi savo 
vaikus atiduoti į tam tik
rą prieglaudą, kuri pasirū
pins, kad jie lankytų mo
kyklą. Pasirodė, kad tos 
Amish šeimos nesiskaitė su 
šiuo teisėjo nuosprendžiu.

Keletą vaikų išsiuntė net 
į PennsylVanijos valstiją, 
kitus vietoj iškavojo, ,bėt į 
mokyklą neleido. Tai’dabar 
vėl atsidūrė ' teisme Ir 'net 
už grotų už teismo panieki- 
nima.

Teisėjas jiems pabrėžė: 
Būsite kalėjime, kol vaikai 
nebus pristatyti ten, kur 
pirmesnis teismo nuospren
dis nusako.

Tarpe visų trijų šeimų 
yra 10 mokyklinio amžiaus 
vaikų.

Toje apylinkėje Wayne- 
Holme ir Tuscarawas ap
skrityse gyvena virš 4,000 
tos sektos žmonių, o jų baž
nyčia turinti 353 narius. 
Tos bažnyčios galva yra 
vyskupas Samuel Swartzen- 
t ruber, kuris į teismą . atšKv 
nešė ir savo bibliją ir visus 
jų tikėjimo nuostatus ir 
bandė įrodyti, kad jų tikė
jimas neleidžia to daryti. 
Tačiau teisėjas pasakė, kąd 
yra toks šalies įstatymas,, ir 
jūs, kaip ir visi kiti pilie- 
čiai, jį privalote pldyti.

Matomai, šis klausimas čia 
neužsibaigs. n e s Amishių
vyskupas pąreiškė, kad jie 
jokia, kaina vaikui niekam 
neišduos. Reiškią, jie eis į 
aukštesnį tleišmaJ !

Iš daugybės įvairių ti
kėjimų yra gaha kvailų, bet 

: šis tur būt viršija visus ki
ltus. Jiems tikėjimas drau
džia ir fotografuotis. Tai 
laikraščių reporteriai teis
me turėjo tikrą cirką. Pa
galiau teisėjas uždraudė tai 
daryti teismo salėje. Tai, 
aišku, fotografai juos gau
do už teismo durų. Neleng
va nuo jų ištrūkti!

J. Žebrys
f

i Mūsų planeto je dar 
yra daug paslapčių

Mūsų planetoje dar gali
ma padaryti daug nuosta
bių atradimų. Žemės rutulį 
mes pažįstame tiktai bend
rais bruožais. Mums žino
ma jo forma ir dydis, įo že
mynų kontūrai, augalų pa
saulio pobūdis. .Šen ten mes 
net esame pakrapštę žemės 
plutą ir sužinoję ios sudėtį, 
bendrais bruožai ištyrinę,- 
ję vandenyno gelmių relje
fą ir jūros sroves. Tačiau 
mūsų planeta dar yra išsau
gojusi daug paslapčių ne 
tiktai savo gilumose ir jūriį 
gelmėse, bet ir žemės .pa
viršiuje.

SUSIRŪPINO rusų 
MOKSLININKAIS

Washingtonas. — Ameri
kos karinio orlaivyno vadai 
išleido vadovėlį supažindi
nimui su rusų aviacijos pa
siekimais ir mokslininkais. 
Vadovėlis talpina žymių ru
sų biografijas ir mokina, 
kaip teisingai ištarti rusų 
pavardes. Daug rašo apie 
Ciolkovskį (angliškai Ziol- 
kovsky), kurs jau 1903 m. 
parašė veikalą apie erdvių 
užkariavimo galimybę.
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Pavasario giesmė pragaro dugne 
(Atsiminimai apie Balį Sruogą)

“Fau II”. ginklo pavartojimu prieš Ang
liją, pakilusi esesinjnkų nuotaika rude
niop vėl krito. Tačiau gruodžio antroje 
pusėje pradėjus Himleriui puolimą Ar
dėnuose, sektantiški fiurerio išpažinėjai 
vėl pakėlė galvas, pasidarė įžūlėsni. Lai
mei, neilgam.

1945 m. sausio vidutyje prasidė
jęs generalinis Tarybinės armijos puo
limas mūsų valdovams tvojo lyg 
buože galvon, ir jie patys karštligiškai 
pradėjo ruoštis -evakuacijai. Iš kalinių 
rūbų sandėlio išgraibstė geriausius rū
bus, lagaminus. Dienai kitai praėjus, la
geris buvo aklinai uždarytas, bokšteliuo
se sustiprinta sargyba su kulkosvai
džiais, kaliniai neišleidžiami i darbą, 
laikraščiai nepristatomi. Trumpai sa
kant—panika. Pagaliau, iš sausio 4- 
osios į 25-osios dienos vidunaktį buvome 
pakelti ir gavome įsakymą ruoštis eta
pui. Sausip 25 dienos rytą, vos saulei 
patekėjus, pirmoji kolona, apie 800 ka
linių, buvo išvesta iš lagerio.

Ruošdamiesi nežinomon kelionėn, dė
liodami maisto atsargas ir šiaip trupu
čius, visi buvome, sunervinti. Labiausiai 
betgi blaškėsi Sruoga, baugindamasis, 
kad, išeinant iš lagerio, nebūtų daroma 
kratos. Gei’ąi įvyniotus ir įrištus rank
raščius deda į vieną vietą, po valandė
lės ieško saugesnės. Tai vėl ištraukęs 
iš kuprinės mėgina įsidėti užantin, bet 
atrodo įtartina. Pagaliau, nusikeikęs, 
subruka į kjuprine ir nenoromis nusišyp
sojęs pasiguodžia:

—Ar dietas ar velnias, vis tiek padės. 
Kas padėjo, nežinau, bet pro vartus 

išėjome ranjiiai, nors esesininkai į vieno 
kito kuprinė ir buvo įkišę nagus. Saulė 
kilo kažkaip labai lėtai. Aplinkui ap
snigti medžiai, didelis speigo sukausty
tas rūkas, jpo kojomis girgžda kietas, 
blizgąs kaip stiklas sniegas. Su Sruoga 
einame vienoje penkiukėje. Žingsniuoju 
mažas šalia milžino, lyg jo paunksmėje. 
Sruoga atrodo patenkintas. Rytuose 
dunda artilerija.

—Girdi, kaip skaldo antausius. Tur 
būt, žiežirbos skyla.

Palyginimas smogiškas. Įsiklausius, 
iš tikrųjų, atrodo, kad netoliese ,už ke
liolikos kiloinetrų, vieni kitiems stiprius 
antausius talija. Sruoga, kaip ir mes 
visi, brisdamas giliu sniegu, atrodo pa
tenkintas, pralinksmėjęs. Patenkintas, 
kad hitlerininkams artėja galas, links
mas, galėjęs išnešti savo veikalus. Ta
čiau nei jis, nei kas kitas negalėjome nu
matyti, kuo baigsis šis kruvinasis mūsų 
etapas. Ik: piet, kol dar nebuvome pa
vargę, nuotaika buvo beveik pakilusi. Į 
pavakarį ji pasikeitė, ir visus apėmė bai
mė, nes negalinčius eiti kalinius pradė
jo . . . šaudyti ir užmuštuosius kojomis 
nuspirdavo j griovį.

—Šėtono macis, — krūptelėjo Sruoga. 
—Prieš dvesdama, bestija visada žiau

dri, dvigubai] plėšri. Baisu . . .
Mėginau raminti ir pats ramintis:
— Nieko,

Mūsų būry^ didokas. Vienam pavargus, 
kiti padės.

—Vis dė 
t i į griovį, 
kentėjus, ždti nuo hitlerinės kulkos į pa
kaušį būtų skriauda. O juo labiau, kad 
ši bestija vos kvėpuoja, ir ne šiandien,

f (Tąsa)
Ir vis dėlto nenusiminė, sumanymo ne

atsisakė, vogdamas* kiekvieną ramesnę 
valandėlę. Dauguma, be abejo, į tai jo
kio dėmesio nekreipė, dėl to nesijaudino, 
o tik, matydami susikrimtusį Sruogą, 
gūžčiojo pečiais. - Girdi, Sruogą vėl vel
niai apstojo.

Sruogos kaprizai, kaip dažnai buvo 
kalbama, daugumai atrodė esą tik jo bū
do bruožai. Iš tikrųjų būta ko kito, ir 
tas “kas kita” bent man buvo aišku. Ta
čiau, nors ir geriausius norus t.urėda- 

„mas, niekuo negalėjai padėti, nes buvome 
tik vergai, be tardymo ir be teismo

- sprendimo pasmerkti žūti. Tokioje padė
lyje imtis kūrybos, mėginti iškelti tai, 
•kas dar galutinai nebuvo užmušta,—ga
lėjo tik nepalaužiamo būdo žmogus. Tokį 
žmogų mačiau Sruogos asmenyje, kuris, 
sėdėdamas kampe prie geležinės lovos, 
beveik dvilinkas susirietęs, parašė veika
lą, pavadintą “Pavasario giesmė1' Kaip 
matote, veikalo pavadinimas jokiu būdu 
neatitinka aplinkos, kurioje merdėjome 
laukdami mirties.

Pabaigęs eiliuotą pjesę, Sruoga mums 
perskaitė ją. Visi mūsų prašymai, mal
davimai kiek plačiau paaiškinti veikalą, 
o juo labiau jo pavadinimo prasmę, nuė
jo niekais. Peržvelgęs gana mišrią klau
sytojų auditoriją, autorius nepridėjo, nė 
vienu žodžiu nepaaiškino. Susižėrė rank
raščio Tapus, įsikišo į kišenę ir tyliai iš
slinko iš kambario. Manau, kad even
tuali mūsų kritika ar pastabos jam rū
pėjo tiek, kiek rūpi pernykštis sniegas. 
Antra vertus, nebuvo ir kam k a nors 
esmingesnio pasakyti, o į tuščiažodžia
vimą Sruogą nesileido įtraukiamas. Po
rai dienų praėjus, lyg ir jausdamasis 
apvylęs margąją auditoriją, pasiaiškino:

—Velniai žino, gal ir chamiškai pasiel
giau, bet kitaip negalėjau. Pradžioje ro
dėsi, kad klausytojams gal ir įdomu, bei. 
kai pabaigęs permečiau žvilgsniu ramiai 
sėdinčiuosius, pamačiau keletą snau
džiančių, kiti kaip niekur nieko į lubas 
žiūrėjo, matyt, bijodami užmigti. Taigi, 
kuriam biesui dar papildomai aiškinti ir 

.veltui burną aušinti.
' ' Tylėjau, bijodamas sugadinti auto
riaus nuitaiką, kuri ir taip buvo pri
slėgta. Po valandėlės Sruoga pridūrė:

—Žinai, kodėl ryžausi paskaityti? No
rėjau parodyti, kad ir pačiame pragaro 

’dugne galima rašyti apie rojų; beviltiš
ko rudens naktį, puoselėti mintį apie pa
vasario rytą. Paradoksas, tiesa?'Juk 
čia nieks nedainuoja, čia tik koliojasi ir 
staugia. Klaiku. Bet parašęs jaučiuosi 
kiek lengviau. O nerašyti negaliu, Mac- 
koni, negaliu. Rodos, rankos nudžius,

* pirštai atkris.
Sruoga tą vakarą nieko daugiau nepa-

* sakė. Tylėjau ir aš, tik karštai paspau-
* džiau storą, surambėjusią jo dešinę.

Kuriam laikui praėjus, pastebėjau, 
’ kad Sruoga vėl kažka rašo. Klausiamas C? c.

-.tylėjo, neišdavė. Arba numodavo ranka,
* arba atsakydavo: “Patys niekai, glupst-
- vos.” Ir šiandieną nežinau, ką be “Pava- 
’ sario giesmės” jis dar yra parašęs konc- 
; lageryje. Rašydamas nervinosi ne vien 
‘ • dėl nepakenčiamų kūrybai sąlygų. Būkš- 
, tavo ir dėl ko kito. Visų pirma, kratos

metu grėsė pavojus, kad rankraštis pa- 
Z teks į esesininkų rankas, o iš čia į gesta-
* pą. Kaliniui tokie atvejai galėjo baigtis 

liūdnai arba ir tragiškai. Parašęs lapą 
kitą, slėpdavo pakampiais ir nervinda-

; masis, tur būt, ne kartą sapnuodavo sun-
* kaus s'avo darbo likimą, juo labiau, kad 

tai, ką turėjo sukūręs, bet kokia kaina 
buvo pasiryžęs išsaugoti ir išnešti į lais
vę, kuria visi tikėjome ir jos laukėme.

IV
Išsvajota laisvė po truputį artėjo. 

.. Apie tai spėliojome iš skelbiamų vokie-
* Čių karo vadovybės pranešimų, kurie juo 
: toliau, juo darėsi sausesni ir santūresni. 
. 0 nepaprastieji pranešimai (Sonderbe- 
‘ richten) iš viso išgaravo. 1944 metų ru- 
■ 'deniop kalinių skaičius kasdieną pradėjo
didėti’ ne šimtais, bet tūkstančiais. At- 

■2 vežta keletas tūkstančių Vengrijos žy- 
Z džių, iš Rygos konclagerio atkelta visi
- kaliniai drauge su kitais šimtais esesi- 
: ninku. Lietuva taip pat jau buvo išva- 
^dWta, ir mūšiai vyko Rytprūsiuose.

Iš viso to aiškėjo, kad frontas artėja, 
*ir tuo pačiu mūsų likimas bus išspręstas: 
"’arba žūti, arba išeiti į laisvę.
- Kuriam laikui, ryšium su “Fau I” ir 
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profesoriau, nesiduosime.

to dabar nesinorėtų nuriedė- 
Šitiek pergyvenus, šitiek iš- 

skriauda. O juo labiau, kad

(Bus daugiau)

Į Tėvynę
Oi, skriski, skriski, oro laiveli, 
Nuneški tu mane tėvų šalelėn, 
Aukštai per dausas tu žinai taką, 
Nunešk tu mane, kol širdis plaka.

Per lauktis, pievas, pro kapinynus, 
Gal dar atrasiu savo kaimynus, 
Gal dar atrasiu, ką aš mylėjau, 
Ir savo rnjeilę aš pažadėjau.

Aš apkabinęs drūčiai myluočiau, 
Saldžiausiais bučkiais aš išbučiuočiau,— 
Žinau, neramiu savo tėvelių, 
Tiktai atrasiu jųjų kapelius.

Žinau, kad žlugo tenai carizmas^ 
žinau, kad klesti ten komunizmas, 
Tamsumas blaivos, mokslas klestėja, 
Naujas gyvenines ten prasidėjo.

Jaunutis
1958 m. kovas

BINGHAMTON, N. Y.

JONAS SADAUSKAS
MIRK KOVO 7, 1958

Reiškiame širdingą užuojautą velionio žmonai 
Mary, sūnui Ralph, dukrai ir žentui, Mr. ir 
Mrs. Richard Brutvan, anūkėms Lindai ir Dia
nai. Velionio seselėms ir švogeriams, ir jų šei
moms, seselei ir švogeriui, August Schwandt, 
kurie gyvena Philadelphia, Pa. Antra sesele ir 
švogeris, W. Lapinskai, kurie gyvena Argenti
noj. Trečia seselė ir švogeris, K. Kalauskai, 
gyvenanti Lietuvoje. Taipgi velionio uošvei 
Mrs. Zubrickienei ir visai šeimai, kurie gyvena 
Scranton, Pa. Taipgi visiems velionio artimie
siems.

A. ir J. K. Navalinskai
L. ir U. šimoliūnai 
Paulina Jasilionis
A. ir H. Pagėgalai
J. ir K. Vaičekauskai
B. Zmitraitė
V. Zmitraitė-Miller
V. Kapičiauskienė 
Iz. ir H. Viežiai 
L. Mainionienė 
Paul Mikolajūnas

Miami, Fla.
Floridiškei žiemai pasi

baigus, pas mus apsilankė 
svečių. Iš Philadelphijos at
vyko Charles Cheladinas, 
Liberty Federal Banko pre
zidentas. Tai senas pažįsta
mas.

Kiti svečiai iš Philadel
phijos, tai Edys Vasikonis 
su žmona Viktorija, Krome- 
tal rakandų fabriko 
savininkai. Apart vakacijų, 
jie čionai laukėsi ir bizniš- 
kais reikalais.

Kovo 8 netikėtai atėjo į 
barbernę,, kur aš dirbu po 
porą dienų į savaitę, Maik 
Mačionis, barberys iš Wor
cester, Mass. Aš jam nukir- 
pau plaukus. Sakėsi, kad 
dar “pavikeišinaus” porą 
savaičių.-

Taipgi atostogauja pas
mus Miamėje inžinierius i

Gabrėnas iš Trenton, N. J., 
ir Stasys Vilkas iš Pater
son; N. J., apylinkės.

Pereitą rudenį pas mus 
susitvėrė naujas klubas po 
vardu Lietuvių Sacialis 
Klubas. Paskutiniame klu
bo susirinkime paaiškėjo, 
kad klubas jau turi daugiau 
kaip 80 narių, o ir kapitalo 
ižde kelis šimtus $. Metinė 
nario mokestis tik $1.

Savaitė prieš tai klubas 
turėjo surengęs šaunų pik
niką. Ta proga teko sueit 
Miką Detroitietį ir plačiai 
pasikalbėt dienos klausi
mais. O advokatė Masytė 
pasakė piknikieriams pra
kalbą lietuvių kalboj. Kaip 
čia gimusi, gražiai išreškia 
savo mintis be jokių trūku
mų, už ką ji gavo gausių 
aplodismentų ir “pekičių” 
dovanų.

V. J. Stankus

' Apsisuko štai va
Dėdės Šamo galva:

Neb’sumano, iš pykčio ką darąs . . ._J
Jam pris’eina striukai—

. Tie pasiutę laikai!
Tai kad duoda, net verčiasi garas!..

Išbaidys jis visus—
Ir paliks jis teisus:

Dar, bra, gyvas tebėr kapitalas!
Kapitalo valia,
Kapitalo galia...

Tai ir švaistos su bombom išbalęs . . .
Tie Nevados tyrai—
Tie garai pragarai:

Atombombos tik pyška, tik griaudžia!
Kad suplieskia šviesa!
Dreba žemė visa!

Kiek tai siaubo sumizgusiai liaudžiai!

Plinta, gresia liga—
Pragarinė jėga!

Varidenilio-termobranduolinė!
Lekia dulkės stačiai
Aplink žemę plačiai— 

Vis tai radioaktyvioji plynė!..
Genda mūs’ svėikata
Ir pati net gamta—- 

Nuo tų radioaktyviųjų dulkių!
Bet kariniai žirgai
Tik nužvengia ilgai,—7 

Ko jie paiso pilkųjų mulkių...
Nuo Nevados. smėlių,
Okeano salų

Paeiliui atombombas sprogdina...
O' nūnai kuo giliau
Kasė tunelį jau: 

Atombombą giliai nudangino.

Cementavo kariai 
Urvą tą sandariai,.

Gelžbetoniu užmūrijo landą:

Bristol Conn. ŽINIOS IŠ UETUVOS

' J. ir A. Kireiliai
J. ir N. Stroliai
Tillie Bagdonas
A. Klimas
Eva Čekanauskienė
Helen Žukienė
J. ir A. Žemaičiai
Ig. ir M. Luzinai
ei. ir Nellie Kaminskai 
P. ir N. Mačiukai

Raitas jau miręs
Adomas J. Mickevičius, 

gyvenęs 15 Greystone >\ve., 
kovo 13 d, kaimyno rastas 
jau miręs. Kaip daktaras 
sake, tai jau buvo apie 20 
vai. ar daugiau miręs. Mat, 
vienas gyveno, jokios pa
galbos negalėjo gauti, jeigu 
pagalba ir buvo reikalinga. 
Pasirodo, kad vienam gy
venti yra pavojinga.

Velionis buvo 69 metų 
amžiaus. Taigi, netaip dar 
senas. Gimęs ir augęs Lie
tuvoje. Prieš 50 metų at
vykęs į Amen ką. Pirmu
čiausia > apsigyveno New’ 
Haveij;j Conn. Vėliau atvy
ko į Bristolį ir išgyveno 40 
metų. 1 Visą laiką dirbo 
Wallace kompanijoje, prieš 
4 metils išėjo, ant pensijos. 
Velionis skaitė Laisvę per 
daug metų ir paaukodavo 
pagal savo išgalę. Priklau
sė prie Bristolio Lietuvių 
Neprigulmingo Klubo. Kiek 
man žinoma, velionis buvo 
laisvų pažiūim, bet palaido
tas prieš jo norą su bažny
tinėmis- apeigomis kovo 15 
d. Švento Juozapo kapinėse.

Ilsėkis, mielas drauge, 
amžinai. Lai tau būna ra
mu.

Velionio senas draugas

Redakcijos Atsakymai
J. čepuikaičiųi, Forest

ville, Conn. — Apie Adomo 
Mickevičiaus mirtį buvome 
gavę pirmiau nuo kito ko
respondento. Jis lęiek platė
liau apie velionį barake, to
dėl jo korespondenciją ir 
įdedame.’ Vistiek ačiū ir 
jums už parašymą.

Saigionas. — Septyni laik
raštininkai dingo be žinios.. 
Manoma, kad pietinio Viet
namo valdžia, k uri ;gaudo 
“komunistus”, juos arešta
vo.

Londonas. :— Premjeras 
Macmillanas stoja už viršū
nių 'konferencijos atidėjimą 
iki rudens.

Taurus Lietuvos liaudie^ 
sūnus

1958 m. sausio 19 d. Vil
niuje staiga mirė Andrius 
Juodišius. :

A. Juodišius gimė 1889 m. 
birželio 5 d. Vilkaviškio ap
skrities, Paežerių valsčiaus 
Bobrovninkų kaime, vals
tiečių šeimoje. Baigęs pra
džios mokyklą, A. Juodišius 
iš pradžių dirbo tėvo ūkyje, 
o nuo 1914 m. prie tiltų sta
tybos, miško medžiagos pa
ruošimo ir kt.

Tarnaudamas caro armi
joje, A. Juodišius aktyviai 
dalyvavo politiniame karei
vių gyvenime, kovojo dėl) 
Spalio revoliucijos pergalės, 
dėl naujo, tarybinio gyveni
mo sukūrimo.

1918 m. pavasarį A. Juo
dišius stojo savanoriu į 
Raudonąją ArmijąTdalyva- 
vo pilietiniame kare.

1924 m. partija pasiuntė 
A. Juodišių mokytis į ko
munistinį uni versitetą 
Minske. Baigęs mokslą, A. 
Juodišius dirbo nuo 1957 m., 
Minsko valstybiniame po/i-^ 
technikume visuomeninių 
mokslų dėstytoju, o nuo 
.1932 iki 1934 m. — Baltaru
sijos valstybiniame medici
nos institute politinės eko
nomijos dėstytoju, katedros 
vedėju.

1934—19319 m. m. A. Juo
dišius dirbo vyresniuoju 
moksliniu darbuotoju Bal
tarusijos TSR valstybinėje 
bibliotekoje.

Prasidėjus karui, A. Juo
dišius evakuavosi į Tašken
tą, kur dirbo mokytoju vi
durinėje mokykloje, o po 
to ūkiniame darbe.

Grįžęs. į išvaduotą Tary
bų Lietuvą, A. Juodišius 
nuo 1944 m. lapkričio mėn. 
ėmė dirbti socialinio drau
dimo organuose, o nuo 
1945 m. lapkričio mėn. — 
Lietuvos K. P. CK Partinio 
archyvo vedėju ' f

Už aktyvų dalyvavimą^ 
kovoje dėl Tarybų valdžios, 
socialistinėje statyboje A. 
Juodišius 1950 metais Ta
rybinės vyriausybės buvo 
apdovanotas Garbės ženklo

Mirtim žaisti gana! ordinu.

Atombombą tuomet
Detonavo, kad net

Giliai uolai sugurino sprandą...
Seismografai visur,
Ii’ čionai ir svetur

Registravo drebėjimą žemės:
Kai ten sprogo giliai,
Mūs' kariu kumeliai, 

Atombombiškų pamokų semias’...
Ir pareiškė smailiai
Tie karų eržilai:

Šimtą metų gelmėj grės pavojai!
Tad—matai gan gerai:
Bombų dulkės garai 

Šimtą metų tą grėsmę nešioja!

Kai žmogus pamanai,
Kiek pirmiau ir nūnai 

Vandenilio tų bombų sprogdina,—.
Kaip ant delno matai
Ir galvoji rimtai:

Tai gadynė tikrai pragarinė!..
Ar ne metas tatai
Reikalauti griežtai,

Kad nustotų marint’ visą gamtą!
Mirtim žaisti gana!
Atombombų gana!

Kiekvienam mūs’ sveikatą apkramto!
Nusibodo tylėt!
Jau gana mum kentėt

Ligą, nuogandą, skausmą ir siaubą!
Fejebverkus greičiau
Sustapdyt pagaliau!

Padaryt tą tyrimų paliaubą!
Nei karų nei aistros!
Tik ramvbes tikros;

Liaudis sambūrio, santaikos trokšta!
Visų rasių, tautų—
Ir spalvotų, baltų 

Žmonės stato gyvenimo bokštą!
1957. IX. 28 Jonas Kaskaitis

Bibliotekos vedėja 
E. Barkuvienė

Utena. — LTSR Kultūros 
ministerijos Garbės raštais 
apdovanotųjų tarpe yra ir 
Daunorių bibliotekos vedė
ja Emilija Barkuvienė.

Už ką gi jai atiteko ši
toks garbingas įvertini
mas?

... 1945-ieji metai. Jauna 
kultūros darbuotoja pirmą 
kartą atvėrė šios bibliote
kos duris apylinkės valstie
čiams. Knygų buvo vos ke
letas, bet ir tas pačias niekšu 
nesiskubino stverti, Tačiau 
Emilija nenusiminė. Ji pa
siėmė nuo lentynos keletą j 
įdomesnių knygų ir nuėjo 
per kaimus jas garsiai skai
tydama žmonėms. Netrukus 
suruošė bibliotekoje vaka
rą, knygos aptarimą. Žmo
nės susidomėjo. Biblioteko
je atsirado pirmosios skai
tytojų kortelės.

Prabėgo trylika metų. 
Dabar nei bibliotekos, nei 
apylinkės žmonių atpažinti 
negalima. Knygų fondas iš
augo iki 3250 tomų, smar
kiai išsipūtė įvairiausių 
žurnalų komplektai. Čia 
lankosi ko ne kiekvienas 
“Šeimaties” kolūkio narys. 
Iš 125 kolūkyje esančių kie
mų šios bibliotekos paslau
gomis naudojasi 120 skaity- 
t0^’ ' v & -X

— Mūsų žmonės daĮbar 
net neįsivaizduoja gyveijL 
mo be knygos, — džiaugia® 
Emilija Barkuvienė. I



Philadelphia, Pa k '
Tai dar neišvaduota 

Lietuvėlė!
Kovo 16 diena čia buvo 

graži, saulėta. Važiavom, 
skubėjom į Lietuvių Muzi- 
kalę salę. Reikalas buvo 
svarbus — norėjome suži
noti, kiek jau išlaisvinta 
Lietuvos, ir kiek dar ne. 
Tuo reikalu rūpinasi viso
kie aukšti, tituluoti ponai. 
Bet jie kažin kodėl pamė
go vadintis kokia ten “Lie
tuviu Bendruomene”. Šis v

“kermošius” buvo garsin
tas dėl nedėldienio, 16 vasa
rio. Bet čia sniego tiek pri
snigo, kad tik keletas susi
ėjom, o dėl tiek žmonių ir 
sniego ir ponai neį nepasi
rodė.

Šiuo sykiu pripildėm sve
tainę, ir “vaduotojai” buvo 
smagūs. Išklausėm klebono 
V. Martusevičiaus maldą, 
ir prasidėjo ir “progromos” 
punktai. Garsintas buvęs 
kongresmanas Earl Chu- 
doff nepasirodė. Sveikinto
jai, bėgliai svetimtaučiai, ir 

4 tik keli atvyko, ir mažai ką

bet kas ir kaip juos “išliuo- 
savo”, niekur nesako.

Kaip kas praregėjo
Kuomet čia prigužėjo vi

sokiausių bėglių ir tuojau 
ėmęsi viską čia pertvarkyti 
savaip poniškai, puolėsi į 
draugijas, tvėrė savos spal
vos, skelbėsi savo poniška 
didenybe ir išmintimi, dėl 
to puolė kur tik dolerį suuo
dė. Čia randasi lietuvių tu
rinčių krūveles, pinigų, o po
litinio supratimo taip, kaip 
nieko. Tuojau prilipo prie 
tūlo mėsų vertelgos. Pinigo 
pas jį buvo, noras, pagarsėti 
taipgi buvo. Tuojau padarė 
jį dideliu vaduotoju, važi
nėjo jis juos orlaiviais į su
eigas, tai Chicagon, tai 
Washingtonan. Biznį aplei
do, vėliau subankrūtaVo. 
Dabar jis jau nebe vaduoto
jas. ‘

Tūlą našliukę, saliunki- 
perką, padarė svarbia “va
duotoja”, vežiojo taip p|t. 
Dabar jau ne.

Tūlas turtuolis saliūn

DETROIT, MICH

Grupės 
nepa- 
kokio

pasakė. Lenkų tautybės jau tas, buvo sužavėtas vada$i- 
kelinti metai 
si rodo. Gal 
nepasidąimo.

Koncertinė 
buvo labai skurdi, chorelis 

-visai išklebęs, šokikų, nei i 
solistų nė vieno. Bet pra-1 
kalbininką turėjo pralavin-' 
tą, tūlą Vytautą Volertą. Ir 
kągi jis nukalbėjo? Jo kai-! 
ba tai pasaldinti pipirai tik : 
dipukams. Jis mandagiai į 
juos šukavo, kad jie p rara-1 
dę pasitikėjimą, nusivylę, j 
skundžiasi negalavi m a i s, Į 
rūpinasi tik “įsikurti”, kad | 
nenori pamiršti, kokias į Sadauskas, 
skriaudas brolis broliui ka-! paras, 
daise padaręs. Tai buvę ne-i ^s- ,

' visas pastangas Jono gy\ 
bę išgelbėti, bet nieko nebe
galėjo padaryti.

Velionis paliko mylimą 
žmoną Mary ir, šeimą, ta 
gi daug giminių.

Vėliau bus parašyta apie 
matomi. Iš šiame mieste gy
venančių pabėgėlių šiame 
pokylyje nebuvo nei vienas, 
iš dešimties. Susirinko se
nutės, senukai, klebonų ge
nami, nors ir klebonų tik 
vienas tebuvo. Kur tie gar
binti patrijotai biznieriai, 
saliūnistai, graboriai? Nei 
vieno! Dėl pinigų rinkliavos 
žūklavo per kelis mėnesius, 
iškaulyta iš visokių draugi
jėlių ir tų “potrijotų” ir 
svetainėje. Na, viso labo tik

mu, visur važinėtas, ir perniekas nepa-
dar Vilniaus I radiją miklintas būt prakąl-

■ bininku, jau nutilo. Kaitą 
dalis šiemet j Pasa!/au dipukui, kad juįs 

gerai turėti turtingų, ;ie 
gali nupirkti Lietuvą. Sako, 
“taip, jie turtingi, bet pro 
turi kiek senas kuinas...”

Tai taip mes viską 
duojame.

Muįniko Sūnūs

va-

Binghamton, N. Y.
Ir vėl supiltas naujas kapas 

Kovo 7 dieną mirė Jon 
pasirgęs tik

Cleveland, Ohio
Iš Meno Grupės 

susifihkimo
Clevelando Meno 

susirinkimas buvo 
prastai sėkmingas, 
nebuvę seniai.

Tiesa, tik at i darini susi
rinkimą, pas kai kuriuos 
dalyvius pasirodė to paties 
savim nepasitikėjimo, gir
di, “mes neturime spėkų,” 
“nėra kam dirbti” ir tt. Bet 
kiti pradėjo išsireikšti, kad 
iki bus galima ką nors me
niško sukurti, imkimės už 
kito ko: rengkime pikniką 
ar kitus kokius pobūvius. 
Stasys Kuzmickas, kuris iš 
jaunų dienų yra meno my
lėtojas ir gerai išsilavinęs 
solistas, sakėsi dar nesąs se
nas Clevelando gyventojas 
ir neturįs pakankamai pa
žįstamu, kad galėtu kuo 
daug pagelbėti Meno Gru
pei, Šet jis ragino vistiek 
ką nors pradėti veikti. Tik 
reikia, sakė jis, turėti pri
einamą svetaine ir pianą ir 
pradėti lavintis. O pradė
jus atsidavusiai veikti, gau
sime ir pagelbininkų.

Juliuj Krasin, plačiai ži
nomas solistas ir chorų mo
kytojas, kuris prieš Antrąjį 
pasaulinį karą net važinėjo 
po Europą su išgarsėjusiu 
vyrų c h o r u dainavo ir 
Maskvoje, irgi pritarė d. 
Kuzmicko sumanymui. Ju
lius suminėjo daug Cleve
lande gyvenančių meną my
linčių žmonių su gerai išla
vintais balsais ir taipgi pra
nešė, kad d. Kuzmicko žmo
na turi gerai išlavintą ir 
svarbų soprano balsą, per 
daugelį metų dainavusi 

i choruose. Taipgi randasi

Gražiai-laisvai palaidotas 
Juozas Galinsikas

Kovo 1 d. tapo supiltas 
naujas kapas pažangaus ir 
nuoširdaus lietuvio J. ’Ga
li nsko.

Velionis prigulėjo prie 
pažangių organizacijų, kaip 
tai: Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 21-os kuopos, 
Detroito Lietuvių klubo ir 
kultūrinės apšvietus organi
zacijos —• Lietuvių Litera
tūros Draugijos 52-os kuo
pos. Buvo ilgametis “Lais
vės” skaitytojas.

Velionis gražiai su visais 
sugyveno, nesipyko. Laido*- 
jimo dieną pažvelgti į Juozo 
veidą, paskutinį 'kartą atsi
sveikinti ant visados, prisi
rinko pilna Domininko Bra
zio

vieną seserį

vasario 28 d., 
kapinėse, prie

Florence ir 
Lietuvoje.

Palaidotas
Greenwood 
skaitlingo būrio palydovų ir
daugybės gėlių. Palydovai 
buvo užprašyti į Detroito 
Lietuvių Klubą ir skaniai 
pavaišinti velionio žmonos 
Helenos. V. S-nė

Lawrence, Mass.
Visokios naujienos

Kovo 14 d.^sniegas ir vė
jas palietė ir Lawrence. 
Kai kuriose miesto dalyse* 
buvo sugadinti elektros per
laidai. Telefonų vielos irgi 
buvo sutraukytos. Vėjas, 
pūtė 70 mylių per valandą.

koplyčia: Šermeninėje AFL-CIO central Labor 
keletą atsisveikinimo žodžijį Council viršininkai sugrįžo 

‘ iš Washingtono iš, ekonomi-
Galinskas gimė' nes konferencijos. Konfe-

kovo 19, 1883 m.,! rencija tęsėsi tris dienas, 
rėdyboj, Trakui Viršininkai raportuoja, kad

Nirbų kaime, jie kalbėjosi su kongresma-

AFL-CIO central Labor

tarė S. R.
Juozas

Vilniaus
apskrityje,
Būdamas 20 metų amžiaus j nais, kurie sutikę veikti be- 
apleido gimtinę 1904 m. irįdarbes reikalais, 
apsigyveno mainų mieste- y 
ly Pittston, Pa. Dirbo mai- miegoti, nes ateina
nose iki 1914 m. ir tais pa
čiais metais persikėlė gy
venti i Detroitą, kur gyve
no iki mirties. ‘

Galinskas paliko vyresnį 
brolį Antaną Pittstone. Iš 
priežasties ligos, brolis ne
galėjo laidotuvėse dalyvau
ti, tik prisiuntė pinigų, kad

Kongresmanai turėtų ne- 
i rinki

mai. Jeigu nori būti išrink
tais, turi pasirodyti darbi
ninkams, kas jie per vieni 
tokie. Unijų viršininkai 
kalbėjosi su senatoriumi 
Kennedy, -kuris darbuojasi, 
sako, už pra vedimą bill aus, 
kad bedarbių apdrauda bū
tų pratęsta iki 39 savaičių.

as
7. Juozas Palton,: buvęs Lyros 

Buvo suparalyžjųo-

DETROTT, MICH.

JULIJA DAUKUS
(KARPAUSKAITĖ)

Mirė 1950 metų kovo 23 d.
Ankstyvos mirties atimtos iš gyveninio Julijos
vis dar tebepasigenda skaitlihgi jos draugai. 

Mūsų atmintyje ji liekasi amžinai.
JOHN D AUKOS
ir duktė DONNA

Mūsų žinutės

minėti pirmesniuose apra- 
Į šymuose, o dabar pažymė
siu tiktai šias: drg. V. Mai-

išvengiamos klaidos, ir tt., 
ir tt. Iš jo kalbos labai aiš
ku, kad jų “vadavimo” ve
žimas ir pašvinkęs, h* iškle
bus, ne po ilgo pradės visi 
puodai riedėti, kas kur sau.

Dabar, kaip čia dalykai
velionio veiklą. Dabar- tik 
trumpai. Jis buvo LDS> 6 
kuopos narys ir Laisvės 
skaitytojas. . Mes susidėjo
me dėl išreiškimo velionio 
šeimai užuojautos per La 
vę. Po $2 aukojo: A. ir 
K. Navalinskai, Pauli na 
Jasilionis, A. ir H. Pagegn
iai ir J. K. Vaičekauskai. 
Po $1: O. Kapičiauskienė, 
Paul Mikalajūnas, Iz. ir H. 
Viežiai, J. ir N. Stroliai, L. 
Mainionienė, J. ir A. Kirei-

kiek viršijo per $1,200. Kuo-: liai, L ir U. Šimoliūnai, B.
• *• • ■■ 4- * • r* « L I I ) Z-X -»•* Amet seniau gaudavo virš 

dviejų tūkstančių. Kuomet 
vienas iš vaduotojų skaitė 
Vardus garbingų aukotojų, 
šalimai manęs sėdintis bėg
lys sako kitam bėgliui (di
pukui) : “Latrai, du šimtus 
pragėrė ir dar nori dau
giau.” Nežinau apie pra
gertus pinigus, bet jų iš
spausdintam lapelyje sužy
mėta tik kiek kas aukojo,

Zmitraitė, T. Bagdonas, Ą.
Klimas, Eva Čekanausk 
nė, Helen Žukienė, J. ir A. 
Žemaičiai, Tg. ir M..Luzgi
nai, P. ir N. Mačiukai, J. 
ir Nellie Kaminskai, V. 
Zmitraitė-Miller. Viso fia-

gėlių nupirkimo sudėjome 
$25.00. J. Nelesh

Choro mokytojas ir smūiko- 
rius. Draugų Kuzmicko ir 
Krasino . planai susirinki
mą sužavėjo ų* visi atgavo 
vįltį atgaivinti, lietuvišką 
meną Clevelande,

Gerai padarysite tie, ku
rie turėdami savo namuose 
jau nebereikalingą .pianą, 
padovanosite Meno Grupei. 
Apie tai praneškite d. Kra
sin ’ar kuriam kitam iš Me
no Grupės.

Kada įvyks Meno Grupės 
piknikas, bus pranešta 
liau. J. N.

nupirkta.
Be brolio liko giminaičiai 

Vincas ir Jurgis, jų žmonos 
Rozalija ir Klara ir šeimos 
Detroite. Giminaičiai verti 
pagarbos už palaidojimą sa
vi dėdės iškilhfingai ii4 pri
derančiai nepaneigiant ; jo 
gyvo įsitikinimu, laisvai.

Velionis pabuvęs ligoninė
je 8 dienas, vasario 25 d., 2 
vai. ryte, užmerkė akis ant 
visados. Nebuvo to paren
gimo, kad nepasįt'arnautų, 
ir sveikas būdamas visados
patarnaudavo kaip grabne- 

buvi

vė-

Allentown, Pa.
Užsidaro dirbtuve

Roller-Smith Corp, fabri
kas yra vienas iš sen’ausiu 
šiame mieste. Jis veikia per 
paskutinius 58 metus. Bet 
dabar dirbtuvės savininkai 
paskelbė, kad jie dirbtuvę 
uždaro ir išmeta laukan 
tris šimtus darbin i n k ų. 
Daugelis darbininkų yra čia 
išdirbę po 25 ar 30 metų. 

Taipgi cjlėl. Jokios vilties kur nors ki-

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai, 

c ..............

BINGHAMTON, N. Y.

MIRUS

JONUI SADAUSKUI

tur šiame mieste gauti dar
bą jie nebeturi.

Darbininkai prikla u s o 
prie United Steelworkers' 
unijos Local 2493. Unija 
šaukia samdytojus ir val
džios pareigūnus į pasitari
mą, ką reikia daryti su iš 
darbo išmestais darbinin
kais.

Dirbtuvė užsidarys su 
kovo mėn. 28 d.

šys. Nors amžiumi 
nejaunas, bet darbą atlik
davo kaip jaunas.

Netekimas Juozo Galins- 
ko paliko didelę spragą, 
ypač draugijoms, kurios pa
laiko D r a u g i jų svetainę. 
Velionis buvo svetainės pri
žiūrėtojas ir iždininkas. Vi
sus darbus ir reikalus tei
singai atliko, buvo, taip sa
kant, svetainės kertinis ak
muo.

Kapinėse laidotuvių di
rektorius D. Brazis, taręs 
keletą žodžių anglų kalba į 
palydovus, padėkojęs grab- 
nešiams ir visiems palydo
vams, varde giminaičių pa- 
prašė susirinkti į Draugijų 
svetainę, kur buvo visi pa
vaišinti.

Juozui Galinskui lemta 
ilsėtis tarpe savo draugų 
ramiai Woodmere kapinėse.. 
Tavo teisingi ir prakilnūs 
darbai bus mūsų atmintyj 
ilgai.

Reiškiame mūsų širdingiausią užuojautą šiame 
skaudžiame momente ištvermingai pergyventi 
ir tvirtai pernešti liūdesio dienas velionio žmo
nai Mary, dukteriai Mrs. Richard Brutvean, ir 
sūnui Ralph Sadauskas, seserims, broliui, anū
kams ir kitiems artimiems giminėms ir drau
gams.
V. ir K. Kazėnai P. ir V. Mainioniai • 

M. Kazlauskienė
Anna Wellus

KANSAS CITY, Kan. Ne
seniai čionai lankėsi Prancūzi
jos unijistų delegacija. Delega
ciją sudaro Prancūzijos staty
bos darbininkai. Ji 
Amerikon susipažinti 
statyba Amerikoje.

atsiųsta 
su laivu

5 pusk—Laisve (Liberty)-Penkt., kovo (March) 21, 1958

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

Velionio draugas
Mitus Juozui Dragūnui

Juozas Draugūnas mirė 
vasario 25 d., sulaukęs 63 
metu amžiaus. Gimė Lie
tuvoje, Vilniaus rėdyboj, 
Vagonkiemio kaime. I šią 
šalį pribuvo-berods 1913 m., 
į Paterson, N. J. Tūlą lai- 
ką ten pagyvenęs, persikė
lė į Detroitą, kur vedė ir 
gyveno iki mirties.-

Sunkiai dirbo Chrysler 
kompanijoj ir sirgo per dve
jus metus vėžio liga. Jo 
moteris Helena labai daug 
vargo turėjo, prižiūrėdama 
jį per tą ilgą laiką.

Paliko liūdinčią žmoną 
Heleną, podukras Helen ir

savaites.
Matysime vėliau, kas iš 

to išeis. Daug kartu valdi
ninkai yra mandagiai kal
bėję,' bet tik taip' laikui —• 
kaip greitai iiė* išeina iš 
raštinės, tai]) greitai savo 
pažadus darbininkams' pa
miršta. . ' •

Atrodo, jead /greitu laiku 
bus ii; pavasaris. Jau laikas 
ruoštis prie vąsąrinių pa
rengimų. /Turėsime svar
biausius du piknikus. Pir
mas piknikas bus apskričių, 
įvyks paš mus Maple parke. 
Antras ~ Laisvės piknikas, 
kuris įvyks Bročktone-Mon- 
telloj. Abudu piknikai bus 
dideli. Prie jų reikia gerai 
prisirengti. Aš manau, kad 
greitu laiku bus šaukiamas 
apskričių pasikalbę j imas 
tais reikalais.

Aplaikiau linksmą laišką 
nuo Leono Prūseikos. Jau 
dvi savaitės kaip išėjęs, iš 
ligoninės. Jo sveikata tvir
tėja. Taipgi dėkoja ir Law
rence draugams už jam pri
jautimą jo ligoje.

Tai iš tikrųjų linksma ži
nia. Dar nespėjo pasveikti, 
o jau ima plunksną ir rašo. 
Ir Laisvėje pastebėjau jo 
krislus.

Mes visi nuoširdžiai lin
kime tau, Leonai, tyirtos 
sveikatos. Jūs. mūsų judėji
mui esate labai reikalingas. .

S. Penkauskas

Gamta mūsų miestą ir jo nionienė, kuri gyvena prię- 
plačią apylinkę ir vėl ap- miestyje ir yra Laisvės1 
dovanojo gana gausiai snie- ■ skaitytojai, yra kankinama 
gu, kuris apklojo žemę’1 XT
6—10 coliu užklode. Dėl to 
žmonėms pasidarė daug 
keblumu atlikti būtinus kas
dieninius reikalus. Daugu
ma žmonių yra baisiai susi
rūpinę, kad po šio sniego 
šturmo vėl nepasikartotų 
potvįniai, kaip kad buvo po
ra savaičių atgal.

Šios žiemos žiaurumas ir 
sunkus sniego siautimas 
daug pakenks žmonių svei
katai. Daug žmonių serga 
ir gydosi namuose, nes yra 
didelis trūkumas vietos li- 
gonbučiuose. Visos ligoni
nės perpildytos ligoniais. 
Taipgi yra didehp sunkumų 
susisiekti su gydytojais. 
Pasitaiko taip, kad reikia 
laukti kelias bei keliolika 
valandų iki gydytojas atva
žiuoja aplankyti ligonį. Lie
tuvių tarpe taipgi yra ligo
nių.' Keletas jųjų buvo pa-

yra Laisves

ligos. Nors, gydosi namuose, 
vienok prisilaiko gydytojo 
patarimų. Ir F1 o r e n c e 
Žvirbliūtė - Ewanow, y M. 
Kazlauskienės duktė, sun
kiai serga. Gydytojas pata
rė jai kelias dienas pasilsė
ti. Linkiu visiems ligoniams 
greitai pasveikti. » •

Onyte

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga .

NAMŲ SAVININKAMS
Pentiname namus iš lauko n 
vidaus; apkalame ringeliais: 
sutaisome pijazus ir dengia
me bei taisome stogus.

Prašom kreiptis:
JOHN PETRUS - 

14 Gartland Street
Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA. 4-4576

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

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

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

ŠIRDIES ROMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi širdies rū
muose ir/ juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi. 449 psl., kaina 
$4.00. 1

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, UI.

DABAR LAIKAS SIŲSTI DOVANŲ PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS

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

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

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

Mes esame <zavę nuo Intourist Iš Maskvos oficialų leidimą siųsti pakus tiesiai į visas USSR respublikas.
JŪS GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS

Pristaįymas garantuotas. Kiekvienas pakas yra apdraustas. Mos turime neribotą įvairybę gaminių. 
'nF /. Baka gali būti asmeniškai pristatomi arba atsiunčiami aer aaštą.

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

G32 W. Girard Ave. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

332 Fillmore Ave., Buffalo 6, N. Y. MOhawk 2674.

* 900 Literary Road
Cleveland 13, Oh io 
Tel. TOwer 1-1461

116 E. 7 Street, New York, N. Y.

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

Phone: YU. 2-0380.



Gal neteksime 
seno aidiečio

Sužinojau,' kad V. Žilins-

zo namo iš ligonines.
maloni žinia visiems jo
draugams.

?anajsunWosaiiigosSir’sugrĮ- Praleiskime sekmadienio popietį Lietuvio sūnus tarpe

Bet štai kas mums bus k°v0 ^3 
Dro- V i'jniame 
_ 2’ N- 
didmiesti kultūrinis popietis, kuri 
iasi išval rengia LMS.

Bus kalbama apie kultini 
vo (lukteri ir žentą kur nors ros plėtojimąsi Lietuvoje,- | C- 1 7 1 “ tl ’ * Tl < * 1 1 . . 1

nemalonu išgirsti.
Žilinskas ruošiasi už savai
tės kitos mūsų t s
apleisti. Jis rengiasi išva
žiuoti ir apsigyventi pas sa-
1

New Yorko valstijoje neto
li Poughkeepsie. Na, o d. 
Žilinskas yra senas ir nuo-
irdus aidietis su geru bal- muos Nastė Buknienė ir Ic.

su. Tai bus nemenkas Ai
do Chorui nuostolis. Mes 
visi jo pasigesime. Tačiau, 
žinoma, mes visi jo draugai 
ir pažįstami linkime jam 
geriausios laimės naujoje 
gyvenimo vietoje. Ir, žino
ma, tuo pačiu kartu prašy
sime, kad nors laikas nuo 
laiko jis mūsų nepamirštų 
ir ‘atsilankytų nors į di
džiuosius mūsų parengi
mus. Rep.

Svečiai
Pereitą savaitę Brooklyno 

ir apylinkėj svečiavosi Alf. 
Skirmontas, iš Brockton, 
Mass. < 
breoklyniečiams,

. laikais gyveno Brooklyne ir| 
Maspethe, kur turėdavo sa-' 
vo bizni.

Skirmontas apgailestau
ja, kad nebuvo progos jam 
aplankyti pažįstamus drau-j 
gus, tad per Vincą Čepulį 
įteikė laikraščiui L . ' ______ 7 ___ .__

•» V ___ • ' --*>)

$10 doVaną. 'Tariame jam savo sandraugę 16;p metų 
didelį ačiū už puikią dova- Kathleen Noonąn. , Sako, 
ną, o Čepuliui už pridavi-ibūk jaunuolis piktadarystę 
mą. • L. Adm-cija. I atliko todėl, kad mergina

I atsisakė “riūolatbs su juo 
i išeiti”.

Murphy į Ameriką atvy- 
i ko iš Airijos 1955 meta1’s. 
i Jis dalyvavo Notre Dame 
Roman Catholic Church 
grupėse. Buvo nuolatinis 
da’nininkas ir laike St. Pat
rick dienos eisenų gatvėse 
šokikas.

Jis yra žinomas zanna Kazokytė ii 
, nes savo; Brazauskienė.

Bus ir parodėlė ,— nese
niai gauta nemaža iš Lietu-;

GERAS KATALIKAS, 
BET BLOGAI ELGĖSI
Policija areštavo jaunuo

lį M. Murphy, 18 metų, kal- 
Laisvei t’ndama, kad jis pasmaugė

Padėka
*yPraėjusiu metų gruodžio: 

17-tą man buvo padaryta1 
rimta operacija. Tokiu mo
mentu žmogus nieko tiks
laus negalvoji — žinai, kad 
esi gyvas, ir tiek. Bet pra
slinkus dienai kitai, atlan
kė giminės ir draugai. 
Skamba užuojautos žodžiai 
telefonu. Ateina užuojau
tos atvirutės ir gėlės. At-, 

.bunda noras , gyventi, skaus
mus lengviau kentėti, ži

NEW YORKE JAU YRA 
400,000 BEDARBIŲ

Bedarbių, kurie ima ap- 
draudą, yra (3^9,000. Bet 
aišku, kadditSr yra tokių, 

nant, kad turi artimų drau- kurie nedarbo andraudos 
gų ir draugių. Šitokia pa- negauna. Dabar New Yor- 
dėtis mane stiprino fiziniai (ko mieste 15 darbininkų iš 
ir dvasiniai. kiekvieno šimto neturi dar

bo.
ir dvasiniai.

Šandien jau jaučiuosi ge
riau ir noriu širdingai pa
dėkoti visiems už lankymą 
man esant ligoninėje ir su
grįžus namo.

Širdingai dėkoju už gėles
ir prisiųstas užuojautos at- | ^0^GS ^ea-ch. Pasiekiamas 
virutes ir laiškus, širdin-' automobihais. — 
gai dėkoju giminėms ir S1^.a Piai?esa? 
draugams už gražias dova- P™avimui

ielam Aido Chorui už
nąs. O ypatingai dėkoju sa
vo 
gražų rožių bukietą, kuris 
mane gaivino esant ligoni
nėje. Taipgi ačiū choris
tams už atvirutę. Ir bend-, 
rai dar kartą dėkoju vi
siems už nuoširdžią man 
užuojautą.

Jus gerbianti, 
Vera Bunkienė

RADIO CITY MUSIC HALL
/ I j Saowplcc® or fho Notion • Rockofelior Center «'CI 6-4600

7 THE MUSIC HALL’S GREAT EASTER SHOWr DANNY KAYE
"MERRY ANDREW”

a jdrritfPIER ANGELI • lACCALOMI • NOEL PURCELL • ROIERT COOTI ,

Produced by SOL C. SIEGEL • Directed by MICHAEL KIDD 
An M-O-M Picture • In CInemoScope and METROCOLOR

“451or|> of Cflfifter”—Far-famed Cathedral Spectacle ... 
"IN THE SPRING”—Brilliant new revue, with the Roclcettei, 
Corps de Ballet, Vocal Ensemble, and Symphony Orchestra.

DIDYSIS NEW YORKAS
%. I - -- - ... -     - - - ■ - - • t    ■ '' ■    

su mūšy menininkais
jau buvo pranešta* I vos įdomių paveikslų, nuo- 
d. Lietuvių Kultui; traukų, kurios čia bus išsta- 
Centre (Richmoncį tytos.

Taipgi Meno Sąjunga ga
vo daug knygų iš Lietuvos 
—jos čia bus išstatytos pa-; 

j rodai. J
Žodžiu, popietis bustųkišį? 

i kokio mes dar nesame čia
kalbės R. Mizara ir Mildred
Stensler.

Bus deklamacijų — dėklą-' turėję.
Kuriems tik laikas leis, 

! i būtinai dalyvaukite. Pra-Į 
leiskime šį sekmadienio po-

va Mizerienė.♦

Bus dainų — dainuos Su- 
Elena

Gerai tiems, kuriems 
patinka Jones Beach

Vienas gal visam pasau
lyje gražiausių pajūrių yra

Parkų komi- 
kad šiemet 
prie Jones 

Beach keliai yra pagerinti. 
Ir dėl automobilių pasista
tymo padalyta 2,500 naujų 
vietų. O Jones Beach teat
re ant vandens per visą va
sarą bus statomas gražus 
muzikalis veikalas “Song of 
Norway.”

Paryžius. — Premjero 
Gaillard valdžia dar tebe
silaiko.

Elena Brazauskienė
pietį su mūsų lietuviais 
menininkais. Praleiskime 
keletą valandų dailiai, kul
tūriškai.

NORĖJO DRABUŽIŲ — 
PAPIOVĖ MOTERIŠKŲ
Staten saloje pol i c i j a 

areštavo Robertą Blue, 15 
metų jaunuolį. Jis apkaltiri-

; “ŠPOSAS” SU 100 
i AUTOMOBILIŲ

Bronx River Rd. ir Bronx 
River Parkway gatvėse iš 
po nakties virp 100 automo- 

tas, kad 8-ių colių ilgio pei-; 
liu subadė M. Bęllico, 26 
metų mpterukę. ’ • Ji*

. Jaunuolis, pristatydavo d 
Belkco * namus !“Catholic 
News” laikrašti ir nuolatos 
matė moters piniginę.
policijai sakė; “Aš norėjau 
nusipirkti naujas -drabu
žius, tai pasiėmiau me
džioklės peilį ir ją nužu
džiau.”

New Yorkas. — Pennsyl
vania geležinkelių kompani
ja praneša, kad pereitąjį 
mėnesį sniego pūgos pada
rė jai $8,000,000 nuostolių.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos 54-to Lietuvių Sky
riaus mėnesinis susirinkimas įvyks 
kovo 26 d., 5:30 v. v., Unijos patal
pose, 11-27 Ąrion Pi. Nariai pra
šomi skaitlingai dalyvauti, nes bus 
svarbių pranešimų ir renkami atsto
vai į A. C. W. of A. konvenciją. 
Kipras Sakalauskas, Skyr. Sekr.

(40-41)

BOSTON, MASS.
ALDLD 7-tos ir LDS 1-mos ap

skričių svarbus posėdis \ įvyks kovo 
30 d., 1 vai. dieną, 318 Broadway, 
So. Bostone. Viršminėtų apskričių 
komitetų narių ir Bostono apylinkės 
veikėjų prašome dalyvauti, turėsime Čikagoje .bet daugiau nežinau jo- 
daug reikalų apkalbėti, reikale: ap-i kio adreso. Laukiu atsakymo: 
skričių pikniko ir spaudos pikniko. Kriaučiūnaitė Mageliona, d. Jono, 
J. Jaskevičius, 7-tos apskr. sekr. Katinas,: Daugirdo g. Nr. 3-12, Lit.h- 

(40-42) uania. USSR. . 1

SIŲSKITE DOVANŲ PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS
Patikimiausia firma išsiuntimui pakų j USSR: LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, 

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

(LAISNIUOTA PER USSR) (BUVUSI PARCELS TO RUSSIA, Inc.) 
BROOKLYN—-1530 Bedford Ave., kąmp. Lincoln Pl. , IN. 7-6465. IN. 7-7272 

NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. ML 2-2452. MI. 2-1681
Siunčiami tik nauji daiktai—^medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduoles, siuvamosios maišnos* 
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. (Visi kaštai, įskaitant muitą, apmokami išanksto. 
Kiekvienas pakas apdraudžiamas. Pristatomi j du nienesiu; oro paštu — į aštuonias ar dešimt dienų.

Miisų 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 popiet.

NEWARKO RASTINfc ATDARA SEKMADIENIAIS NUO 9 RYTO IKI 6 VAL. VAK.
78—2nd Avė.
New York 8, N. Y. „

"O
ORegon 4-1540

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

17-kos išrinktąją
Kaip žinia, šią vasarą 

Briuselyje, Belgijos sostinė
je, įvyks tarptautine paro
da. Joje dalyvaus beveik 
visos pasaulio šalys. Di
džiausi, ir įspūdingiausi pa- 
vilijonai bus Jungtinių A- 
rfėHkbs Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos. Jų įrengimui iš- 
leidžį^lha desetkai milijonų 

Molerių.
, Mąn į akį krito praėjusio

tūpęs straipsnis apie ame
rikiečių pavilijone dailės 
skyrių.. Jame bus išstaty
ta septyniolikos žymiausių 
šių dienų amerikiečių daili
ninkų t a p y b o s kūriniai. 
Kas mums, lietuviams, įdo
mu, kad tarpe tų septynioli
kos žymiausių tapytojų 
randame plačiai Brooklyno 
lietuviams žinomų velionių 
Reinhardtų sūnų Adolphą 
Reinhardtą. Kaip žinoma, 
Adolphas- Reinhardtas pro
fesoriauja Brooklyno kole
gijoje. ' Tai jau savaime di
delis atsiekimas. Šis gi pū- 
vili jono? ^vadų pakvietimas 
Adolplįo išstatyti savo kū
rybą šiįįje pasaulinėje paro
doje $ga didelis įkainavi
mas jo nepaprasto talento.

Rep.

bilių stovėjo- su subliušku- 
i siais “tajerais”. Daugelio 
buvo tik oras išleistas, bet 
kitų subadyti ratvalkiai. 
(padangos). ; ;

Policija ieško piktadarių, i 
Kai kurie žmonės turi arti 

Jis ! šimto doleriu nuostolio.

Pajieškojimai
Feliksas Raivinskas ieško savo de- i 

dės Vito Strauzo, paeina iš Butri
monių apyl., Vilniaus gub. Gyveno i 
New Yorke. Prašau atsiliepti pas' 
Antaną Balčiūną, 84, Wheeler St., i 
Waterbury 14, Conn. Plaza 5-9018. Į

Ieškau Rubliauskienės Elenos, Jo
no d. Kilusi iš Alytaus apskr., Du
bėnų valsčiaus, Smolnicos kaimo. Po 
tėvais pavardė Lųbauskaitč. Jeigu 
jos gyvos nėra, tai prašau ką nors 
iš šeimos atsiliepti. Ieško sesers 
dukra. A. Gudaitytė, Prienų rajo
nas,. Balbieriškio paštas,.. Gerulių 
kaimas, Lithuania, USSR.

Aš, Puišytė Veronika, dk. Jono, po ~ 
vyru pavardė Dirginčiene, gyvenanti 
Jurbarko rajone, Butrimų kaime, 
paieškau savo mielos giminaitės 
Barčytės Monikos/ dūk. Juozo, po 
vyru pavarde Locaitienč. ‘Gimusi į 
Kalnėnų kaime. J Chicagą išvyko!

i maždaug 1904-5 m. Prašau atsišauk
ti šiuo adresu: Jurbarko rajonas, 
Girdžių paštas, Butrimų kaimas, 
Puišyte Veronika, Lithuania, USSR.

Ieškau dėdės, tėvelio. brolio. Anta
no Kriaučiūno, s Juozo, apie 65 m. 
amžiaus, kurį praėjusio karo audra 
nubloškė ir atskyrė nuo mūsų. Te
ko girdėti, kad jis gyvenu mieste

adreso. Laukiu

651 Albany Ave.
Hartford, Conn.
CHapel 7-5164

11601 Jos. Canipau Avę. 
Detroit 12, Mich.
TO’Vnsend 8-0298

Teroras siaučia 
prieš mokytojus

1953 metais New Yorko 
mieste. Apšvietus depart- 
mentas įsteigė komitetą, 
kurio pareiga buvo tyrinėti 
mokytojų lojališkumą. Da- 
bay G, G. Rosenberg, Ap- 
švietos. departmento pirmi
ninkas, raportavo, kad bė
gyje penkerių metų tas ko
mitetas. ištyrinėjo 6,500 mo
kytojų, ir kitu žmonių, su
rištų su mokyklų reikalais.

Lo iališkumo “saug o t o- 
jams” pakako, kad kokis 
nors elementas p a d a r ė 
skundą prieš viena ar kitą 
mokytoją, kad įtartasis bū
tų varomas per šerengą.

Pasekmės tokios, kad iš 
New York City, Hunter, 
Brooklyn, Queens ir Staten 
Island kolegijų išvarė 39 
mokvtoius kaino “neištiki
mus”. Aštuoniolika moky
toju, kurie buvo kryžiavo- 
iami. natvs na^itraukė. Dar 
ir dabar loiališkumo “sau
gotojai” ant kitų turi savo

Praga. — Čekoslovakijos 
valdžia areštavo M. Mora- 
vecą kaipo užsienio šnipą.

Ar Turite Televizijos Būdų?
Kodėl turėti prastą rodymą? 

Mos garantuojame visus pataisy
mus. Žemos kainos. Tinkamas, 
teisingas patarnavimas visiefns.

County Radio-T-V
Service

716 Richmond Ave.
Port Richmond, S. L

Gibraltar 8-0850.

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. 116th St.', N.'Y.-C.
SA. 2-8120 i L. . ,

CEE’S TELEVISION^
■ SERVICE .

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

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

Visos Nuotakos yra gražios,-' 
kuomet, dėvi sukneles nuo -

Original 
Stells-Suzette, Ine.

Taipgi pasiuvant vestuvių suk
neles ant. užsakymo. Ateikite, 
pasirinkite.

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

Vokietijos \
OPEL 
Italijos 
FIAT

Houser Buick, Inc. 
Autorizuotas

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

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

John Hurley Sons
Išdirbėjai visokių šepečių 

Taipgi
Šepečiai Specialėm Mašinom 

Pilna Garantija
51 Wyiona St., Brooklyn. 

AP. 7-0600.

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

121 S. Vermont St. 
Los Angeles. Calif. 
DUnlrirk 5-5650

Tragiškai auga N. Y. 
žmonią biednėjimas

Miesto gerovės komisijo- 
nierius H, L. McCarthy 
muša trivogą. Jis sako, kad 
mūsų didmiestyje tragiškai 
auga žmonių biednėjimas. 
Tai parodo nepaprastas pa
didėjimas skaičiaus žmonių, 
kurie kreipiasi į miesto ge
rovės departmentą pašal
pos. Jeigu pernai Į dieną 
tokių būdavo tik trys šim
tai, tai šiemet jų randasi 
devyni 'šimtai — net šešiais 
šimtais daugiau. Pernai per 
sausio mėnesį naujų pašalp- 
gavių buvo tiktai du tūks
tančiai, o šiemet —- 7',000!

PIANAI
šapos Išpardavimas 

FRE-EASTER SALE 
Spinels ir Grands 

25%—40% Nuolaida 
Daug žymių vardų. 

Perdirbti pianai. 
Ant išmokėjimų.

Steinways, Knaly*s, VVesers, 
Hardman, Kranich, Bach ir kiti. 
Praktikavimui pianai $75. Veltui 
pastatymas automobilio. 

.Atdara kasdien 9-5.
Ketvirtadieniais iki 8:30 v. v.

WESER PIANO FACTORY
524 VV. 43rd St., N. Y. C. 

LO. 4-4960.

Į 
John Krauss, Ine. ,

117-09 Liberty Avė. |
Richmond Hill, N. Y. }

(Smulkmeniškas pardavinėjimas) z
MfcSOS IR WURSTWAREN

HOWARD’S AUTO BODY 
& REPAIR

Greitas patarnavimas, eksper- 
tiškas darbas. Numaliavojame 
gražiai. Pristatome vieton. Turė
kite reikalą su gera firma, mes 
viską garantuojame-.,1 • ' 1 >

32 3e°t4 Ąve* 
(Johnson Aye. ir Randolph St.) 

Brooklyn, fl Y. 7-9402.1 
........... . ............

• DRIVE A -SAFE CAR- ' •
“Cheek Your Brakes J»Tqw”

—Specialists--^' i
Brakes-Wheel 'Alignment

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

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

. Closed Sats. YO. 9-1120.

PAMINKLAI
s. & s. Memorials

'rinkami Paminklai 
Visose Kapinėse 

Lengvi Išmokėjimai 
Visi Paminklai Certifįkuoti 

ir Garantuoti.
602 Greenwich St.

Hempstead, L. I. IV. 1-6850.

BANKETAS
PUIKIAUSI VALGIAI IR ŠAUNI 
LIAUDIES DAINŲ PROGRAMA ‘

JUOZĄ WEISSPagerbkim 
Ilgametį Veikėją

Mes ji pagerbsime 70 metų amžiaus sukakties proga 
ir kaip ilgų metų L. D. S. centro iždininką

• , . ; ir visuomenininką. . < . . ( ,

AIDO CHORAS Mildred Stensler
/Vtliks Programą

Banketas prasidės 7-tą valandą vakare

KOVO 29 MARCH
Rengia LDS 3-ji Apskritis kartu su Brooklyno LDS Kuopomis

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

Kviečiame visus dalyvauti ir tinkamai pagerbti asmenį, kuris 
visą savo amžių darbuojasi kultūriniame lietuvių judėjime.

Norintieji dalyvauti prašomi užsiregistruoti vietas tuojau.

<5 pusl.-Laisvč (Liberty)- Penktu kovo (March) 21, 1958

dieną

Kaltina lėktuvo 
kapitoną Marsh

1957 m. vasario 
tik pakilęs iš LaGuardia or- 
laukio “DA-6-A” lėktuvas 
susikūlė ant Rikers salos. 
Lėktuve buvo 101 keliau
ninkas. Iš jų 20 žuvo, dau
gelis buvo sužeistų. Sužeis
tų ir žuvusių giminės ap
skundė kompaniją, reika
laudami atlyginimo.

Lėktuvo vairuotojas ka
pitonas Marsh ir jo pagel- 
bininkas išliko gyvi. Dabar 
paaiškėjo, kad kap. Marsh 
pirm to turėjo dvi nelaimes 
— vieną 1952 , o antrą, 1953 
metais. Sako, kad nelaime 
įvyko per jo nęatsąrgumą.

Help Wanted—Female
•'Excellent Opportunity!" 

NEEDED IMMEDIATELY

THREE REGISTERED

NURSES
, FOR FLOOR SUPERVISION 
Must bo under 35 years of age.— 
Modern, well equipped fifty-bod 
hospital. Only competent need ap
ply. Permanent positions. Start
ing salary $325 with full main- 1 
tendnee. | 7

WRITE OR WIRE

COON MEMORIAL 
HOSPITAL'

Melvin D. Weber, 
Administrator

DALHART, TEXAS
Phone 504, collect.

SUPERINTENDENT. 20 šeimų na
mas. 4 kamb. apt. basemente, pn- 
skaitant $110 j menesį. Veltui ge- 
sas ir elektra. Pusamžė* pora. Kreip
kitės Sekmadienį nuo 11 v. ry. iki 2 
v. dien'ą. 45-05" 21st St., L. I. City, 
arba tel. kasdien ST. 4-97667 nuo 
10 v. r. iki 1 v. dieną. (40-42). 
------------  —H .----------------

SUPERINTENDENTS
Darbai atdari ant East Side ir 

West Side (fytuose vakaruose 
mieste). Alga be npar/mento. Skonį- 
binkitĮe jw 4 v. d|eną. LO. 3-6588. 
; * * » > (4Q.42)
Z—------------------------------------------x

• •

MATTHEW A.
BUYUS 

(BUYAUS^AS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*oe®*oe*

Newark 5, N. J. !
M Arket 2-5172 J

426 Lafayette St. ■
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