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KRISLAI
Nuskriaudė!
V. Mykolaičiui 65 metai. . 
Demokratiški rinkimai. 
‘Laisvintojų” verksmai.

Rašo R. Mizara
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Laisves B*vės direktorių 
tarvbos pranešimas

Iš Urugvajaus mums pra
neša. kad ten vienas asmuo 
nemažą skriaudą padarė lie
tuvių -laikraščiui “Darbui/’

A. Brelingas, buvęs “Dar
bo” redaktorius, sakoma, nu
skriaudęs laikraštį finansl- 
if.’ai, kažin kur pabėgo.

Nenaudėlių atsiranda vi
sur. Mums rodosi, draugai 
darbiečiai per menką kontro
lę turėjo, jeigu leidosi būti 
apsuktiems.

Ateityje reikėtų visiems ge
rai iš šito nemalonaus įvykio 
pasimokyti!

Jei viskas eis kaip eina, tai 
su vasario 11 d. mes pradest-

du kart sa

antradieniais n 
penktadieniais.

eis

Maskva. — Tarybų Są
jungos premjeras Bulgani
nas pasiuntė naują laišką 
Jungtinių Valstijų prezi
dentui Eisenhoweriui. Bul- 
ganino laiškas yra atsaky
mas i Eisenhowerio laiška 
iš sausio 12 dienos.

Bulganinas išdėsto visą 
eilę klausimų, kuriais-yra 
nesu t’kimų dėl vadų konfe
rencijos. Jis sako, kad vi
sai nėra, reikalo šaukti už
sienio ministrų konferen
ciją paruošimui vadų kon
ferencijos, nes tą gali at
likti valstybių ambasado
riai. Vėliausias Amerikos 
ir Sovietu ambasadorių su
sitarimas bendradarbiauti 
kultūros reikalais, sako 
Bulganinas, kaip tik tą ga
limybę patvirtina.

Bulganinas sako, kad Ei- 
i senhowerio pasiūlymas tar-

kontrolei yra svarbus rei
kalas. Bet jis. negali būti 
atidalinamas nuo kitų gink-! 
lų reikalų, kaip, pav., nuo! 
uždraudimo atominiu ir hi
drogeninių bombų.
tos. yra t’k įrankiai tų bai
siu bombų nušovimui iš 
vieno i kita sausžemi.

Bulganinas sako, kad 
nėra argumentas prieš rei
kalą konferencijos ir tarp 
valstybių nekariavimo su
tarties, jog yra Jungti
nių Tautų organizacija. 
Tos organizacijos čarteris 
nedraudžia valstybėms, pa
daryti sutartis taikos gero
vei. Jis išdėsto ir kitus 
ginčijamus klausimus.

New Orleans. — Virš 
Meksikos užlajos susikūlė 
lėktuvas, žuvo 4 žmonės.

Egiptas ir Sirija™* 
viena valstybė

Kairas. — Du dideli tary- jūros, ir todėl nesunku pa- 
ryšius. Abi šalys 

iš Sirijos. Jie at- užims 458,432 ketv. mylių 
plotą ir turės arti 30,000,000 
gyventojų.

Apsivenijusios arabų res
publikos išleido atsišauki
mą į kitas arabų valstybes, 
kviečiant jas prisidėti. Ap- 
sivienijimas pirmoje vietoje 
sutvirtins Egiptą, o ypa
tingai Siriją apsigynimo 
reikaluose. Padės industri
niai ir kultūriniai. Ypatin
gai naujos valstybės fede- 
rątyvė forma ragina ir 
kitas arabų šalis jungtis į 
daiktą.

Izraelio valdininkai ne
patenkinti apsivenijimu šių 
arabiškų respublikų. Wash
ingtone, kol kas, nėra 
bendros nuomonės. Angli
jai vienybė nepatinka.

Š. m. sausio 13 d. žymia
jam Lietuvos rašytojui V. 
Mykolaičiui - Putinui sukakoi 
65 metai amžiaus.

šiuo metu rašytojas kuria 
antrąją “Sukilėlių” dalį. Pir
moji dalis 1 turėjo didžiulio 
pasisekimo ne tik Lietuvoje, o 
ir užsienyje. Mes “Sukilė
lius”, kaip žinia, išspausdino-

, me Laisvėje pirmiau, 1 

tas veikalas pasirodė knygo
je.

Gavome ir knygą: ji daro- 
didžiulio įspūdžio; dailiai iš
leista ir dideliu tiražu.

V. Mykolaitį-Putiną gali
me priskaityti prie senosios 
lietuvių rašytoji] kartos. Bet 
dvasia jis yra jaunas, pilnas 
kūrybinių jėgų ir polėkių.

Jubiliatui linkime: ilgiau
sių metų, geriausios sveika- 

’ tos!

Sako, kad jau antrą į Valdžia turi daug 
satelitą rengia

Washingtonas. — Sako, 
kad Jungtinių Valstijų ar
mijos vadai jau ruošia pa
leisti į erdvę kitą satelitą. 

ai”°" |Sako, kad jis. bus jau apie 
ncgll Į cxrnvii aimlriimn Pirma500 svarų sunkumo. Pirma, 

kai nepavyko su “Vanguar- 
du”, buvo skelbiama, kad 
Amerikos mokslininkai 
rengia septynis satelitus 
leisti į erdvę vieną po kito.

L. Jonikas rašo apie tūlą 
Libonatį, kuris Čikagos 7-ta- 
me kongresiniame disatrikte 
buvo renkamas į šalies 
gresą vieton mirusiojo 
gresmano:

“Viename balsavimo 
te — 44-tame pricinkte — 
balsavo I5 piliečių, o balsų 
(LibonaČiui) buvo priskaity- 
ta 468...”

Matyt, dideli matemati
kai balsus skaitė!

Sakoma, Libonatis yra ži
nomas dar nuo Al Kaponlo 
laikų...

li on- 
kon-

Reikalauja drausti 
nuodingus dažus

Albany, N. Y. — Asem- 
blimenas iš Long Island T. 
LaFauci reikalauja, kad bū
tų uždrausta naudoti nuo
dingus dažus. Jo daviniais, 
gamintojai naudoja įvairių 
spalvų, kuo ' gražesnius 
dažus, gamindami kėdes, 
vaikams loveles, žaislus ir

pelno iš gemblerių
Washingtonas. — 1957

metais vyriausybė surinko 
iš gemblerių $7,325,000 į- 
plaukų. Taip pranešė Fede
ral Internal Revenue Ser
vice. Mat, kiekvienas biznis' 
turi nusipirkti leidimo 
ženklą (stamp). Turi leidi
mą gauti net ir biznieriai, 
kurių biznis yra ant “puš- 
kario”. Gemblerių metinis 
ženklelis kaštuoja $50. Bai
giasi su birželio pabaiga 
kiekvienais metais. Perei
tais metais tokius ženkle
lius pirko 8,736 piliečiai.

Jau skaitėte dienraštyje Laisvės Bendrovės dalininkui 
suvažiavimo tarimus ir jau žinote, kad yra nutarta Lais- binės gamybos lėktuvai at- laikyti 
yę leisti du kartus į savaitę. To tarimo įgyvendinimą 
detališkas prisiruošimas pakaitai, yra suvažiavimo pa-i vežė Sirijos prezidentą Shu- 
vestas direktorių tarybai. 'kuri al-Kuwalty, didelę gru-

Taigi, direktorių taryba, savo susirinkime 1958 m. sau- pę parlamento narių ir val- 
Rake- šio 27 d., nutarė: idininkų. Lėktuvų aikštėje

Laisvę išleisti antradieniais ir penktadieniais šešių i juos pasitiko Egipto prezi- 
puslapių. *• identas Abdel Nasser ir kiti

Laisvė pradės eiti dukart savaitiniu su 1958 m. va- j valdininkai.
sario 11 diena.' ' Po eilės pasirašytų doku-

Laisvės prenumerata Jungtinėse Valstijose bus $9.00 men tų ir entuziastiškų apei- 
metams ir $5.00 pusei metų. Kanadoje $10.00 metams, gų, buvo paskelbta, 
Lietuvoje ii1 kitur užsieniuose — $12.00 metams.

Kaipo dienraštis, Laisvė sustos, ėjusi su. 1958 m. vasa
rio 8 diena.

Laisvės išleidimo suretinimo vyriausia priežastis yra: 
Trūkumas techninių darbininkų.- Dabar techniniai galė
sime apsidirbti prie laikraščio, ir geriau galėsime visuo
menei patarnauti reikale visokių spaudos darbų. Taigi, 
prašome organizacijų ir biznierių su spaudos darbais 
kreiptis į Laisvės spaustuvę.

Ir suretinus Laisvės išleidimą, jos išlaikymu turėsime 
rimtai darbuotis. Visi žinome, kaip baisiai viskas pa
brango. Darbininkiškam laikraščiui sunku egzistuoti. To
dėl, darbuokimės gavimu Laisvei naujų skaitytojų, 
ruoškime pramogas jos finansinei paramai, stengkimės 
ją išlaikyti.

Laikai labai įdomūs, laikraščio reikia, nes pasaulinės 
žinios labai svarbios. Laisvė, ateidama į mūsų namus kas 
antrą dieną, šešių puslapių, gražiai aprūpins mus žinio
mis iš svarbių pasaulinių įvykių.

LAISVES BENDROVĖS DIREKTORIŲ TARYBA

“Amerikos įtaka yra 
didelė” - turkai

skrido

kad 
Egiptas ir Sirija sudaro 
vieną federatyvę valsty
bę — Jungtinę Arabų Res
publiką. Tai pirmas tokis 
arabų šalių apsi vieni j imas 
bėgyje paskutinių 800 me
tų. Nauja respublika terito
riniai nėra daikte, ją ski
ria Izraelio ir Lebanono te
ritorija, bet Egiptas ir Si
rija yra prie Viduržemio

Vyriausias “Laisvin i m o” 
J.oomitetas per “laisvintojų“ 
spaudą prašo iš lietuvių yi- 
suomenės — žinote ko? Pini- 

!
Reikia jam “laisvinti” Lie

tuvą, o pinigų per maža! Na, 
tai jis sako, jūs, kvailiai, duo
kite mums; jei neduosite, 
tai mes būsime priversti eiti 
ieškotis naudingo darbo arba 
— nedarbo pašalpų prašyti.

Tie spalvingi dažai daž
nai esti nuodingi. Vien New 
Yorko valstijoje, kaip ra
portavo Sveikatos depart- 
mentas, 23 vaikai mirė nuo 
nučiulptų dažų. Per visą šą
li į metus ' yra mirę virš 
500 -vaiki] nuo panašių 
nuodu.

Schieistein, V. Vokietija. 
— Jungtinių Valstijų kari
niai laiveliai ant toliau jau 
nesaugos Rhino upės. Jie 
saugojo upę ant 250 mylių

O kad galėtų suminkštinti 
žmonių širdis, aišku, tasai ko
mitetas priverstas pakaltinti 
komunistus, tuos, kurie pata
ria žmonėms neduoti raketie- 
riams pinigą.

Štai, ką “laisvintoji]” komi
tetas gieda:

“...komunistai ne mažiau 
* siekia mus pačius suskaldyti 

I ■ iš vidaus, kad vedamąjį lais
vinimo darbą susilpnintų, mus

sukiršintų ir išblaškytų 
pių grupeles, kurios, 
vieningo darbo, viena 
kliudytų veikti...” '

Į gra
vi eton 

kitai

sąru-Šitaip “laisvintojai 
protauja! Atrodo, kad jų tar
pe atsirado komunistų (o kur 
,ių'šiandien nėra?!), na, tai 
dėl to žmonės turi duoti jiems 
aukų!

Visokiomis meklerystėmis 
tie žmonės užsiima, ' kad tik 
išmelžtų dolerį iš nesusipra- 
tusio lietuvio darbininko!

Jugoslavija slapta 
teisia savo priešus

Belgradas. — Jugoslavi
jos teismas, su teisėju Ru- 
menik priešakyje, teisia 
tris prasikaltėlius. Teisia
mi yra Belgrado profeso
rius M. Zujovič ir du pi
liečiai, kurie buvo Jungti
nių Valstijų ambasadoje 
darbininkais. Jie yra Fran
ko Totik ir D. Stranjako- 
vič. Kaltina, kad jie darė 
suokalbį nuversti Tito val
džią. Teismas eina .prie 
uždarų durų.

Anglija rūpinasi 
užsienio prekyba

Londonas. — United 
Kingdom Council, kuris 
vyriausiai rūpinasi užsienio 
prekyba, šaukia konferen
ciją. Į ją kviečia apie 15 ša
lių, daugiausia sudarančių 
Vakarų blokus. Bet kviečia 
ir kai kurias, neutralukas 
šalis, kaip tai Švediją, ir 
Austriją. Bus diskusuoja
ma, kaip pakelti užsienio 
prekybą. Daugelis siūlo 
“laisvą prekybą”, tai yra, 
prekybą su bile šalimi.

Karači, Pakistanas. —A- 
pie 100,000 piliečių pasitiko 
Afganistano šaką Zahirą.

Ankara. — Turkijos val
dininkai sako, kad nors J. 
Valstijos ir nėra oficialiai 
Bagdado karinės sąjungos 
nariu, bet jų žodis yra 
“įtakingas”. Sako, kad, ki
taip, sąjunga pakriktų. 
Taipgi atžymi, kad pačioje 
Turkijoje Amerikos 
didelė. Turkijoje yra 
amerikiečių visokių 
rėjų.

itaka 
6,000 
pata-

Vokietija neduos 
armijoms pinigą

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos valdžia pranešė, kad ji 
nebeduos pinigų užlaiky
mui Angluos ir Francūzijos 
armijų V. Vokietijoje. Se
kamą mėnesį ji turėjo į- 
nešti tam reikalui $400,000,- 
000. Anglija sako, kad jeigu 
Vak. Vokietija neduos pini
gų, tai ji mažins ten savo 
armiją, kuri dabar susidaro 
iš 50.000 vyrų.

New Yorko valstijoje 
20,000 auto mažiau
Albany. — New Yorko 

valstijoje yra įvestas ver
stinas automobilių patikri
nimas (inspection). 1957 
metais buvo valstijoje 14,- 
059 inspekcijos centrai, ku
re į 7 mėnesius patikrino 
virš 700,000
Bet buvo piliečių, kurie 
savo senus

automobiliu.C

automobilius 
nepristatė inspekcijai. Jie 
važinėja be inspekcijos 
ženklo. Tokių pokcija suė
mė 316. Viso neteko važiuo- 
tės leidimo 19,699 automo
biliai.

Prezidentas pavarys 
Haroldą Stasseną

Washingtonas. — Prez. 
Eisenhoweris jau pasiren
gęs paliuošuo.ti Harold Sta
sseną. Jau nuo seniau buvo 
pastebėta, kad Mr. Stasse- 
nas linkęs tartis su Tarybų 
Sąjunga taikos reikalais. 
Kiek žinoma. Valstybės se
kretorius Dulles visaip nuo 
tos konferencijos atsikalbi
nėja.

AFL-C1O vad. nepriima Kairieji atsiekė naujų

Beach, Fla. — 
kuri turi 

organizuotų 
kreipėsi į AFL 
prašant pri- 

Mat, tymsterių 
prašalinta, ka-

tysteriu uniją atgal
Miami

Tymsterių unija,
virš 1,500,000 
darbininkų, 
-CIO vadus, 
imti atgal, 
unija buvo
dangi buvo prieš James 
Hoffą iškelta daug apkal
tinimų. Bet teismas Hoffos 
neapkaltino. Jie veikia prie
žiūroje trijų unijos vadų. 
Bet AFL-CIO vadai nepri- 
ma tymsterių unijos atgal, 
kol Hoffa yra prezidento 
vietoje. Atrodo, per didelis 
jų užsispyrimas ir vienybės 
nepaisymas. \

Maskva. — 1957
Tarybų Sąjungoje 
minta 54,700,000 metriškų 
tonų pieno. Tai yra jau 
96 procentai Amerikos pie
no gamybos.

metais 
paga

laimėjimų Okinawoje
Naha, Okinawa. — Ren

kant Naha miesto tarybą, 
kąirieji (komunistai) laimė
jo dar septynias vietas prie 
pirmesnių. Todėl komunis
tai dabar turi 18 atstovų iš 
44. Komunistai ir kairaus 
71 usistatymo nepriklausomi 
ir socialistai sudaro didžiu
ma, v '

Konservatyviai demokra
tai, nepriklausomi ir socia
listai turėjo bloką prieš 
komunistus. Bet dabar so- 
cial'stų ir nepriklausomų 
kai kurie atstovai yra ko
munistų šalininkai ir kan
didatavo atskirai nuo savo 
partijų tikėto. Dabar dar 
daugiau kils reikalavimas 
Okinawa? gražinti Japoni
jai.

T. S. unijos kviečia 
Amerikos piliečius
Washingtonas. — Tarybų 

Sąjungos darbo unijų vadai 
prisiuntė Jungtinėms Vals
tijoms pakvietimą, kad pa
siųstų į Sovietų šalį stebė
tojus pamatyti, kaip bus 
ten renkami atstovai į par
lamentą (Aukščiausią tary
bą). Mat, Amerikoje vis 
tūli skleidžia gandus, būk 
Tarybų Sąjungos liaudis 
neturinti tikrų laisvių laike 
viršininkų rinkimo. Sako: 
“Ateikite ir pamatykite!”

Mirė Imre Horwath, 
Vengrijos veikėjas

Viena. — Mirė Vengrijo
je ilgametis komunistas vei
kėjas Imre Horvath. Į par
tiją jis įstojo 1918 metais. 
Jis nuo 17 metų amžiaus 
pradėjo veikti darbininkų 
judėjime. Po Pirmojo Pa
saulinio karo Horvath kar
tu su Belą Kun tvėrė ir gy
nė Vengrijoje tarybinę san-z 
tvarką. 1956 metais mate 
reakcininkų sukilimą. Pb 
liaudies laimėjimo, jis at
vyko į Jungtines Tautas^ 
kur gynė Vengrijos reika
lus. Mirė eidamas užsienio 
rekalų ministro pareigas 
ir sulaukęs 57 metus am
žiaus..

Ottawa. — Kanados par
lamento rinkimai Įvyks ko
vo 31 dieną.

Sov. Sąjungoje kova 
prieš tabako rūkymą
Maskva. — Tarybų Są

jungos vyriausybė ir svei
katos skyriai' padidino ko
vą • prieš tabako rūkymą. 
Per radiją, spaudoje ir ju
damuose paveiksluose aiški
na ir rodo tabako žalą. 
Daktarai surado, kad taba
kas yra žalingas širdžiai 
ir plaučiams. Nugalėjimui 
tos silpnybėj rašo, reikia 
tik paties žmogaus noro.

Helsinkis, Suomija. — 
Suomijai daug atsieina be
darbių užlaikymas. Darbų 
pagerėjimo nesimato..

Roma. •— Italija vis nori 
gauti daugiau pagalbos iš 
Jungtinių Valstijų.

Norwalk. Calif. — . Los 
Angeles priemiestyje susi
kūlė karinio laivyno lėktu
vas. Manoma, kad žuvo 49 
žmonės.

Atsidarė Kinijos 
Liaudies Kongresas
Pekinas. — Atsidarė Ki

nijos liaudies kongresas. 
Atvyko 1.226 delegatai, bet 
apie 50 iš jų tano atmestu 
nes vietiniai piliečiai, ku
rie juos rinko, pranešė, 
kad rinkimuose buvo klai
dų.

Finansų ministras Li- 
Hsien-nien raportavo, kad 
šalies biudžetas, bus padi
dintas apie 40 procentų. 
Daugiau pinigų bus ski
riama žemės ūkiui. Apsi
gynimo reikalams išlaidas 
sumažins ant $336,000,000 
į metus.
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MŪSŲ MĖNULIUKAS
SAUSIO 31 DIENA įėjo į mūsų šalies kalendorių ir 

istoriją kaip svarbi diena, minėtina diena.
Tą dieną Amerikos mokslininkai paleido į erdvę sa

vo dirbtinį žemės palydovą (sputniką) — sėkmingai 
paleido, ir šiandien jisai lekioja apie mūsų motiną žemę.

Visaip šį pabūklą spauda vadina: “Baby Moon” 
(mėnuliuku),, “Explorer” (tyrinėtoju), o kai kurie — 
“amerikiniu sputniku”.

Mums rodosi, tinkamiausias pavadinimas (kol kas) 
turėtų būti dirbtinis žemės palydovas. Tai lietuviškas 
pavadinimas ir jis yra gražus.

“Mėnuliuku” spauda vadina dėl to, kad jis yra labai 
mažas, palyginti su dirbtiniais žemės palydovais, ku
riuos paleido Tarybų Sąjunga.

Mes pakartotinai sakėme: jeigu dirbtinius žemės pa
lydovus 'galėjo paleisti Tarybų Sąjungos mokslininkai, 
tai anksčiau ar vėliau paleis juos ir amerk’niai moksli
ninkai. Mes nemanome, to nemano nei tarybiniai žmo
nės, kad amerikiniai mokslininkai yra prasti. Mes 
visuomet pasitikėjome jais ir žinojome, kad jie anks
čiau ar vėliau paseks tarybinius mokslininkus.

Tiesa, dar ir šiandien kai kurie amerikiniai moksli
ninkai teigia, jog Tarybų Sąjunga dirbtinių žemės pa
lydovų srityje, taipgi balistinių raketų paleidimo moksle 
yra pralenkusi Ameriką apie penkeriais metais.

V:enas turėtų būti kiekvienam aišku: šiandien nėra 
tokių “paslapčių”, kurių negalėtų sužinoti kitos šalys, 
kai jas turi viena šalis. Galimas daiktas, jog neužilgo 
dirbtinius žemės palydovus pradės lęisti ir Anglija, ir 
Francūzija, ir kiti kraštai, toliau pažengę technikos 
srityje.

Taip, šiuo “mėnuliuko” pasekmingu žingsniu džiau
giasi Amerikos žmonės, džiaugiasi visi!

Šių metų balandžio 2 d. 
sukaks dveji metai, kai Mi
ami, Floridoje, mirė Vincas 
Paukštys. Į Vinco laidotu
ves nuvykti ir 
kartą jį atsisveikinti sulai
kė mane dvi priežastys: 
Tolima kelionė ir stiprus 
širdies sukrėtimas. . .

Tačiau, atsižvelgus į tai, 
kokius širdžių sukrėtimus 
teko pernešti Anastazijai 
Paukštienei, jos dukrelei ir 
sūnui Karoliui, tai mano 
širdies, žaizda palieka tik 
mažutis įdrėskimėlis prieš 
anų trijų širdžių žaizdas...

Draugės Paukštienės, 
dukrelei, palikus savo šei
mą ir vyrą sveikus, tik spe- 

Simanas JanulisVincas Paukštys

DABAR KYLA klausimas, ar amerikinio žemės pa
lydovo (nors ir mažo) paleidimas į erdvę padės taikos 
reikalui, ar nepadės?

Mums rodosi, tai turėtų padėti. Iki šiol, kol Ameri
kai neoavyko paleisti savo “mėnuliuko” į erdvę, musų 
šalyje viešpatavo kaž koks nusivylimas, kaž kokia des
peracija. Mūsų šalies valdovai nebežinojo, kaip aiškintis, 
kaip orientuotis, kai Tarybų Sąjungos vyriausybė kvietė 
į viršūnių konferenciją, į pasitarimus nesuspratimams 
pašalinti.

Dabar, turint savo dirbtinį žemės palydovą, toji des
peracija turėtų išnykti. Turėtų mūsų valdovai atsikvo
šėti. Turėtų išklausyti Tarybų Sąjungos ir viso pasaulio 
taiką mylinčiųjų žmonių balsą: susirinkti į konferen
ciją ir ten tartis dėl nusiginklavimo.

Kai abiejų šalių dirbtiniai žemės, palydovai lekioja 
erdvėje, reikėtų mažinti ginklavimąsi, o telkti jėgas erd
vės užkariavimui, mėnulio pasiekimui, planetų užvaldy
mui.
. • Kai kurie žmonės sako, jog taip ir bus. Mes, nebū
dami pesimistai, nenorime pasirodyti ir per dideliais 
optimistais, nes žinome, kad Amerikoje yra grupės žmo
nių (monopolistai), kurie labai priešinasi nusiginklavi
mui, kadangi jie iš ginklavimosi semia didelius pelnus.

Tačiau visvien viskas priklausys nuo žmonių: jei 
jie tvirtai stovės sargyboje, tai visokie kietakakčiai bus 
priversti daryti taip, kaip žmonės sako!

jungtinearabiTrešpūblika
ATSIRADO nauja valstybė — Jungtinė Arabų Res

publika. Ji atsirado labai greit, staiga. Bet ši nauja vals
tybė gali suvaidinti milžinišką vaidmenį pasaulio istori
joje. z „

, Egiptas ir Sirija apsivieniio, apsijungė į vieną vals
tybę, kuri sudarys apie 30,000,000 gyventojų. Seni var
dai — Sirija ir Egiptas,— pei^ tūstančius metų linksniuo
ti pasaulio žmonių, išnyks, įeis į istoriją. Jų vieton at
sistos nauja valstybė, pasivadinusi gražiu vardu— 
Jungtinė Arabų Respublika.

Egiptą ir Siriją riša praeitis, ir, svarbiausia, jų žmo
nes sieja ta pati kalba, ta pati religija. Tų žmonių gy
venimo lygis, jų ekonomines ir kultūrinis stovis yra 
maž daug lygus. Bet svarbiausias dalykas, kuris ver
te abidvi šalis jungtis į vieną valstybę:, imperialistai, 
kolonizatoriai, nuolat bandę pulti jas, išnaudoti abiejų 
šabų žmones.

Sakoma, neužilgo į šią respubliką įstos ir Jemenas, 
o vėliau gal būti ir kitos arabiškos valstybės. Visa tai 
padėtų arabams apsiginti nuo imperialistų, rodančių sa
vo dantis jas apkramtyti.

2 pusi. Laisvė (Liberty) Trečiad., vasario (Feb.) 5-, 1958

jus nulėkti į savo patėvio, 
Vinco Paukščio laidotuves, 
Floridon, gauna telegra
mą, kad staiga mirė jos vy
ras.. . Tai siaubiškas, tarsi 
perkūno trenksmas, pri
trenkė visas tris, jau ir be 
to liūdesio sukrėstas širdis. 
Duktė, rodosi, Vinco Paukš
čio dar nepąlaidojusi,. išsi
skubino į savo vyro laidotu
ves. Tačiau ir tokį siaubiš- 
ką sukrėtimą visi trys iš
tvermingai pernešė.

Vasario 21 d. sukaks 7-ri 
metai, kai Worcester, Mass., 
mirė Simanas Janulis. Sep- 
tyneri metai, kaip mirties 
išskirtas iš mūsų eilių, iš- 
vilkęs savo buities grandi
nes, ilsisi geras veikėjas, 
nuoširdus darbuotojas, ra- 
šėjas ir ištvermingas revo
liucionierius, pilna to žo
džio prasme!

Daug kas per tą laikotar
pį persikeitė. Daug tokių 
pat gerų draugų peržengė 
buities slenkstį ir užmigo 
amžinu miegu. Tačiau aš 
ir šiandien, tarsi tai tik va
kar būtų įvykęs, matau 
Simaną Janulį gulintį kar
ste, gėlėse paskendusį. . . 
Matau Simano našlės ir 
dukters ašaras riedinčias 
per juodviejų veidus. Ma
tau palydovų, susirinkusių 
atsisveikinti Simaną, susi- 
kuopusius, liūdesio šešėliais 
aptemdytus veidus ir bliz
gančias, ašarose pasken
dusias akis. . .

Abudu velionys užsitar
navę mūsų pagarbos ir ilgo 
prisiminimo. Abudu buvo 
kalinami caro kalėjimuose, 
perdėtinių niekinami ir net 
spardomi už tas idėjas, ku
rios šiandien jau gyvuoja 
Tarybų Sąjungos tautose. 
Abudu buvo artimiausi ma
no širdies draugai: Susira- 
šinėdavom, susitikę pasikal- 
bėdavom, o skirdamiesi vie
ni antrų delnus ir net pa
dūmavusiomis ašaromis a- 
kimis, statydavom klausimą 
— ar teks dar ber/t kartą 
susitikti ?

Tiesa, Simanas. Janulis 
keliais metais jaunesnis už 
Vincą Paukštį, daugiau ir 
caro kalėjimuose iškentė
jęs: Bėgo iš kalėjimo su a- 
pie desėtku draugų. Vieni 
laimingai pabėgo, o Sima
nas su keliais savo drau
gais vėl tapo sugauti, ap

kalti retežiais ir ištremti į 
Sibirą. O iš ten vėl pabė
gęs, atvykęs į šią šalį, dar 
su uolesniu pasiryžimu,

paskutinį [darbavosi progresviame ju-
dėjime. Darbavosi scenos 
veikalų perstatymuose, ra
šinėjo į laikraščius, pats 
aukojosi ir nesigailėjo aukų 
ant revoliucijos aukuro..

Tai kaipgi tokius darbuo
tojus, idėjos ir širdies drau
gus galima taip greit pa
miršti, bent juodviejų mir
ties .sukakties neprisimi
nus? Ypač velionies Janulio 
tragiška mirtis skaudžiai 
sukrėtė ne tik jo šeimą, 
draugus, bet ir visą mūsų 
judėjimą, kuriame velionis 

taip atsidavusiai darbavosi. 
Juk sveikas būdamas, išbė
go pro duris tik laiškus 
bei laikraščius pasiimti, 
grįždamas sukrito prie du
rų ir, širdies smūgio ištik
tas, užmigo ant visados. . .

Tačiau, Simano Janulio ir 
Gamtos Sūnaus (Liaudans- 
ko) rašiniai apie caro kalė
jimus, kurie kadaise per
ėjo per Laisvęs laidas, ši an-i 
dien jau randasi Vilniuje • 
ir bus išleisti. Tie raštai i 
supažindins Lietuvos jau
nąją kartą, kokią panieką, 
pasityčiojimus, bei rykščių 
kančias iškentėjo caro ka
lėjimuose pirmieji už lais-1 
vę kovojanti revoliucionie
riai. Už laisvę, kokią šian
dien turi visos Tarybų 
Sąjungos piliečiai, o kartu 
ir Lietuvos pirmųjų revo
liucionierių broliai ir sese
lės.

Prisiminus 1905 metų Ru
sijoje, o kartu ir Lietuvoje, 
revoliucijos kilimą ir žiau
riausiomis priemonėmis jos 
nuslopinimą, tenka pabrėžti 
ir tą faktą, kad caras, iš
šaudęs, iškeręs, į kalėjimus 
sugrūdęs bei į Sibirą ištrė- 
męs šimtus tūkstančių re
voliucionierių, manė, kad 
su revoliucija apsidirbo ir 
jo sostas saugus ant visa
dos.

Galima daleisti, kad taip 
samprotavo ir A. Smetona, 
sušaudęs K. Giedęį, K. Po- 

1 žėlą, J. Greifenbergerį, R. 
Č’ornį ir dar keturis vals
tiečius, kad su bolševikais 
ir jis jau apsidirbo, paliko 
amžinu “tautos vadu”, — 
“buvusis, esantis ir būsian
tis Lietuvos prezidentas”, 
kaip atsYekomendavojo po
nia Smetonienė, į šią šalį 
atvažiavus. •

Tačiau ne taip manė re
voliucionieriai. Revoliucija 
nebuvo sutrėkšta, o tik 
žiauraus teroro, kazokų 
siautėjimo prislopinta. 
Strateginiais išrokavimais, 
ji tik pasitraukė iš savo po
zicijų, kad prirengti darbo 
minias bei patiems geriau 
prisirengti išsprendžiamąją 
kovą.

Ir apie po 10 metų prisi
rengimo, ta sprendžiamo
sios kovos valanda išmušė 
kovo 15-tą dieną, 1917 me
tais Garas Mikė II-sis tapo

MOTERŲ KAMPELIS
J. ŠALKAUSKIENĖ

AUTOBUSE
Autobuse kiekvienas turi 

atsiminti, kad su nemanda
giais dažnai’ ir kiti elgiasi 
nemandagiai.

Mūsų miesto autobusuose 
dažnai pasitaiko barniai tarp 
konduktoriaus ir keleivių, o 
neretai ir pačių keleivių tar
pe. Jie visiems yra nemalo
nūs. Kas nežino, kaip yra ne
smagu be eiles ir tvarkos 
grūstis į Autobusą. Juk jeigu 
kiekvienas, vėliau atėjęs, atsi
stotų užpakaly jau laukian
čio, — susidarytų tvarkinga 
eilė, ir visi greičiau, be kam
šaties, patektų į vidų. Nesilai
kant tvarkos, fiziškai stipres
ni vyrai ir energingesnės mo
terys per jėgą įsiveržia į au
tobusą, nustumdami į šalį 
silpnesnius ar vyresnio am
žiaus piliečius Vadovavima
sis fizine jėga, toli gražu, nė
ra kultūringumo požymis.

Tas pats principas turi bū
ti taikomas keliaujant ir už
miestiniais autobusais. Nega
lima autobuse ramstytas sa
vais nešuliais į kitus kelei
vius. Vežant didesnius daik
tus, reikia stengtis juos pasi
dėti taip, kad neužtvertų pra
ėjimo. Netinka, neatsiklausus 
kitų keleivių, atidarinėti lan
gą arba rūkyti.

Yra žmonių, kurie kelionė
je gali pusę dienos sėdėti 
greta ir nepratarti vienas ki
tam nė žodžio. Bet yra ir to
kių, kurie nori ramiai pailsė
ti kelionėje, laikrašti ar kny
gą pasiskaityti, o kaimynas 
visą laiką Įkyriai kalbina ar, 
nuobodžiai ką nors pasakoda
mas, verčia jo klausytis. 
Kiekvienas kraštutinumas nė- 
la geras. Todėl reikėtų pa
jausti, kaip kada elgtis. No
rint užmegzti su kuo nors 
kalbą, reikia kreiptis į jį pra
džioje tik bendro pobūdžio 
sakiniais, kurie neįpareigotų 
pakeleivį leistis į platesnes 
kalbas, jei jis to nepageidau
tų, bet, iš kitos pusės, leistų 
kalbai užsimegzti. Kalbant su 
nepažįstamu, nereikia minėti 
svetimų pavardžių ar plačiai 
pasakoti apie save. Neturime 
pamiršti, kad keleivių tarpe 
gali pasitaikyti jų ar būsimų 
mūsų pažįstamų. Dėl tos prie
žasties, jei važiuojame kartu 
su saviškiais ar draugais, tar
pusavy taip pat kalbame san
tūriai, kaip turinio taip Ir 
balso atžvilgiu.

Dainuoti kelionėje galima 
tik tada, jei tai esti draugiš
ka iškyla, kur nėra pašalinių 
žmonių. Kitais atvejais reikė
tų atsiklausti pakeleivių. Jei, 
įiipę į autobusą, pastebime 
pažįstamą, amžiumi vyresnį 
pilietį, visada pirmi pasveiki
name jį iš tolo ir nesiskubina
me primesti jam savo draugi
jos tol, kol nepatiriamo iš jo

nutrenktas nuo sosto ir Re
voliucija laimėta!

Čia noriu atkartoti nors 
porą punktelių mano eilė
raščio, kuris buvo skiria
mas dar gyvam esant Sima- 
nui Januliui, bet jis tinka 
ir kitiems anų laikų revo
liucionieriams:
Sveik’s, milžine dvasios!

kurs dėl idealo
Ištvermingai didžias kan

čias iškentėjai,
Ir tęsdamas kovą nuo pra

džios lig galo,
Retežiais apkaltas, bet ko

vą laimėjai!
Be skundo lūpos, be ašarų 

akys. . . ..,
Ir brangi jaunystė už grotų 

nuvyto. . .
Tik mintys po laisvę skrai

dė, lyg plaštakės,
Tik sapne Tau laisvė bran

gioji prašvito.
Senas Vincas 

pusės noro užmegzti su mu
mis kalbą. Juk yra žmonių, 
kurie mėgsta keliauti tylėda
mi ai’ su knyga. Todėl inicia
tyva tuo atveju paliekama 
vyresniajam.

Kelionėje reikia labai žiū
rėti švaros. Jei kur šiukšlėms 
dėžių nėra, maisto likučius 
reikėtų laikinai palikti tarp 
savų daiktų, kol bus proga 
išmesti į tam skirtą vietą . 
Tačiau jokiu būdu šiukšlių, 
ypač popiergalių, nemėtyti 
pro langus. Mūsų pakelės turi 
būti taip pat švarios ir neuž
terštos !

Kartais pasitaiko ir tokių 
žmonių, kurie kelionėje var
žosi valgyti. Tai be reikalo. 
Tik judriose miesto gatvėse 
netinka maitintis, o pasistip
rinti ilgoje kelionėje — rei
kia. Svarbu tik, kad maistas 
būtų švariai įpokuotas, pato
giai naudojimui paruoštas ir 
estetiškai valgomas. Pavyzd
žiui, jei kas įsideda į kelionę 
visą duonas ar pyrago kepa
lą ir valgo jį užkąsdamas deš- 
ia, taip pat iš viso gabalo, tai 
aišku, kad toks pasistiprinimo 
būdas nėra nei estetiškas, nei 
higieniškas. /Todėl geriausia 
kelionei pasiruošti nedidelius, 
patogius sumuštinius. Kiek
vieną jųį atskirai suvynioti į 
baltą, geriausia vaškinį, po
pierių. Taip bus įhigieniška, 
patogu ir gražu.

Kadangi rankas prieš valgį 
ne visada kelionėje galima 
nusiplauti, tai patartina pasi
imti su savim į kelionę odeko
lono ir vatos, kad galima bū
tų prieš valgį aptrinti rankas. 
Odekolonas kelionėje yra rei
kalingas ir tpo atveju, kad 
kartais lengvai susižeidžiama 
ir reikia padaryti dezinfekci
ją.

Kelionių sezonais keliauki
me daug ir taip, kad mūsų 
kelionės būtų tikrai smagios 
ir malonios

(Iš “Tarybinė moteris“)

Miami, Fla.
Naujoviškiausi skanėstai

Ar gavote praėjusiomis ka
lėdinėmis šventėmis dovanų 
vabalų kaip maisto gardėsių 
vietoj saldumynų ? j Jei ne, tai 
gal dar gausit.

Ir tai nėra jokis išmislas, 
bet tikra tiesa, 1 kad žmonės 
pirko sutaisytų visokių smul
kių, gyvūnėlių kaip skanėstų.

Mr. Rosenkrant, savinin
kas skanėstų krautuvės ‘Coral 
Gables, sako, kad jis vienos 
tik rūšies gyvūnėlių šventėmis 
pardavė net 300 baksų. O 
pradėtų vartoti jau yra daug 

.rūšių. Jisai pats stebisi, 
kad žmonės tiek daug pirko, 
brangiai mokėdami, net neži
nodami, ar galima valgyti. Ir 
manoma, kad dėl to pirko, 
jog tai kas tokio naujo, nepa
prasto. Kiti norėjo padaryti 
kam nors surprizą.

Paklaustas pardavėjas, kas 
yra zaza insects, atsakė, kad 
jis neturįs i jokio supratimo, 
kas ten do vabalas.

Veik visi tie “skanėstai im
portuoti iš Japonijos. Sako
ma, kad ten žmonės juos val
go ir pripratę prie to. Mums 
lodosi sunku tikėti tam vis
kam.

Amerikoje tos rūšies ska
nėstus parduoti- pradėjo tik
tai 1956 metais. Pirmieji ne
drąsiai pabandė, ar galės čia 
parduoti, bet smarkiai plečia
si tas biznis, šiltų 'kraštų gy
ventojai galės priauginti to
kių skanėstui gana daug, nes 
jie ir patys veisiasi, tik reikia 
nenaikinti.

Floridoj, buvo blogo oro

šia žiemą ir Floridoj turė
jome blogo oro. Siautė dideli

vėjai, net daug medžių buvo 
išvartyta, o 'ir lietaus vis 
daug. • '

Kas atvažiavo trumpam 
laikui saulės spinduliuose pa
sikaitinti, tuo laikotarpiu tu
rėjo kambaryje prabūti, tad 
tie grįžo namo nusivylę.

Saulutė

Šeimininkėms
Tradicinė kukurūzų duona

trečdalis puoduko miltų 
šaukštas cukraus 
pusė šaukštelio druskos 
pusė šaukštelio sodos 
1 ir du trečdaliai puoduko 

stambiai maltų kukurūzų 
(com meal)

1 suplaktas kiaušinis
1 ir ketvirtadalis puoduko 

pasukų (buttermilk).
Miltus 'persijoti, atmieruo- 

ti; vėl persijoti .sykiu su cuk
rumi, druska ir kepamaja so
da. Sumaišyti su kukurūzais. 
Suplakti kiaušinį' ir jin pridė
ti pasukas. Sujungti skystį su 
sausuoju kukurūzų mišiniu. 
Gerai suplakti.

Kepti pasviestuotoje blėto- 
je (7 per 10 colių pločio) or
kaitėje (pečiuje) (425 F.) 
karštyje apie 3,0 minučių 
iki pasidarys auksiniai rusva. 
Užteks šešiems.
(N, Dairy Council receptas)

Laiškas Redakcijai
\ Sausio 26—1958.

Gerbiamoji “Laisvės” re
dakcija:, Jūsų dienraštyje 
prašome patalpinti sekantį: 
“Darbo skaitytojams JAV

“Darbo” štabas įspėja 
šio laikraščio skaitytojus, 
kad buvęs “Darbo” redakto
rius A. Brelingas nustojo 
mūsų pasitikėjimo ir tapo 
pašalintas iš pareigų. Atei
tyje, su korespondencijomis 
bei perlaidų reikalais, ad
resuokite:

Bronius šabrinskas
Casilla de Coreo 865
Montevideo -Uruguay

Pasirašo naujas adminis^ 
tratorius:

Bronius šabriniskas

Washingtonas. — Grįžęs 
sekr. J. Dulles sako, kad 
Bagdado konferencija pa
vyko. Jos narių anti-sovie- 
tinis nusistatymas sutvir
tintas.

Printed Pattern 9227: Girls' 
Sizes 6,- 8. 10, 12. 14. Size 10 
takes- 3%' yards _39-inch fabric.

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu forinte 
numerio ir dydžio siųski
te : Pattern Dept, 110-12 J* 
Atlantic Avenue, Rich- 
mwd Hffi 49t N. Y. /



Jonas Biliūnas

> LAZDA
Dabar mano gimtasai so

džius stovi ant kalnelio, ne
toli Šventosios,—plikumoj, 
po kurią vėjas smėlį nešio
ja; tik iš žiemių šalies tę
siasi nuo jo toli toli miškai, 
ir iš šonų — kuryie-kur iš
mėtyti nedideli jauni pušy
nėliai. O da ne labai seniai, 
mano atminime, visas šitas 
sodžius miškuose paskendęs 
niūksojo. Už tų miškų, pa
čiu Šventosios pakraščiu, 
tarp išmėtytų liūnų, tęsėsi 
skarotais ąžuolais apaugu
sios puikios žmonių pievos, 
lankqmis vadinamos. Pie
vos ir dabar tebėra tokios 
gražios, kaip pirma; bet 
miškų, kurie aplink buvo 
jas juosta apjuosę, jau se
niai nebėra. Išriyko jie kaip 
pasaka, kurią mes paaugę 
užmirktame, kuri tik tikda 
plasta mūsų omenėje, kaip 
tolimas viliojamas paveiks
las.

Tie dideli puikūs miškai 
^)uvo “mūsų” pono...

^Nesijuokit, kad pasakiau: 
mūsų. Ir aš seniau nesu
prasdavau, kodėl tą poną, 
tėvas mūsų ponu vadinda
vo. nors jis gvveno toli nuo 
mūsų — už dvieju mylių. 
Paskui supratau, kad jam 
tat mano tėvai baudžiavą 
nešė, ir todėl tėvas senu 
papratimu mūsų ponu jį 
vadindavo.’ Qal ir turėjo 
tiesą jį taip vaainti, nes il
gus metus ponas\varžė mū
sų sodžiaus žmonas dėl ga
nyklų ir miško. Miškui sau
goti buvo pristatytas giri
ninkas, kuris visai prie so
džiui dideliuose apgriuvu
siuose namuose, pačioj pa
miškei, gyveno. Dažnai ta
sai girininkas mėgdavo 
skųsti mus ponui, ir mano 
tėvui, kuo arčiausiai gyve
nančiam, dažniausiai tek
davo išklausyti pono grū
mojimų.

Negaliu užmiršti vieno 
atsitikimo...

Atvažiavo kartą ponas 
mūsų sodžiun savo miškuos 
medžiotų, atvažiavo su 
daugybe svečiu, ir nemaža 
prišaudė tą dieną stirnų, ( 
kiškių ir paukščių. Visa 
šitoji mėsiena gulėjo ant 
pačio kelio prie girininko 
trobos. Mes, maži dykaduo
niai, nekviečiami sulėkėm 
ten, ir iš tolo, krapštinėda
mi nosis, žiopsojom į žvė
ris ir į ponus. O ponai jau 
sėdėjo ratuos ir ruošės va
žiuoti. Mano tėvas netoli, 
ant skiedryno dirbo akėčias 
ir taip pat buvo beeinąs pa
sižiūrėtų, bet beeidamas iš
girdo, kad girininkas pra
deda skųsti ponui sodiečius 
už ganvklas, ir išsigandęs 
užsiglaudė už daržinėlės

motin, geras 
— atsakė tė- 
visados, liūd-

ar

galo.
—Pašaukit man kurį nors 

mužiką! — sOriko iš veži
mo supykęs ponas.

Girininkas pasakė, kad 
čia pat yra mano tėvas.

Tėvas, išgirdęs, kad jį mi
ni, ir, tu r būt, manydamas, 
kad nebegalės išsisukti, iš
lindo iš už daržinėlės, nusi
ėmė už šimto žingsnių ke
purę ir, visas susilenkęs, iš
sigandęs ir nelaimingas, 
puolė ponui rankos bučiuo
tų. Ponas nesavu balsu 
pradėjo šaukti ant tėvo, 
kad jį ir visą sodžių uba
gais paleisiąs. Pabalusiom 
lūpom ir drebančia širdžia 
žiūrėjau į tą reginį ir ma
čiau, kokiuo džiaugsmu nu
švito girininko veidas ir 
kaip svečiai buvo vieni pa
sigailėjimo, kiti paniekini
mo pilni. Parękavęs ir ne
klausydamas tėvo pasiaiš-

kinimų, ponas sudrožė ark
lius ir nudardėjo...

Tėvas pastovėjo kokį lai
ką be kepurės, paskui pa
sišaukė mane ir, visas su
sijaudinęs, drebėdamas iš 
apmaudo, paliepė:

—Lėk paupėn, pažiūrėk, 
argi iš tiesų piemenys pono 
miške galvijus gano?

Pasispardydamas nulė
kiau su draugais ir radau 
galvijus kuo ramiausiai be
siganančius savose lankose, 
o piemenis kerėplą mušan
čius. Sugrįžęs namo, visa 
papasakojau tėvui. Nieko 
neatsakė, tik galvą palinga
vo.

Bet motina, išgirdusi, kad 
piemenys nekalti, priekaiš
to balsu tarė:

—Ar nesakiau? Koks po
nas, toks tarnas,—tik prie
kabių ieško.

—Nepyk, 
mūsų ponas, 
vas ir, kaip
nai tyliai nusijuokė.

—Gana jau, gana, —■ ne
kantriai atkirto motina: — 
ar užmiršai, kaip vargino 
žmones? atmeni lazdą?..

Turiu pasakyti, kad ma
no motina, nors niekados 
blogo žodžio ant ponų ne
pasakydavo, bet ir malo
nės didelės neturėjo. Daž
nai atsimindavo senuosius 
laikus ir atsitikimus, ku
riuos mums pasakodavo, ir 
jos balse visados skam
bėdavo apmaudo styga už 
skriaudas, kurias žmonės 
ponų valdomi iškentėjo. Tė
vas visados kaip ir mėgin
davo užstoti ponus prieš 
motiną, bet darydavo tai 
taip nedrąsiai ir taip liūd
nai visados nusijuokdavo, 
kad jo žodžiuose daugiau ■ 
galima buvo matyti pasi-' 
juokimo, negu tiesos ir įsi
tikinimo.

Bet motiną tie tėvo už
tarimai kartais erzindavo, 
ir ji dažnai primindavo: — 
Gana jau, gana, tėvai!.. 
atmeni lazdą?

Tėvas nieko į tai neatsa
kydavo, nusijuokdavo tik 
liūdnai ir, pasiėmęs knygą, 
pradėdavo balsu skaityti 
Kristaus gyvenimą.

Ilgai negalėjau suprasti, 
kokią tai lazdą motina mi
nėdavo tėvui ir kodėl tėvas, 
užustodamas ponus, visa
dos taip liūdnai nusijuok
davo. Bet kartą jisai pats 
mums apie tai papasakojo.

Kartu su minėtuoju mū
sų pono girininku gyveno 
tuos pačiuos namuos Dum
brauckas. Buvo tai senas 
aukštas žmogus , jau 
sai žilas ir vienai 
nas — be šeimynos, 
dęs jis niekados ir nebuvo, 
sūnų tačiau jau suaugusį 
turėjo. Bet tasai sūnus gy
veno kažin kur Rusijos gilu
moj ir tėvą labai retai te- 
prilankydavo. Sakydavo, 
kad Dumbrauckas kadaise 
buvęs labai turtingas, bet 
visus savo dvarus kortomis 
pralošęs. Kiek tai buvo tie
sos, sunku atspėti; tiek tik 
yra žinoma, kad mano tėvo 
atminime jis buvo pas mū
sų poną prievaizda. Bau
džiavai išnykus, Dumbrauc
kas nustojo vietos ir kažin 
kodėl dabar apsigyveno mū
sų sodžiuj — pas girinin
ką. Ilgus metus jis čionai 
nejudėdamas išbuvo; beveik 
niekur neišeidavo, amžinai 
savo kambarėly : arba 
vaikščiodavo, arba sėdėda
vo už staliuko — prie pa
čiam langui. Mes, maži vai
kai, matydami iš tolo pro 
langą jo žilą galvą, visados 
kuone vienoj vietoj, žiūrė-

vi- 
vie- 
Ve-
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davom į jį kaip į kokią 
ypatingą, mums nesupran
tamą ir ne labai gerąi žmo
gystę ir bijodavom į jį pri
siartinti.

Gal Dumbrauckas būtų ir 
numiręs tam savo lizde pas* 
girininką, jeigu ne pašali
nės aplinkybės.

Reikia pasakyti, kad mū
sų pono galybė ir turtai vis. 
ėjo mažyn. Gražius miš
kus aplink mūsų sodžių per 
keletą metų žydai išpirko, 
įmonės iškirto, suvežė pa
upėn ir sieliais išgrūdo 
Šventąja toliau. Liko vie
ni lydimai, šakomis užvers
ti. Kažin koks mūsų so
džiaus juokdarys vieną kai
trią vasaros dieną vežė iš 
paupės per lydimus vežimą 
šieno ir įsigeidė pypką už
sidegti ; bedegdamas pyp
ką, uždege ir įdžiūvusias 
šakas. Vienu akies mirks
niu kilo liepsna, ir visi ly
dimai išpleškėjo... Būtų 
kartu ir visas sodžius su
pleškėjęs, jeigu nebūtų su
bėgę žmonės su šakėmis ir 
grėbliais. Po dviejų valan
dų prieš sodžių gulėjo pla
ti lyguma, pajuodavusi, de
gėsiais pakvipusi: ją pas
kui sodžius už pačius niek
niekius iš pono atpirko.

Tokiuo būdu su miškais 
kartu pasibaigė ir pono ga
lybė; jo grūmojimų sodžius 
daugiau nebebijojo. Giri
ninkas jau buvo nebereika
lingas. Kaip tyčia, ir na
mai, kuriuose gyveno, visai 
baigė griūti: pro lubas 
Varvėjo vanduo, pro sienas 
švilpavo, vėjas.-. Ir vieną 
gražią dieną girininkas iš
nyko iš mūsų akių. Dum
brauckas irgi turėjo kraus
tytis . Nežinau, ar jis krei
pėsi į mano tėvus, ar tėvai 
jam pasiūlė, tik Dumbrauc
kas apsigyveno mūsų sek- 
L -u - į
apsigyveno, nežinau- Tik 
atgabeno į mus jo mažą 
staleli, keletą knygų ir kar
vę—daugiau nieko.

Ir vėl ištisas dienas pra
dėjo Dumbrauckas vaikš
čioti po seklyčią iš vieno 
galo kitan arba sėdinėti už 
staliuko prie lango. Išgy
veno jisai pas mus dvejus 
metus ir — man visai ne
tikėtai — pasidarė mano 
mokytoju. Padavė man 
rankosna didžiausią lenkiš
ką knygą, atsistojo prie 
manęs ir liepė skaityti: jis 
visą dieną stovėjo, aš visą 
dieną skaičiau. Ir taip visą 
vasarą ir žiemą. Sunku bū
davo man su ta lenkiška 
kalba: buvau šveplas ir 
daugelio žodžių visai nega
lėjau ištarti. Bet zmano 
mokytojas buvo be pasigai
lėjimo : spirdavo visaip 
lankstyti liežuvį, bent po 
šimtą kartų kartoti tą pa
tį žodį, — net mane visą 
prakaitas išmušdavo, ir tu
rėdavau akis pilnas 'ašarų. 
M a t y d a v au, kaip Dum- 
brauckui virpėdavo pirštai, 
— taip ir norėdavo nusi
tverti man už ausies arba 
suduoti per nosį. Pažinau 
tuos jo pirštus! Buvo tai 
prievaizdos pirštai — kieti, 
kaip geležis . Bet išgirdus, 
kad jis išvažiuoja iš mūsų, 
nėr žinios kodėl, man pasi
darė liūdna, gaila jo. Bu
vo tai rudenį. Atvažiavo iš 
kažin kur toli nepažįstamas 
“šlėktūnas” ir išsivežė jį.

Atsisveikindamas Dum
brauckas paliko man stale
lį, o tėvui, kaip senam, ati
davė savo seną obelinę laz
dą-

—Tau, Juozapai, palieku 
atminimui savo l'azdą,—ta
rė Dumbrauckas tėvui.

—Dėkui, ponaiti, — at
sakė susigraudinęs tėvas :- 
kažin ar bepasimatysma 
kada?..

Dumbrauckui išvažiavus,

tėvas vartė savo rankose 
lazdą. Vartydamas pradė
jo liūdnai šypsoti.

Paskui pakėlė į mus sa
vo akis ir netikėtai pa
klausė :

—Ar žinot, vaikai, ką 
man šitoji lazda primena?

Mes visi sužiurome.
—Tai jau seni laikai,— 

pradėjo jausmingu balsu 
tėvas, —labai seni. Mudu 
su motina dar tebebuvom 
jauni; jūsų visų' ir ant 
svieto dar nebuvo, — tik 
vienas Mykolas buvo gimęs. 
Pasitaikė tada kaip tik blo
gi metai, — duonos maža, 
dirvos ir pievos išdžiūvo. O 
turėjom ne tik sau, bet ir 
ponui dirbti, ir eidavom 
dirbtų už dviejų mylių ■— 
pačiai! Burbiškin. Nusiva
riau kartą rudenį Burbiš
kin jaučius pūdymo artų. 
Nedaug ką tegalėjau su sa
vim pasiimti: sau įsidėjau 
krepšeliu duonos su drus
ka, jaučiams — keletą sau
jų senų pelų; daugiau 
nieko kita nebuvo. O reikė 
trys dienos atadirbti. Man 
beariant, pasibaigė pelai, 
imti vėl—nėra iš kur; pa
siganyti negalima — už
ginta. Mano jaučiai visai 
prisivarė, kojų nebepavel
ka: o da visa diena arti! 
Sustabdžiau pietums jau
čiaus, atsisėdau ane ežios ir 
valgau išsiėmęs iš krepšelio 
sausą duoną su druska- 
Valgau, o mano jaučiai to
kiomis godžiomis akimis į 
mane žiūri. Taip man jų 
pagailo, kad valgyti nusto
jau . Ir mano krepšely tik 
trupiniai belikę. Supenėjau 
tuos trupinius jaučiams ir 
apsidairiau aplinkui: čia 
pat gulėjo sugrėbstyti ku
pečiai pono dobilų.

Ir atėjo m'an tada galvon

Mes visi krūptelėjom ir 
iškėtėm akis: tėvas pakėlė 
ranka ir rodė mums lazdą, 
tą pačią lazdą, kurią Dum- 
brauckas paliko jam atmi
nimui.

Vyresnisai brolis priėjo į 
tėvą, paėmė iš jo rankos 
lazdą, pavartė ją, pavartė, 
tartum ką savo galvoj 
svarstinėdamas, paskui nu
metė atžagaria ranka į 
malkas ir dusliu balsu ta
rė:

—Sudeginsim ją, tėvel...
—Ne, ne, vaikai, — at

sakė maloniai tėvas: — te
gu šita lazda lieka tarp 
jūsų; į ją žiūrėdami, at
minsite, kad ir jūsų tėvas 
skaudžiai buvo baudžia
mas. Atsftnindami tai, ne
pyksite, kad ir mes su mo
tina jums kartais žabeliu 
suduodavom. Daryda v o m 
taip dėl jūsų pačių gėry
bės... Gal ir mus ponai bau
dė dėl mūsų gėrybės?..

—Gana jau, gana, tėvai, 
—atsiliepė motina: — gal 
nuo tos lazdos ir ligą ga
vai... Mes savo vaikų taip 
nemokom.

Tėvas liūdnai nusišypso
jo ir, pasiėmęs knygą, Įsi
kniaupė skaityti-

Ta lazda, kiek žinau, ir 
dabar pas brolius tebėra. 
Guli ji ant indaujos klėty, 
ir niekas jos neliečia .
Zakopane, 1906.IV.25.
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M. Kazlauskienė 
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B. Zmitraitė
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J, ir M. Kaminskai
P. ir K. Juozapaičiai
A. ir J. K. Navalinskai 

ir Helen Vėžiai
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J. ir K. Vaičekauskai
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Kas apsigyvenu musų Woga mintis __ uip> kaip 
lycioj. Kokiomis są ygomisĮ jums jaunjems dabar kar-

tais atsitinka: dirbu ponui, 
tad kodėl negaliu pono žole 
jaučių pasišerti?

Atsikėliau nuo

Pradėjus irti baudžiavinei 
santvarkai, paskiri dvari
ninkai kartais gana origi
naliai bandydavo pereiti 
prie kapitalistinio ūkio. Vie
nas jų, Povilas Bžostovskis, 
1769 metais įkūrė net at- j 
skirą laisvų ' valstiečių i 
bendruomenę Merkinės 
dvare,, prie Turgelių (neto-1 
Ii Vilniaus). Pavadinęs dva-

ežios. ir,1 savo vardu,Pavlovu, 
priėjęs į kupetį, pasiėmiau jįs iškilmingai suteikė bau-
mažą dobilų kuollštelę. Pri
nešiau tą Puokštelę į jau
čius ir iš rankos šeriu; o 
jaučiai taip gardžiai ir go
džiai ėda, kad žiūrint į 
juos, ir man pačiam gera 
pasidarė. Tik ūmai paju
tau, kad kažin kas kietu 
daiktu taip skaudžiai su
davė man per nugarą, kad 
pasverdėjęs pargriuvau ant 
žemės: net mano jaučiai 
pašoko iš vagos ir norėjo 
su arklu bėgti. Apsvaigęs 
pakėliau. nuo žemės akis ir 
pamačiau priešais Dum- 
braucką su lazda rankoj.

—A tu, uncvotai! tau 
vogti, vogti!.. — šaukė 
Dumbrauckas, pild a m a s 
man lazda per nugarą.

Matydamas, kad aš nebe
krutu, pakėlė mane viena 
ranka nuo žemės ir, pa
spyrė j ęs koja, numetė 
vėl..- Atsitekėjęs pramer
kiau akis ir pamačiau savo 
jaučius netoli manęs sto
vinčius: jie, atgręžę savo 
sprandus, stebėjos į mane... 
Menk gyvas parsivariau 
namo ir tris savaites išgu
lėjau lovoj.-.

Tėvas nutilo. Mes sėdė
jom savo vietose, kaip įbes
ti. Niekas neatsiliepė; tik 
mano sesuo, akim pilnom 
ašarų, paklausė:

—Tėvel, ar šitas Dum
brauckas, kur pas mus gy
veno?

‘ —Šitas,—atsakė tėvas,— 
tik nereikia ant jo pykti: 
maišto metais kazokai jį 
taip buvo primušę, kad tris 
mėnesius 
išgulėjo...

—O ar

visas kraujuos

žinot, vaikai, ko
kia lazda jisai mane tada 
mušė? — paklausė jau šyp
sodamas tėvas:—*ši ta !-.

džiauninkams savivaldą. 
Pagal Bžostovskio parašy
tą ir išspausdintą “konsti
tuciją” burmistras, šimti
ninkai ir kiti valstiečių, pa
reigūnai tvarkė visus bend
ruomenės reikalus, spręsda
vo bylas ir bausdavo nusi
kaltusius. Buvo įsteigta sa
va, uniformuota milicija 
tvarkai palaikyti, kurią 
sudarė 137 ūkių šeiminin
kai. Kartą per savaitę jie 
rinkdavosi “muštrui”. Mili
cijos uniforma buvo balta, 
su raudonais apvadais ir 
žalvarinėmis sagomis, kepu
rės — raudonos, apvestos 
juodu avikailiu. Be to, vals
tiečiai turėjo mokyklą, gy
dytoją. Ir net savo atskirus 
pinigus. 1791 metais Lietu
vos-Lenkijos seimas, Bžos
tovskio prašomas, oficia
liai pripažino ir patvirtino 
Pavlovo respubliką.

Pats Bžostovskis rašė, 
tokiu savo dvaro sutvarky
mu jis siekiąs gauti dau
giau pajamų. Todėl lažą jis 
pakeitė piniginiu mokes
čiu. “Konstitucija” taip pat 
numatė valstiečio išėjimą, 
sumokėjus dvaro savininkui 
200 auksinių ir palikus su
tvarkytą ūkį su pasėliais. 
Ryžtingos revoliucinės vi
suomenės pertvarkymo įdė
jęs Bžostovskiui buvo sve
timos. Todėl prasidėjus 
Kosciusko sukilimui, jis iš
sigandęs pardavė savo dva
rą ir pats išvyko į. užsienį. 
Bet valstiečiai kitaip žiū
rėjo į savo respubliką ir ak
tyviai dalyvavo .sukilime. 
Jie išsikasė apkasus, išsta

tę 3 patrankas ir kelis kar
tus atrėmė carinę kariuo
menę. Tik ketvirtą kartą, 
puolant generolui Cicijano-

vui, stipria artilerijos ugni
mi pavyko palaužti pasi
priešinimą. Po to naujasis 
dvaro savininkas panaiki
no “konstituciją”, vėl įvedė 
lažą ir senąją baudžiavinę 
tvarką.

25 metus išgyvenusi Pav
lovo respublika savo laiku 
buvo sukėlusi didelį susido
mėjimą ne tik Lietuvoje, 
bet ir Lenkijoje. Apie ją bu
vo parašytos kelios bro
šiūros. o žymus tapytojas 
P. Smuglevičius nutapė pa
veikslą, vaizduojantį, kaip 
valstiečiams suteikiama 
laisvė. Nepaisant savo ribo
tumo ir neišvengiamo žlu
gimo, Pavlovo respublika

buvo naujas ir reikšmingas 
įvykis to meto visuomenės 
gyvenime.

R. šalūgia

Roma. — Popiežius ir J. 
Valstijų politikas Henry 
Cabot Lodge disku savo Ar
timųjų Rytų klausimus.

New Delhi. — Indija pa
siuntė 21 specialistų į Ara
bija kovai prieš šarančius.

Rabatas, Maroko. — Nu
krito Amerikos bombinis 
lėktuvas “B-47” su hidroge
ninėmis bombomis. Visoje 
apylinkėje buvo sukeltas 
didelis nusigandimas.

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi, 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 820, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 820, kaina $1.50; DABAR TIK $1

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks- 
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUITARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų* 

• istorinis romanas. Parašė Algirdas Margėm. Knyga
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartų 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 868, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalbnje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose. 
KAINA $5.50.

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y<
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MONTREAL, CANADA Toronto, Canada
TRUMPAI APIE VISKĄ

Bėda, buvo, kol sniego ne
buvo, bet dar didesnė bėda, 
kada jo prisnigo perdaug. 
Ir n-e dėl to bėda, kad snie
gas būtu kenksmingas svei
katai, bet todėl, kad jį tal
pina su druska gatvėse. Ka
da reikia braidžioti po susi
dariusį purvyną aukščiau 
batu, tai tada tikra bėda 
pasidaro. Dar daugiau bė
dos turi automobiliu savi
ninkai, kad tuo puivu su 
druska* apsidrabsto fende
riai ir chromas rūdija 
‘•kaip pasiutęs.”

Yra medžiagų tarpini- 
mui sniego, kurios negadi
na kitu daiktų, bet miestas 
sako, kad to negalįs įpirk
ti, nes kainuotų daug daug 
sykių daugiau, negu naudo
jama druska.

Apskaičiuota, kad ir taip 
mieste šią žiemą bus supilta 
ant gatvių apie 25,000 tonų 
druskos. 

•
Jei pasauliniai didmies

čiai palengvinimui važiuo- 
tės praveda subves, platina 
gatves, nutiesia viršum ke
lius, tai Montrealas per 
paskutinius dešimt metų 
t i k “planuoja,” “apskai
čiuoja,” “tiria,” na, ir vieną 
kitą galiuką gatvės prapla
tina, o daugiau nieko neda
ro, išskiriant tai, kad sulo
po senas gatves, ir tas vis
kas miestui kainavo nuo 
1947 m. iki 1957 m., kaip 
miesto planavimo direkto
rius C. E. Mampeau sakė, 
kalbėdamas “Old Boys” klu
bo bankete Rit-Carlton ko
telyje, $285,000,000.

Kas gali sakyti, kad 
Montrealas atsilieka su va- 
žiuotės palengvinimu?..

600 rankinių tarbelių 
darbininkų pasirašė naują 
trejų metų darbo sutarti su 
samdytojais ir laimėjo pa
kėlimą algų po 5 c. j va
landa, v

Asbestos darbininkai, ku
ri-? ilgai streikavo 1949 m. 
ir turėjo išlaikyti tuo metu 
'VauHa kova, kad laimėti 
n .ijos pripažinimą, dabar 
veda derybas su samdyto
jais dėl atnaujinimo kon
trakto. Tarp kitko, jie rei
kalauja 10 procentų pakėli
mo algos ir $150 pensijos į 
mėnesį po 65 metų amžiaus.

Ugniagesių direktorius 
R. E. Pare raportavo, kad 
per visus 1957 metus ug
niagesiai buvo iššaukti 15,- 
657 kartus. Tačiau iš jų 
4,466 iššaukimai buvo pa
daryti bereikalingai, apgau
lės tikslu. Vienas ugniage
sys prarado gyvybę nupuo
lęs nuo sunkvežimio, va
žiuojant į apgaulingą iššau
kimą.

Kai kas sako, kad moterys 
yra silpnų nervų. Bet tai 
ne visada tiesa. Štai atsiti
kimas: Mrs. L. A. Lafor- 
tune važiavo taksiu. Be
važiuojant, vairuotojas iš 
karto atrodė tik užsikosėjęs 
smarkiai, bet pasirodė, kad 
jis sulinko ant vairo ir mi
rė vidury kelio. Moteris, 
kaip sakėsi policijai, nors 
nusigandusi ir niekad pir
miau automobilio ncvaira- 
vus, vistik susivokė paėmus 
vairą išsukti automobilį į 
gatvės šoną ir sustabdyti. 
Tuo ji išsigelbėjo iš nelai
mės, o gal ir savo gyvybę, 
išvengus susidaužimo su ki
tais bevažiuojančiais auto
mobiliais.

Ian A. Gray, 27 metų am
žiaus, laikomas kriminali
niai atsakingu už mirtiną

sumušima 23 mėnesiu ber
niuko, kurį jis su žmona 
laikė savo priežiūroje. Ber
niuko motina sunkiai susir- 

I go ir kadangi nebuvo k a m 
I prižiūrėti, lai labdarybės 
organizacija paėmė ir pri
davė Gray’ams globoti, mo- 

: kant jiems $37.
Gray sako, kad berniu

kas labai verkęs, todėl jis 
perdaug ant jo supykęs ir 
norėjęs tik pamušti. Bet 
medikalinis tyrimas paro
dė, kad berniukas sudaužy
tas ir net yra sulaužytų 
kaulų. Todėl Gray kaltina
mas žmogžudystėje ir neuž
ilgo bus teisiamas.

Sūri n ko M on treali e t is

Cleveland© Žinios
Iš Ed. Chaka laimėjimo 

pobūvio

J vakarinės miesto dalies 
Vengrui svetainę susirinko 
apie 100 žmonių, didžiumoje 
įvairiu slavu tautu žmonių. 
Buvo nemažai ir jaunimo, 
Svetainėje prie pidno susi
spietė gerų muzikos žinovų; 
kurie gražiai paskambino 
gražių muzikos kavalkų, o 
kada pradėjo skambinti “So
lidarity Forever”, visa publi
ka dainavo kartu.

Buvo rašyta, kad Edward 
Chakai, geram unijistui ir 
molderių sekretoriui, buvo 
mėginama primesti 3 apkal
tinimus prasižengime prieš 
Taft-IIartley Įstatymą. Bet, 
kada federalis teisėjas Paul 
Weiks pareikalavo iš kaltin
tojų kaltinimo rekordų sulyg 
Aukščiausio Teismo nuo
sprendžiu Jencks byloje, dar 
prieš teismo atidarymą distr. 
prokuroras Summer Canary 
pa liepė federaliam. teisėjui 
paliuosuoti Ed. Chaką, nes 
nesą pakankamai įrodymų jo 
nubaudimui, ir teisėjas pa- 
liuosavo.

Laimėtojas bylos Chaka sa
kė :

—Aš esu"' pilnai,., patenkintas 
laimėjimu. Dabar ■>. pasižadu 
visais galimais būdais gelbė
ti, kad ir kiti būtų /paliuosuo
ti. Clevelando žmonių laimė
jimas bus laimėjimu visų 
Amerikos unijistų ir visų pa- 
" nfrb’j’i žmonių.

Prof. Hyman Lumer pasa
kė ryškią prakalbą prieš sam
domų informerių sistemą, kuk
lioje skundžiamasis nebeturi 
jokios protekcijos. Kada in- 
formeris pradeda neva atpa
sakoti, ką jis kalbėjosi su sa
vo auka 5 metai atgal, atro
do, kad jo atmintis neapsako
mai gera, bet, kada valdžios 
advokatas jo gražiai paklo
sią ar kaltinamais yra teisma- 
butyje, informeris, gerai ap
sidairęs, pasako, “čia jo nė
ra”. O jo apmeluotas ž'mogus 
sėdi netoli jo...

Baigiantis pabūviui, publi
ka sumetė kiek dovanų tr 
mūs Julytė Werner neatsiliko 
nuo. jų.

Džiūre paskelbė visus 
7-nis kaltais

, Sausio 29 d., po 8 valandų 
ii- 15 minučių svarstymo, 
džiūrė visus 7 rado 'kaltais 
suokalbiavime prieš Taft- 
Hartley aktą. Paul Weiks pa
skelbs bausmių nuosprendį 
vasario 14 d. Visi paleisti po 
kaucijomis nuo $5,000 iki 
$7,500.. Kurie Cleveland e tu
rėjo darbus, paleisti. Visi pa
reiškė nesą kaltais, kad jie 
eis ieškoti teisybės aukštes
niuose teismuose. Teisėjas 
liepė priduoti apeliacijas ne 
vėliau vasario 10 d.

J. N. S.

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė nenusileidžia, bet 
reikalauja, kad vakarai 
priimtų jos užsienio mihis- 
tro A. Rapackio planą. Ra- 
packis, kaip žinia, siūlo 
taikos gerovei sudaryti 
Centralinėje Eūropoje ne- 
utrališką zoną.

E: telle Boyden buvo susirgusi I

Solistė Estelle Bogden, ku
ri toi ontiečiamsųau gerai pa
žįstama, sausio 18 dieną at- 
\yko čia su Čikagos choru 
Pirmyn, kuriam vadovauja K. 
Steponavičius, pastatyti ope
retę šikšnosparnis. Laii<e per
statymo ji pradėjo nesijausti 
gerai, bet viskas praėjo gerai. 
Tačiau kada ji Įsėdo į orlaivi, 
skausmai taip suspaudė, kad 
orlaivis po 7 minučių kelionės 
turėjo grįžti atgal ir iškelti 
ligonę,

Ligonė buvo ambulansu nu
vežta į ligoninę, km- gydytoju 
priežiūroj greitai atsigavo.

Kadangi dėl blogo oro or
laivis negalėjo numatytu lai
ku išskristi, tai ji buvo pa
kviesta atsilankyti pas drau-j 
gus Poškus, o paskui ir pas 
Merkius, kurie gyvena kai
mynystėje. Tas davė progą ir 
jūsų reporteriui vėl susitikti 
su dainininke.

Estelle 'Bogden yra puiki 
dainininkė. Tą jūs gerai žino
te. Ji taipgi yra veikli mono 
judėjime, nežiūrint to. \kad 
turi biznį ir'didžiumą laiko 
turi praleisti prie biznio. Taip 
sunkiai dirbančių dainininkų 
yra labai nedaug. Tik didelis 
atsidavimas dainai ir menui 
aplamai’ suteikia jai tiek jėgų 
ir energijos.

Torontiečiai linkime jai pil
nai pasveikti ir nepailsti dai
noje.

Reporteris

Palaidojo lakūno 
liekanas

1945 metu balandžio 25 d. 
Burmoje, kovoje, prieš Japo
nijos jėgas, buvo nušautas 
talkininkų lėktuvas, kuriame 
žuvo keturi žmonės. Jie ten 
ir buvo palaidoti.

Bet dabar iškasė jų lieka
nas ir parvežė į Ameriką. 
Vienas iš jų, James Wood, 
buvo newyorkietis. Todėl jo 
liekanos parvesta čionai ir su 
karine pagarba 'palaidotos 
Pinelawn kapinėse, ant Long 
Island salos.

Kalėjimo viršininkas 
pateko kalėjimai!

Brooklyne^ kalėjime ant 
Atlantic Avė., kalinių prižiū
rėtojas Carlo Nico patsai pa
teko į kalėjimą. Mat, jis su
mušė areštuotus It. Fusano ir 
S. Monaco kalėjime. Už tai 
aukštesniųjų viršininkų tapo 
išbartas ii* uždarytas į kalėji
mą.

Nužudė vyrą ir žmoną
Gerritsen Beach tūlas Wm. 

McEwan, 23 metų, nužudė 
pasiturinčius žmones vyrą :r 
jo žmoną, Oscar Bambergą ir 
jo 'žmoną Amui. Žmogžudys 
nebuvo priimtas į armiją dėl 
jo protinio stovio. Vėlesniu 
laiku dirbo gazolino stotyje, 
Brook lyne.

Jis pasiėmė $105 ir nuėjo į 
karčiamą baliavoti, kur, pasi
gėręs, išsiplepėjo apie pikta
darystę ir buvo suimtas. Nu
žudysi pasiturinti asmenys, 
žmogžudys pražiūrėjo jų na
muose dar $365 pinigais ir 
daug brangių daiktų.

Netekęs kojos, susitaikė 
už $112,000

B. Berkowitz, 54 metų vy
ras, i neteko kojos Brooklyno 
prieplaukoje. Jis buvo troko 
valdytojas. Skundė Sealand 
Dock & Terminal Co. Galop 
susitaikė, nes kompanija suti
ko išmokėti $112,000

Sudegė penki žmonės

♦

Mirė dar vienas 
Dreiseris

Savo laiku buvo trylika 
brolių Dreiserių. Vienas iš jų 
Theodore Dreiser buvo pa
žangus ir pasižymėjęs rašy
tojas. kuris parašė daug įdo
mių veikalų, jų tarpe “An 
American Tragedy”.

Dabar mirė paskutinis iš jų 
šeimos, tai aktorius Edward 
Dreiser, jau sulaukęs’ 81-ių 
metų amžiaus. Gyveno 225 
W. 86th St., Manhattane. Jis 
vaidino nuo 1900 motų.

Policininkai palaiko 
ramumą mokyklose

[Du plėšikai išsinešė $100,000 
II

Dp ginkluoti plėšikai įsi
veržė į Kobrin Bros. Jewelry 

i Store, 575 Madison Ave. Ir į 
porą minučių suskrovė dei
mantinių ir kitokių brang- 
daikčių, įkainuotų virš $100,- 
000. ' ’

HELP WANTED MALE

POWER PRESS OPERATORIAI

Taipgi patyrę prie automatiškų pre
sų. Su gerais paliudijimais. Nuo
latinis darbas. Pašalpos. $1.50 J 
valandą. Kompanija Brooklyne.

1 Skambinkite ULstcr 5-3131.
(24-26)

Business Opportunity

Baltimore, Md.
Netikėta mirtis 

p
Sausio 17 d. netikėta mir

tis nuskynė jauno U. S. Air 
Force kapitono Alfred Jeke- 
vyčiaus (Ekevise) gyvybę, 
vos sulaukusi 37 metu am- 
žiaus.

Orlaivynan Įstojo 1942 m. 
Jis labai mėgo tą darbą, dasi- 
gavo kapitono laipsnio. Gyve
no ten, kur valdžia siuntė: 
keletą met ų Vokietijoje, 
Francūzijoje. Kada sugrįžo į 
Jungtines Valstijas, tai apsi
gyveno Oak Crest Heights, 
Md., nes tarnyba nebuvo toli. 
Ten buvo pasirengęs gyventi 
iki užbaigs 20 metų orlaivy- 
mnkystėje tarnybą, tada grįž
ti T civilį gyvenimą. Buvo ve
dęs anglų kilmės merginą, 
auklėjo dukterį 13 metų. Li
ga privertė pasiduoti ligoni
nėn, ten —- operacija, o po 
dviejų dienų mirtis. >

Jo gyvenimas buvo toli .nuo 
namu ir saviškiu, tuomi kart 
toli nuo lietuvių. Kada čia 
gyvavo Lyros choras, tada 
dainininku jis irgi buvo. Buvo 
linksmo būdo. Nors trumpai 
gyveno jis su mumis, bet mes 
jį prisimename gerai. Jo tė
vai Vincas - Emilija Jekevy
čiai, kiek gyvenimo sąlygos 
leidžia, visuomet pagelbsti 
mūsų organizacijoms.

Draugo V. Jekevyčiaus svei
kata menka, o šis smūgis ge
ro nepridėjo, bet kalbant gai
liai ašarai per veidus nuriedė
jus, laikėsi gana tvirtai. Taip 
ii reikia!, Virginia Jekevy- 
čiūtę - Katich, turėjusią vie
ną brolį, kuriuomi pilnai ga
lėjo pasidžiaugti, jo mirtis 
žymiai palietė.

Visai šeimynai linkiu grei
čiausia pergyventi širdies 
smūgį. O Alfredui ramiai il
sėtis Arlington National Ce
metery. Palaidotas 1958 m. 
sausio 21 d. t

Vinco Duktė

Varšuva. —Lenkijos dar- 
binikiškoje spaudoje smar
kiau nupeikiami tie rašyto
jai, kurie, rodydami savo 
“gudrumą”, kenkia šalies 
reikalams.

Rio De Janeiro. — Nukri
to Brazilijos lėktuvas su 67 
žmonėmis. Visi žmonės iš
liko sveiki. Lėktuvas buvo 
priverstas nusileisti į van- 

| denį.

labai “gudrus’
Tūlas J. Miller, 35 metų 

vyras, išrašė čekį ant $175 ir 
išmainė pas pažįstamą krau
tuvininką, tūla Abeli Levinte- 
rį. Pasirodė, kad Milleris jau 
nebeturi banke pinigų, išsi
baigę jo depozitai. Jis, mai
nydamas čekį padavė savo se
ną antrašą, kur pirmiau gyvo-" 
no. Manė,- kad jį nesuras. Du 
detektyvai greitai susekė ir; 
suėmė. i

Brooklyne užsidegus karo- 
sinos pečiukui sudegė penki 
žmonės, o trys apdegė. Mies
to valdžia daug kartų perser
gėjo prieš karosinos pečiukus 
kaipo pavojų apsišildyme. 
Gaisras įvyko Woods šeimos 
gyvennamyje, 1391 Fulton St.

Queens miesto dalyje jau 
pastatyti policininkai į 41-na 
viešąją mokyklą. Kaip kurie 
nenuoramos mokiniai kreivai 
į juos žiūri, bandė organizuo
tis prieš policininkus. Bet pa
matę; kad policininkai, pasta
tyti tvarkos palaikymui ir pa
naudos kas reikia, tai apsira
mino.

Poroje atsitikimų policinin
kai suėmė išlaukinius “sve
čius”, kurie buvo atėję Į mo
kyklas neva savo “prietelių 
matytyti”.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

Jau skraidys airiu lėktuvai

Susitarta, kad balandžio 
mėnesį tarpe Shannon, Airi
joje, ir New Yorko skraidys 
ainių keliauninkus vežanti 
lėktuvai. Bus žinomi kaipo 
Irish Airline. Kelionė į abi 
puses bus $408.60, j vieną 
$227.00.

Kas darosi mūsų mieste?

Kada užstatai radijo imtu
vą, tai tik ir girdi politinę 
kampaniją prieš darbo žmo
nių šalis. O kas dėl New Yor
ko, tai pasižymime savo “kul
tūra” — plėšimai, vagystės, 
žmogžudystės, jaunimo karas 
ir tt. Ir štai tie mūsų “kultū
ros” vaisiai.

Reikalauja milijono dolerių .

Mūrininkas John Kilfoil, 
46 metų, iš Westbury, dirb
damas nukrito ir susižeidė 
galvą. Jis dirbo prie Con. 
Edison Co. fabriko, Astoria. 
Dabar apskundė fabriką, rei
kalaudamas milijono dolerių.

LDS 1 kp. banketas
LDS 1 kuopa ruošia metinį 

Lankėtą šeštadienio vakare, 
vasario 15 d., Liberty Audito
rijoje.

Kviečia iš plačios apylinkes 
LDS narius bankete dalyvau
ti. Banketas bus gerai paruoš
tas. Kiekvienam bus gera 
proga pasivaišinti ir pasisave- 
čiuoti.

LDS nary 3

Progresyviai lenkai 
kviečia lietuvius

šį šeštadienį ir sekmadienį, 
vasario 8 ir 9 dienomis, pro
gresyvus Polonia Klubas ruo
šia gražią -'sueigą. Bus rodo
mas filmas “Death of A Sales
man” ir bus kiti pamargini- 
mai. Taipgi bus užkandžiu. 
Įžanga veltui.

Klubas kviečia ir lietuvius 
atsilankyti į jų kultūrinius 
parengimus.

Klubo vieta: 201 Second 
Ave., prie 12 St., New Yorke.

Berlyną. — Jungt. Valsti
jos atsiprašė Tarybų Są
jungą. Mat, Amerikos “jet” 
lėktuvas skrajojo virš Ry
tinės Vokietijoj

Pranešimas
WORCESTER, MASS.

Sekmaaienj, Vasario-Feb. 9 d., 1 
va], dieną, įvyks Aido Choro meti
nis banketas. Kaip visuomet, apart 
skanių vaišių, aidiečiai duos gražią 
dainų programą. Prašome visus 
dalyvauti. Įvyks salėje 29 Endicott 
St. Reng. Korn. (25-27)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks ketvirtadienio vakare, 
Liberty Auditorijoje. Visi kuopos 
nariai kviečiami dalyvauti, nes bus 
LDS Centro Valdybos nominacijos, 
tai bus svarbu visiems balsavimuo
se dalyvauti. Valdyba (24-26)

Paieškojimai
Aš, John Sabenskis, paieškau bro

lio Jurgio Soben'-Sabenskio, Wil
mington, Del., ir sesers Marta 
Obrazas, Philadelphia, Pa. Neturiu 
jų adresų. Žinančius prašau pra
nešti; jeigu gyvi, prašau jų pačių 
arba jų vaikų atsiliepti. Būsiu dė
kingas. John Sabenskis, Bonnie 
Burras Senatorium, Scotch Plains, 
N. J. (24-25)
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Piniginių Išdirbystos Krautuve par
davimui. Su visa mašinerija. Neuž
daryta, išleidžia produktus. įneši
mas $20,(XX). Priežastis—nesveika- 
vimas. Vien tik pirkėjai kreipkitės. 
TA. 8-9061.

(24-26)

ATSIMINIMAI
ir

Dabartis
Paraše L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesni gyvenimą darbo 
žmonijai.

Kaina tik $2.00 .

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.
Knyga Iš 804 puslapių

LA I S V E
EINA Į LIETUVĄ

Lietuvos žmonės labai myli 
Laisvę! Kurie užsakė Laisvę į 
Lietuvą savo giminėms, gauna 
padėkų. Daugelis laiškais iš
sireiškė, kad jiems Laisvė la
bai patinka. '

Laisvės Kaina
Į Lietuvą $15 Metams *

Užsakydami Laisvę j Lietuvą, 
aiškiai paduokite Lietuvos ant
rašą. Kartu su užsakymu ma
lonėkite prisiųsti ir mokesti. 
Adresuokite sekamai:

LAISVĖ
110-12 Atlantic Avė.
Richmond Hill 19, N. Y.

• • 
• • PROŠVAISTĖS

a a 
a a 
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• •• • 

• •
• •
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< • 
• •
4. 
a •
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a a 
a a
•• 
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• • 
• • Taipgi trumpa autoriaus « • 
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• • biografija, kuri labai • • 

• •
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• •
■ < 
• •
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Kaina tik $1.50 • »
9

S • 
• • Laisve a ■ 

• •
• • 
a • 110-12 Atlantic Avė. 1 •
• •
X 
4H

Richmond Hill 19, N. Y.
’ •

M

Dabartinės Lietuvių kalbos

Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos. 
Ar jis randasi jūsų namuose? Jei ne, tai greit įsigy
kite jį. Gaunamas Laisvės knygyne. Užsisakydami 
adresuokite sekamai:

Laisves
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

• f
Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

4 pusi. Laisvė (Liberty) Trečiad., vasario (Feb.) 5, 1958
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