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Ii.' Querns

Pralobęs, l:?t kodėl?
F ė h ant tvoros. 
Mūsų a! sakomybė. 
Langiau Pasityčiojimas.

I Dėl arabų vienybės 
i Brfimnose Rytuose

Kinijos premjeras 
vyks i Šiaur, Korėją : Indonezijoje

Užsienio kurstymai

Nežino, ar 
durnių ieško?

Rašo A. Bimba

•rija padarė, pirmąjį žingsnį 
•prie arabų tautų vienybės.

• yra tas “magnetas”, kuris 
; traukia ir kitas šalis, prie 

. ,. .... vienybės. Vienybė valsty-Ana dien i teiev.znos .. •, . ., y . bu, tai vienybe arabų jėgų 
vokiamoje ...-įaubi a" nusikratymui užsienio im- 
karimo Berlyno majoro po-. [)erialistv vali()s

Vakarų d plomatai ir po- 
'*‘-b i litikai mano, kad arabų vie

nybei yra kliūtis, nes Jung- 
•tinę Arabų Respublika su- 

. įdaryta iš dviejų respublikų.
Jordane,

Irake, Irane ir eilėje ma
žesnių valstybėlių yra kara- 
l’ų ir šakų viešpatavimo 
santvarka. Ar jie norės 
jungtis su respublika? Ar 
jie norės atsižadėti 
neribotos galios?

Bet yra Britanijos 
rija, kurioje sutelpa
liška Anglija, respubliko
niška Indija ir kitos domi
nijos. Todėl yra galima ir 
arabų šalių federacija, ku
ri nelies jų vidaus santvar-

Pekinas. — Kinij 
ieras Chou En - lai

Jakarta. — Užsienio im-i

1,1^0,000 bedarbių 
padaugėjo į mėnesį

vyks į Į perial’zmas daro viską, kad; Washmgtonas. — Nedar- 
Šiauvines Korėjos Liaudies | iššaukus naminį karą Indo- krizė su kiekvienu mėne- 
Respubliką. Jis sako, ’--J'----” ’ ’ TT 1 •*”»••*

savo

impe- 
kara-

Vakarinis Berlynas

Kodėl, kai]), iš ke^o 
lonės ?

Pirmoje vietoje Ameri- i 
kos doleriai, kitoje vietoje j 
visos Vakarų Vokietijos V. l j ■ • v
Berlynui parama. Nedyvai,! lllCllJil pI’lCS 
ki Kitu”1 n o n a s ‘ UtOITlU 1 JOmbaS

ix.nu veliamas, ponas.

majoras gali džiaugtis.

r

Tunisija reikalauja 
suvaldyt Francūziją

kad įnezijoje. Pasitraukus Hol-’siu auga. Nuo pereitų metų 
taikai daug pasitarnautų; landijos prekybos laivams, į gruodžio menesio vidurio 
ištraukimas užsienio armi- ‘leido gandus, kad Indonezi-š. m. sausio pusės, tai ( 
jų iš abiejų Korėjos dalių. ‘ ja ekonominiai suklups. Tas.! vra, Į vieną menesį, bedar-j 

jų pranašavimas neišsipil- bių skaičius paaugo ant 
dė. Dabar ant įvairių salų ir; 1.120,000. Ir tai t k tie, ku- 
saliukių kursto kai kuriuos j fle .yra užregistruotu 
elementus prie sukilimo..' Viduryje sausio mėnesio 
Labiausiai sujudo aliejaus ,salis iau turėjo 4 494,000 
kompanijų agentai. i bedarbiu. Tai didžiausia

laika, tai yra, tik po 35 va
landas į savaitę. Nepilnai 
dirbantieji gauna ir mažes
nes algas, todėl algų išmo
kėjimo suma nukrito

atšaukti savo dalinius iš 
Šiaurinės Korėjos, jeigu ki
tos valstybės ištrauktų savo 
karines jėgas iš, Pietų Korė-

Prancūzija ir karo 
pavojus Tunisijoje

j bedarbių.
į skaitlinė nuo 1950 metų. .

Darbo departmento žinio- 
m's, yra keli milijonai dar- 

j bininkų, kurie dirba nepilną

po sunkiosios industrijos 
darbininkų, kaip tai: plieno, 
automobiliu, mašinų ir ki
tose šakose.

Eilė specialistų ekonomi
niais reikalais siūlo, kad 
valdžia tuojau imtųsi viešų
jų darbų federalės valdžios 
lėšomis ir kad būtų numuš-

Tunis, Tunisija. — Bar
bariškas francūzu lėktuvu 
bo m ba r da v imas Tu n i sijoj e

Francūzu lėktuvų įsiver
žimas Tunisijon ir sunaiki
nimas vieno išt’so kaimo 
nuaidėjo skersai ir išilgai 
visa pasaulį.

Bet Tunisijos didžiausia 
nelaimė ne tik tame. Jos bė
dos nepasiba:gia todėl, kad 
jos prezidentas 
sėdi ant tvoros ;----- —
kurion pusėn lipti.

Jis nori užtarti Alžyro,

New Delhi.—Indijos par
lamento posėdžius atidary
damas prezidentas Rajend
ra Prasad pareiškė: “Ap
gailėtina, kad Bagdado są
jungoje kai kurios šalys su
tiko su įsteigimu atominių 
bombų bazių.” V k '

Jis sakė, kad Indija ir ki
tos didžiosios Azijos šalys

Bourguiba nesutiks, kad ir tame pa
ir nežino, saulio kampe būtų įsteigtos

tominių ginklų bazes.

arabus, bet nenori susipyk- i i • , • 
ti su francūzais. Jis prie llldljOS KOHlliniStai

•i

Washingtonas. — Viena! išsaukė karo pavojų. Frau- 
rn ••• i i . I __ «

k'ekvienos progos gieda 
apie simpatizavimą Vaka
rams. Todėl su juo francū- 
zai rimtai nesiskaito.

diena Tunisijos mbasado- Įcūzai nuo 
rius Mongi Slim du kartusiSakiet - Sidi - 
lankėsi pas Valstybes sek-1 mėlį. Užmušė 
re tori u Du liesa. Jis sakė, 
kad Amerika, kaip gera 
Francūzijos draugė, turi jai 
paveikti. Į

Jis sakė, kad jeigu Fran- 
cūzija tinkamai neatsily- 
gins ir nepadarys žygių, 
kad daugiau nepakartos to
kių užpuolimų, tai Tunisija 
reikalaus Jungtinių Tautų,

i kad jos Francūzija suvaldy 
tu. '
t <

Keista ir idomu dar štai i 
kas: Tunisiečiai buvo žudo
mi Amerikoje gamintais ir 

Prancūzams dovanotais lėk
tuvais ! 1

Visas pasaulis, o ne tik 
arabai, šernai žino, kad be 
Amerikos dolerių ir ginklų 
Francūziški imperialistai rė 
dienos neišsilaikytų Alžyre.|

New Delhi 
munistų partija p a r u o š e 
naujos konstitucijos projek-

■ tą. Jis bus pateiktas par- 
' tijos suvažiavimui balan
džio mėnesį. Partijos gene
ralinis sekretorius Ajoy K.

Indijos Ko-

. , i Tarybų Sajunga prieš Amerika ir Sovietai
jos daliniai, kuriuos sudaro į. . . •
25,000 vyrų, tuojau pasi- Į karimus kurstymus artėja susitarimo 
trauktų iš Tunisijos. Fran-1 
cūzija armijos dalinius, ten 1 Maskva. — Anglų kalbo- 
laiko paga!1956 metų su- > žurnalas “New Times” 
tartį, kaino “bendro apsi- r<ršo, kad žmonijos gerui 
gvn’mo jėga”. reikia, idant įvairių šalių

' . . ’ \ ! moksl’ninkai bendra d a r-
lunisija reikalauja, kad ])jaUį11 Ypatingai daug 

rraneuzijos karo laivai ne- naU(įos būtų iš Sovietų ir 
bandytų įplaukti j Lizerta Amerikos mokslininku 
prięplauką, kur francūzai bendravimo, 
vra įsitaisę karinio laivyno i 
bazę. Tunisijos arm’ja blo- J<os satelito 
kaduoja kanalą, kuris veda kilipia

lis žingsnis padarytas pir
myn link valstybių vadų 
konferencijos. Jungt i n i ų 
Valstijų prezidentas Eisen
hower is priėmė naująjį Ta
rybų Sąjungos atstovą Men- 
šikovą. Jie kalbėjosi apie 
pusvalandi. Po to, Valsty
bės sekretorius Mr. John 
Dulles pareiškė, kad Ameri
ka, nesivaro, idant būtinai 
p’rm vadų konferencijos 
dar tartusi užsienio minist
rai. A

Spaudos atstovai sako, 
j jog Eisenhoweris ir Menši- 
. kovas išsireiškė turi viltį, 
kad taikos reikalais konfe- 

: rencijja įvyks.

žemės nušlavė 
Youssef kai- 
68 civilius 
100 sužeidė, 
parl a m e n- 

'te premjeras Gaillard kal
bėjo su užgyrimu bombar
davimo. Jis sakė, kad tai 
“Francūzijos apsigynimo 
žygis”. Parlamentas jo po
ziciją 335 balsais prieš 179 
užgyrė.

Tokiš Francūzijos. pasiel- 
’ girnas . iššaukė didžiausią 
• pasip'ktinimą T u n isijoje. 
‘Jeigu Francūzija užgiria šį 
| užpuolimą, tai galima lauk- 
I ti ir naujų.

Tunisijos vyriausybė rei
kalauja, kad Francūzija už
daryti! penkis savo konsu
latus Tunisijoje. Ji reika
lauja, kad francūzu armi-Jos prieš Francūziją. \

žmones ir virš 
Francūzijos

į prieplauką,'taipgi franco- ‘ 
zų armijos stovyklas.

Žurnalas sveikina Ameri-
i “Explorer” pa- 

į epdves. Bet jis 
k a r o kurstyto- 
kuriuos senato-

smerkia 
jus, kaip 
rius, kurie jau siūlo įsteigti 
karinę bazę ant mėnulio.tinių Tautu organizacija; 

kad ji suvaldytų Francūzi
ją nuo agresijų. Tunisijoje 
abiejų saliu ginkluotos jė-įę Anglai kritikuoja
KOS stovi vienos prieš kitas. SCkretoriŲ DuHeSą

Indonezija atmetė 
priešą reikalavimą

Jakarta. — Indonezijos 
vyriausibė atmetė grupės

1 reikalavimus.. 
Grupė militarist!! iš Cent- 
ralinės Sumatros, priešaky-1 

esamų sąlygai Indijoje' tie- .ie,su pulkininku A. Hus-1 
-dygų komu-’seiiR reikalavo, kad valdžia 

įdarytų turčiams nusileidi- 
jrnų. • 1
I

Indonezijos vyriausybė 
įsakė, kad pulkininkas Hus
sein tuojau . pasitrauktų iš 

Washingtonas. - Preky-gamybos. Taipgi atstatė 
bos sekretorius Weeks nu- Į^ar. jo m htaiinius 
mato, kad vasario mėnesio |sandraugus. Šalies Prezi; 
pabaigoje iau bus 5,000,0001 ^en^s skubinasi
bedarbių. Bet jis U’kisy kad ls uzrubezm Indonezijon. 
su gegužės ar birželio mė- A T
nosiai nadėtD nasi<mks i i DULLES NESIKIŠA l nesia s padėtis pasi.uks j TUNISIj0S REIKALUS I

Washmgtonas. — Valsty- 
TURI TORPEDA PRIEŠ Įbes sekretorius John Duller 

KARO Lėktuvus į atsisakė kalbėti Tunisijos 
Pasadena, Calif. — Kari- Į1 eikalais. Mat. Francūzija 

n’s laivynas praneša, kad l v.ra_ 
išrado ir išbandė torpedą, p. 1M,ev^a J;al nenoŲ
tai savotiškas ginklas ku-!la ti. Antra, per ei- 
ris, raketos pagalba iš'au- i 
tas į erdve, veikia Prieš • 
lėktuvus. Sako, sėkmingai i 
jis veikia jūroje ir prieš! 
submari^us.

Ghosh pareiškė, kad komu- militarist^

Mūšiai 'gali prasidėti bile 
valandą.

Visoje Tunisijoje yra ma
sinės žmonių d.emonstraci- *.

nistai pasitiki ir savo tai
syklėse išdėsto, kad prie

mokratiniu sa 
nistai gali savo tikslą pa-Į 
siekti taikiu keliu.

Vėliausios žinios
I

Didžioii lėktuvu kompa-j 
n i ja TWA pažadė jo už 90 i

• dienų pasamdys'ahti vieną 
negraitę už ]>atarnautoją 
lėktuve. ,

Ir pasamdys ne iš savo 
žvalios, bet "po didžiausiu 

spaudimu. Tai bus pirmoji 
ne^ru rasės moteriškė šios 
^alingos kompanijom tarny- 'gerąją pusę, 
boie.

Komerci nė spauda tai re
klamuoja didž’uliu negrų

- laimėjimu.
Tai labai panašu i “inte

graciją” Little Rock viduri- 
neie mokykloje. Po prievar
ta įleisti devyni negrai mo
kiniai la komi priešo sto
vykloje belaisviais. *

Tai ne rasinė integracija, 
bet iš jos pasityčiojimas, 
veidmainystė nuo pradžios 

' iki galo.
Toks likimas lauk’a ir tos 

vargšės negrės merginos, 
kuriai toji TWA tarnybos 
“laimė” atiteks.

WEEKS NUMATO 
5,000,000 BEDARBIŲ

BAGDADO KARINE
SĄJUNGA KRINKA

Washingtonas. <— V a 1 s- 
tybės. denartmentas svarsto 

Bagdado
karinę 
sudarė 
Irakas.

likviduoti
sąjungą.
Anglija, 
Irakas ir

Turkija, 
Pakista- 

Sąjungą krinka iš 
priežasties arabų valstyb’ų 
vienijimosi savo tarpe.

ko-

i le na^aruhi metu mūsuval- 
idži’a vis išstovi prieš kolo
nijų ir silpnų šal’ų žmones.

FRANCŪZIJOJE MIRg 
KOMUNISTŲ VADAS
Paryžius. — Milė komu

nistinio judėjimo patriar
chas Marcei Cachin. Tai bu
vo seniausia0, komun’stinis- 
veikėjas ir narlame".to na
rys. Jis jau turėjo 88 metus 
amžiaus. Pirmu kartu i par
lamentą išrinktas 1914 me
tais.

KAS NENORI. TAI 
NEGALI SUPRASTI

Londonas. — Anglijos vy-
- ; riausvbė v’s dar studijuoia 

.ši vals- Į Lenkijos ministro Rapacki
1 • 1 • — V "FA 1 • * • *“ 1

Smarkus reakcinis 
lumnistas David Lawrence 
netiesioginiai, žinoma, pri

ekalą prie krvžiaus mūsų 
Kapitalistus. Jis sako: šiuo 

(Tąsa 6-tam pual.)

N. Y. VALSTIJOJ NITO 
AUDRŲ ŽUVO ŽMONIŲ I
Albanv. N. Y. — F ’ ’ 

tija seniai neturėto tokių j oasiūlvmą Rapacki siūlo, 
baisiu sniego audru ir šal-kad Centralinėj)e Europoje 
čiu. Vietom’s, aukštutinėje į būtų sudaryta “neutrališka 
valstijos dalyje, privertė zona”, kurioje nebūtu lai- 
sniego 40 coliu, o vė;’as kai komi atominiai 
kur sunešė iki 15. pėdų. N. Ta’gpi iš tos zonos abi pu- 
Y. valstijoje žuvo nuo and- sės, svetimos valstybės, tu
rų 18 žmonių. rėtų feavo armijas atšaukti.

ginkl ai.

“NESIKIŠKIT I MĖSŲ 
REIKALĄ” - INDONEZAI • ■
'Jakarta. — Indonezijos 

ministras pasišaukė Jungt’- 
niu Valst/iu atstovą, ii1 pa
reiškė, kad Dolles kišasi į 
Indonezijos reikalus. Dulles 
sakė, kad “indonezai nori 
kitokios valdžios, kaip da
bartinė”. Ministras pareiš
kė, kad Indonezija nepakęs 
išlaukinio kišimos į jos rei
kalus.

ĮSIKIBĖ I BALTŲJŲ 
VIEŠPATAVIMĄ

Johannesburgas, Pietų 
Junginiu valstijų vaisty-1 Af).ika _ pietu Afrikos . 
bes sekretorių .Dullesą. Vi-i .emiel.as J(lhannes Strij. 
sa eilė laikraščių ra o, kati (]()m ' areišk6> kad nebus 

| Du les ‘nesupranta Sovietų • )eista -aljes )ljlicč.ian,s tel. 
laikos palaikymo jiastan- |)a]tuju jr negru lygy- 
gų ’. A ra nepasitenkinimo,, b-? klausimais. .

■ nes Dulles atmetė ne t'k. p.ctl) Afl.ikoie vra tik
Jakarta. — Indonezijos Sovietų kvietimų, prie tai-1 apje 300 qoo.ooo baltųjų, o 

armijos vadas generolas I l'os- ‘>et lr anK‘ll didžio i ^2.000,000 vietinių gyvento- 
Abdul Nasution pareiškė, i mokslininko Be r t r a n d o i.
kad vartos ginklus sukriu- Į Russell pasiūlymus. 

Londonas. — Angį i j o j e 
ne vien kairieji, bet bend
rai piliečiai k r i t i k u o ,\a i

‘VARTOSIME GINKLUS
JEIGU REIKĖS”

šinimui valdžios priedų, jei
gu tik bus reikalas. IšCent- 
ralinės Sumatros ateina ži
nios. kad 
rimsta, jie 
protestus.

sukilėliu”’ ap-

SOVIETU PAGALBA 
ALŽYRO PABĖGĖLIAMS i

Londonas.. — Tarybų 
jungos laivas išplaukė 
Odesos prieplaukos su

jungos I Raudonas*;s Kry
žius. Paghlba Nusideda iš! 

■— Prezi- cukraus, ryžių, konservuo
to maisto, drabužių ir kitų 
reikmenų. <

PRFZIDENTA S M A N O 
KAD KRIZĖ BAIGIASI
Washington as.

don ta.' Eise".howeris' mano,
kacl nedarbo krizė baigsis. 
Jis sako, kad kovo mėnesį 
dalvkai jau eis gervn. Jis 
neteikė ekonominia’s rei-! kaimynu kas arabų šalis, 
balais °alięs veiklai plana. —-----------------
Iš to nlano nesimato vai-1 DIDELIS TARYB . , 
džios rimtu žingsnių kovai • IŠRADIMAS AVIACIJOJ, penkiolikos 
nr’eš nedarbo krize. ! Maskva. •

bėgę nuo francūzu teroro i

JEMENAS JAU STOS Į 
ARABŲ RESPUBLIKĄ
Kairas, Egiptas. — Je-: 

i meno karalystė sutiko fede- 
iratyviais ryšiais įstoti į 
i Jungtinę Arabų RespublL 
ką. Tatai įvyks po to. kai 
vasario 21 dieną Egipto.ir 

^Sirijos gyventojai balsavi
mu užgirs vienybę.

Jemenas yra prie Raudo-, 
f nosies jūros. Užima 75,000 
ketv. myl ų ir turi virš 
4.000,000 gyventojų.

ANGLIJA JAU GAMINA 
PEKLIŠKAS H BOMBAS

Londonas. — A n gi ii os vy
riausybė •paskelbė.- kad ji 
jau gamina hidrogenines 
pekliškos jėgos b o m b a s. 
Tuojau jos karo lėktuvai 
bus tokiomis bambonrs ap
rūpinti ir veiks išvien su 
Amerikos lėktuvais..

TUNIS, Tunisija.— Tuni- 
sijos vyriausybe paprašė 

; šalių atstovus 
Maskva. — Tarybinia’ in- vykti į Sakiet-Sidi*Youssef 

Įžinieriai pagamino reakty- jr pamatyti francūzu bom- 
vio (jet) veikimo lėktuvą, 
kuris neturi nei sparnų, nei

bardavimė baisenybes..

tas ;r geimai veikia. Lėktu
vui nereikia orlaukio, nei 
eement’nio tako įsibėgimui. 
Jis stačiai kyla i viršų. To
dėl užtenka nedidelės lygu
mos, nuo kurios jis gak pa
kilti. arba ant kurios' gali 
nusileisti. '

SKAITYTOJŲ ATIDAI
“Laisvės” antrad i e n i o 

laida buvo suvėluota, nes 
perėjus, nuo 4 prie 6 pusla
piu spausdinimo pre’as ne
veikė. Dabar jau viskas su
tvarkyta. Ateipra' ome skai
tytojų dėl suvėlavimo.’; :

y
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LIETUVA PRIEŠ 40 METŲ
1918 METAI mūsų tėvų kraštui reikšmingi tuo, 

kad ten tarp darbo žmožnių ir buržuazijos prasidėjo 
griežta kova dėl to, kokia turės būti Lietuva. Prasidė
jo kova dėl valdžios, prasidėjo kova dėl visuomeninės 
santvarkos: kokia Lietuva turi būti—kapitalistinė ar 
socialistinė ?

1917 metų Spalio revoliucija Rusijoje, be abejonės, 
sudrebino visa pasaulį. Nors Lietuva tuomet buvo 
okupuota kaizerinės vokiečių kariuomenės, nes pirmasis 
karas dar nebuvo pasibaigęs, tačiau Spalio revoliucijos 
atgarsiai pasiekė ir Lietuvos žmones, kurie džiaugėsi1 
Rusijos proletariato laimėjimu. Bet Lietuvos buržua
ziją Spalio revoliucija nugąsdino; nugąsdino, žinoma, 
ji ir vokiškuosius kaizerinius imperialistus.

Vokiškieji okupantai, norėdami kaip nors save ir 
užgrobtus Pabaltijo kraštus apsaugoti nuo Spalio re
voliucijos, siekėsi sudaryti tokias sąlygas, kad Lietuva 
būtų prijungta prie kaizerinės Vokietijos. Kaizerinin- 
kams reikėjo gauti žmones iš pačių lietuvių, kurie, kal
bėdami lietuvių tautos vardu, tarnautų vokiškiems im
perialistams.

Vilniuje, su kaizerininkų sumanymu, skatinimu ir 
su jų talka, buvo suorganizuota Lietuvos taryba. 1917 
m. gruodžio 11 d. toji taryba paskelbė deklaraciją, pra
nešdama: “Lietuvos Taryba pasisako už nuolatinį (am
žina) tvirtą sąjungos ryšį su Vokietijos valstybe...“ 
Vadinasi, taryba prijungia amžinais ryšiais Lietuvą prie 
kaizerinės Vokietijos!

Nors Įdėtu va buvo vokiečių okupuota, tačiau prieš 
tokį tarybos pareiškimą kilo protestų balsai: 'žmonės 
griežtai priešinosi prijungti Lietuvą prie Vokietijos.

Toji pati taryba, pamačiusi, kas darosi šalyje, iš
girdusi žmonių protestus (nors ir ne per spaudą pa
reikštus—savo spaudos tuomet Lietuvos, žmonės netu
rėjo), deklaraciją pakeitė: 1918 metų vasario 16 d. ji 
paskelbė jau kitą deklaraciją,—“amžiną sąjungą“ su 
Vokietija išmetė.

vTaryba pakeitė balselį, bet nepakeitė savo kailio: 
jis kaip buvo pro-kaizerinis, taip ir pasiliko. Tarybai 
dabar rūpėjo padaryti Lietuvą monarchija, pro-vokiška 
monarchine šalimi. Ji paleido pasius į pasaulį ieškoti 
Lietuvai karaliaus. Vieni dūmė į Ispaniją, kiti į tą pa
čią Vokietiją. Tikslas: surasti Lietuvai karalių.

Pagaliau buvo surastas (Vokietijoj) princas Ura
chas, kuris apsiėmė “tarnauti“ lietuvių tautai: būti jos 
karaliumi! Kunigai mokė Urachą ir lietuviškai pote
rius kalbėti ir jis, sakoma, jau galėjo šiaip taip lietu
viškai sukalbėti “Tėve mūsų.“ Urachą pavadino Min
daugu Il-uoju!

Tarybininkai manė ,jog tuo būdu jie galėsią. Lietu
vą apsaugoti nuo perversmo, nuo revoliucijos.

TUOMET, kai Smetonos vadovaujama taryba kalė 
Lietuvai vokiškus monarchinius retežius, Lietuvos dar
bo žmonės taipgi veikė, kiek tik sąlygos leido. Tenka 
nepamiršti: Lietuvos taryba veikė su vokiečių žinia, 
su okupantų pritarimu ir užgyrimu, o darbo žmonės 
turėjo veikti slapta, pogrindyje.

1918 metų rugsėjo mėn. Užbalių kaime (Šumsku 
Valsčiuje, Marijampolės apskrityje) įvyko pirmoji 
Lietuvos Komunistų partijos konferencija, kurioje da
lyvavo 20 atstovų iš įvairių*'.Lietuvos vietų.

Na, o 1918 m. spalio 1-3 dd._Vilniuje įvyko Lietuvos 
Komunistų partijos pirmasis suvažiavimas. Partija tuo 
metu jau turėjo apie 800 narių, čia buvo išrinktas 
Centro Komitetas, vadovybė. Partijos suvažiavimas 
statė sau tikslu: organizuoti, šviesti/vadovauti žmones 
kovai, kad iš Lietuvos būtų išvyti vokiškieji okupantai 
įr kovoti dėl Tarybų valdžios įkūrimo Lietuvoje.

Matome, 1918 metais, kai Lietuva buvo vokiečių 
okupuota, ten jau buvo pasireiškusios dvi griežtos jė
gos: pro-vokiška buržuazija su savo taryba, pro-revo- 
Huciniai darbo žmonės su Lietuvos Komunistų partija.

1918 m. Vokietijoje įvyko revoliucija, kaizeriška 
valdžia žlugo, tai žlugo i U visokios lietuviškų monar- 
chistų viltys.

1918 M. GRUODŽIO 15 D. Vilniaus- miesto (dabar 
Filharmonijos) salėje pradėjo savo darbą Vilniaus Dar
bininkų atstovų taryba, k u r dalyvavo 200 išrinktų 
atstovų. Pirmininkavo Pranas. Eidukevičius.
•ų- ■ Gruodžio 16 d. buvo sudaryta Laikinoji revoliucinė 
darbininkų ir valstiečių vyriausybė su V. Kapsuku-Mic- 
kevičium priešakyje. Buvo paskelbta: /‘Visa valdžia 
pereina j Lietuvos darbininkų, bežemių ir mažažemių 
atstovų tarybų rankas...“

Greitu laiku tarybinės valdžios organai įsikūrė Ro
kiškyje, Kupiškyje, Švenčionyse, Zarasuose, Kaune, Uk
mergėje, Utenoje, Telšiuose, Panevėžyje ir kitur.

. 1918 metij gruodžio 22 d. Lenino pasirašytu dekre- 
įUz buvo pareikšta, kad Rusijos tarybinė vy
riausybė pripažįsta Lietuvos Tarybų Respublikos ne-

Lietuviški buržuaziniai, 
fašistiniai, menševikiški ir 
krikdemiški veiksniai ir jų 
pakalikai susirūpinę kaip 
šiais metais iš savo tautie
čių daugiau dolerių išmelž
ti. To tikslo siekti, laikas 
juos atstūmė dešimtimis ir 
net sšimtais metų atgal. Jie 
begėdiškai mulkindami sa
vo avis ir avinėlius ir įvai-I 
rių kraštų atsilikusius poli
tikus ir “diplomatus“ 1958 
metus nori pavadinti įvai
riais skambiais vardais. 
Vieni siūlo pavadinti “Vin
co Kudirkos“ metais, kiti 
“šv. Kazimiero“ metais, 
treti “40-tais 'jubilėjiniais“ 
metais, ketvirti “Klaipė
dos“ metais. 1958 metai lie
tuviškiems “veiksn i a m s“ 
įvykiais gausūs. Jie pa
trauklūs ir patogūs dole
riams vilioti ir tautinin
kams, ir klerikalams, ir ki
tiems tos rūšies ubagams.

Nuo šv. Kazimiero gimi
mo — 500 metų, nuo dr. 
Vinco Kudirkos gimimo — 
100 metų, nuo “nepriklauso
mybės“ atgavimo — 40 me
tų, nuo Klaipėdos krašto 
prisijungimo — 35 metai. 
Liaudies ir socializmo prie
šai šaukia, kad tautinio ir 
kultūrinio sąmoningumo 
prasme, šitų sukakčių šven
timas yra labai reikšmin
gas, kad privalu pagerbti 
savo didvyrius ir kad šios 
sukaktys suteiks kuodau- 
giausia atgimimo.

Iš čia išvardintų, tik vie
na, dr. Vinco Kudirkos gi-

Rašo Stepas Rimonis 
mimo sukaktis — reikšmin
gesnė. Gimęs prieš 100 me
tų, dr. Vincas Kudirko drą
siai stojo kovon su carizmu 
ir klerikalizmu. Šaukė lietu
vių tautą prisikelti, susi
prasti ! Šaukė šviesos ir 
tiesos!

Kas gi buvo tas J 
Kazimieras?

Kas tas per šventas Ka
zimieras, paprastai Kaziu
ku vadinamas? Nevykėlis 
karaliaus Kazimiero antra
sai sūnus. Kas skaitė kuni
gų rašytus “šventųjų gyve
nimus“, tasai atkreipė dė
mesį, kad dauguma šventų
jų karaliai, karalienės, ka
ralaičiai. Dažnai į šventuo
sius patekdavo idiotai, silp
napročiai, ar žiaurūs valdo
vai sau ir vaikams šventojo 
titulą pas popiežius pinigais 
išsipirkę ar savo baudžiau- 
ninkų-vergų prakaitu baž
nyčias statydinę. “Šv. Kazi
mieras“, kurį pabėgęs iš 
Lietuvos vyskupas Skverec- 
kas paskyrė net Lietuvos 
globėju, tiek pasitarnavo 
Lietuvai, kad. net lietuvių 
kalbos nemokėjo. Sūnus vo
kietaitės, jis augo vokiečių 
ir lenkų aplinkumoje ir įta
koje. Turėjo su Lietuva ir 
lietuviais tiek bendro, kiek 
naudojosi jų gėrybėmis.. 
Kazimieras dairėsi į Veng
rijos sostą, bet ten kaipo 
silpnaprotis nepri imtas, 
grįžo į Vilnių, kur gyve- 
dandamas karalių praban
goje tarpe brolių, įpratusių

tftc&ką taioitiaka
Kanadoje bus rinkimai 

i parlamentą
Tik neseniai, rodosi, ivvko 

| Kanados parlamento rinki
mai, bet dabar jau rengia
masi prie kitų. Šių metų 
kovo mėn. 31 d. įvyks nauji 
parlamento deputatų rinki
mai. Praėjusiais metais iš
rinktasis parlamentas tapo 
paleistas. '

Dalykas tame: praėju
siuose rinkimuose nei viena 
stambiųjų partijų — nei 
konservatoriai nei liberalai 
—negavo absoliutės parla
mente daugumos. Nors kon
servatoriai sudarė valdžią 
su John Dief e n b a k e r i u 
priešakyje, tačiau toji val
džia negali sklandžiai veik
ti, kai neturi daugumo par
lamente savo partijos depu
tatu.

Po to, kai liberalų partija 
savo vadovu išrinko Lester 
B. Pearsoną, pastara sis 
pradėjo griežčiau reikalau
ti, kad būtų nauji rinkimai.

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo, jog kuomet spau
dos atstovai užklausė minis
trų pirmininką Diefenba- 
kerį, kodėl jis taip greit pa
skelbė naujus parlamento 
rinkimus, tai jis atsakė:

“Po to, kai liberalai išrin
ko naują lyderį ir pareika
lavo, kad konservatai ati
duotų valdžią liberalams, 
padėtis parlamente pasida
rė nepakenčiama.“

Laikraštis nuo savęs pri
deda :

“Ne visi, žinoma, yra tos pa
čios nuomones. Pavydžiu i, Pro- 
gresyves Darbo Partijos kandi
datas Parkdale di.strikte, To
ronte, pareiškė, kad konserva
tai skubinais] su rinkimais to
dėl, kad jie bijo dar blogesnių 
laikų.

“Didžiausias nedarbas, kaip 
žinia, būna pavasarį, apie ba
landžio galą. Tad konservatai 
nori pravesti rinkimus pirm to 
laiko.

“Kaip ten bebūtų, paskelbi
mas rinkimų rodo, kad konser- 
vatų ir liberalų partijos yra 
kaip katė ir šuo. Jos negali 
dirbti vieningai dėl Kanados 
žmonių ir pasaulinės taikos la
bo. Jos gali dirbti tik tada, 
kada viena iš jų turi didelę di
džiumą, kada ji gali dirbti visai 
nekreipiant atjUosM kitą parti
ją ar kitas partijas kartu su
dėjus.“ 2

Kuri partija dabar laimės 
daugumą deputatų, kol kas 
nieks tikrai negali pasaky
ti, bet spėjama, kad rinki
mus laimės liberalai.

priklausomybę, ji pripažįsta Laikinąją Lietuvos revoliu
cinę valdžią V. Mickevičiaus-Kapsuko vadovybėje.

1918 metų vasario 18 d. Vilniuje sušauktas visos 
Lietuvos Tarybų suvažiavimais, be kitko, sudarė valdžią, 
(Liaudies Komisarų Tarybą), kurios pirmininku buvo 
paskirtas V. Kiapsukas-Midkevičius.

VYKO MŪŠIAI dėl to, kokia turi būti Lietuva: ka
pitalistinė ar socialistinė?

Buržuazijai pavyko laikinai laimėti dėl to, kad ją 
rėmė, už ją kovojo vokiečių okupacinė kariuomenė, ku
ri dar nebuvo iš Lietuvos, pasitraukusi; Lenkijos ponų 
armija taipgi stojo mūšin prieš revoliucinę valdžią.

Bet buržuazijos laimėjimas buvo tik laikinas. Lie
tuvos darbo žmonės, prie sunkiausių sąlygų, kovojo už 
tarybinę -santvarką, ir 1940 metais jie išėjo galutinais 
laimėtojais: tarybinė santvarka Lietuvoje.buvo grąžinta.

Tokia yra. trumpa viso tų istorija. “ ?. * ’ . . j.r
Tai turėtu žinoti kiekvienas Amerikos'lietuvis!

prie gausaus svaigalų var
tojimų ir “lengvos rūšies“ 
pasilinksminimų (V. Sruo
gienės istorija), jaunas bai
gė savo dienas. “Šventų“ 
knygų rašeivos teigia, būk, 
vieną dieną radę Kaziuką 
prie uždarų bažnyčios durų.

Jei tie rašeivos būtų tei
singi, tai jie privalėtų po
piežių užversti prašymais 
pakelti į šventųjų luomą 
tūkstančius apkvaišusių ir 
kunigų tamsoje paskandin
tų. Juk “geroj“ Lietuvoje 
įvairios Daratėlės, Mortos 
ir Onos keliais slinko po ke
lis “varstus“, pamačiusios 
Šiluvos ar Kalvarijos “cu- 
daunos bažnyčios bokštas. 
Bet tos šventosios kruvinais 
keliais prislinkusios prie 
paauksuotais stabais pa
puoštų altorių — turėjo ten 
padėti savo pskutinį, kruvi
nai uždirbtą skatiką, kad 
kunigėliai su bajorais va
karuodami galėtų jį ant 
kortų stalo mesti.

Buržuaziniai likučiai, ne
turėdami iš savo valdymo 
metų tikrųjų herojų, nori 
dirbtinai sudaryti savo 
“karžygių” mitą Rašo atsi
minimus jų generolai, bet 
dažniausiai didvyriškumas 
prasideda ir baigiasi za
kristijos slenksčiu, o patsai 
generolas su ordinais slen
ka davatkų procesi j o j e. 
Toksai ir “Vasario 16 d.“ 
jubilėjus.

Vokiečių politikos 
padaras

Bešališkam istorikui bus 
lengva nustatyti, kad, taip 
vadinamoji, nepriklausoma 
Lietuva buvo grynai vokie
čių politikos padaras. Vo
kiečiai pralaimėję I-jį (kaip 
ir antrąjį) pasaulinį karą, 
griebėsi politinių gudrybių. 
Norėjo apie savo “reichą“ 
sudaryti buferines valsty
bes ir ten karaliais pasodin
ti savo princus, kurių Vo
kietijoje buvo su kaupu.

Su Lietuva vokiečiams 
pasisekė kuogeriausiai. Bu
vo jau ir vokietukas, kara
lius parinktas ir jam ,Min| 
daugo II vardas duotas/ 
Renkamos naujo Lietuvos 
karaliaus dvaro damos-frei- 
linos, kur vyriausiomis tu
rėjo būti Zosė ir Jadzė, 
bet... visą reikalą sutrukdė, 
kaip ir šiandien trukdo, tie 
“prakeikti“ pažangieji, tos 
nelabos revoliucijos. Tuo 
metu iš nuvertusios cariz
mą Rusijos pradėjo grįžti 
Lietuvos vyrai ir moterys. 
Daugumas praėjo karo ir 
revoliucijos liepsnas ne 
tam, kad statyti karaliams 
sostus, bet juos griauti. Ir 
tada, buržuaziniai didvyriai 
— Smetona ir kiti, kaip ir 
vėliau, spruko į užsienį 
prašyti pagalbos, prašyti 
pinigų ir pasilikti vokiečių 
kariuomenę Lietuvoje k o 1 
buržuazinė klika. įsigalės. 
Vokiečiai nepagailėjo' surū- 
dyjusių šautuvų, nuvertin
tų markių ir Lietuvoje laši
niais pasimaitinti — feldfe
belių.

Na, o kaip su 
Klaipėda?

Ketvirtoji sukaktis — 
“Klaipėdos krašto prijungi
mas“. Prijungimas buvo 
padarytas ne vietinių suki
lėlių, bet perrengtų. į civili
nius drabužius lietuvių* ka
rininkų ir kareivių. Kari-' 
ninkėliai daugumoje buvo 
žinomi nenuoramos ir gir
tuokliai. Jų priešakyje sto
jo žvalgybos viršininkas Jo
nas Polovinskas, pasivadi
nęs Budriu. . -

Lietuviškoji " bUržūažija

Vakaru Vokietijoje 
liaudis susirūpino '

Bonna, Vak. Vokietija.— 
“Dabar yra aišku, kad Va
karų Vokietijoje valdžia -ei-, 
na vienu keliu, o žmonės 
žiūri į kitą“ — rašo M. 
Handler.

Bonnos valdžios kancleris 
Adenaūeris, kol kas, gali 
parlamente pravaryti savo 
politiką. Bet daugelis ma
no, kad! jeigu jis šiandien 
paskelbtų naujus parlamen
to rinkimus; tai rytoj būtų 
jau kita padėtis.

Adenauerio valdžia nuo 
A iki Z pildo NATO nuta
rimus ir žiūri į Washingto- 
ną ir Londoną, Paryžių ir 
Romą, kad suderinus savo 
veikimą. •»

Kitaip yra su Vakarų Vo
kietijos liaudimi. Jau ne
kalbant apie komunistus, 
Social - Demokratų ir < Lais
vųjų Demokratų partijos 
nariai, jų spauda, įstaigos 
smerkia dabartinę valdžios 
politiką kaip pražūtingą.

Tarybų Sąjungos ir Len
kijos pasiūlymai sudaryti 
neutrališką zoną, į kurią 
įeitų Vakarų ir Rytų Vo
kietijos, Sovietų pasiūlymai 
iš abiejų Vokietijų ištrauk
ti užsienio armijas, jų pa
siūlymai, kad Vakarų ir 
Rytų Vokietijos pačios im
tųsi darbo apsivienyti į vie
ną valstybę — turi masinį 
žmonių pritarimą. J

Kinai siūlo visiems 
trauktis iš Korėjos

Pekinas. -į— Kinijos Liau
dies Rpspubjikos vyriausybė 
pasiūlė Anglijos atstovui, 
kad jis perduotų Vakarų 
valstybėms. pasitraukimo iš 
Korėjos sąlygas. Pasiūly
mas, vyriausiai, yra taiko
mas Jungtinėms Amerikos 
Valstijoms, nes jų armija 
ir orl'aivynas stovi Picinėje 
Korėjoje. Bet tarpe Kinijos 
ir Amerikos nėra diploma
tinių ryšių, tai atsikreipi- 
mas padarytas per anglus.

Kinijos premjeras Chau 
En-lai prašė, kad pasiūly-

PYONGYANG, šiaurinė 
Korėja. — šiaurinės Korė
jos , Liaudies Respub likos 
premjeras Kim II Suūg pa
kartojo Kinijos pasiūlymą 
ištraukti užsienio armijas 
iš Korėjos. i

mą perduotų ir kitoms pen
kiolikai valstybių, kurios 
įšvien su Amerika kariavo) 
prieš Šiaurinę Korėją, novą 
daugelio tų valstybhi gink
luotų jėgų jau ten nėra.

Kinija sako, kad ištrau
kimas kitų šalių karo jėgų 
iš Pietinės ir Šiaurinės Ko
rėjų pasitarnautų ne tik 
pytuose taikai, bet visame 
pasaulyje . Kinija sutinka 
savo jėgas tuojau ištraukti, 
kai tik kitos šalys savo jė
gas ištrauks iš Pietų Korė
jos.

Civilinė aviacija
Tarybų Sąjungoje

Maskva.-— Generolas P. 
žigarievas pareiškė, kad 
1958 metais jau desėtkąis 
skrajos didžiuliai “TU-lli”

......... be Vilniaus.' Vii- !ikAtuv,ai’.kuri.ė,kali 
niu paėmė “sukilėlis“ lenkų .. i’ -
generolas. Želigovskis. L - 
šaulio aukštieji politikai į 
veiksmus iš Kauno pažiūrė
jo “per pirštus“. Jų buvo 
nusistatyta Vilnių palikti 
lenkams, ox Klaipėdos kraš
tą tepasiima. Jiątųviąįjrkaip 
padarė Želigovskis "su Vii- 
niūhiį.

Vokiečiams • tas politinis 
manevras taip, pat nebuvo 
kenksmingas: 1 tada 
geriau buvo K1 a i p e d o s 
krašte matyti silpnus lietu
vius, ’vietoje didžiųjų vals
tybių,‘j (Anglija, Prancūzi
ja). Viena iš tų valstybių— 
Prapcūzija' buvo įgaliota 
Klaipėdos kraštą administ
ruoti.' Mes dedamės, kad 
žvalgybos viršininkas Polo- 
^inskjs tada žinojo politinių 
viršūnių nusistatymą ir už 
tai, pasivadinęs Budriu, 
skubėjo į “žygį“. Tarne žy
gyje ne kraujo upeliai tekė
jo, bet samagono ir įvairių 
markių arielkelės, bei jos 
paveiktų herojų skandalų 
— buvo apstu. Klaipėdos 
kraštui prisijungus, vienas 
asmuo pasakė: dabar jau 
mes turime Savo šlapumą! 
Į tą “šlapumą“ buvo sukišti 
milijonai iš liaudies išplėšt 
tų pinigų, kad vėliau vienu 
Hitlerio rankos mostelėji
mu visą per 24 valandas 
atiduoti “Trečiajam Reich
ui”.

Tai tokios garsios 1958 
metuose sukaktys. Jos 
mums primena vieną rašy
tojo Gogolio herojų, prekia
vusį “mirusiomis sielomis“.

Taip ir Lietuvos buržua
zijos likučiai, prekiaudami 
mirusiais daiktais ir įvy
kiais, nori doleriais parem
ti “veiksnius“.-

“nerimo“ Taipgi 
veiks “TU-104”, kurie veža 
iki 100, ir “11-18“, kurie ve^ 
ža po 84 keliauninkus. Jie 
skraidys Tarybų Sąjungoje 
ir į kitas šalis.

$770,000,000 SOVIETŲ
pagalbos Arabams
Kairas. — Jungtinė Ara

bų Respublika yra gavus iš 
Tarybų Sąjungos palankio
mis sąlygomis $770,000,000 
kredito. Tai Sovietų suteik
tas Egiptui, Sirijai ir Jeme
nu! kreditas. Kinija taipgi 
davė joms paskolų.

“SEAWAY“ BAIGIAMAS
Washingtonas. — Didysis 

vandens kelias, kuris su
jungs Didžiuosius ežerus su 
Atlanto vandenynu, eina 
prie užbaigos. Vyriausiai 
buvo gilinama St. Lawren
ce upė. Darbai baigti 72 > 
nuošimčiais. Jo pravedimas 
atsieis apie $600,000,000.

GRAIKIJA KEIČIA 
POLITIKĄ Į SOVIETUS
Atėnai, Graikija. — Va

karai rokavo, kad Graikija 
yra “Balkanų pussalyje 
tvirtovė prieš komunizmą“. 
Bet Kipro klausimas ir 
bendroji Sovietų užsienio 
politika keičia graikų žmo
nių nusistatymą.
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LENKAI REIKALAUJA 
RAŠYTOJŲ TVARKOS 
Varšuva. — Lenkijos Ra

šytojų unijos organas “No
va Kultūra“ reikalauja, kad 
rašytojai susivaldytų. Kai ’ '' 
kurie iš jų perdaug pasida
rė “gudrūs“, nuolatos pul
dinėja valdžią, bent kokį 
nedateklių, trūkumą vergia 
ant valdžios. • , >

2 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., vasario (Feb.) 14, 1958
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Rašo D. M. šolomskas

Kvepalai (perfume)
Kvepalai yra taip senas 

dalykas, kai}) žmonių gyve
nimas. Pati gamta verčia 
žmogų sukti nosį i šalį, kur 
nepakenčiamai dvokia. Ki
tas dalykas, kada žmogaus 
uoslei yra malonus kvaps- 
nys.

Senovėje Egipto įsigalėji
mo laikais, tai y r# virš 5,- 
000 metu atal, žmonės ga
minosi kvepalus, O ir pat
sai žodis “perfume” parei
na nuo lotynų žodžio “tu
mus,” kas reiškia—dūmus. 
Mat, senovėje kitaip kvepa-. 
lais nemokėjo n a u d o t i s, 
kai}) kvepiančius meedžius, 
žoles, lapus degindavo ii* iš 
ugnies kildavo kvepianti 
dūmai.

Beje, pora tūkstančių mė
ty atgal arabai kvepalus 
mtudojo daugiau, ’kaipo gy
duolę, negu pasitenkinimų.

Dabar kvepalus daro iš 
gtliu žiedu ir kitokiu kve
piančių medžiagų. Kai ro
žių žiedus surenka nuo ak
io ploto, tai gauna tik vie
na svarų kvepalų. Nedyvai,
kad jie brangūs!

Šiais laikais kvepalų ga
myboje n a u d o j a šimtus 
įvairiausiu medžiagų. Ve- • A -
Jesniu laiku stengiamasi iš 
aliejaus (petro 1 e u m ) ga
minti kvepalus. j

Cukraus amžius
Cukrus yra vienas iš se

nųjų žmogaus maisto daly
kų. Žinoma, gilioje senovė
je saldumų žmonės kitokio-; 
je formoje naudojo, negu 
dabar. C u k r u s suteikia 
žmogui energijos, šilumos! 
ir ?ųigma riebalus.

Tūkstančiai metų atgali 
Indijoje žmones jau naudo-1

Į jo cukrų — jį gaminosi iš 
i cukrinių nendrių. Cukri- 
; nes nendrės auga tik tropiš- 
i k oje žemės juostoje, tai žo- 
Į les, bet jos užauga iki 20 
! pėdų aukščio. Iš jų gauna 
! saldžių syvų, kaip ir iš ku- 
, kurūzų.
j Kita cukrui gaminti me- 
' džiaga, tai cukriniai runke- 
i liai. Iš runkelių lengviau 
'gaunama saldžioji medžia- 
Į ge negu iš nendrių.

Į Europa cukrų parga- 
! be no kryžiuočiai iš arabų 
Į šalių, laike Kryžiaus karų, 
tai. yra, 700 metų atgal. Iš 

i Europos jis buvo atvežtas į 
Ameriką. Kaip cukrus pa
daromas, mes j tai nesigi
linsime, nes tai nelengva 

s suprasti.
Cukraus pasaulyje žmo

nės suvalgo daug. 1955 me
tais pasaulyje buVo paga
minta arti 50 milijonų to
nų. Jungtinėse Valstijose 
jo pagamina tiek, kad ant 
kiekvieno žmogaus į metus 
išeina po 100 svaru. .

Kaip senos plytos
Žmonijos istorija žino,

kad plytos buvo gaminamos 
i jau apie 5,000 metų ątgal. 
i Plytos yra viena iš drūčiau
sių medžiagų namu statybo

je. Dabar plytas gamina 
fabrikai. Fabrikuose spe
cialūs mašinos minko, mai- 

■ šo molį, vėliau pi austo į ga- 
, balus po 8 colius ilgio, 4 co- 
i liūs pločio ir 2‘Z> storio.
Džiovina, o vėliau specia

li iuose pečiuose jas išdega j 
nuo šešių iki 10 dienų laiko.

Senovėje tokių prietaisų 
nebuvo. Paprastą molį 
maišė su žolėmis ar šiau
dais ir džiovino prieš saulę. 
Bet ir nuo senų laikų yra 
išsilaikę plytinių namų.

LMS VEIKLA |
( ' I

Apie neveiklumą tai ieškoti priežasčių ir 
ir kitus dalykus bandyti, ant kiek galima, 

o -a. •+- i padėti taisyti.Praeitos savaites Vilny- ’
je” po šiuo antgalviu tilpo; B<*nt kiek klaidinga vaiz- 
mūsu stambaus meno vei-įduoti visą problemą kaip 
kėjo Justo M i s e v ič i a u s! koki konfliktą taip Chiea- 
straipsnis apie LMS dar-; gos if New Yorko veikėjų, 
buotę ir su tuo surištus : Misevičia sako, kad kuomet 
klausimus. Tame st ra i ps- LMS centras radosi Chica- 
nvje Misevičia perduoda goję, “newyorkieciai atidą- 
kai kurias mintis, kurios >ė burnas labai plačiai ir 
buvo iškeltos LMS Pirmos i jie davė be galo daug kri-
apskrities (Vidurvakarių) į 
konferencijos Chicagoje iri 
taipgi kai kurias savo min-; 
Ils. y .

Čia prie tų iškeltųjų min
čių sustosime.

Skyriaus atgaivinimas
Visų pirma J. Misevičia 

iškelia, kad “Vilnies” meno 
skyrius (faktinai Mokslo- 
Meno - Literatūros) tapo 
atgaivintas LMS veikėjų 
iniciatyva, prašymu ir ra
ginimu.

Misevičia teisingai pažy
mu

“O kad turėt pakanka
mai raštų, tai reikalinga 
veikla, nes veikla duoda pa
grindą, iš kur semt raštus, 
apie ką rašyti.”

Ir tas mus priveda prie 
kito klausimo: LMS Centro 
neveiklumo.

Centro neveiklumas
Kad visa mūsų organiza

cija nuo vienetų iki paties 
centro, per paskutinius ke
lerius metus nerodo pakan
kamai veiklumo, mes visi 
žinome, ir būtų didelė klai
da tai paneigti. Ko reikia,

tikos...” Jau nekalbant apie 
tai, kad tokia kalba neman
dagi, ji pagrindiniai klai
dinga. Priimkime, kad mes 
visi, kur mes begyventume, 
ir kas bebūtume, pagal ge
ografinį paskirstymą (“ry
tiečiai,” “chicagiečiai” ir t. 
t.), virš visko LMS atžvil
giu esame musu lietuviško 
liaudiško meno mylėtojai. 
Jeigu centras Chicagoje bu
vo kritikuotas tada, priim
kime, kad tai buvo gerais 
norais paremta, lygiai, kaip 
mes priimsime, kad Mise
vičia kritikuoja dabartinį 
centrą remiantis tokiais pat 
geraisjaorais.

Neveiklumo priežastys
Niekas nesako, kad da

bartinis centras parodė di
delį sugebėjimą varyti pir
myn lietuviškos saviveiklos 
vado vavimą. Pasakyčiau, 
kad ne tik chicagiečiai, bet 
patys centro nariai yra nu
sivylę ir nepatenkinti tuo, 
kas buvo atsiekta. Tikriau
siai viltys buvo didesnės, 
kuomet suvažiavimas nuta
rė centrą perkelti. Be abe- 
jo, centro nariai kaip atskL 
ri asmenys didele dalimi at-

Asbestas nedega
Tai medžiaga, kuri nede

ga. Ji taip jau pat yra se
na—tūkstančiai metų žmi- 
nėms žinoma. Romėnei apie 
2,000 metų atgal naudojo 
asbestą paruošimui pečių, 
kuriuose jie degino mirusių 
kūnus.
Asbestas gali išlaikyti kelis 

Pūkštančius karščio laips
nių. Jis dabar plačiai nau
dojamas. Kur darbinin
kams pavojus nuo liepsnos, 
tai jiems pagamina net 
“drabužius” iš asbesto.

Gera asbesto ir ta ypaty
bė, kad sudžiūvusį galima 
sutrinti vėl į miltelius, su
šlapinti ir naudoti, kaip ir 
pirmiau. Asbestą gamina 
iš tam tikrų uolų akmenų.

Mikroskopai
Mikroskopas, tai prietai

sas matyti labai mažyčius 
kūnelius ir jų dalis. Jau 
tūkstančiai metų kai pasau
lyje mokytesni žmonės dėjo 
pastangų surasti būdus, 
kaip matyti tokius dalykė
lius, kurių negalima matyti 
su paprasta akimi.

Surado, kad pagalba iš
pūstų stiklų galima matyti 
mažą dalyką. 50 kartų di
desnį negu jis yra. Bet to- 
kis mikroskopas negalėjo 
mokslo patenkinti.

Tada •mokslininkai pasi
gamino magnetinį mikros
kopą, kuris jau 2,500 kar
tų didino daiktą. Bet da
bar yra “ultramikrosko- 
pai,” kurie mažyčius daik
telius padidina net iki 100,- 
000 kartų.

Šie veikia labai sudėtin
gai. Tam tikri šviesos spin-

bec Provincijoje, Kanadoje. 
Jungtinės Valstijos asbesto 
75 nuošimčius gauna iš Ka
nados. Iš 50 tonų akmenų! dūliai paima mažytį daik- 
gauna vieną toną asbesto. ! telį, tūkstančius kartų pa- 

11 didintoje formoje, perduo- 
I da į kitus stiklus, o tie vėl 
tą pakartoja, kol galų gale 
ir mažiausią dalykėlį žmo
gus gali matyti. Pagalba

I sudėtingų mikroskopų dak
tarai mato bakterijas ir ki
tokius dalykus.

$17,400,000,000 
raketų gamybai

1946 metais Jungtinės 
i Valstijos karinių raketų 
| gamybai buvo paskyrę tik 
i $70,000,000 J metus. Bet

Apie saulės dydį

ant žemės. Jeigu nebūtų 
saulės, negautume nuo jos! 
šilumos, tai nieko nebūtų j 
ant žemės, Saulė yra labai 
toli, apskaitliuojama, kad' 
apie 93 milijonai mylių at-' 
stoję nuo žemės.

Saulė yra labai didelė, ji - 
109 kartus didesnė už že-i 
mę, duriant tiesiai, o bend-1 
rai 1,300 tūkstančių kartų, i 
Mokslininkai! sako, kad sau-: 
lės paviršiuje yra 10,800 Į 
laipsnių karščio, 
je 46 milijonai laipsnių. 
Ant žemės mokslininkai ži
no 96 chemiškus elementus, 
c ant saulės žino dar tiki 
66.

J • „’- i,, po to kiekvieneriais metais, o jos vidų- ;. -... 1QI-ovis daugiau pridėjo. 1958 
metais tam reikalui yra pa
skirta $4,638,000,000.

Galimas dalykas, kad dar 
Į bus daugiau pridėta. Taigi 
į 1946-1958 metais raketoms 
į bendrai «}».*.
i 000,000.

Šviesą greičiausiai eina.!
Šviesos spinduliai į vieną i 
sekundę daro 186,284 my-l 
lias, šviesos greiti jau sten

Šviesos greitis

REIKALAI
PRANEŠIMAS

Knyga “Gydymo istorija” 
išsiuntinėta visiems Drau
gijos nariams. Ją gaus visi, 
kurie yra pasimokeję 1957 
metų duokles. Nariai kny
gą gauna už duokles. Taip
gi jie gauna už tą patį žur
nalą “šviesa.” 

c- »

Bet mūsų knygą gali nu
sipirkti ir tie, kurie Drau
gijai nepriklauso. Knygos 
kaina $2.00.

Knyga “Gydymo istorija” 
yra labai naudinga. Kiek
vienas lietuvis turėtų ją įsi
gyti ir perskaityti. Kaip 
žinia, knygos autoriai yra 
Dr. Jonas Stanislovaitis ir 
Dr. Antanas Petriką.

Sekr. K. B. Depsas

' Paukščių plunksnos
Gyvybė prasidėjo jūroje 

—vandenyje, o ne sausumo
je. Paukščiai yra mūsų 
planetos vėlesni gyvūnai, 
kaip jūrų. Mokslininkai 
aiškina, kad jūriniai gyvū
nai, persikėlę į sausumą, 
turėjo laipsniškai prie n'au- 
jų aplinkybių prisitaikyti. 
Vieton žvynų, pas juos at- 

• si rado plunksnos, žinoma,

Jis gimė 1644 metais ir mi
rė 1737 metais.

Tai buvo paprastasdbied- 
nas žmogus jaunatvėje. Ka
da jis buvo 18-kos metų, 
tai nuėjo smuikus gaminti 
pas tūlą Nicolo Amati. Dar
be greitai parodė gabumus 
ir pradėjo patsai gaminti ir 
pardavinėti 
da pasiekė 
žiu, tai jau 
žmogus. 
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Antonio Stradivari gyve-[tai labai ilgo laikotarpio 
no 93 metus. Prieš pati 
mirtį dar vieną smuiką pa
gamino. Viso jis smuikų 
ir kitokių instrumentų pa
gamino 1,100. Dabartiniu 
laiku pasaulyje dar yra ži
noma apie 600 jo pagamin
tų i n s t r u m e ntm Patys 
brangiausi, tai tie, kurie 
buvo prieš pat jo mirtį pa
gaminti.

Kokiomis kalbomis 
kalba žmonės

smuikus. Ka- 
40 metų am- 
buvo turtingas

išleista $17,364,- anglų kalbos

i Stradivari jaus smuikai ąpje 10,000
J kalbos. Wrc

Brangiausi pasaulyje

Kalbų yra daug. Vien Ta
rybų Sąjungoje yra virš 
šimtas tautu ir tautelių. 
Kiekviena iš jų turi savo 
kalbą. Tiesa, dažnai arti
ma kaimyniškai, bet visgi 
skirtingą. Bet mes paduo- 
sime faktus tik apie tas 

! kalbas, kuriomis daugiau- 
I šia žmonių kalba.

Kiniečių kalba turi taip 
pat skirtingų tarmių, bet 
bendrai jų kalba daugiau
sia žmonių kalbasi, tai yra 
virš 600,000,000.

Anglų kalba apie 275,- 
000,000, rusu — 150,000,- 
000, indų — 150,000,000, 
ispanų — apie 145,000,000, 
vokiečių — 100,000,000, ja
ponų — 100,000,000.

Tarybų Sąjungoje dabar 
1 mokosi virš 

1 0,000,000 piliečių. Bet 
Jungtinėse Valstijose tik 

rusų 
Washington© val- 

kad

pasikeitimas.
Dabartiniai paukščiai tu

ri dviejų rūšių plunksnas. 
Vienos prie jų kūno — pū
kai, minkštos, šiltos. Kitos 
išlaukinės. Plunksnų yra 
d a u g e 1 i o rūšių. Pelėdų 
plunksnos minkštos, kad 
pelėdos galėtų tykiai skris
ti prie savo aukų, paukš
čių, kurie gyvena prie van
dens, plunksnos turi atspa
ra vandeniui. Tie paukš
čiai virš uodegos ‘turi gilę, 
iš kurios išspaudžia alie
jaus ir snapu tą aliejų te
pa ant plunksnų.

Amerikiečių ligos
Kalifornijos Universiteto 

medicinos specialistai Dr. 
Albert P. Krueger ir Rich
ard F. Smith surinko davi
nius apie amerikiečių ligas.

Daugiausiai serga gyslų 
sukietėjimu ir širdies liga, 
apie 15,000,000 žmonių. Vi
sokiais ■ reumatizmais serga 
virš 18,000,000. šienlige ir 
kitokiomis “alergijos” ligo
mis apie 4,000,000. Cukri
ne liga ir sifiliu po du mili
jonus piliečių. DžioVa arti 
milijono ir pusės, ir nuo vė
žio kenčia virš milijonas pi
liečiu. Toki s dabar mūsų 
sveikatos stovis!

mokosi

džia deda pastangų,
gėsi pažinti senovės Graiki- smuikai yra tie, kuriuos pa- ’ daugiau žmonių mokytųsi 
jos viešpatavimo laikais. gamino italas Štradivarius.' rusų kalbos.gamino italas Štradivarius.1 rusu kalbos.

13-tas numeris - 
tušti prietarai

Tryliktas numeyis yra 
nepamatuota prietarų vaiz
duotė. Tai yra įsigalėjusi

Philadelphia, Pa.
Liūdna naujiena

Vasario 11 d anksti rytą 
staigiai mirė Kazimieras 
Pieta, dar nesulaukęs pil* 
nai 64-rių metų,

Velionis K. Pieta pirma
dienį dar visą dieną išdir
bo drapanų s'uvykloje ka’p 
prese ris ir pavakary pės
čias parėjęs iš darbo dide
liame šaltyje anie dešimt 
blokų, pasiskundė žmonai, 
kad nesijaučia gerai. Bet jo 
žmona Helen irgi tik prieš 
savaitę buvo parvykusi iš 
ligoninės, dar labai nesvei- 
kuoja ir gydosi namie. Ka
zimieras, eidamas į lovą po
ilsiui, sakė savo žmonai: 
Jeigu bus reikalas kuomi 
nors jai pagelbėti, tai tegul 
i į pažadina iš miego kad ir 
kelis kartus per nakti. Ta? 
čiau nakties laiku jo žadin
ti nereikėjo.

L Ryte apie 10 min. po še- 
jįiu, kuomet velionis papras
tai keldavosi e‘ti į darbą, 
jis nesikėlė. Žmona, kiek 
palaukus, paėmė jo ranką, 
kuri buvo dar šilta ir nieko 
tokio nėmanė. Tik kiek vė
liau surado, kad jisai mires.

sakingi. Bet taipgi nerei
kia pamiršti ir objektyvių

Paskutinis laikotarpis bu
vo šaltojo karo, priespaudos 
ir viso pažangaus judėjimo 
silpnėjimo laikotarpis. Tas 
ypatingai reiškėsi kultūros 
diįvoje. Bendrąja Ameri
kos plotme per tą laikotar
pį užsidarė tokios kultūros 
įstaigos, kaip Jeffersono 
mokykla . New Yorke, beveik 
pranyko visokie kultūriniai 
forumai, beveik sustojo 
“People’s Songs” organiza
cijos veikla, užsidarė viso
kie kursai ir saviveiklos ra
teliai.

Tas pats procesas paveikė 
ir mus. Keli mūsų chorai 
pairo. Kultūrinių pobūvių 
vis mažiau ir mažiau. Mūsų 
dramaturgai tyli — scenai 
tinkamų veikalų labai sun
ku surasti. Ir ta sena liga 
—senėjimas ir senos kartos 
mirimas dar prisideda. Tai 
vis senos pasakos ir jų kar
toti beveik neverta.

Kaip tą procesą sulaiky
ti? Ant kiek aplinkybinės 
sąlygos yra atsakingos ir 
ant kiek mes perlengvai 
joms pasiduodame? Ant 
kiek neveiklumas yra mūsų 
pačių entuziazmo praradi
mo paseka? Tiksliai atsa
kyti į tuos klausimus sun
ku. sąlygos veiklai paskuti
niu laiku šiek tiek paleng
vėjo. Pučia šiek tiek lais
vesni vėjeliai. Publikoje dar 
jaučiasi! gyvas noras maty
ti veikalus, klausytis kon
certų, lankyti paska i t a s. 
Artimesni kultūriniai ry
čiai su Lietuva irgi sukėlė

pas mus dabar daugiau gy
vumo.

Darbo mums yra visiems 
tiek ir tiek, kur bebūtume.

Eikime prie konkretiškų 
dalykų.

Nebaigtas darbas
Justas Misevičia paduoda 

vieną konkretišką siūlymą, 
ką mes galėtume daryti. Jis 
primena, kad LMS festiva
lyje, kuris įvyko 1946-ais 
metais, nutarta išleisti 
vienkartinį leidinį (jisjįya- 
dina žurnalu), kuriame bū
tu įamžinta festivalio ei
ga — aprašyti atsiekimai, 
pažymėti dalyviai, patal
pintos fotografijos, ir t. t.

Tuometu tai buvo puiki 
mintis. Bet man atrodo, 
kad pildyti ją dabar, apie 
tuzinas metų po įvykio, bū
tų beveik neįmanomas daly
kas, ir dargi nelabai tiks
lus.* Medžiaga jau išsisklai
džiusi, atsiminimai jau, be 
abejo, migloti, faktai jau 
irgi ne visai ryškūs. Jeigu 
mes tą didį ir puikų festi
valį norėtume įamžinti, tas 
jau turętų būti kaip dalis 
platesnės istorinės apžval
gos apie LMS veiklą. Tokį 
istorinį leidinį išleisti būtų 
puiki mintis.

Gal Misevičiaus mintis 
ves prie šios, ir kas nors bus 
padaryta.

Leidinio charakteris
Būtų gerai, jeigu pats J. 

Misevičia arba kiti, draugai 
plačiau ir 'aiškiau parašytų 
apie tą/leidinio sumanymą, 
kuris buvo keltas jų konfe
rencijoje.,, Iš aprašymo ne
visai aišku. Atrodę, kad tai 
būtų kaip ir suvenirinis

vienkartinis leidinys apie 
prieš 12 metų įvykusį festi
valį, bet pavadinimas žur
nalu lyg sako, kad tai būtų 
periodinis leidinys. t Prie to 
dar pridėta, kad iškelta 
mintis, jog “...Reikės surast 
geriausiai atsižymėjus gra
žuolė, kurios paveikslas tu
rės būti ant pirmo viršelių 
puslapio...”

Atsižymėjus — kame? 
Grožyje ar mūsų meno dar
buotėje? Ar gražuolė (gal 
konkursu išrinkta?) simbo
lizuoja mūsų masinę savi
veiklą?

Rimtai kalbant apie peri
odinį leidinį, tiek galima 
pasakyti:

LMS šiuo metu nėra pa
kankamai stipri ir jos veik
la nepakankamai išsišako
jusi, kad tikrą periodinį or
ganą leisti. Laiks nuo laiko 
pasirodo neperiodinis bule- 
tinas. Spaudoje mes turi
me savo skiltį. Kai kurie 
draugai kelia mintį apie su
sitarimą su LLD ir “švie
sos” pavertimą bendru abie
jų organizacijų organu. Ir 
toje mintyje yra nemenka 
galimybė. Bet virš; visko 
prieš mus dabar pirmoje ei
lėje stovi ne organo klausi
mas, ne leidinio, kuris mū
sų veiklą atšviestų, bet pa
čios veiklos gerinimo,z nes ji, 
reikia pasakyti, visai pras
ta.

Kad ją gerinti, mes turi
me darbuotis visi. Kelkime 
k o n s t r u k t y vias mintis 
draugiškumo atmosferoje, 
rimtai svarstykime,

dalinai kitur; Yra ir lietu- t x . „ v _ 
vių, kurie mano, kad 13-ta i^omet telefonu pasaukė 
diena, arba 13-tas numeris ;Pobcl.ia> kui 1 lavoną nuveze 
yra nelaimingi.- Įį JiRGninę, c1 is hgonmes pa

istėme graborius Charles 
Bet istorijoje yra kitaip. Roman. 1113 Mt. Vėrnon 

Pasirodo, kad tas nieko ben-;gt Kadangi graborius 1A- 
dro neturi su laimėmis. Štai ^ai užimtas su kitu laidntu- 
keletas faktų iš Amerikos, vėmis, tad K. Plotos laido- 
istorijos. ituvės nusitęs iki sekamo

Jungtinės Valstijos pra< pirmadienio, vasario 17 d.
sidėjo iš 13-kos valstijų, ig}vdes 11 vai. ryto, 
(kolonijų), šalies antspau-1 Bus palaidotas Oakland 
das turi 13 žvaigždžių, 13 kapinėse. Laidotuvės bUS 
juostų ir 13 rodyklių. ; laisvos, be bažnvtinių anei- 

Septyni šalies preziden- gų. Tad kas rffalit, drau 
tai turėjo vardus ir pavar- gai, meldžiu atiduoti pasku- 
des iš 13-kos raidžių. Bū-!t’nę pagarbą buvusiam my- 
tent: Andrew Jackson, Za-įlimam draugui Plėtai.

Vėliau bus plačiau parą-chary Taylor, James Bu
chanan, James Knox Polk, gyta.
Andrew Johnson, Woodręw 
Wilson, Herbert Hoover, t

1
Thomas Jefferson ir ge-i 

nerolas Pershingas gimė 
13-tą dieną. Himnas “Star 
Spangled Banner” buvo pa
rašytas 1814 m, rugsėjo 13 
dieną. /

■ Francūzija tapo Ameri
kos talkininke Revoliucijos 
kare 1778 m. birželio 13' d. 
Pirmieji rinkiniai šiaurinė: 
je Amerikoje įvyko 13 die
ną. Pennsylvania Univer
sitetas gavo čarterį 13 die
ną. North Carolina univer
sitetas buvo pradėtas sta
tyti 13 d. Baltono Namo 
statyba prasidėjo 13 d. Jur
gis Washingtonas buvo pa
skelbtas revoliucijos jėgų 
komandierium taipgi 13 d. 
Taigi, jeigu imsime skai
čiuoti, tai vien iš Amerikos 
istorinių įvykių surasime,

L. Reporteris 1

Bayonne, N. J.
Kazys Radusis, gyvenęs 

Bayonne, N. J., mirė va
sario 12 d. Kūnas pašarvo
tas S. Prichinskv Funeral 
Home, 32 E. 22nd St, i 
Bavonne.

La'dotuvės įvyks vasario 
15 d., Arlington kapinėse,

Velionis paliko nubudime 
žmoną Oną, sūnų William, 
dvi dukteris Ann ir Amelia 
ir du anūkus. Taingi paliko 
broli Stasį Radusį, gyve
nanti Bavonne. N. J., seserį 
Uršulę Sinkev’čienę, new- 
yorkietę, ir keturias sese
ris Lietuvoje.

dar” kad jie jungiasi su 13 
buokimės, kur tik galimybė numeriu ir nieko blogo ne- 
leidžia.^ O tų galimybių dar įvyko.
yra tiek ir tiek.

B. Baranikas

J. Bimba

Washingtonas. — Vasa
rio pirmą savaitę tavoriniįį 
traukinių veikimas nupuolė 
15 procentų, lyginant su 
pirmesne savaite.

3 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., vasario (Feb.) 14, 1958



rAE. MEUOMS

(Tąsa)
-Todėl Vytautas nusprendė pa

statyti ,visiškai naujo tipo vandens pili 
CĮalves ežero saloje. Manoma, kad ji bu
vusi pastatyta XIV amžiaus antroje pu
sėje art)a^XV amžiaus pradžioje. Pasta
čius saloje pilį, Trakų politinė reikšmė 
išaugo. Joje dažniau gyvena didysis ku
nigaikštis Vytautas. Po Vytauto mir
ties (1430) m.) Trakus laikinai užgro
bia Švitrigaila, bet, jį įveikęs, pilyje ne
trukus įsikuria Vytauto brolis Žygiman
tas. Salos pilyje jis 1440 metais buvo 
sąmokslininkių nužudytas.

Kazimiero valdymo metais (1440- 
14$2) Trakai dar gyvena savo klestėji
mo laikotarpį. 1441 metais Trakai ga
vo savivaldos, vadinamąsias Magdebur
go teises. 1477 metais Trakuose lankėsi 
Venecijos pasiuntinys Kontarini, kuris 
pavadino pilį, rūmais — “palazzo.” Jis 
pietavo pas karalių Kazimierą “visai 
kaip Venecijoje”—mat, valgant jau buvo 
vartojami peiliai, kas tais laikais buvo 
didelė naujovė.

Rūpintasi Trakais ir vėliau. Kara
lius Žygimantas Senasis įpareigojo visus 
prekybininkus, vykstančius su prekėmis 
iš Vilniaus į Kauną, pirmiausia užsukti 
į Trakus.

Po Horodlės unijos su Lenkija (1413 
m.), Lietuva buvo, padalyta į dešimt vai
vadijų. Buvusi dalinė kunigaikštyste 
Trakai taip pat tapo vaivadija. Ją su
darė keturi vadinamieji pavietai — Tra
kų, Gardino, Kauno ir Pyptės.

Trakų, kaip ir’ Vilniaus bei kitų Lie
tuvos miestų, gyventojai kentė sunkią 
feodalinę priespaudą. Nebuvo prekybi
nių kelių, todėl miesto ekonominis gyve
nimas negalėjo kaip reikiant vystytis. 
Nuo XVI amžiaus Trakų reikšmė ima 
mažėti: juos jau seniai nustelbė Vilnius. 
Pilyse įtaisomas kalėjimas, viename 
bokšte įrengiamas archyvas. Miestelis 
pagyvėdavo tik tada, kai bajorai suva
žiuodavo seimelin arba pradėdavo posė- . 
džiauti teismas. Neprižiūrimos, apleis
tos pilys ėmė griūti.

Didingų pilių sienos — apčiuopiama 
istorijos knyga. Tačiau ne vien>tik pi
limis garsūs Trakai. Ne kunigaikščių 
tarpusavio vadai, ne bajorų rietenos ir 
puotos yra tikroji jų istorija. Tikrąją 
šios vietovės istoriją kūrė liaudis, pa
prastieji žmonės, kurie pergyveno ir iš
kentė daug daugiau, negu akmeninės 
pilių sienos.

Valstiečių gyvenimas vaivadijoje buvo 
be galo sunkus. Juos engė kunigaikščiai, 
bajorai, kunigai, juos naikino karai, li
gos. Valstiečiai, nepakęsdami priespau
dos, bėgdavo iš gimtųjų vietų.

XVII amžiuje prasidėjo Žeč-Pospoli- 
tos karai, Lietuvos teritorijoje trukę 
septynerius metus. Jų metu Lietuva bu
vo smarkiai nuniokota, sugriautos Trakų 
pilys, nualinti valstiečių ūkiai. Po to — 
Šiaurės karas, o taip pat 1708 metais 
įsisiūbavusi maro epidemija nunešė į 
kapus daugybę žmonių. Pavyzdžiui, Tra
kų paviete, Auglininkų kaime, po karo 
ir maro metų nebuvo like nei žmonių, 
nei pastatų.

Dar baisesnė, negu karai ir ligos, bu
vo dvarininkų ir bažnyčios priespauda, 
bet kokios pažangios minties persekioji
mas. Kaip valstiečiai buvo baudžiami už 
bažnyčios neklausvmą, liudija vienas 
1764 metų dokumentas:

“Visame Rakantiškių valsčiuje suoli- 
;. ninkai if eiguliai griežtai turi būti per

spėti, jog jeigu kas nors sekmadienį ar- 
I ba kitą kurį šventadienį nebus bažnyčio- 
* je pamaldose arba, apsaugok viešpatie, 

nueis į mišką tuo metu su šautuvu arba
Į kirviu, grybaus, uogaus arba riešutaus, 

toks turi būti dvare nubaustas 45 rykš-
I temis, ir, be to, atlikti pabaudą bažny- 
> čiai: prievolės duoti parapijos bažnyčiai 
! po tris svarus vaško.”

Kaimas skendo tamsoje. Liaudies švie- 
1 timo reikalai išnaudotojams visiškai ne

rūpėjo, Šiuo klausimu Trakų vaivadijos 
deputatas I.' Sivickis seime atvirai pa
reiškė:

, “Visuotinis švietimas ir mokslinimas 
i yta kenksmingas... Pakaks, jei prasčio- 
| kėliai'mokės skaityti ir jei nieko daugiąu 
' neskaitys, kaip tiktai maldaknyges...”

1812 metais, užpuldami Rusiją, į Lie- 
Į. tuvą įsiveržė Napoleono kariuomenė, 
i Prasidėjo Tėvynės karas su užsienio ag- 
i resoriais, kuriame aktyviai dalyvavo vi- 
; Bos tuometinės Rusijos/tautos, jų tarpe 
' h* lietuvių tauta. įvairiatautė prancūzų »

imperatoriaus armija greitai ėmė tirpti. 
Kareiviai, sprukę iš jos, bastėsi po kai
mus, plėšikavo, žudė. Apie Trakus vals
tiečiai, plėšikų teriojami, organizavosi 
ir gynėsi. Kova prieš prancūziškuosius 
okupantus susiliejo su valstiečių pasi
priešinimu ir prieš “savuosius” engėjus. 
Valstiečiai ne tik gynėsi nuo plėšikau
jančių kareivių antplūdžių, bet ir užpul
dinėjo dvarus, keršydami savo skriaudė
jams. Pabūgę dvarininkai bėgo į mies
tus. Tada Trakų apylinkės miškuose 
slapstėsi daugiau kaip tūkstantis ‘‘lygi
nusių svietą” valstiečių.

Trakiečiai ir vėliau nesitaikstė su po
nų priespauda. 1830-31 metų valstiečių 
sukilime aktyviai dalyvavo trakietis Si
monas Konarskis. Ji kovėsi Beloviežo 
giriose, vadovavo sukilėlių būriui Pane
rių kautynėse, kai buvo šturmuojamas 
Vilnius. Konarskis buvo caro valdžios 
suimtas ir nužudytas.

Adomas Mickevičius, sužavėtas vieno 
sukilimo dalyvio pasakojimu apie tai, 
kaip aštuoniasdešimt ginkluotų kirviais 
ir dakdais valstiečiu 1831 m. balandžio 
men. užėmė Trakus, parašė eilėraštį 
“Naktigultas.” Jame poetas pasakoja 
apie sukilėliu nakties poilsį prie Trakų 
ežerų.

Audringai vyko Trakų apylinkėse ir 
1863 metų sukilimas. Jame dalyvavo 
tūkstančiai, valstiečių, miškai slėpė di
delius būrius ginkluotų sukilėlių. Kai
muose nuolatos vykdavo susidūrimai su 
caro žandarais..

Rusijos liaudies didvyriška revoliuci
nė kova 1905-1907 metais sukėlė didelį 
atgarsį ir Lietuvoje. Kova apėmė visą 
buvusią Vainiaus guberniją, ji įsilieps
nojo ir Trakuose. Apskrityje plačiai pa
plito atsišaukimai, kuriuose liaudis bu
vo raginama nuversti kruvinąjį carinį re
žimą, likviduoti carinę žemėvaldą.. Vals
tiečiai buvo raginami neklausyti val
džios, nemokėti duoklių. Kaimuose ir 
miesteliuose vyko mitingai. Susibūrę 
valstiečiai keliuose valsčiuose išvaikė vie
tinę valdžią, masiškai puldinėjo dvarų 
pastatus, degino ponų miškus. 1905 m. 
lapkričio mėn. valstiečiai sunaikino gra
fo Tiškevičiaus dvarą. Subruzdėjo ir 
kariuomenės daliniai. Trakuose stovėju
sio Alytaus pulko vieno batalijono karei
viai atsisakė dalyvauti represijose prieš 
sukilusius valstiečius. Visos Rusijos 
streike 1905z metais dalyvavo ir Trakų 
apskrities gyventojai.

Įdomus faktas: 1905 m. spalio mėn. 
Lentvaryje lankėsi Feliksas Dzeržinskis. 
Jis čia slapstėsi po to, kai Vilniuje buvo 
suorganiavęs geležinkelininkų streiką.

1918-1919 metais Trakų darbo žmonės 
aktyviai dalyvavo kovoje už Tarybų val
džią Lietuvoje. Vadovaujami Komunis
tų partijos ir Laikinosios revoliucinės 
vyriausybės Vilniuje, jie sukilo prieš vo
kiškuosius okupantus, buržuazinę “tary
bą” ir lenkų kontrrvoliucines gaujas. 
1919 metų pradžioje Trakuose susikūrė 
Revoliucinis komitetas, įsigalėjo Tarybų 
valdžia. Sausio 31 d. Vilniuje įvykusia
me apskričių revoliucinių komitetų at
stovų suvažiavime dalyvavo ir Trakų ap
skrities atstovai. /

1920 metais Trakus, kaip ir visą Vil
niaus kraštą, okupavo buržuazinės Len
kijos kariuomenė.

Kova už tarybinę santvarką, už šviesią 
liaudies ateitį nenutrūko ir Lenkijos po
nų viešpatavimo metais, t

(Bus daugiau)

Paslaptis
(vertimas iš vok.)

O, nejaudinkit manęs! > 
Kam tos meiliškos svajonės? 
Lai džiaugsmai ir abejonės

Vien priklauso nuo širdies!
Ko man liūdna, nežinau,— 

Paslaptis tai ar apgaulė: 
Bet tą mielą, šviesią saulę

Vis per ašaras matau.
Kartais regis per sapnus 

Man taip linksma pasidaro, 
Bet linksmybę tuoj nuvaro

Skausmo debesys sraunus.
O, nejaudinkit manęs!

Kam tos meiliškos svajonės? 
Lai džiaugsmai ir abejonės

Vien priklauso nuo širdies!
Jonas Kaškaitis
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MONTELLO, MASS.
In '

Mar^r Tamulevičiene
Mirties tapo atskirta nuo mūsų sausio 31 d. 

Liūdime draugiškos moters. Amžina jai atmin
tis. Reiškiame gilią užuojautą velionės dukte
rims, Elzbietai Tamulevičiūtei, Amilijai David
son ir Albinai Miknis. ,

K. Kalvelienė J. Masteika
F. ir M. Markevičiai A. Kasparavičienė
F., ir K. Čereškai I. Glodenis
A. Kukaitienė E. Rendzevičienė
E. Zaleskaitė 1. Tenukas
M. Potsienė R. Alusevičienė
A. Chestnut A. Skirmonta
K. Ustupas G. Shimaitis
M. žaliukienė W. Kelley
B. Navickienė M. Gutauskienė
M. Benevičienė B. Erickson "
J. Stigienė T. Bartkus
E. Stepanauskienė P. ir O. Klimai
P. Sinkevičienė iš Midmi, Fla.

MIRUS
t

Mary Tamulevičietiei
Liūdime tavęs su ilgėsiu netekę tavęs, brangioji

Mamyte. Ilsėkis amžinai. Tavo dukterys—

Elzbieta Tarnuievičiūte
Amelia Davįdson

Albina Mįknis
—Brocktįn, Mass.

BROCKTON, MASS.
Mirė Marijona 
Tamulevičienė

Sausio 31 d. po ilgo sirgi
mo mirė Marijona Tamule- 
vičiėnė (Stoknaitė). Buvo 
pašarvota Yakavonio šer
meninėj, North Main gat
vėj. šermenyse buvo daug 
gražių gėlių Hr lankytojų. 
Palaidota vasario 3 d. lais
vai Melrose kapinėse, —J 
taip ji gyva' būdama' norė
jo. Už tai dukterinis kre
ditas, kad pildė motinos įsa
ką.

Velionė Tamulevičienė 
b u v o apsišvietusi, skaitė 
Laisvę, tur būt, nuo pat pra
džios. Buvo perskaičiusi ne
mažai moksliškų knygų. At
sinaujindama laikraščio 
prenumeratą, visuomet pa
aukodavo po dešimtinę. Pri
klausė prie Birutės pašalpi- 
nės draugijos ir Moterų 
.apšvietos klubo ir visuomet 
dalyvaudavo mūsų parengi
muose. ■

I f

Lietuvoje velionė paėjo iš 
Serginės kaimo, Plutiškės 
parapijos, Kapsuko (Mari
jampolės) rajono. Paliko 
liūdesy tris dukteris: Ame
lia ir jos vyrą Donald Devi- 
son, Needham, Mass.; Miss 
Elizabeth Tamulevich, Albi
na ir jos vyrą Vincent Mik- 
nis. Velionė čia su jais 
daikte gyveno. Ligoje ją la
bai gerai prižiūrėjpJ Paliko 
taipgi seserį Helen Rindze- 
vičienę ir daugiau giminių, 
draugų ir draugių.

Pete Bilkitis (Balkaitis) 
mirė vasario 5 d. Tai buvo 
čia pirmutinis automobilių 
mechanikas. Paliko liūdesy 
savo žmoną Julią (Juodai
tis), keturias dukteris ir 
jau daug metų sergančią 
savo žmonos motiną Juo- 
daitienę. Palaidotas su mi- 
šiomis vasario 8 d. Melrose 
kapinėse.

Daugiau apie mirtis
Gavau atvirutę nuo nor- 

woodieciu W. Žilaičių iš St. 
Petersburg, Fla. Rašo, kad 
suėjo mūsų Petrą Klimą. 
Sako, kad Petras džiaugia
si Floridos rojumi. Gerai, 
kad jis pabėgo iš šiaurės. 
Tegul pasiskaito, kiek mū
siškių tuo tarpu išmirė.

Vytautas Adom’aitis, gy
venęs ant Vine St., mirė 
gruodžio 9 d. Palaidotas 
Melrose kapinėse. Liko sū
nus Vito Adams ir jo šei
ma, Wellesley, Mass., ir 
brolis Stephan, su kuriuo 
kartu gyveno Montelloje.

Taipgi prieš Naujus me

tus mirė ^Elizabeth Bartke- 
vičienė. Liko vyras Anta
nas ir duktė. Buvo biznie
riai, laikė drabužių krautu
vę ant No. Main St.

Leon Letukas mirė sausio 
14 d. Palaidotas Melrose 
kapinėse. Liko duktė ir dvi 
anūkės.: ..

, Klement K. Varacius mi
rė sąusjolO d. Liko jo žmo
na ir trvs sūnūs.’• Visi trys 
išmokslinti, turi profesijas. 
Taipgi liko liūdesy duktė 
Mrs. Budreski.

Sausio .17 d. mirė Adomas 
Šimkus . Gyvenb pavienis. 
Palaidotas Melrose kapinė
se. Paliko brolį Praną ir 
mirusio brolio vaikus. Po 
laidotuvių duoti pietūs.

Sausio 26 d. Brocktono li
goninėje mirė Jonas And
riušis (Andrews). Pirmiau 
buvo gyvenęs anglies kasyk
lose Pennsylvanijoje. Pali
ko žmoną, ’ du sūnus, dvi 
dukteris ii} brolį Andrių 
Andriušį, Great Neck, N.Y.

Iš DARBO LAUKO
Čia daugiausia avalynės, 

batelių išdirbystės. Darbi
ninkai priklauso prie Bro
therhood unijos. Kontrak
tas; su fabrikantais pasibai
gė 1957 m. gruodžio 31 d. 
Unija pareikalavo pakėlimo 
darbininkams algų — die
niniams 10 centų į valandą, 
nuo šmotų dirbantiems 5%. 
Taipgi reikalavo, kad vi
siems būtų duodama po dvi 
savaites atostogų ir page
rinta sirgimų ir mirimų ap- 
drauda.

Unijos kainų komitetas 
pakėlimų kiekį atmetė. Da
bar pasidarė, kaip jie gadi
na, “deadlock.” Turėjo ke
letą mitingų, bet nepriėjo 
prie susitarimo. Tai pakvie
tė valstijos taikytoją Mr. 
John Cushman. Paskuti
niai pranešimai rodo, kad 
taikytojas palaiko fabrikų 
pusę. Darbininkai reika
lauja, kad ’algų pakėlimas 
įeitų galion nuo sausio 1 d.<»

Čia yra ir draubužių siu
vyklų. Darbai šlubuoja. 
Yra nemažai bedarbiu — 
daugiau, negu pernai šiuo 
laiku.

G. SKimaitis

Lewiston, Me.
Mirtis ir ligoniai

I 1

1958 m. vasario 4 d. C. 
M. G. ligoninėje mirė K. 
Balčiūnas, sulaukės 75 me- 
tu amžiaus. Namie reu
matizmu sirgo per 18 pas
kutinių metų. Gyvybė už
geso skausmuose.

Velionis per daugelį me
lu dirbo Androscoggin Di
vision 'Mill fabrike. Pri
klausė prie lietuviško klubo. 
Sveikas būdamas buvo ak
tyvus Baltramiejaus drau
gystės narys. Yra buvęs 
Gedimino draugystės, sekre
toriumi. 1

K. Balčiūnas buvo gimęs 
Triškių parapijoje 1884 m. 
kovo 1 d. Dar Lietuvoje bū
damas apsivedė, ir. atvyko 
Amerikon . ’Čia jiems gimė 
sūnus ir dukra. Sūnus mi
rė. O dukra Sophie išaugo 
į merginą ir. ištekėjo. Dirb-. 
dama fabrike, prižiūrėjo 
Sergantį tėvelį. '
/ Kazimieras buvo apste 
Švietęs žmogus, skaitė kny
gas ir laikrą^čųjs.(. .Jo.drau- lį / 'l ,1.1 !l ž h.-IUl.Wl I t ...

gas J. Vaišvyjd atnešdavo 
jam Laisvę, ir/kai kada sa
vo automobiliumi pevežio- 
davo ligonį. Fortin koply
čioje prie karsto Vaišvyla 
pasakė kalbą apie velionio 
kančias. Vičnųolikoje au
tomobilių žmonės palydėjo 
velioni i Gradelawn Memo
rial Park kapines Auburne. 
Grabą nešė MJ feyronas, A. 
Ausikaitis, šilaikis, F. 
Nor butas, C. Caldwell ir J. 
Apšega.

Šioje šalyje velionis išgy
veno apie 50 metų. Beje, 
Kazio žmona mirė seniai.

lankiau J. Kanišauską. Jiš 
labai serga. Jo dukterys tė
velį prižiūri.

Kitame kambaryje su ra
tais kėdėje sėdi gibsuota 
koja jaunas vyras, F. Šim
kūnas. Griūdamas ant le
do susijąužė blauzdikaulį.

Abiem linkiu greito pą4 
sveikimo. P. Petrov >.

t Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai

♦

Gerinkime ir Platinkime

LAISVE
Laisvė yra leidžiama du kartu į savaitę

Išeina antradieniais ir penktadieniais
Laisves kaina Jungtinėse Valstijose

$9.00 Metams, $5.00 Pusei Metų

Kanadoje $10.00 metams
Lietuvoje $12.00 metams

Pavienė kopija 10 centų

Suretinus Laisvės išleidimą, visas Laisvės personalas 
. rūpinasi jos gerinimu bei tobulinimu literatūriniai ir 

technikiniai. Prašome bendradarbių padėti mums šiuo 
atžvilgiu, suteikiant gerų informacijų iš lietuvių judė
jimo šioje šalyje ’ir kitais įdomiais klausimais.

Darbuokimės Platinimu Laisvės
širdingai dėkojame ilgamečiams Laisvės platintojams 
ir maloniai prašome visų dabar juo’labiau darbuotis 
jos platinimu. Dabar Laisve išeina didesnė puslapiais 
ir turtingesne raštais. Ji bus skaitytojų namuose veid
rodis svarbiųjų pasaulinių įvykių. Pasirūpinkim, kad 
ji pasiektų kuo daugiausia namų.

Rūpinkimės Laisves Išlaikymu
Prašome kolonijų veikėjų visur rūgintis Laisvės Klai
kynių. Prašome ruošti pramogas, kur galima ant di
desnės skalės, o kur negalima turėti didesnių paren
gimų rengiate ir mažesnius. Visi žinome, kad prie da
bartinės brangenybės, kad ir suretinus Laisvės išleidi
mą, finansine parama reikia rūpintis. Rūpinkimės ir 
darbuokimės, kad Laisvė gyvuotų.

Laisvė Eina Į Lietuvą
Laisvės kaina Į Lietuvą dabar tik $12 metams. Gi kul
tūriniams santykiams pagerėjus ta’’p Amerikos ir So 
vietų Sąjungos, laikraščių persiuntimas eis reguliariai. 
Tad užsakykite Laisvo savo giminėms ar draugams 
į Lietuvą,

PORTORIKIEČIAI
Trenton, N. J. — 1957 

metais New Jersey valsti
joje farmeriai buvo pasi- 
samdę įvairiems darbams 
11,000 portorikiečių. 1958 
metais, numatoma, bus 
samdoma virš 15,000 porto- 
rikiečių0

i

Laisvės antrašas t
LAISVĖ

110-12 Atlantic Avė 
Richmond Hill 19, N.

4p ii s L Laisvė (Liberty) Penktad., ■vasario (Feb.) 14, 195^



BALTIMORE, MD.
Kas planuojama veikti?
LLD 25 kuopos susirinki

mas, įvykęs Workmen’s 
Hall, davė geras pasekmes. 
Tiktai, žinoma, reikės dar
bo įdėti pravedimui nutaria 
mų gyven'iman.

Kuopos nariai likosi pa
tenkinti “Laisvės” šėrinin- 
kų nutarimu leisti laikraštį 
du kartus į savaitę. Bet 
suprasdami, jog ir ant to
liau finansinė pagalba 
“Laisvei” bus reikalinga, 
nutarėme rengti “Laisvės” 
naudai pikniką birželio 1 d. 
National Slovak parke. 
Tam darbui išrinkta gera 
komisija. Jon įeina P. Pa- 
serskis, A. Žemaitis, J. Bal
sys, J. Stanys, J. Deltuva, 

• K. Lopata, O. Kučiauskai- 
tė.

Nutarta ruošti pavasarinį 
parengimą, kurio pelnas eis 
kuopos išlaidų padengimui. 
Apie tai bus pranešta vė
liau.

Nepalikta neprisiminus 
ir mūsų veterano veikėjo 
iLeono Prūseikos. Kaip ži
nia, jis yra sunkiai susir
gęs. Nutarta pasiųsti jam 
pasveikinimą ne tik žodžiu, 
bet ir parama. Tam tiks
lui iš kuopos paaukota pen
ki doleriai. Draugai J. Del
tuva ir P. Paserskis aukojo 
po du dolerius. Po vieną 
dolerį: K.* Lopata, A. Že
maitis, J. Stanys. Susida
rė dvylika dolerių. Tai gra
ži parama.

Taipgi trys nariai užsi
mokėjo savo narines duok
les į Draugiją. Jauku buvo 
skaityti d. V. Stankevičiaus 
laišką, kuriame jis sako, 
kad jis pilnai mintimis gy
vena su mumis, gyvai dė- 
misi mūsų miesto gyvenimo 
eiga. Todėl visi susirinku
sieji nariai tariame jam 
ačiū ir sakome: Iki pasi
matymo “Laisvės” piknike!

Daug kalbėta mūsų Lie
tuvių Literatūros Draugi
jos reikalu. Kiekvienam pa
tiko raštai, paskutiniu lai
ku tilpę spaudoje apie Lie
tuvos žmonių sunkias - ko
vas su banditais Alytaus 
apylinkėje. Paėmus kana
diečių delegacijos kelionės 
įspūdžius Lietuvoje ir dar 
pridėjus daugiau iš dabar
tinės Lietuvos kultūrinio 
gyvenimo, mums atrodo, 
susidarytų įdomi, ir naudin
ga knyga. Būtų įdomu pa
tiems pasiskaityti ir parda
vinėti kitiems.

Ką manote, Cen t r i n i s 
Komitetas?

Sekantis kuopos susirin
kimas įvyks kovo 8 d. toje 
pačioje vietoje . Lai jis irgi 
būna sėkmingas! Tik, drau
gai, nepamirškite jį pada- 

^ryti tokiu! Sekretore

NUOŠIRDI PADĖKA
Nors sunku tarti žodį, nes 

tai skaudus prisiminimas, 
bet jis liktų dar skaudes
nių, jeigu nebūtų padėkota 
tiems draugams ir drau
gėms, kurie pagal išgalę 
bandė pagelbėti šeimai lai
ke tragišoks mirties mūsų 
mylimosios dukrelės Dianos 
Žemaitytės 1958 metų sau
sio 16 d.

Teikėte, draugės ir drau
gai, pagalbą taip, kaip su
pratote, kas gėlėmis, kurių 
buvo labai daug, kas mišio- 
mis, kurių irgi buvo daug, 
pareiškimu užuojautos per 
spaudą. Ačiū Laisvės per
sonalui bei vietiniams ko
respondentams, taipgi gra- 
boriui Ch. W. Kuchauskui 
ir jo žmonai Mary už tokį 
duosnų užjautimą šermeny
se ir laidotuvių laikotarpy
je. Visiems nuoširdžiausias 
ačiū.

Antanas ir Ona Žemaičiai

Worcester, Mass.
Aido Choras turėjo 

metinį banketą
Vasario 9 d. įvyko meti

nis Aido Choro banketas. 
Tai buvo dienos laiku pie
tūs. Nepaisant, kad žiau
riai šaltas ir vėjuotas oras 
buvo, publikos sus i r i n k o 
virš šimto. Tai buvo dainos 
mylėtojai. Skanius pietus 
pasivalgius, jau po 2 valan
dos, M. Sukackienė, toji 
nuolatinė Aido Choro pa
rengimuose pirmininkauto- 
ja, paprašė ramumo, pra
nešdama, kokia dainų pro
grama prasidės. Mišrus Ai
do Choras, vadovybėje Jono

Cleveland. Ohio
Milijonierių nereikia, 

sako dvasiškis
Rabinas, kalbėdamas Tė

vų ir motinų klubui,' pasi
statė klausimą: 'ar ateinan
ti laikai bus geri kūdikių 
auklėjimui, ir kokia galės 
būti jų ateitis, ir išaiškino, 
kad galėsianti būti gera ir 
maloni kūdikių auklėjimo 
ateitis. Su Tarybų Sąjun
ga būsią galima lengvai su
sitaikinti, tik reikia noro iš 
abiejų pusių. Bus susitar
ta, skirtumai bus išrišti 
taikiu būdu, darant nusilei
dimų vieni kitiems. O ki
taip ir būti negali, nes 
branduolinis karas sunai
kins visus, jeigu taika ne
bus įvykdyta. Ekonominė 
kova taigi bus išrišta nusi
leidimais vieni kitiems ir 
susitarimais.

Kalbėdamas apie ateitį, 
Dr. Silver sakė: Niekas tik
rai negali pasakyti, ką ga
lės atnešti branoduolių ir 
erdvių gadynė. Bet taikus 
sugyvenimas apsaugos nuo 
nedarbo, nedateklių, ligų, 
bus mažiau išnaudojimo ir 
daugiau bus poilsio. Atei
ties draugijai nereikės mili
jonierių, ir galimas daik
tas, kad jų n e t o 1 e r uos. 
Mokslas bus didžiausias 
turtas ir pajėga. Šių dienų 
realus klausimas privalo 
būti, kaip sudaryti geresnį 
pasaulį, kuriame būtų gali
ma išauklėti geresnę gent- 
kartę.

Raktas į ateiti gludi ap
rūpinime vaikų atitinkamu 
darbu, išmokslinimu gerbti 
mokslą, discipliną ir pasi- 

i tikti negerovę, nesmagu-
mus.

Taip mokė rabinas Silver 
tėvus ir motinas susirūpin- 

Dirvelio, akompanuojant H. tį vaikų ateitimi. J.N.S.
Smith pianu, per du išstoji
mu skambiai kiekvieną dai
ną padainavo; audringais 
aplodismentais klausytojai 
palydėjo. Galima sakyti, 
kad Aidas tikrai meistriš
kai dainuoja, — tik klausy
kis ir gėrėkis.

Soprano solo, pirmu sy
kiu, tris dainas gražiai pa
dainavo Irena Janulienė 
(Nakrašiūtė). Jonas Saba
liauskas, tenoras, dainavo 
solo. Jo aukštą balsą gali 
girdėti bile kur salėje bū
damas.

Po programos dauguma 
sveikino ir pagyrimus teikė 
dainininkams ir choro mo
kytojui Jonui Dirveliui.

D. J.

NEW YORKAS. — New 
York - New Haven - Hart
ford geležinkelio kompanija 
sako, kad 1957 metais ji tu
rėjo $2,363,000 nuostolių.

į Chicago, 111.
IŠ ŽAGARIEČIŲ KLUBO 

VEIKLOS
Klubo metinis susirinki

mas įvyko sausio 26 d. Ve- 
geliausko salėje, 4500 So. 
Talman Avė. Klubo valdy
ba 1958 metams užėmė vie
tas: pirm. V. Kriščiūnas, 
vice pirm. J. Adomaitis, nu
tarimų rašt. J. Keturakis, 
fin. rašt. K. Kazlauskas, 
iždininkas J. Vebell, iždo 
globėja Mrs. M. Masiulis, 
koresp. J. Gelgaudas.

Komisijų raportai: už pa
rengimo komisijos raportą 
iš atsibuvusio vakaro sau
sio 11-tos Vengeliausko sa
lėje išdavė J. Adomaitis. 
Pelno liko $85.25. Rapor
tas priimtas. Vakare buvo 
trumpa programa, kurią 
atliko Ex Mainierių choras. 
Knygų peržiūrėjimo komi
sijos raportą išdavė J. 
Didžgalvis.

Rochester, N. Y.
Ir vėl mirtis

Vasario 3 dieną mirė Ka
zimieras Gužauskas, mirė 
nuo širdies smūgio. Paliko 
liūdesy sayo mylimą žmo
ną Agniešką, sūnų Viktorą,, 
marčią, du anūkus ir daug 
giminių'* ir draugų. Velio
nis buvo gimęs Lietuvoje, 
Kauno gubernijoje, Leižu- 
vos parapijoje. Į šią šalį 
atvyko 1910 metais ir visą 
laiką išgyveno Rochestery- 
je. Apsivedė su Agnieška 
Geležinaite, išaugino sūnų 
ir išleido jį į mokslus.

Velionis Gužauskas buvo 
laisvų pažiūrų. Per ilgus 
metus buvo Laisvės skaity- 
to jas. Priklausė Gedimino 
draugijai ir buvo jos pirmi
ninku, raštininku, direkto
riumi. Priklausė prie vyrų 
pilietiško klubo. Visada rė
mė darbo klasės reikalus, 
kiek galėdamas. Jo žmona 
priklauso prie Moterų klu
bo. Šermenys buvo pas gra- 
borių G. Savage. Jo karstą 
puošė daug gelių nuo orga
nizacijų, giminių, draugų 
ir kaimynų. Į kapines lydė
jo daug palydovų. Palaido
tas laisvai White Haven 
kapinėse. Visi palydovai bu
vo užkviesti j Gedimino sve
tainę ir pavaišinti skaniais 
valgiais ir kava. L. B.

ŠIRDINGA PADĖKA
Širdingai dėkojame vi

siems už gėles ir visokį pa
tarnavimą mūsų mylimo 

j vyro ir tėvo šermenyse, kas 
| mums suteikė daug sura- 
i minimo šioje liūdesio valan- 
I do j e. Didelis ačiū grabo- 
riui G. Savage už taip ma
lonų patarnavimą ir vi
siems draugams ir drau
gėms ir draugams ir paly- 

' dovanas.
Žmona
Agnieška Guzauskiene 

Sūnus 
Viktoras

Marti ir anūkai 
Guzauskai

Skaitytoju Balsai
WORCESTER. MASS.1

Bangkokas, Thailand.
Atvyko Amerikos naujas 
ambasadorius-.A. Johnson.

Pirmiau jis ambasadoriaus 
pareigas ėja Čechoslovaki- 
joje.

ROCHESTER, N. Y.

MIRUS

Kazimierui Gužauskui
Reiškiame gilią užuojautą velionio žmonai Ag
nieškai Gužauskiehei, sūnui Viktorui, marčiai, 
anūkams ir visiems giminėms. Linkime kant

riai pernešti liūdesį šioje valandoje.

F. J. Konteniai A. L. B-ekesiai
A. Duobienė P. O. Malinauskai
E. Duobienė G. N. Švedai |
M. Bonikat V. J. Greibiai $
V. Bullienė P. K. Anderson
F. O. Gričiai A. Galinaitienė
F. P. Gričiai P. Baltakienė |
E. P. Čereškai J. S. Vaivadai g
K. Žemaitienė J. O. Miller |
J. G. Labeikiai V. O. Bačiuliai ;1 M
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1957 metais klubo turtas 
paaugo $270.30. Dabar 
klubo turtas $9,92Q.O3. Na
rių gerame stovyje yra 214. 
1957 metais mirė 8 nariai.

Klubas, mirus gerame 
stovyje esančiam nariui, 
nuperka už $15.00 gėlių 
vainiką ir išmoka $50.00 
pomirtinės.

Metinis mokestis yra 
$1.20. Klubiečiai draugiš
kai sugyvena. Geram lie
tuviui yra verta būti šio. 
klubo nariu.

Susirinkimai laikomi kas 
ketvirtą sekmadienį kiek
vieno mėnesio,. Vengeliaus
ko salėje, 4500 So. Talman 
Ave., 1 vai. popiet.

Skaitytas laiškas nuo Lie
tuvių Moterų Lygos, kvie
čiantis dalyvauti paminėji
me 25 metų Lygos gyvavi
mo, vasario 23 d., Lietuvių 
auditorijoje. Laiškas pri
imtas ir nutarta dalyvauti.

Koresp. J. Gelgaudas

Waterbury, Conn.
Nedarbas plečiasi

Čionai yra didžiausia mi- 
singio ir žalvario išdirbystė 
pasaulyje. Čia veikia trys 
didžiausios tos išdirbystės 
pasaulyje kompanijos : 
American Brass & Copper 
Co., Scovill Bras & Copper 
Co. ir Chase Brass & Cop
per Co. Kitos yra mažes
nės.

Per paskutinius kelerius 
pokario metus dirbo gana 
gerai, tik, žinoma, dieną ki
tą, kai sušlubuodavo. Tik 
retai kada atleisdavo darbi
ninkus iš darbo, o jeigu ir 
atleisdavo, tai tiktai trum
pam laikui, ir greit vėl pa
šaukdavo į darbą. Dabar, 
apie metai laiko, pradėjo 
vis po daugiau ir daugiau 
darbi ninku atleidinėti iš 
darbo, po 20-30 antsyk ir 
net didesnėmis grupėmis. 
Štai American Brass & 
Copper Co. antsyk atleido 
80 darbininkų. Atleidinėja 
darbininkus ir Scovill kom
panija, bet ne tokiomis di
delėmis grupėmis. Pasili
kusieji darbininkai dirba 
tik po keturias dienas sa
vaitėje. Chase Brass & 
Copper Co. 1959 metų pir
mą dieną paleido 700 darbi
ninkų ir uždarė vieną de- 
partmentą..

Naujų metų dieną ryti
nis laikraštis “Waterbury 
Republican” ir miesto ma
joras! Šneideris apgailestavo 
tuos 700 darbininkų, iš
stumtų į bedarbių eiles, ne
tiesioginiai apkaltino kom
paniją. Rodos, majoras tu
rėtų suprasti, kad kompani
ja yra suorganizuota ne dėl 
darbininkų meilės, o dėl 
pelno. Dzūko vaikas

Netinkamas [parodymas
Vasario 4 d. Laisvės lai

doje editorialę “Pas jųOs ir 
pas muš” parodom^, kaip 
Omahos vyskupas Bergen 
apkrovė $20,000 suma lie-r 
tuvius suaukoti .per trėjus 
metus mokyklos,. patąisy- 
mui. Ir analizuojama,Mkaip 
mūsiškiai dėl suretinimo 
Laisves išleidimo diskusijo
se išsireiškė, kad reikia ma
žinti aukų reikalą. Reiškia, 
Laisvės redaktoriam jau 
patinka vyskupo Bergeno 
metodas, o tų draugų išsi
reiškimas, kad reikia ma
žinti aukų reikalą, nepatin
ka. Galima surasti ir dar 
žiauresnių kunigijos žmo
nių aukų lupimu negu vys
kupo Bergeno, bet tai ne 
p a ž a n giečiams pavyzdys. 
Argi tai mums pritinka sei
zes varvinti, kad vyskupas 
Bergenas turi tiek galios 
taip gausiai aukų užsisaky
ti nuo savo tikinčiųjų?

Taipgi nereikėtų taip nu
smailinti, kad spaudai pa
laikyti paprašoma dolerio 
kito aukų. O kur jau tas 
maldavimas pat r i o t ų bei 
prietelių klubui po $50 ar 
po $25 į metus laiko, arba 
kiek, metų turi amžiaus, 
tiek ir dolerių aukoti yra 
garbinga, —r kuo stambesnė 
auka, tuo juodesnėmis rai
dėmis vardų litanija Lais
vėj užpildyta. Ir dėl to vis- 
vien priėjo prie to, kad 
Laisvę reikėjo suretinti, 
vietoje suvienyti su Vilni
mi. Ir kaip toliau? D. J.

Red. •
prasti (mes tiesiog' nesu
prantame, ką D. J’ šiuo ra
šiniu nori pasakyti. Edito-

■ riale, kurį jis mini, mes bu
vome priminę tai, kaip ka
talikų dvasininkija apdeda 
didžiuliais mokesčiais para-| 
pi j onus. Pas pažangiuosius i 
žmones to nėra ir, žinoma, 
negali būti. Mes niekur ne
sakėme, kaip D. J. mums 
primeta, būk “Laisvės re
daktoriams jau patinka 
vyskupo Bergeno metodas.” 
Kodėl D. J. šitaip rašo, ko
dėl jis nori savo žodžius įdė
ti į kitų žmonių burną, mes 
nežinome.

Mes rašėme, rašome ir 
rašysime tą būtent tiesą: 
nei vienas Amerikoje išei- 
dinėjąs pažangus laikraštis 
be skaitytojų talkos, be vi
suomenės aukų negalėjo ei
ti ir, galimas daiktas, ne 
tuoj galės. Bet tos aukos 
yra duodamos savanoriai, 
kas po kiek gali ir kada 
gali.

Dėl to, kad Laisvė turėy 
jo ir turi gerų, susipratusių 
ir duosnių prietelių, ji ga
lėjo eiti, per arti 47 metus. 
Ji žada ’eiti ir toliau, nes 
tūkstančiai jos skaitytojų 
to pageidauja. Ir jų pagei
davimas nėra pagrįstas tuš
čiu žodžiu: jie prisideda, 
kiek galėdami, su auka, kad 
laikraštis galėtų eiti.

KAS ČIA KALBA?
Nugi, baisiai įdomios Knygos, kurias pradėjęs skaityti,, (Skaitysi ne
atsikvėpdamas iki' galo ... kūrios parduodamos visai žmoniška kai
na . . .✓kurios eina ir j Lietuvą ir ta pačia kaina—tik 5 doleriai 
až visas 4 knygas! 4 ,(Ęiurie siųsi|ę. j Lietuvą,, atsiųskite mumjs 
adresą.) i

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

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

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

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sako: tik 
mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios dalies darbus, 
vargu, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautini 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, III.

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

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

Amerikos Demokratijos Steigėjai

Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais. 
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaįzdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 820, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymTiusių Lietuvos patriotų. Parašė 
Ori Petriką, puslapių-320,'kaina'$P.5&DABAR.TIK $1

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Paraše Prof. Pakartais, puslapių' 320, x 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.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margerk. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
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 kalboje 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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DABAR LAIKAS SIŲSTI DOVANŲ PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS 
VĖLOKO PROGA

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

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

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

Mes esame gavę nuo Intourist iš Maskvos oficialų leidimą siųsti pakus tiesiai j visas USSR respublikas.
JŪS GALIME SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS

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

patogumui skydai yra atidaryti sekamose vietose:
900 Literary Road 11339 Jos. Campau 632 W. Girard Ave.
Cleveland 13, Ohio Detroit 12, Mich. Philadelphia 23, Pa.
Tel. TOwer 1-1461 Tel. TOwnsend 9-3980 Tel. WAI hut 5-8878



BINGHAMTON, N. Y.
1

Milai s

ANTANUI BAGDONUIĮ

B Kciškiam-e nuoširdžią užuojautą velionio žmonai 
Tillie, artimiems giminėms pusbroliui Juozui 
Matuliui ir jo šeimai, sūnui John, dukroms ir 
žentui, Mr. ir Mrs. Marvin Lindley ir Mrs. 
Josephine Johnson.
J. ir A. Žemaičiai B. Zmitraitė
M. Simonaitis V. Zmit-Millor
V. Kapičiauskienė Eva Čekana'uskienė
Adelė Kumpan J. ir N. Kaminskai
H. Žukienė P. ir K. Juozapaičiai
M. Kazlauskienė A. ir J. K. Navalinskai
Ona Willus Iz. ir Helen Vėžiai
L. Mainionienė Paul Mikolajūnas
Ig. ir M. Liužinai J. ir K. Vaičekauskai
L. ir U. Simoliūnai

Baltimore, Md.
Serga Frances Deltuviene 1
Sausio 28 d. Frances Del-; A f*L •! • 

tuvieną buvo pasidavusi Ii-j AlflO LDOrO VClKlDiaS 
goninėn ištyrimui savo Ii-! , .......

. ...,i -i - i Sausio 3,1 d. visi chorieeiaigos. Mane, gal reikes ope- . . , . ,
raciją daryti. Po ilgų tyri-' „ing.ai m„-|(inosj žiu n -u 
nių ir nuotraukų gydytojai! dainiJ. ..Valio mūsu • 
operaciją atidėjo. Grįžo na-|];ams”, “Jūra” “Ryg 
mo ir dabar vaistų pagalba : (Įa

DIDYSIS NEW YORK AS

svote- 
dun - 

, Dainos labai gražios ir 
gydosi. , choriečiai labai stengiasi ge-

‘ Frances Deltuvienė yra ra i jas išmokti, kad reikalui 
žmona. J. Deltuvos. Jiedu ' pasitaikius gražiai sudainuo- 
gyvena po num. 1505 Knecht tu•
Ave. Tai progresyviška šei-, Laike pertraukos M. Tame- 
ma. Daug kuo paremia dar- Jiene paprašė ją atleisti iš fi- 
binink'ška veikla.

Draugė Frances Deltu
vienė yra viena iš geriausių 
gaspadinių parengimuose.

Linkiu draugei greitai ir 
pilnai pasveikti ir grįžti vėl 
bendrai darbuotis progre- 
sy vėse o r gan i zaci j o se.

P. Paserskis

įvairios Žinios
TAR. SĄJUNGA TURI 
SAULINĘ BATARĖJĄ
1 xmdonas. — M a s k v o s 

radijas pranešė, kad Lenin
grade Fiz kos -Technologi- 
Institutas išrado • batarėją, 
(akumuliatorių), kurią pri

MASKVOS MOKYKLA 
.KVIEČIA BENDRAUTI

tarėja tinkama radijo apa
ratams, kur negali gauti 
elektros jėgos.

New Yorkas. — Maskvos 
Universitetas užkvietė Ko
lumbijos Kolegiją į abiejų 
šalių bendradarb;a v i m a. 
Siūlo, anart mokslinio bend
radarbiavimo, kad būtų 
draugiškos lenktynės tarų 
kumštininkų, b ė g i k ų ir 
dviratininkų.

į r-ansų sekretorės, nusprendė, 
! kad nestipri .sveikata gal neleis 
tas pareigas eiti.. P. Grabaus
kas išrinktas. f. sekretorium 
iždininku. V. Bankus užėmė 
Grabausko vietą kai]) vice
prezidentas.

Linkiu choro valdybai gra
žioje santaikoje ir sutartinai 
darbuotis choro gerovei.

Baigus pamokas M. Stens- 
ler pridavė komiteto nariams 
knygeles — ištrauką iš “Kor- 
nevilio varpai.” Prašė peržiū
rėti ir duoti savo nuomonę,pa
tarimų, gal kur reikia kas iš
imti ar dapildyti. Lauksime 
rezultatų.

ši ištrauga bus pastatyta 
| choro jubiliejiniame koncerte,

Detroit, Mich.
Lietuviai, dalyvaukite!
Vasario 23 d. įvyks nepa

prasta Detroito žmonių su
eiga pagerbimui ir paminė
jimui didžiųjų amerikiečių: 
Geoige Washington©, Abra-j|<urįs jVyiis jau gegužės 4 d 
ham Lincolno, Frederick į jjberhv Auditorijoje, 
Douglass ii* kitų. Sueigą j 
ruošia Freedom and Friend- i 
-ship komitetas. Įvyks Free
dom House salėje, 6331 /''ii rN i i • • -•

Choro korespondetas

Valstija ateina 
miestui talkon

New Yorko miestas atsidū
rė bėdoje mokyklų r e i k a 1 e 
New Yorko valstijos Apšvie
tus departments atėjo miestui 
i talką. Atvyko i New Yorką 
!)]• James Alien, apšvietos 
reikalais vekejas. Jis apžiūrė
jo Junior High School Broofc- 
lyne, kurią vandalai labai su- 
koneveikė.

Policlija areštavo G. Cook, 
18 metų mokinį, kuris savo 
darbo bombą (vabzdžio ga
las pripildytas parako ir 
degtas) buvo įmetęs į P. 
No. 125, Woodside miesto
lyje. Jis peleistas po $5,000 
kaucijos.

Walden mokykloje prie 
88th St., apie 250 jaunuolių, 
nuo 14 iki 17 metų amžiaus, 
laikė konferenciją. Jie buvo 
iš apie 30 viešųjų ir parapiji
nių mokyklų. Priėmė rezoliu
ciją, kad New Yorko miesto 
Apšvietos v e d*ė j a i perdėjo 
žinias apie mokyklų padėtį ir 
kad neteisingai elgiasi taif 
masiniai mesdami mokinius 
laukan.

Plėšimai - užpuolimai
Du revolveriais ginkluoti 

plėšikai pačiupo iš Miss Gla
mor Coat Co. $5,000 pnigais. 
Pinigai buvo iš banko parneš
ti išmokėti darbininkams al-

pa

rt a-

(Tąsa iš pirmo pusi.) r * 
tarpu tarpe jų eina labai 
gyvas ir įdomus spėjimo lo
šimas. Vieni sako, kad mū
sų ekonomika atsigriebs ne
užilgo, o kiti teigia,' kad 
gal tiktai i pabaigą šių me
tų.

Tuo tarpu jau visi penki
‘Gražiai apsirengęs plėšikas į mibjonai darbininkų vaikš- 

atėjo i Manufacturers Trust tinėja Amerikos miestų 
Co. banką prie 3rd Avė.ir gatvėmis be darbo.
155th St., pasigrobė apie 12 
metų mergaitę ir pareikalavo 
i.i banko vedėjo, kad jis į 
maišus sudėtų 1 12,440. Taip
gi ir vieną moterį 
manadžeriui padėti 
darbą. Jis grūmojo, kad nu
šaus tą mergaitę jeigu jam 
nebus duoti pinigai.

Kada pinigai buvo 
tai jis, mergaitė ir viena mo
teris, kuri jam

Kapitalistams įdomus 
žaislas, o darbininkams di
džiausia nelaimė.

privelto 
atlikti Taigi, Chruščiovas, pa

sak Naujienų redaktoriaus, 
padarė didelę klaidą; kad 
viename pobūvyje Maskvo
je pasiūlė britams diploma
tams pasirašyti nepuolimo 

shop- sutartį. Girdi, su tuo pasiū- 
piug bag”, išėjo. Visi kažkur lymu “jis turėjo įsakyti 
dingo. Liko ta moteris, kur! i Bulganinui arba Mikojanui 

manadžeriui gelbėjo pinigus oficialiai kreiptis į Londo-
- ' 1 ■ “Ka- nes> suprantama,

da pamačiau pas jį revolved, Maskvos ba"kiete dalyvau-

surteti,

davė

sudėti j maišą. Ji sako: “Ka- ną”, nes, suprantama.

dariau, ką jis man liepė”.

TRYS SUŽEISTI GASO
SPROGIME

• jan tieji diplomatai neturė
jo teisės ir negalėjo pasira- 
Į syti jokios, sutarties!

Betgi tasai Bulganinaįs 
jau nebe vienu, bet keliais

SIŪĘO DARYTI IRAKO 
IR JORDANO VIENYBĘ
Amanas, Jordanas.—Va

karų diplomatai s’ūlo, kad 
Irako ir Jordano arabu ka
ralystės susivienytų. Jie ti
ki, kad tas atitrauktų kai 
kurias arabų valstybes, ku- 

. rios nori dėtis prie Jungti
nės Arabų Respublikos.

ATLEIDO DARBININKU. / * i
Toledo. Ohio. — Libbey- į 

Owens-Ford Glass Co. at-1 
leido iš darbo 600 darbinin
kų. Kompanijos preziden
tas C. Davis sako, kad, su
mažėjus automobilių gamy
bai, sumažėjo ir nesprogs-

AREŠTAVO PLĖŠIKUS
Miami, Fla. — Pustuzinis 

FBI agentu viename vieš
butyje užkluno tris plėši
kus. kurie buvo pačiupę 
$20.300. Jie apipiešė Colo
nial Trust Co. banką Wa
terbury, Conn. Suimti M. 
Gule. G. Wallace ir M. Ber- 
bardi. Jie visi jauni. Pas 
juos rado $16.000. Kitus jau 
spėjo praleisti.

Chene Street
2:30 v. popiet. Kalbėtojais

ir

SUSIŽEIDĖ PETRAS 
VIšNIAUSKAS

Trečiadienį darbe Viš-
bus Stanley Nowak ir Rev. niauskas susižeidė veidą

Nuvežtas į Wyckoff ligoni- 
inę. Atlikta reikalinga žaiz- 

kviečiami De-!dll operacija ir jis dabar

Charles A. Hill. Bus ii 
puiki meninė programa.

Širdingai ] 
troito lietuviai šiame sam-į randasi ligoninėje. Jo žmo- 
būryje skaitlingai daly vau-|na; _PLanesdąma__^šią žinią, 
ti. Koresp.

Šaltyje dainavo 
gatvėje nuogas

i sakė, kad gal Višniauskas 
‘ turės išbūti ligoninėje apie 
| savaitę.

Jau išvijo 700 mokiniu
Pusė po trečios valandos' 

dieną, ant Third Ave., žmo- Į 
nes matė “komediją”. Apie 
50 metų amžiaus, visai nuo-

Boring, Ine., 
sunkvežimiui ir pr’etaisams atvejais tokį pasiūlymą yra 
sustojus ant Main St., neto- Padaręs ip 
Ii Sanford Ave., įvyko gazo Washingtonui. 
sprogimas. Minima kompa-;čiui tai dar nežinoma? 
nija dirbo dėl Edison Co. I Antra, Naujienų redakto- 
Sprogo gazo įrengimai. rjus negali nežinoti,kad tud 
Trys darbininkai suže sti. pasakymu Chruščiovas tu- 
Visųje.t apylinkėje išbyrėjo rėjo. mintyje ne ten ant vie
numų langai.

padaręs ir Londonui ir 
Ar Grigai-Per dažnai Įprato 

plėšikai Į krautuvę
Wine & Liquor krautuvė 

prie 109th St. buvo jau 11 
k a r t ų apiplėšta, šeštadienį, 
savininkui Feldmanui esant 
krautuvėje, įėjo jaunuolis, 
parodė revolverį ir atkišęs 
maišą įsakė sudėti pinigus.

Feldman iš registerio išėmė 
ir sumetė į maišą apie $200. 
Kartu užklausė: “Visų nori?”

— Visus ir tuos, kuriuos 
dar'turi kišenėje! — atsake 
plėšikas.
• čia Feldman pasinaudojo 
proga, iš kišenės išsitraukė 
revolveią ir plėšiką peršovė Į 
pilvą. Plėšikas išbėgo lauko 
pusėn, bet parvirto netolimo 
namo koridoriuje. Suimtas. 
Pasirodė esąs, Tom Bridges, i

metų, iš Bronx.

Trys darbininkai

; tos esančius britus, bet 
.Londono valdžią.

WASHINGTONAS.—Kai j Jeigu ’ nė to menševikų 
kurie ekonomistai mano,] orakulas nežino, tai ar ga- 
kad Amerikoje nedarbas ne- Įima stebėt:s iš to, kad jis 
trukus sumažės. nieko nenusjmano apie visą 

pasaulinę padėtį, ir todėl 
visuomet svietą juokina sa
vo kvailomis pranašystė
mis?Paieškau savo brolio Aleksiaus 

šimansko, kilusio iš Bagdoniškių 
kaimo, Stakliškių - Jozno apylinkės. 
Prašau brolio atrašyt man laišką 
šiuo antrašu- M. Ptašnikiene, Užu
guosčio paštas, Jcžno rajonas, Lith
uania, USSR.

KATMANDU, Nepalas.— 
Nepalo karalius Mahendra 
priėmė Tarybų Sąjungos 
pakvietimą ir vyks į Mask
vą. * • J

ANGLAI IR KARAS
Ixmdonas. — Anglijos 

kariniai komandieriai ma-H v - v x .
. kad dabartinis NATO zmo.^s>.soko

neiiničiS, atSlti- v ,v.
lėktuvais ir lėk- «alci° . net

braškėjo . |.,a nesvarstysime.
Tuojau susirinko geras ; - - • •-

būrys vaikų, kuriems ta 
“komedija” patiko. Jie “ko- 
med'jantą” lydėjo apie 11 
blokų. Ten “lošis” baigėsi, 
nes policija apdengė, kuo 
tik galėjo, “šokiką” ir nu
gabeno į proto ligoniams j 
įstaigą. . - i

Ligonis kartoj b paskilbu- 
sio televizijos vedėjo var
dą, sakydamas, būk jis pats 
įuomi esąs: T am Ed Sulli
van!”. O kas iis yra, tai dar 
tebebuvo nežinoma. Aišku, 
kad

no 
vadų pasitikėjimas, atsiti- 
k'me karo, L___  .....
tuvnešiais yra klaidingas,

ma-

linksmai dainavo. O tą die- 
“sienos

mo

tančių stiklų pareikalavi-• Pereiti karinio laivvno 
mas- nevrai jau tą parodė.

DAUGIAU BEDARBIŲ , 
Hagertstown. Md.—Fair- j 

ch id Aircraft Co. paleido iš! Kuala Lumpui, 
darbo 500 darbininkų. R.;_
Boutelle kompanijos prezi-|qas Abdul Rahman, 
dentas sako, gad, sumažė-lyra Malajų 
jus užsakymams. ? 
lėktuvų., turi mažinti 
darbininku skaičių. * *

karinių 
ir

NAUJI ALIEJAUS CO. 
DARBAI VENEZUELOJ
Karakas. Venezuela. — 

Socony Mobil Oil Co. perei
tais meta‘s pravedė aliejaus 
vamzdžius j EI Palito prie
plauką, Dabar ten stato 
aliejąus perdirbimo fabri
ką. Kainuos $28,000,000. Į 
viena diena galės perdirb
ti 40,000 bačkų (po 42 galio
nus kiekviena) aliejaus.

NESUPRANTA 
LIAUDIES

, Malajai. 
Iš kelionės sugrįžo prin- 

, kuris 
Federacijos 

premjeras. Jis siūlo šaukti 
vadų konfereneją iš tų 
Azijos šalių, kurios eina su 
Vakarais. Tikslas — kova 
“prieš komunizmą”.

ITALIJOS GYVENTOJAI 
IR BEDARBIŲ KIEKIS
Roma. — Italija dabar 

turi 49,500,000 gyventojų. 
Iš to skaičiaus veik 19,000,- 
000 yra dirbančių. Dirba 
lygus skaič’us industrijoje 
ir pi’’e žemės darbų. Bedar
bių vra daugiau 2,000,000.

jau jam ne visi namie

SUSIDŪRĖ “Ferry 
SU LAIVU

kurMiesto /‘ferryboat”, 
suo.jantis tarpe New Yorko ir 
Staten salos susidūrė su alie
jaus laivu. “Ferry” vežė daug

iš mokykit)
• • ■ '*» * ’

New Yorke pasireiškė 
kinių tarpe išdykavimas,
lesniu laiku inokihiai atliko 
i et kriminalių prasikaltimų 
pačiose mokyklose. Kas kal
tas, kaip blogą pašalinti, mes

I „ • . • . • V . . . j

Apšvietos departmentas ir; 
vyriausias mokyklų tvarkyto-i 
jas Wm. Jansen imasi griežtų 
7 i n gsn i ų. Pere i tos sava itės 
pabaigoje viena diena iš mo-1 
kyklųj buvo išmesta apie 700 
mokinių iš- pradinių, “junior 
high” ir “high schools”.

Kaip i praneša, iš 950,000 
mokinių bus. išmesta apie 10,- 
000 “nenuoramų” ir “prasi
kaltėlių.’’ Įsakymas yra išmes
ti visus mokinius, kurie praei
tyje yra pasielgę prasikalsta- 
mai.

Mieste yra 620 pradinių, 
114 “junior high” ir 85 aukš- 
sesniųjų vidurinių mokyklų.

Ką darys su išmestais jau- 
| nuoliais, kol kas nepasakot 
Buvo siūlyta pati pinti juos at
skirose mokyklose.

CLEVELAND, 0.—Stand-
automobilių ir apie 500 žmo- ard Oil Co. 1957 metais pa

darė $23,920,000 pelno.inų. Nelaimėje virš 30 žmo
nių nukentėjo, buvo daugiau j Kiekvienas Šeras neša $4.79 
ar mažiau sužeisti. pelno.
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Pasimojimai prieš 
kunigą Melish

Jau daug metų reakciniai 
elementai stengiasi išvaryti iš 
Episkopalų bažnyčias taikos 
ii liaudies laisvės užtarėją 
kunigą William II,. Melish. 
Bet parapijonys yra su juo.

Vėlesniu laiku 
kunigą apkaltinti 
minimą ' teismo 
.S u p r a n t a m a ,
tinimą galima būtų kelti 
prieš kiekvieną pilietį, kuris 
nesutinka su žemesniojo teis
mo sprendimu, o eina tiesos 
ieškoti į aukštesnįjį teįsmą. 
Kunigas nepildo episkopalų 
vyskupo ii* žemesniojo teismo 
įsakymo. Jis ir parapijonys 
kreipėsi į aukštesnes įstaigas.

CEFOS AUTO REPAIRS
Body .&■ Fender Work. Ignition, 

Brakes, Motor Tune Up.
; Complete Collision Works. We 

know how, you benefit. Low 
prices. Drive in. 

Convince yourself.
112 Ross St., B’klyn. EV. 8-9246

BUSINESS OPPORTUNITIES

jau bando 
už “paže- 

sprendimo”.
toki apkal-

LIETUVIŠKA RUGINĖ .
DUONA

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

BELLMAN’S BAKERY
Hickory 1-2900.

Restaurantas-Bara#. Įseteigta 22 
m. Ant gero kampo. * Geras pragy
venimas šeimai, dalininkams. Ge
ras biznis. Pardavimo priežastis— 
nosveikavimas. The Gables, 30-18 
Broadway, Astoria, N. Y. RA. 8- 
9794. Klauskite Joe.

(30-31-32)

Jamaica, N. Y. Better Tailor 
Store (Wholesale). Also big in>- 
come from alterations.

164-18 89th\Ave., Jamaica 
(opposite Macy’s) 
Tel. J A. 8-6411

<30 31-32)

NUOTAKOMS SUKNELES 
PAMERGĖMS

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

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

EV. 4-8667

HOWARD’S AUTO BODY 
& REPAIR

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

82 Scott Ave.
(Johnson Ave. ir Randolph 

Brooklyn, HY. 7-9402.

mes

St.)

MIAMI BEACH, Fla.— 
James Hoffa, išrinktas 
tymsterių unijos preziden
tas, turėjo nedidelį širdies 
smūgį.

PRANCŪZAI ii ANGLAI 
NESUTINKA dėl MUITŲ

Londonas. — Angliia k'e- 
tai nusistačiusi už “laisvus 
marketus”, tai yra. kad ne
būtų muitų, šešios valsty
bės Europoje, į kurias įeina 
Anglija ir Francūzija. taip 
susitarė. Bet Francūzija ne
nori. kad tas l estų jos ko
lonijas.

PHILADELPHIA, PA.— 
T. Mayer, prezidentas vo
kiečių laikraščio ‘’Gazetta- 
Democrat,” nusišovė.

------------ 4---------------------------------------------------

TaupykitM pinigus. Pas mus 
galite gauti už žemas kainas įvai
rių suknelių nuotakoms, pamer
gėms ir gėlių mergaitėms. Pasiu
va ir sutaiso Josephine Marino. .

JAYM. BRIDAL 
CREATIONS

4121 Ft. Hamilton Parkway 
Brooklyn, N. Y. ULster 4-8873

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

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

JŪRININKAI PALAIKO 
DARBININKŲ STREIKĄ

San Francisco, Calif. — 
Ramiojo vąnde^yno jūrei
viai nusnrendė palaikvti 
Hawaii cukraus darbininku 
streiką. Štfreikuoja 13,000 
darbininkų.

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•7M3**OG*

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

Dabar La'kas Siųsti Dovanų Pakus Jūsų Giminėms ir Draugams Velykų Proga. 
Patikimiausia firma ižsiuntimui pakų j USSR: LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ,

LATVIJĄ, ESTONIJĄ. ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas. -

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

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

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

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

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Šeštadieniais nųd 9 ryto iki 4 popiet. 
, Newarko raštinė uždara sekmadieniais.

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

11601 Jos. Campau Avė.
< j Detroit 12, Mlch.

TChvnscnd IP02W

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

88 Balnhridge St., Brooklyn, N, Y. 
PR. 3-8612.

tarp Lewis & Sumner Avės.

CEE’S TELEVISION 
SERVICE

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

1872 Bergen St, B’klyn, N. Y.
PR. 4-4501. Mr. Carney.

78—2nd Avė.
New York 8, N. V.
ORegon 4-1540

882 N. 7th St.
Philadelphia 23, 
WAlnut 8-1747

Fa.

/ . ■

8741 W, ?6th St.
Chicago 28, III.
CR. 7^2126

Į2)L 8. Vermont St. 
Angelė*, ČuUf. ;

DVnkirk 5-5650 

rirr r^teapattsassaasa;

HOTEL SANFORD
Vestuvių "Package Plan," $6.00 

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

140-40 Sanford Ave.
Flushing, L. I. FL. 8*2850. < 

11111.11*111 f i i h ill imii............ .. .....................

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
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