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KRISLAI
Apie dipukus.
Kaip bendradarbiauti? 
Nereikia jų klausyti. 
Dalininkams.r

Rašo R. Mizara

Užsieniečiai ardo # _
tvarką Indonezijoj

Padang,, Sumatra.—Čio-1 sostinės, rašo Keyes Beech, 
nai susitvėrė sukilėlių “vai-; kad tai nebuvo jo “išsišoki- 

bet apgalvotas suki
lėlių padrąsinimas.

Indonezijos valcĮžia pasiti
ki liaudies valia ir įsitiki
nus, kad jai pavyks nuslo
pinti sukilėlius be didelio 
kraujo praliejimo. Indone
zijos prezidentas Sukamo 
buvo Japonijoje, jis grįžta 
atgal į savo šalį. Išvykda
mas sakė: “Nėra reikalo 
n u o g ąstauti. Indonezija, 
kaip ir kitos šalys, turi vi
dujinių priešų, kurie veikia 
prieš šalies liaudies va-

džia,” kuri siekia nuversti; mas, 
' dabartinę Indonezijos vai
tų ž i ą . Sukilėlių valdžios 

stovi Dr. S.
rawiranegara. Į jo “vai

zdžią” įeina tie pulkininkai, 
kuriu doleris ■ kuriuos tik kelios dienos at- 

I eal Indonezijos vyriausybė
v . Sukilė

liai skelbia, kad jie nuvers

Gera dalis naujai atvykusiu 
lietuvių (dipukų) rimtai galvo
ja apie tai, kaip sumegzti su priešakypje 
Lietuvos žmonėmis artimesnius' 
kultūrinius ryšius.

Tai žmonės, 
dątt nepavergė, 1 _ x > ,T
ar Itoažnau turi meilės savo tau- 'pavarė iš tarnybos, 
tai, savo gimtajam kraštui.

Jie nori sumegzti glaudesnius | vjsoje Indonezijoje dabarti- 
rys.us su kultur.n&ms įiau(lief. demokl.atin
sąlygos leidžia, bendrai .b.™- valdžią, kuriai vadovauja 

į prezidentas Sukamo.
Prieš tokius dipukus išstojo Sukilimą sukurstė užsie- 

V. Rastenis buvęs tautininkų|nje£iai. Iš Tokio, Japonijos lia. 
partijos sekretorius (Smeto-j *
ros laikais) Lietuvoje, o dabar1 
dirbąs valdinį darbą ir iš A-! 
merikos valdžios iždo gaunąs; 
algą.

Tok ia m bend ra da rb i a v i m u i 
priešinasi ir J. Ambrazcvičius- 
Brazaiifs, kuris 1911 metais 
Kaune buvo suorganizavęs hit
lerinę Lietuvai valdžią, J 
Lietuvos neprieteliai hitlerinin
kai buvo Lietuvą “išlaisvinę.*’ 

Priešinasi tokiam bendradar
biavimui, žinoma, ir pranciško- 
nlį* laikraštis “Darbininkas.”

Okinawa 
ruošiasi rinkimams

Naha, Okinawa. — Oki-! žinoma kaipc 
nawa salos gyventojai ruo-; L’audies parti 

rinkimų,

Okinawos 
Jis kelia 

kurie i reikalavimą, kąd Amerikos 
įvyks kovo 16 diena. Nese- karinės jėgos i: 
niai kairieji laimęjo - rinki- tų,kad sala būtų 
mus Naha mieste. Į majoro | atgal Japonijai, 
vietą buvo išrinktas šalies 
vienybės patriotas Saichi klausimą. Amerik iečiai, 
iKoneshi. Jis laimėjo rinki-steigdami karines baze?, or-1 

Man teko kalbėt s su keletu|mus Prieš amerikiečhj oku- laukius ir kareivines, paė-' 
tokių, asmeny (dipukų), kiltie pacinių jėgų valią. mg nuo gyventoju dirbama-
Lietuva. Bet ne visi jie turi > Dabar Kaneshi organ;-, ją žeme, Apie 50,000 žemes 
rvšhK su kultūros critvio dar. ZU0Ja naują partija is kai-1 savininku del to yra labai v/eLs iš riųjų žmonių. Partija bvs nepasitenkinę.,
tų, šu kuriais teko kalbėtis, sta
to net tokį klausimą:

—Ar nebūtų galima Lietuve-' 
je, .sakysime, Kaune, suruošti 
dailės parodą, kurioje 'su savo 
kūryba dalyvautų išimtinai 
atnerikiečiai lietuviai, dipukiš
ki ir nedipukiški menininkai?.. 

’ Klausmas įdomus. Aš jam 
atsakiau:
'‘—Turint gerus norus, viskas 

galima, nors tokios parodos su-;

atlikti tuojau akies plotu. Rei- mai apsirengę, 
ketų tartis su Lietuvos Daili-' 
ninku organizacijos vadovais.

Tolydžio turėtume galvoti ir 
apiė tai: ar nebūtų galima A- 
nlėrikoje suruošti Lietuvos dai
lininkų kūrybos parodą? Galė
tų būti taip: Vilniaus at Kau- 
ųo žmonės stebėtų amerikiečių 
lietuvių dailininkų kūrybą, o 
mes čia, Niujorke ar Čikagoje, ■ 
stebėtume Lietuvos dailininkų 
karybą.

kaijšiasi prie

grąžinta

Kaneshi kelia ir žemės 
Amerik iečiai,

Amerikiečiy 1957 m 
vakacijos užsienyje

: Mokslo vokiečiai 
grįžo iš Sovietij

Bonna, Vak. Vokietiia. —' Washingtonas. — 1957 
Dvidešimts keturi vokiečių metais 1,125,000 Jungtinių 
moksl’ninkai sugrįžo iš Ta- 

, rybų Sąjungos. Jie ten buvo
nuo karo pabaigos, dirbo šiai vakacijoms. Užsienyje 

7-rr--, ____ ____ _ :*'ulyg kontraktu. Jie atro- jie praleido iki $1,800,000,-
rtibšimas, aišku, nebūtų galima gražiai, sve ki ir tinka- 000.

...................................  * '*------ . I Daug’aus:ai vyko vakaci-
Dr. Peter Lertes sakė, joms i Ųrancūziia. Italija ir 

(kad sovietiniai mokslinio- kitas Europos šalis. Kuboje 
kai sputnikus patys pasiga-' turistai praleido $37.000;- 
mino. Žinoma, jie naudojosi 
ir vokiečių mokslo patyri
mais, atl ktais karo laiku.

Dr. Albert JoswEg sakė, 
kad tarybiniai mokslininkai 
saugo savo patyrimus. Vo- 

J kiečiai mokslininkai atliko 
tik general’nio mokslo dar
bus.

Valstiju piliečių buvo išva
žiavę j kitas šalis, vyriau-

000. 
tv>e 
000. 
žiau

Pietų Amerikos dešim- 
respubliku tik $29,000,- 
Atseit .$8,000,000 ma-

Anglijos liaudis 
krypsta i kairę

Londonas. — Rink i m a i

Iš naujo prasidėjo 
rasizmas pietuose

partijos dienraštis

Tąip, Tarybų Lietuvos spau
da ir kultūros srityje darbuo
tojai skatina amerikiečius lie
tusius pradėti glaudesnį kultū
rai bendradarbiavimą su Lie
tuva.

Kodėl gi nepabandyti?’
Ąr reikia paisyti Rastenių 

bei ^ražaičių įsakymų?!

LAIMI LAIBORISTAI
Londonas. — Roc h d a 1 e 

srityje buvo parlamento na
rio rinkimai. Anglų laibo- 
ristų kandidatas Jack Mc- 
Cann laimėjo rinkimus. Jis 

bei'Ęrazaičių įsakymų?! Kas gavo 4,530 balsų daugiau, 
gfjie? Kodėl jie turėtų duoti kaip konservatyvių kandi- 
ribrodymus, ką kas turi veikti? datas. Šioje srityje konser- 

‘’Sji gadynė, kurioje, salcy- vatyviai buvo įsigalėję nuo 
sinfe, V. Rastenis, už nepakh u- 1950 metų.
syiną galėjo bet ką kišti dšė---------- ----- ------ —-—;:—
loiįr*‘)au praėjo ir ji 
dąūgiau nebegrįš!

“Pravda” rašo, kad, 
smūgis Amerikai

Maskva. — Komu n i s t ų
Prav- parlamento nario Rochdale 

da”, aprašydamas įvykius srityje uždavė dabartinei 
i valdžiai smūgį. Darbiečių 

pa-J kand datas Jack McCann 
gavo 22,133 bklsus, gi kon
servatyviu J. E. Schofield 
tik 9,827. .

Tai jau buvo šešiolikti 
rinkimai nuo 1957 metų 
pradžios ir kiekvieną kartą 
konservatyvių balsai puolė 
žemyn. Todėl, jau dabar yra 
numatoma, kad ateinančius 
parlamento rinkimus lai
mės darbiečiai.,

Venezueloje, rašo:
“Veriezuelos liaudis, 

darydama galą Jimenezo 
diktatūrai, kartu uždavė 
smūgį Jungtinių Valstijų 
prestyžui ir bizniui Lotynų 
Amerikoje.”

Dienraštis rašo, kad dik
tatorius Jiminez buvo 
tampriai susirišęs su Wash- 
ingtono politika. “Pravda” 
rašo, kad Washingtonas vi
są laiką rėmė Jiminezą.

Francus^ puolimas 
ir taikos reikalai

Jungtinės Tautos. — Tu
nisijos respubl ka padavė 
skundą prieš Francūziją 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybai. Kaltina, kad Fran- 
cūzija agresingai užpuolė 
Tu nisi ją Tuo pat kartu 
Fra’mūzija rengiasi duoti 
skundą prieš Tunisiją, ją 
kaltindama nesilaikyme su
tarčių. Tame pasaulio kraš
te padėt's taikai* pasidarė 

i pavojinga.
Tunisijoje liaudis piktai 

demonstruoje prieš Pran
cūzus. Žmonės reikalauja 
g’nklų, kad išvaryti iš Tu
nisijos Francūzijos armiją. 
Tunisijos armija laiko už- 
blokadavus francūzų kari
nius dalinius, į jų kempes 
praleidžia tik maisto reik
menis. Tunis miesto gyven

tojai franeuzus varo lau
kan iš gyvenamųjų namų.

Tunisijos preziyl e n t a s 
Bourguiba pareiškė, kad, 
jeigu reikės, “imsimės 
ginklų išvijimui francūzų”. 
Jis sako, ked jeigu francū
zų kariniai laivai bandys 
įplaukti į Bizerte prieplau
ką, tai tunisų kariniai lėk
tuvai juos bombarduos.

Prancūzu užpuolimas ant 
kaimelio Tunisijoje 
tė taikos reikalus, 
ingtone jaučiamas 
nusivylimas. A’ški 
Prancūzijos pasie
yra nepateisinamas, bet 
Amerikos vyriausybė neno
ri pasmerkti savo talkinin
kę; o jeigu užgirtų, tai tuo 
erzintų arabų tautas.

supur- 
Wash- 
didelis 

kad

Stassenas pasitraukė
Wash i neonas. — Prezi- 

lentas Eisenhoweris priėmė 
Haroldo S t a s s e no “pasi- 
‘raukimo” prašymą. Jis 
buvo Amerikos atstovas tai
kos deryboms su Tarybų 
Sąjunga. Valstybės sekre
torius Dulles jau nuo seniai 
buvo nepasitenkinęs Stasse- 
nu. Taigi jis ir buvo pri
verstas pasitraukti.

Indonezija stoja 
prieš Dulks planą

Jakarta. — Indonezijoje 
spauda kritikuoja Jungti
nių Valstijų Valstybės sek
retorių Dullesą. Visi laik
raščiai rašo, kad Dulles 
kursto sukilimą. Dienraštis 
“Republk” rašo:

“Dulles nusimaskavo, pa
rodydamas, kad Jungtinės 
Valstijos remia Indonezijoj 
prie-valdiškus elementus ir 
reikalauja, kad mūsų val
džia atsisakytų nuo demo
kratijos, kurios įgyvendini
mui vadovauja Sukamo... 
Jo kalba buvo kaip ir ulti
matumas mūsų liaudies vy
riausybei.”

Visų atida i Laos 
būsimus rinkimus

Vientiane, Laos. — Pagal 
naują šalies konstituciją, 
parlamento narių skaičius 
turi būti padidintas. Iki da
bar parlamentą sudarė 39 
atstovai, o ateityje turės 
būti 59.

Gegužės 4 d. įvyks parla
mento nariu darinkimas. v

VISUR JIE MATO TIK 
! “RAUDONĄJĮ POVOJŲ”

Washingtonas.. — Prieš- 
amerikinės. veiklos komite
tas vis mato “raudonųjų 
pavojų”. Sako, kad net kain 
kurios unijos išmestos iš 
AFL-CIO tik todėl, kad ten 
“komunistai įsigalėjo”.

Visi žino, kad toki, kaip 
vcnvzivrvo. cmv.cn ofliw,■ iHviitui venųičuiarouiun Km- Mi. James Hoffa, yia at- 

y vieno kito amerikiečio lie-1 tūrinėje srityje gagėtų kiekv’w-' kaklus komunistų priešai,

ti i ekad ...įtuovs, Valstybines • grožines 1h 
, teratūros leidykla.

■ O kodėl gi dipukiški rašyto-' KodCI nepabandyti?! 
kultūri

nių ryšių su savo kolegomis 
Lietuvoje? i

LąJjai galimas daiktas, kaip
Antanas Venclova andai sakė, I

jai negalėti! sumegzti Gerai žinau, nemaža lietuviu 
dipuku norėtų į Lietuvą grįžti, 
bet grįžti nėra jau taip lengva.

Tačiau i bendradarbiauti kul-

SIRIJA NUTEISĖ 10 
SUOKALBININKŲ

Damaskas, Sirija. — Ka
rinis teismas nute’sė buvu
sį prezidentą Shisheklv vi
sam amžiui kalėiimo. Taip
gi nuteisė pulkininką I. Hu- 
seini ir aštrioms kitus. Juos 
apkaltino, kad jie vadovys
tėje trijų amerikiečių pla
navo nuversti Sirijos val
džia. Tie trvs amerikiečiai, 
dirbę Amerikos atstovybė
je, jau pirmiau išvaryti iš 
Sirijos.

nybė su komunistais, kurie 
valdė dvi provincijas. Ko
munistų įtaka žymiai paau
go. Kapitalistiniai elemen
tai bijosi, kad komunistą’ 
gali laimėti rinkimus.

Laos yra p'et-rytų Azi
joje, užima apie 90,000 ket
virtainių mylių ir turi 1,- 
500,000 gyventojų.

AMERIKOS PREKYBA 
SU RYTŲ EUROPA

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų prekyba su 
Tarybų Sąjunga ir kitomis 
Rytų Europos šalimis žy
miai pad’dėjo. 1957 metais 
ji siekė $339,857,000 vertę. 
1956 metais prekyba buvo 
tik $11,233,000 vertės.

Little Rock, Ark. — Per
eitais metais pasaulyje nu
skambėjo baltųjų teroras 
prieš negrus Little Rock 
mieste. Suvaldymui teroro 
ir gubernatoriaus Faubus 
prezidentas Eisenhoweris 
buvo pasiuntęs armijos da
linius.

Dabar i'naujo prasidėjo 
negrų persekiojimai. Iš tos 
pačios mokyklos Central 
High School pašalino neg
rę mergina Mintie Jean 
Brown, vieną iš devynių 
studentų, dėl kurių neįsilei- 
d’mo mokyklon buvo kilęs 
skandalas. Mokyklęs vedė
jai ją suspendavo dviem sa

vaitėms. Mokyklos superin
tendentas Virgil Blossom 
reikalauja pašalinti ją ant 
visados. Jis sako, kad “jos 
netikęs užsilaikymas ir el
gęsis. sukelia mokykloje 
skandalą.

Gubernatorius Orval E.. 
Faubus atėmė leidimą neg
rų organizacijai National 
Association for the Advan
cement of Colored People 
Arkansas valstijoje. Fau
bus sako, kad organizacija 
nesumokėjo taksų ir todėl 
nustojo teisių gyvuoti. At
rodo, kad pietų baltieji šo
vinistai vėl pradėjo atakas 
prieš negrų rasę.

1957 metai buvo geri 
Fordo kompanijai

Detroitas. — Henry For-jpanija nepaskelbė, 
das, antrasis, ~ 

Į Co. prezidentas, 
kad 1957 metai buvo

, kiek ji 
Ford Motor Turėjo įplaukų pirm atmo- 

paskelbė, ;kėjimo valdžiai taksų ir ki- 
pel- įtų būtinų išmokesčiu.

niūgi. Per vienerius metus 
kompanija automobilių ir įdėjo $376,400,000 į fabrikų 
trokų pardavė 2,224,205. Tai praplatinimą ir modemiza- 
buvo virš 24 nuošimčių vimą. Su pabaiga metų 
daugiau, kaip 1956 metais.'kompanijos turto vertė šie-

Atmokėjus valdžiai tak- kė $2,149,500,000, 
sus, kompanija’Pelnė $282,- ant $162,000,000 
800,000. Ant atskiro : (
uždarbis yra po $4.38. Kom- goję.

1957 metais Fordo Ko.

tai yra, 
didesnė, 

šėro negu buvo 1956 m. pabai-

“Geras ženklas,”-- 
sako vadas Bevanas

Londonas. — Darbiečių 
kairaus nusistatymo vadas 
Bevanas sako: “Aš manau, 

į kad mes jau einame į gerą 
kryptį, kad premjeras pa
siuntė Bulganinui atsaky- 

'mą... Tai geras ženklas... 
Gal jis ir ateityjt atliks ki
tus darbus, neatsiklausęs 
prezidento Eisenhowerio.”

Anglijos darbiečiai stoja 
už vadu konfereneną tai
kos reikalais. Gyventojų ap
klausinėjimai tą pat paro
dė, kad ir jie nori taikos.

Francūzijai patinka
Paryžius.—Paskleista gir

iai, kad JAV imsis taikyti 
Tunisiją su Francūzija. 
Francūzijai tokis Amerikos 
žingsnis patinka. Ji labai 
nenori, kad jos karo lėktuvų 
nžpuolimą plačiai diskusuo- 
tu Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryba. Jeigu ten bus 
liskusuota, tai paaiškės 
francūzų karo provokacijos 
ir jų žvėriškas žiaurumas.

11 gubernatorių 
už viešus darbus

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos gubernato
rius Harrimanas prisidėjo 
prie k‘tų dešimties guber
natorių sumanymuose prieš 
krizę. Jie reikalauja, kad 
Eisenhowerio vyriausy b ė 
darytų praktiškų žingsnių 
kovai prieš nedarbą.

Jie reikalauja, kad fede- 
ralė vyr’ausybė imtųsi pra
vedamo vieškelių, mokyklų 
i1* gyvennamių statybos, 
plėstų apšvietos ir sveika
is reikalams pagalbą, pa
keltų bedarbiams apdrau- 
dos mokėjimą, sumažintų 
nuošimčius ant paskolų ir 
darytų praktiškus žings 
niuš taksų numušimui.

IRAKO IR JORDANO 
VIENYBEI DERYBOS
Ammanas, Jordanas. — 

Derybos sujungimui Irako 
ir Jordano į veną valstybę 
eina sėkmingai. Abi šalys 
yra karalystės. Vakarai no
ri jų vienybės.

I rakas u ž i m a 116,600 
ketv. mylių ir turi 4,000,000 
gyventojų.

Jordanas užima 37,500 
ketvirtainių mylių ir turi 
1,500,000 gyventojų. Abi ša
lys sausumoje rubežiuojasi.

ĮSAKYTA AREŠTUOTI
Jakarta, I do n ez i j a. —4< a i 

į tik prezidentas Sukamo su- 
! grįžo iš užsienio, tai įsakė 
’armijai suimti tvarkos ar- 
' dytojus. Užsienio raginami 
elementai Sumatroje, prieš

akyje su Dr. Prawiranega- 
I ra, pasiskelbė Indonezijos 
! “valdžia.” įsakyta suimti 
jį ir dar penkis jo “minist
rus”.

Londonas. — Dr. Ernest 
Jones, protinių ligų specia
listas, mirė. Jis buvo 79 me
tu amžiaus. 

C-
JCOPENHAGENAS.—Da

nija atsakė Tarybų Sąjun
gai, kad ji sutinka diploma
tijos keliu ruoštis prie tai
kos konferencijos.

Montreal, Kanada. — Mi
rė John Bassett sulaukęs 

dienraščio 
“Gazette” prezidentas.

tuvio dipuko knyga, jei ji turi- ru/.s, kuris dar neišmainė tautos tačiau jo vadovaujama imi- 72 metų. Buvo 
Diu būtų gera, išleistu ir Lie-, meiles ant banko knygutės.

i IU 1)0’ j ja išmesta.

Melbourne,. Australija. —
Anglijos premjeras Mac- 
millanasjau grįžta į namus.
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Tebepučia burbulą
KONGRESO anti-amerikinės veiklos (ragangau- 

džių) komitetas skelbia, jog, girdi, Amerikai tebegrūmo- 
jąs didelis iš komunistų pusės pavojus.

Tai nieko, esą, kad “Daily Workeris” užsidarė, tai 
nieko, kad komunistų partija'sumažėjo nariais, bet ko
munistų pavojus Amerikai didesnis., girdi, negu kada 
nors buvęs!

Kodėl tasai komitetas pučia tokį burbulą? Kam da
bar tos publikacijos ieškojimas?

Visa tai daroma tam, kad pasirodytų, jog komite
tas. esąs gyvas, ir kad jam reikalingi nekaltiems žmo- 
nėn s inkvizuoti, persekioti, pinigai.

Vienu didžiausių komunistinio pavojaus baubų ta
sai komitetas stato Amerikinį sveturgimiams ginti ko
mitetą. Ką gi šis “baisūnas” veikia? Ogi jis gina netei
singai puolamus sveturg.’mius. žmones, daugiausiai nepi- 
liečius.

Yra pageidavimų, kai kur žmonės tiesiog reikalau
ja, kad kongresinis anti-amerikinės veiklos ieškotojų 
komitetas būtų likviduotas.

Mes su tais žmonėmis, šimtu procentų sutinkame.

Barbarai
BAISU NET PAMISLYTI apie tai, ką Francūzijos 

imperialistai atliko Tunisijoje.
Žinodami, kad Tumsija silpna, kad ji mažai gink

luota, francūzai imperialistai paleido eskadroną bombo
nešių ant nedidelio Tunisijos miestelio, Sakiet-Sidi- 
Youssefo, kad bombom’s būtų sulyginta toji gyvenvietė 
su žeme. 68 asmenys, beginkliai žmoneliai, buvo užmuš
ti, apie 100 sužeista; padaryta’gyventojams baisių nuo
stolių. ‘
/ Argi tai ne barbarizmas? Ką gi galima rasti baises
nio už šį francūzų “žygį”?

Ir, sakoma, francūzai lakūnai mėtė ant Tunisijos 
bombas iš amerikinių bombonešių, kurie Paryžiaus val
džiai buvo duoti “apsigynimui”! Matome, kokiam “apsi
gynimui” imperialistai amerikinę pagalbą naudoja!

Prieš kiek laiko Amerika ir Anglija pardavė tuni
siečiams kai kurių lengvų ginklų. Kokį triukšmą Fran
cūzijos valdžia dėl to tuomet sukėlė!

Francūzai kolonistai nori, kad Šiaurės Afrikos tau
tos būtų neginkluotos, silpnutės, jie nori daryti su jomis 
kaip patinka. Bet ar taip visuomet bus? Ne! Tunisiečiai 
kreipsis į socialistinį pasaulį pagalbos ieškotis. Tunisie
čiai niekad neatsisakys padėti savo broliams alžyrie
čiams, kovojantiems už laisvę ir nepriklausomybę.

Keistą rolę bando vaidinti mūsų Valstybės depart- 
mentas. Užuot stojus griežtai tunisiečių pusėn, jis ban
do sutaikyti užpultąją Tunisiją su Francūzijos imperia
listais! I

Ne, šitokia politika Amerika nesusiras, sau draugų 
pasaulyje. Šitokia politika kolonijalines tautas, visas 
silpnas tautas nuo Amerikos atstumia.

Penki milijonai
DABAR JAU NIEKS neabejoja, kad JAV yra pen- 

ki milijonai bedarbių. Tiesa, valdiniai duomenys sako, 
esą 4,494,000 bedarbių, bet turime suprasti* kad valdinės 
statistikos tokiais atvejais visuomet velkasi užnugary.

Penki milijonai bedarbių — didelis skaičius. Kodėl 
jie bedarbiai? Ne dėl to, kad nenorėtų dirbti. Ne dėl to, 
kad jiems nebūtų reikalingi pinigai, kuriuos, dirbdami, 
gauna algų pavidale. Ne, darbininkams p’nigai labai 
reikalingi, ypatingai tiems darbininkams, kurie turi šei
mas. Viskas nesvietiškai pabrango, gyvenimas pasunkė
jo. #

•Tai kodėl gi tie penki milijonai nedirba?
Todėl, kad jie, dirbdami, prigamino per daug pre

kių, per daug v'sokių produktų, kurių samdytojai nebe
gali parduoti. Samdytojas juk samdo darbininkus ne iš 
meilės, ne iš gailesčio, o dėl to, kad jis uždirbtų jam pel
nų. Kai darbininkas pagamina produktų perviršį, kai 
samdytojas nebegali jų išleisti, tada j;s darbininkus pa
leidžia iš fabriko. Samdytojui nerūpi, kaip paleistasis iš 
darbo darbininkas, versis, kaip jis gyvens, ar jis turi sau 
ir savo šeimai maisto. Ne, jam tai nerūpi! Kapitalisti
nėje santvarkoje taip visuomet buvo ir tebėra.

prezidentas Eisenhoweyis ramina žmones. Jis sako, 
jog neužilgo viskas bus okei. O jei nedarbas dar vis tę
sis, tai, girdi, valdžia tuomet imsis priemonių nedarbui 
sumažinti. Priemonių' esą nemaža.

Bet kiti žmonės sako, kad dabartinis nedarbas atsi
duoda hooverizmu. Jie reikalauja, kad valdžia dabar im
tųsi žygių pavojui užbėgti už akių. Jei valdžia ilgai nie
ko nedarys, tai po mėnesio kito jau gali būti per vėlu.

Taip, valdžia turėtų tuojau imtis visokių priemonių 
padėti bedarbiams, susirasti jiems darbų.

2 pusi. Laisvė (Liberty) Antrad., vasario (Feb.) 18,1958

Knygos ir jų autoriai

"Lietuviu literatūros istorija"
Lietuviškas spausdintastūros. istoriją sudarys ketu- 

žodis pasirodė prieš dau-ri didžiuliai tomai. Atrodo, 
giau kaip 400 metų, tačiau kad antrasis ir trečiasis to- 
lietuvių tauta iki šiol netu-mai išeis iš spaudos dar 
rėjo savo literatūros is tori-šiais metais.
jos. Mūsų tautai teko gy- Pirmą “Lietuvių litera- 
venti ir laukti, kol ji bustūros istorijos” tomą para- 
socialistinė, kad galėtų pra-šė: L. Gineitis, K. Korsa- 
dėti pažinti save, savo kul-kas, J. Lebedys., M. Lukšie- 
tūrinius lobius, sukrautusnė ir V. Mykolaitis, o reda- 
per šimtus metų! gavo akademikas prof. K.

Užgydžius karo padary-Korsakas.
tas žaizdas, Tarybų Lietu- Pirmiausia pasak y s i u: 
vos mokslo žmonės pradėjo tam; kuris nori pažinti 
sukaupti žin’as iš praeitiesspausdinto lietuviško žo- 
i'r dabarties ir pateikti jasdžio pradžią, atsiradimą 
visuomenei, kad ji geriau ir jo vystymąsi, plėtojimą- 
pažintų savo praeitį, kad si, ši knyga yra nepavaduo- 
iš praeities semtųsi pamo-jamas šaltinis ir rankvedis. 
kas ir įkvėpimą kūrimui Pirmasis “Lietuvių lite- 
naujos, šviesesnės, ateities.ratūros istorijos” tomas 

I Šimtai geriausių talentų apima daugybę autorių, ra- 

K. Korsakas, 
istorijos redaktorius

šiuo metu/Lietuvoje dirba 
keliomis grupėmis, rinkda
mi ir kaupdami į knygas 
svarbias, kultūringai tautai 
būtinas žinias.

Istorikai rašo lietuviu 
tautos ir valstybės istoriją 
C J. Jurginis neseniai para
šė “Lietuvos TSR istoriją”, 
skiriamą vidurinėms mo
kykloms; aišku, tai tik ge
ra pradžia), kalbininkai 
ruošia didžiulį daugiatomį 
lietuvių kalbos žodyną, en- 
c’klopedistai rašo daugiato
mę Lietuvos enciklopediją, 
o literatai - mokslini n k a i 
baigia kurti lietuvių litera
tūros istoriją. Vis tai di
džiuliai darbai, bet reika
lingi, nes be jų jokia tauta 
negalėtų pilnai save pažin
ti ir sparčiai žygiuoti pir
myn.

Visais tais dabais mes, 
toli nuo gimtojo krašto gy
venantieji lietuvių tautos 
sūnūs ir dukros, tegalime ir 
turime tik pasidžiaugti ir 
pasididžiuoti!

“Lietuvių literatūros 
istorija”

Ši 588 puslapių knyga 
nagrinėja lietuvių literatū
rą, pasirodžiusią feodaliz 
mo (baudžiavos) gadynėje, 
feodalizmo epochoje. Ant-' 
rasis ir trečiasis tomai, ku
rie, kaip sako leidėjai, “taip 
pat jau rengiami spaudai, 
bus skirti kapitalizmo epo
chos lietuvių literatūrai” 
nagrinėti, atsieit, iki 1940 
metų. O tarybinei literatū
rai bus paskirtas atskiras, 
IV-asis tomas.

Vadinasi, lietuvių litera-

šiusių lietuviškai. Pradeda 
su A. Kulviečiu, S. Rapolio
niu ir M. Mažvydu, kurie 
pirmieji pradėjo lietuviškai 
rašyti, ir baigia su Antanu 
Baranausku, “Anykščių ši
lelio” autorium.

Galimas dalykas, kad il
gainiui Lietuvos istori
kams, .pasiknisus Kalinin
grado, Krokuvos ir kitų 
miestų archyvuose, pasi
seks surasti rašytinių lietu
viškų tekstų, pasirodžiusių 
pirmiau negu rašė Kulvie
tis, Rapolionis ir Mažvydas, 
bet iki šiol šie trys yra ži
nomi kaip pionieriai, davę 
lietuvių literatūrai, rašyti
niam žodžiui pradžią.

Kas gi yra grožine 
, literatūra ?

Akademikas K. Korsakas 
veikalo Įvade pateikia išsa
mų, suprantamą grožinės 
literatūros vaidmens api
būdinimą.

“Kaip nurodo literatūros 
teorija,” tarp kitko rašo 
autorius, “esminis grožinės 
literatūros'požymis, yra tas, 
kad ji, būdama viena iš ide
ologijos formų, gyvenimo 
tikrovės reiškinius atspindi 
ir juos apibendrina, atsieit 
tipizuoja, konkrečiais meni
niais vaizdais, o ne atitrauk
tai, abstrakčiomis sąvoko
mis bei loginiais teiginiais, 
kaip kad daro, pavyzdžiui, 
mokslas. Todėl grožinė lite
ratūra, įžymaus rusų lite
ratūros kritiko V. Bielins- 
kio žodžiais tariant, gali 
būti pavadinta “galvojimu 
vaizdais”, (puslp. 7).

Toliau;

Simonas Daukantas

LAISVES REIKALAI

“Literatūra, atspindėda
ma gyvenimo tikrovę ir 
apibendrindama jos dėsnin
gumus meniniais vaizdais, 
turi ne tik pažintines, bet ir 
didžiulės visuomeninės-auk- 
lėjamosios reikšmės. Lite
ratūra yra galinga priemo
nė veikti žmogaus sąmonei, 
jo jausmams bei valiai, tai 
yra visai jo psichikai. Skai
tydami grožinės literatūros 
veikalus, mes tartum persi- 
keliame į rašytojo vaizduo
jamą gyvenimą, pritardami 
tiems jo aprašomiems vei
kėjams, kurie sukelia mūsų 
pasigėrė j imą, ir su neapy
kanta bei pašaipa žiūrėda
mi į tuos ve’kėjus, kurie 
mums atrodo neriamai, 
biauųūs. Tokiu būdu pasi
reiškia didžiulė auklėjamo
ji ir organizuojamoji litera
tūros jėga. Rašytojai savo 
kūrin’ais veikia žmogaus 
charakterio ir jo pasaulė
žiūros formavimąsi. “Poe
tai — žmonių vadovai į tau/ 
rų gyvenimo supratimą ir 
į taurius jausmus: skaity
dami jų kūrinius, mes iš- 

Imokstame bjaurėtis viskuo, 
kas bloga ir Šlykštu, su
prasti kiekvieno gėrio ir 
grožio žavingumą, mylėti 
visą, kas tauru; juos skai
tydami mes patys daromės 
geresni, g e r aširdingesni, 

. tauresni,” — sako apie lite- 
Į ratūros auklėjamąją reikš
mę įžymusis rusų kritikas 
N. Černyševskis.” (Puslp 
1.5)

“Lietuviu literatūros is
torija” apima ne tik tai. 
kas yra žinoma lietuviu 
raštijoje, — knyga plačia1’ 
gvildena ir tai, kas buvo 
apie Lietuvą rašyta kitomis 
kalbomis — rusų, lotynų, 
lenkų.

Nerė kia pamir ti to,kad, 
susiformavus Lietuvos vals
tybei, neturint lietuviško 
rašto, didieji Lietuvos kuni
gaikščiai kvietė mokytus 
rusus į savo dvarą, kad jie 
rašytų valstybinius doku
mentus. Jie rašė rusų kal
ba, kuri tuomet, žinoma, 
buvo biskį kitokia negu šių 
dienų rusų kalba. Lietuvos 
metrika. Lietuvos metraš
čiai, vėliau Lietuvos statu
tai (įstatymai) buvo rašyti 
arba rusų - arba lotynų kal
bomis, dažnai abejomis. Tik 
daug vėliau po to, kai Lie
tuva buvo sujungta su Len
kija, Lietuvos didžiojoje 
kunigaikštystėje buvo pra
dėti valstybiniai dokumen
tai rašyti lenkų kalba.

Kai kurie rašytojai kū
rė grožinę literatūrą apie 
lietuvius lotynų kalba, kiti 
rašė vokiečiu ir lietuviu 
kalbomis, kiti — lenkų ii\ 
lietuviu kalbomis.

Patys žymiausieji l’etu- 
vių rašytinės kalbos •pionie
riai bvo, aišku, Martynas 
Mažvydas, Mikalojus Dauk
ša ir Konstantinas Sirvy
das. Jie padėjo pagrindus 
lietuviškai raštijai.

Per tūkstančius metų 
prieš tai mūsų prosenoliai, 
neturėdami savo rašto, lie
tuvių kalbą išlaikė tik gyvu 
žodžiu, tėvams perduodant 
ją vaikams; gentkartės per
davė gentkartėms. Padavi
mai, pasakos, dainos ėjo iš 
lūpų į lūpas, ir daug jų din
go neužrekorduotu, nes ne
buvo kas tai atlieka, nebu
vo tam priemonių, nebuvo 
rašyto žodžio. Tik 16—17 
amžiuose ats’rado pasišven
tę ir išmokslinti vyrai, ku
rie davė pradžią lietuviškai, 
raštijai, kad per ją tauta 
galėtų sėkmingiau plėtoti

(Tąsa 3-čiam puslap.)

Suretinus La'svės išleidimą, jos prenumerata dole.; 
riu nupiginta. Vietoje puvusių $10 metams dabar $9. Ta
čiau džiugu, kad draugai, kuriems prenumerata pasi
baigė, užsimoka po $10.

Laisvės išla’kymu visuomenė gražiai rūpinasi. Su
pranta, kad iš prenumeratos laikraštis negali išsilaiky
ti, ir todėl, užsimokėdami prenumeratą, prideda aukų.
Šiuo kartu apdovanojo Laisvę sekamai: 

New Jersey vajininkų dovana . ........... $50.00
A. Green, .Rosedale, L. I.'............................... 10.00
Brooklynietė E.................................................... 5.00
Gus Diržuvaitis, Brooklyn, N. Y..........................5.00
M. Laurusevičius, Cleveland, Ohio .................. 5.00
J. ir A. Kauliniai, Huntington, L. 1.................... 5.00
Juozas Aleksynas, Brooklyn, N. Y......................5.00
Nuo New Jersey vajininkų pareng’mo ........... 5.00
John Gaitis, Brooklyn, N. Y.......................... ... 5.00
A. DJis, Hawthorne, N. J.................................. 5.00
S. Umbrasas, West Lynn, Oregon .....................3.00
D. Norwich, Montreal, Canada . ................. :.. 3.00
E. Sungailienė, Brooklyn, N. Y.......................   3.00
P. Kukonis, Brooklyn, N. Y............................... 3.00
J. Stasevich, Bethlehem, Pa. :.......................    2.34
Jos. Pakutka, Chesire, Conn............................. 2.00
Po $1: E. Morkevich, Montreal, Canada; Sophie 

°utrimas, Brooklyn, N. Y.; P. Kunz, Brooklyn, N. Y.; 
r. Bubliauskas, Dearborn, Mich.; Peter, Narus, St. Pe- 
ersburg, Fla.; S. ;r M. Meison, Miami. Fla.; E. Galgaus- 
:ienė, Denver, Colorado; A. Keršys, Montreal, Canada; 
rohn Aluik, Easthampton, Mass.; P. Baltakis^ Roches- 
er, N. Y.; J. Vilimaitis, Roches.er, N. Y.; A. Kraujalis, 
White Plains, N. Y.

PRIETELIŲ KLUBAS
Į Prietelių Klubą Elena Stankus, Center Valley, Pa, 

rašė savo velionio vyro vardą — Juozą Stankų,— užmo
kėdama jo atminčiai $25.00.♦

Beje, šia proga norime paminėti, kad paskutiniame 
laisvės skaitytojų vajaus rezultatų paskelbime buvo 
)raleista paminėjimas, apie du philadelphiečius vajinin- 
kus. Tame paragrafe, kur pažymėta vardai tų vajinin- 
<ų, kurie prisiuntė naujų prenumeratų, vajui baigian- 

u/s, praleista J. Šap.vanauskienės ir R. Merkio pavardės, 
^apranauskienė tuomet prisiuntė dvi naujas prenum., o 
Merkis viena, tai yra paskutiniuose vajaus rezultatuo
se. Labai dėkingi jiems už jų puikų pasidarbavaimą ir 
itsiprašome už neapsižiūrėjimą. . p

Dėkodami visiems už finansinę Haramą, neabejoja
me, jog visuomenė pasirūpins, kad Laisvė gyvuotų, SU- 
eikdama. jai finansinės paramos.

Dabar leidžiame Laisvę .šešių puslapių, nes žiemos 
metu žmonės turi daugiau laiko skaityti. Norime paten
kinti skaitytojus. Bet dar turime gerokai popieriaus ke
turių puslapių Laisvei. Orui atšilus keletą kartų išleisim 
keturių puslapių, kad sunaudot tą popierių. Vėliauu>ę- 
guliariai Laisvė eis šešių puslapių. '

Atrodo, kad kolonijose pasireiškė kokia tai veikimo 
pertrauka. Tyku, ramu, jokių parengimų negirdėt ruo
šiant. Taip negalima, reikia parengimų, reikia suėjimų, 
kuriuose galėtume pasilinksminti, pasitarti darbininkiš
ko judėjimo reikalais ir pasidarbuoti finansiniai savo 
spaudą paremti. Prašome kolonijų veikėjų kreipti į tai 
dėmesio.

Laisves Administracija

Žinios iš
KAUNAS. — “Aleksoto” 

stiklo fabrikas pradėjo ga
minti mažas, tik 330 kubi
ni^ centimetrų talpos bon- 
kutes, naudojamas vaisi
niams gėrimams. Jų bus 
išleista milijonai.

VILNIUS. — Tapo apdo
vanotas • garbės raštu įžy
mus artistas Petras Kuber- 
tavičius . Jis darįm o j a s i 
Kauno jaunojo* žiūrovo te
atre.

Taip pat apdovanoti gar
bės raštu Klaipėdos dramos 
teatro artistas Kazys Jur- 
šis ir Lietuvos žemės ūkio 
ministro pavaduotojas Jo
nas Dirma.

VILNIUS. — Grožinės li
teratūros leidvkla išleido 
poeto E. Mieželaičio eilėraš
čių rinkinį “Svetimi akme
nys.” Knyga turi ,188 pus
lapių. Taip pat ta pati lei
dyklą išleido rinkini rastų 
“Užmiršti vaikai.” Knyga 
skiriama jauna m e č i a m s 
skaitytojams..

KAUNAS. — Miesto sta
tistikos inspektorius Obele-* 
nis sudarė už 1955 ir 1956 
metus knygas, pavadinda
mas “Kauno miesto statisti
kos metraščiu.” Jose pla
čiai faktais nušviečiamas 
miesto gyvenimas. Panašia 
knygą jis ruošia ir 1957 
metams.

Lietuvos
t

KAUNAS.—Kauno kon
teinerių fabrikas pakeitė 
savo gamybą: Nuo dabar 
jis gamins bendrojo panau
dojimo elektros motorus iki 
20 kilovatų galingumo ir 
vadinsis “Elektra.” Šių me* 
tų pabaigoje fabrikas jau 
veiks visu pajėgumu.

ROKIŠKIS. — Komunis
tų partija Rokiškio rajone 
įsteigė aštuoniolika agitaci
jos punktų. Jie gerai veir 
kia. Darbuojasi apie keturi 
šimtai agitatorių.

KAUNAS. — Kauno mu
ziejaus bokšto /varpai kau
niečius du kartus per die-. 
na palinksmina Dvariono 
dainos “Kur Nemunas te
ka” melodija.

Tai nepaprastai įdomus 
varpų mechanizmas, Melor 
dija atliekama automatiš- 
kai''nustatytu laiku. Var
pai melodiją patiekia 6 ir 
12 vai. Greitoje ateityje bus 
patiekiama dar viena kuri 
?:raži melodija.

KAUNAS. — Kaune ta
po atidalytas naujas kino- 
teatras. Jame taipgi veiks 
skaitykla ir knygų parduo
tuvė.

RIETAVAS.—'Labai grat. 
žiai veikia Alko apylink^ 
knygynas-skaitykla. K^J 
gynas turi apie du šimtus. 
nuolatinių skaitytojų. '.<4
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Apie žymius žmones
Rašo D. AL šolomskas

"Lietuvių literatūros istorija" Binghamton, N. Y
RUSŲ CARIENe 

KATRINA PIRMOJI 
BUVO LIETUVE

Nedaug žmonių žino, kad 
Rusijos e a r i e n ė Katrina 
Pirmoji, kuri šalį valdė tar
pe 1725-1727 m-etų, buvo 
lietuvaitė, paprasta valstie
čio dukra. Istorija yra to
kia/ . .

Jos tėvas buvo valstietis. 
Iš Lietuvos persikėlė gyven
ti į Baltijos pamarį, Latvi
jon, o vėliau — Rytų Prūsi
jon. Jo dukra Morta, gimu
si 1684 metais, tūlą laiką 
tarnavo pas vokietį pa^ 
mokslininką — kunigą Von 
Kluka.

Viešpataujant carui Pet
rui Pirmajam (arba Petrui 
Didžiajam), Rusija, Lenki
ja ir Saksonija, Prūsija, 
Danija 1700 metais pradėjo 
karą prieš tais laikais ga
lingą Švediją, kuri valdė 
Latvijos, Estijos ir tame 
plote dalį Rusijos.

Rusijos armija 1702 me
tais užėmė Marianburgo 
miestą, prie Vislos upės, 
Rytų Prūsijoje. Ten tuo 
laiku buvo Von Klukas ir 
pas jį tarnaujanti Morta 
Skavronskaitė. Atvykęs 
Rusijos caras Petras su ja 
susipažino ir susidraugavo. 
Sekamais metais Morta ta
po neoficiale Petro žmona. 
(Rusijos caras Petras Pir
masis buvo pažangus, bet 
jik neturėjo laimės su savo 
pirmąja žmona,—jiedu bu
vo atsiskyrę).

• Morta buvo paprasta 
valstietė, bet graži ir suga- 
bi. Ji priėmė stačiatikių ti
kybą, apsikrikštijo Kairi
nės (Ekaterinos) ir, pagal 
tęva, Aleksejevnos vardu.

Karas prieš Švediją už

truko ilgai. Ji dalyvavo su 
caru frontuose. 1711 me
tais karas iškilo tarpe Ru
sijos ir Turkijos. Petras 
nužygiavo į pietoj Ukrainą, 
Pruto upės sritim Kartu 
išvyko ir Katrina. Viena
me mūšyje ji išgelbėjo Pet
ro gyvybę.

1712 metais caras Petras 
ir Katrina oficialiai apsive
dė. 1722 metais Katrina 
vyko kartu su Petru karan 
prieš Persiją. Ji turėjo di
delę įtaką į Petrą, bet į 
valstybinius reikalus nesi
kišo. Caras Petras mirė 
1725 m.

Caro sandraugui Menši- 
kovui patarus ir gvardijai 
palaikius, Katrina pasiskel
bė Rusijos cariene. Gyveno 
dar trejus metus. Ji mirė 
1727 metais. Po jos mir
ties bajorai kovojo už sostą; 
keli asmenys t mm pa i buvo 
caro vietoje.

4741 metais Rusijos ca- 
rienės-valdovės vieta užėmė 
Petro ir Katrinos dukra 
Elzbieta, kuri Rusiją valdė 
per dvidešimt metų— iki 
1761. m., kuriais ji mirė.

Medžiagą imu iš F. Pav- 
lenkovo “Enciklopedijos Žo
dyno,n išleisto 1913 m. St. 
Peterburge, ir “Didžiosios 
Tarybinės Enciklopedijos,” 
tomas 15, laida 1952 metų.

KINIJOS VALDŽIOJE 
PADARYTA PAKAITŲ 
Pekinas. — Kinijos prem

jeras Chou En - lai buvo ir 
užsienio ministras. Dabar 
iš užsienio ministrę vietos 
pasitraukė. Užsienio mi
nistru bus maršalas Chen ■ 
Yi, vienas iš žymiųjų karo; 
vadų. Padaryta eilė ir kitų j 
valdžioje pakeitimų. i

(Tąsa nuo 2 puslapio) 
savo kultūrą ir mokslą. Ir 
tuomet vienas po kito rašy
tojai, kuriems rūpėjo lietu
vių tautos praeitis, pradėjo 
užrašyti senovės liaudies 
padavimus ir pasakas bei 
dainas, pasilikusias žmbnių 
atmintyje; tai, beje daroma 
ir nūnai. Pradėjo savo kal
bos raštu aprašyti Lietuvos 
praeitį, tautos būdą, papro-

Poetas Ant. Strazdas 
čius bei tradicijas; pradė
jo piešti mūsų tėvų žemės 
gamtosgrožį ir žmonių bui
tį.€

Lietuvių raštija gimė 
kovose

Pirmieji pionieriai, pra
dėję kurti lietuvių raštiją, 
bvo dvasininkai: Mažvy
das, Kulvietis, Rapolionas 
— protestantų pastėriai; 
Daukša, Sirvydas — katali
kų dvasininkai, kunigai.

Lietuviškas rašytas žodis 
gimė ano meto didžioje ko
voje tarp protestantų ir ka
talikų. Mažvydas buvo liu
teronas; jam ir tiems, kurie 
stovėjo su juo, rūpėjo su 
spausdintu žodžiu prieiti 

[prie katalikų ir patraukti 
juos liuteronizmo pusėn. 
Vėliau atsiradę kalvinistai, 
pradėję leisti savo šaknis 
Lietuvoje, darė tą patį.

Katalikų dvasininkija bu
vo priversta ieškoti tų pa
čių priemonių kovai su pro
testantizmu: eiti pas žmo
nes su lietuvišku žodžiu, 
kad išlaikytų juos Vatikano 
nelaisvėje. Lenkų kunigų, 
nemokančių lietuvių kalbos, 
žmonės nepaisė. Jie negalė
jo jų sulaikyti nuo palinki
mo eiti pas reformatus. 
Aišku, buvo didžiulės kovos 
Lietuvoje tarp katalikų ir 
reformatų - pro tęs t a n t ų. 
Tose kovose buvo panaudo
tos visokios priemonės.

K. Korsakas primena:
“Kalba, būdama bendra

vimo įrankis, yra kartu, vi
suomenės kovos ir vysty
mosi įrankis.... Feodalizmo 
epochos lietuvių literatūrai 
kaip tik būdinga tai, kad 
dauguma jos veikalų, dau
giau ar mažiau yra per
sunkta bažnytinės ideologi
jos.”

Iš daugelio ano meto — 
feodalizmo epochos — rašy
tojų aiškiai savo kūryba iš
siskyrė Kristijonas Done
laitis, Dionizas Poška ir 
Antanas Strazdas kaip 
liaudies draugai, vaizduoją 
prispaustųjų, baudžiaunin
kų, gyvenimą.

Lietuvių raštija gimė fe
odalizmo laikais, todėl ir 
tie, kurie rašė, buvo dau
giausiai dvasininkai bei iš 
bajorų ir dvarininkėlių gi
mę asmenys. Rodosi, tik 
vienas poetas Antanas 
Strazdas buvo kilęs iš bau
džiauninkų šeimos, bet ir 
jis galėjo “prasisiekti” tik 
dėl to, kad siekėsi būti ka
talikų kunigu, nors katali

kų dvasininkija vėliau dėl 
jo ėjimo su liaudimi, Straz
dą paniekino.

Labai svarbi knyga
“Lietuvių literatūros is

torijos” 1-asis tomas — la
bai svarbi, įdomi, kupina 
žinių ap’e lietuvių raštijos 
atsiradimą in jos evoliuciją 
knyga.’

Taip, daugelis mūsų esa
me skaitę trumpas lietuvių 
literatūros istorijas, posky
rių rašytojų biografijas, 
straipsnius apie senovės 
rašytojų kūrybą, bet netu
rėjome vieno bendro vien
tisinio veikalo, marksisti
niu metodu nušviečiančio 
mūsų raštijos atsiradimą ir 
augimą, šis veikalas tai pa
dengia. Jis brangus ir tuo. 
kad tarybiniais laikais buvo 
surasta apie daugelį feoda
lizmo epochos rašytojų ir 
jų kūrybą naujų duomenų, 
naujos medžiagos, n a u j ų 
faktu, kuriuos, rašant šią 
istoriją, autoriai panaudo
jo.

Didesnių, žymesnių rašy
tojų — Mažvydo, Donelai
čio, Poškos, Strazdo, Stane
vičiaus ir Baranausko — 
gyvenimui ir kūrybai nu
šviesti paaukoti ištisi sky
riai.

Gale knygos įdėta ir pa
vardžių rodyklė — kaip ir 
turi būti moksliniame vei
kale.

“Lietuviu literatūros is
toriją” išleido Lietuvos po
litinės ir mokslinės litera
tūros leidykla Vilniuje 1957 
m. Tiražas — 20,000 egz.

Tenka pasveikinti knygos 
autorius, redaktorių ir lei
dėjus už parašymą ir išlei
dimą tokio puikaus, išsa
maus, ilgai laukto veikalo!

R. Mizara

Į makartizmui, pasitrau 
LLD ir nustojo sk 

i Laisvę, sakydamas, “J 
matarų skaityti”.

Palaidotas sausio 27 
tautiškos lenkų bažn 
apeigomis. Nežiūrint 
taikiusio labai- prasto 
laidotuvėse žmonių da 
vo vidutiniai. Velionio 
tą puošė daug gražių < 
Grabnešius atsiuntė L 
kp. ir SLA 50 kp.

Gaila, netekome g 
draugiško žmogaus. 1 
na jam atmintis! O jo 

. n ai mūsų širdinga užu 
ta. Raminkis, drav 
kiek galėdama.

Jose
Gėlių nupirkimui st* 

ta $30 ir išreiškimui 
dono šeimai simpatijo 
Laisvę $23.

A. Žemaitienė 
J. K. Navalins

širdinga padėka
širdingai dėkoju visiems 

ir visoms mano prie toliams 
ir draugams, taip pat gimi
nėms už visokią man suteik
tą pagalbą ir simpatiją lai
ke netikėtos mano mylimo 
vyro Antano Bagdono mir
ties. Jis mirė š. m. sausio 23 
d. Be jūsų pagalbos ir sim
patijos būtų buvę man sun
ku pergyventi tokią skau
džią nelaimę. Taipgi dėkoju 
LDŠ 6 kp. ir SLA 50 kp. už 
prisiuntimą grabnešių.

Dar kartą: širdingai dė
koju visiems ir visoms.

Tellie Bagdoniene

Mirė Lietuvių. Darbinin
kų Susivienijimo 6 kuopos 
narys Antanas Bagdonas, 
sulaukęs 71 m. amžiaus. Mi
rė sausio 23 d. nuo širdies 
smūgio savo namuose. Nu
liūdime paliko savo mylimą 
žmoną Tekliutę ir vieną se
selę Oną Vildžiūnienę ir jos 
du sūnus, gyvenančius Lie
tuvoje, čia gyvenančius pa
liko -artimą pusbrolį Juozą 
Matulį ir jo šeimą.

Velionis Antanas Bagdo
nas Lietuvoje buvo kilęs iš 
Anykščių parapijos ir Nau- 
jonių vienkiemio. Į šią šalį 
atvažiavo 1907 m., į Lewis
ton, Me. 11917 m. vedė Tek
lę Kurinauskaitę. 1926 me
tais persikėlė gyventi į 
Bingham toną ir čia dirbo 
Endicott & Johnson čevery- 
kų dirbtuvėje. Dabartiniu 
laiku velionis buvo pensijo- 
nierius. Vos tik'pusantrų 
metų išgyveno ant pensijos.

Velionis priklausė prie 
šių organizacijų: LDS 6 kp., 
SLA 50 kp. ir Gedemino 
Draugijos, Lewistone. Prieš 
kelis metus yra buvęs ir 
LLD 20 kp. nariu, ir skaitė 
Laisvę ir ją rėmė. Užėjus

PREZIDENTAS SI 
MODERNIZUOTI P.
Washingtonas, — 1 

dentas Eisenhoweris 
kad pašto įstaigos būt 
dernizuotos. Tam re 
bus išleista $2,000,00 
Federalė valdžia duos 
virtadalį lėšų, kitos bi 
kelta paskola.

VALDŽIA SU ALIE 
KOMPANIJOMS

Washingtonas. — ] 
kreiptasi į užsienio ai 
kompanijas, kad jos 
“liuosa valia” mazin' 
įvežimą į Ameriką. B 
zultatų nėra. Todėl J 
nių Valstijų valdžia 
muitą.

WASHINGTONAS.- 
tajame Name ruošiau, 
siems užsienio diplom 
banketas.
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Kasj
Kaip žinoma, 1956 metais 

įvyko didysis Marso priar
tėjimas, kada jo atstumas 
nuo Žemės sumažėjo iki 56 
milijonų kilometrų. Tada 
buvo atliekami vizualiniai, 
f o t o g r afiniai, fotometri- 
niai, spektriniai, radiomet- 
riniai ir kitokie stebėjimai. 
Buvo surinkta milžiniška 
medžiaga, kuriai sutvarky
ti ir išnagrinėti prireikė 
daug laiko . Dabar jau ga
lima kalbėti apie kai ku
rias, žinoma, dar labai pre
liminarines, išvadas/

Didžiojo priartėjimo me
ili į žemę buvo atkreiptas 
pietinis Marso pusrutulis. 
Ten buvo pavasaris.

Stebėjimai parodė, kad 
nuo liepos pabaigos pieti
niame Marso pusini tūlyje 
ėmė sparčiai tirpti poliari
nė > kepurė ir rugpiūčio - 30 
d. tapo visai nepastebima. 
Rugsėjo 8 d. ji vėl pasirodė 
iri sekančias dvi dienas bu
vo puikiai matoma. Toks 
greitas (per 4 mėnesius)' 
poliarinės kepurės išnyki
mas ne visai normalus, nes 
paprastai tai užtrunka 7-8 
mėnesius.
“ Rugpiūčio pabaigoje, po
liarinėje Marso pietų pus
rutulio srityje pasirodė bal
tos dėmės. Manoma, kad 
ten iškrito sniegas.- Šios dė
mės išliko keletą dienų, O 
paskui išnyko.

Baltųjų dėmių atsiradi
mas ir išnykimas, o taip pat 
greitas poliarinės kepurės 
pasikeitimas kalba apie tai, 
kad Marso pietinio pusru
tulio atmosferoje vyko stip
ri cirkuliacija• /šiltos oro 
masės įsiveržė prie poliaus, 
greitai ištirpdė sniegą, pas

kui buvo išstumtos šalto 
oro, o vėliau vėl grįžo. Ki
tais žodžiais kalbant, pieti
niame Marso pusrutulyje 
buvo nepastovus oras su ne
paprastai stipriais vėjais ir 
audromis. Savo ruožtu, tai 
turėjo iššaukti ir dulkiu 
audras bei geltonas miglas 
Marso atmosferoje.

žalia deni e
Tikrai, jau rugpiūčio 30 

dieną Harvardo observato
rija (JAV) pastebėjo dide
lę žalią dėmę, kuri rugpiū
čio 31 d. žymiai pailgėjo. 
Rugsėjo pabaigoje stebėto
jai atžymėjo, kad mažėja 
Marso atmosferos permato
mumas. Rugsėjo 9 d. Marso 
paviršius buvo dar neblogai 
matomas; rugsėjo 10 d. 
jau nieko daugiau, be po
liarinės kepurės, nebuvo 
matyti. . Marso atmosfero
je migla laikėsi keletą sa
vaičių ir buvo labai netoly
gi. Kai kuriomis dienomis, 
priklausomai nuo vėjo stip
rumo, ji buvo tai tirštesnė, 
tai labiau permatoma. Vi
sa tai kalba apie tuo metu 
Marso atmosferoje siautu
sius stiprius vėjus.

Reikia pažymėti, kad per 
oaskutiniuosius keturis pri
artėji mus, pradedant n uo 
1 9 5 0 metų, pastebimas 
Marso atmosferos debesuo
tumo mažėjimas. 1956 me
tais debesų Marse beveik vi
jai nepastebėta.

Tokio debesų keitimosi 
priežastis, dar nenustatyta. 
Greičiausiai, šio reiškinio 
aiškinimo reikia ieškoti 
Saulėje, jos ’aktyvume. Tik
riausiai, Marso, kaip ir Že
mes, atmosferą laikas nuo 
laiko veikia korpuskuliari- 

Spalio 1 dieną žiedą buvo 
salima stebėti pro geltoną 
filtrą, o spalio 2 d. jau vos 
buvo galima pastebėti per 
žalią. Sekančiomis dieno
mis pro žalią filtrą žiedas 
nebuvo matomas, bet aiš
kiai buvo matyti pro raudo
ną.

Vadinasi, žiedas pakeitė 
savo spalvą iš rudo ar rau
dono į žalią ar mėlyną. Tai 
visai atitinka G. A. Tichovo 
hipoteze.

Sekdami poliarinės kepu
rės pasikeitimus, kai kurie 
astronomai suabejojo snie
go kepurės Marso paviršiu
je realumu ir ėmė traktuoti 
ją kaip atmosferinį debe
suotumo reiškinį, nes jis 
lyg tai nebuvo matomas in
fraraudonuose spinduliuo
se. Bet daiyti tokią išvada 
remiantis atskirais 1956 
metų stebėjimais yra per 
anksti — jie nesutinka su 
kitų stebėtojų rezultatais. \

Kas ta kepurė?
Nuo rugsėjo 30 iki spalio 

6 d. kepurė greitai tirpo, 
kol ji išnyko visiškai. Bet 
nėra galima ta aplinkybė, 
kad tuo metu ji buvo tiesiog 
paslėpta geltonosios miglos, 
kuri paskui pasitraukė į ek
vatorių, vėl atidengdama 
kepurę. Geltonų ir infra
raudonų spindulių fotogra
fijose ji matoma visai ryš
kiai. Bet spektrinėse Mar
so nuotraukose kepurė visai 
neišryškėjo. Nesimato 'jos 
dėl atmosferinių kliūčių ir 
daugely je ilgo išla i k y m o 
nuotraukų. Ten, kur nuo
traukose kepurė matoma, 
jos padėtis kitų detalių at
žvilgiu išlieka nepasikeitu
si, kas negalėtų įvykti, jei
gu tai būtų vien tik debe
suotumas. Be to, rugpiūčio 

i menesį buvo matomas ke

nis spinduliavimas, o tai tu
ri įtakos atmosferinei cir
kuliacijai ir debesuotumo 
susidarymui. Bet šio povei
kio mechanizmas mums dar 
nežinomas, ir todėl tas 
klausimas lieka kol kas dis
kutuotinas.

Paskutiniojo Marso pri
artėjimo metu pastebėtas 
įdomus reiškinys — inten
syvus lankas apie tirpstan
čią pietų poliaus kepurę. 
Kaip ne kartą pastebėjo 
dauguma tyrinėtojų, šio de
besies spalva, pradedant 
tirpti poliarinei kepurei, 
būna rausvai ruda arba ru
da, o po kurio laiko tampa 
melsvai pilka arba žalia. 
TSRS Mokslu akademijos 
nario G. A. Tichovo hipote
zė apie Marso paleobotani
ką susieta kaip tik su šiuo 
tirpstančios poliarines ke
purės žiedu. Egzistuoja di
delis ryšys tarp jaunų šiuo
laikinių, ir subrendusių toli
mos praeities augalų. Kad 
anksti pavasarį kai kurių 
mūsų augalų lapaį būna 
rudai raudonos spalvos, ga
lima paaiškinti tuo, kad jie 
atkuria savo senųjų protė
vių spalvas. Todėl labai 
svarbu yra pasekti pirmų jų 
spalvų pasirodymą pavasa
rinėje Marso augmenijoje, 
o tai kaip tik ir galima pa
stebėti poliarinės kepurės 
žiede, kur tirpsta sniegas.

1956 metų pavasarį pie
tiniame Marso pusrutulyje 
irgi buvo pastebimas platus 
ir ypač intensyvus žiedas, 
susidaręs apie poliarinę ke
purę. Šis žiedas, pradžioje 
buvo gerai matomas ir be 
filtro, o ypač pro raudoną 
filtrą. Taip buvo maždaug 
nuo rugsėjo 26 ild 30 d.

purės pasidalijimas į dvi 
dalis toje pačioje planetos 
paviršiaus vietoje, kaip ir 
praė jusiuose priartė j imuo- 
se. Tai rodo, iš vienos pu
sės, nelygų Marso paviršių, 
o iŠ kitos — kad poliarinė 
kepurė nėra dujinės kilmės.

Kas dėl debesuotumo vir
šum poliarinės kepures, jis, 
neabejotinai, būna. Ypač 
dažnas jis Marso rudens 
pradžioje. Tokiais atvejais 
negalima nustatyti tikros 
poliarinės kepurės apim
ties, nes jos ribos paslėp
tos po debesų danga, iš
nykstančios tik baigiantis 
žiemai.

Ir taip apibendrinant vis
ką, kas aukščiau pasakyta, 
galima laikyti neginčytinu 
tą faktą, kad ir 1956 me
tais, kaip ir buvusių priar
tėji imi metu, snieginė polia
rinė kepurė dengė Marso 
paviršių.

Paskutiniuoju metu Va
karų Europoje ir Ameriko
je plačiai paplito vadinamo
ji “vulkaninė hipotezė,” aiš
kinanti pagrindinius Marso 
paviršiaus ypatumus vulka
ninės veiklos apreiškomis. 
Šią hipotezę iškėlė ameri
kiečių astronomas MakLof- 
linas. Jis teigia, kad pas
kutiniuoju metu Marse yra 
daug veikiančių vulkanų, 
nuolatos išmetančių i at
mosferą milžinišką pelenų 
kieki. Pelenai nusėda di
delėje planetos paviršiaus 
srityse ir sudaro vadinamą
sias Marso “jūras.” Mak- 
Loflinas galvoja, kad vėjai 
pučiantieji tam tikromis 
kryptimis ir sudaro “jūrų” 
kontūrus: įlankas, sasiau- 
rius ir panašiai. “Jūrų” 
spalvų pasikeitimai vyksta 
atmosferos ir pelenų są- 
veikloje. Taip aiškina Mak-

Loflinas Marso “jūrų” ža
lią spalvą. Nežymus dul
kių sluoksnis keičia pavir
šiaus darinių spalvą. Siste
minga “kanalų” kryptis 
taip pat susijusi su vulka
ninių pelenų išmetimu tam 
tikromis kryptimis. Kai ku
riu “kanalu” atsiradimas ir 
išnykimas MakLoflino nuo
mone, pulsuojančio vulkanų 
aktyvumo rezultatas, ši hi
potezė taip pat paaiškina 
netikėtą kai kurių naujų 
pastatų ir laikinų junginių 
atsiradimą Marse. Greta 
to, Mak-Loflinas neneigia 
galimybės, kad Marse yra 
augmenija. '

Ar tai galėtų būti?

Minėtoji hipitezė sukelia 
visą eilę abejonių. Sunku 
įsivaizduoti, pavyz d ž i u i , 
kad Marso ’atmosferoje ga
lėtų egzistuoti “siauros” 
įvairių krypčių oro srovės, 
išnešiojančios' vulkaninius 
pelenus po lygų, tuščią plo
tą siaurų, ilgų kanalų pa
vidalu. Toliau, jeigu tie 
vulkanai dabar veikia, tai 
ju veikla būtų stebėtojų už
fiksuota. Jeigu jie veikė 
praeityje, tai jų išmestieji 
pelenai jau seniai būtų už
nešti gretimu dykumų dul
kėmis ir smėliu, nes ten 
siaučia dulkių audros, pa
našios į tas, kurios buvo pa
stebėtos Marse 1956 me
tais. Be to, sezoniniai jūrų 
spalvos pasikei t i m a i pri
klauso nuo platumos ir su
siję su Saulės aukštumu. Jų 
negalima paaiškinti naujų 
pelenų išsiveržimu arba pe
lenu ir atmosferos sąveiką, 
tačiau tai visai supranta
ma, laikantis hipotezes apie 
Marso augmeniją.

Mak-Loflino hipotezė, mū

sų nuomone, yra* Vi 
labiausiai dirbtinų t< 
bet kada sukurtų M 
klausimu. Tik ką b 
priartėjimo stebėjim 
suteikė jokių faktų Š 
potezės naudai.

Ten bus žmogus
Tokiu būdu, 1956 

Marso priartėjimai p 
kad jo atmosferoje 
įdomi cirkuliacija, \ 
nepastovus oras ir k 
nepaprastai stiprios < 
audros, iššaukusios 
tirštą geltoną miglą, 
m a manyti, kad nep: 
orą charakterizuojan' 
reiškiniai buvo 1956 ] 
vykusių Saulėje ’auc 
procesų pasekmė.

Didžiojo priartėjime 
metais stebėjimų apib 
n imas, be abejonės, s 
daug naujų žinių apie 
są ir įgalins iš nauj 
žiūrėti ne vieną kosm 
ni klausima.

Mus nuo Marso skir 
Ii jonai kilometrų. K 
tik galingų teleskop 
galba mes stengiau 
pažinti, kuriame mol 
hipotezes, svarstome, 
iamės. Galutinai tas h 
zes patvirtins arba p: 
pinuos i os . meteorolo 
hidrografines ir ki 
mokslinės stotys, kuri: 
neš į Marsą tarpplan 
raketos. Ir tai jau ne 
lines fantastikos sr 
rytdienos realybė. I 
visiškai idealu ir tai, 
žmonės ne tik pasiųs į 
są tiksliai veikiančius 
matus, bet netrukus 
į į aplankys..

N. I. Ku^er 
fizikos-matem? 
mokslų kandid

3 pus!. Laisve (Liberty) Antrad., vasario (Feb.) 18
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K A I BOSTONAS SKAITYTOJŲ BALSAI

(Tąsa)
9 metais Tarybų Sąjunga drauge 
Inium grąžino senuosius istorinius 
s Lietuvai. 0 1940 metais Trakuo- 
ip ir visoje Lietuvoje, išdidžiai su- 
avo raudonoji Tarybų vėliava — 
; ir šviesaus gyvenimo simbolis.
kų rajonas gana miškingas, ypač 
tinė jo dalis. Fašistinės okupaci- 
etais šie miškai matė rūstų, ryž- 
tarybinių liaudies keršytojų gyve- 
Trakų partizanai buvo žinomi vi- 
ietuvoje, jų drąsūs veiksmai vertė 
i ne vieną fašistinę įgulą, skatino 
kovoti su grobikais.
pantai Trakti apskrityje nuo pir- 
; įsiveržimo dienos ėmė siausti 
tai naikinti gyventojus. Tūkstan- 
nonių buvo sušaudyti prie Galvės 
1943 metais Trakti miesto centre, 

netės aikštėje, fašistai sušaudė 
valstiečių, šaudoma buvo dėl men- 
)s priežasties: ir kam nors iskun- 
• atsisakius atiduoti plėšikams gy- 
Ypač okupantus siutino nuolat be- 
anti tarybinių partizanų veikla, 
inės A m i jos laimėjimai. Grobikai 
davo į kaimus netikėtai, kaip ne- 
audra, ir plėšdavo, naikindavo, 

ivo.
žmirštama siaubinga Pirčiupiu 
tragedija. 1944 m. birželio 3 d. 

lažą kaimą prie Vilniaus-Eišiškių 
apsupo sužvėrėjusių okupantų 

atvykusi su sunkvežimiais ir tan- 
ijo per trobas, piešdami visa, kas 
geriausio, kol prikrovė grobio pil- 
nkvežimius. Kas tik priešinosi ir 
.ravo, buvo nušautas vietoje. Pa- 
grobikai, netekę visų žmonišku- 

učių, suvarė į klėtį 26 vyrus, už- 
t ir padegė, šaltakraujiškai stėbė- 
legančių žmonių kančias, ši šiur- 
[ynė truko tol, kol visas kaimas 
rto ištisa ugnies jura. Tą dieną 
i nužudė 120 žmonių. Tik saujelei 

> pabėgti ir išsigelbėti. Buvo. su- 
’ taip pat Fermų kaimas Senųjų 
apylinkėje, LazdėnaL Jų gyvento- 

vo arba išžudyti, arba išvežti į 
lę katorgą.
dis atsakydavo į okupantų pikta
is vis stiprėjančia kova. Ėmė 
partizanų būriai. Iš pradžių su- 
partizanų būrys “Už Tėvynę,” 
“Išlaisvintojas,” “Laisvoji Lietu- 

’ergalė.” Būriai nuolatos augo, ir 
metais buvo Nuorganizuota I-oji 
Vytauto vardo partizanų brigada, 
gretose kovėsi šimtai lietuvių par

ibiniai patriotai naikino hitlerinę 
menę, sprogdino fašistų trauki- 
,rdė jų ryšių linijas. Rajone buvo 
nas pogrindinis partizanų laik- 
“Trakiečių šūkis,” spausdinami 
.kimai. Fašistams teko sutraukti 
ą dideles pajėgas, tačiau jie nie- 
?sijaute šeimininkais. Trakiečiai 
ai grūmėsi už tarybinę Tėvynę, 
fbinei Armijai pradėjus mūšį už
Trakų junginio partizanai smogė 

ms smūgį iš užnugario. Drauge 
lijos daliniais į išvaduotąjį Vilnių 
ir Trakų partizanai.

. GALVĖS SALOJE
damas plentu prie Trąkų, įžval- 
liautojas iš tolo gali pamatyti 
su liekanomis medžių viršūnėmis 

piantį į viršų aukštą raudoną
Dar ežero nematyti, o bokštas 

: įneša, kad kelionės tikslas pasiek- 
1 tikrai: dauguma turistų, vyks-

Trakus, visų pirma trokštą pa
lą ežero saloje įsikūrusią, poetų 
>tą genutę pilį. Ji—svarbiausias 
tarinis paminklas.
ižų keliautojas žilbertas de 
ankęsis Lietuvoje 1414 metais, 
ums įdomų aprašymą:
iuodamas iš Vilniaus ir grįžda- 
rįisus, aš važiavau per Lietuvos 

htę. Kely, kuriuo keliaujama, 
usia yrą labai didelis miestas, va- 

Jį Trakais, su blogai pastatytais 
j mediniais namais ir visai neužda- 
JTeų yra dvi pilys, kurių viena la- 
* ta, visa pastatyta iš medžio ir su- 

; žemės (molio) užtvaros. Senoji 
' *a pastatyta viename ežero krante, 

u šonu ji sėdi visai sausumoje, o 
lis yra vidury kito ežero atstu per 
kos šūvį nuo senosios. Ta pilis yra 
ąuja, pamūryta iš plytų...”
»rtas de Lanua čia kalbėjo apie

Galvės ežero salos pilį, kuri tuo metu 
buvo dar neseniai pastatyta. Pįlis yra 
apie pusę kilometro nuo ežero kranto, 
todėl keliautojas teisingai sako, kad ji 
yra per patrankos šūvį — tuomet pat
ranku sviediniai maždaug tiek ir telėk- 
davo.

Kas statė pilį—nei jos architektai, nei 
statybininkai nėra žinomi. Tačiau kiek
vieną, kas plaukia link salos, jau iš tolo 
stebina pilies galingos akmeninės sienos, 
storų ir aukšti! bokštų kuorai. Pilies ar
chitektūrai būdingi įvairus stiliai: goti
ka, bizantiškasis, baroko. Tačiau visas 
pilies ansamblis daro darnaus vieningu
mo įspūdį, rodo jo statytojų sumanumą.

Priplaukęs salą, turistas lipa aukštyn 
takeliu, apsuptu senų ošiančių medžių. 
Štai didžiulė, masyvi akmens siena, su
panti visą pilies kiemą (vadinamąjį 
priešpilį. Tais laikais, kai pilis buvo pa
statyta, sienos kilo tiesiai iš vandens ,ku
rio lygis ežere buvo žymai aukštesnis. 
Tai darė pilį sunkiai prieinama priešui. 
Trakų salos pilis — vienintelė Lietuvoje 
vandens pilis. Kauno, Vilniaus, Gedi
mino ir kitos senos pilys taip pat buvo 
statomos prie vandens, panaudojant jį 
kaip gynybinę užtvarą, tačiau tik Trakų 
pilį supa iš visij pusių didelis vandens 
plotas.

Galima tik stebėtis tuo milžinišku dar
bu, kurį reikėjo atlikti pilies statyto
jams. Juk visą statybinę medžiagą jiem 
teko vežtis nuo kranto. Vien plytų mū
rijimui reikėjo ne mažiau kaip poros mi
lijonų. O kiek teko Trakų apylinkėse 
surinkti ir sugabenti į ežero salą didžiu- 
lių akmenų, kurių tiek daug sudėta į sie
nas ! Visas šis darbas, be abejo, buvo at
liekamas paprastų trakiečių, kurių krau
jo ir prakaito kunigaikščiai nesigailėjo.

Salos pilį, kuri pastatyta 4-8. hektaro • 
plote, sudarė dvi dalys:, priešpilis/apšup- 
tas, tvirtų sienų su trjiųis grybiniais 
bokštais,, ix* centrinė, gyvenamojipįlįės 
dalis, užėmusi pakilesnė,;salos yiętį z šiąs 
dvi dalis vieną nuo 
kuris buvo prileidžiamas vaųdėhs -(per
kasas buvo 65 milimetrų ilgio ir 10-12 
m. pločio, jo sienos buvo mūrytos iš ply
tų ir akmens). , ’

Gynybinės sienos, supančios priešpi
lio kiemą, buvo aukštos (7 m) ir storos 
(3.5 m). Jas sunku buvo įveikti net 
kryžiuočių pabūklams, juo labiau, kad jie 
negalėdavo šaudyti iš arti, šiuo metu 
geriausiai yra išlikusi pietinė siena. 
Tarp dviejų gynybinių jos bokštų buvo 
pilies vartai, taip pat turėję bokštą, tik 
kiek mažesnį.

Priešpilio pietryčiuose, pietvakariuose 
ir šiaurės vakaruose buvo pastatyti bokš
tai, gerokai išsikišę iš sienų į lauką, kad 
būtų lengviau apšaudyti priešą, prasi
veržusį iki pat pilies sienų. Bokštai' bu
vo penkių aukštų, kurių pirmasis kvad
ratinis, o kiti apvalūs. Bokštai turėjo iki 
16 m aukščio. Įėjimas į bokštus buvo iš 
kiemo pusės. Iš vieno aukšto į kitą buvo 
patenkama vingiuotais laiptais, įreng
tais pačioje mūro sienoje. Trečiame ir 
ketvirtame aukštuose buvo šaudomosios 
angos. Pietvakarių bokšte, manoma, bu
tą kalėjimo, be kurio neapsieidavo nei 
viena to meto pilis, čia buvo tamsus rū
sys, į kurį kaliniai būdavo nuleidžiami 
iš viršaus, o maistas būdavo jiems įme
tamas pro siaurą plyšį sienoje. Geriau
siai išlikęs pietryčių bokštas duoda pi
lies lankytojui ganą aiškų supratimą, 
apie tai, kaip buvo iš šių bokštų gina
masi.

Iš kiemo pusės prie sienų buvo prįsi? 
šlieję dviaukščiąį kazematų, pastatai, ku- 
rių apatiniame aukšte būta šovinių, 
maisto, kuro sandelių, o viršutiniame 
gyveno įgula.

Priešpilio kįemo stovėjo sargyba, čia 
vykdavo įvairūs kariniai pratimai. Kie
me buvo taip pąt gaminamas maistas, 
čia pat buvo ir valgoma.,

Iš priešpilio kiemo siaurais mūriniais 
tilteliais pereiname gilų, perkasą ip pa
tenkame į pagrindinę, gyvenamąją pilies 
dalį.

Tuojau už perkaso aukštai į dangų 
stebiasi galingas centrinis . pilies bokštas 
—donžonas. Jo šeši aukštai: siękįą. 25 
metrus. Iš doųžono viršūnės, :į kurią, ga
lima įlipti siaurais stačiais laiptais jo 
sienoje, atsiveria nuostabus vaizdas į 
ežerus su jų salomis, į Trąkus ir, j,U apy
linkes.

(Ęus daugiau) *

. Bostono miestas yra di
džiausias Massačh u s e 11 s 
valstijoje ir yra valstijos 
sostinė ir visos Naujosios 
Anglijos centras.

Bostoną įsteigė pirmieji 
kolonistai, atvykę iš Angli
jos. Miestas išsidėstęs prie 
Atlanto vand e n y n o prie 
užlajos, pavadintos Boston 
Bay. Bostonas yra pussaly- 
je ir apsuptas vandeniu, 
būtent užląja, Charles upe 
ir Old Harbor. So. Bay dali
na miestą į Boston ir South 
Bostoną. Dorchester, Cam
bridge ir Brookline miestai 
susilieję su Bostonu.

Pirmieji kolonistai įstei
gė savo buveinę ant trijų 
kalvų, tai ir pavadino TRI- 
MONTAINE vardu. Vė
liau vieną iš kalnų pavadi
no Beacon Hill. Trimontai- 
nę pavadino Boston vardu 
jau 1630 metais, o kalną 
Trimontaine perkrikštijo į 
Tremont.

Senos įstaigos
Bostone yra daug Ameri

kos senienų. Paštas buvo 
įsteigtas 1639 metais, o pir
masis bankas — 1686 me
tais. Pirmasis Amerikoje 
laikraštis “Boston News 
Letter” išėjo 1674 metais. 
Su pradžia 18-ojo amžiaus 
Bostonas buvo, vienas iš di
džiausių ir svarbiausių A- 
merikoje, tuometinėse Ang
lijos kolonijose,! miestas.

' ' ' ’ ' j

Bostone pirmiausiai pra
sidėjo amerikiečių kovos 
prieš Anglijos karališkos 
valdžios nepakenčiamas są
lygas. Anglijos karaliai, 
kaip ir šių dienų imperia
listai, vietoje skaitytis su 
liaudimi, siuntė į Bostoną 
daugiau kareivių ir spaudė 
žmones. Bostono gyvento
jai, pasipiktinę priespaudo- 
mis, anglų atvežtą arbatą 
išvertė į jūrą (“Boston Tea 
Party”). Anglija puolė dar 
daugiau persekioti gyvento
jus. 1774 metais uždarė 
prieplauką, kad nubaustų 
gyventojus. ,,
Amerikiečiai organizuojasi 

kovai už laisvę
1774 metais Phil'adelphi- 

j.oje įvyko Pirmasis Koloni
jų Kongresas. Jame daly
vavo Naujos ios Anglijos 
veikėjai—Samuelis Adams, 
John Hancock ir kiti. Ang
lai pasimoja suimti vadus.

Bet amerikiečiai vien 
Massachusetts valstijoje 
jau turėjo organizuotų ko
votojų, žinomų kaip “Mi
nute-men,” 20,000 vyrų, 
kurie buvo ginkluoti ir ga
tavi išstoti, reikalui esant. 
Paul Revere ir William 
Dawes naktį' raiti apojo ir 
pranešė “minute-menams,” 
ką matė. Tie susibūrė, ir 
netoli nuo Bostono, Concord 
ir Lexington miestelių sri
tyje, apkūlė anglų armijos 
dalinius.

1775 metų birželio 17 d. 
pačiame Bostone, ant Bunk
er Hill, įvyko mūšis tarp 
amerikiečių ir anglų. Ame
rikiečiai laikinai pasitrau
kė, bet neteko tik 450 žmo
nių, o anglai neteko virš 1,- 
000. Tolimesnė kova ang
lus privertė 1776 m. kovo 
17 dieną ant visados pasi
traukti iš Bostono.

Bostonas buvo veiklus ir 
Amerikos Piliečių Kare. Jis 
į Liūcolno ’armiją ir laivyną 
pasiuntė 26,000 vyrų.

Bostone yra seni kapai, 
įsteigti dar 1630 metais, 
kur yra palaidoti Samuel 
Adams ir Paul Revere, taip
gi nemažai kitų žymių ame
rikiečių. Boston Common 
parkas įsteigtas 1756 me- 
tąis. Christ Church pasta

tyta 1723, Old State House 
—1748 m. Dabar ant Bunk
er Hill yra pastatytas gra
nito paminklas 220 pėdų 
aukščio.

Bostonas yra daug kartų 
nukentėjęs nuo gaisrų, ku
rių buvo apie dešimt. 1872 
meti! gaisras, tur būt, buvo 
baisiausias, padaręs 860,- 
000,000 nuostolių.

Pussalis, ant kurio pra
džioje Bostonas buvo įsteig
tas, užima 800 akrų plotą. 
Dabar, pagal 1912 metų 
praplėtimą, • miestas užima 
30,300 akrų, arba 44 ket
virtaines mylias.

Bendros informacijos
Bostone visuomeniški 

parkai užima 3,600 akrų 
plotą. Massachusetts Gene
ralinė ligoninė pastatyta 
1799 metais. Yra daug 
mokslo ir visuomeninių 
įstaigų, kaip tai Lotynų 
Mokykla, įkurta 1635 me
tais, Bostono Universitetas, 
Medicinos centras, dentiste- 
rijos, biznio ir technikos 
aukštosios mokyklos. Yra 
nesveikų vaikų auklėjimui, 
kurčių ir aklų užlaikymo 
įstaigos. Veikia muzikos 
konservatorija.

Bostone yra Istorijos ir 
Dailės muziejai. Bostono 
biblioteka turi virš 5,000,- 
,000 tomų knygų, jų tarpe 
300,000 senų, istorinių do
kumentų.

Bostono teatras turi 3,000 
vietų, Operos teatras — 2,- 
000. Daug yra mažesnių.

Bostono prieplauka dide
lė. Ten yra ir karinio lai
vyno bazė.

Industriniai Bostonas la
bai svarbus centras, yra ar
ti 6,000 fabrikų ir visokių 
gamybos ’ įmonių. Dirba 
apie 300,000 darbininkų.

Bostonas 1940 metais tu
rėjo 780,000 gyventojų. Da
bartiniu laiku turi daugiau. 
Yra 2700 įvairių religijų 
bažnyčių. Turi 310,000 te
lefonų; 470,000 radijo pri
imtuvų, dešimt radijo sto
čių ir dvi televizijos stotis.

Bostone nuo seniai yra 
didelė lietuvm kolonija. 
Pradžia lietuvių ateivi jos— 
apie 1870-us metus. Bosto
ne ėjo lietuvių laikraščiai 
“Vaistininkas,” “Darbinin
kas,” Ateitis.” “Keleivis” 
pradėjo eiti 1905 metais ir 
tebeina. Savo laiku buvo 
nukelta į Bostoną SLA or
ganas “Tėvynė.”

1911 metais Bostone pra
dėjo eiti savaitraštis “Lais
vė,” kuris vėliau buvo at
keltas į Brooklyną, ėjo du 
kartus į savaitę, o 1919 m. 
patapo dienraščiu.

Ir dabar Bostone yra di
delė progresyvių lietuvių 
kolonija, palaiko savo orga
nizacijas, įstaigas, dalyvau
ja darbe už geresnį žmonių 
gyvenimą.

V. Sūnus

NORINTIEMS VAŽIUOTI 
Į GIMTINĘ

Skaičiau “Laisvėje” poros 
asmenų išsireiškimą d ė 1 
nuvažiavimo į Lietuvą gi
minių atlankyti. Kol kas 
žinau tik du iš mūsų apylin
kės tikrai norinčius leistis 
į tą kelionę, nežiūrint dide
liu finansiniu išlaidu ir ki
tokių dar šiais laikais esan
čiu sunkumu. Kiek mums 
yra žinoma, progresyviams 
asmenims sunkiau gauti 
leidimą (pasportą) išvava- 
žiavimui, ypatingai, jei pa
so aplikantas pageid a u j a 
vykti į ta lybi nes respubli
kas. Tačiau yra kalbama, 
kad šiais metais bus lais
viau turistams, delegaci
joms bei ekskursijoms važi
nėti tarp socialistinių šalių 
ir Jungtinių Amerikos 
V alstybių.

Mano supratimu,, norin
tieji vykti į tarybines vals
tybes, taigi ir į Lietuvą, tu
rėtų kreiptis į pasportus iš
duodančią įstaigą. Gavus 
pasą, reikėtų kreiptis į So
vietų Sąjungos atstovybę 
Washingtone dėl vizos. Su
praskite, kad pasas (pas- 
portas) galioja išvažiavi
mui iš JAV ir grįžimui į 
jas; gauta/iš Sovietų atsto
vybės vizau leidimas) įgali
na asmenį lankyti vizoj nu
rodytas vietas (miestus ar 
kaimus) Sovietijoj. JAV 
piliečiams vizų nereikia tu
rėti pervažiavimui ar net 
laikiniam apsistojimui viso
se šalyse, išskiriant Jugo
slaviją ir socialistines vals
tybes. Važiavimui į Kini

ją, Š. Korėją ir Š. Viet Na
mą pasai neišduodami; ži
noma, pasų išdavimo nusta
tymai keičiasi.

Dėl. aukščiau minėtų do
kumentų gavimo galima 
kreiptis patiems arba per 
agentus. Kuomet didelis 
skaičius žmonių turėtų pas
portus išgaVę iš JAV ir 
prašymus padavę Sovietų 
atstovybei dėl visų, tai tuo
met žinotume kas: ar JAV 
neleidžia išvažiuoti, ar So
vietai neleidžia įvažiuoti, 
ir visokiems kaltinimams 
būtų padalytas galas.

Pandelietis

Į KURIĄ PUSĘ STOS 
SAUDI ARABIJA

Beirutas, Lebanonąs. — 
Artimuose Rytuose yra di
delis susidomėjimas Saudi 
Arabija. Egiptas ir Sirija 
susijungė ir sudarė Jungti
nę Arabų Respubliką, prie 
kurios kviečia dėtis ir kitas 
šalis. Vakarai nori sudary
ti karalių sąjungą, apvie- 
nydami Iraką ir Jordaną.

Saudi Arabija yra kara
lystė, didžiausia arabų ša
lis.,Įdomu, į kurią pusę ji 
pakryps!

PIRMAS INDĖNAS 
KANADOS SENATE

Ottawa, Kanada. —Prem
jeras Diefenbaker paskyrė 
indėną James Gladstone, 70 
metų amžiaus, į Kanados 
Senatą. Kanadoje senato
riai paskiriami visam am
žiui. Jis atstovaus 165,000 
indėnų.

NEDARBAS CONN.
VALSTIJOJE

Hartfordas. — Guberna
torius Ribicoff buvo sušau
kęs specialę valstijos seime
lio sesiją. Diskusavo nedar
bo reikalus. Valstija turi 
800,000 darbininkų, iš jų 
85,000 nedirba — ima ne
darbo apdraudą.

RYTŲ VOKIETIJOJE , 
‘ PERSITVARKYMAI

Berlynas. — Vokiečių 
Demokratinė Respubl i k a 
atliko eilę naujų persitvar
kymų. Panaikino aštuonias 
ministerijas. Ekonominiai 
susitvarkė panašiai, kaip 
tatai buvo padaryta Tary
bų Sąjungoje. 4 pusi. Laisvė (Liberty) Antrad., vasario (Feb.) 18,1958

f



Kai šiltame krašte šalta
MIAMI, Fla. — Beveik 

iš visų Amerikos Jungtinių 
Valstijų žiemos laiku žmo
nes, kurie turi dolerių, le
kia ir važiuoja Floriclon, 
ypač į jos pietinę dalį, kur 
yra Miami ir Miami Beach, 
išgarsėję savo viešbučiais, 
šiltu klimatu ir kitais sve
čių laukiančiais patogu- 
mais. Tačiau ši žiema ir 
Floridoj netikėta ir dauge
liui labai , žalinga, nes šal-

Socialis Klubas istojo Į 
LMS.

Ateityje, kai tik susida
rys sąlygos, Klubas imsis 
vykdyti savo nariams ir 
svečiams menines ir kultū- 
rints programėles. Todėl 
kiekvieno gero lietuvio ir 
lietuvės, kurie čia atvyksta
te apsigyventi, yra pareiga 
įstoti į Lietuvių S o c i a 1 į 
Klubą. Čia jūs būsite ma
loniai priimti ir jausitės, 
jog esate savoje organizaci
joje. Metinės duoklės tik 
$1. Taip pat vietiniai, ku
rie dar neistojote, esate 
kviečiami tapti nariais Lie
tuvių Socialio Klubo.

Klubo valdybą šiems me
tams sudaro: A. Masonas, 
M. Walley, J. Koch ir Ske- 
berdis. Prie valdybos Klu
bas turi gerą būrelį labai 
gerų ir veiklių narių. Kiek
vienoje pramogoje, kiekvie
name susirinkime matome 
eilę vyrų ir dar daugiau

naši, Lietuviu Socialis Klu- 
bas yra legalizuotas. Jo 
tikslai ir principai pilniau
siai atitinku šalies ir vals
tijos įstatymams.

Lietuviu Socialio Klubo 
tikslai trumpai ir aiškiai 
pabrėžti. Savitarpinė pa
galba, labdarybė, kultūra— 
tai Klubo principai. Jokiai 
politinei partijai Lietuvių 
Socialis Klubas nepriklau
so. Jo nariais gali būti visi 
lietuviai ir lietuvės, kurie 
sutinka su Klubo tikslais. 
Šis Klubas neklausia savo 
narių, kurion bažnyčion jie 
eina ar kuriai partijai pri
klauso.

Minėtame susirinkime jau 
paaukota organizacijoms, 
kurios rūpinasi širdies ir 
paralyžiaus ligoniais. Ži
noma, tai nėra garbė mū
sų turtingai šaliai, kuri bi
lijonus dolerių leidžia mili- 
tarizmui, o kovai prieš taip 
pavojingas ligas reikia
rinkti aukas. Taip pat moterų darbuojanties. Tai 
Klubas aukoja ir kulturi-' didelė dėka jums visiems 
niams reikalams. Pereita-'pirmūnams ne tik nuo Kiti
me susirinkime Lietuvių'bo narių, bet ir svečių. Rep.

Žinios iš Lietuvos

Sakoma, kad net per 50 
metų šioj Floridos daly ne
buvę tokių “šalčių.” Laik
raščiai rašo, žmonės kalba, 
kaip daug nukentėjo vieš
bučiai, įvairių įstaigų ir 
krautuvių industrija, kuri 
didele dalimi pasilaiko iš 
turistų. Turistai atvyksta 
atostogauti. Jie čia nori pa
sišildyti saule, pasimaudyti 
ir, žinoma, visokius gerus 
laikus turėti, bet kai randa 
šaltą orą, tai apsisukę vėl 
grįžta į “noitus.”

Bet dar daugiau nuken
čia farmeriai, dar ž o v i ų , 
vaisių ir gyvulių auginto
jai. Tikrenybėje, tai dideli1* 
šalčių, nė sniegų čia nebu
vo ir nėra. Buvo tik šalnos. 
Rašančiam šią žinutę dar 
tik vieną lytą teko matyti 
šalną. Vienok šios šalnos 
sunaikino kai kurių farme- 
rių beveik visus daržovių 
pasėlius. Daržovės jie sėja 
ir sodina iš naujo. Didžiau
sia nelaimė patiko tuos f ar
mėnus, kurie augina galvi
jus. Gyvuliai Floridoj mai
tinasi, > per ištisus , metus 
gamtos duota ■ žole, stovi 
ganyklose. O kai šalnos su
naikino* gamtos žole, tai 
šimtais ir tūkstančiais gal
vijai išmirė. .Žinoma, ši žie
ma čia neilga, beveik tik 
sausio mėnesis ir dar pra
džia vū^srio bet žalos ji 
padarė daug. ;

Lietuvių tarpe
Miami ir jos apylinkėse 

auga pastovi lietuvių kolo
nija. Kiekvienoje sueigoje 
sutinkame naujus “kolonis
tus.” Iš tos ar kitos vals
tijos atvyksta ir čia apsigy
vena lietuviai. Vis jau ne
jauni žmonės, daugiausia 
pensijonierįąi, bet dar stip
rūs ir veiklūs. Nauji atvy
kėliai dažniausia kultūringi 
žmonės, mylinti organizaci
jas, ’ Sueigas, kultūrinius 
pokylius. Be organizacfr 
jiems čia nuobodu, neraųi

Šias sąlygas permatė ge
ri lietuviai, kurie Čia jau 
seniąu 'apsigyveno. Jų ini
ciatyva pabaigoje pereitų 
metų pradėta organizuoti 
lietuvių klubas. O dabar, 
dar tik pradžia 1958 metų, 
jau galime pasakyti. pilna 
prasme, kad turimų pilnai 
sudrganizuotą Lietuvių So- 
dalį Klubą. Tai nebus koks 

* tai sezoninis klubas. Ne. 
Lietuvių Socialis Klubas 
yra ir bus pastovi organi
zacija. Jo nariais yrą vie
tiniai ; lietuviai piliečiai. 
Kai kyla. Miamije lietuvių 
kolonija, kils ir Socialis 
Klubas. . „

Vasario. 9 d. Lietuvių 
Socialis Klubas laikė savo 
njėnąsinį susirinkimą. Iš 
valdybos ir komisijų rapor
tų mums paaiški, jog Klu
bas jau turi apie 50 narių, 
šiame susirinkime priimti 
& nąųji 'nąriai, Klubas jau 
turi pasigaminęs principi
nes ir organizacines taisyk
les/. Šios , taisyklės paga
mintos su teisininko (advo
kato) patarimų/ Taip pat 
jo$ yra lietuvių ir anglų 
kalbose. Klubo įregistravi
mo Miami> mieste darbas 
jau beveik baigtas, Vadi-

jos
IU.

Rajono meno dekada

ROKIŠKIS. — Dar visai ne
seniai Elvyra Zolubaitė pra
dėjo dirbti Mičiurino vardo 
kolūkio bibliotekos (vedėja. 
Iki tol šiame kolūkyje niekas 
nesirūpino meno saviveiklos 
išvystymu. Jauna kultūros 
darbuotoja iš pat pirmu dienų 
pavertė biblioteką visos apy
linkės kultūros centru.

Ruošiantis geriausių rajono 
meno saviveiklos kalektyvų 
meno dekadai, ' i jų skaičių 
pateko ir Mičiurino vardo ko
lūkio saviveiklininkai. įtemp
tas darbas susilaukė gero 
įvertinimo. Rajono meno de
kadoje, kuri vyko Rokiškio 
kultūros namuose, pirmieji 
pasirdė šio kolūkio saviveikli
ninkai. !

Rokiškio T vidurines mo
kyklos kolektyvo koncerte 
dalyvavo 150 jaunųjų savi
veiklininkų. Be 'kitų progra
mos numerių didelį pasiseki
mą turėjo moksleivių orkestro 
atliktas okestro vadovo mo
kytojo A. Gradecko “Anoj pu
sėj ežero.”

Rajono liaudies meno deka
doje dalyvavo taip pat “Ne
muno” fabriko, Salų žemės 
ūkio technikumo, Rokiškio 
kultūros namų ir kiti savi
veiklininkai — viso 9 geriausi 
rajono meno saviveiklos ko
lektyvai.

B. Pranskus, 
iK. Umbrasas, 
J. Lankutis, V. Za-

M.

vo paliesti ir atskiri, konkre
taus pobūdžio klausimai.

R. Šarmaitis, J. Butėnas, K. 
Korsakas, 
Sprindis, 
Lukšienė, 
borskaite,
ti pažymėjo, jog, vertinant 
lašytojų kūrybą, turi būti at
sižvelgiama' į tai, kokį vaid
menį jie atliko visuomeniniame 
gyvenime, Įdek jų kūryba 
sutapo su progresyviomis vi
suomeninėmis idėjomis. Bu
vo nurodyta, kad ruošiamame 
tome mažoka sintezės, dažnai 
trūksta istorinio požiūrio, 
silpna argumentacija, kad ap
žvalginiuose straipsnuose pa
sigendama reljefiškos epo
chos charakteristikos, per-
silpnai parodytas visuomeni- 

Įr.ės minties vystymasis.
Kalbėjusieji teigiamai įver

tino trečiojo tomo ' “naujo
ves”: spaudos, kritikos ir lite
ratūros mokslo, žanrų vysty
mosi apžvalgų įvedimą, 
žangiųjų Amerikos 
rašytojų kūrybos 
Buvo pasiūlyta 
praplėsti ryšių 
charakteristikas.

Reziumuodami
rezultatus, K. Korsakas ir V. 
Galinis pažymėjo, kad apta
rimo dalyvių iškeltomis min
timis,5 patarimais, pasiūlymais 
ii kritinėmis pastabomis bus 
kūrybiškai pasinaudota toles
niame III-jo tomo ruošimo 
procese. Knygą galutinai pa
ruošti spaudai numatyta 1958 
metais.

Worcester, Mass,
o . '

Iš Draugijos susirinkimo
Vasario 4 d. įvyko L. S. ir 

D. Draugijos mėnesinis su
sirinkimas. Valdyba ir biz
nio komisijos davė raportus 
iš pereito mėnesio veiklos. 
Biznis buvo nepaprastas — 
gal būt dėl to, kad įvyko 
naujas patvarkymas. Da
bar yra: J. Bakšys pirmi
ninkas ir menedžeris, o J. 
Tamošiukas vyriausias bar- 
tenderis, M. Tamošiūnas 
(J. Tamošiūno-tėvas), ir G. 
Smith bartenderiai. Turi
me daug vilties, kad naujas 
patvarkymas ir nauji dar
bininkai atliks savo parei
gas daug tvarkiau ir ge
riau.

Metinio banketo, įvykusio 
sausio 25 d., atskaita: Ko
misija dėjo daug pastangų, 
kad banketas būtų sėkmin
gas. Taip pat ir mūsų ge
ros gaspadinės dėjo daug 
pastangų ir dirbo energin
gai, todėl buvo vilties, kad 
pasekmės bus didelės. De
ja, prieš pat įvyksiant ban- 
ketui, jfiek daug prisnigo, 
kad iš tolimesnės apylinkės 
automobiliais beveik niekas 
negalėjo atvažiuoti. O ku
rie ir atvažiavo, tai nerado 
vietos mašinoms pasistaty
li. Nežiūrint to, prieš pat 
banketo atidarymą, suėjo ne
mažai svečių. Pilnos atskai
tos dar nėra, bet draugė 
Sukackienė (iždininkė) pa
reiškė, kad virš šimtinės 
bus pelno. LSD ir Darbi
ninkų Klubas širdingai dė
koja visiems darbininkams 
ir svečiams.

Mirč keturi
Charles W. Gablaski, 61 

m., mirė sausio 9 d., palai-: 
dotas 13 dieną. Velionis pa
liki ^dideliame liūdesyje 
žmoną Josephine (Masson) 
Gablaski, dvi dukteris ir 
du sūnus ir anūkus.

Pranas Mazurka mirė 
sausio 12 d. ir palaidotas 15 
d. Hope kapinėse. Velionis 
paliko dideliame ‘liūdesyje 
sūnų Alberta ir du anūkus. 
Buvo LSD ir Darbininkų 
Susivienijimo nariu.

A. Linauskas, 70 m., mirė 
sausio 20 d., palaidotas sau
sio 25 d. Hope kapinėse. 
Velionis paliko liūdesyje 
žmoną Catherine (Adomai
tis) Linauskas, dukterį ir 
sūnų.

T. Paulauskas, 43 m., mi
rė sausio 13 d., palaidotas 
16 d. St. Joseph’s kapinėse, 
Leicester, Mass. Buvo na
riu LSD ir Ūkėsų Klubo. 
Velionis paliko liūdesyje 
žmoną Mary E. (Stonis) 
Paulauskas, dukterį Doro
thy ir sūnų Theodore, mo
tina, broli ir seserį, u 7 v v

Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Draugija pareiškė nuo
širdžią užuojautą šeimoms, 
giminėms ir d raugam s, 
taip pat suteikė paskutinį 
patarnavimą grabnešiais ir 
buketais. O jums, brangūs 
draugai, lai būna lengva 
šios šalies žemelė!

Norintieji prik 1 'a u s y t i 
prie L. S. ir D. Draugijos, 
malonėkite ateiti į sekantį 
susirinkimą, kuris įvyks 
kovo 4 d., 7:30 vai. vakare, 
29 Endicott St. Rep.

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

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

Amerikos Demokratijos Steigėjai

Koresp.

istorijos trečiojo tomo 
prospektas

Gruodžio 20 d. Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos Lietuvių 
kalbos ir literatūros institute 
vyko lietuvių literatūros isto
rijos III-jo tomo rankraščio 
aptarimas, kuriame dalyvavo 
Rašytojų sąjungos, Partijos 
istorijos instituto prie LKP 
Ck, Istorijos J instituto, Vil
niaus Valst. V. Kapsuko var
do unversiteto, Pedagoginio 
Instituto ir švietimo ministe
rijos atstovai.

Pasitarimo uždavinys buvo 
apsvarstyti kardina 1 j n i u s 
klausimus, iškilusius knygos 
rašymo procese. Prof. K. Kor
sakas savo įžanginiame žody
je, ikitarybinės lietuvių lite
ratūros sektoriaus vadovas K. 
Doveika ir vyr. mokslinis 
bendradarbis V. Galinis savo 
pranešimuose trhmpai nušvie
tė lietuvių 'literatūros istorijos 
ruošimo eigą, pagrindinius 
trečiojo tomo struktūros prin
cipus.

Pasitarimo dalyviai pažy
mėjo didelį instituto bendra
darbių darbą, atliktą susu
muojant, apibendrinant 
jahie tome pateikiamą
džiagą ii* faktus. Taip pat bu-

III- 
me-

pa
lietu vi ų 

nušvietimą, 
dar labiau 

su užsieniu

pasitarimo

A. ADIKLYTĖ

Mirė J. Cvirka, 
rašytojo brolis

Vilniaus “Tiesoje” skaito
me tokį nekrologą:

“Naktį iš sausio 13 d. į 14 d. 
Vilkiijos rajono Klangių kaime 
mirė Julius Cvirka, žinomojo 
tarybinio rašytojo Petro Cvir
kos brolis ir Petro Cvirkos me
morialinio muziejaus filialo 
Klangiuose vedėjas.

“Julius Cvirka gimė 1911 
metais, visą savo amžių gyve
no ir dirbo Klangių kaime, ak
tyviai dalyvavo visuomeninia
me darbe, prisidėjo prie 
ro Cvirkos vardo kolūkio 
rimo ir rūpinosi išsaugoti 
brolio rašytojo palikimą.

“Dar nesudarius filialo eks
pozicijos, Julius Cvirka mielai 
pasitikdavo į Klangius atvyks
tančias gausias ekskursijas ir 
gyvu mylinčio brolio žodžiu pa
sakodavo apie rašytojo vaikys
tės dienas.

“Julius Cvirka buvo visuomet 
draugiškas, svetingas, darbš
tus.

“Jo atminimas pasiliks šir
dyse tų, kurie su juo drauga
vo arba tik jį pažino.”

Pet- 
įkū- 
savo

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

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

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

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

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Paraše Algirdas Margeris. 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 368, kaina $1.50, DĄBAR 
TIK $1.00.

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

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

BINGHAMTON, N. Y.
Iš LDS 6 kiw>ix>s 

susirinkimo
Vasario 3 d. atsibuvo 

LDS 6 kuopos susirinki
mas. Atsižvelgiant į šaltą 
orą ir sniego audrą, susi
rinkime narių dalyvavo vi
dutiniai. Iš kuopos komite
to bei finansų sekretoriaus 
raporto sužinota, kad ilgai 
sirgę Jonas Goštautas ir 
Juozas Kireilis jau pasvei
ko ir atsisakė nuo pašalpos. 
Buvo linksma girdėti, kad 
minėti draugai atgavo svei
katą. Bet dar tebeserga Jo
nas Tinkūnas. Jau ilgas 
laikas jis yra kankinamas 
ligos. Taipgi sausio mėne
sį apsirgo dd. Nellie Stro- 
lienė ir Julia Kaminskienė. 
Linkiu visiems greitai pa
sveikti.

Sausio 23 d. ūmai mirė

drg. A. Bagdoną 
tarpo ir paliko 
liūdesyje žmoną, 
artimus draugu: 
drg. Bagdonienei 
jos artimiesiems 
užuojautą. S

Pas mus žiema 
žiai laikosi. Sr 
keliavimas gat^ 
džiai apsunkinta 
riose vietose snie 
ta net iki 2-3 pi 
padidėjo iki nuli< 
snięgo gilumos 
11,000 vaikų ne 
kyti mokyklas, 
vai sako, kad 
nebuvo tokios ži 
mos, kaip ši.” 
kantrybės perg? 
mos šalčius! N 
ir pavasaris

Jungtines Tau
LDS 6 kuopos narys Anta- jos vyriausybė I: 
nas Bagdonas, kuriam pas- na karo provok; 
kutinę pagarba atiduota ko, kad 50 Izrae 
narių atsistojimu. Gaila, * ir du tankai buv 
kad nelaboji mirtis išskyrė Siriją.

LLD centro sekretor 
finansinis raportą

LIĖPOS-JULY, 1957, ĮPLAUKOS i
Kuopos Duoklių j

Pav. N. II. Keene, aukų $2 4.00
I Richmond Hill .....................  2.00

79 Chicago, IU. '............. ........  31.75
77 Cliffside, N. J.....................  21.00
68 Hartford, Conn..................... 8.00
19 Chicago, Ill.........;..........I....... 6.00
32 New Haven, Conn............. 10.50
37 Lawrence, Mass................. 10.25

185 Richmond Hill, N. Y............. 6.25
Pav. Reading, Pa., aukų $2 4.00
75 Miami, Fla............. ............... 2.25
45 St. Petersburg, Fla. .'.......  2.25

5 Newark, N. J............ ......,....... 7.00
15 Apskritis, Cleveland, O.

aukų $109.85 .........   109.85
63 Bridgeport, Conn......... ....... 31.25
22 Cleveland, Ohio .........  72.50
22 Cleveland, Ohio ............... :.... 2.00

Duoklių įplaukė 1216.50
Aukų ...............   113.85

86 Chicago, III..........
25 Baltimore, Md. ‘

Viso įpla
DECEMBER-GRU 

ĮPLAUI 
Iš Easton, Pa., auki 
45 St. Petersburg, 

j45 Hollywood, Cal., 
38 New Buffalo, Mi 

aukų $2.75 .... 
1185 Richmond HiU, 

43 Wilkes-Barre, P 
Pav. Bridgeville, Ma 

Mirusio palikta
10 Philadelphia, pa 

, 145 Hollywood, Calif 
79 Chicago, * IJ1. ......

2 So. Boston, Mas 
į 52 Detroit, Mich. 
t 28 Waterbury, Con.

Liko nuo lapkr.2 
Fav. Rumford, lile.

Viso $330.35

RUGPIŪCIO-AUGUST, 1957 
• ĮPLAUKOS

Pav. Shelton, Conn...................... $4.00
Pav. Athol, Mass., aukų $1 3.00

51 Hudson, Ohio .............  $17.75
37 Lawrence, Mass.................... 2.25

145 Hollywood, Cal. J...'............ 2.00
20 Binghamton, N. Y., 

aukų $1.25 .  49.50
104 Chicago, Ill........................... 1 6.75
17 Shenandoah, Pa.................... 2.00

4 West Linn, Oregon ........... 16.00

Duoklių įplaukė $101.00
Aukų ...................... 2.25

Viso $103.25

RUGSĖJO-SEJPT,, 1957
185 Richmond HiU, N. Y......... $2.00
27 New Britain, Conn; .......... 2.00
72 Great Neck, N. Y................  14.30
92 Chicago, Ill.............................. 4.50
33 Homestead, Pa...................   14.30

190 Euclid, Ohio .............   41.25
• 10 Philadelphia, Pa.................. 6.00

53 Gardner, Mass..................... 18.00
52 Detroit, Mich..................... .. 24.75
11 Worcester, Mass................. 28.00
66 Grand Rapids, Mich.,

aukų 85c .......................... 10.85
15 Gibbstown, N. J................. 7.00
50 Rochester, N. Y................ 14.00

Įplaukė viso .......  $186.95
SPALIO-OCTOBER, 1957, 

ĮPLAUKOS 
Fav. Marlboro, N. Y................. $2.00

2 So. Boston, Mass................  4.00
28 Waterbury, Conn................. 22.00

I153 San Francisco, Calif......... - Ž.00
5 Newark, N. J........................ 6.00

104 Chicago, • Ill............................. 4.50
19 Chicago, Ill.................. ,....v.. 32.75

Pav. K. P. palikimas
Detroit, Mich............... . 35.51

j6 Paterson, N. J....................... 2.00
Pav. Julių Juozas

aukų Draugijos apg........ 5.00
Pav. Hood River,. Oregon

aukų $1 ............   4.00
92 Cicero, Ill. ..... ;...... 12.50

9 Norwood, Mass.................. 21.00
1 Brooklyn, N. Y............ ....... 36.50

įplaukų viso $189.76
Aukų ..........   1.00

Viso $190.76
LAPKRICIO-NOVEMBER, 1957 

ĮPLAUKĖ
12 West Pittston, Pa.

aukų $1 .......„............... $17.00
185 Richmond Hill, N. , Y. 4.50
45 St. Petersburg, .Fla. ...f....... 2.25

pav. Rumford, Me., atikų $1
6 LLD Apskritis < .

•aukų $10 ............... .’.......10.00
68 Hartford, Conn. ....................  4.00

190 So. Euclid, Ohio ................ 4.25
79 Chicago, Ill,. ..................... 22.25

A. P., ‘ Brooklyn, N. Y. 4.00
5 Newark, N. J........................ 2.00

92 Cicero, Ill..................... ......... 4.25
50 Rochester, N. Y...................  6.00

Viso .

liepos-jUly, 1» 
American Immigrati 

Statula ..........
Statula : ....

Lith. Coop. Pub. So 
Sekr.-knygiaus mokt 
Už Liepos, rugpiūčlc 

mėnesius ofiso

\iso 

RUGPICCIO 1 
Nominacijos ir baisa 

blankai .........
Pirkta pašto štampų 
Lietuvon siųsta 3 pu

Vise
RUGSfcJO I* 

Šviesai pašto štampe 
SekrptoriuPkhygiui 

mokestis už i 
Notaruizavimds .......t 
Už šviesos Nr. 3 bL 
Sekretoriui-knygiui j 
Už šviesos Nr. 3 

atspausdinimą 
Už 5 klišes .......... .

Taksai.......................
Perduota Laisvei ra 
Smulkios išlaidos ....

Vist

SPALIO ĮSI 
Liaudies Balsui ......

Vilniai už skelbimą 
D. M. Šolomskui u: 
Spalio, lapkričio, gru 

mėnesių ofiso

Vist
__ LAPKRIČIO J 

Paštui depozitas .... 
Sekretoriui-knygiui 

už spalio mėn 
Sekretoriui-knygiui 

už lapkričio n

Vist
GRUODŽIO I 

Knygos “Gydymo fc 
balansas u£m< 

Šviesos Nr. 4 išleidi 
Šviesos Nr. 4 bindi
5 tampos knygos

išsiuntinėjimui

Viso

6 mėnesių įplaukų sut 
Nuo birželio mėn. iž

Sykiu .../. 
« Išlaidas Ii

z • 
Su 1957 m. gruodžio 

ižde liko ......

LLD Cei

LLD reikalais raš. 
110-12 Atlantic 
Richmond Hill :

5. pusi,—Laisvė (Liberty)-Antrad., vasario (F<



? Baisi vaikų tragedija
Iražus berniukas, 15 me- rimtai paieškoti priežasčių, 
ir graži mergaite, tiktai O tys priežastys turėtų bū- 
tynerių metų. Berniukas ti žinomos ir matomos vi-

I Irakas ir Jordanas
sudarė federaciją DIDYSIS NEW YORKAS

siems.
K a’p gi su ta j a Medallių 

nuošir- 
Bet apsipylę

rgaitę užsivilioja ant 
esto apartmentmio namo
go, pagriebia ją už kak- šeima? Tėvai geri, 
pasmaugia ir lavoną nu 
ta į gatvę. Verkia abiejų 
ku tėvai, liūdi kaimynai, 
ba visas miestas, girdi 
i Amerika. Tragedija,

dūs žmonės 
vaikais. Iš viso net aštuonis 
vaikus turi. Beveik visi jų j 
vaikai tebėra maži. O skur
das, o vargas! Nuolatiniai 
dirba tiktai tėvas. Jo alga

i nedidelė, šeima trvvena

Amanas, Jordanas. — 
Vasario 14 dieną Irakas ir 
Jordanas susijungė į vieną 
valstybę. Ji bus žinoma 
ka i p A rabų Federa c i j a. 
Priimta bendroji deklaraci

Šerniukas priklauso Mr
Mrs. Medailliams, kurie pusbadžiai. Štai jums ir vi
ena po num.1135 Uni- so to blogo, visos tos trage-

Padaugėjo jaunimo 
prasikaltimai

New Yarko miesto policijos 
viršininkas jaunimo reika
lams W. Ann raportavo, kad 
1957 metais jaunimo prasi
kaltimai padaugėjo 13 pro
centų lyginant su 1956 me
tais.

Per metus jaunuoliai įvyk
dė 322.900 kriminališkų pra
sikaltimų. žmogžudysčiųi ir 
pasikėsinimų buvo 384; mote
rų ir merginų išprievartavimų 
— 1,267; užpuolimų — 10,- 
467; vagysčių ir plėšimų — 
veik 40,000; žulikysčių —virš 
22,000; automobilių pavogi
mų — virš 12,000 ir kitokių 
apie 8,000.

šie prasikaltimai atlikti 
jaunimo tarpe 16 ir 20 metų 
amžiaus. Jaunesnių 'prasikal
timai čia nepriskaitomi.

SERGA
Plačiai žinomas brookly- 

nietis J. Steponaitis vasario

Harrimanas rūpinasi 
mūšy mokyklomis

Gubernatorius Harrima- 
nas buvo atvykęs į New 
Yorką ir ilgai tarėsi su 
miesto majoru Wagneriu. 
Jie diskusavo mokyklų rei
kalus. Kaip žinome, New 
Yorke susidarė rimta padė
tis kovoje prieš išdykusius 
jaunuolius. Kai kurie moky
tojai prie išdykėlių priskai
to bent kiek nužiūrimus 
mokinius.

Po majoro ir gubernato
riaus pasitarimo buvo pa
reikšta, kad bus sulaikytas 
mokinių metimas iš mokyk
lų. Bus nuosekliau ištirta 
kiekvieno mokinio (prasi
kaltimas.

Gubernatorius sakė, kad 
reikia daugiau naujų mo
kyklų, daugiau mokytojų. 
Buvo pasiūlyta tuojau im
tis darbo keturių mokyklų 
statybos. Apšvietus reika
lais viršininkai laikys eilę 
konferencijų ir išdirbs 
planus gerinimui apšvietos 
reikalu, c ,

Fka, kurią sudarė Egipto ir 
Sirijos vienybė. Kadangi 
Jordanas nepriklausė prie 
Bagdado karinės sąjungos, 
tai iš jos išstoja ir Irakas. 
Arabų Federacija kviečia ir 
kitas arabų valstybes Jung
tis prie jos federatyvinis 
ryšiais.

Washingtone didelis pasi
tenkinimas, kad Irakas ir 
Jordanas, susivienijo. Bet 
nenusimena ir Jungtinės 
Arabų Respublikos vadai. 
Jos prezidentas Nasser pa
siuntė Arabų Federacijai 
pasveikinimą. Jis sako, kad 
arabų tautų vienybėj tai bus 
jų galybė.
Izraelis nepasitenkinęs nei 

viena, nei kita arabų valsty
bių sąjunga. Maskvoje ma- i 
no, kad Jordanas bus pil”o-1 
je Irako įtakoje, o pastara-1 
sis — Vakarų impeerializ-' 
mo.

Point ligoninę. Lankymo 
valandos: šiokiomis dieno
mis 2-4 vai. popiet, sekma
dieniais 7-8 vai. vakarais.

Liga nepavojinga, tik ko
jas skauda, tai gal bus ge
riau ligoninėje. Jis pagei
dauja, kad jo draugai jį ap
lankytų.

Linkime šiam gera m 
draugui greitai pasveikti.

G. Wareson

Federacijos valdovu bus 
Irako karalius Feisalis Ant
rasis. BetJordano karalius 
Hussein pasiliks savo vieto
je. Federacija apjungia 

'abiejų šalių tik užsienio, fi
nansų ir armijos, reikalus, o 

?, pasiliks kiekvienoje šalyje 
jos sena vidaus tvarka.

turės 
šeimų 210,000 ketvirtainių mylių 

iolotą ir apie 5,000,000 gy
ventojų. Irakas yra turtin
gas aliejaus šaltiniais.

Arabų Federacija sudary
ta Vakaru norais, kad ne-

Paimkime tuos iš mo
kyklų išmestuosius vaikus? ; 
Gal tik vienas kitas sudaro 
išimti. Beveik visi jie yra; Arabų Federacija 
didelių, vargingų 
vaikai.

O prie to, žinoma, būti
nai reikia pridėti sąlygas 
mokvklose.

Mokyklų per maža, kla- 
iš mokyklų išmesta pūs per daug užsikimšusius.

ne pačiame name gyve- 
ir nužudytos mergaitės 
u Mrs. ir Mr. Hegman-

uo pačiu laiku visas di
ls New Yorkas susirū-. 

padėtimi mokyklose, 
ęykliniu vaiku nebetra- 
i suvaldyti. Už triūkš-j 
’imą ir kitokius nusidė-; 
is i 
šimtai vaikų. Bet kyla | Mokytojai skundžiasi, kad 

išimas: kur juos dėti, ką i negali kaip reikia vaikus 
ais daryti? New Yorko i mokyti.
tijos isotatymai reika-• Iš tikrųjų, kai rimtai pa- 
a, kad to amžiaus 
ai lankytij 
dabar toji valdžia, kuri mūsų didmiesčio 
alo įstatymus pildyti, i tain praplitęs.
vaikus išmetė iŠ mo 

os. Tikra painiava!
>t grįžkime prie anos i net ir tokiose namų ir mo- .Egipto i 
ios tragedijos 

’.u sūnum 
manmi. dukrele

Francis motina, apsi-Įverstais 
si ašaromis ir trinda-; Argu 
rankas, šaukia: Ban-'parodo, 
u būti gera motina! namų skurdą 
^žinau, kas pasidarė su vaikams

jkyklose žmoniškas si*
,kaip bematant mūsų nepil-

visais vaikais namečiuose vaikuose išnyk
tų kriminaliniai polinkia’?

Salietis

IŠ LIETUVOS

reika-,
visi | m’sliji, tai stebėtis reikia 

mokykla,; ne iš to, kad kriminalizmas 
vaikuose 

bet iš to. 
;kad io dar taip mažai tėra! 
j Stebėtis reikia iš to, kad

MOTERŲ KLUBO 
MITINGAS

! Šį ketvirtadienį, vasario 
i 20 d., 7:30 vai. vakare atsi- 
ibus Moterų Klubo mitingas 
i Lietuvių Kultūros Centre, 
,110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y.

I

Visos narės kviečiamos 
būtinai atsilankyti. Reikia 

sekretorius ja įstoti. Todėl jau svarsto-; visapusiai apsvarstyti atei- 
ir nebūtu geriau pa- nanti parengimą, kuris 

Bagdado karinę įvyks kovo 9 d. Tai bus ne- 
...---- kad atitraukus Paprastas parengimėlis ir

Bet štai nuo Jungtinės Arabų Res-; reikalingas visų narių ypa- 
ir Sirijos susivieni-1 publikos tokias šalis, kaip tingo prisirengimo.

i įimas, prie kinio jungiasi ii Jordanas, Saudi Arabija, Jeigu ateinantį ketvirta- 
itos. arabų salys., pakirto i Adenas ir Omanas. dieni būtų labai blogas oras, 

. ’ .i Angljjos ir Amerikos ya-,tai mitingas automatiškai
y akai ai, kad atitiaukti idovystėje Bagdado karinė nusikeltu į sekantį ketvir

tu kurias arabų šalis nuo sąjunga buvo suorganizuo- tadienį
.. ls Į prisidėjimo prie Jungtinės | ta 11955 m. lapkričio 21— 22
---- i \rabų Respublikos, iškėlė dienomis. Ją sudaro: Angli-į jamos> 
mo j nasiūlymą sudaryti Irako ir ja, Turkija, Irakas, Iranas1/ • ; ’ 

j Jordano sąjungą. Jordanas: ir Pakistanas. ’ ’ ’

■n.i Jungtine Arabų Res.pub-

SUDARYTA BAGDADO KARO SĄJUNGĄ
Washingtonas. — Nese- jungos narys ir nenorėjo į

John Dulles grįžo iš Bagda
do karinės sąjungos konfe- 

I rencijos. Atrodė, kad ten 
'viskas yra gerai, i

m a 
naik’nti 
sąjungą, kad parengimėlis ir

su Me- ’ kyklos sąlygose vis
Francis ir šimtai tūkstančių vaikų

Kath-i lieka nesugadintais, nePa-į Bagdado są jungai šaknis, 
kriminalistais! ” ’ • ' ,
tas, pagaliau, ne-i

o sūneliu!
ii kas gi pas’darė? Kac 
daro su 
annalist 
ūsų ponija nedrįstai

ni P. Dargužis į Tėvynę 
grįžo be žmonos

apkričio 14-oji—atmin- 
diena Prano Dargužio 
nime. Tą vėlyvo rudens 
rą' jis po daugelio metų 
svyrio gimtai i kraštą, 
nę—Vilnių. Ilgai puo- 
as ir išsvajotas sieki- 

įgvvendintas — Dar-

buvo priverstas išvyk- 
ižjūrį pragyvenimo ieš- 
prieš 28 mačus.
rgužis giliai įtraukia 
uis tėviškės oro. Gele- 
4io stoties perone jį 
pa, noi^s ir nepažįsta - 
tačiau širdžiai artimi 
eeiai. Užsimezga pir- 

pažintvs . Naujieji 
gai padeda Dargužiui 
rti.
įčiau ir čia, Lietuvoje, 
as Dargužis negali už- 
;i ir niekada neužmirš 
» -skaudaus įvykio/ ku- 
į ištiko prieš pat iš- 
;ant į Tėvynę. Skau- 
labai skaudu pasidaro 
užiui, prisiminus pas- 
tiąsias gyvenimo die- 
krgentinoje.
kelionei į gimtinę Dar- 
,i ruošėsi ilgai. Pra
šu savo žmona Ona 
en su džiaugsmu kai
šosi apie tai, kad jie 
įkus pamatys savo 
gimtąjį krašta, gimi- 

artimuosius. Ruošian- 
važiuoti. Ona Dargu- 
parašė laišką savo tė- 

, gyvenantiems Pas- 
rajono šekšneliškių 

e “Atžalyno” kolūkyje, 
užienė susįjaudi n u s i 
laiške rašo, kad jau 
netų (1957) lapkričio 
šio pabaigoje galės 
austi prie savęs senutę 
vą ir tėvą, brolį Joną 
iauską . Ji ir dovanų 
liesiems buvo nupirku-

ir suteikusį 
namuose ir

lėra Bagdado karines

SIAUČIA AUDROS
Pusę Jungtinių Valstijų 

nusiautė baisios sniego au
dros ir šalčiai. Minnesota 
valstijoje šalčiai pasiekė 30 
laipsnių žemiau nulio. Šal
ia buvo ir pietinėse valsti
jose.

New Yorko aukštutinėje

si. Svajojo apie tai, kad no 
keliasdešimt metų vėl galės 
būti savųjų tarpe...

Skaitytojui kils klausi
mas: kodėl gi į Tėvynę grį-1 dalyje, Rochester ir Buffalo 
žo Dareužis vienas, nors! srityje, tik viena sniego mi
šios kelionės taip nekant- dra praėjo ir vėl vietomis 
riai laukė ir jo žmona? į20 colių sniego, privertė.

...Tai įvyko vieną diena i Pačiamb New Yorke buvo 
nrieš išvyksiant. Pranas; apie 10 colių sniego. Pus- 
Dargužis išėjo su reikalais ■ niai užvertė kai kurias gat- 
i banką. Jam nesant na
muose, būrys žmonių įsi
veržė į Dargužiu butą, ir... 
Dargužienė dingo. Kas tie 
žmonės — Dargužiui suži
noti nepavyko. Nesužinojo 
Dargužis ir to, kur XX-ojo 
amžiaus žmonių vagys jo 
žmoną paslėpė.

Pagaliau, gal būt, 
visu svarbiausia, 
tai, kad yra, žmonin, kurie 
imasi nešvarių, kriminali
nių priemonių prieš tuos 
lietuvius, kurie nori grįžti 
i savo Tėvynę. Jėga suardę 

,šeimą, jėga pagrobę Dargu-, 
žio žmoną, šie subankrutavę < 
niekšai galvojo sulaikyti 
nuo grįžimo ir Praną Dar-; 
gūžį. Tačiau P. Dargužis! 
rvžosi: jis sugrįžo į Tėvyne 
vienas.

ves. Naujoje Anglijoje bu
vo didelės sniego pūgos.

Jungtines Tautos. — Tu- 
nis’jos atstovas Slim tarėsi 
su Tarybų Sąjungos atsto
vu Sobolievu.

Savanah. Ga. — Karinis 
ktuvas “B-47” užsidegė 

Svarbu ore 35,000 pėdų aukštumo- 
Jis nukrito jūron.je.

Fair Lawn, N. J.
Džiaugsmas namuose

. Bet, rengkimės 
j šiam ketvirtadieniui, tikė- 

, kad bus galima 
įvykdyti mitingą.

Klubo Valdyba

KIEK MIESTAS GAUNA 
ĮPLAUKŲ TAKSAIS

New Yorko miestas į še
šis mėnesius, nuo 1957 m. 
liepos iki 1958 metų sausio 

dienos gavo taksais 
Daugiaus i a i

KAUCIJA IR VYRO 
APDRAUDA

Nušauto lakūno našlė Pris
cilla Rose dar yra po areštu. 
Pirmiau reikalavo u ž j ą 
$20,000 užstato. Jos advoka-* 
tas J. Zalk išsiderėjo, kad bū
tų $14,000.

Ji nori užstatyti jos velio
nio vyro pomirtinės apdrau- 
dos dokumentą, vertą 118,- 
750, bet apdraudos kompani
ja nesutinka’.

GYVENIMO REIKMENŲ 
KAINŲ STOVIS

Washingtonas. — Bulvių 
kainos pakilo. Bet su sausio 
pradžia visų grūdų kainos 
nukrito. Cukraus kainos 
stovi vietoje. Gazolino tau
pi n’ai rezervuose yra žy
miai padidėję.

LIGONINĖS SUKAKTIS
Karinio laivyno ligoninė, 

St. Albans miesto dalyje, 
minėjo 15 metų sukaktį. Ji 
buvo atidaryta Antrojo pa
saulinio karo laikais, 1943 
metais.

Tai moderniška ir didelė 
ligoninė. Nuo to laiko joje 
lankėsi arti 200,000 ligonių, 

i Ji turi 1,200 lovų.
A

31
$265,915,124.
gavo taksų prie pirkinių 
(Sales Tax), būtent $129,- 
009,532.

Taksų už cigaretes gavo 
$5,986,412. Šiemet nori gau
ti taksais iki b’rželio 30 die
nos $336,010,970.

ROSE LIGONINĖJE
Nušauto lakūno našlė 

Priscilla Rose atsidūrė li
goninėje. . Ją vis dar laiko 
po areštu, kaipo ^liudinin
kę”. Reikalauja $14,000 
kaucijos. Ji susirgo ir nu
gabenta ligoninėn.

Cambridge, Mass - Ame- 20,000 žmonių pavėlavo 
nkos kolegijų mokslininkai 
vyks į Graikiją. Jie ten at-• ---- ------------ - o--- ,
l’ks kasinėjimus Croesus prie Uticą Ave., Brooklyne, I 
miesto liekanų. j virš 20,00

 q darbą. Trauki
. .. . ryto laiku, L---- -

Tokio. — Japonija sutiko .važiuoja į darbą. Jis stovė- 
suteikti Indijai $50,000,000 j -- - - - - 
kredito. Indija galės pirkti ■ traukinių sulaikymas daug

NUOGAS VYRAS BUVO 
MOTERŲ KRAUTUVĖJ 

i Kelios dienos atgal nuo- 
igas vyras, gatvėje dainavo 
ir šoko. Bet, matyti tas pa
tiko ir kitam “sportinin
kui”. Krautuvėle, 534 Ams- 
terdam Avė., Manhattane, 
pradėjo vaikštinėti visiškai 
nuogas vyriškis. Krautuvė
je buvo apie pora tuzinų

SIAUTĖ ŠALČIAI
šiemet žiema yra gan stip

ri. <Apie kalėdas veik mėnesį 
laiko buvo šatlas oras. Vėliau 
pasikeitė i lietų.. Kelis kartus 
turėjome sniego, tiesa, storiau 
tik du kartus. Dabar jau vėl 
apie savaitė laiko šalta. Kai 
kurias dienas temperatūra tik 
biskį virš 10 laipsnių.

į J V/ Av V vz C.Vjųz A ęv V UI La JLA 1 ’

Ind. trauk’niui sugedus I moterų.
Krautuvės savin i n k a s 

Nimhauser tele fo n u pa
šaukė policiją. Policija suė
mė apie 24 metų amžiaus 
vyrą, virš šešių pėdų aukš
čio. Jį nugabeno į Bellevue 
ligoninę.

žųionių suvėlavo 
sugedo 

neskada ž

jo neilgai, bet ir trumpas

kredito sąskaiton , reikme- reišk,‘a, kur yra tokis dide- 
! lis žmonių važiavimas.

Wiashingtoinas. — K o n- 
greso biblioteka gavo ketu-: 
ris laiškus, rašytus Abrao
mo Lincolno. Tai svarbūs 
istoriniai dokumentai.

SUMUŠĖ ŽMOGŲ
Apartmentinio namo pri

žiūrėtojas Kubsen nuėio i 
skiepą, 4826 47th St., Man
hattane, ir ten jis rado tris 

. Jie, pamatę

Lehs, Francūzija. — Ka
w . .. . sykių keltuvo nutrūko vir

Fnes savartę laiko sugi į-i Vg ir jis nukrito 215 pėdų 
•o is Francuzisko Moloko;Nelaimėje žuvo 11 mainie 
jlačiai žinomo buvusio'r-u 
•ichmondhilliečio Motiejaus 
Klimo žentas, populiariosios 
-o dukters Emilės vyras ir 
ių dūk lytės Wandos tėvas

HARRIMANAS STOJA
Už DIDESNĘ
APDRAUDĄ

Albany, N. Y. — Guber- jaunuolius.
natorius Harrimanas vėl Kubseną, pasisuko jo link ir 
reikalauja, kad bedarbiams! vienas tarė: “Let’s jump on 
apdrauda būtų pakelta nuo;him”!
$36 iki $45 į savaitę.. Taip
gi, kad dar kiekvienam šei
mos nariui mokėtų po $6 į

Mirė architektas
Mirė architektas P. Lip

pincott Goodwin, sulaukęs 
72 metų amžiaus.. Jis buvo 
architektūros mokslą bai
gęs 1909 metais Columbia 
kolegijoje. Pagal jo planus 
buvo pastatyta žymių na
mų. Dalyvavo Pirmajame 
oasauliniame kare kaipo 
pėstijos leitenantas.

KLAIDOS PATAISA
“Laisvėje” iš vasario 11 

d. pasakyta, kad mirė R. 
Bartkus 14 dieną, o turėjo 
būti vasario 4 dieną.

būt, minėtieji savo te-1 lvjacįjos saržentas Joseph 
i črl n vi k n i inK hnmi ’ rr .vynės išdavikai ims trimi ; 

tuoti, sakydami, jog “pas
kutinę valandą Dargužienė! 
apsigalvojo...” Aišku tik. 
kad jie nutvlės, kaip visa 
tai įvyko. Tačiau negi kas • 
jais patikės? Ir kas iš vise j ■ 
gali tikėti išsižadėjusiais! 
nV0, tal,tOs. ir 'nė7ešio"iaiko"jis tūlam'lai-

’■:ui išvyks į naują jam nu- 
• kirtą tarnybos stoti Kali-, 

? 'urnijoj. . !
! Saržentas tikisi, kad ati-' 
i tarnavęs savo laiką Kali-, 
■ forui jo j galės išsirūpint se-j 
i karną tarnybos punktą arti!

Saržentas buvo išsiųstas į 
Moroką 18-k’ai mėnesių.

Jo sugrįžimas dideliu 
Ižiaušgmu nušvietė gražiai 
sikūrusios Klimo-Krupskių . 
;eimos namus.

Bet neilgam... Po apie

nėmis, kurie griebiasi tokių 
gangsteriškų priemonių?

P c tra s Ja j ? k a t is k a s

KAUNAS. — Tilmansc 
metalo fabrikas dabar va
dinsis “Pergalės” . fabriku. 
Šiemet jis, švęs 90 metų ju- j namų. ■
biliejų. “Nėries” m e t a 1 o! Linkime jam geros klo-į 
liejyklai sukanka 100 metų. I ties! S. V.

Elizabeth, N.J.
PAGERBKIME VEIKĖJĄ

ANTANĄ SKAIRŲ
Visi gerai pažįstame Antaną Skairų kaip LDS 
veikėją. Jis daug yra pasidarbavęs organizaci
jos labui ir už tai yra užsitarnavęs visuomenės 
pagarbos.
Ta’gi, šeštadienį, Balandžio-April 12, yra ruo
šiamas pokylis pagerbimui Antano Skairaus. 
Tai bus salėje 408 Court St., Elizabeth, N. J. 
Pradžia 7-tą valandą vakare.
Prašome visų įsitėmyti datą, vietą ir dalyvau
ti pokylyje. Skairus visada dalyvauja veikėjų 
pagerbimui pokyliuose, {rodykime, kad mes jį 
gerbiame kaip gerbiantį kitus veikėjus.

LDS III Apskrities Komitetas

f

Kas toliau buvo, žmogus 
nežino. Jis atsigavo tik li
goninėje. Mušeikos labai ji 
sumušė, bet nuo jo nieko 
nepaėmė.

Williamsburge Laisvę da
bar galite gauti ir ant 
Broadway ir Hewes St 
Kaina 10 c. už kopiją.

Pranešimas
PHILADELPHIA. PA.

l.LD 10 kp. susirinkimas jvyks 
vasario 21 d.. 7:30 v. v., 1150 N. 4th 
SI. Visi nariai kviečiami dalyvauti 
pasiimti knygas, taipgi pasimokei i 
už šiuos metus. Pasitarsime kas 
link vasarinio pikniko. Valdyba.

(31-32)

Pąicškau savo brolio Aleksiaus 
Šimansko, kilusio iš Bagdoniškių 
kaimo, Stakliškių - Jez.no apylinkės. 
Prašau brolio atrašyt man laišką 
šiuo antrašu* M. Ptašnikienė, Užu
guosčio paštas, Jezno rajonas, Lith
uania, USSR.

BUSINESS OPPOBTUNITDDB

ResUinrivntas-Bara.s. Jseteigta 22 
n. Ant gero kampo. Geras pragy
venimas šeimai, dalininkams. Ge- 
• as biznis. Pardavimo priežastis— 
lesveikavimas. The Gables, 30-18 
Broadway. Astoria, N. Y. RA. 8- 
L»794. Klauskite Joe.

(30-31-32)
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MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St.

6 put!.—Laisva (Liberty)-Antrad., vasario (Feb.) 18,1958
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