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KRISLAI Kinija ištrauks iš
Sukilimas prieš 

apgavystę.
bet nemato. 

Baisūs tinginiai. 
Ir mano giminės. 
Nei naudos, nei garbės.

Rašo A. Bimba

Korėjos savo jėgas

Chicagos kunigų Draugas 
(vas. K d.) skundžiasi, kad 
Amerikos Lietuvių TaĄ/bai ne- 
l> e s i s e k a pinigus kolektuoti. 
f Ji rd i, m ū s ų žmonės pradeda 
sukilti prieš rinkliavas.

Gerai jie ir daro. Draugo 
skaityojų sukilimas prieš auko
jimą "vaduotojams” yra suki
limas prieš apgavystę.

Brooklyno Vienybė (vas. 7 
d.) mums išdidžiai pažada Lie
tuvos prisikėlimą.

Vienybė smarkiai pavėlavo.' 
Lietuva jau seniai gražiai pri
sikėlusi.

Prieš apie dvyliką metų aš 
sugrįžęs iš Lietuvos parašiau 
knygą "Prisikėlusi 
Savo akimis mačiau ją prisikė
lusią naujajam gyvenimui. Na, 
o Vienybės redaktoriai dar ir 
šiandien Lietuvos nemato. Ak- 
lesnius už juos sunku besurasti.

Pekinas, Kinija. — Korė
jos Liaudies Demokratinė 
Respublika ir Kinijos Liau
dies Respublika p a d a r ė 
bendrą pareiškimą, kad su 
balandžio 30 diena Kinijos 
kariniai daliniai pradės 
trauktis iš Korėjos. Iki 1958 
metų pabaigos visi kinų ka
riniai daliniai pasitrauks. 
Kinijos tvariai, kaipo sava
noriai, muvyko į Korėją 
1950 metų pabaigoje, kada 
užsienio intervencija Korė
joje sudarė pavojų ir Kini
jos ’ teritorijai.

Kinijos premjeras Chou 
En-lai neseniai siūlė Ame-

rikai ir kitoms užsienio 
valstybėms, kad jos ištrauk
tų savo karinius dalinius iš 
Pietinės Korėjos, o Kinija 
ištrauks iš Šiaurinės Korė
jos. Jungtinės Valstijos ir 
jų talkininkai tą pasiūlymą 
pavadino “komunistų pro
paganda”.

Po to pasiūlymo Chou 
En-lai atvyko į Šiaurinę 
Korėją, ten susitarė su Ko
rėjos Liaudies Demokrati
nės Respublikos vyriausybe 
ir daro šį žygį. Tas įrodo, 
kad v tai nėra propaganda, 
bet rimtas žingsnis sutvir
tinimui taikos reikalų tame 
pasaulio krašte.

Amerika šalta dėl 
Rapackio pašildymo

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Valstybės de- 
partmentas šaltai atsineša 
linkui Lenkijos užsienio mi
nistro pasiūlymo sudaryti 
neutrališką zoną.

Nors Valstybės depart- 
mentas dar nepasakė, kad 
jis tam “uždaro duris”, bet 
iš atsinešiino suprantama, 
kad nesutiks su Rapackio 
planu.

Gal Chruščiovas ir 
atvyks j Ameriką

Maskva. — Politiniai ap
žvalgininkai mano, kad vė
liausias Eisenhowerio atsa-ijos respublikos užsienio mL 
kymas gal suteiks.galimybę | nistras Adam Rapacki fš 
Chruščiovui atvažiuoti į A-Įnauj0 }<vĮeeia didžiąsias 
meiiką,. ’valstybes prie taikos žygio.

Pnmiau švaistant me- j()g 1T>injSįras įteikė specia- 
nkos ir Sovietų santykius,!^ n()ta jr n‘emoran1duma 
Chrusciovas yra pasakęs, * 
kad jis sutiktų važiuoti i 
Ameriką pataisymui tarp 
abiejų šalių santykių.

Lenkija vėl kviečia 
visus prie taikos

Washingtonas. — Lenki-

jos, Franci jos ir Tarybų 
Sajų n gos atstovams, tai 
yra, Keturi ų Didžiųjų.

»

Nuo šalčių ir pūgų 
žuvo virš 200 žmonių

kahų Vokietijai Kanadai,

(Rodesijos žmonės 
Sujudo už laisvę

Lusaka, Šiaurinė Rodesi- 
ja. — Šiaurinėje Rodesijo- 
je, piet-rytų Afrikoje, suju
do vietos gyventojai už lais
vę. šiaurinė Rodėsi ja (Rho
desia) yra Anglijos koloni
ja. Viešpatauja baltieji, ku
rių yra tik apie 70,000.

Negrai, vietos gyvento
jai, sudaro virš 2,000,000 
gyventojų. Jie reikalauja 
tautinės laisvės. Susiorga
nizavęs yra Tautinis Kon
gresas, kuris turi 200,000 

Pasakysiu: jeigu ir Bimba j narių, organizuotų į 500 
būtų tiek tedirbęs, kiek dirbo vienetų. Britai areštavo ir 
toji moterėlė, tai jis čia pat įkalino 435 Kongreso

Su manimi bėda 
neapken-

Lietuva.

Keleivio (vas. 12 d.) redakto
riai džiaugiasi gavę labai liūd
ną laišką tiesiai iš Lietuvos. 
Rašo kokia ten moterėlė, "kol
chozininkės duktė”; rašo ir 
skundžiasi, skundžiasi mažu už
darbiu. Ir Keleivio redaktoriai 
surinka- "Kad Bimbai reikėtų 
dirbti už tokią algą!”

Dar 4 bilijonai doleriu 
prieš komunizmą

Thomasville, Ga.— Prezi
dentas Eisenhoweris ruošia 
Kongresui pasiūlymą, kad 
19^9 metais skirtu užsienio 
talkininkų pagalbai $3,900,- 
000,000. Tas, girdi, “būtų jų 
padrąsinimas kovai prieš 
komunizmą”.

Ši Amerikos pagalba jos 
talkininkams turėtu būti 
suteikta ginklais ir viso
kiais ekonominiais reikme
nimis^

Amerikoje jau seniai būtų ba
du numiręs, 
tame, kad aš baisiai

Keleivio 
ji viena,

Prašau pagalvoti, 
"duktė” rašo, kad ne 
bet visa jos šeima (gal du, gal 
trys; gal keturi, gal dar dau
giau, nežinia) per visus apskri
tus metus padarė tiktai “200 
darbadienių, už kuriuos,” girdi, 
"gavome 200 kilogramų grūdų 
ir .^00 rublių!”

Baisu, ar ne?!
Bet pažiūrėkime. Sakysime, 

šeimoje yra du darbingi žmo-
Tad jiems išeina tik po 

Gi metuose 
Reiškia, jie,

na
rius. Bet tas dar daugiau 
išjudino vietos gyventojus į 
kovą.

Rodėsi j a užima - 290,000 
| ketvirtainių mylių plotą.

Lenkija nesitrauks 
nuo sociafizmo

nes.
100 darbadienių.
yra 365 dienos.
ta duktė iri^dar kas šeimoje, 
dirbo tiktai apie tris mėnesius, 
o tikusius devynis mėnesius ne
dirbo, tinginiavo!

Tėmykite, Keleivio "duktė” 
nesako, kad negalėjo dirbti, 
kad jai kolūkis nedavė, arba 
neleido daugiau dienų dirbti, 
daugiau ^darbadienių pasida
ryti.

Varšuva. — Wladyslaw 
Gomulka, Lenkijos komu
nistų vadas, užginčijo, kad 
būk “Lenkija viena koja su 
Vakarais, o kita su Ry
tais.” Jis sakė, kad Len
kija eina prie socializmo, 
kad jos “tarptautine politi
ka yra bei)dra su kitų so
cialistinių šalių politika.” 
Jis sakė, kad Lenkija neima 
įsakymų iš Soivetų, kaip ji 
ir kitoms šalims jų neduo
da.

Demokratai nenori 
taikos derybų
Washingtonas.— Dean A- 

cheson, buvęs Jungtinių 
Valstijų Valstybės sekreto
rius demokratų adminis
tracijoje, pasisakė prieš va
dų konferenciją taikos rei
kalais.

Jis sako, kad dabartiniu 
laiku Tarybų Sąjunga turi 
daug atsiekimų ir pirmeny
bių, kad “Jungtinių Valsti
jų pozicija, lyginant su 
Sovietų, būtų pablogėjus.” 
Kiek pirmiau eilė kitų de
mokratų vadų taip pat sa
kė, kad Amerika pirma tu
ri “pasivyti Sovietus,” o jau 
tik tada tartis.

Nežinau, kiek algos gauna 
Keleivio redaktoriai. Bet spė
ju, kad jeigu jie per metus tik 
tris mėnesius tedirbtų, o liku
sius devynis mėnesius gertų ir 
valgytų, dar *ir apsivilkę norėtų 
būti ir už butą rendą pasimo
kyt i, neilgai jie tegyventų badu 
nenumirę!

Dalykas toks. Lietuvoje kol
ūkiečiai, kurie netingi dirbti, 
gali sočiai, gražiai gyventi. 
Tinginiams sunku.

Štai tik šiandien gavau laiš
ki nuo sesers dukters, kolūkie- 
tės. štai, ji rašo:

"Dėde nusipirkom motociklą, 
kurio taip troškome. Dabar

taip džiaugiamės, kur norim, 
greit galim nuvažiuoti. Vyras 
dabar nebe brigadininku. Jei 
kolūkis siųs, važiuos į Kauną 
šoferiu mokytis. Jam patinka. 
Mūsų kolūkis pasiturintis, šie
met pastatė gražią kiaulidę. 
Nors ir moterys vadovauja, bet 
kolūkis vis stiprėja. Metai po 
metų ir mes, Lietuva, būsime 
kaip didžiosios valstybės.”

Matote, koks milžiniškas skir
tumas tarpe mano sesers duk
ters ir Keleivio “kolchozininkės 
dukters”

Pasakysiu. Tie septyni lie
tuviai, kurie vyko į Romą po
piežiui ranką pabučiuoti, nepa
darė garbes nefi sau, nei Lietu
vai. Tuo žygiu jie tiktai pade
monstravo savo dideli atsiliki
mą nuo prčgnefio, nuo mokslo.

jos pasiūlymu, kad sudary
ti Centrinėje Europoje neu- 
trališką zoną. Lenkija siū
lo, kad tokia zona būtų su
daryta iš Lenkijos, čecho- 
slovakijos, Rytų ir Vakarų 
Vokietijų. Šioje zonoje ne
turėtų būti laikomi jokie 
atominiai ginklai, ir kad jo
je būtų sumažintos ginkluo
tos jėgos.

Lenkijos ministras sako, 
kad jeigu Jungtinės Vals
tijos paremtų šį sum any- » 
mą, kuri remia Tarybų Są- r 
junga, tai tas užtikrintų su- i 
sitarimą būsimoje vadų tai
kos konferencijoje.

j
i

Rapacki pareiškė, kad 
Rytų Vokietija ir Čechoslo- 
vakija jau sutiko su Lenki-kritė storai nuo Georgia

valstijos iki Quebeco, L.
nadoje,_ ant kelių šimtų my- Į Mokslininkai plieŠ
lių pločio visu Atlanto pa- _ _ ---- 1 _

Washingtonas. — Virš 
savaitę laiko siautė dideli 
šalčiai ir pūgos. Šaltis s ir 
sniego kritimas apėmė di
desnę šalies dalį. Daugelyje 
valstijų temperatūra buvo 
daug žemiau nulio. Nuken
tėjo visa eilė pietinių vals
tijų, kur 
dolerių yra nuostolių. Tai 
buvo šalčiausias laikas nuo vį. 
1882 metų. 

<?< 
Keene, N. H., šaltis buvo 

40 laipsnių žemiau nulio. 
(Portland, Me., buvo 16 
laipsnių žemiau nulio. Bos
tone, Newarke ir New Yor- 
ko apylinkėje — 4 laipsniai 
žemiau nulio. •

Traukiniai rytinėse vals
tijose vėlavosi po dvi-tris j žmonės, o bendrai visoje ša- 
valandas. Visa eilė orlaukių i lyje bus žuvusių daugiau 
buvo uždaryta. Sniego iš-1200.

Ka-1
Pentagonas pripažino

kraščiu. Vietomis NewYor- i pekliškas H-bombas atomy bomby pavojy
ko valstijoje sniego iškrito 
iki 40 colių, o vėjas supūtė 
iki 15 pėdų kalnus. Dauge- 

šimtai milijonų lyje vietų gubernatoriai bu-

Harriman, N. Y. — Kal
bėjo Dr. John Wheeler, kil
ias Amerikoje yra vadina-

Chruščiovas įspėjo 
Anglijos žmones

Londonas. — Mrs. Hea
ther Joseph, sekretorė Mo
terų Tarybos už Panaikini
mą Atominių Ginklų, pa
siuntė reikalavimus Angli
jos, Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos val
džioms, kad tie ginklai bū
tų uždrausti.

Chruščiovas jai atsakė 
telegrama iš 1,600 žodžių, 
kurioje sako, kad iš Sovie
tų pusės nėra kliūčių už
draudimui tų ginklų. Jis 
taipgi sako, kad jeigu Ang
lijoje bus įsteigtos raketų 
bazės prieš Tarybų Sąjun
gą, tai pastaroji įsteigę sa
vąsias prieš Angliją.

Koma. — Italijon atvyko 
septyni tarybiniai veikėjai.

/

viršininkai iš Pentagono 
jau pripažino, kad trans- 

mas hidrogeninių bombų • portavimas. atominių ir 
tėvu. Jis sake, kad jos bai- hidrogeninių bombų, taip- 

ir “atima gi jų lėktuvais 
yra pavojingas.

Išradėjas sakė, kadJung- kad bent kokis

nešiojimas 
Jie sako, 
netikėtas

buvo siai pavojingos 
suparalyžiuotas, kad moki- pasauliui laisvę”, 
niai negalėjo pasiekti mo- ...
k buvo ke- tinęs Valstijos daugiau lai- sprogimas ne tik padarytų
lioms^ dienoms uždarytos, mėtų sutinkant tas bombas baisių nustolių vietoje, bet 
Washingtone 235,000 '. 
džios tarnautojų neatėjo į 
darbą.
' Oro Biuras praneša, 
kad 26 valstijose žuvo 182

Susisiekimas ta^ip

niai negalėjo pasiekti mo
kyklų, kitur jos 1

•vaL nenaudoti, negu jas krau- nuodingos dujos pasiskleis- 
j nant į sandėlius. Jis sakė, ,tų labai plačiai.

kad laimės pasaulyje idėjos,į 
o ne bombos.

Prezidentas atsakė 
dėl konferencijos

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisen howeris • pa
siuntė ilgą atsakymą Tary
bų Sąjungos premjerui N. 
Bulganinui. Eisenhoweris 
sako, kad bus daugiau nau
dos, jeigu bus mažiau kal
bų, o daugiau veiks abiejų 
šalių ambasadoriai ir užsie
nio ministrai paruošimui 
vadų konferencijos. Jis Ta
rybų Sąjungos laiškus tuo 
reikalu vadina “propagan
da.” '

Prezidentas krit i k a v o 
Chruščiovo kalbą, sakytą 
Minske sausio 22 dieną. Jis 
sako, kad bus naudingiau,

jeigu, vietoje panašių kal
bų, bus daugiau vadų apsi
lankymo vienų pas kitus. 
Tas jo pareiškimas dauge
lio suprastas paraginimu 
Tarybų Sąjungos vadams 
apsilankyti Amerikoje, kad 
prašalinus nesusipratimus.

Bendrai prezidento atsa
kymas nieko naujo neįneša, 
jeigu neskaityti paskutinio 
jo pasiūlymo vadų apsilan
kymo. Bet pasiūlymas taip 
suformuluotas, jog duoda 
progą jį skirtingai supras
ti. Vietoje “valdžios vadai,”! 
prezidentas vartoja termi
ną “teisingi ir Įtakingi pi
liečiai.”

Karo viršininkai ramina, • 
kad “atsitiktinai negalėtų ! 

• atomų bombos sprogti”, bet 
tuom pat kartu įspėja pub
liką, kad jeigu tokis sprogi- 

imas kur įvyktų, tai paskui 
laikytis nuo tos vietos kiek 

“ galima toliau.

Indonezą blokada 
Sumatros portams

Jakarta, Indonezija.—In 
donezijos valdžios kariniai 
laivai užblokadavo Sumat-j 
ros saloje Jambri, Palem-' ŠninciS SUIljo VIFS 
bang, Pekanbaroe, Padan-I 1 # « v • i
go ir kitas prieplaukas. In-!$yaro ir pUSČS SUMO 
donezijos konsulas Singapo-I 
re pranešė užsienio valsty- Jack Soble, 54 metų am- 
bėms, kad jų laivai neban- žiaus, kuris nuteistas. į ka- 
dytų plaukti į Sumatros Įėjimą kaipo “tarybinis šni- 
prieplaukas, nes bus sulai- i pas”, buvo surijęs virš.sva- 
kyti. |rų ii’ pusę vinių ir sriubų.

Sako, kad du užsieniečių Po to jį atgabeno iš I>ewis- 
laivai plaukė iš Jambri, burg, Pa., kalėjimo j Belle- 
juos Indonezijos kariniai vue ligoninę New Yorke, 
laivai suėmė. Indonezija kur daktarai išėmė iš jo tą 
kaltina užsieniečius, kad metalą. Sako, kad jis gerai 
jie iš Singapore prieplaukos sveiksta, 
siunčia sukilėliams būrius 
talkininku ir ginklu. *• v

ir sriubų

New Yorke

Televizija turės 
šventą patrone

Roma. — Popiežius Pijus 
XII padarė šventą CIarę iš 
Assisi televizijos patrone. 
Popiežius ir kitos Romos 
katalikų valdomos televizi
jos stotys bus naudojamos 
maldoms prie šventos da
rės. Rugpjūčio 12 diena 
skiriama toms pamaldoms.

Keičiasi laikai, keičiasi ir 
popiežių nusistatymai. Se
niau popiežiai prakeikdavo 
kiekvieną išradimą, kaip 
“velnio padarą.” Dabar jie 
jau- kitaip elgiasi. Mat, 
televizija tarnauja plačiai 
ir turčių propagandai. '

Tarybą Sąjungos 
motery padėtis

/

Jungtinės Tautos. — Ta
rybų Sąjungoje moterys tu-

aukštas vietas. 1,164,000 
moterų yra mokytojų, dau
gelis jų pasiekusios aukštą 
mokslą. Profesorius K. Gal
kinas sako, kad Mokslų 
Akademijoje moterys su- 
sudaro 32 nuošimčius. Yra 
pasiekusių inž i n i e r i j o s 
mokslą.

Bucha ręstas. — Rumuni
jos premjeras Chivu Stoica 
kovo mėnesį vyks. į Indiją 
ir kitas Azijos šalis.

< ■ .i'

Anglai stoja už 
naujus rinkimus

Londonas. — Premjeras 
Macmillans n o r i atidėti 
parlamentarinius rinkimus 
iki 1960 metų. Bet prieš jo 
planus sukilo darbiečiai, li
beralai ir net kai kurie de
šinieji elementai. Darbo 
Unijų Taryba reikalauja, 
kad parlamento rinkimai 
būtų ruošiami.

Macmillano valdžia susi
kėlė žmones prieš save, be
silaikydama karo kurstyto
jų politikos. Jeigu ji bandys 
atidėti parlamento rinki
mus, tai visai nupuldys kon
servatyvių partiją.

Nep Dehli, Indija.—Dvy
liką* tarybinių parlamento 
nririų atvyko' J svečius. ■'1

Soble neperseniausiai pa- 
įrašė į komercinius laikraš
čius savo neva išpažintį. Jis 
(tada įtarė daug žmonių ko- 
imunistais ir jų simpatikais.

Įvykiai Indonezijoje
Jakarta. — Indonezijos 

komunistų spauda ir parti
jos sekretorius D. N. Aidit 
ragina prezidentą Sukamo 
imtis griežtesnių žygių 
trėškimui reakcininkų 
kilimo.

Generolas Nasution,
donezijos armijos viršinin
kas, įsakė suimti visus ka
rininkus, kurie priešinasi 
valdžiai. Bet kai kurios par
tijos nori, kad būtų susi
tarta be kraujo praliejimo.

su 
su

In

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Dulles iš
leido pareiškimą, kurstantį 
Pabaltijos tautas pries ta
rybinę santvarką.

i

<
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MARCEL CACHIN
ŠIŲ METŲ VASARIO 12 d. Paryžiuje mirė Marce- 

liusKašinas (Marcei Cachin), sulaukęs 88 metų amžiaus.
Marcei Cachin buvo ilgametis Francūzijos darbinin

kų vadovas, komunistas: visuomenininkas, žymus publi
cistas, parlamentaras.

Nuo pat jaunų dienų jis dalyvavo socialistiniame, o 
vėlinau komunistiniame .judėjime. 1914 metais jis buvo 
išrinktas į Francūzijos parlamentą — išrinktas Socialis
tų partijos sąraše.

Kai Francūzijos Socialistų partijos dauguma 1920 
metais įstojo į Trečiąjį Internacionalą ir pasivadino Ko
munistų partija, Marcei Cachin buvo vienas jos vadovų. 
Jis taipgi buvo paskirtas komunistinio dienraščio “Hu- 
manite” redaktorium. Tas pareigas jis ėjo iki savo mir
ties, nors pastaruoju metu jo sveikata buvo sušlubavusi.

Antrojo pasaulinio karo metu Marcei Cachin buvo 
įkalintas. Bet nei kalėjimas, nei jokie persekiojimai šio 
didelio, tauraus marksisto-leninisto nepalaužė. Jis buvo 
tvirtai nusistatęs savo principuose. Jis buvo didžiulė jė
ga Francūzijos žmonių gyvenime; jis visuomet stovėjo 
liaudies pusėje; jis gynė taiką sulyg savo išgalės.

Su Marcei Cachin mirtimi Francūzijos liaudis, taip
gi viso pasaulio darbininkų judėjimas nustojo žymaus, 
pasiaukojusio kovotojo už taiką, už šviesesnį liaudžiai 
rytojų.

“Vaduotojų” spauda mėgs
ta plepėti apie Klaipėdą. 
Bet “vaduotojai,” rašydami 
apie tą svarbų Lietuvai 
miestą, “pamiršta” prisi
minti, jog Klaipėda yra 
visiems laikams priskirta 
Lietuvai, .kad tasai uosta
miestis yra nedaloma Tary
bų Lietuvos žemės dalis. 
Neprisimena “vaduotojai” 
ir to, kad šiandien, po karo 
atstatytoji Klaipėda sukles
tėjo, kad ten, kaip ir visoje 
Lietuvoje, verda naujas gy
venimas, kyla pramonė, ky
la kultūra.
Iš Klaipėdos Praeities

TELEVIZIJOS PATRONE
NEKLAIDINGASIS Vatikano galva šiomis dieno

mis paskelbė, kad jis paskiriąs televizijai patronę, kuria 
būsianti šventoji Klara.

Kodėl gi popiežius matė reikalo paskirti Klarą tele
vizijos patrone? Todėl, atsako, kad ši moteriškė (gyve
nusi 13-tame amžiuje) buvo susirgusi karštlige ir, kla
jodama, mačiusi kaž kokias šventas ar prakeiktas dva
sias. Na, tai, girdi, buvę kas nors panašaus į šių dienų 
televiziją!..

Popiežius Aleksandras IV-tasis tą moteriškę paskel
bė šventąja, o popiežius Pijus XH-tasis paskelbė ją tele
vizijos patrone!

Pasirodo, kad “neklaidingasis” Vatikano gaiva kiša 
savo nosį į visas gyvenimo sritis, ir tu žmogus nieko ne
padarysi! Sakoma, jis jau rimtai svarsto, ką paskirti 
sputnikų patronu!

Popiežiai mėgsta vaidinti komedijas!

ANNE FRANK IR
MINNIE BROWN

KARO METU Hollandijoje (Amsterdamo mieste) 
gyveno žydų kilmės gabi 15 metų-amžiaus rbergaitė Anė 
Frankaitė. Ji rašė savo dienoraštį apie hitlerininkų žiau
rumus, žvėriškumus, atliekamus Hollandijoje. Ji rašė, 
ką ji matė ir jautė' tuo baisiuoju metu. Jos dienoraštis 
po karo buvo sudramatizuotas į scenos veikalą, kuris buvo 
ilgai vaidintas viename Niujorko teatrų.

Anė Frankaitė buvo nacių budelių suimta, patal
pinta-į mirties (Auschwitzo) stovyklą ir ten neužilgo 
nužudyta taip, kaip ir kiti milijonai žmonių.

Neseniai buvo tyrinėta apie tai, kaip Anė Frankaitė 
gyveno mirties stovykloje, ką ji ten galvojo, ką ji matė. 
Pasakojimus apie tą talentingą mergaitę suteikė tie, ku
rie su Ane buvo mirties stovykloje, kuriems, tačiau, pa
vyko išlikti gyviems.

: PRAĖJUSĮ sekmadienį newyorkiškis republikonų 
laikraštis “Herald Tribune” išspausdino editorialą, su
minint Anę Frankaitę ir prie jos pridedant Minnie Jean 
Brownaitę (Brown).

• Mums rodosi, republikonų laikraštis vykusiai pada
rė palyginimą, į kurį turėtų atkreipti dėmesį visi galvo
jam tieji žmonės.

L Anę Frankaitę .nužudė hitlerininkai, naciai rasistai 
dėl to, kad ji buvo žydų kilmės mergaitė.

Na, o 16-kos metų amžiaus Minnie Jean Brownaitę 
rasistai Little Rock mieste (Arkansas valstijoje) išmetė 
iš.mokyklos dėl to, kad ji yra negrų kilmės dukra!

Ant Brownaites veido baltieji rasistai (krikščio
nys), sako laikraštis, užpylė karštos sriubos lėkštę, pas
kui apdaužė ją, o mokyklos vadovai už tai mergaitę pa
šalino iš mokyklos!
.V Laikraštis klausia: Kame gi skirtumas tarp trakta

vimo Frankaitės ir Brownaites? Atsako: skirtumas 
tik laipsnyje: ana buvo kankinta ir nužudyta, o ši užpul
ta, pažeminta ir išmesta iš mokyklos.

Frankaitę žiauriai traktavo naciai, prieš kuriuos 
Amerika ir visas demokratinis pasaulis kariavo. Naciai 
jaūtėsi esą viršžmogiais, ir jie žudė kiekvieną “žemes- 
nes raides” žmogų.

7 Na> mūsų, šalies baltieji krikščionys rasistai taipgi 
skaitosi viršžmogiais; negrus skaito žemesnės rasės 
žmonėmis ir juos, jei galėtų, veikiausia, žudytų taip, kaip 
hitlerininkai žudė kitus žmones!..

I

“Tėvynės Balse” (š. m. 9 
numery) skaitome apie 
Klaipėdos praeitį,—kaip ji 
pateko po vokiečių imperia
listų jungu:

“Daugiau kaip septyni šim
tai metu stovi šis lietuviškas 
miestas prie gintarinės Balti
jos krantu Jau gilioje senovė
je Klaipėdos uostas turėjo di
džiulę reikšmę lietuviams. Per 
ši uostą lietu viii gentys prekia
vo su Skandinavijos ir kitu sa
lią gyventojais.

“Bet XIII amžiuje i Pabalti
jo žemes ėmė veržtis kryžiuo
čiai ir kalavijuočiai. 1252 me
tais jie užgrobė Klaipėdą ir 
įkūrė bazę tolesniam veržimui- 
si i Lietuvą. Keletą šimtmečiu 
Klaipėdos kraštą ugnimi ir ka
laviju, .smurtu ir teroru ger
manizavo vokiškieji militaris- 
tai. Jie tikėjosi visiems lai
kams išrauti iš šios žemės lie
tuviškus daigus. Tačiau liaudis 
nenulenkė galvos prieš engėjus, 
bet didvyriškai grūmėsi.

“Įnirtinga kova Klaipėdoje 
ir krašte vyko 1923-1939 me
tais. Vokiečiu, anglu ir prancū
zų imperialistai grobė krašto 
turtą, slopino bent kiek pa
žangesnę mintį, kuriam sunkio
mis pogrindžio sąlygomis vado
vavo Lietuvos Komunistų par
tija.”

Nors Klaipėda, autonomi
nėmis teisėmis, buvo per
duota Lietuvai (prieš 35 
metus), tačiau lietuviai ta
me krašte visuomet buvo 
lyg kokie kampininkai. Jie 
buvo žeminami, jie buvo iš
juokiami. Ypatingai po to, 
kai įsigalėjo Vokie t i j o j e 
hitlerininkai, vokiškieji fa
šistai s m a r k. i a i siautėjo 
Klaipėdos mieste ir visame 
krašte.

Toliau skaitome:
“Pagaliau, 1939 metais, įra

šydama Į istoriją dar vieną gė
dingą nacionalinių interesų 'iš
davimo aktą, smetonine vyriau
sybe atidavė vieninteli Lietuvos 
uostą fašistinei Vokietijai. Ko
vo 21 dienos rytą hitlerinė ka
riauna jau žygiavo Klaipėdos 
gatvėmis. Tomis sunkiomis lie
tuvių tautai dienomis vieninte
lė vastybė, kuri pareiškė griež

tą protestą p r i e š Klaipėdos 
įjungimą į hitlerinį reichą, bu
vo Tarybų Sąjunga.

“Okupavę k rast ą fašistai 
žiauriai persekiojo visa, kas 
lietuviška, beatodairiškai susi
dorodavo su geriausiais darbi
ninku ir inteligentijos atsto
vais, kurie kovojo prieš hitle- 
rizmą. Kraštą gaubė klaiki fa
šizmo naktis, šios nakties 'su
temas išsklaidė tik tarybiniai 
kariai, kurie prieš trylika me
tų prie Baltijos kranto iškėlė 
pergalės vėliavą.”
Išlaisvintoji Klaipeda

Taip, 1945 metais Klaipė
dai ir visai Lietuvai (kaip 
ir visam demokratiniam ’ 
.pasauliui) buvo didžios per
galės metai. Hitlerininkai 
iš Klaipėdos buvo išmušti. 
Tiesa, jie miestą baisiai su
griovė, bet šiandien jis jau 
atstatytas, o miesto pramo
nė, kaip rašo “T. B.”, “ga
mina keliolika kartu dau
giau p r o d u k c i jos, negu 
prieškariniu laikotarpiu.”

Klaipėda — didžiulis pre
kybos centras. Į jos uostą 
atplaukia laivų iš daugelio 
pasaulio kraštų. Jie atveža 
įvairius produktus, čia pa
lieka, prisikrauna tarybi
nių produktų ir plaukia at
gal.

Klaipėdoje statomi jr nau
di laivai.

Milžiniškas judėjimas 
vyksta Klaipėdos uo s t e, 
kaip ir visame mieste.
Tegu jie nebandai

j “Tėvynės Balsas” sako:
“Bet Lietuvą pasiekia žinios, 

kad revanšistai iš Vakarų Vo
kietijos atgaivinamo vermachto 
vėl kelia galvas. Bonos gatvė
mis marširuoja buvę esesinin
kai, kurie vėl kalba apie )Su- 
detus ir Klaipėdą; Jie yra pa
siryžę ištiesti savo grobikiškas 
rankas ,į Klaipėdą ir kitų tau
tų žemes, žinoma taip pat, kad 
išdavikiškus .sandėrius su jais 
sudarinėja iš Lietuvos išsidan
ginusių buržuazinių nacionalis
tų saujelė.

‘‘Lietuvių tauta griežtai pasi
sako prieš vokiškųjų revanšis- 
ių, buvusių hitlerininkų grobi
kiškus kėslus. Lietuvių tauta 
taip pat smerkia saujelę lietu
vių tautos išdavikų, uoliai tar
naujančių Vakarų monopolis
tams.

“Kartu ji primena šiems po
nams, kad dabar ne 1939 me
tai, nebe tie laikai, kai Lietuva 
buvo žaislelis Vakarų imperia
listų rankose, kai jos žemėmis, 
jos liaudies turtais, gyvybiniais 
tautos interesais nebaudžiami 
galėjo prekiauti grobikai iš Va
karų. šiandien Lietuva—galin
giausios pasaulyje socialistinės 

‘ valstybės lygiateisis narys. Ir 
jei kas bandytų kėsintis į Lie
tuvos interesus, tas pasikėsins 
Į visos Tarybų Sąjungos inte
resus, ir gaus prideramą at
kirtį.”

«r
Jurgis Washingtonas
Vasario 22 dieną yra tau

tinė Amerikos šventė. Tai 
Jurgio Washingtono, kari
nio Amerikos Revoliucijos 
vado ir pirmojo šalies pre
zidento, gimtadienis.

V. Andrulis, rašydamas 
apie Amerikos Revoliuciją 
ir jos vadus, sako, kad “Jef- 
fersonas buvo idėjinis va
das — smegenys; W ashing - 
tonas — karinis vadas — 
jėga.”

Amerikos liaudies revo
liucijoje buvo daug žymių 
vadu — Thomas Jefferso- 
nas, Samuelis Adams, Tho
rn a s Paine, Benjaminas

me kitam kartui ir Revoliu
cijos eiseną, mūšius, kur 
amerikiečiams vadovavo 
Washingtonas ir jo kariniai 
sandraugai. Šį kartą kal
bėsime vyriausiai apie Wa
sh i ngtoną kaipo žmogt^r jo 
pačius žymiausius1 nuopel
nus Amerikos liaudžiai.

1732 m. vasario 22 die
ną, Bridges Creek, Virgini
joje, gimė Jurgis Washing
tonas. Jo protėviai buvo at
vykę iš Anglijos 1657 me
tais ir apsigyvęnę Virgini
jos kolonijoje.

Washingtonas 'aukštų 
mokslų nepasiekė. Jis mo
kėsi tik pradinėje mokyklo
je, o vėliau žinojimą sėme

Franklinas, Patrick Henry 
ir daug kitų. į

Bet Jurgis Washingtonas 
daugiausia išgarsėjo. Be
veik kiekvienoje valstijoje 
rasime, jeigu ne miestą, tai 
miestelį Washingtono var
du. Kiek tų paminklų? 
Vien New Yorko mieste ži
nau šešis. Kiek įstaigų, bul
varų, gatvių pavadinta Wa
shingtono vardu!

Galimas daiktas, kad Wa
shingtonas labiausiai išgar
sėjęs todėl, kad jis stovėjo 
ginkluotųjų jėgų priešaky
je. O jėga, ginklai sprendė 
— būti Jungtinėms Valsti
joms atskirai, laisvai šaliai,; 
ar nebūti. Ginklai sprendė: 
ar bus Amerikos žmonės ir 
jų sukilimo vadai gyvi, lais
vi, kurs gyvenimą pagal sa
vo supratimą, ar jie bus 
Britanijos vergai, o vadai 
pakarti.

Apie tas sąlygas, priežas
tis, kurios privedė Ameri
koje žmones sukilti prieš 
Britanijos despotizmą, mes 
dabar nekalbėsime. Paliksi-

j.š gyvenimo. Taipgi kai 
ko prasimokė nuo savo 
giminaičio, nes pastarasis 
aukštesnio mokslo įgijo An
glijoje. Ypatingai nuo jo 
pramoko karinio žinojimo.

Laikai buvo neramūs. 
Baltieji kovojo su indėnais. 
Europos didžiosios valsty
bės varžėsi^ Amerikoje už 
didesnių plotų paveldėjimą. 
Dažnai tam tikslui subur
davo indėnus ir mesdavo 
prieš savo priešininkus.

1753 metais prieš francū- 
zų-indėnų veržimąsi milici
jai vadovauti buvo paskir
tas Washingtonas. Jis pra
džioje kovojo su pasiseki
mu. Vėliau turėjo pralai
mėjimų. Buvo pasitraukęs 
iš karinio tarnavimo.

1759 metais jis vedė tur
tingą našlę Marthą Curtis. 
Tada jis pralobo ir turėjo 
vergų . Bet tos gadynes žy
mūs žmonės teigia, kad Wa- 
shingtonui vergija nepati
ko. Jis galvojo ir kalbėjo 
apie vergijos panaikinimą.

Anglijos karalius ir val

donai vis daugiau stengėsi 
iš savo kolonijų Amerikoje 
iščiulpti. Iš Anglijos įvc> 
žamį reikmenys buvo bran
gūs, o iš kitur įsivežti drau
dė. Amerikoje gyventojai 
jautė, kad jie, atsimetę .nuo 
Anglijos, galėtų laimingiau 
gyventi, kad nebūtų to nuo
latinio jų apiplėšimo. Ne
sutikimai augo.

1772 metais Bostone at
vežtą iš Anglijos arbatą pi
liečiai išvertė į jūrą, (“Bos
ton Tea Party”). Įvyko ko
vų. Anglija dar daugiau 
puolė persekioti savo kolo
nistus. Amerikiečiai orga
nizavosi apsiginti. 1774 m. 
rugsėjo 5 d. Philadelphijoje 
susirinko amerikinių ko
lonijų atstovai į Pirmąjį 
Kontinentalini Kongresą.

Bostono apylinkėje prasi
dėjo mūšiai tarpe amerikie
čių organizuotų apsigynimo 
būrių ir Anglijos armijos 
dalinių. Jurgis Washingto
nas pasisiūlė vykti sukilė
liams į pagalbą. Jis jau 
Pirmajame Kongrese pasi
sakė už kovos priemones 
prieš anglų karališką vieš
patavimą. i >

1775 m. birželio 15 d? 
Kontinentalinis Kongresas 
išrinko Jurgį Washingtona 
amerikiečių ginkluotų jėgų 
vadovu. Jis nuvyko į Bos
toną. Jo vadovystėje ame- 
r i kečia i 1776 metais priver
tė britus iš Bostono pasi
traukti. '

Washingtonas numatė, 
kad anglai iš Kanados su
grįš ir puls New Yorką. Jis 
atvyko į New Yorką ir su
organizavo jo apsigynimą. 
1776 m. rugpjūčio pabaigo
je anglai atplaukė su galin
gu kariniu laivynu, o trans
portai atvežė 32,000 britų 
armiją. Washingtonas New 
Yorko apgynimui turėjo tik 
20,000 karių, kurių dauge
lis buvo nepatyrę karo sri
tyje. Bet jis davė mūšį, su
gebėjo savo dalinius ati
traukti linkui Albany ir ki
tą dalį perkelti į New Jer- -r 
sey pusę už Hudson upės, o 
iš ten už Delaware upės į 
Pennsylvaniją.

. 1776 metų pabaigoje Wa
shingtonas Kalėdų naktį 
persikėlė per Delaware at
gal į New Jersey ir Tren- 
tone sudavė anglams smū
gį, o kitą-—prie Princeton 
miestelio.

Po to ėjo mūšiai Phila- 
delphijos srityje. Vėliau 
Washingtonas, prie sunkių 
aplinkybių, žiemavojo Val
ley Forge, Pa. Bet ameri
kiečių pergalė prie Bemis 
kalno—Saratoga pergalė— 
įgalino juos suduoti priešui 
smūgių ir ateityje. 1781 m. 
anglų ar m i j a amerikie 
čiams pasidavė. Po to Pa-' 
ryžiuje buvo pasirašyta tai
kos sutartis.

(Tąsa 3-Čiam puslap.)

SUSIPAŽINKITE SU 'ARABŲ PASAULIU'

2 pusi. Laisve (Liberty) Penki., vasario (Feb.) 21, 1958

Šiuo tarpu viso pasaulio 
akys nukreiptos į taip va
dinamus Vidurinius Rytus. 
Įdomu ir svarbu su juo su
sipažinti. Mat, ten eina di
delės kovos ir tautų grupa- 
vimasis. Prieš kelias die
nas buvo paskelbta Jungti
nė Arabų Respublika, kurią 
sudaro Egiptas ir Sirija. 
Prie jos federatyviškais ry
šiais gal prisidės ir Yeme- 
nas. O dabar praneša, kad 
susidėjo Jordanas ir Irakas 
į federaciją. Galimas daik
tas, kad prie vienos ar kitos 
sąjungos ateityje prisidės 
kai kurios kitos arabiškos 
tautos.

Taip vadinamas “arabų 
pasaulis” susideda, maž
daug, iš vienuolikos, šalių.- 
Jos yra:

MAROKAS
Užima. 172,104 ketvirtai

nių mylių žemės plotą ir tu
ri 8,620,000 gyventojų. 
Valdžia monarchiška. Kraš
tą valdo karalius Moham
med V.

ALŽYRAS
Žemės plotu yra labai di

delė šalis. Užima 852,000 
ketv. mylias. Turi 9,500,- 
000 gyventojų. Iš jų apie 
milijoną sudaro francūzai 
kolonistai. Francūzija Al
žyrą skaito savo dalimi. 
Ten, kaip žinia, šiuo tarpu 
eina milžiniška alžyriečių 
kova už tautinę laisvę ir ne
priklausomybę.

. , . TUNISU A .. v ;
Apima , 485Š13, ketv. niy- 

iias su "3,783,000 gyventojų.

Neseniai atsipalai davusi 
nuo Francūzijos, bet ten 
francūzai tebelaiko 20,000 
kareivių ir stengiasi šalį 
palaikyti savo politinėje 
įtakoje. Valdžios forma res
publikoniška. Jos preziden
tu yra Bourguiba.

. LIBIJA
žemes plotu irgi labai di

delė šalis, užima 679,368 
ketv. mylias, bet gyvento
jais neskaitlinga—turi tik
tai 1,340,000 gyventojų. Ją 
valdo konstitucine monar
chija, . karalius — Idris. Ją 
remia ir palaiko Vakarai, 
daugiausia, žinoma, Jung
tinės Valstijos. •
> . EGIPTAS

N ors žeme&. - plotu ■ tiktą i 
ketvirtoji, bei gyventojais

didžiausia arabu- šalis. E- 
giptas užima 386,198 ketv. 
mylias ir turi 23,410,000 
gyventojų. Yra respublika. 
Jos prezidentas — A b d e 1 
Nasser.

SAUDI -ARABIJA
Ji .užima 870,000 ketv. 

mylių plotą, bet turi tiktai 
6,500,0Q0 gyventojų. Tai 
absoliutiška monarchija. 
Jos karalius. — Saud.

YEMEN ’
Apima 75,000 ketv. mylių 

plotą ir tūri 4,500,000 gy
ventojų. Irgi absoliutiška 
monarchija. * Karalius—Im
am Ahmed.

IRAKAS
' Turi7171,01)0 ketv. mylių

plotą su 4,842,000 gyvento
jų. Konstitucinė monar
chija. Karalius — Faisal.

JORDANAS
Apima 37,500 ketv. mylių 

plotą ir turi tiktai 1,500,- 
000 gyventojų. Valdo kon
stitucinė monarchija. Ka
ralius — Hussein.

LEBANONAS
Užima tiktai 4,000 ketv. 

mylių su 1,450,000 gyven
tojų. Respublika. Preziden
tas — Chamoun.

SIRIJA
Šu 171,000 ketv. mylįų 

plotu ir 3,856,000 gyvento
jų. Respublika. Preziden- 
tas—Kuw’atly. Tai patį pa
žangiausia arabiška šalis.

imi.' I—«o...,4Į..r',.;



Jaunamečių nupuolimas 
ir bausmes

6-44 jaunamečiai berniu- niai dėl materialių trūku- 
kai ir mergaitės New Yor- mų pažeidžia vaikų nuotai- 
ke išmesti iš mokyklų. Kaliką. Taigi aplinkybiii verčia-
kuriuos iš jų siūloma pa-

įvairius prasikaltimus. Jau
namečių prasikaltimų yra 
įvairių. Vieni’iš jų nesilai
ko priimtos tvarkos mo
kyklose, neigiamai atsineša 
į mokytojus, triukšmauja ir 
daro nuostolius mokyklų pa
talpose. Kiti eina dar to
liau: vaginėja, susitelkia į 
grupes ir tokios grupės 
žiauriai, su šautuvais, pei
liais ir kitais aštriais įna
giais mušasi tarp savęs. 
Tarp jų reiškiasi ir mora
linis nupuolimas: užpuldi
nėja mergaites, girtuok-

mi jie eina sau į gatves ir 
ieško išeities pragaištin
guose, kriminaliniuose bū-

Tokių jaunuolių “suval
dymas” New Yorko mies
tui kainuoja 33 milijonai

Darbininkų judėjimo iš
kovoti įstatymai, 
džiauti jaunamečių 
dojimą dirbtuvėse, 
brangus, dalykas biednuo- 
menei. Nes tuomi suteikia
ma galimybė vaikams svei
kesniu is užaugti, d uodą 
progą lengviau baigti mo- 
kvkla net iki aukštesnės 
mokyklos (high school). 
Tuo pat kartu, jaunametis 
vaikas už mažesnę mokestį 
neatima darbo savo suau
gusiam broliukui ar sesu
tei.

Žiaurus, jaunamečių bau
dimas už jų prasikaltimus, 
uždarymu jų* pataisos, na
muose arba pusiau kalėji- 
miškose įstaigose jų nepa
taiso, bet dar labiau suga-

drau- 
išnau-

daug pinigų išleidžiant da
lykas negerėja bet eina 

Kriminalybės tarp
su kiekvienais [eitį. Paliekant tas pačias 

metais plečiasi. Taip deda- gyvenimo aplinkybes, ku
si netik New Yorko mieste, riose pasigadina sugaudy- 
bet skersai išilgai visą šalį, tieji vaikai, aišku, tose ap- 
Daugiausia ta y pavojinga i linkybėse augdami kiti vai- 
padčtis. pasireiškia bied-lkai užsikrės kriminalybės 
nuomones apgyventose vie- [epidemija.
tose — lūšnynuose. ' Kada daržuose

Kalbantis su žmonėmis,įaugti piktžolės, 
dažnai girdi tokiu nuomo-[ninkai joms ne 
nių: Gerai, kad valdžia ima i karpo, bet rauna jas iš šak- 
už kalnieriaus išdykėlius...! nu. Šie žiaurūs, būdai, kli
juos netik į pataisos istai-Iriuos dabar naudoja mies- 
gas reikėtų suvaryti, bet į į to institucijos 
kalėjimus sukišti...

Lengva pasmerkti prasi
kaltėlius, nekreipiant dėme
sio į aplinkybes, kurios pri
veda prie prasikaltimu.

t pilnamečių 
metais

pradeda 
tai šeinii- 

viršūnes

jaunamečių 
I baudimui, pažeidžia jų mo
ralą. Jos tik paakstina juo 
labiau pasvirti į kerštą ir 
bristi gilyn į kriminalybių 
pražūtį. Tai būdai, panašūs 
į piktžolių naikinimą, kar
pant jų viršūnes. Tikrai no
rint gelbėti jaunuolius iš 
kriminalybės, reikia rūpin
tis prašalinimu 
biu, kuriose V 7

jos autoritetai, teisėjai, ap
švietus ištaigu galvos ir 
dvasiškiai. Jie skelbia viso
kia teorijų kaipo priežasčių 

♦taipbaisaus jaunamečių nu
puolimo. Tačiau logiškos iš
vados gelbėjimui jauname
čių iš tos tragiškos padė
ties nesuranda. Nes jų bur
žuaziniai principai nelei 
džia jiems iškelti ir visuo
menei parodyti kaltininkus 
tų priežasčių sudarymo.

Seniau ir dabar
Seniau biednuomenėsvai

kai, parbėgę iš mokyklų, 
numetę knygas, bėgdavo 
dirbti į mažas dirbtuvėles, 
tokias, kaip knygų apdary- 
mo; įvairių žaislų gamini
mo, įvairių žaislui gamini- 
visokių pasiskelbimų lanks
tymo, į vokus dėjimo: bė
giodavo pasiuntinėj imu rei
kalais; ir taip jie turėdavo 
užsiėmimu. Jie dirbdavo, 

^kad užsidirbti centą kitą 
savo gyvybiniams reika
lams. Taip jie iš jaunystės 
pramokdavo amatu ir kur
davo sau ateiti. Nebuvo lai
ko jiems telktis į klikeles ir 
painiotis į kriminalybės.

Dabar jau kitaip. Darbi
ninkų judėjimas per dauge
lį metų sunkiu kovų daugu
moje pramoninių valstijoj 
iškovojo pravedimus įstaty
mų, draudžiančiu vaikus iš
naudoti pramonėse. O kitas 
dalvkas: išradimas mašinų 
apdirbimui tokių smulkių 
darbelių, kuriuos seniau . v .
vaikai atlikdavo, panaikino ?'.s- nesantis sunkius rupes- 
vaiku darbo reikalingumo.

Dabar vaikai be užsiėmi-' 
mo. Jie turi daug liuoslai- i 
kio ir neturi kur pasidėti. 
Jų padėtis bloga. Miestuo
se, biednuomenės apgyven
tose vietose, baisūs susi- 
kiiMšimai. Nėra tinkamų 
žaislaviečių, nėra priemonių 

kultūriniam jaunamečių la
vinimui Namuose tevųbar-

aplainky- 
kriminalybės

auto r itetai”

gelbėjimui ir

Kame
“Dorovės 

tuojau turėtų kreiptis į 
Washingtona ir reikalauti, 
kad valdžia tuojau nukirs
tų paskyras bilijonų dole
riu užsieniu
kad pavestų juos savo ša
lies jaunimo gelbėjimui nuo 
kriminalysčių. Išgelbėjimui 
būdų yra daug. Pavyzdžiui, 
kuogreičiausia turėtų būti 
valomos miestuose lūšnos, 
kurios yra lizdais krimina
lybių perams. Vietoje lūš
nų, turėtų būt statomi pa
togūs gyvenimui namai, ga- 
limiausiai žemomis rendo- 
mis. Prie tokių projektų tu
rėtu būti tinkamos 'žaisla- 
vietės ir gerai paruoštos 
mokyklos. Turėtų būti pa
rūpintos amatų mokyklos 
ir paaugėję vaikai; galėtų 
būti mokinami amatų. O 
vyriausiai valdžia turėtų 
pasirūpinti pačiu pagrindi
niu dalyku, būtent, kad tė
vams nereikėtų rūpintis ir 
bartis, kur gauti darbą, 
kaip išmaitinti, aprengti ir 
pastoge aprūpinti šeimą.

Valdžios reikalas yra pa
ruošti priaugančioms gent- 
kartėms ateitį, kad nerei
kėtų kęsti baimės dėl ne
darbo, kad ateitis nesirody
tų kaip koks juodas debe-

Ne pataisos įstaigomis, 
ne kalėjimais, bet išmintin
gomis reformomis tegalima 
jaunamečius ir bendrai vi
suomenę apvalyti nuo kri
minalybių. Ekonominiai 
sunkumai daugelį silpnes
nio būdo žmonių pražudo 
kriminalystėse.

Prajus Papilietis
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ĮVAIRUMAI
“Francūzai neišdidūs— 
jie priima viską”

Taip rašo Foreign News

Dalykas štai kokis. Angli
ja grąžino Amerikai visą 
eile ginklų, kuriuos jai da
vė kaip NATO narei, šį 
kartą anglai “pasipūtė” ir 
pareiškė, k a d Amerikos 
“tankai, lėktuvai ir kulko
svaidžiai seni, niekam, ne
tinkami.” Anglai atsisakė 
juos naudoti.

Francūzija nusidžiaugė. 
Ji viską mielai priima, ką 
tik Amerika duoda, pagal 
taip vadinamą “Mutual De
fense Assistance Progra
mą.” Teisybė, ji ir gauna

Išmetinėja, kad mažai 
rašo apie “Explored”

Eilė amerikinių dienraš
čių pasisakė kad Tarybų 
Sąjungoje mažai rašo apie 
amerikini satelitu “Explo- 
rerį.” Atrodo, kad nusi
skundimai yra be pamato.

Karalių kapai
Ispanijoje yra pastatytas 

gražus namas, kuriame per 
šimtus metų laidojo kara
lius. Namą pastatę kara
liaus Filypo Antrojo įsaky
mu. Jis buvo vedęs su Ang
lijos karaliene Mary Tudor.

Name yra įrengta vieta 
palaidojimui 24-ių karalių. 
Tūli manė, jog kada prisi
pildys visos patalpos, tai 

kava-

t r< v • •v A P • IVlesmos is Afrikos it

baigsis 
lystė, 

' 1929

Dabar, kada jau artinasi 
pavasaris, tai pra s i d e d a 
a p r a š y mai apie visokius 
paukščius, jųjų keliones, 
maistą ir prisitaikymą prie 
naujų gyvenimo aplinkybių.

Štai tūlas John K. Terres, 
redaktorius “Audubon Ma
gazine,” duoda' aprašymą 
apie baltas galvijines Čėp
las, nesuprantamai atskri
dusias iš tolimos Afrikos.

jį negalime rašyti, nes nei 
signalų negirdime, neigi jį 
matome.

! baigos Antrojo pasaulinio 
karo iki pabaigos 1957 me-

i tų Prancūzija gavo iš Ame
rikos $3,891,000,000 vertės

gamintus 
Francūzai 

ir dar ka-
M-

Anglai atsisakė priimti 
“M-27” tankus, 
karo pabaigoje, 
priima “M-127” 
ro laikais pagamintus
26.” Anglai atsisakė pri
imti “jet” lėktuvus “F-86,” 
francūzai priima juos ir 
dar senesnius “F-84.”

per Afriką į Britiškąją < 
Gvinėją šiauriniame jos pa
kraštyje dirbti, prie ryžių 
auginimo, galėjo pasiimti 
jų su savimi, kaip mylimas 
drauges, nes jos ten ir bu
vo pirmu kartu pastebėtos.

Tos paukštės, kurios da-‘ 
bar gyvena ir veisiasi Flori
doje, Georgijoje ir Pietinėje 
Karolinoje, yra veik gryna* 
baltos ir turi apie 17 coliu 
ilgio, su cinamoninės spat 
vos plunksnomis ant pakau
šių; pečių ir krūtinės.

Pasirodo, kad afrikietes* 
čėplos užims Amerikos čėp
lų vietą, nes amerikietiškų* 
čėplų gyvenimas baigiasi’/ 

gyventu kadangi balos ir pelkės nu
sausinamos ir joms veistis 
vietos sumažėjo. J. N. ’’

metais mirė Ispani
jos karalienė Maria Chris
tina, tai su ja buvo užpil
dyta 23-čia patalpa. Liko 
dar vienam karaliui vieta.

Bet Ispanijoje įvyko liau
dies revoliucija, monarchi
ja toje šalyje buvo nuvers
ta ir karalius Alfonsas 
Xlll-tas pabėgo į užsienį. 
Ispanijoje paskelbta res
publika. Buvęs karalius Al
fonsas mirė 1941 metais, 
tai gen. Franco leido jo kū
ną palaidoti į paskutinę pa
talpą.

Nusivylimas ir bauda
1850 metais New Yorko 

gatvėje vieną lietingą die
ną suvargusi mergina už
kalbino policininką. Polici
ninkas negalėjo jai padėti, 
nes nesuprato jos kalbos. Ji 
buvo francūzaite ir sirgo 
užmiršimo liga (amnesia). 
Kaip vėliau paaiškėjo, ji 
buvo susirgus dėl meilės ne-I 
pasisekimo .

bėtos Floridoje dešimt me
tų atgal. Ir nuo tada jos 
apgyveno visas rytines vals
tijas net iki vakarinio 11 li
no jaus ir T exaso.

1 Ne kaip vietinės čėplos ir 
gulbės, mylinčios

galvijinės 
čėplos šalinasi balų, prūdų 
ir pakrančių apylinkių. Jos 
taikosi apsigyventi prie ga
nyklų, kur ganosi buliai, 
karvės ir arkliai, nes jos! 
maitinasi gyvulių pabaidy
tais žiogais.

i Afrikoje tos., paukštės 
[nuolat seka vandeninį bu
lių (buffalo) ir ramiai 
pi a ant jo nugaros bei 

Igų.
Paukštini nkai neturi vie

nodo supratimo, kaip tos 
paukštės galėjo skersuoti 
2,000 iki 2,500 mylių At
lanto vandenyną į vakarinį 
p.uskamuolį žemės.

Mr. Terres nurodo, kad 
[jos yra smarkios lėkikės; 
[jos lengvai lekia nuo 30 iki 

Viena francūzų labdarin-140 mylių į valandą. Prie to, 
joms, tur būt, vėjas paleng-

1

Šiij dienų Sirija
Sirijos respublika susi

jungė su Egiptu ir sudarė 
Jungtinę Arabų Respubli
ką, prie kurios kviečia ir 
kitas arabu šalis dėtis. Si
rija senovėje buvo žymi ir 
kultūringa valstybė.

• Dabartinė S i r i j a savo 
tautinę laisvę atgavo 1941 
metais. Ji užima 72,230 
ketvirtainių mylių ir turi 
apie 5,0000,000 gyventojų.

Kai kurie sako, kad tai 
“atsilikus šalis.” Tai netie
sa . Sirija daro daug pro
greso, nors jai užsieniečiai 
imperialistai kenkia.

Sveikatos reikaluose ji 
stovi daug aukščiau, negu 
___  ________J Lietuva. 
Amerikoje ant 2,000 gyven
toji) yra vienas gydytojas. 
Sirijoje yra mažiau gydy
tojų, bet geriau pastatyti li
goniniu reikalai, t

Buržuazinėje Lietuvoje 
1939 metais buvo 96 aukš
tesnės mokyklos su 20,000 
studentų. Sirijoje 1954 me
tais buvo 212 aukštesnio 
mokslo mokyklų su 61,000 
studentų, o dabar yra dau
giau. Lietuvoje buržuazi
jos ir dvarininkijos viešpa
tavimo laikais apie pusė 
vaikų negalėjo lankyti mo
kyklų. Sirijoje 1954 metais 
jau buvo 2,584 pradinės 
m o k y k l<|o s , kurias lankė 
336,000 mokinių.

1954 metais Sirijoje su
imta 965,000 tonų kviečių, 
635,000 tonų miežių, 47,000 
tonų medvilnės. 1955 me
tais ji pasigamino 45,400 
tonų cukraus, 1,822 tonus 
tabako, 264,000 tonų ce
mento. , . . .. ■: •

Suprantamą, šalis nese
niai atgavus laisvę, tai žmo
nės dar turės daug padirbė
ti, kad nugalėjus tą atsiliki
mą, kuris pasireiškė ki
tiems ten viešpataujant.

Jiems viskas tinka. i™’‘
Kodėl? Todėl, kad Frah- ^uvo burzuazmė 

cūziją purto kolonijų gy
ventojų sukilimai ir karai. 
Virš aštuonerius metus ji 
kariavo Vietname ir galų 
gale turėjo iš ten bėgti. Da-

m As ir kitose Afrikos kolo
nijose. Prieš kolonijų gy
ventojus, taip pat labai daž
nai ginkluotus prastai, 
Prancūzijai geri visokie 
ginklai. Bet veltui jos pas
tangos. Atėjo pabaiga impe
rializmo viešpatavimui ko
lonijose. Jeigu to nesupras 
seni valdonai ir jų globėjai, 
tai bus blogiau jiems pa
tiems.

Kiek lėktuvai jau 
perveža prekių

Lėktuvai daug prekių 
perveža. 1956 metais Ame
rikoje lėktuvais buvo per
vežta 451,000,000 tonų pre
kių. • 1957. metais jau ant 
20 procentų, daugiau, bū
tent 541,000,000 tonų.

Lėktuvais ga b e n a m o s 
prekės ne vien Jungtinėse 
Valstijose, bet ir iš Pietų 
Amerikos. Tarpe Europos 
ir Amerikos lėktuvais yra 
vežama prekių dautf ma
žiau.

Jurgis Washington a s
(Tąsa nuo 2 puslapio)
Washingtonas 1778 me

tais buvo išrinktas pirmuo
ju Jungtinių Valstijų pre
zidentu. Gi 1792 metais iš
rinktas antram terminui.

Jo gadynės istorikai atžy
mi, kad Washingtono nuo
pelnas buvo ne tiek jo ka
riniuose gabumuose, kiek 
mokėjime suderinti jėgas. 
Kaip kiekvienas sukilimas 
turi vidujinių priešų, jų tu
rėjo ir Amerikps Revoliuci
ja. Buvo išdavikų. Buvo 
užvydėtojų. Bet Washing
tonas mokėjo atitinkamus 
veikėjus pastatyti, kur rei
kia. Jis mokėjo panaudoti 
ir užsieniečius generolus: 
Steubeną, Pulaski, Koscius
ko, Lafayette ir kitus.

Washingtonas antrą pre
zidento tarnystę baigęs pa
sitraukė gyventi ant savo 
ūkio. Jis mirė 1799 metų 
gruodžio 14 dieną, sulaukęs 
67 meti; amžiau^

,z<p r i e vandenų,

Kada atsirado būbnas
h

tū-

ga dragija pagelbėjo ir grį
žo jai atmintis. Ji buvo A- vino jųjų ilgą kelionę, 
dele Huge, francūzų 
tojo dukra.

Jos istorija tokia: 
susidėjo gyventi su 
dvasiškiu-leitenantu Alfred 
Pensen, kuris (tarnavo britų 
armijoje. Jo pulkas buvo 
perkeltas į Nova Scotia. 
Leitenantas p e r kelerius 
metus gyveno iš merginos 
pinigų. Gi kada pinigai 
baigėsi, tai ją paliko des
peracijoje.

Ji įpuolė į nusivylimą ir 
nusitarė daugiau su nieku Į

rasy-

Adelė 
anglų

Skrendant 40 mylių į va
landą, jos galėjo perlėkti 
vandenyną į 50 valandų be 
jokio maisto. Jos mažai 
naudoja vandenį.

Kita apie tuos paukščius 
teorija yra, kad darbinin
kai iš Indijos, siunčiami

/ Būbnas gal būt seniau* 
sias pasaulyje muzikalia 
prietaisas. Tikrumoje, jis 
gimė ne kaip muzikalis, bet 
kaip reikalo dalykas, a)> 
ba apeigų priedas. •

Istorija rodo, kad būbnai 
taip seni, kaip žmoniją. 
Kada ir kaip jie atsirado; 
tai duomenų nėra. Žinoma 
tik tai, kad visame pašau-* 
lyje, kur tik gyveno žmo
nės, buvo ir būbnas.

Kai kur atsilikę žmonės 
“piktus priešus” bando nū- 
baugyti šokdami, dainuoda
mi ir būbną mušdami. Bet 
daugumoje pasaulio dalių 
būbnas buvo įrankis paduo
ti signalą. Taip darė Afri
koje žmonės, taip elgėsi ir 
Amerikoje indėnai. Išeina, 
kad būbnas toliau yra gir
dimas, kaip žmogaus balsas.

Amerikos indėnams4 būb
nas dar buvo ir “oro biu
ras.” Mat, artėjant lietui,- 
tai būbno oda darosi minkš-r 
tesnė ir jis netoks garsus, o 
giedroje jis garsesnis.

Būbnų yra iš medžio,, 
skardos, bet daugiausiai,

l

!

nekalbėti. Negelbėjo nei tė
vo nei kitų pastangos. Taip 
ji save nubaudė ir nekalbė
jo per 65 metus iki savo tai iš odos. Dabartiniu lai
mirties. ’ ku būbnas yra dalimi muzi

,7. Bimba, i kos .įrankiu. . ?v v

Vincas Ramanauskas

r

Kaip stori ledai
Šiaurinis polius neturi 

storo ledo. Jis yra Šiauri
niame vandenyne, o iš ten 
susiformavę ledai išplaukia. 
Kada tarybiniai mokslinin
kai ten buvo nuleisti, tyri
nėjo, tai jie nerado stores
nio ledo kaip 15 pėdų. Daž
niausiai buvo apie 10 pėdų 
storio ledas.

Kita padėtis Pietiniame 
poliuje, kuris yra sausu
moje . Dabar ten vyksta ty
rimai. Kiek laiko atgal ta
rybiniai mokslininkai pra
nešė, kad jie įsitaisė stoties 
punktą ant 14,000 pėdų sto
rio ledo. Didelė ledo dalis 
yra žemiau jūrų lygumos.

Amerikos moks lininkai 
su pagalba T N T , stiprios 
sprogstančios medži a g o s, 
sprogdino ledo kalne skylę. 
Jų tyrimas parodė, kad virš 
jūros lygumos buvo 9,200 
pėdų ledo storis, o po juo 
jau buvo kieta uola. Mat, 
sausumoje po kiekvieno 
sniego ledas vis storeja ir 
jis guli tūkstantius metų.

Vasario 22 d. penkios 
dukterys, žentai, anūkai ir 
proanūkiai susirinks Vinco 
Ramanausko namuose at- 
žymej imui jo 85-to gimta
dienio. Tai bus nepaprastai 
graži ir jauki šeimos suei
ga pagerbimui taip labai 
visų mylimo tėvo ir draugo.

Vincas Ramanauskas gi
mė 1873 metu vasario 22 
dieną Lietuvoje, Suvalkijo
je, šalia Mariampolės. Jis 
buvo jauniausias iš keturių, 
šeimos vaikų — trys sūnūs 
ir viena duktė. Jo abudu 
broliai ir sesutė jau yra mi
rę. Vincas atsilaiko prieš 
visas senatvės audras ir 
atidžiai seka visą ne tik šios 
šalies, bet; ir viso pasaulio 
gyvenimą.

Į Jungtines Valstijas 
Vincas Ramanauskai atvy
ko 1892 metais ir 1895 me
tais tapo šios šalies piliečiu. 
Tai buvo vienas iš pirmuti
nių lietuvių tapti Amerikos 
piliečiu. Pirmuosius trejus 
metus gyveno Shenandoah, 
Pa., o 1895 metais persikė
lė gyventi į Minersville, Pa. 
ir toje apylinkėje ir šian
dien tebegyvena. 1900 me
tais Vincas vedė Oną Atko- 
čaitytę. Susilaukė nemažos 
šeimos: gimė dešimts vai
kų, iš kurių trys mirė kūdi
kiais tebebūdami. Gi vy
riausias jų sūnus, Gedemi- 
nas, po ilgos ir skaudžios 
gyslų sukietėjimo ligos mi
rė 1955 metais^ Vinco žmo-

na, pulko vaikų motina, darbiau ja. Tenka pasakytu 
Ona Ramanauskienė, mirė kad draugas V. Ramanausr 

kas turėjo nepaprastai tvir
tą sveikatą. Gaila, kad dU; 
bar jam į kelius yra įsįmę^ 
tęs įkyrus skaudėjimas, kaš 
jam trukdo išeiti iš namų ir 
susitikti su draugais ir 
prieteliais.

Vincas su dideliu ir tei
singu pasididžiavimu mini’ 
savo skaitlingą šeimą, kuri 
susideda iš sekamų: dukte
rys — Mrs. Ruth (Birutė) 
Smith, Supervisor at Pol
lack Chest Clinic, Medical; | 
Center, Jersey city, N. Jj;~ 
Mrs. Aldona Dinstel, Elkt-: 
on, Maryland; Mildred 
(Milda), Office Manager at' 
Psychological Service of- 
Pittsburgh, Pa.; Mrs. God
die (Auksė) Reise, kuri škL 
juo gyvena; Mrs. Olga 
Gottschalk Pottsville, Pa*.,’ 
ir sūnus Walter, kuris gy-: 
vena Henderson, Nevada. 
Gaila, kad Walteris nebe
galės dalyvauti savo tėvelio* 
gimtadienyje. Apart penkių' 
dukterų ir vieno sūnaus, d. 
Ramanauskas jau turi šešis 
anūkus ir tris proanūkus.--

Visi laisviečiai iš gilumos 
širdies linkime šiam tau- * • r' 
riam, pažangiam ir veik-, 
liam lietuviui, Vincui Rįr.' 
manauskui dar daug daug 
metų tokio pat veiklaus gy-^ 
venimo, kokiu iki šiol jis . 
gyveno!

1925 metais, /
Daug metų Vincas dirbo 

anglies kasykloje. 1915 ne

Vincas Ramanaziskas 

tais šalia Minersvillės. įsigi
jo mažą farmą ir ten apsi
gyveno. Ten ir šiandien te
begyvena su duktė r i m i 
Mrs. Goldie Reise.

Vincas Ramanauskas yra 
pažangus žmogus. Jis yra 
veiklus Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Lite r a t ū r o s 
Draugijos” narys. Ilgamętis 
Laisvės skaitytojas, nuošir
dus jos rėmėjas, vajininkas 
ir korespondentas. Nežiū
rint jau gana gražaus metų 
kiekio ir to, kad yra nete
kęs viena akimi regėjimo, 
mūsų Vincas neatlaidžiai 
Laisvę skaito ir jai bendra-

3 pust, L^hvs (Liberty) Penkt, vakario (Feb.) 21f 1958
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PO EŽERĄ
Už donžono stovi triaukštė pilies gyve- 

namoji dalis, vidinio kiemelio padalinta 
Ii du sparnus. Ją supa nedidelė aikštelė, 

apvesta gynybiniu mūru.
I gyvenamąsias pilies patalpas iš don

žono buvo patenkama painiu laiptų ir 
koridorių labirintu. Įėjimas buvo sudė
tingas, kad priešui būtų sunkiau prasi
veržti į kunigaikščio kambarius. Dabar 
įtaisyti laiptai iš vidinio pilies kiemelio; 
jais galima užlipti tiesiai į vadinamąją 
reprezentacinę salę antrame aukšte, ku
rioje vykdavo iškilmingi priėmimai. Tai 
didžiausia pilies vidaus patalpa, užiman
ti visą dešinįjį sparną. 21 m ilgio ir 9 m 
pločio salė turi storose sienose penkis 
langus; jos lubos suskliaustos žvaigždi
niais gotiškais skliautais. Salės sienos ir 
skliautai buvo tinkuoti ir gausiai pa
puošti. Dar ir šiandien išlikę pėdsakai 
freskų, kuriomis buvo išdailintos sienos. 
Šie piešiniai XIX amžiuje dar buvo to
kie ryškūs, kad 1822 metais Vilniaus 
dailininkas Vincas Smakauskas juos per- 
piešė.

Tiek viršum sales, tiek ir kairiajame 
pilies sparne buvo kunigaikščio ir jo šei
mos gyvenamieji kamabriai. Iš viso jų 
buvo devyni. Atkasant kambarių griu
vėsius, buvo surasta pinigų, gintarinių 
papuošalų, šlepečių ir kitokių namų apy
vokos daiktų.

Apatiniame pilies aukšte buvo talpūs 
pusrūsiai, sujungti vienas su kitu per
ėjimais. Rūsiuose, matyti, buvo laikomas 
midus, vynas, pinigai; viename iš rūsių 
buvo virtuvė. Įdomu, kad iš šios virtu
vės buvo šildoma didžioji salė. Šiltas 
oras patekdavo į jos grindyse įrengtus 
kanalus ir tokiu būdu šildydavo salę. 
Tai bene pirmasis Lietuvoje “centrinis” 
šildymas.

Pilies būta stiprios. Jos storos sienos, 
galingi gynybiniai bokštai, vanduo darė 
ją veik neprieinamą užpuolikui. Be to, 
ji buvo gerai apginkluota, geriau, negu 
kitos to meto Lietuvos pilys. 1409 me
tais vienas kryžiuočių komtūras rašė, 
kad Trakuose esą penkiolika “armotų,” 
didžiausia iš kurių galinti svaidyti gal
vos didumo akmenis. Paprastai pilis, 
turinti 8-10 pabūklų, jau buvo laikoma 
labai stipria.

Vėlesniais laikais, kai pilis jau buvo 
netekusi savo gynybines reikšmės, sala 
buvo sujungta su ežero krantu nuolatiniu 
mediniu tiltu. Ji ėjo į salą nuo Karaimų 
gatvės kranto per Karvinės salą. Tilto 
polių liekanos dar ir šiandien tebėra 
matomos.

Ilgus amžius salos pilis stovėjo darga
nų griaunama, užmiršta ir apleista, kaip 
tylus karingos praeities liudininkas. 
Laikas nuo laiko į ramų ežero vandenį, 
keldamas purslus, nugrimzdavo iš sie
nos išgriuvęs akmuo. Iro gynybinės sie
nos, bokštų plyšiuose * įsitaisė gūžtas 
paukščiai, iškėlė galvas iš vėjo pasėtų 
sėklų išdygę medeliai.

1929 metais buvo pradėti pilies'res
tauravimo darbai. Jie tęsėsi su pertrau
komis iki pat karo, kai kas buvo atsta
tyta. Tačiau darbai nebuvo sistemingi, 
trūko lėšų, statybinių medžiagų. Tik 
tarybinė vyriausybė paskelbė Trakų sa
los pilį visasąjunginės reikšmės architek
tūriniu paminklu. Buvo išskirtos reikia
mos lėšos, imtasi iš pagrindų restauruo
ti pilį, šiuo metu šie darbai pačiame 
Įkarštyje. Žingsnis po žingsnio Tarybų 
Lietuvos istorikai ir architektai rūpes
tingai atkuria pilį tokią, kokia ji buvo 
prieš keletą šimtmečių. Restauruoja
mas šiaurės vakarų gynybinis bokštas, 
atstatomas donžonas, pilies kambariai. 
Iš pagrindų restauruojama buvusi poky
lių salė. Baigus salos pilies restauravi
mo darbus, bus restauruojama ir pusia
salio pilis.

Kas bent kartą pabuvojo didžiojoje 
Galvės ežero saloje, laipiojo pilies sieno
mis, kilo į bokštų viršūnes, ilgai neuž
mirš iš pilies išsineštų įspūdžių.

Praeis pora metų, ir , turistai galės 
pamatyti atkurtą pilį visame jos grožy
je/- Tai puiki tarybines santvarkos dova
na Lietuvos liaudžiai, kurios protėviai 
savo rankomis statė pilies sienas, savo 
krauju aplaistė jas, gindami šalį nuo 
svetimšalių grobikų.

Galvės ežeras yra Trakų grupės ežerų 
centre. Jis sudaro tarytum žmogaus 
galvą ir liemenį, jo kaimynai — Akme
nės ir Skaisčio ežerai—rankas, o Toto
riškių ir Bernardinų ežerai—kojas.

Galvės ežeras — visų didžiausias. Jo 
paviršiaus plotas siekia daugiau kaip 
270 ha, ilgis—6 km, plotis—2 km. Tai 
puiki vieta Vandens sportui, turistinėms 
kelionėms, poilsiui. Sekmadienį Galvės 
platybėse, kur tik mesi žvilgsnį, į visas 
puses slenka valtys, baidarės, jachtos. 
Ežere daug patrauklių įlankėlių.

Tačiau labiausiai ežerą puošia salos, 
kurių čia apie 29—didelių ir mažų, kal
votų ir lėkštų, apaugusių tankiais krū
mokšniais ir senais medžiais. Apsilan
kyti jose mėgsta kiekvienas ekskursan
tas. Tikrų istorinių šaltinių apie salas 
veik nėra, bet užtat išlikę nemaža įdomių 
padavimų ir pasakojimų, kurie savaip 
atspindi tą praeitį.

Plaukiant pilies linkui, kairėje pusėje 
iš vandens pūpso nedidelė salelė, vadina
ma Kryžių sala arba Bažnytėlė. Mat, 
Čia kadaise buvo Vytauto statyta kop
lyčia. Vėliau šią šalelę valdė Lietuvos 
feodalai Sapiegos, kurie joje laidojo sa
vo šeimos narius.

Netoliese, dar arčiau pilies salos, kyšo 
gausių medžių kuokštu pasipuošusi Kal
vine, arba Karaimų sala, dar vadinama 
Atkočiške. Pirmasis pavadintas sako, 
kad čia buvo ganykla, antrasis primena 
Trakti gyventojus karaimus, kurie XV 
amžiuje buvo atvežti iš Krymo kaip karo 
belaisviai; jie Vytauto laikais šioje salo
je buvo įsitaisę sargybos postą ir sau
gojo salos pilį nuo netikėto priešo ant
puolio. Ši sala buvo savotiškas pilies 
forpostas.

Aplankę pilies salą, priplaukiame sa
lelę, gavusią Pirtsalio vardą. Padavimas 
sako, kad joje būta kunigaikščio pirties 
ir kad ši salelė buvusi labai nemėgiama 
bajorų: mat, dažnai šioje saloje jiems 
būdavo ištaisoma “pirtis,” t. y. jie bū
davo baudžiami, jei tik kuo nors nusi
kalsdavo kunigaikščiui.

Iš Pirtsalio pažvelkime į kairę. Toje 
pusėje salų tiek daug, kad iš tolo jos 
susilieja į vientisą žalią liniją, atrodan
čią kaip ežero krantas. Štai trys salelės, 
kurių bendras vardas—Viduriai. Jos, 
mat, išsidėsčiusios ežero vidury. Dar to
liau į kairę, netoli kranto, matyti salelė 
Plytnyčia. Čia buvo daug gero statybi
nio molio plytoms degti.

Nuo Plytnyčios skrodžiame ežerą 
šiaurėn, dar labiau į jo centrą. Čia mū
sų valtis Įsirėžia į salą, kuri jau daug 
amžių vadinama Raudine. O kodėl Rau
dine, paaiškina greta jos esanti kiek di
desnė sala. Jos vardas — Valka. Pa
sakojama, kad šioje vaizdingoje saloje 
buvo kalinami kunigaikščio kaliniai, dau
giausia pasmerktieji mirti. Juos į salą 
vilkte vilkdavo, užtat ir atsirado toks 
keistas salos vardas.

Raudinę nuo Valkos teskiria penkioli
kos metrų nuotolis. Šioje salelėje, sako 
padavimas, rinkdavosi pasmerktųjų gi
minės, kuriems būdavo leidžiama iš sa
los pasimatyti su jais ir... raudoti. Kiti 
sako, kad salos vardas toks visai ne dėl 
to, kad joje būta kalėjimo, o todėl, kad 
iš jos būdavo velkamas šienas.

Vėlesniais laikais Valkos saloje bajo
rai bausdavo jiems neklusnius bau- 
džiąuninkus.

Netoliese yra salelė, kuri niekuo nėra 
ypatinga, nebent tik tuo, kad vadinasi 
Deimantine. Maža,, gražutė, tikras Gal
vės -ežero deimančiukas. O šiaurės ry
tuose “paklydo” kita vieniša salą. Čia 
dar visai neseniai buvo ganomi gyvuliai, 
tad ir vadinasi ji Banda.

Ežero salose ęlar nėra surasta jokių 
istorinių paminklų liekanų: praeitį pri
mena tik išlikę liaudyje jų vardai. Su
nykus salos piliai, didesnėse ežero salose 
(dar XIX amžiaus pabaigoje) buvo dir
bama žemė, ganomi gyvuliai. Ir dabar 
čia pakrančių gyventojai atplaukia pasi
šienauti sodrios minkštos žolės.

Apsukę ežerą lanku, plaukiame atgal 
jo rytiniu krantu. Į dešinę nuo Pirtsa
lio yra Žvyrių sala, greta—dvi bevardės 
salelės, kokių ežere yra ir daugiau.

Grįždami į miesto parką, turime ap
lenkti visaip iškarpytais krantais didelį 
pusiasalį, giliai įsišovusį į ežerą. Tai— 
Varniukų pusiasalis (netoli Varniukų 
kaimo)*  ’ ;(Bu$ daugiau).

Veikla įgalino ateivius būti 
pilnateisiais žmonėmis

Vasario pirmą. įvyko 
Amerikos Komiteto svetur- 
gimiams ginti konferencija 
Belmont Plaza Hotel, New 
Yorke. Ji — tąsa metinės 
konferencijos, atsibuvusios 
gruodžio 7-8 dienomis Chi- 
goje.

Pirmininkavo iprof. Lou
ise Pettibone Smith. Ji, 
kaip visada, atidarė konfe
renciją su šilta veide šypse
na. Kalbėjo trumpai, santū
riai. Pabrėžė, kad susirin
kome atsiektų stambių lai
mėjimų aplinkoje. Pastaro
siomis dienomis jie dar pa
daugėjo. Tačiau mes čia at
ėjom ne laimėjimų laurais 
puoštis, o svarstyti kaip jų 

I daugiau laimėti, Greta ki
tų bylų, laimėti Komiteto 
bylą.

Alec Jones, švietimo di
rektorius, gvildeno metinės 
konferencijos tarimus ir 
veikimo programą. Metinė 
konferencija žymėjo 25 me
tinę sukaktį Komiteto veik
los, tai jis analizavo ir čia 
Komiteto praeitį ir užmo
jus.

Jis tvirtina, kad Komi
tetas yra davęs nurodymus 
bei patarimus įvairiais le
galiais klausimais apie de
šimčiai tūkstančių asmenų. 
Bylas vedė kokiem trims 
šimtams sveturgimių ne pi
liečių ir apie 40 nupilietini- 
mo bylų. Išleido literatūros 
įvairiais klausimais milži
niškus kiekius.

Komitetas niekada ne
buvo statiškas. Jis buvo 
lankstus, apdairus. Keitęs 
veikimo formą, kaip kintan
čios sąlygos diktavo.

Blanch Freedman, advo
katė, aiškino komiteto bylą. 
Pažymėjo, kad New Yorko 
valstijos generalis prokuro
ras vargina Komitetą. Pra
dėjo nuo 1955 metų rugpjū
čio mėn. Jis sako, būk Ko
mitetas esąs Charitable - al- 
mūžnų organizacija. Ji tu
rinti registruotis.

Atmušti puolimą, Komi
tetas gynėsi teismuose:

1956 m. vasario 2 d. pra
šė valstijos Aukščiausio 
teismo skundą panaikinti.

Kovo 29-tą kreipėsi į Ap
pellate skyrių.

1957 m. sausio 9-10-14 vėl
pas teisėją, Tam mirus be 
nuosprendžio, byla vėl pa
tenka į neprielankaus teisė
jo Steuer rankas. «

Birželio 6-tą vėl Appel
late skyriuje.

N. Y. valstijos • genera
lis prokuroras, Komitetui 
nieko nepranešęs, slapta, 
birželio 7-tą gauna iš vals
tijos Aukščiausio teismo in
junction -drausmę, užšaldo 
Komiteto fondus ir supara
lyžiuoja visą veikimą.

Birželio 20-tą komitetas 
vėl varsto valstijos Aukš
čiausio teismo duris. Teisė
jas Conlon leido komitetui 
ribotai veikti iki bylą iš
spręs. Birželio 27 d. atmetė 
prokuroro skundą.

Bylos galutinis sprendi
mas turėjo. įvykti rugsėjo 
10 dieną. Tačiau jis bu
vo atidėtas. Atidėliojimai 
kartojasi. Pagaliau, spren
dimas turėjo atsibūti 1958 
m.vasario4d. Vėl tas pats: 
atidėjo.

Komiteto rankos surištos 
iki nuosprendį išneš. Jis ne
gali nei apeliuoti. Tuo lėtų 
būdu tikisi Komitetą numa
rinti: nubankrūtuoti!

Abner Greėn, Komiteto 
sekretorius, sako, kad nuo 
1957 metų birželio Komite
tas jaučia finansinę krizę; 
gi persekiojamųjų gynime

teismuose, stambios perga
lės. Jis užakcentavo, kad 
sunkumai yra ne todėl, kad 
rėmėjai būtų pašykštėję. 
Ne. Vyriausiai dėl to, kad 
uždrausta kreiptis į rėmė
jus finansų reikalais. Ne
prašoma parama nėra už
tektinai gausi. Mes liuosno- 
rių rėmėjų turime, bet ne 
gana. Mūsų darbas d ė 1 
to susitrukdo.

Metinė konferencija pri
ėmė veikimui ilgą progra
mą. Jon įeina ir Komiteto 
apgynimas.

Mes patenkinti laimėto
mis bylomis. Atsiminkime, 
jos neatėjo be pastangų ir 
ne per vieną dieną. Tūlos 
jų: keliolikos metų darbo 
rezultatas. Kiekviena per
galė, didelė ar maža, lygiai 
svarbi: kelias į laisvę.

Pozityvės pasėkos bylose 
parodo, kad tiesa ima viršų. 
Kaip čia seniai laikomi po 
parole sveturgimiai turėjo 
raportuotis kartą į savaitę. 
Šiandien jau užtenka vieną 
ceremoniją atlikti į tris mė
nesius. Kas čia, ar ne lai
mėjimas? Tikėkime, kad ši 
procedūra visiškai bus pa
naikinta: grąžus ir garbin
gas atsivers istorijos lapas!

Laimėtos bylos
Minėtina pereitų metų 

pabaiga, pergalių pradžia, 
atnešė nemažai staigme
nų, pasukimų į gerąją pusę.

Antanas Minerich, chica- 
gietis kroatas, federaliame 
apeliacijų teisme atgavo pi
liečio teises.

Charles Rowoldt, 73 me
tų, laimėjo bylą.

Knut Heikkinen, suomis 
laikraštininkas, tapo ištei
sintas. Jis buvo baustas 5 
metams kalėjimo vien už 
tai, kad jis iki skirto laiko 
nespėjo save išdeportuoti.

Leo Callow, Niles, Ohio, 
9 vaikų tėvas, Komiteto 
gintas per 23 metus, laimė- 
jo bylą.

Kokia Komiteto proble
mų įvairi sudėtis jau mato
si vien iš šio mažo skaičiaus 
bylų. Tokių bylų ir į jas 
panašių šimtais pasitaiko. 
Jos iškaštirigos ir kiekvie
nas paramos užsipelnę.

Nors Komitetas yra per
sekiojamas, tačiau jis neža
da į kiautvarlės lukštą už
sidaryti. Jis pasiruošęs 
veikti - kovoti - laimėti sve- 
turgimiams teises, kokias 
valstybės Konstitucija ga
rantuoja kiekvienam gy
ventojui.

Delegatas

Lietuvos ir Amerikos 
laiko skirtumas

Lietuvoje saulė anksčiau 
teka kaip Amerikoje. Ame
rika yrą vakarų pusėje nuo 
Lietuvos ir Europos. Kada 
New Yorke mes turime tik 
12 valandą dienos, tai Lie
tuvoje jau būna 7 valanda 
/vakaro. Septyniomis valan
domis New Yorke saulė te
ka vėliau negu Vilniuje.

Niagara jėgainė
Jau padaryti planai pa

statymui galingos elektros 
gaminimo jėgainės ant Nia
gara upės. Jėgainė bus 1,- 
950,000 kilovatų - valandų 
jėgos. Tai veik tokia, kaip 
Grand Coulee, kuri turi 1,- 
974,000 kilovatų - valandų 
jėgos

Tarybų Sąjungoje nese
niai baigta Kuibyševo jė
gainė turi virš 2,000,000 ki
lo vatų-valandų jėgos.

BKOCKTOV MASS.
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SERGANTIEJI MŪSŲ 
LAISVĖS SKAITYTOJAI
Antanas Valentukevičius 

(Valant) pernai pabaigoje 
vasaros buvo sunkiai susir
gęs, bet vėliau pasveiko. 
Dabar vėl sunkiai serga. 
Skauda krūtinę, galvą ir 
akis. Pasidavė į ligoninę 
dėl’ ištyrimo. Gyvena po 
num. 572 No. Cary St.

Sophie Layman jau kelin
ta savaitė sunkiai serga. 
Lankė daktarus ir ligoni
nes,buvo biskį pasveikusi, 
bet dabar iš naujo susirgo. 
Sako, gal reikės eiti ant 
operacijos. Gyvena 170 
Prospect St.

Stela Raštikienė vis nesi
jautė gerai. Dabar pasida
vė dėl ištyrimo. Surado, kad 
turės eiti ant operacijos. 
Laukia ligoninėje vietos. 
Gyvena 19 Vine St.

Laisvėje buvo rašyta, kad 
Morta Baron turėjo nelai
mę namuose, nukrito laip
tais ir susižeidė. Buvo ligo
ninėje. Dabar gydosi na
muose. Gyvena 104 Ford St.

Marijona Markevičie n ė 
po operacijos iš ligoninės 
jau sugrįžo ir sveiksta na
muose. Ligonė atrodo labai 
gerai. Laisvę apdovanojo 
penkine.

Dainininkė Rose Stripinis 
turi viešnią, savo mylimą 
sesutę Anna West, iš Cali- 
fornijos. Pribuvo lėktuvu į 
savo mamės Kazimier o s 
Markelienės šermenis. Tas 
viskas buvo Laisvėje apra
šyta. Rose irgi Laisvę ap
dovanojo penkine.

G. Shimaitis

Vieša padėka > I
Iš gilumis širdies dėkoju 

visiems už simpatijas ir 
lankymą manęs namuose 
laike mano sunkios ligos ir 
operacijos. Gavau labai 
daug simpatijos atviručių, 
laiškų ir dovanų. Sunku bū
tų visiems atskirai padėka- 
voti. Todėl per Laisvę šir
dingai dėkoju visiems už 
tokį gražų atjautimą.

Ilgai, ilgai jūsų neužmir
šiu!

»

Marijona Markevičiene

Lietuvos ežerai
Lietuva yra turtinga eže

rais. Zarasų, Maletų, 
Dūkšto, Lazdijų ir Švenčio
nėlių srityse ežerai užima 
apie vieną dešimtadalį ben
dro žemės ploto. Lietuvoje 
ežerai užima virš 95,000 
hektarų. Įskaitant ir tuos 
ežerus, kurie yra tik vieno 
hektaro dydžio (hektaras 
beveik du ir pusė akro plo
to), Lietuvoje jų yra 2,54(L|

Lietuvoje yra didelių eže
rų, kaip tai Aviliai, Laka- 
jai, Liodis, Sartai, Dusia, 
Meteliai, Žyvintai, Trakų 
(Galvės) ežeras, Ilgis, Dau
gų ir kiti.

Lietuvos ežerai yra tur
tingi žuvimis. Veisiasi juo
se karpęs, ešeriai, lašišos, 
keršiai, lynai, karosai, lydė-* 
kos — bendrai apie 30 skir
tingų rūšių žuvų. Ypatin
gai žuvimis turtinga Že
maitija, kuri prieina prie 
jūrų.

Gerinkime ir Platinkime

LAISVĘ
Laisvė yra leidžiama du kartu į savaitę

Išeina antradieniais ir penktadieniais __
Laisvės kaina Jungtinėse Valstijose

$9.00 Metams, $5.00 Pusei Metų

Kanadoje $10.00 metams
Lietuvoje $12.00 metams

Pavienė kopija 10 centų

Suretinus Laisvės išleidimą, visas Laisvės personalas 
rūpinasi jos gerinimu bei tobulinimu literatūriniai ir 
technikiniai. , Prašome bendradarbių padėti mums šiuo 
atžvilgiu, suteikiant gerų informacijų iš lietuvių judė
jimo šioje šalyje 'ir kitais įdomiais klausimais.

Darbuokimės Platinimu Laisvės
(

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

Rūpinkimės Laisvės Išlaikymu
Prašome kolonijų veikėjų visur rūpintis Laisvės-išlai
kymu. Prašomo ruošti pramogas, kur galima ant di
desnės skalės, o kur negalima turėti didesnių paren
gimų rengkite ir mažesnius. Visi žinome, kad prie da
bartinės brangenybes, kad ir suretinus Laisvės išleidi
mą, finansine parama reikia rūpintis. Rūpinkimės ir 
darbuokimės, kad Laisvė gyvuotų.

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

Laisves ’antrašas:
LAISVE

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

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt., vasario (Feb.) 21, 1958



New Jersey 
* ^Vasario 13-tą likosi palai

dotas ilgametis Bayonnes 
gyventojas drg. P. Janiū
nas. Jis mirė turėdamas 62 
ar 63 metus. Sirgo nepagy
doma liga. Jo kraujas virs
davo į vandenį, ir nepaisant 
kiek jam suteikdavo kito 
žmogaus kraujo, už kelių 
savaičių ta pati istorija pa
sikartodavo.

Jo gyvenimo draugė ir 
duktė dėjo visas pastangas 
ligą prašalinti, bet be pa
sekmių.

Drg. P. Janiūnas iš Lie
tuvos atvyko į Argentiną, o 
iš Argentinos į Ameriką, 
tik gaila, kad negaliu pri
siminti, kuriais metais. Jei 
neklystu, visą laiką gyveno 
Bayonnėje. Buvo tos kolo
nijos veikėjas ir organizaci
jose ėjo sekretorių pareigas.

Drg. P. Janiūnas Vytau
tinės draugijos skilimo lai
kais lošė žymią rolę, kad vi
sas organizacijos turtas ir 
nariai nepatektų į tautinin- 
kų-klerikalų rankas. Tiks- 

< )tas buvo pasiektas, ii, teis
mo patvarkymu, pasitrau
kusieji nariai gavo savo da
lį ir taip įsikūrė LDS kuo
pa. Jisai, rodosi, buvo kuo
pos sekretorium iki savo 
mirties.

Drg. Janiūnas buvo tūlą 
laiką ir Literatūros Drau
gijos Antrosios Apskrities 
komitete.

Velionis dirbo Standard 
Oil kompanijoje ir manė 
dar metus padirbęs pasi
traukti ant senatvės pensi
jos. Tačiau tos laimės nesu
laukę. Ir pora ar daugiau 
metų atgal įsigijo namą 
Matawan, N. J., Per savai
tę dirbdamas Bayonnėje ir 
gyvendamas pas artimuo
sius, tik šeštadieniais ir 
sekmadieniais parvykd a v o 
pas šeimyną. Buvo tykus, 
ramaus būdo žmogus, Lais
vės skaitytojas ir pažangių 

^organizacijų narys. Į am- 
žinastį palydėjo 9 karai. Li
kosi žmona, duktė ir anū
kai. Užuojauta likusiai šei
mai.

Per savaitę laiko bayon- 
niečiai neteko poros lietu
vių. Mirė ir likosi palaido
tas drg. Radušio brolis. Po
ra mėnesių atgal mirė Če- 
pinskienė. _ •

Jersey City žemutinės 
miesto dalies gyventojai per 
kelias dienas gyveno nuo
gąstyje. Dalis mokyklų bu-
vo uždarytos. Dalis gyven
tojų neturėjo pilnai geria
mojo vandens.

Ėmė laiko, iki surado, ku
rioje vietoje sutrukęs geria
mojo vandens vamzdis. Bu
vo baimė, kad vandens sro- 

*vė gali namų pagrindus 
išplauti, kad dėl to namai 
gali suvirsti, ugnis kilti ir 
pagaliau pritrūkti gyvento
jams vandens. Per tris die
nas miestas neteko 18 mili- 
j o n ų galionų geriamojo 
vandens. Pagaliau, po ilgų

DABAR LAIKAS SIŲSTI DOVANŲ PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS 
VELYKO PROGA

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

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

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

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

Pristatymas garantuotas. Kiekvienas panas yru apdraustas. Mes turime neribotą jvairybę gaminių.
Atdara kasdien nuo 9 A.M. iki 6 P.M. Sekmadieniais iki 4 P.M. Mūsų klientų
Ų patogumui ^skyriai yra atidaryti sekamose vietose:

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

Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

' naujienos
tyrinėjimų, surasta, kad 
vamzdis sutrukęs po Hack
ensack upe. Miesto inžinie
riai užtikrino gyventojus, 
kad geriamojo vandens sto
kos nebus, bet patarė van
denį pervirinti pirma jį 
vartojant. Gatvės buvo už- 
semtos. Pilietis

Worcester, Mass.
Iš LDS 57 Kuopos 

Susirinkimo
Vasario 13 d. gana skait

lingas kuopos susirinkimas 
nusitarė ir šiemet turėti 
metini banketą dienos lai- v V
ku, 1 vai. Tai bus pietūs. 
Įvyks kovo 16 d., 29 Endi
cott St. salėje. Komisija iš
rinkta iš keturių. Jų tarpe 
yra Juozas Raulušaitis, pa
tyręs virėjas. Jie visi rū
pinsis, kad banketas būtų 
tikrai to žodžio prasmėje. 
Prie pietų tikėto bus duo
dama ir stipresnių gėrimų. 
Veikiausiai pra kalbėlių 
programa bus irgi. Todėl, 
nariai, nepamirškite patys 
dalyvauti ir pakviesti kitus 
—savo draugus ir pažįsta
mus, nes banketas bus pui
kus. Įžanga tik .$2 asme
niui.

Šis susirinkimas atliko ir 
nominavima kandidatu i 
Centro Valdybą. Iš mūsų 
kuopos irgi liko nominuota 
net trys nariai — du į iždo 
globėjus, vienas į antro vi- 
ce-prezidento vietą.

Jau antras susirinkimas 
tik vieną ligonę teturime. 
Serga T. Norvaišienė. Ji po 
operacijos jau buvo sugrį
žus. į namus iš ligoninės, 
bet dabai* ir vėl randasi li
goninėje. Nesmagu, kuo
met ligos kamuoja, ir dar 
kaip! Norvaišiai turi vie
natini sūnų Juozą, apie 40 
metų amžiaus. Prieš kele
tą -metų jį širdies smūgis 
taip smarkiai trenkė, kad 
pusė jo kūno tapo lyg su
paralyžiuota, ir taip laikosi 
nepagydomai. O dabar ir 
šeimininkė didelis ligonis...

LDS 57 kp. koresp.

Lewiston, Me.
Laisvės num. 30 iš Lew- 

istono buvau parašęs ši
taip: “Žmona Kazį apleido 
seniai.” Bet atspausdinta: 
“Kazio žmona mirė seniai.” 
Žodis “mirė” padarė netei
singą žinią. Tai ne mano 
kaltė. Ale mane žmonės kai-
tina už kito padarytą klai
dą. P. Petrov

Ab'o Redakcijos: Labai 
atsiprašome už mūsų pada
rytą klaidą. Taipgi atleis
kite už neįdėjimą anglų 
kalba poemėlės .. Ji mūsų 
skaitytojams nieko nepasa
ko.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridėk vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai.

Brockton, Mass.
Dėl menines veiklos

Vis žiūrėjau Laisvėje, ar 
nepamatysiu ko nors iš me
no veiklos, iš Worcester, 
Mass., Aido Choro, arba iš 
Brooklyn, N. Y., Aido Cho
ro. Bet nieko nesimato. Per
eitą rudenį Worcesterio Ai
do Choras pas mus davė 
koncertą. Pasekmės buvo 
geros. Po koncerto, prie už
kandžių buvo kalbėta apie 
meno veiklą. Iš usteriečių 
buvo išsireiškimų, kad jų 
choras per žiemą susimo
kius kokią noi s trumpą 
operetę, ir, pridėję koncer
tinių kavalkų, galėtų užpil
dyti visą vakarą. Mes, mon- 
telliečiai, pavasarį norėsi
me turėti kokį nors meninį 
parengimž. Mažum slapta 
usteriečių choras ką nons ir 
susimokino. Prašome atsi
liepti !
\

Unijos reikalais
Brotherhood unija su 

darbdaviais pasirašė kontr
aktą. Nuo sausio 2 d. turi 
pakelti dieniniams darbi
ninkams algas penk i a i s 
centais per valandą, o tri
mis procentais štukiniams. 
Bet padų kirtėjai su tuo ne
sutinka ir pasiūlymą atme
tė. Dalykas atsidūrė net į 
Bostoną, į sutaikymo komi
tetą. .

Čeverykų išdirby s t ė j e 
padų kirtėjų yra pavojin
giausias darbas. Kai nueini 
į jų mitingą, tai pamatai, 
jog tik retas kuris dar te
beturi sveikus pirštus. Dau
giausia nukapotais po vie
ną, po du ir daugiau, pirš
tais. f

Geo. Shimaitis

New Haven, Conn.
Besidžiaugiant dideliu 

laimėjimu
Connecticut valstijos 

Smito įstatymo byla baigėsi 
pilnu laimėjimu visiems, 
kurie buvo įkaitinti. Šių 
metų vasario 7 d. teisėjas 
Robert Anderson išmetė 
kaltinimus prieš visus kal
tinamuosius.

Šio laimėjimo atžymėji- 
mui yra ruošiama šauni su
eiga. Įvyks kovo 1 d., šešta
dienį, po num. 37 Howe St., 
New Haven. Kviečiami yra 
ne tik šio miesto, bet ir pla
čios apylinkės žmones daly
vauti. Šis laimėjimas yra 
laimėjimas visų Ameųkos 
žmonių prieš reakciją.

Mes norime išreikšti gi
liausią padėką tiems, kurie 
skolino pinigus išėminiui 
kaltinamųjų p o užstatu. 
Tos paskolos dabar yra su
grąžinamos, Mes taip pat 
širdingai dėkojame tiems, 
kurie aukojo padengimui 
apsigynimo lėšų, ir visiems, 
kurie kaip nors padėjo ves
ti kovą.

Sid Taylor

Užrašykite Laisvę savo draugui

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

Cleveland, Ohio
Iš Sąryšio susirinkimo

Kadaise Cleveland^ Drau
gijų Sąryšis vaidino svar
bią rolę Clevelando draugi
jų judėjime. . Susirinkimai 
būdavo mėnesiniai, draugi
jų delegatai išduodavo ra
portus iš jų veikimo visuo
menės labui. Ir svarbesniuo
se veiksmuose lietuvių 
draugijos stodavo kartu su 
kitų tautų žmonėmis.

Dabar Sąryšio susirinki
mai laikomi tik kartą į me
tus, delegatų raportai išėjo 
iš mados, ir ką kitos tautos 
veikia, nieko nežinome. Šia
me susirinkime nusitarėme 
surengti pažmonį ir spau
dos pikniką, bet delegatų, 
ypatingai moterų, nesusi
rinko pakankamai, kad iš
rinkti komisjas. O, kaip ži
nome, pažmoniuose moterys 
gali atlikti ir vyrų darbus.

Niekas daugiau, kaip tik 
mes patys, galėsime Cleve
lando Draugijų Sąryšį pa
statyti ant geresnių pama
tų ir, per jį, visas draugi
jas.

Draugas J. Žebrys išdavė 
raportą iš pereitų metų 
spaudos pikniko, nuo kurio 
pelno liko $226.50. Šią vasa
rą spaudos piknikas įvyks 
birželio 29 d., iau nuo seniai 
įprastoje vietoje, A. Jasiū- 
no p’knikų darže. Julius 
K rosin vadovaus šiam pik
nikui.

Iš iždo paaukauta $25 ap
švietus labui ir tam pačiam 
tikslui nutarta rengti pa

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

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

Amerikos Demokratijos Steigėjai

Skaitykite ją! Susipažinkite s« pagrindiniais įstatymais. 
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

<

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

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

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

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margeris. Knyga 
352 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, DABAR 
TIK $1.00.

I

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ai' gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.
KAINĄ $5.50.

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

5 pusl.-Laisvė .(Liberty )-Penkt., vasario IFebĄ 21, 1958

žmonį kovo 22 d. LDS sve
tainėje.
Mūsų Vilnies vajininkias ir 

šiemet pralenkė visus
Draugas P.1 Rodgers pa

sidarbavo Vilnies vajuje 
daugiau ir šiemet,, negu kas 
kitas Amerikoje, ir taipgi 
gavo daugiau punktų, negu 
metai atgal. O reikia žino
ti, kad draugas Rodgers ne
turi automobiliaus. Mūsų 
Petrukui prisiėjo nesvei
kuojančiam busais apvaži- 
nėti visus didž:ojo Clevelan
do kampus. Geriausios svei
katos ir daug metų mūsų 
sugabiam Vilnies vajinin- 
kui.

J. N. S.

Macmillan bijosi 
nauju rinkimu

Londonas. — Anglijos 
valdžia, kurią sudaro kon
servatyviai, bijosi liaudies 
valios. Premjeras Macmil
lan daro viską, idant nepri
leisti artimoje ateityje ^par
lamentarinių rinkimų. Ypa- 
tinga: jis nusigando po to, 
kai darbiečiai daug laimėjo 
Rochdale srityje renkant 
parlamento narį.

Bevanas neseniai sakė, 
kad Anglijos valdžia kurčia 
linkui liaudies balso. Ji ne
nori patenkinti liaudį, žino, 
kad rinkimus į parlamentą 
laimėtų darbiečiai. Macmil
lan gal nutęs parlamento 
rinkimus iki i960 m. gegu
žės mėnesio.

Lawrence, Mass.
Įvairios žinios

Franklin viešbutyje kilus 
gaisrui, 70 svečių bčgo lau
kan išsigelbėti. Viešbutis 
randasi po num 47 Broad
way. Gaisras padarė už 
$20,000 nuostolių.

Lawrence senelių projek
to direktorius John J. Si- 
rais paskelbė, kad 300 sene
lių užsiregistravo dėl gavi
mo gyvenimui kambarių. 
Tam reikalui, kaip žinia, 
yra statomi trys apartmen- 
tai. Vienas apartmentas 
bus ant Hampshire St., ki
tas ant South Union, o tre
čias ant Atkinson St. Ims 
daugiau kaip metus laiko 
baigti statyti. Bet jau da
bar gali užsiregistruoti tie, 
kurie norės . tuose ąpart- 
mentuose gauti kambarius.

Bedarbė pradeda gadinti 
žmones. Štai tūlas G. Dyer, 
36 metų vyrukas nuvažiavo 
į Laurellen, pradėjo užpul
dinėti moteris, ištraukinėti 
iš jų pinigines. Bet neil
gai jam sekėsi. Tapo suim
tas ir dabar laukia teismo, 
randasi po $1,000 kaucijos.

Šiemet Mass, valstijos 
seimelio rinkimai įvyks vie
ną savaitę anksčiau, bū
tent, vietoje rugsėjo |9 d., 
bus rugsėjo 16 d. Taip yra 
nutaręs valstijos seimelis. 
Gub. Furkalo nutarimą pa
sirašė.

Ralph D. Arivella išrink
tas CIO miesto komiteto 
direktoriumi dešimtai tar
nystei. Jis yra sukalbamas 
žmogus, taip pat gerai dar
buojasi unijoje, gauna pasi- 

1 tikėjimo darbininkuose.

Šiemet Mass, valstijos ap
skričių piknikas įvyks bir- 

; želio 8 d. Visos kolonijos 
gerai įsitėmykite ir ruoški
tės. Bus graži programa. 
Bet apie tai bus vėliau pra
nešta. Kuopų susirinkimuo
se reikėtų gerai paraginti 
narius ruoštis piknike daly
vauti.

S. Penkauskas

JAV STEIGS GINKLŲ 
PREKYBOS CENTRĄ
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų vyriausybė nu
sprendė įsteigti įvairių 
g’nklų prekybos centrą. 
Ten bus sugabenti kariniai 
reikmenys nuo paprastos 
vinies iki karo lėktuvo. 
Bendrai centre bus už $50,- 
000,000 ginklinių reikmenų. 
Karo viršininkams nereikės 
važiuoti į fabrikus juos ma
tyti, jie galės tuos ginklus 
matyti tame centre.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

KAS ČIA KALBA?
. f ' ' t

Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, skaitysi ne
atsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos visai žmoniška kai
na .. . kurios eina ir 1 Lietuvą ir ta pačia kaina—tik 5 doleriai 
jž visas 4 knygas! (Kurie siųsite į Lietuvą, atsiųskite mums 
adresą.)

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

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

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

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

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

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

Worcester, Mass.
Iš LLD 11 kuopos 

susirinkimo
Kuopos susirinkimas įvy

ko vasario 10 d. Iš valdybos 
raportų paaiškėjo, kad pil
nai užsimokėjusių narių 
yra 68. Girdėjau platų ra
portą iš Laisvės metinio šė- 
rininkų suvažiavimo. Ra
portą išdavė delegatas Jo
nas Skliutas. Jo raportą na
riai gerai diskusavo, savo 
kalbose įpindami aukas, da
bar ir per daugelį metų su
dėtas Laisvės palaikymui. 
Gavau įspūdį, kad tokiais 
suvažiavimo nutarimais su
sirinkimas likosi nepaten
kintas.

Vasario 21 d. sueina 7 
metai kai mirė mūsų myli
mas ir plačiai žinomas Si- 
manas Janulis. Septyneri 

’metai prabėgo greit, bet jo 
I ir jo nuveiktų gražių darbų 
mes niekados nepamiršime.

J. M. L.

New Haven, Conn.
Mūsų rūpesčiai

Mes bedarbės nelaukėme, 
bet ji jau čia su mumis. 
Valstijos valdžia daug kal
ba apie pagerinimą darbų 
gavimo, bet tik kalbomis, 
kol kas, ir pasiFeka. Tuo 
tarpu bedarbių eilės vis di
dinasi. Jau ir jaunimas pra
dėjo rūpintis. Kas bus to
liau su tais, kurie turi daug 
visko prisipirkę ant išmo
kėjimo?

“Lietuvių taryba” turi la
bai didelį galvosūkį, kad 
“vaduotojams” šienapiūtė 
vis eina prastyn. Mažai kas 
jiems dolerius beduoda. Ge
rai, kad mūsų lietuviai pra
deda neduoti save išnaudo
ti.

Gautieji Laisvės du nu
meriai po šešis puslapius 
visiems patinka. Tik reikia 
rūpintis, kad Laisvė ilgai 
lankytų savo skaitytojus.

Pavasaris jau čiapat,rei- 
kai rūpintis “senių švente” 
— “Fathers Day”. Kai ren
gėme, turėjome gerų pasek
mių. Jau laikas rengtis prie 
šių metų “Tėvų D;enos’L 
Kaip žinia, ji įvyks birželio 
15 d.

Mūsų miesto valdžia turi 
daug rūpesčių su vaikėzais, 
kurių negali sutvarkytu 
Nekurie sako, kad policija 
per daug švelniai su anais 
apsieina. Turbūt reikėtų 
juos daugiau bausti už pa
pildytas niekšystes.

J. S. K.

Londonas. — Anglija ma
no, kad turi būti įsteigtas 
tarptautinis komitetas 
kontroliavimui Pietinio Po
liaus sričių.



Įvairios Žinios ... -.
VOKIEČIŲ KRITIKAI
AMERIKOS POLITIKOS
Berlynas. — Vakarų Vo

kietijoje spauda ir visuo
meniniai veikėjai kritikuo
ja Jungtinių Valstijų poli
tiką. Jie sako, kad Rytų ir 
Vakarų susitarimui kenkia 
Amerikos nusis t a t y m a s 
prieš taikos derybas.

CHURCHILLAS 
SUSIRGO

JUNGTINĖS TAUTOS 
ATIDĖJO SVARSTYMĄ
Jungtinės Tautos. — 

Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba atidėjo svarstymą 
Tunisijos ir Francūzijos rei
kalo. Sutiko, kad Anglija ir 
Jungtinės Valstijos bandy
tų tą reikalą be ginčų iš
spręsti. 

—
AMERIKA IR SOVIETAI 

GERINS SANTYKIUS
Nice, Francūzija. — Bu

vęs Anglijos p rem j eras 
Churchillas atvyko gydytis. 
Jis jau yra 83 metų am
žiaus. Churchillas atrodo 
labai pavargęs ir nestiprus. 
Kartu su juo randasi jo 
žmona ir dukra aktorė Sa
rah Churchill.

Washingtonas. — Jung
tinės Valstijos priėmė Ta
rybų Sąjungos pasiūlymą, 
kad palengvinti tarybinių 
žmonių atvykimui į Ameri
ką, o amerikiečių įvažiavi
mą į Tarybų Sąjungą. 
Washington© valdž’a įgalia- 
vo savo atstovą Maskvoje 
tartis tuo reikalu.

ĮSILEIS MOTERIS Į 
LORDŲ NARIUS

Londonas. — Parlamen
tas 305 balsais prieš 251 
nutarė, kad į lordų parla
mentarinę dalį būtų įleista 
ir moterys. Pagal Anglijos 
parlamento tvarką, Lordų 
Taryba yra panaši į mūsų 
Senatą, Bet ten lordai yra 
iki mirties nariais Iki da
bar lordai neįsileisdavo mo
terų į parlamentarinę gru
pę. Pirm balsavimų darbie- 
tis Bevanas įkirto kelias 
karčias lordams pastabas, 
girdi, gal moterys 
nins tuos senius”.

“atjau-

TarybųLondonas.
mokslinė ekspedicija Ant- 
arktikoje pasiekė vietą, kur 
pirmiau dar žmogus nebu
vo buvęs. Ji yra 1,250 my
lių nuo vandenyno.

DIDYSIS NEW YORKAS
MIRE

John švereika, 70 m. am
žiaus. Gyveno 107-23 110th 
St., Richmond Hill., N. Y.

Kūnas buvo pašarvotas 
F. Shalins-Šalinsko koply- 
e:oj, 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhavene. Laidotu vės 
įvyko vasario 20 d., Kalva
rijos kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Julia, dukteris 
Anne, Helen, Florence ir 
Amelia, sūnų George, anū
kų ir kitas artimas gimines, 
draugus.

IR FLORIDIEČIA1 ANT 
ORO PASISKUNDŽIA
Buvusi brooklynietė, da

bar gyvenanti Floridoje, 
Saulutė, laiške laisviečiams 
rašo:

— Pas mus visa žiema 
šalta. Jei vieną dieną kiek 
atšyla, tai kitą dieną lyja ir 
vėl atžala oras.

i Miamyje turistų mažai ir 
tie patys Šala nešildomuose 
kambariuose. Kotelių savi
ninkai labai bėdavoja, kad 
tušti kambariai. O farmų 
darbininkai tiesiog badau
ja, nes, daržovėms nušalus, 
neturi darbo.

LENKIJOS PLANAS 
GAUNA PRITARIMO
Varšuva, — Lenkijos už

sienio ministro Rapacki iš
keltas planas, kad sudaryti 
Centrinėje Europoje neut
ral išką zoną, gauna dau
giau pritarimo. Iš Švedijos, 
Austrijos, Norvegijos ir ki
tų šalių vis daugiau ateina 
pranešimų, kad liaudis nori 
tokio saugumo ploto.

AMERIKOS ir LENKIJOS 
PREKYBOS SUTARTIS
Washingtonas. — Jungti

nės Valstijos ir Ixmkija pa
sirašė naują prekybos su
tartį. Amerika p a r d uos 
Lenkijai už $73,000,000 že
mės ūkio produktų. Už jų 
pristatymą į Lenkiją bus 
dar pareikalauta $6,700,- 
000.

RYTŲ VOKIEČIAI STOJA 
Už VIENYBĘ

Berlynas. — Walter Ul- 
brich, Rytų Vokietijos Ko
munistų partijos vadas sa
ko, kad vokiečiai gali patys 
įvykinti vienybę. Jis sako, 
kad pradžioje Rytų ir Va
karų Vokietijos galėtų su
sijungti tik federatyviais 
ryšiais.

ATIDA Į BRUSELYJE 
PASAULINĘ PARODĄ
Washingtonas. — Senato

rius John F. Kennedy, de
mokratas iŠ Mass, valstijos, 
reikalauja skirti daugiau 
pinigų Jungtinių Valstijų 
paviljonui būsimoje pasau
linėje parodoje Prūsely
je. Jis sako, kad Tarybų Są
junga išleis $60,000,000 to
je parodoje, o Amerika še
šis kartus mažiau. Jis daro 
išvadą, kad Sovietai užka
riaus lankytojų atidą, jeigu 
Amerika geriau neprisi
rengs.

AMERIKOS ATSTOVAS 
SUGRĮŽO MASKVON
Maskva. — Jau pargrįžo 

Jungtinių Valstijų ambasa
dorius L. Thompsonas . Jis 
Washingtone išbuvo apie 
dvi savaites. Atstovas būda
mas W as h i n g t o n e ta
rėsi su prezidentu E:senho- 
weriu ir Valstybės sekreto
rium Dulles. Po jo nuvyki
mo į Washingtona jaučia
mas prielankesnis Ameri
kos atsinešimas linkui kon
ferencijos taikos reikalais.

DEMOKRATAI STOJA Už 
TAKSŲ NUMUšIMĄ

VYashingtonas. — S a m 
Rayburn, demokratų vadas 
ir Atstovų Buto pirminin
kas pareiškė, kad reikia ap
svarstyti ir peržiūrėti, ar 
tikrai nebūtų šaliai naudos, 
jeigu taksai tantų sumažin
ti. Kaip žinia, Eisenhowerio 
valdž:a tvirtina, kad prie 
dabartinių aplinkybitj ne
galima taksus sumažinti, 
nes būk tas “sudarytų ša
liai pavojų apsigynimo rei
kaluose.”

MIRĖ ARTISTAS 
GEORGES ROUAULT
Paryžius. —» Mirė pasau

liniai paskilbes artistas Ge
orges Rouault. Jis jau bu
vo 86 metų amžiaus. Jis la
biausiai išgarsėjo piešda
mas religinio turinio pa
veikslus. Vėliausias jo pie
šinys “Senasis Karalius” 
buvo pradėtas piešti 1916 
m., o baigtas tik 1936 me
tais.

Maskva. — Rinkimai į 
Aukščiausiąjį Sovietą (par
lamentą) įvyks kovo 16 die
ną. Viso yra <4.^64 kandida
tai.

Washingtonas, — Tarybų 
Sąjungos naujasis ambasa
dorius Menšikovas dažnai 
lankosi į Amerikos valdiš
kas įstaigas.

Londonas. — Buvęs Izra
elio premjeras Sharett rei
kalauja daugiau ginkluoti 
Izraeli. Jis sako: kada ara
bų valstybės vienijasi, tai 
Izraelis yra pavojuje.

Rabatas, Marokas. —Ma
roko valstybė pasiuntė Is
panijai protestą, nes pasta
rosios kariniai lėktų v a i 
skraido virš Maroko.

Tokio. —Japonija protes
tuoja prieš Jungtinių Vals
tijų naujus planus bandyti 
atomines bombas Ramiaja
me vandenyne.

Maskva. — Tarybinis ra
dijas sakė, kad Amerikos 
indėnai, šalies seniausi gy
ventojai, turi mažiausiai

Khartum, danas. — Iš
kilo nesusį^ratimas tarpe 
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kalais. Bet jie bus išspręsti 
taikos k£liu. > r žmoniškų teisių.
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Sbowptac* of lh« Nation • Rockefeller Cantor • Ci 6-4600

"THE BROTHERS KARAMAZOV” 
Starring , K

YUL BRYNNER
* MARIA SCHELL • CLAIRE BLOOM

Sam May Ai4 Dirictm h RICHARD BROOKS * Protai* h PANORO S^IERMAN 

Ar M O M Rtlmi • In METROCOIOR
■mw ON THS GREAT STAGE avM

“BAND BOX REVUE”- Į ty rS 
Brilliant naw revue . . . with the įSHftįu fl(far 
Rockettea, Corps de Ballet, Choral / U/įj 
Ensemble...Symphony Orchestra. /

Tokio. — Amerika, steig
dama karines bazes Bonin 
saloje, iškraustė 7,000 japo
nių farmerių. Jie rengiasi 
ręikalauti $8,000,000 atlygi
nimo.

Tok:o. — Jungtinių Vals
tijų karinė komanda prane
šė, kad karinio orlaivyno 
Itami bazė bus grąžinta Ja
ponijai. Bazė yra 300 mylių 
nuo Tokio.

Paryžius. — Jungtinės 
Valstijos negalės ilgiau bū
ti nuošaliai nuo Francūzi
jos ir Alžyro reikalų.

Washingtonas. — Kari
nis laivynas paskelbė, kad 
jau pradėtas statyti ato
minės jėgos raketų laivas 
“Terrier”. Jo pastatymas 
atsieis $26,000,000.

Vienna, Austrija. — Ta
rybinis radijas sako, kad 
Amerikoje iš darbo pavary
tas Dr. B. Schwartz todėl,, 
kad jis kišosi į graftą as
menų, kurie yra arti vai-

svarsto Rapackio neutrališ- 
kos zonos Centralinėje Eu
ropoje pasiūlymą, bet tuo 
pat laiku laukia iš Wash
ingtono pranešimo.

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų valdžia taria
si su savo talkininkais rei
kale Kinijos karo jėgų iš
traukimo iš Šiaurinės Kd* 
rėjos. ,, .... .

Beirutas. — Lebanonas 
nusprendė laikytis savisto
viai — nesidėti nei prie vie
nos arabų sąjungos.

Rochester, N. Y. — Mirė 
D r. F. S. Winslow. Jis buvo 
žymus fizikas.

Mire Petras Mikalauskas
Vasario 18 d. mirė Petras 

Mikalauskas, gyvenęs 36 
Scholes St., Brooklyn, N. Y., 
amžiaus viršaus 70 metų. Jo 
kūnas bus pašarvotas Bie
liausko šermeninėje. Bus 
laidojamas pirmadienį, va
sario 24 d.

Šermeninės adresas: 660 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Šią liūdną žinią pranešė 
Mikalausko artimas drau
gas Bonifacas Selenas.

ŠALTIS IR PŪGOS
New Yorko priemiesčiuo

se, Long Islando saloje, šal
tis buvo pasiekęs keturis 
laipsnius žemiau nulio. Šal
čiausia buvo Hempstead, 
Hicksville, Babylon, Far
mingdale ir eilėje kitų 
miestelių.

Vėjas tiek supūtė sniego, 
kad vietomis automobilių 
nesimatė nei stogų. Šimtai 
automobilių buvo palikta

Tel Aviv, Izraelis. — Per
eitais metais Izraelyje žem
dirbystė buvo padidinta 
25,000 akrų plotu.

Paieškojimai
Pąieškau Petro Vllkicko, kilęs iš 

Sarickų kaimo, SkiemenJų vaisė., 
Utenos apskr. Praeitam kare bu
vęs kariuomenėj, ir nuo to laiko nie
ko apie jį nežinau, ar gyvas ar ne. 
Frašau atsiliepti, arba kas žinote 
praneškite. Būsiu dėkingas. Mo
tiejus Vilkickas, 170 BeHwoods 
Ave., Toronto 3, Ont., Canada.

(32-33)

I
 Paieškau sesers. jElenbs Rubliaus- 
kiėnės, Jono duktė. Kilus iš Aly
taus apskr., Dubeni). yąls<'., šmoL 
nicos kaimo. Po tėvais Lubauskaitė. 
Jeigu jos gyvos nėra, pfa£ąu; U §<?įr 
4nos~ atsiliepti;-"•'•Marijoha:žukauskie- 
no (Lubauskaitė), Nemoniūnų kai
mas, Jiezno rajonas, Lithuania, 
USSR. ■' 32-33)

RANDAVOJIMUI
i I

Išsinuomoja trys fomišiuoti kam
bariai. Jeigu nenorite trijų, tai ga
lite nuomoti vieną kambarį. Galite 
kreiptis bile kada iki 3 vai. dieną. 
Adresas 268 Seigel St., Apt. 12, 
Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS
A. C. W. of A. • Lietuvių Siuvėjų 

54-to Skyriaus mėnesines susirinki
mas įvyks vasario (Feb.) 26 d., 5:30 
v. v., Unijos patalpose, 11-27 Arion 
PI., Brooklyne. Nariai prašomi 
skaitlingai dalyvauti, /bus svarbių 

! pranešimų Kipras Sakalauskas, 
Skyr. Sekr. . . (32-33)

(32-33)

PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. susirinkimas j vyks 
vasario 21 d.. 7:30 v. v., 1150 N. 4 th 
St. Visi nariai kviečiami dalyvauti, 
pasiimti knygas, taipgi pasimokėti 
už šiuos metus. Pasitarsime kas 
link vasarinio pikniko. Valdyba.

(31-32)

ĮNAMIS PRISIPAŽINO 
NUŽUDĘS MERGINĄ
Lillian Mojica, 16 metų 

mergina, buvo rasta negy
va ir apsvilinta skiepe 633 
W. 187th St., Bronkse. Pa
sirodė, kad ją išprievartavo 
ir nužudė jos motinos įna
mis Pablo Vargas, 33 metii 
vyras.

P. Vargas yra atvykęs iš 
Puerto Riko. Jis ir dar trys 
kiti vyrai buvo pas Lili’an 
motiną, našlę, įnamiais. 
Mergina tą dieną nesijautė 
gerai ir nėjo į mokyklą.

Vargas yra vedęs, turi 
tris vaikus, bet su žmona 
negyvena.

Policijai jis pasakojęs, 
kad, išprievartaujant, mer
giną pasmaugė. Tada jos 
kūną nunešė į skiepą ir no
rėjo sudeginti, bet nepavy
ko.

ŠALTIS TRUKDĖ IR 
SUBVIŲ TRAUKINIUS
Laike šalto oro New Y,or- 

ke ne vien daug gatvių bu
vo užverstos sniegu, kad 
automobiliai negalėjo važi
nėti, bet ir subvės turėjo 
keblumo.
, Dažnai užsikirsdavo du
rys, o dar blogiau buvo su 
bėgių kontroliavimo punk
tais (“switches”), nes jie 
atsįsakė’ veikti. Bendrai, 
transportacija buvo pusėti
nai pabloginta.

Williamsburge Laisvę da
bar galite gauti ir ant 
Broadway ir Hewes St 
Kaina 10 c. užkopi j ą.

LIETUVIŠKA RUGINĖ . 
DUONA

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

BELLMAN’S BAKERY
Hickory 1-2900.

HOTEL SANFORD
Vestuvių “Package Plan,” $6.00 

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

140-40 Sanford Ave.
Flushing, L. I. , FL. 3-2850,

Dabar Laikas Siųsti Dovanų Pakus Jūsų Giminėms ir Draugams Velykų Proga. 
Patikimiausiu firma išsiuntimui pakų į USSR: LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, 

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

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

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

Siunčiami tik nauji daiktai—-medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios maišnos.
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kąštai, įskaitant muitą, apmokami išanksto.
Kiekvienas pakas apdraudžiamas. Pristatomi į du mėnesiu; oro paštu — į aštuonias ar dešimt dienų. 

Mūsų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybes medžiagų prieinamomis kainomis.
Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet. 

Newarko raštinė uždara sekmadieniais.
651 Albany Ave. 
Hartford, Conn.
CHapel 7-5164 '

11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mich. ' .
TOvnsend 8*0298

78—2nd Ave.
New York 8, N. Y. »
O Reg on 4-1540

832 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa.
WAlnut 3-1747

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

121 S. Vermont St. 
Los Angeles. Calif. 
DUnkirk 5-5650 ę

‘PAVARGĖLIS’ TURĖJO 
TŪKSTANČIUS DOL.
Miesto viršininkai areš

tavo Felix Figueroą, 40 
metų vyrą, už apgaudinėji
mą Šalpos (Welfare) de.- 
partmento. Posirodė, kad 
Figueroa per dvejus metus 
iš to skyriaus iškolektavo 
$14,000, kaip “biednas pilie
tis”.

Bet tas “biednas” tuo pat 
kartu važinėjo $4,000 ver
tės automobilyje; vėlesniu 
laiku gyveno kambariuose, 
kur renda buvo $150 mėne
siui. Kada policija jį areš
tavo, tai pas jį rado $40 pi
nigais.

Figueroa, nuduoda m a s 
vargšą pilietį, paduodavo 
Šalpos departmental vis 
naują vardą ir antrašą. Tai 
jam ilgai sekėsi, nes jis per- 
s:keldavo iš vienų furni- 
šiuotų kambarių į kitus gy
venti. Bet pagaliau, jis su
simaišė paduodamas antra
šą, tiek jau daug jų keitė, 
kad suklydo, ir buvo suim
tas.

Didelis gaisras
Žemutinėje dalyje Man- 

hattano iškilo didelis gais
ras popieriaus fabrike. Jis 
apėmė ir gretimai kitą na
mą. Gaisro gesinime daly
vavo 750 ugniagesių. Ne
laimėje žuvo keli žmonės.

Washingtonas. — K a r i- 
nio laivyno viršininkai rei
kalauja statyti daugiau 
atominės jėgos karinių lai
vu, v

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

33 Bainbridge St., Brooklyn, N. Y. 
PR. 3-8612.

tarp Lewis & Sumner Avės.

HOW ARD’S AUTO BODY 
& REPAIR

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

32 Scott Ave.
(Johnson Ave. ir Randolph

Brooklyn. HY. 7-9402.

mes

St.)

CEFOS AUTO REPAIRS
Bčdyfe Fender Work. Ignition, 

Brakes, Motor Tune Up.
Complete Collision Works. We 
know how, you benefit. Low 
s , prices. Drive in.

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

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

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

MIRĖ MOTERŲ VADAS 
DAME PANKHURST
Santa Monica, Calif. — 

Mirė Daine Christabel *
Pankhurst, sulaukus 77 
m. Tai moteris, kuri Ang
lijoje savo laiku vedė didelę 
kovą už moterų balsavimo 
teises. Jos vadovaujamas 
judėjimas buvo žinomas 
kaipo “sufragisčių”. 1920 m. 
Pankhurst tapo evangelis- 
tė-pamokslininkė.

HELP WANTED MALE

Superintendent—Pora. 12 šeimų 
apartmentinis namas. 4 gražūs kam
bariai, gesas ir elektra. Anglinis 
pečius. Vienas gali dirbti kitur. 
Skambinkite tarp 4-5 v. v. Pirma- 
dieniais iki penktadienių. TR. 4-5850.

(32-38)

v Stationery-Engineer. N. Y. Lie. 
Steam and refrigeration. 8 hour 
shifts, holidays, 5 day week. Com
pany benefits. Apply Personnel 
Dept. 9-11 A. M. . Daily. WARD 
BAKING CO., 867 Southern Blvd. 
(E 143rd St.), Bronx.

(32-34)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Restaurantas-Bartus. Jseteigta 22 
m. Ant gero kampo. Geras pragy
venimas šeimai, dalininkams. Ge
ras biznis. Pardavimo priežastis— 
nesveikavimas. The Gables, 30-18 
Broadway, Astoria, N. Y. RA. 3- 
9794. Klauskite Joc. |

(30-31-32)

Restaurantas—Bar Grill. South 
Beach, Staten Island, N. Y, Biznis 
per ištisus metus Vieta 250 žmo
nių. Parduosime tiems, kurio pir
mieji pasiūlys $3,000. Priv. sav. Pa
tarnavimas. Po 5 v. v. GI. 2-5611.

(32-33-34)

Taupykite pinigus. Pas mus 
galite gauti už žemas kainas įvai
rių suknelių nuotakoms, pamer
gėms ir gėlių mergaitėms. Pasiu- 

ir sutaiso Josephine Marino.

JAY M. BRIDAL 
CREATIONS

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

va

CEE’S TELEVISION 
SERVICE

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

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

f

TELEVIZIJOS PATAISYMAI
Mes teisingai patarnaujame.. 

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

R-WAY TELEVISION 
SERVICE CO.

207 E. 116th St., N. Y. C. 
S A. 2-8120

• •

MATTHEW AJ:
BUYUS ii

(BUYAUSKAS) ’’
’ < i

LAIDOTUVIŲ ; i
DIREKTORIUS į į

Newark 5, N.J. ;;
M Ark e t 2-5172 ;•

426 Lafayette St.;'

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.
Taigi, 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. Įrodykime, kad mes jį 
gerbiame kaip gerbiantį kitus veikėjus.

LDS III Apskrities Komitetas *

6 puiL-Lahvi (Liberty). Penkt, vasario (Feh.) 21, 1958
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