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Džiaugsmo ir liūdesio 

dienos.
Puikus suvažiavimas.
Stambi parama.
Pakilęs ūpas.
Bet du nauji kapai.

Rašo A. Bimba

Tymsterių unija atsisako 
klausyti AFL-CIO įsakymo

{Visuotinas streikas Darbiečiai reikalauja, kad
paralyžiavo Alžyrą jankiai apleistų Britaniją

Matote, kaip nėra reikalo 
nusiminti, įpulti į perdidelį 
pesimizmą. Tai visi pamatėme 
ir įsitikinome praėjusį sekma

dienį.
Pasakysiu, kad išvakarėse 

Laisvės šėrininkų suvažiavimo 
dalykai atrodė prastokai. Bu
vo pradėta abejoti, ar pa- 
\yks... Sveikinimai suvažiavi
mui su dovanomis pradėjo 
plaukti vėlai ir labai lėtai.

Betgi turėjome vieną iš ge
riausių suvažiavimų visoje Į 
laikraščio istorijoje. Nė per j 
nago juodymą nesimato bevil- Į 
ties ii- nusiminimo.

Miami Beach.—AFL-CIO 
pildomoji taryba nutarė, 
kad unija turi pašalinti vi
sus savo pareigūnus, kurie 
pasinaudojaj penktuoju 
k o n s t i t uciniu pataisymu, 
kai jiems tenka liudyti apie 
suktybes unijose, raketus ir 
panašius dalykus. Tas vy
riausiai atsineša i visokius 
kongresinius tyrinėjimus.

Bet tymsterių unija (In
ternational Brotherhood of 
Teamsters) sunk v e ž i m i ų

vairuotojų trokerių unija, 
turinti 1,400,000 narių, at
sisako to nutarimo laikytis. 
Tos unijos atstovas pildo
moje taryboje Dave Beck 
buvo vienintelis, kuris bal-' 
savo prieš tą nutarimą.

Beck sakė, kad tyrinėji
mai dažnai siekia ne sukčių 
pašalinimo, o pakenkti uni
joms bendrai. Jis sakė, kad 
AFL-CIO vadovybė daro 
klaidą, darydama tokį nu
tarimą.

Ir konservatoriai kritikuoja 
sekretorių John Fos. Dulles’ą

Londonas. — Konservą- kiti konservatorių laikraš- 
; tyviai Britanijos laikraščiai čiai.
kritikuoja sekretorių Dul-1 n 
lesa ir sako, kad jo pareiš
kimai apie amerikiečių-bri- 
tų-francūzų karinių jėgų 
naudojimą Artimuose Ry
tuose iššaukė nepasitenki
nimą Britanijoje. “Daily 
Telegraph“ sako, kad anti- 
amerikoniški jausmai sve
timi britams, bet “jausmai

Alžyras. — Sąryšyje su 
tuom, kad Jungtinės Tautos 
vėl ėmėsi svarstyti Alžyro 
klausimą, visame Alžyre 
prasidėjo visuotinas protes
to streikas. Ne tik darbi
ninkai apleido fabrikus ir 
tarnautojai įmones, bet al
žyriečiai uždarė ir savo pre
kybos įstaigas bei krautu
ves.

Francūzų žandarmerija į 
tai atsakė savotišku būdu: 
Alžyro mieste žandarai ėjo 
nuo vienos alžyriečių krau
tuvės iki kitos ir šautuvų

buožėmis laužinėjo duris. 
Per radiją buvo paskelbta, 
kad “policija, neatsakinga 
už sustreikuotą turtą.” Tai 
buvo suprasta kaip ir kvie
timas1 plėšinėti, ir tūkstan
čiai francūzų pasileido po 
arabiška kvartalą ir ten 
pat, policijai stebint, plėši
nėje krautuves, kurių duris 
pati policija sulaužė.

Prancūzai manė, kad tas 
išgąsdins arabus ir jie at
bėgs ir bandys krautuves 
palaikyti atdaras, bet taip 
neįvyko— savininkai nepa
sirodė.

.Londonas. — Darbiečių 
deputatas iš Vali jos Ste
phen Davies įnešė rezoliuci
ją, kad Britanija tuojau iš
prašytų Amerikos karines 
jėgas iš visos Britanijos te
ritorijos. Jis sakė, kad di
di dauguma britų nenori 
svetimu kariniu bazių savo 
žemėje. DarbietFkos frak
cijos dauguma sutiko jo žo
džius garsiais plojimais.

Vidaus reikalų ministras 
Butleris atsakė konservato
rių vardu. Jis sakė, kad

į j l ! • ’

Amerikos ’ karinės bazės 
Britanijoje esančios ne ka
ro, o taikos jėga, garantuo
jančios, kad kiti neužpuls 
Britanijos. Jam kalbant, 
darbiečiai jį pertraukinėjo 
švilpimais ir baubimais.

Keli konservatorių depu
tatai paskui aštriai kritika
vo Dullesą. Jie sakė, kad 
Dulles labai užgavo Brita
niją. 'Jis anądien sakė, kad 
“Amerika jaustųsi sauges
nė Artimuose Rytuose, jei
gu šalia savęs neturėtų brV 
tų ir francūzų jėgų.”

O tų pasveikinimų ir dova
nų! Tikrai visus nustebino. 
Jau manėme, kad pernai su
važiavimo proga su sveikini
mais gauti dvidešimt penki 
šimtai dolerių buvo gražūs, 
dideli pinigai. Sakėme, šiemet 
apie tiek neapsimoka nė be
galvoti.

Bet pasirodė visai kita isto
rija. Ne tik kad buvo pasivy
ta'pernykštė suma, bet dar ir prieš Dullesą, tai jau visai 
pralenkta!

Ir ne vien tik tuo taškaregiu 
reikia šį suvažiavimą laikyti 
vienu geriausių. Man labai pa
tiko visa suvažiavimo dvasia. 
Laisviečiai, pasirodo, tebėra 
kupini ne tik gerų, prakilnių 
troškimų, o ir didžiausio ryž- 
to Išlaikyti Laisvę dienraščiu.

Visi vienu balsu, sakė: lai
kysimės, nepasiduosime, au- 
kdsimėš, dar mes pajudinsime 
žemę!

Ot, kaip kalbėjo Į suvažia
vimą suvykę laisviečiai. O kad 
jų žodžiai nebūtų: tušti, jie 
tai parodė smarkiai savo dien
raštį paremdami finansiškai.

Neabejoju, jog šio suvažia
vimo raportas, pasiekęs kolo
nijas, pradžiugins laisviečius 
visur.

kitoks dalykas”. Panašioje 
prasmėje išsireiškia ir keli

Dar aštriau apie Dullesą 
I išsireiškia pro-darbietiškas 
laikraštis “Daily Mirror”. 
Tas laikraštis, kuris turi 
didžiausią cirkuliaciją Lon
done, vadina Dullesą “suk- 
tingu advokatu” ir “tikru 
asilu.”

Kai kurie britų spaudos 
organai sako, kad dabar 
būtų geriausias, laikas Dul
lesą atstatydinti. Jie ragina 
Eisenhowerj tai padaryti.

Tik viena didelė bėda mus 
smarkiai spaudžia: Reikia 
daugiau techninių spėkų. O 
kur jų gauti? Kaip < tą bėdą 
nugalėti ?

tTai didžiausias po suvažia
vimo galvosūkis naujai direk
torių taVybai, administracijai 
ir visam laikraščio štabui, 
gir surasime reikalingos 
gMbos, Laisvė gražiai 
dienraščiu, kaip iki šiol

Vilniuje pradėjo veikti didelis 
žemes ūkio mašinų gani, fabrikas

Vilnius. — Lietuvos sos
tinėje baigta statyti ir pa
leista į darbą naujas dide
lis žemės! ūkio mašinų ga
rny b o s fabrikas, pirmas 
toks Lietuvoje. Fabrikas 
gamins įvairias Lietuvai 
reikalingas žemės ūkio ma
šinas. Vien didelių kuliamų 
mašinų Lietuvos kolūkiams 
kasmet ten bus pagaminta 
300. Fabriko pastatvmas 
kainavo keliolika milijonų 
rublių. įtaisai fabrike yra 
gauti iš kitų tarybinių res
publikų.

Iš viso Vilniuje per 1956 
metus industriniu įmonių 
statybai išleista 60 milijo-

nų rublių. Dabar statomas 
didžiausias Vilniaus fabri
kas, kuriame bus gaminami 
grąžtai, taipgi statomas, te
levizijos aparatų fabrikas, 
tvirto cemento fabrikas ir 
t. t. Šiuo metu Vilniuje sta
tomi 26 nauji fabrikai. 
Miestas laipsniškai virsta 
tikrai industriniu, moder- 
nizuojasi. Modernizuojasi ir 
susisiekimas. Keliose vieto
se jau veikia trolibusai, tai 
vra. autobusai, kurie rieda 
elektros laidais. Susisieki
mas mieste tuomi darosi 
tylesnis, sveikesnis žmo
nėms. nes ore yra mažiau 
benzino garų.

V ELI AUSIOS i !astai tik priedanga, no kuria
ŽINIOS
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,, Skaitykite suvažiavimo 
imtą rezoliuciją “Laisvės 
kalais”. Joje rasite nutarimus 
ir nusiskundimus.

Matysite, kad suvažiavimas 
nutarė ir šiemet turėti platų 
finansinį vajų, pradedant su

0,000!
Apie tai tuojau pradėkime 

galvoti ir,prie vajaus ruoštis!

Beaumont, Texas. — Ra
sistai čia išsprogdino dvi 
bombas, vieną prie negrų 
protestantų bažnyčios, kitą 
prie vietinės graikų stačia
tikių. Nežinia, ar rasisti
niai chuliganai padarė klai
dą, ar tikrai taikė ir prieš 
vietinius graikus stačiati
kius.

vakarietiškas imperializmas 
vėl gautų bazę Egipto teri
torijoje.

Washingtonas. — Apgy- 
nos sekretorius Wilsonas 
tęsia pasitarimus su Brita
nijos apgynos ministru Dun- 
can-Sandys.

Tai tiek apie didžiulį . lais- 
viečių džiaugsmą. Bet šios ke
lios paskutinės dienos atnešė 
nftims ir labai, labai didelį 
liūdesį. Netekome d v i e j ų 
brangių laisviečių. Su.pylėme 
dų naujus kapus — vieną So. 
bostone, kitą — Philadelphi
joje.

Bostine palaidotas Juozas 
šūkis, o Philadelphijoje bus

(Tąsa 4-—tame puslap.)

Washingtonas. — Atsto
vų butas turėjo balsuoti 
apie Eisenhowerio doktrina 
vėlai antradienio popietį 
arba trečiadienio rytą.

Jungt. Tautos. — Ameri
kos delegatas Lodge siūlė, 
kad Jungtinių Tautų' poli
cinės jėgos būtų pastatytos 
•Akabos srityje, “kad at
skirti egiptiečius nuo izra
eliečių.” Izraelis su tuomi, 
sakoma, sutiktų, bet Egip-

Aukštasis teismas 
B. Goldą 
Kaltinimas buvo,'kad jis iš
stojo iš Komunistų partijos 
tik dėl akių, liko slaptu jos 
nariu. Jis tokiu būdu buvo 
kaltinamas valdžios apgavi
me.

Aukščiausias teismas ne
pasisakė dabartiniame 
sprendime principiniai apie 
ši klausimą, bet išteisino 
Ben Goldą kitu pamatu: iš
kelta, kad FBI agentai by
los metu lankė prisaikdin
tus teisėjus ir ant jų darė 
spaudimą.

išteisino
Washingtonas. — Aukš

čiausias teismas 6 balsais 
prieš 3 išteisino buvusį kai- 
liasiuvių unijos vadą kai- 
rietį Ben Goldą. Ben Gol
das buvo tos unijos galva 
iki 1954 metų. Dabar ta 
unija susiliejo su AFL-CIO 
Amalgamated • Męat Cut
ters unija.

FBI kaltino Ben Goldą, 
kad jis neteisingai pasira
šė po Taft-Hartley įstaty
mo reikalaujamu pareiški
mu, kad jis ne-komunistas.

Wagneris nepriima 
nei Saudo, nei Tito

New Yorkas. — Saudi-Į amerikiečiai savo bazėse 
Arabijos karalius Saudas ■ negali turėtų žydų kilmės 
antradienį laivu a t vyk o I kareivių ir kad Saudi Ara- 
New Yorkan kaip oficialus] bijoję pilna vergų. • 
Amerikos svečias. Uoste jį > 
sutiko ambasadorius Lodge 
ir kiti aukšti valdžios par
eigūnai. Bet miesto majo
ras Wagneris atsisakė pri
imti Saudą kai New Yorko 
svečią. Jis sakė, kad New 
Yorkas 
nes jis 
katalikas ir vergų laikyto
jas. Wagneris sakė, kad 
Saddi-Arabijoje katalikams i 
neleidžia laikyti mišias, kad likiŠkas komunistas.

nepriima Saudo, 
anti-semitas, anti-

w

Šaudąs apsistojo Waldorf- 
Astorijos viešbutyje dienai 
kitai. Jam duotas policijos 
motociklų palydovas, bet 
važiuojant viešbutin kara
vanas turėjo sustoti prieš 
raudonas šviesas. ’

Wagneris taipgi sakė, 
kad jis panašiu būdu ne
priimtu kaip oficialių mies
to svečiu ir J
Tito, kuris esąs “anti-kata-

Čekoslovakija liks solidariška 
Sovietams, sako prez Zapotocky; 
Chruščiovas giria lenkų liaudį.
Maskva. —. Čekoslovaki

jos ambasadoje įvyko iškil- 
kuriame 

dalyvavo atvvkusi čekoslo- 
su prez. 

Zapotockiu priešakyje ir 
tarybiniai vadai bei diplo
matinis korpusas. Zapotoc- 
kis tame bankete sakė, kad 
Čekoslovakija lieka sol’dari 
Tarvbu Sąjungai. Maršalas 
Vorošilovas, atsakė, kad če- 
Vos^vakai vra brangiausie
ji ir artmiausieji Tarybų 
Sąjungos draugai.

Tame pačiame bankete 
Chruščiovas ' kalbėjosi su 
laikraštininkais. Jis sakė, 

ten jau! gauna Laisvę, rašo, kad jis neseniai kalbėjosi 
.. telefoniniai su Lenkijos ko-

—-------- mingas bankętas,
^Tarvbinė.spąu- z-J i r, 1 /m nri i * •’Maskva.—■ 

da sako, kad bus išleisti 
pilni Lenino raštai,—visi jo 
rašyti laiškai. Ivgiai. kaip 
teoretiniai veikalai. Rinkti
niai raštai užims 25 kny
gas. Žurnalas “Filosofijos 
Klausimai” sako, kad pir
mu kartu visame pilnume 
iškils Lenino rolė kain ta
rybinės valstybės steigėjo.

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms j Lietuvą. Kurie

Nacionalinė Gvardija esanti tik 
sliakerių užuovėja, sako Wilson

Washingtonas. — Apgy
nos sekretorius Charles 
Wilsonas padarė aštrią kri
tiką prieš vieną mūsų gink
luotų pajėgų šaką — Naci
onalinę Gvardiją (National 
Guard). Ji tarnauja kaip-už- 
vėją sliakeriams, tai yra, 
tie, kurie nori išsisukinėti 
iŠ aktyvios tarnybos armi
joje, laivyne arba marinuo
se, stoja į nacionalinę gvar
diją, kur jie lavinasi tik 
karta arba du kart savaitė
je.

Wilsonas sakė Atstovu v

Amerika turės naują 
ambasadorių Bonnoje

Washingtonas. — Profe
sorius James B. Conant at
sistatydino kaip Amerikos 
ambasadorius Vakarų Vo
kietijoje. Jis baigs tas sa
vo pareigas vasario 15 d. 
Baltasis namas dar nepra
nešė, kas bus naujuoju am
basadoriumi V. Vokietijo
je. Prieš tai, kaip diplo
matiniai santykiai tapo už
megzti su Bonna, Conant bu
vo'Amerikos aukštuoju ko- 
misijonieriumi Vokietijoje.

Washingtonas. — ISIS 
(Amerikos Informacijos 
tarnyba) jau pašalino savo
pareigūną Seoule Charles 
Admundsoną, nes jis kriti
kavo Eisenhowerio doktri
ną. - ' ' ' .i

munistu vadovu Gomulka ir 
jį pasveikino su rinkimų 
rezultatais. Lenkijos žmo
nės, lenkų liaudis, sakė 
Chruščiovas, parodė 
politinį susipratimą.

Denver.—Mine-Mill unija: 
kreipėsi į 100 Kongreso na
rių su raginimu, kad būtų 
pradėtas- ekonominis tyri
nėjimas, kaip išvengti 
fliacijos.

m-

savo

I

Jeruzale.—Izraeliečiai sa
ko. kad Sirijos artilerija 
apšaudė izraeliečių . žvejus 
Galilėjos jūroje, ir sužeidė 
vieną žvejį.

Qataba, Jemenas.—Karas 
tarp Jemeno ir britu kon
troliuojamo Adeno dar ei
na. Adeniečiai britai mor- 
tarąis apšaudė Jemeno teri
toriją. Grupe užsienio žur
nalistų dabar atvyko Jeme- 
nan.- ! j < •

Philadelphia, Pa.
A. J. SMITO LAIDOTU

VĖS BUS TREČIADIENĮ
Mirusiojo veikėjo Antano 

J. Smito-šmulksčio Ja’dotu 
ves įvyks trečiadienį, sau
sio Š0 dieną. Jo kūnas pa
šarvotas šermeninėje, esan
čioje po num. £>800 N. 5th 
St., Philadelphijoje. Iš šer
menines kūnas bus išvežtas 
1 valandą popiet.

Velionio draugai ir prie- 
toliai raginami būti laido
tuvėse.

buto ginkluotų pajėgų ko
misijai, kad Nacionalinė 
Gvardija kaip sliakerių už
vėja buvo tikras skandalas 
Korėjos karo metu. Nacio
nalinės Gvardijos koman- 
dierius generolas Ellard T. 
Walsh jau atsakė Wilsonui, 
ir- atsakė be ceremonijų:

“Tai biaurus melas!, Vie
toję; išsisukti iš drafto, jau
nuolis stodamas Nacionalėn 
Gvardijon faktinai pasida
rė labiau prieinamu mobi
lizavimui.”

i
< 4

atom. Įlinkius
Kairas. — Egiptas turįs 

atominius ginklus, kuriuos 
egiptiečiai konfiskavo 1954- 
ais metais, kuomet britai 
pasitraukė iš Suezo kanalo 
srities bazių. Bent taip sa
kė Egipto radijo programa 
hebrajų kalboje, taikoma 
Izraeliui. Kairo radi jas ske
letą kartu per savaitę kal
ba hebraiškai į Izraelio žmo
nes, įspėja juos neremti sa
vo valdžios kariniu avan
tiūrų.

Tuo tarpu pranešama, 
kad beveik visi Sinoiuje i 
belaisvę patekę egiptiečiai 
kariai jau sugrįžo namo. 
Karininkai ir puskarinin
kiai pasakojo, kad izraelie
čiai per kelias dienas juos 
kaip turistus vedžiojo po 
kolektyvinius kaimus ir 
miestus, bandydami jiems 
sudaryti įspūdi, kad Izrae
lis vra taikos pageidaujan
tis kraštas. JKarininkai be
laisviai net salėje be sar-* 
gvbų. davė tik garbės žodį, 
laisvai vaikščioti Tel Avive.

Deli. — Indiioie viešintis 
maršalas Žukovas pirmu 
kartu savo gvvenime iojo 
Ant skirtingo gyvulio — 
dramblio. Žukovas vra se
nas raitelis kavaleristas.

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės panamai. 
Prašome pasirūpinti tuomi 
reikalu! t

kad ji jiems patinka.
ORAS NEW YORKE 

šalčiau, giedra
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PRAĖJUSIEJI METAI mūsų laikraščiui nebuvo leng
vi, bet jie gaĮ būt, kai. kuriais atžvilgiais buvo lengvesni 
negu užpraeitiėji.

Dėka to, kad finansinis vajus buvo pravestas sėkmin
giau negu nepraėjusiais, dėka to, kad mūsų žmonės duos- 
niau atsiliepė į Laisvės Bendrovės balsą reikale medžia
ginės paramos, Laisvė praėjusiais metais, nebuvo atsi
dūrusi krizėje, pavojuje.

•Kiek liečia Redakciją, josios sąstatas praėjusiais me
tais buvo toks pat mažas., kaip ir užprašiusiais, bet dėjo
me visas pastangas laikraštį užpildyti, dėjome pastan
gas, kad laikraščio turinys būtų įdomus ir skaitytojus 
patenkintų.

Bet gerai žinome: niekad ir niekas, joks laikraštis, jo
kie laikraščio redaktoriai visu skaitytojų lygiai nepaten
kino ir nepatenkins. Vienam jų atrodo, kad reikėtų dėti 
tokių daugiau raštų, kitam — kitokių. , Vieni jų nori, 
kad būtų daugiau, sakysime, žinių iš Lietuvos, o kiti 
mano, kad tų žinių mes dedame per daug. Vieni nori, kad 
būtų daugiau ilgesnių ir gilesnių straipsnių, teorinių 
straipsnių, kiti — kad būtų tokių straipsnių juo mažiau, 
o vietoje jų, kad tilptų daugiau žinių bei grožinės litera
tūros kūriniu.

Mes, aišku, bandėme patenkinti visus, bet gerai žinau, 
kad mums nepavyko tai padaryti.

Mūsų bendradarbių skaičius sumažėjo. Kalbu apie 
bendradarbius, gyvenančius Amerikoje, bet padidėjo 
bendradarbių skaičius Lietuvoje.

Korespondencijų Laisvėje dar vis telpa daugiau, negu 
bet kuriame kitame lietuviškame laikrašty Amerikoje. 
Kai kurie mūsų korespondentai jau sulaukė seno am
žiaus; turime jau korespondentų 80 metų ir arti tiek 
metų amžiaus. Jie nuoširdžiai rašo ir rašo nuolat. Deja, 
daugelio mūsų korespondencijų turinys šiandien jau tu
ri kitokį veidą negu turėjo seniau.

Dauguma mūsų.- korespondencijų, kai]) patys matote, 
byloja apie mūsų draugų ir draugių mirtis bei susirgi
mus! O tai reiškia pavojų ir mūsų spaudai. Kadangi 
aprašomieji žmonės yra daugiausia mūsų dienraščio 
skaitytojai. . ‘

O miršta mūsų geriausių, draugų ir veikėjų. Tik va
kar South Bostone buvo palaidotas Juiozas sukis, išti
kimas ir veiklus darbininkas, kuris Laisvę pradėjo 
skaityti su pirmu jos numeriu ir skaitė iki mirties. Drau-

tos, priėjo tokios išvados: Taip, J. Stalinas per keletą 
metų prieš mirtį padare stambių klaidų, tačiau jo geri 
darbai, kaip marksisto, kaip kovotojo prieš imperializmą, 
kaip socializmo statytojo, kaip darbininkų organizato
riaus kovai už šviesesnį rytojų, nusveria jo klaidas.

Tokia pažiūra šiandien vyrauja marksistiniame pašau- | 
ly link J. Stalino.

Na, iš tų visų diskusijų pamoka pasiliko, tokia: nežiū-1 
rint, kaip asmuo gabus, kokius nuopelnus: jis turi užsi-
tarnavęs, jei jis vienas pats visur spręs, ir darys, jis pa
darys klaidų. Todėl: kaip socialistinėse valstybėse, taip 
ir darbininkų organizacijose, privalo būti tik kolektyvi 
vadovybė, atmetanti asmenybės kultą, atmetanti sąvo
ką, būk vienas asmuo galįs atlikti svarbius darbus be i 
klaidu. . . , .

Naujienos, atsiminkime, Chruščiovo kalbą, paimtą iš 
New York Timeso puslapių, ištisai spausdino savo pir*

MOTERŲ KAMPELIS
—»—- r — — — —

Cleveland, Ohio

majame puslapy. Jos tai iš tikrųjų tikėjosi drumstame 
vandeny pasigauti žuvelių. Bet pastangos nuėjo veltui...

Dėl įvykių Vengrijoje mūsų laikraštis, man rodosi, už
ėmė teisingą poziciją iš pat karto, kaii tik ten prasidėjo 
neramumai.

Mes kritikavome Vengrijos buvusiuosius vadovus už 
padarytas klaidas, už jų aklumą, už jų nematymą, kad 
yra daug žmonių nepasitenkinusių, kad priešas—fašis
tai ir kitokie reakcininkai — mobilizuoja savo jėgas, kad 
galėtų tą žmonių nepasitenkinimą išnaudoti piktiems 

| tikslams. Visa tai buvo tiesa, nes įvykių eiga tai patvir
tino. Iš kitos pusės, mes manome, kad sutriuškinimas pa- ■ 
kėlusio galvą fašizmo, buvo geras daiktas. Nes jei to ne
būtų buvę padaryta, tai šiandien gal būt toje šalyje jau 
viešpatautų kruvinas fašizmas, žudąs geriausius Vengri
jos patri jotus šimtais tūkstančių.

Mūsų laikraštis be perstosimo taria žodį už taiką, ra- 
i gindamas kiekvieną taikos mylėtoją budėti. Kaip greit 
i gali iškilti pasaulinis karas, parodė Anglijos, Prancū
zijos ir Izraelio agresorių žygiai Egipte. . .

Mums atrodo, kad šaltasis karas ir vėl bandoma su- į 
| tvirtinti. “Eisenhowerio doktrina”, kurią dabar svars- 
! to'šalies Kongresas, nelemia taikai gero. “Ženevos dva- 
| šia”, kuri per daugiau metų laiko, teikė žmonijai vilties,I 
j kad susilauksime taikaus, draugiško sugyvenimo tarp 
i visų tautų, visiškai nublėso.

Tik prieš keletą dienų Washingtone buvo išleistas lei- 
: dinys, kurin įdėta dar daugiau organizacijų ir įstaigų, > 
I paskelbtų “subversyvėmis”, — viso' yra virš 700. . .

Draugės ir draugai! Mūsų laikraščio išleidimas turi 
i sunkumų ir turėsime ateityje. Bet taip yra ne tik pas
■ mus, progresyvius lietuvius, kurie dar vis pa j ogiame 
i išleisti du dienraščiu — Laisvę ir Vilnį.

Kitose tautinėse grupėse yra blogiau, štai, ukrainie- i 
1 čiai turėjo Jungt. Valstijose vieną dienraštį, tačiau, su Hų Į
■ metų pradžia jie buvo priversti jį leisti savaitraščiu. į 
I Rusu dienraštis, kuriam šiomis dienomis sukanka 40
metų, skelbia vaių už sukėlimą $30,000, norint, kad dien- į 
rastis eitu. ° 1

Žydų kalba dienraštis “Freiheit” šiuo motu veda vajų ■; 
už sukėlimą $200,000. 1

Mes esame isitkine, kad ir mūsų žmones, mes visi, — 
sutelkę visas jėgas, — nugalėsime sunkumus ir savo 
laikrašti leisime kain leidome!. . . v

Žinios iš Metavos

Pasaulio ž m o n ė s. laukė 
Naujų Metų, siunčia ,linkėji
mus vienas kitam, nors nau
jieji metai nekuriems dar blo
gesni už senus.

M. Klubo parengimas buvo 
gražus, linksmas. Vakarienė 
pagaminta labai skani. Įvairu
mo teikė žiurstų paroda. Tas 
sukėlė daug juokų.

Taipgi atsilankė nepapras
ti svečiai, draugai Kuzmickai, 
tėvas ir sūnus- dainininkai ir 
muzikantai. z Jiedu suteikė 
daug gyvumo, linksmumo.

Publikos galėjo būti dau
giau, bet oras buvo blogas, 
sniego daug, ir laidotuvės — 
d raugęs Dubinsiu e nes dukre
lė lieknutė Bell, sulaukusi 
35 m., mirė palikdama savo 
13 įmetu dukrelę, motinėlę ir 
dvi sesutes. Sausio 1.2 d. tapo 
išlydėta į Lake View kapus. 
Visi palydovai po laidotuvių 
būvy užkviesti į LDS svetainę, 
užkandžių.

Ilsėkis Helenute amžinai, o 
motinėlei ir visai šeimai — gi
li užuojauta!

Draugė A. Willimiene su
grįžo iš ligonbučio po sunkios 
operacijos.’ Jos vyras Petras 
sutiko nelaimę dirbtuvėj, sun
ki geležis krito ant peties, iš
mušė petį iš vietos ir sužeidė 
koją. Turės būti daroma ope
racija.

Draugams Willimams linki
me greitai susveikti!

Mirė Marijona Ivanauskie
nė, sulaukusi 62 m. Palaidota 
sausio 14 d.

Mirė Rožė Lumas, J. Wer
ner marti. Palaidota sausio 15 
d.
‘ Taipgi ir daktaras-Kazlaus
kas tapo palaidotas š. m. sau-

šio 22 d. Sakoma, sniegą kas
damas gavo širdies ataką. Bu
vo 52 metų.

šiais metais pas . mus jau 
yra mirusių laisvesnių žmonių 
apie pusė tuzino.

Pereiti metai taipgi buvo 
nelaimingi, įvyko net 18 mir
čių laisvesnių žmonių, mirė: J. 
Kejnerzūnas, žuraitis, J. Gab- 
riūnas, J. Mockevičius, J. Da- 
raška, J. Pabalis, A. Pečiūra, 
V. židžūnas, V. Daraška, G. 
Paiss.on, Pvaižis, V. Kąstaris, 
Ab Janušauskiene, J. Samuo
lio žentais AndrūševiČius, sū
nus Kartūnienės, sesutė S. 
Ivanauskienės, ButyriUs, A. 
Sadauskienės, buvusios Buivi- 
diehės sūnus.

LDS 55 kuopa rengia šaunų 
pažmonį, kuris įvyks vasario 
2 d. Bus skani vakarienė ir 
pigi. Prasidės 6 valandą. Ko-> 
misija kviečia visus ir -visas 
dalyvauti.

Moterų Klubo susirinkimas 
buvo gražus. Atsilankė 17 na
rių, nežiūrint, kad oras buvo 
blogas■ šaltis siekė 7 žemiau 
zero.

Parengimo komisija rapor
tavo, kad parengimas pasise
kė ir dėkojo aukotojams už 
dovanas, už paramą Klubui.

Ligonių lankymo komisija 
raportavo, kad aplankė O. 
Masilionienę. Buvo mažas 
skaičius draugių. Priežastis: 
blogas oras.

Išrinkta, komisija atlankyti 
d. O. Willimienę.

Sekantis mūsų susirinkimas 
įvyks vasario 21 d. Draugės 
nepamirškite' dalyvauti ir nau
jų narių gauti.

A. R.

CHICAGO, ILL.
KULTŪRIETĖS TINKAMAI dora Vertelienė ’’ir Marcelė

Redakcijos Atsakymai
L. Bekis, Rochester, 

Y. — Laišką ir čekį perda
vėme tam, kam siuntė te.

Norwood. Mass.
✓

Seniausia tarp mūsų miesto 
lietuvių moterų

Sausio 6 d. su netikėtais 
reikalais užėjau pas draugus 
A. ir O. Zarubas, kurie gyve
na po numeriu 51 West St., 
Norwood, Mass. Radau visas 
ramiai besėdinčius, nes buvo 
tik pietūs. Pavalgę, besikalbė
dami ilsėjos. '

Draugė Zarubienė išsireiš
kė, kad mes šiandien šven
čiam mūsų mamės gimtadienį, 
tai yra draugės Elzbietos Je- 
siukėnienės. Tad ir man tėko 
senutės gimtadienio skanaus 
keikso paragauti. ?

Draugė Jesiukėnienė turi 
daug gražių metelių, gal būt 
viena iš seniausių lietuvių mo
terų Norwoodo kolonijoj. Nur 
siskude, kad sveikata visai 
menka. Todėl ir gyvenimas 
ne labai malonus.

Linkiu draugei E. Jesiuk£- 
nienei būti sveikai ir sulaukti 
dar daug gimtadienių.

Taipgi turėjau progą sutikė
ti P. Jesiukėną, E. Jesiukėnie- 
nės sūnų, kuris buvo atvažia
vęs iš Springfield, Mass., su 
savo moterim ir dukrele kartu 
švęsti motinos gimtadienio. 
Pasisveikinus, žiūriu, šalia jo 
prie sofos.stovi du kriukiai, be 
kurių pagalbos P. Jesiukėnas 
negali vaikščioti. Sužinojau# 
kad jam atsitiko nelaimė: ei
nant per akmenis parkrito ir 
sulaužė kairią koją — kaulas 
trūko net per dvi vietas že
miau kelienio ir aukščiau rie
šo. Jau trys mėnesiai kaip ne
laimė atsitiko, bet koja ir 
šiandien dar sugipsuota.

Linkiu Petrui Jesiukėnui 
laimingai ir greit pasveikt^!

Laisvės Skaitytojas

SEIMININKĖMS
Pieninis su kleviniu synipu

gas,šūkis ne tik skaitė, o ir nuoširdžiai visuomet mūsų 
laikraštį medžiagiškai rėmė ir uoliai veikė darbininkų 
judėjime. AŠ duodu-sumanymą, drauge pirmininke, kad 
suvažiavimo dalyviai minutės atsistojimu pagerbtų visus 
praėjusiais metais mirusius Laisvės bendradarbius, rė
mėjus ir skaitytojus.

(Ant rytojaus patyrėme, kad tuo pačiu laiku, kai mū
sų suvažiavimas pagerbė mirusiuosius, Philadelphijoje 
mirė senas ir žymus mūsų veikėjas Antanas Smitas- 
šmulkštys.)

LEIDINYS APIE VILNIAUS 
UNIVERSITETĄ

Išėjo iš spaudos knyga 
“Vilniaus universitetas“. Lei
dinį paruošė Vilniaus Valsty
binio V. Kapsuko vardo uni
versiteto rektorius J. Bula
vas, profesorius K. Jablons
kis, univėrsiteto mokslinės bi
bliotekos direktorius L. Vla
dimirovas ir Lietuvos Mokslų /

Sveikatos klausimu praėjusiais metais turėjome ne
maža gerų patarimų, pateiktų Dr. J. J. Kaškiaučiaus. 
Dar turime ir daugiau jo raštų.

Grožinės literatūros srity praėjusiais metais daugiau
sia rašė Senas Vincas, L Vienužis, Jonas Juška ir kt.

Laisvėje spausdiname vieno žymiausių Lietuvos lite-!
ratų-rašytojų Vinco Mykolaičio-Putino kūrinį “Sukilę-1

akademijos Istorijos instituto 
direktoriaus pavaduotojas J. 
Jurginis. Knygoje išspausdin
ti straipsniai: “Aukštosios 
mokyklos įsteigimas Vilniu
je“, “Vilniaus akademija 15- 
79-1773 metais“, “Lietuvos 
vyriausioji mokykla 1774-17-

liai”. Romanas ilgas — jis baigsis tik už apie mėnesio 181 -1803 metais“, “Jmperato-

Bronius Šinkūnas. Per ta laika 
jis atliko daugiau kaip 800 
operacijų. Vien šiais metais 
jis padarė apie 170 operacijų, 
už gyvybės išgelbėjimą jam 
dėikingi Chruščiovo vardo ko
lūkio kalu kietis Bronius Kauš
pėdas, Stalino vardo kolūkio 
narys Steponas Banėpas, “A- 
nykščių šilelio’’ žemės ūkio 
artelės narys Juozas Juozapo- 
uis ir daugelis kitų, kuriems 
buvo atliktos sudėtingos ope
racijos.

Per septynerius darbo me
lus chirurgas Bronius Šinkū
nas atliko apie 1200 operuci- 
ų • *

A. Briedis

PAGERBĖ VALDYBĄ

Nežiūrint blogo oro, leduo- 
tu keliu; per sniegą ir šaltį, 
kiiltūriotės skaitlingai susirin
ko į metinį susirinkimą ir 
valdybos pagerbimo pakylį. 
Jei oras būtų buvęs palankes
nis, tai susirinkimas būtų bu
vęs dar skaitlingesnis.

Merkienė. Susirinkime daly
vavo tik S. Kivilienė.

Po susirinkimo pagarbos 
banketas

Užbaigus susirinkimą, val
dyba pakviesta, susėsti paskir
toje vietoje prie gražiai pa
puošto stalo. Prieš jas stovi 
raudonų rožių! buketas. Kami-

2 puodukai pieno 
ketvirtadalis p u o d ūko 

maple syrupo
šaukštas sviesto, s
Sumaišyk pieną, syrupą, 

sviestą. Užkaitink. Supijk į 
puodukus. Paįvairina iš
vaizdą ir skonį uždulkinus 
nutmeg (muskatinio riešu*

laiko. Nežinau, ar visi mūsų skaitytojai “Sukilėlius skai-' riškasis Vilniaus universitetas
to, ar ne. Žinau tai, kad tie, kurie skaito, labai džiau
giasi. Nes tai pirmas toks veikalas iš 1861-1863 metų su
kilimo Lietuvoje. W; Mykpląitis-Putinas, parašydamas 
šį veikalą, atliko lųilžinįšką darbą lietuvių tautai. Už tai 
ir Amerikos lietuviai jam vsuomet bus dėkingi! -

Su korespondentais sugyvenome gražiai, draugiškai. 
Šia proga, suvažiavimo vardu, tariu didelę padėką vi
siems mūsų brangiems draugams ir draugėms, kurie 
mato reikalo nuolat, reguliariai parašyti žinių savo 
laikraščiui iš savo miestų!

Na, tai dėl laikraščio bendro turinio čia daugiau ir ne
kalbėsim.

Užtenka priminti, kad praėjusiais metais viso pasau
lio marksistuose įvyko tokių diskusijų, kokių pirmiau 
niekad nėra buvę.

O kadangi mūsų laikraštis yra darbiinkiškas, tad ne
išvengiamai buvo diskusijų ir pas mus. . .

Galimas daiktas, kad dėl Stalino kai kur buvo persa
kyta, kai kur gal nedasakyta, bet tai nebuvo galima iš
vengti.

Guliu tiek pasakyti: pasirodymas Chruščiovo kalbos 
amerikinėje kalboje supurtė ne vieną marksistą, nežiū
rint, kur j iš gyveno.
i Kuo visa tai, pagaliau, baigėsi?

Po ilgų visapusių diskusijų didžiosios marksistinės 
partijos,.tokios, kaip Francūzijos, Italijos, Kinijos ir ki-

2 pusi. Laisvė (Liberty) Trėciad., sausio (Jan.) 30, 1957

DARBININKU JAUNIMO
1803—1832 metais“, “Pastari- VAKARINĖJE
g o s atkurti universitetą“, 
“Stepano Batoro vardo uni
versitetas“, “Vilniaus univer
sitetas pirmaisiais tarybiniais 
nieyais’h “Vilniaus Valstybinis 
Vinco Kapsuko vardo univer
sitetas“.

Knyga išleista, Lietuvos 
TSR Politines ir mokslinės li
teratūros liedyklos, gausiai 
iliustruota. Skaitytojas joje 
ras universiteto rūmų, atskirų 
fakultetų, senosios observato
rijoj, Lelevelio vardo, Smug
levičiaus vardo, aktų ir kolo
nų , salių nuotrauka^, dailinin
ko V. Smokauskio paveikslo 
“Vilniaus universiteto įkūri
mas“ fotokopiją ir k t. Iš
spausdintos 'taip pat dirbusių 
universitete žinomų profeso
rių nuotraukos.

iKoresp

1200 OPERACIJŲ
Anykščiai -** P e n kelius 

metus Anykščių . ligoninėje 
dirba gydytojas - chirurgas

MOKYKLOJ

Valdyba išdavė raportus iš 
1956 metų veikimo, finansinio 
ir narių stovio ir t.t., iš ko pa
sirodė, kad .mūsų klubas 1956 
m. atliko daug prakilnaus 
darbo. Nors išaukota virš 
$4.00, ižde pradžioje metų li
ko $3,31.25 ir karo bonas. Au
kų daugiausiai teko' Vilniai, 
kurią mūsų klubas nuoširdžiai 
remia.

Tarpt. Moterų Dieną klu
bas tinkamai atžymės gražiu 
banketu, su.i gera vakariene ir 
programa, kovo 9 d. Įžangos 
bilietai iš anksto bus $1.50; 
prie durų $1.75.

Sekr. perskaitė • laišką iš 
Vilnies administracijos bazaro

Lentvaris. — 70 Įmonių dar
bini n k ų, geležinkelininkų, 
MTS ir tarybinio ūkio darbuo
tojų bei žemės ūkio artelės 
“Už taika“ kolūkiečiu mokosi ✓ • v 
darbininkų jaunimo vakari
nėje mokykloje. Pernai čia 
buvo išleista pirmoji laida. 
Brandos atestatus gavo £8 
žmonės. Daugelis jaunuolių, 
baigusių mokyklą, mokosi to
liau. Kolūkietis Eduardas 
Čaikovskis neakivaizdiniu bū- 
du mokosi Kauno Kūno kul- 

f : •

tūros institute.
Vien tik iš “Kaitros“ gamyk

los šiais mokslo metais vakari
nėje mokykloje mokosi 23’ 
žmonės. Dešimtoje klasėje 
mokosi elektromonteris dug. 
Kuročkinas, ..{vykdąs gamybi
nes ’užduotie 170^—180 pro-
centų. Kartu su juo mokosi 
techninio < skyriaus vędejaš 
dig. Svirskis, prieš septyne
rius metus pradėjęs dirbti ga
mykloje paprastu darbininku.

Elta

reikalu. Kaip ir kasmet, klu-^sekr.,
bas nupirks kaldrą ir paaukos 
ją. narės darbuosis 
aukas, aukodamos 
bins.

rinkdamos 
rankdar

sijos .narė O. Mockienė prise
ga visom po rožę. Prasideda 
vaišes ir sveikinimo kalbos.

Banketo rengimo kom. pir
mininkė trumpai nušviečia šio 
pokylio tikslą. Ji primena, 
kad kitos draugijos, nei kiek 
nedidesnės, moka valdybos 
nariams metines algas, kuo
met mūsų valdyba veikia iš 
pasišventimo. Netik klubo rei
kalus tvarko, bet ir parengi
muose dirba. Kas ateina į su
sirinkimą, kas ne, valdyba tu
ri ateiti. Nekurtos valdybos 
narės yra ištarnavusios daug 
metų. Lucile Matuz eina iždi
ninkės pareigas jau trylikti 
metai; Bf Senkevičlenė, fin.

jau septintus metus 
pradeda; pirm. Rožė Samulio- 
nienė ketvirtus; M, Bagdonie
nė dar tik antrus Metus tar
naus, bet atrodo, kad greitai 
nepasiliuosuos, nes labai gerai 
pareigas atlieka.
Baigdama kalbą, pirm. Įtei

kė visoms po mažą dovanėlę 
ir pakvietė visas nares išreikš
ti savo mintis. ‘

- Veik visos kalbėjo suteikda
mos pagarbos žodį ir linkėda- 
;mos sveikatos ir ištvermės dar 
ilgai darbuotis mūsų klubui. 
Ant galo Valdybos nares pa
kviestos tarti žodį. Tarp kit
ko, visos dėkojo narėms už 
surengimą pagerbifno banke-' 
to.

Skaitytas' laiškas nuo Dai
lės ir Dramos Klubo. Laiške 
prašoma remti banketą, ren
giamą sausio 27-ą, Su aukomis 
ar nuperkant bilietų. Kadan
gi klubas i'au yra prisidėjęs su 
dviem šimtais ir numato daug 
paremiamųjų reikalų, nutarta 
nupirkti, tris bilietus po $5. 
Jie paskirti trims narėms, ku
ries daug darbo įdėjo praėju
sią vasarą jungdamos ' vaka
rienes D. ir D. Klubui.

Laisves suvažiaviniui pa
sklidą $10 ir narės suaukojo 
$7. R. S^amUlionienė ir S. Vai- 
čiul'ionionė aukavo po $2; O. 
Marquardt ir1 L. Matuz po $1 
ir smulkių aukų surinkta 35 ’

N u Barta i 
Vilnį, kam nors Lietuvoje iš iž 
g o paskiriant $15.

Į klubą- Įstojo ' 
narės: Sophia Kiviljęnė, Tea-Jjph įę lįeidtao.

įKl. Koresp.

iMmMi

to).

Today's Pattern

9280

Plittern 92£0: HMf Sizfes 14%,J 
IGVj, l-8y2, 2(B4, 22%, 24%. SittįU 
16% tabes 4’1 yhrds 39-inėh fabrU.

Užsakymą su Š5 centai*)

I

$

%K

Viena. — Vengrijos vai-ų surinkta 35 c. _v. . . ••• • .
užprenumeruoti dzia depoitavo. amenkietę

• - fotografę G. M. Chapelle.
. Jį atsėdėjo 50 dienų kalėjį-

tryš naujos mė už įvažiavimą Vengri-

%

(pinigais, ne stampon 
ir pažymėjimu foti 
numerio ir dydžio si

Atlantic Avenue, Rich
mond HiU 19, N. Y.

' "t? h y. •
'? ’-/U- ■'

U' •’



V. MYKOLAITIS-PUTINAS-—--------------------

SUKILĖLIAI
v-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kovų del žemės ir laisvės 
vaizdai 1861-1864 metais

(Tąsa)

, Po jaunojo Survilos žodžių kurį laiką 
visi tylėjo. Pagaliau Jadvyga kreipėsi 
į Viktorą su klausimu, kuris ją ypač 
domino:

— Tamsta dar ketinai mums papasa
koti, kaip Peterburge nuskambėjo pa
triotinių Varšuvos manifestacijų atgar
siai.

— Mielai, — sutiko Viktoras. — Var
duvos aukų minėjimas beveik sutapo su 
ukrainiečių poeto-kovotojo Tara
so Ševčenkos laidotuvėmis. Jos įvyko 
*kovo 12 dieną. Taigi laidotuvių* metu

* vienas studentas pranešė, kad rytojaus 
dieną katalikų bažnyčioje bus gedulin-

* gos pamaldos už vasario 26 ir 28 dienų 
Varšuvoje kritusias aukas. Rytojaus 
dieną į pamaldas atsilankė daug lenkų ir 
rusų studentų. Atėjo taip pat prof. Kos
tomarovas, Utinas ir keli kiti. Po pamal
dų giedojo Lenkijos himną. Mums prita
rė ir rusų studentai. Tai buvo graži ir 
įspūdinga tų tautų revoliucinės vienybės 
demonstracija. Tiesa, neapsiėjo ir be 
incidento. Kadetų korpuso komendantas, 
pulkininkas Rosciševskis bandė užsira-

7;šyti bažnyčioje buvusių kadetų pavar
des. Studentai išmetė jį į gatvę ir ap-

— Na, jam geriau pasibaigė, negu 
•Varšuvoje Trepovui, — nusijuokė Jad
vyga. — Geriausia, kad ir kituose uni
versitetiniuose miestuose buvo paminė
tas Varšuvos kankinių herojizmas.

— Taip, — patvirtino Viktoras. — 
Mes turime žinių, kad panaši lenkų ir 
rusų studentų demonstracija įvyko 
Maskvoje prancūzų banžnyčioje kovo 29 • 
dieną. Be abejo, ir kituose miestuose bu
vo paminėtos Varšuvos aukos.

Mackevičius, su didžiausiu dėmesiu 
klausęs jaunojo Survilos žodžių, dabar 
atsiliepė ir pats:
„ — Taip. Žuvusieji Varšuvoje patrioti-

* nių manifestacijų metu nusipelno visuo 
tinės pagarbos. Jais sukilimas iš tiesų

-jau ir prasidėjo. Jie — pirmosios gaisro 
kibirkštys. Netrukus suliepsnos ir grius 
despoto imperijos rūmas. Ant jo griuvė- 

' šių statysime nauią gyvenimą. Dėl to
Varšuvos aukas tinkamai paminėjome 
ir mes Lietuvoje. Panevėžyje, prade
dant balandžio mėnesiu, jau kelis kartus 
laikytos gedulingos pamaldos.

Dimša turėjo žinių ir iš kitų Lietuvos 
vietų — iš Kauno, Telšių, Raseinių, Uk
mergės, — kad ten buvo laikomos pamal
dos ir giedamos patriotinės, giesmės. 
Ponios visoje Lietuvoje užsivilko gedulo 
drabužius.
* Besikalbant apie tai vėl ryžtu ir nar
sa spindėjo Viktoro, Jadvygos, Mackevi
čiaus, Dimšos ir Akelaičio akys ir vėl 
niaukėsi senųjų Survilų ir svečių dvari
ninkų veidai. Gera buvo patriotiškai kal
bėti apie Žečpospolitos atstatymą ir tė-

* vynės laisvę prieš metus,’kuomet sukili
mo šmėkla vaidenosi kažkur neribotame 
tolyje. Bet dabar štai ji čia pat, tarp mū-

» sų. Ne šįmet, tai kitąmet ginklai sužvan
gės. Valstiečiai štai jau ir dabar bruz
da. Ir, deja, ne tiek prieš vyriausybę, 
kiek prieš juos, dvarininkus. Sukilimo

t idėja plečiasi pasibaisėtinai. Štai iš čia 
. ‘esančių daugiau kaip pusė už sukilimą!

Iv ne tik jaunuoliai Viktoras Su Jadvy
ga, bet ir kunigas, ir senyvas (šlėkta

* Dimša, ir tas landusis “chlopickis” Ake- 
levicius!
. Nuo įdėmaus Mackevičiaus žvilgsnio 
nepasprūdo susirūpinimo šešėliai senų
jų Survilų, Kudrevičiaiis ir Šilingo vei
duose. Kunigas panūdo sužinoti, ką jie 
galvoja gyvenamojo meto klausimais, ir

* jis jau ieškojo progos, kaip čia pradėjus 
tą temą, bet ponia Sui’vilienė davė ženk- • 
lą pakilti ir prašė svečius į salioną baigti 
arbatą arba išgerti likerio taurelę.

XXX
Salione buvo šviesu, jauku. Pro atdarą 

galinį langą įkypiai krito ant grindų jau
* netoli laidos nusvirusios saulės spindu

liai. Pro aukštų liepų kamienus tolyje 
balzganai geltonavo rugių laukas. Vėsi, 
kvapni srovė dvelkė į vidų. z

4. Svečiai, kadangi jų buvo nedaug, kar- 
A tu su šeimininkais spietėsi viename ga

liono kampe apie stalelį, kur Steponas 
dėlijo arbatos'stiklus, taureles ir saldu- 
inynus. Tik Viktoras su Jadvyga atsis
tojo prie galinio lango. Būtų turėję daug 
ką vienas antram pasakyti. Nesimatė 

’ dvejus metus. Per tą laiką gal ir ne taip

jau daug pasikeitė 
subrendę. Bet dvasiniame gyvenime 
įvyko daug kas nauja. Ir abiems buvo 
įdomu tą nauja apčiuopti, įvertinti. Val
gomajame greta vienas kito praleista 
valanda juodu gerai nuteikė. Jadvyga 
iš Viktoro kalbos, oz jis iš jos dėmesio ir 
gyvo atsiliepimo į jo žodžius suprato, 
kad jie vienudu galėtų atvirai pasikal
bėti. Bet šiandien tai neįmanoma. Šian
dien tik iš banalių, paviršutiniškų žo
džių jiedu gali mėgint įspėti, kokios 
praeities ir dabarties gijos jungia jų
dviejų širdis.

— Pana Jadvyga nesigaili mus atlan
kius? — klausia Viktoras.

— Priešingai, labai džiaugiuosi, — at
sako ji.

— Pernai vasarą aš taip pat buvau 
parvažiavęs, bet jūsų nebuvo.

— O šią vasarą grįždama aš buvau už
važiavusi į Klevus, bet pono Viktoro 
nebuvo. Iš viso, nenusisekė man tas vi
zitas.

— Kodėl?.
, — Jau pasakiau. Be to, mūsų tėvai,—

nelabai geri kaimynai.
Viktoras mato, kaip nepasitenkinimo 

išraiška apniaukia jos veidą. Jis žino 
priežastis ir nebando to slėpti.

— Taip. Bet argi mes turime atsaky
ti už tėvų veiksmus?

Jadvyga valandėlę susimąsto.
— Atsakyti, — gal ir ne. Bet mes 

rime stengtis atitaisyti pasėkas.
— Sutinku, — pritaria 

Aš girdėjau, kad pana 
mingai tą uždavinį pildo, 
džiaugiuosi.

Ji taip pat džiaugiasi, 
ją supranta. Ji beveik norėtų atvirai su 
juo pasitarti, kaip atitaisyti tėvo elge
sio pasėkas, bet staiga pajunta, kad da
bar, jųdviejų pirmo suartėjimo momen
tu, tai daryti būtų netaktiška. Jųdviejų 
pašnekesys nukrypsta į praeities atsimi
nimus ir svetur patirtus išgyvenimus. 
Tačiau netrukus jų dėmesį patraukia 
pagyvėjęs pašnekesys prie kampinio sta
lo. ‘

Tik ką buvo nuskambėjęs čaižus 
kevičiaus balsas, bet ką jis sakė, 
Viktoras, nei Jadvyga nenugirdo, 
bar atsiliepė Survila — ramiai, 
karščiuodamas, su vos pastebimu ironi
jos ir humoro atšešėliu:

— Kunigas teikėsi visai teisingai pa
stebėti, kad mes, dvarininkai, esame sa
vanaudžiai ir kovojame pirmiausia už 
savo ekonominius reikalus. Tad ir san
tykius su valstiečiais mes nustatome 
taip, kaip mums atrodo naudingiausia. 
Man ir kai kuriems kitiems savanau
džiams atrodė, kad dabartinėmis sąly
gomis mūsų ūkiui bus naudingiausia, jei 
mes baudžiauninkus pervesime iš lažų į 
činšą, įsigysime naujovišką darbo in
ventorių, samdysime gerus darbininkus, 
gausime gerus derlius ir išnaudosime 
vidaus ir užsienio rinką. Mes apskaitė- 
me, kad šešiasdešimt, o kartais net 
penkiasdešimt laisvai samdomo darbo’ 
dienų atstoja šimtą lažo dienų, o derlius 
iš samdomu darbu apdirbtų laukų esti 
du kartus didesnis. Matot, ponai, kokis 
yra materialinis skirtumas, nekalbant 
jau apie moralinį aspektą ir tų dviejų 
sistemų skirtumu humnaiškumo atžvil
giu- . ;

Mackevičius į tuos žodžius kreivai 
šyptelėjo: . ..L

— Humaniškumas baudžiauninko at
žvilgiu jūsų luome, prašau atleisti ponas 
Survila, ne jums tai taikau, _ buvo labai 
retas paukštis. GeHausiu atveju jį pa
vaduodavo sentimentalus atsidūsėjimas 
sąžinei nuraminti.

Survila atlaidžiai nusišypsojo:
— Dėkui už atvirumą, kunige, 

teisybė — tai nennelas. . . '
Ponas Šilingas, geras žmogus, 

veik visą laiką tylėjęs, čia rado progą 
įsiterpti:

—Kai kas antai humanišku ir gailes
tingu laiko ir Joniškėlio poną Karpį, 
tą, kuris jau prieš penkiasdešimt metų 
davė laisvę septyniems tūkstančiams Sa
vo baudžiauninkų, atleisdamas juos be 
žemės.

— Žinome, klio baigėsi ta laisvė, — 
pertraukė jį Dimša. — Vieni iŠ tų “lai
mingųjų”, gindamiesi nuo bado, turėjo 
nuomoti iš poho Karpio tą pačią žemę, 
kiti pigiai samdytis darbininkais jo dva
re ir brąvorūose.

(Bus

abudu buvo juk

tu-

Viktoras. — 
Jadvyga sėk- 
Labai dėl to

kad Viktoras

Mac- 
nei 
Da- 

nesi-

Kas

be-

44A
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•I R. žičkyte

South Boston, Mass.

MIRUS

ir dukrelei

<L MatulevičiusCh. J. Jusius

A, BoVskiJ. Bražinskas

V4 VaškienėMr. & Mrs. Kazlauskas

A. MatulisMr. & Mrs. Rainard

J. GriciusMr.&Mrs. Niaurai

B. Vobin

L. TamuliūhisM. Mažeikis

D, Gat’dMr. & Mrs. Davidonis

Mr. & Mrs. KundrosiusMr.s Lemonot

Mr. & Mrs. Kaspar

J. KavaliauskasMrs. Gabriūnienė-

J. KudirkaE. Tamas

Mr. &Mrs. Kvietkauskai' Draugas

K. Jankus

Mrs. Masiulioniene

Ch. Savickas

F. A. KvietkauskaiW. Daimond

Mr. & Mrs. UsevičiusMr. & Mrs. Kančias

Mi*. & Mrs. Belekevičiai V. Mineikienė

B. čuberkieričMrs. Lemonot

Mr. & Mrs. Žukauskai

Mrs. Sabulienė9

Mr. & Mrs. Paurai

LIAUDIS ĮVERTINS

Mrs. RUplėhie\iė 

J. Guligauskas 

Jaunutis

Mi*š. žauga

E. Bond

S. M. Draugai

M. Grigaliūnienė

J. Musteika

Mrs. Bachis

M. Trainas

JUOZUI ŠUKIUI

V. Kavaliūhienė

Mr. & Mrs. Dambrauskai J. Baron

Reiškiame širdingą užuojautą 
jo žmonai

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED—FEMALE

Tvarkytoju. Tuoj reikalinga. Pui
ki proga tai, kuri turi žinojimą 
apie visas dalis taikų marškinių. 
Mokanti operuoti visokias mašinas. 
Taipgi Operatorių, prie vaikų marš
kinių, kelnių, kalnieiiij prisiuvejos. 
Alga pagal žinojimą ir patyrimą. 
BENJ. DION SIIIRT CO., S. W. 
karnp. 3rd ir Cumberland, 2-ros lu
bos. G A. 6-6191.

(l^r20)

(apie baisią praeitį, apie*pa- 
ja iš Alachabado. Ji atvyko 
čia susitikti su jumis.

Ir dabai* mums pasidarė 
nesmagu, kad taip šaltai 
sutikome Marcelą. Tuojau 
pat buvo sudarytas choras. 
Ir, tu r būt, pirmą kartą 
šiurkščia žole, ricinme- 
džiais apaugusiomis uolo
mis, nors ir ne visai dar
niai, nuskambėjo komjau
nuoliškas m a r š a s , “Šer- 
mukšnėlė.”

Ilgai kalbėjomės su Mar
cela. Ji pasakojo 'apie sa
vuosius mokinius, klausinė
jo apie mūsų besimokantį 
jaunimą, kalbėjo apie savo 
svajonę pamatyti Tarybų 
Sąjungą.

Artėjo vakaras, reikėjo 
; skirtis. Tačiau dar ilgai 

mes matėm'e Adžantos 
h’ kaip! šventyklų kiaurymes ir ties 

gerai turėjo šie vienuoliai- jomis grakščią, nedidukę 
Marcelą, viena ranka mo
juojančią mums, o kita be- 
spaudžiančią prie širdies 
mūsų padovanotas atviru
tes su Maskvos vaizdais...

...C) tai įvyko Kalkutoje. 
Tą vakarą mes vaikščiojo
me triušmingomis senosios 
Indijos sostinės gatvėmis. 
Pro mus švilpė naujutėlai
tės amerikoniškos mašinos, 
bėgo tempdami raudonais 
s t i pinais dažytus vežini li
kus rikšos. Ant grindinio 
išsidėstę savąsias prekes, 
degino sandalo smilkalus 
krautuvėlių savininkai. Čia 
p'at gatvėse virė valgį, klo
josi nakčiai g(iolį benamiai. 
Mes buvome apglušę nuo 
triukšmo, nuo neįprastų 
vaizdų. Ir staiga mes iš
girdome žodžius:

—Excuse me,! are You

(Iš kelionės po Indiją įspūdžių)
(Pabaiga) |

visų žemiškų pagundų. Ta
čiau ir šiandien niūriai 
stūkso iškeltos uoloje mal
dyklų kiaurymės. Tik čia 
jau nė vieno gyvo žmogaus. 
Ilgai apžiūrinėj ome pajuo
dusias nuo smilkalų šven
tyklas, apkibusias šikšno
sparniais vienuolių celes. 
“Saugokis moterų, dargi 
nežiūrėk į jas, nes jos pa
vojingos, jos visų nelaimių 
priežastis” — mokė mitolo
ginis budizmo pagrindėjas 
Buda. Tačiau kiek nuosta
bių moterų, princesių, dai
nininkių, šokėjų, besėdinčių 
grakščiose pozose, nutapyta 
Adžantos sienose. Nors ir 
nusilupinėję nuo laiko ir 
drėgmės, nors ir šventyklų 
prieblandoj, tačiau kokios 
jos puikios atrodo, šios 
Adžantos moterys.

dailininkai žinoti gyveni-1 
mą, kiek daug turėjo jie 
nusikalsti saviesiems įža-' 
dams, kad atkurtų spalvose 
tokį nuostabi! grožį.

Apžiūrėję šias įžymiąsias 
freskas, mes ilsėjomės A- 
džantos nedidūkiame, kuk
liame viešbutyje. Prieš mus, 
kiek apmato akis, tiesėsi 
nuo saulės parudavusia žo
le padengtos uolienos. Ho
rizonte vienišai styrojo pal- 

spygliais 
malonumo 
ir vaikš- 

negyvena- 
žymės, uo-

niės, pasišiaušę 
kaktusai. Jokio 
nebūtume turėję 
Čiodami po šias 
mas, be gyvybes 
lienas. Dar iš ryto vadovas 
pranešė, kad žolėje daugybė 
skorpionų. Nesitiko d a m i 
pamatyti tą dieną ką nors 
įdomesnio, išsitieseme šez
longuose. Vieni lupo bana
nus, kiti bandė snūstelėti. 
Ir kaip tik tuo metu vieš
bučio patarnautojas prane
šė, kad kažkokia moteris 
norį mums padainuoti.

. Mūsų viešnia buvo jauna 
moteris. Nors jos rankų 
nepuoše gausios apyrankės, 
nors nosyje Ji irgi neturėjo 
aukso žiedo, kuris papras
tai. sulaužomas merginai iš
tekant, tamsi veido spalva 
išdavė ją esant iš. Bengali
jos. Mergina buvo apsiren
gusi kukliu muslino, sari, 
kuris darė ją nepaprastai 
liekna ir gracinga. Ji atsi
sėdo vidury ‘mūsų ir pradė
jo savąją dainą. Tai buvo 
nepaprasta daina. Juodos 
dainininkės akys kartais 
spindėjo džiaugsmu, kar
tais mums nesuprantama, 
nesuvaldoma neapykanta, o 
kartais ašaromis. Čia ji ir 
šypsojosi, čia jos veidą vėl 
apgaubdavo gili širdgėla. 
Mums ėmė versti dainos žo- 
tekėjusią saulę, kuri ištirp
dė nelaisvės grandines, apie 
laisvąją Indiją; kuri pražy
dės kaip lotoso žiedas.

—O dabar padainuokite 
jūs,—- nutraukė mūsų min- lą. 
t is dainininkė.

Nustebome. Nei plaukio
jančių viešbučių savininko 
sūnus, nei jogai juk nepra
šė atsilyginti tuo pačiu. 
Mes jau buvome įpratę 
pirkti ši malonumą už ru
pijas. Ir staiga išgirdome 
prislopintą viešbučio patar
nautojo balsą.

—-Tai Marcela. Mokyto- 
džius. Dainininkė pasakojo

Prieš mus stovėjo kuk
liais darbiniais rūbais ap
sirengęs vyras. Jis droviai 
šypsojosi.

Mes ne kartą girdėjome 
šį klausimą. Tačiau Kalku
tos gatvėse jis nuskambėjo 
pirmą kartą. Mes bandėme 
aiškinti, kad mes iš Pabal
tijo, Vilniaus. Kai kas dar 
bandė kalbėti apie lietuvių 
kalbos ryšį su senąja san
skrito kalba. Tačiau šiam 
piliečiui, matyt, buvo vis- 
tiek, kokia kalba kalbėjo jo 
įžymieji protėviai. Jis ma
loniai nutraukė mus, pra
šydamas ženklelio su Leni- 
to atvaizdu:

—Please... mister Le
nin....

; Ir pagarbiai prisegęs 
prie švarko atlapo nedidu
ką Lenino ženklelį, dar kar
tą atsiprašęs, jis vėl dingo 
margaspalvėje Kalkutos 
minioje... * '

Mums taip ir nepavyko 
sužinoti, kas buvo šis žmo-

daugiau)

Indijoj Sutikome ne vien 
Mulk Radž Anandą, Marce- 

Dešimtys Indijos—Ta- 
! rybų Sąjungos draugystės 
sąjungos narių Delyje, Kal
kutoje, Bombėjuje kalbėjo 
mums šiltus žodžius ir at* 
sisveikinant šaukė: “Rusi- 
hindi — bhai, bhai!” Ta
čiau iki paskutinės Indijoj 
buvimo dienos mes negalė
jome pamiršti nepažįsta
mojo pratartų žodžių: 
“Please... mister Lenin.” Ir 
mes didžiavomės tuo, kad 
atėjo čia, mintys, kurios pa
dės paprastiems darbo žmo
nėms kurti gražesnę Indi
jos rytdieną.

(Prieš ketvertą savaičių 
Laisvėje tilpęs pluoštas 
įspūdžių iš kelionės pO In
diją, taipgi-buvo parašytas 
R. Žičkytes, bet per klaidą 
jos pavardė buvo praleista. 
Autorės labai atšiprąsome. 
laisves Red.)

Netekome mes draugo 
ir skleidėjo idėjds šviesioj 
Negrįš jis iš šaltojo kapo 
Pas mus jau niekados.

Netekom mes knygiaus, 
Didžio Skleidėjo apšvietus 
Kas užpildys jo yietą^ 
NęjaUgi tuštuma pSJiks aht visados?

. » i ■ ’ >- l i ’ f .

Pralaužė jis tamsybes lėdyilą 
Dėl gentkartės jadhoSj 
Paseks jo pavyzdį-1- / 
Ir neliks tos tuštumos. /

Bet nuveikti jo darbai 
Dėl liaudies ir tautos 
Pasiliks atžymėti istorijoj 
Ir neišdils ' jie niekados.
' j f ’ k ■

' " .J*- 1 J

Nebuvo pareigos -jau ^unkįos>
Nes jis buvo stlgabus,
Beširde mirtis pakirto gyvybę-^ 
Jis keliauja į amžinus* kapus. .

Jaunutis

j'Į# •. r,.

JĮį K* ""fr
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Iš diskusijų apie Laisvės turinį 
dalininku suvažiavime

Kaip sakyta vakar laidos 
pranešimuose, Laisvės dali
ninku suvažiavimas, įvykęs 
praeitą sekmadienį, pasižymė
jo ypatingai gyvomis diskusi
jomis. kurios sukosi vyriausiai 
aplink laikraščio turinį. Joms 
pamatą davė vyr. ledakto- 
liaus R. Mizaros patiektas 
pranešimas. Po diskusijų jis 
taipgi padarė bendras išva
das.

Diskusijas, kurios lietė dau
gybę klausimų, galima būtų 
bendrai padalinti į tris svar
biausius punktus:

1. Laisvė ir jos reagavimas 
į diskusuojamas problemas 
kairiajame judėjime;

2. Lietuvos gyvenimo atsi
spindėjimas Laisvės pusla
piuose ;

3. Laisvė ir jos rolė kaip in
formacinis laikraštis.

Suvažiavime dalyvavo apie 
virš šimtas dalininkų-delega- 
fu ir apie trečdalis jų aktyviai 
dalyvavo diskusijose. Nors jos 
buvo gyvos, karštokos ir įdo
mios, jos tuo pačiu metu pasi
žymėjo draugiškumu ir ėjimu

New Jerset
Kovo 2 d.. Rusų svetainėje, 

Elizabeth port, N. J., rengia
mas pakylis pagerbimui gero 
draugo, vajir.inko ir visuome
nės veikėjo d. K. Churlio. 
Draugas K. Churlis yra ilga
metis New Jersey valstijos 
gyventojas, veikėjas ir visiem 
progresyviam lietuviam gerai 
žinomas savo goru darbu dėl 
organizacijų.

Ir kaip aš, taip ir kili jo 
darbą įvertinamo ir kartu ma
nome, kad jisai pilnai užsitar
nauja pagerbimo. Mes tui ime 
organizacijų narių, bet turime 
mažai gerų veikėjų. Drg. K. 
Churlis yra tas žmogus, kuris 
netingi patarnauti organizaci
jai ir atskiriems draugams 
bei draugėms.

Tad prašome visų, gerbian
čių jo darbą, pasižymėti die
ną, kovo 2, tai bus šeštadienis, 
7-ą valandą vakare. Dalyvau
kime visi vakarienėje.

•
Teko dalyvauti LDS 133-os 

kuopos susirinkime, Jersey 
City, N. J. Ir kadangi buvo 
metinis susirinkimas, tai ne
mažas skaičius narių dalyva- 
\avo. Jdomus dalykas yra tas, 
kad beveik visi nariai pasinio 
kėjo savo duokles už visus 
metus ir tik 6-ši už pusę mė
ty. Įdomus dalykas ir tas, kad 
iš virš 30-ties narių kuopoje 
tik keli yra dirbanti, kiti visi 
gyvena iš pensijos.

Gyvenanti iš pensijos ir su
laukę senų metų turi sunku
mų. Sirgimas ir mirimas pusė
tinas. Iš finansų raštininkės 
sužinota, kad mažiau įmokėta 
į centrą, bet daugiau išimta.

Aplankius senus dienraščio 
Laisvės skaitytojus, visi atsi
naujino. Tačiau paramos 
dienraščiui Laisvei gauti, 
sunku. Gyvenanti iš pensijos 
turi mažai įplaukų. O gyveni- 

xmo sąlygos aukštos. Kuomet 
pirmiau galėjai gauiti iš desėt- 
ko žmonių, tai dabar tik iš tri
jų, Kuomet pirmiau buvo virš 
20-tis Laisvės skaitytojų, da- 
bargi pasiliko tik 10.

Tačiau mane suįdomino 
drg. Merkevičienės nusiteiki
mas. Jos gyvenimo draugas 
mirė eilę metų atgal. Ji pati 
nesveikuoja, nedirba, turi sū
nų karo paliegėlį. Bet dienraš
ti visuomet atsinaujina. Jos 

* sūnus ir duktė sako motinai, 
kad myli skaityti dienraštį, 
myli lietuvių, spaudą, nori ži- 

• >
< •. L
< >. Jūs sutaupysite pinigų šimtais dabar, jeigu pirksite naują 1957 C 
J Į Dodge pas PIEBES MOTORS! Ir mes nekalbame niekų, tikėkite!
• > Nuo dabar ir iki kovo 1 mes turime parduoti daugeli naujų 1957 C

I Dodge mašinų, ir kad atlikti šį nusistatymą, kiekvienas naujas 1957 R
• Dodge bus parduodamas už labai prieinamą kainą. Ateikite ir pa- ••
I matykite, klek galėsite sutaupyti ant naujo 1957 Dodge. J*
i »•
! PIEBES MOTORS—DODGE PLYMOUTH "
į 155 Grove St. Atdara vakarais. — White Plains 9-8787 J •

! OI < i! III! II ^■>I> RII a ..................... J mmmmmm

4 pusi. CaiavS (Liberty) Trečiac}., sausio (Jan.) 30, 1967

prie taško. Jos buvo —■ vienu 
žodžiu, brandžios ir konstruk- 
tyviškos.

M i z a ros p am at i n i am e pra- 
nešime buvo plačiai apsistota 
prie fakto, kad diskusijos, ku
rias dabartiniu metu vyksta ir 
vyko nuo praeito žiemos galo 
kairia jame darbininkiškame 
judėjime, tiesioginiai paliete 
mūsų laikraštį, kuriam artima 
viskas, kas darbininkiška ir 
pažangu. Kad tie klausimai 
įdomūs ir svarbūs? mūsų spau
dos skaitytojams, parode de
legatų kalbos.

Diskusuojant Lietuvos ži
nias mūsųi laikraštyje, dauge
lis delegatų lygina jas su tie- 
tiesioginėmis žiniomis iš Liet., 
tai yra. laiškais. Diskusijos 
tuo klausimu parodė, kad mū
sų veiklieji skaitytojai senos 
tėvynės gyvenimą seka aty- 
džiai, smulkmeniškai, su sim
patija, su noru turėti kuo dau
giau informacijos..

Diskusijos apie bendrą in
formacini laikraščio turinį pa
rodė. kad šėrininkai turėjo 
daug konstruktyvių minčių.

’ naujienos
noti, kas dedasi lietuvių kolo
nijose. tai turi skaityti Laisvę. 
Ji ii- abu vaikai yra LDS 133- 
os kuopos nariai. Mažai yra 
tokių moterų. Garbė drg. Mer- 
kevičienei.

Manau, bus įdomu dzūkam 
pasiskaityti. Gavęs laišką iš 
Lietuvos radau jame žingei- 
ožių dalykų, kuriais noriu su 
dzūkais nuo mano krašto pasi
dalinti. Laiškas iš Jononių 
kaimo nuo Merkinės. Laiške 
rašoma, kad į Kibysiu apylin
kę įeina trys kolūkiai. Mūsų 
kolūkyje šie kaimai: Duba- 
klonis, Jononių, Kibyšiai, Ru- 
singė, Jakubiškiai ir Sarkajie- 
dai. Taip pat kolūkyje yra (> 
brigados. Jononių kaime yra 
5-kios brigados ir į Jononių 
kaimą įeina: Rusingės ir Ki
byšių dvarai. Buvusio Rusin
gės dvaro miškas yra dabar 
valdžios miškas. Tačiau val
džia už mišką davė ganyklų.

Mano brolio sūnus dirbo 
Merkinėje traktorių stotyje. 
Pasidaręs kiek pinigų pirko 
kaime namą.-Namą mašinomis 
parvežė Merkinėn, apsitvarkė 
ii iš niekur paskolų neėmė.. 
Kiek trūko, tai uošvis pridėjo 
ir viskas lėšavo $6,000 rublių.

Kaip pasirodo, tai gyvena 
neblogai. Kibyšiuose yra mo
kykla iki septynių klasių. No
rinti eiti aukštesnį mokslą tu
ri eiti Merkinėje. Ir dar pažy
mi į mano klausimą apie pa
žįstamus, kad Juozas Rut
kauskas banditų likosi užmuš
tas prieš kelis metus. Reiškia, 
jį užmušė seno režimo pase
kėjai.

•
Naujus metus pradėjome. 

Saulio mėnesį kuopų susirin
kimuose likosi išrinktos nau
jos kuopų valdybos. Kuopų 
bei kitu organizacijų viršinin
kai yra tas eliksiras, kuris su
daro pagrindą kolonijų veiki
mui. šie 1957-ti metai lai bū
na ne blogesni veikimo metai, 
koki buvo 1956-ti metai. Bū
kime gyvesni ir dalykus tėmy- 
kime, kad svarbūs dalykai ne
būtų praleisti neatžymėjus 
gerais parengimais.

Kudirkų kepyklos savinin
kė drg. Kudirkienė išvyko i 
Floridą pasisvečiuoti. Linkiu 
jai smagiai laiką praleisti. 
Kudirkienė — elizabethietė.

Pilietis

Čia paduosime trumpą ap
žvalgą ką sakė delegatai, pa
tiekiant jų pareiškimus chro
nologiniai, papilei..

Depsas laikėsi nuomonės, 
kad redakcijos raportas bend
rai yra geras. Jis sakė, kad, 
jo nuomone, redakcijos nariai 
dirba prie sunkių sąlygų ir 
jas imant domėn reikia pripa
žinti, kad laikraštis redaguo
jamas gerai. Jis pridėjo, kad 
jam ypatingai patinka laik
raštyje spausdinamas Myko
laičio-Putino istorinis romanai 
“Sukilėliai”.

Nečiunskas priminė, kad 
trumpas laikas prieš suvažia
vimą laikraštyje tilpo Seno 
šėrininko patiekta aštri kriti
ka prieš pirmo puslapio žinių 
turinį, o paskui redaktoriaus 
atsakymas. Jam atrodo, kad 
kritika buvo netiksli ir atsa
kymas geras.

Grisaus iškėlė* klausimą, 
kuris paskui atsispindėjo su 
vienokiu arba kitokiu atsaky
mu ir kitų diskusantų kalbose. 
.Jis sakė, kad žinios iš socialis
tinių kraštų mūsų laikraštyje 
perdaug teigiamos, jog bend
ras įspūdis susidaro, kad ton 
viskaę puiku, kad būtų geriau 
informuoti realistiniai, nors 
draugiškai, apie tenykštę tik
rovę.

V. Kazlauskas jautė, kad 
redakcijos raporte perdaug 
vietos pašvęsta tarptautinio 
socializmo ir jo vidinių disku
sijų problemoms. Kadangi 
Laisvė nėra jokios ' politinės 
grupės organas, šie klausimai 
neturėtų pas mus būti centri
niai, sakė jis.

Velička reiškė nuomonę, 
kad laikraštis šalia teigiamų 
žinių apie gerąją Lietuvos gy
venimo pusę turėtų paduoti 
daugiau informacijos apie te
nykščius sunkumus ii’ rieda
te k litis.

Fetrus-Jaunutis sakė, kad 
šėrininkai turėtų “mažiau mo
kyti redakciją”.

J. Stasiukaitis reiškė mintį, 
kad po Chruščiovo kalbos 
TSRS K. P. suvažiavime Lais
vėje perstaigiai ir peraštriai 
pradėta kaltinti Staliną.

J. Bimba laikėsi panašios 
nuomonę, sakydamas, kad tie 
Laisvės pozicija buvo klaidin
ga, bet dabar ji “nusistovi”.

K. Krasnitskas ragino dele
gatus laikytis labiau’ konkre- 
tiškų nuomonių laikraščio tu
rinio klausimu.

V. Bunkus reiškė priešingą 
nuomonę, sakydamas, kad tie 
pasaulinio darbininkų judėji
mo klausimai yra laikraščio 
turinio diskusijų dalimi, bet 
suvažiavimo ribotas laikas, 
sakė jis, neleidžia nuodugniai 
tuos klausimus išgvildenti.

Kazlauskienė p a ž y mėjo, 
kad kai .kurie delegatai per
daug autentiškos vertės pri
duoda, laiškams iš Lietuvos. Ji 
sakė, kad, nors dauguma laiš
kų atspindi tikrovę, kai kurie 
žmonės rąšo laiškus Jr tenden
cingai. Ji padavė pavyzdžius, 
kaip tie^patys žmonės rašo 
vienaip dieniems Amerikoje, 
kitaip kitiems — pagal jų įsi
tikinimus; Reikia atsiminti, 
sakė ji, kad ir laiškuose gali 
būti gandų skleidimo.

J. Grybas sakė, kad politi
niuose klausimuose Laisve 
kartais eina perdaug iš eks- 
dremo' į ekstremą. žinios iŠ 
Lietuvos perdaug ištęstos, ša b-

PARDAVIMAI
Parduodame Lotą, 50x100. Arti 

vandenio, privatiškas savininkas. 
Nesveikumas priverčia parduoti. 
Puikus pirkinys* už $2,500. Ateikite 
pamatyti; pirmutinis, kuris pasiūlys 
$2,500, bus savininku.

Ossining 2-2965.
(21-27)

BOE SUN CHINESE-AMERICAN
Puiki Vieta atsivesti visą šeimą. 
Specialiai išsinešimui lėkštės mais
to. Prieinamos kainos. Išbandyki
te mus, persitikrinkite.

1560 Central Avė. 
Arti Tuckahoe Rd.

Yonkers, N. Y. WO. 1-4707
(20-22)

toniškos ir neįdomios. Užrašy
mas laikraščio ’savo giminėms 
Lietuvoje geras dalykas, bet 
žinios iš Lietuvos turėtų užim
ti mažiaus vietos, nes Lietuvos 
prenumeratoriams tokios pa
senusios žinios tikrai negali 
būti įdomios.

K. Briedis sakė, kad kriti
kuoti lengva, veikti sunkiau. 
Jis ragino visus daugiau pa
tiems rašyti laikraščiui.

M. Stakovas pažymėjo, kad 
laikraštyje perdaug vietos bu
vo pašvęsta kritikai ir. kontr- 
Iritikai apie Vilkelio poeziją. 
Jis taipgi sakė, kad Krisluose 
užimta neteisinga pozicija 
K asm iro klausimu, kritikuo
jant Nehru kaip negalintį su
daryti taiką Indijoje ir igno
ruojant faktą, kad Pakistanas 
veikia kaip vakarinio impe
rializmo marionetė.

A. Balčiūnas sakė, kad ge
riausia pagalba redakcijai bū
tų, jeigu visi dalininkai, kurie 
tik gali, taptų bendradarbiais 
ir kuo daugiau laikraščiui ra
šytų.

Motiejus Klimas siūlė užda
ryti diskusijas. Padalytas pa
taisymas uždaryti sąrašą. Pa
taisymas priimtas.

K. Petrikienė sakė, k a d 
anksčiau vyravęs asmens kul
tas, vieno vado garbinimas bu
vo blogas ir kenksmingas da
lykas, bet diskusijos paskui 
buvo perstaigios. Ji mano, 
kad jos, betgi, konstruktyviai 
išvestos. Ji taipgi ragino veng
ti ir vietinių pavienių vadovų 
perdidelio garbinimo spaudos 
puslapiuose, šėrininkė taipgi 
laikosi nuomonės, kad laik
raštyje, ypatingai raštuose iš 
Lietuvos, palyginant su žinio
mis apie literatūrinius ir kul- 
tp.rinius atsiekimus, perdaug 
ignoruojamas k a s d ieninis 
darbo žmonių gyvenirfias. Vie
tinėse žiniose yra stoka lietu
viškų žinių. “Sukilėliai” yra 
puiki skaitymo medžiaga

Jonas Juška laikosi nuomo
nes, kad Laisvė gerai nušvie
čia dabartinius įvykius, nors 
praeitais metais įtemptų dis
kusijų laiku buvo,, tam tikro 
blaškymosi, netikrumo.

J. Gasiūnas kalbėjo? ypatin
gai apie reikalingumą nušvies
ti vietinį Brooklyno-Didžiojo 
New Yorko lietuvių gyveni
mą.. Jis sakė, kad redakcija 
neturi jokios galimybės tą at
likti, kad tam, turėtu būti vie- 
tinių korespondentų. Jis ragi
no visų mūsų organizacijų ir 
grupių veikėjus rašyti apie 
savo veiklą laikraščiui.

J. Šimaitis kalbėjo apie 
skaitytojų nuotaiką Brockto- 
iie, sakydamas, kad daugumai 
skaitytojų praeitų metų dis
kusijos atrodė peršiurkščios.

Po diskusijų R. JMizara pa-; 
darė išvadas. Apie jas kitu 
kartu.

R. B.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai.

~ PRANEŠIMAS
BROCKTON, MASS.

L.L.D. 6 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks pirmadienį, vasario- 
Feb. 4tb, Liet. Taut. Namo kamba? 
riuose, pradžia 7 vai. vakare. Visi 
nariai prašomi dalyvauti susirinki
me. Čia1 išgirsite raportą iš Laisvės 
bendrovės dalininkų suvažiavimo. 
Taipgi galėsite pasimokėti metines 
duokles. ‘

1 ' ' 1 ' 1 ' Geo. Shimaitis, 
Fin. Sckr.

(,21-22) -

pArEšKOJiMAS
Ieškome Aleksandro Grinkevičiaus, 

kilęs iš Lietuvos, Sedos vals., Kul- 
žėnų kaimo. Jis pirmiau gyveno 
New Yorke. Ieško jo brolio Felikso 
Grinkevičiaus duktė, Valė Grinkevi- 
čiutė, dabar gyvenanti Plungės mie
ste, Reikoop sąjung 9, Lietuvoje. 
Prašome jo atsiliepti, arba kas ži
note ką apie Aleksandrą Grinkevi
čių, malonėkite pranešti pas Joseph 
Plusčiauską, 161-82 • 84th Rd., Ja
maica, N. Y.

(21-23)

ALIEJINIAI PEČIAI
Bendrai dirbame su aliejaus 

pristatytojais nuo 1879. Nerei
kia ran'kpinigiip Pirrpas mokes
tis į 60 dienų.

HAWLEY FUEL CORP. 
214-45 42nd Ave., Bayside, N. Y.

Bayside 9-2200

(14-23)

TARP LIETUVIŲ HELP WANTED—FEMALE BUSINESS OPPORTUNITIES

K. čiurlis pridavė Lietuvių 
Namo Bendrovei auką $10. 
Tai auka Lietuvių Darbininkų 
Progresyvio Klubo, Elizabeth, 
N. .1.

Tadas Kaškiaučius iš New
ark, N. J., pridavė Liet. Namo 
Bendrovei irgi $10 auką.

Tai graži Lietuvių Kultūri
niam Centrui parama. '

•Dalyvavusieji Laisvės suva
žiavime ir bankete: pripažįsta, 
kad tai buvo didžiulis ir pa
vyzdingas laisviečių •sąskridys.

Suvažiavime dalyvavo virš 
Šimtas šėrininkų. Tai geriau, 
negu tikėtasi prie tokio nepa
lankaus oro, kuris neleido 
daugeliui atvykti iš tolimes
nių kolonijų. Dėl to nedaug 
buvo ir iš New Jersey valsti
jos. Bet vietinių tai daugiau, 
negu kitais metais.

Banketas taipgi stebėtinai 
gražiai pavyko. Kiek buvo pa
ruošta stalų, visi pilnai buvo 
užimti. O tai irgi skaitoma la
bai geru ženklu, kad vietiniai 
suprato reikalą dalyvauti ban
kete. /

•
Pažangaus ir kultūrinio vei

kimo priešai vėl bandė laisvie- 
čiams ' pakenkti. Kuniginis 
“Darbininkas” ir lietuviškos 
radijo programos vedėjas agi
tavo kokius ten “patrijotus” 
dalyvauti pikiete prie “Lais
vės namo”.

Tiesa; dvi poros dipukų val
kiojosi praeivius Juokindami. 
Bet laisviečiai į juos dėmesio 
nekreipė. Didžiuliais būriais 
jie traukė į banketą.

Banketo dalyviams labai 
patiko Aidsietyno dainavimas. 
Jie padainavo kelias daineles.

Paskui Aido Choro ir Aid
sietyno vedėja Stensler, kaip 
visada, įtraukė visą publiką į 
dainavimą. Tai buvo gražu 
pasiklausyti ir bendrai padai
nuoti. Didžioji salė aidėjo.

Turėjome ir suprizą. Neti
kėtai buvo pakviestas Aido 
Choras padainuoti. Jis taipgi 
padainavo kelias daineles. 
Dainavimas išėjo pagirtinai, 
nors iš anksto nebuvo tam 
ruošęsi, tad ne visi choriečiai 
čia dalyvavo.

Rep.

V. Čepulis tebeserga
Laisvės bankete prisiminiau 

Onai Čepulienei apie jos vyro 
sveikatą. Sako, jis kasdien 
tvirtėja, bet yra dar silpnas. 
Aštriųjų slogų bakterijos jo 
sveikatai nemažai žalos pada
rė, tai dabar turi laipsniškai 
ją atitaisyti.

Vincas Čepulis yra Laisvės 
direktorių sekretorius - iždi
ninkas. Dėl ligos jis negalėjo 
ir šėrininkų suvažiavime daly
vauti.

Čepulių; gyvenimo vieta: 
442 Chauncey St., Brooklyne.

J. G.

BAIGIA $50,000 KVOTĄ
Newyorkiskis “Daily Wor

ker” jau sukėlė arti $45,000 
savo kvotos. Iki $50,000 be
trūksta tik apie $5,000. Pra
šo visų padėti sėkmingai baig
ti' vajų.

NEPAVYKO UŽSIMUŠTI
Mrs. B. Nechemias iš savo 

p.padtmento nukrito., nuo penk
to aukšto, bet neužsimušė, 
tik smarkiai susižeidė. Nese
niai ji išėjo iš proto ligų ligo
ninės.

AUTO APDRAUDA

f
e

Lengvus Išmokėjimai
Greitas apdraudimas

RAYMOND H. PALUCH 
. 103 West 42nd Street 
NEWi YORK *3*6, N. Y.

BRyamt 9-3398
Naktinis Tel. Lo. 7-9232

PUIKI PROGA!
Tinkamai Narnu Prižiūrėtojai

25-45 meti; amžiaus. Nuosavas 
kambarys, guolis vietoje. Nuolati
nis apskritų metų darbas. Žiemų 
New Yorke, vasarą priemiestyje, 
laukuose. Vėliausi paliudijimai. Ge
ra alga. Mokanti kalbėti angliškai. 
Skambinkite dėl pasimatymo.

FI. 7-3711.
(15-21)

Raštinės darbininkė. Mokanti 
ant mašinėlės, • padaryti sąskaitas, 
taipgi biskį knygvedystės. Geros 
nuolatinės darbo sąlygos. 5 dienų 
savaitė, pasimatymai tiktai po 2 
v. dieną. Long Island Collision Serv
ice, Mr. Seidel. 96-14 Northern 
Blvd., Corona, L. I. (15-21)

AUTOS

Kreipkįtės pas autorizuotą Mer
cury-Lincoln pardavėją.- Jūs būsit??? 
apsaugoti kas liečia mašinos stovį 
i*, kainą. Paskutiniai išpardavimai 
1956 Lincoln ir Mercury mašinų. 
Labai žemai (naujos mašinos).

MEZEY 5JOTORS
1229—2nd Ave., N.Y.C. TE. 8-2700

(14-23)

AUTO INSURANCE

TRACE BROTHERS. Apdrauda 
jums, jūsų šeimai ir bizniui. Taipgi 
Compulsory Auto apdrauda, pasku
tinė data sausio 31 d. Greitas pa
tarnavimas. WAYNE C. TRACE, 
HAROLD B. TRACE, 66-47 Grand 
Ave., Maspeth, L. I. Newtown 9- 
2420—2421. (16-22)

Automobilio F. S-l apdraudos 
certifikatas būtinai reikalingas 
pristatyti imant 1957 auto plates. 
Mes jums gausime ir pristatysime 
tuojau. Compulsory Automobile li
ability insurance gali būti išmokėta 
pagal mėnesinį planą jums važinė
jant . Nereikia Co-makers ar užti
krinimo būdų.

AARON RIEZ
J 04 4 E. Tremont Ave., Bronx, N. Y. 

WY. 1-0410
(20-26)

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

laidojamas, kai šiuos žodžius 
skaitysite, Antanas Smitas. 
Kaip gaila, kaip liūdna!

Tiesa, drg. Smitas jau pas
kutiniais keleriais metais gy
veno visiškai palaužta sveika
ta ir nebegalėjo aktyviškai 
dalyvauti su mumis. Bet siela 
ir širdimi jis buvo su mumis 
iki amžinai užsimerkė akys. 
O kiek jis yra pirmiau nuvei
kęs dėl Laisvės, dėl viso dar
bininkiško judėjimo Philadel- 
phijoje, sunku ir apsakyti. 
Kaip skaudžiai visame judėji
me buvo pajustas šio malo
naus ir darbštaus draugo atsi
gulimas į ligonio lovą, iš ku
rios jis jau ir nebepasikėlė!

Drg. Juozas šūkis išsilaikė 
veikliųjų gretose iki paskuti
nės valandos. Negaliu pamirš
ti : sekmadienį kalbėjomės, 
sveikinomės, o antradienį ži
nia: Juozas Šūkis' jau miręs. 
Kaip skaudu! Koks nuostolis!

Bet įžymusis proletarinis 
lietuvių tautos poetas Julius 
Janonis mus mokė: “Neverkit 
pas kapą brangiųjų draugų, 
bet tęskit pradėtą jų žygį...”

Tęskime, draugai ir drau
gės, šių dviejų ir kitų mirusių 
taurių laisviečių garbingai ir 
taip ilgai žygiuotą žygį. Juk 
poetas Janonis sakė: “Geres
nio paminklo didvyriams ne
bus, kaip vykdymas jų idea
lo...”

EKSPLOZIJA SUžEIDfe TRIS
Kew Gardense ištikusi vie

name name eksplozija suga
dino 12 apartmentų ir sužeidė 
tris gyventojus.

: MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*oc**ae*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

Service and Storage Garage. Pri- '* 
vatiškas savininkas. Esame privers- 
t i parduoti. Geras pragyvenimas 
partneriams ar atskiriems asme
nims. Daug darbų. Kreipkitės pas 
Charley, 82-26 18th Avė., B'klyn, 
N. Y. BE. 6-9678. »

(21-27)

Television Pataisymo ftapa. Pri
verstinai parduodama. Įsteigtas biz
nis. Vienintelė šapa šioj didžioj apy
linkėj. Geras lease, prieinama rcn- 
da.. Puiki proga geram vyrui prie 
pataisymų. Privatiškas savinihkas. 
IV. 1-7187—1-0454, L. I.

(18-27)

Mėsinyčia. Gerame A-l stovyje, 
su visais įtaisymais. Gera apylin
kė, mažos išlaidos. žema kaina, 
geras lease. Privatiškas savinin- » 
kas parduoda už žemą kainą $2,000. 
Jūs galite perbudavoti į geresnį biz
nį. Astoria, L. I. RA. 9-7442.

(16-22) t

. Ice-Cream Parlor, įskaitant ir pa
statą, įsteigta 31 m. 4 rūmų apart- 
mentas. Gerai įdirbtas biznis. Prj- 
vatiškas savinizjkas. Nepraleiskite 
šios progos. Uždara pirmadieniais. 
JA. 9-9892. Šaukite nuo 11 iki 11 v.

t

(16-22)

Luncheonette-Fountain, Maspeth 
L. I. Moderniškai. Privatinis sa
vininkas. Turime greitai parduoti 
Prieinama renda, geras lease. Pib. 
nai ištaisyta. Ideališka porai, da
lininkams. Parduodame už $2,200 ) 
Persitikrinkite. DE. 5-1814.

(15-21)

Dairy Queen—Ice Cream Drive In. < 
Prisiruoškite dabar, sezonas prasi- * 
dės neužilgo. Gaukite tinkamas vie
tas. Mūsų reputacija žinoma ge
rais produktais. SH. 8-4141, B’klyn. 
ORiole 6-2641. Nassau.

(15-21)

Mėsinyčia, grosernė ir dellkatessen 
kartu, su 4 rūmų apartmentu, garu 
šildomi (jeigu norėsite rūmų); 
kampinė krautuve, arti mokyklos. 7 
metų lease. Renda prieinama. Geros 
įeigos. Ideališka porai, dalininkams 
ar pavieniam. YOnkers 8-0904.

(13-19)%
Valgykla, išnuomavimui. Moder

niška, vėsi vieta. Sėdynių 52. Pa
tyręs žmogus gali gerą pragyveni
mą pasidaryt. Mažos išeigos. Pui
ki proga. Nepraleiskite. New Ro- 
chelle 2-0180. <

Restaurantas išnuomavimui. Ne
reikia nieko įnešti. Puiki vieta, 
New Yorko mieste. Pilnai ištaisyta. » 
Sveikatos priežastis priverčia par
duoti prieinamai. Renda pigi, ge
ras lease. Tuoj -užimama. Priva
tiškas savininkas. CH. 2-9978.

(19-25) -

Valgykla pardavimui, $2000 į sa
vaitę. Oro vėdinama. Renda $140. 
Daug vietos mašinom. Nori $25,000, 
pusę pinigų. Turime dar keletą ge
rų biznių pardavimui.

HAERMEIER
105-17 Jamaica Ave. 
Richmond Hill, N. Y. 

VI. 7-5473.
(19-25)

MISC. ADS

Pagražinkite savo namus su alu- 
miniais langais ir durimis. Apsau
goja jūsų namus nuo visokio lietaus, 
vėtrų ir tt. Mes taipgi turime 
Venetian blinds, gražiai išdekoruo- w 
tus langams uždangalus. Visas dar
bas garantuotas, žemos kainos. 
Įsteigta 1929. Tūkstančiai paten
kintų kostumerių. Duosime 10% 
nuolaidos su šiuo skelbimu. t

RICHMOND HILL
AWNING & SHADE CO. 

116-05 Liberty Ave. 
Richmond Hil, L..I. K

VI. 3-4940-4941
(17-26) ___________________________________  r '

Sies garantuojame pataisymus. 
Visokių rūšių AUTO RADIO 
DRIVE IN. Ekspertiškai pertaiso
me, žemos kainos. Įvažiuokite su * 
mašina pas mus. * Greitas, paten
kinantis darbas.

A A A A ASSOCIATED AUTO • 
RADIO SERVICE INC.

78-18 Northern Blvd., Jackson Hts., » 
L. I. HA. 9-8483

(17-26)

Ar jūs turite bėdos su kojomis?
Mes esame išdirbėjai naujų arch * 
molds. Galite nešioti bile bate, 
mes garantuojame. Mes pertaiso- • 
me ir išdirbame ant vietos. Įsteigta 
1912. Atsineškite šį skelbimą.

MIRIZIO & CO.
1691 Lexington Ave., N. Y. C. 

LE. 4-4405.
(19-21)

TRUCKS

Chevrolet 1954, pusė tono, A-l sto
vyje. šildytuvas, nauja batareja. Dar 
gali veikti daugelį metų. Privatiškas 
savininkas, parduoda už prieinamą 
kainą. Ateikite pamatyt. South 
Farmingdalg, L. I. CH. 9-1643. ***’ •

(21-27)

TRUCKS-FORD 1950 —1’/2 TONO, \ 
atdaru viršum. Parduoda privatus * 
savininkas, puikus pirkinys, A-l 
mechaniškame stovyje. Per dauge
lį metų pirkėjas pasinaudos. Per-' 
sitikrinkite patys. Saukite 9 A. M. 
iki- 4 P. M. UN. 8-7735

(20-26)




