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KRISLAI iJlmerik. darrbinmlm
Sveikinimai.
Feliksas Malkaitis.
Pasivysime, ar ne?
Puodas prieš katilą.
“Revoliucinis judėjimas

Lietuvoje”.

' Rašo A. Bimba

Jau smarkiai plaukia drau
gų nuomonės apie Laisvės at
eitį. Pluoštas jų telpa šios 
dienos laid<įįe. Bus ir d.au
giau.

k Visa tai gerai. Tai parodo 
laisvieėių susirūpinimą savo 
laikraščio ateitimi.

Bet, ryšum su tuo, reikia 
nepamiršti Laisvės šėrininku 
suvažiavimo, kuris visais tais 
reikalais tars paskutini žodį. 
Labai gražus ir jau labai fi
liai prigijęs paprotys suva
žiavimą pasveikint, pridedant 
dolerį kitą aukų.

Taigi, diskusuodami Lais-
/Vės ateitį spaudoje ar šiaip 
(’raugui) sueigose prisiminki
me suvažiavimą. Jeigu neke
tini asmeniškai dalyvauti su
važiavime, savo sveikinimą ir 
nuomonę prisiųsk laišku.

Darbuokimės, kad šis šėri- 
ninkų suvažiavimas padėtų 
Laisvei dar ilgus metus gy- 
\ uoti !

Laiškutis rašytas, gruodžio 
26 d. Jį rašė man Feliksas 
Malkaitis,. eastonietis. Siunčia 
jis gautą iš Letuvos laišką ir 
prašo jį paskaityti. Gal, gir- 

’di, tiks įdėti Laisvėn.
Bet, štai, sausio 2 d. telefo- ■ 

nu praneša iš Eastono, kad i 
Felikso jau nebėra gyvųjų 
tarpe

Kokia liūdna ir skaudi ži- i 
nia !

Feliksas Malkaitis buvo >1- 
ilgametis darbini n k i š k o s 
spaudos ir darbininkiško ju
dėjimo patriotas. Nežinau ki
to eilinio draugo, kuris būtų 
dažniau ir duosniau už jį 
Laisvę ir kitus reikalus parė
męs finansiškai.

Dar vienas naujas kapas! 
Netekome dar vieno tauraus 
pažangiečio!

žurnalo “Bulletin of the 
Atomic Scientists” redakto- 
lius Eugene Rabinowltch pa
beria pesimistiškų minčų. Jis 
mano, kad mes tarybinį 
mokslą negalėsime pasivyti 

h dar per keletą metų. Nieko 
nepadės, sako, nė stipriausios 
pastangos. Nes, girdi, raketų 
ir sputnikų dirvoje jie mus 
yra labai toli pralenkę!

Mane skanus juokas ima. 
(■hieagos smetonininkai štur
mavo AnceviČių, kam jis ne
paglostė Smetonos. Smetona 
buvo bailys ir lietuvių tautos 
išdavikas. Jis pabėgo pas Hit
lerį,

Bet juk ir Ancevičius šuniš
kai tarnavo tam pačiam Hit
leriui. Jis, pasak Vytauto 
Meškausko, Berlyne latravo- 
jo su Gestapo pareigūnais, 
pastatytais Smetoną globoti 
ir saugoti.

“Gražiai”, pasak Ancevi- 
čfaus, darbavosi ir K. Škirpa. 
Jis buvo Berlyne su hitleri
ninkais sudaręs planus lietu
vių tautą pavergti vokie
čiams!

Visi' jie vienodi. Visų jų 
rankos nešvarios.

štai mano rankose milžiniš
ka, net 915 puslapių gražiai

darbai ir gyvenimas
Washingtonas. — Pereitą 

i savaitę medžio gamyba nu- 
I puolė 11 procentų. Tavori- 
| nių vagonų pareikalavimas 
i buvo ant 16 procentų ma- 
I žesnis, kaip 1956 metų tąI 
i pačią savaitę. Automobilių ■ 
| ir trokų buvo pagaminta 1 
: 90,200, o 1956 metais tą pat 
j savaitę 102,000.

Darbams mažėjant, mažė
ja ir elektros jėgos pareika
lavimas. Į vieną savaitę 
elektros jėgos naudojimas 
nukrito daugiau, kaip ant 
9 procentų.

New Jersey valstija pa
skelbė, kad joje bedarbių 
skaičius pasiekė 1949 metų 
skaičių. Viso valstijoje yra

Kinijoje yra dideli 
gamtiniai turtai

Pekinas. — Kinija vis dar 
nėra ištirta, kiek ji turi 
gamtinių turtų. Bet kiek 
jau žinoma, anglies turtų 
srityje ji yra trečia pasau
lyje šalis. zTungsteino, skar
dos, malibdieno srityje uži
ma pirmą vietą. Anglies tik 
Tarybų Sąjunga ir Jungti
nės Valstijos turi daugiau, 
kaip Kinija. Geležies rezer
vai bus 12,000,000,000 tonų. 
Žemėje yra vario, švino, 
mangano, fosforitų ir daug 
kitų turtų. Pagal Penkių 
metų planą, Kinija 1970 me
tais plieno ir geležies jau 
galės pagaminti 40,000,000 
tonu i metus laiko. I c

Suezo ir Panamos 
kanalą reikalai

Balboa, Panama. — 1957 
metais Panamos Kanalas 
gavd virš .$3,000,000 įplau
kų daugiau už laivų pra- 
plaukimą, kaip 1956 metais. 
Tatai įvyko todėl, kad ilgai 
negalėjo laivai naudotis Su
ezo Kanalu, kurį francūzai 
ir izraelitai buvo sugadinę.

Roma. — Jungtinių Vals
tijų ambasadoriaus žmona 
Mrs. Hana Zellerbach pa
sigedo $30,000 vertės brang- 
daikčių. Sako, kad “dingo, 
kaip kamfaras’.’

išmista nauja knyga, “Revo- 
bucinis judėjimas Lietuvoje”. 
Tai rinkinys .‘straipsnių, .bylo
jančių apie Lietuvos darbo 
žmonių ilgą, sunkią, didvyriš- 

I ką kovą už Laisve ir naują 
gyvenimą.

Tarpe kitų, skaitau straips
nius R. šarmaičio, A. Snieč
kaus, V. Niunkos, M. Chodo- 
saitės, A. Venclovos, J. Maci
jausko, M. šumausko, F. Bie
liausko, J. Žiugždos, F. Vaiš
noro J. Komodaitės, O. Gaš
kos.

Netenka abejoti, jog šis 
veikalas suvaidins svarbų 
vaidmenį supažindime Lietu
vos žmonių su kovinga savo 
tautos praeitimi, su tais ke
liais, kurie ją atvedė ant pla
taus vieškelio į socializmą ir 
šviesią ateitį!

175,000 imančių nedarbo 
apdraudą, tai ant 20,000 
daugiau, kaip dvi savaitės 
atgal. General Motors Co., 
Esso Standard Oil Co. at
leido apie 2,000 darbininkų.

Tuo pat kartu pragyveni
mo reikmenys pabrango. 
Kviečiai ir jų produktai pa
brango 3 procentus. Med
vilnė pašoko 50 centų ant 
belės. Kokao, varis, misin- 
gis, kava, bulvės ir aliejus 
pabrango. Senoje kainoje 
pasiliko cukrus, vilnoniai 
dalykai, guminiai ir avalai.

Varšuva.— Lenkijos Ko
munistų partija turi 1,200,- 
000 nariu, c------------ JT............................I .1...............................

Sovietų ir Kinijos
lipią keliai dideli

Washingtonas. — Upės, 
tai pigiausi keliai gabeni
mui reikmenų. Senatorius 
James E. Murray, demo
kratas iš Montana valsti
jos, sakė, kad Kinija ir Ta
rybų Sąjunga pralenkė li
pių kelių srityje Ameriką. 
Viena, ten valdžios kreipia 
daug atidos į upių kelius, 
kita — Kinijoje, ir Tarybų 
Sąjungoje upės yra tin
kamesnės plaukiojimui.

Svarbus naujas 
Tarybų išradimas

A

Viena, Austrija. — Veng
rijos radijas pranešė, kad 
Tarybų mokslininkai išban
dė naują raketą. Ją gali 
iššauti 60 mylių į erdvę, 
kur ji pa virsta šviečian
čia “saule” ir per kelias 
minutes nušviečia kelių 
ketvirtainių mylių plotą. Ji 
taip apšviečia, kad nakties 
laiku daiktai matosi aiš
kiai, kaip di€hą. Sako, tų 
raketų gamyba greitai bus 
masinė. Raketa turi pir
miausia svarbą apsigynimo 
reikale, nakties laiku. Bet 
ji gali 'būti labai naudinga 
ir civiliniame gyvenime, 
kaip tai teikime pagalbos 
nelaimės paliestiems žmo
nėms.

Vengrai bėgliai jau 
paliko Jugoslavjų

Belgradas. — Po reakci
ninkų sukilimo Vengrijoje 
pabaigoje 1956 metų į Ju
goslaviją buvo atbėgusių 
virš 20,000 Vengrijos pi
liečių. Dabar Jugoslavijoje 
jų beliko tik apie 300. Dau
gelį kvietė Izraelis, bet ma
žai jų gavo. Į Ameriką jų 
daugiausia išvažiavo, arti 
3,000. Kiti į Kanadą, Pran
cūziją, Belgiją, Vakarų Vo
kietiją. Į ’Vengriją grįžo 
2,766 pabėgėliai.

Londonas. — Anglija at
metė Maltos reikalavimą 
atsiskirti.

Francūzai jau puolė 
Tunisijos kaimą

Paryžius. — Tunisijos vy
riausybė įteikė Prancūzijai 
protestą, kad jos armijos 
daliniai iš Alžyro puolė Tu
nisijos pusėje kaimą. Tatai 
įvyko Pafsa srityje. Fran
cūzai buvo įsiveržę dvi my
lias į Tunisiją. Francūzai 
teisinasi, kad jie vijosi al
žyriečius.

Lenkija stoja už 
taikos susitarimą

Varšuva. — Lenkijos už
sienio ministras Adam Ra- 
packi sako, kad labai daug 
taikai pasitarnautų, jeigu 
Centrinėje Europoje būtų 
Įsteigtas plotas, laisvas nuo 
atominių ginklų. T a r y b ų 
Sąjunga siūlė Vakarų vals
tybėms, kad toks plotas bū
tų sudalytas iš Vokietijos, 
Lenkijos ir Čechoslovakijos 
teritorijų.

Anglijos liaudis ir 
Macmillano kalbos
Londonas.. — Ang 1 i j o s 

premjeras Macmillanas į 
kelias dienas du skirtingus 
pareiškimus padarė d ė 1 
santykių su Tarybų Sąjun
ga. Pirma jis laikydamasis. 
NATO senos politikos at
sakė senu tonu į Bulganino 
laiškus, kviečiančius suda
ryti taikos sutartį. Jis išsi
sukinėjo nuo Keturių Di- j 
džiųjų konferencijos, rei
kalo.

Anglijoje kilo banga pro
testų. Net konservatyviu 
spaudoje buvo rašoma, kad 
Anglija perdaug pasidavė 
Jungtinių Valstijų agresy- 
vei politikai. Laiboristų va
das Bevanas kietai kritika
vo ir pareiškė, kad “Mac
millano valdžia negirdi 
Anglijos žmonių balso”. Jis 
ir laiboristai iškėlė reikala
vimus:

(1) Anglija turi stoti už
Keturių Didžiųjų (Angli
jos. Prancūzijos, Jungtinių 
Valstijų ir Sovietų Sąjun
gos) konferenciją taikos 
reikalams. 4

(2) Atmesti Amerikos 
reikalavimą atomų ir rake
tų bazių steigimo Anglijoj.

(3) Anglija turi turėti 
savo tarptautine politiką, 
atitinkamą jos žmonėms.

Bevanas smarkiai kriti
kavo Amerikos nuolatini 
reikalavimą, kad pirm to
kios konferencijos “Sovietų 
vadai turi įrodyti savo ge
rą nusistatymą”. Bevanas 
sakė: “Sovietų vadų nusi
statymą negalima žinoti, 
kol tas nėra konferencijoje 
išbandyta. Jeigu tuo teisin
ti ir atmesti taikos gero
vei konferenciją, kad ame
rikiečiai nepasitiki Sovietų 
vadams, tai ir iš kitos, pu
sės Sovietų vadai galėtų tą 
pat pasakyti apie Ameri
kos vadus... Tada niekados

Kairiųjų laikraštis “The

Anglijos prekyba 
su liaudiška Kinija

Londonas. — Liaudiškos 
Kinijos delegacija ir Angli
jos vyriausybe pasirašė su
tartį, pagal kurią kinai 
gaus mašinerijos už $1,- 
950,000. Jie pirmoje vieto
je gaus tekstilės mašinų. 
Anglai ir kinai siekia pada
ryti dar. eilę sutarčių dėl 
kitokiu mašinų, c

Washingtone žinojo 
Apie Macmillano kalbą

Washingtonas. — Balta
jame Name iš anksto žino
jo apie Anglijos premjero 
kalbą, nes jis ir Jungtinių 
Valstijų valdininkai po 
NATO konferencijos, kelis 
kartus apsimainė mintimis. 
Žinoma, Baltojo Namo ži
nių perdavėjas Mr. James 
C. Hagerty pareiškė, kad 
jis “komentarų nedaro ir 
nedalys.”.

nebus susitarimo”.
Tribune” NATO nutarimus 
pavadino “Anglijos saužu- 
dystės. sutartimi”. Savo re
dakciniame rašė: “Anglijos 
valdžia eina prie tautinės 
saužudystės Amerikos ap
gynimo reikale”. s

Prieš atomų, hidrogeni
nes bombas, ir raketas 

| Anglijoje, prieš Amerikos 
karo lėktuvų skraidymus 
su atomų bombomis išstojo 
plačiosios žmonių masės. 
Net Royal Society ir ta 
prieš tai pasisakė.

Anglijos Darbo Unijų 
Kongresas, kuris kalba vi
sų unijų vardu, pareikala
vo iš Macmillano, kad būtų 
daromas susitarimas su 
Tarybų Sąjunga nusigink
lavimo ir taikos reikalais.

Štai kodėl MacMillanas 
pasakė antrą kalbą, reikš
damas, kad sutinka nusi
ginklavimo reikale daryti 
sutartį su Tarybų Sąjunga, 
kad sušvelninti pasaulyje 
įtempimą. Bet jo kalba pil
na išsisukinėjimų, nepama
tuotų Sovietams priekaištų.

Indijos ir Tarybą 
Sąjungos prekyba

New Delhi, Indija.—Nuo 
1953 metų Indijos ir Tary
bų Sąjungos prekyba padi
dėjo net 15-ka' kartų. Ta
da metinė apyvarta buvo 
maža. 1957 metais ji jau 
siekė $68,000,000. 1958 me
tais bus dar' didesnė. So- 
v’etai perka Indijoje vilno
nių kilimų, dažų, audimo 
medžiagų. Indija Sovietijo
je pirmoje vietoje perka 
plieno dalykų, alumino, va
rio ir kitų metalų.

Tokio. — Katalikų kardi
nolas Spellmanas apsilankė 
ant Amerikos karinio lai- 
vo-kruzerio “Rochester”.

I Tarybų pagalba dėl 
atsilikusių šalių

Washingtonas..—Dar me
tai laiko atgal buvo su ma
žai atydos atsinešta linkui 
Tarybų Sąjungos ekonomi
nės pagalbos atsilikusioms 
šalims. Dabar tenka labai! 
rimtai susidomėti., Palie
kant šalimai vieni kitiems 
teikimą pagalbos socialisti
nėms šalims, Tarybų pagal
ba yra didelė kitoms ša
lims. Dabar ji siekia arti 
$2,000,000,000. ’ Tai Sovietų 
paskola, kurion tos šalys 
gauna iš jos reikmenų.

Daugiausia gauna Egip
tas, būtent $480,000,000, Si
rija—$280,000,000, Indija — 
$270,000,000, Afganistanas

Sudarytas civilinią 
teisią komitetas

Washingtonas. — Prezi
dentas. Eisenhoweris suda- 

| re Civilinių teisių komitetą 
iš šešių asmenų. Į jį įeina 
po tris narius nuo šiauri
nių ir pietinių valstijų. 
Komiteto prezidentu yra 
Dr. John A. Hannah, ko
miteto pareiga bus žiūrėti, 
kad valstijose būtų prisilai
koma Konstitucijos negrų 
reikalais. Komiteto veiklai 
skiriama $200,000.

E. Hillary pasiekė 
Pietinį Poliusą

I

Wellingtonas, Na u j o j i 
Zelandija. — Edmund Hil- 
lory, 40 metų, Naujosios 
Zelandijos pilietis, pasiekė 
Pietinį Poliusą. Jo grupėje 
yra keturi žmonės. Jis ėjo 
artimiausiu keliu linkui 
tikslo, laikyd a m a s i s A- 
mundseno ir Scott kelių, 
kurie Pietinį Poliusą pasie
kė 1911 ir 1912 metais. Ki
ta anglų grupė eina iš ant
ros pusės, Fuchs vadovybė
je. Sovietų mokslininkų 
ekspedicija yra iš trečios 
pusės, bet jos kelionė kelis 
kartus yra ilgesnė.

Dar 550,000 bedarbiu
Washingtonas.— Be

darbių pašalpos reikalavi
mas paskutinę 1957 metų 
savaitę paaugo, ant 550,995 
žmonių. <Tai vienos savai
tės nedarbo apdraudos rei
kalavimų padidėjimas. Taip 
paskelbė Darbo departmen- 
tas. Kiek viso apdraudą 
ima, šį kartą nepasakyta.

Gub. Harrimanas už 
pagerinimą žmonėms

Albany, N. Y. 1— Guber
natorius Harrimanas kal
bės šį trečiadienį. Jis ma
no, kad pabrangus pragy
venimo reikmenims bedar
biai turi gauti ne $36. bet 
iki $45 į savaitę apdraudos, 
taipgi po $4 dėl kiekvieno 
šeimos nario. Sako, kad 
plačiai išdėstys galimybę.

f

—$145,000,000. Seka Kam- 
bodija, Ceilonas, Indonezi
ja, Nepalas, Jemenas. Ju
goslavija, kuri pagerino 
santykius su Sovietais, ga
vo $465,000,000 kredito. Ta
tai viršija Jungtinių Vals
tijų kreditus toms šalhns 
veik tris kartus.

Dabar, po Afrikos-Azijos 
tautų solidarumo konferen
cijos, kur Sovietai pažadė
jo visokią pagalbą ir nerei
kalaudami remti jokį karinį 
bloką, pakeisti politinę san
tvarką, aišku, atsilikusios 
šalys palinko Sovietų pu
sėn.

i Pagerbė J. Staliną— 
Kritkavo Žukovą

Maskva. — Tarybų armi
jos dienraštis “Krasnaja 
Z vėzdą” patalpino čielą pus-* 
lapį rašto pulkininko N. Mi- 
chailenko. Autorius kietai 
kritikavo maršalą G. Žuko
vą, kuris užėmęs Apsigyni
mo vietą nepaisė politinės 
apšvietos armijoje.

Autprius atžymėjo,. kad 
šioje srityje Stalinas labai 
daug pasitarnavo laimėjime 
Antrojo pasaulinio karo, 
nes jis visąda reikalavo ka
rinio ir politinio armijos va
dų žinojimo. Sako, kovoto
jai žinojo eidami į mūšį, kad 
juos veda patyrę ir apsišvie
tę vadai.

Sudarytas Afrikos- 
Azijos komitetas

Kairas, Egiptas. — Sėk
mingai baigėsi Afrikos- 
Azijos tautų solidarumo 
konferencija, kurioje su 
broliškais atstovais, buvo 
delegatai nuo 45 šalių.

Konferencija nutarė į- 
steigti Afro-Azijos Žmonių 
Solidarumo Tarybą. Į ją 
įeina po vieną atstovą nuo 
visų dalyvavusių šalių ir 
galės įeiti nuo tų,kurios dar 
prisidės. Į Tarybos prezi
dentą išrinktas egiptietis 
karininkas Youssef el-Si- 
bai. Jo pagelbininkais yra 
po vieną vice-prezidentą 
nuo Indijos, Alžiro ir So
vietų Sąjungos. Generalini- 
nis sekretorius bus egiptie
tis. Jis turės 10 pagelbinin- 
kų, po vieną nuo atskirų 
šalių; Egiptas paaukavo 
Tarybos darbo pradžiai 
$30,000.

Atsakys Bulganinui
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų Valstybės de- 
partmentas atsakys į Bul
ganino kvietimus laikyti 
Vakarų ir Rytų vadų kon
ferenciją, kad sumažinus 
karo pavojų. Atsakymas 
bus duotas šią savaitę. Sa
ko, kad Mr. Dulles laikosi 
seno nusistatymo, bet Mr. 
Stassen reikalauja keisti po
litiką susitarimų pusėn.
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KONGRESAS SUSIRENKA
ANTRADIENĮ, sauso 7 d., JAV 85-asis Kongresas 

pradeda savo 1958 metų sesiją. Kaip ilgai ši sesija tęsis, 
nieks tikrai negali pasakyti, bet manoma, kad ji tęsis il
gai. m./.orint to. kad šiemet bus nauji Kongreso rinki-, 
mai.. . .

Ne tik Amerikos, o ir viso pasaulio žmonių akys 
nuolat bus nukreiptos į šią Kongreso sesiją todėl, kad 
čia bus svarstyti svarbūs dalykai, naminiai ir tarptau
tiniai dalykai.

Pasaulis šiandien atsidūrė tokioje padėtyje, kad jam 
gręsia pavojus — pavojus būti sunaikintam. Ginklai, 
visokie moksliniai išradimai, — kaip atominės ir hydro
gen i nes bombos, kaip barštinės raketos, — šiandien 
žmoniją galėtų jei ne visiškai sunaikinti, tai labai apnai
kinti, jei prasidėtų karas, jei tos priemonės, tie išradi-, 
mai būtų pavartoti. Iš kitos pusės: jei šių dienų mokslo 
išradimai būtų pavartoti žmonijos gerbūviui kelti, tai. 
neužilgo žmonės susilauktų tokio gražaus gyvenimo, ko
kio niekad nėra buvę, apie kokį tik buvo svajota.

Visa tai ž’noma kiekvienam galvojančiam žmogui. Tai 
žino ir mūsų dalies įstatymų leidėjai — Kongreso na
riai.

Kb reikia, kad pasaulis būtų laimingas, kad nebūtų 
jame naikinamo, kad viskas, ka žmogaus protas išranda, 
būtų sunaudota žmonijos būvio gerinimui?

Reiklia pasitarimų ir susitarimų. Reikia griežtai pa
sisakyti už taikos išlaikymą pasaulyje. Reikia pradėti; 
nusiginkluoti. Reikia pripažinti tą principą: kapitalisti
nis. ir komunistinis pasaul’ai gali ir privalo gyventi tai
koje; tenka pripažinti koegzistencijos principą.

Kas tokiam susitarimui galėtų padaryti pradžią?
Mūsų nuomone, o tai yra pagaliau nuomonė ir dau-; 

gurno pasaulio žmonių, gerą pradžią taikos užtikrinimui, 
galėtų padaryti Amerikos ir Tarybų Sąjungos vyriau-: 
sybių pasitarimai ir susitarimai. Tegu tik tarp Amerikos 
ir Tarybų Sąjungos bus. prieita prie susipratimo, tuo-., 
met ir visame pasaulyje susipratimą bus galima pra-: 
vesti gyvenimam

Taip į tai žiūri pasauko žmonių dauguma. į
Neseniai, pavyzdžiui, George Gallup, American In

stitute for Public Opinion direktorius, pravedė “š; audinį' 
balsavimą” dėl to, ar turėtų įvykti tarp Amerikos ir Ta
rybų Sąjungos (Eisenhowerio ir Chruščiovo) pasitari
mai. Balsavimai buvo pravesti šiuose miestuose: Bonno- 
je, Athenuose, Helsinkiuose, New Delhi, Paryžiuje, Ko- 
penhagene, Vienoje, Washingtone, Chicagoje, Johannes- 
burghe ir Londone. •

Kokius gi razultatus balsavimas parodė?
62 procentai balsavusiųjų pasisakė už Amerikos-Ta- 

rybų Sąjungos viršūnių pasitarimą; 17 procentų — 
prieš, o kiti — sus’laikė.

Vakarų Vokietijos sostinėje, Bonnoje, net 81 pro-’ 
centas balsuotojų pasisakė už pasitarimus 1

Amerikoje vis daugiau ir daugiau balsų kyla už: 
nasitarimus, kuriuose turėtų būti prieita prie susitarimų* 
dėl taikos. •

Naujų Metų proga Tarybų Sąjungos prezidentas; 
VorcšilovasA premjeras Bulganinas, KPCK pirmasis se-į 
kretorius Chruščiovas išsiuntinėjo viso pasaulio vaįs-' 
tybių valdž’oms telegramas, linkint laimės ir taikos pa
saulyje. Tai buvo gražus žestas. 5

Prez. Eisenhoweris atsakė j tai savo telegrama, pa
žadėdamas daryti visa, kad taika 1958 metais būtų iš-* 
laikyta.

Taigi dabar, susirenkant 85-tam Kongresui į sesiją,j 
kiekvieną domina taą ką jis tuo klausimu pasakys? 
Kurią kryptimi jis orientuosis?

Mes, aišku, norime, kad Kongresas darytų visa, 
idant pasaulyje taika būtų išlaikyta. To nori ir visa A-1 
merikos liaudis!

“FLOURISHING LITHUANIA” i

“USSR” — žurnalo pavadinimas. Žurnalą leidžia1 
(anglų kalba) Tarybų Sąjungos ambasada Washingtone.' 
‘•USSR” — labai įdomus žurnalas, gausiai iliustruotas,! 
pilnas įdomių straipsnių. • <

Šių metų “USSR” 1-jame numery Tarybų Lietuvos; 
prezidento Paleckio įdomus straipsnis “Flourishing 
Lithuania”, taipgi ten pat telpa Lietuvos žemėlapio 
braižinys. '

Savo straipsnyje Justas Paleckis paduoda trumpą 
Tarybų Lietuvos istoriją, paskui nurodo, ką Lietuva, 
pradėjusi taryb’nį gyvenimą, pasiekė pramonėje, žem
dirbystėje, moksle ir kultūroje.

Apie Lietuvą Paleckio raštas su dailiomis iliustraci
jomis užima net Šešis didžiulius puslapius. Paveikslų 
yra: iš Vilniaus, iš Šiaulių, iŠ Klaipėdos,‘iš kolūkių. Tel
pa pavienių darb’ninkų paveikslų, taipgi Lietuvos me
niniu kų-šokė jų. Telpa paveikslas ir paties autoriaus.

Straipsnis labai įdomus ir jis padės amerikiečiams 
gėliau pažinti mūsų tėvų kraštą, kuriantį naują, so
cialistinį gyvenimą. j - '
./ ‘ •' ____ 1 • • ____ i

2pusi. Lauvė (Liberty) Antradien., sausio (Jan.) 1958

Skaitytojų
SVARBUS BUS

Kuomet laisviečiai susi
rinks į savo suvažiavimą 
1958 m. sausio 26 d., tai 
padarys svarbų istorinį 
nuosprendį: leisti laikraštį 
dienraščiu ar dvisavatiniu 
lafkrašč’u. Mes, kurie esa
me gyvi ir kalbėjome apie 
įsteigimą Laisvės 1912 me
tais So. Bostone, mes, kurie 
esame istorijos įvykių liu
dytojais ir kalbėjome apie 
“Laisvės” kėlimą iš So. Bos
tono į Brooklyną, ir mes 
esame liudininkais diskusi
jų ir įvykių leisti .“Laisvę” 
dienraščiu, ir tai buvo pa
daryta. Na, ir mes, sulaukę 
seno amžiaus, kalbame apie 
“Laisvės” leidimą du kartus 
į savaitę.

Taip, svarbus įvykis! 
Lietuvoje gyvenantieji tau
tiečiai skaitys mūsų pasisu
kimus ir dedamas pastan
gas palaikyti savo spaudą.

Yes, mes, kurie pasiryžę, 
kad “Laisvė” eitų dienraš
čiu, trokštame, kad eitų ir 
toliau, bet mūsų eilėms re- 
tėjant, pasirodo, kad mūsų 
troškimas nebus galimas ir; 
bus sunku “Laisvę” palai
kyti dienraščiu. Ir šiame 
suvažiavime turėsime dary
ti žingsnius, ne pirmyn, bet 
atgal.

Ir štai faktai, kurių ne
turime slėpti. Mūsų dien
raščio personalo spėkos ei
na žemyn. — kaip redakto-, 
rių, taip technikinių darbi
ninkų. Vienam sus’rgus ar 
visiškai pasitraukus, jų vie
tą užpildyti sunku. Naujų 
spėkų, inteligentijos iš už
sienio neatvyksta. Gal at-, 
vyktų, bet sąlygos nelei
džią. Mūsų spaustuvės dar
bininkų, palyginus su dirb
tuvių darbininkų, algos la
bai mažos. Jie dirba, gali
ma sakyti, pasiaukojusiai. 
Iš senos kartos pralavinti, 
kad spaustuvės darbo, nėra 
taip lengva, ir turime isite- 
myti vieną svarbų dalyką., 
kad ir šiandieną porai 
“Laisvės” darbininkų ko
kiai nelaimei r tikus, dien-. 
rastis negalėtų išeiti.

Toliau. Gavimas naujų 
skaitytojų nėra lengvas 
darbas, ir tai visvien yra 
žinoma. Seniau vienam 
skaitytojui pasitraukus ar 
mirus, buvo lengva kitą 
gauti. Dabar dėlei kokių ap
linkybių ska’tytoias nusto
ja skaitęs, ar mirė, ir sunku 
jo vieton kitą gauti.

Pavyzdžiui, kad ir šiame 
vajuje. Pavartojau sekamą 
būdą: Parašiau po laiškutį 
žinomiems pažangiečiams, 
kad re’kia plėsti “Laisvės” 
ribas, užrašyti savo gimi
nėms dienraštį į Lietuvą. 
Rezultatai prasti. Atsaky
mas, kad Lietuvos žmonės 
turi savo spaudą ir jiems 
Amerikos laikraščiai nėra 
reikalingi. Aišku, tai klai
dingas nusistatymas, bet! 
taip yra ir tokį atsakymą 
gavau. .Gi mūsų eilės smar
kiai retėja. Mes matome, 
!kad per paskutinius keletą 
metų sukėlėme reikalingą 
kvotą laikraščio palaiky
mui, bet kyla klausimas,, ar 
ištesėsime taip ilgai?

Na, ir nepadarykime 
’klaidos, kokią padarėme, 
parduodami seną “Laisvės” 
pamą ir pirkdami milžiną, 
kurio išlaikyti, spėkom retė- 
jant, negalime, turėkime 
mintyje, kad ant čiagimių 
pasitikėti su didele parama 
nėra vilties. Jų paramos nė- 
rra didžiajam namui ir dien
raščiui. Nesitikiu,. kad ją 
..turėsime ir, jeigu kitą, ma
žesnį namą ; nusipirksime. 
Bet pirkti kitą ’ mažesnį

balsai Laisves
NUOSPRENDIS

namą, kad turėti pastogę 
ir spaustuvę, būtinai rei
kia. Tačiau, apsirubežiuo- 
kime su savomis spėkomis, 
senąja karta. Būkime vie
ningi, ir diskusuokime da
lykus nuosekliai, nesikarš-. 
čiuodami.

Yes, tai skaudus mūsų 
posūkis. ■ Atminkime, kad 
dabartiniu laiku mes, reng
dami parengimus, daugu
ma atvejų, plakatų nespau
sdiname. Mes savus paren
gimus išgarsiname per 
dienraštį. Ir leisdami du sy
kius per savaitę, iau netu
rėsime to ginklo. Nepasiek
sime taip gerai savo skaity
toją, kaip dabar..

Ir aš pilnai sutinku, kad 
dukart savaitnio prenume
rata pasiliktų ta pati — 
$10. Aš esu optimistiškas. 
Mūsų redaktoriai, matomai, 
kreinia svarbų dėmėsi į į- 
vykius Lietuvoje ir Lietu
vos ra'ytoių raštus. Nesa
kau, kad Lietuvos rašytojų 
raštai nėra svarbūs, bet jų 
mūsų amerikiečių, spaudoje 
per daug, ir kartais pralei
džiami svarbūs įvykiai iš 
šios šalies gyvenimo.^

Pavyzdžiui, gal skaityto
jai patėmyjo, gal ir nepatė- 
myjo, bet mano dėmesį at
kreipė dabart’nis “Laisvės” 
pirmas puslapis. Žinios 
trumpos ir svarbios, ir tuo 
pačiu kartu patraukian
čios, ir daugiau žinome, 
kas pasaulyje įvyksta. Gal 
redaktorius pasikeitė, gal 
tas pats, bet tai svarbus po- 
sūk’s ir reikia sute’ktį pa
garbą tam, kuris rašo.

Well, aš paliečiau tuos 
dalykus todėl, kad per dau
gelį metų dėį darbo sąlvgų 
suvažiavime negaliu daly
vauti, negaįiu kartu su vi
sais šėrininkais dalykus dis- 
kusuoti, pasidalinti minti
mis. Todėl aš stoju, kad ki
tos mums, išeities nėra, kad, 
įžvelgdami prieš šėrinin- 
kų suvažiavimą dalykus vi-; 
sapusiškai, prieitume vie
nos bendros minties —leis-' 
ti “Laisvę” dukart savaiti
niu. '

Prie užbaigos norisi pri
minti, kad mums sens
tant ir akys jau netain nuo- 
š’rdžiai tarnauta.' Aš esu 
įsitikinęs, kad ilgas skaity
mas pavargina nervus. Or-' 
ganizmui slipnėjant, viskas 
eina žemyn. A. Matulis

MANO NUOMONĖ
Mano nuomonė dėl P. Buk

ino iškelto sumanymo kas 
link Laisvės leidimo. Jis 
siūlo leisti Laisvę du kartu 
per savaitę už tą pačią pre
numeratą. Geras sumany
mas, nors labai gaila būtų 
atsiskirti su dieni* a š č i u . 
Bet nieko nepadarysime', 
nes dabartiniais laikais 
mums du dienraščiu išlaiky
ti yra sunku. O gal geriau 
būtų leisti vieną kartą į sa
vaitę ir pigesne prenume
rata?

Man, dažnai einant pas 
žmones su Laisvės reikalais, 
tenka su jais pasikalbėti. 
Dauguma sakosi norį sa
vaitraščio ir pigesnės pre
numeratos. Mūsų žmonės 
yra seno amžiaus ir jiems 
sunku išsiversti su ta “al- 
mužna,” kurią gauna.

Aš galvoju ir net negalių, 
įsivaizduoti, kaip mums bū
tų s u n k !u atprasti nuo 
dienraščio. Bet, atrodo-, tu
rėsime Laisvę / suretinti, o 
bandyti Vilnį išlaikyti dien
raščiu. Tam dėsime visas 
pastangas.

>8. Penkauskas, 
Lawrence/ Mass.

klausiniu
“LAISVĖ” IR JOS 

ATEITIS ,
, Kadangi “Laisvė” ir vėl 
rengiasi kraustytis, nors 
dar nežino kur; kadangi ir 
vėl teks išleisti tūkstančius 
dolerių, o tas jau ir taip 
sunkią jos padėtį dar labiau 
■apsunkins, tai ir tenka šiuo 
reikalu susirūpinti visiems 
laisviečiams. Tad aš, pasi
kalbėjęs su keletu gerų lais- 
viečių, noriu išreikšti ir sa
vo ir anų, su kuriais kalbė
jausi, šiuo reikalu nuomo
nę. Bet kad kalbėti apie 
dabartinę “Laisvės” padėtį 
ir jos ateitį, tai nebus pro 
šalį prisiminti ir praeitį, ir 
tas klaidas, kurias laisvie
čiai padarė išsikraustydami 
iš Williamsburgo į Rich
mond Hi’lli. ♦- •

Nukrausiant “Laisvę” iš 
lietuvių centro Williams
burgo į Richmond Hillį, tik
rai buvo padalyta stambi 
klaida, kuri nualino “Lais
vę” finansiškai. “Laisvė” 
pergyveno tuos visus geruo
sius augimo ir bujojimo lai
kus ant Lorimer St., ir buvo 
gerai ir išsiteko. Bet kada 
“Laisvei” ateities perspek
tyvos jau buvo matomos,! 
kad negerės, bet priešingai, 
tai tada nekurie laisviečiai 
užsigeidė didelės vietos ir 
brangaus namo, neatsižvel
giant į lyTdieną. O dar blo
giau, tai kad leidosi prikal
bėti kokiems ten agentė- 
liams (vardų neminėsiu), 
kuriems “Laisvės” ateitis 
nei jos gerovė nerūpėjo, o 
tik jų pačių kišene —- kad 
pasiimti gerų komisą už na-, 
mo pardavimą. Ir šiandien 
mes gerai žinom, kaip dėl to 
atsiėjo panešti dideles iš
laidas, kad nuolatos prisiėjo 
šauktis prie gerų lai šviečiu 
finansinės paramos. ' Na, o 
tų gerų laisviečių gretos re
tėjo ir retėja, o kartu ir jų 
kišeniai ištuštėjo. Nes se
ni žmonės, gyvendami iš tos 
skrumnos senatvės pensijos, 
neišg*ali perdaug būt duos- 
nūs, nes nėra iš ko. Tai ir 
buvo viena didelė ‘ klaida, 
kurią šiandien, be abejonės, 
kiekvienas mato, tik pervėlu 
jau atitaisyti.

Dabar kitas klausimas: 
ar “Laisvę” palaikyti dien
raščiu, ar tik padaryti du
kart savaitiniu? Beveik jau 
netenka abejoti, kad “Lais
vė” turės patapti dukart sa
vaitiniu. Bet kaip su jos 
formatu? Ar tik keturių 
puslapių, kaip dabar, ar 
padauginti puslapius. Drg. 
Buknys sako: dukart į sa
vaitę ir palikti tą pačią pre
numeratos kainą. Tai ir vėl 
būtų klaida. Aš jau nuo 
dviejų skaiytojų išgirdau, 
kad jei “Laisvė” išeidinės 
tik du kartus savaitėj, ketu
rių puslapių ir bus palikta 
ta pati prenumeratos kaina, 
tai jie “Laisvės” daugiau 
neprenumeruos. Taigi, jei 
“Laisvė” išeidinės tik du 
kartus savaitėj, tai būtinai 
turėtų būt šešių puslapių, 
o kai kada ir aštuonių. Tai 
tokia mano ir kitų skaity
tojų nuomonė.

Taipgi ir turinys “Lais
vės” irgi turėtų būti .< dau
giau paįvairintas. Gerąi, 
kad drg. D. M. Šolomskas 
sugrįžo redakcijon dirbti ir 
vėl parašo įvairumų, kas 
skaitytojams patinka. Bet
gi aš tuo patim kartu pa
tyriau, kad , skaitytojai la
bai nemyli tų nereikšmingų 
tęsinių, arba, kaip vienas 
pavadino, “visų šventų lita
nijų.”

Vienok, tie patys skaityto
jai labai myli skaityti “Par
duotas k vasaras’* ir kitas 
panašias apysakas*romanus 

ir labaidaukia “Laisvės” at
einant. Į tai redakcijos šta
bas irgi turėtų kreipti dau
giau domės riešai, kas pa
tinka tam, kas rašo, bet kas 
patinka skaitytojams skai
tyti.

Tai tokia nuomonė ųiaž- 
daug daugelio mūsų miesto 
skaitytojų, o ne mano vieno.

Senas Laisvietis

dviejų preso spaudimų, 
dviejų ekspedicijų ir dviejų 
vežimų į pastą, — reikėtų 
tik vieno į savaitę, jau ne
kalbant apie redakcijos ir 
administracijos palengvini
mą.

Kaip sakiau, jeigu prisieis 
keltis, tai būtų geriausia, 
kad Laisvė pataptų savait
raščiu ir išeitų apie vidurį 
savaitės, o su kaina tai 
man neapeina, kokia ji bus, 
aš pilnai su ja sutiksiu. Tik 
linkiu visiems skaityto
jams ir dienraščio štabui, 
kad, kaip visuomet harmo
ningai vedė-tvarkė laikraš
čio reikalus^, kad ir šį sykį 
garbingai pravestume.

Jaunutis

LAI BŪNA “LAISVĖ” 
SAVAITRAŠTIS

Tai ir vėl prieš mus stovi 
rimtas ir su didelėmis iš
laidomis surištas Laisvės 
išleidimo klausimas. Kiek 
iš P. Buknio pranešimo ga
lima buvo suprasti, tai teks 
paširinkti vieną iš dviejų: 
leisti dukart savaitėj, ar tik 
vieną kartą. ,

Atsižvelgiant į senosios 
kartos retėjimą ir likusiems 
einant senyn, taipgi į Lais
vės persikėlimo į kitą vietą 
išlaidas bei stoką lavintų 
darbininkų pačios spaustu
vės darbuose, kalbėti apie 
Laisvės išlaikymą dienraš
čiai jdu būtą tik bereikalin
gas^ laiko eilcvojinuis.

Jeigu jau visos aplinkybės 
rodo, kad Laisvės nepajėgsi
me išlaikyti dienraščiu, tai 
tenka pasirinktų ar Laisvę, 
leisime dukart savaitėj po 
keturis puslapius, ar kartą 
į savaitę 8 puslapių?

Šiek tiek nusimanydamas 
apie laikraščio prirenglmą; 
spaudai, margiu, kad tai liū
tų pastovesnis ir mažiau 
išlaidų . reikalaujantis sa
vaitraščio išleidimas. Dusyk, 
išleidimas reikalauja dviejų 
prirengimų spaudai, kaip! 
tai: sulaužymo į formas, su
dėjimo į presą ir dviejų eks- 
pedicijų-išsiuntinėjimu. Sa
vaitraštis reikalauja tik vie
no prirengimo, o skaitytojai 
gaus tiek pat skaitymo fiš 
'8-nių puslapių savaitraščio.;

Savaitraščio įtalpą kiek 
suglaudžiant, padarant tu
riningesne, o Vilnį išlaiky
dami dienraščiu, mūsų jau 
pusėtinai mirties apgenėto 
judėjimo spauda taptų pa
stovesnė, mažiau paramos 
reikalaujanti ir patenkintų: 
skaitytojus.

Daugiau šiuo tai’pu neiš
tesėdamas, sveikinu Laisvės 
d ai Įninku suvažiavim a nors 
su penkine ir liekuosi lauk
damas suvažiavimo zidžio.

Senas Vincas

DIENRAŠČIO LAISVĖS 
' ATEITIS

Dienraščio administrato
rius P. Buknys ir A. Bimba, 
praneša skaitytojams, jog 
turės būti pasikeitimas, ir 
prašo skaitytojų pareikšti 
savo nuomonę. Bet kažin 
kodėl taip suvėlavo? Rodosi, 
tos pakaitos jiems seniai bu
vo žinomos. Kas liečia So. 
Bostoną, tai, kaip visuomet 
prieš dienraščio suvažiavi
mą, mes turime tradicinį 
banketą, taip ir šį sykį turė
sime ir bandysime jame iš
reikšti savo nuomones.

Dabar mano nuomonė kas 
link pasikeitimo. Jeigu rei
kės pakeisti, o nėra abejo
nės, kad reikės, atsižvel
giant į dabartinį dienraščio 
štabą ir jo amžių. Už metų 
kitų kuone visi,pensininkai 
ir visas laikraščio leidimas 
atsidurs dar blogesnėj pa
dėty negu dabar.

Pagal administratoriaus 
planą (jeigu bus pasikeiti
mas), Laisvė turėtų išeiti 
dabartinio formato du sy
kius į savaitę ta. pačia kai
na. Reiškia, mes, skaityto
jai, gautume aštuonis pus
lapius kas savaitė pasiskai
tyti.' Man rodosi, kad kuone 
du sykiu pigiau atsieitų, 
jęigu minėtus aštuonis pus
lapius ' skaitytojas . gautų 
vieną sykį < į savaitę. Vietoj

TENKA TARTI ŽODĮ 
“LAISVĖS” REIKALU

i

Brangūs Laisvės leidėjai:
Pirma, malonėkit pratęst 

Laisves vajų dar vieną mė
nesį ilgiau, visą sausio me
nes dėl to, kad senesnių 
žmonių pensijos ir socialinė 
apdrauda yra gaunama po 
pirmos dienos mėnesio — 
apie į savaitę laiko.

Antra, draugas P. Buk
nys pasiūlė, kad Laisvė bū
dų leidžiama dusyk į savai
tę. Tai būtų labai neprak
tiška,—viena, menševikams 
būtų perdaug ant liežuvio, 
antra, kokiu būdu būtų ga
lima daugiau raštų sutal
pinti, negu į penkias laidas?

Aš turiu keturis skaityto
jus. ątsinaujint Laisvę ir 
vieną Keleivio skaitytoją, 
kurie sako, kad jei Laisvė 
bus leidžiama dusyk į savai
tę, tai verčiau norime Vil
nies.

Trečia, sykį buvo pasiūly
ta, kad Laisvė ir Vilnis bū
tų suvienytos. Mano nuomo
ne ii’gi tokia pat. Būtų dau
giau spėkų ir nebūtų tokių 
didėlių morgičhį, būtų ge
resnė atspirtis.

Ketvirta, daugeliui pa
tinka Liaudies Balso forma
tas; lauke skaitant/ vėjas 
lapų nedrasko, ‘

Dar sykį, mano nuomone, 
turetum^ visi vienytį; visų 
tikslas tas pats, idėjos tos 
pačios. Juk panašiai kor- 
Įjoracįjos ir komp a n į jos 
jungiasi į didesnes spėkaį

Su geriausiais linkėjimais !
Jonas Smalenskas 

Miami, Fla. '

NASHVIEČIO NUOMONĖ
Dear .Sir:

. In response to the Lais
ve’s appeal for opinions 
from its readers as to its 
future course, I would like 
to suggest negotiating with 
the Vilnis of Chicago for 
possible merging. "

Even for the -Catholic 
Lithuanians there is; but 
one the Darbininkas. -It is 
my view that the liberal- 
minded Lithuanian speak
ing iiopulation mi^Ht be 
better served by orte-“strong 
newspaper, rather than by 
two impoverished ones with 
scanty facilities.

It appeared to nie, i even 
at the time it happened, 
that the Laisvė Boūrd of 
Directors took unwise ac
tion in purchasing its pres
ent larger headquarters, it 
must have been evident that 
the nuniber of subscribers 
would decrease with time as 
fewer, of the older genera
tion remain. The result^ in
evitably, would be a reduced 
income. ,

Please add my best wish- 
‘es to those of your many 
other readers for success
fully effecting decisions for 
a satisfactory, future, k. A

v ‘ - • •' - , • V • **

, Yours truly;5. • ■ - ■>.
Waiiam P:-Walent



Jonas Kaškaitis

MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo, kovingi keliai

PRANAS BALEVIČIUS
Mus Balevičius Pranas apleido— 

Gabus muzikas buvo smalsus:
Tai matyt iš jo mostų ir veido, 

Kai jis daužė piano garsus...
Komponavo rapsodiją, dainą, —

Jis lydėjo skambiai pianu
Dainininką estradoje žvainą:

Ir žiūrėt ir klausyt malonu.
Tik didžiulė jam buvo nelaimė —

Ir pražudė ji vyrą visai, —
Kažkaip viskas įvyko savaime, 

Ir nutilo piano garsai...
Gaila muziko: dingo pirm laiko—

Suvaldyt negalėjo savęs,..
Kūriniai šviesų vardą palaiko:

Su mumis dar ilgai jie stovės.

Ir ne vieną primargino lapą, 
Prisiminęs gimtąsias vagas . . .

Mūs’ Bijūnas—mūs’ Jonas Vilkelis—
Pastabus, patyrus, pakantus:

Svieto pereigos pereitas kelias — 
Po kriaušingus sukiojos krantus...

Jis “gyvenimo sūkurius” kūrė —
Savo pereito vargo takus:

Kur angliakasio švietė kepurė,
Kur griuvimas, sprogimas smarkus

Iš tėvynės atskrido Dagilis —
Iš šilelio sakingo Genys:

Liaudies dainą širdingai pamilęs,
Ir savas daineles sumanys.

Ir sumanė ir dėstė, eiliavo
Jautrius lyriškus sielos balsus— 

Kaip “džiaugsmus”, taip “silvartus’ 
4 savo,

Ir skaitai, žiūrinėji smalsus...
Ten pat Ignas Klevinskas pritapo,

Virkdė lyros švelniąsias stygas:

SENAS VINCAS-JAKŠTYS
Senas Vincas su plunksna atverčia

Šiurpulingus mūs’ būklės vaizdus:
Darbininkų, vergų tamsią kerčią, 

Kur ir duonos kriaukšlelis gardus...
Daug vaizdų daugiaspalvių atskleidė

Mūs rašytojas Vincas Jakštys:
Verpetingo gyvenimo veidą, 

Mūsų brolis sužiuręs skaitys.. .
Jis—poetas jautrioj savo sieloj —

Įspūdingų sukūrė eilių:
Jas skaitai — ir šviesu tau ir miela

Nuo vaizdingų minčių ir gilių...
Drauge Vincai, apsišaukei Senas,

Bet tebėr tavo siela jauna!
Lai gyvuoja kūrybinis menas —

Tie vaizdai ir širdinga daina!
1957. IX. 15

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
(Tąsa)

Pagaliau ištempem suardę ir pa
čią lovą, plikinom ją karštu vandeniu, 
džiovinom saulėje. O paskui dar reikėjo 
išgraibyti voratinklius troboj, uždangs- 
čius visus langus, išvaikyti muses, ap
trinti sienas šlapia mazgote, brūkštelti 
šluota lubas ir krosnį, ir ant krosnies, 
kadangi visur buvo kas nors likę nuo se
nio ir dabar niekam nebereikalingo. O 
kai jau viskas buvo padaryta ir senojo 
Dirdos kvapo beveik nebesuuodei niekur, 
ėmėm tada barstyti smėliu trobos aslą ir 
priemenę, prieslenkštį ir visą kiemą, iki 
pat vartų. O šitai padarę, tempėm iš 
kaimynų suskolintus stalus, statėm juos 
troboj visais pasieniais, apstatinėjom us- 

'ianėliais, nedažytomis taburetėmis, vis 
taikydami, kaip daugiau žmonių čia su
sodinus, kadangi šeimininkės buvo pasa
kyta išvažiuojant:

—Spauskit kiekvieną sprindį, kad nie
kas nepaliktų man už durų.

Šuravom, plušėjom taip, kad pasikeitė 
visas kiemas ir visi namai, žibėjo, tvis
kėjo viskas lyg Velykų rytą. Tarytum nė 
negyveno čia niekuomet joks senis Dir- 
da ir tarytum nebuvo čia jokių barnių 
nei riksmo, o tik šventvakaris per visus 
metus, ir nieko daugiau. Moterėlės, bai
gusios valymą, pačios apsiprausė, ap- 
glostė plaukus, pasirišo baltas skareles; 
persijuosę priekyštėmis ir susėdo abi pa
vėnėje: pailsėti ir laukti laidotuvininkų. 
Tik Saladieneį ilsėtis nebuvo kada. Ap
rėkusi visus, surikiavusi mūsų darbų da
lį, pasiraitę ji savo galingas, veik rąsto 
storumo rankas, susmaukė ant pakaušio 

x plaukus po skarele ir griebėsi savosios 
darbų dalies. Triukšmingai traukė iš 

* krosnies pyragus: putnius, išsivėpusio- 
mis ant šonų žiauberėmis, tvoskiančius 
karščiu ir kvepiančius taip, kad tik pa
uostyk — ir sotus, ir kramtyt nereikia. 
O išlupusi juos,, tuoj-grūdo krosnin nau
jus glebius malkų, vėl kūrė, ruošė laitą 

. naujoms bandelėms, kepsniams, skardi
nėms su kiauliena, kimšta žąsim ir kapo
ta višta, varškėčiais su gvazdikėliais ir 
paplotėliais su cinamonu, su tarkuoto im- 
bero barstalu... Krosnis įkaitu kone rau
donai — neprieisi, neprisiliesi, šnypščia 
iš tolo. O pati Saladienė šuravo liepsnos 
atošvaistuose lyg kokia raganų karalienė, 
bildėjo ir poškėjo, pati nė kiek ne vėsės- 

. nė už krosnį, visa sukvipusi taukų čirs- 
kalais ir sviesto tirpiniu, degintu cukrum 
'ir vąnilija, ir dar. visokiausiais kvapais, 
saldžiais ir saldyrūgščiais, ir tokiais, ku
rių nei sugausi nosimi, nei išvardinsi 
kalboj. Kamaroj ir maltuvėj jau kėksojo 
kalnai visokiausių valgių, o Saladienė vis 
nešė ištisas stirtas .naujų: vertė, krovė, 
dėliojo ir vis: žvelgė į kelią, prisidengusi 
ranka akis, bag negrįžta laidotuvininkai.

—Kad suspėjus laiku,-—pūkštė ji. — 
^Per mane dar niekas gėdos neturėjo, ne

3 pusi.: Laisvė (Liberty) Antradien., sausio

gi dabar prileis viešpats?
Pirmosios pasirodo šeimininkė su Sa- 

liamute. Nors užputusiom nuo ašarų a- 
kim, bet jau užmiršusios senį ir laido
tuves. Nė nepersisegusios sijonų, puolė 
žiūrėt, kaip viskas paruošta, ar vietoj 
padėta, kas gerai nukepta, o kas pri
skrudinta, ir vis kartojo:

— Kad jau be gėdos, kad be padyviji
mo!

Netrukus ėmė griūti ir laidotuvinin
kai: savojo, kaimo ir tolimi giminės, 
kviesti ir nekviesti. Sušilę, suplūkę, bet 
pažvalėję ir jau alkani lyg vilkai. Visi 
trys broliai, Saliamutė ii* šeimininkė 
skubėjo sodinti svečius už stalų, atidžiai 
žiūrėjo, kad, neduok dieve, koks kampi
ninkas nepakliūtų krikštasuolėn, kur 
plačialaukių ir paties klebono vieta, ar
ba vėl koks plačiakiemis nebūtų paso
dintas padury, prie slenksčio, kur so
dinami trobelninkai ir kitokie ožkamil- 
žiai. Kalbų paskui neatsiklausysi keliose 
parapijose! Nemažai bėdos buvo ir su 
viduriniaisiais, pusvalakiais visokiais: 
kiekvienas jų lindo arčiau krikštasuolės, 
sukosi šonu nuo kampininkų, ir visi jau
tėsi nuskriausti, ne vietoj pasodinti, ne
pagerbti pagal turimą žemę ir karvių 
bandą, sėdėjo surauktomis nosimis, 
žvairakiuodami viens į kitą. Devyni pra
kaitai išpylė senąją šeimin’nkę, kol šiaip 
taip nuglostė kiekvieną, sutaisė visus 
už stalų. Saladienė ėmė nešti garuojan
čius dubenis su kiauliena ir dešrom, kro
vė kupetas raikytos duonos, pjaustyto 
pyrago, kapoto sūrio. Kazimieras trink
telėjo dugnu butelį, užgėrė nuo krašto 
pirmąjį svečią. Atskubėjo Liauška su 
putojančio alaus ąsačiu.

Ir prasidėjo!
Kol maldė svečiai pirmąjį kirminą, tai 

tik barškėjo lėkštės, žvangėjo peiliai, 
trinkteldavo dugnu išgerta stiklinė, pa
sigirsdavo v’enas kitas žodis, bet ir tai 
senosios arba Kazimiero pasakytas:

— Valgykit, sveteliai, nepasididžiuo
kit.

Bet Liauška vis dažniau ėmė bėgioti 
su alum, nešdamas rankose jau nebe 
vieną, o du ąsočius. Kazimieras pastatė 
dar vieną butelį ir dar vieną, ir dar. . . 
Sušnaro kalbos aplink stalus, ėmė plieks- 
tis svečių skruostai, sužibėjo akys. Ki
tas įsiūžęs jau mėgino dainą patraukt, 
tiktai kitų sudraustas laikėsi, nors aiš
kiai buvo-matyt, kad neišsilaikys, kad 
alus prašnekins ir jį, ir kitus. Moterys 
skubėjo imti giesmynus. į rankas, ragino 
vyrus pereiti nuo linksmybių prie die
vo. Bet jos pačios nepraleido stiklinės 
su putoiančiu alum, kita ir taurelę iš
lenkė. 1 Sėdėjo tad dabar pražydusios lyg 
bijūnai, daug meiliau žvelgdamos į nau
jai pripildytą stiklinę, negu į giesmyną, 
ir ne tiktai siurbė pačios, bet dar atkiš
davo vaikams — “nuo1 šunvočių” ir kitų 
negalių. *

(Bus daugiau)
(Jan.) 7, 1958 , ■ , .

Ką matėme ir girdėjome 
Tarybų Lietuvoje

Rašo Juozas Lesevičius /
Ar yra nepasitenkinimo 

Lietuvoje?
Dauguma klausia: o kaip 

žmonės Lietuvoje, ■— ar vi
si patenkinti? Kiti dar pri
deda: aš gavau laišką nuo 
savo giminės ar nuo tokio 
bei kitokio, ir štai, ve, skun
džiasi, nepatenkintas ar ne-; 
patenkinta savo gyvenimu.

Būtų neteisinga atsakyti, 
kad visi patenkinti. Yra ne
pasitenkinimo, skundų, 2ur- 
zėjimo. Ir tai visai natūra
lu. Klaida būtų manyti, kad 
to nėra, bet dar didesnė 
klaida būtų, jei, mostelėję 
ranka, susidarytumėm są
voka, kad ten iš tikrųjų jau 
taip bloga. Panagrinėkime 
skundus ir tas sąlygas., iš 
kurių jie išplaukia.

Pirmiausia, nors tai yra 
menkniekis, bet vistiek rei
kia paminėti, kad yra žmo
nių, kaip visur, taip ir ten, įi net pranašavo jų greitą 
kurie niekad nepatenkinti, 
nežiūrint, ką tu jam duosi. 
Nors tokių nedaug, bet jų 
yra ir Lietuvoje. ' ' -

Antra, dar yra atsilikusių 
tokių, kurie seniau, buržua
zinės Lietuvos laikais, 'bu
vę stambūs ūkininkai - dva
rininkai, aukšti valdininkai, 
gyveno' geriau, ir dabar,' 
aišku, jie nepatenkinti. Ži
noma, ne visi ir jie lieja 
ašaras dėl praeities. Kai kuJ 
kurie iš jų, ypač profesiona
lai, supranta, kad atėjo pa
baiga tų laikų — vieniems 
ponauti, kitiem^ vergauti, ir 
prisitaikę prie sąlygų nuo
širdžiai atlieka jiems paves
tas pareigas ar savo darbą. 
Bet kiti dirba, kad neturi 
kitokios išeities. Jie ir pra-, 
lieja daugiausiai ašarų dėl 
praeities. Ir ar gali tikėtis' 
ko nors daugiau iš jų? Buvo 
ponai, laikė tarnus ir tar
naites, o dabar patiems rei
kia užsidirbti duoną ir ne 
skirtingiau kaip 
darbininkai; o prie to,

nes kaskart daugia/i ir dau

giau pradeda įsisąmoninti, 
kad jų gyvenimo gerbūvio 
gerėjimas priklauso nuo jų 
pačių darbo. Pavyzdžių da
bar Lietuvoje yra jau už
tektinai, kad kas dirba, tai 
ir gerai gyvena.

Trečia ir vyriausia, tai 
mes visi gerai žinome, kad 
kiekvienas naujas daiktas, 
nežiūrint kaip jis būtų ge
ras ir naudingas, turi sun
kiai nugalėti senąjį, giliai 
įsišaknėjusį daiktą. Ir tai 
kiekvienoje gyvenimo šako
je.

Mes, augdami Lietuvoje, 
girdėjome iš senesnių pa
sakojant, o kai kurie iš mū
sų dar ir patys atsimename, 
kad senaisiais laikais vals
tiečiai ženię ardavo su medi
ne žagre. Pasirodžius gele
žiniams plūgams, nelengvai 
jie artojų buvo priimti. Ki-

visi kiti 
dar 

reikia atlikti ir namu ruo
šos darbus, nes pigių, pus-? 
vergių tarnaičių daugiau 
jau negali laikyti.

O tokių, ypatingai buvu-. 
siu aukštų valdininkų, yra 
pasilikusių ir dabar dirba, 
dar gana daug Lietuvoje. 
Mums teko susitikti ir kal
bėtis su jais. Nieko dau
giau, kaip tik pagiežą Įięja 
prieš Tarybų Lietuvą. Ne
žiūrint jų opozicijos prieš 
tarybinę Lietuvą, jei jokio 
kriminalinio prasiženg i m o’ 
nėra atlikę, arba už mažes
nius nusikaltimus nors ir 
buvo teismo nubausti, bet 
dabar amnestuoti., jie yra. 
laisvi " ir kiekvienas savo 
specialybėje dirba darbą. 
O kad nepasiliktų per daug 
neskaitlingoje mažu m o j e , 
ką jie aiškiai .mato, jie iš
naudoja esamųjų Sąlygų vi
sus tnikumus paneigimui 
taip mažiau susipratusių 
žmonių visuomeniniu atsie- 
kimų, kad ir šie su jais de
juotų. Juo labiau jie bando 
.tokius žmones, ypač kaime, 
atkalbėti nuą darbo (ir, rei
kia pasakyti, su tam tikru 
laikinu pasisekimu), kad 
jie nedirbtų,, arba kuo ma
žiausiai d i r.bt ų. 0 kada 
žmonės, kurie jų paklauso,’ 
nedirba ar mažai dirba, aiš
ku, ir jų kasdieninio gyvę-i 
nimo lygmala nekyla. Tūpi 
buvusieji buržuazinių laikų; 
poneliai bent laikinai pasi
tenkina, kad . ne jie viėni, 
bet ir kiti žmonės" “vargs
ta.” Prie to, jie dar tikisi 
stebuklų , r— kad kada (nors 
jiems užtekės saulė i,š yaką- 
*rų. j Bet ši jų dūvat'su Ičlek- 
viena diena 1 siaurėja, • žnao-

galą, su įsitikinimu, kad 
plūgas . niekad negalės pa
keisti medinės ‘ žagrės. O 
v ištik pakeitė, bet ne be pa
sipriešinimo.

Arba paimkime pavyzdį ir 
čia, Šiaurinės A m e r i k o s 
kontinente. Kada pasirodė 
pinnas automobilis, žmonės 
šaukė: “laikykitės arklių.” 
Ir tos nuomonės žmonės lai
kėsi gana ilgai. O spaudos 
paklaustas, tų laikų žymu
sis h u m o r i s t a s Robert 
Benchley, ką jis mano apie 
tą žmonių nuomonę ir auto
mobilius, rimtai a t s a k ė : 
“Jie niekad nepakeis ark
lių!” Betgi pakeitė.

Paimkime net mažesnį 
dalyką, ką man pačiam te
ko girdėti iš lietuvių, gyve
nančių Kanadoje. Pav., na
mą šildant šildymo sistema 
(furnace), k u r i ą reikėjo 
kūrenti anglimis, pakeitus 
gązu, tuojau gimė nusi
skundimų: “gazu patogiau, 
mažiau darbo, bet nepaly
ginsi apšildymo anglimis.” 
Kitaip kalba, kai priprato 
prie šildymo gazu. Tik da
bai’ įvertina jo patogumą 
ir patenkinti apšildymu. 
Paimkime dar mažesnį da
lyką. Pas mus dauguma lie
tuvių yra namų savinin
kais. Patys juos dažo. Nau-" 
dodavo šepečius dažymui. . 
Atsirado roleliai, kuriais ■ 
daug lengviau, patogiau ir' 
greičiau dažyti. Bet ar visi; 
juos lengvai priėmė? Kai 
kurie per kelis metus spyrė
si, kad “šepečiu dažydamas 
vistik geresnį darbą pada
rai,” kol pagaliau įsitikino, 
kad su roleliu lengviau 
dirbti, daug daugiau laiko 
sutaupai, o darbas visvien 
toks pat geras..

Tokių pavyzdžių gali pri
rinkti tiek ir šitiek. Kas ki
ta su jaunais žmonėmis. 
Kurie gimė plūgo gadynėje, 
jie medinės žagrės nė į ran
kas neimtų—-tik nusijuoktų. 
Pradėjęs važinėti automobi
liu, . jis jau nevažiuos ark
liais. $iįd^s namą gazu, jei 
galės išvėngti, jis jau ne
grįš prie anglies. Nuo pra
džių maliavojęs :sų i'Oleliu, 
jis ir nemokės šepečio nau
doti. 1 Bet senesnis žmogus, 
jei ne bent gerai apsiskaitęs 
ir labai linkęs, pasiduoti pa
žangai; jam nėra lengva . ir 
net sunku: suspėti ' žygiuoti 
su nauju gyvenimu — bet 
kurioje jo šakoje.
, (Bus daugiau)

VVashingtofta^. — Aiųeti* 
kos mokslininkai užrekpy- 
dayo, kad Tarybų Sąjunga 
vėl, bandė atominę jėgą Si- 
bire. “'.Z7' '• ^.7 •

Aiųeri

Norwood, Mass, h
. Lapkričio 23 d. staiga mirė 

Elžbieta Jasiukėnieriienė. Ji 
mirė sulaukusi , 80 metų am
žiaus. Paliko dideliame nuliū
dime savo dukrą Olgą, ‘.žentą 
A. Zarubą, sūnų P. Jasiukė-i 
na, jo žmoną Milę, dvi anū
kes, vienos anūkes vyrą Wil
bur Lee Cartwright, ir vieną' 
proanūką, taip pat nemažai 
giminių artimų draugų ir 
draugių.

Velionė buvo pašarvota 
Paul H. Kraw Funeral Home, 
Norwood. Jos grabas skendė
jo gyvų gėlių vainikuose, ku
rie buvo sunešti nuox giminių, 
artimų draugų, draugių ir 
draugijų. '

Buvo palaidota (lapkričio 
26 d., 2 vai. po pietų, Nor- 
woodo Highland kapinėse. 
Nors tai buvo darbo diena, 
vienok daug žmonių buvo su
važiavę palydėti į kapines. 
Prie kapo S. Rainard pasakė 
trumpą prakalbėlę, kuri 'buvo 
pritaikyta velionės paskuti-' 
niam atsisveikinimui.

Palydovai buvo paprašyti jį’ 
A.L.P. Klubą užkandžių.

Velionės E. Jasiukėnienės’ 
\yras Jokūbas Jasiukėnas mi-- 
lė 1931 m.

Iš Lietuvos Jasiukūnai paė
jo >iš'Satkūnų kaimo nuo Rir-- 
ž ų. (Į "šią šalį atvyko 1914 m. •• 

•— j So. Bostoną. 1916 metais 
persikėlė gyventi į Norwoo- 
dą. Čia ir baigė savo gyveni
mo dienas.

Reiškiu širdingą užuojautą 
A. IZarubų ir P. Jasiukenų 
šeimynoms.

O [tau, drauge E. Jasiukė- 
niene, lai būna lengva šios ša
kes žemelė ramiai ilsėtis!

, M. Uždavinis

Prūseiką Kodėl praleista, ne
galiu suprasti.

Negerai, kad mūsų rašejai 
patys agituoja už tokius pa
rengimus ir patys į juos nesi
lanko.

Svečių buvo nemaža. Visi 
linksmai praleidom laką.

Ten Buvęs

Binghamton, N. Y.
. Gruodžio 24 d. L.D.S/'6 kp. 
turėjo gražų pobūvį, ' kūčių 
{vakarienę. Įvyko pas fotogra-

vaka-
— jos

fą A. Klimą. Mūsų gaspadi- 
nes pagamino. skanią 
rienę. Vertos pagyrimo 
moka pagaminti.
f Klimas pranešė, jog turi 
Įa’išką iš tolimos Floridos — 
sveikina mus nuo Broliukų, 
P. ir V. Laišką B. Zmitraitė 

'perskaitė. Pamaniau,; jog bus 
ir daugiau kas. Būtų buvę 
svarbu prisiminti apie Leoną

-

So. Boston, Mass.
'Petras Viščinis gruodžio 28 

dieną savo radijo programoje 
.paliete itin įdomius klausi
mus, liečiant Lietuvą ir Ame
rikoj gyvenančius lietuvjus.

Pirmas, tai lietuviui likimas 
šioje šalyje, rišant savotiškai 
su Lietuva, būk, va, be Ame
rikos lietuvių ir Lietuvos ne
liktų. O vis tiek ponas Višči
nis naudojatės dabartinėj Lie
tuvoj gamintomis dainų-mu- 
zikos plokštelėmis ir vi tai 
senosios kartos lietuviai dėko
ja jums. Mums yra smagu 
girdėti, kad Lietuvoj 'taip 
gražiai klėstąja lietuvybė. 
Tik apgarlestaujam,. kad jūs, 
kai dar esate jaunesni, nė- 
grįžtate Lietuvon. O tteu jūs 
rastumėt daug darbo ir Lietu
vai padėtumėt -dar sparčiau 
klestėti. ’

Antra, jūs jgąsdinatėa, -kad 
dabar Lietuvoj mokyklose 
yra ’ugdoma tautų bendryste 
— visų bendras gražus sugy
venimas. Gal jums būtų ma
loniau, .kad ten ugdytų pana
šiai kaip carizmo laikais nea
pykantą iki pogromų'?

Trečia, striokas, kad tfj; 
dabar išleistas .Amerikoj 
O’bų -Sąjungos žemėlapis To 
dąs, kad Lietuva įeinanti Jį 
Tarybą Sąjungą, kai# ir kitos 
rižSpubftkos. ’ 4

Ketvirtas, tai bene bus bai
siausias, kad per “Amerikos 
Balsą“ radiją J. V. Amerikos 
pareigūnai uždraudė skleięt 
visokias nesąmones, kaip iš 
New York o ponas Jurgai a Ir 
Idti skleisda^,* g?

Rodomi, 'šąl^asis karas par 
gal' D.P. -troškimą į karėtą hėi 
Įeivels. ' Gal-sputnikai ar kaš 
daugiau atšaldė.

AiSt

Havana, Kuba. — Laikė 
Naujų Metų apvaikščiojimp 
šiame m‘este -sprogo kelios 
bombos. Vis tai Batistos 
priešų darbas.

Detroitiečių Dėmesiui
■

i

šiuorųį noriu pranešti Det roi to į r apylinkės 
lietuviams, jog sausio 19-tą diena;.1958 metais, j 
Draugijų svetainėj įvyks šaunus p—3—

Pažangos klubu. Banketo tikslas — pagerbti bei 
pasveikinti 70 metų sulaukusį ir pilnai pagarbos 
užsipelniusį Leoną Prūseiką.

Plačiau apie šį parengimą bus dienrašty 
pranešta vėliau. Dabar tik noria dar prašyti 
draugus detroltiečius, įvertinančius žmogaus vi
so amžiaus darbą, dirbtą ne dėl savo, bet lietuvių 
darbininkų gerovės,, pasižymėti tą dieną dalyva
vimui bankete.

Taipgi prašom kitas pažangias organizaci
jas tą dieną nieko nerengti.

Vienas reuge jų

įgijų svetaine] įvyks satinus mnketas-vaKa- g 
. Rengia LLD 52 Icuop'a bendrai su Moterų • ■

?-

S
»

>-

Svarbus Pranešimas
- . ■' ■ • „ J l •■. •• •.

___ _______ —-—• < c ................... .................. -—;------ f..... .f

—.— ------------------------- ------------------------- —— ------- ii i . . . n—, i.. nBiiy i i m. i

So. Bostonui j ir Apylinkei
, *• i

šiuomi prano&aine, kad L.L.D, 2-ra kuopa 
rengia banketą paramai dienraščio Laisvas jos 
bendroves dalininkų šuvažiūidmo proįa. Ban
ketas įvyks sekmadienį, • 1958 m. sau§k)-Jan. 1^9 
d., pradžia Lmą vai. dlerią^salėje/Bl 8 Broadway. 
. Prašome kitų kolonijų Aįoje apylinkėje nieko 

, t • k • t ’ V 1 V :
■ . * ’’l * 4 i 1« • ♦ • M • *

nerengti tą dieną Įr; kviečiame dalyvauti mūMį 
*, parengime. Neš mėš pasirūpinsime, visi‘fe 

site gerai pavaidinti, sau ■ daug malonu
mo ir pabemsitė dieiirkštj Laisvė. • ■ ■ -

■ ■ r. ‘

. \<<Renįdino) Komisija
> b,.?

V;ii ii- nui
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Los Angeles, Calif
SUPILTAS NAUJAS

Pavyzdingai ir laisvai ta
po palaidota Elnią Demu- 
rienė, po tėvais Bruzgiūtė; 
vadinosi Brent. Gimus Lie
tuvoj, Varėnos miestely.

Kaip daugelis iš mūsų, ji 
atvyko į šia šąli laimės ieš
koti, vos 16-kos metų būda
ma; bet, kaip nė vienas ki
tas, vietoj laimės rado kovą 
už būvi.'

Pasirodo, kad velionė El
ma nuo pat jaunystės pa
skendo toje kovoje ir pasi
šventusiai kovoju už liau
džiai geresni ir šviesesni 
rytojų, ypač už taiką. Dar 
laike pirmojo pasaulinio ka
ro, gyvendama New Jersey 
(neteko patirti, kuriame 
mieste), tapo bėgai lesti nga i 
sužeista į galvą demonstra
cijoj prieš karą, kas ir pa
skubino velionės mirtį. Nors 
paviršiuj galva sugijo, bet 
nuo to laiko, kur begyven
dama— New Yorke, vėliau 
Detroite, vis jautė galvos 
skaudėjimą. Bet tas nesu
mažino jos veiklos ir keršto 
išnaudotojams; net padilgi
no ją kovoti ekonominėj dir
voj, unijose.

Tačiau 1948 m. atvyko į 
Los Angeles, many dama, 
kad klimatinė p-ermaina pa
lengvins tą nelemtą galvo- 
skaidi. Nors rezultatas bu
vo mažai žymus, bet iš ko
vos ji nesitraukė. Įsigilino į 
veiklą visose progresyviose 
organizacijose. Ištekėjo, bet 
gyvenimas nesirišo, — išsi
skyrė.

Vėliau išvažiavo i San 
Francisco, kur surado iš 
jaunystės dienų pažįstamą 
Jurgi Demušį, su kuriuo su
situokė ir pradėjo tverti lai
mingą šeimyninį gyvenimą. 

‘ Po m-etų pastoviai apsigyve
no Los Angelėje. Tačiau

i mes mėginsime ją užpildyti 
ir neleisime užželti tiems 
takams, kuriuos tu mynei. 
Po audrų, smūgių ir kančių 
ilsėkis ramiai šitos šalies 
žemėj. Jums gi, drauge Jur
gi, giminėms ir draugams 

įlinkiu ištvermės ir ramu
mo šiose liūdesio^ valandose.

Po visų apeigų velionės 
gyvenimo draugas Jurgis 
Dėmusis pakvietė visus pa
lydovus į namus užkandžių. 
Neužilgo visi su pasitenki
nimu užkandžiavo. Už tai 
pasisavinsiu teisę visų paly
dovų .vardu tarti Jurgiui 
Demušiui didelį ir širdingą 
ači ū! Žemaitukas.

Hartford, Conn
Labai negerai, kad drau

gai nesilanko Į susirinkimus, 
kuomet susirinkimai yra svar
būs. štai gruodžio 9 d. turėjo, 
Įvykt LLD 68 kuopos metinis 
susirinkimas. Atėjo tik 6 ma
riai, Įskaitant valdybą. /Na, 
susirinkimas ir neįvyko, Atidė
tas i sausio 13 d. Nors oras 
tą vakarą buvo nelabai gra
žus, bet, rodosi, vis daugiau 
galėjo ateit i metini susirin
kimą.

Draugės ir draugai, turite 
susirūpinti, k a d palaikyti 
draugystę ant toliau, turit at
eit Į susirinkimą, išsirinkti 
valdybą 1958 metams, su
tvarkyt kuopos nekalus ir 
pradėti veikti su pradžia me
tų. O jeigu nesusitvarkysime 
pradžioje metų, tai jau bus 
sunku palaikyt organizaciją 
gerame stovyje.

Nors susirinkimas neįvyko, 
bet mes nutarėm susižinoti su 
G. Klimu iš Brooklyn, N. Y., 
kas link’ paveikslų. Tam yra 
reikalingas narių pritarimas. 
Gal būt jau ir knyga “Gydy
mo1 istorija
labai gražu pradėti 
metus su skaitlingu 

• mu ir nu nūs /įny eieie. lauiau, i , , , . , -oi duoklesvos po ketvertų metų ElmaĮ 
tapo paralyžiuota. Tai vai
siai tos nelygios kovos ir to 
žiauraus smūgio į galvą: 
ant smegenų išsiliejo krau
jas (clot on the brain). Ve
lionės gyvenimo draugas 
Jurgis dėjo visas pastan
gas išgelbėti gyvybę savo 
mylimos drauges ir pavyz
dingos kovotojos. Vežė iš li
goninės į ligoninę, nuo vieno 
specialisto prie kito, tačiau 
gruodžio 24 d., po apie 10- 
ties mėnesių kančių, jos gy
vybės siūlas nutrūko.

Liūdesy paliko htylimą 
gyvenimo draugą Jurgį, 
brolienę New Jersey ir dau- 

' gelį draugų ir draugių po 
plačią Ameriką. Apie gimi
nes Lietuvoj neteko patirti. 

Gruodžio 28 d. susirinko 
gausus būrelis į Kaspero 
šermeninę, kad atiduoti ve
lionei paskutinę pagarbą už 
veiklą ir kovą, kurioje ji 
krito be laiko, vos sulaukusi 
60 metų.

Gražus karstas skendėjo 
gyvu gėlių vainikuose, o ve
lionė Elmutė jame ilsisi ra
miai grožyje, kaip gyva 

’ (ačiū Kaspero sugabumui).
Po gausmo vargonų ir 

giesmių, Moterų klubo narė 
d-gė Adelė Ziksienė trum
pai, bet koncentruotai ir 
įspūdingai nupiešė velionės 
gyvenimo būdą ir veiklą. 
Kiekvienas jos sakinys 
traukė kfausovams ašaras. 
Tai talentihga kalbėtoja.

Po to drg. M. Pūkis pla
čiau atidengė velionės bio
grafiją ir memuarus, taip
gi ant Inglewood kapinių 
labai tinkamą atsisveikini
mą, kur velionė nulydėta 
amžinam poilsiui.

Brangi drauge Elma, nors 
tu negirdėsi šitų žodžių, bet 
likusieji girdės. Tu palikai 

. spragą mūsų kovose, bet

užsimokėti
su pradžia

tas yra galima, tik
atidėlioti.

Susirinkimas Įvyks sausio

bus atėjusi. Būt 
naujus 

susirinki- 
m etines 

metų. Ir 
nereikia

Vienas iš Valdybos

Pittsburgh, Pa
UŽUOJAUTOS ŽODIS
Laisves skaitytoja draugė 

Mauragienė jau per daugelį 
metų neturi savo duonos 
pelnytojo, jos vyras yra 
prieglaudos namuose jau il
gas laikas. Ji gyveno ir auk
lėto savo vaikus, tikėdama
si, kad ateitis bus geresnė. 
Bet štai neseniai sūnus mi
rė, tai motinai ir vėl dide
lis širdies skausmas.

Draugė Mauragienė yra 
veikH moteriškė, taipgi pa
žangi ir ilgametė Laisvės 
skaitytoja.

Nuo savęs ir kitų Pitts
burgh© pažangių žmonių 
reiškiu d-gei Mauraoienei 
ir jos šeimai nuoširdžią už
uojautą, netekus sūnaus.

Joseph Mažeika

Easton. Pa
Šiame mieste yra biskis 

lietuvių, visokių, pažiūrų. 
Turime Piliečių klubą, tai 
turime kur susieiti. Sueina
me visi ir padiskusuojamę, 
žinoma, ir alaus ir “salia- 
mono ašarų” ištraukiame. 
Turime kur laiką praleisti.

Klubas turi kelis šimtus 
narių — n-s vien lietuvių, 
yra daug ir kitataučių. Klu
bo valdyba gerai darbuoja
si. Lapkričio 27 d. turėjome 
kalakutienos parę. Buvo ge
ra ir gardi vakarienė.

Eastone yra ir lietuvių 
profesionalų, du medicinos 

I gydytojai, du dentistai, yra

Aido Choro šurum 
bunim jau čia pat

Visi Aido Choro draugai ir 
linksmų pramogų mėgė- 

prašomi Įsitėmyti, jog Ai- 
Choro metine linksmavi- 
pramoga — šurum-burum

visi

<(

<10 
yno 
Įvyks jau šio šeštadienio va
karą, sausio 11, Auditorijoje.!

Geri užkandžiai bus duo-Į 
darni 7 vai. Prašome nesive- 
luoti. Kadangi tai nėra ban
ketas, tik draugiškas (nors ir 
vaišingas) vakaras, tad Įžan
ga nemokama. .Bus dainų — 
dainuos choras ir dainuosime 
visi, 
želę

Aidietės turės laimės dė- 
ir kitų linksmų Įvairumų.

Aidietė

MIRĖ
Mirė Ch. Kreivėnas, brook 

lynietis, buvęs Am. Liet. Pi- i 
liečiu Klubo pirmininkas. Pa-1 
šarvotas Bieliausko šermeni
nėje Brooklyne. Smulkesnių 
žinių bus paduota vėliau.

Kaip mes pasitikome 
Naujuosius Metus

Gruodžio 31 d. vakare vi- 
same mieste prasidėjo Įvai
rios iškilmės, vis susijusios su 
Naujųjų Metų pasitikimu. 
Apie 12 vai. Times skveras 
užtvino žmonėmis. 1958 metų 
kūdikiui gimstant visi kūlė 
ovacijas sveikindami ji ir lin
kėdami laimingų metų.

Lietuvių Kultūrinis Centras 
irgi prie šių iškilmų smarkiai 
ruošėsi. Visos trys Liberty 
Auditorijos salės buvo gražiai 
išpuoštos. Dviejose mažesnėse 
salėse Įvyko amerikiečių jau
nuolių iškilmės, o pati didžio
ji salė buvo paskirta 
viams celebruoti. , 

Na ir buvo linksmos 
gos. Auditorija ūžė nuo
kos ir dainų. O kai prisiartino 
12 vai., tai visi pakilo ant ko
jų. Muzikai grojant Naujųjų 
Metų pasitikimo maršą, visi 
susikibo sveikintis, bučiuotis 
ir linkėti geriausių naujų me
tų. \

Iškilmės tęsėsi net gerokai 
po 3 vai. nakties. Skirstėsi pa
sitenkinę, kad gražiai pasiti
ko Naujuosius Metus.

Pažinkime savo miestą - 
New Yorką

Avė ir 42nd
Ji Įsteigta 
pamatiniai 

veikti nuo

Apie New Yorko Biblioteką

Didžiausia New Y o r k o 
miesto viešoji biblioteka (Lib
rary) yra ant 5th 
St., Manhattane.
1895 metais, bet 
p radėjo plačiai 
1900 metų.

šis New Yorko knygynas 
turi ne vien angliškų knygų, 
bet turi ir kitose kalbose. Yra 
ii lietuvių knygų ir laikraščių. 
Dėl informacijų turi 3,500,000 
knygų ir leidinių,'kuriais kas
met pasinaudoja iki 1,000,- 
000 žmonių. Informacijų (re
ference) knygos neduodamos

• neštis Į namus, jas reikia ant 
i vietos skaityti ir iš jų pasiim- 
|ti (nusirašyti) faktus.

Knygos, kurios duodamos 
i veltui neštis Į namus siekia 

F 11,000,000 kopijų suaugusiems 
ir arti. 400,000 kopijų jauni
mui.

Knygyne yra laikraščiu, 
žurnalų, taipgi labai plati 
Įkišto, ženklelių kolekcija. Yra 
daug žymių artistų paveikslų. 
Knygyną kasdien aplanko iki 
10,000 piliečių, šis centralinis 
knygynas ‘turi atskiras savo 
sekcijas mieste. .

Brooklyno Biblioteka

Library 
Bu 1 ding, 

Knygy-

Brooklyn Public 
centras yra Central 
Grand Army Plaza, 
ras Įsteigtas 1897 metais. Jis
turi Brooklyne dar 42 dalis — 
skyrius.

lietu-

suei- 
muzi-

Policininkas mušė 
žmoną revolveriu

Mrs. Lorraine Chapple, 31 
metų amžiaus, apsiskundė, 
kad jos vy'i-as policininkas 
Stanley Chapple mušė ją per 

Sakė, 
Naujų

moteris

Rep.

Iš LDS 13 kuopos 
susirinkimo

Pardavė laivą Švedijai
United Fruit Co. pardavė 

!ivą “Antigu.a“ Švedijai. Lai
vas pabudavotas 1932 motais, 

ituri 11,485 tonų Įtalpos. Vė
lesniu laiku vežiojo keliau
ninkus linkui Centralinės ir 
Pietinės' Amerikos, ir iš ton. 
parveždavo vaisių. Jis turi 
450 pėdų ilgio šaldytuvą.

Priess, 
pasiti- 

kad, 
ir

Girtas policininkas 
šaudė į žmones

Policininkas William 
37 metų amžiaus, taip 
ko Naujuosius Metus,
prisigėręs, gatvėje mušė 
šaudė praeivius. Jis prisikabi
no prie studento K e 1 wi n 
Ward, 18-kos metų, iš White 
Plains, ir kitų jaunuolių. Ėmė 
šaudyti ir Warda ' sužeidė. 
Daktarai mano, kad jaunuo
lis gal bus 
sveikas.

visam amžiui ne-

są išmėtė iš 
jis paimtas

viršininkai Pries- 
policijos eilių 

Į kalėjimą.

Pirmasis 1958 metų 
automobilistas 

girtuoklis

ir

1958 metais pirmą automo
bilio vairuotoją policija areš
tavo girtą. Juomi yra jaunuo
lis Ernest Luca, 22 metų am
žiaus. Tokiu būdu jis yra 
pirmasis automobilistas gir
tuoklis Queens apskrities ri
bose.

Policininkas, kuris jį areš
tavo, sako: “girtas, kaip 
kiaulė”, tokis automobilyje, 
tai “tikras žmogžudys” 
. Suimtasis pastatytas 
$500 kaucija iki teismo.

po

vienas karčiamninkas ir 
vienas graborius, kuris yra 
Klubo narys, geras vyras.

Tai ir viskas.
Senas narys

Centralinis Brooklyno 
gynas turi arti 2,000,000 
knygų, kaip informacijai taip 
ir pasiskolinimui i namus.

Vienais metais Brooklyno 
biblioteka turėjo virš 700,000 
piliečių, ‘ skolinusių knygas Į 
namus. Bendrai per metus lai
ko buvo virš 8,000,000 knygų 
pasiskolinimų.

Brooklyno bibliotekoje yra 
didelė kolekcija knygų tarp
tautiniais klausimais, 
iš Amerikos istorijos
Amerikos Revoliuciją, Piliečių 
Karą ir kitomis temomis.

Kitokios in formacijoj
1953 metais Nev/x^Yorko 

miestas turėjo sekamai baž
nyčių protestonų — 1,418; žy
dų — 1,3,30 ir katalikų 525 
bažnyčias.

Mieste 
parku čiai, 
mė 26,627

N’ew York as turėjo 
000 telefonų aparatų, 
tojai tais metais turėjo 
000 radijo priimtuvus ir
l, 475,000 televizijos imtuvus 
Mieste veikė šešios televizijos 
perdavimo stotys, 25 AM ir 
23 FM radijo perdavimo sto
tys.

New Yorko miesto turtas 
buvo* Įkainuotas $18,776,761,- 
000.
m. ) 
Tais 
mos
’šlaidos $1,254,000,000.

kny-

taipgi 
apie

buvo 882'parkai ir 
kurie bendrai užė- 
akrų plotą.

2,365,- 
Gyven- 
2,259,-

Skolų miestas (1951 
turėjo $3,240,546,000. 

pat metais miesto paja- 
buvo $1,252,000,000. o

Keturi turi mirti
uz vieną

Gruodžio mėnesi buvo nu
teisti keturi jauni 
Jackson Turner, 22 
Thomas F r y e, 20

HELP WANTED—FEMALE

meti-

Kuopos susirinkimas Įvyko 
sausio 2 d., Liberty Auditori
joje. Pirmininkė M. Yakštie- 
nė vedė susirinkimą.

Išduotas raportas
nio kuopos parengimo rodo, 
kad liko apie $40 pelno. Ban
ketas Įvyko gruodžio I5 d.

M. Misevičienė apsiėmė at
stovauti kuopą Laisvės suva
žiavime. Nutarta suvažiavimą 
pasveikinti su dešimke.

Ligonių kuopa šiuo

Fe-

metu 
neturi, bet vienas narys tą 
pačią dieną mirė — tai 
liksas 'Malkaitis, Easton, Pa.
Kai jis Richmond Hille gyve
no ir Lietuvių; Kultūriniame 
Centre dirbo, tai Į mūsų kuo
pą persikėlė. Taip ir pasiliko 
šios kuopos nariu iki mirties. 
Gaila gero draugo!

LDS narys

kur išgulėjo 
Buvo ir po 

Jį kankino 
uždegimas, vėliau

Namų Darbininkė-Virėja. Proga 
jaunai moteriškei išmokti ameriko
niško apsiėjimo. Nereikalinga kal
bėti angliškai. Draugiška, maža šei
ma. Ant Connecticut ūkio. Priva
tiškas kambarys ir vonia. Danbury 
apylinkėj. Kas antrą savaitgalį lais
va. Kelionė apmokama. $50 į sa
vaitę. Tel. N. Y. TE. 8-7881.

BnsineM Opportunity

New Dorp, S. I. Luncheonette- 
Stationery. Miesto centre. Savinin
kas parduoda su nuostoliu. Labai 
prieinama kaina ir susitarimai, 
įsteigta daug metų. EL. 1-9843.

(3-9)

Restaurantas pardavimui. New 
Brighton, S. I. Geras, gerai įsteigtas 
biznis, žema renda, puiki apylinkė. 
Galite ir pirkti namą (taxpayer). 
Privatiškas savininkas. LO. 4-1275. 
GI. 2-9600. (4-8)

MISC. ADS

1 Molding Machine. 4 heads. 
Porter cross-cut saw-A48, with 5 
H. P. motor; table saw, 15-ton Stolle 
Press, Niagara No.. 36 ft. shear, 2 
Bentley Punch Presses, 20 ton. 
Mount Vernon 4-4150.

(4-8)

Hca-Polishing Machine for Sale, 
vy duty, 7 >2 H. P., In 
mechanical condition. Private 
er selling very reasonable, 
demonstrate cheerfully to prospect
ive buyer. Convince yourself. MO. fl- 
5274. Bronx. (-6)

own-
Will

galvą su revolveriu, 
l ad tai tokis buvo 
Metų pasitikimas“.

Muštynių '“dieną 
kreipėsi pas kaimynus. Tie
pašaukė gydytoją, kuris mo
teriškei i galvą Įdėjo tris “sti- 
čius“.

—i------------------

Planuoja televizijos 
centrą steigti

Miesto majoras Wagneris 
gavo architekto Vito Battista 
planus Įrengimui taip vadina
mo televizijos miesto. Jį staty
tų tarpe 67 ir 71th Sts. Man
hattane.

Tai būtų kaip ir sukoncient- 
ravifnas televizijos svetainių, 
iš kurių būtų perduodama 
per televiziją dainos, muzika, 
vaidinimai. Sako, kad kada 
būtų vienoje vietoje televizi
jos svetainės, tai tas daug pa
lengvintų artistams, sumažin
tų jų skubą iš vienos svetai
nės Į kitą. Tokio centro įren
gimas atsieitų $50,000,000.

vyrai : 
metu;V 7 

metų; 
Ralph Dawkins, 20 metų, ir
William Wynn, 17-kos motų.

Jie padarė užpuolimą ant 
krautuvininko, tūlo William 
Boser, ir jį vietoje nušovė. 
Tai buvo šaltakraujiškas už
puolimas. JĮ Įvykdė rugsėjo 
G dieną.

Jų nusikaltimas yra aiškus, 
bet Queens apskrities istori
joje jau veik 60 meti) nebuvo 
atsitikimo, kad už veną gy
vastį būtų atimta keturiems. 
Todėl nuteistieji apeliuoja 
aukščiau.

Automobilistai prastai 
pasitiko naujus metus

Nors per radiją ir televizi
ją visų automobilistų buvo 
prašoma, kad važiuotų atsar
giai, kad būtų vieni kitiems 
“džentelmanai”, 
Yorko piliečiai

LIETUVIU TARPE
Penktadienį Laisves rąšti- 

i.ėn užėjo Kazys čerka, 
woodhavenietis, iš amato 
kriaučius. Jis užsimokėjo už 
prenumeratą ir paliko para
mą dienraščiui.

Pasikalbėjus su čerka suži
nota, kad jis sunkokai bilvo 
susirgęs. Spalio 14 d. susirgo, 
c 17-tą buvo nuvežtas Į Ja
maica ligoninę, 
devynias dienas 
Oxygen Tank, 
plaučių
prisidėjo ir influenza. Grįžęs 
namo, pradėjo sveikti ir ma
nydamas, kad jau galės pa
vaikščioti, vėl susirgo ir gero
kai išgulėjo ligoniu namuose.

Sako, jau trečias mėnuo, 
kai nesijaučia pilnai sveikas.

Tuo pačiu laiku buvo užė
jęs ir Valys.Bunkus, bropkly- 
nietis. Jis taipgi užsimokėjo 
prenumeratą. Paklaus e m e, 
kaip einasi jo'žmonai Veru
tei. Sako, eina geryn po ope
racijos. Gydosi laipsniškai.

! Apart jo žmonos nesveika- 
vimo, jis irgi turėjo pagelbėti 
švogeriui (Verutės broliui 
Juozui Misiūnui), kuris taip
gi sunkiai susirgo. Misiūnai 
yra savininkai likerių krau
tuvės po 106-16 107th Avė., 
Ozone Park, L. I. Per šventes 
Misiūnui susirgus, jo žmonai 
Izabelei buvo sunku vienai 
dirbti krautuvėje, tai Valys 
pagelbėjo, kiek galėjo.

! Linkime viršminėtiems li
goniams greitai nugalėti ne- 
svčikavimą ir sutvirtėti 1958 
metais.

Gavau laišką iš Lietuvos nuo savo 
giminaitės, Paulausko Petro dukters 
Stepanijos po vyru, Jankauskienė. Ji 
ieško savo dėdės Mockaus Petro ir 
tetų Mockaitės - Praspalauskienės 
Stepanijos ir Krizienės Domicėlės, 
gyvenusios Luokės mieste, Varnių 

” gatvėj. Kas juos žinote, rašykite tie- 
■ siog į Lietuvą::

Užvenčio rajonas
• Luokės mieštas 

Tryškių gatvė 
Jankauskienei Stepanijai »

• Arba ptaneškįte man:
Mrs. Julia Šimkus
102 Bay Ridge Ave.
Brooklyn 20, . Y. f

(4-6)

Gavau laišką iš Lietuvos nuo švo- 
gerio Motiejaus - Maldaniaus, Neva- 
plantos kaimo, Daugų rajono. Jis 
rašo, kad jau 13 metų kai nežino, 
kur randasi jo sūnus Bronius. Prašo 
paieškoti per laikraščius, gal gyvas, 
tai atsilieps, o gal kas žino, kur jis 
yra. 1942 m. vokiečiai jį išvežė į 
Austriją, dirbo vagonų fabrike. Pas
kutines jo žinomas adresas buvo: 
Bronius Maldanis-Maldan, Wagrem 
30 Zimmer, Rechbaumn, Austria. 
Motinos vardas Elena. Jeigu kas ži
note ką nors apie jį, malonėkite 
pranešti man, už ką būsiu labai dė
kingas. Geo. Balevičius, 1563 Pitkin 
Ave., Brooklyn, N. Y. (4-5)

Daugiau įvairių parengi* 
mų Laisves naudai.

Katonas Kostantas, Domininko, 
gimęs Lydos apskrityje, Kaniavos 
kaimo, Kaniavos valsčiuje.

Ieškau sesuo Aliukevičiene Ro
zalija, Kauno sritis, Aukštoji Pane
munė, Vaidoto gvė 143-2, Lithuania, 
USSR. (3-4)

m o 
žmonių, 
trys, 
nes 
ma. 
tik 
kad 
taupiniai.

Jie ir ‘‘darbavosi”

Laike Naujų Metų pasitiki- 
Times Aikštė prisikimšo 

čia buvo sulaikyti
kurie susirinkusių kiše- 

kraustė. Tai tik tiek žino- 
Daugelis iš dalyvių gal 
sekamą rytą pasigedo, 
iš jų kišenių - “iškeliavo”

RANDAVOJIMUJ
4 kambariai, lygiai su gatve, ne

reikia lipti aukštyn. Visi moderniš
kai ištaisyti. Dėl daugiau informa
cijų prašome kreiptis bile laiku. 525 
Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. 
EVergreen 6-4839.

K švenčių Linkėjimai Visiems! » 
H Nustebinkite su gražiu Elgin $ 
K laikrodžiu ar bi kokiais žem- g 
S čiūgais. Pirkite nuo pasitikimo S 
a auksoriaus. $
| C. H. LOHMAN I
S Jewelers S
H * 15-24 122nd Street, »
g College Ft., N. Y. FL. 8-0010 g

bet New 
prastai pasi

rodė. Naujuosius metus 
švenčiant buvo net 595 auto
mobilių nelaimės 
7 žmonės, o 421 
giau ar mažiau 
per tą patį laiką 
tavo 14 vairuotojų, kurie jau 
ant kojų nepastovėjo. Taipgi 
1,548 gavo už prasikaltimą 
po “tikietą“, šaukiant į va
žiuotos teismą.

ir jose žuvo 
buvo dau- 

sužeisti. Gi 
policija ores-

Užrašykite Laisve savo draugui

£+W****<i*******+*H»4»+++*4

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•'aG'aeza6*

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

Laisves B-ves Dalininkų 
Suvažiavimas ir Banketas

šis suvažiavimas bus labai svarbus, nes jis turės iš
spręsti, ar ištesėsime leisti Laisvę dienraščiu dar 1958 m. 
Todėl visi dalininkai turi dalyvauti šiame suvažiavime ir 
pareikšti savo nuomonę šiuo svarbiu klausimu.

Suvažiavimas Įvyks Sekmadieni

Sausio 26 d., 1958 m. Pradžia 11 vai. ryto
Liberty Auditorijoje, 110-06 Atlantic Ave., Rich

mond Hill, N. Y. Toje pačioje saleje, 6 vai. vakare 
bus banketas.

Kviečiame visus apšvietę branginančius atsilankyti j 
banketą ir tuo paremti dienraštį Laisvę mąterialiai. Prie 
geru maistu gausingos vakarienes, čia turėsite progą pasi
kalbėti su svečiais, atvykusiais iš kitų miestų.

VAKARIENĖS BILIETAS $3.
Prašome iš anksto įsigyti bilietą.

RENGĖJAI

4 pusi. Laisvė (Liberty) Antradien., sausio (Jan.) 7, 1958
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