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KRISLAI
Tautos ir žmonijos 

priešų balsas!
Kodėl buvo

išsikraustyta ?
Persūdytas ciniškumas.
Kreipimasis i pabėgėlių 

protą.

Rašo A. Bimba

aryby Sąjunga ir I Malajuje jau bijos
vėl mažina armiją

is

Kinijos prekių
Liehivoj mirė vyskupasjKiek vienas | metus 

Kazimier, Paltarokas Į <&>■ a a

Pakėlė balsą stambiausi ' 
tautos ir žmonijos priešai. Be | 
gėdos ir be žmoniškumo, jie į 
Suriko:
, “Mūsų militariniu pajėgu j 
pareiga turi būti prisimuši- i 
ynas prie visuotinio karo“.

Ruoškimės prie visuotinio 
karo! O kai būsime pasi? ne
šę, suprantama, toki karą ir 
pi artėsime!

Ką pagalvos pasaulis, pa
skaitęs apie tai ? •

Amerika padaroma pabai
sa, ištroškusią karo!

Kas taip kalba arba siūlo? 
Ogi taip vadinamas iš milijo
nierių ir papirktų profesorių 
s u o rg a n i z u ot a s R o c k e fe 11 e r» o 
Brolių Fondo komitetas.

Komiteto raportas išleistas; 
Kaip tik išvakarėse naujosios i 
Kongreso sesijos. Ryžtasi pa-į 
veikti Kongresą, kad jis skir- i 
tų daugiau pinigų prisimuši- Į 
mui prie visuotinio karo.

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybe paskelbė, 
kad ji vėl mažins savo gin
kluotas jėgas ‘ant 300,000 
vyrų. Tame skaičiuje 41,000 
bus atšaukta iš Rytinės Vo
kietijos ir 17,000 iš Vengri
jos. Tą paskelbė Užsienio 
reikalų ministro pagelbi- 
ninkas Kuznecovas ir Apsi
gynimo ministro pagelbi- 
ninkas gen. Malininas.

Pareiškime, tarp kitko, 
sako: “Tūli vis reikalauja 
iš Sovietų parodyti gerą nu
sistatymą nusiginklavime... 
Ar gali būti geresnis, kaip 
toks mažinimas armijos ir 
jos dalinių ištraukimas iš 
kitų šalių?... Argi ir tokio 
mūsų žygio nebus gana

Britanijai, Francuzijai ii —Malajaus pussalio federa- 
Jungtinėms Amerikos Vals-j cijos vyriausybė imasi žy- 
tijoms?”

Tai jau trečias didelis 
Tarybų Sąjungos ginkluo
tųjų jėgų mažinimas. 1955 
metais sumažino ant 640,- 
000. 1956 metais sumažino 
net ant 1,200,000 vyrų. Da
bai* vėl ant 300,000! Bend
rai sumažinta ant 2,140,000 
vyrų. Buvo skelbiama, kad 
pirm mažinimo Tarybų Są
jungos ginkluotas jėgas 
sudarė apie 4,000,000 vyrų, 
tai dabai* sudaro apie 2,- 
000,000. Jungtinės Valstijos 
dabartiniu laiku armijoje, 
laivyne, orlaivyne ir mari
nų turi apie 3,000,000.

gių pastoti įvežimą cemen
to iš Kinijos. Malajaus pus
salio kapitalistai, įtakoje 
Anglijos, šaukia, kad tai 
yra “dumpingas” (pigus 
prekių pardavimas). Nese
niai jie tvirtino, kad kad 
Kinija “nieko neturi”, o da
bar bijosi “dumpingo”.

Vilniaus radijas prane
šė, kad 1958 sausio 3 d. Vil
niuje mirė vyskupas Kazi
mieras Paltarokas. Jis bu
vo Panevėžio vyskupas, 
tai jo kūnas parvežtas į 
Panevėžį ir buvo pašarvo
tas katedroje.
Paltarokas jau buvo 82 me
tu amžiaus. Gimė 1875 me- i 
tais Gailionių kaime, Lin 
kuvos apskrityje.

suvalgėme už $440
Washingtonas. — W57 m. 

amerikiečiai maisto suval
gė už $75,000,000,000. Taip 
skelbia M. P. Willis, groser- 
nių sąjungos prezidentas ir 
J. Logan, maisto sąjungos

Vyskupas prezidentas.

“Sukrušinsime bent | Automobilią apdrauda 
kokius sukilimus”

Labai puiku, kad draugai 
smarkiai diskusijoj a Laisvės 
ateiti. Taip ir reikia.

Betgi, draugai, tose disku
sijose nereikėtų kelti tokius 
klausimus, kurie nėra susieti 
su Laisvės likimu, arba apie 
kuriuos neturite teisingų fak- 1 
tų.

Pavyzdžiui, kai kurie drau- 
gai visą nelaimę, suranda ta- ; 
me, kad Laisvė išsikraustė Iš 
lėnosios vietos. Buvusi bai
siausia klaida, nėr e i k ė j ę 
kraustytis!

Atrodo, jog buvo krausty
tas! kieno nors blogais norais, 
be jokio reikalo. Tuo gi tirpu 
buvome priversti kraustytis. 
Buvo raportuota., kad senasis 
namas nebesaugus, kad bile 
dieną jis gali būti valdžios 
uždarytas. Buvo sakyta: ką 
darysime, jeigu namą valdžia 
pasmerks 1 ir uždarys? Kur 
pasidėsime? Laikraštis nega-i 
lės išeiti per keletą mėnesių.

Naujos vietos buvo ilgai 
ieškota. Dabartinis pirkinys 
atrodė geras, sveikas. Ir da
bar, kiek man žinoma, namą 
parduodant, neturima finan
sinių nuostolių. Na, o per ke
letą metų turėjome geras pa
talpas. Kur būtume pasidėję, 
kuomet pažangiečiams niekur 
nebebuvo galima gauti salės?

Arba, pavyzdžiui, vienas 
draugas sušunka- Perkant 
i;aują namą, kas nors, matyt, 
pasiėmė gerus komišinus!

Tai žiauriai neteisinga!. 
Niekas komišinais nepasinau
dojo. Visa transakcija buvo 
padaryta teisingai, nuošir
džiai ir su geriausiais norais.

Smūgį uždavė reakcijos 
siautėjimas, tai ir viskas.

Todėl, draugai, dar sykį 
prašau: Diskusijose vadovau
kimės .’tikrais faktais, tikta' 
tiesa, tik tuo, ką žinome. 
Tiktai tokios diskusijos bus 
naudingos.

Smetonininkų Vienybės 
ledaktorius, ' kritikuodamas 
Amerikos mokyklų sistemą, 
šitaip užvažiuoja:

“Nenuostabu, todėl, kad

4-tame puslapyje

National Association of 
Food skelbia, kad kitas pi
liečių padidinimas maisto 
buvo iš šaldytų valgių, kaip 
mėsos, taipgi visokių dar
žovių. Bendrai įvairios 
apyskaitos rodo, kad Jung
tinių Valstijų piliečiai labai 
didelę dalį savo uždarbio 
turi atiduoti randoms, arba 
namų užlaikymui, arti 40 
proc. algos, o kita našta — 
maisto aukštos kainos.

Kaip žinome, kad federa
te valdžia nuo taksų palieka 
ant kiekvieno šeimos nario 
po $600 i metus. Išeina, kad 
nuo maisto dėl drabužių, 
daktaro, randos ir kitų rei
kalų mažai kas lieka.

Jų daviniais, tai maisto 
kainos pakilo tik 4 procen

tais, lyginant su 1956 me- 
(tais. Jie sako-, kad bendrai 
i gyventojai 5 proc. daugiau 
maistui išleido, negu 1956 
metais. Iš Grocery Manu
facturers of America ra
porto matosi, kad žmonės 
daug pirko bulvių, žirnių ir 
kitų džiovintų dalykų. Tas 
rodo, kad piliečių maistas 
neina geryn.

išnaujo bus pakelta
New Yorkas. — Eilė au

tomobilių apdraudos kom
panijų metų gale suvedė 
sąskaitą ir sako, kad turė
jo $24,000,000" nedatekliaus. 
Todėl jau dabar yra*siū- 
loma, kad ant pasažierinių 
automobilių pakelti ap- 
draudą veik 10 proc., o ant 
sunkvežimių veik 6 proc. 
New York o valstijoje gazo
lino kompanijos jau kelia 
reikalavimą panaikinti ver
stiną automobilių apdraudą.

Jakarta, Indonezija. — 
Prezidentas Sukamo išvy
ko ilgam į užsienį. Jis sakė, 
kad “vakacijų” laiku daug 
pasidarbuos Indonezijos la
bui. Armijos viršininkas 

pareiškė: “Bent 
suokalbis prieš vy- 

; prezidento 
■vakacijų, arba bile laiku, 
bus griežtai sutriuškinąs. 
Nepakęsime jokio pasikė
sinimo prieš liaudies lega- 
lišką vyriausybę”.

^Kongresui atsidariusį 
jo darbu programa feS ‘“S

Washingtonas. — Kon
greso sesija jau atsidarė. 
Dabar numatomi sekami di
deli klausimai, kurie bus 
svarstomi. Prie jau paskir
tų $39,000,000,000 apsigyni
mo—kariniams .. reikalams 
išlaidų, numatoma bus pri
dėta dar keli bilijonai dole
rių. Taip, kad valstybinės 
skolos pasieks jau $275,- 
000,000,000. Bus gaminama 
atomų, hidrogeno bombos, 
raketai, submarinai ir kiti 
ginklai.

Mokslo reikalai atsilikę 
nuo Tarybų Sąjungos, čia 
vėl reikalauja, kad paskirti 
bilijoną dolerių. Bet dau
giau išlaidų, daugiau daro
si valdžios skolų, tas stu
mia į infliaciją.

Sumažėjo “Asian flu”, 
bet ji gali sugrįžti

Washingtonas. — 1957
metais siautusi epidemija 
“Asian Flu” buvo pirmoji 
savo baisumu, po 1918 me
tų “Ispniškos influenzos”. 
Tada nuo tos epidemijos 

500,000 arneri- 
“Asian Flu” į 
mirė veik 10,- 

Dauer, Sveika-

mirė apie 
kiečių. Nuo 
108 miestus 
000. Bet Dr. 
tos vedėjas, sako, kad dar
17,500 žmonių mirė nuo ki
tų ligų, kurias gavo po 
“Asian Flu”. Bendrai sirgo 
virš 20,000,000 amerikiečių 
šia epidemija. 1957 m. ji bu
vo aršesnė, kaip metai pir
ma to. Dr. Dane r sako, kad

Trys amerikiečių 
motinos Kinijoje

Hong Kongas. — Trys 
amerikiečių motinos, kurios 
atvyko į Kiniją pamatyti 
savo sūnus, jau perėjo į 
liaudiškos Kinijos teritori
ją. Jos yra 'gerame ūpe. 
Kinijos Raudonasis. Kryžius 
pažadėjo joms visokeriopą 
kooperavimą.

Vokiečiai skahdalina 
prieš NATO ginklus

Nedarbas smarkiai auga.
šalyje gyvenamųjų 

stoka, žemdirbystę 
gerinti ir finansuoti, 
civilinių laisvių, ra- 
kiti reikalai. Paštas

namu 
reikia 
Iškyla 
siu ir 
reikalauja paramos. Užsie
nyje Amerikos talkininkai 
reikalauja militarinės ir e- 
konominės paramos. Nu
matoma ją pakelti iki $3,- 
900,000,000 i metus. Visur 

7 7 4,

reikia pinigų. Ir kada tę
siamas “šaltasis karas”, ka
da eina toks apsiginklavi
mas, tai civiliams reikalams 
lieka tik trupiniai.

Karakas, Venezuela. - 
Prašo Jungt. Valstijų val
džią nepriimti pabėgusius 
sukilėlius.

Streikas Montgomery 
Ward Co. krautuvėse
Chicago, III. — Didžiųjų 

Montgomery Ward and Co. 
krautuvių darbininkai pa
skelbė streiką. Kompanija 
atsisakė išpildyti darbinin
kų unijos reikalavimus. To
dėl paskelbta streikas, ku
ris apima 53 dideles krau
tuves. ;
kompanija turi savo krau
tuvių visoje šalyje.

Graikijoje vis yra dar į Senatorius reikalauja, 
nemažai vargo • kad Dulles pasitrauktą

Wasingtonas. — Senato- 
Magnuson pa

Atėnai. — Graikija . yra
Balkanų pussalio šalis. Jos ritis W. G.
dideli plotą sudaro atskiros reiškė: “Butų geriausia, jei
salos.. Ji užima 51,180 ketv. Valstybės sekretorius Dūl

pasitrauktų iš vietos, 
būtų geriausias daly-

myliu plotą ir turi 8,000,000 
gyventojų. Labąi kalnuotos 
salos. Vargas su transpor
tu ir maistu. Bet 1957 me
tais suėmė 1,600,000 tonų I tono valstijos senatorius sa-
kviečių, kas padengs žmo-|kė: “Jeigu Dulles butų ma
niu reikalavima. Gerai už-Ino valstijoje renkamas į

tai
kas. laisvojo pasaulio rei
kaluose“. Toliau Washing-

augo vaisiai, ypatingai 
Makedonijoje obuoliai. Už
derėjo ir tabakas. Vargo 
dar daug, bet žmonių gy
venimas povaliai atsigau
na. 1957 metais gauta 40,- 
000,000 dol. įplaukų nuo tu
ristu, kuriu apsilankė 250,- 
000. ‘

■i?

viršininkus, tai jis gautų 
tik policijos stotyje virši
ninko vietą”. Jis sakė, kad 
visur girdi paprastus žmo
nes ir biznierius kalbant už 
tai, kad reikalinga Ameri
kos konferencija su Tary
bų Sąjungos ir Kinijos va
dais, o Dulles tam priešina

mi.-

Bonna, Vakarų Vokietija. 
—Vokiečių armijos ir orlai- 
vyno viršininkai sukėlė 
skandalą, kad NATO są
jungininkai pristato ir vo
kiečiams parduoda ne 
ginklus, bet “geležų krū
vas”.

Daugiausiai kelia triukš
mo prieš karinius lėktu
vus. Francūzija pristatė 
“Noratlas” lėktuvus, ku
rie bandymuose beveik visi 
buvo priversti nusileisti. 
Panašiai atsitiko ir su fran- 
cūzų “Magister” lėktuvais. 
Iš Italijos buvo pristatyta 
265 lėktuvai “Piaggio-149- 
D”. Pasirodė niekam tikę. 
Todėl vėlesniu laiku vokie
čiai atsisakė nuo Anglijos 
ir Francūzijos karinių lėk
tuvų ir atšaukė užsakymus. 
Jie užsisakė iš Jungtinių

Valstijų “F-84” ir “F-86”. 
Britai pakėlė triukšmą, kad 
amerikiečiai “juos apėję — 
vokiečius atkalbino”.

Kas dėl tankų, tai vokie
čiai nepatenkinti visų pri
statytais tankais. Sako, 
daugelio sugenda kuro sis
tema, motorai, kitos dalys, 
o NATO nepakankamai 
pristato pakeičiamų dalių.

Vokiečiai karininkai šau
kia: “Mes esame labai nusi
vylę NATO ginklais”. Gali
mas dalykas, kad tie gink
lai nėra taip geri, bet gali
ma nužiūrėti, kad vokiečiai 
generolai nori namie juos 
gaminti. O kada turės pil
nai atsteigę karinę indus
triją, tai jie kitaip ir pa
kalbės. Istorija mokina ko
kiu keliu ėjo Hitleris ir jo 
sėbrai.

Dideli yra Kinijoje 5-ią| “Sovietai jau laimėjo 
metą atsiekimai

Pekinas. — Kinijos vy-

j šaltąjį karą’-McNair

Minima krautuvių jiausybė paskelbė, kad .jau 
1 TA * TA I _ • ’

Co

Automobilią gamyba 
Anglijoje plečiasi

Londonas. — 1957 metais 
Anglijoje pagaminta 898,- 
000 naujų automobilių. Ga
mina savi ir Amerikos ga
mintojai: Ford Motor Co., 
Austin ir Nuffield
Standard Motor Co., Vaux- 
hall Motors Co. ir kitos. Da
bar Anglijoje jau yra virš 
4,000,000 pasažierinių au
tomobilių. Iš jų tik 1,600,- 
000 yra senesni kaip viene- 
rių metų, šiemet anglai pla
nuoja daugiau vežti savo 
pigių automobilių į Ameri
kos rinkas.

baigtas Pirmasis Penkių 
Metų Planas (1952-1957).

i Industrija pakelta daugiau 
kaip ant 41 procento, žem
dirbystės produkcija pakel
ta ant 55.5 procento. Kini
jos. industrija jau ant 60 
procentų aprūpina šalies 
pareikalavimą, o mašineri
ja ant 80 proc. Dabar Kini
ja turi 600,000 inžinierių ir 
aukšto mokslo technikų, 
tai yra tris ir pusę karto 
tiek, kiek turėjo 1952 m.

New Yorkas. — Harvar
do Universiteto ekonominio 
-politinio mokslo vedėjas 
M. P. McNa;r pareiškė: 
“Amerikoje gyvenimas, jau 
niekados nebebus toks,kaip 
pirma Sovietų sputnikų... 
Sputnikai ištaškė mūsų iš
svajotąjį rojų. . . Kas. pro
tauja, tai mato, kad Sovie
tai jau laimėjo ‘šaltąjį ka
rą’, nes jie pademonstravo, 
kad mes negalime prilygti 
prie rusų tam tikrose sri
tyse moksle, jėgoje ir at
siekime. . .”

Planuojama užsieniui 
palengvinti paskolas
Washingtonas. — Fede

rate valdžia planuoja, kad 
palengvinti užsieniui pa
skolas, ypatingai dėl atsi
likusių šalių. Tai daroma, 
kad pastojus kelią Tary
bų Sąjungos paskoloms. 
Sovietai atsilikusioms ša
lims teikia kreditą imant 
tik po 2 arba pustrečio 
nuošimčio.

Taipei, Formosa. —čiang 
Kai-šeko valdžia priešinga 
Vakarų su Sovietais taikos 
sutarčiai.

Colombo, Ceilonas. —Cei- 
lono ir Sovietų prekybos 
sutartis netrukus bus pa
sirašyta,

Pragia, Čekoslovakija. — 
Mirė rašytojas Dr. L. Sy- 
chrava, sulaukęs 70 metų 
amžiaus.

Londonas. — Anglija sa
ko, kad baigtas su Albanija 
lėktuvų reikalas.

Negrą studentai ir 
. mokyklą reikalai
Washingtonas. — NAA- 

CP (negrų organizacija) 
pareiškė, kad Amerikoje 
valdžia turi kreipti daugiau 
atidos į jaunimo mokinimą. 
Sutinka, kad vyriausybė 
skirtų bilijoną dolerių ga
besnių 
vimui 
Tuo 
kad 
tų 
kad 
negrų gabiem 
liams.

“Rankas šalin nuo 
kolegiją” - Edmundas
Miami Beach, Fla. — 

Amerikos Kolegijų Susivie
nijimo knferencijoje jo 
prezidentas Dr. J. O. Ed
munds pareiškė Amerikos 
federalei valdžiai — “ran
kas šalin nuo kolegijų ir 
universitetų!” Jis sako, kad 
federate valdžia metams 
laiko išleidžia $460,000,000 
mokslui, tai ir “gana”. Ko
legijos ir universitetai, “ei
dami Amerikos, o ne Rusi
jos keliu, susiras pinigų”. 
Iš jo kalbos atrodo, kad jis 
bijosi valdžios, nes nori 
sauvališkai kolegijose elg
tis.

jaunuolių finansa- 
mokslo, reikaluose, 

pat kartu reikalauja, 
valdžios parama nebū- 
vien baltųjų vaikams, 
ji būtų teikiama ir 

jaunuo-

Užrašykite laisvo savo draugui

Atvyko smuikorius
New Yorkas. — Atvyko 

žymus tarybinis smuikinin
kas Leonidas Koganas. Jis 
koncertuos Jungtinėse Val
stijose ir Kanadoje. Pirmas 
koncertas bus Carnegie 
Hall, New Yorke, sausio 18 
dieną. Vėliau lankysis De
troite, Philadelphijoje, To
ronto, Clevelande, Chicago- 
je, St. Louis, Los Angeles ir 
San Francisco. Kartu atvy
ko jo žmona ir jos sesuo.
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AUKŠČIAUSIO TEISMO SPRENDIMAI
PRAĖJUSĮ PIRMADIENĮ Aukščiausias Teismas 

paskelbė kai kuriuos savo sprendimus. Jie kreipia mūsų 
dėmesį dėl to, kad liečia žmonių civilines teises. Vienas 
.sprendimų — Knut Einar Heikkinens reikalu.

Heikkinen — suomių tautos sūnus, į Ameriką atvy
kęs 1916 metais. Jis — 67 metų amžiaus., pažangus laik
raštininkas, kadaise redagavęs suomių kalba dienraštį, 
ėjusį New Yorke, o šiuo metu — bendradarbis suomių 
dienraščio “Tyomies Eteenpain”, išeinančio Superior, 
Wis. Heikkinenas jau seniai norėjo patapti šios šalies 
piliečiu, bet pilietybė jam vis būdavo atsakyta. Heikki
nen yra buvęs JAV Komunistų partijos narys.

1952 metais valdžia pasiryžo Heikkineną išdepor- 
tuoti dėl to, kad jis yra buvęs komunistas.

Einant 1950 metų t. y. McCarrano įstatymu, asmuo, 
kuris tampa nuteistas deportavimui, pats privalo ieškoti 
šalies, kurion galėtų būti išdeportuotas. Heikkinenas at
sisakė tai daryti. Tuomet jis buvo teistas ir teismas nu
teisė jį 10 metų įkalinimo! Heikkinenas apeliavo į aukš
tesnį teismą, kuris surado, jog žemesnysis teismas, teis
damas suomių .laikraštininką, neprisilaikė tam tikrų 
techninių taisyklių, todėl nutarė, kad žemesnysis teismas 
iš naujo Heikkineną teistų. Tas ir vėl teisė. Antrą kartą 
Heikkinenas buvo nuteistas 5 metams įkalinimo. Jis ir 
vėl apeliavo, ir jo byla pasiekė šalies Aukščiausją Teis
mą.

Na, Aukščiausias Teismas surado, kad Heikkineno 
nuteisimas buvo atliktas, neturint užtenkamai įrodymų 
jo nusikaltimo. Taigi dabar šis suomių laikraštininkas 
ir veikėjas yra laisvas.

Mums neaišku tai: kodėl Aukščiausias Teismas, 
spręsdamas Heikkineno bylą, nepanagrinėjo paties Mc- 
Carrano* įstatymo ir nepaskelbė jo nekonstitucinių? Juk 
šis įstatymas laužo šalies Konstituciją, jis yra nekonsti- 
tucinis. Kada jis buvo Kongreso’ užgintas, tai preziden
tas Trumanas jį vetavo, atmetė, ir atmesdamas pasmer
kė. Argi nebūtų buvę geriau, jei Aukščiausias Teismas 
būtų taręs savo žodį dėl to įstatymo konstituęingump? 
Argi nereikėtų kartą ant visados padaryti galą tokiam 
įstatymui, kaip tas McCarrano įstatymas, sulyg kuriuo 
tiek daug nekaltų žmonių puolama?

Na, visvien tenka pasveikinti Heikkineną už bylos 
laimėjimą, nors jis jam daug lėšavo — sveikata ir pini
gais. *

Žinoma, jei Heikkinenas būtų labai prašęs Suomijos 
vyriausybės, kad jį priimtų, jis. būtų buvęs priimtas. 
Savo gimtojoje Suomijoje Heikkinenas galėjo gyventi 
daug geriau negu šičia; ten yra tvirtas darbininkų ju
dėjimas, galinga jo spauda. Tokio išsilavinimo ir patyri
mo vyras, kaip Heikkinenas (karo metu mums teko jį ne 
kartą sutikti redaktorių pasitarimuose), Suomijos darbo 
žmonių būtų buvęs’ mielai pasitiktas. Bet jis atsisakė 
lenktis, atsisakė dėl principo, atsisakė dėl to,-kad jis su
prato, jis matė, jog reakcininkai be atožiūrio trempia Am. 
žmonių civilines teises; jis norėjo būti čia įr kovoti 
prieš reakcininkus.

KITA SVARBI byla, kurią lietė pirmadienį paskelb
tas Aukščiaus:o Teismo sprendimas, buvo fiziko Weldon 
Bruce Daytcno, iš Corning, N. Y., byla.

Mokslininkas Daytonas buvo pakviestas dirbti į In
dijos mokslinį institutą — Tata Institutą. Kai jis parei
kalavo pasporto, kad galėtų vykti Indijon, tai Valstybės 
departmentas jam atsisakė pasportą duoti.

Kodėl ?
Esą, Valstybės departmentas turįs duomenų, kad 

Daytonas kadaise palaikęs ryšius su tais asmenimis, ku
rie gynė Julių ir Ethelę Rosenbergus!

Vadinasi, Daytonas “nepatikimas”, negalima leisti 
jam kur nors išvykti ir net mokslo reikalais !

Daytonas tuomet reikalavo, kad Valstybės depart
mentas pasakytų, kas buvo tie, kurie ‘jį skundė, kas tie 

. “donoščikai”, kurių “liudijimais” pasiremdamas Valsty
bės departmentas atsisako išduoti jam pasportą? Jajn 
buvo atsakyta: mes neišduosime skundėjų pavardžių, 
tai esą konfįdencialus dalykas.

Na, ir tuomet Daytonas ėjo į teismus. Aukščiausias 
Teismas sutiko, jo bylą nagrinėti. Ką jis tuo reikalu nu
spręs, liekasi palaukti ir pamatyti. Tenka priminti, kad 
Aukščiausiame Teisme jau yra ir kitos bylos žmonių, 
kuriems Valstybės departmentas atsisakė išduoti paspor- 
tus, atsisakė išleisti į kitas šalis.

JAU DEVINTĄ kartą Aukščiausias Teismas atsisa
kė svarstyti mokslininko Morton Sodeli bylą. Sobell, kaip 
žinia, buvo teistas kartu su Julium ii’ Ethele Rosenber- 
gais ir buvo nuteistas 30 metų įkalinimo. Jis šiuo metu 
sėdi Alcatraz kalėjime Kalifornijoje. .

Mums rodosi, būtinai reikėtų Morton SobelFiui su
teikti naują teismą!

-
2 pusi. Labv© (Liberty) Ketvirta*!., sausio (Jan.) 9, 1958— i . A A k . T . - - '

Prieš kurį laiką Brooklyn*)x Vienybė buvo paskelbusi, 
kad -Vilniuje mirė artistė Elena Zalenkevičiūtė-Petrauskienė. 
Pasitikėdami ta “žinia’’, mes taipgi apie jos “mirti’’ para
šėme Laisvėje (1957 m. spalio 15 d.). Pasirodo, kad tai bu
vo didžiausia klaida: E. Zalenkevičiūte-Petrauskienė gyva ir 
sveika, žurnalistas L. Valbasys, pasiėmęs tą Laisvės numeri, 
nuvyko pas Petrauskus į jų butą Vilniuje, pasiteirauti, argi 
iš tikrųjų yra taip, kaip pas mus buvo rašyta? Na, ir ką gi 
jis rado?!.

Nuotraukoje: žurnalistas L. Valbasys, Elena Zalenkevi
čiūtė-Petrauskienė, pasirėmusi ant to Laisvės numerio, kur 
tilpo jos “nekrologas“, ir artistas-dainininkas, Vilniaus Kon
servatorijos profesorius Kipras Petrauskas; jis skaito nuo 
Brazilijos lietuvių gautą dovaną — “G.uarany“ operos kla
viatūra.

1957 metus užbaigas
Peržengus 1957-ų metų džiojimų^ Ir reikia sutikti, 

slenkstį į 1958-us metus, kad 1957 metais padaryta 
pravartu padaryti šiokią to- daug progreso šiuo' atžvil- 
kią peržvalgą, kas buvo nu
veikta, kas buvo atsiekta1 
daį’bo žmonių labui 1 9 5 7t 
metais.

Abelnai imant, 
metų bėgyje daug 
įvykių teko pergyventi, ir kai ? kus pavyzdys, kaip rašyti 
kuriais klausimais progreso žinias. To draugo jau ne
keliu nemažai nužengta pi r- ra gyvųjų tarpe. Kiek vė- 
myn. Tačiau trumpam e liau po tuo pačiu antgalviu 
straipsnelyje negi įmanoma pradėjo rašyti drg. V. Za- 
visus juos aptarti ir pada- bul, bet neilgai. Kas atsi
ryti tinkamas išvadas. Ge- tiko, Vincai? 
riau yra pasirinkti vieną te
mą ijr tik į ją gilintis.

Šiuo metu, man rodos, yra 
viena iš svarbiausiu temų— 
spaudą ir jos išlaikymas, 
•nežiūrint visų, sunkumų. 
1957 metais mes ją išlaikė
me ganėtinoj aukštumoj, ir

pereitų 
svarbiu v

gi u.
Prisimenu vieną Detroito 

korespondentą, k u r i s per 
daugelį metų rašė po vienu 
antgalviu: “Detroitas sker
sai ir išilgai.” Tai buvo pui-

Clevel'andas turi gana 
stiprių korė s p o n d e n t ų . 
D r a u gi jiniais klausiniais 
pirmą vietą, užima A. Rod
gers. Jos raštų stilius gra
žus, be ištęsimų, be perdė
jimų. Tarptautiniais klau
simais nepavaduojamas raine gauetiiiMj 11 į . * ‘ ..

nėra abejonės,, jog tai pada- y a,J. .. b. jį
’ retai koks įvykis praslysta 

nepastebėtas. Taipgi J. Žeb- 
rys rašo ne tik į “L.” ir 
“V.,” bet ,į LDS organą 
“Tiesą.” .Retkarčiais pasi
rodo viena kita žinute ir ki
tų korespondentų. ’Visa tai 
sekant, jaučiama stoka tarp 
korespondentų pasitarimų 
darbo pasidalinime.

B i ngha m to no ko r esp o n de ri
tė Josephine savo ne taip jau 
didelę lietuvių koloniją sis
temingai palaiko tinkamoj 
aukštumoj. Jai retkarčiais 
pagelbsti ir drauge Wellus. 
Linkiu joms tą darbą tęsti. 
Verti pagyrimo ir Montrea- 
lo korespondentai. Šie drau
gai mažiausiai vietos laik
rašty užima, o daugiausia 
pasako. Patartina visiems 
korespondentams tėmyti jų 
raštų stilių ir imti pavyz
džius. Jų raštai yra prane
šimi! formoj, aiškūs, su
prantami.

Kalifornijos korespon
dentai suteikia nemažai ži
nių apie vietinių draugų bei 
draugių veikimą, bet jie, ro
dosi, per daug gilinasi į 
smulkmenas ir tuo užima 
daug brangios vietos laik
raštyje. Tą visą rašant kiek 
suglaustoje ,formoje, jų ži
nios nė kiek nenukentėtų.

Turime keletą ir nemažų 
kolonijų, kuriose irgi yra 
įvairios draugijos ir jų vei
kimas, bet jos labai skūpios 
su pranešimais ;

rysime ir ateityje. Jeigu jau 
ir prisieitų dienraščius su
retinti iki 2 kartų į savai
tę, tai skaitytojai iš to dide
lių nuostolių neturės. Vei
kiausiai tuomet laikraščiai 
bus kiek padidinti, tai juose 
tilps daugiau teorinių' bei 
mokslinių raštų. O kiek tai 
liečia pasaulines žinias, tai 
mūsų' dienraščiai jų vistiek 
negali pasekti. Jeigu jas ir 
talpina, skaitytoją jos pasie
kia keliomis dienomis vė
liau. Dabartinė komunika
cija ne tik šioj šaly, bet ir 
kitose taip sutaisyta, kad 
svarbesni įvykiai kelių mi
nučių bėgyje visam pasau
liui žinomi. Laikraščiam 
lieka tik tų įvykių smulk
menas aprašyti.

Kalbant apie mūsų spau
dą, būtinai reikia prisimin
ti korespondencijas ir ko
respondentus. Be jų laik
raštis nebūtų laikraštis, bet 
žurnalas. Korespondencijos, 
jeigu jos tinkamai aprašo 
savos koloAijos veikimą, 
yra kaip veidrodis kitų kolo
nijų veikėjams. Neretai tuo 
ir vieni nuo kitų imame pa
vyzdžius, todėl svarbu, kad 
jos būtų teisingos, aiškios, 
be jokių perdėjimų, nes per
dėjimai dažniausiai sukelia 
bereikalingų ginčų.

Kadangi skaitau ir seku 
ne tik savo kolonijos, bet ir 
kitų kolonijų koresponden
cijas, tai užbaigus 1957 me
tus norėtųsi padaryti bent 
kokią peržvalgą, kurie ko
respondentai geriausia tų 
metų bėgyje savo raštais 
pasižymėjo, tai yra, aprašė 
visus savos , apylinkės įvy
kius.

Turiu pasakyti, jog kores
pondencijų svarbą sveriu ne 
pagal jų kiekybę, bet pagal 
kokybę. Rodos, ir redakci
jos ne kartą darė pastabas, 
kad rašytų kūo trumpiau
siai, be smulkmeniškų išve-

Lietuvon?
į šį klausimą galiu trum

pai ir storai atsakyti: Jei 
turi užtektinai ištekliaus ir 
gerų širdį, pasiųsk. Dova
na—visuomet geras ir nau
dingas daiktas: Mes, pav/, 
gyvename Kanadoje ar 
Jungtinėse Valstijose, o jei 
turime gerą ir turtingą dė
dę ar tetą, irgi džiaugiamės 
ir dėkojame po daug kartų, 
kai gauname nuo jų dovanų 
šventėmis ir gimta d i e n i o 
proga. Tad kodėl ir į Lie
tuvą gali būti nepatartina 
pasiųsti dovaną savo gimi
nėms? Bet jei neturi ištek
liaus, tai nesiskriausk, ne
siųsk jiems dovanų. Jie ten 
'apsieis be jų. Jei buvo visko 
trūkumai tik po karo, tai 
dabar tie trūkumai baigia
mi atpildyti ir žmonės jau 
turi ne tik pavalgyti, bet ir 
apsirengti.

Kiti sako, “kaip nesiųsi, 
kad prašo.
širdžiai susimyli, 
išpildo, pasiunčia savo gi
minėms dovanų, o paskui 
skundžiasi, keikia tarybinę 

apie tai Lietuvos vyriausybę, kad 
spaudoje. Kaip tai, Phila- jis ar ji, prašomas savo gi- 
delphia, Rochesteris, Pitts- ’ minių, turėjo siųsti siuntinį 
burgh'as ir keletas kitų. Tų iš paskutinių savo sunkaus 
kolonijų d r a u g a i turėtų darbo santaupų, kurias vi

są. gyvenimą taupė “juodai 
dienai,” net pats kartais ne
nešiojęs tokio drabužio, ko
kį dabar pasiuntė giminėms 
į Lietuvą.

kiek daugiau šį tą apie jų 
veikimą parašyti. Tai dary
dami, suteiktų kiek naudos 
ir sau ir laikraščiams.

Baigdamas šią peržvalgą, 
nuo širdies patariu visiems 
korespondentams: rašykime 
trumpai, dažnai ir aiškiai, 
nepraleisdami nė vieno ver
to paminėjimo įvykio, o tuo

Skaitytojų balsai Laisvės klausimu
“LAISVĖS” ATEITIS

Perskaitęs draugo Buknio 
straipsnį “Laisvėje” apie 
jos perkėlimą kiton vieton 
ii’ suretinimą, negaliu lai
kytis nepareiškęs savo nuo- 
m o n ė s . Nuo seniai esu 
“Laisvės” skaitytojas ir šė- 
rininkas.

Drg. Buknys rašo, kad 
“Laisvė” gal išeidinės ztik 
du sykiu į savaitę. Priežas
tys jau visiems yra. žino
mos. Mano nuomonė yra, 
kad vietoje du sykiu į savai
tę, išleiskite “Laisvę” tik 
vieną sykį į savaitę, pada
rykite ją savaitiniu laikraš
čiu. Aš jau pirmiau rašiau 
straipsnį “Laisvėn” (kuris 
n e p a sirodė) — nurodyda
mas, kad du dienraščiai ne
gali ilgai pasilaikyti, nes 
senesnioji lietuvių karta 
nyksta, o jaunuoliai lietu
viukai nekreipia a t y d o s , 
dauguma jų net nemoka lie
tuvių kalbos — jie jau ame
rikonai. Skelbimu sunku 
gauti, nes, kad ir prielankūs 
biznieriai, bet dėl reakcijos 
šėlimo bijo duoti savo skel
bimus. Aukomis pasilaiky
ti sunku. O čia dar stoka 
spaustuvės darbininkų (o 
gal ir redaktorių?). Senes
nių ateivių gretos retėja, o 
kiti, kurie dar neserga ar
ba- nemiršta, daug tokių gy
vena iš gaunamos ubagiškos 
pensijos, ir aišku, kad to
kie aukot nebegali. Viskas 
pabrango. Naujieji ateiviai 
(dipukai) daugumoje yra 
religiniai, jiems pirmoje 
vietoje yra bažnyčia, o ne 
progresyvių žmonių veiki
mas ir apšvieta; kurie nei
na ar eina bažnyčion, jie ve
jasi paskui privatišką dolerį 
ir kimba prie privatiškų 
biznių; jie daug greičiau iš- 
tautėja (arba ištautęs) ne-

gu senesnieji lietuviai. Nau
jų susipratusių imigrantų 
iš Lietuvos nenumatoma. 
Visiems laikraščiams sun
ku pasilaikyt.

Nuo pat “L-vės” įsisteigi- 
mo aš buvau jos patriotas ir 
tebesu. Todėl kai anais me
tais rašiau straipsnį, tai 
p r o p o n a vau suvienyt du 
dienraščiu į vieną. Arba, jei 
to negalima padaryt, tai 
“Vilnį” leist savaitraščiu, o 
“Laisvę” palikt dienraščiu. 
Bet dabar, pasirodo, kad 
“Vilnis” stovi tvirčiau, ir 
kuomet patys .“Laisvės” 
gaspadoriai numato reikalą 
“Laisvės” išleidimą sūrė
ti nt, tai ir eikime prie to, 
kad “Laisvė” būtų savait
raštis (vieną sykį į savai
tę) laikraštis, o “Vilnis” te
gu būna dienraščiu. Pilnai 
to užteks, bus gerai ir vi
siems lengviau.

Dar reikia pastebėt, kad 
einant prie savaitinio (ar 
du sykiu į savaitę) reikia 
rimtai apsvarstyt ir prenu
meratos kainą. Tokia kai
na, kaip dabar yra, mano 
nuomone, negalės pasilikt, 
reikės ją nupigint taip, kaip 
kitų savaitraščių; kitaip, 
gali būti priekaištų, kad 
“Laisvė” perbrangi.

Mikas Detroitietis

Laisvės štabas visada, prieš* 
kiekvieną suvažiavimą 
pumpuodavo nuomonę, kad 
negali būti nė kalbos Lais-\ 
vės suvažiavime apie jos 
išleidimo sunetinimą. Iš ko
lonijų draugų nuomonės, 
kad reikia Laisvės išleidimą 
suretinti, virsdavo bevertė
mis.

Dabar esant jau tokiai pa
dėčiai, kad reikės keltis į 
naują vietą ir imant domėn 
visas tas aplinkybes, kiek tų 
skaitytojų beliks, kai dusyk 
einanti Laisvė kainuos $10, 
kuomet Vilnis yra,dienraš
ti s? Tad man rodosi, kad 
geriausias būdas yra suvie
nyti spėkas ir leisti tik vie
ną dienraštį, o kadangi Vil
nis yra maždaug vidury 
Jungtinių Valstijų ploto, 
tai Vilnis lai ir eina suvie
nytomis spėkomis bent 8 
puslapių kasdien — šešias 
dienas į savaitę. Matytu
mėt, kad pasidvigubintų 
Vilnies skaitytojų skaičius 
ir aukų reikalas savaime 
likviduotųsi, ir su darbinin
kais bėdos spaustuvėje dr 
redakcijoje pasibaigtų. Tuo 
būdu galėtume nutęsti gana 
ilgą laiką išleidimui pažan
gaus laikraščio Amerikoje.

Angliški laikraščiai pa
našiai vienijasi.

D. J. Jusius
DĖL LAISVĖS ATEITIES 

Laisves num. 250 P. Buk
nys prašo padiskusuotį rim
tai apie Laisvės ateitį ir tei
kia maždaug planus. Prisi
eina kelti spaustuvę'naujon 
vieton, tai nėra išrokavimo 
palaikyti dienraštį. Pagal 
nuo seniau žinomas ir tik 
dabar paties Buknio pa
skelbtas aplinkybes, jau ne
buvo išrokavimo leisti dien
raštį per pastaruosius tre
jus ar ketverius metus, bet

Ką matėme ir girdėjome 
Tarybų Lietuvoje

Rašo Juozas Lesevičius
Ar reikia siųsti siuntinius ( šitokie žmonės, mano su

pratimu, neturėtų kaltinti 
nei Lietuvos tarybinės val
džios, nei savo giminių už 
prašymą, bet kaltinti pats 
save. Jei neturi per daug 
pertekliaus (ko paprastai 
pas darbininką niekad nė
ra), o turi tik dolerį kitą 
sutaupęs iš savo sunkaus 
darbo tam, kad kiek nors 
apsisaugoti senatvėje ar li
goje, arba visai neturi san
taupų, tai nedemonstruok 
“amerikoniškumo,” rašyda
mas į Lietuvą savo gimi
nėms laišką, nesigirk, kad 
labai daug turto turi, visko 
esi pilnas ir gyveni kaip 
“inkstas taukuose,” bet pa
rašyk tiesą. Jei turi susitau
pęs, įsigijęs nuosavybę ar 
automobilį, tai nesigėdink 
savo giminėms pasakyti, 
nes tame jokios gėdos nėra, 
—galima tik pasididžiuoti, 
kad visa tai įsigijai tik sa
vo sunkiu darbu ir per di
deles pastangas; kad gal ne 
sykį nutraukei didesnes su
eigas su draugais, ar kitus 
savo gyvenimo mažesnės 
vertės prabanginius pato
gumus; kad apart darbo 
valandų dirbtuvėje, jei turi 
įsigijęs nuosavybę, ne kar
tą ištisus vakarus, nemažai 
šeštadienių, net ir sekma
dienių praleidai dirbdamas 
prie savo namo. Tuomet, 
matysite, jūsų giminės ir 
niekas kitas neprašys jūsų 
pagalbos. O jei patys savu 
noru iš geros širdies pasių
site savo giminėms dovanų, 
tada ten įvertins ir iš gilu
mos širdies šimteriopai 
jums padėkos už jūsų dova- 
•na.’• ' . .

Tokie gera-
prašymą

patarnausime mūsų orga
nizacijoms ir mūsų spaudai.

Korespondencijų 
skaitytojas

IR MANO ŽODIS 
Gruodžio 26 d. Laisvėje P. 

Buknys rašo dėl Laisvės at
eities, smulkmeniškai api- 
būdindamas dienraščio 
Laisvės finansinius ir tech
niškus trūkumus? Prieina 
prie išvados, kad gal būtų 
daug geriau, jei suretintii- 
mėm Laisvės išleidimą: vie
toj kasdieninio, tik dukart į 
savaitę.
j Esu , Laisvės skaitytojas 
nuo pat jos gimimo ir da
lyvavau daugelyje vajų ir 
esu gavęs Laisvei gerą būre
lį naujų skaitytojų. Finan
siniai ne tik aš pats rėmiat# 
bet ir kitų paprašiau, todėl 
būtų labai nesmagu susitik
ti su Laisvute tik dukart į 
savaitę. Bet pagal drg. P. 
Buknio smulkmenišką api
būdinimą Laisvės finansi
nės ir techniškos padėties, 
tai aš pilnai sutinku, kad 
Laisvė būtų leidžiama du
kart į savaitę.

Geo. Urban 
Detroit, Mich.

BROOKLYNIEČIO 
SKAITYTOJO 

NUOMONĖ
Gerbiama Laisvės 
Redakcija!

Aš nesutinku su P. Buk
nio nuomone, kad Laisvę 
reikėtų suretinti, kad ją 
reikėtų leisti du kartu per 
savaitę. Aš stoju už tai, kad^ 
ji eitų taip, kaip eina dabar.

Aš manau, jei kiekvienas 
Laisvės skaitytojas užsimo
kėtų per metus po $50, tai 
viskas būtų gerai, Laisvė tu
rėtų lėšų iš ko pasilaikyti.

Linkiu visiems Laisvės 
skaitytojams laimingiausių 
naujų metų! S'. Wat

Gerbiama Laisvės Redak
cija ! Man labai koktu gię- 
dėti, kad Laisvė taps sure^ 
tinta dėl lavintų darbininkų 
stokos.

Mano supratimu, turėtu
me susivienyti su Vilnim, 
tada mūsų laikraštis galėtų 
gyvuoti dar apie 20 metų. 
Jeigu leisime du laikraščiu, 
galime greit netekti abiejų.

Mano patarimas: suvieny
ti abu dienraščiu į vieną ir 
būti stipriems.

Draugiškai,
Petras Kupris 

Annapolis Junction 
Maryland • __ ' .

i
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Jonas Kaškaitis

MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo, kovingi keliai

VINCAS BOVINAS
Kitą Vincą—tai Boviną noriu

Paminėt gerais žodžiais keliais:
Tu turėjai taip didelio svorio, 

Kas mūs’ meną, kultūrą paskleis...
Ar prie “Laisvės”, koncerto, ar scenos—

Į pat tašką pataikei pirštu:
Nepraeidavo sambūris vienas, 

Kad estradoj nebūtum ir tu!
Bet... kitokie štai papūtė vėjai,—

Mes, Vincuk, pasigendam tavęs:
Nuoširdaus nebetekom veikėjo,— 

Kas nūnai tavo vietoj stovės?
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Noriu tart pagarbiai gerą žodį
Visai eilei draugų patvarių,

Kur darbais nuolatiniais įrodė
Privalumą progreso kanų...

Užsigrūdinęs Jurgis Šimaitis—
Tai garbingas progreso karys:

Kur tik reikia, rankas atsiraitęs, 
Paskubės, prižiūrės, padalys!

Ir jie patys ir žmonos jų žvalios
Narsiai žengia progreso takais,—

Turi ryžto ir noro ir valios, —
Savo gairių ryškių nepakeis.

Dėkui jum, Apoliute, Onute!
Dėkui jum, Poviliuk ir Ignuk!

Kad šviesi būt’ gyvatos keliūta!
Kad jums niekad jėgų nepritrūkt!

S. Penkauskas budrus pareigūnas:
Niekad daikto svarbaus nepraleis, —

Ir giliai aš juntu jam dėkingas
Už žygiuotę progreso keliais!

Pagarba patvariam P. Šlekaičiui,
V. Žilinskui su plunksna greita!

L.D.S. talkininkui Mockaičiui,
Baranauskui ten pat, veik greta,—

Lukui, Bakšiui ir Jusiui kaimynui,
Draugui Skliutui tradic’jų tvirtų:

Šie draugai platų taką pramynė,—
Ir smagu traukt pirmyn vis kartu!

CLEVELANDO ŽINIOS

BROLIAI BEIČIAI
Broliai Ignas ir Povilas Beičiai —

Pareigingi, patsovųs draugai:
Stropiai veikė, kai buvo bernaičiai— 

Budrūs, veiklūs tebėr ir nūnai.
Nuoširdžiai remia laikraščius, spaudą —

Tai raštu, tai gausing'a auka,
Naują narį draugijai sugaudo, 

Pažmony aptarnauja bet ką.

Mūs’ gražių Jūžintų parapietį —
Draugą Murniką—Merkį menu:

Broli, kelią vingiuotą ir kietą
Praėjai nuo metelių jaunų!

Draugui Žebriui stropiam, rūpestingam
Pagarba — ir Blažoniui bendra —

A. Matuliui uoliam ir tvarkingam
Lai talkauja dienelė gera!

Juozo Vizbaro brolėną gabų —
Tai Jaunutį pasveikint skubu —

Už jo žvilgsnį įdėmų, pastabų,
Už plėtimą progreso ribų!

1957. IX. 17

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
(Tąsa)

— Poviliuk! — pašaukiau tyliai, kad 
niekas neišgirstų. — Tu girdi, Poviliuk. 
Ko tu dabar?

tai žinai su girtais. Šalto vandens pa
semk jam, — pridūrė nueidamas.

Alyzą paguldžiau daržinėj, uždriekiau 
šienu, pasėdėjau kiek šalia jo. Gulėjo

Jis krūptelėjo, atsisuko į mane lyg ne
pažindamas, o paskui ištrynė kumščiu 
akis ir taip pat tyliai atsakė:

-' — Tėteelio gaila.
Pasakė jis šitaip ir vėl nusisuko, brūk

štelėjo nosį rankove, o paskui atsisuko 
ir suriko jau piktai:

— O tau kurių čia velnių?
— Poviliuk, ten svečiai Alyzą girdo.
— Kur? — sujudo jis, iš karto pamir

šęs pyktį. — Kas girdo?
— Kieme. Iš viso ąsočio duoda ir dar 

pila.
— Einam! — nutraukė jis mane.
O kieme Alyzas jau sėdėjo ant trobos 

slenksčio, plačiai išmetęs susiklaipusias 
, kojas, laikydamasis rankomis durų stak

tos. Rudi jo plaukai buvo užkritę ant a- 
kių, akys drumzlinos, burna kreivai per- 
vėpta. x

— Duokite dar, paduokite! — šaukė 
jis. — Ir išgėriau, ir dar išgersiu, ir pa
švilpki! man kad norit, ot!

— Ir gerk, spiauk į visus! — rėkė vie
nas svečių, jau pats gerokai strapalinė- 
damas ir pildamas iš ąsočio alų pro šalį 
stiklinės. — Gerk tu, utėlių karaliau!

— Girdi, kas pasakyta? — spyrė kitas 
Aiyzui pašonėn. — Gerk, tau pasakyta, 

•T utėlių karaliau, katino sūnau nevaly
vas!

— Gerk, gerk! šaukė ir kiti aplinkui.
Poviliokas prasiskyrė pro juos prie 

Alyzo, suėmė šį glėbin.
— Na, vyrai! — pasakė linksmai. — 

Jūs girdėte, gerai girdėte, o dabar aš pa
girdysiu, kaip dar niekas negirdė!

— Cho, cho, cho! -t- linkstninosi sve
čiai, laukdami naujų pramogų.

O Poviliokas vilkte vilko Alyzą per 
kiemą, vis palydėdamas keliu į sėdimą
ją ir atsisukdamas į svečius: ar visi ma
to jo patyčias? Svečiai kvatojo išsijuo- 
sę. Poviliokas nutempė Alyzą už tvartų, 
atšliejo sėdomis į sieną ir nusibraukė 
prakaitą.
• — Galvijai, — pasakė nepiktai.

įgrūdęs pirštą Alyzo burnon, krapš- 
telėjo gomurį. Alyzas sudriuksėjo visu 
kūnu, atsirėmė rankomis žemės ir ėmė 
“lupti ožį”, kaip iš kibiro pilti.

— Tempk tu jį kur pakraštin, užkišk 
toliau nuo akių, teišsidrybso, — pasakė 
Poviliokas man. — Aš svečius pakalbin

usiu, kad vėl neįsikabintų šito mulkio, o

jis paslikas, suglebęs, ištampytas ir ne
stiprus lyg šlapias viščiukas, ir tuoj už
migo. O išeidamas kitam daržinės gale 
išgirdau aš garsų knarkimą: ten miego
jo didysis Alyzo nekentėjas Proškus, nė 
truputėlio nemažiau įtraukęs už' Alyzą, 
tiktai daugiau prikvailiojęs už jį.

* * ♦
O lauke jau telkėsi sutemos. Saulė nu

sileido, visas dangaus pakraštys vaka
rų pusėje degė tamsiu raudoniu, ir ši
tam raudony, lyg tamsūs didžiuliai pirš
tai, styrojo medžių šakos ir jų viršūnės, 
šulinio svirtis, stogo žirgeliai, aukšti 
žardiejonai padaržinėj. Gatve mauroda- 
mos grįžo iš ganyklų, karvės, bliovė a- 
vys, pliaukšėjo piemenų botagai, kaip 
plaukšėjo jie pirmą kartą išgenant pa
vasarį, vasaros pradžioj, ir kaip plauk- 
šės jie dar daug vakarų. Iš mūsų kiemo 
skubėjo užsisvečiavusios kaimynės mo
terys. Varėsi karves savo kieman, šau
kė ėryčius, kita, jau sugavusi, nešėsi 
sterblėj, barėsi, kad karvės grįžo per
karusios, nepriganytos, kad avies koja 
pamušta, o telyčios ragas nusimovęs — 
niekas nieko nepastebįs, niekas niekuo 
nesirūpmąs, o mažiausiai kerdžius Ker- 
pelė.

— Vaikšto palaukėm su lietsargiu ant 
galvos, ar mūsų govulėliai jam galvoj, 
—nutarė vienu balsu. — Tai nusisam- 
dėm antrametį: ne ustovas, o dvarponis, 
iš palivarko išspirtas!

Palengva, palengva ėmė viskas rimti, 
tilti. Apibėgusios vakaro ruošą, grįžo 
kaimynės atgal, dėjosi prie visų. O su 
jomis kartu atėjo ir vaikai, smelkėsi par
ginusieji piemenys, slinko jaunimas, ne
gavę šiandien pasišokti: ūlyčioj pakasy
nos, nevalia. Ir netrukus prigūžėjo vėl 
pilni mūsų namai žmonių, dar gausiau 
negu dieną, ir buvo aplinkui dar triukš
mingiau negu dieną. Kiekivenas skubėjo 
atsigriebti laidotuvių pabaigai, išgert 
ir užkąsti, kas priklauso, ir dar pridėt, 
kas nepriklauso. Dėl to ūžė, šnarėjo visi 
pašaliai, linksminosi žmonės, kaip kas 
mokėjo ir išmanė, tik be dainos, be šo
kio, be ratelio, kad neužgavus mirusiojo 
atminties, nejskaudinus vaišingų šeimi
ninkų.

O apie vidurnaktį ore staiga pasmil
ko skrudesiu. Kažkas bėgo tamsoj nuo 
daržinės ir šaukė:

— Degam, degam!
(Bus daugiau)

PALTONAI TURĖJO 
LIKSMESNES 

KALĖDAS
Jurgis Palton yra tvirtai 

išaugęs vyi'as, linksmo bū
do, nesibijantis sunkių dar
bų ir yra gerai įsigyvenęs. 
Juodu gražiai išaugino du 
sūnus—-Juozą ir Jurgį. Juo
zas mylėjo muziką, mokyto
javo Lyros Chorui ir gerai 
jame veikė. Abu sūnūs tar
navo antrajame pasaulinia
me kare, kad sudaužyti hit
lerinę ašį. Juozas, grįžęs iš 
kariuomenės susituokė su 
Lea Kairyte New Yorke ir 
ten gavo gerą darbą. Jo 
brolis Jurgis apsivedė Cle- 
velande ir auklėja šeimą.

Apie pusantrų metų atgal 
Jurgį Paltoną (tėvą) ištiko 
nelaimė: sulaužė dešinės ko
jos klubo kaulą. Tokiai 
skaudžiai nelaimei atsiti
kus, pasikvietė savo šeimos 
daktarą, kuris padarė ope
raciją. Buvo manoma, kad 
viskas bus gerai. Bet bėgo 
savaitės ir mėnesiai, o kojos 
skausmai buvo neapsakomi, 
per dienas ir naktis negalė
jo užmigti. O daktaras vis 
ramino, kad skausmai per
eis ir koja sugys. Besiarti
nant 10-am mėnesiui, 
skausmai nesimažino. Pal- 
tonui prisiėjo ieškoti kaulų 
sudėstymo specialisto ir pa
siduoti antrai operacijai, 
kuri buvo daug skaudesnė, 
nes sulaužytus kaulus iš 
naujo reikėjo sudėstyti.

Tuo pat laiku sūnaus Juo
zo žmona susirgo, buvo da
ly tos kelios operacijos, bet 
nebuvo galimybės ją pagy
dyti. Jo mylima žmonelė 
mirė. Draugas Juozas Pal- 
tonas, metęs savo gerą dar
bą ir pardavęs savo namus, 
grįžo pas savo tėvus į Ckf 
valandą. Bet Juozui, beieš
kant darbo, atsinaujino 
skausmai kojoje, kuri buvo 
sužeista tarnaujant kariuo
menėje, ir tas privertė jį ei
ti į veteranų ligoninę ir pa
siduoti operacijai. Kaip tė
vas, taip ir sūnus vaikščio
jo ant kriukių.

Tik prieš Kalėdas Juozas 
tapo išleistas iš ligoninės, o 
tėvui visai paliovė koją 
skaudėti, ir dabar abu 
vaikštinėja tik lazdukėmis 
pasiramstydami, ir Kalėdas 
praleido linksmai su visa 
šeima ir draugais.

Apie Agnutę Paltonienę 
netenka daug kalbėti, nes 
skaitytojas supras, kiek ji 
privargo globodama savo 
mylimą Jurgutį ligoninėje 
ir namie per arti pusantrų 
metų. Prie to, Agnutė nepa
liovė dirbusi ir draugijose, 
pirmininkaudama Lietuvių 
darbininkų paša 1 p i n ė j e 
draugijoje ir Lietuvių mo
terų klube.

Vienas iš draugiu

galėjo būti. Vieni nebuvo iš
apsileidimo, kiti dėl ligos, 
tūli išvykę į saulėtąją Flo
ridą, o dar kiti — į amžiną 
atilsį . . . Sumažėjo mūsų 
grupelė, ir vis žymiai ji ma
žėja.

Praėjusieji metai mums 
buvo nelaimingi. Netekome 
daug draugų, spaudos skai
tytojų, kurie padarė didelę 
spragą, ir sunku' ją užpil
dyti. Kiek man žinoma, tai 
1957 metais mirtis nuskynė 
20 asmenų: Helen Bell, M. 
Ivanauskienė, Lumas, Dr. 
Kazlauskas, Benilienė, An
na Novacec, M. Geibienė, J. 
Burauskas, V. Geibis, Juo
zas Stripeika, J. Samuolis, 
O. Masilionienė, J. Bernato
nis, S. Buividas, W. Janis, 
A. Samuolis, C. Dargus, O. 
Valinavičienė, J. Karuža, P. 
Didžiūnas.

Lai būna jiems lengva il
sėtis, o mes, draugai ir 
draugės, būkime visi drau
giški ir vieningi.

• ”

Stella Butkus, LDS klubo 
manadžerė, nusilaužė kai
riąją koją.

Juozas Lewonas, Kripie- 
nės brolis, jau apie porą mė
nesių randasi ligoninėje.

Visiems ligoniams linki
me greitai susveikti ir su 
mumis dalyvauti. A. R.

PRISIMINIMAS

PETRAS TAMAŠAUSKAS
MIRĖ SAUSIO 4, 1957

Mirtis išplėšė jį iš mūsų šeimynos. 
Sausio ketvirtoji liko mums 

liūdna prisiminimo diena.
Apolonija Tamašauskienė, žmona

Vytautas, sūnus
Elena, marti

Juozukas. Barbute, anūkai

—Lawrence, Mass.

Worcester, Mass.
PAKLAIDOS 

PATAISYMAS
Laisvės laidoje už sausio 

2 d., paskelbtoje apyskaito
je, įsiskverbė paklaidų. Pra
leisti: J. Jaškęvičius, auko
jęs $5, J. Petkūnas, auko
jęs $2. '

Ten buvo parašyta, kad 
Susnikų Jurgis aukojo $4, 
o turėjo būti—$5; sakyta, 
M. Mickienė aukojo $2, o 
turėjo būti—$4.

J. Skliutas

Shenandoah, Pa.
Matines šventes praleidęs, 

einu aplankyt draugus Lais
vės skaitytojus. ,

Užeinu pas draugę Matildą 
Tuleikienę atnaujint Laisvė?. • 
Draugė Tuleikienė susirgusi, 
gydytoją lan^o kaitą į savai
tę. Pasimokėjo už Laisvę $10 
ir paaukojo $1.

Susirgę šie draugai: Petras 
Urbonas, Antanas Vinkleris, 
Vytautas Maurukas, Vincas 
Surdokas, Ona Overaitięnė. .

Linkiu visiems draugams 
greito pasveikimo ir linksmo 
pasimatymo! K. Naravas

Laisve (Liberty) Ketvirtad., sausio (Jati.) 9, 1958

Naujųjų metų sutikimas 
buvo gražus, linksmas, su 
geru orkestru. Lankėsi 
draugai, S. Kuzmickai, dai
nininkai, dainomis linksmi
no visus.

Turiu priminti, kad drg. 
S. Kuzmickas labai gėrėjosi 
gavęs dovanėlę iš Kauno 
nuot savo mylimos motinėlės 
—■ jos rankomis padarytą 
gražų kaklaraištį ir ginta
rų. Draugai Kuzmickai la
bai draugiški, tik gaila, kad 
juodu retai lankosi mūsų 
parengimuose.

Visi dalyviai buvo pasi
puošę naujųjų metų puoš
menomis, linksmai laiką lei
do baigdami senuosius, o 
dar linksmiau sutikdami 
naujuosius metus.

Tik pasigedome kai kurių 
savo draugų — ne visi jie 
čia radosi. Daug daugiau jų

New Britain, Conn.
Susiedijoje, Kensingtone, 

gyvenanti Ona Visockienė 
sausio 4 d. išvyko į St. 
Frances ligoninę, Hartforde. 
Ten ji pasiduos operacijai 
ant akies. Nuo seniai ji 
skundėsi, jog jai akys netar
nauja kaip reikia; manė, 
gal prisieis operuoti abi 
akis, bet daktaras surado, 
kad šiuo tarpu bus daroma 
operacija tik ant vienos. Už 
kokios dešimties dienų ją 
leis grįžti namo. Ši draugė 
priklauso Hartfordė Laisvės 
chore ir keliose kitose orga
nizacijose; uoli spaudos rė
mėja.

Gyvena prie Vincent Ave., 
su ja susisiekt laiškais gali
ma sekamai: Anna Visots- 
kis, P. O. Box 7, Kensing
ton, Conn.

Linkime Onutei sėkmin
gos operacijos ir greitai su
stiprinti regėjimą!

Teko dalyvauti Lietuvių 
Namo Bendro vės Naujų 
Metų pasitikime Hartforde. 
Gražį ir pavyzdinga grupė 
dalyvių linksmai praleido 
laiką, laukdami 1958-tų me
tų. Iš New Haveno J. Kun- 
cos orkestras grojo šokė
jams, gaspadinėms ir gas- 
padoriai šauniai vaišino da
lyvius. 

♦ • •
Dienraščio Laisvės vajus 

užsibaigė. Visi laikraštį at
sinaujino, išskyrus vieną. 
Du skaitytojai išvažiavo ki
tur apsigyventi; vienas jų 
išvykęs mirė. Pas kuriuos 
buvo užeita, visi maloniai 
priimdami linkėjo, kad laik
raštis pasilaikytų, nepai
sant kuriuo dažnumu — 
dienraščiu ar dukart savai
tiniu.

Union Mfg. kompanijos 
darbininkai dar vis tebėra 
streiko lauke. Su kompani
ja susitaikyti dėl kontrakto 
nevyksta. Darbininkai pa
siryžo žūt-būt laimėti strei
ką. Jiems vadovauja UE 
unija. žinovas'

Maskva. — Apdovanojo 
pulk. S., Mikojaną, sūnų A. 
Mikojano, Tarybų Sąjun
gos premjero pagelbininko.

KAS ČIA KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, skaitysi ne- 
atsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos visai žmoniška kai- 
na . . . kurios eina ir j Lietuvą ir ta pačia kaina—tik 5 doleriai 
až visas 4 knygas! (Kutie siųsite j Lietuvą, atsiųskite mums 
adresą.) -

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

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

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

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

VISOS 4 KNYGOS TIK U2 $5.00!
knygų, tai už 1 tik $2.00, už -3 tik $4.00. 
mokame. Rašykite:

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

Bet kas nori tik 1 ar 2, ar 3 
Persiuntimo kaštus ap-

Detroitiečiij Dėmesiui
Šiuomi noriu pranešti Detroito ir apylinkės 

lietuviams/jog sausio 19-tą dieną, 1958 metais, 
Draugijų svetainėj įvyks šaunus banketas-vaka- 
rienė. Rengia LLD 52 kuopa bendrai su Moterų 
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 .noriu dar prasyti 
draugus detroitiečius, 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 rengėjų

r
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Lewiston, Me.
LIŪDESYS 

Gruodžio 27 d. St. M. G. H. 
ligoninėje mirė Kari F. 
Braeitmoser, pasirgęs sa
vaitę. Čia per kiek metų 
operavo juodos ir baltos 
duonos kepyklą. Turėjo pir
kėjų iš lietuvių ir francūzų 
tarpo. Užsakymus veždavo 
ir Rumford miestan. Pir
miau dirbo Bates fabrike 
verpėjų. Priklausė prie Bal
tramiejaus ir G e d e m i n o 
draugysčių. Amerikon at
vyko 1913-ais metais/ 
apsivedė su Agota Mileš- 
ka ir išaugino dvi pui
kias dukteris. Jos studijavo 
Bates kolegijoj. Amelia iš
tekėjo už daktaro Stephen 
Sanders ir gyvena Win
throp, Me. Cornelia ištekė
jus už inžinieriaus Rauli- 
naičio ir gyvena Rumfor- 
de. Jų vyrai yra abu lietu
viai.

Karlas gimęs 1887 metų 
sausio mėn. Tirkšlių mieste, 
Lietuvoj. Tarnavęs caro ar
mijoj ir dar melninku bu
vęs. Žmonai mirus 1954 m., 
ir jo sveikata pašlijo, tai 
1955 metais uždarė kepyklą 
ir per dvejus metus .gyveno 
prie dukters ir žento gydy
tojo Sanders. Buvo, sūnus 
Fritz ir Laura Freunseld- 
rich Breitmoser. Buvo ge
ras žmogus. Paliko liūdesy 
dvi dukteris ir du anūkus.

Grabą puošė gėlių vaini
kai. Karsta nešė draugijų 
nariai: A. Vaitonis, A. ši- 
laikis, A. Ausikaitis, A. 
Reidmon, J. Apšega ir F. 
Norbut. Laidotuvių daly
viams iškėlė gerus pietus, 
lietuvių svetainėje.
Buvai caro kareivis— 
Su priešu kariavai; 
Tai iš Lietuvos ateivis— 
Daug vargelio ragavai... 
Draugės ir draugai atlydė- 
Gailėjo dvi dukrelės; [jo— 
Tėvelio karstą kapan įdėjo— 
Šalia brangios motinėlės.
Nuo mažų dienelių matytas, 
Jau nematysi

dukrelių mielųjų; 
Ir mokslo pažinti skatintas, 
Užmigai tarpe

rožių melsvųjų . . .

Laisvietis K. Martinkus 
nesveikuoja — buvo labai 
nusilpęs. Pašaukus gydyto
ją, biskį atsigavo. Jo svei
kata labai silpna.

” •
Laisvietis Poškus nesijau

čia gerai. Vasarą gyveno 
savo ūkyje, ir savuose na
muose buvo patogiau gy
venti. Bėda: paralyžius su
traukė rankas—negali mal
kų pasikirsti. Žiemai pasiė
mė kambarius mieste ir su 
žmona gyvena.

Laisvietė Naujokienė su- 
sveiko, ir daržą nuvalė, ir 
skanių kopūstų prisiaugino. 
Žadėjo keletą gūžių ir man.

4 w ♦
Laisvietė Selemon i e n ė, 

ūkio darbą užbaigus, triū
sias! ‘aplink galvijus bei viš
tas.

•*"""""
Laisvietė Jokavonienė su 

sūnaus šeima ūkyje gyvena 
toli nuo miesto. Aplink na
mus —- dideli miškai, mal
kų netrūksta '

Linkiu visiems sveikatos 
ir gerų naujų 1958 metų!

P. Petrov

Maskva. — “Sovietų Lai
vynas” dienraštis rašo, kad 
išbandė tarybinis laivynas 
atominės jėgos submariną.

Kairas. — Egipto vyriau
sybė pavarė amerikietį 
bocmaną R. P. Kenelį, nes 
jį nužiūrėjo kaip neištikimą 
darbe.

Bethlehem, Pa.
Gruodžio 30 d. mirė Juo

zas W. Stankus. Gyveno 8' 
mylios nuo Bethlehem. Bu
vo pašarvotas Shupp Fune
ral Home. Palaidotas Me
morial Park kapinėse. Jis 
buvo gimęs Lietuvoje 1877 
m.

Buvo nariu Fraternal 
Order of Eagles Bethlehe- 
me, Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj ir lenkti susivieni
jimo. Tūlą laiką priklausė 
ir prie LDS 64 kp. Prenu
meravo Laisvę ir aukodavo 
pagal išgalę, žodžiu, buvo 
progresyvus žmogus.

Prieš d e p r e s ij a dirbo 
Bethlehem Steel Co. maši
nistu, bet sveikatai sušluba
vus mažai dirbdavo. Nors 
jis buvo tvirto subilda vo j i- 
mo, turėjo aukštą kraujo 
spaudimą, vis eidavo pas 
gydytoją. Labai mylėdavo 
pasiginčyt apie politiką, 
niekam nenusileisdavo, vis 
turėjo būt jo? viršus, kad ir 
prieš teisybę.

Šiaip buvo geras žmogus. 
Nerūkė, negirtuokliavo ir 
nekazyriavo. Išauklėjo tris 
sūnus, 4 dukteris, visi vedę. 
Liko žmona Alena Stankus.

Kai turėjau savo automo
bilį, nuvažiuodavau pas jį 
pasišnekėti. Gaila, kad man 
niekas nepranešė apie jo 
mirtį. Tiktai po šermenų 
pranešė, kad Juozas Stan
kus jau palaidotas.

Jeigu kas bus ne taip, tai 
aš kada nors matysiuos su 
našle Mrs. Alena Stankus. 
Tada parašysiu tiksliau.

Lai būna tau, mielas 
drauge, lengva šalta žeme
lė. O jums, likusiems linkiu 
būt sveikiems ir laimin
giems.

Frank Z avis

Lowell, Mass.
L.D.S. 110 ir L.D.L.D, 44 

kuopos surengė Naujų metų 
pasitikimo parę, turkių vaka
rienę. Publikos turėjm vidų-' 
tmiškai. Aš duodu papeikimą 
mūsų L.D.S. nariams. ^Kuopoj 
narių,turim virš keturias de
šimt, o parėjo dalyvavo gal 
kokia dešimt. Tai kas nors 
yra bloga!

Turėjom ir svečių iš kiti/ 
kolonijų: J. E’gerį su žmona 
ir sūnum ir jų draugas iš 
Hudson, N. &.,

Mums padarė surprais Us- 
terio draugai. Atvažiavo net 
šeši: J. Skliutas su žmona,
D. Jusius su žmona ir Pil
kauskas su žmona. Drangai 
usteripčiai pasakė po prakai 
bele. D. Jusius kalbėjo L.D.S. 
ir L.D.L.D. klausimais, o J. 
Skliutas — mūsų spaudos, 
Laisvės ir Vilnies klausimu. 
Ačiū draugams usteriečiams, 
Jusiu: ir Skliutui, už pasaky
tas puikias prakalbėles.

Reikia padėkoti. ir mūsų 
gaspadinėms — M. A r b a- 
čiauskienei, K. Urbonienei ir
E. Mikalopienci. Gaspadi.iės 
tą dieną prieš naujus metus 
dirbo sunkiai Kai pradėjo 
valgius, gaminti iš pat ryto, 
tai dirbo veik lig 12. v. nak
ties. Negana, kad dirbo, bet 
dar ir aukojo naujų metų pa- 
rei.

K. Urbonienė ir M. Aiba- 
čiauskienė prikepė pyragų ir 
keiksų »r neėmė nei cento už 
tuos gardumynus.

Gaspadinėms priklauso di
delis kreditas už jų pasidar
bavimą mūsų abiejom kuo
pom.

Liko, nuo parengimo 25 dox 
leriai pelno. Tai dar sykį 
jums visoms tariu širdingą 
ačiū už jūsų darbą!

Lowellietis

Maskva. — Jau pasirodė 
languose pavasariniai dra
bužiai. Jie pagaminti pagal 
vakarų madas.
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Darbą baigė su Aido choro siirimiJnirum
dovanomis

Antanas Zumis (žurins- 
kas, ridgewoodietis) paskuti
nėmis 1957 ,metux dienomis 
baigė ilgą darbininko karje
rą, pasitraukė i pensijonie- 
lius. Paskutinėje savo darbo 
vietoje, Sperry’s, jis buvo iš
dirbęs 21 metus. Jis galėjo 
pasitraukti iš darbo po išdir
bio 20 metu, tačiau sveikatai v,z

tebetarnaujant prie įprasto 
darbo netruko prabėgti „dar 
vieneri metai.

Išeinantį pasilsiu i Zurnį 
už atsakingą ir gerą darbą 
firma jį apdovanojo laikrodė
liu. Jis dirbdavo naktinėj pa
mainoje, kurioje nebūna vir
šininkų, darbas priklauso nuo 
paties darbininko sumanumo 
ir noro jį dirbti. Gi jo sandar- 
bininkai, su kuriais jis visuo
met gražiai sugyveno, dova
nojo jam gerą radijo imtuvą 
i; kitu dovanų.

Linkime Antanui ilgų, lai
mingų ir nuodarbių pasilsio 
metų tarpe lietuvių, kur jis 
taip pat turi daug gerų drau
gų. Mep.

z

Majoras paskyrė komitetą 
subvių reikalams

Kad ateityje išvengus neti
kėtų streikų, ir miesto gyven
tojų kankinimo važiuotės rei
kalais, tai majoras Wagneris 
paskyrė keturis unijos narius 
kaip komitetą, kurio pareiga 
bus išrišti darbininkų ir mies
to reikalus taip, kad nebūtų 
netikėtų važiuotėje streikų.

KRISLĄ I
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

tuo 'metu, kai amerikietis di
džiuojasi koja paspiriamu 
sviediniu, tai ruso sputnikai 
jau antri metai skrieja, aplin
kui žemę... Sputnikai skrieja 
ir net šunimis loja, o ameri
kiečio raketa :sprogsta, vos 
porą pėdų nuo žemes pakilu-

čia, ■ man; atrodo, smetom- 
i'irikų laikraščio redaktorius 
per daug jau ciniškai, pasijuo
kia iš amerikiečio. Nemačiau; 
kad koks n.ors : tarybinis 
mokslininkas ar pareigūnas, 
Kuris turi pamato didžiuotis 
■savo mokslo pasiekimais, ši
taip ciniškai nesityčioja iš 
amerikiečių mokslo ir moksli
ninkų.

Štai, kas liečia mane, tru
putis staigmenos. Ji atėjo iš 
Kanados per Kardelio “Ne
priklausomą Lietuvą”. Rašo 
A. Gimantas. Ragina pabėgė
lius susiprasti ir rimtai paieš
koti ryšių su Lietuva.

Nors, i girdi, pasimokykime 
iš lenkų. žiūrėkite, sako, 
Amerikos lenkai ir giria ir 
džiaugiasi kiekvienu Lenkijos 
laimėjimu ir pasiekimu. Da
bar, štai, jie sušilę agituoja 
už tai, kad Amerika duotų 
Lenkijai didelę finansinę pa
skolą. Na, o jie su komunisti
ne Lenkijos valdžia taip pat 
nesutinka! Tuo savo teigiamu 
atsinešimu jie įrodo savo svei
ką patribtizmą, meilę savo 
tautai.

Netaip su lietuviais klerika
lais, smetonininkais, menševi
kais, kanadiškiais Ikardelic- 
čiais. Jie viską niekina ir 
plūsta, kas tik ateina iš Lietu
vos !

Taip, sako Gimantas, ne
sveika, kenksminga lietuvių 
tautai, o dar daugiau žalos 
visiems pabėgėliams iš Lietu
vos!

Kas liečia mus, tai mes juk 
seniai sakėme: Pabėgėliai, 
ieškokite ryšių su i savo tauta, 

‘ su Lietuva. Neklausykite tų, 
kurie sušilę nori jus padaryti 
amžinais Lietuvos \ priešais.

Lietuva, visa lietuvių tauta 
žygiuoja pirmyn į šyiesią at
eitį! Neužsimerkite, matykite, 
džiaukitės ir ’didžiuokitės!

Aido Choras rengia labai 
gražų pasilinksminimo vaka
rą — šunim burum. Jis Įvyks 
sausio 11, ši šeštadienį. Pra
džia 7 vai. vakaro. Bus Liber
ty Auditorijoj, 110-06 Atlan
tic Av., Richmond Hill, N. Y.

Aido Choras jau yra suren
gęs tokių gražių pasilinksmi
nimo vakarų 'kas metai. Ku
rie dalyvavo, tie žino, kad 
buvo apie ką kalbėti ir ki
tiems pasakyti, Taip bus ir 
šiemet.

Bus geri lietuviški muzi
kantai, kurię gros polkas ir 
valc.us, gal ir suktinius.

Choras duos gražią dainų 
programą po vadovybe M. 
Stensler. Taipgi turėsime 
“grab bag”, kuri duos daug 
juoko.

Esu girdėjęs, vienas sako: 
aš atsinešiu 1 sputniką. Dar 
girdėjau komisijos pasikal
bėjimą. Jie užtikrino visiems, 
kad jie surengs daug geres
nę pramogą už buvusias: vis
ką 'geriau, daugiau ir skaniau 
paruošime.

Prisimenu, aš pats buvau 
komisijoj rengimui lokių pa
silinksminimu ir atsilankiu
sieji jomis džiaugėsi, už jas 
dėkojo. Tai dabar man rūpi 
persitikrinti, nejaugi ta nau
ja komisija surengtų geresnį 
ir už mano rengtą.

štai ir komisija: V. Ban
kus, A. Brazauskienė, Ilsa 
Bimba, A. Burba.

Komisijon, kaip mątonj, Įei
na labai gabūs, ir smarkūs 
mūsų veikėjai. 'Jie ir paro
dys, ką jie galės. Bet aš vls- 
tiek netikiu, kad jie mane 
“subytys”. Bet tai galima. Pa
lauksime, pamatysime.

Aido Choras, meninė or
ganizacija, padeda mūsų 
progresui ir veikimui >: taip, 
kaip jokia -kita organizacija 
negali patarnauti. Nors po 
sunkaus darbo bet visi cho-( 
piečiai pasišventusiai lanko 
pamokas, labai energingai 
mokosi dainų, Jcad gražiai su
dainuotų reikalui priesiėjus. 
Choriečiai .visada nori veika
lais H K dainomis pasirodyti 
meniškai. O tiems darbams 
atlikti reikia ne tik darbo ir 
pasišventimo, bet Ir nuolati-

Į metus laiko 2,000 
kriminalysčių atliko 

mokyklose
New Yorko policijos virši

ninkai pranešė, kad 1957 me
rais, laike mokymosi valandų, 
'mokyklose buvo atlikta 1,848 
kriminalystės. Tą atliko virš 
1,000 mokinių 502-se mokyk
lose iš 846 visų i esamų mo
kyklų.

Policijos komisijonierius S. 
P. Kennedy sako, kad jam 
tūli 'jau pataria paskirtų po 
policininką į kiekvieną mo
kyklą, bet jis mano, kad ir 
jas vargiai gelbės.

Į metus buvo- padaryta 522 
areštai mokyklose. Prasikalto 
apie .5 mokiniai -iš kiekvieno 
1,000. Daugiausiai piktada
rysčių atliko tarpe 14—15 
metų amžiaus.

Vienas studentas žuvo. Ke
turios mergaitės buvo išprie
vartauta. įvyko 222 sumuši
mai, virš 100 vagysčių atlik
ta, 1 ir kitokių, prasikaltimų pa
daryta.

Didžiausias skaičius prasi
kaltėlių buvb Brooklyno mo
kyklose, net 7^0.

Lauko pusėje, moky.klų 
plote, buvo papildyta dar 
3,298 prasikaltimai, už ką at
likta 1,140 areštų. Pilįečiai, 
ypatingai gyvenanti ’arčiau 
mokyklų, turėjo 298,446 nu
siskundimus, laike kurių daž
nai reikėjo pasiųsti policinin
ką. z

Viso mieste viešąsias mo
kyklas laiikp 950,000 moki
nių. z 

nės paramos, nes be jos cho
ras negalėtų pasilaikyti.

Labai gerai, kad mes turi
me labai gabią ir gerą moky
toją Mildred Stensler. Nors 
gyvendama Už 50 mylių nuo 
mūsų, atvažiuoja kas penkta
dienis, nežiūrint oro blogu
mo, nežiūrint ir to, kad nu
vargus po dienos darbo. Dar 
nėra apleidus nė vienos pa
mokos.

Mūsų lietuviškos dainos su
teikia mūsų sielai gilų, malo
nų jausmą, palieka didelį 
Įspūdi mūsų mintyse ir jaus-4 
muose ilgai 'atminčiai grožė
tis ir džiaugtis. Bet choro pa
laikymui susidaro išlaidos. 
Choriečiai duoklių nemoka. 
Mūsų Aidas pasilaiko iš aukų 
ii gražių parengimų.

Tad, draugės ir draugai, 
šis šurum burum gražus suė
jimas—ir yra rengiamas atsi
lankiusius maloniai susitikti, 
skaniai pavaišinti, kaip ge
riausia choras galės, ir sukel
ti chorui finansinės paramos.

Taig’i, Aido choras malo
niai kviečia visus lietuvius 
dalyvauti gražiame parengi
me. Choriečiai džiaugsis pro
ga jus susitikti ir bus labai 
jums dėkingi už jūsų atsilan 
kymą ir už labai gražią para
mą, padėjimą chorui augti, 
bujoti ir dar ilgai ilgai dai
nuoti. Jūs paremsite jį, jeigu 
ateisite i choro parengimą.

Choras lauks jūsų visų sau
sio 11d., šeštadienio vakarą, 
7 vai.

V. K.

Nuskendo lūžus ledui
Kiekvienais metais, kai tik 

upės ir ežerai pasidengia le
du, atsitinka nelaimių. Mat, 
yra jaunų ir paaugusių žmo
nių, kurie nesusivaldo nepa- 
čiuožinėję ant ledo. Kada le
das netvirtas, tai jis lūžta, ir 
“sportininkus” ištinka nelai
mė,

.Taip dabar nuskendo Kari 
Reichlein, 38-ių metų, iš 
Hawthorne, N. Y., taipgi Er
hard Ziegler, 22 metu, iš 
Parsippany, N . J.

P A I E Š K 0 J I M A S
Viktoras M. Valatkovičius ieško 

Petro M‘. Valatkevičiaus, antrašas: 
Kauno sritis, Simnę rajonas, Kros
nos paštas, Naujavalakių kaimas, 
Viktoras M. Valatkevičius, Lithua
nia, USSR. Arba prašome rašyti se
kamu adresu: Peter T. Walkins, 121 
So. Addison Rd., Addison, Ill.

PRANEŠIMAS 
HARTFORD, CONN.

LLD 68 kp. susirinkimas įvyks sau
sio 13 d., 155 Hungerford St., 7:30 
vail. vak. Nariai privalo dalyvauti, 
nes bus svarbių reikalų. Taipgi 
rinksime naują valdybą 1958 me
tams. Kurie dar neužsimokėję, pra
šome užsimokėti, gausite naują kny
gą, parašytą lietuvių daktarų Petri- 
kos ir Stanislovaičio. A, K. (5-7)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 10 d., 8 vai. vak., 1150 No.- 
4th St. Nauja knyga jau atėjusi, ir 
nariai kviečiami dalyvauti, galėsite 
ją pasiimti. Turime ir kitų svarbių 
reikalų aptarti. Valdyba. (5-7)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. pirmas šių metų su

sirinkimas įvyks sausio 13 d., 7:30 
vai. vak., 29 Endicott St. Visi na
riai dalyvaukite, nes bus įdomus su
sirinkimas. Išgirsite komiteto meti
nį raportą ir kitus pranešimus. Gal 
bus atėjus ir nauja knyga—Gydymo 
Istorija. Kp. sekr. 1 (5-7)
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Plėšikas bėgdamas 
sužeidė 4 žmones

Queens miesto dalyje tūli 
žmonės pergyveno baimę, ka
da policininkai šaudydami 
automobilyje vaikėsi plėšiką 
Richardą LedererĮ, 18-kos 
metų jaunuolį.

Per tūlą laiką gazolino sto
čių savininkai ir darbininkai 
pergyveno baimę, nes tūlas 
jaunuolis užpuldavo, vienodai 
terorizavo ir pagr o b d e. v o 
Įplaukas. 'Kaip policija sako, 
tai ir buvo Ledereris, Forest 
Hills gyventojas.

šį kartą policija sako, kaa 
šeštadienį, 8 vai. vakaro, ant 
Queens bulvaro Ledereris pa
prašė Bendžiaminą Foxą jį 
pavežti iki 175th St. Kada at
sisėdo, pavažiavo, tai išsitraur 
kė revolverį ir Foxą privertė 
atiduot jam $15. Tad priver
tė j Į nuvežti iki gazolino sto
ties Flushinge. Jis ten įvykdė 
užpuolimą ir pagrobė $125. ,

Tuo tarpu paliuosuotas Fox 
pranešė policijai. Kada poli
cija pribuvo ten, tai Ledere
ris jau pačiupęs taksi leidosi 
Bėgti. Policija vijosi ir šaudė. 
Jis bė.^o apie 70 mylių į va
landą. ^Bėgdamas sumušė du 
automobilius, sužeidė keturis 
žmones. Bet buvo suimtas.

Policija sako, kad jis prisi
pažino pirmiau atlikęs šešis 
ar aštuonis apiplėšimus.

Keista žmogžudystė
Atsiranda žmonių, kurie il

giau gyventi nenori. Tūli iš 
jų suruošia tikrus “cirkus” — 
užsilipa kur nors ant aukšto 
namo ir šaukia: “žiūrėkite, 
jau pulsiu, pulsiu!”

'Susirenka šimtai, kai kada 
tūkstančiai £iopsotojų> Atvyk
sta policija, gaisrininkai, vi-' 
sada. atsiranda., keli kunigai, 
kurie perkalbineja: “na, tik 
jau nepulk, nepulk!’’

Kai kada toki “sorkinin- 
kai” pasiduoda perkalbėji- 
marns.. o kai kada pamieruo- 
ja aukštį

Bet štai netoli didelio vieš
kelio Grand Central • Park
way, Alley Pond parke, nusi
žudė tūlas Paul Rothman, 
43-ių metų. Jis save geležiniu 
retežiu prisirakino prie me
džio, numetė drabužius, išgė
rė tris bonkas “cognaco”, 
persipiovė skustuvu dešinės 
rankos riešą ir mirė.

Rothmann ilgą laiką, dirbęs 
Creedmoore ligoninėje, Sako, 
kad buvo geras, nuolatinis 
darbininkas. Kas jį privedė 
prie saužudystės, gal jis tą 
paslaptį ir nusinešė.

Buvo, kurie džiaugėsi šalčiu

Per kelias dienas New Yor
ke ir apylinkėje buvo pusėti
nai šalta. Daug žmonių jau 
laukė atšylančio oro. žinoma, 
gyvūnų tarpe, buvo ir tokių, 
kurie džiaugėsi šalčiu., Tai ki
lusieji iš šaltų kraštų. Taip 
PVospect Parke, Brooklyne, 
Zoologijos darže, baltoji meš
ka išlipus ant akmenų su ma
lonumu traukė į save šaltą 
orą. Taip ji, rodosi, ir sakė: 
‘Oh, kad taip visada būtų !”

MEN & WOMEN

LABORATORY TECHNICIANS
ASCP Preferred. Earning $325-$400 per month. Plus call. 40 hr. 

week. Full time Pathalogist Permanent positions. Low cost of 
living. Apply in person, wire or write.

LEVERING HOSPITAL
(See E. H. Lindhorst)

Hanrtibal, Missouri. (5-8)

REGISTERED NURSES
‘We Need Them At Once” • • ’ V

(General Staff Duty)
Start at $260 per month. 40 hour week. Permanent positions. 

Apply in person, wire or write, 
r *

LEVERING HOSPITAL k
(See E. H. Lindhorst)

Hannibal, Missouri. 4 (5-8)

4pual. Laisvi (Liberty) Ketvirtad., sausio (Jan.) 9, 195Į8

Mechanizuos paste 
skyrius *

Manhattan? pašto genera-
lis skyrius paskelbė, kad ‘jis . 
neužilgo bus mechanizuotas 
— Įvesta visokių prietaisų 
siuntini^ ūmam kilnojimui, 
pergabenimui, padav i m u i. 
Mechaniški “d a r b ininkai” 
dirbs greičiau ir akuratniau, 
kaip gyvi darbininkai..

Žinoma, pagerinimai nega
lės būti ūmai visur įvesti. 5?a- 
ko, kad vėliau tas bus pada
ryta ir kituose, mažesniuose 
Įkasto skyruose. Išeina, kad t 
bus reikalinga mažiau darbi
ninkų.

Vėjas parbloškė 
angelą

East Hampton High school 
buvo pastatyta 20-ties pėdų 
aukščio angelo statula. Ange
las tartum, ruošėsi skristi, nea 
jo sparnai išskėsti. Bet štai 
užėjo mūsų apylinkėje 50-ties 
mylių vėjas ir jis parbloškė 
angelo statulą.

Dabar, sakoma, kainuos ke
li tūkstančiai jį atremontuoti, 
nes aplaužė rankas ir kitas 
dalis. Sako, kad iki ateinan
čių kalėdų angelo figūra' vėl 
bus sutvarkyta.

Atsikreipia į tėvus
Visoje eilėje mokyklų -per 

mokinius Įduota tėvams atsi- 
kreipimas, kad jie Ir jos susi
rūpintų savo jaunuoliais. Pra
šo, kad prisidėtų prie jų pa
vyzdingo auklėjimo.

Kaip jau žinome iš polici
jos paskelbimo, mokiniai la
bai daug atliko prasikaltimų 
1957 metais. Tėvų talka yra 
būtinai reikalinga.

HELP WANTED MALE

Mašinšapėj Formanas. Patyręs. 
Prie dėžių ir krėslų. Taipgi reika
lingi dailydės ir krėslų darytojai. 
Pirmos rūšies rakandai. Moderninė 
šapa. Viršlaikiai.,

ORSENIGd company j 
Westerly, R. I.

(6-8)

Business Opportunity z

Staten Island, N. Y. Prince’s Bay. 
Island on Lemon Creek. Valuable 
for fishing station and boat flooring 
shelter. Newly renovated bungalow. 
Property will incr. in value definite
ly. Priv. owner selling very reason
able. 951 Richmond Ave. GI. 7-1759.

(5-11)

New Dorp, S. I. Lunęheonette- 
Stationeiy, Miesto centre.1 Savinin
kas parduoda su nuostoliu. Labai 
prieinama kaina ir susitarimai, 
įsteigta daug metų. EL. 1-9848.

(3-9)

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

MISC. ADS

1 Molding Machine. 4 heads. 
Porter cross-cut sėw-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. ,

A A4-8)

Polishing Machine tor Sale. Hea
vy duty, 7^ P. Irt A-I 
mechanical condition. Private own
er selling very reasonable. Will 
demonstrate cheerfully to prospect
ive buyer. Convince yourself. MO. 5- 
5274. Bronx. (-6)
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