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KRISLAI
Diskusijos. // 
Daug nuomonių.
Kai kurios — keistos.
Sveikinkime suvažiavimą.

Rašo R. Mizara

Jau nemaža skaitytoju pa
sisakė dėl mūsų laikraščio 
Laisvės dabartines būklės ir 
ateities.

Nuomonių tenka skaityti vi
sokių. Kai kurie pasisako už 
tai, “kad Laisvę reikėtų su
vienyti su Vilnimi“ ir ją le isti 

įkartą per savaitę, tai tokiu 
būdu užtikrinsime abiejų 
laikraščių gyvavimą 20 čiai 
metų...

Dar vienas pataria Laisvę 
visai sulaikyti, “nes visvien 
neišlaikysime...’’

•
Man rodosi, kai kurie keis

tai nukalba.
Mes jau rašėme Laisvėje, 

kad jokio “suvienijimo su 
Vilnimi“ negali būti, nes joks 
“suvienijimas“ nepataisytų 
nei Vilnies reikalų, neigi Lais 
vės, jei ją leistume tik kartą 
per savaitę.

Man rodosi, mes turėtume 
būti realistai ir galvoti taip.’

Leisti mūsų spaudą taip, 
kaip pajėgiame. Jeigu nepa
jėgiame leisti Laisvės dien
raščiu, tai leiskime ją rečiau, 
leiskime du kartų per savaitę, 
bet padidintą, Šešių puslapių. 
. šešių puslapių . laikraštis, 
einąs du kartu per savaite, 
gali pilnai patenkinti mūsų 
judėjimo poreikius, ir žinio
mis ir straipsniais.

__ •• '
Atsimenu, kaip 1919 metate 

buvo diskusuotas sumanymas 
leisti Laisvę dienraščiu. Vieni 
buvo priešingi, kiti stojo už 
tai, kad Laisvė būtų dienraš
tis. •

* Dienraščio šalininkai sakė: 
jeigu negalėsime Laisvę dien
raščiu išleisti ilgai, jeigu po 
keleto metų matysime, kad 
nebepajėgiame, tuomet ir vėl 
sugrįšime prie du kart savai
tinio.

Laisvė dienraščiu eina per 
arti 40 metų.

Apie jos leidimo suretinimą 
gal dar ir nebūtų kilęs klau
simas, jei nereikėtų mums 
šiemet keltis iš dabartinės 
vietos. O kadangi reikės kel
tis, ir kadangi žinome, jog il
gai dienraščio leisti negalėsi

mame (dėl didelio mąsų seno
sios kartos mirtingumo), tai 
esame priversti galvot; apie 
įsisiteigimą tokios spaustuvės, 
kur jau būtų spausdinamas ne 
dienraštis; esame priversti 
galvoti apie Laisvės leidimo 
suretinimą.

•
Nežiūrint, kaip dažnai mes> 

leisime laikraštį, visuomet tu
rėsime rūpesčių, kaip jį pa
laikyti. Tokia jau pažangio
sios spaudos Amerikoje da
lia !

Mes gerai žinome, kad 
tūkstančiai mūsų skaitytojų 
supranta esamąją padėtį.

Jei tik mes Laisvę, einant 
du kartu pr savaitę, palaiky
sime įdomią, turiningą, aiš
kiai numatome, jog visi skai
tytojai pasitenkins; jie nebus 
nuskriausti nei žiniomis 
nei straipsniais. Jie gaus tiek 
pat žinių, 'tik trumpesne for
ma,

'Mes gerai žinome, kad ir 
■^šiandien daugelis mūsų skai

tytojų Laisvės ' (siunčiamos

'’Duokit mums viešu 
darbu">-uniiisiai

Washingtonas. — United 
Steel Workers unijos virs 
1,000 delegatų, susirinkę i 
konvenciją, atstovaudami 
1,200,000 darbininkų, rei
kalauja viešų . darbų. D. 
McDonaldas išdėstė esamą 
šalyje padėtį, kad nedarbas 
apima visas industrijos ša
kas, o tas liečia labai plieno 
gamintojus. Gamina ma
žiau automobilių, ar kito
kios mašinerijos, mažiau 
reikia ir plieno.

Buvo delegatų atžymėta, 
kad Tarybų Sąjungoje 
1957 metais plieno gamyba 
padidėjo ant 10 procentų. 
Amerikoje ji susitraukė iki

Jau neišeis daugiau 
dark “Daily Worker”
New Yorkas. — Pažan

gus darbininkiškas dien
raštis “Daily Worker” ėjo 
per 34 metus. Bet nuolatos 
atakuojamas iš turčių kla
sės, taipgi pasireiškus kai
ri ečių eilėse skirtumams, jo 
cirkuliacija labai nupuolė. 
1957 metais turėjo $250,- 
000 deficito. Todėl Komu
nistų partijos Centralinis 
Komitetas nutarė, kad su 
šia savaite tenka baigti 
dienraščio išleidimą. Bus 
dedamos visos pastangos 
padidinti einantį savaitraš
tį “The Worker”.

“Pravda” stoja už 
darbininku vienybę

Maskva. — Komunistų 
dienraštis “Pravda” patei
kė ilgą straipsnį dėstant, 
kaip svarbu skirtingų poli
tinių pažiūrų darbo žmo
nėms veikti iš vieno. Sako, 
kad komunistai ir socialis
tai pirmoje vietoje turėtų 
veikti bendrai už taiką ir 
žmonijos laisvę. Primena, 
kad Kinija, Čekoslovakija ir 
eilė kitų liaudies respubli
kų tik todėl laimėjo, kad 
veikė liaudies vienybės 
frontas. Atžymi, kad gera 
pradžia komunistų ir so
cialistų bendro fronto veik
los yra pasireiškimai Itali
joje, Japonijoje, Čilėje ir ei
lėje kitų šalių.

Trenton, N. J. — Demo
kratai sudaro valstijos sei
melio didžiumą. Jie eina 
prie sumažinimo nuo 119 i-, 
ki 50 narių skaičiaus. Tas 
į metus sutaupys $28,000..

paštu) kasdien negauna; 
dažnai gauna tik du kartu 
per savaitę.

•
Artinasi Laisvės kooperaty

vo akcininkų (šėrininkų) me
tinis suvažiavimas, km bus 
išsamiau padiskusuota apie 
viską.

Labai prašome organizaci
jas ir skaitytojus siųsti suva
žiavimui sveikinimus.

Tik būkime optimistai; nu
siminti nėra dėl ko!

54 procentų savo pajėgu
mo. Buvo atžymėta, kad jau 
šimtai tūkstančių plieno ir 
geležies darbininkų yra be
darbiu eilėse. V

Eilė delegatų išsireiškė, 
kad federalė vyriausybė 
“pamiršo” savo šalies pi
liečius. Stoka mokyklų, mo
kytojų, lavintų žmonių, gy
venamųjų7 namų, ligoninių 
ir daug kito. Buvo sakyta, 
kad jeigu žmoniškai pa
dengti vien mokyklų reika
lavimą, tai valdžia galėtų 
suteikti porai milijonų žmo
nių darbo, nes jų pastaty
mui ir įrengimui reikėtų 
apie 15 bilijonų dolerių.

Mirė rumuną buvęs 
veikėjas Petru Groza
Bucharestas. — Mirė Ru

munijos liaudies ištikimas 
veikėjas Dr. Petru Groza, 
sulaukęs 72 metų amžiaus. 
Jis buvo Rumunijos prem- 
jeiTi nuo 1945 metų iki 1952 
metų. Tai buvo sunkūs lai
kai. Iki 1947 metų Rumuni
joje dar ant sosto sėdėjo 
karalius Michailas, kuris 
trukdė liaudies laisvei. Šalis 
buvo nukentėjusi nuo hitle
rininkų apiplėšimų ir dažnų 
amerikiečių karo lėktuvų 
bombardavimų. 1947 metais 
Rumunija pasiskelbė liau
dies respublika ir atsikratė 
karaliaus. Rumunijos Ko
munistų partija ir vyriau
sybė laidoja jį kaipo šalies 
didvyrį. j

Jau nesitiki pavyti 
Sovietus moksle

Washingtonas. — Admi
rolas H. G. Rickover, tėvas 
atominio submarine, sako, 
kad mes nepasivysime So
vietų. Jis sakė, kad Tary
bų Sąjunga taip toli prie
šakyje Amerikos gaminime 
raketų, kad! bereikalingos 
kalbos apie jos pasivijimą. 
“Ir kam be reikalo tai kal
bėti ir rašyti?”, jis sakė.

Macmillanas Indijoje 
tarias su J. Nehru

New Delhi, Indija. —At
skubėjo Anglijos, premje
ras. Macmillanas ir jau ta
rėsi su Indijos premjeru 
Nehru. Smulkmenų nepa
skelbta, bet aišku, kad jis 
norėtų perkalbėti .Nehrų, 
idant remtų NATO politi
ką. Macmillanas, tarp kit
ko, sakė: “Aš' meldžiuosi, 
kad santykiai tarpe Indijos 
ir Britanijos būtų artimes
ni”.

Ottawa, Kanada. — 1957 
m. Kanadoje pagaminta 
411,554 automobiliai.

Berlynas. — Tarybų Są
jungos ambasadorius J. M. 
Puškinas išvyko į Maskvą.

Chrysler vėl paleido 
4,000 auto darbininkų
Detroit. — Chrysler Cor

poration, kuri gamina kelių 
rūšių automobilius, ir vėl 
paleido iš darbo 4,000 darbi
ninkų. šį kartą paleisti dar
bininkai, kurie gamino 
“Dodge” ir “DeSoto” pasa- 
žierinius automobilius. 
Chrysler Corp, vien Detroi
to srityje prie automobilių 
dirbo apie 100,000 darbinin
kų. Bet jau pirmiau tūks- 
tančiūs atleido iš darbo.

Gube Harrimanas už 
mažinimą fed. faksą

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos gub. Harri
manas, demokratas, kalbė
jo, išdėstydamas šalies pa- 

! dėtį. Jo kalba susidėjo iš 
;28,000 žodžių. Jis kritika- 
i vo dabartinę republikonų 
su Eisenhoweriu valdžią ir 
dėstė kas reikia daryti 
1958 metais.

Kaip" visi demokratai sto
ja už didelį apsiginklavimą, 
taip Harrimanas. Bet jis 
neuž'Simerkė ir nuo vidaus 
reikalų. Atžymėjo, kad da
bartinė Eisenhowerio-Dul- 
leso politika atvedė šalį į 
nuolatos augančio nedarbo 
padėtį.

Suprantama, jis daugiau1* 
šiai kalbėjo apie padėtį N. 
Yorko valstijoje, bet valsti
ja negali ištrūkti iš bend
ros šalies padėties. Jis sa
kė, kad dabar New Yorko 
valstijoje yra 100,000 be
darbių daugiau, negu jų bu
vo pereitais metais. Ha
rrimanas kritikavo dabarti
nę bedarbių apdraudą, kaip 
permažą. Jis nurodė, kad 
bedarbiai vieton $36 į savai
tę, turėtų ‘ gauti iki $45, ir

Už militarinį ir 
politini žinojimą

Maskva. — Tarybinės, ar
mijos dienraštis “Krasnaja 
Zvezda” įtalpino generolo 
D. Ivaščenko straipsnį, ku
riame jis rašo, kad politi
nis ir militarinis žinoji
mas tarybiniams apsigyni
mo vadams yra būtinai 
reikalingas. Sako, kad tie 
karininkai, kurie nesiskai- 
tys su partijos nutarimu 
padarytų spalio mėnesį, ka
da buvo Žukovas atstatytas 
nuo ministro vietos, turi 
būti prašalinti iš komandos.

Tass - “tai pelnagrobią 
ir isteriką raportas”
Maskva. — Tarybų Są

jungos žinių agentūra Tass 
paskelbė, kad Jungtinėse 
Valstijose Rockefeller Fon
do raportas apie pasaulinę 
padėtį, yra “pelnagrobių1 
ir karo isterijos skleidėjų 
raportas”. Mininiasis Roc
kefeller Fondo raportas rei
kalauja daugiau; ginkluotis 
prieš Sovietus. '

John Dulles laikosi 
savo senos politikos
Washingtonas. — Valsty

bės sekr. John F. Dulles lai
kosi nesusikalbėjimo politi
kos linkui Tarybų Sąjun
gos. Jis sako, kad iš “dery
bų nieko nebus”. Žinoma, 
kada yra užsienyje masi
nis spaudimas už konferen
ciją taikos ‘ gerovei, taipgi 
daugiau balsų kyla ir A- 
merikoje, tai jis sako, kad 
“durų neuždaro pasitari
mui”.

dar po $4 ant kiekvieno 
šeimos nario. Jis sakė, kad 
vien New Yorko valstijoje 
reikėtų paskirti $200,000,- 
000 dėl statymo gyvenamų
jų namų, pigesnėmis raudo
mis. Tas turėtų būti daro
ma Ir visoje šalyje.

AFL-CIO pereitoje kon
vencijoje reikalavo, kad be
darbiams būtu, mokama 
nemažiau $54 į savaitę, nes 
fondai tam yra pakanka
mai dideli.

Harrimanas sakė, kad Ei- 
senhowerio administracija, 
kiek iki šiol yra paskelbta 
jos planai, tai neturi pro-, 
gramos Amerikos, žmonių 
gerovei. Yra tik “kalbos”, 
“pasigyrimai”,' kaip pavyti 
ir pralenkti Tarybų Sąjun
gą erdvės užkariavime.

Harrimanas kalbėjo, kad 
turi būti ir taksai pilie
čiams numušti ant jų įplau
kų, nemažiau kaip 10 pro
centų, o tiems, kurie gauna 
žemas algas, tai bent $200 
turėtų likti priedo prie da
bartinių $600 į metus kiek
vieno šeimos nario reika
lams.

Mirė Fania Kaplan, 
kuri pašovė Leniną
Maskva. — Jau mirė Fa

nia Kaplaniutė, kuri 1918 
metais peršovė Leniną. Ta
da ji buvo 40 metų. Pri
klausė prie taip vadinamų 
Social-revoliucioenierių. Tie 
gaivalai, kovodami prieš 
tarybinę santvarką, nema
žai nužudė žmonių. Kapla
niutė peršovė Leniną už
nuodytomis kulkomis, kas 
jam sutrumpino gyvenimą. 
Ji išgyveno iki 70 metų. Mi
rė Maskvos kalėjime.

Pentagonas karui 
reikalauja biljoną

Washingtonas. — Ameri
kos karinis centras' Pen
tagonas pareiškė, kad rei
kalaus iš Kongreso pridėti 
prie, dabartinių karinių iš
laidą nemažiau kaip $2,- 
200,000,000. Vien tyrimui 
ir' tobulinimui naujų kari
nių įrankių reikalaus bili
joną dol. pridėti.
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Užrašykite Laisvo savo draugui '

Kenijoje yra dideli 
5 metų atsiekimai

Pekinas. — Kinija laike 
pirmojo penkmečio (1952- 
1957) atsiekė daug laimėji
mų. Industrijos gaminių pa
didėjo ant 120 procentų. 
Pastatyta tūkstančiai fab
rikų, dirbtuvių, gamybos 
įmonių. Įrengta laivų staty
bos. fakrikai. Nutiesta vieš
keliai ir geležinkeliai ant 
daugelio tūkstančių mylių, 
žemdirbystės laukų plotas 
ir derlius pakelta virš 25 
procentų.

Gyventojų priauglys bu
vo po 15,000,000 į metus, 
taip, kad dabar Kinija tu
ri 630,000,000 žmonių. Jų 
maistas, apranga, gyvena-

Somalilandas nori 
savo šalies laisvės

Jungtinės Tautos. —• So
malilandas, piet-rytinėje 
Afrikoje, prie Indijos did- 
jūrio, reikalauja tautinės 
laisvės. Tas plotas užima 
104,000 ketv. mylių ir turi
I, 300,000 gyventojų. Pirm 
Antrojo pasaulinio karo 
buvo Italijos kolonija. Po 
karo Jungtinės Tautos pa
skelbė, kad globoja tą kraš
tą, o paliko italų adminis
traciją. Dabar ten buvo
J. Tautų komisija. Šalies 
gyventojai nenori daugiau 
“globų”, nori būti nepri
klausoma valstybė. Ethio
pia rubežiuojasi su Soma- 
lilandu, tai ji reiškia prie 
kai kurių ( plotų pretenzi
jas.

Uniją laikraštis 
kritikavo DuDesą

Rochester, N. Y. — Ro- 
chesteryje darbo unijų sa
vaitraštis “Labor News” 
kritikavo Valstybės sekr. 
Dūllesą, taipgi Eisenhowe- 
rį. Atžymėjo, kad ypatin
gai Dulles, laikydamasis 
savo “kietos politikos”, lai
ko įtemptą tarptautinę pa
dėtį ir apsiginklavimo naš
tą ant žmonių pečių.

Reikalaus įstatymo 
prieš balt, šovinistus
Washingtonas. — Kon- 

gresmanas Clayton Powell 
atsidarant Kongresui pa
reiškė, kad jis reikalaus 
griežto įstatymo prieš bal
tuosius šovinistus negrų 
reikale. Kalbėdamas apie 
baltųjų šovinistų atsineši- 
mą linkui negrų, jis atžy
mėjo, kad Ameriką “dau
giau garsina balti šovinis
tai, kaip Sovietus ju sputni- 
kai”.

Washingtonas. — Karinis 
laivynas pasiuntė virš At
lanto bandymams karo lėk
tuvus “Crusaders”, kurie 
daro po 1,000 mylių į va
landą.

mieji namai daug pagerėjo. 
Jų organizuotumas, ap- 
švieta, kultūra pakelta ant 
aukštesnio laipsnio. Naujų, 
mokyklų dešimtys tūkstan
čių prisidėjo. Mokosi jau
ni ir suaugę. Organizacijų 
narių kiekis pasiekė de
šimtis milijonų. Vien inži
nierių ir technikų Kinija 
dabar turi pusketvirto kar
to tiek, kiek kaip turėjo 
1952 metais. Išsimokslino 
šimtai tūkstančių žmonių.

Plieno pagaminta 1957 
metais 5,000,000 tonų, ang
lies — 120,000,000 tonų. 
Daugiau pagaminta mais
to,’ medvilnės, cukraus ir 
užauginta daugiau galvijų.

Veikia Tar. Sąjungos 
armijos mažinimas

Bonna, V. Vok.— Nepai
sant, kaip kariniai nusi
statę sluoksniai iš NATO 
bando mažinti reikšmę Ta
rybų Sąjungos armijos ma
žinimą Ant 300,000, tas vei
kia į žmones. Vakarų Vo
kietijoje paskelbimas pa
darė gerą įspūdį, nes iš 

1 Rytų Vokietijos bus at
šaukta 41,000 vyrų tarybin. 
armijos. Tas duoda vilties, 
kad ir NATO vadai pagal
vos apie armijų naštą ant 
Vak. Vokietijos žmonių pe
čiu, c

Egiptas jau nugalėjo 
imperializmo kliūtis
Kairas. — Egiptas nu

kentėjo nuo Izraelio, Angli
jos ir Francūzijos karinio 
užpuolimo 1956 metų pa
baigoje. Anglija, Francūzi-' 
ja ir Jungtinės Valstijos 
(pastarosios buvo, neutra- 
liškos) po karo užšaldė virš 
100,000,000 svarų sterlingų 
Egipto įdėlių. Tas atsiliepė 
ant pirkinių užsienyje. Bet 
Egiptas visus sunkumus 
nugalėjo. Prekybą išvystė 
su Tarybų Sąjunga, Kinija 
ir liaudiškomis respubliko
mis. Suezo kanalo reikalus 
sėkmingai tvarko, kuris 
duoda gerų įplaukų.

— —,

NATO vis nori versti 
naštą ant vokiečių

Paryžius. — NATO vadai 
nori, kad Vak. Vokietija 
būtinai pasiimtų ant savo 
pečių Britanijos armijos už
laikymą Vak. Vokietijoje. 
Anglija sako, kad jai armi
jos užlaikymas į metus at
sieina $114,000,000. Ji sako, 
kad negali tą naštą nešti, 
nes “armija laikoma pirmo
je vietoje Vak. Vokietijos 
gerovei”.

Tokio, Japonija. — Japo
nijos karinio oriai vyno 
viršininkas gen. Sanagi ap
lankė Amerikos karines or- 
laivyno bazes.
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100 NAUJŲ SUMANYMŲ
DABARTINEI 85-tojo Kongreso sesijai yra įteikta 

apie šimtas, naujų įstatymų sumanymų (bilių). Tie su
manymai—biliai liečia daug visokių problemų, užsieninių 
ir naminių.

Sakoma, daug sumanymų yra “erdvės užkariavimo” 
klausimu. “Erdvės užkariavimas”, suprastinta kalba, 
reiškia: pasivijimą Tarybų Sąjungos dirbtinių žemės pa
lydovų (sputnikų) srityje. Tuo klausimu yra keisčiausių 
nuomonių. • 4* f

Naminiais šalies reikalais taipgi yra daug pasiūlytų 
sumanymų-bilių. “Daily Worker” bendradarbis George 
Morris sako, kad naminiais klausimais Kongresas di
džiausią dėmesį kreips į tai, kad būtų pravestas naujas 
įstatymas (ar įstatymai), nukreiptas prieš darbo unijas 
ir bendrai prieš organizuotus darbininkus.

Morris mano, kad reakcininkams jau “per daug kai
rus” Tafto-Hartley įstatymas. Jie sieksis jį atmesti, o jo 
vieton pravesti visą eilę kitų įstatymų, dar labiau var
žančių darbo unijas.

Pasirodo, jog senatinis komitetas “raketieriams tyri
nėti” darbo unijose veikė ne juokais. Iš tų visų apklau
sinėjimų bus sudarytas naujas sumanymas (bilius), rei
kalaujant, kad jis būtų padarytas įstatymu.

DABARTINIO Kongreso Atstovų bute (House of 
Representatives) yra 231 demokratas ir 199 republiko
nai. Senate — 50 demokratų ir 4i9 republikonai.

Kaip matome, demokratai turi viršų abiejuose Kon
greso butuose, tačiau neturime pamiršti, kad iš pietinių 
valstijų demokratai kongresmanai ir senatoriai (daugu
ma jų) yra patys reakcingiausi.

Ši Kongreso sesija žada būti ilga ir joje, kaip sako 
patys Kongreso vadovai, gali būti daug ginčų, aštrių de
batų.

Prieš darbo unijas ir bendrai prieš darbininkus pil
nai susita'kys dešinieji republikonai su reakciniais demo
kratais.

Dėl to organizuoti darbininkai privalo labai budėti, 
kad neprileistų reakcininkams kirsti smūgį darbo uni
joms ir visiems darbo žmonėms.

Liaudies teismų rinkimai Lietuvoje
PRAĖJUSIŲ metų gruodžio 15 d. Tarybų Lietuvo

je įvyko liaudies teismų rinkimai. Buvo renkami liaudies 
teisėjai ir liaudies tarėjai (pastarieji ne nuolatos teis
muose būna).

Vilniaus “Tiesa” taip skelbia rinkimų rezultatus:
“Respublikoje išrinkta 112 liaudies teismų.
“Visi išrinktieji liaudies teisėjai ir liaudies tarėjai 

yra komunistų ir nepartinių bloko kandidatai.
“Išrinktųjų liaudies teisėjų tarpe: moterų — 20.54 

procento, TSKP narių ir kandidatų į TSKP narius — 
78.57 procento, nepartinių — 21.43 procento.

“Išrinktųjų liaudies tarėjų tarpe: moterų — 35.14 
procento/ TSKP narių ir kandidatų į TSKP narius — 
51.92 procento, nepartinių — 48.08 procento”.

• / '

Kaip matome, didelis procentas į liaudies teismus 
įeina moterų. Smagu girdėti!

.- - - . - - - -T - - -
I SUKARNO INDIJOJE
I ' •.

INDONEZIJOS prezidentas Sukamo šiuo metu sve- 
į čiuojasi Indijoje.

Kai prieš keletą savaičių buvo pranešta, kad Su
kamo “kažin kur išvyksta”, tai dėl to buvo girdėtis vi
sokių kalbų ir nuomonių. Vieni manė, kad Sukarno sau 
tykiai atsistatydino iš Indonezijos prezidento pareigų, 
kiti skelbė kitokias nuomones.

Atvykęs į Indijos sostinę New Delhi, prezidentas Su
kamo pasakė, kad jis atvyko į Indiją pasilsėti. Gydy*- 
tojaijam įsakė būtinai kur nors išvykti atodūsiui, po
ilsiui. Na, ir dėl to jis jų patarimo paklausė.

Indijoje Jį svetingai priėmė tos šalies vyriausybės 
pareigūnai ir liaudis. Kaip ilgai Sukarno Indijoje bus, 
ir ar jis iš Indijos vyks į kurią kitą šalį, dar nėra ži- 

1 noma. • ’

DR. PETRU GROZA
MIRĘS RUMUNIJOS prezidentas Dr. Petru Groza 

1 buvo žymus valstybininkas. Per metų eilę jis buvo Ru- 
1 munijos Liaudies Respublikos priešakyje: pirmiau kaip 
I premjeras, o vėliau -— prezidentas.
\ Dr. Petru Groza buvo kilęs iš turtingųjų luomo, ta- 
I čiau savo likimą jis susiejo su liaudies interesais, jai 

dirbo iki mirties. Sakoma, Dr. Groza, sulaukęs 72. metų 
/ amžiaus, mirė nuo vėžio ligos.

Y Su Dr. Groza mirtimi Rumunijos liaudis neteko žy- 
j maus bičiulio ir draugo.

• , . ... . .   ., ■ ■■■  ..............................•...................................................... .......................

2pusi. Laisve (Liberty) Penktad., sausio (Jan.), 10, 1958
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Draugija praneša mums, 
kad ji dalyvauja tyrinėjime 
urvų Ramiojo vandenyno 
saloje netoli Kalifornijos, 
kur žmonės, sprendžiama, 
galėjo gyventi prieš 37,000 
metų.

Ta sala vadinasi Santa 
Rosa, apie 45 mylios į piet
vakarius nuo Santa Barba
ra miesto, ir tur būt Santa 
Barbara Gamtos Istorijos 
Muziejus veda tą tyrinėji
mą.

Žemės kloduose giliai pa
silikę lukštai liudija, jog 
ant tos salos žmonės gyveno 
daugiau negu prieš 37,000 
metų. Taip sako Geografi
nė Draugija. Ten surastos 
liekanos ir buvusio priešis
torinio pikniko.

Mokslininkai rado kaulus 
6 pėdų mažiuko mammotho 
ant 17-kos mylių ilgio salos. 
Radiniai aiškiai liudija, kad 
šių dienų dramblio giminai
tis buvo iškeptas Santa Ro- 
sos ankstyvųjų gyventojų. 
Kaulai Tadiocarbonu tyrimu 
rodo juos esant apie 29,650 
metų senumo.

Draugija sako, kad moks
lininkai, kurie salą studi
juoja, mano, jog ji seniau 
jungėsi su žemynu ir kad 
tokie gyviai, kaip mažiukas 
mammoth, išsivystė tik tuo
met kai ta sritis paliko sa
la. Dar ir šiandien joje yra 
nykštukiškų lapių ir milži
niškų pelių.

Salos tyrinėjimo aprašy
mą paėmiau iš The New 
York Times’o. J.. N.

Jį sudaro po du senatorius 
nuo kiekvienos valstijos, tai 
yra 96 senatoriai. Jie ren
kami 6-riems metams. Se
natui pirmininkauja šalies 
vice-prezidentas.

Kitą dalį Kongreso sudaro 
taip vadinama House of re
presentatives, kurie .vadina
mi kongresmanais. Šie yra 
renkami pągal valstijų gy
ventojų skaičių.

Daugiausia turi New Yor- 
ko valstija' — 43 kongres- 
manus. Mažiausiai turi De
laware ir Nevada, kurios 
turi tik po vieną kongres- 
maną. Viso kongresmanų 
yra 435.

Kaip senatoriai, taip ir 
kongresmanai į metus gau
na po $22,500 algos. Speak
er of the House (Atstovų 
Buto pirmininkas) gauna 
$35,000. Visi jie turi iš val
džios apmokamus sekreto
rius ir eilę kitų patarnavi
mų. ,

Prezidento metinė alga 
$100,000 ir dar $50,000 iš
laidų. Vice-prezidento meti
nė alga $35,000 ir priedas 
išlaidoms $10,000.

KAS YRA ALŽYRAS?
Alžyras yra šiaurinėje Af

rikos dalyje, prie Vidurže
mio jūros. Ant 650 mylių 
jis turi jūros pakraštį, ku
riame nuo senų laikų geros 
prieplaukos: Alžyras, Gra
nas, Bone ir kitos. Alžyras 
užima 852,600 ketvirtainių 
mylių, tai bus keturis kar
tus didesnis už Francūziją. 
Bet derlinga žemė ir plotai 
tinkami geram gyvenimui 
yra tik nuo 50 iki 100 mylių 
nuo jūros į sausumos gilu
mą, apie 80,000 ketvirtai- 
lių. Čia yra apie 10,000,000 
gyventojų. Toliau į pietus 
yra dideli Atlaso kalnai, 
vietomis iki 7,000 pėdų. Jų 
linkmėje yra sausų dykumų, 
o už jų Saharos sausumos.

Alžyre oras tropiškas ir 
sub-tropiškas, šiltas, vieto
mis karštas. Miškai gražūs, 
auga palmės, pušys, cedrai, 
daug nedidelių medelių, 
krūmų-, yra brūzgynų. Vei
siasi briedžių, lapių, leo
pardų, ožių, laukinių krali- 
kų, kalnų katinų, antilopų, 
liūtų, hijenų, daug replių. 
Iš paukščiu yra kurapkų, 
grifų, gervių ir kitokių.

Žemės turtai neištirti, bet 
yra geležies rūdos, švino, 
vario, gyvsidabrio, aliejaus, 
sidabro, anglies ir kitų tur
tų.

Šalies industrija maža, 
kaip tai gaminimas geležies, 
anglies kasyklos neskaitlin
gos, sieros fabrikų, nedaug. 
Geležinkeliai išvesti pajū
riais.' A u t o m o bilių kelių 
yra daugiau, bet ir tie dar 
neskaitlingi. Francūzai dėjo 
pastangų kuo daugiau iš Al- 

I žyro gauti sau žaliosios me-

darė stiprų savo laivyną, 
puolė pirklių laivus Vidur
žemio jūroje. Europos vals
tybės ir net Jungtinių .Vals
tijų karo laivai turėjo ne
mažai darbo, kol nugalėjo 
piratų jėgas.

1830 metais Francūzijos 
karalius Karolis Dešimtasis 
pasiuntė galingą armiją va
dovystėje generolo Burmano 
Alžyro užkariavimui. Tur
kų galia buvo jau susmu
kus, alžyriečiai neturėjo vie
nybės, todėl kovos ėjo neor
ganizuotai. Vienok pasi
priešinimas 
pusės buvo
1841 metais Francūzija ten 
turėjo 110,000 armijos vy
rų. Iki 1864 metų alžyrie
čių' pasipriešinimas buvo 
nugalėtas, šalis paversta į 
Francūzijos koloniją.

1870-1871 metais Francū
ziją sukūlė Vokietija ir nuo 
pirmosios pasiėmė Alzaco ir 
Lotaringijos provin c i j a s. 
Francūzai, ten nenorėdami 
pasilikti po vokiečiais, ur
mu kraustėsi į Alžyrą. 
Francūzijos gubernatoriai 
atiminėjo nuo vietos gyven
tojų geresnes žemes ir ati
davė atsikėlusiems francū- 
žams.

Laike Pirmojo pasaulinio 
karo, 1914-1918 m., Fran-

iš alžyriečių 
griežtas, nes

| į savo rankas geriausių dir
bamų žemių, sodų, gamti
nių turtų, suprantama, ver
čia juos priešintis alžyrie-'< 
čių laisvei.

Štai ir eina kelinti metai 
karas Alžyre. Pastaruoju 
laiku Francūzija Alžyre tu
ri iki 500,000 vyrų armiją, 
sutraukus karinio orlaivyno 
jėgas, bet negali nugalėti 
alžyriečių “Armijos už lais
vę,” kurią palaiko gyvento
jai. Francūzijos karas AŲ^ 
žyre yra labai panašus į 8- 
nių metų buvusį jos karą 
Vietname, kur galų gale ji 
turėjo iš Šiaurinio Vietna
mo išsikraustyti. Alžyrie- , 
čiai savo kovoje turi prita
rimą ne vien Afrikos ir A- 
zijos žmonių, bet socialisti
nio pasaulio, taipgi visų 
progresyvių žmonių kapita
listinėse šalyse.

TAUTINĖ 
IŠSILAISVINIMO 

ARMIJA
Alžyriečiai turi savo ar* 

miją, kurią sudaro virs 20,- 
000 vyrų. Jų sukilimui va
dovauja Tautinis Išsilaisvi
nimo Frontas, o ginkluotos 
jėgos vadinasi Tautinė 
laisvinimo Armija.

Sukilėlių armija, susijun
gusi į kuopas po 150 arba 
250 vyrų, retai į batalijonus 
— 1,000 vyrų. Jie laikosi 
Jie laikosi partizanų veik
los — suduoti smūgį ma
žesniems francūzų dali-

cūzija verstinai buvo mobi- j njams, bet nestoti į generali-

LABIAUSIAI
PASIŠVENTĘS VYRAS 

SAVO ŽMONAI
Karl Wilhelm baron von 

Humbold vokietys, gyvenęs 
1767-1835 m., buvo tas vy
ras. Jis buvo rašytojas, 
poetas, kompozitorius ir 
kasdien savo žmonai para
šydavo po 100 eilučių poezi
jos per 44 metus laiko.

Humbold buvo vedęs labai 
gudrią intelektualę Karo
line von Dachroden. Su ja 
išgyveno 38 metus. Ir kada 
ji mirė, tai dar per šešerius 
metus savo našlavimo jis vis 
tęsė tos poezijos rašymą.

AŠAROS ATVEDĖ Į 
PREZIDENTO VIETĄ 
John Tyler tapo Jungti

nių Valstijų prezidentu tik 
todėl, kad jis konvencijoje 
1840 metais verkė. Kuomet 
ten buvo į prezidento vietą
nominuotas Wm. Harriso-1 AUTOMOBILIŲ KELIAS 
nas prieš Henry Clay kan
didatūrą, tai John Tyler 
nusiminė ir pradėjo verkti. 
Dalyviams pagailo jo ir jie 
nominavo jį į viceprezidento 
vietą. ■

Wm. Harrison prezidento 
vietoje išbuvo tik vieną mė
nesį'ir mirė, tai prezidento 
vieton atsistojo vice-prezi- 
dentas John Tyler. Taip jis 
dėl ašarų ir patapo šalies 
prezidentu.

APIE IZRAELIO
KARALIŲ

Izraelio karalius Dovvdas

ALGA NEW YORKO
GUBERNATORIAUS

Dabar New Yorfio valsti
jos gubernatoriaus pareigas 
eina demokratas Averel 
Harrimanas. Jo metinė al
ga yra $50^000. Jo pava
duotojas, kuris Vadinasi 
Lieutenant, Governor, yra'džiagos. Industrijos plėtimu 
George G. de Luca; jo meti- nesirūpino, 
nė alga $20,000. Kontrolie
rius yra Arthur Levitt, po'siais, kaip tai palmių datu- 
metinė alga $25,000. Attor- lėmis, 
ney General pareigas eina 
Jacob K. Javits, jo metinė 
alga $25,000.

Valstijos seimelį sudaro 
58 nariai, jų metinės algos 
yra po $7,500.

TIESA, O GAL GYRĖSI
1956 metų spalio pabaigo

je Izraelis užpuolė Egiptą, 
manydamas greitai pasiekti 
ir paimti Suezo Kanalą. Bet 
Egipto jėgos atrėmė užpuo
liką. Tada lapkričio 4 dieną 
Egiptą užpuolė Anglija ir 
Francūzija. Bet karą turė
jo sulaikyti, .nes pasaulyje 
žmonės buvo griežtai prieš 
užpuolikus. Izraelis gyrėsi, 
kad užmušė daug egiptie
čių. Taipgi sakė, būk pačiu
po $50,000,000 vertės egip
tiečių ginklų.

Aukščiausias Jungtinėse 
Valstijose kelias yra Evans 
kalne, Colorado valstijoje. 
Jis ten eina 14,260 pėdų 
aukščiau vandenyno lygma- 
los. Sekamas po jo aukščiau
sias kelias yra Pike Peak 
kalno srityje — 14,110 pė
dų virš vapdenyno lygma- 
los.

Alžyras turtingas vai-

buvo cįu kartus bagotesnis 
uz' bagociausią pasaulyje 
šalį. Pagal padavimus, jis 
turėjo 103,000 šmotų aukso 
ir 1,007,000 šmotus sidabro, 
kas jau tuomet buvo verta 
dabar tiniais amerikiniais 
doleriais apkainuoti, tai būtu 
$1 2 0,000,000,000. Išeina, 
du kartus buvo turtingesnis 
už Jungtines Valstijas.

Surinko J. Bimba

URANIUMO KAINA
Uraniumas—tai radioak

tyvus metalas, kuris reika
lingas gaminime atominės 

. Jo kol kas ne
daug randama, todėl labai 
brangus. 19.56 metais ura- 
niumo svaras buvo kainuo
jamas $11,350. Gi už tona 
$22,700,000...

Bagdadas, Irakas. —, Lie
tai buvo taip dideli, kokių 
pebuvo buvęs per 50 metų. 
Potvyniuose žuvo 20 žmo
nių, 6,500 liko be pastogės.

alyvomis, figomis, 
apelsinais, šiltų kraštų 
kriaušėmis, vynuogėmis ir 
kitais.

Iš javų augina kviečius, 
miežius,. avižas, kukurūzus, 
linus, tabaką, sodina bulves 
ir kitokias daržoves. Iš pa
sėlių daugiausia a u g i n a 
kviečiu.

Galvijais Alžyras netur
tingas, raguočių priskaito- 
ma apie 1,000,000; avių 
virš 6,000,000, ožkų apie 
4,000,000, arklių ir kupra
nugarių apie 1,000,000.

Iš ISTORIJOS
Pamatiniai Alžyro gyven

tojai yra numidai - berbe
riai, kurie ir dabar sudaro 
90 nuošimčių gyventojų, o 
europiečiai tik apie 10 nuo
šimčių. Apie 200 metų pirm 
dabartinės gadynės juos nu
kariavo Romos, imperija, 
kuri buvo apėmus Vidurže- 
jūros kraštus. Numidai - 
berberiai energingai prieši
nosi, buvo daug sukilimų 
prieš Romos imperiją.

Penktame amžiuje dabar
tinės gadynės įsiveržė į Al
žyrą vandalai, o 6-tame jį 
paveldėjo tais laikais buvusi 
stipri Venecijos respublika. 
Septintame amžiuje į Alžy
rą įsiveržė arabai. Po ilgų 
kovų jie susimaišė su vietds 
gyventojais. Numidai ir 
berberiai laikui bėgant per
ėmė nuo arabų jų religiją— 
m a h ometonizmą (islamą), 
taipgi ir kalbą.

šešioliktame amžiuje Al
žyrą pavergė turkai. Jie 
1’523 metais jį paskelbė sa
vo provincija ir su pagalba 
Egipto sultano valdė per 
per kelis šimtmečius. Kada 
18-tame. amžiuje Osmanų 
(turkų) imperija pradėjo 
silpnėti, tai Viduržemio jū
roje ir Alžyre įsigalėjo jū
riniai piratai. Piratai su*

lizavus 175,000 alžyriečių 
karui. Tas jai padėjo karą 
laimėti, bet alžyriečiai, iš
mokę ginklą vartoti, smar
kiai kovojo prieš Francūzi- 
ją, reikalaudami tautinės 
laisvės. Tik su didele jėga 
ir papirkimais , alžyriečių 
vadų francūzai laimėjo.

Laike Antrojo pasaulinio 
karo, 1939-1945 m., kada 
Hitleris buvo pavergęs 
Francūziją, Alžyre susispie
tė tos francūzų jėgos, ku
rios priešinosi 'hitlerinin
kams. • (

1942 metų lapkričio 8 die
ną, amerikiečių ir dalinai 
anglų karo jėgos buvo iškel
tos į Alžyrą: Orano, Alžyro, 
Bourgos prieplaukas. Tai 
buvo pradžia sutriuškinimo 
Hitlerio ir Mussolinio.

Karui pasibaigus, Fran- 
cūzija, būdama NATO na
re, Jungtinių Valstijų kari
nės sąjungos šalininke, su
teikė amerikiečiams karines 
bazes Alžyre.

Kas dėl alžyriečių laisvės, 
tai suorganizavo neva laiki
ną parlamentą, kūris turi 
klausyti Francūzijos guber
natoriaus valios. Francūzija 
pasiskelbė, kad ji “protek- 
tuoja” Alžyrą.

Alžyriečiai tos “protekci
jos” nenori, jie nori savo 
tautos laisvės, patys tvarkyti 
savo šalies ir gyvenimo rei
kalus, kaip jiems geriau iš
eina. Alžyro svarba, kaip 
strateginės šalies prie Vi
duržemio jūros, francūzų 
įsigalėjimas, jų pagriebimas

hi mūši.
Sukilėliai artilerijos ne

turi, jie turi tik apie 50 ne
didelio kalibro m o r t a r ų, 
daugiau minosvaidžių, apie 
400 kulkosvaidžių, 2,000 
pusiaukulkosvaidžių ir apie 
10,000 moderniškų francū
zų šautuvų. Kiti ginkluoti 
'dar nuo Antrojo pasaulinio 
karo italų, vokiečių, anglų 
ir medžioklės šautuvais.

4 .• ’ < ■ <■ • *

Vyriausias jų apsiginkla
vimo ir amunicijos šaltinis 
—-francūzų ginklai ir amu
nicija, kurią jie atima. Su
kilimo priešakyje stovi pa** 
tyrę pulkininkai Krim Bel- 
kacem, Omar Ouomrane, 
Bous - Abd - Hasid ir Fer- 
hat Abbas.

Francūzai bijosi pasiro
dyti partizanų srityse, — 
didžiumoje Atlas kalnų, Tu- 
n i sijos, Libijos, Maroko pa
sieniais. Miestus jie aptvė
rė spygliuotų svielų tvoro- 
mi, per kurias naktį leidžia 
elektros srovę, ir apkasais, 
daugelyje vietų įsitaisę plie- 
no-cemento slėptuves.

BEN-GURION JAU 
SUDARO NAUJĄ 
VALDŽIĄ

Jeruzalis. — Izraelio bu
vęs premjeras Ben-Gurion, 
kuris kelios dienos atgal 
pasitraukė, dabar naują 
kabinetą sudarė iš penkių< 
partijų. Jo “pasitraukimas” 
buvo tik tam, kad išstumti 
pažangesnius kabineto na
rius.

t

(Klaipėdos respublikinės ligonirtės Vyriausias chi
rurgas Štasys Šumskas sukonstruavo ir pagamino uni
versalu aparatą žmogaus galūnių kaulų lūžitaams ati
taisyti. Jis gali būti naudojamas lūžus dilbiui, petikau-* 
liui, blauzdikauliui ir šlaunikauliui Aparato konstrukci
ja paprasta, todėl ji galima naudoti bet kuriomis saly* 
gomis. z v .

Nuotraukoje: chirurgas S. Šumskas ruošia naują 
aparatą peties kaulo lūžimui atitaisyti.



k

Jonas Kaškaitis

MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo, kovingi keliai

Pagarba J. Skipariui, bukaičiui
Ir Janiūnui krantų tų pačių,

Ir černevičiui Pranui, Kukaičiui:
Vis tai vyrai darbingų pečių!

Juda kruta vikriai J. Petrauskas,
Urba, Jurgėla, Raila, šaulys,

Pastovus A. Stripeika, Paulauskas,
A. Žemaitis rr Vitkus-Balsys.

Pataikavo andai Domas Krūtis
Ir Krutienė su koja kliša,

J. Zaleckas, P. Bokas, Kastutis,
J. Rostovcevas, A. Zaviša.

Veikė daktaras J. F. Barisas, ’
M. Kazlauskas ir K. Matuža,

J. S. Zavis su plunksna išdrįsęs,
Petkus, Ogentas, A. Motuzą.

Danisevičius K., A. Vailionis,
Imbras, Egeris, Sprindis, Spaičys,

Mažiukna ir Paserskis, Matonis,
Pažangus Tamošiūnas Kazys.

Juozas Byronas—taip, mokyklėlėj
Daugel gero padarė čionai,—

D. Kubilius mūs’ radiją kėlė,
Bet vis tai jau nutilo nūnai...

4 J. Starkevičius veikia. M. Klimas,
J. Kraucevičius irgi tarp mūs’, 

Juozas Vaisas vis tvirtas, ne klibas—
L.D.S. iždininkas ramus.

L. Bukauskas, A. Lipčius, Bekampis, 
Taipgi Skairus tebėr su mumis,

Miškeliūnas senutis patampa, 
O jis veikė daugiau gal užvis!

Pagarbos vertas jaunas senelis— 
Stiprios valios Kisielius Kazys!

Įstabus ir garbingas jo kelias! 
Kas jo darbus taurius aprašys?

Veikė Švelnikas P. ir Šlapikas, 
Veiklus buvo ir Šleinis kadai...

Ištvermingas tebėr L. Tilvikas, 
V. Černiauskas, Papartis—retai.

L.D.S. toks veiklus vajininkas— 
Julius Neumanas stebina mus!

Jam garbinga dvasia neišnyko:
Energingas, drąsus, pastabus!

\

Narsiai S. Joniškietis sukioja
Daugiašakio progreso ratus:

Ant pečių jis “trofėjus” nešioja —
Tai kazokų nagaikų rumbus!...

Inžinierius Gabrėnas, Kvietinskas,
Imbras, Stančikas veikia kartu,

M. Palevičius, Rimkus, Kučinskas,
J. Griciūnas,—meni juos ir tu.

“L.” spaustuvės nūn technikas doras-^-
G’abios plunksnos mūs’ Stepas Večkys!

0 pats “Laisvės” stropus gaspadorius—
Ilgametis mūs’ Pranas Buknys!

Ai, jūs mieli draugai talkininkai!
Duokit ranką paspaust jūs abu!

Sunkūs smūgiai, vargai mus sutinka!
Bet tai šitaip gyvuot įstabu!

L.D.S. pirmininkas Gasiūnas
Patronas su raštu, su kalba!

Mokslo, meno mėgėjas Puodžiūnas^—
Jonas Gužas t visi mes kartu!

Jonas Siurba — buklus sekretorius
L. D. S. ir vedėjas “Tiesos,”— 

Kartais gaunamas raportas storas
Apie būklę bendrijos visos...

O Burbaitę, Juškevičiaus žmoną,
Matot centro kampe L.D.S.

Veda sąskaitas, kalba maloniai,—
Jai Onutė Jakštienė padės.

Šalę Večkio nūn “Laisvės” spaustuvėj
Kruopščiai, dirba Steputė Sasna,—

Linotipo mašinon pribūva
Figūra draugo Grigo kresna.

Mieli technikai “Laisvės” spaustuvės,
Su jumis širdis mano šilta:

Daugel kartų viduj esu buvęs,—
Tai tokia įspūdinga vieta!

Brangūs laisvojo žodžio spaudė j ai,
Jums gili padėka, pagarba!

Juntu — sielos dalelę įdėjot, —
Taip didi jūsų darbo svarba!
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Norwood, Mass.
MŪSŲ LIGONIAI

Elzbieta Valmienė (Braz
džiūnas), dienraščio Laisvės 
skaitytoja ir LDS narė, 
prieš kelias savaites buvo iš
vežta į Norwoodo miesto li
goninę, kur jai buvo pada
ryta operacija.

Operacija pavyko gerai* 
Iš ligoninės buvo parvežta 
pas jos brolio P. Vetos dūk4- 
relę Frances Doda. Pabuvus 
porą savaičių jos priežiūroj, 
ligonė tapo daug stipresnė. 
Tuomet grįžo į savo apart- 
mentą, 998 Washington St., 
Norwoods. Atrodo, ligonė 
sveiksta gerai.

Linkiu jai greit ir pilnai 
pasveikti!

Dominikas Valma, buvęs 
Laisvės skaitytojas, dabar 
gyvenąs jau iš pensijos, ser
ga jau virš metų laiko.

Anksčiau Valma gyveno 
Cambridge, Mass., ir ten 
buvo atiduotas į Šv. Marijos 
ligoninę, kur išbuvo apie du 
mėnesius. Bet praėjusių me
tų gegužės mėnesį jo pusse
serė N. Grybienė pasiėmė jį 
pas save į Norwooda. Tūlą 
laika buvo Norwoodo mies
to ligoninėj, o dabar randa
si pas N. Grybienę, 44 Cha
pel Ct., Norwoode. Ji rūpi
nasi kiek 'galėdama pagel
bėti jam.

Ligoniui kas trys savaitės 
reikia važiuoti į ligoninę 
porai valandų.

Abu ligoniai yra priežiū
roj lietuvio gydytojo Alfred 
W. Jansen.

Linkiu jiems sėkmingai ir 
greitai pasveikti!

Laisvės skaitytojas

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
(Tąsa)

Daržinės pašaly iš tikrųjų plekšnojo 
ugnies liežuviai, žybčiojo nediduliukais 
rusvais atšvaistais. Kibirkščiuodami ki
lo aukštyn dūmai, suposi ore ir gulė pa
vėjui.

Sujudo, sukruto mūsų svečiai, puolė 
kas gyvas, nors strapalinėdami, nusi
tverdami sienų, bet griebė kas pakliu
vo kam po ranka: kastuvus, kartis, 
baslius, kitas ir kinkomąjį lanką iš brič
kos pastvėręs arba kalamaškęs ieną nu
nėręs — skubėjo gaisro vieton mušti ug
nies. Daugelis bėgo su žibintais, kiti išsi
ėmė kišeninius žibintuvėlius — “batarei- 
kas”, ir greit visas kluonas sumargavo, 
sušvysčiojo ugnimis. O degė ne daržinė. 
Degė pernykščiai pagrėbstai, iškuopti 
iš daržinės šalinių ir Kazimiero suvers
ti pašaly. Ir ne tiek čia buvo ugnies, 
kiek riksmo, šauksmų, kibirų žvangėji
mo, noro pasirodyti prieš kitus pačiu 
'drąsiausiu, pačiu sumaniausiu ir pačiu 
gudriausiu. Ugnį beregint užmindė, už- 

M liejo vandeniu, pagrėbstus išdraskė, iš
spardo po visą kluoną. Ir staiga susirū
pino visi: kas padegė?

— Iš keršto padaryta, ne kitaip, — 
tvirtino Alesiūnas. — Tu, Kazimierai, 
apsidairyk, kas ant tavęs pyktį turi.

Jau pramigęs ir vėl iš naujo gerai į- 
traukęs, Proškus pukšėjo per sumaištį 
daugiau už visus kitus. O dabar jis nu
trenkė nuo galvos kepurę ir šaukė:

— Ne kitaip, kaip mane gyvą matai, 
iie kitaip! šventi žodžiai Alešiūno! Ka- 
zimierėli, apsidairyk, dabar tu — namų 
galva!-

— Kas padeginės, — atsiliepė iš tam
sos kažkokia moteriškė. — Užklyvojo 
koks išsikėtėlis su pypke dantyse, pa
krėtė žarijėlę per žioplumą, še tau ir 
visas padegimas.

— Kazimierėli, neklausyk! — suriko 
Proškus. — Bobų neklausyk, prapulsi! 
Dievo žodžiu aš tau sakau, ne žmogus 
aš būsiu, jeigu tau padegėjo nesurasiu. 
Taip ir žinok: ne žmogus!

Žmonės pritariamai suūžė. Ir jau 
žvelgė žibintų šviesoj šnairomis vienas 

^į kitą. O čia, triukšmo pažadintas, išlin
do kasydamasis iš daržinės Alyzas.

Blausiai marksėsi jis užmiegotomis aki
mis, nesuprasdamas, kas darosi aplink 
ir ko tiek žmonių susirinko.

— Acha-a, ar nesakiau! — riktelėjo 
Proškus, piktai džiūgaudamas. — Štai 
kas! Benkartas šitas paleido tau ug
nelę, Kazimierai! Griebkit, vyrai!

— Čiupk padegėją! — riktelėjo iš bū
rio keli girti balsai.

Alyzas, vis dar nesuprasdamas, nusi
šypsojo visiškai kvaila šypsena ir nusi- 
spiovė, senu įpratimu, lūpų kampu:

—He, ko čia dabar?
— Jis dar spjaudosi! — vėl suriko 

kažkas tamsoj, už žmonių nugarų. — Į 
akis spjaudosi!

'Atsisukau. Tai buvo Alešiūniokas: 
linksmas, smagus, išsišiepęs. O Proškus 
jau pripuolė prie Alyzo, sugriebė už 
pečių, papurtė.

— Alyzai, bėk! — surikau aš išsigan
dęs, dairydamasis Povilioko.

Bet Poviliokas vėl lyg vandenin pra
smego — nei čia jo, nei kitur. Alyzas pa
simuistė, plėšterėjo pečius iš Proškaus 
rankų ir nėrė tamson, kažkur į pakluo
nes.

— Gaudyk, gaudyk! subliuvo Proškus, 
kniobdamas paskui jį.

Šoko iš paskos ir kiti svečiai, net tie, 
ką iki šiol tik stovėjo, žiūrėjo ir klausė
si nesikišdami. Matyt, Alyzo bėgimas į- 
siutino visus. Vyrai puolė per tvoras, 
poškėdami laužėsi mietus, kiti stvėrė už 
pavadžių arklius, sėdo raiti. Tamsoj tik 
ir matei, kaip švysčiojo žibintai šen ir 
ten. Ir vis įsiūčiau rėkavo žmonės:

— Laikyk, nepaleisk! '
— Griebk! Šiandien Dįrdas pakūrė, 

rytoj visus sudegins!
— Duok , duok tam benkartui, kad 

žinotų! '
— Nekaltas nebėgs, nebijok!
Skambėjo riksmai visuos kraštuos, pa

trobiais ir daržuose, ir net toli laukuose, 
paskendusiuose vasaros naktyje. Dun
deno bėgančiųjų žingsniai, čmaksėjo 
raitųjų šuoliai, traškėjo brozdinamos 
tvoros, žvengė arkliai. Tarytum karas 
arba maras būtų užgriuvęs vi$ą parapi
ją -

(Bus daugiau)

Rochester, N. Y.
BEDARBIŲ SKAIČIUS 

AUGA
Žinią imu iš Vietinio dien-, 

raščio “Times - Union” už 
sausio 2 d. Rochesterio ra
jono vedėjas Charles E. 
Howard pareiškė, kad šian
dien ilgos eilės bedarbių gal 
jau pasiekė čiukurą.

Padarytas palyginimas su 
pastarųjų poros metų tuo 
pačiu laiku. Prieš dvejus 
metus paskutinę gruodžio 
savaitę ir pirmą sausio bu
vo 1,000 bedarbių, o prieš 
vienerius metus laiko per tą 
patį laikotarpį bedarbių 
skaičius jau buvo paaugęs 
8-ais šimtais. Gi paskutinę 
1957 metų gruodžio savaitę 
buvo jau 6,821 bedarbis. M. 
E. Howard spėja, kad pir
mą 1958 metų savaitę be
darbių bus arti 10,000.

Yra trumpalaikių bedar
bių — nuo savaitės iki še
šių. Kiti paleisti iki birželio 
1 d. O trečius pašauksią, 
“kada reikės.”

Labiausiai paliestas East 
Rochesteris: iš apie 16-os 
šimtų paleista neribotam 
laikui virš 1,000 žmonių, 
kurie dirba prekinius vago
nus.

Bandęs užsiregistruoti

Lewiston, Me.
jau bus 18 metų kaip ne

gali iš lovos išlipti, reuma-' 
tizmo sutrauktas kankinys, 
Balčiūnas. Dabar dar aš
triau liga suveržė. Apie 3 
savaitės atgal tapo nuvež
tas ligoninėn*

štai, skaičiau laikraštyje,; 
kad tūlas buvę$ biznio a-! 
gentas Linville, 77 metų; 
amžiaus,' apsivedė nuo ma
žų dienų buvusia savo 
drauge, irgi 77 metų am
žiaus! Dar važiuodami ant 
“medaus mėnesio? pasiėmė; 
uošvę; 102 metų (amžiaus! s

P;Petrov
» . ' * ’• r t. ’ ' . ' ' .

Cleveland* Ohio
Clev. Liet, moterų klubas 

rengia vakaruškas, kurios 
įvyks sausio 25 d. LDS klu
bo svetainėj, 9305 St. Clair. 
Komisija kviečia visūs ir vi
sas skaitlingai dalyvauti. 
Bus skani vakarienė tik už 
$1. Kas geriausiai šoks pol
kutę, gaus dovanas. Gros 
Pleikio orkestras.

Prasonie visus dalyvauti.
• • •

Mūsų klubo metinis susi
rinkimas buvo didelis. Buvo 
ir apie 12 svečių. Skaity
tas laiškas nuo draugės Gi- 
nienės su padėka už dovanė
lę* .

Nutarta pasiųsti dovanė
lę draugei Sklerienei.

Išrinkta komisija atlan
kyti O. Buokerienę ir Keidu- 
kienę* Gadis, girdėjau, jau 
sveikesnė.

Į Valdybą įėjo: pirminin
kė — M. Martin, finansų 
sekretorė — O. Eitutienė, 
iždininkė — A. Mack, užra
šų raštininkė — M. Plau- 
šienė, korespondentė — A. 
Rodgers.

Užbaigus dienotvarkę, bu
vo apsikeitimas dovanėlėmis 
ir turėjome vaišių.

Sekantis mūsų klubo susi
rinkimas įvyks sausio 16 d. 
Draugės, nepamirškite da
lyvauti. Pradėkime naujus 
metus draugiškai.

1957tais metais mes turė
jom sergančių narių 16, ku
rios buvo lankomos iš klubo 
su dovanomis.

Keturios narės mirė, o 2 
naujos įstojo į klubą — An
gela Perko, O. Dulskienės 
dukrelė, ir O. Petrulienė; 
trys atsinaujino įstojimą.

Brangios draugės ! Aš jau 
rašiau kelis kartus apie mū
sų klubo sergančių narių 
lankymą. Įsitėmykite gerai: 
tai yra svarbu ir nekelkite 
nesusipratimų.

Tiktai apie rimta liga ap
sirgusią praneškite valdy
bai tuojau; nelaukite mėne
sį ar du. Antra, su maža li
ga — paprastu šalčiu ar ki
tu lengvu sunegalėjimu — 
klubą visai pamirškite, nes 
mes visos turime visokių bė
dų ir negalime klubo kal
tinti.

Kviečiu visas nares lan
kytis į susirinkimus bei pa
rengimus. Dirbkime visos 
sulyg išgale, o kurios dirba 
dirbtuvėse, negali dalyvau
ti, tai jos privalo atsilygin
ti su kokia nors parama, 
kad būtumėm visos lygios. 
Tada nebus ginčų, o bus 
draugiškumas. A. R.

Lowell, Mass.
Lowellio draugai surengė 

banketą gruodžio 31 d. pa- 
sitikimui naujųjų metų. Ka
dangi vakaras buvo labai 
gražus, tai mes — Worces- 
terio draugai, viena mašina 
—nuvažiavom pas juos, nes 
žinojom, kad tokia maža ko
lonija negali daug žmonių 
turėti be kitų kolonijų pa
galbos. Bet mes nustebom, 
kad ten nesimatė iš tokių 
artimų kolonijų, kaip Law- 
rance ir Haverhill. Juk, 
man rodos, tik apie 11 my
lių tolio, tai galėtų net pės
ti ateiti.

Pastebėjau Laisvėj Pen- 
kausko raginimą draugus 
nuvažiuoti, bet nei jo paties 
nebuvo. Mačiau tik Egerį 
su šeima.

Atėity, draugai, mes tu
rėtum daugiau remti mažas 
kolonijas, priduoti joms 
daugiau energijos veikime.

Žinoma, Lowellio draugai 
padarė klaidą rengdami sa
vo banketą prieš Naujuosius 
Metus, nes visose kolonijose 

rengia tą patį vakarą. Bet 
nepastebėjau garsinimų 
nei Lawrencuj, nei Haver- 
hillyj, todėl nėra jokio pa
siteisinimo 7— galėjo atva
žiuoti nors po vieną maši
ną.

Vakarienė buvo gera, pri
valiem gerai, davė ir išsi
gerti, todėl mes labai dėko
jame už tokį vaišingą mūs 
priėmimą.

J. Skliutas

Elizabeth, N. J.
Emil Heipertz, 83 metų 

amžiaus, turėjo grosernę. 
Užpuolė jį trys jaunuoliai jo 
store ir pareikalavo atiduo
ti pinigus. Jis atsisakė. 
Vaikėzai smogė buteliu į 
galvą. Senis virto ant .grin
dų. Vaikėzai pasigrobė aš
tuonis dolerius ir pabėgo. 
Užpultasis buvo nuvežtas į 
ligoninę ir ten mirė.

Policija suėmė tris vaikė
zus 14, 15 ir 16 metų am
žiaus. Ką su jais darys, ne
žinia. Vagysčių, apiplėšimų 
čia esti dažnai. • • ♦

New Jersey nedarbas au
ga smarkiai. Vis daugiau 
darbininkų paleisdinėja iš 
darbo. Standard Oil Co., 
Bayonnėj, paleido 800 dar
bininkų, Curtis Wright Co. 
paleido 400 darbininkų. 
Hearfalt Co., Newarke, pa
leido 200. General Instru
ment Co., Newarke, paleido 
200. Geležinkelių kompani
jos taip pat atleidžia iš dar
bo darbininkus. Šiuo metu 
New Jersey valstijoje ran
dasi apie 160,000 bedarbių.

U kuinas
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Washingtonas. — Atsida
rius Jungt. Valstijų Kon
gresui, pasirodė, kad jau 
yra įnešta virš 100 bilių. 
Didelė dalis jų vis taikomi, 
apsigynimo fėikalams. Kai 
kurie tiesiai suformuluoti, 
kad Amerika turėtų pra
lenkti Tarybų Sąjungą 
mokslo ir apsigynimo sri
tyje.

i

Detroitiečių 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 prašyti 
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 organižaci* 
jas tą dieną nieko nerengti.

Vienas rengėjų

Svarbus Pranešimas 
So. Bostonui ir Apylinkei

Šiuomi pranešame, kad* L.L.D. 2-ra kuopa 
rengia banketą paramai dienraščio Laisvės jos 
bendrovės dalininkų suvažiavimo proga. Ban
ketas įvyks sekmadienį, 1958 m. sausio-Jan. 19 
d., pradžia 1-mą vai. dieną, salėje 318 Broadway.

Prašome kitų kolonijų šioje apylinkėje nieko' 
nerengti tą dieną ir kviečiame dalyvauti mūsų 
parengime. Nes mes pasirūpinsime, kad visi bū
site gerai pavaišinti, turėsite sau daug malonu
mo ir paremkite dienraštį Laisvę.

Rengimo Komisija

iU—■ I II ■ ibi ii.i

3 pusi. Laisvė (Liberty) Pcnktad., sausio (Jan.) 10, 1958 '

Miami, Fla.
Gruodžio mėnesio pra

džioje atvykau į Floridą tai
syti sveikatą, bet teko nusi
vilti. Jau visas mėnuo čia 
esu, o tik kelios dienos buvo 
saulėtos.

Dukart teko nuvykti į pa
jūrį pasimaudyti. Veik kas 
dieną lyja.

Du kartu buvau Lietuvių 
klube ant pažmonių.

Klubo pirmame parengi
me pakalbėjo klubo pirmi
ninkas ir kitas vyras, dar 
pora padainavo, bet dau
giausia buvo šokiai. Klube 
mačiau tik kelias knygutes, 
kurios man, peržiūrėjus, 
pasirodė bevertės.

Naujų Metų parengime 
turėta vakarienė, o progra
mos jokios nebuvo, apart 
begalinio gėrimo ir senių 
trepaliojiihų, vadinamų šo
kiais. Tiesa, buvo tiek smau
giau, kad teko susitikti su 
kai kuriais čia gyvenančiais 
draugais.

Progreso Čia neteko paste
bėti. Per dvi savaites Čia 
kenčiau dvasinį badą, nes 
nesuradau progresyvios 
spaudos. Tik vėliau Vieti
niai draugai, sužinoję, kad 
čia esu, atvyksta aplankyti 
ir atveža literatūros.

Tai tiek iš šios garsios 
“saulėtos” Floridos, geriau 
pasakius — iš miglotos, Šla
pios Floridos. Albinas

■ ■ . ■ ............. .1 Į ,| Į

Trys pasitraukė is
Anglijos kabineto |

Londonas. — Pasitrau
kus Peter Thomeycroftui 
iš kabineto, prie jo prisidėk 
jo dar N. Buch ir E. Powell, 
dirbę taip pat finansų mir 
nisterijoje. Tas parodo, kad 
ne visi Anglijos valdžioje 
sutinka su NATO agresy- 
yė M politika. Bet ministrų 
pirmininkas . Macmilianas 
vis vien išvyko šešioms sar 
vaitėms į Pakistaną, Ceilo- 
ną, 'Australiją, Indiją ir N* 
Zelandiją. <
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SKAITYTOJŲ BALSAI MU

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TROŠKIMAS, NORAS

Su dideliu pasigėrėjimu 
skaičiau “Liaudies Balse” 
apie kanadiečių delegacijos 
lankymąsi Lietuvoje. Jie 
turėjo laimės ir savo gimti
nę aplankyti, kaip tai drau
gai G rinkus ir Lesevičius 
vaizdžiai aprašė pasimaty- 
ma su savo artimaisiais. 
Ak, kokia laimė- Aš labai 
d ž i a u g i u osi tokiu mielu 
draugų pasisekimu. Drau
gą Grinkų labai myliu ne 
tik už tai, kad jis gražiai 
aprašė su savo tėveliais ir 
artimaisiais pasimatymą ir 
pasikalbėjimą Lietuvoje, bet 
ir už tai, kad jis anuomet 
labai gražiai ir vaizdžiai ap
rašė pasaulinės taikos Kon
gresą, įvykusį Pragoję, Če
koslovakijoje. Jis tada buvo 
išrinktas atstovauti Kana- 
nados lietuvius. Arba Bro
nės Janauskienės aprašy
mas “Šis tas iš kasdieninio 
Lietuvos žmonių gyvenimo.” 
Ši draugė labai gražiai ap
rašė savo patyrimus, kaip 
dabar gyvena Lietuvos žmo
nės, ir pasikalbėjimus su 
jais. Skaitant, kartais net 
širdis smarkiai suplasnoda
vo, suspurdėdavo iš to di
delio džiaugsmo Lietuvos 
žmoniii kultūrišku gyveni
mu, kurį jiems suteikė tary
binė santvarka. Tai mums, 
amerikiečiams, labai labai 
prie širdies.

Draugo Lesevičiaus apra
šymas, kaip jis turėjo pro
gos aplankyti savo gimtinę 
ir pasimatė su artimaisiais 
ir giminėmis, jaunystės 
draugais Šventežerio baž
nytkaimy, mane tiesiog su
žavėjo ir labai jaudino... O 
kai draugas pradėjo pasa
koti apie anuo metu Lietu
voje siaučiusias banditų 
gaujas ir :

sakyti per didžiuosius atlai
dus pats dzekonas Želiaus- 
kas parinkdavo kunigą su 
stipriu balsu, kuris mokėda
vo sugraudinti ir pravirk
dinti davatkas. O tokie ku
nigai. buvo man žinomi tik 
du. Tai Gelnickų kunigas1 
Slavėnas ir Būdviečio kimi- ■ 
gas, kurio vardą pamiršau': 
Tai tik juos kiti kunigai ir 
pats dzekonas parinkdavo 
sakyti pamokslą. Ir kartais 
buvo aiškiai matyti, kad at
ėjęs sakyti pamokslą kuni
gas buvo pasiėmęs ant drą
sos... Bet per didžiuosius at
laidus jie mokėjo sugrau
dinti žmones ir tokiu būdu 
surinkdavo stambias sumas 
aukų. Už tai jie vėliau per 
naktis turėjo už ką kaziriuo- 
ti. Tai mes būdavo gražiai 
pasijuokdavome. Vieno ku-

New Yorki a
Pakvietimas i Aido choro vakarėlį

aisiais

jau iki pat šių dienų pa
miršti. Jis smarkiai tvoja, 
porą kartų į sakyklos briau
ną kumščia ir sako: “Eisit, 
eisit, neprieteliai, pažiūrėti, 
kaip Kristus guli nukryžia- 
votas! O per ką? Per jus, 
griešninkai!” O kaip buvo 
miela stovėti tų gražių jau
nučių medelių pavėsyje, pa
sidairyti į mergeles, drau
gus, kaimynėlius. Na, po 
sumos smukdavome į rinką 
pavaikščioti, pasidairyti po 
krautuves, -kromus, kurie 
buvo lyg geležiniu Tanku ap
juosę* visą bažnyčią. O pa
sižiūrėti po kromus buvo ko. 
Ir ko ten nebūdavo! O ku
rie turėjo auksinių ar rubli
nių, tai galėjo pasipirkti ko 
tik norėjo. O kai jau pa
valydavome, tai tiesiai ėjo
me prie būdukių, kur žydai 
pyragus pardavinėjo. Ten 
pasistiprinę, kartu su mer
gelėmis traukdavome į kai-! Ave> 
ma. < u

Kaip jau yra žinoma, Aido 
Choro draugiškas vakarėlis 
įvyks šį šeštadienį, sausio 
11 -tą dieną, 7 vai. vakaro, Li
berty Auditorijoj, Richmond 
Hill, N. Y.

Taigi visi esate kviečia
mi atsilankyti ir sykiu su ai- 
diečiais pasilinksminti, nes 
vakarėlyje bus daug dainų, 
užkandžių, muzika šokiams 
ir kitokių pamarginimų.

Mūsų Aidas visuomet jums 
visiems patarnauja dainomis 
ir palinksmina jus. Jis dai-

nuoja koncertuose, banketuo
se ir kitokiose pramogose, ir 
visur, kas tik kur jį kviečia. 
Ii jis yra pasirengęs ir ant 
toliau jus linksminti dainomis 
bei vaidinimais.

T a i g i šį šeštadienį, 11 -tą 
sausio, visi kaip vienas būkite 
Liberty Auditorijoj, paremki
te chorą ir priduokite jam 
energijos. Ir Aidas jums aidės 
šitame vakarėlyje ir visose jū
sų pramogose per visus metus 
ir dar toliau. Nes, kaip jūs 
linksminatės ir džiaugiatės,

kada, aidiečiai dainuoja jūsų 
pramogose, taip mes, aidie
čiai, būsim linksmi ir džiaugs
mingi, kada jūs atėję parem
kite chorą ir pri duosite 
energijos toliau veikti.
tada suprasime, kad jūs 
įvertinat mūsu aidiečių

Taigi 
kad mes 
tadieni Liberty

jam 
Mcs 
visi 

dar-

prašome atsiminti, 
jūsų lauksim ši šef>- 

Auditorijoj.
Jonas Juška, 
Aido sekretorius

Pažinkime savo miestą
New Yorką

Albanija nutupdė ir 
Amerikos karo lėktuvą

Radio City — Rockefeller 
Center

Pačiame miesto centre, tar
pe 5th ir >6th (Americas) 

taipgi 48th ir 52nd Sts.
O kaip dar man būtų Penkiolika pastatų, kurie | 

iz«i sudaro taip vadinamą Radio • gaujas ir žudymą niekuo rnieJa pamatyti mielą Kal- 
neprasikaltusių žmonių, tai h’ gimtini Susnin-
net sunku mums šiandien, ~kaima . 
suprasti • i r įsisąmoninti, 1 ac a’ kai 
kiek nekaltų gyvybių, kiek 
turto tų niekšų buvo sunai
kinta. i <.Bet tų niekšų juodi 
darbai pasiliko tik kaip bai
sūs praeities prisiminimai, 
kurie amžiams nugrimzdo i 
praeitį. Atgaivino ir mano 
pusiau baltoj galvelėj jau
nystės prisiminimus... . Juk 
praėjo arti pusė šimto me
telių nuo tos dienelės, kada 
brangią savo tėvynė didelio 
vargo ujamas turėjau ap
leisti ir išvykti į tolimą, ne
žinomą pasvietį geresnės 
laimės ieškoti. Bet beskai
tant draugo aprašymą, at
gijo ir mano sąmonėje jau
nystės vaizdai, kaip S. Kal
varijos bažnyčioje pirmiau 
su motute, o vėliau jau su 
draugais per. didžiuosius at- 
puskus, nors nemaža bažny
čia būdavo kimštinai prisi- 
kimšdavo žmonelių iš kitų 
parapijų, o mes, vietiniai, 
jau negalėdavome patekti į 
vidų. Tai būdavo visi pa
žįstami, draugai sueidavo
me ant šventoriaus po žalio
mis liepomis ir klevais ir 
ten išstovėdavome, iki kuni
gas atlaiko sumą ir pasako 
pamokslą. Ir kaip tuomet 
buvo miela, gražu, links
ma... O ypač vasarą, kada 
tie jaunučiai, bet jau gana 
aukšti gražūs medeliai pla
čiai išskleidė šakas, nuo ku
rių dvelkia kvapus aroma
tas ; . .

Mes gi, bestovėdami per 
pamokslą, pasikalbėdavome 
tarp savęs. Pasidairydavo
me į mergeles, į pažįstamus, 
draugus. Ir gražiai pajuo
kaudavome iš kunigo, kurio 
balsas aiškiai buvo girdi
mas, kuris skardžiai atsi
mušdavo medelių paunks
nyje net į šventoriaus mūri
nes sienas... O pamokslą pa-

Tada, kai aš skaičiau 
draugu kanadiečių lanky
mąsi savo gimtinėje, tai ma
no širdis tiesiog alpdavo... 
Aš dar ir dabar nuolat gal
voju: draugams reikėjo la
bai susivaldyti, kad iš to di
delio džiaugsmo nesustotų 
plakusi širdis. Nes aš pats 
iš patyrimo žinau, kad dide
lis džiaugsmąs, kaip ir di
delis liūdesys, širdžiai -yra 
lygiai kenksmingas. Aš nuo
lat ir nuolat neperstoju gal
vojęs ir savęs klausęs: ar 
teks dar kada nors aplan
kyti mylimą Lietuvą ir savo 
gimtinę ir tas vietas, kur 
maži būdami lakstėme, bė
giojome kaip tos plaštakė
lės, drugeliai? Deja, jau se
niai tie mūs numinti take
liai užžėlę baltais dobilėliais 
ir čiobreliais... Nepažinti 
mums tų vietelių, jei kada 
nors ir galėtume sugrįžti. 
Bet... tie “laisvojo pasau
lio” valdovai, valdovai ir po-1 
litikab. Nesiryžta nė kiek 
pakelti savo geležinę uždan
gą ir švelninti santykius su 
mūsų senomis tėvynėmis!

Tai mūsų troškimai.
Siisninkif, Jurgis

City — Rockefeller Cen t c r. 
Patsai vidurinis pastatas yra 
70-ies aukštų.

šiuose visuose pastatuos.? 
dirba apie 75,000 žmonių, čia 
yra gražiausios architektūros 
namai ir svetainės, “Music 
Hali“ teatras, Sales, kur rodo
ma paveikslai, duodami, kon
certai, ruošiama įvairūs dide
li parengimai. Iš aukščiausio 
ramo bokšto galima plačiai 
matyti ne vien miestą, bet ir 
toli už miesto. Kituose pasta
tuose yra įrengimai mokslo 
įstaigų, dailės muziejų, kito
kių įstaigų.

■Radio City užima daugiau 
kaip 12-kos akrų plotą. Čia 
yra įrengta eilės radijo per
davimo centrų, taipgi televizi
jos centrų. Kasdien šias įstai
gas aplanko iki 130,000 žmo
nių. Radio City yra virš 20-mt 
kitų šalių konsulatų įstaigos.

Holland Tunelis

Po 
su- 
va-

KIPRIEČIAI SVEIKINO 
KOMUNISTŲ VADĄ

Nicosia, Kipras. — 
šešių mėnesių nebuvimo 
grįžo Kipro komunistų
das — sekretorius Ezekys 
Papaioannonas. Tūkstan
čiai žmonių jį pasitiko, e- 
nergingai sveikino ir nešė 
ant rankų. ------ .

Toronto, Kanada. — Mi
rė artiste Margaret Anglin, 
sulaukus 81 metų.

Melbourne, Australija. —
Lenkija pirko 13,881,000 
svarų, vilnos.

aukš-

prie Lexington
St. Tai 77-ių

Tai pirmasis automobiliui 
tunelis, kuris po H udson o upe 
jungia New Yorko miestą su 
New Jersey valstija. Tai du 

pienas nuo kito atskiri keliai, 
l į vieną ir į antrą pusę vienu 
karty gali važiuoti dvi eiles 
automobilių. Abu tie keliai tu
ri po 20 pėdų pločio, tai yra, 
po 10 pėdų kiekvienam auto
mobiliui.

Tunelis atidarytas 1927 me
tais. Jo įrengimas kainavo 
$55,000,000. Į vakarų pusę 
tunelis turi 8,557 pėdas ilgio, 
į rytų (New Yorko pusėn) tu
ri 8,371 pėdą. Ties upės vidu
riu nuo jos vandens paviršiaus 
iki tunelio yra arti 100 pėdų.

Tunelis yra vėdinamas spe
cialių prietaisų.

1955 metais tuneliu prava
žiavo 20,237,500 pasažirinių 
automobilių. Kiekvienas už 
pervažiavimą sumoka po 50 
centų. Tais pat metais tuneliu 
pervažiavo 5,136,100 trokų, 
kurie moka brangiau.

New Yorką su New Jersey 
jungia ir kitas tunelis — Lin
coln. Jo pirmoji dalis buvo 
atidaryta 1937 metais, o ant
roji (tai yra antras kellias)

namas. Pastatytas iš 
Turi 

Aukštis

Munich, V. Vokietija. — 
Iš Albanijos sostinės Tirana 
radijas pranešė, kad alba
nų kariniai lėktuvai nutup
dė Amerikos karinį lėktu
vą “T-33” netoli Berato. 
Pastarasis yra giliai Alba
nijoje. Amerikos, karinio 
orlaivyno komanda V. Vo
kietijoje sako, kad gal bus 
tas lėktuvas, kuris nuo 
gruodžio 23 dienos yra din
gęs.

įvairūs atsitikimai
Važiuotes nelaimės 1957 

metais dar padaugėjo

■\NĄv Y or k o miesto 
joT^Komisijonierius 
ir Visuomenės saugumo 
i#s paskelbė, kad 1957 
tu is miesto automobiliai 
mušė 613 žmonių, tai 6 
giau, kaip 1956 m.

Sužeistų laike trafiko 
laimių buvo 49,796 piliečiai. 
Gi 1956 metais buvo 14,157.

polici- 
Konnedy* 

biu- 
me- 
už- 

dau-

no-

Atmetė La Marca apeliaciją

Angelo La Marca, 32 me
tų, kuris nuteistas mirti elekt- 
ics kedėje už pavogimą ir 
nužudymą 1 mėnesio kūdi
kio, Weinbergeriu sūnelio, 
buvo apeliavęs Į šalies Aukš
čiausiąjį Teismą. Jo advoka
tus tvirtina, kad laike prasi
kaltimo La Marca buvo “lai
kinai sukvailiojęs dėl nepake
liamu bilų“. La Marca dabar 
laikomas Sing Sing kalėjime. 
Aukščiausias Teismas atmetė 
jo apeliaciją.

di-
St.

Krito po sunkvežimiu
Važiuojant 15-kos tonų 

(lėliam sunkvežimiui 23rd 
ties Jackson Ave. krito žmo
gus po sunnkvežimio paskuti
niu ratu. Jis buvo vietoje už
muštas. Dokumentai rodo, 
kad užmuštasis yra Issac 
Wong iš Havana, Kubos, 57 
metų amžiaus.

Sunkvežimį valdė Henry Al
len. Pripažinta, kad žmogus 
pats palindo po užpakaliniu 
ratu, tai valdytojas nėra kal
tas.

Rengiasi paleisti 2,000 
transporto darbininkų

Miesto važiuotes viršinin
kai sako, kad greitoje ateity
je dar bus paleista 2,000 dar
bininkų. Dabar yra 38,087 
važiuotes darbininkai. Jau ir 
taip publikai laužo 
dėl stokos traukinių, 
paleis iŠ darbo dar 
čius darbininkų, tai 
blogiau.

kaulus 
o kada 
tūkstan- 
bus dar

Liaudies švietimo darbuoto* 
jų apdovanojimas

Lietuvos vyriausybė Spa-^ 
1’o 40-ųjų metinių proga * 
daugau 170 respublikos 
liaudies švietimo darbuoto
jų apdovanojo ženkliuku 
“Lietuvos TSR švietimo 
pirmūnas”.

Apdovanotųjų tarpe — 
mokytojai, vaikų namų bei 
vaiku darželių auklėtojai ir 
kiti l'audies švietimo dar
buotojai, pasižymėję mo
kymo, auklėjimo bei meto
diniame darbe, organizuo
jant politechninį mokymų, 
vykdant įstatymą dėl vi
suotinio mokymo bei va
dovaujant liaudies švieti
mui.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

HELP WANTED MALE

MaSinfcapėj Formanas. Patyręs. 
Prie dėžių ir krėslų. Taipgi reika
lingi dailydės ir krėslų darytojai. 
Pirmos rūšies rakandai. Modernine 
šapa. Viršlaikiai.

ORSENIGO COMPANY 
Westerly, R. I.

(6 8)

Business Opportunity

Staten Island, N. Y. Prince’s Bay. 
Island on Lemon Creek. Valuable 
for fishing station and boat mooring 
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. 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
■ ■■■■■■■ p. W ■*.! I I II ■ ,1 „| ■■■»„■

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

shear, 2
20 ton.

(4-8)

v

11952 metais. Jis panašiai 
|įrengtas, kaip pirmasis ir apie 
Stiek pat perleidžia automobi
lių, trokų ir bu su.

Kiti aukšti namai
Apart Empire State

čiausio namo, New Yorke dar 
lyra visa eilė kitų aukštų ir 
'gražių namų. Chrysler Build
ing randasi 
Avė. ir 42nd
aukštų gražus, su smailiu špi- 
liumi, 
plieno ir gražių plytų, 
viršuję observatorija. 
1,046 pėdos.

Wool worth Building, 233 
Broadway. Vienas iš pirmųjų 
aukštų New Yorke namų. Tu
ri 58-ni&. aukštus, 792 pėdų 
aukščio. Taip pat turi viršuje 
observatoriją.

Wall Tower yra 67 aukštų, 
950 pėdų. Bank of Manhattan 
71 aukšto, 900 pėdų. City of 
Brooklyn, Farmers Trust Co. 
yra 57 aukštų, 741 ' pėdos. 
Metropolitan Life pastatas 
yra 50-ties aukštų, 700 pūdų. 
Ir yra dar daug- kitų aukštų 
pastatų.
Majoro ir kitų viršininkų algos

New Yorko majoras yra 
Robertas Wagneris, demokra 
tas. Jo metinė alga $40,000. 
Kontroleris .yra Lawrence Ge- 
rosa.-jo alga $30,000. Miesto 
Tarybos prezidento pareigas 
eina Abe Stark, jo metinė al
ga $25,000.

Miestas turi penkias dalis: 
Broo-klyną, Bronx, Manhatta- 
uų, Queens ir Richmond. 
Kiekviena dalis turi savo pre
zidentą (majorą). Kiekvieno 
iš jų metinė alga po $25,000.

Miesto Tarybos 
n po $7,000 algos 
$3,000 kitokioms 
Narių yra 25.

Nepamirškite 1958 pleitus

Iš Albany praneša, kad 
dar 900,000 automobili(T\sa- 
vinin.kų neišsiėmė 1958 metų 
“pleitus“. 1957 metų pleitam 
vartoti laikas baigiasi su 
sausio 31 diena. Kas neturės 
1958 pleitų 
bus

ir važiuos, 
baudžiami iki $25.

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

LLD 68 kp. susirinkimas įvyks 
šio 13 d., 155 Hungerford St.,

Nariai privalo dalyvauti,
svarbių reikalų. Taipgi

sau- 
7:30

vai. vak.
nes bus 
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. I
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)

MEN & WOMEN

LABORATORY TECHNICIANS
ASCP Prefen'ed. 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)

nariai gau- 
ir dar po 

išlaidoms

Maknaučionė Matilda-Alcksytė pa
ieško: Gydaitės Edcrtos ir Gustofo 
Oto. Iš Pašvintės išvažiavo Ameri
kon. Jei kas žinote' apie juos, arba 
jie patys praneškite šuio adresu: 
Saliy Mileška, 210 Pine St., Lewis
ton, Me.

Viktoras M. Valatkevičius ieško 
Petro M. Valatkevičiaus,' antrašas: 
Kauno sritis, Simno rajonas, Kros
nos paštas, Naujavalakių kaimas, 
Viktoras M. Valatkevičius, Lithua
nia, USSR. Arba prašome rašyti se
kamu adresu: Peter T. Walkins, 121 
So. Addisoą Rd., Addison, Ill;

REGISTERED NURSES
“We Need Them At Once”

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

Apply in person, wire or write.

LEVERING HOSPITAL 
(See E. H. Lindhorst) 

Hannibal, Missouri. (5-8)-

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. (5-7)

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

I 

®UG'3C'<)6'S

i Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

Laisvės B-vės 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 Sekmadienį

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

inond Hill, N. Y. Toje i>ačioje sateje, 6 vai. vakare 
bus banketas.

1 Kviečiame visus apšvietą branginančius atsilankyti į 
banketą ir tuo paremti dienraštį Laisvę materialiai. Prie 
geru maistu gausingos vakarienės, čia turėsite progą pasL 
kalbėti su svečiais, atvykusiais iš kitų miestų.'

VAKARIENĖS BILIETAS $3.
Prašome iš anksto įsigyti bilietą.

RENGĖJAI I

4 pusi. Laisvė (Liberty) Pehktad., sausio (Jan.) 10, 1958
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