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KRISLAI
Lietuvos moksleivija.
Dėl jos auklėjimo.
“Laisvintojams” 

nepatinka.
Kodėl?

Rašo R. Mizara

Praėjusių metų gale Vil
niuje Įvyko LKP Centro Ko
miteto septintasis plenumas, 

' kuris buvo paaukotas vienam 
svarbiam klausimui aptarti: 
kaip politiniai sutvirtinti Lie- 

4 tuvos moksleiviją ir bendrai 
jaunimą.

Lietuviškoji “laisvintųjų” 
spauda Amerikoje dėl to niū
rumo ir janje pasakytų kal
bų pradėjo šaukt “givalt!” 
Girdi, LKP pradėjo “plataus 
masto ofensyvą prieš Lietu
vos jaunimą, siekiant’ ji suko- 
munistinti...”

Čikagos klerikalų Draugas 
net editorialą tuo reikalu pa
rašė.

• ■
Kas gi tame plenume buvo 

tokio baisaus?
Plenume vyriausią praneši

mą padarė V. Niunka, LKP 
CK. sekretorius. Vilniaus 
“Tiesa” rašo, kad “pranešėjas 
ypatingai pabrėžė tokių klau
simų, kaip proletarinio inter
nacionalizmo, tautų draugys
tės, tarybinio patriotizmo ug
dymas, materialistinės pasau
lėžiūros formavimas, komu
nistinės pažiūros i darbą skie-“ 
pijimas.”

i Na, ir kas čia blogo?
Mūsiškai kalbant, V. Niun

ka stoja už tai, kad Lietuvos 
moksleivija būtų mokoma 
mylėti savo tautą, savo šalį, 
bet kad ji tolydžio gerbtų ir 
mylėtų ir kitas tautas, kad 
nebūtų šovinistinė; kad ji 
būtų mokoma atsipalaiduoti 
nuo burtų, o pamėgtų 'moks
lą ; kad būtų mokoma pamil
ti darbą, nes darbas yra vis
ko pradžia; be ryžtingo dar
bo nieko nebus.

“Laisvintoji!” spaudai tai 
nepatinka. Ji nori, kad Lietu
voje jaunimo tarpe viešpatau
tų chuliganizmas, panašiai, 
kaip buržuaziniame pasauly.

•
Lietuvoje šiuo metu lanko 

mokyklas daugiau kaip 400,- 
000 jaunų žmonių. Mokslas 
nemokamas. Valstybė, kuri 
tokio ddelio dėmesio kreipia 

** j mokymą ir mokslą, nori, 
kad iŠ mokyklų išėję žmonės 
būtų darbingi, geri patri jotai, 
dori piliečiai. Ji nori, kad iš 
tų jaunų žmonių, be kitko, iš
sivystytų ir žymūs mokslinin
kai. /

Tarybų Sąjunga pradėjo 
užkariauti erdvę,- jos mokslo 
žmonės jau rimtai ruošiasi 
pasiekti mėnulį, pasiekti ir 
planetas — maršą ir kitas. 
Argi asmuo, kuris neturi ma
terialistinės pasaulėžiū r o s, 
gali būti tikras mokslinin
kas? Ne! Rožančius, škaplie
riai, I maldaknygė nepakels 
žmogaus į erdvę ir nepadarys 
jos viešpačiu. Tai gerai žino 
ir patys “laisvintojai”.

Tasai LKP CK plenumas, 
atrodo, 'buvo labai įdomus. 
Ten kalbėjo visa eilė kitų žy
mių Lietuvos žmonių: A. 
Sniečkus, M. Gedvilas, J. Pa
leckis, MZ Sluckis, A. Jony
nas, IK. Preikšas, generolas 
Macijauskas, ir eilė kitų.

Ten pat buvo diskusuotas

Richmond Hill 19, N. Y., Antradienis, sausio (Jan.) 14, 1958

Valdžia praneša
nedarbą Amerikoje
Washingtonas. — Social 

Security skyrius, kuris rū
pinasi teikimu apdraudų 
bedarbiams, pranešė, kad 
1957 m. lapkričio pabaigo
je apdraudą imančių buvo 
3,188,000, gi pabaigoje 
gruodžio mėnesio siekė 4 
milijonus. Platesnių davi
niu surinko Associated V I
Press žinių agentūra. Pa
gal jos davinius svarbius 
centrus nedarbas liečia.

Los Angeles bedarbių yra 
i91,000 metai laiko atgal 
buvo 50,900. Dirbančių pa
jūrio teritorijoje yra 2,- 
524,000. Daugiausia atleido 
darbininkų lėktuvų gamini
mo fabrikai.

Bostonas ir apylinkė turi 
150,000 bedarbių. Dirban
čių yra 2,160,000. Nedar
bas apėmė tekstilės, apavų, 
odų, mašinerijos ir metalo 
sritis.

Chicago turi 110,000 be
darbių. Metai laiko atgal 
buvo 70,000. Bedarbių kie
kis auga, ypatingai paki-

1d spalio mėnesį.
! New Yorkas turi 372,000 
bedarbių. Ant 44 procen
tų daugiau, kaip metai lai
ko atgal.

Birmingham, Ala. — Vė- 
i lesniu laiku paleista virš 
i 6,000 iŠ plieno ir lėktuvų 

•’gaminimo fabrikų.
Detroitas bedarbiu turi 

135,000. Pereitais metais 
šiuo laiku buvo 83,000. 
Bendrai Michigano valsti
joje yra 226,000 bedarbių, 
o metai laiko atgal buvo 
142,000. Labiausiai palietė 
automobilių gamybą.

Pittsburghe bedarbiii yra 
54,000, o metai laiko atgal 
buvo 37,200. Nedarbas pa
lietė plieno, transporto, 
elektros reikmenų gamybą.

Taį čia pažymėta tik keli 
svarbiųjų industrijų cent
rai. Labai nedarbas palie
tė Buffalo, Connecticut 
valstijos miestus ir tokius 
centrus, kaip Worcester, 
Philadelphia, Cleveland, A- 
kron ir kitus.

PrezicL atsakymas 
neveda į taikos kelią

Washingtonas. — Po ilgo 
vilkinimo prezidentas Ei- 
senhoweris, pagaliau, atsa
kė į Tarybų Sąjungos siū
lymus taikoj reikalais. Kaip 
žinia, Tarybų premjeras 
Bulganinas prisiuntė Ei- 
senhoweriui kelis laiškus iš
dėstant Sovietų Sąjungos 
planus taikos gerovei. Ra
gino, kad NATO ir Varšu
vos Sąjungos nariai ir di
delės kitos valstybės laiky
tų konferenciją ne vėliau 
trijų mėnesių nuo dabar.

Eis.enhoweris konferenci
jos reikale pakartoja Dul- 
leso pareiškimą, kad į kon
ferenciją susirinktų tik už
sienio ministrai, o ne prem
jerai ir prezidentai. Prak
tika jau parodė, kad žemes
ni viršininkai negalėjo iki 
šiol susitarti, tai mažai vil
ties ir ateityje.

Sovietai siūlė uždrausti 
atominius ir hidrogeninius 
ginklus ir tuojau sulaikyti

ir literatūros dėstymas Lietu
vos mokyklose. “Tiesa” nuro
do:

“Plenumas pareika 1 a v o 
ryžtingai pagerinti lietuvių 
kalbos ir literatūros, istorijos 
ir kitų visuomeninių discipli
nų dėstymą mokyklose. Dar 
pasitaiko, kad rašytojų, ypač 
praeities, kūryba nagrinėja
ma atsijai nuo epochos, nuo 
rašytojo pasaulėžiūros ir idė
jinių pozicijų. Literatūros 
specifikos neįvertinimas daro 
žalą. Bet neretai po kūrinio 
meninės analizės priedanga 
užmirštamas jo turinys arba 
pasitenkinama paviršutiniš
ku, fprmaliu idėjinio 1 turinio 
aiškinimu. Literatūros moky
mas teikia plačiausias gali
mybes skiepyti taurias tarybi
nio patriotizmo, tautų drau
gystės, internacionalinio soli
darumo idėjas.”

jų bandymus. Prezidentas 
apeina tą klausimą, bet 
siūlo uždrausti tik erdvių 
tolio ginklus karo reika
lams. Mat, šioje srityje ta
rybiniai sputnikai įrodė, 
kad Sovietai yra priešakyje 
Amerikos.

Kiek kainuoja dabar 
pagaminti ginklai
Washingtonas. — Da

bartiniu laiku sekamai kai
nuoja ginklų gaminimas. 
Atominės jėgos kruseris 
$87,500,000, submarinas — 
$40,000,000, kanuolė—$800,- 
000, bombinis lėktuvas “B- 
52” — $8,000,000, mūšio 
lėktuvas “E-102” — $1,000,- 
000, “Atlas” raketa — $2,- 
000,000. “Snark” raketa — 
$1,000,000 ir “Niki” raketu- 
kė prieš. lėktuvus—$20,000.

Egiptas pilnai remia 
Sovietą pasiūlymus
Kairas, Egiptas. — Egip

to vyriausybė ir spauda už- 
giriančiai atsiliepė į Bulga- 
nino pasiūlymą laikyti NA
TO ir Varšuvos Sąjungos 
konferenciją taikos reikalu. 
Bulganinas apart minimų 
organizacijų narių siūlo, 
kad į tą konferenciją bū
tų pakviesta taipgi: Indija, 
Egiptas, Jugoslavija, Aust
rija, Švedija ir Afganista
nas. Bulganino pasiūlymas 
ras didelį pritarimą tarpe 
Azijos ir Afrikos žmonių. 
Jie stebisi, kaip taikos ša
lininkai gali nesutikti su 
tokiais pasiūlymais.

Pekinas. — Kinija remia 
Jameno politiką atgauti 
plotą nuo Anglijos.

NATO jau planuoja 
Sovietams atsakymą
Washingtonas. — NATO 

(karinė Šiaurinio Atlanto 
Sąjunga) šią savaitę atsa
kys Tarybų Sąjungai į kvie
timą laikyti ' konferenciją 

i taikos, reikalu. Jau dabar 
yra žinoųia, kad reikalaus, 
kad • pirma atsakingiau
sių valstybhj vadų su
sirinktų žemesni pareigū
nai “parengimui” vadų 
konferencijos.

Kinija kritikuoja 
Anglijos pasielgimą
Pekinas. — Anglijos ko

respondentų pasikalbėjime 
su Kinijos premjeru Chou 
En-lai pastarasis kietai kri
tikavo Anglijos politiką. Jis 
sakė, kad Anglija ir Kini
ja turi normalius diploma
tinius ryšius, kad buvęs An
glijos premjeras Edenas 
pažadėjo Kiniją remti 
Jungtinių Tautų organiza
cijoje, bet Anglijos atsto
vai ten visada balsuoja 
prieš Kinijos" įsileidimą į, 
Jungtinių Tautų organiza
ciją. T a i * nesuderinamas, 
dalykas. Tas tik parodo, 
kad Anglija jūu neturi sa
vosios politikos, bet pasida
vė Amerikos diktatui.

______ ______ , . \

Jau bus Kongrese 
virš 300 biliu

Washingtonas. — Jau da
bar Kongrese yra virš 100 
naujų ir arti 200 senų bi- 
lių. Viso yra 283 biliai ir 
44 rezoliucijos. Tam tik
ras komitetas bilius tvarko■ 
svarstymui. Pirmauja ap
sigynimo ir tarptautiniais 
reikalais biliai. Yra biliai, 
liečianti civilines teises, rei
kalaujanti numušti įplaukų 
taksus, reikalaujanti geres
niu gyvennamių, bet jie to
li nuo dienotvarkio.

Pearsonas už Sovietu 
pasiūlymus taikai

Ottawa, Kanada.—Lester 
B. Pearson, kanadietis vei
kėjas, kuris laimėjo Nobe
lio dovaną už veiklą taikos 
išlaikymui, stoja už Sovietų 
pasiūlymus, jie sako, kad 
jeigu būtų sušaukta NATO 
ir Varšuvos Sąjungos 
konferencija,' kaip Sovietai 
siūlo, tai būtų didelis tai
kos gerovei pas'tarnavimas.

»

Prancūzai skubinasi 
Į Ameriką pinigą

Paryžius. — Francūziją 
purto kolonijų ’žmonių su
kilimai ir ji negali finansi
niai galo su galu sudurti. 
Kadangi prezidentas Eisęn- 
howeris savo kalboje Kon
gresui sakė, kad Amerika 
turės daugiau remti NATO 
talkininkus, tai francūzai 
jau atsiskubina. ..Jie prašys 
$400,000,000 “paskolą.”
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METAI 47-ti

T. Sąjungos atstovai štai Tarybų Sąjungos 
Įteikė taikos sąlygas
Jungtinės Tautos. — Ta

rybų Sąjungos delegatai 
Jungtinėse Tautose išdali
no vėliausį SSSR taikos pa
siūlymą visų tautų atsto
vams. Jungtines Tautas su
daro 81-na valstybė. Įtei
kiant Bulganino laiškus su 
taikos pasiūlymais, kartu 
buvo įteiktas ir paaiškini
mas, kokioms valstybėms jį 
Sovietai yra pasiuntę.

taikos pasiūlymai
Maskva. — Vakarų vals

tybių diplomatai Maskvoje 
stebisi, kaip galėjo Mr. 
Dulles taip šaltai atmesti 
Tarybų Sąjungos taikos 
reikalais pasiūlymus. Dip
lomatai jaučia, kad tie pa
siūlymai ras didelį pritari
mą pasaulio žmonėse. Jie 
yra sekami:

(1) Sulaikykti atominių 
ginklų bandymus ant dviejų

(6) Įvesti kontrolę, kad 
nebūtų galimas vienų ant 
kitų pasalingas užpuoli
mas: (a) pastatyti abiejų 
sargus svarbiose prieplau
kose, geležinkelių centruo
se ir ant didelių vieškelių; 
(b) padaryti po 500 mylių 
pločio į abi puses nuo NA
TO ir Varšuvos Sąjungos 
liniją, kurioje iš abiejų pu
sių lėktuvai galėtų prižiū-

Amerika ir Japonija 
varžos dėl aliejaus
Beirutas, Lebanonas. — 

Artimuose Rytuose viešpa
tauja aliejaus gavime A- 
merika, Anglija, Francūzi- 
ja ir Hollandija. Bet Ja
ponija neturi namie alie
jaus, o jis būtinai reikalin
gas. Todėl jos kapitalistų 
atstovai atvyko ir padarė 
su Saudi Arabija sutartį, 
kad kur jie trauks aliejų, 
tai Arabijai duos 56 nuo
šimčius pelno. Dabar jie tą 
pasiūlė ir Kuwaito sultanu- 
kui. Amerikiečiai susirūpi
no ir jie ^au siūlo 50 pro
centų pelno arabams. Pįr- ‘ 
mjau 'arabams, davė tik ‘45" 
procentus pelno. A u

Sovietai bendrauja 
kovoj prieš ligas

Jungtines Tautos. — Ta
rybų Sąjungoje išrasta ge
rai veikiančios gyduolės 
prieš maliariją. Manoma, 
kad su 1960 metais SSSR 
teritorijoje visai bus ta li
ga nugalėta. Eisenhoweris 
kalboje Kongrese sakė, kad
Amerika ir Sovietai turėtų 
bendrai kovoti prieš ligas. 
Tarybų Sąjungos delegatai 
pareiškė, kad Sovietų dak
tarai pilnai kooperuos ir 
dalinsis žinojimu.

Nuvirto Niagara upės 
kranto didi dalis

Niagara Falls, N. Y. — 
Nuvirto Niagara upės 
kranto dalis ties Whirlpool 
Parku. Nugriuvo virš 40,- 
000 tonų. . Tatai yra įvykę 
apie dvi ir pūke mylios į 
šiaurę nuo Niagara van- 
denpuolio. Niagara upė 
yra trumpa, ji teka iš 
Erie ežero į Ontario ežerą. 
Ant jos yra ir paskilbęs 
vandenpuolis.

Francūzija kaltina 
Tunisiją dėl Alžyro

Alžyras.—Francūzijos vy
riausybė' kaltina Tufaisiją, 
kad ji remia Alžyro suki
lėlius. Vėlesniu laiku alžy
riečiai smarkiai pradėjo 
veikti prieš francūzus. Jau 
keliose vietose jie išsprog
dino geležinkelį, kuriuo yra 
vežamas aliejus iš Saharos.

Užrašykite Laisvo savo draugui

ar trejų metų.
(2) Susitarti, kad atomi

niai ir hidrogeniniai gink
lai turi būti uždrausti.

(3) Įsteigti zoną iš Len
kijos, Čėchoslovakijos, Ry
tų ir Vakarų Vokietijos, 
kur jokių atominių ir hid
rogeninių ginklų nebūtų 
laikoma.

(4) Padaryti sutartį tar
pe NATO ir Varšuvos Są
jungos, kad jų nariai vie
ni prieš antrus nekariaus.

(5) Sumažinti NATO ir 
Varšuvos Sąjungos gink
luotas jėgas kitose šalyse.

rėti, kad nebūtų pasąlingų 
pasirengimų. ■

(7) Imtisvžingsnių, kad 
išplėsti prekybą tarpe ko
munistinių šalių iš vienos 
pusės ir nekomunistinių iš 
kitos pusės.

(8) Griežtai uždrausti 
bet kokią propagandą Už 
karą.

(9) Sumažinti įtempimo 
atmosferą Artimuose Ry
tuose sutinkant didžioms 
valstybėms, kad jos nenau
dos jėgos ir nesikiš į vidu
jinius reikalus ten gyvuo
jančių valstybių.

Kinija nori tik taikos, 
bet nepasiduos-ginsis 

j: i

Pekinas. — Anglijos ko
respondentai iš “Reuters” 
turėjo pasikalbėjimą su 
Kinijos premjeru Chou En- 
lai. Premjeras sakė, kad 
Jungtinės Valstijos nori pa-
laikyti įtemptą atmosferą 
Tolimuose Rytuose. Jos no
ri ir dvi Kini jas padaryti, 
tai yra, atskelti nuo Kini-

Kinija jau įveda 
lotynišką raidyną

Pekinas.— Kinijos prem
jeras Chou En-lai pareiškė, 
kad jau 1958 metais Kinijos 
mokyklose bus įvesta lekci
jos mokyti pagal lotynų rai
dyną, greta su aragrifais. 
Laikui bėgant bus pilnai 
pereita prie lotynų raidyno. 
Pasirinkta 26 lotyniškos 
raidės. Bet kadangi kinų 
kalboje yra tam tikrų gar
sų, tai bus ir priedui dar 
ženklų, prie raidžių.

—v

Tarybą Sąjunga siūlo 
taikos gerui ruožtą

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos premjeras N. Bulgani
nas pasiuntė laiškus Dani
jai ir Norvegijai kviečiant 
jas prisidėti veikloje už 
taiką. Bulganinas siūlo ne- 
utrališką ruožtą padaryti 
nuo Šiaurinio didjūrio iki 
Viduržemio jūros; Neutra- 
lišką ruožtą turėtu sudary
ti Norvegija, Švedija, Len
kija, Rytų ir Vakarų Vokie
tija, Čedhoslovakija, Italija 
ir Albanija. Atskiri kvieti
mai pasiųsti prisidėti prie 
šio ruožtą Austrijai ir Grai
kijai.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai

jos Taiwano (Formosos) 
salą ir paversti į savo įran
kį. Jis toliau sakė:

“Kuo daugiau Jungtinės 
Valstijos darys spaudimo 
prieš mus, tuo daugiau mes 
priešinsimės. Jeigu Ame
rika užpuls mus karu, tai 
mes kariausime atgal.

“Aš tikiu, kad milžiniška 
dauguma žmonių pasaulyje 
nori taikos, susitarimo ir 
vieni su kitais bendravimo. 
Ir nėra išimties su Ameri-
kos paprastais žmonėmis, 
bet apgailėtina, kad kenkia 
dirbtinos kliūtys . . .' Tai 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė yra priešiškai nusi
stačiusi prieš Kiniją ir su
daro tuos užtvarus tarpe 
Amerikos ir Kinijos žmo
nių. Tie laikai, kada viena 
šalis, gdlėjo savo valią už
karti kitai — jau praej.o. 
Mes turime gyventi, kaip 
lygus su lygiu. Mūsų at- 
sinešimas linkui Amerikos 
vyriausybės tai tik reikala
vimas lygybės vienų su ki
tais. Bet Jungtinių Valsti
jų valdžią atsisako nuo t®.

“Mes daug kartų sakėme, 
kad Kinijos liaudis nieko 
daugiau nenori nuo Ameri
kos, kaip tik būti draugais, 
nes tai yra tradicinis pali
kimas tarpe amerikiečių ir 
kiniečių žmonių. Bet Jung
tinių Valstijų vyriausybė 
to nenori, ji nori savo va
rą užkarti < kitoms vai- 
džioms.”

Oslo, Norvegija. — Gau
tas Bulganino raginimas 
veikti taikos naudai.

Hagua. — Hollandijoje 
gamina mažus dėl keturių 
pasažierių automobilius, 
kuriuos parduoda po $1,- 
000.
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SVEIKINA IR RAGINA GRĮŽTI
“TĖVYNĖS BALSE” (š. m. 1 nr.) telpa žymių Lie

tuvos žmonių pareikšti sveikinimai užsienyje, gyvenan
tiems lietuviams ir linkėjimai, kad jie sugrįžtų į savo 
tėvų kraštą, į Lietuvą.

Čia paduosime kai kurių sveikintojų pasisakymus:
Rašytojas V. Mykolaitis-Putinias rašo:
“Linkiu laimingų Naujųjų 1958 metų visiems ir kiek

vienam lietuviui, kurį šie žodžiai pasieks arčiau ar to
liau už Tėvynės ribų.

“Tegu įsiviešpatauja taika visame pasaulyje!
“Tegu taikos prieglobstyje visi lietuviai paduoda vie

ni kitiems rankas gimtojoje žemėje!
“Mes jūsų laukiame!” .

Generolai V. Vitkauskas ir A. Čepas rašo emigraci
joje esantiems lietuviams buvusiems kariams:

“Mieli draugai! Baigiasi 1957 metai. Netrukus am
žinybės la:krodis skambtels jų pabaigą. Senųjų metų 
vietoje švystels Naujieji —Z1.958 metai. Sutikdamas 
juos visas pasaulis lyg stabtels akimirkai.

“Toks yra nesustabdomo istorijos rato sukimasis — 
vis į priekį, tik į priekį. Tačiau kiekvieniems nau
jiems metams viliojant žmonijos žvilgsnius į nežino
mą ateitį, noroms-nenoroms tenka dirstelti atgal, pri
siminti praeitį, jos džiaugsmus ir skausmus, prisimin
ti savo draugus, su kuriais dirbta, svajota, džiaugtasi, 
kentėta, kurių dėl įvairių priežasčių pasigendama savo 
eilėse.

“Pataraisiais metais iš įvairių pasaulio vietų jau 
sugrįžo, tebegrįžta arba rengiasi grįžti nemažas skai
čius mūsų tautiečių. Ryšium su tuo mums, kaip seniems 
kariams, gyvai prisimena mūsų seni, nuoširdūs bendra
darbiai tiek buržuazinėje Lietuvos kariuomenėje, tiek 
Taryb’nės Armijos nacionaliniame korpuse. . .

“Anuomet, buržuaziniais laikais, kaip buržuazinės 
santvarkos sąmoningai nutolinti nuo politinio gyvenimo, 
mes. kartais nepakankamai orientavomės jame ir gerai 
nesusivokdavome, kuri Santvarka geriausiai laiduotų 
liaudies teises ir gražią ateitį, ir vienu kitu veiksmu dar 
pasunkindavome savo troškimų įsikūnijimą. ■

“Dabar mes, mieli draugai, nė kiek neabejojame, 
jog Jus labai džiugintų mūsų brangiosios liaudies padė
tis Tarybų Lietuvoje. Trumpame sveikinamajame raši
nėly neįmanoma būtų nusviesti, kokia1’s tempais auga 
materialiųę ir'dvasinė gerovė. Dar niekad Lietuvoje ne
buvo taip tvirta, užtikrinta mūsų nacionalinė nepriklau
somybė, niekad taip plačiai neskambėjo daugybė gražiai 
dainuojamų dainų, niekad nebuvo reiškiama tiek daug 
giliausios pagarbos mūsų kultūrinei praeičiai, iške
liant aikštėn net žilosios mūsų senovės rašytojus, 
kruopščiai surankioįant ir gražiai išleidžiant jų kūri
nius; niekad tiek nebuvo rūpinamasi įvairiausiomis 
mokslo ir meno šakomis, kaip dabar. Neabejotina, kad 
Jums, mieli draugai, kurie, išblaškyti įvairiose pasaulio 
vietose, jau kelioliką metų ilgitės savo gimtojo krašto, 
visa tai būtų ypač malonu ir miela.

“Tad, dar kartą sveikindami Jus Naujų Metų proga, 
mes kuo širdingiausiai likime Jums, kad, sekdami lig- 
šiol jau grįžusių į savo gimtinę mūsų tautiečių pavyz
džiu, kuo greičiau grįžtumėte į Tarybų Lietuvą, drau
ge su mumis galėtume džiaugtis jos pažanga”.

• • . '

Vilniaus Valstybinio operos ir baleto teatro artistai 
—- K. Petrauskas, J. Gustaitis,, R. Geniušas, J. Grybaus
kas, K. Gutauskas, Z. Palauskas, J. Dautartas, M. Juo- 
zapaitytė, A. Zauka, R. Marijošius, EI. Saulevičiutė, E. 
Kunavičius, M. Aleškevičiutė, J. Stasiūnas, I. Ylienė, R. 
Siparis, V. Adamkevicius^ j. Mažeika, K. Šilgalis — atsi
šaukia į tuos lietuvius dainininkus, kurie yra išsiblaškę 
po pąsaulį. Jie sako:

“Keldami taures už Naujuosius Metus mes apgai
lestaujame, kad Jūs, kaip tie išblaškyti paukščiai— 
gi&mininkai, šiandien toli nuo savo lizdų, toli nuo mū
sų. bendros gūžtos — Lietuvos teatro. O kaip būtų 
džiugu, jei už bendro stalo skambėtų Jūsų balsai, Jūsų 
juokas ir dainos.

“Iš visos širdies sveikiname Jus su Naujaisiais 1958 
Metais ir linkime sveikatos, asmeninės laimės, o svar
biausia, Jūsų laukiame mūsų brangioje tėviškėje — Ta
rybų Lietuvoje”.
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“Tėvynes Balso”* redakcija įvedamajame su Naujai
siais Metais sveikina visus užsienyje gyvenančius lie
tuvius ir sako:

“Lietuva tvirtu žingsniu žengia savo ekonomikos 
ir kultūros klestėjimo keliu. Praėjusiais metais jos 
miestai pasipuošė dar šimtais naujų rūmų, fabrikų, mo
kyklų, bibliotekų. Kolūkiniame kaime, prię Lietuvos upių 
upelių pradėjo suktis naujų elektrinių turbinos, išaugo 
daug naujų kolūkinių gyvenviečių. Lengvesnis ir ge
riau atlyginimas tapo darbininko, kolūkiečio, inteligen
tė darbas”.
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2pusl. Laisvė (Liberty) Antradien., sausio (Jan.) 14,1958

(Tąsa)
Ar jau yra ženklų, iš ku

rių būtų galima konstatuo
ti, kad perėjus prie kolekty
vinės ūkio sistemos padary
ta žemės ūkyje kokių nors 
pasiekimų? Taip, padalyta 
—ir didelių pasiekimų. Pir
moj eilėj, moksliškais meto
dais ipodernizuotas ir jau 
plačiai praktikuojamas kaip 
javų, daržovių, linų ir kitų 
augalų sėjoje, taip ir gyvu
lininkystėje. To išdavoje, 
gauna daug geresnę — kie
kybinę ir kokybinę — pro
dukciją. Žemės išdirbimo 
srityje padalyti dideli pa
siekimai mechanizacijoje, ir 
su technikine pagalba daug 
geresnis, našesnis ir, be abe
jo, lengvesnis darbas, negu 
pirmiau su primit y v i a i s 
įrankiais dirbant žemę, šiuo 
metu Lietuva jau turi apie 
20 tūkstančių traktorių ir 
dar daugiau sunkvežimių, 
taipgi daugybę kitų žemės 
ūkio mašinų. Paklauskime, 
kiek Lietuvos ūkininkų pir
miau galėjo panaudoti trak
torius žemės darbui ir kiek 
jų' iš viso buvo Lietuvoje? 
Keletas. Ir traktorius ga
lėjo naudoti ir naudojo tik 
dvarininkai, bei vienas ki
tas stambesnis ūkininkas. 
Dabar Lietuvos kolūkiai, 
pirmūnai ir atsilikusieji, vi
si be išimties jau naudoja 
bent sunkesniems darbams 
traktorius.

Mes žinome, praeityje Lie
tuvos ūkininkai, jei buvo 
lietinga vasara, žemesnėse 
vietose ar didelėse lygumose 
daug derliaus prarasdavo— 
išmirkdavo. Dabar Lietu
voje žemės nusa u s i n i m o 
darbai eina plačiausiu maš
tabu. Mes tą matėme važi
nėdami po visą Lietuvą. 
Kur bevažiuosi,'visur pama
tysi ženklų, kur darbai jau 
baigti, sausinant tuo metu, 
arba eina prisiru ošimas 
sausinimo darbams. Nu
sausinimo darbus praveda 
naujoviška is metodais. 
Traktoriais išaria grabes, 
jose sustato mažus degto 
molio vamzdelius, o per visą 
grabę nutiesia didesnį 
vamzdį, kuris sugeria van
denį iš mažųjų vamzdelių, 
paskui nuneša į didįjį pa
grindinį vamzdį, iki paga
liau vanduo pasiekia upę, 
ežerą ar kitą nutekėjimo 
vietą. Grabės užklotos atgal 
žeme ir viršuj vandentrau
kių pasilieka dirbama žemė. 
Prie to, šis nusausinimo 
metodas turi dar ir kita sa
vybę. Mažuosiuose vamzde
liuose, Jei jo ne per daug, 
vanduo visuomet stovi ne
nutekėjęs, todėl jei didelė 
sausra, žemės perdžiūsta, 
tuomet ji prisitraukia drėg
mės iš mažųjų' nusausinimo 
vamzdeliu. -

O ką jau bekalbėti apie 
kaimo elektrifikavimą. Var
giai gal ir tikėjosi valstie
čiai kaime kada nors susi
laukti elektros savo namuo
se. Šiandien jau ne naujeny
bė. Kaimo elektrifikavimui 
tarybinė Lietuvos vyriausy
bė skiria daug dėmesio. 
'Vien per pirmuosius perei
tų metų šešis mėnesius tam 
tikslui" buvo išleista daugiau 
kaip 11 milijonų rublių. Jau 
elektrifikuotos visos Lietu
vos mašinų - traktorių sto
tys ir visi tarybiniai ūkiai. 
Šiame penkmetyje numato
ma elektrifikuoti 500 Lietu
vos kolūkių.

Dabar pagalvokime, ar 
Lietuvos v a i s t i e čiai pir
miau, privatiško ūkininka
vimo metais, galėjo pasiekti

tuos įrengimus, ar bent jų 
tikėtis, kokius jie šiandien 
turi ir darL vis toliau žen
gia? Manau, visi sutiksi
me, kad ne. Tokiu būdu, 
norime ar nenorime, turime 
pripažinti, kad Lietuva, pa
sirinkus kolektyvinę žemės 
ūkio sistemą, 'eina tėisingu 
keliu. \ '

KAIP GYVENA IR 
TVARKOSI KOLŪKIAI

Visų pirmą, man tenka 
daug žmonių lietuvių išeivi
joje girdėti;, kalbant, t kad 
esą dvarai, o kolūkiečiai —, 
kumečiai. Tokiu tonu ypa
tingai šaukia ir Tarybų Lie
tuvos ; priešininkų spauda 
šiame kontinente. Bet tai 
toli nuo tiesos.

Kolūkiai nėra dvarai, o 
kolūkiečiai nėra Immečia.i, 
Dvaras priklausė vienam 
savininkui ir ... jis, ponas, 
dvarą valdė; o kumečiai bu
vo tik tarnai.. Kolūkis ne
priklauso vienam ar grupei 
žmonių, bet priklauso vi
siems to kolūkio kolūkie
čiams. Jie yra to kolūkio sa
vininkai ir niekas kitas.

Yra dvi žemės ūkių for
mos: tarybiniai ūkiai ir ko
lektyviniai ūkiai; Pirmuo
sius valdo ir tvarko tarybi
nė valdžia, o antruosius — 
patys kolūkiečiai. Bet ir ta
rybiniai ūkiai nėra dvarai 
ir niekuo nesilygina ir ne
gali lygintis dvarams. Tie
sa, jie daugiausia sudaryti 
iš buvusių dVarų žemės, bet 
dabar nieko bendro neturi 
su buvusia dvarine sistema. 
Čia yra paskirtas tarybinės 
valdžios vedėjas, o žemdir
bystės darbininkai, kaip ir 
fabrike, samdomi. Jei to 
ūkio vedėjas nėra tinkamas, 
tinkamai savo pareigų neat
lieka, jis gali būti valdžios 
atšauktas;’ arba darbinin
kams pareikalavus, kaip ir 
fabriko direktorius, gali bū
ti pakeistas, šitaip tvarko
si tarbiniai ūkiai.

Kolektyviniai ūkiai—kol
ūkiai—yra sudaryti iš bu
vusių privatiškų ūkių. Jų 
dydis nelygus. Vieni dides
ni, kiti mažesni, apima 2, 3 
ar daugiau kaimų—tai pri
klauso nuo vietos, sąlygų ir 
pačių kolūkiečių nusįtari- 
mo. Jų žemė, tiesa, suvi
suomeninta, negali jos pirk
ti ar parduoti. Bet buvusie
ji kaimiečiai buvo ir pasilie
ka pilni jos savininkai., Tik 
ją dirba jau ne privatiškai, 
bet kolektyviai, bendrai.

Jie turi išsirinkę iš savo 
tarpo pirmininką ir jo va
dovybėje jie.veda ir tvarko 
savo kolūkį,, kaip jiems atro
do geriausia, tinkamiausia, 
naudingiausia. Netiesa, kad 
jiems pirmininką kas nors 
primeta iš kitur. Pirmoj 
eilėj, daroma viskas, kad 
pirmininkas būtų išrinktas 
iš to paties kolūkio kolūkie
čių tarpo. Tik neatsiradus 
savanoriui ar tinkamam 
pirmininko pareigoms iš 
vietinių, tada respublikos 
žemės ūkio ministerija pa
skiria pirmininką iš kitur 
(tokių atsitikimų yra buvę 
pirmiau ir dar dabar yra), 
daugiausia, .žinomą, agrono
mą. Tačiau šiuo atveju kol
ūkiečiai turi teisę jį priim
ti ar atmesti. Jis gali eiti 
kolūkio pirmininko pareigas 
tik daugumai kolūkiečių su
tikus. Nuo pirmininko ener
gijos, sumanumo, pasišven
timo, sąžiningumo, sugebė
jimo tinkamai kolūkį vadb- 
vauti (kaip ir nuo gero gas- 
padoriaus šeimoje) priklau
so kolūkio ir kolūkiečių ger-

Pas mus čia, išeivijoje, lig 
šiol daug kas manė, kad di
deliame kolūkyje žemės dar
bininkai turi vaikščioti nuo 
vieno krašto kolūkio iki ki
to. Tai klaidingas suprati
mas. Jie dirba brigadomis, 
su brigadininku priešakyj. 
Kolūkiai paskirstyti ruož
tais ir tuose ruožtuose su
darytos brigados (daugiau
sia buvusių kaimų ribose) 
ir jie tuose ruožtuose, savo 
brig adininko vadovybėje, 
dirba. Dirba visame kolūkio 
plote tik bendros brigados, 
kaip, pav., statybininkų bri
gada, ir jie, todėl, darbui 
daugiausia pervežami sunk
vežimiais.

.Kaip kolūkiečių darbas 
suskirstytas? Visas darbas 
sukirstytas normomis. Vie
nos nuskirtos normos apdir
bimas skaitosi darbadienis 
(Šitą reikia gerai suprasti1, 
kad darbadienis nėra darbo 
diena nuo ryto iki vakaro, o 
yra tik normos padarymas.) 
Normos paprastai nėra di
delės, kiekvienas lengvai į 
dieną gali apdirbti. Todėl 
geras darbininkas ir norin
tis dirbti, jei yra darbo ir 
nori, gali dirbti daugiau 
kaip vieną normą į dieną; 
už tai jis išdirba vieną, 
pusantro ir net du darba
dieniu j dieną. Už darbadie
nius kolūkiečiams nustato
mas mokestis — grūdais, 
pinigais ir dar kitokiais 
produktais.

Kas nustato mokestį už 
darbadienius? Patys kolū
kiečiai. Jie, suėmę derlių, 
kiek prikulta grūdų, gavę 
kitų pajamų, kaip už linus, 
daržoves, pieno ar mėsos 
produktus, paskyrę dalį re- 
zervan kolūkio reikalams ir 
supylę valstybinius mokes
čius, likusius išdalina iš
dirbtų darbadienių lygiui, 
ir po kiek išeina už darba-

■ ■........ .............. Wiliili » ......... ..... ■

Kazlų Rūdos miško pramonės ūkio miško ruošėjų 
gyvenvietėje statomi gyvenamieji namai. Per pastaruo
sius dvejus metus darbininkams ūkiniu būdu pastatyta 
apie 60 namų, klubas ir vaikų lopšelis.

Nuotraukoje: nauji namai Kazlų Rūdos miško pra
monės ūkio darbininkų gyvenvietėje.

dienį, bei kiek kolūkietis ar 
kolūkietė turi darbadienių, 
tiek gauna atlyginimo, štai 
kodėl vieni kplūkiečiai už
dirba daugiau, kiti mažiau.

(Jei kolūkiečiui grūdų ar 
pinigų reikia pirmiau negu 
metai pasibaigia, jis gali 
gauti 'avanšan iŠ kolūkio.)

Kurie • kolūkiai dar nėra 
tinkamai organizuoti, pras
tai dirba, nesistengia, ma
žai užaugina javų, gauna 
prastą derlių, dar mažiau 
turi produkcinių gyvulių, 
kaip pieninių karvių, kiau
lių ir tam panašiai, tie, aiš
ku, mažas turi metines pa
jamas, užtai jie mažai turi 
išdirbę ir darbadienių, dar 
mažiau gauna ir už darbadie
nius, todėl mažai uždirba ir 
prastai gyvena (kaip vie
nas juokdarys iš pačių to
kių kolūkiečių, jų akyvaiz- 
doje, vienam mūsų delegaci- 
cijos dalyviui sakė: “mūsų 
kaklai, mums dirbant, iš 
viršaus saule niekad nenu
dega, bet apdega iš apačios, 
po smakru, bežiūrint į sau
lę, kada diena pasibaigs...*’). 
Bet kurie kolūkiai gerai or- 
gapiizuoti, turi gerą vadovy

bę, Visi gerai dirba/ sten
giasi, gerai išdirba žemę, 
visą apsėja, gauna gerą 
derlių ir užlaiko gerus gy
vulius, tie turi dideles me
tines pajamas, jie turi daug 
ii’ darbadienių išdirbę, gau
na už juos gerą atlyginimą, 
todėl bendrai gerai uždirba 
ir gerai gyvena.

(Bus daugiau) •
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Kiek Japonijoje jau 
stato naujų laivų

Tokio. — Japonijos laivų 
statybos fabrikai 1957 m. 
nuleido j vandenį 182 lais
vus, bendrai 2,024,000 tonų 
įtalpos. Tai ant 84,000 to
nų daugiau negu 1956 m. 
Dėl sekamų metų jau turi 
užsakymų ant 73 laivų, 
bendrai 1,290,000 tonų. Per 
tūlą laiką Japonija laivų 
statyme buvo pralenkusi 
Anglijos fabrikus.

New Yorkas. — Prof. R. 
Jenkins, iš New Yorko U- 
niversiteto, mirė tik 58 me
tų, amžiąus.
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Jonas Kaškaitis ' ,

MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo, kovingi keliai

JULĖ IR POVILAS RUPIAI'

Man vaizduojąs Losandželės miestas—
Šitie mieli, malonūs draugai!

Šitos rankos svetingai ištiestos!
Aš viešėjau su jais gan ilgai.

Mieli Jule ir Povilai Pupiai!
Jūs—ne taip sau draugai:

dar anksčiau
Jūsų nuoširdžiai, artimai grupei

Tikrą vardą pritaikyt bandžiau.
Tokie buvot geri, kaip ir broliai!

Dar geriau ir už brolį, tikrai!
Kai reikėjo važiuoti namolei,

Pajutau, kaip čia buvo gerai!..
Jūs tokie man širdingi bičiuliai,

Kad man trūksta ir žodžio tikslaus,
Kad kaip tik tiktų Pauliui ir Julei,

Jeigu kartais kas ims ir paklaus...
Aš tikrai išsireikšt nepajėgiu,

Kaip dėkingas juntu jum didžiai I 
Prisimint, pasvajot aš taip mėgiu,

Kai mes buvome jūsų svečiai!

O dabar laikraščiuose stebėjau,—
Tu sergi, Poviliuk ,senokai...

Kad galėčiau, nuskrisčiau su vėju,— 
Negaliu—ne tokie, mat, laikai...

Radau adresą—tuoj skubu raštą!
Bent paguost ir palinksmint bandau:

Mintimis vėl lakstau po tą kraštą,— 
Klausinėju: broliuk, kaipgi tau?

Kaipgi kas ir kada prasidėjo?
Ką numano daryt daktarai?

Skaudžiai gaila man draugo, veikėjo!
IŠ tikrųjų kokie padarai?

Aš stiprybės, sveikatos taip trokštu— 
Ir Julytei ir tau, Poviliuk,

Kad vėl siektum gyvenimo bokšto, 
žengtum linksmas progreso keliu!

Vėl menu: tu vežioji, vedžioji
Po muziejus, po parko takus,—

Spindi tviska saulutė skaisčioji, 
O pajūrio toks oVas traškus!

O pajūrio toks oras traškus!
Barška lėkštėm apsėsti stalai...

Kas ta draugė? rod’s veidas matytas?
Ko šaipais? ko tu taip apsalai?

Naujos pažintys kutina širdį,— 
Dega akys, iškaitę veidai...

Taip skaniai pavaišino, pagirdė,— 
Tiek malonių draugų suradai!
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Verda mitingas štai tarptautinis:
Tai pagalba Tarybų draugam,—

Prieš fašizmą turėjo jie kautis: 
Parama reikalinga ilgam!..

Kokis karštis kalbų tų širdingų!
Koks dosnumas! gausybė aukų!

Tautų, rasių, kalbų ribos dingo:
Kaip smagu! kaip viltinga, jauku!

Septintoji Bethoveno griaudžia 
Teatre Holivudo dubens!

Tos galingos simfonijos, liaudžiai— 
širdyse po pasaulį gyvuos!

O Jan Pearce savo tenorą skardų
Kad paleidžiu dainų sūkuriais J

Tuoj kraujukas krūtinėj užverda!
Rod’s kažko tu ieškojai, dairiais...

Aš spėlioji! visaip, aš galvoju,
Kas iš tikro galėtų tau būt?

Kad išnyktų liga nelaboji,
Kad vėl sveikas k’rutėtum, draugut!

Aš tikiu, aš taip noriu tikėti, ? ? ■
Kad stipresnis, sveikesnis jauties,

Kad liga pagaliau nugalėta,
Kad darbuojies, kerti įš peties!

Ai, Pauliuk ir Julyte brangieji,— 
Šiluma tai vis jūsų širdies!

Podausąs, rodos, skraidžioji skjpėeji— 
Ir toks lengvas ir linksmas jauties!

Panašiai pajunta šimtą kartų, 
Kai sūplazda sparnai atminties...

O nūnai mane gailestis varto
- Dėl sveikatos, brol, tavo paties...
Aš tikiu, aš:taip trokštu tikėti,

Kad gyvesnis, sveikesnis jauties,
Kad liga jAu dabar nugalėta

Kad, kajp pirma,' veiki iš peties 1
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JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
(Tąsa)

Atsisėdau ir aš šalia Alyzo, padėjau 
jam galvūgaly duonos žiauberę ir dar šio 
to, ką pavyko nuvogti nuo svečių stalo. 
Čia pat stovėjo molinėlis su pienu, ap
rištas drobiniu skudurėliu, mėtėsi šauk
štas ant šiaudų, butelys vandens — vis 
tai Akvilios surūpinta. Prislinkau arčiau 
ligonio.

— Ar labai tau sopa, Alyzai?
Neatsakė, tik vos vos sukrutino lū

pas. Pasilenkiau, įsiklausiau — Alyzas 
tyliai dainavo:

Ki-i-iškelis šypso, 
Lū-ū-ūpelės vypso.,. .

— Ko pristojai? — atsišaukė Akvilia 
nepiktai. — Negi neišmanai: iš galvos 
išsikraustė Alyzas.

Išbėgau aš lauk. . . ’ ,

Pasibaigė laidotuvės, išvažinėjo, išsi
skirstė svečiai. Tylu pasidarė namuose. 
Visi tebekalbėjo dar pusbalsiu. Moterys 
nevirė nei pusryčių, nei pietų, nei vaka
rienės — vis valgėm laidotuvių išėdas. Jų 
buvo daug, šitų išėdų. Kur nepažiūrėsi, 
vis koks nubrizgęs mėsgalys guli, pyra
go riekė nučiaumota žiauberim, kaulas 

^neištrauktas čiulpais. Daug kas apmūso- 
ję, patraukta žalsvu pelėsiu, purto šalin, 
betgi dievo dovana, neišmesi per tvorą. 
Viską surinko šeimininkė, alei gabalėlį 
sužiūrėjo. Kramtėm sausakimša, užger
dami gurkšniu giros, o jei ne, tai ir šal
tu vandenėliu. Ant stalo nei barščių kar
štų, nei šilfos bulvės, nei pieno šlako — 
taip ir veliasi gomurys iki aitrumo. O se
noji vis pasidžiaugia:

— Tai, ačiū dievuliui, vėl dienelę pra- 
stūmėm, pavilgo kitam kartui užlikom, 
darbymečiui arba sveteliui netikėtam,

• nelauktam.
* — O dabar motutei ne darbymetis? — 
bumbtelėjo Kazimieras, sunkiai nukimš- 
damas kąsnį gilyn. — Trečią dieną ru
gius kertam.

— Tai ar nepavalgęs kerti, vaikeli?— 
atsiliepė senoji. — ar alkanesnis kaip 
prie tėtelio?

Kazimieras nutylėjo. Nesakė nieko ir 
kiti. Senoji jau aiškiai stojo senojo Dir- 
dos vieton: suėmė visus namų raktus ir 
pasirišo prie juosmens, pati žadino šei
myniškius rytais, žiūrėjo indaujų ir ka- 

"’maros. Pasidarė ji lyg ir viršiausia na
muose. Kur eiti, ką dirbti — vis jos tu
rėjai klaustis. Sūnūs ir Saliamutė stip
riai raukėsi dėl atsiradusio naujo pono 
ant sprando, bet tylėjo lig laiko. Ir vėl 
viskas sukosi lyg ir taip pat, kaip pir
miau, kai gyvas senis gulėjo troboj. 
Tiek ir buvo nauja, kad Petniūniokas, 
prisvilęs prie mūsų kiemo per laidotuves, 
jau nebeatšuto: kur buvęs, kur nebuvęs, 
kapt ir kapt už mūsų durų klengės. Atei
na ir šnypščiasi su Saliamutė pakam
piais, kažką taria ir nesutaria, į namiš
kius skersakiuoja. Broliai prie Petniū- 
niko nieko, lyg ir nemato jo, tiktai Povi
liokas mėstels akimis ir nusišypso pats 
sau.

O čia staiga vierią sekmadienio rytą 
Juoziokas pabraukšt iš namų. Nei nieko 
sąkęs, nei įspėjęs, nei pusryčių valgęs. 
Senoji sunerimo: bažnyčion metas, ark
liai jau pakinkyti stovi prie vartų, o ne 
visi namie. O Juoziokas pabraukšt atgal 

'HJ namus, taip pat nelauktai, kaip ir išė
jęs. Prieš pat mišias. Ir ne vienas, o ve
dinas už rankos kažkokią moterėlę. Ne- 

, didukė, pakumpusi šita moterėlė, galva 
jai ant pečių, kažkaip netikusiai užsodin
ta, nusikreivinusi nuo sprando, nosis il- 

• ga, o burna taip skiausčiai įpiauta, kad 
) tik stbėtis reikia — tarytum kas brūkš- 

■ telėjo peiliu nuo smakro į priešinę ausį 
ir paliko taip. Ir nuo šito burnos kreivu
mo moterėlės akys taip pat atrodė krei- 

; vai susodintos, o viena ausis lyg ir aukš- 
* čiau kitos ir net kakta lyg kreiva. Apsi

vilkusi ji storu raštuotu pakuliniu nu- 
sparyta apačia, toli atsikišusia pirmyn 
priešakine padelka.

— Tai čia gi dabar kas ? — sudavė se
noji rankomis sau per šlaunis. — Kurgi, 
vaikeli, šitą Damulę tu dabar vediesi?

— Apsiženijau.
Aplinkui visi taip ir išsižiojo: Juozio

kas prakalbėjo! Ir dar kaip prakalbėjo!
— Su močia taipgi nejuokauk, — pir

moji atiteko senoji. — Ne tokios dabar 
dienos. . .

i Bet Juoziokas nejuokavo. Ir net neša
ukė nieko. Tik truktelėjo Damulę už ran- 
^kos, vedėsi ją į vidų.
/ —. Vyras! — visiems apstulbus, stąigą

nusijuokė Poviliokas. — Taip ir reikia, 
brolau!

Saliamutei tarytum kas pauodegį pa
svilino. Suspigo ji lyg užminta katė, šo
ko prie durų, atsistojo iškryžiavusi ran
kas, lyg Jėzus Kristus prie šiptolės, pri
siplojo delnais prie staktų.

— Neleisiu! — žviegė. — Neįleisiu, 
kol aš gyva, mūsų trobon! Motut, ar ma
tai? Tu man pasakyk, motut, ar matai? 
Šitas mūsų tylūnėlis, bebalsis šitas, tu 
girdėjai? Užsiūtaburnis šitas? Tylėjo, 
tylėjo kaip diedas bobinčiuj, o Čia da
bar. . . Damulę į namus! Veskis kur po- 
ri, dėk kur nori, nėra čia vietos. Ne-e- 
eleisiu!

Juoziokas priėjo artyn, nepaleisdamas 
Damulės rankos, laisvaja paėmė Salia- 
mutę už peties, trūktelėjo. Ši kūlverto- 
mis. nusirito . kieman. Tada jis ramiau
siai įsivedė Damulę vidun, uždarė pas
kui save, duris. Saliamutė puolė motiną:

— Ar aš nesakiau, kad taip bus? Mo
tut mieliausia, ar nesakiau? Kurgi aš 
dabar pasidėsiu? Ateis Petniūniokas, o 
kurgi aš jį pasodinsiu? Visą gyvenimė
lį dirbau, plūkiau, baltų rankų nesudė
jau, o dabar. . . kaip našlaitėlė kokia, 
kaip paskutinė iš visų, suolo svečiui ne
beturiu !

Susigraudinusi ji pravirko. Senoji sto
vėjo suglumusi, žvilgterėjo į Kazimierą, 
į Povilioką, į mane.

— O piemuo šitas ko čia šmėkšo? — 
pasakė piktai. — Ar darbo nenusitveria?

— Motut, ogi ir aš nieko nedirbu, — 
atsišaukė Poviliokas.

— Tu man piemens neužtarinėk. Pri
siklausys, o paskui los apie mūsų bėdas, 
pakiemiais lakstydamas. Imkis darbo! 
riktelėjo man. — žodžio pasakyti nebe
galima, kad neišmėksotų kas svetimas 
po ranka! — Riktelėjo ir nuėjo trobon.

Paskui ją, šokčiodama, nuolat užbėg
dama jai už akių, nuskubėjo Saliamutė. 
O paskui jas — ir Poviliokas, linksmai 
šaipydamasis. Kazimeras gi pasiliko kie
me. Pastovėjo, pastovėjo, sėdosi pašaly 
ant suoliuko. Ilgai tylėjo, parėmęs del
nais galvą.

— Taigi, — pasakė tyliai.
0 mane pašėlusiai traukė į vidų. Na, 

ar biesa’s, iš tikrųjų, galėjo čia išsėdėti, 
kai viduj ir Damulė, ir Saliamutė, ir . . . 
Ir aš pasmukau nuo Kazimiero, ėmiau 
slinkti į priemenę, iš ten — trobon, vis 
pasisaugodamas, pasidairydamas, kad 
ne tuoj, ne iš karto mane išvarytų vėl 
laukan.

O troboj niekas net neatsisuko į mane. 
Ne tas rūpėjo jiems visiems. Tiktai Po
viliokas, stovėdamas prie kaniko, grįž
telėjo galvą ir smagiai mirktelėjo aki
mis, lyg sakydamas:

“Štai ir vėl linksma pas mus!”
Damulė buvo pasodinta galustaly. Sė

dėjo nudelbusi akis pastalėn. Šalia jos 
prisėdo senoji, toli atkišdama pavargu
sias savo kojas ir žiūrėdama į jas. Juo
ziokas pasirėmė alkūne kitam stalo gale. ; 
Rūkė suktinę; pūsdamas į viršų tirštus 
dūmus. O Saliamutė Šokinėjo visą laiką 
aplink, niekaip nenustygdama vietoj, ne
nurimdama, nerasdama sau ramios prie
globos.

— Tai jau pastojai ir lauki dabar, be
gėde tu?! kalbėjo senoji. — Na, kaipgi 
šitaip, pone šventas?! Kaip čia tau nusi
davė?

Damulė atkakliai tylėjo, vis žiūrėdama 
pastalėn.

— Tai ko gi tyli dabar, ko nieko nesa
kai? O gal čia visiškai ne Juozioko. bėda!

— Juozioko... — pajudino Damulė ko
ją po stalu, vis dar nepakeldama akių.

— Tai kaipgi galėjo šitaip atsitikti, 
nebeduok pone dieve ?! Ar tau proto gal
voj nebėra, ar tu pablūdai viena paė
mus?!

— Iš kur žinau? — vėl pajudino Da
mulė koją po stalu. — Paėmė už rankos, 
pasivedėjo pakrūmėn. . .

— Kas paėmė?
— Nugi Juoziokas. . . Paėmė už ran

kos, pasivedėjo,. . .
— Juoziokas! O tu jau ir rodi eiti, 

kur bernas tempia! Ims, matai, be nie
kur nieko ir nusives!

— Už rankos paėmė. . .
— O ką gi į kūmus prašysi? — spieg- 

telėjo Saliamutė. — Gal perkrikštą Joselį 
dabar prašysi? Taigi ir tas nusispiaus, 
ton pusėn nepažiūrėjęs! Pasivedėjo, pa
sivedėję. . . — ėmė mėgdžioti ji. — Maža 
ko bernas panorsta, tai tu tuoj ir klau
syk jo. . .

. (Bus daugiau)

Skaitytojų balsai Laisves klausimu
REIKALE “LAISVĖS” 

LEIDIMO
Perskaitęs Laisvės veda

mąjį už sausio 3 d., kur ci
tuojama S. Penkausko pa
siūlymas ir redakcijos pa
stabos, gavau supratimą, 
kad Laisvės skaitytojai ne
turi supratimo apie spaudos * 
techniką. Nežino Laisvės 
personale ir spaudos darbi- 
ninkų-technikų trūkumo.

Ir jeigu fiziniai nėra0 ga
limybių sujungti Laisvę su 
Vilnimi, padarant vieną 
dienraščiu, o antrą du kartu 
arba savaitiniu, tai Laisvės 
personalas žino savo jėgas 
ir jam prisieina padaryti 
sprendimą, kaip dažnai 
Laisvę galės išleisti—savai
tinį, ar du kartus.

Nuosprendį duos ir šėri- 
ninkų suvažiavimas.

Persikėlimo reikalas, ne
darbas ir mirimai — apie 
dienraštį, man rodosi, tik 
svajonė.

Leiskite savaitraštį to pa
ties formato.

Buvęs sumažintas forma
tas atrodė labai biednas — 
tik Laisvukė.

Draugiškai,
B. Černa/iiskas

SKAITYTOJO 
NUOMONĖ

Noriu tarti keletą žodžių 
kaslink Laisvės.

Mano nuomone, jei galė
tumėt suvienyti Laisvę ir 
Vilnį ir padaryti vieną 
dienraštį, tai būtų daug ge
riau.

Jei aš gausiu laikraštį 
tik vieną sykį.per savaitę, 
tai geriau pirksiu anglišką 
laikraštį, ir daugelis taip 
pasakys. Mes turime turėti 
vieną lietuvišką dienraštį 
Amerikoje. .

Vilnies padėtis yra tokia 
pat, kaip ir Laisvės — su 
darbininkais ir finansais. 
Paskui paseks ir Vilnis tuo 
pačiu keliu.

Galima pakelti prenume
ratos kainą pora ar trejetu 
dolerių, ir viskas bus gerai,

užteks darbininkų ir finan
siškos paramos.

Laisvė pradėjo eiti pir
miau, negu Vilnis, ir turi 
geresnę dirvą.

O kaslink namo pirkimo, 
dar reikia palaukti, nes at
eina blogi laikai . Jūs šian
dien nupirksit namą už 
$80,000, o už’ 6 ar daugiau 
mėnesių gal bus vertas apie 
$40,000.

Aš patariu namo dabar ne 
pirkti, reikia palaukti.

O kaslink laikraščio su
mažinimo arba suretinimo, 
nepadarykit klaidos, kaip 
jūs padarėt ant Lorimer St.

John Jurevicia,
Brooklyn, N. Y.

P. S. Aš esu Laisvės skai
tytojas per 45 metus.

Jau jei negalėsim 
dienraščiu, tai lai Lais- 
virsta savaitiniu, nors 
puslapių. Tai skaityto- 

vis vien, o redaktoriams

“L.” savaitinis ar du kart
1 savaitinis?

Atidžiai perskaičiau draugo 
P. Buknio straipsnį apie 
“Laisvės” sunkią padėti ir 
patarimus šerininku suvažia
vimui. Bet man atrodo, kad 
visai nereikėtų kalbėti apie 
“Laisvės” leidimą du kart sa
vaitiniu, 
leisti 
vutė 
8-nių 
jams
ir darbininkams tai daug pa
lengvins.

Bet man geriausia atrodo, 
kad vistiek, anksčiau ar vė
liau, turės “Laisvė” susivieny
ti su “Vilnimi”. Bet tai šėri- 
rinkų valia. Kaip jie nutars, 
taip ir turės būti. Bet dėl mūs 
senosios kartos lietuvių išeivi
jos retėjimo, mirimų, du dien
raščiu jokiu būdu nebus gali
ma išlaikyti. Bet susivienyti, 
kaip draugas Mizara rašo, tai 
būtų didelės pinklės, permai
nos redaktorių ir darbininkų. 
Gal visai gyveniman neįvyki
namos. Bet metais kitais ve- 
liau turės būti įgyvendintos. 
Nes kad ir savaitiniu du laik
raščiu nepajiegslme leisti. 
Užtad vienybės klausimas tū
lės būti išgvildentas, sutaiky
tas ir gyveniman įvykdytas. 
Apie tai nėra abejonių.

-Aš 1953 m. mačiau, kad 
“Vilnyje” . spausdina draugai

Svarbus Pranešimas 
So. Bostonui ir Apylinkei

Šiuomi pranešame, kad L.L.D. 2-ra kuopa 
rengia banketą paramai dienraščio Laisves jos 

x 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 parengsite dienraštį Laisvę.

Rengimo Komisija,

Detroit iečių Dėmesiui
Šiuomi noriu pranešti Detroito ir apylinkės 

lietuviams, jog Sąušio 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 d^tfoitiečius, įvertinančius žmogaus vi
so amžiaus darb^j dirbtą ne dėl savo, bet lietuvių 
darbininkų gerovėj pasižymėti tą dieną dalyva
vimui bankete.

Taipgi prašom kitas pažangias organizaci
jas tą dieną "nieko nerengti.

* ' • L • i' ■ '
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pasaulinių žinių kasdieną, o 
Laisvėje bus jau pasenę, be 
vertės žinios.

P. Vaitekūnas
Hudson, Mass.

iš Brooklyno. Dabar 
lietuvių centruko ieš- 
Brooklyne.
atrodo, kad jau mūsų 

cent-

lenkai savo laikraštį. Tai ko
dėl su jais nepasikalbėti? O 
gal jie nupirktą mūs vieno 
dienraščio mašinas? O gal 
jiems būtų vistiek dienraštis 
ar savaitraštis leisti iš Chica- 
gos aų 
kaslink 
Lojimo

Man
kartai jokis lietuviam 
ras nėra reikalingas. Užtektų 
Brooklyno piliečių klubo na
mo. Gerai, gal sakysite, kad 
progresyviams ^neprieinamas, 
ten gal užponavojo ■ dipukai, 
bet tai nieko. Ir dipuką! ne
bus visada tokie. Jų smetoni
nis raugas išgaruos, aš ma
nau, per siuos, 1958 m. Tegu 
tik jie pragaus tikro “ameri- 
konižmo”. Kai bedarbė ant 
jų užgrius... Ir dipukai' nedi
dukai, turės vienytis ir kovo
ti už gyvybės išlaikymą! O 
Čia gimusieji turi savo ameri
koniškus centrus ir lietuviški 
centrai jiems nereikalingi.

Susitinku Jurgis

sa- 
Jei 
to- 
ge-

Aš, kaip Laisvės skaityto
jas ir šėrininkas, išreiškiu 
\o nuomonę dėl Laisvės. 
Laisvės negalima ir ant 
bau leisti dienraščiu, tai
riau likviduoti ir visą turtą 
pavesti Vilniai, ' tuo pačiu 
tarpu sutvirtihsim dienraštį 
Vilnį. Jei Laisvė išeitų 2 sy
kiu į savaitę už 10 dolerių, 
tuomet ji nustotų daug skai
tytojų. Ir vistiek Laisvė ne
galės ilgai gyvuoti ir pastojus 
du sykiu į savaitę. (Kodėl?— 
Red.) O antras dalykas: Lais
vės skaitytojai pageidauja

Kiek surūko į metus 
Amerikos žmonės

WaShingtonas. — 1957 m. 
amerikiečiai surūkė 410 bi- 
lijonų cigarečių, beveik 
vienu ketvirdalių daugiau 
negu 1956 m. Dūmais pa
leido į orą daugiau kaip 
$5,000,000,000. Tuo pat 
kartu dar virš 700 cigarų - 
gaminimo firmos pagami* 
no 2,240,000,000 cigarų. Pa
starųjų piliečiai 1957 m. 
surūkė ant 3 proc. daugiku 
negu pirmesniais metais.

Havana - 1957 metais į 
Kubos industriją įdėjo 
$200,000,000 Jungtinių Val
stijų, Vak. Vokietijos,Ita
lijos ir Francūzijos kapita
listai. Jie įsteigė savo ka
rinius fabrikus.

Hagua, Hollandįia. — 
Siautė sniego audros Švedi
joje, Norvegijoje, Danijoje; 
Hollandijoje,. Belgijoje ir 
Vak. Vokietijoje. Nelaimėse 
žuvo žmonių.

Greenock, Sootija. — Bri
tanijos šarvuotis “King 
George V”, 35,000 tonų 'į- 
talpos jau bus sulaužytas 
į metalą. Tai vienas iš di
delių anglų karo laivų, vei
kusių Antrajame pasauli-* 
niame kare.

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas.^ Kąs to posakio laikosi, 
niekad nesigaili. Skaitykite sias knygąs:

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 820, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
i • » ■ .•

Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DĄBAR TIK $1.

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

Žmogus ir Mašina
• V ’ A «’ ’ .• i ,.v‘

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

ŠLIUPTARNLAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų , 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margeris. 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

Knyga ■.

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. , 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 868, kaina $1.50, DABAR , 
TIK $1.00.

’ 'X

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne tūri būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.
KAINA $5.50.

T, , Laisvė:
110-12 Atl&ntic Avė., Richmond Hill 19, N. Y

>

3 pusi. Laisve (Liberty) Ahtradien., sausio (Jan.) 14, 1958
v.'.' - ,
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PITTSBURGH, PA.
MIRTIS SKINA SENUS 

IR JAUNUS
Gruodžio 20 d., 1957 m., 

mirė Juozas Maura gas, sū
nus Julijonos ir Juozo Mau- 
ragu. Juozas buvo dar ga
na jaunas, antrojo pasauli
nio karo veteranas. Su mi- 
litarinėmis apeigomis buvo 
palydėtas Į Lietuvių Tautiš
kas. kapines gruodžio 24 d. 
Simpatijos gėlių ir palydo
vų Į kapines buvo daug. 
Velionis Juozas paliko mo
terį Irene, motiną, sergan
tį tėvą, kuris per daug me
tų randasi ligoninėj, seserį 
Oną su šeima ir daug drau
gų. Laidotuvių direktorius 
Juozas Wentz, varde moters 
ir motinos, visus palydovus 
pakvietė pietų, kurie buvo 
prirengti LDS 160 kuopos 
name.

Tėvai Mau ragai yra pa
žangūs žmonės; abudu pri
klauso prie LDS ir kitų or
ganizacijų. Nors gyvenimo 
sunkumų prispausta, drau
gė Mauragienė nepamiršo ir 
savos spaudos, pasiunčia po 
penkinę į Laisvės ir Vilnies 
fondus. Gaila, kad tėvas, 
prispaustas ligos,- negalėjo 
dalyvauti ir matyti sūnaus 
palydint į amžino poilsio 
vietą.

Lai būna Juozui ramu il
sėtis Lietuvių Tautiškų ka
piniu kalnely.

Gili užuojauta Mauragų 
šeimai •

•
Antanas Kačiušis gruo

džio 22 d. palaidotas Šv. Ka
zimiero kapinėse. • Velionis 
buvo senas Pittsburgh© gy
ventojas, išgyveno gana il
gą amžių — virš 90 metų.

BALTIMORE, MD.
Bedarbių procesija ' ‘ :

Lietuvoj kunigai veda pro
cesiją aplink bažnyčią. • O 
Amerikoje procesija bedar
bių eina kelis (“blokus’’, kad 
gautų bedarbių apdraudos 
“čekį”.

• čia bedarbius sustato po 
du į eiles, na^ ir jie maršuos 
ja nuo Hopkins Place iki 
Lombard, iki Hanover, iki 
Redwood gatvių, kur jau juos 
įleidžia į vidų tik po kelis, o 
tūkstančiai jų stovi po kelias 
valandas. Pasijudina žingsnį 
kitą ir vėl stovėk. O tą turi 
daryti kas savaitę, vieni vie
ną dieną, kiti — kitą ir taip 
toliau. Vieni skundžiasi, kad 
jiem kojos pavargo nuo ilgo 
stovėjimo, kiti sako, kad šal
ta,.

O/katrie jau gavo “čekį”, 
išeina laukan, tai nekuriuos 
pasitinką skolintojai ir jiems 
sako: “Na, tai kiek šiandien 
galėsi įmokėt skolos?..” Be
darbis, gavęs tik trupinėlį ne
darbo apdraudos, atsako: 
“Jeigu aš atmokėsiu kiek sko
los,! tai ką aš ir mano šeima 
yalgysime ?..”

Bedarbiui vienaip ir kitaip 
bč(U. Įmokės už skolą, netu
rės ko jo šeima valgyt. Ne
mokės skolos, atims namą, 
automobilį, rakandus ar ki
tokius daiktus, ant išmokes- 
čių paimtus...

Reikia žinoti, kad tūkstan
tinėse bedarbių eilėse,randasi 
ir dipų (pabėgėliui), kurie 
pabėgo iš Lietuvos su švelnio
mis, minkštomis rankutėmis, 
c Čia turi stovėti lygiai su 
juodais, raudonais, geltonais, 
etc., kurių jie taip neapken
čia. O juk. bėgo nuo socialis
tines 'sistemos, kad nereikėtų 
dirbti.

Yra čia lietuviškų pabėgė
lių, ant kurių rankų dar ir 
šiandien Lietuvos liaudies 
kraujas nenudžiūvo. Jų tero
ristiniai darbai nebus užmirš-

- tDpėr Šimtmečius.
Lietuva buvo laiminga, kad 

ji įsikorporavo į Tarybų Są-

4 puti. Laisvė (Liberty) Ant

Velionis buvo tykaus būdo. 
Laidotuvėmis rūpinosi Juo
zas Wentz, nes artimų ginįi- 
nių nebuvo. Velionio mote
ris seniai mirė.

1 •

Juozas Menkeliūnas, 79 
metų amžiaus, mirė gruo
džio 16 d., palaidotas Lie
tuvių Tautiškose kapinėse 
gruodžio 20 d. Velionis bu
vo senas Pittsburgho gyVeii- 
tojas. Paliko moterį Mari
joną ir gražiai išaiigintą 
šeimą.

Lai būna jums^ seniems 
lietuviams, ramu ilsėtis Lie
tuvių kapinyne!

Senas pittsburcjhietis

Apie spaudos vajų

Per mūsų spaudos vajaus 
tris mėnesius padirbėjome 
sunkiai, bet ir pasekmės buvo 
geros. Naujų prenumeratorių 
gavome 10 čia pat, o tris už
sakė į Lietuvą. Seni skaityto
jai atsinaujino dienraščių sa
vo prenumeratas. Bet buvo ir 
tokių, kurie atsisakė skaityti 
dėl senatvės arba dėl silpno 
regėjimo; akių silpnėjimas 
jiems neleidžia skaityti spau
dos.

Tai tiek šiuo kartu.
Prašome skaitytojų atleisti 

už tai, kad mes vajaus metu 
jums gal ir įsipykome, o gal 
padarėme ir klaidų užrašyda
mi Jūsų pavardes ar adresus. 
Jei taip kur atsitiko, tai pra
šome pranešti, tuojau viskas 
(klaidos) bus pataisyta.

J. Mažeika, 12 7 Camp 
Horne Rd., Pittsburgh, Pa. 
Tel. PO 1-0808.

J. Purtikas, 719 Island 
Ave., McKees Rocks, Pa. 
Tel. FE 1-8550,

Vajininkai

jungą. Lietuva dabar yra di
delėj šeimoj. Ji dabar nesibi
jo 'susiedinio priešo1, nežiūrint 
kaip didelis jis nebūtų. Tary
bų Sąjungoj dabar yra 15-ka 
respublikų. * •

Tarybų Sąjungoj visos res
publikos turi 'lygią teisę, ne- 
.žiūrint kiek jos turi gyvento
jų ar teritorijos ploto. Kožna 
respublika turi savo konstitu
ciją, himną, vėliavą. Kpžna 
respublika .turi savo valdžią 
ir parlamentą. Kožna respub
lika nustato savo biudžetą ir 
tvanko savo “biznį”. Kožna 
respublika savo krašte nau
doja savo kalbą. Rasių skirtu
mai nesudaro jokių kliūčių 
darbe, mokykloj, ženatvėje 
ar bent kokiame gyvenimo 
reikale. Tegu šitie paaiškini
mai uždaro buimas tiems, ku
rie būbnija, kad Tarybų Są
jungoj “vergija”.

Senas Baltimorietis

Lawrence, Mass.
Avalynės fabrikų darbi

ninkai, apie 400, gavo algų 
pakėlimą. Pakeltos algos 
tik tiems, kurie ? priklauso 
unijai. Yra oeverykų dirb
tuvių, kur ‘ darbinįnkai ne
organizuoti. Laikas jau vi
siems darbininkams organi
zuotis.

Sausio 3 d. eidamas Lais
vės reikalais pas žmones, 
užėjau ir pas draugę Tama
šauskienę, kuri užsirašė 
Laisvę. Ji taipgi prašė per 
laikraštį priminti jos drau
go vyro Petro mirtį. Sako, 
nors vėlokai, bet noriu pa
dėkoti visiems, kurie man 
padėjo laike vyro ligos ir 
dalyvavo laidotuvėse. Labai 
dėkoja P. Galiniui, kuris 
per penkerius metus atvyk
davo iš Bostono apkirpti jos 
velioniui vyrui plaukus, kai 
jis sirgo. Tamašauskienė 
prašo atleisti už tai, kad

adien., sausio (Jan.) 14, 1958

LIETUVIŲ TARPE
Laisviečiai smarkiai ruošiąsi 

metinei sueigai

Sausio 26 d. jau nebetoli. 
Tą dieną, kaip žinote, turėsi
me dienraščio Laisvės šėri- 
ninkų suvažiavimą, o po su
važiavimo — metini banketą.

Dabar laisviečiai smarkiai 
prie savo metinės sueigos ruo
šiasi. Ypač šiais metais jis su
sirūpinę suvažiavimu, kuria
me bus sprendžiama Laisvės 
ateitis.

Tikimasi, kad tiek suvažia
vimas, tiek banketas bus 
skaitlingi laisvivečiais.. Tiki
masi svečių ir iš tolimesnių 
kolonijų.

Visiems laisviečiams laik
raščio ateitis yra labai svar
bi. Tad patartina sausio 26 
d. pasižymėti ir bendrai vi
siems dalyvauti, kad geriau 
aptarti Laisvės reikalus.

Rep.

Sveiksta
Gražiai sveiksta Verute

Sausio 5-ą dieną turėjau 
progos aplankyti Verutę Rim
kienę, kuri po sunkios vidu
rių operacijos gražiai sveiks
ta. Ligonė' dar nepajėgia iš 
namų išeiti, bet po namus jau 
vaikštinėja, kas diena vis 
jaučia Į stiprėjimą ir mano, 
kad dar už keletos savaičių 
ir visai praeities negalavimus 
galės pamiršti. To jai linki vi
si Bunkų artimieji.

Draugė

MIRĖ
Brooklynietė Matilda Ste

ponavičienė, 62 metų am
žiaus, mirė sausio 3 d. Liko 
liūdesyje jos giminės Bostone 
ir Clevelande.

Jos vyras Steponavičius mi
rė prieš septynerius metus.

Vabalas, kuris ėda 
New Yorką

Ai- žinote; kad mes turime 
tokį vabaĮą, kuris gavo vardą 
— “Park Avenue”. Jis tano 
miesto No. 1 neprietelius. Tai 
nedidelis, virš colio ir ketvir
čio ilgio, šešiomis kojomis, 
juodas vabalas. 1 Jis įsiveisia 
brangiuose kilimuose - kar- 
petuose ir prideda kiaušinių. 
IŠ tų išsivysto kirminukai, 
kaip ir su šluotyte, kurje ėda 
kilimus, graužia, daro skyles, 
naras ir auga.

Dr. Arthur Brody, specia 
listas kovoje su namų priešais 
vabalais sako, kad tas vaba
las įsiveisia ir minkštose kė
dėse, lovų kimštiniuose ir ten 
daro savo piktadarystes.

Dr. Brocįy sako, kad tie va
balai kasmet New Yorko 
miestui padaro virš $50,000,- 
000 nuostolių.

<4Park Avenue” juos pava- 
I aino todėl, 1 kad ten gyvena 
turtingi piliečiai, daugelio na
mų sienos ištaisytos brangiais 
kilimais, daug yra didelių ir 
minkštų kėdžių. Na, ten tie 
vabalai naikina ne vien ant 
sienų brangius kilimus, kė
des, bet' daugelio sugadino ir 
pečių užtiesalus.

negalėjo anksčiau išreikšti 
per spaudą padėkos.

' «•

Lawrence nedarbas smar
kiai prasiplėtė. Teko būti 
prie raštinės, kur išduoda 
nedarbo pašalpas: didžiau
sios eilės žmonių laukia, 
vieni išeina, kiti ateina.

O pragyvenimo produktų 
kainos vis kyla.

Russell Coppola, 25 m. am
žiaus, gavo dvejus metus ei
ti į pataisos namus už ban
dymą nušauti savo žmonos. 
Teisme sakė, kad jis norėjęs 
ją tik “pastrošyti.”

S. Penkauskas

Pažinkime savo miestą- 
Nęw Yorką

Didžiausia pasaulinė 
prieplauka

Gal būti tik Kinijoje, kur 
nors Shanghajaus srityje su
rastume tokį tirštumą apsigy
venusių žmonių mažame plo
te, kaip yr,a New Yorke. New 
Y o r k as ra n d a s ? p r i e 
Atlanto vandenyno, bet tai 
r.e viskas. Daug yra miestų 
prie didjūrių, bet jie neturi 
tokios geografinės puikios pa
dėties, kaip New Yorkas.

New Yorkas turi šimtus 
mylių vandens pakraščių ir 
tuo pat kartu tiek pat sausu
mos krantų.

Dalykas tame, kad New 
York o miestas ' yra ant salų. 
Vien Long Island sala, kuri 
aplinkui apsupta vandeniu, 
turi 118 mylių ilgio. Ant Jos 
Vakarinio galo yra dvi New 
York o didžiosios dalys — 
Brooklynas ir Queens.

Staten sala, kuri sudaro 
miesto 'penktąją dali — Rich
mond, turi aplinkui apie 50 
mylių.

■Skaitlingus daugius mylių 
prieplaukų ir krantų suteikia 
Atlantas, East ir Hudson 
upės, Long Island Sound už
laja, Upper ir Lower New 
York o l užlajos, paskui New 
Yorką jungiančios užlajos Ir 
upės su Jersey City, Bayonne, 
Elizabeth, Newarku ir kitais 
miestais. — i

Dar viena gera New Yorko 
geografinė padėtis yra ta, 
kad 'jis randasi tokioje srity
je, kur upės ir užlajos tik re
tai užšąlą, ir tik trumpam 
laikui. Kaip kurią žiemą ir 
visai neužšala. Todėl van
dens keliai atdari apvalius 
metus laiko.

O vandens keliai yra pi
giausi. Sakysime aliejaus tan- 
keriš atvežė' 10,000 tonų. 
Darbas buvo paprastas. ' Ry- 
nojmis (vamzdžiais) suleido 
aliejų i tankerio patalpas. 
Laivas ' atliko ' tūkstančių my
lių kelionę. Atplaukė, čia vėl 
pompomis ; ištraukė Į patal
pas. Kiek tai būtų darbo, jei
gu tą aliejų reikėtų atgaben
ti traukiniais. O ir' ne visur 
būtų galima.

Štai kodėl dideli miestai 
yra prie vandens kelių. New 
Yorkas i palyginamai neilga 
amžių tapo milžinas, nes jam 
suteikė sąlygas vandens ke
liai.

1957 metais į New Yorko 
prieplaukas atplaukdavo ir iš 
jų išplaukdavo daugybės 
valstybių laivai. Jie priklauso 
170 skirtingų savininkų, vals
tybių arba kompanijų.

1957 metais į New Yorko 
prieplaukas atplaukė ir iš jų ■ mybės”.

LAISVES
METINIS

BANKETAS
PRASIDĖS
6 V. VAKARE

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

i

VAKARIENĖS BILIETAS $3.
Prašome iš anksto įsigyti bilietą.

išplaukė 25,844 laivai. 1956 
metais buvo 25,433 laivai. 
1957 metais Į prieplaukas at
plaukė 6,083 Amerikos laivai 
ir iš prieplaukos išplaukė 
6,050.

Užsienio šalių atplaukė 
6,853 ir išplaukė 6,858 laivai. 
Vieni iš tų laivų atvežė ii* iš
vežė žmones. Anglų Cunard 
Lino 1957 metais atvežė į 
New Yorko prieplauką 
1,027,000 • keliauninkų; Kitų 
šalių pasažyrinįai. laivai pa
našiai.

Bet daugiausiai laivų at
plaukė ir išplaukė, tai su 
įvairiais prekybos dalykais. 
Vieni iš tolimų šiltų kraštų 
atvežė tų šalių vaisių, aug
menų, Įvairių reikmenų/ At
gal nuvežė industrinių dirbi
nių. Kaip daug daiktų perve
žama, tai parodo tas, kad 
1954 metais per New Yorko 
prieplaukas--perėjo 175,143,- 
765 tonos Įvairių prekių.

Tolimiausios vandens kelio- 
Tiės yra tarpe New Yorko ir 
anglui karinės bazės Singa
pore, nes tai yra 12,523 my
lios atstos. '

Kitos tolimos kelionės yra į 
Shanghajų, Kinijon — 10,- 
666; i Fuson, pietų Korėją •—■ 
10,121; i Manillą, Filippinus 

>— 11,365 mylios.
Tiek tai apie New Yorką 

kaip uostamiestį’ 

Skrybėlių gamintojų streikas

Derybos tarpe Millinery 
Workers unijos ir skrybėlių 
gaminimo fabrikantų nutrū
ko. lUnija reikalavo pakelti 
skrybėlių gamintojams po $5 
i savaitę, užtikrinti darbą ir
vakacijas. Fabrikantai nesuti
ko. Todėl prasidės streikas, 
kuris apims 22,000 'darbinin
kių ir' darbininkų.

New Yorke jis ‘palies 14,- 
000 žmonių, Bostone, St. 
Louis ir kitur apie 8,000.
,----------- —----- r-------

Nori steigti parką
i

New Yorko ir New Jersey 
valstijų viršininkai nori neto
limai miesto įsteigti didelį , ir 
parankų parką. Vieta suras
ta Bergen apskrities ribose, 
kur yra 1,100 akrų žemės 
plotas. Jeigu valstijų valdžių 
bus. sutikta, tai žemės įsigiji
mas ir parko Įsteigimas atsi
eitų apie '$60,000.

Washingtonas. — Atomi
nės Energijos gaminimo 
komiteto pirmininkas 
Strauss sakė, kad'1 moksli
ninkas J. Robert Oppenhei- 
meris “dar neįrodė ištiki-

----------- .... , Į-nfijuiimiiini rwi—■ ——W
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Moterų atydai
a Ketvirtadienio vakaro, sau
sio 16 d., Kultūrinio namo 
patalpoje, įvyks vietos Mote
rų Kliubo susirinkimas. Narės 
yra' prašomos skaitlingai da
lyvauti, nes apart organizaci
jos pranešimų, teks galutinai 
pasitarti apie kovo 8-os pa
rengimą, kuriamo kožna narė 
turės progos dalyvauti pro
gramoje.

Planuojama suruošti taip 
vadinamą “hobby” parodėlę, 
kurioje narės galės pasirodyti 
su savo geriausiais kūriniais 
kaip tai namų' ūkio srityje, 
Lile meno šakoję, literatūri
nėje kūrybojė' ar bent kokio
je kitoje vertingoje1 j kūrybos 
srityje. Tokis parengimas rei
kalauja rimto apsvarstymo ir 
pasiruošimo. Prašom atsilan
kyti su gerais sumanymais ir 
patarimais.

iKJiubo Valdyba

Buffalo, N. Y. — Sako, 
kad Ford Motor Co. užda
rys fabriką, kuriame dir
ba 16,000 darbininkų.

HįP pianai
šapos Išpardavimas 

JANUARY CLEARANCE
Spinets ir Grands 

25%—40% Nuolaida * 
Daug žymių vardų. 

Perdirbti pianai. 
Aut iftmokėjimų.

Steinways, Knabes, Wesers, 
Hardman, Kranich, Bach ir kiti. 
Praktikavimui pianai $75. Veltui 
pastatymas automobilio.

Atdara kasdien 9-5. 
Ketvirtadieniais iki 8:30 v. v.

WESER PIANO FACTORY
524 W. 43rd St., N. Y. C.

LO. 4-4900.

Č EMiiillhlllllIlIl

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

Sausio 26 January

Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Bankete bus daug svečių iš kitų miestų,- 
nes tą dieną įvyks Laįsvės bendrovės 
dalininkų suvažiavimas ir į suvažiavimą iš 
toliau atvykusieji laisviečiai bus bankete.

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

Dabartines Lietuvių, kalbosŽODYNAS
žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos. 
Ar jis randasi jūsų namuose? Jei ne, tai greit įsigy
kite jį. Gaunamas Laisvės knygyne. Užsisakydami 

•_ adresuokite sekamai;

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

Dio gavo 15 metų kalėjimo
Jonny Dio nuteistas nuo 

15-kos iki 30-mt metų sun
kaus darbo kalėjimo, o jo pa* 
gelbininkas John - McNamara 
nuo penkių iki dešimt metų’. 
Jie kaltinami visokiame kons- 
piravime unijų su biznio įstai
gomis.

Business Opportunity

x NYC. Spraying & Baking Job 
Shop. Mid-Manhattari. Well estab
lished business for over 30 yrs. Pri
vate owner selling. Step in here at 
a low purchasing price inspect. Con
vince yourself. SP. 7-0270.

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 Klehmond Ave. GI. 7-1759.

(5-11)
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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)

WILLIAM W. SZACHAČZ 
HENRY A. SZACHACZ

Real Estate
General Insurance. Notary Public.
65-06 Grand Ave., Maspeth, N. Y.*

DA. 6-0719 — DA. 6-0886.

iiMATTHEWAji
BUYUS ii

" (BUYAUSKAS) ”
• - •

:: laidotuvių ::
:: direktorius ::
• « «•
•• Newark 5, N.J. -
t MArket 2-5172 L

:: 426 Lafayette St. i:
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