
LAISVE—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Dalls Queens apskrityje (N. T. *$11.00
Kanadoje... .....    11.00
Kitur užsienyje ....... 15.00
Metam prenumerata:
Jungtinėse Valstijose....... ..........  10.00

Pavienio egzerapL kaina 5 centai

lf ' " ■ ' •.... ' A
LAISVE—LIBERTY

The Only Lithuanian dally la ,
Eastern States

110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827
PRICE 5c A COPY

% .. -0

No. 10 Richmond Hill 19, N. Y., Trečiadienis, sausio (Jan.) 15, 1958 METAI 47-ti

KRISLAI
Krizėje.
Klaidingu keliu.
“Mes sugrįšime!’’ 
Geros informacijos. 
Menas socializmui.

Rašo A. Bimba

Tenka pripažinti, k a d 
Amerikos komunistiniame ju
dėjime Įsisiūbavo d i d e 1 ė, 
skaudi krizė. Iš partijos pasi
traukė visa eilė veikėjų. Na
riuose, irgi, matyt, yra nusi- 
(minimo ir apatijos.

Iš partijos pasitraukė ir 
John Gates, buvusio “Daily 
Workerio” redaktorius, parti
joje išbuvęs 27 metus, apie 
trejetų metų išsėdėjęs kalėji
me. Negalima Įsivaizduoti, 
kad jis būtų pasitraukęs leng
va širdimi.

Iš partijos išstojo ir žymus 
negrų veikėjas Wilkersonas. 
Na, o jei dar pridėsime rašy
toją Fastą ir visą eilę kitu 
veikėjų, tai susidarys tikrai 
nejauki situacija.

Betgi panašių susiskaldy
mų ir pasitraukimų yra buvę 
ir praeityje. Pats gi judėji
mas pasiliko ir gyvavo. Ne
tenka abejoti, jog praeis :’r ši 
krizė.

Gates, .Wilkerson, Fast ir 
kiti, kurie numojo ranka ant 
judėjimo ir partijos, man at
rodo, pasirinko klaidingą ke
lią. Jie bandys, kaip kad 
anais laikais padarė Gitlovas, 
Ėovestonas, Browderls, prisi
šlieti prie buržuazijos ir stoti 
jai tarnybon. Kai Gates pasa
kė, kad jis stengsis “sugrįžti 
prie Amerikos žmonių”, jis 
turėjo mintyje Amerikos bur
žuaziją.

Komercinė s p a u d a jau 
sveikina sūnus paklydėlius.

Gaila gabių žmonių, nuėju
sių šuntakiais.

Paskutinis “Daily Worke
rio” numerys išėjo su šūkiu: 
“Mes sugrįšime!’’

To sugrįžimo lauks tūks
tančiai Amerikos pažangių 
žmonių. Be “Daily Workerio” 
jie jausis, ideologiniai, be
ginkliais. Ilgai tokiais be
ginkliais jie negalės pasilikti. 

. Aš tuo tvirtai tikiu.
Neabejoju, jog prie “Dai

ly Workerio” prikėlimo iš nu
mirusių prisidės ir lietuviai’, 

*<kaip kad jie prisidėjo prieš 
34 metus prie jo pagimdymo.

Puikiai skaitosi Juozo Le- 
sęvičiaus straipsniai iš kelio
nės 'Tarybų Liėtuvoje. Labai 
naudingos informacijos. Rašo 
jis apie tai, ką savo akimis 
matė ir savo ausimis girdėjo. 
Tokios žinios brangesnės už 
ruksą!‘

Gal gi kada nors šaltojo 
karo pavietrė ir praeis. Tada 
Tarybų Lietuvon nuvykti ga
lės ir Jungtinių Valstijų: lietu
vių delegacija, šiandien tas 
neįmanoma.

Šių metų sausio 5 d. “The 
New I York Times Magazine” 
tilpo ilgas ir įdomus straips
nis apie 'Kiniją. Rašo Miss 
Peggy Durdin. Straipsnis pa
puoštas atvaizdais ir pava- 

• dintas “Red China Revealed 
' in Her Art” (Kinija parodo

ma jos mene).

x Miss/Durdin vaizduoja pa
sikeitimus tapybos mene, štai

Siūlo karo reikalam
40 bilionų doleriu

Kinijos liaudis yra

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris patei
kė .Kongresui finansinį pa
siūlymą, koks turi būti val
džios metinis budžetas ir 
kiek ir kokiems reikalams 
pinigai turi būti išleisti.

Apsigynimui — kariniams 
reikalams siūlo pridėti $2,- 
000,000,000, pinigus pa
imant iš kitų fondų. Tas 
sudarys tiesiogines metines 
karui išlaidas $39,800,000,- 
000 (39 bilijonus ir 8 šim
tus milijonų dolerių). Prie 
to dar turi būti preziden
to žinioje $500,000,000, ku
riuos jis išleis, kur bus rei
kalas. Pasiūlymas yra toks, 
kad iš kiekvieno įplaukų 
dolerio kariniams reika
lams išleisti po 64 centus. 
Bet į tą sumą dar neįeina 
karinė pagalba Amerikos 
talkininkams ir kiti karo 
pasirengimai, kurie prie to 
oficialiai nepri skaitomi. 
Pavyzdžiui, siūlomas tyri
mams ir bandymams išleis
ti $3,722,000,000, o tas su

Iššovė “Atlas” raketą 
ir šneka apie mėnuli
Cape Canaveral, Fla. — 

Amerikos karinio orlaivyno 
komanda iššovė “Atlas” ra
ketą, tai 100 tonų pabūklas. 
Vis tik bandymai. Gruo
džio 17 d. buvo šauta pa
drąsinimui NATO konfe
rencijos, tada “Atlas” nu
skrido apie 600 mylių.

Vienos “Atlas” raketos 
pagaminimas' atsieina $2,- 
000,000. Karo viršininkai 
jau šneka, kad už kelių me
tų “Atlas” galės su žmogu
mi skraidyti mėnulio srity
je.

Viena, Austrija. — Ru
munijos parlamentas į pre
zidento vietą išrinko Geor
gei! Maurerį. Jis pasisakė 
už tamprų bendradarbiavi
mą socialistinių šalių.

skirtumas tapyboje tarpe se
nojo ir naujojo meno. Viena
me įpiešinyje: senas, didele, 
žila barzda, su lietsargiu ant 
galvos žmogus ant asilė. Jis 
sėdi atbulas, bet bando žiū
rėt į priekį! Keista ir juokin
ga figūra.

Na, o štai kitas kūrinys; 
milžiniškas vyras žengia pir
myn su didžiule vėliava savo 
rankoje, čia vaizduojamas ki
nų tautos darbas, ryžtas.

Arba štai kiti du piešiniai. 
Viename vaizduojami keturi 
karališkos šeimos nariai, reli
giškai nusiteikę, suglumę, be 
vilties. O kitame piešinyje di
džiulė jaunų žmonių, darbo 
žmonių eisena! Jie traukia 
pirmyn su daina ir šūkiais lū
pose !

Koks tai gilus, milžiniškas 
skirtumas! ' Tapybos menas, 
kuris seniau tarnavo prieta
rams, religinei mistikai ir po
nijos lepinimui, šiandien (tar
nauja darbo žmonių kūrybos 
ir džiaugsmo pakėlimui — 
tarnauja socializmui.

rišta su karo reikalais.
Nėra abejonės, kad pre

zidento pasiūlymas bus, pri
imtas, nes demokratai kal
tina republikonus, kad jie 
“negana pinigų skiria apsi
gynimui,” o republikonai 
kaltina demokratus, kad 
jie būdami valdžioje “nega
na skyrė.” Išeina, kad abi 
valdančios partijos stoja už 
didesnį pinigų skyrimą ka
ro pasiruošimui.

Iš kur pinigų valdžia ims? 
Iš paprastų piliečių įplaukų 
taksais nori sukelti 52 pro
centu visų įplaukų, o iš ka
pitalistų korporacijų tik 27 
procentus. Bet kaip sukelti 
tiek iš paprastų piliečių, ka
da nedarbo krizė jau siau
čia? Todėl tuojau rengia
masi imti iš sveikatos, far- 
merių ir kitų civilinių fon
dų, kur ir taip nedaug buvo 
skirta.

Madridas.—Ispanijos ka
rinės jėgos pradėjo veikti 
prieš sukilėlius. Saharoje.

Aukščiausiojo teisino 
geras sprendimas
Washingtonas. — Aukš

čiausias Teismas patvarkė, 
kad Baxley, Ga., miesto rei
kalavimai, kad darbininkų 
unijų organizatoriai gautų 
iš miesto leidimą pirm ne
gu jie imasi organizavimo 
darbo, yra nekonstituciniai. 
Teisme buvo iškelta, kad to
kius reakcinius patvarky
mus yra įvedę eilė ir kitų 
pietinių miestų. Todėl šis 
Aukščiausiojo Teismo 
syrendimas padaro neįsta- 
tymiškais visus.

------------------------------ į------------

Washingtonas laukia 
Maskvos atsakymo
Washingtonas. — Diplo

matai reiškia viltį, kad gal 
bus susitarta laikyti Rytų 
ir Vakarų atsakingų val
džios vadų konferenciją. 
Mat, Tarybų Sąjunga iš 
principo niekados nebuvo 
prieš užsienio ministrų kon
ferenciją pr įrengimu į prem
jerų ir prezidentų konfe
rencijos.. Sovietai priešingi, 
kad užsienio ministrų kon
ferencija būtų skaitoma 
aukščiausių vadų konferen
cija, nes praeitis tokių kon
ferencijų nedavė gerų re
ni rezultatų.

----------------------- /

Mirė G. Petrovskis
Maskva. — Sausio 9 d. 

mirė senas Ukrainos bolše
vikų veikėjas Grigorius I. 
Petrovskis. Jis sulaukė 80 
metų. Buvo gimęs, 1878 
metais. Sandraugas Leni
no ir Stalino revoliucijos 
kovose. Daugelį metų bu
vo partijos ir valdžios va
dovaujamuose centruose. 
Pastaraisiais metais dirbo 
Revoliucijos Muziejuje.

New Yorko valstijoje į Naujas didelis Tarybų 
jau 400,000 be darbo | lėktuvas

i
Albany, N. Y.—New Yor- Maskva. — Dienraštis

ko valstijoje jau yra virš “Moskovskaja Pravda” ap- 
400,000 imančių nedarbo 
apdraudą. Į vieną savaitę 
pakilo ant 60,000, Bet tai 
ne visi bedarbiai. Yra daug 
piliečių, kurie netekę darbo 
pirma ieško kito, kaip eina 
užsisakyti apdraudą. Jie 
turi daug dalykų išmokėji
mui, tai iš apdraudos nesi
tiki tą padaryti. Tik kadą 
jau negauna darbo, tai ta
da kreipiasi apdraudos.

KodėlAnglijoj anga 
anii-amerikonizmas
Londonas. —■ “Tai tiesa,; i 

kad Anglijoje pakilo banga 
anti-amerikonizmo, — rašo 
korespondentas Drew 
Middleton.—Ir tai aštriau
sias anglų nusistatymas po
kariniame laikotarpyje.”

Toliau jis dėsto, kad anti- 
amerikonizmą sukėlė: bai
mė karo, įžeidimas anglų 
garbės, baimė dėl anglų pa
saulinės padėties, Dulleso 
politika, verstinas išreika- 
lavimas atominėms,, hidro
geninėms bomboms ir rake
toms bazių. Taipgi, ameri
kiečių karo lėktuvų skrai
dymas su atominėmis ir 
hidrogeninėmis bomb o m i s 
iššaukė anglų baimę karo. 
Tuo kartu Tarybų Sąjungos 
atsiekimai užkariavime erd
vių, pasigaminimas toli sie
kiančių raketų Angliją pa
dėjo į nesaugią poziciją.

Pagaliau, anglai jaučia, 
kad jie gali savo politiką 
tvarkyti, kad jie reikalui 
esant gali savo šalį ginti, 
dabar tas jausmas panei
giamas. NATO eina pagal 
Jungtinių Valstijų planą. 
Anglijoje stovi Amerikos 
lakūnų daliniai, tartum Ąn- 
glija Apati negalėtų reikale

Vėl laimėjo japonų 
liaudies kandidatas

Naha, Okinawa. — Naha 
miesto majoru yra pažan
gus japonietis Saichi Ka- 
neshi. Jis ir gyventojai 
reikalavo, kad Amerikos 
karo jėgos išsikraustytų, o 
sala vėl būtų grąžinta Ja
ponijai. Amerikos karinė 
komanda perkeitė salos 
konstituciją, savo naudai 
sudarė balsavimų taisykles 
ir paskeblė naujus rinki
mus. Bet salos gyvento
jai vėl į majoro vietą iš
rinko Kaneshį. Tas rodo 
l’audies nusistatymą.

Pas. vilnų gamyba
Londonas. — 1957 metais 

pasaulyje buvo pagaminta 
2,996,000,000 svarų vilnų. 
Tai ant 143,000,000 svarų 
daugiau, kaip 1956 metais. 
1958 metais, manoma, bus 
pagaminta kiek mažiau, 
nes 1957 m. dar yra vilnų 
sandėliuose. Vilnų naudo
jimas yra ne vien šaltų 
kraštų žmonių, bet ir šiltų. 

rašė naują inžinieriaus Iliu- 
,šino konstrukcijos*lėktuvą. 
Lėktuvas vadinasi “IL-18.” 
Jis turi keturis turbo-pro- 
pelerinius motorus, kiek
vieną po 4,000 arklių jėgos. 
Gali daryti po virš 400 my
lių į valandą, atlikti be su
stojimo 3,000 mylių. Jo yra 
nauja ypatybė, kad gali pa
kilti ir nusileisti nedideliuo- * / se orlaukiuose.

ipsiginti. Žmonęs žino is
toriją, kad Napoleonas ir 
Hitleris norėjo įsiveržti j 
Angliją, bet jų planai su
griuvo. Iš Sovietų pusės 
anglai tokios invazijos, ne
jaučia.

Dar daugiau, nežiūrint, 
kaip tūli Anglijos valdžios 
nariai atsineša linkui Ispa
nijos fašistų, bet anglai į 
generolą Franco ir jo vieš
patavimą „ žiūri,, kaip... į .sy.e- 
timą. Jie atmena Franco 
bendravimą su Hitleriu ir 
Mussoliniu. O štai po NA
TO konferencijos Mr. Dul
les nuvyko pas Franco ir 
laikė 'konferenciją.

Anglijoje liaudis, laibo- 
ristu, liberalu ir net tūli 
konservatyvių parlamento 
nariai stoja už jconferenci- 
ją su Tarybų Sąjunga tai
kos gerovei. Amerikos po
litikai išsisukinėja. Štai ke
letas. pamatinių faktų, ku
rie išsaukė Anglijoje anti- 
amerikinį nusistatymą. Ste
bėtina, kaip Mr. Dulles ir 
kiti jo pasekėjai nesiskaito 
su anglų liaudies nuomone, 
kada parlamentariniai rin
kimai už metų laiko ir ga
li viską pakeisti į kitą pusę.

Tarybą Sąjunga ragina 
Austriją veikti

Viena, Austrija. — Aust
rija nępriklauso nei prie 
vienos karinės sąjungos. 
Sovietai siūlo į taikos kon
ferenciją kviesti ir Austri
ją, • taipgi prisiųstame pa
kvietime Bulganinas tarpe 
kitko rašo: .

“Mes manome, kad neu- 
trališka Austrija, kuri yra 
Europos centre ir viduje 
tarpe galingų grupių, yra 
užinteresuota išlaikymu tai
kos. Ji gali nemažai prisi
dėti prie sumažinimo tarp
tautinio įtempimo ir atstei- 
gimo vienų antriems pasi
tikėjimo.”

SMŪGIS AMERIKOS
KARO POLITIKAI 

OKINAWOJE
Naha. — Nepaisant visų 

pastangų Amerikos karinės 
komandos, laimėjo kairietis 
Saichi Kaneshi į Nahamies-
to majorus. Jis gavo 34,- j nė 500,000. Auto gaminto- 
968 balsus. Tai smūgis A- jai numato blogus metus 
merikos karinei komandai 1958 metų automobilių par- 
ir politikai.

Pekinas. — Su kiekviene- 
riais metais Kinijoje liau
dies santvarka darosi vis 
galingesnė. Čiang Kai-;-eko 
ir užs’enio imperi a 1 i z m o 
viltys, kad jie galės nuvers
ti komunistų vadovaujamą 
vyriausybę, yra tuščios.

Šalis daro didelio progre
so vystydama industriją, 
plėsdama geležinkelių, 
plentų ir upių kelius, žmo
nių gyvenimas laipsniškai 
gerėja. Žemės apdirbiman 
vis daugiau meta mašinų ir 
trąšų. Derlius darosi dides
nis. Tiesa, žmonių metinis 
prieauglis didelis. Dabar 
Kinija jau turi apie 650 
milijonų gyventojų. Bet 
maisto pąsigaminimui dar 
daug progų.

Apšvieta, žmonių kultūri
nis auklėjimas jau toli pa
žengė. Priešiški elementai 
vis dažniau susiduria su ne 
vien valdžios, bet jau liau
dies prieš juos veikimu. 
Taip neseniai buvo praves

Reutherio pasiūlymai 
“sutvarkyti šalį”

Detroitas. — Automobi
lių Darbininkų unijos pre
zidentas W. Reutherik, ku
ris atstovauja 1,300,000 or
ganizuotų darbininkų, pa
siūlė planus. Jis sakė, kad 
šalies reikalus galima su
tvarkyti, kad nebūtų krizės. 
Siūlo, kad darbo savaitę su
trumpinti, algas pakelti, 
pelnus reikia taip padalin
ti, kad dalis jų tektų fabri
kantams, dalis darbininkų 
algų pridėjimui ir dalis jų 
apdraudai.

Kataliky laikraštis 
prieš apsiginklavimą

“The Catholic Worker” 
pasmerkė Rockefellerio ko
miteto raportą, kaipo “įžei
dimą visiems laisvę mylin
tiems žmonėms, ne vien ka
talikams.” Laikraštis rašo: 
“Mes priešingi kiekvienam 
karui, dideliam ar mažam, 
ir vystymas viską naikinan
čių ginklų — tai žmonijos 
savižudystė.” Laikraštis ra
šo, kad Amerika pralaimė
jo apsiginklavimo srityje 
lenktynes, palaimės ir at
eityje, kol bus priešinga tai
kai ir rems tokius, kaip 
Čiang Kai-šekas. 

4.............. ■■■■■ .............. .

Automobiliu gamyba
Detroitas. — Keli šimtai 

tūkstančių aūtomdbilių, pa 
gamintų 1957 metais, liko 
neparduoti. Buvo manyta, 
kad iki 1958 metų pradžios, 
laike spalio ir gruodžio mė
nesių, 1958 metų modelių 
bus parduota 700,000. Par
davimo agentai nepaėmė

davimui.

tas apvalymas Kinijos ko
munistų eilėse Chekiang, 
Hunan, Anhwei. Sinkiang 
ir eilėj kitų provincijų. Pa
ti liaudis iškėlė dešinių ele
mentų netinkamumą būti 
komunistų eilėse.

Kinijos liaudis seka tarp- 
taut’nius įvykius ir į juos 
ūmai atsiliepia. Kada 1956 
metų pabaigoje Izraelis, 
Anglija ir Francūzija puolą 
Egiptą, tai visur Kinijos 
didmiesčiuose prasidėjo 
žmonių solidarumo demons
tracijos už Egiptą. Did
miesčiuose demonstravo 
šimtai tūkstančių žmonių.

Paimkime taikos reikalus, 
taip pat liaudis atidžiai se
ka ir masiniai pritaria Ta
rybų Sąjungos, praktiškiems 
žingsniams sumažinimui 
tarptautinio įtempimo. Ka
da Indonezijos liaudies vy
riausybė ėmėsi žygių prieš 
Hollandijos kapitalistų 
viešpatavimą, tai Kinijoje 
visur buvo jaučiamas Indo
nezijai didelis pritarimas.

Albanija protestavo 
prieš skraidymus

Paryžius.—Albanijos' res
publika, paliuo'suodama A- 
merikos karo lėktuvą ir la
kūną, kartu ir protestavo. 
Ji pareiškė, kad Amerikos 
kariniai lėktuvai jau daug 
kartų skraidė virš Albani
jos teritorijos. Ji reikalau
ja, kad Amerikos vyriausy
bė sutvarkytų savo karines 
jėgas. * •

Kompanijos pamiršo’ 
pirmesnius pelnus

Albany. — Automobilių 
apdraudos kompanijos gar
siai sušuko, kad jos 1957 
metais turėjo nuostolių. Jos 
pareikalavo leisti kelti ap
draudos kairias. Bet N. Y. 
State Insurance Dept. nu
rodo, kad nėra reikalo, nes 
pirm to bėgyje 11-kos me
tų tos kompanijos pasidarė 
$3,504,166,000 pelno. Ma
tyti, kad ponai iš apdrau
dos kompanijų “pamiršo” 
pirmesnius pelnus.

i ■ ■ | ■ y ■ II ■■■■■!■■ I

Francūzija vis turi 
viltį dėl taikos

Paryžius. — Pastarasis 
prezidento Eisen h o w e r i o 
atsakymas yra geras žygis 
propagandoje Vakarų pusė
je. Bet francūzai rūpinasi, 
kad į Tarybų Sąjungos pa
siūlymus ką nors daryti tai
kos gerovei, tai Vakarai 
vis atsako “Ne!” Francū-
zijos spauda ir valdininkai 
vis tikisi, kad gal bus suras
tas koks nors susitarimas 
tarp Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos.

• ; f
Taipei, Taiwanas. — Ki-, 

Įiijos artilerija paleido virš* 
50 šūvių į eiangkaišekinių 
pozicijas Quemoy saloje.

I
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Pernai Lietuvoje iškilmingai buvo paminėta darbi
ninku laikraščio “Tiesos’’ 40 metą sukaktis.. Ta proga 
spaudoje tilpo galtsa atsiminimu apie tuos laikus, kada 
darbininkams spausdinimas, skleidimas ir riet turėjimas 
“Tiesos” reiške areštus, kalėjimą* ištrėmimus. O vis gi 
laikraštis buvo spailsdinamas, paskleidžiamas j žmones 
ir liaudies leidžiamas iš rankų j rankas iki paskutinio 
lapo raidės nuo ranku sudildavo. Čia talpiname vie
nos to laiko “Tiesos” platintojų žiupsnelį atsiminimų, 
tilpusių Vilniaus Žurnale “Tarybinė moteris”. — Sk,V-a

PREZIDENTAS Eisenhoweris, savo kalba Kongre
se, sakyta sausio 19 d.,_ kaip skelbia kai kurie, “išlaikė 
egzaminą.”

Tie, kurie taip sako, nurodo, kad prieš tos kalbos 
sakymą daugelis žmonių manė, jog prezidentas iš tik
rųjų labai sergąs ir negalėsiąs net savo pareigų eiti. 
Beį kai jis kalbėjo Kongrese, matant ir girdint milijo
nams žmonių (jo kalba buvo televizuota), pasirodė, jog 
prezidentas dar turi užtenkamai gajumo ir jo kalba bu
vo aiški. '

Tuo atžvilgiu, kai kurie sako, jis “išlaikė egzaminą.” 
Jis dar tvirtas ir savo pareigas galįs eiti, nepaisant kai 
kurių reikalavimo, kad prezidentas pasitrauktų, užlei
džiant vietą Niksonui.

Buvo skelbta, kad prezidentas ketvirtadienį pasa
kys svarbiausią kalbą savo gyvenime. Mes nemanome, 
kad ta kalba buvo svarbiausia. Taip, prezidentas ragino 
ginkluotis, ragino žmones aukotis. Aukotis, kam? Kad 
būtų galima daugiau ginkluotis. Prezidentas kalbėjo ir 
apie taikos išlaikymą. Jis net priminė, kad mūsų šalis 
galėtų toli eiti pasitinkant tuos, kurie nori “tikros tai
kos.” Prezidentas nesigailėjo “pipirų” Tarybų Sąjungai. 
Jis ją smarkiai puolė ir net imperialistine vadino dėl to, 
kad Tarybų Sąjunga teikia pagalbą atsilikusioms šalims.

Valstybių viršūnių pasitarimo prezidentas neatmetė.

PRAĖJUSĮ SEKMADIENĮ prezidentas Eise'nhowe- 
ris atsakė į Bulganino laišką, siūlant, kad tuoj būtų su
šaukta viršūnių konferencija taikos užtikrinimui spręsti.

Atsakydamas į Bulganino laišką, prezidentas pasi- 
rodėf konkretiškesnis; jis prisipažino, jog sutinkąs da
lyvauti viršūnių konferencijoje, tik ją reikėtų iš anksto 
gerai paruošti.

Taigi, atrodo, kad viršūnių konferencija šiemet 
įvyks. Kada? Nieks kol kas pasakyti negali.

Korespondentai salrčįjog Washiiigtone diplomati
niuose rateliuose tikrai jaučiama, kad tokia konferen
cija šiemet bus, tik nežinia kur. Kai kurie mano, jog 
ne Ženevoje, o gal kur nors Skandinavijoje.

Na, o iki šiol Valstybės sekretorius, prezidento Eh 
senhowerio pirmoji ranka, vis skelbė, kad. tokia konfe
rencija nereikalinga, kad jis jai priešingas!

Pasirodo, jog tarp Eisęnhowerio;ir Dulleso yra skir
tum^ pažiūrose link viršūnių konferencijos.

’ Dullesas smarkiai susikirto su Stassenu: pastarasis 
būtinai stoja už tai, kad būtų su Tarybų Sąjunga tartasi, 
o.Dulles to nenori. Washingtone yra ir kitokių pažiūrų 
bei nusistatymų. Tikra painiava viešpatauja mūsų ša
lies sostinėje!

Kad. tokia konferencija, kokią Bulganinas siūlo, 
yra reikalinga ir naudinga, nieks, kuriam rūpi taikos 

į išlaikymas, neginčys. Tai mato nęt ir NATO valstybės, 
tiesa,vne visos. Ir dėl to, kad daugelis Amerikos talki
ninkų tokiai konferencijai pritaria, dėl to, kad jos pa
sisako už Bulganino siūlymą, pradėjo keisti savo nusi
statymą ir mūsų vyriausybė. Jeigu ‘ neklausysi talki- 
nifikų, tai kas bus, jie galvoja: NATO gali visiškai iširti 
ir* pakrypti į Tarybų Sąjungos pusę, paliekant Ameriką 
vieną.

„ Mums, žinoma, džiugu, kad ir prezidentas Eisen- 
howeris pasisakė* už tokią konferenciją, nors atrodo, 
jog iš Dulleso pusės bus statomos jai visokios kliūtys.

Daug Amerikos žmonių reikalauja, kad Dullesas pa- 
šitrauktų iš Valstybės sekretoriaus vietos. Jei jis pa
klausytų žmonių balso, jei jis pasitrauktų, tai veikiausia 
ii? toji painiava baigtųsi.

Į VILNIS APIE LAISVĘ “
S 4U£AfiOS OlKNRAdTlS Vilnis rašo":
‘ “Dienraštyje ‘Laisvėje’ dabar eina diskusijos, ar 

tęsti ją dienraščiu, ar-eiti į dukartsavaitiiiį laikraštį.
* ‘Laisvės’ administratorius P. Buknys siūlo' leisti ‘Laisvę’
• tik dukartsavaitiniu; ■' . ,

’ “ ‘Laisvės’ bėdos daugiau technikinės, kaip finansi- 
, pūs, nors ir su finansais bloga. ‘Laisve’ tūri vargo su 

raidžių rinkėjais, lintipininkais. Dabar, kaip* rodos, 
trys redakcijos štabo nariai taipgi dirba dalį laiko ir 11- 
notipiriinkais, bet atlikti du. darbu; labai, sunku, ypatin
gai sopesnio amžiaus žmonėms tai: veik nepąkeliama.

“Jaunų žmonių mums gauti į spaustuves sunku, nes 
kijur moka daug daugiau, ypač .komerčinjai angliški 
laikraščiai. Senęsiiės kartos technikai mažėja.

“Bejė, ‘Laisvės’ bendrovės suvažiavimas bus sausio 
26x‘ Chicagiėčiai ir kiti vidurvakarją progresyviai lie
tuviai gerai padarytų pasiųsdami sveikinimus.

i • . “Padarykte tai.”
i ;; Mes nttosirdŽiai prašome visus getus žmones, siųsti 

suvažiavimui sveikinimų su dovanomis!

2puU. vi (Liberty) Trediad., sausįp (Jąn.) 15>

Gerai pavadinta mūsų “Tie
sa”. Aš neįsivaizduoju, kad 
mūsų Komunistų Partijos 
Centro Komiteto organas ga
lėtų kitu vardu vadintis.

Kaip šiandien prisimenu tą 
dieną, kai “Tiesos” numeris 
pirmą kartą pakliuvo man į 
rankas. Buvo ankstyvas 1935 
metų pavasario rytas.. Gyve
nau tada dar savo tėvų na
muose, Užumelnyčio kaime,, j 
kurio laukai ribojasi su Varė
nos I miesteliu. Išeinu iš gry
čios į priemenę ir matau : pa
sienyje guli i tūtelę susuktas 
laikraštis. Jį buvo kažkas į- 
metęs pro sienojuje iškirstą 
trik, langelį. Aš greitai čiu
pau laikraštį, išskleidžiau ne
didutį gelsvą šiurkštaus po
pieriaus lapelį ir pirmą kartą 
savo gyvenime perskaičiau: 
‘ Tiesa”. Aš net krū-ptelejau, 
tiek šiame trumpame žodyje 
buvo jėgos. Tai šis žodis nulė
mė mano tolimesnį gyvenimo 
kelią.

Aš pamilau žmogų, kuris 
savo gyvenimą buvo atidavęs 
komunistų partijai, ir aaug I 
sąmoningiau įsitraukiau i po- ' 
grindinę veiklą, pradėjau pa-1 
ti platinti “Tiesą” ir kitą po
grindinę literatūrą, iš Alytaus 
jaunos merginos atveždavo 
tiesiai į mūsų namus spaudą, 
pernakvodavo ir vėl kažkur 
išvykdavo. Aš net jų (pavar
džių nežinojau...- P lu o štai 
spaudos likdavo mūsų žinioje. 
Reikėdavo nedelsiant ją išpla
tinti, ant miestelio tvorų, stul
pų išklijuoti. Tai būdavo1 to 
to meto sąlygomis labai pavo
jingas darbas. Į jį,galimą bu
vo įtraukti tik pačius ' žino
miausius, patikimiausius žmo
nes. Nespėjo miestelyje dar 
pasirodyti atsišaukimas, o po
licija, lyg užuodusi nelegalios 
spaudos dažų kvapą, pradė
davo kratas. O tų kratų — 
nesuskaitysi, kiek jų būdavo 
per vienerius metus. Prisime
nu, pareinu kartą iš miestelio, 
c mūsų namuose — policija. 
Įėjau į kiemą ir nutirpau : iš
girdau, kad žvalgybininkai po 
gryčios aukštą šmirinėja. 
“Viskas baigta”, —• p a m a- 
r-.iau. Stogo '.šiauduose kaip tik 
iš vakaro paslėpėme “Tiesos”

, Į 

numerių pluoštelį. O atėjusie
ji su šautuvų smaigaliais da
bar .kaip tik badė visą stogą. 
Stoviu, atsirėmusi į darželio 
tvorą ir nė iš vietos nepajudu. 
Tylūs, paniurę stovėjo kaimy
nai. Staiga, šautuvo smaigalio 
stumtelėtas, pluoštelis laikraš
čių šovė į viršų, šiaudiniu sto
gu nušliuožė žemyn ir įkrito į 
darželio gėles. Aš užsimer
kiau. Pravėrusi’ akis, apsidai
riau. Nebyliuose kaimynų vei
duose nieko negalima buvo iš
skaityti.

Policija, nięko neradusi, iš
sivedė tik mano vyrą, bet 
areštai mums buvo ne naujie
na. Prieš kiekvieną darbo 
žmonių šventę būdavo areš
tuojami ir ištremiami vyrai. 
Bet likdavo moterys, paaug
liai. Ir nebuvo tos šventės, 
kad neiškeltume vėliavos, ne
iškabintu,me atsišaukimų, ne
išplatintume “Tiesos”. Mūsų 
darbininkų ir valstiečių tiesa 
buvo stipresnė už bet kokius 
areštus, tardymus, grasinimus. 
Ji per bet kokias užtvaras pa
siekdavo darbo žmonių širdį, 
žiebė joje geresnio gyvenimo 
viltį ir ragino kovai už Di
džiojo Spalio idėjas.

Garliavos MTS partinės 
organizacijos sekretorius 

O. BAGOČIENĖ
į . ------------------i----- f------ r------—

Vėl “beeps”, “beeps ’
Londonas. — Anglijoje, 

Švedijoje ir eilėje, kitų šalių 
vėl girdėjo “Beeps!” garsus. 
Tokius garsus išduodavo 
tarybiniai sputnikai. Pir
masis sputnikas, skaitomas 
sudegusiu. Antrasis jau ke
lios savaitės nedavė garsų, 
jo batarėjos išsibaigė. Jis 
vis skraido aplink žemę. 
Tūli manė, kad gal jau 
naujas Sovietų sputnikas 
ore. Panašių garsų girdėjo 
radijo priimtuvai ir Ohio 
valstijoje, Amerikoje.

Hang Kong. — Kinija ir 
Vietnamo respublika pra
ves naujų geležinkelį, jun
giantį abi šalis 530 mylių 
ilgio.1

(Tąsa)
Tiesa, kai kas sako, gerai, 

kurių kolūkių žemės geros, 
tai jie gali užauginti gerus 
javus, užlaikyti gerus gyvu
lius ir gerai gyveritij Bet 
kaip su tais, kurių žemės 
prastos? Taip, teisingai. 
Bet gi reikia atsiminti, kad 
ten, kur žemės prastos, žmo
nės ir pirmiau dar biedniau 
gyveno. Dabar ir tik dabar, 
jie gali pagerinti savo gy
venimą, kolektyvinėje že
mės ūkio sistemoje visi ben
drai, kolektyviai gyvendami 
ir dirbdami. Ypatingai me- 
chanizavimas pirmiau abso
liutiškai nebuvo įmanomas. 
O dabar ne tik įmanomas, 
bet ir pravedamas gyveni
mam Su tuo gėrėja, jų dar
bas ir produkcijos našumas, 
todėl savaime ir gyvenimas 
gėrėja.

Kolūkiai dirba žemę ark
liais ir traktoriais. Arklius 
užlaiko patys kolūkiai. 
Traktorius samdosi iš maši- 
nų-traktorių stočių. Moka 
grūdais ar pinigais, bet 
daugiausia grūdais. Tiesa, 
čia irgi atsiranda “skun
dų,” kad reikia už samdo
mus traktorius mokėti. Bet 
gi reikia žinoti, kad trakto
rių niekas negamina ir ne
gali gaminti veltui. Kadan
gi traktorių pagaminimas 
ir jų bei mašinų- traktorių 
stočių užlaikymas kainuoja. 
Todėl kas naudoja, tai ir 
turi pridėti savo dalį tų lė
šų padengimui. Tai visai 
suprantama.

Ar gali kolūkiečiai kur iš
važiuoti savais reikalais? 
Žinoma, gali. Važiuoja kur 
ir kada turi reikalą-. Kol
ūkis parūpina ir transpor- 
taciją. Transportacija (dau
giausia arkliais) suteikia
ma bet kokiu laiku, jei ky
la reikalas ligoniui susisiek
ti su gydytoju, arba tikin
čiajam—ir su kunigu. Šiaip 
turi atsiklausti brigadinin
ko, arba, jei toliau ir ilges
niam laikui—pirmininko.-

Turgaus dienoje kolūkie
čiai kolūkio arkliais, jei turi 
reikalą, visada gali važiuoti 
į turgų; arba sekmadienį, 
nedarbo dienoje, į bažnyčią 
ar kur kitur gali važiuoti 
kolūkio arkliais arba net ir 
sunkvežimiais.

Ar turi kolūkiečiai nuo
savybę? Taip. Namas, ku
riame jie pirmiau gyveno,

Nuotraukoje: pauk^tininkė Jadvyga Gailienė.:
Plačiai žinoma Mažeikių 

rajone “Jaunosios Gvardijos” 
žemės ūkio artelės paukšti- 
r.inkė Jadvyga Gailienė. 1955 
rft. iŠ kiekvienos, dedęklės viš
tos ji gavo po 102 kiaušinius, 
1956 m. — po 110 kiaušinių. 
Šiemet iš 500 prižiūrimų, dc- 
,dėklių ji numato gauti ne ma
žiau kaip po 140 kiaušinių.
i J. Gailienė gerai prižiūri 
paukščius, laikosi nustatytos 
dienotvarkės, stengiasi tinka
mai paruošti bei suderinti le
salas.’ Per parą kiekvienai 
vištai duodama 50 gramų 
grūdų atliekų ir 50 gramų 
kombinūotų pašarų. Vasarą 
'duodama iki Soties smulkin
tos jaunos žolės, šakniavaisiu

lapų, o žiemą, — pašarinių 
šakniavaisių ir šutintų bulvių, 
žalieji ;ir sultingieji pašarai 
apibarstomi kombinuoją pa
šarų miltais. >

Šiais metais, kolūkis, reali
zavęs kiaušinius ir paukštie
ną, numato gauti daugiau 
kaip 40 tūkstančių rublių pa
jamų.

Kolūkio valdyba stengiasi 
sudaryti geras darbo sąlygas 
paukštininkėms. .1957 m. pa
statyta nauja tipinė pauštidė 
1000 vištų. Todėl bus galima: 
dvigubai padidinti vištų, skai
čių. Ateinantį pavasarį žy
miai daugiau bus užveista ir 
žasm • 1

Šeimininkėms
Sūris su grybais

Pusė svaro Cheddar sūrio 
puodukas išvirtų grybų 

su sriuba (arba gali naudo
ti gatavą-kenuotą sriubą)

4 kiaušiniai, atskirti bal
tymus

5 riekelės spirgintų laši- 
niukų

ketvirtadalis puoduko al
monds riešutų

1 svogūnas
b i skis druskos ir pipirų.
Sutarkuok sūrį) supilk į 

karštą sriubą, i-št i r p y k, 
maišant, Išplak kiaušinių 
trynius, supilk į mišinį ir 
pakaitink ant ugnies iki 
sutirštės. Įmaišyk druską, 
pipirus. Išplak gerai kiau
šinio* baltymus ir supilk 
prie visko; Ištepton blėtoU 
ar stiklinėm (,casserole) su- 
pilk viską. Ant viršaus api- 
berk spirgintais lašiniukais 
ir trintais riešutais.

Kepk 300 laipsnių F. pė: 
čiuje apie 45'minutes.

ir pasiliko jų nuosavybėje. 
Jie gali jame gyventi, gali 
parduoti, nugriauti ir staty
tis nattją, jei to nori. Prie 
to, kiekviena kolūkiečio šei-. 
mfi savo reikalams turi 60 
arų. sklypą žemės (100 arų 
sudaro, vieną hektarą,, reiš
kia, 60 arų sudaro daugiau 
kaip pusę hektaro). Šis plo
tas susidaro tik iš dirbamos 
žemės. Į jį neįeina pastatai, 
kiemas, sodas ar kitais gy
venimui reikalingais reik
menimis užimta žemė, čia 
jie gali pasisodinti bulvių, 
daržovių ar kitokių sau rei
kalingų augalų. Taipgi ga
li laikyti paukščių (vištų, 
ančių, žąsų),, kiaulių, avių 
ir vieną karvę. Karvę ir 
avis1 išgano -ir pašarą duo
da- kolūkis. Paukščius ir 
kiaules šeria savo sklype už
augintais augalais ir iš kol
ūkio už darbadienius gau
tais grūdais. Ko nesuvalgo 
sava šeimyna, kaip daržo
vių, taip mėsos ir pieno 
produktų, gali parduoti val
džiai nustatyta kaina arba 
atviroj rinkoj už tokią kai
ną, kokią tik gali gauti. Lig 
šiol už šį sklypą žemės ir už 
namus bei už laikomus gy
vulius turėjo mokėti valsty-- 
biniuš mokesčius—pinigais 
ir produktais; Ėet nuo šių 
metų sausio 1 d. jie visiškai 
paliuosuoti nuo bet kokių 
valstybinių mokesčių. Tas 
liečia individualinius kolū
kiečius ir jų sklypus.

Kaip ir kokius valstybi
nius mokesčius (t'a k s u s) 
moka - kolūkiai? Kolūkiai 
valstybinius mokesčius mo
ka nuo bendrų, visp kolūkio 
pajamų. Klėk jie prikulia 
grūdų, užaugina kitokių au
galų, bei gauna piniginių 
pajamų už parduotus, pįeno, 
mėsos ir kt. produktus, už 
tiek —už jų pajamas mo
ka tam tikrą nuošimtį vals
tybinių privalomų mokes* 
čių. Kadangi tarybinė val
džia ypatingo dėmesio krei
pia Į tai, kaip padėti kolū
kiams, todėl , ir valstybinius 
mokesčiuš ne visi lygiai'mo
ka. Ir tai atsižvelgiama ne 
vien į žemės rūšį (kur ge
resnė žemė, ten aukštesnį 
nuošimtį v'alstybinių m o - 
kesčių, už pajamas moka), 
bet ir į tai, kokioje vie
toje kolūkis randasi. Jei 
toliau nuo miesto, nuo gele
žinkelio stoties ar kitokio 
centro, dėl ko gali susidary
ti iškaštingesne transportą- 
cija, kaip mineralinių trąšų 
parsivęžimui,. taip grūdų ir 
kitokių produktų pristaty
mui, tokiems mokesčių nuo
šimtis nuo jų pajamų daug 
mažesnis skiriamas. Atsi
žvelgiama dar ir į kitas są
lygas, jei jos susidaro dėl 
kokių nors aplinkybių.

Taigi netiesa, kas sako, 
kad kurie kolūkiečiai mažai 
gauna už darbadienius, ma
žai uždirba, tai esą dėl to, 
kad iš. jų valdžia viską at
ima. Priešingai — valdžios 
pajamos dėl jų nukenčia. 
Kurių kolūkių žemės pras
tos, juo labiau kolųkiėciaį 
neorganizuoti, nedirba ge
rai, atsilikę, turi, menką 
derlių, , kaip tik jiems pa
tiems duonos užtenka, to
kius kolūkius tarybinė vai
dila paliūdsuoja, nuo mokes
čių, arba; kaip jie ten sako,, 
tais metais-, nurašo valstybi
nius mokesčius;

Lig šiol kolūkiai valstyjbir 
n ius mokesčius ‘ ture j o su*

Grybai tinka baltieji, ku- mokėti grūdais, bet nuo šių

patogiau ir geriau, galės 
mokėti pinigais, arba pro
duktais — pienu, mėsa ir tt. w 
Kada kolūkis nuo savo pa
jamų apmoka valstybinius 
mokesčius, tai kolūkiečiai, 
už darbadienius gavę atly-. 
ginimą, grūdais ir pinigais, 
Už savo asmeniškas pajamas 
jau jokių valstybinių mo
kesčių nemoka.

Apmokėjus valstybinius 
mokesčius, ar visus liku
sius grūdus ir pinigus 
kolūkiečiai išsidalina už. 
darbadienius? Nę. Pirmoj 
eilėj, kad ir geriausiuose 
kolūkiuose, kolūkiečiai veik 
daugiau neima kaip 3 kilo
gramus už darbadienį. Nes 
jis ar ji, jei išdirba 300 iki 
500, o kiaulių šėrėjos, par 
vyzdžiui, riet iki 1,000 dar
badienių į metus, tai jie ir 
taip jau gauna kelis tonus 
grūdų (nors grūdus, jei at- t 
lieka nuo maisto, arba nuo 
gyvulių pašaro, be vargo 
gali parduoti—valdžia Juos 
nuperka), tai pilnai užten
ka. Pinigus, jei yra užtekti-. 
nai, pasikelia ir daugiau — 
iki 8 ar 10 rublių už dar
badienį. Tačiau tokie, stip7 k 
rus kolūkiai, neišsidalina 
visų nei pinigų. Likusių da- 
Jį skiria kolūkio pagerini
mui, kaip mašinų stitaisy* 
mui ir naujų įsigijimui, pa
statymui gerų moderniškų 
karvidžių, kiaulidžių ir kt. 
Paskiau, skiria senelių už-. 
laikymo fondui, pasistato 
klubą, svetainę, skaityklą. 
Pagaliau, jei dar turi atlie- 
karnų pinigų (ir tokių kol
ūkių šiuo metu jau nema
ža yra Lietuvoje), teikia pa
galbą kolūkiečiams naujų 
gyvenamų namų pasistaty
mui.

Kur gyvena kolūkiečiai? 
Gyvena savo sodybose, kaip 

yveno pirmiau. Tačiaujię gyveno pirmiau, laciau 
tatypipė Lietuvos yyriausy-- 
bė ir'patys kolūkiečiai, ypa- . 
tiųgal stipresnieji, smarkiai ■ 

I akstiną, sueiti gyventi į gru
pines gyvenvietes —- pana
šią! kaip seniau buvo kai-’T' 
mai, arba dabar miesčiukai; 
Tik,'žinoma, sodybai: žemės 
daW* daug didesnis plotas 
skiHaniUs, negu seniau bu
vo kaitnuose ar miesteliuo
se (.bent jau nepalyginsi su 
Kanada, kur didėli žemės 
plotai dykauja, o miestuose 
ir miesteliuose namas prie 
namo sukimšti). Tas daro- 

priežasčių: 
kolūkiečiai 

daug ir bereikalingai sueik- 
yoja geros, dirbamos žemės 
ir kartu apsunkina patį 
dąrbą^ ypatingai dabar ma
šinų gadynėje; taipgi susi
siekimas daug sunkesnis. • 
Antra ir vyriausiai, tai gy
venimo patogumui. Kada 
grupėje sustatyti namai, 
daug lengviau ir pigiau su
vesti elektrą, vandentiekį ir 
centrinį apšildymą (žinoki
me, kad jau dabar Lietuvoje 
daug kolūkiečių turi šiuos 
patogumus, ypatingai pir
mus du — elektrą ir vande- . 
rxį); taip pat pravesti ke
lius, riet gatves ir šaligat
vius, kas pavieniais, išsi
sklaidžius po senas sodybas, 
neįmanoma./ 0 žmogaus gy
venimo patogumui tas gi 
TfeiksUihga. Trečia, šitaip 
gali pasistatyti salę, klubą,, 
skaityklą, steigti saviveikli
nius 'mėno ratelius, organL * 
zuoti jaunimo sporto gru
pes, turėti kultūrines kolū
kiečių sueigas, ir tt. Štai ko
dėl akstinam! kolūkiečiai į 
grupinį, gyvenimą. •

.('Btts daugiau)

ma deL įvairių 
Viena, išsimėų

Varšuva
1957 metais išgerta 82,000.- 
000 litrų l “vudkos”, tai yra, 
po tris litrus ant kiekvieno <

Lenkijoje

Grybai tinka naivieji, nu- moKeti gruaais, net? nuo šių po tris litrus ant KieKvieno , ju i 
ruoš krautuvėse perkame: metų pradžios, kurie kol- įgyventojo^ (Litras mažesnis 

^VJūkiąį .
i

*******



Jonas Kaškaitis

MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo, kovingi keliai

r- PETRAS REPEČKA
Taipgi Petrą Repečką garbingai

Apsigrįžęs ir vėl aš menu—
Ir juntu nuoširdžiai jam dėkingas 

Už tą gausą maloniu dienų!
Kiek tu kartų, broliuk, mus vežiojai

Tais vingiuotais saulėtais keliais!
Tik stebiu, tik klausaus išsižiojęs, 

Kaip tie puikūs vaizdai atsiskleis!
Meksikiečių triukšmingas kvartalas:

Suvenyrų prigrūsta tirštai!
Kvepia civili con came, tamales. 

Kukurūzų, svogūnų lukštai . . .
Mirguliuoja pilni balaganai

Dėžių, krepšių, pintinių margų...
Su sombrerais plačiais paesanai...

O spūstis—prasimušti vargu!,

Senjoritų žvitrių juodos akys,: >
Daugiaspalviai ploni apdarai: 

Ir stebi'jas, lyg būtum patrakęs—
Užsimiršęs ir ką bedarai...

Dar šaunesnė egzotika kinų!
Kimštinai restoranai pilni,— 

Tuoj vadina maloniai, vaišina,— 
r ’Pavaišintas, nustebęs eini . . .
Kuopų mitingai, dainos ir vaišės,—

Svetingumas tų draugių, draugų! , 
Nesuspėja lakstyt akys žvainos,—

Tarp savųjų taip miela, smagu!
Mielas drauge, progreso veikėjau!

Padėka žmonai, sūnui ir tau!
Smarkiai ranką paspaust tau norėjau!

Rodos, visą jūs’ būrį matau!..
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MYKOLAS PŪKIS
Patvarus draugas Mykolas Pūkis—

Ir Ona ištverminga žmona: 
Jiem parūpo romantiškas ūkis,—

Ingeivude gyvent bus gana...
Taip nutarta ir taip padaryta:

Pasiliko namukas gražus,—
Išsikraustė anksti vieną rytą—

Į laukus, į farmukės daržus .. .
Kai radau laikrašty šitą žinią,

Man pagailo gerųjų draugų!
Padirbėję, daug vargo pažinę,

Metė farmą—ten plūktis baugu .. .
Ir apleido nelemtą farmukę

Ir Sugrįžo už metų kitų, 
Daug patyrę, suvargę, sumųkę:

Su draugais vėl gyvent pravartu .. .

Draugai Pūkiai, jūs būtut’ žinoję,
Kaip rūpėjo man jūsų vargai!

Dar gerai: jūs, vargdieniai artojai,
Ten kankinotės bent neilgai.

Aš menu, aš vaizduojuos, skrajoju,
Kokie buvot mieli jūs abu!

Jūs darželis, pirkelė baltoji—
Jūs’ draugystėj tiesiog įstabu!

Jūs visi tokie veiklūs, pažangūs!
Vedėt mitingus taip patvariai!

Ir aidėjo progreso padangės—
Diskutavo įgudę nariai . . .

Ir krutėkit, gyvuokit sveikučiai!.
Tą reakc’ją tramdyki! bendrai!

Ai, koks linksmas,
koks linksmas aš būčiau,

Jei vis eitų rausvyn vakarai . . .
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JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
(Tąsa)

—> Palauk, Saliamut, patylėk, — rami
no ją senoji,’ o pati vėl sukosi prie Damu- 
lės. — Kurgi buvo tavo akys, vaikeli? 
Kaipgi tu šitaip, pone šventas, atleisk ir . 
susimilk! Arba tu jau mūsų turto pasi- 
godėjai? Užkaraliaut mūsų kiemelį ža
di? Per tai gėdą ir dievo priesakus už
miršai !
r — Ir neklausk, motinyt, neklausk! — 
vėl suspigo Saliamutė. — Žinoma, jai 
tik mūsų turto tereikia, karvei šitai!

Damulė vis tebežiūrėjo po stalu, nei 
krusteldama, nei pakeldama akių.

— Taigi, per mo j aunas. . .
— Kas per mojaunas?
— Pasivedėjo. . .
— Kad tu prasmegtum su savo pasi- 

vėdėjimu! — nutraukė ją senoji, visiškai 
pritrūkus kantrybės. — Ir dar kada su
rado laiką — per mojaunas! Žmonės 
šventas giesmes gieda, dievą garbina, o 
jūs abu. . . galvijai neraliuoti! Ir kaip 
jūsų perkūnėlis nenutrenkė vietoj?! 
Kaip šventoji žemelė nešioja, paleistu
vius šitokius!

Rėkė, šaukė senoji, net išprakaitavo, 
nėt šventinė jos skarelė nuslydo nuo gal
vos. Pagaliau užduso, pavargo. Sėdėjo 
atsikolusi ,sienos, giliai dvėsuodama. O 
šalia jos sėdėjo Damulė, vis taip pat at- 

akliai nudelbusi akis, niekur nesidairy- 
ama. Juoziokas rūkė tylomis, ramiai

pūsdamas dūmus palubėn, tarytum čia 
kalbėjo ne apie jį ir lietė ne jo reikalus.
'!— Tai ko gi tyli dabar kaip negyva?—- 

vėl atitoko senoji. — Ar jau taip nusi
plūkei bepaleistuvaudama, kad žodžio 
nebeištari? Nuleido, matai, ji man ake
les žemyn, Marija Magdalena švenčiau
sioji, ir žiūri šuns zakristijon! Tu žmo- 

. nėms į akis žiūrėk, o ne po stalu!
■ beveik suriko ji. Gal dar pirmoji ir susu
kai Juoziokui galvą, patraukei bėdon? 
Kitos gi nenusivedė pakrūmėn, o tave, 
matai, nusivedė! Kaip mažą vaiką, kaip 
arigeliuką nieko nesuprantantį, be žo
džio, be niekur nieko. Iš tikrųjų!

— Taigi Juoziokas sakė. . .
— Ką sakė?
— Nesuėsiu, nesuėsiu. . .
Poviliokas prunkštelėjo, bet tuoj už

čiaupė burną ranka, kadangi senė labai 
jau grėsmingai pažvelgė į jį. Damulė pa
kėlė galvą, neskubėdama apžvelgė tro
bą ir ne tai nusišypsojo, ne tai suraukė 

, savo skiausčią burną.
— Čia gerai, — nusprendė. — Troboj 

oūsim ar kamaron reiks eit?
. •-*-O tau kur geriau patinka? — pa

klausė Juoziokas, giliai užtraukdamas 
dūmą.

— Čia geriau.
— Tai ir gyvensim . čia, kad tau patin

ka.,
Saliamutė net išsižiojo nuo šitos jų 

• kalbos, nebetekusi žado. Poviliokas vėl 
prunkštelėjo prie kaniko ir jau nebeuž- 
čiaupė burnos, o juokėsi visiems į akis.

— Su užmiešimėliu, motut! — pasakė 
linksmai. — Su jaunamartėle ratuota!

Senė krūptelėjo, atsisuko, ilgai žiūrė
jo į mus pakvaišusiom, nieko nematan
čiom akim. x

— Ir vėl šitas piemengalys ant akių! 
— Suvaitojo ji raudodama. — Ar jau 
pasaulio pabaiga, nebeduok pone šven
tas, kad savuos nuosavuos namuos nebe
turi žmogus kur prisiglaust, nuo sveti
mos akies nusisuki! Varykit jį nuo ma
no galvos nelaimingos, ko stovit dabar 
visi!

Senei beraudant, Saliamutė pašoko 
nuo uslanėlio ir ėmė artintis prie manęs 
nieko gero nežadančiu veidu. Sprukau 
tad lauk — nuo viso pikto.

O pašaly ant suoliuko tebesėdėjo Ka
zimieras. Vis taip pat parėmęs galvą del
nais ir žvelgdamas į klijavus čebatėliūs, 
žydinčius darželyje, čia pat prie jo kojų. 
Rankos jo buvo didelės, aštriai išsisivu- 
siomis gyslomis, toli atlenktais nykš
čiais. Pavartė, matyt, maišų šitas žmo
gus begyvendamas ir mėšlo pamėžė, ir 
rąstų pakilnojo, ir knatų, matyt, gerai 
pasuko. Negi šunį glostant išsišauna to
kios gyslos! O dabar sėdėjo jis suėmęs 
nusidirbusiom rankom galvą, ir tiktai A- 
domo obuolys jo pasmakrėje smukinė
jo aukštyn žemyn, aukštyn žemyn.

Ūlyčioj pasibaigė važiuotė bažnyčion; 
kas ėjo pėsčias— išėjo, ir. kas raitas jo
jo — išjojo. Visas kaimas pratuštėjo, ra
mus ir toks tylus, koks būna tiktai va
saros sekmadienį per mišias, kai soduose 

t bitės ima medų, o avietyno pavėnėj dai
nuoja girtas nuo saulės uodas, laukda
mas pagirioms vakaro vėsos,, ir kai 
šventiškai nurimusiais laukais plaukia 
tolimas bažnyčios Varpų skambėjimas — 
toks, lengvas ir vaiskus, kad’greičiau * jį 
pamatysi krūptelėjusio j avižėlėj, negu 
pagausi ausimi. Iš sodo atskrido bitė, nu
tūpė ant čebatėlio žiedo, paspaudė ko
jomis apatinę žolyno žiaunelę ir nuniro 
vidun, kvapian čebatėlio auliukam Vėl 
susivėrė žiedas, tarytum nieko nė nebū
ta, bitelės neskraidyta. Tiktai pasunkęs 
auliukas palenkė žolyno stagarėlį žemyn.

— Taigi, — pasakė Kazimieras daug 
kurčiau negu pirmą kartą.

(Bus daugiau)

«

Skaitytojų balsai Laisves klausimu
raščiu, mažai ką mes gale-“LAISVES” ATEITIS

Nėra tai maloni tema 
spręsti ateitį mūsų bran
gaus dienraščio, kurį skai
tau' nuo pirmo jos išėjusio 
numerio, tačiau susidėju- 
sioms aplinkybėms turime 
ieškoti ko palankiausios iš
eities.

Daug minčių jau buvo pa
reikšta šiuo klausimu; ne 
su visomis jų galima sutik
ti. Man rodos, būtų di
džiausia klaida visą “Lais
vės0 turtą ir štabą perkel
ti prie “Vilnies/' o New 
Yorką ir apylinkes palikti 
be laikraščio, kaip nekurie 
draugai rekomenduoja. Ne
reikia užmiršti, kad Rytuo
se mes turime daugiau lie
tuviais apgyventų kolonijų 
negu Chicago j, tai koks jau 
būtų balansas?

Mano nuomone, mes dar 
turime užtektinai jėgų “L.” 
leisti du kartu į savaitę 6 
puslapių, paliekant tą pačią 
kainą. Drg. Senas Vincas 
priminė, kad leidžiant du 
kartus į savaitę bus dvi 
ekspedicijos ir todėl bus 
daugiau išlaidų negu lei
džiant savaitinį. Tas aišku. 
Bet ar daug rasime skaity
tojų, kurie galėtų tuos skir
tumus apskaičiuoti? Tą ga
lėtų padaryti tik “Laisvės” 
administratorius, ir jis tu
rėtų tokį apskaičiavimą pa
ruošti šėrininkų suvažiavi
mui, tuomet šėrininkai, ži
nodami savus išteklius ir 
numatydami išlaidas, galės 
nuspręsti, ar “Laisvę” leis
ti du kartu į savaitę, ar ją 
iš karto padaryti savait
raščiu.

J. žebrys

sime pagelbėt palaikyt Vil
nį, ir neužilgo turėsime, du 
savaitraščius. Kokia geres
nė nauda judėjimui būtų— 
du savaitraščiai, ar vienas 
dienraštis?

Būtų gerai, kad vilniečiai 
prisiųstų savo nuomonę šė
rininkų suvažiavimui, ką jie 
mano apie tai.

Suvažiavimas padarytų 
gerai, kad abiejų laikraščių 
suvienijimo klausimą palik
tų visų šėrininkų nubalsa- 
vimui.

J. A. Bekampis
Avalon, N. J.
1-10-58

LAISVE IR VILNIS TURI 
BŪT SUVIENYTOS

P. Buknys pakėlė klausL 
mą, kad Laisvė naujoj vie
toj turi- tapt savaitraščiu 
ar dusyk į savaitę. P. Buk
nys žino laikraščio padėtį 
geriaū už muš’visus. Pa
žangioji visuomenė rėmė 
laikraštį ir nežiūrint į vi
sus sunkumus Laisvė vertė
si. Palaikymui Laisvės bu
vo nupirktas Kul tūrini s 
namas ir mes visi tuo 
džiaugėmės. Dabar su na
mu turime atsisveikinti, jis 
jau yra pardavimo stovy. 
Čia tai ir kyla dabar labai 
svarbus klausimas, Turime 
rimtai, šaltai be jokių užsi- 
varinėjimų ir karščiavimų 
išrišti Laisvės klausimą. 
Dabar, kada mes, laikraščio 
skaitytojai, senstame, sykiu 
su tuo ir visas laikraščio 
štabas sensta, tai toks gam
tos patvarkymas, nuo to 
mes nepabėgsime. Dabar 
kyla klausimas, kaip' ilgai 
mes galėsime leisti Laisvę 
naujoj vietoj? Ar nebūtų 
geriau, kad dabar Laisvę ir 
Vilnį suvienytume? Kiek 
mums kainuos perkrausty- 
mas ir sutvarkymas spaus
tuves naujoj vietoj?

Per pastaruosius kelis 
metus pas mūs suvažiuoda
vo, jei taip galima išsireikš
ti/geriausios galvos iš Cam- 
deno, Philadelphijos, Ches- 
terio, Baltimorės ir dauge
lio kitų vietų. Laisvės klau
simas diskusuotas dienomis 
ir naktimis, it beveik visų 
mintys, buvo, kad reikia su
vienyt Laisvę ir Vilnį. Ant 
šito mes negalime; numoti 
ranka. Čia reikia šiek-tiek 
atkreipti dėmesį. Aš nema
nau, kad Vilnies padėtis 
yra daug geresnė už Lais
vės padėtį; kaip ilgai Vil+ 
nis galės eiti dienraščiu?

Suvienydami abudu? laik* 
raščius, mes pailginsime 
dienraščio" Vilnies gyvavi
mą ant.-ilgoko laiko. Pa
darydami Laisvę . savait-

LAISVĖS KLAUSIMU ,
Prieš mūsų akis stovi di

delis klausimas. Tai klausi
mas dienraščio Laisvės at
eities; klausimas, kurį tu
rės išspręsti Laisvės dali
ninkų suvažiavimas sausio 
26 dieną. Tai opus klausi
mas. Paliksime Laisvę dien
raščiu, dukartsavaitiniu, ar 
savaitraščiu?

Aš manau, kad dauguma 
Laisvės skaitytojų norėtų 
matyti ją einant dienraščiu. 
Ir nežiūrint, kaip bus nu
tarta išleisti, ne visi skai
tytojai: bus patenkinti. Na
tūralu. Bet mes turėsime 
sutikti su dauguma.

Toks jau gamtos patvar
kymas: kas gimė, turės ir 
mirti, savo gyvenimo už
duotį atlikęs. Įvairios mū
sų organizacijos gimė-kūrė- 
si, bujojo, o dabartinėms 
sąlygoms susidėjus, jau 
daug jų mirė, o kurios dar 
gyvuoja, turės pirmesniųjų 
pėdomis pasekti. Taip ir 
mūsų dienraštis Laisvė įsi
steigė, gyvavo, bujojo,, ir 
mes visi laisviečiai galime 
didžiuotis, kad Laisvė savo 
užduotį atliko garbingai. O 
dabar .sąlygos verčia pada
ryti permainą, kad laikraš
tis galėtų kuo ilgiausiai gy
vuoti.

Mano nuomone, turime 
leisti Laisvę tik vieną kar
tą,} savaitę, su daugiau 
puslapių. Tas nuimtų tą 
sunkią naštą nuo pečių vi
sam Laisvės personalui.

Laisvėje telpa daug apy
sakų ir iš Lietuvos gyveni
mo raštų. Leidžiant .vieną 
kartą į savaitę, galima būtų 
dėti laikraštin dukart ilges
nį straipsnį, negu išlei
džiant dukart į savaitę.

. Pasaulinės žinios nėra 
taip svarbu: jas sužinome 
pirmiau iš angliškų laikraš
čių, radijo ir televizijos. 
Vietinės žinios labai silp
nos. Daugelyje laidų jų 
beveik kaip ir nėra. Mažai 
ko netektume.

Dabar Laisvė išeina per 
penkias dienas. Didžiu
moj paštas ją pristato du 
ar tris kartus į savaitę, kai 
kada dar rečiau.
. Išleidžiant vieną kartą į 
savaitę su daugiau pusla
pių, tai taip kaip du nume- 
riuš gausime kartu.

Nekurie draugai išsireiš
kė, kad buvo didžiausia 
klaida padaryta, iškeliant 
Laisvę iš Williamsburgo, 
iš lietuviškos kolonijos, į 
švaresnę vietą ir į per di
dėlį namą. Williamsbur- 
gas kadaise buvo lietuviška 
kolonija, bet tai jau ne da
bar. Tą patvirtina net ir 
kitos srovės, pav., Vienybė. 
Visa mūsų “nelaimė” buvo, 
kad mes nėjome su reakci
ja, makartizmu ir niekšais, 
kurie yra pabėgę iš Lietu* 
vos. Tai tos yra didžiau
sios priežastys, dėl kurių 
progresyvis judėjimas turi 
nukęsti. Yra draugų, ku* 
rie nori grąžinti Laisvę at
gal į Williamsburgą, į “lietu- l . * •

višką” koloniją, surandant 
ten vietą laikraščiui. Man 
atrodo, kad tada tai tikrai 
padarytume dar didesnę 
klaidą.

M. Klimas 
Fair Lawn, N. J.

DIENRAŠČIO LAISVĖS 
REIKALU

Perskaičius Pr. Buknio 
pranešimą ir kitų draugų 
pasisakymus, norisi ir man 
pareikšti savo nuomonę.

Kadangi Laisvę skaitau 
nuo pirrtių- jos metų, man 
labai gaila bus Skirtis su 
dienraščiu. Pasirodo, kad 
mes, netekę dienraščio, tu
rėsim pasitenkinti savaiti
niu. Aš ’ .manau, ne tik 
man bus gaila, bet bus gaila 
tūkstančiams Laisvės skai
tyto jų, labiausiai tiems, ku
rie ne tik skaitė, bet ir dir
bo Laisvės išlaikymui, au
kojo. . '

Daugiausia minčių pasi
rodo, kad mes negalėsime 
ilgai aukomis , pasilaikyti. 
Kiti draugai bėdavoja, kad 
daug yra pensijonierių, ku
rie neišgali aukoti. Sako, 
toliau bus dar sunkiau. Aš 
turiu pasakyti, kad taip sa
kyti yra klaida. Aš jums 
pasakysiu, kad geri laikraš
čio patriotai pensijonieriai 
daugiau aukoja už dirban
čiuosius. Yra dirbančių ir 
gerai uždirbančių, kurie 
aukoja po penkinę arba po 
dolerį, o tūli pensijonieriai 
aukoja po 15 dolerių. Tas 
parodo, kad aukoja ne tiek 
tie, kurie daug turi, bet tie, 
kuriems darbininkiško laik- 
rašęio palaikymas rūpi. Aš 
maniau, kad dėj aukų mes 
dar galėtum keletą metų 

1 turėti dienraštį. Bet va, 
I mus užgulė kitos bėdos, 
daug rimtesnės. Pirma bė- 
da, tai pardavimas namo. 
Turėsim keltis kiton vieton, 
Antra bėda ir pati didžiau
sia, tai technikinių darbi
ninkų trūkumas. Jau keli 
metai Laisvės redaktoriai

turi dirbti spaustuvėj.
Čia gal mūs visų buvo 

praeities klaida. Daug Lais
vės spaustuvėje buvo išmo
kyta, bet kai kurie darbi
ninkai ją pametė dėl mažų 
algų. Jei mes būtume tą 
teisingai supratę, visi bū
tumėm nors po vieną dolerį 
pridėję, tai būtumėm ir 
šiandien tuos darbininkus 
turėję. Dėl to mūsų nelem
to skūpumo visas Laisvės 
personalas turėjo dirbti iš 
p a s i a u k ojimo, pusdykiai, 
nes jiems rūpėjo palaikyti 
darbininkišką spaudą, gi-' 
nančią darbininkų' klasės 
reikalus.

Dabar mano nuomonė dėl 
Laisvės ateities. Daugiau
sia pasisakė, kad leisti Lais
vę du sykiu į savaitę,.

Gi mano nuomonė: Jei > r 
jau nebus dienraštis, tai 
leisti sykį' savaitėje aštuo- 
hiiį puslapių ir nustatyti 
prenumeratos kainą septy
nis dolerius. Man rodos, jei 
leisim dū kartu savaitėje * 
ir paliksim prenumeratą 
dešimt dolerių, tai neteksim 
daug skaitytojų. Jau dabar 
girdisi pašaliais kalbų, kad 
mes nemokėsim už savaiti
nį dešimties dolerių.

Dabar kaslink naujos vie- • 
tos. Kiek teko patirti, tai 
jau bandoma ieškoti naujo 
namo. Mano nuomone, ne
reikia namo pirkti. Juk jūs 
turėjote namus, o turite 
parduoti. Tai kam kitą 
namą pirkti? Juk namo 
pigiai dabar nenupirksit, 
reikės mokėt daug. Taigi, 
ar reikia iš vienos bėdos iš
ėjus, ieškoti kitos? Atmin- - 
kim, kad mes jau visi virš 
60 metelių. Kiek liko gy
venti. Kas tą namą išmo
kės? Už kokių dešimties v 
metelių — kiek mūs liksi 
Reikia namą renduoti. '<■

Dabar. pas mane kylą 
klausimas: Kurį palikti 
dienrašiu — Vilnį, ar Lais
vę? Visų mintys, kad pa
likti Vilnį. Aš irgi manau, 
kad būtų geriau palikti 
dienraščiu Vilnį, nes Čika- 

4-tame puslapyje

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 818 Brpadway.

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 p’anemsite dienraštį Laisvę.

Rengimo Komisija

t
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3 pusi. Laisvė (Liberty) Trcčiad.,; sausio (Jan.) 15, 1958
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Skaitytojų balsai
(Tąsa iš trečio pusi.) 

ga didesne kolonija ir turi 
savo namą. Bet ve kas man 
stovi mintyj: Laisviečiai 
sako, kad niekas negali iš
važiuoti Čikagon. Tai kaip
gi mes galėsime pagelbėt 
vilniečiams? Juk ten irgi 
nėra pakankamai darbinin
kų. Juk L. Prūseika serga. 
Nemanykim, kad pasveikęs 
galės tiek dirbti, kiek dir
bo ligi šiolei. Draugas 
Andrulis irgi silpnos svei
katos, nors ir rašo daug, 
bet jis dirba namie, nes jo 
moteris serganti. Taigi mes 
turime rimtai pagalvoti, ge
rai pagalvoti, kad nepada
rytum kla’dos ir vėliau ne
sigailėtum, Gal reikės 
mums palikti su vienu laik
raščiu.

Nepaisykim, kad mūsų 
priešai džiaugiasi. Ateis 
laikas, kad neliks nė vieno 
lietuv'ško laikraščio šioj ša
lyj. J. Skliutas

DRAUGAI LAISVIEČIAI!
Mes, susirinkę keli drau

gai, svarstėm dienraščio 
Laisvės padėtį ir priėjom 
išvados, kad reikia vienytis 
su Vilnim. Tuomet pasi
laikys.

Mano 
kitės su 
vengsite 
išlaidų.

Viso labo,
Joseph Deltuva

Baltimore, Md.

patarimas: vieny- 
Vilnim, tuomet iš- 
daug bereikalingų

LAVVRENCIEČIAI Už 
DRG. BUKNIO 
' SIŪLYMĄ

Kalėdų šventėmis teko 
viešėti Lawrencuj (Mass.). 
Mačiausi su draugais Ignu 
Čiulada, J. Rudžiu, A. Več- 
kiu, V. Kralikausku ir D. 
Bulauka. Jie sutinka sų d. 
B u k n i o siūlymu — leisti 
Laisvę dukartsavaitiniu da
bartine prenumeratos kai
na. Ypatingai šiltai siūly
mą remia du pirmieji. SV

• 1'

laikė savo 
sausio 4 d,.

Camden, N. J
LLD 133 kuopą 

metinį susirinkimą
Visi kuopos nariai atsilankė 
ir užsimokėjo už šiuos metus, 
išskyrus vieną, kuris serga, 
per tai negalėjo atsilankyti į 
susirinkimą.

Apkalbėjus kitus reikalus, 
priėjom prie Laisvės leidimo 
reikalo. Visi draugai sutiko, 
kad reikia suretint Laisvės 
leidimą. Bet čia kilo klausi
mas, ant kiek suretint. Vieni 
sakė, du kart savaitėje, kiti 
nurodė, kad užteks 'kartą sa
vaitėje, tada pirmininkas lei
do nubalsuot. Tai balsai pasi
dalino lygiai.

Pirmininkas pakėlė klausi
mą ar nereikėtų sumest po 
kelis centus mūsų gerojo 
drapgo Prūseikos paramai. 
Drg. Pranaitis paaiškino, kad 

. draugas Prūseika yra daug 
kuo prišidėjęs prie progresy- 
vio judėjimo, per tai mes, jį 
pagerbdami, sudėkim po ke
lis centus, tai draugas Prūsei
ka, pergalėjęs nelabąją ligą, 
vėl dirbs su mumis dar su di
desne energija ir pasišventi
mu.

Niekas neatsirado priešin
gas. Tuoj draugai sudėjo $15 
ir dar nutarė iš kasos pridėti 

' $5, tai ir padarė $20. čekis 
tapo pasiųstas drg. Prūseikai, 
aukotojų 1 vardus prisiunčia 
pagarsint per Laisvę.

i Aukojo:
• LLD 133 kuopa ....

A. J. Pranaitis ........
William Patten ........
A. Gailiūnas ....... 
U. Gružonienė ..........
C. Bakshas ...............
J. Vaitkus .................
A. Valančius .............
E. Liaudanskienė . . . 
Bened. Navalinskienė

Viso $20.00
Camdenietis

$5.00 
5.00 
2.00 
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00 
1.00 
1.00

Easton, Pa
1957 m. gruodžio 30 d. mi

rė J. Stankus, gyv. Allen
town, Pa. Buvo 82 metų. Pa
liko liūdesy žmoną ir du sū
nus, tris dukteris ir kelis anū
kus. Buvo laisvų pažiūrų, 
nuolat skaitė Laisvę.

Sausio 2 d. mirė F. Malkai- 
tis. Naujų metų, dieną buvo 
atėjęs i Klubą. Buvo links
mas, šnekučiavosi su pažįsta
mais. Tos dienos vakarą, grą
žęs namo, lipant aukštyn 
laiptais-, kažin kaip pasitaikė, 
krito aukštieninkas ir užsimu
šė.

Sausio 3 d. mirė J. Meš
kauskas. Jis mirė staiga, sė
dėdamas krėsle. Jis buvo se
nas Eastono gyventojas ir 
geras žmogus. Paliko seserį 
M. Jankauskienę ir brolį S. 
Meison, taipgi daug giminių.

E. Ka

Worcester, Mass

Pa- 
metai ne visai

bet Ir iš pla- 
simpatikus. 

gert 
už 
or- 
vė-

Sausio 7 d. įvyko L.S.D. 
draugijos susirinkimas. Val
dyba ir įvairios biznio komi
sijos davė atskaitą iš pereito 
mėnesio veiklos ir taip pat 
metinę atskaitą. Kadangi kai
nos ant visko taip daug paki
lo, tai nors įeigos ir nemažos, 
bet ipelno nedaug lieka, 
galiau, 1957 
blogi buvo.

Šiame susirenkime ; išrinko 
darbininkus ir komisiją su
rengimui metinio Dankieto. 
Fankietas įvyks sausio (Jan
uary) 25 d., 6 valandą vaka
re, 2 Endicott St., Worcester, 
Mass. L.S. ir D. draugija 
kviečia visus mūsų genis ne
vi en tik narius, 
čios apylinkės
Svečiai gaus valgyt ir 
kiek tik norės ir tik. 
$2.50 Taipgi bus geras 
kestras ir šokiai tęsis iki 
lyvos nakties.

Mirė Franas J. Kunigaus
imas, 65 m. amžiaus. Velionis 
priklausė prie Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų Draugijos. Paliko 
dideliame nuliūdime tris sese
ris ir brolį Lietuvoje. Kuni- 
gauskas pasimirė gruodžio 
19 id., palaidotas 23 d., St. 
Johns cemetery. L.S.D. •. Drau
gija suteikė velioniui paskuti
nį patarnavimą: gėlių (Vaini
ką ir grabnešius, taip pat pa
reiškė- nuoširdžios užuojautos 
giminėms ir draugams. O jam 
pačiam lai būna lengva šios 
šalies žemė!

Sekantis susirinkimas įvyks 
vasario 4 d., 7:30'vakare, 29 
Endicott St., Worcesteryje.

Rep.

Siųskite Giminėms ir Draugams Dovanų Paketus

PARCELS TO RUSSIA, Ine.
1530 Bedford Ave., Brooklyn 16,N. Y.-. '

' ' ' ' < ’ ■ ■ 'į ' ■' •: i ■.

Kampas Lincoln Place. Imkit IRT subway 7th Ave. and< Lexington Avė. .
Išlipkit Franklin Ave. Station. - \

Telefonai: IN. 7-7272 ir IN. 7^6465 1

Labiausiai patikima firma siuntimui paketų į Sovietų ‘ SajutigO, Latvija, 
Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu muitu ir garantuotu pristatymų yra

Mūsų firma taip suorganizuota, kad kiekvienas siuntinys yra išsiunčiamus į 2- 
3 dienas ir pristatomi į 6-8 savaites. Paketai oro keliu pristatomi į 8-10 dienų.

V

Jūs galite pasiųsti drabužių, maisto produktų, visokių rūšių vaistų, siuvamas 
mašinas, akordionus ir kitką. < ’ i

Mes garantuojame grąžinamąsias kvitas su priėmėjo parašu. Mūsų firma 
atdara kasdien, įskaitant sekmadienius, nuo 9:30 A. M, iki 6;00 P, M.

• šeštadieniais nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M. ' *

Priimam paketus Manhattane >
ORchard 4-1540

! ...i ■
78 Second Ave., New York 3, N. Y

New Yorto^ė^ZlnlOT
anta

LIETUVIU TARPE
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Klubas
Praeitais metais klubo šai

pos skyriun įsirašė 7-ni nauji 
'nariai; 17-ka išsi b r a u k ė, 
10-mt numirė. Prano Rein
hardt nėra nei mirusių, nei 
išsibraukusių tarpe. Dingo 
žmogus iš klubo be jokios ži
nios. Kiek, šiems metams liko 
šalpos skyriuje narių, metinė 
atskaita nepasako.

1956-tų metų atskaita rodė 
282 nariu, gi 1957-tais metais 
27-niais nariais klubas suma
žėjo, tai pamirtinių. . po 200 
dolerių, nariarūs mbkant nūo 
galvos po 50 centų, šalpos 
skyrius, be' gavimo iš kitur 
pagalbos, jau negali išmokė
ti. Jei gėrimų baras nepridės, 
— šalpos skyrius turės užsi
daryti. Kūda košė, o spirgų 
jai nesimato.

Po pasaulinio karo klubas 
buvo surengęs veteranams va- mų -L.D.S.
karienę, užmokant $300 do
lerių ; per tą vakarienę prisi
rašė kluban 22 nauji nariai; 
už trijų mėnesių visi išsibrau- 
kė.

Dabar, kada ėjo klubo už
kariavimas, — nauji atėjūnai 
urmu prie jo rašėsi; 'kai “rau
donųjų” klube neliko, baltie
ji iš jo urmu išsirašė.

Tai šitaip klubas žengia 
“pirmyn”... 1

Klubietis

Elzbieta Grubienė sugrįžo iš 
Argentinos

Praeitą šeštadienį, sausio 
11 d., sugrįžo iš Argentinos 
Elzbieta Grubienė, Jono Gro
bio moteris. Jinai ten viešėjo 
virš mėnesį ir pusę" pas savo 
gimines ir pažįstamus. Labai 
džiaugiasi kelionės įspūdžiais 
ii sako, kad labai gerai laiką 
praleido.

Grįždama namo buvo su-, 
stojusi Miami, Floridoje, pas 
Grubio dukterį Emmą Jones, 
kur jinai irgi pasilinksmino.

Laisviečiai linkime drg. E. 
Grubienei viso gero ir Brook- 
lyne būti 'linksmai. ;.>■

■ • •' L. NekvedaviČius

Ir Browderis prakiuro j
Buvęs komunistų yeiįkejaš, 

kuris nusiritęs.! į kapitalistų 
istoriką gyvenimą- darosi, 
prabilo Dailj’- Workeriuk užsi
darius. Browderis pasigyrė, 
kaip dienraštis gerai atliko 
pareigas, kada jis buvo “bo
sas”. Kas dėl komunistinio 
judėjimo, tai jis sako: “nieko 
iš jo jau neliko”.

Brooklyn, N. Y.
Iš L.D.S* 46 kuopos veikimo

Sausio 8 d. įvyko kuopos 
metinis susirinkimas Liberty 
Auditorium. Narių susirinki
mai) atsilankė vidutiniškai, 
nors oras pasitaikė nepalan
kus.

Kuopos valdyba išdavė ra
portus iš viso, .praėjusių metų 
veikimo. ..žymėjo, kad turėta 
kartu su’ kitomis organizaci
jomis du parengimai, kurie 
vidutiniai pavyko; davė pel
no apie 50 dob. Dabar kuo
pos ižde randasi apie šimtas 
dolj Bėgyje praeitų metų mi
rė vienas narys, bet kiti visi 
išsilaikė sveikais.

Iš, L.D.S. į3-čios 
konferencijos, kuri 
d. Japkr;, •« raportą
Gfrybas ir M. Juškienė, žymė
jo, kad konferencija gerai 
pavyko, padaryta ‘ gerų tari- 

kuriuos 
gyveni-

apskrities 
įvyko 10 

davė J.

gerovei, 
delegatai pasižadėjo 
man įvykdyti.

Anna Jonikis- .davė 
iš Namo Bendroves ‘ 
suvažiavimo, kuris įvyko lap
kričio 29 d., Liberty Audito
rium. Raportai priimti.

Atlikta L.D.S. Centro Val
dybos nominavimas. Nomi
nuota visi dabar C. V. esan
tieji 'draugai,

L.D.S. 3-čios apskrities, 
kartu, su Brooklyno kuopomis 
rengiamo banketo, kuris 
įvyks kovo 29 d., rengėjų ko
misijoje atstovauti kuopą iš
rinkti J. Juška ir C. Bender.

Numatoma, kad sekančia
me kuopos susirinkime turė
sime naujų narių. Draugas, 
kuris apskrities, konferencijo
je pasižadėjo gauti nemažiau 
dviejų naujų narių iki sekan
čio L.D.S. seimo, savox paža
dą išpildys gąį dar ir sų kau
pu. ' " " ' - :
. .Kiti; kuo^piečiai irgi (ne- 
snaus, bąna^š 5pąsi darbuoti 
naujų narįų 'įrašymui, Taip ir 
reikia. Su nųęmimų L.D.S.

1 , i’ ; • urvu sn.ivn.vj> p
I.uo sqbversyv.o hsto įeitai . pastebėjo,
napjtf narių gąVimui kiek tiek. ,■ 
pasitaisė. Na, , o yra. nemažai 

buvusių narių,-kurie dėl tos 
priežAstžies pasitraukė, tai da
bar reikalinga dėti pastangas, 
kad juos sugrąžinti.’organ i z a-; 
cijon?

raportą 
metinio

Korės p.-

Albany, N. Y. — Į vieną 
savaitę New Yorko valsti
joje bedarbių padaugėjo 
60,000.

BANKETAS

PARIETA! Į RUSIJA, INC.
Bankete bus daug svečių iš kitų miestų, 
nes tą dieną • įvyks Laisvės bendrovės 
dalininkų suvažiavimas ir į suvažiavimą iš 
toliau atvykusieji laisviečiai bus bankete.

VAKARIENĖS BILIETAS $3. 
Prašome iš anksto įsigyti bilietą.

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

z y

t#;

. 7 * ' laikais buvo sklokos

K. Kreivėną prisiminus
Kazį 'Kreivėną teko pažin

ti 1922-ais metais. Nuo 1922 
metų iki ' 1935-tų dirbome 
kartu organizacijose. Seni at
menami laikai — New Yor- 
kąs, kur buvo pagarsėjęs, bu
vo stiprus lietuvių veikimas, 
stiprios lietuvių organzacijos. 
Lietuvių Politikos Klubas bu
vo garsus ir skaitlingas na
riais, jame priklausė pažan
gūs šios apylinkės žmonės.

Wiest sidėje Washingtono 
gatvėje buvo B a rt a š i a u s 
agentūra ir jisai turėjo sve
tainę. Klubas ten laikė susi- 
įinkiinus ir velionis Kreivė
nas buvo jo pirmininku. Jisai 
pirmininkavo per ilgą laiką ir 
klubą vedė pažangos keliu.

Sustojus ateivybei ir lietu
viams išsimėčius po plačią 
Brooklynoi apylinkę ir East 
side, New Yorke, Klubas lai
kė susirinkimus East sidėje. 
Mažėjant lietuvių skaičiui, 
Klubas prisigla u d ė p f i e 
Aukščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoje. Velionis 
Kreivėnas buvo karštas vieni-' 
jimosi šalininkas. Einant. vie- 
nybėn LDSsu Aukščiąus.Prie- 
glauda jisai buvo vienas iš tų 
piliorių, kuris dėjo' pastangas, 
kad abi organizacijos susivie
nytų,. Tikslas pasiektas.

Velionis K. Kreivėnas buvo 
ir teatrų lošėjas. Literatūros 
Draugijos Antroji Apskritis 
tais laikais buvo veikli orga
nizacija. Ir velionio V. Paukš
čio vadovybėje susimokinus 
veikalus važinėdavo po kolo
nijas su vaidinimu. Velionis 
K. Kreivėnas buvo vienas iš 
tų ^aktorių, nepaisant, kad 
tais laikais turėjo šeimyną, 
tris vaikus ir moterį. Mažas 
uždarbis ir susidarę įvairūs 
iškaščiai jo neatbaugino nuo 
veiklos, -buvo ! savo įsitikini
muose pilnas pasitikėjimo.

’ Kaip kiekvienas dirbantis 
padaro klaidų, padarė jų ir 
.velionis Kreivėnas. Fi’akcijos 

pusėje, 
, kart 

klaida padaryta ir : sugrį
žo atgal prie pažangaus ju
dėjimo. '

Jam. ’ darbuojantis pažan
giajame lietuvių judėjime mi
rė jo dukrelė. Negaliu prisi
minti, : kiek ji metų turėjo, 
kuomet išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo. Tačiau jisai nepasida
vė nusiminimui ir tęsė pimyn- 
žangos darbą pirmyn.

Kuorriet pasibaigė New 
Yorke lietuvių pažangus vei
kimas, velionis persikėlė į 
Brooklyno lietuvių pažangias 
organizacijas, Buvo Amerikos 
Piliečių Klubo pirmininkas 
per ilgą laiką.

Bet pasikeitus Klube sąly
goms ir jam nesant jo pirmi
ninku jau jo beveik nesimatė 
pažangos parengimuose. Nu
stojo būti tuo aktyvu, kuriuo 
buvo per ilgą laiką. .Gal gy
venime sąlygos pasikeitė, gal 
kitos kokios aplinkybės gyve
nime susidėjo, neteko patirti. 
Tačiau iš praeities velionis 
paliko grąžų savo gyvenimo 
keliopės kelią. ; ' ‘

Velionis paliko moterį; sū
nų ir dukterį, abu vedę ir tu
pi savo šeimas.

■ Užuojauta velionio našlei 
ir vaikams.

Velionio metų skaičiaus 
negaliu pasakyti, bet manau, 
kad ’ mirė turėdamas virš ^60 
metų. Gaila, kad sužinota vė
lai ir neteko pažvelgti į miru
sio išbalusį veidą, draugo, su 
kuriuo teko cĮaug ir gražaus 
visuomeninio ir organizaciji- 
nio darbo nuveikti. <

, A. Matulis

MIRĖ GEN. MIAJA
Mexico City. — Mirė ge

nerolas Jose Miaja, kuris 
1936-1930 metaisv vadovavo 
liaudiečiams Ispanijoje ka
re pries fašistus* Jis jau 
buvo 79 metų. Karo pabai
goje Miaja persimetė į fa
šistų pusę.

MIRĖ
Sausio 13 d., kaip 3 vai. ry

to, Kingston ligoninėje, mirė 
Magdė Šiaulienė, turėdama 
tik apie 40 motų amžiaus. Pa
šarvota Garšvos šermeninėje, 
231 Bedford Ave., Brooklyne.

Sirgo, sakoma, neilgai. Per
eitą savaitę ji buvo nuvesta 
ligoninėn ir už kelių dienų 
ten pasimirė.

Liko j oš vyras šiaulys, trys 
sūnūs ir jos senutė motina. 
Ji gyveno ant Wilson Ave., 
Brooklyne. Velionė gimusi 
taipgi Brooklyne.

Šią’ žinią pranešė Marcelė 
Umpienė.

pa

Pigi propaganda
Neseniai Washingtone 

skelbė, kad bus plačiai veda
ma propaganda apie Ameri
kos galybę erdvių ; užkariavi
me. Nors faktai kalba kitką, 
dar “Vanguardas” nepakilo, 
daug raketų nukrinta netoli 

. vietos, iš kur buvo paleistos.
Bet karinęs aviacijos virši

ninkai pradėjo kalbėti apie 
galimybę raketų pasiuntimo 
jau netik iki mėnulio, bet net 
Marso planetos. 
“Sunday News” 
bustino”, kad 
skris linkui 
diagramą įdėjo, kaip 
raketos su žmonėmis 
pasieks Marso planetą.

Dar daugiau, net paveiks
lus įtalpino tūlų karininkę 
kurie sutinka patys pirmieji 
keliauninkai būti linkui Mar
so. žinoma, kodėl jiems nesu
tikti, kada žino, kad tokios 
kelionės niekas d a r negali 
jiems surengti. Pas mus 
“mandruolių” niekada ne
trūksta. Sena .patarlė sako: 
“Tūliems didjūrįs iki kelių”.

Keista tas, kad redaktoriai 
maitina piliečius išmislais. 
Niekas nesako, kad mokslas 
stovės veto j e. Bet jau dabar 
dėstyti planus, kaip keliaus 
iki Marso, kuomet dar 
“Vanguardas” tebeguli ant 
žemės, tai jau pigi propagan
da.

Vietinis 
tuojau “iš- 
Amerikiečiai 

Marso”. Ir • net 
mūsų 

viduje

Suėmė iš pinigų lošėjus

White Plains mieste, neto
limai nuo New 'Yorko, polici
ja užklupo 32-du asmenis, lo
šiančius kauliukais iš 'pinigų. 
Jie buvo suimti. Pas 
rado $14,000 pinigų.

Suprantama, tie 
protestavo, kad jų 
varžo”, kad policija 
reikalo prie žmonių kabinasi.

juos su

piliečiai 
‘‘laisvę 

be jokio

LAISVES
METINIS

Sausio 26 January 
/ • •

PRASIDĖS
6 V. VAKARE

4ptul. Laisvė (Liberty) Trečiad., sausio (Jan.) 15, 1958

Išprievartavo dvi
merginas

jos
Dvi jaunos merginos, 

Davis, 18-kos metų, ir 
sand raugė Joan e Prato iš 
Jersey City, tiek pat metų, 
turėjo “daitą” su jūrininkais. 
Kada 2:30 vai. ryto jie susto
jo automobilyje • ties Joane 
namais ir kalbėjosi, tai juos 
užpuolė du ginkluoti vyrai 
grūmodami peiliais ir abi iš
prievartavo. Jūrininkai buvo 
beginkliai ir turėjo būti to 
liudininkais.

Vėliau policija areštavo 
Oliveri Neal, 25 metų, du 
kartus buvusį vedusį ir vaikų 
tėvą, kurį, merginos pripaži
no kaipo užpuoliką. Taipgi 
suimtas ir jo sėbras.

Gavo pavežti ir dar gaus 
$25,000

. 1H
Mineola miestelyje teismas 

priteisė, kad L. Cashi^as su
it o k ė t ų T. J. Condon’ui 
$25,000. Dalykas buvo tokis:

Cashin’as pasiėmė 
automobilį Condoną 
iš arklių lenktynių 
Kelyje automobiliai

III

j savo 
pavežti 
arenos.

__ _ _ _ _ susikūlė 
ir Condonui sulaužė kojaą. A 
Per ilgą laiką jis negalėjo 
dirbti ' Manhattane krautuvė
je, kur jam mokėdavo po $65 
į savaitę. Ir dabar, sako, ne
gali /dirbti. Teismas ir pritei
sė, kad Cashin’as jam sumo
kėtų $25,000. žinoma, jis tai 
gaus tuomet, jeigu bus iš ko.

Hong Kongas.—Trys ame-- \ 
rikietės motinos, kurios Ki
nijoje matė savo sūnus ka
linius, prašo išlaisvinti juos. 
Jos įteikė prašymą Kinijos 
premjerui Chou En-lai.

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)

M ATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) • 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St
»<«4»»4>4>»4-4»4‘< ■! 1 "t'4 '1'4 4’»*
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