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METAI 47-a

KRISLAI
Gaila !
4 The Worker”.
Džiaugiasi.
Sara Churchillaitė.

Rašo R. Mizara

Daily Workerio užsidary
mas buržuazijos propagandis
tams sukūlė didžiulio džiaugs
mo. Tiek komercinė spauda, 
tiek radijas, tiek televizija tą 
Įvyki bubnijo pakartodami.

O kai Daily Workeris ėjo 
■tąi tie patys‘šelmiai bijojo j; 
net suminėti!

Tokia jau išnaudotoju kla
sės dora ir etika.

Bet jų džiaugsmas neilgai 
tęsis. Paskutiniame savo mv 
meryje Daily Workerio re
dakcija įdėjo per visą pusla
pi antraštę:

“WE’LL BE BACK!..”
Taip, dienraštis sugrįš! O 

tuomet buržuaziniai rašeivos 
ir visokie pleperiai per radiją 
I>andys jį vėl ignoruoti.

•

Pažangioji Amerikos, vi
suomenė dabar privalo pre
numeruoti savaitrašti “The 
Worker”, kuris bus įdomus, 
turiningas, su daugeliu pusla
pių.

Atsimenam, prieš 34 metus 
Darbininkų partija taipgi lei
do tik savaitraštį “The Wor
ker”. Su 1924 m. sausio 13 
d. I savaitraštis pavirto dien
raščiu.

Ir liet u v i a i darbininkai 
dienraštį smarkiai parėmė. 
Jis ėjo 34 metus.

■M

Aišku, kad bloga, jeigu- 
Amerikos darbininkai neturi 
i.ei vieno savo dienraščio ang- j 
lų kalba.

Kodėl gi, rodosi, negalėtų 
leisti dienraščio AFL-CIO? 
Ne, unijų vadovybė tam prie
šinga !

• '
Klerikalų spauda — mari

jonų Draugas ir pranciškonų 
Darbininkas — d ž i a ugiasi, 
khd Laisvės išleidimą 'ruošia
masi suretinti.

Pigus džiaugsmas!
Tų laikraščių redaktoriai 

nusiduoda žabalais ir bando 
nematyti, kas darosi pas juos 
pačius. Mirtis skina jų skaity
tojus labiau negu pažangio
sios spaudos.1

Kol kas, tiesa, jie gavo pa
pildo iš dipukų, bet tai nėra 
gausus papildas.

Problema, kuria šiandien 
diskusuoja mūsų skaitytojai 
per Laisvę, liečia visą Ameri
kos lietuvių spaudą, ne tik 
pažangiąją.

Kas to nemato, nieko nema
to! * 

• •
Sara Churchillaitė yra ak

torė ir gyvena Kalifornijoje. 
Aną dieną ši moteriškė pasi
žymėjo ne kaip.

Pasigėrusį, ji sukėlė triukš
mą, o kai policmenai atvyko 
ir bandė “įkaitusią’’ damą nu
tildyti, tai ji žėrė jiems to
kius žodžius, kokių spaudon 
negalima dėti.

Ją suareštavo, įkalino ir, 
sakoma, teis.

Atsisėdusi ant polic*mano 
kelių (automobilyje), Sara 
suriko:

— Anglija bombomis sunai- 
lins Niujorką; Anglija gy
vuos ir gyvuos, o Amerika — 
pranyks!..

__ •

Kas gi yra ši įdomi aktorė?

Kongresas jau didins 
federates vai. skolas

Washingtonas. — Pateik
tas prezidento planas bili
jonus dolerių pridėti kari
niam pasirengimui negali
ma bus kitaip Įvykinti, kaip 
užtraukiant daugiau fede
rates valdžios skolų. Dabar 
federalinių valdžios skolų 
turime $270,500,000,000.

Visa eilė kongresmanų 
jau išsireiškė, kad reikia 
padidinti dar at $5,000,000,- 
000. Kada bus nutarta pa
didinti federalines skolas, 
tai dolerio verta sumažės. 
Dabartiniu laiku doleris yra 
tik biskį daugiau vertas, 
kaip 48 centus, lyginant jo 
vertę 'su 1939 metų. Iš ki
tos pusės, daugiau turės 
federalinė valdžia skolų, 
daugiau reikalaus iš pilie
čių mokėti taksų. Supran
tama, bus pakelta taksai ir 
ant tokių dalykų, kaip ga
zolinas, automobiliai, ciga
retės, visokį grožio ir pa- 
sidabinimo reikmenys.

Sostinėje viešpataujant 
kuo didesnio apsiginklavi-! 
mo dvasiai, tai nėra abejo
nės, kad prezidento pasiūly
mai pridėti keturis bilijo

2-sis sputnikas atliko 
virš 1,000 kelionių
Maskva. — Pirmadienį' 

antrasis tarybinis sputni
kas jau buvo atlikęs virš 
1,000 kelionių aplink žemę. 
Jis sukasi tokiu pat greičiu 
ir taip aukštai, kaip pra
džioje. Profesoriai V. Do
bronravovas ir Isakovas sa
kė! kad ateityje į erdves 
bi/s siunčiamas laivas.

r _______ _

Geležinkelių kompan. 
reikalaus paramos

Washingtonas.— Geležin
kelių kompanijų atstovas 
D. Loomis pareiškė, kad 
kompanijoms reikalinga 
pagalba iš valdžios pusės. 
Sunkvežimių, lėktuvų, busų 
ir automobilių veikla trans
porte geležinkeliams “pei
lis.” Yra pasiūlymų,. kad 
vyriausybė mažintų taksus 
geležinkelių kompanijoms.

... — ■■ .<—---------
New Delhi. — Indija pa

gamina 90 proc. pasaulinio 
kiekio “šalako”. Į metus lai
ko pagamina apie 40,000 
tonų.

Pekinas. — Kinija siunčia 
technikų specialistų į Jeme
no arabų šalį.

Tai buvusio Britanijos mi
nistrų . pirmininko Winston 
Churchillo dukra!

Nieks negali pasakyti, kad 
Churchillas negabus. Anglų 
buržuazija jį skaito genijum, 
tiesiog dievina.

Bet matote, kas darosi su 
jo vaikais! Jo sūnus Randol- 
phas taip jau yra pasižymė
jęs skandalėliais, o gabumais 
— niekur.

Ne visai teisingas žmonių 
posakis: “Obuolys nuo obe
lies netoli krinta...” 

nus dolerių tiesioginiam ka
riniam pasirengimui bus 
priimti. Dar girdisi iš ka
rinio laivyno, orlaivyno, ar
mijos ir raketų skyrių ko- 
mandierių bėd a v o j i m a s, 
kad jiems “permažai” siūlo 
padidinti išlaidas.

Tuo kartu paaiškėjo Kon
grese, kad valstybės iždas 
jau dabar ištuštėjo. Todėl 
finansų reikalus tvarkąs 
sekretorius ragina, kad 
Kongresas kuo greičiau 
pravalytų nutarimą padi
dinti federalinės valdžios 
skolas, kad pirm kovo 15 d. 
jau turėtų iš naujų paskolų 
pinigų. Mat, su kovo 15 die
na mano, kad piliečiai su 
mokės vėl daug pinigų da
rydami savo taksų su vadas, 
kas būdavo pirmiau.

Paryžius. — NATO vadai 
atmetė Tarybų Sąjungos 
taikos pasiūlymus.

—(------------------------

Ottawa. Kanada. — Ka- 
! nada daug sumažins preky
bą su Jungtinėmis Valsti
jomis. Jos prekyba padi
dės su Anglija.

Generolas Golikovas 
vadovaus apšvietai
Maskva. — Apsigynimo 

ministerija pavarė iš politi
nės apšvietos armijoje ge
nerolą Aleksejų Želtovą. 
Jo vieton paskirtas genero
las Filypas Golikovas. Ge
nerolas Golikovas pagarsė
jo Antrajame pasauliniame, 
kare. Jis vadovavo karo 
jėgoms mūšiuose prie Mas
kvos, Stalingrado ir kitur. 
Buvo užsienyje karinių mi
sijų reikalais. Po karo pa
rašė istorinę knygą.

Tokia i “demokratija” 
Okinawos gyventojam

• I

Naha, Okinawa. — Japo
nams išsirinkus kairietį Sa- 
ichi Kaneshi į Naha majo
ro vietą, yra Amerikos po
litikai smūgis. Jis reikala
vo grąžinti Okinawą Japo
nijai. Amerikos jėgų ko- 
mandierius gen. Moore pa
sišaukė naują majorą ir rei
kalavo, kad jis “atsakomin- 
gai elgtųsi.” Atseit, gene
rolas jau davė majorui su
prasti, kad kitaip jis jį pa
varys, kaip pirmiau padarė 
su majoru Senega.

nukrito lėktuvas
su atominėmis

BOMBOMIS
Washingtonas. — Karinis 

lėktuvas nukrito Ameriko
je, kuris turėjo atomines 
bombas. Bombos nesuspro- 
go. Karinė komanda nepa
sako, kurioje šalies dalyje 
nukrito tas bombinis lėktu
vas.

zNew Yorkas. — Apavų 
gaminimo mašinų produk
cija nukrito labai žemai.

Nori, kad satelitai 
nešiotų atomų bombas
Washingtonas. — Savžu- 

diškas karinis karštis apė
mė tufus. generolus. Kari
nio orlaivyno komandieriai 
sako, kad jie planuoja, kad 
jau 1959 metais satelitais 
galėtų nešioti atomines 
bombas. Kada virš 9,000 
pasaulio mokslin inkų, jų 
tarpe 300 amerikiečių rei
kalauja sulaikyti atominių 
ginklų gamybą ir bandy
mus, tai jie to negirdi.

Ar gali vėl Amerikoj 
įvykti 1930 m. krakas

Washingtonas.'—Kad ne
darbas plečiasi, tai faktas. 
Tą šiandien žino darbo 
žmonės, kurie jau neteko 
darbo, darbininkų unijos, 
fabrikantai ir valdžia. Sto
jasi klausimas: ar gali 
Jungtinėse Valstijose pasi
kartoti krakas, koks buvo 
1929 metais? Tada suban
krutavo dešimtys tūkstan
čių visokių įmonių. Milijo
nai piliečių neteko savo na
mų ir bankuose taupinių. 
Užklausti vyriausybės įvai
rūs skyriai atsakė, kad ne
gali pasikartoti 1929-1930 
metų krakas. Ir tai koks 
šalyje skirtumas.

Bankuose indėliai. Tada 
nebuvo jokio indėlių apsau
gojimo. Užsidarė bankas ir 
nunešė žmonių įdėtus pini
gus. Dabar yra apdrauda, 
kuri kiekvienam depozito-

Tai buvo Indonezijos 
liaudies nuosavybė
Jungtinės Tautos. — Hol

land! jos atstovas kėlė ap
kaltinimą Indonezijai, kad 
ji perimdama hollandų nuo
savybę, tai nuskriaudė hol- 
landus. Indonezijos atsto
vas atsakė, kad tie fabri
kai ir įmonės buvo ne hol
landų rankomis pastatyti, 
bet indonezų. Taipgi sakė, 
kad Hollandija per šimtus 
metų plėšė Indoneziją ir da
bar dar laikosi Vakarinę 
Naują Gviniją.

Prezidentas irgi remia 
orlaukio reikalą

Washingtonas. — Kilus 
sumanymui, kad įsteigti 
antrąjį lėktuvų ai r po r tą 
sostinės reikalams, prezi
dentas pasisakė už tai. Ma
noma steigti jį 27-ios mylios 
nuo Washingtono, Chantil
ly, Va., srityje. Ten jau 
apžiūrėtas 5,000 akrų žemės 
plotas. Lėktuvų laukas ga
limas įsteigti iki pabaigos 
1960 metų. Jis atsieitų val
džiai $50,000,000.

Washingtonas. — Prezi
dento pasiūlymas naujų iš
laidų kariniams reikalams 
yra didžiausias visame lai
ke po Antrojo pasaulinio 
karo.

Planuoja jau nukirsti 
mokykloms fondus

Washingtonas. — Federa- 
lė valdžia ir taip mokyklų 
reikalams skiria tik $1,387,- 

1000,000, o jau dabar planuo
ja ir tų pinigų paimti $95,- 
. 000,000. Kaip tai keistai iš- 
jeina. Dar neseniai Eisen- 
jhoweris kalbėjo už mokslą, 
įsakė, kad nepakartos Hitle- 
• rio klaidos, kuris viską ati
davė militarizmui, o pamir
šo mokslą, o dabar ir pas 

!mus karo isterija ima viršų.

riui garantuoja viename 
banke iki $10,000. Jeigu 
bankas ir užsidarytų, tai 
apdraudos fondas depozito- 
riui jo pinigus atmokėtų.

Nedarbas. Tada nebuvo 
jokio bedarbio apdraudimo, 
dabar pagal Social Security 
Aktą yra bedarbių apdrau
da.

Algos. Tada krizio laiku 
naudojosi fabrikantai ir že
mino algą# dirbančių. Da
bar yra federalinis minimu
mas $1 į valandą. Taipgi 
darbininkų unijos, kurios 
nesileis krizio visą naštą 
suversti ant dirbančiųjų.

Senatvė. Tada nebuvo jo
kios pagalbos seniems pilie
čiams. Dabar pagal Social 
Security Aktą po senatvės 
pensija paeina nuo 65 me
tų. Toki yra pamatiniai 
skirtumai mūsų šalyje.

Reikalauja bilijonų 
doleriu užsieniui

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris n e 
vien reikalavo padidinti ka
rines išeigas Amerikoje, bet 
ir pagalbai talkininkų. Jis 
reikalauja, kad NATO na
riams būtų suteikta už $3,- 
1940,000,000 į metus pagal
bos. Vien Amerikos nau-' 
jausiais ginklais $1,800,-/ 
000,000 vertės, o kita suma 
pusiau-kariniams ir ekono
minio naudojimo reikmeni
mis bei paskolomis.

x - - --- --

Ką dabar jau darys 
Amerika Okinawoje
Tokio.— Laimėjimas kai

riųjų kandidato Kaneshi į 
Naha miesto majoro vietą, 
Okinawoje, pastato dieno- 
tvarkėn Amerikos jėgų iš- 
kraustymą. Jo oponentas 
dešinys socialistas Taira 
pralaimėjo. Japonijoje So
cialistų partijos vadas I. 
Asanuma pareiškė: “Jung
tinės Valstijos turi tuojau 
grąžinti Japonijai Okina
wa salą.” Didžiausias dien
raštis Tokio mieste “Asahi” 
rašo: “Jungtinės Valstijos 
turi skaitytis su Naha gy
ventojų valia. . Jeigu ne- 
siskaitys, tai Okinawa Azi
joje bus kitas ‘Kipro’ klau
simas.” \

9,000 mokslininku už 
a-bombų draudimų

Jungtinės Tautos. — Virš 
9,000 mokslininkų iš 43-jų 
šalių reikalauja uždrausti 
atominius ir hidrogeninius 
ginklus. Jie įteikė savo pe
ticiją šios organizacijos se
kretoriui Dag Hammarsk- 
joldui. Peticiją įteikė No
belio dovanos laimėtojas 
chemijos srityje Dr. Linus 
Pauling.

Mokslininkai reikalauja, 
kad būtų padarytas „ tarp
tautinis susitarimas ir už
drausta karo reikalams ato
miniai ir hidrogeniniai gin
klai. Jie reikalauja, kad 
jų bandymai būtų sulaikyti 
su gegužės mėnesiu šių me
tų.

Peticiją pasirašo pasauli
niai paskilbę mokslininkai 
Dr. L. Pauling, Max Born 
ir žymūs vokiečiai, B. Rus
sell ir kiti mokslininkai iš 
Anglijos, C. V. Roman iš 
Indijos, F. Joliot ir A. 
Schweitzer iš Francūzijos, 
N. Semenov iš Tarybų Są
jungos ir daugelio kitų ša
lių.,

jungtinių Valstijų pasi-

Dėl budžeto atsiliepė 
Maskvoje ir Pekine

Maskva. — Tarybinės val
džios organas “Izviestijos” 
rašo, kad prezidento Eisen- 
howerio reikalavimai dau
giau pinigų karo reikalams 
yra pasidavimas turčių po
litikai su Rockefellers prieš
akyje. Tai “karo, o ne tai
kos budžetas.” Pekine, Ki
nijos sostinėje prezidento 
pasiūlytą budžetą apibudi
no : “Tas dar kartą parodo, 
kad Amerika nori karo, o 
ne taikos.”

$160,000,000,000 
kariniam laivynui

Washingtonas. — Prezi
dentas reikalavo, kad į me
tus būtų paskirta $10,913,- 
000,000 kariniam laivynui. 
Dabar karinis laivynas turi 
864 laivus,, 10,000 karinių 
lėktuvų. Jame tarnauja 
805,000 vyrai ir dar mari
nų korpuse 175,000. Prezi
dentas reikalavo, kad prie
dui prie šių jėgų, kaipo “ci
vilių” reikalams, būtų skir
ta $160,000,000. Už tą sumą 
numato pastatyti 18 trans
porto laivų.

Kinijoje yra vadų 
tarpe gera vienybė

Hong Kon’g. — Iš Kinijos 
grįžo anglų korespondentas 
David Chipp ir kiti. Jie 
sako, kad Kinijos komunis
tų ir valdžios vadai yra vie
ningi. , Taipgi nėra jokių 
požymių, kad tarpe jų ir 
Tarybų Sąjungos vadų butų 
koki nors nesutikimai.. Jie 
pilnai įsitikinę, kad komu
nizmas laimės pasaulyje. 

rašo toki žymūs mokslinin
kai, kaip Tang-Dao Lee, C, 
N. Yang, Harold Urey,VW. 
P. Murphy, Max Theiler, 
Joseph Erlanger, Otto Loe
wi, Herman Muller, G. H. 
Whipple, Albert von Se- 
ent-Gyorgyj ir kiti; ‘ * i

Pagal šalis tai sekamas 
skaičius mokslininkų pasi
rašė: Iš Jungtinių valsti
jų 2,705; Anglijos — -304, 
Francūzijos—216, Tar. Są
jungos — 1,141, ir daug iš 
kitų šalių. Peticijoje tarpe 
kitko sako:

“Kiekvienas atominės 
bombos bandymas prideda 
ir praplečia radijo ^veiklos 
žalą visame pasaulyje, ken
kia žmonių sveikatai, mąs- 
tyui .. augant iems vai
kams ir visai ateities ge
neracijai.

“Mes kaip mokslininkai 
matome tą pavojų ir todėl 
persergstime ir tą žmonijos 
.žinojimui paskelbiame. Mes 
siūlome, kad tuojau būtų 
imtasi žygių ir padaryti 
tarptautiniai susitarimai, 
kurie uždraustų atominius 
ginklus ir jų bandymus.” 

Dar naujas tarybiniu 
mokslininkų išradimas
Maskva.—Tarybiniai che- 

mistai surado būdą iš natu- 
ralio gazo ir medžiagų pa
gaminti siūlą. Siūlas yra 
daug tvirtesnis už plieną. 
Numato, kad bus galima iš 
tos medžiagos gaminti dir-
žai industrijoje,* automobi
lių padangos ir daug kitų 
dalykų^

Francūzija žada jau 
mažint savo armiją
Paryžius. — Francūzyą 

kankina karinių jėgų našta 
ir ji negali finansiniai vers
tis. • Ypatingai jai daug at
sieina karai kolonijose. 
Dabar armijoj, be laivyno 
ir orlaivyno, Francūzija 
turėjo 1,100,000 vyrų. Pla
nuoja armijos kiekį mažin
ti ant 154,000 vyrų.

Leono Prūseikos 
sveikata susilpnėjo
Sausio 14 d. vakare iš Či

kagos buvo telefonu mums 
pranešta, kad Leono Piru- 
seik’os sveikata pašlijo į 
blogą pusę: ji labai susilp
nėjo. Ligonis nupuolė svo
ryje; tesveria tik apie 119 
svarų, ir vis menkėja.

Susidarė ir kitų komplika
cijų. Prie ligonio nuolat 
budi vienas ar du Prūseikos - 
artimieji.

Havana, Kuba. — Sukilė
liai atakavo valdškas jėgas 
ManzaniJo miestelio srityje. 
Sunaikino kelis tabako san
dėlius ir keturis arklius.
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BIUDŽETAS
NEMAŽA ŽMONIŲ nekreipia mažiausio dėmesio į 

tąr, ką vyriausybė sį.ūlo- Kongresui,. raginant jį ųžgįrti.. 
Nekreipdami dėmesio, tylėdami, žmonės patys save 
apsigauna.

Štai prezidentas siūlo Kongresui 1958-1959 metų biu
džetą. (Fiskaliniai - finansiniai metai Amerikoje prasi
deda su liepos 1 diena.) Prezidentas nori, kad Kongre
sas jo siūlymą užgintų. Ką gi prezidentas siūlo? Ko. 
jis nori ?

Prezidentas siūlo, kad sekamiems metams Kongre- 
sas užgintų $74 bilijonų dolerių biudžetą (oficialiai: $73.9 
bilijono). Iš tos sumos 64 procentus skirti apsigynimo, 
reikalams, vadinasi, kariniams reikalams.

Šių metų biudžetas buvo daug maž $72,800,000,000. 
Taigi sekamiems metams jis bus didesnis—didžiausias 
biudžetas, kokį kada ši šalis turėjo taikos metui '

74 doūlerių—astronomiška skaitlinė. . Ją turėtų su
dėti Amerikos žmonės taksų pavidalu.

Tie optimistai, kurie tikėjosi, kad jiems bus suma
žinti taksai už pajamas, dabar jau mato, kad. jie klydo. 
Taksų numažinimo nebus. Vadinasi,. darbo žmonių gy
venimo lygio pakėlimu nieks Washing tone nesirūpina. 
Viskam brangstant, jų gyvenimo lygis eis žemyn.

Nedarbas plečiasi. Tiesa, prezidentas sako, jog vis
kas pasitaisys—pasitaisys neužilgo,.. Bet ne* visi tuo tikį..

Kai kurie spėja, jog šalis turės lįsti į naujas skolas. 
Labai galimas daiktas.
Viskas žymiai pasitaisytų, jei būtų einama prie nu

siginklavimo, jei būtų tariamasi su Tarybų ’ Sąjunga, 
kaip Bulganinas siūlo.

Bet monopolistaLturčiai, kurie iš ginklavimosi gau
na milžiniškus pelnus, daro- viską, kad tokie pasitarimai 
neįvykktų. ■ ‘ . ’ ■

9^35 MOKŠŪ.NINKŲ BALSAS . ■ _
ŽYMUSIS AMERIKOS mokslininkąs,'Nobelio laure

atas ir Kalifornijos, Technologijos Instituto profesorius, 
Dr. Linus Paųiing parašė peticiją,^į kuria pasirašė 
0,235 žymūs pasaulio mokslininkai. Peticiją Dr. Pauling 
įteikė Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui Dag 
Hammarskjoldui.

Kas toji peticiją? Ką ji byloja?
Peticija reikalauja, kad būtų sulaikyti atominių 

bombų bandymai. Peticijoje sakoma, jog kiekvienos 
atominės bombos, eksplodavimo “dulkės” pasiskleidžia 
po visą pasaulį ir jos labai kenkia žmonių sveikatai..
I “Mes, mokslininkai,” sako peticija, “pasirašę že

miau, reikalaujame, kad būtų sudarytą tarptautinė su
tartis, tuojau uždrąųdžiant atominių bombų bandymus.”

Tarp pasirašiusiųjų yra daug 'Nobelio laureatų* 
iąrptautmiai žinomų. moksUhmkų.;/ ; ; ■

Iš viso po peticija pasirašė. mpk^Kninkai iš 44 šalių; 
apie trečdalis jų yra iš sociahstinių šąlių. Apie 2,700. 
amerikinių mokslininkų padėjo savų parašus, .1

Tai pirmas toks didelis, tęks. gąusųs mokslininkų 
Skaičius-bendrai pasisakė prieš ■ atominių, bombų ban
dymus!1 . ;

Tenka pažymėti, kad Dr. Linus Paulįng lahai uoliai 
darbuojasi, kad apsaugoji žmoniją hųe. ligų ir nelaimių, 
uždraud?iąnt atominių bombų bandymus;

Kadaise Amerikoj labai mažai buvo drąsuolių, ku- 
rle pasisakė prieš tuos bandymus,. Kadaise kiekvieną, 
kuris tokį žoaį ištarė, reakcininkai apšaukė, komunistu. 
Jį žiauriai, puolė.

Matome, kas šiandien darosi!1
Tenka pasveikinti mokslininkus už tokį žygį!

•” * ■ ' F*: . 1 ' i? '■ * -.»• * f * ’ ’ ; ■ “ . * ’ *'
■»■■■- ■■■>»; .r ■■■■■« ■ ,, i'^ ųij,.ų

Sako, turėjo sėkmingą vajų
KANADIšKIS Liaudies Balsas rašo:

•į ’> ^Liaudies Bąlso vajus jau užsibaigė; Neužilgo ma
tysime visas pasekmes. Bet ir dabar jau aišku, kąd 
vajus praėję labai pasekmingai. Gautą nemažai* naujų 
skaitytojų, gražiai atnaujintos sendš1 p^ėnųmeratoSj. taip
gi sukelta ^raži stirna finansinės parą^s.

“Visiems kurjė taįp gražiai darbavos
tės, taipgi vijsiėin& rėiteėjMis, kuriė taip gausiai pare- 
mėt, tanąm© nuoširdų ačiū., . ; 1 > ■

“Dabar mes kviečiame aktyviau; dalanti raitais. 
Juo daugiau bendradarbiausite, tuo bus .įdomesnis laik-

bų Sąjunga prfeiwte’lai^ą 
. vąMžiav Kyiem 

E ris įdėti prie išlaikymo tab 
os pasaulyje, /

1 Cocoa Beach, Fla. —b Pa
starasis “Atlas”'. ‘ raketos 
išŠovįmąs buvo\ suvėlintas

m ■' ■ ■ . » , - r ’

yąlandą laiko. Mechanikai 
būvn pamiršę; įdėti. “špilką” 
O)- • ?

Kafr as, Egiptas. — Tary
bų Sąjungos delęgącija su 
ambašaddrtumi Egipte Ki- 
siel'evu ' išskrido j prekybos 
reikaląfe į JemęnąL ''

T*W

2 pusi. Laisvi (Liberty) ’ * Ketvirh’i.d./ sausio’ UJ'<UL> 1958;

Ką matėme ir girdėjome 
Tarybų Lietuvoje

Rašo Juozas Lesevičius
(Tąsą)

; Akstiną, feet nieks jų ne-
■ verčia eiti į gvupipąs gyven- 
viėtes, jei kas to nenori. Tai 
pitūklauso nuo pačių kolū
kiečių noro. Jei j ją. nori, net 
ir naują gyvenamąjį nąmą 
s.tatydamasis gali statytis 
savo senoje sodyboje. Nieks 
nedraudžia. Ir dar yra to
kių, kurie taip statosi. Mes 
matėme. Bet daug jau yra 
kolūkiečių, kurie susi.sfatę 
arba statosi sau butus (me
dinius, ar mūrinius), grupi
nėse gyvenvietėse. Mes lan
kėmės, pas kai kuriuos iš jų. 
Jųjų, gyvenimas daug švie
sesnis,. gražesnis ir daug pa
togesnis. Nepalyginsi prie 
tų, kurie dar gyvena senose 
gus tose,

G gal paklausite,, ar yra 
galimybių jiems sueiti į 
grupines gyvenvietes, pasi
statyti naują namą? Taip, 
yra. Tarybinė Lietuvos vy
riausybė duoda jiems veltui 
sklypą žemės (ir jis vistiek 
nenustoja teisės turėti sau 
6.9 arų sklypą dirbamos že
mės), Taipgi duoda labai 
lengvomis sąlygomis ant 10 
metų paskolą. Turtingesnie
ji dar ir kolūkiai pagelbsti. 
Paskolą išmokėjimais gali 
ątmokėti pinigais, produk
tais ir, jei nori, bent dalį 
gali atidirbti darbadieniais.

Todėl daugiau susipratę 
kolūkiečiai pasinaudoja ši
tomis tarybinės valdžios tei
kiamomis lengvatomis, ke-. 
liasi į nuskirtas grupines 
gyvenvietes, pasistato sau 
naujus gražius namus, gy
vena daug gražiau, šviesiau 
ir patogiau ir kartu kuria 
dar gražesnį, laimingesnį 
gyvenimą.

(Čia noriu paaiškinti, ko 
daug kas klausia, kodėl da- 

| bar Lietuvoje vartoja žodį 
“ferma”? Ferma nepaeina 
nuo žodžio ūkis ir nėra pa
skolintas iš anglų kalbos 
nuo. žodžio, “farma” (farm). 
K^'ma yra lietuviškas žodis 
in reiškia tik vienų kurios 
specialios žemės ūkio šakos 
kolūkyje pavadinimą, kaip:, 
karvių ferma, paukščių fer
ma, įr tt.)

TARYBŲ LIETUVOS 
PRAMONĖ

Tarybų valdžios metais di
džiulį laimėjimą, pasiekė 
respublikos pramonė. Jos 
produkcija, palyginti s u 
prieškariniais metais, išau
go daugiau kaip septynis 
kartus. Sukurtos naujos 
pramonės šakos,, kurių bur
žuazijos valdymo metais

■ Lietuvoj e visai nebuvo. 
D a b a r Tarybų. Lietuvoje 

; gaminamos garo turbinos, 
metalo apdirbimo staklės, 
statomi žvejybiniai laivai, 
gaminami dviračiai, sudė
tingi matavimo prietaisai, 
elektrotechnikos prietaisai 
ir kt. Daugelis Lietuvos 
respublikos pramonės gami
nių dabar plačiai žinomi ne 
tik Tarybų Sąjungoje, bet 
ir tolimose užsienio valsty
bėse — Kinijoje, Indijoje, 
Urugvajuje ir kitur.

Lietuva sparčiai elektrifi- 
Ruoj’ama. Dabar joje jau pa
gaminama elektros energi
jos 12 kartų daugiau negu 
prieš karą. O. šio. penkme
čio pabaigoje^ tai: yra 1960 
metais, kai pradės veikti di-. 
ūmiausioji respublikoje Kau
no hidroelektrinė- ir kitos 
elektros stotys, respublikoje 
elektros gamyba padidės 
dar du kartū.

■ Mes. patys aplankėme ke
letą Lietuvos fabrikų, susi-, 
l^ažinome su jų gamyba, su 
darbininkų sąlygomis ir> su

jų gyvenimu. Kai kuriuos 
iš jų paminėsiu..

Šiauliuose mezgimo-triko- 
tažo fabrikas “Verpstas.” 
Per karą fabrikas buvo su* 
griautą^. Dabar jis atstaty-; 
tas, išplėstas ir 70 procentų 
m e c hanizuotas. “Verpsto” 
produkcija palyginti su 
1946 metais padidėjo kuone 
pusantro tūkstančio kartų. 
Per metus “Verpstas” išlei
džia pusę milijono vienetų 
trikotažo. Jei po karo fabri
ke buvo'tik 7 mezgimo ma
šinos, tai dabar jų yra 73.

Kas nius nustebino, tai 
kad “Verpstas” savo pro
dukcijos pavyzdžius, kurie 
ištiktųjų yra labai puikūs, 
ruošia pasaulinei pramonės 
parodai, kuri įvyks B rusely
je,. Belgijoje.

Mes taipgi Šiauliuose ap
lankėme dviračių ir odos iš- 
dirbystės fabrikus. Dvira
čių gamyklos įmonėje dirba 
1,400. Šis fabrikas susikū
rė tik po karo — 1950 me
tais. Į metus išleidžia virš 

: 170,000 dviračių. Fabrikas 
patenkina ne tik namų rin
ką, bet dar eksportuoja dvi
račius net į 23 pasaulio ša
lis, tame tarpe į Suomiją, 
Iraną, Pakistaną, Indonezi
ją ir kitas. O vaikų dvira
čius — net į Urugvajų.

Didysis respublikoje odos 
ir avalynės fabrikas - kom
binatas “Elnias” taipgi ver
tas dėmesio. Sugriauti per 
kąrą fabriko cechai (sky- 
riai-departmentai) ne tik 
atstatyti, bet ir kelis kartus 
išplėsti. Įrengta visa eile 
naujų cechų. Rekonstruoti 
chromo odų avalynės; cechai. 
Neperseniai paleisti į darbą 
juchtinės avalynės, odų su- 
piovim.o, štaųca.vimo ir gry
nai siutinės avalynės cechai.

Prieš karą fabrikas vos 
pagamindavo nuo 300 iki 
500/ porų į dieną. Dabar gi 
per parą, fabrikas pagami
na 8,000 porų batų.

Iš visų “Elnio” kombma- 
te dirbančių darbininkų, 70 
procentų sudaro moterys. Iš 
čia nesunku spręsti, kaip 
gerai mechanizuoti ir auto
matizuoti darbai. Kombina
to darbininkai per mėnesį 
vidutiniškai uždirba dau
giau kaip po 4,050 rublių. 
O prie odų skėlimo mašinos 
dirbantieji darbininkai per 
menesį gauna net iki 2,000 
rublių.

Pažymėtina tas, kad odos 
kombinato “Elnias” apie 
400 darbininkų turi pasi
statę nuosavus namus, yra 
5,0.00; kvadratinių metrų 
ploto, namas, kurį darbinin
kams pastatė valstybė, yra 
pagaliau 100-to vietų vaikų 
darželis, fabrike dirbančių 
darbininkų vaikams. Visiš
kai buvo baigiama statyti, 
kuomet mes lankėmės, dar 
32 butų namąs darbinin
kams. šiame name bus dar 
įrengtas ir vaikų lopšelis.

Čia tuo pačiu sykiu noriu, 
atkreipti dėmesį ir, pažymė
ti, kad Tarybų Lietuvoje vi
suose didesniuose miestuose, 
kaip Vilniuje, Kaune, Šiau
liuose, Klaipėdoje ir kitur, 
kur yra daugiau ir didelių 
fabrikų—arba valstybe sta
tė gyvenamus namus, arba 
d,notomis lengvomis sąlygo
mis patys darbininkai sta
tosi nuosavus namus arti 
prie fabriko, kuriame jie 
dirba. Tas. labai palengvi
na darbininkams: ne tik su
mažinti išlaidas, nuvažiavi
mui į darbą ir- atgal, bet ir- 
bendrai sutaupo daug laiko, 
važinėjimui ant kelio beisiu

ir tuojau tik po karo žmonės 
buvo likę veik be drabužių.- 
Turėjo tik pačius reikalin- ^ 
giausius kiekvienos dienos 
apsirengimui drabužius. Ir 
taip lygiai buvo ir su kitais > 
gyvenimo reikmenimis. Vi
sa tai atpildyti ima laiko. 
Mes atsimename gerai, kaip 
Kanadoje, tik po karo, nors 
čia karo laukas nieko nepa
liete, nieko nesunaikino, 
žmonių gyvenimas nebuvo 
taip nualintas, Kanados 
pramonė buvo jau išvystyta, 
pilna visokių žaliavų ir mi
neralinių resursų, o vistiek.' 
po karo per kelerius metus 
ar galėjai visko visada ir 
kiek tik ko norėjai gauti? 
Visi1 atsimename, kad ne.

statybą — Kauno hidroelek
trinės statybą ir didžiausią 
fabriką — Klaipėdos žvejy
binių laivų gamyklą, bet 
apie tai 'aš jau rašiau anks
čiau.

Taigi, kaip matote, Tary
bų Lietuvos pramonė smar
kiai auga, plečiasi. Spar
čiausiais žingsniais Lietu
vos pramonė prade j augti 
dabar, šeštojo penkmečio 
metais. Kuriamos naujos 

, statomos 
didelės modernios įmones. 
Jų tarpe viena didžiausių 
šalyje Grąžtų gamykla, Ka
sos aparatų, Metalo apdir
bimo staklių, prietaisų ir 
kitos įmonės.. Neseniai Vil
niuje pradėjo, dirbti didelis 
deguonies fabrikas ir verpi- Tai kaip mes galime tikė- 
mo-audimo kombinatas (žo
dis “kombinatas” reiškia leriais metais vėliau, Lietu- 

didelis šilko - pliušo kombi- įvairių gamybos šakų pra- 
natas, kuris, jau per parą menės įmonių susijungimą, 

apie penkiolika kai vienos įmonės produktai 
naudojami kaip žaliava, 
pusfabrikatis ar pagalbinė 
medžiaga kitai įmonei), 
Klaipėdoje ledų fabrikas, 
Alytuje siuvimo fabrikas ir 
kitos stambios pramonės 
įmonės, v

Apie tai, kaip išaugo Ta
rybų valdžios metais Lietu
vos pramonė, rodo tas-f ak
tas: vien Kauno miesto pra
monė pagamins tiek priduk- 
čijos, kiek jos. pagamindavo 
prieš karą visa Lietuvos' 
pramonė.

Dabar, man tenka girdėti 
žmones sakant: j-ei Lietuvos 
pramonė tąip auga ir jau 
net pralenkia prieškarinę 
produkciją, tai kodėl ten 
prekių, ypač apsirengimo, 
dar nėra pertekliaus, o kai 
kur dar yra ir trūkumų? 
Labai paprastai. Per karą

teikia s visus kitus patogu
mus.

Aplankėme ir Kaune ke
letą fabrikų ir iš jų bent 
vieną apibūdinsiu — “Kau
no, Audinius.” Fab r i k a s 
įkurtas dar 1939 m. Tačiau 
įmonė nors karo metais ir 
nebuvo sugriauta, bet vokie
čių fašistiniai okupantai iš
vežė Visus, įrengimus, jų 
tarpe 5,11; elektros motorų.. 
Nežiūrint padarytos, žalos, 
fabrikas žymiai - i 
Dabar jame pagamina 5 
kartus daugiau šilko audi
nių, negu prieš karą. Ir pro
dukcija dabar gaminama 
stipresnė, gražesnė, negu 
anksčiau. Per metus čia pa
gaminama 150 naujų rūšių 
šilko audinių. Be to, Kauno 
priemiesty j e V iii jampol ėję 
pokario metais pastatytas

išplėstas. pramonės šakos, n/v-» 1 -V-* EC rJirl/AlACI WAnrJAnYII/

tis, kad jau dabar, vos ke-

pagamina 
tūkstančių metrų pliušo ir 
šilko.

“Kauno Audinių” įmonės 
kai kurie aukštai kvalifi
kuoti darbininkai uždirba 
iki 1,500 ir 1,700 rublių per 
mėnesi. Vidutiniškai dar
bininkai čia per mėnesį už
dirba 850 rublių. Nuo 1947 
m. realusis fabriko darbi
ninkų uždarbis pakilo 25%. 
Darbininkų atostogoms 
praleisti, Nidoje statomi po
ilsio namai. Šalia to, įmonė
je rūpinamasi darbininkų 
kultūriniu gyvenimu. Čia 
yra choras, šokių rateliai, 
nemaža sportininkų. Taip
gi kurie nori, darbininkai 
nemokamai mokomi sveti
mų kalbų — anglų ir fr’an- 
cūzų.

Prie to, mes dar esame ap
lankę didžiausią Lietuvoje

va būtų visko .pilna? Tuo 
labiau, kada ir Lietuvos 
žmonės dabar pradėjo ge- f 
riau gyventi, visko daugiau 
perka.

Lietuva gi, mes žinome,, 
pirmiau pramonės veik ne
turėjo, mažai turėjo, žalia
vos, o dar mažiau arba, nie
ko iš mineralinių resursų,^ 
ir dabar jau norime, kad 
Lietuva būtų pasivijusi — 

;ko gero, ir, pralenkusi — A- 
meriką ar Kanadą/ Tai 
daugiau negu absurdas to 
norėti. •.

(Bus daugiau)

HARRIMANO planas
Albahy, N. Y. — Gųber- ’ 

na torius Harrimanas rūpi-, 
naši, nes valstijoje smar
kiai auga bedarbių kiekis. 
Jis reikalauja padidinti 
valstijos budžetą ant $67,- 
000,000, kad galima būtų 
imtis tūlų viešų darbų.

Praėjusių 1957 metų lapkričio 20—21 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos ketvirtojo šaukimo VII sesija.

Nuotraukoje: Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos septintosios sesijos posėdžių 
salėje.

Jonas Kaškaitis

MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo, kovingi keliai

Tie veidai taip širdingi, malonūs
Mirguliuoja—taip aiškiai matau...

Kalifornijos draugiški žmonės, 
Apie jus aš vis godžiai skaitau.

Talandzevičius.laisto žolynus,. ’
Levi.šauskas pataiso vamzdžius,

Levišauskienės sodas, gėlynas 
Prižiūrėtas gerai—nenudžius!

Draugų Bušių—Bučinskų sodyba:—
Klesti uogoSj daržovės ilgai!

Veidai, akys bičiuliškai žiba,— 
Aš dėkingai menu jus, draugui!

O Petravičių koks vaišingumas!
Šiluma Adelf inos akių!

Šurmulingų svetelių meilumas!
Vis tenai; apsigrįžęs lakiu...

Draugų Bernotų rūmai svetingi,.
Veikia pažangai draugė Ona!

L, M.. Peteršai irgi netingi
Su gausia laikraščiams dovana.

Mokslaveckų Įdomią šeimelę
Su. giliu sentimentu menu: 

Jų svetingi namai palei kelią—
Linksmumėlis dienelių anų!

Nei. Valaitienės vedamas choras
Skardžiai drožia žavingas dainas,!

Glosto veidą to vakaro oras
Smarkiai ploja sustoję svečiai!

Ten Leveekai, Marė, Jonas Pupiai, 
Druskis, Arminas, Kriščius tenai

Gaivalinga jaunuolių ten grupė—
.Pirmaeiliai, čia augę supai...

f 7 ‘

Pravartus čia su plunksna Alvinas, 
Balta gulbė jo Margarita,—

Ona, Ignas Levapai kabinas: 
Pagarbos pažanga jų verta.

A. Nikūnas muziejų dabina— 
Meno, mokslo gabiais kūriniais!'

Vis stebiu savamokslį žmogyną!
Kaip toli šis artistas nueis...

KSAVERA KĄROSIĘNĖ
Įstabi Ksavera Karosienė!

Jai profsąjungų rūpi dirva...
Q. veikli! Skuba kruta kas dieną':

Pramoga kokia—vis jai sava!1
Be Ksaveros ir Juozo. Karosų

Pramoga nė viena nepraeis:
Ten pats centras veiksminio patoso— 

Išlakioj a progreso keliais!..
Patvari, pastabi, kultūringa—

Kultūringo Baltrūno dukrai
Jaunos dvasios jai niekad nestinga!

Ęlasių kovai atstovė tikra!
Ta svetinga Karosų sodyba— 

Bumam zmo. ten plaka širdis!
Pagarba nuoširdi ten pakibo^— 

Jaį paminklą šauniai pastatys...
Ilgų metų! Tau veiklią rankutę 

Spaudžiu purtau širdingai nūnai!
Tau /dėkingi kovūnar sukrutę, 

Susipratę darbingi sūnai.
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JUOZAS BALTUŠIS.

PARDUOTOS VASAROS
(Tąsa)

Sudrebėjo čebatėlio žiedas, prasivė
rė.apatinė jo žiaunelė ir išleido bitę lais
vėn. Daug negaišuodama, palypėjo ši že
myn prie sekančio žiedo, vėl paspaudė 
kojom apatinę žiaunelę ir vėl nuniro au
liukam

— Taigi. . . — pakartojo Kazimieras, 
sekdamas akimis bitės triūsą.

Išėjo iA trobos nusiverkusi senė. Sėda 
šalia sūnaus.

—r Kas gi dabar bus, Kazimievėli, vai
keli? — sutirteno jos apatinė lūpa. —Ši
tą neprietelka jau ir trobą u^kėtė, ka- 
maron mane grūda. *

— Ko norėjom, tą ir gavom.
— Jau tu. pasakysi, vaikeli! Ar tai mes 

šitos kvakšės norėjom, neduok pone 
šventas? Jau pasakysi tu, kaip peiliu 
per širdį..

— O ko gi, motut? Salyčia jums blo
ga buyo, iš tolo kratėtės visi kaip nuo. 
maJ?o kokio. . . Tai ko dabar?

— Kokia Salyčia?
— Ta pati, motut. Kiek kartų bau- 

d.žiausi parvesti į marčias, ar įsileidot? 
Nė prie vartų! Negyvai užgainiojot ma
ne su tuo Žeguliu piršliais: paduok jums 
.su kraičiu, paduok ratuotą, paduok šio- 
’kią, paduok anokią. . . štai ir turit da
bar: Damulytė ant galvos užsėdo! Tai ko 
motutė dar dejuoji? Ko norėjai, tą ir 
gavai.

— Kalbi ne kaip sūnus, kaip.- nepriete
lius kalbi. Ar tai aš nenorėjau Salyčios? 
Dėl manęs, kurią pasidabojai, tą ir vesk 
prie altoriaus. Tik pats gi žinai: Pelik- 
siukas, amžiną atilsį, nenorėjo bet ko
kios, jisai gi rėdė visus, namus. O aš. . . 
aš ką gi galėjau? Tėtelio valia visur bu
vo.

—Tėtelis, tėtelis! Kai tėtelio nebėr gy
vo, kai įspirt užpakalin jums nebegali,, 
tai dabar visus šunis ant tėtelio kariat. 
Tėtelis buvo toks, tėtelis anoks, visus 
kniovė, visus spaudė. O kurgi motutė bu
vai? Ko gi pati žiūrėjai? Kur visi jūs 
b&vot? Taip jau nieko nebegalėjai nei 
tu, nei Saliamutė ?!

— Aš pas tave kaip žmogų, o tu man 
šitaip>, vaikeli? — pravirko, senoji. -į 
Ieškok dabar vakarykštės dienos! Kur aš 
buvau, ko žiūrėjau? Pagailėtum bent 
mano senos galvos, vaikeli.. Pražilau, su- 

%enau bedrebėdama už visus prieš tėvą, 
amžiną jam atilsį, visą gyvenimėlį bijo
jau jo kaip ugnies.

— Motutė bijojai, Saliamutė bijojo, 
Poviliokas bijojo, aš bijojau. Visi geri! 
O Juoziokas, matai, nebijojo., Juoziokas 
tylėjo. Matė, kad tėvas jau pablūdęs, 
kad liežuviu čia nieko neišmalsi, ir tylė
jo, laukė. If sulaukė dabar, pasidarė, 
kaip jam reikia. Patylėjo, o dabar — po
nas. nė nepridėsi prie mūsų, prie durnių!

— Koks jis tau ponas?! — įniršo se
noji. —t Po tėvo — aš namų galva! 
/— Kad galva, tai ko raudi dabar?

Senė nutylėjo^
—Nulenksi motutė šitą savo galvą 

Pamulei ir dar labai žemai nulenksi. 
Pašokdins ji dar mus visus!

'— Aš ją laukan išvarysiu!
-r- O? kai bylą užves dėl vaiko ? Šlovin- 

sies tada po visą parapiją, kaitinsi akis 
prieš gimines?

Senoji tylėjo.
* — O aš dirbau, kaip juodas jautis dir
bau, — vėl prašneko. Kazimieras. — Pik
liau samdinio, pikčiau kumečio dvare, 
kaip zimagoras koks; O ką turiu? Kas 
man liko dabar, motut? Ko gi tu tyli?

— Ar tai aš žinau? Nesuės gi mūsų ši
ta bezliepyčia. Gal pasispausim kaip, gal 
pareisim visi vienuos namuos?

— Ir prisiimsim Juozioką sau ant gąk 
vos? Kad jis čia vienas šokdintų visus, 
vietoj; tėvoko ėstų ir graužtų?

— Tai kaip tu nori? Jeigu tau labai 
veikia Salyčios, be jos jau tu nebegali, 
tai parsivesk, palaiminsiu.

— Kurgi aš dabar parsivesiu? Dvi 
marčias prie vieno duonkubilio? !:

Patylėjo Kazimieras, žvilgterėjo į mo
tiną, tvirtai pranešė:

;— Skaldytis reikia.
- Senė krūptelėjo ir net persižegnojo.

— Ąr iš galvos išsikraustei, vaikeli, ar 
tave pikta dvasia apsėdo! Ir kaip liežu
vis apsiverčia Šitokiai šventvagystei?! 
Ar tu imk patsai viršaut, ai' tu many
kis .kitaip, o skaldytis neleisiu, girdi? 
Tik pradėk su skaldymais, su dalijimui-’ 

t^i, tai ne tik namų, savo kaulelių nebe- 
. ottranKidsi !’

; KazJweras vėl patylėjo,

■— O gal jų nė nebuvo, motut? Gal mes 
niekad neturėjo namų?

. Senoji išvertė akis, be žado spoksojo į 
Kazimierą, nesurasdama, kokį žodį da
bar pasakyti.

O kol ji šitaip spoksojo, pokštelėjo 
priemenės durys, iššoko kieman rėkda
ma Saliamutė: raudona kaip burokas, 
plaukai išdrakanotį į visas puses, veidas 
suraižytas, iškruvintas. O paskui ją — 
Damulė.

— Ne tu ponia, aš ponia, — pasakė 
Damulė, sustojusi prie slenksčio ir mėš
lungiškai krypčiodama galvą vienon pu
sėn. — Mano Juoziokas^ neliesk Juozio- 
ko. . .

— Motut!’ Ar matai, motut? —žvygau
dama raudojo Saliamutė. — Ji ne tik 
gyvent, ji muštis lenda! Matai, kaip 
sudraskė mane, katė laukinė, motut, ar 
matai?

• Neliesk Juozioko, — vėl sukrypčio- 
jo galvą Damulė,

Kieman išėjo ir Poviliokas. Juokėsi 
kuo linksmiausiai, siundė Damulę prieš 
Saliamutę:

— Duok jai, ko lenda prie svetimų 
vyrų!x

— Pats duok, — sušvebleno Damulė 
daugiau patenkinta negu pikta.

— Kas gi čia pasidarė? — paklausė se
noji.

— Tąigi Saliomėja puęlė Juozioką 
mušt, — Juokėsi Poviliokas, — na, o Da
mulė, nebūtų kvaila, gina savo mylimiau- 
siąjį. Ok, būtum tu mačiusi, cha, cha, 
cha! — vėl pratrūko jis juokais.

— Prasidėjo! — pasakė Kazimieras.
Skilo namai. Damulė su Juoztoku kaip 

įėjo trobon, tai ne tik nebeišėjo, bet dar 
nutraukė nuo karties senosios skarą, Sa- 
liamutės sijonus, metė viską lauk, valė 
sau gyventi vietą.

— Man svetimo nereikia, — švebleno 
Damulė.

O, Juoziokas tik pritarinėjo jai:
— Ko turim — savo turim, o ko netu

rim, tai dar turėsim.
Senoji su Saliamutė persikraustė sek

lyčion, spaudėsi vienoj lovoj. Susinešė 
ten IX drabužius, ir klumpes, ir visą lobį 
iš užkupario. Net raugalo statinėlę įsiri
to — kad viskas jau prie vietos. Trobon 
ėjo tiktai rytais, kai reikėjo kurti kros
nį. Damulė įsileisdavo be žodžių, bet se
nė iš pradžių pati spyrėsi, purkštavo. 
Tiktai ką gi darysi, kad valgė dar visi 
prie vieno stalo, vienu pavilgu viralą da
rė. Nusileido marčiai — bezliepyčiai. Ry
tais kūrė ugnį, sutaisinėjo ir kaitė puo
dus, kepė raguolius, grūdo bulvinį pada
žą. Marti, bezliepyčia, neatstojamai se
kiojo iš paskos, vis graibstė ūošvelę už 
rankų, mokė išminties:

— Nešliuksėk taip daug pieno, ne grio
vy pasemtas. Vėl lašinių pusę palties su
kišai padažau! Pariogsos šeimyna ir 
taip, nenunoks. . .

— Kad taip jau valgio sau pagailėt, tai 
kam čia žmogus ir begyveni? Ir kur tu 
mačiusi šitaip?! piktinosi senoji.

— Ne Velykos, ne Kalėdos dešras rai
tyti.

— Dešros ne dešros, o kąsneliu kitu 
pasiguosti reikia. Pas mus visada šitaip 
būdavo: per kraštus neliejom, bet ir 
burnon pakliūdavo.

— Dabar bus šitaip, — švebleno Da
mulė.

— Jau aš nebežinau, — jaudinosi seno
ji. — Ubagai mes kokie, ar ką?!

— Ubagai valgo sau, mes sau.
Senė tik kėtojo rankas ir spjaudėsi, 

bet priešintis marčiai nesiėmė. Prie sta
lo susėsdavo visi tylūs, nukabinę nosis. 
Ir buvo ko! Barščiai ant stalo pasidarė 
žilį,, tiesiog dangų rodė. Blynai sukežę, 
suzmekę, nė žymės putnumo, dažinys be 

.skilandžio, ’ kur-ne-kur taukų pertrauk
tas, o daugiau vis vandeniu; vandeniu. .. 
Taip ir krato šalin, nesiima į dantis. O 
Damulė dar pagrasino:

— Blynų kasdien nereikia, ne šiena
pjūtė, ne rugiapiūtė. Barščių užsrėbei, 
dievą pagarbinai, eik dirbt.
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Kazimieras keikėsi pro dantis, Sąlįa- 
mutė žyiegčiojo ir šąukė, o Damulė darė 
savo, mažai u\ tekalbėdama, nieko neaiš
kindama. Pamačiusi manę pusryčiau
jant, jau pirmąją dieną pasakė:

— Piemenio, nereikia prie stalou
Senė buvo, bešokanti, į akis:
— Kaip gyva neskyriau samdinio nuo! 

šeimynos ir dabar neskirsiu !
— Aš atskirsiu, — nuramino, ją. Da

mulė.. ■ ' '
(Ęus daugiau)

CHICAGOS ŽINIOS CLEVELAND© ŽINIOS
Palaidotas X Dočkus

Sausio 6 d. vėl buvo su-, 
piltas naujas kapas Liet. 
Tautinėse kapinėse tauraus 
lietuvio, nuoširdaus pažan
giečio, Justino Dočkaus.

Skaudu ir neapsakomai 
jauti širdies jaudinimąsi 
daly vau j ant laidotuvėse 
žmogaus, kuris tiek daug 
prisidėjo su darbais kūri
mui naujo, geresnio ir švie
sesnio rytojaus. Matai ir 
jauti, kad dar mažai jis pa
juto tos šviesesnės saulutes 
spindulėlių, o jau turėjo už
merkti akis ir ant visados 
atsiskirti nuo savo taip kil- 
niai mylėtos šeimos ir idė
jos' draugų, su kuriais visą 
gyvenimą taip, draugiškai 
praleido.

Dar prieš 10 vai. ryto jau 
buvo pilna A. Vance kop
lyčia palydovų ir šiaip atė
jusių žmonių pasakyti pas
kutinį sudiev buvusiam 
draugui, kaimynui bei. pa
žįstamam Justinui Dočkui.

Visų mylima dainininkė 
Estelle Bogden sugiedojo 
kelias, liūdesio giesmes, 
“Vilnies” administratorius 
J. Pauliukas pasakė išsamią 
ir atitinkamą kalbą, nuro
dydamas velionio pergyve
nimus, atliktus ir dar ne
atliktus darbus.

Į kapines palydėjo labai 
daug palydovų. Tai tikrai 
retai mes matome tokias 
skaitlingas laidotuves.

Kapinėse vėl kalbėjo drg. 
J. Pauliukas. Jis varde šei
mos užkvietė visus palydo
vus į Bruzgulienės salę, 
kur visų laukė paruošti už
kandžiai. čia Irgi daug su
sirinko ir visi buvo tinka
mai pavaišinti ir išreikšta 
šeimos nuoširdi padėka už 
dalyvavimą laidotuvėse.

Taip'ir baigėsi to tauraus 
lietuvio ir nuoširdaus pa
žangiečio paskutinė kelionė.. 
Bet kas svarbu, tai jo idėja, 
atlikti darbai.. / Jie paliks 
gyvi gyvųjų tarpe, jo kil
nią atmintį ilgai minėsime 
ir gerbsime už tiek daug 
kilnių darbų atlikimą jo gy
venimo laikotarpyje.

Tebūna jo atmintis neuž
miršta nė vieno gero lietu
vio, pažangaus žmogaus, 
dėl ko jis aukojo visą savo 
gyvenimą ir jėgas.

Gili užuojauta šeimai jų 
liūdesio valandose.

š—kas

Juodindami kitą, patys 
susitepė

Kai kam, nepatiko mano, 
aprašymais apj# Dr. P. Ąnce- 
vičiaus paskaitos įvykius,, kad 
net turėj.o griebtis biblijęs ir 
ieškoti- kaip, ‘'svietas” atsira
do ir kaip Abraomas pagim
dė Izaoką, o. tas pagimdė Jo
kūbą, ans Dovydą ir t.t. Būk 
aš rašiau netiesą,, kad vienus 
išmetus, kiti triukšmavo. Na 
ir “Naujienu,”’ Nr. 5 iš sausio. 
7 d., 1958 m., Buvęs rašo: 
“Tikrumoje buvo, kad triukš
mavo vienui vienas girtutėlis 
“fašistas” ir jis kelis kartus 
buvo pirma pačių susirinku
sių, išvestas laukan,, pagaliau 
dyicjų| policįninkų, kurie vy
ruką, tiesa, labai mandagiai 
išvedė”.

Taigi, čia. nereikia biblijos, 
o tik perskaitykite, ką Buvęs 
rašė * “Naujienų” Nr. 3,02 
1957 m. gruodžio 24 d.: “Bo
ja būta ir organizuotų ar pa
laidų pastangų paskaitą su
trukdyti ar bent triukšmą su
kelti. Pradžioje iš. “galior- 
kos” pasigirdo visas efroras 
rėkavimų, bet kai vi$ą vaidy
bą pasiėmė įvięųas girtutėlis, 
plaukais apsitaršęs jaunas Vy
tukas, kiti saimatiudamiesi 
tokio “fiurerio,” būti vądQr. 
vau jam i; nuščiuvo ir laikės 
tvarkingai”. (Atrodo, kad ne
reikėjo nei policijos,; o tikru
mo j ę buvo pašauktas ir savi

ninkas Malioris ir tas triukš
mo- negalėjo sustabdyti ir rei
kėjo šaukti policiją.)

Taigi tas pats Buvęs veno
je vietoje rašo, kad vienas 
triukšmavo, o kitoj vietoj, 
kad iš galiorkos pasigirdo vi
sas choras šūkavimų. Tai iš 
tikrųjų yra bloga su jo klau
sa, kad tas pats dalykas dve
jopai girdisi. O ir regėjimas 
dar prastesnis ■ už mano, nes 
jis matė galiorką, kurios toje 
mažoje salėje visa nęra, o ne
matė policijos, kol aš apie tai 
neparašiau. Kad šauksmų bu
vo visokių ir per triukšmą ne
visus buvo galima girdėti, tai 
tiesa, aš paminėjau tuos., ku
rios girdėjau, matyt ir Buvęs 
ne viską girdėjo, nes tik apie 
vieną parašė.

Išeidami iš , paskaitų visi 
galėjo matyti, kad prie L. 
Auditorijos stovėjo du polici
jos vežimai, o policininkai su
kinėjosi koridoriuose, svetai
nėje ir užeigoje.

Toliau Buvęs rašo, kad Gu
delis jokių mokinių neturėjo 
ir kad jis jokioj Andrulio pa
skaitoje nėra buvęs. Na, jeigu 
'Gudelis būtų neturėjęs moki- 
nių-pasekėjų, tai kaip jis vie
nas būtų galėjęs užvaldyti 
Andrulio prakalbas ir ten 
pirmininkauti ir dar gi priim
ti kelias rezoliucijas, kurias 
turėjo pasigaminę.

Taigi, jeigu Gudelis ir 
“Naujienų” redaktorius tai 
pamiršo, tai neieškokite bibli
joje, nes biblija parašyta 
daug anksčiau pirm Andrulio 
prakalbų. Paimkite tų laikų 
“Naujienas”, “S a n d a r ą", 
“Draugą” arba “Vilnį” ir tik
rai surasite, kad prakalbos 
buvo ne “Vilnies” svetainėje, 
kaip ginčija “Naujienų“ ap
žvalgininkas, bet L. Auditori
joj, ir kad pirmininkavo Gu
delis. Taigi, suradę nusimaz
gokite rankas, kurias sutepėt 
mane bejuodindami.

—Dan Yla

Detroit, Mich.
ATYDA DETROITO IR 

HAMTRAMCKO KLIUBO
NARIAMS A

Suvienijimui abiejų kliu- 
bų į vienąx Komisijos abiejų 
Kliubų turėjo susirinkimą 
ir po apsvarstymo visokių 
punktų dėl vienybės reikalo, 
nutarė vienbalsiai sušaukt 
abiejų Kliubų narių susirin
kimą, kad. apsvarstyt ir pri
imt ar atmest komisijos re
komenduojamus patvarky
mus vienybės klausime.

Tad šiuomi pranešu abie
jų Kliubų nariams., kad 
abiejų Kliubų narių bend
ras susirinkimas įvyks Su- 
batoje, SaU.sio-January 18 
d. 1958 im, svetainėje His- 
pano.-Unidos (buvusioje lie
tuvių svetainėje) ant 25th 
Street ir Vernor Highway.. 
Pradžia 1 vai. po pietų.

Mes ne juokais einame 
prie Kliubų suvienijimo. 
Mes norime, kad nariai ap
svarstytų ir nutartų ko
misijos proponuojamus pa
tvarkymus. -

Mes, Komisija, negalime- 
vykdyt gy veniman jokių 
patvarkymų dėl vienybės 
be didžiumos narių sutiki
mo. Todėl ir yra šaukia
mas visų narių susirinki
mas. Nepamirškite: susi
rinkimas bus šeštadienį 
(Subatoj), January 18 d. 
1958, Lietuvių buvusioje 
svetainėje. Visi nariai pri
valo dalyvauti.

St Masyte-,.
„■ Komisijos sekretorė

Pekinas. — Kinija į pen
kerius metus pakėlė trąšų 
gamybą nuo 200,000 . iki 
750,000 tonų. Į sekamus 
penkerius metus nori pa
kelti iki 6,000,000 tonų.

VIENAS Iš 8-niu KALTINA
MŲJŲ JAU IšLIUOSUOTAS;

Kaltintojai neturėjo jokių 
įrodymų, kad Edward J. Cha
ka būtų buvęs nors kuomi pra
sikaltęs prieš Taft-Hartley įs
tatymą. nei prieš J. V. valdžią.

Jie buvo pasikėsinę primes
ti Chakąi 3 kąltin'imus: vieną, 
kad apie sausio mėnesį, 1952 
metus, James West panaudojęs 
Edward J. Chaką slaptu pa- 
si imtiniu perdavimui jo komu
nistinių direktyvų (paliepimų) 
Fred’ūi ir Marie Reed Hau-? 
gams. Kada teisėjas, Taul C. 
Weick, iš kaltintojų, pareikalar 
vo, kad, jie, sulyg Aukščiausio 
Teismo nuosprendžių; Jancks 
byloje, raštu priduotų tas in
strukcijas, kurios buvo siunti
nėjamuos .Haugamp, kaltintojai, 
vietoje išpildyti teisėjo, .parei
kalavimą,, iškėlė visai , kitą 
kaltinimą: būk James West 
pirkęs automobilių, o Chaka iš
rinkęs jį į>as Central Chevrolet 
Ine. Kam, tas automobilius 
pirktas, nepasakė. , .

Teismui atsidarius 1958 me
dų sausio 6 d.; dilstrikto proku
roras Summer Canary pranešė 
teismui, kad kaltinimai prieš 
Edward Chaką nėra pakanka
mai įrodomi, ir pareikalavo 
teisėjo, kad jis' paliuosuotų 
Chaką. Teisėjas išpildė proku

roro paliepimą, Atrodo, kad iš 
.teisdarystės. tik juokai daromi. 
, Kitų 7.-nių kaltinamųjų ad
vokatai įrodinėja, kaip jų 
klientams yra mėginama pri
mesti nepamatuoti kaltinimai. 
Advokatas Stephen M. Yoųng, 
kuris gina Marie Reed ir. Fred, 
Haugus, sakė teismui, kad juo
du nebuvo Komunistą partijos 
nariais jau per tam tikrą peri- 
jodą prieš pildymą ne-komu- 
nistinių afidevitų. Young pri
pažino, kad jo klientai pasira
šė ' po dąug ne-komųnistinių 
afidevitų, kurie yra , suminėti 
jų skunde. Vienok jie nebuvo 
falšyvi todėl, kad Raugai nebu
vo komunistais, kada jie- pasi-. 
rašė. . ‘J

James West advokatas Ches
ter K. Gillespie sakė, kad jo 
klientas yra buvęs įvąįrių uni
jų narių* bet ne viršininku. To
liau Gillespie sakė,, kad West 
vieną kartą buyo, pareigūnas 
Jaunų Komunistų Lygos if va
liau buvo pareigūnas Komunis
tu Partijos Ohio valstijoje,

Taipgi . ir kitų kaltinamųjų 
advokatai įrodinėjo teismui, 
kad jų kaltinimai nėra pama
tuoti. ;L,

šiuos žodžius rašant jau pra
sidėjo apmokamų informerįų 
“liudijimai”. - >.

J. N. S.

J

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

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

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

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi širdies ru-. 
muose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi 449. psl, kainą 
$4.00. ’

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuviu gyvenimo knygą) sako: VK 
manę skaitydama^ matyki lietuviu, ^tąutos tręčĮosios dalies darbus, 
vargu, kančias, nuopelnus, kultūrą, ir- tautinį išlikimą. 652 pusi., 
kieti viršeliai,, kąina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK UŽ $5.00! Ęet kas nori tįk 1 ar 2, ar 3 
knygų, tai už 1 tik $2.00, už 3 tik $4.00. Persiuntimo kaštus ap
mokame. Rašykite:

DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. Halsted St., ChicagaS, III.

f;u. n'.i'i'.i'v" w .ty'W^m.ra'win " 11 ■,į■ 1 A?, j . ',?*»

3 pusi. Laisve (Liberty) Ketvhftąd., ąąuąm. (J,an.). ię4



t

Philadelphia^ Pa. Norwood, Mass.
Ir vėl nušvilpė, nubaųbė 

senuosius motus. Man atrodo, 
Lad ir taip jie greit prabėgo, 
nesuspėjom nei susieiti, nei 
pasikalbėti su daugeliu senos 
pažinties prietelių, veikėju, 
pažangos rėmėjų. O jau pra
nešinėti i mūsų dienrašti no
li uriuos Įvykius iš mūsų did
miesčio visai pamiršta, ar ne
suspėta...

verždavosi per spėką i virš1-, 
ninkus. Dabar, kaip kur pirk 
iš bent kur, ar uždaryk drau
giją. Tiesa, ir iš valdžios pu
sės draugijos labai slegiamos 
su visokiais aptaksavimais. ir 
formalumais, šiandien klube' 
lių-draugijūlių viršininkai tu
ri būti gerai prasilavinę, ki
taip tai advokatą turėk sale.

Senas Kliubietis

Kaip mes sutikom naujus 
metus

Per kalėdų šventes, kuomet 
\isur ėjo didžiausias subruz
dimas dėl “Jėzusėlio gimi
mo”, čia Įvyko didžiausias 
susirūpinimas ir nerimas dėl 
sekamo įvykio:

Ant Ketvirtos ir Wafton 
gatvių, prie lietuviškos Šven
to Kazimiero klebonijos durų 
buvo rastas naujagimis gyvas, 
verkiantis kūdikis. Oras buvo 
šaltas,$ kūdikis Įvyniotas Į šil
tas drapanėles, Įkištas į po
pierini maišą ir įdėta bonku- 
tė pieno.

Sakytum, kad stebuklas, 
kūdikis verkė, nebuvo neij 
jaučio nei asilo, neigi trijų 
karalių. Moteriškė, ėjusi gat
ve, suįdominta verksmo, pasi
beldė i kleboniją, kad išaiš
kinti atradimą. Nustebo ku
nigai, nematydami jokių ste
buklingų ženklų, apie kokius 
jie pasakoja iš Betliejaus 
stainelės laikų, šaukėsi poli
cijos, kurt vėliau išaiškino, 
kad kūdikis gali būti bent po
ros mėnesių ir ne ligoninėje 
gimdytas. O kas jo tėvelis ir 
motinėlėj ir po šiai dienai 
mistika, tik spėliokit.

—r--------
Po naujų metų mūsų drau

gijos laiko metinius susirinki
mus. Renka valdybas, patei
kia metines apyvartos pinigi
nes apyskaitas, paskiau visur 
kalba, diskusuoja, kuri drau
gija pralenkė kitą draugiją 
su didesniu nedateklium.

Šiais metais, kaip Ir perei
tais, rodosi, yra didžiausių 
nedateklių turėjęs tai Lietu
vių Tautiškas Pagelbinis Klu
bas. Jo nedateklius virš de- 
šinits su puse tūkstančių dol. 
per metus. Draugystė nariais 
dabar skaitlinga, o kadaise 
buvusi pažangi, senokai pasu
ko gaires prieš pažangą. Da
bar galvosūkis, kaip išrengti 
bankroto. K

Antra didžiausia pašaipi
us, tai šiaurinės Dalies Lie
tuvių Republikonų Susivieni
jimas. Jo nariai nėra apkrau
ti nepaprastais 1 mokesčiais, 
bet jau netoli pusė jų nemo
ka jokių duoklių. Kaip tik su
laukia 65 metų amžiaus, tai 
ir garbės narys. Jų pašalpa 
kaip kam veik amžina. Me
tus gali sirgti viena liga, gau
si pašalpą už $9 dolerių meti
nę mokestį per 6 mėnesius po 
12 dol. ir per 6 mėn.’po 6 do
lerius. Paskiau, kiek turėsi 
skirtingų ligų, tai irgi gausi 
pašalpą kaip pirmiau.

Pereitais metais turtas ne- 
nupuolė. Įrengė didelį, puikų

So. Boston, Mass.
Naujosios Anglijos 
Laisves skaitytojų 
konferencija

Visiems Laisvės skaityto
jams jau yra žinoma, kad 
mūsų dienraštis turės ap
leisti dabartinę vietą ir su
siieškoti naują; taipgi, kad 
manoma pakeisti ir jo išlei
dimą. Manau, jog kuone! 
pusė Laisvės skaitytojų gy
vena Naujojoje Anglijoje, 
tai dabar kaip tik bus pro
ga visiems skaitytojams 
šiuo reikalu- tarti savo žodį.

Sausio 19 dieną, 1 vai. po
piet, LLD 2-ra kuopa ren- 
g i a banketą dienraščio 
paramai. Tai ve, auksinė 
proga suvažiuoti kolonijij 
veikėjams ir skaitytojams. 
Skaniai pavaišina, — o, ne
reikia nė aiškinti, south- 
bostometės visuomet ska
niais valgiais pavaišina, — 
po banketo, turėdami gra
žaus laiko, mes galėsime ir 
konferenciją dienraščio 
klausimu.

Iš Laisvės įstaigos ir ben
dradarbių pasisakymų susi
daro ve kiek nuomonių: 
viena, palikti Laisvę dien
raščiu; antra, leisti dukart 
į savaitę; trečia, leisti Lais
vę savaitraščiu; ir ketvirta, 
Laisvę suvienyti su Vilni
mi.

Nėra abeonės, kad dau
gelis skaitytojų norėtų pa
reikšti savo nuomonę, liet 
negi nuvažiuos į šėrininkų 
suvažiavimą ir išsireikš, o 
čia kaip sykis tą galės pa
daryti ir jų nuomonės tilps 
dienraštyj prieš suvažiavi
mą. Bus pasitenkinę skai
tytojai ir šėrininkų suva
žiavime bus žinoma, ką 
Naujosios Anglijos skaity
tojai mano.

Taigi, vis.i Laisvės skai
tytojai būkite Laisvės tra
diciniame bankete, kuriame 
pilnai prisivalgysite, pareik- 
šite savo nuomones ir sma
giai laiką praleisite.

Pasimatysime sausio 19 
d., 1 vai., 318 Broadway, 

/South Bostone.
Jaunutis

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai.

namą ant 2530 N. 4th St. Bet 
šiemet čia įvyko pakeitimų 
valdyboje. Jų labai darbštus 
ir sumanus pirmininkas Povi
las Plungis pasitraukė iš pir- 
mininkystės. Per virš dešimt 
metų jis daug dirbo, viską 
tvarkė, jo įdėlis į draugiją 
yra didžiausios vertės. Jau
čiasi pavargęs, ir jokie prašy
mai tarnauti dar ilgiau šį sy
kį nepaveikė į jį. Todėl į 
pirmininko vietą likqsi išrink
tas buvęs vice - pirmininkas, 
Edis Venskus, o į vice- pirmi
ninką ~ J. Lokus (Aleksie
jus). Užrašų sekretorium J. 
Adams (Adomaitis), gaspa- 

'dorium J. Lankelis. Visi jau
ni, čia augę, kalba lietuviškai 
gražiai.. Linkėtina, kad nepa
tingėtų darbuotis draugystės 
gerovei. O nuo viršininkų 
darbštumo, sumanumo labai 
daug priklauso ir 'finansų ki
limas ar puolimas. •- •

Kas čia visur pastebima, 
tai sunkumas gauti bent ką 
tinkamą, ,kad apsiimtų pa
tarnauti draugijai užijnant 
komitetuose vietas. Kadaise

Keliom dienom, prieš nau
jus metus užėjau pas Leoną 
ir Moncę Trakimą v i č i u s. 
Draugė Trakimavičienė pa
reiškė man, girdi, žinai, kati 
mano Levukas ir tu, įsu pas
kutine diena gruodžio išei
nate jau ant penšin, tai aš 
nusitariau padaryti jums pa
re laike naujų metų sutikimo. 
Aš, girdi, iškepiau jums kala
kutą, jūs pasirūpinkit gėrimą. 
Vieta suėjimui turi būti pas 
tave stuboj.

Aš su jos planais sutikau. 
Nusitarėm. pakviesti artimus 
draugus ir drangos, bet, žino
ma, stuboj maža 'vieta. ; ;

Na ir štai gruodžio 31 d. 
vakare draugė TraĮdmayięic- 
nė pribūna pas mane su kep
ta /turke, kugeliais ir kitoniš
kų valgių gėrybėmis. S. Bud- 
icvičienė — su dideliu pyra
gu ; N. Grybienė — keiką su 
užrašu ant viršaus: “Retire
ment”. N-a, ii- aštuntą ' valan
dą turėjom puikią vakarienę. 
Tiktai gaila, kad ne visi drau
gai atsilankė, 1 kurie buvo 
kviečiami.

Besilinksminant sulaukėm 
ir 12 valandos. Palinkėjus vie
ni kitiems laimingų ■' naujų 
metų, ' buvo prisiminta ir 
svarbesni reikalai, tai yra Le
ono Prūseikos liga ir dienraš
čio Laisvės dalininkų suvažia
vimas.Na, ir čia ant vietos 
šiam svarbiam tikslui buvo 
sudėta $68

Kadangi draugė Trakimavi
čienė paaukojo visas savo iš
laidas už valgį, o M. Uždavi
nys už gėrimą, N. Grybienė 
vž keiką, S. Budrevičienė už 
pyragą, tokiu būdu visos au
kos buvo paskirtos taip: $25 
Laisvei, o $43 L. Prūseikai.

Šičia vardai visų tų, kurie 
aukojo: A. ir Olga Zarubai,
A. ir K. Barčiai, N. Grybienė,
B. i’ E. Niaurai, A. Kazaus- 
1 ienė, V. ir M. Misevičiai, 
B. Sarapienė, i J. ir S. Budrc- 
vičiai, M. Krasauskienė, M. 
Uždavinys.

Už šios pares surengimą 
aš tariu M. Trakimavičienei 
didelį ačiū, nes ji daugiausia 
dirbo ir aukojo!

M. Uždavinys

Bus daug nukirsta 
farmeriu fondai

Washingtonas. — Pagal 
prezidento pasiūlymą di
dinti karines išlaidas, bus 
sumažinti sveikatos, farme
riu ir kiti civiliniai fondai. 
Pradžioje numato, iš tų 
fondų imti dalį pinigų. Bet 
tai tik pradžia. Nauji pa
siūlymai ateityje dar dau
giau aprėš farmeriu fondą.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridėk vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai.

NowYotl()'^/Wa7inlos
Suvažiavime aptarsime 

Laisvės ateitį
Gerai, kad daugelis skai

tytojų jau dabar Laisvės 
Špaltose pareiškia savo nuo
monę apie mūsų mylimo laik
raščio ateiti, ’fai parodo, kad 
daugeliui laisvįečių labai rū
pi, kaip bus išspręsta Laisves 
ateitis.

Kad Laisvė dienraščiu ne
begalės ilgai išeidinėti, tai 
tuo klausimu nebėra jokių 
skirtingų i nuomonių. Gryni 
faktai rodo visapusiai pasun
kėjusią , dienraščio padėtį. Jei 
ir galėtume sekamame finan
siniame vajuje sukelti apie 
$10,000, tai vistiek dienraščio 
leidimas nebūtų užtikrintas 
\yriausiai dėl stokos techni
nių jėgų — linotypininkų, ku
lių tarp lietuvių' šiuo metu jau 
retenybė. Kita priežastis — 
kėlimasis naujon vieton.

Viską, kas liečia mūsų 
laikraštį, čia nepatogu išaiš
kinti. Tai bus padaryta Lais
vės šėrininkų suvažiavime 
sekmadieni sausio 26 d., Li

berty A u d itori j o j e, 110-0 G 
Atlantic Ave., Richmond Hill. 
Tad dabai svarbu visiems šė- 
rininkams, kuriems aplinky
bės leidžia, suvažiavime daly
vauti ir bendrai Laisvės atei
tį aptarti.

Būtų smagu matyti nema
žai šėrininkų ir iš tolimesnių 
kolonijų, ypač iš New Jersey, 
Conn., Mass., Pa. ir kitų vals
tijų. O tie šėrininkal, kurie 
negalės suvažiavime daly
vauti, turėtų savo, nuomones 
nors laiškučiais pareikšti.'

Suvažiavimas prasidės ly
giai 11 vai ryto ir tęsis iki 6 
vai. vakaro. Tuoj po suvažia
vimo turėsime metinį i Laisvės 
banketą.

šėrininkų ir svečių skaičiu
mi šis suvažiavimas ir banke
tas turėtų pralenkti per kele
tą pastarųjų metų įvykusius 
suvažiavimus ir banketus.

Šėrininkas

Majoras už namu statyba

Po miestą pasidairius
Atplaukė Anglijos 

“Karaliene”
Teismabutyje netelpa 

žingeiduoliai

Atplaukė naujas didelis 
Canadian Pacific Line laivas 
‘Empress df England’. Laivas 
yra moderniškas, ;25,000 tonų 
Įtalpos. Jis yra 640 pėdų il
gio, gražiai pastatytas. Gali 
vesti 900 keliauninkų, pirmo
je klasėje iki 150 . Laivas tu
ri tik vieną žemą kam;ni|, 
kad galėtų ir po neaukštais 
tiltais pralįsti.

Pagerbė Benjamin Frankliną •
Prie City Hali stovi žy

maus amerikiečio Benjamirf 
Franklino-’ paminklas. Sukako 
252-roji jo gimimo diena. Ta 
proga buvo padėtas prie pa
minklo vainikas. Franklinas 
buvo ne vien politikas, bet ir 
išradėjas, todėl apeigose da
lyvavo ir spaustuvininkų at
stovai.

Kriminaliniame teisme, 
100 Centre St., Manhattan, 
prie i teisėjo 1. D. Davidson . 
prasidėjo byla prieš septynis 
jaunuolius. Jie yra nuo 15-kos 
iki 18-kos metų amžiaus. Kal
tinami, kad 1957 m. rugpjū
čio 15 d. jie nužudę Michael 
Farmer}, taipgi 15-kos metų 
berniuką, maudynėse, netoli 
17 3rd St.

Apsigynimo pusėje yra net 
25 advokatai. žingeiduolių 
tiek prisirinko, kad 'negalėjo 
sutilpti teismabutyje.

Plymouth, Pa.
Naujų metu pare pas drau

gus Navickus, kurią surengė
L. L.D. 97 ir L.D.S. 60 kuo
pos, gražiai pavyko. Tiesa 
dalyvių parėję nebuvo daug, 
tik 1.3 senių, jaunuolių nebu
vo. Vakarienė buvo tgera, ją 
.valgėme apie 10-tą vai. vaka
re, Įvairių gėrimų irgri netrū
ko. Tad skaniai užkandę, ir 
Įsigėrę, seniai pasidarė links
mesniais ir gerokai pajaunė
jo, o kadangi turėjome svečią 
i;š/W. Pittston, jaunuolį A. 
Valinčių, kuris'mus visus išju
dino su savo įvairiom daine
lėmis taip, kad is mūs visų su
sidarė čielas choras,o vyriau
si choro vadovai buvo A. Va
lančius i ir M. Navickienė.

Beje, baigiant vakarienę, 
J. Liutackas'''••■sumanė, kad, 
atfąit mūsų links’minimosi, 
prisimintume ir tuos draugus, 
kurie čia . su mumis kartu 
linksmintis negali. Vienas iš 
tų yra Juozas Kazlauskas, 
kuris dėl nepagydomos mai
nų ir dar kokios kitos ligos 
yra. toli, už apie 3 šimtų my
lių nuo čia, išvežtas į Pirmojo 
pasaulinio karo veteranų na
mus bei ligoninę, tur būt ant 
visados.

Taigi, kad prisiminti ir pa
gerbti Juozą Kazlauską, kai
po Laisvės skaitytoją ir abel- 
nai pažangų 'žmogų, pasvei
kinkime jį su naujais 1958 
metais ir nors maža auka, ku
ri jam tenai labai reikalinga. 
Liutacko sumanymas priim
tas, auką surinkta 10 dolerių 
ir perduota jo'žmonai Vikto
rijai, kuri persiųs jam mūsų 
sveikinimus, linkėjimus ir au
ka. • , !

Parės surengimo komisijoje 
buvo 'šie ,draugai ir draugės :
M. Navickienė, M. Krutūlinė,
B. Navickas, V. Žilinskas. 
Aęiū draugam už pasidarba
vimą. O daugiausiai visi da
lyviai širdingai dėkojame 
draugam Navickam už su
teiktą vietą, kur turėjome 
progą taip smagiai laiką pra
leisti. '

Wilkes Bąrre, Pa., Lietuvių 
Piliečių Klubas irgi turėjo 
naujų metų parę, tik jau su
vėlintai, sausio 5 (i., neš sve
tainės nebuvo galimą. gauti, 
kaip buvo norėta.

Klubo pare buvo puiki, 
nors nebuvo iškaštinga, nes 
klubo 'nariams tik vienas do
leris buvo įžangos, už kurį 
gavo gerą vakarienę ir įva- 
lias alaus ir šokiams muziką, 
žinoma, šioje parėję t klubas 
jokio pelho nedarė, o jei bu
vo trūkumų, juos pradengė 
klubo iždas. Visi klubiečiai 
smagiai linksminosi ir pilnai 
buvo pasitč$kinę.- •••• ■ * -

V4 2.

Majoras Wagneris reika
lauja, kad per 10 metų būtų 
išleista 'po $350,000,000 nau
jų namų statybai.

Majoras sako, kad mieste 
yra labai daug niekam netin-x 
karnų gyvennamių. Ir tos pa
dėties nebus galima niekaip 
kitaip pakeisti, jeigu patsai 
miestas nesiims statyti tinka
mus apartmentinius namus, 
Įnirtuose gyventi darbo žmo
nės būtų įleidžiami jiems pri
einamomis ren domi s. Su
prantama, tam reikalui reikė
tų užtraukti paskolų, bet gy- 
vennamiai patys tas skolas ir 
padengtų.

Mr. Gates bus televizijoje

Mr. John Gates, buvęs 
“Daily Workeriop redakto
rius, kuris pasmerkdamas 
kairiųjų judėjimą išėjo, jau 
bus televizijoje. Pradžioje jis 
gal tik, laikinai. Bet atrodo, 
kad taisosi nuolatinį darbą.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

Today’s Pattern
NEW Priced Pattern

Easier to cut 
Sew and fit

Printed Pattern
Printed Pattern 9183: Misses’ 

Sizes 10, 12, 14, 16, 18, 20. Size 
16 dress, 4% yards 35 inch fab« 
ric; jacket 1% yards.

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formos . 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 11Q-12 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y.

Pasibaigė streikas

Kepurių ir skrybėlių ga
mintojų streikas , pasibaigė 
] aimėj imu. United Hotters, 
Cap & Millinery darbininkų 
unija iškovojo algų pakėli
mą ir kitų darbininkams pa
gerinimų. Kontraktas pasira
šytas dvejiems metams laiko.

Streikas ' buvo apėmęs 
22,000 darbininkų ir darbi
ninkių1, vien New York o mies
to 14,000.

Washingtonas. — Ameri
kos plieno ir geležies fabri
kai 1957 metais, davė 140,- 
780,000 tonų produkciją.

Detroitas. — Sausio antrą 
savaitę pagaminta ant 22,- 
502 automobilių mažiau, ne
gu pereitais metais tą pa^ 
čią savaitę.

Business Opportunity

G ROCERY-DELICATESSEN
Pardavimo priežastis—mirtis šei

moje. Kreipkitės iki 8 valandos va
karais. 124 W. 238' St., Bronx.
, Tel. Kingsbridge 8-1840.

(11-13) '

PRANEŠIMAS
PITTSBURGH, PA.

Staten Island, N. V. Prince’s Bay. 
Island on Lemon Creek. Valuable 
for fishing station and boat mooring 
shelter. Newly renovated bungalow. 
Property will incr. in value definite- 

1 ly. Priv. owner selling very reason
able. 951 Richmond Ave. GI. 7-1759.

Lietuv. Kapinių Bendrovės, Pitts
burgh© ir Apylinkės, yra kviečiamas 
metinis suvažiavimas, kuris Įvyks 
sekmadienį, sausio-Jan. 26 d., 1958 
m., prasidės 2 vai. dieną, Lietuvių 
Mokslo Draugijos salėje, 142 Orr 
St., Pittsburgh, Pa.

Taigi visi esate kviečiami daly
vauti minimame suvažiavime, kaip 
tai šerin'inkai, taip ir lotų savinin
kai, . nes šis nuvažiavimas yra svar
bus. Čia bus išduotas metinis rapor
tas ir yra daug svarbių reikalų ap
tarimui.

Po suvažiavimo bus paruošta gar
di vakarienė. Visi žinote, kad kapi
nių bendrovės komisija vaišingumu 
niekada publikos nenuvylė, tai ir 
šiuom kartu nenuvils, nes komisijai 
vadovauja Elena Zeiglers, kuri la
bai 1 rūpestingai ruošiasi vakarienei.

Taigi, gerbiamieji, visos apylinkės 
dalyvaukite suvažiavime ir būkite 
vakarienėje. Pradžią vakarienės 6-ą 
vai, vakare.

, J. Mažeika
(1145)

Washingtonas. — Ameri
kos karinio laivyno vadai 
ginčijasi. Vieni sako, kad 
Atlanto vandenyno karinis 
laivynas svarbesnis, * kiti, 
kad Ramiojo vandenyno.

, For Rent

(541)

IšNUOMUOJAME nuo vasario 8, 
1958 ki kovo 31, 1959 savo- gražų 
3-jų rūmų išfornišiuotą apartmen- 
ta gerai Įsisteigusiai porai už«kainą 
SI 10 Į menesi, gesas ir elektra Įskai
tyta. Galima pamatyti pagal susi
tarimą. Telefonas BA. 4-7552.

(1144)

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

426 Lafayette St. :i 
************************ :

LAISVES
METINIS

BANKETAS
Sausio 26 January

v

PRASIDĖS
6 V. VAKARE

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

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

VAKARIENĖS BILIETAS $3. 
Prašome iš anksto įsigyti bilietą/’

. ........ i ..... ...»..........................į. —■ i........... ................................ , ..................................... ..

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

J
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