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KRISLAI
Ieško virvės!
Kam gi patinka?
Baisios nelaimės.
Pagerbs.
Gerai, kad skaito.

Rašo A. Bimba

Chruščiovas ir Mao 
vėl rūpinasi Lenkija

L AIS V Ė S V A J U S D EL 1,000 indėnu išvaikė

Vakarų Vokietijos kancle
ris Adenaeris priešingas Vo
kietijos neitralizavimui, prie
šingas uždraudimui Vokieti
joje steigti atominių ginklų

šiu dienu 
nieko ne
neišmoko.

4l£ą tai parodo?
Tai parodo, kad 

V. Vokietijos vadai 
užmiršo ir nieko
Jie sušilę ieško naujos virves 
Vokietijos pasikorimui.

Juk jeigu kiltų atominis 
karas, tai iš Vokietijos, kaip 
ir daugelio kitų šalių, nieko 
nepasiliktų.

. Varšuva. — Lenkijos 
premjeras Cyrankiewicz ir 
komunistų vadas Gomulka 
turėjo pasienyje trijų die
nų konferenciją su Tarybų 
Sąjungos premjeru Bul- 
ganinu ir komunistų vadu 
Chruščiovu. Kas buvo svar- 

; stoma, tai dar nepaskelbta.
Tuo pat laiku Kinijos va

das Mao Tse-tungas pada
rė Lenkijos vadui Gomul- 
kai patarimą, kad jis būtų 
atsargesnis derybose su A- 
merikos kapitalistais ir 
Dullėsu. Kaip žinia, 1957 
metais. Lenkija gavo Ame
rikoje $95,000,000 kredito.

Yra žinoma, kad Dulleso 
politika surišta su kreditu. 
Buvo skelbiama, kad Jung
tinės Valstijos jokiij reika
lavimų politikoje Lenkijai 
nedarė. Bet vieši skelbimai 
vienas dalykas, o tikrovė — 
kitas. ” '

Lenkijoje dalykai nėra 
kaip pridera. Ji gauna 
daug paramos iš Tarybų 
Sąjungos, bet, matyti, nėra 
tinkamai sunaudojama. 
Lenkijos ekonomija vis 
šlubuoja. Tas buvo ir su 
Jugoslavija, kada Tito pra
dėjo suktis nuo komunistų 
išbandyto kelio.

NAUJU SKAITYTOJU 
JAU UŽBAIGTAS

1957 metų kontestas gavimui Laisvės naujų skaity
tojų ir atnaujinimų prenumeratų pasibaigė. Premijas, 
gavo sekami vajininkai:

virš 100 kiniečiu

Punktai

Menševikų Naujienoms pa
tiko prezidento pranešimas 
Kongresui. J o pasiūlymai, 
girdi, sveiki ir išmintingi. Jo 
“nusistatymui gali pilnai pri
tarti kiekviena laisvojo pa
saulio tauta” (“N.”, sausio

Labai abejotina. Daugelis 
tautų labai susirūpinusios. Jos 
Ike nusistatyme mato pavoju, 
naujo karo pavojų.

Prezidento pasiūlymai pa
tinka tiems, kurie Iš naujo 
karo tikisi naujų pelnų, nau
jų darbų ir naujų karjeru.

Pavyzdžiui, prezidentas 
siūlo daugiau išleisti milita- 
rizmui, o mažiau socialiniams 
Amerikos žmonių pbreikiams. 
Ar gali tai patikti blaivaus 
proto amerikiečiui? Negali.

prezidentas siūlo mažiau 
paramos duoti farmeriams. 
Farmeriai jau prootestuoja. 
Bus ir daugiau nepatenkintų.

Liūdna skaityti apie mirtis 
jau gerai pagyvenusių žmo
nių, žmonių mūsų senosios 
kartos.

Bet štai skaitau, kad nelai
mėje žuvo jaunutė Baltimo
re's žemaičių dukrelė.

Arba, štai, bėgyje veik vie- 
nerių metų numirė abidvi se
serys Kairytės, mūsų gerų 
draugų Brooklyn© Kairių 
dukterys.

Kaip rūstu ir neteisinga’

Daugelis mūsų gerai pažįs
tame seną veikėją ir kovoto
ją latvį Charles Dirbą. Lat
viai ir jo draugai iš kitų tau
tinių grupių rengia jam pa
gerbimo “parę”.

Gražu būtų ir lietuviams 
dalyvauti.

“Parė” įvyks sausio 24 d., 
penktadien. vakare, Estonian 
Hall, 2061 Lexington Ave., 
Manhattan, prie pat 125th St.

Keleivio- redaktoriai giriasi 
prisiversdami skaitą Juozo 
Lesevičiaus straipsnius 
l aisvėje apie Tarybų Lietuvą. 
Gerai, bile tik skaito, žmogui 
šviestis nęsarmata.

• Iki šiol keleiviečiai tik Su
neš ant Lietuvos pajėgė karti.

Perskaitę Juozo Lesevi- 
£iaus pranešimą iš kanadiečių 
delegacijos kelionės po Tary
bų Lietuvą,’ gal ir jie šį tą iš
moks. ' ’ ' u

Sukamo ir Tito stoja i Jau yra 4,000,000, 
už neutrališkumų

Belgradas. — Atsilankė 
Indonezijos prezidentas Su
kamo ir ilgai kalbėjosi su 
Tito. Po to jie išleido bend
rą pareiškimą, kuriame 
pasisako už trečiąją neutra- 
lišką jėgą. Jie pareiškė, 
kad ”nesąmopingas daly
kas lenktyniuoti apsigink
lavime, kada ginklai yra 
laibai naikinanti”. Jie pa
sisakė už reikalą susitarti 
valstybėms, uždrausti ato
minius ginklus. Jie žada 
veikti vieningai, kad page
rinus pasaulyje prekybos 
reikalus.

be darbo žmonių
Washingtonas. — Bedar

bių apdraudą imančių Jung
tinėse Valstijose jau yra 
2,809,300 darbininkų. Bet 
Darbo departmentas mano, 
kad dabartiniu laiku jau 
yra nedirbančių virš 4,- 
000,0000. Praktika paro
dė, kad darbininkai, nete
kę darbo pirma stengiasi 
kitą susirastį, kaip užsisa
ko nedarbo apdraudą. Vien 
New Yorko valstijoje 20 
proc. užsisakė apdraudą tik 
po keturių savaičių po to, 
kai buvo darbo netekę.

1- mą dovaną—$50.00 laimėjo:
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Purto NATO angly ir 
vokiečių nesutikimai

Prancūzai jau krėtė 
Jugoslavijos laivą.
Paryžius.'— Grano prie

plaukoje, Alžyre, francū- 
zai padarė kratą Jugosla
vijos laive “Slovėnija”. Jie 
sako, kad surado 150 tonų 
ginklų ir amunicijos. Pran
cūzai sako, kad tai buvo 
pristatyta paramai sukilė
lių Alžyre. Ginklus 
municiją konfiskavo.

ir a-

Taikos reikale gal 
veiks Jungi. Tautos
Jungtinės Tautos. — At

rodo, kad taikos reikalais 
konferencijos reikalas eina 
į blogą kelią. Jungtinės 
Valstijos reikalauja už
draudimo erdvių srityje, 
kur tik viena Tarybų* Są
junga turi progreso. Aiš
ku, kad tai veda į šaluti
nius kelius nuo nusiginkla- 

atominių bombų 
prisieis

Jungtinių Tautų 
specialę sesiją, kad svars
tyti apsiginklavimo ir ato
minių ginklų uždraudimo 
reikalą.

pasi- 
tarpe 

Vokie- 
Vaka-

Admirolai jau nori 
atominių karo laivų
Washingtonas. — Kari

nio laivyno viršininkai už
sigeidė, kad valdžia imtų
si statyti atominės jėgos 
greitus karinius laivus — 
naikintojus. Jie sako, 1 kad 
tie laivai turėtų būti ato
miniais ginklais' aprūpinti 
ir turėtų atomines jėgos va- 

' ryklius.

' drąsiai

Vingate

Ameri-

vimo ir 
uždraudimo. Gal 
šaukti

Londonas. — Vėl 
reiškė nesutikimai 
Anglijos ir Vakarų 
tijos, tai yra dviejų 
rų Vokietijoje.

Anglija ten laiko apie 75,- 
000 vyrų armiją, kuri, pa
gal jos išvadas, “labiausiai 
yra reikalinga apsaugai V. 
Vokietijos prieš Sovietus”. 
Anglija reikalauja, kad V. 
Vokietija sumokėtų į me
tus $126,000,000 tos armijos 
užlaikymui.

Vakarų Vokietija sako, 
kad abi šalys yra NATO 
naria;, tai abiejų ir reika
las nešti savo karinių jė-

gų išlaidas. Anglai sako, 
kad vokiečąiai turi panešti 
išlaidas, kaipo bausmę už 
Antrąjį pasaulinį karą, bet 
vokiečiai nenori nei klausy
ti.

Pamatiniai yra skirtu
mai giliau. Vokietija jau 
atsigavo. Jos prekybos lai
vynas jau konkuruoja su 
anglų laivais, pristatant 
prekes į kolonijas. Vakarų 
Vokietijos valdovai nepa
miršo, kaip po Pirmojo ka
ro talkininkai rėme Vokie
tiją, kol ji atsigavo ir vė
liau juos pačius ėmė triuš
kinti.

net 
tele- 

Night 
Beat” buvo klausinėjamas 
Nobelio premijos laimėtojas

. ęegyje poros savaičių 
dviemis atvejais Vingate 

^vizijos programoje “ 
Beat” buvo

įžymusis jnokslininkas Dr. 
Pauling. Puikiai, protingai jis 
idsako į klausimus. Jis nesle
pia savo įsitikinimų, 
gina taikos, reikalus.

Vieną kartą Mr; 
jo paklausė-

Argi jūs nematote
kai pavojaus iš komunistų 
pusėš? . / . • ,

— Nematau, nes tokio pa
vojaus nesiranda, —- atsake 
Dr. Pauling. — Tiktai pasku
tinis neišmanėlis gali sakyti 
arba tikėti, kad mūsų val
džiai Washingtone grūmoja 
nuvertimas per komunistus!

Lenkijos rašytojai 
geriau susitvarkys
Varšuva. — Lenkijoje 

per kokį laiką buvo netvar
kos spaudoje. Yra elemen
tų, kuriems darbo liaudies 
reikalai nėra prie širdies. 
Jie po priedanga “kritikos” 
dažnai puolė komunistus 
ir liaudišką santvarką. Da
bar Lenkijos Rašytojų Uni
ja priešakyje su nauju 
p:rmininku Antoni Slonims- 
ki, patariant Apvienytai 
Lenkijos Darbininkų (Ko
munistų) partijai, daugiau 
prižiūrės rašytojus.

Hong Kong. — Kinijos 
ir z Sovietų mokslininkai 
Maskvoje pasirašė sutartį, 
kad vieni kitiems duos pa
galbą. ‘ '

Panamos kanalas bus Tarybų Sąjungos ir 
naujai Įrengiamas Kinijos 1957 prekyba

Balboa, Panama. — Pana
mos Kanalas yra Jungtinių 
Valstijų rankose. Jis. per 
Panamos1 respublikutę jun
gia Atlanto ir Ramųjį van
denynus. Kanalas yra 51 
mylių ilgio, 300 pėdų plo

ri laivų pakėlimui ir nulei
dimui gurbus (locks) po 1,- 
000 pėdų ilgio. 1955 me
tais į abi puses perplaukė 
14,686 laivai ir sumokėjo 
Amerikai $34,000,0001 Tū
los dalys nuseno, tai su ko
vo mėnesiu prasidės remon
tas. ■ ■■’

KLAIDOS PATAISYMAS
/ šeštadienio Laisvės ži

nioje apie automobilių ga
mybą pasakyta, kad fabri
kantai turėjo įplaukų $1,- 
1975,000,000. Turėjo būti 
$13,975,000,000.

Maxton, N. C. —Lumber
ton ' miestelyje indėnų šei
ma įsikraustė i narna, kur 
pirmiau gyveno baltieji. 
Ku Klux Klano gaujos nu
sprendė persekioti indėnų 
šeimą. Kelios dienos atgal 
klaniečiai degino du kry
žius, grūmodami indėnams. 
Paskelbė, kad šeštadienį 
jie laikys prakalbas, kalbės 
jų “viziris” (Vadas) Cole 
ir kad jie vėl dėgins kry
žius, grūmodami indėnams.

Indėnai, kurie yra pir
mieji Amerikos gyventojai, 
susirūpino. • Jie pradėjo 
ruoštis, kad atremti kla-

niečius. Indėnai ginklavosi 
medžioklės šautuvais, pei
liais ir pagaliais. Ir kada 
susirinko apie 100 klanie- 
čių, pasistatė du kryžius, 
vieną jau padegė ir jų. 
“viziris” pradėjo prakalbą/ 
grūmodamas, indėnams, tai 
pastarieji puolė ir išvaikė 
kukluksų gaują. Buvo šau
dymų, kas tai metė gazinę 
bombą. Keli yra sužeisti; 
Pagaliau pribuvo 20 valsti
jos gvardiečių. Robeson ap
skrityje, tai yra, įvyk;o vie
toje gyvena 30,000 indėnų; 
25,000 negrų ir apie 40,000; 
baltųjų.

Amerikoje džiovos ' Amerikos karo jėgos 
liga dar galinga

Washingtonas, — Nepai
sant, kad išrasta naujų gy
duolių kovai prieš džiovą, 
džiova sergančių ir nuo jos 
mirštančių žmonių dar vis 
labai daug. 1930 metais ant 
kiekvieno 100,000 gyvento
jų skaičiaus 100 žmonių sir
go džiova ir 75 mirė. 1950 
metais, sergančių skaičius 
buvo peršokęs 1930 metu 
kiekį. Tarpe 1952 ir 1956 
metų kovai prieš džiovą 
federalės valdžios, valstijų 

[ir atskirų įstaigų, kurios 
renka aukas, buvo išleista 
$725,000,000.

bus Kinijos saloje
Quemoy, Kinija. — Čiang 

Kai-šekas susitarė su Jung
tinių Valstijų 7-to j o kari* 
nio laivyno komanda, kad 
jo 50,000 armijos jėgų bus- 
ištraukta nuo Quemoy sa
los. Sala yra visai pfie 
Kinijos sausumos, tik kelios 
mylios, atstoję. Čiang Kai- 
šėk^š bijosi, kad Kinijos ar
mija gali išlipti ir salą iš
laisvinti. ’ Jis mano, kad 
geriau pavesti ją Ameri
kos jėgoms, tai jeigu Ki
nija bandytų jj^liuosuoti, 
tai įsiveltų karhn su A- 
merika.

Pekinas. — 1957 mdtais 
Kinijos užs'enio prekyba 
buvo ant 50 procentų ve
dama su Tarybų Sąjunga. 
Jau 1956 metais ji siekė 
$1,500,000,000, o 1957 buvo 
daug didesnė. Iš Tarybų 
Sąjungos Kinija pirko ma
šineriją, gumą, įvairių in
dustrijos reikmenų. Į So- 
v’etų šalį išvežė vaisių, dar
žovių, žuvų ir konservuoto 
maisto.

Sako, Indija eis keliu 
linkui socializmo

Gauhati, Indija. — Kon
greso partijos 63-čiame su
važiavime Indijos premje
ras Nehru pareiškė, kad 
“Indija nesitrauks nuo ke 
lio, vedančio prie socializ
mo”. Buvo atžymėta, kad 
Indija jau daug atsiekė po 
to, kai ji gavo savo tauti
nę nepriklausomybę. Neh
ru sakė, kad “socializmas a- 
titmka Indijai.” Jis atžy
mėjo, kad prie anglų vieš
patavimo Indijoje buvo 
562 princai-karaliukai, ku
rie viešpatavo ant liaudies, 

i Jų galia yra pasibaigus. .

Amerikos ir Sovietų 
mokslininkų veikla

Washingtonas. — Rug- 
piūtyje ir rugseyje Ameri
kos mokslininkai vyks į 
Tarybų Sąjungą mokslo 
reikalais. Jų tarpe bus Dr. 
W. W. Brickman, iš New 
Yorko Universiteto, prof. 
Gerald Read iš Kent State 
Univ. Ohio valstijos ir kiti. 
Lapkrityje tarybiniai moks
lininkai atvyks į Ameri
ką, jų tarpe prof. Ivan 
Givkov ir P. Šmirov.

New Yorkas. — Dr. D. 
J. Hughes, vedėjas fizikos 
Brookhaven atomų labora
torijoje, sakė, kad Sovietai 
turi 10,000,000,000 elek.-vol- 
tų įrengimą atomams škąL 
dyti. Tai didžiausias visame 
pasaulyje įrengimas.

Sovietų lėktuvai su 
“paukščių sparnais”
Maskva. — žinių agentū

ra ir dienraštis “Komso- 
molskaja Pravda” rašo, kad 
tarybiniai inžinieriai paga
mino lėktuvą su “paukščių 
rūšies sparnais.” Jis skren
da taip veikdamas, kaip 
paukštis veikia savo spar
nais, Jau trylika kartų bu
vo bandytas ir vyko. Rašo, 
kad ištobulinus galės, sli to
kiais lėktuvais, pagalba ma
žyčio motoruko, net vaikai 
skrajoti. B.eje, senovėje 
žmonės ir bandė tokius lėk
tuvus pasigaminti.

Daugėja nauji namai 
Vakarų Vokietijoje

Bonna, Vak. Vokietija.—r 
1957 metais Vakarų Vokie
tijoje pastatyta 500,000 
naujų gyvenamųjų namų.

Tas sumažino ant 10 pro* 
centų nedateklių. Metai pir
miau buvo pastatyta 559,- 
000 namų.

Nuo 1949 iki pabaigai 1957 
Vakarų Vokietijoje pasta
tyta virš 4,000,000 gyvena
mųjų namų. Jų pastatymas 
atsėjo $20,000,000,000. Ka
ro laiku daug 'buvo namų 
sugriauta, ypatingai iš lėk
tuvų bombarduojant mies
tus.

Ankara, Turkija. — Tur
kija. atsakė Tarybų Sąjun
gai, kad ji nesirengia pulti 
Siriją.

Karači, Pakistanas.
Atvyko dešimts tarybinių 
piliečių, kaipo delegacija. 
Juos kvietė Pakistano Tau
tine Taryba.

- Maxton, N. C. Robeson 
apskrities valdžia rengiasi 
traukti KKK vadus Cole ir 
J. Martin atsakomybėn už 
bandymą persekioti in* 
dėnus.
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unistų partija, kuri šiemet mi-

ARGENTINOJE
VASARIO MeN. 23 d. Argentinoje įvyks šalies pre

zidento rinkimai. Iš viso rinkimuose dalyvaus su savo 
kandidatais astuonios partijos.

Įdomu, kad rinkimą, 
datus ir Argentinos Kof
ni 40 metų sukaktį savo gyvavimo.

AKP kandidatu prezidento vietai stato žymų mark
sistą Rodolfo Ghioldi, o vice-prezidento vietai—FTorindo 
Moretti.

Argentinos Komunistų partija, sakoma, turi dau
giau kaip 100,000 narių; nors jai teko matyti visko: 
praeityje ji buvo žiauriai reakcininkų puolama; daug 
jos narių buvo įkalinta, persekiota.

Ši partija atsišaukė į kitas kiek tiek kairesnes par
tijas, siūlydama, kad jos visos sudarytų bendrą frontą 
rinkimuose. Jei tos partijos pasisakytų prieš jankių im
perializmą, prieš naminę oligarchiją, už plačiausias liau
džiai demokratines teises; jei jos visos susitartų dėl vie
no kandidato rinkimuose, tuomet AKP savo kandidatus 
ištrauktų.

Motiejus Klimas, iš Fa:r 
Lawn, N. J., gavo savo kau
nietės sesers Julijos laišką. 
Paduodame įdomesnes laiš
ko vietas, kurios liečia vi
suomeninius. reikalus.— Re
dakcija.

d.,

PEARSONAS-LIBERALŲ VADOVAS
KANADOS LIBERALŲ partija per kai kurį laiką 

buvo be sa^o vadovo—po to, kai pasitraukė iš vadovybės 
buvęs ministrų pirmininkas Louis St. Laurent.

Sausio 16 d. Ottawoje įvyko liberalų partijos suva
žiavimas, kuriame buvo renkamas partijos vadovas. 
Buvo du kandidatai: Nobelio laureatas, ir buvęs. Kana
dos užsienio reikalų ministras, Lester B. Pearson ir Paul 
Martin.

Pearsonas tapo išrinktas liberalų partijos vadovu 
1,074 balsais; jo oponentas Martinas tegavo tik 305 
balsus.

Taigi dabar L. B. Pearsonas, jei ko, gali būti neuž
ilgo Kanados ministrų pirmininkas. Spėjama, jog Ka
nados parlamento rinkimai įvyks šiemet, ir manoma, jog 
liberalų partija juos laimės. Jei taip bus, tuomet Pear- 
šohui, kaip tos partijos vadovui, teks būti šalies ministrų 
pirmininku.

Tenka priminti, jog L. B. Pearsonas, ypatingai pa
staruoju metu, smarkiai darbavosi už tai, kad Vakarai 
Su Rytais tartųsi. Jis pasakė visą eilę kalbų, kuriose 
aiškiai agitavo, kad Jungtinės Valstijos darytų viską pri
ėjimui prie susitarimo su Tarybų Sąjunga. •

L. B. Pearsonas—taikos, šalininkas. Jis ne kartą— 
tiesiogiai ir netiesiogiai—kritikavo politiką tokių kieta
kakčių, kaip Valstybės sekretorius Dulles.

APIE VYSKUPĄ PALTAROKĄ
VILNIAUS “TIESOJE” (š. m. 'sausio 5 d.) telpa 

vysk. K. Paltaroko nekrologas, parašytas Vilniaus arki
vyskupijos ir Panevėžio vyskupijos kurijos.

Vysk. K. Paltarokas mirė š. m. sausio 3 d. Vilniuje. 
Jis gimė 1875 m. spalio 22 d. Gailionių kaime, Linkuvos 
rajone, o vyskupu tapo pašventintas 1926 m.

: ..Ten pat telpa ir Lietuvos taikos gynimo komiteto 
įjareiškimas, kuriame be kitko sakoma:

“Vyskupas Paharokas buvo kovos už taiką tarp tau
tų šalininkas. Dar 1945 metais savo laiške tikintiesiems 
jis rašė: ‘Vardan krikščioniškos meilės, liaukitės 
sprehdę ginčijamus klausimus ginklu. Visi sąžiningai 
įsijunkite į šalies atstatymą.’ Jis įpareigojo visose jam 
pavaldžiose bažnyčiose skaityti maldą už taiką.”

Vysk. Paltarokas, toliau sako pareiškimas, daly
vavo visoje eilėje taikos išlaikymo klausimu konferen- 

. cijų. Jis taipgi organizavo tris Lietuvos kunigų konfe
rencijas, kuriose buvo propaguota taika tarp pasaulio 
totų.. 1 J, 1 •
į Q^dyt°jai M. Marcinkevičius, J. Misiūra ir G. Bajo- 

" raitis skelbia, jog vysk. Paltarokas mirė nuo kraujo išsi- 
llejimo.į smegenis.

Jei palyginsime vyskupo K. Paltaroko veiklą su 
fietuvfŠkos dvasininkijos (jos daugumos) veiklą Ame
rikoje, tai surasime; vysk. Paltarokas darbavosi už tai
ką ir jis ragino kitus dvasininkus tai daryti, o pabėgu
sieji iš Lietuvos vyskupai ir kunigai kiek begalėdami 
dirba už tai, kad būtų karas!

t
?: Boųna, Vak. Vokietija.— Washingtonas. — Nusi- 
Amerikos ir Adenauerio at-ginklavimo reikaluose Jung- 
metimai Bulganino laiško tinių Valstijų vyriausybė 
kviečiančio į konferencijądar turi keblumą ir Kini- 
taikos reikalais iš ša u k ė jos, reikale. Kaip žinia, Wa- 
■Ž'inO/hi ų nepasitenkinimą.shingtonas už Kiniją laiko 
Net' nepriklausomas dien-ciang kai-šekinius ant Tai- 
raŠtls. “General—Anzeiger”Wano salos. Gi tikrumoje

Kini ja yra milžiniška šalis, 
' .Vokiečiu laikraščiaitun g*hnę» ginkluotas je- 

■kritikavo Adenauerio pa-gas> . kurių, kiekį negali 
Reiškimą.- . Tik jam labai Čiang kai-šekas nustatyk 
-artima’ spauda pasisakė už Dulles nenori keisti nusi-

’ •' statymo.,

Jei rimtai, tai rimtai!
vie-

1o

IL- 6
*********:

m-rnifirnniff??- ■ '.’f;'

Vilniaus pietvakarių pakraštyje esančioje dykvietėje 
išsivystė didelė naujo pramoninio rajono statyba. Čia 
jau veikia betono gamykla, baigiama statyti medžio ap
dirbimo kombinatas, kuris aprūpinamas naujausia tech
nika, statomas mėsos kombinatas, gyvenamieji namai ir 
administraciniai pastatai.

Nuotraukoje: bendras naujo pramoninio rajono vaiz-

I AIŠKAS IŠ IJETUVOS
specialybę ir įdarbinama. 0 
kurie yra gabūs, mokosi 
aukštos'ose mokyklose.. Tas 
viskas yra gražus ir didelis 
valstybės darbas. Auklėji
mo ir švietimo įstaigoms 
skiriama didžiulės lėšos.

Kad ir dėl sputivlko pa
leidimo: jei mokslininkų ne
remtų valstybė, jų darbas 
būtų bevertis, nes čia rei
kalinga didžiulės lėšos. Aš 
pirmiau nesupratau, kaip 

lyra pas jus Amerikoj. Da-. 
bar, kada skaitau jūsų laik
raščius, matau, koks yra 
d'delis skirtumas. Pas jus 
žmonės, gyvendami, gal būt 
daug geriau, kaip pas mus, 
pamiršta visuomeninį gyve
nimą. Krauna milijonus 
vien sau. Žinoma, kiekvie
nas turi pirmoj eilėj aprū
pinti savo asmeninį gyveni
mą, bet nereikia pamiršti ir 
visuomeninio gyvenimo. Jū
sų mokslininkai per maža 
gauna paramos iš valstybės.

“Nepriklausomos Lietu
vos” redaktorius pradėjo 
jaustis, kad jis jau atsikėlė 
iš “letargo” miego, išsiblai
vė, išsispiaudė iš savo bur
nos visą fašistinį raugą ir 
dabar jau gali rimtai kal
bėti apie rimtus dalykus. 
Savo laikraštyj įvedė ir 
skyrių su antgalviu “Apie 
rimtus dalykus rimtai.” O 
kad patvirtinti savo “rim
tumą,” po savo raštais vie
toje pasirašyti Kardelis, 
pasirašo “Mandrapypkis.”

1 Kaip ten bebūtų, jis 
(“NL” gruodžio 18 d.), pir
miausiai, žinoma, nori “rim
tai” išaiškinti jam susida
riusias painiavas apie. Ta
rybų Lietuvą. Ir jis ima 
“nagan” J. Lesevičių, kuris 
neseniai buvo Lietuvoje ir 
dabar rašo spaudoj savo 
įspūdžius iš kelionės.

Lesevič’.us, pilnai tikiu 
su mielu noru padės 
painiavas išrišti “NL”

buvo nukreiptas prieš 
tos gyventojus.”

Kaip tuomet yra, “NL” 
redaktorius pats su savimi 
nesusikalba, ar vieną kurią 
savaitę meluoja? Jei aną 
savaitę “lenkų partizanai, 
nukreipę okupanto žvilgsnį 
į jiem nepalankų lietuvių 
gyvenamą kaimą,” tai šią 
savaitę jau “vietos gyven
tojai” (reiškia, patys lietu
viai), užsitraukę vokiečių 
pyktį, kuris “buvo nukreip
tas prieš vietos gyvento
jus.” Vienas iš šitų įtaigo
simų tada turi būti melas. 
Kurią savaitę “NL” meluo
ja?

Ant galo, ten pat “NL,” 
uždėjusi antgalvį “Dabarti
nė Lietuvos valdžia J. Le-- 
sevičiui daro priekaištą už 
lietuvių šmeižimą,” suran
da, kad Vilniuje leidžiamas 
žurnalas “Švyturys,” 1957 
m. sausio men. 15 d., Nr. 1 
(193), aprašydamas apie 
Pirčiupio kaimo tragiškas 
žudynes, “nė vienu žodžiu 
apie lietuvius neužsimena,” 
tuo būdu išvada susidaro, 
kad lietuviai niekad ir nie
kur nėra buvę susirišę su 
fašistiniais vokiečių oku
pantais, nežudę lietuvių, ir 
toks pasakymas yra tik 
šme!žtas prieš lietuvius, to
dėl dabartinė Lietuvos vy
riausybė “bendru frontu” 
su “Nepriklausoma Lietu
va” ir protestuoja prieš J. 
Lesevičių, nes “šis sovieti
nio oficiozo pareiškimas 
yra netiesioginis kaltinimas

v 
tas 
re

daktoriui, jei jis sutiks pa
ryškinti savo statomus Le
sevičiui klausimus, t. y., jei 
jis rimtai atsakys į šiuos 
klausimus:-

“NL,” paėmusi iš įspū
džių apie Tarybų Sąjungos 
(taigi ir Lietuvos) studen
tus. kad jie kiekvienas gau
na iš valdžios 290 rublių 
stipendijos į mėnesį, ir iš
skaičiavus, kiek studentui 
kainuoja pragyvenimas, su
randa, kad jam iš gauna
mos stipendijos dar trūksta 
pinigų pragyvenimui. Ta
da klausia, “Kaip gi stu
dentas turi susibalansuoti? 
Kaip gyventi, kai kas mėne
sį trūksta mažiausia 73 
rublių, viso išlaidų penkta
dalio?”

Būtų gerai, kad “NL” 
redaktorius pirma atsaky
tu, kiek VISI Lietuvos stu- 
d e n t a i gavo stipendijos 
prieš k a r ą, buržuaziniais 
laikais ?

Toliau, paėmusi iš įspū
džių apie brutališką 119 
Pirčiupio kaimo žmonių iš
žudymą laike karo, kur bu
vo pasakyta,, kad “birželio 
13 d. -tragiškai žuvo nuo vo
kiečių fašistinių budelių ir 
parsidavėbų lietuviškų bur
žuazinių nacionalistų ran
kos,” “NL” mano, kad tai 
buvo baisus įžeidimas lietu
vių, ir, reikalauja nurodyti 
bent viebo lietuvio pavar
dę,.-kuris laike karo buvo 
parsidavęs vok:ečių oku
pantų fašistiniams ’bude
liams ir kartu su jais žudė 
kitus savo brolius tautie
čius lietuvius. O kai dėl 
Pirčiupio kaimo tragiško 
žmonių išžudymo ir kad lie
tu viskį;.', buržuaziniai nacio
nalistai i nieko ten nepridė
ję, “NL” šitaip išaiškina: 
“vokiškasis okupantas, len
kų partizanų išprovokuo
tas,. sudegino tą kaimą su 
žmonėmis... Plačiai buvo 
žinoma,/ kad vokiečiai vie
ni patys suruošė tą žiaurią 
ir tikrai budelišką egzeku
ciją. O jai priežastį davė 
lenkų partizanai, nukreipę 
okupanto žvilgsnį į jiems 
nepalankų lietuvių' gyvena
mą kaimą.” Atsiminkime, 
du kartu minimi lenkų par
tizanai. Taip rašo “NL” 
gruodžio 18 d.

O kitą savaitę, gruodžio 
26 d. laidoj, apie tą pačią 
Pirčiupio kaimo tragediją, 
“NL”' jau rašo, kad' “Tuo 
tarpu tada buvo žinių, kad 
tą užpuobmą (ant vokiečių) 
padarė kiti partizanai, ne 
sovietiniai,, vietos gyvento
jai, ir todėl vokiečių pyktis

Mylimas mano Broli!
Šiand:en, gruodžio 5 

pas mus Konstitucijos die
na. Fabrikai stovi—nedir
ba, — parduotuvės, uždary
tos, o žmonės ilsisi..

Tikrai paskutinių dienų 
įvykiai daug kam atvėrė 
akis. Pas mus išrandama 
nauji mokslininkų išradi
mai, kurie stebina pasaulį, 
o kitiems sukelia pavydą. 
Buvo iš ten net toks išsi
reiškimas mums mestas: 
Mes, t. y. Tar. Sąjunga žiū
rime į dangų, o nematome, 
kad neturime batų apsiau
ti... Bet taip nėra. Šiaip 
ar taip, bet vis tik Tarybų 
Sąjunga gali didžiuotis sa-,
vo atsiektais, laimėjimais, o j Čįa ir yrajĄa kliūtis.
kas dėl batų, tai basi ne- 
va ikšč iojame. Yra dabar ir 
batų ir apsirengimų, tik, ži
noma, perkame pagal išgal
es. O jeigu ir neturėtume, 
tai, protingai galvojant, ir 
nekeista. Po tokio žiauraus 
karo sunku greit atsigauti. 
Bet dabar ir taip jau 
daug atsiekta ir net kai 
kuo ir jus pralenkėm. (Ne- 
užpykit, kad sakau “jus,” 
turiu galvoj Ameriką.)

Pas mus yra net tokie da
lykai: fabrike ar dirbtuvė
je koks nors žmogus išran
da kokį nors patobulinimą, 
iei jis naudmgas fabrikui, 
tą :šradimą apsvarsto vado
vybė ir jis yra įgyvendina
mas. Dažnai būna ir' pini
ginės premijos išmokama 
tam žmogui — racionaliza
toriui. Tokių pavyzdžių 
y fa šimtai pas mus.

Čia aprašysiu, kaip mus 
veikia auklėjimo įstaigos. 
Imsiu savo įstaigą, kur aš 
dirbu. Pavadinimas Kauno 
kūdikių namas, šitoj įstai
goj dirbu 8 metai. Kuomet 
aš atėjau čia dirbti, vaikų, 
buvo 220. Tai daugiausia 
pamestinukai, kurie atne
šami iš gatvės. Tuomet vai
kų mirtingumas būdavo 
toks: iš 220 vaikų per me
tus mirdavo 10 arba 15 vai
kų; dabar jau kelintas me
tas iš to pat skaičiaus — 
220 — per metus miršta tik 
3-4 vaikai. Skirtumas di
delis todėl, kad kasmet 
ištaiga gauna daugiau spe
cialistų. Kreipiama didelis 
domesys, ruošiamos tarnau
tojams pakaitos.

Susirgus tam, atneštam iš 
gatvės, vaikui, tiesiog dre
bama. dėl jo gyvybės,. Vai
kas, kuris nežino nei tėvo 
nei motinos (nors jie ne
verti- to. vardo) nes gera 
motina nemes vaiko), čia 
suranda viską. Vėliau 
jie perkeliami į kitus na
mus. Ten mokosi, gauna

Na, kad ir kolūkiuose. Im
kime prieš keturis metus: į 
laukai, žmonės ir pastatai 
tie patys, vietos tos pačios, 
bet dabar žmonės turi daūg 
daugiau. Kodėl? Todėl, kad 
pirmiau žmonės dirbo ne
suprasdami, nežiūrėjo, kaip 
jie atlieka tą darbą, tai ir 
derlių gavo blogą ir patys 
maža ką gavo. Dabar yra 
kitaip. Suarei blogai.dir
vą, darbo nepriėmė. Ark 
du ar tris kartus iki bus ge
rai. Tai taip ir derlius ge
ras, ir patys žmonės, gauna 
daug daugiau. Dirba dau
giau—daugiau ir turi.. Jau 
Patvs žmonės susiprato: 
nedirbsi—neturėsi.

Mielas Brol'uk! Aš noriu 
paklausti vieno dalyko, kurį 
aš dažnai randu jūsų laik
raščiuose. Kas yra tie “ra- 
gangaudžiai”? Aš nesu
prantu to žodžio, to išsi
reiškimo. Sekančiame laiš
ke Jūs man išaiškinkite.

Man gaila, kad jūs, turė
damas tokį puikų jausmą 
rašyti, neparašėt kokios 
nors knygelės. Jūsų išreikš
tos mintys yra labai gra
žios, ir pats rašybos stilius 
yra labai puikus; mintys iš
reikštos aiškios ir supran
tamos; pati rašyba graži. 
Aš tiesiog stebiuosi iš jūsų 
laiškų. Kas paskaito,, tai 
niekas netiki, kad jūs, taip 
seniai išvykęs iš Lietuvos, 
galite taip gražiai rašyti, 
net be gramatiškų klaidų. 
Visi sako: Tavo brolis yra 
turbūt labai mokytas. Man 
teko skaityti tokių laiškų, 
kur iš viso laiško galima 
surasti arba geriau tik aL 
spėti laiško bendrą mintį. 
Jūs visame kame išlaikė! 
lietuvišką patroti š-k u m ą. 
Užtai aš noriu jus stipriai 
pabučiuoti. Man mano Tė
vynė yra viskas; ir myliu 
myliu jus,'kad jūs t b viso 
nepamiršote.. *.

Pas .mus jau prasidėjo

žiema. Sniego nedaug, bet 
šiandien visą dieną lyja ir 
be galo slidu. .

p. Lesevičiui už lietuvių 
šmeižimą”... (“NL,” gruo
džio 26 d., 1957 m.) *

Dabar. Vilniaus “Švytu
rys” taip rašė 1957 m. sau
sio mėnesį, o Lesevičius 
Lietuvoje buvo rugpiūčio ir 
rugsėjo mėnesiais, gi įspū
džius tuo klausimu rašė tik 
gruodžio mėnesį, 1957 m., 
tai kaip tada dabartinė Lie
tuvos valdžia ir “Švyturio” 
redakcija galėjo žinoti sau
sio mėnesį, ką Lesevičius. 
rašys gruodžio mėnesį, ir 
veik metais laiko prieš jam 
jau pareikšti tiesioginiai ar 
netiesioginiai kaltinimus? 
Ar “NL” redaktorius tiki į 
stebuklus?

Dar pora mažų paklau
simų: ‘ i

“NL” redaktorius tiki ar 
netiki, kad buvo parsidavė
lių lietuvių, kurie ėjo išvien 
su fašistiniais vokiečių 
okupantais ir žudė, kaip, 
pav., Pirčiupio kaime, ne
kaltus žmones?

Visi bendromis pastango
mis, dabartinė Lietuvos 
valdžia, “Švyturio” redak
cija, “Nepriklausomos Lie-, 
tu vos” redakcija, J. Lesetfi* 
čius ir šio rašinio autorius 
surastume, kad taip, buvo 
tokių lietuvių, kurie ėjo iš
vien su hitleriniais vokie
čių okupantais, žudė lietu
vius, o paskui spėjo kartu 
su hitlerininkais pasitrauk
ti į vakarus, ar “NL” re
daktorius galėtų pasakyti, 
(kadangi jis, manau, ge
riausioj pozicijoj žinoti), , 
kur jie šiandien yra?

Nemandrapypkis

CHICAGO, ILL
Iš LKM choro susirinkimo ti’ šiais “ašarų” laikais) 

” “kvailų,” karin. Sausio 10 d, įvyko LKM .
choro mėnesinis susirinki- 
mas. Narių ir rėmėjų ate-? 
j o- nedaug. Nebuvo taipgi 
ir finansų sekretoriaus. 
Choro reikalai, tačiau, bu
vo apsvarstyti kiek galima* 
geriau, nes besiartinantis' 
koncertas pareikalaus daug 
energijos bei sumanumo iš 
narių ir rėmėjų.

Pasirodė, kad choro ka
soje yra apie $400. Tai nė
ra didelė suma šiąis laikais 
bet kokiai organizacijai, bet 
tai parodo, jog choras, nors 
palyginti mažas, finansiniai 
stovi neblogai.

Rėmėjų vardu išsireiškė 
Andrulis, nurodydamas, kad 
rėmėjai nieko neturi prieš 
naujas dainų kompozicijas, 
bet nemato nieko naudingo 
keitime jau įsigyvenusių,, 
gražių, plačiai pamėgtų 
dainų, kurios ir be pakei
timų skamba puikiai.

Atvirai kalbant,, reikia 
pripažinti, jog tikras me- 
nininkas-muzikas neturėtų 
“terliotis” su pusiau “iškep-1 
tomis” dainomis. Geriausia 
būtų vartoti priimtas dai
nas, arba sukurti naujas.

Įdomu buvo patirti, kad 
dirigentas, Deffneris, pas- 
k u t i n į kartą rengdamas 
chorą pasirodymui, turėjo 
eiti į viešą biblioteką, kad 
susirasti ko nors naujo iš 
lietuviškų dainų. Kur gi 
mūsų visi dainų “mylėto
jai” pradingo? Žinoma,kri
tikuoti kiekvienas moka, 
bet labai retas choristas ar 
rėmėjas rimtai yra susido
mėjęs mūsų liaudies, dainų 
likimu. Ką gi, Lietuva se
novėje buvo žinoma kaip 
Dainava (dainų šalis) ir 
(pagal paskutinių dienų tu
ristus iš Kanado’s) dar ir 
šiandien dainų nestokuoja...

Atvirai kalbant, tai yra 
gėda. Juk lietuvių dainų 
lobyne galinia rasti dainų 
kiekvienai progai: linksmų, 
liūdnų (kurių reiktų veng-

tų ir mirtį apverkiančių... 
žodžiu/nerasime gyvenimo 
fazės Lietuvoje, kuri nebū
tų a p d a i n Uotą. Lietuva, 
nors maža, turi pakanka
mai dainų dėl penkių dide^F 
lių valstybių*

Na, ir priėjo laikai, kada 
mūsų chorai dainų pristi
go. ..

Juk Deffneris nėra lietu
vių kilmės. Taigi, jam nė
ra lengva susirasti ko nors 
naujo šioje šalyje. Kadan
gi choras finansiniai stovi 
neblogai, ar neapsimokėtų 
pasirūpinti ir prirengti 
rečiau girdėtų, tinkames
nių dainų, kad nereikėtų 
dainuoti “muziejines” dai
nas iš tokio pat senumo 
kažin kieno paliktų gaidų?

Bendrai apie choro veiklą 
buvo nurodyta,, kad tas ir 
tas, ten ir ten negerai... 
Bet kas kaltas? Sako, chor- 
vedis perdaug pamokslų sa
ko. Tas., atrodo, netiesa. 
Chorvedis daugiausia mo- > 
kiną ir laiko mažai pralei
džia pamokslams. Atsime
nu, jis kartą nurodė, jog 
banketo rėmėjams ruoši-, 
mas yra vežimo prieš ark
lį pastatymas. Tas tai tie
sa.

Kas gali laukti, kad ve
žimas arklį trauktų? Na, 
o mūsų chore taip yra. Ži
noma, Rėmėjai neblogai iš
meta doleriuką banketo me
tu, bet, matote1, kai ateina 
reikalas naujų narių gavi
mo... tai jau kitas reika
las. Sako, kankliečiai “ka
rūnavo j a” su darbu... ar- • 
ba, kitaip sakant, kryžiavo- 
ja.... savo choristus..

Taigi, už- trūkumus čia 
sunku bus kaltininkus nu
statyti. Be to, jų visur ir 
visada yra. Reikėtų tik ne
nusiminti, padirbėti, ir kon
certas neblogai pavyks.

Choristas
- ■ ...................................................................................... .................................. ------------------ --------------------------------------------------------- - ■ ■

2 pusi. Laisve (Liberty) Antradieu., sausio (Jau.); 2Į, 1958
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JUOZAS BALTUŠIS

* PARDUOTOS VASAROS
(Tąsa)

Susėdo abi svečiui iš šalių. Sėdėjo, 
laukė. O šis pūkštė gale stalo, braukė 
prakaitą, vis dar nesiryždamas.

—Gal daugiau ką pakviesti, Kazimie
rą ar Juozioką?—paklausė senoji, aiš
kiai nebetekdama kantrybės.

—Kad gal nereikia...
—Tai kas gi atsitiko?
Petniūniokas nebeišlaikė, reikšmingai 

apžvelgė abi moteris, paskui ištraukė iš 
kišenės keturkampį voką, tekštelėjo ant 
stalo ir priplojo jį delnu:

—Laišką pargabenau!
Nuščiuvo abi moterys, nutilo, akių ne

pakelia: juokas pasakyti—laiškas! Kad 
nors, sakytum, rudenį ar žiemą, tada 
vis jau koks popiergalis iš valsčiaus ei
na... O dabar? Nei be šis, nei be tas. 
Petniūniokas skubėjo pasakoti visą ši
tą svarbų atsitikimą:

—Atsikėliau iš ryto ir sakau, sau at
sikėlęs: diena graži, sakau, o ko bažny
čion nenuėjus? Nušvaksavau batus, 
kelnes užsimoviau, ir vėl sakau: visi 
poromis eina, tai ko man su Saliamutė 
neiti? Atėjau as pas jus, o čia...

—O mes namie užsilikom.. —rūpino 
j| ^enoji, —- namines mišiaunas atskai
tom. .. Argi dabar išeisi iš namų? ši
ta neprietelka Damulė kai įsisuko, nie
ko negalima paleist iš akių. O laiškas 
kam užrašytas?

— Jums užrajytas,— atsakė Petniū
niokas ir skubiai tęsė toliau: — Kai tik 
Saliamutė pasakė ne, tai vėl aš pasa
kiau: o ko man vienam nenueit? Ir išė
jau aš, žiponą ant peties užsimetęs. Ir 
einu. Ir Makniūno Petris eina su ma
nim, o Pašapiai tai važiuoti išsiruošė. 
Kumelę jų pasunkusi,. greit kumeliuotis 
turi, dribčioja ant kiekvieno žingsnio, o 
jie, matai, važiuoti važiuoja! Na, sakau, 
ne gaspadorius žmogus...

— O laiškas tikrai man? — vėl rūpi
no jį senoji.— Parodyk gi.

Petniūniokas tik stipriau prispaudė 
delnu laišką.

— Pašte radau, negi patvory laiškai 
vaikšto, — vėl tęsė jis. — Taigi pralen
kė mus Pašapiai, dulkėm apdavė, bet 
nieko; nusidulkinom pamiesty. O sumą 
tai klebonėlis pats laikė, tik pamokslo 
sakyt išleido kamendorių Baublį. Kad 
U?vo pamokslas, tai pamokslas! Ant gir
tuoklių rėkė, o paskui už vakaruškas... 
Ir iš kur žino viską?! Kaip iš rašto pila 
apie mergas, sudaužėtų kur, sakau, ši
toks kunigėlis!

— O laiškas, laiškas? Duok, nebeka- 
muok! — maldaudama tiesė ranką seno
ji-

— Kad gal ne viską pasakiau.
— Motut, duok gi žmogui pasisakyt, 

— atsišaukė Saliamutė.— Radai kada 
skubėt: laiškas, laiškas ...

— Saliamutė tai gerai sako,—pagyrė 
ją Petniūniokas. — O po pamokslo tai 
jau mes po miestelį špacieravonu Dau- 
jočių Untulį sutikau, pakermašėn kvietė, 
o paskui vėl, žiūriu, ir Gintvylių Šuopa 
špacieruoja; raitas be'atjojęs, arklį pasi- 
kaustys tuo pačiu paėmimu,— skubėjo 
jis pasakoti.—Ir tada ėmiau aš ir pagal
vojau: gerai būtų paštan užėjus?

— Ir užėjai, ir paėmei, ir gerai pada
rei... Duok gi tą laišką, ženteli!

Petniūnikas.— Aš moku. Tris žiemas 
mokyklon ėjau ir dabar nepamiršau. 
Taigi užėjau ir klausiu: ar nėra ko mūsų 
ūlyčiai? O čia pačtorius ir sako man: 
“Imk, sako, Petniūniok ...” Ale taip 
prie visų ir sako: “Imk, sako, Petniū
niok, ir parnešk, tu žmogus doras, ne- 
prapuldinsi...” Mes, matai, su juo pažįs
tami- — paaiškino jis didžiuodamasi^.
— Tu, sako, doras, tai ir nešk. Tiktai 
neskaitj^k pakeliui. Laiškus, sako, gali
ma savus skaityti, o už svetimus cypėn 
pakliūsi. Pažiūrėjau aš į laišką ir sa
kau: reikia, sakau, nešt! — baigė Pet
niūniokas ir patenkintas ėmė žvilgčioti 
į abi moteris.

Pasigrožėjęs, kaip pritrenkė abi mote
ris, atkėlė ranką:

•— Ogi čia ir laiškas,—- pasakė ir tuoj 
’ pat atplėšė voką. '

—- Kaipgi tu dabar atplėšei? — šoko
si Saliamutė.— Ar tau čia buvo rašyta? 
Užmiršai, ką pačtorius sakė?!

— Tai gal pati sakei, kad motutė ne
moka? Tai aš ir paskaitysiu, — ramino 
ją Petniūniokas.— Ko nepaskaityt, jei
gu žmogus prašo? Aš paskaitysiu...

— Skaityk, skaityk! — ragino senoji.
— Neskaityk! — staiga supyko Salia

mutė. — Labai čia reikia šitų skaity
mų. Maža kas prirašė visokių tauzalų, 
tai viską ir skaityti? Ir dar šventą die
ną!

— Na, ar pablūdai tu, Saliamut, ar 
čemeryčių prisiėdei? — atsiliepė senoji.
— Kartą laiškas atėjo, kaip jo neskai-
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iš pirmo pusi.) 
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1828 
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(Tąsa
Brooklyno Vajlninkai ..............
Rochesterio Vajininkai ..........
L. TilWlck, Easton, Pa*. .........
Great Necko Vajininkai .........
L. Pruseika, Chicago, Iii.........
Norwoodo Vajininkai 
LLD Moterų Klubas

Binghamton, N. Y..............
Chester, Pa.............. ...................
Plymouth-Wilkės-Barre, Pa....... 739
P. Šlekaitis, Scranton, Pa......
Cleveland© Vajininkai ...........
V. Smalstis, Detroit, Mich. ... 
K. Naravas, Shenandoah, Pa. 
V. Padgalskas, Mexico, Me .

1240
770
““i
736
650
640
546
480

— Motut, ar kas padus tau svilina? 
Juk nei skaityti pati moki, nei raštą iš
manai.

— Tai gal aš paskaitysiu,— pasisiūlė
...  ............—--------- - ■ *■■■■-

— O kam čia reikia? —nepasidavė 
Saliamutė.— Nedega. Bus laiko, pačios 
vienos perskaitysim. Aš pati perskaity
siu ,..

— Kad šitaip, tai gal man išeit? — 
pakilo įsižeidęs Petniūniokas, vis dar ne
paleisdamas laiško iš rankų.— O dar sa
kėt: savi mes esam, giminės ...

— Neklausyk tos padūkėlės J— guodė 
busimąjį žentą senoji. — Vyro jai rei
kia, tai pati nebesižino, ką tauzijanti. 
Sėsk, skaityk, būk žmogus.

— Saliamutė taigi neprašo.
Saliamutė iš tikrųjų neprašė, purkš

tavo, sukosi šalin, ir buvo aišku, kad ji 
baisiai nenori laiško skaitymo. Petniū
niokas kaip atsistojo, tai taip ir stovėjo 
gale stalo su laišku rankose.

— Ko gi tu? ~ globstė jį senoji.—Aš 
pati prašau!

— Kad gal išeit.
— Skaityk jau, skaityk, pasprink be

skaitydamas!— riktelėjo Saliamutė, jau 
visiškai įdūkusi.

Petniūniokas vėl atsisėdo, prisitaikė 
prie stalo krašto, pradėjo:

— “Motute, tau aš rašau, sūnus Dir- 
džiokas Poviliokas, bučiuoju rankas ir 
kojas, bo tu viena mano motutė, perpra- 
šaur dovanok man, motut, nesisukęs na
mus palikau, širdį užgėliau...”

Senoji apsipylė ašaromis, verkė ir šy
psojosi kartu, maldingai sudėjo rankas.

— Sūneli... laidokėli... — sužnibž- 
dėjo, nutraukdama Petniūnioko skaity
mą.— Kurgi visi kiti? Kazimierą pa
šaukit ir... ir Juozioką, visi skaitysim. 
Tai gyvas, gyvas mano laidokėlis! Pa
šauk, Saliamut,. visus.

— Šito dar trūko!- — pašoko Salia
mutė.— Kojos jų čia nebus, mano sekly
čioj ! O kad motutė nori, kad tau čia ne
gerai, tai neškis sir visu laišku pas savo 
sūnaitėlius geruosius! ’ •.

(Bus daugiau)

WORCESTER, MASS.
Praną Mazurką palaidojus

Sausio 15 d. naktį nusiau
tas didelei sniego audrai, oras 
dulksnojantis su 'snaigėmis, 
cfcl to tik nedidelis būrelis jo 
draugų ir giminių palydėjo
me į Vilties kapines paskuti
nėj jo'kelionėj Praną Mazur- 
Hą.

Pranas Mazurka ūmai mirė 
miesto ligoninėj sausio 12 d. 
nuo plaučių uždegimo. Jis, 
grįždamas iš darbo sausio 8 
d. po dar didesnės sniego 
audros, pavargo ir nušalo, o 
jausdamas turįs šaltį, nesi
kreipė * greitai pas gydytoją, 
mislrjo, praeis. Bet smarkiau 
suėmus jau buvo per vėlu.

Maaurku- paliko 
vienatinį sūnų Albiną, kuris 
yra 'vedęs ir auklėja du vai-

kus. Prano žmona mirė prieš 
14 metų. Jo vyresnysis sūnų? 
Antanas karžygiškai žuvo; 
1938 m. Ispanijoje, gindamas 
respubliką. Antrasis sūnus,, 
sulaukęs 5 metų, mirė.

Pranas buvo tvirto įsitikini
mo į pažangųjį judėjimą. Jis 
prigulėjo prie L. S. ir D. B, 
Draugijos, prie LDS 57 kp. ir 
LLD 11 kuopos. Buvo nuola-. 
tinis Laisvės ’ skaitytojas ir 
pažangių parengimų. lankyto
jas.

Jis buvo gimęs 1893 irų,. 
Kuštakonių kaime, t Vilkijos 
rajone, Lietuvoje. J šią šaij. 
atvyko 1911 metais. Susipaži
no su su Marcelia‘Adomaity
te, kurią vedė 1914 m., So. 
Barre, Mass; čia, Woi'ceste- 
ry, jis nuolat dirbo per 38 
metus kaip pečkurys Worces-

pa
aviu

toj

ter Pressed Steel Co. fabrike, 
šiuos žodžius rašančiam te

ko tarti atsisveikinimo žodį. P. 
Karaliaus šermeninėj ir kapi
nėse.

Lar būna tau, Pranai, leng
va; šios- šalies žemelė ilsėtis 
amžinai!

Visi palydovai buvo 
kviesto užkandžių į Liet 
svetainę.

Praną išlydėjom, bet
pačioj- šermeninėj' liko- rytdie
nai lydėti jaunas čiagimis lie
tuvis, Teodoras Paulauskas, 
29 Endicott St. Klubo gaspa- 
dorius. Jis' mirė1 sausio> 13 d. 
po sunkiai kankinusios vėžio 
ligos. Buvo dar tik 43 metų 
amžiaus. Jis paliko motiną,, 
žmoną; Marijoną (StOniūtę) 
Paulauskienę, dukterį, du 
nelius ir kitus gimines. Jau
nas, mirties dalgio pakirstas, 
ilsėkis ramiai.

C.
S.
v.
s

416
352
320
320
292
242
242 
214' 
200

K. Urban, Hudson', Mass.......
Puidokas, Rumford, Me. .....
Ramanauskas, Minersvillą .... 
Kvetkas, Cambridge, Mass. 
Kirslis, Bridgewater, Mass. 
Apšegienė, Auburn, Me........

Stamford, Conn...........................
J. K.- AlvlnaS, San Francisco, Cal. 
J. Dementis, Los Angeles, Cal. 
A. Kuzmickas, Girardville, Pa. .. 194 
M. Aranuk, Detroit, Mich. 
A. P: Dambrauskas

Haverhill, Mass.................... 208
A. Valinčius, Pittston, Pa.......... 136

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

Reikia pranešti visiems Choro na
riams, kad Choro metinis susirinki
mas neįvyko iš priežasties mažo 
skaičiaus riarių dalyvavimo. Chore 
rodos 'priklauso virš 50 narių: Mes 
visi choro nariai mokame. duokles, 
ar dainuojame ar ne. Tad reikia 
rūpintis išrinkti valdybą 1958. rtie- 
tam, į valdybą reikia apie 12 asrtiei 
nų. Jeigu dalyvauja susirinkime 5 
ar 6, tai savaime aišku, valdybos 
negalima išrinkti. Būtų geraij kad- 
su pradžia naujų metų, visi narihi 
užsimokėtų duokles. Choro susirin
kimai įvyksta kas ketvirtą ketvir
tadienį kiekvieno mėnesio. 
susirinkimas įvyks 28 d. šio mėnesio.

Choro narys.
(13-16)

ffong Koiig. — Trys a* 
merikietės motinos vėl 
tė Kinijoje1 savo sūnus. Ki
nijos valdžia motinų buvi
mo laiką pratęsė.

Belgradas. — Tito' pasi
sakė, kad Jugoslavija bus 
išvien su Tarybų Sąjungai 
Jis užgyrė 64 Komunistų 
partijų išleistą manifestą. ■'

Naujų prenumeratų šį sykį gauta nuo:
A. Matulis, Jersey" City, N. J.. (!)•; L. Žemaitienė, 

Hartford, Conn. (2)-; J. Purtikas ir J. Mažeika, Pitts
burgh, Pa. (abu po 3); S; Penkauskas, Lawrence, 
Mass. (3); Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. (2) ; D. G. 
Jusius, Worcester, Mass. (1) ; A. Žemaitis, Baltimore, 
Md. (3); J. Butkus, So. Boston, Mass. (1); Lk Tilwick, 
Easton, Pa. (2); M. tlzdavinis, Norwood, Mass.. (1). .

Sekanti vajininkai pakilo punkta’s su atnaujinimais: 
N. J. VajShinkams pasidarbavo T. Kaškiaučius, Newark, 
N. J.; Antanas, Elizabeth, N. J.; K. čiurlis, Elizabeth, 
N. J.jir F. Shimkus, Arlington, N. J.; L. Žemaitienė, Hart
ford, Conn.; J. Patkiis, New Haven, Conn., savo punktus 
kreditavo Waterburio vajininkams; M. Strižauskienė, 
Waterbury, Conn.; J. Purtikas—J. Mažeika, Pittsburgh, 
Pa.; Lawrence-Lowell vajininkams pasidarbavo J. Bia-' 
žonis, S. PeYikauskas, V. Kralikauskas, W. Wilkauskas 
(Nashua); Philadėlphiečiams pasidarbavo J. Šapranaus- 
kienė, P. Walantiene ir R. Merkis; G. Shimaitis^ Brockton, 
Mass.; D. G. Jusius, Worcester, Mass.; P. Paserskis, A. 
žemaitis, Baltimore, Md.; So. Bostonui H. Thomas, J. 
Butkus; Brooklynui P. Buknys, A. Mureika, J. Kalvaitis 
ir kiti; Rochesteriui L. Bekešienė, P. Anderson ir J. 
Stanley; L. Tilwick, Easton, Pa.; P. Bechis, Great 
Neck, N. Y.; Vilniečiai trūseikai; M. Uždavinis, Nor
wood, Mass.; M. Kazlauskienė (LLD Moterų Kl.), Bing
hamton, N. Y.; V. Žilinskas, Plymouth, Pa,; P. Sleka:tis, 
Scranton, Pa.; Geo. Žebrys, Cleveland; V. Smalstienė, 
Detroit, Mich.; K. Naravas, Shenandoah, Pa.; C. K. 
Urban, Hudson, Mass.; S. Puidokas, Rumford, Me.; A. 
P. Dambrauskas, Haverhill, Mass.; J. Dementis, Los 
Angeles, Calif., ir A. Valinčius, Pittston, Pa.

PRIETELIŲ KLUBAS
Margaret ir Al ValiPoniai, Ft. Lauderdale, Fla. $25.00 
A. Sopaitis, New York City 5.00

SO. BOSTON, MASS.
LLD 2 kp. nariai, kurie priklau-' 

sote ir norite priklausyti 1958 m., 
būkite parengime 19 d. sausio, 318 
W. Broadway, parengimas Laisvės 
naudhi, gausite knygą ir taipgi pra
šome pasimokėti už 1958 motus,

A. Dambrauskas, sekr.
(12-15)

PITTSBURGH, PA. ’
Lietuv. Kapinių Bendrovės, Pitts^ 

burgho ir Apylinkės, yra kviečiamas 
metinis suvažiavimas, kuris įvyks 
sekmadienį, sausio-Jan. 26 d., 195Š 
m., prasidės 2 vai. dieną, Lietuvių 
Mokslo Draugijos salėje, 142 Orr 
St., Pittsburgh, Pa.

Taigi visi esate kviečiami daly
vauti minimame suvažiavime, kaip 
tai šėrininkai, taip ir lokų savinin
kai, nes šis suvažiavimas 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
nių1 bendrovės komisija vaišingumu* 
niekada publikos nenuvylė, tai ir 
šiuom kartu nenuvils, nes komisijai 
vadovauja Elena Zeiglers, kuri la
bai rūpestingai ruošiasi vakarienei. 

>. Taigi’, gerbiamieji, visos apylinkės 
dalyvaukite suvažiavime ir būkite1 
vakarienėje. Pradžia vakarienės 0-ą 
vai. vakare.

‘ . J. Mažeika
' (11-15)

: prošvaistes j
: r Širdį Jaudinanti’

: Jono KašUateio

: i Poezija
i Taipgi trumpa autoriaus ; 

;; biografija, kurt labai < 
; įdomi' :!
«»• • 
; Knyga IK1880 puslapių *(
į f Kaliui tik , J

Laisve <
J: ) 110-12 Atlantic Avė. ;
J Richmond Hill 19, N. Y

ATSIMINIMAI
Dabartis

Paraše L. Prūseika-

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuohienlnės veiklos, 
caro reakcijos metu' peigy- į 
venimai kalėjimuose, isttėmi-

. irtas į Sibirą Ir kiti erškėčiuoti 
taksi jo kovoje už laisvę ir 
Šviesesnį gyvenimą darbo 
žmonijai.

Kalba tik $5f.00

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19. N Y
Knyga Iš 804 puslapių

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1958 METAMS
Moterų Apšvietos Kl. ir LDLD 6'kp., 

Brockton, Mass.
Crown Pt. (N. Y.) Braziliečiai ......................
Beatrice ir Chas. Žukauskas, Westwood, Mass. 
LLD 51 kp., Hudson, Ohio (per J. Myhling). 
J. Chelus, Fords, N. J........ . .  • ..........................
Stanley Yurkin, New Britain, Conn................
M. Naktiniai, Hartford; Conn. . ....... ..........
Petro Grabausko Draugas, Richmond Hill, N. 
Antanas Arlauskas, Webster, N. Y..............
G. Šlavis, Brooklyn, N. Y------ ----- ---------
V. Damašaitis, Elizabeth, N. J....................
Wm. Deksnys, Stamford, Conn. ... • •.......
J. Masteikiai, Brockton, Mass......................
Regina Karsonienė, Lowell,-Mass................
J. Daukus, Birmingham, Mich............ .........
M. Puskus, Philadelphia, Pa................ ....
T. Metelionis, St. Petersburg, Fla..............
L. Bagdonas,
J. Davidonis,
Eva Perluke,. 
B. Makar ski, 
R. Kirk, Seattle, Wash. ........................ .
Olga & A. Zaruba (atrnin. motinos Yasuken
A. Simonaitis, Pittsburgh, Pa.......................
Laisvę Mylintis, Rumford, Me. .-..............
M. PaugiSj Beacon Falls, Conn.................
K. Danisevičius, Waterbury, Conn.............
J. Mauragienė, Pittsburgh, Pa....................
B. Ramanauskienė, Sellersville, Pa...........
M. Imbras, Pittsburgh, Pa. .............. 
M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa. —...........
J. Miliauskas, McKees Rocks, Pa......... • •
Laisvės rėmėjas, Pittsburgh, Pa................
Paul Baron, Brockton; Mass........................
Helen Trusk, Chicago, 111........................ • •
J. Gedeminas, Hartford, Conn. ;................
Wm. Kisielius, Pittsburgh, Pa......................
George Mack, Frankfort, N.' Y..................
J. Paukšta’’tis, Miami, Fla. .. • • .................
Veronika Wasiloski, Philadelphia, Pa.........
Nellie ir Paul Venta, Forest Hills., L. I. 
J. Lukštas, Windsor, Conn. '........................
V. Staugaitis, Hartford, Conn. ..................
Leo Prūsaitis, Gardner, Mass. ...................
Mrs. T. Lapin, Hudson, N. H. .... l .... . 
P’ Dennis., Clifton^ N. J. ......... .......... .........
Geras Vyras, Brooklyn, N. Y.................. .
Ona Raskevich,; Ęellevue, Canada . - r........
J. Kundrat; Wilkes-Barre,, Pki ........... • • - •
W. Janowsky, ‘McDonald, Pa. ....................
A. Rėklaitis, Bristol, Conn1. ............... • • •
j. Grigas, Brockton, Mass. ....-------  • • •;
B^oųe KalušiS; Fitchburg,. Mass. .. . ......... .
M. Shalve, Gardner; Mass. 
John ir Nellie Strolis, Binghamton, N. Y.

(Tąsa c-tam pusi.)

Pittsfield, Mass. .. • 
St.. Petersburg, Fla. 

Nanticoke, Pa..........
Paterson, N.* J. .. • -

20.00 
15.00 
15.00;

... 10.00 

... 10.00 

... 10.00
Y. 10.00 

... 10.00 

... 10.00 
, . 10.00 
... 10.00 

10.00 
... 5.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
... 5.00 

nės) 5.00 
.... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
.... 5.00 
... 5.00 

. .. 5.00 

.... 5.00' 
... 5.00 
.... 5:00 
.... 5.00 
... 5.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
..: 5.oo 
.... 5.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
— 5.00 
...... 5i00 
.... 5.00 
... 5.00 
.... 4.00 
... 3.00 
... 3.00 
... 3.00 
... 2.50 
... 2.00 
... 2.00 
.... 2:00

Kas Skaito ir Rašo ;
Duonos Neprašo '

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senus, 
kaip senas yra pats rąšįas. ;K«S’ to posakio laifco®i> Į 
niekad nesigaili. Skaitykit^ šias knygas:' i

Amerikos Demokratijos Steigėjai. į 
Skaitykite ją! Sūšipažihklte su pagrindiniais įstatymais J 

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją sp' svarbiaisiais - 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovOfojų uj£ pepriklatv 
somybę. Puslapių 320, kaina $2;0p. DABAR TIK $1450.

* ’ ’ . . * , ■ . I J J

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai, t
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. BaraSft’ 
Dr. A. Petriką, puslapių 320,. kaina $1.50. DABAR-TIK $1

'■ i

Popiežiai ir Lietuvių Tauta i
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu- • 
vis. Parašė Prof. Pakarkiis, puslapių 320, kaina $1.50, ; 
DABAR TIK $1.00. 1

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks^ _• 
laiš, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240;. kttlcs 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų. . 
istorinis romanas. Parašė Al^irrfAa MargerL. Knyga } 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

Tik skaitydamas ją Sužinosi kaip' įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdama^ nubrauksi aŠarato ūud,
Parašė' RojUs Mizara, huslapių 368; kaina- $1.50' DABAR
TIK $1.00; ' ‘ ‘

Tai yra mokytojas jūsų hhmnAR*

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būU 
šis žodynas/ Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje j»m> 

' rasite patikrinimu
KAINA $5.50.

A Y' A ?
1MM2 Atlantic Ave,, Richmond Hill-19. N.. Y.

u-—.------- t . --------- r 1W ____
3 pusi; Laisve (Libertyj < Atitradien., sausio (jan.) 21j



LAISVES VAJUS 
JAU UŽBAIGTAS

(Tąsa iš 3-čio pusl.)»!
Simon Povilaitis, Baltimore, Md. - •........
Z. Yakuben, Gardner, Mass..............-............
A. Wenslow, Pittsburgh, Pa.......................
A. Yuknevich, Carroltown, Pa. ...............
L. Novak, Cranford, N. J.............................
R. Skuja, Tacoma, Wash...............................
U. Žilinskienė, Mt. Holly, N. Y. .........
Ona Krausman, Linden, N. J...................
A. ir P. Juodzevičiai, Bbrooklyn, Ni. Y. ..
J. Beržinis, Hartford, Conn.........................
A. Raulinaitis, Hartford, Conn............... • •
Mary Chalkonis, Hartford, Conn...............
J. Barnett, Hartford, Conn.........................
F. čižauskas, Shenandoah, Pa.....................
V. J. Stančikas, Nashua, N. H...................
Antanas Trepkus, Colonia, N. J.......... ..
Anna Zurnis, Brooklyn, N. Y. ...............
A. Kamzura, Nanticoke, Pa.......... ..
C. Remeitiene, Berlin, ’ Conn.........................
V. Daniel, Easton, Pa. ...............
V. Ž;laitis. Norwood. Mass.............................
B. Losnok. Jewell. Mass. . .*.......................
K. J. Yenkelun. Waterbury. Conn..............
John Bartush. Waterbury, Conn. • •........
F. Klemchuk. Waterbury, Conn....................
J. Va’tonis, Waterbury, Conn.....................
J. Zulis. Brockton, Mass...............................
F. Martinkus, Easton, Pa................................
Ch Ponn-plp Shrewsbury. Ma°s. . ?........
■n’l-io Z^lpskv. Brockton, Mass.................
G. V.. Brockton, Mass.................................
P M. Rockton Mass...................................
V v^cvrkks Om’ncv Mass............. ••.....
A. SInj/gnairis. Bronklvn. N. Y...................
K Grimsauskas. Philadelnhia, Pa.............
Jauna I,adv. I>ewiston. Me...........................
Po 81- P. Anderson. Rochester. N. Y.: Chas. Jaselun. 

Ovde. Canada: Felix Yokubonbs. Tewksburv. Mass;: J. 
Žiulis Toronto. Canada: M. Tolp^k;pne. Shenandoah, 
Pa.: Ch. Cherka. Woodhaven. N. Y.: Marg. Petrikonis; 
Stamford Conn.: W. Stadolnik, W. Lynn, Mass.; John 
Vaira, Cleveland, Ohio.

Philadelphia, Pa.
Apia velionį Vincą Macį
Vincas Mačys mirė 1957 

m. lapkr. 29 d., palaidotas gr. 
4 d., su religinėmis apeigo
mis. Palydovai buvo neskait
lingi. Priežastys, manau, to
kios: gyveno toli iš miesto, 
108 Pilgrim Lane, Drexel 
Hill; Pa., ir svetimtautis gra- 
įborius, Ruffenąch, tai mažai 
’ kas težinojo apie jo mirtį, 
nors jis buvo plačiai žinomas 
tarpe Philadelphij’os lietuvių 
ir su visais sugyveno draugiš
kai.

■ Velionis skaitė dienraštį 
Laisvę kol sveikata leido, tik 
paskutinius kelerius metus 
nebegalėjo skaityt. Buvo nuo
latinis pažangos rėmėjas ir 
j.arengimų lankytojas. Už
darbiavo kriaučiavimu, laikė

.. 2.00
.. 2.00
. 2.00
. 2.00

.. 2.00

.. 2.00

.. 2.00
. 2.00
.. 2.00

. 2.00

. 2.00

. 2.00-
. 2.00
. 2.00

2.00
. 2.00
. 2.00'
. 2.00' įšėpą dalininkais su kitu. Už-
. 2.00 iriugino dvi dukteris i
. 2.00

.. 2.00
. 2.00
. 2.00

.. 2.00

.. 2.00’
. 2.00’
. 2.00.
.. 2:00'
. 2.00 '
. 2:00*
. 2.00

.. 2:00<
. 2:007
. 2 00'
. 2.00

šie miestai aukomis stovi sekamai: 
Waterhnrv. Conn........................
Hartford. Conn. .....................
Brooklyn. N. Y............................
Pittsburgh. Ra.............................
Now .Tergev Valstija.................
Rneh ester N. Y.........................
Detroit Minh. ••....................
Brnckton. Mass...........................
PhjiadelrJiia, Pa.........................
Ch’cao’d. Ilk ...............................
Tjawrence-Methuen, Mass.. . • 
Norwood. Mass..................... • •..
Cleveland. Oh:o .........................
Great Neck. N. Y.....................
Stąvnford Conn. ... ...............
So. Boston. Mass...............• •..
RoRirnore. Md.............................
Worcester. Mass.........................
Binghamton. N._ Y................
New Haven Conn. .................
Plymouth.—Wilkes-Barre, Pa 
Scranton.. Pa.................... ............
Easton. Pa. ......................... .......
Nashua. N. H..................,..........
Chester. Pa.................................
T-ewiqton-Auburn. Me..............
Mexico. Me...................................
MmorsviJIip. Pa........................
H’vdc,on Mass............................
San Franriqeo. Calif. .............

. $299 00 
. . 2«« 00 
. . 2O41O0 
.. 179.50 
. . 179O0 

. . 149 00 
. . 190O0

ir visą 
amžių gyveno pas dukterį 
Valiūtę Yaskyji prižuūrėjo 
abu tėvus senatvėje. Duktė 
Teofilė irgi gyvena netoliese. 
•Valiute dar jaunutė būdama 
įdainavo pirmos kuopos Chore 
jki išėjo už vyro.
i Velionis paliko 
‘dukteris, žentus, 4 anūkus ir 
tris proanūkus, taipgi artimų 
igiminių ir daug draugų ir pa- 
ižjštamų, kurie jį gerbė.
, Sirgo ligoninėje tik dvi sa
vaites. Mirė sulaukęs 83, me
tų. Jo žmona Elzbieta (Ast
rauskaitė) buvo mirusi prieš 
į5 su virš metus. Jo duktė Va
liute Yasky jau savaite pir
miau tėvelio buvo nugabenta 
ton pačion ligoninėn, sunkios 
ligos prispausta. Mirus tėve
liui- negalėjo būti laidotuvėse. 
įRodos, kad ji dar tebesiranda 
ligoninėje.

Siunčiu užuojautą Vinco 
'Mačio šernai, giminėms ir vi
siems jo artimiesiems. O tau, 
Vincai, ramiai ilsėtis Ameri
kos žemelėje!

liūdesy

' Ligoniai
Sunkiai serga draugė Auna 

žalneraitieliė. Jau tūlas lai
kas nesijautė gerai, lankė gy-

jlGOD dytoją per tris savaitės, bet 
nėjo geryn. Dabar jau savai
tė, kai iš lovos nesikelia/ir po 
gydytojo priežiūra. Draugė 
sunkiai tegali kalbėti,.

Draugas John Lesutią ser
ga. Jį ištiko nelaimę, savo 
kambary nuvirto nuo kėdės ir 
sulaužė šonkaulį. Gyvena pas 
žalneraičius, tai randasi du 
ligoniai vienoj stuboj, po ad
resu 1009 Jackson St.,, 
delphia 45, Pa.

Dar vis nesijaučia
jau

37 no
95 00
92 10

Phila-

., Bridgewater. Mass.
Rumford. Me. ..........
Haverhill M'^ss. ....
Shenandoah. Pa. ....

Išviliojo $200,000 - 
kaucija tik $5,000

New Yorkas nebūtų f did
miestis, jei nępasigarsintų vi
sokiais skandalais. Dabar yra 
suimtas tūlaš Samuelis Gitel- 
sonas. Pastaruoju laiku jis 
dirbo Klein krautuvėje, New 
Yorke, kaipo kainų nustaty
tojas, gaudamas $175 į savai
tę.

Kada jis pradėjo dirbti ki
tur tai jo savaitinė alga bu
vo $30. Ir tai buvo neseniai, 
tik 1941 metais. Tiesa, dauge
liui jis b'uvo: žinomas kaipo K 
(>u Pont1 & Co. biznio vedė
jas, kurio “alga $30,000”.

Mat, 'Miv jGitelsonas par
duodavo “šėruš” tiė'ms, kurie 
norėjo nusipirkti vertingų šė- 
rų, o Šerai tokios Ko., kaip 
du Pont —parako, sprogs
tančią’“ medžiagų — niekad 
nekrinta,' bet auga - fr auga 
greitai. Jis jiems net dividen
dus pelnus •—išmokėdavo. 
Kaip? Detektyvai sako: Rob 
Peter to pay Paul“' — nuo 
vienų gaudavo už jiems par
duodamus “Šerus”, kitiems 
pelnus išmokėjo.

Valdžios advokatas sako, 
l^ad Gitelsonas taip išviliojo 
is kokio tuzino 
$192,196.

Dabar suimtas 
mas apgavystėje, 
yra tik $5,000.

koštu merių

ir kaltina-
Kaucijukė

Sveiksta
Viktorija Balkus aplankė 

Juozą Purvėną. Sausio 11 d. 
jis apleido ligoninę ir dabar 
gydosi savo namuose, 491 
Chauncey St7 Brooklyn, N. Y.

Balkuvienė su Juozu gra
žiai pasikalbėjo. Atrodo, kad 
jis sveiksta, bet dar ne visai 
susveikęs. I

Linkime Juozui 
pilnai susveikti.

Purvėnai yra 
dienraščio Laisvės 
ir rėmėjai. *•'

Purvėnui

nuolatiniai 
skaitytojai

v

Marijona Matusėvičienė, 46 
metą amžiaus, po operacijos 
mirė sausio 10 d., palaidota 
sausio 14 d.,: šv. Jono kapinfe-

K

i

gerai 
tūlas

45 00
41 00
41 00 i
41 00
30 00
34 00
39 00
30 00 j
2,9 95 1 draugė Plietienė
23 pu laikas po gydytojo priežiūra.
22 00 ’ Sausio 28 d. turės eiti į ligo- 
1R00 ! re,-gauti tam tikrus trytmen-
15O0
11 00 
11.00 !
10 00

. 8 00

Mt.tus. Jos adresas: 2146 
Vernon St., Phila., Pa.

Draugai ir pažįstami, 
sau atlaikyti ligonius, 
užuojautos atvirutes pasiųsti. 
Tas pagelbės ligoniams su- 

^9 sveikti. Visiems linkiu greitai 
vėl būti sveikiems.

P. Walantieiie

pra
arta

jos vyras, sūnus, mo- 
sesuo; Velionė (,buvo 
Brooklyne. Ji ištekėjo

Liko 
tina ir 
gimusi 
už Vinco Matusevičiaus, kuris
tūlą laiką tūrėjo Brooklyn 
lietuvišką radijo valandą. Vė
liau 'jie išsikėlė gyventi į 
Trenton, N. J.

Ruošiames suvažiavimui 
ir metiniam banketui

Dienraščio Laisvės direkto
riai ruošiasi tinkamai pasitik
ti svečius, atvykusius iš arti 
ir tQli, Tam bus paruoštos dvi 
Auditorijos salės: j v i e n o j e 
įvyks šėrininkų suvažiavimas, 
kitoje — banketas tuoj po 
suvažiavimo.

Geriausios valgių gaminto
jos pagamins skaniausius val
gius tiek banketui, tiek ir 
prieš: banketą norintiems ką 
nors anksčiau užvalgyti Au
ditorijos valgykla bus atdara 
visą sausio 26-tą dieną. Anks
čiau svečiai svečiai skales, jei 
norės, pasistiprinti.

Direktoriai skelbia, kad 
Laisvės šėrininkų suvažiavi-

mas prasidės 11 vai. ryo. Bū
tų gerai, kad šėrininkai laiku 
susirinktų.

Banketas prasidės kaip G 
vai. vakaro.

Kadangi « šis suvažiavimas 
bus labai svarbus, tai tikima
si nemažai šėrininkų; atvyks
tant ir iš tolimesnių kolonijų. 
Bus smagu su jais i susitikti.

Beliko tik kelios dienos iki 
suvažiavimo ir bąn.keto. Nau
dingą darbą atliktų tie šėri
ninkai, kurie ne tik patys su
važiavime. ir 
vantų, bet ir savo šeimos na
rius ir kitus savo draugus už
kviestų bankete dalyvauti.

Šėrininkas

bankete daly-1

Izraelio valdžia bijosi 
žmonų priaugimo

Tel Aviv, Izraelis.—Da
bar Izraelis turi jau 2,000,- 
000 gyventojų. Pereitais 
metais gimimas viršijo 120 
tūkstančių, o iš kitų šalių 
atvyko 80,000. Izraelis ne
galėtų panešti finansinės 
naštos industrijos statybos, 
žemės įdirbimo ir naujų pi
liečių aprūpinimo, jeigu ne 
užsienio pagalba. 1957 me-' 
tais “Izraelį palaikė virš 
vandens tai Amerikos žydų 
ąukos, kurios buvo $135,-' 
000,000/’ — sakė valdžios? 
žmogus. Taipgi paskolos 
Jungtinių Valstijų, Prancū
zijos ir Vakarinės Vokieti
jos.

“Pasaulio karalius” lankės
“Laisvės” apylinkėje

< h
, 6.00 i
. 5.00!
. 4 00
. 3.00 I o ,rell Mass

SUSIRINKIMAI
LLD Los kuopos susirinki

mas jvyks i sausio 24, Audito- 
t ij’os patalpoj.. Prašome r do
mesio, kad pradėsime anks
čiau, lygiai 7 Vai.,, nes , keli 
nariai vėliau turi kitas parei-, 
gas

Ii

eiti. Sekr..!

/ Sveikiname konteGtantus. laimėjusius premiias, ir 
sveikin^m^B visus valininkus už tain puikų pasidarbavimą 
Vaųtfė. Sifnrasdami . sunki as vaūiunkams anlinkvbes. la
buti • triūsa apšvietus reikalui ir vajų skai-

crra^’ai iškėstų .esamoje aplinkybėje. ‘ i
D^kn^am; v#, atlikta dideli darba norime nriminti, kad 

T,afav*a i^e?d’mni Sieniet turėsime žymiu pakaitu, ku- 
nuqtatvs sekantis Laisves bendrovės suvažiavimas. 

KoHb0 n^k^tos bebūtų, visi turime spiestis į krūvą 
T a^ves šie dimui.

‘ Nuomonėj, kad Ųaisve sujungti su Vilnim, yra ne- 
iyvkinamos. Dalvkas platus, nrie šios progos neišaiški- 
ipamas. Taisve turės būti leidžiama, :r tam reikalui tu- 
rime būti pasiruošę.

Laisves Administracija
i v ■

. Keliu reikalui bito buvo
• - ■ ii , ta ir tas kainavo arti. $10,-

'■įdėtalO buijony 000,000,000 (dešimt bilijo

Washingtonas. — 'Pagal 
išdirbtą Kelių biuro planą,

nų dolerių). Iki 1972 me
tų kelių programa bus už- 

bendrai kainuos 
Didžiumo-

JBUHVVtį Avelių .
tai siekiama pravesti 41,0001 
mylit} gerų vieškelių jun-1 $34,000,000,000. 
giančių visas valstijas. Per-- je jie bus keliaujančių mo- 
eitais' metais gera dalis1 kami už pravažiavimą.

Sausio 5 dieną turėjo >įvyk- 
L.D.S. 110 kp. susirinkimas, 

ir 
atėjo, 

ir

ti
bet tik pora narių atėjo 
komiteto nariai nevisi 
Tokiu . būdu susirinkimas 
neįvyko. ' o (

DraUgįės ir draugai ! Mes 
šaukiam susirinkimą LDS ir 
LLD, abiejų kuopų, vasario 
2 dieną, 2 vai. po pietų, ton 
pačion vieton, 14 Tyler St. 
■'tįsi nariai dalyvaukit ir nau
jų narių atšivėskit į LLD.

J. Blažonis gavo iŠ Centro 
knygas ' “Gydymo istorija”. 
Jis jau pradėjo rinkti- mokes
tis į LLD už> 1958 metusi Už
tai bravo,<Juozuk! t

Sausio 7 d. pas riius prfeifa 
go apie .15, colių sniego. Ketu
ri žmones įpil ę valydami snie
gą, Vienas ir lietuvis Jonasį 
Šimonis, sniegą kasdamas mi
rė.

Lowelly dar viena dirbtu
vė, Moja Flash, uždarė duris.

Na ir tėvai! J
Policija areštavo R. Hayesį 

26 metųpvyrą ir jo Žmoną 
Frances, 22 metų; Dalykas 
tąme : jie šešių; mėnesių savo 
kūdikį paliko ' prie svetimų 
žmonių > durų, ant 9th Avė.

Areštuotas tėvas sakė, kad 
vaikas verkė, tai jįs. jį metė 
į lovelę, bet pataikė į sieną. 
Vaikui išlaužė ranką. Jis jį, 
nešė į ligoninę, bet supyko, 
susimaišė' ir nusprendė palik
ti kitiems ^monėptš — lai rū
pinasi; ■ '

Vąiko tėvaš dirbo ligoninė
je, b tnotina prie! ihinkštų> 
rimų, jirię pątatiuviino. Iš
girdę vaikb veiik^nią žmoiį ės 
pašaukė C policiją. Vaikutis 
yra St. Vincente'. Hg^ninėję, 
taisosi. ’ ' •

Ketvirtadienį Laisvės šta
bas nei nežinojome, kad mū
sų apylinkėje tik pora desėt- 
kų blokų, nuo Kultūrinio 
Centro buvo “pasaulio kara
lius”. .Jis, kaip paprastai, ant 
kairiojo peties nešė ir “visą 
svietą” — globu’šą.

Mat, netolimai nuo mūsų 
centro jis gimė ir augo. Tai 
vyskupas Homer A. Tomlin
son, iš Queens Village. Jis 
keleri metai atgal pats save 
issirinko *būti viso svieto ka
raliumi ir tokiu skelbiasi. To
dėl'sakė; kad jam buvo labai 
malonu; sugrįžti į apylinkę, 
“kur augau, ir dirbau”.

Jo tėvas turėjo didelį na- 
Įnią ant 160th St., Queens Vil
lage. Savo sūnų išmokė kuni
gu, kuris pirmiausiai Church 
nepriims “pasaulinį karalių”? 
Jį visi visur priima, maitina, 
suteikia jam. transporto pa
tarnavimą 'ir tt.

Jeigu prieš Antrąjį pasau
linį karą Amerikoje tūla mer
giščia pasivadinus “Rušijos 
caro dukra Tatiana” iš to net į 
pralobo, tai “pasaulinis kara
lius” jau fie kokia ten merg
šė. Jam “viskas priklauso“. 
Už tai jis ir yra “pasaulinis 
karalius”.
of God svietą mokė tikybos.

.Tiesa, kokį laiką sūnus, da
bartinis “pasaulinis karalius“, 
dirbo ir garsinimų firmoje, 
nes iš Church of God įplaukų 
negana buvo. Vėliau jis par
davė nuosavybes, statė kitą 
namą, bet ir tas “pavirto į 
dulkes, kaip pavirs ir žmo
gus” — sakė vyskupas-“pa- 
saulinis karalius”, nes namo 
viętoje miestas įrengė auto
mobiliams pastatyti vietą.

Tada vyskupas sumanė pa- 
pasauliniu karaliu

mi”. NaJ kori kas jam’tas ge
rai sekąsi. Tikrai į karalius 
tinka-, nes gerai tauRų užsi
augino. “Pasaulis” — globu- 
6ąs — didelis, veik dešimt 
kartų didesnis už “karaliaus’’ 
galvą, bet jis nesunkus,'- tik 
vienas neparankumas, kad jį

Darbininkai gavot Kalėdoms 
gerą “dovaną”. Nemažai, ir. 
lietuvių dirijo toje dirbtuvgi- 
jev ■ >į. Kiįi'u'

Lowdlietis

siskelbtr

Paieškojimai
• •' f •

Aš,. Rad^vilayiČiėpėrKašėtaitč Ele
na, Martyno, ieškau savo brolių Ig
no ir Vinco Kašėtų. Prieš karą jie 
gyveno J. V. (adresai neįskaitomi. 
—AdmU Jeigu jie patys negali atsi
liepti, tai1 prašau jų vaikus arba pa- 
žjstanius, atsiliepti Būsiu dėkinga. 
Eleną RadzviiaviČienė, Vilniaus g-vė 
nr. J9, Alytus, Lithuania,, USSR..

Pąiėškąu Mitkienės- Vi lašai t ės Gra
sildoj Jono; gyvenusios su vyru Mit
ka juO2U{; Milwaukee, Wis. Žinan
čius ; jų: dąbaytinį adresą, prdšaū pra
nešiu Mikėnui Juozui, Panevėžys, 
Gogolio gatvę, Lithuania, UfeSR. ,

reikia valkioti. Suprantama, 
tai jau iš tolo atkreipia į jį 
utydą, kad čia yra nepapras
tas pilietis. Pagaliau, 'tas vel
kamasis pasaulis, tai jo “pini
gai” — jis jam visur atidaro 
kelią.

Pereitais metais “pasauli
nis karalius” leidosi apkeliau
ti visą svietą. Jis buvo Bag
dade, Jeruzalėje, Egipte, ei
lėje kitų Azijos ir Afrikos ša
lių. Dabar keliauja pietų 
link. Ateinančią savaite jis 
jau bus New Orleans, La. Iš 
ten keliaus į Meksiką, Guate
mala, Nikaraguą, Kosta Riką, 
Panamą ir Pietų Ameriką.

Kas jį užlaiko? Atsiranda 
tokių pakankamai. Kaip gi

Reikalauja uždrausti 
atomų bandymus

Pnopenh, Kambodija. — 
Kambodijos premjeras Peiįfr 
Nouth ir Čekoslovakijos 
premjeras Jan Siroki išlei
do bendrą pareiškimą, rei
kalaudami, kad atominių 
ginklų bandymai tuojau 
būtų sulaikyti.

Pranešimas .
BROOKLYN} N. Y.

Siuvėjų Unijos Lietuvių 54-to sky
riaus mėnesinis susirinkimas įvyks 
sausio-Jan. 22 d., 5:30 v. v.. Lietu
vių Unijos Rūmuose, 11-27 Arion 
Place. Nariai prašomi skaitlingai 
dalyvauti. Bus svarbių pranešimų.

Kipras Sakalauskas, Skyr. Sekr.
(12-15)

HELP WANTED—-FEMALE

J

Į

Iloškau dBdės ' Jono Lenartavi- 
čittūgį Tomo. Iki 1940 m. gyveno 45 
Main Št\,‘Yotkville, N. Y. Lietuvoje 
gyveno; iki; 1915 m. Daugų valsč., ir 
miestelyje. Žinanti apie jį arba jo 
vaikus; prašau: pranešti man, būsiu 
d&Wnghs-. JŪOžas LenartaviČiuš', To
mo;. DkUgU Rajonas ir miestelis,nio,( D&uįju Rajonas 
iiithtaia; Ū$$R.

(13-14)

Sukėlė $420,000 aukų > ’ 
J

Dienraščio Times fondas 
pagalbai tiems, kam pagalba 
reikalinga, sukėlė $421,278. 
Aukojo 11,000 žmonių. Pini
gai bus skirti našlaičių ir kitų 
panašių įstaigų paramai.

Omaha, Neb. — Ameri
kos toli siekiančių bombinių 
lėktuvų komanda reikalau
ja gaminti daugiau didelių 
bombinių lėktuvų.

Maskva, -r Tarybų Są
jungos žmonės energingai 
vykina gyveniman obalsį: 
“Pavyti ir pralenkti Ameri
ką gyyvenimo reikmenų ga- 
myboje!”-

Mothers Home, Requires a woman 
to help me raise my 3 children. 
Ages —10-6 & 18 mos. She has to 
act as a Mother for one they lost. 
We liye in a small Cape Cod house 
in Massapequa, L. I. Age up to 50. . 
Good homo ’ for right party. PY< 
8-7992.

(14-16)

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ.
DIREKTORIUS

•DC^cX?’

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

LAISVES
METINIS

BANKETAS
Sausio 26 January

PRASIDĖS
6 V. VAKARE

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

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19> N. 1

• ** ■ * t* I ' f

VAKARIENĖS BILIETAS $3.
Prašome iŠ anksto įsigyti bilietą.

r o- ■

4 pus!. Laisvi (Liberty) Antradien., sausio (Jan.) 21, 1958 j
> j

SSK*
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