
o

Mb

LAISVE—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

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

Pavienio egzempL kaina 5 centai

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian dally la 

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

Telephone Virginia 9-1827
PRICE 5c A COPY

No. 15

THE LITHUANIAN DAILY
Richmond Hill 19, N. Y., Trečiadienis, sausio (Jan.) 22, 1958 METAI 47-tf

KRISLAI
Vilniaus “Tiesa”. |
Jų spauda auga. 
“VaduotojŲ’’ raketas. 
Čikagiečiai sve’kina.

Rašo R. Mizara

tenka 
labai

Su šių metų pradžia Vil
niaus dienraštis “Tiesa” sek
madieniais išeina didesnė — 
šešių puslapių.

(Lietuvos dienraščiai išeina 
ir sekmadieniais, bet neišeina 
pirmadieniais).
I Pastaruoju 1 metu, 
priminti, “Tiesa” tapo
įdomiu laikraščiu: telpa daug 
iliustracijų - paveikslų, vaiz
duojančių visas žmonių gyve
nimo ir kūrybos sritis. Straips
niai trumpesni, negu seniau 
būdavo. Bendradarbių Vil
niaus dienraštis turi užtenka
mai, ir gerų bendradarbių. 
Reikia žinoti, kad Lietuvoje 
šiandien yra tūkstančiai žmo
nių, bai gusi ų aukštuosius 
mokslus. /

Mes gavome “Tiesos” nu
merį už š. m. sausio 5 d. Ir ko 
ten nėra!

Vilniaus “Tiesa” — popu
liariausias dienraštis Lietuvo
je.

, Mėnesinis žurnalas “Perga
lė”, kuris taipgi eina Vilniuje, 
— sako redaktoriaus pava
duotojas V. Mozūriūnas, —su 
šių metą pradžia bus padidin
tas puslapių skaičiumi.

Mums atrodė, kad “Peiga- 
'Ac” jau ir taip buvo užtenka

mai storas, įvairus ir įdomus 
žurnalas. Dabar jis bus dar 
turiningesnis.

.Vadinasi, kai mes disku- 
suojame apie tai, kad reikės 
Laisvės leidimą suretinti, tai 
Tarybų Lietuvoje spauda vis 

% didinama, gerinama. Kas me
tai nauji tūkstančiai mokslei
vių studentų apleidžia mo- 

4 kyklas, jie skaito, domisi gy
venimu. Lietuvos tarybinė 
spauda, taigi, vis kas metai 
padaro naujus tūkstančius 
žmonių savo prenumerato
riais, skaitytojais

Jonas Šimkus, “Pergales” 
redaktorius, kuris buvo sun- 
l’iai susirgęs, sako, sveiksta.

Čikagos Vilnyje skaitau, 
K ad ir mūsų L. Prūseika praė
jusį savaitgalį taipgi sutvirtė
jo.

1 Abiem jiem linkime sėk
mingai pasveikti!

“Vaduotojai” ir vėl atsi
šaukia į Amerikos lietuvių vi
suomenę, p .-ašant a u k ų. 
Kam? “Lietuvai vaduoti”!
Jr nesigėdi tie žmonės už

siimtu tuo raketų!
Bet jie ib nusigandę: bijosi, 

kad tarp Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos .nepagerėtu santy
kiai.-Girdi,’jeigu įvyktų vals- 
lybių viršūnių konferencija, 
tai Amerika galėtų pripažin
ti Lietuvos tarybinę respubli
ką. O tada “vaduotojai” pasi
liktų be darbo. <

Anksčiau ar vėliau mūsų 
Šalies vyriausybė turės pripa
žintu Lietuvos respubliką pa- 
uašiat, >kaip ji turės pripažin
ti, Kinijos Liaudies Respiibh- 
ką, 'Tai- neišvengiama.

Čikagiečiai jau turi surinkę 
?( Laisvės akcininkų suvažiavi

mui sveikinimų su apie pus- 
^antro šipto dolerių dovano

mis.
Gerasis vilnietis V. Vasys

Anglai prieš kar 
karstytoji! planus

Londonas. — Anglijoje 
liaudies ir partijų darosi 
tvirtesn's reikalavimas 
tartis su Sovietais taikos, 
reikalais. “The Economist”, 
kuris, paprastai, rėmė NA
TO politiką, ir tai kritikuo
ja Anglijos valdžią, kad ji 
“nepasinaudojo proga Bul- 
ganino laiško tartis taikos 
reikalais”. Rašo, kad Bul- 
ganino ir Lenkijos užsienio 
reikalų ministro Rapatcki 
pasiūlymai sudaryti Cent- 
ralinėje Europoje zoną, kur 
nebūtų laikomi atominiai 
ginklai, buvo pilnai Vaka
rams. priinitiniz Taipgi,

Šaukiamas

Vėl įvyks Kinijoje 
liaudies kongresas

Pekinas. -■
Kinijos Liaudies Kongre
sas, kuris įvyks. Pekine. Jis 
atsidarys sausio 25 d. Lau
kiama 1,200 delegatų iš vi
sų šalies kampų. Tarpe ki
tų dienotvarkio darbų, yra 
ir užgyrimas įvedimo loty
nų ; alfabeto, Jis svarstys 
Kinijos Komunistų parti
jos nutarimus iš 1956 me
tų. Tai pirmas Kinijos 
Liaudies Kongresas nuo 
1954 metų suvažiavimo.

Ką sako prezidentas 
ekonomijos reikalu
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris patei
kė Kongresui raportą apie 
ekonominius šalies reika
lus. Jis' pripažino, kad bė
gyje tr'jų mėnesių perei
tais metais nupuolė indus
trijoje gamyba, fabrikuose 
samdytų darbininkų kiekis 
ir samdomų piliečių įplau
kos. Jis tikisi, kad dalykai 
pagerės. Ragina fabrikan
tus nepulti algas kapoti, o 
darbininkus nereikalauti al
gų pakėlimo.

Washingtonas.— Mirė se
natorius Matthew M. Nee
ly iš West Virginijos. Jis 
jau buvo 83 metų amžiaus.

Boima. — V. Vokietijos 
vidaus reikalų ministeri
jos pareigūnas W. Petzol 
kur tai dingo.

per mane prisiuntė suvažiavi
mui sveikinimą su $25.

Smagu, draugai čikagie-
čiai, kad sveikinate mūsų su- karų Vokietijos ir Italijos
važiavimą. Mes jus nepamir
šime. /: ' t

Prašome laišviečius, gyve
nančius ■ rytinėse valstijose, 
pasekti gražiu .čikagiečių pa
vyzdžiu..’ j

; Rytojaus ’ Laisvėje •• tilps 
daugiau visokių mūsų, Skaity
toj ų nuomonių dėl Laisvės at
eities. ‘

Yra daug visokių nuomonių 
dėl Laisvės leidimo suretini- 
mo. Iš jų susidarys viena 
bendra nuomonė ir viskas bus 
okei!

kad uždraudimas per du 
metus bandyti atominius 
ginklus yra geras.

Leiboristų partijos vadas 
Hugh Gaitskell, paprastai 
dešinus, ir tai kietai kriti
kavo Maemillano valdžią. 
Jis sakė, kad “Macmillan 
praleido progą taikos ge
rovei tartis su rusais. . .” 
Sakė, kad Vakarų ir rusų 
armijų atitraukimas nuo 
Elbos upės, Vokietijoje, y- 
ra geras žingsnys prie tai
kos palaikymo. Taipgi 
Anglijoje vis daugiau žmo
nės stoja už taiką./

Tai yra pasimojimas 
prieš darbo unijas

New Yorkas. —AFL-CIO 
advokatas A. J. Goldberg 
kalbėjo susidariusios eko
nominės padėties reikalais. 
Jis atžymėjo, kad visa eilė 
fabrikantų,’ politikierių ir 
kongresmanų siekia pasi
naudoti nedarbo padėtimi 
prieš darbininkų unijas. Vi
sokie reakcininkų bandy
mai pietuose kenkti uni
joms, visa eite bilių Kon
grese tą patvirtina. Bet 
laikai dabar yra jau ne tie, 
kaip seniau kad būdavo kri
zės metu.

Indonezija gina savo 
kraštų vandens teisę
Washingtonas. — Indone

zijos. respublika atmetė J. 
Valstijų protestą pajūrio 
teritorinių vandenų reika
le. Senovėje, kada ginklai 
buvo prasti, tai tik trys 
mylios iki krašto skaitėsi 
tos šalies vandens terito
rija. Prie dabartinių gink
lų tas neatitinka. Indonezi
ja paskelbė, kad jį skaito 
jos vandenis ant 12-kos my
lių nuo sausumos. Amerika 
prieš tai protestavo. Indo
nezijos respublika protes
tą atmetė, v ’---------- <—

Europoje šešios 
valstybes ir Amerika

> /j- ‘ (

Washingtonas. — Buvo 
daug darbuotasi apvieniji- 
mui Vakarų Europos prieš 
komunistų šalis militari- 
uiai. Bet atsirado šešių — 
Francūzijos, . Luksenburgo, 
Belgijos, Hollandijos, Va-

— ekonominė sąjunga. Pir
moje vietoje sąjungos pre
kyba jau susirėmė sw Ang
lijos /prekyba užsienyje; 
Numatoma, , kad ateityje 
gali ir Jungtinės Valstijos 
turėti ritntą konkurentą. 
Azijoje ir Afrikoje šios še
šios šalys turėjo 1956.^me
tais biznio už $4,275,(100,- 
000. . ' : ' j

- Vakarų VokieBonna. — 
•e ‘ •* » ( ’ ’

tijos ir Italijos karo minis 
trai laiko konferenciją./

Argentinos delegatai 
jau yra Maskvoje

Maskva. — •' Argentinos 
delegacija dėl ekonominių 
reikalų jau atvyko į Mask
vą. Delegaciją sudaro 12 as
menų, priešakyje su biznio 
sekretoriumi Raul Ondarts. 
Argentina siekia padaryti 
su Tarybų Sąjunga pre
kybos sutartį, kurios meti
nė apyvarta butu $40,000,- 
000. Tai pirmoji Argenti
nos delegacija Tarybų Są
jungoje nuo 1953 metų.

Prezidentas pamiršo 
apšvietos reikalus

Washingtonas. — Moky
tojai labai nusivylę prezi
dento pasiūlymais biudžeto 
reikale. Dar tik pereitais 
metais prezidentas sakė: 
“Apšvietos problema pas 
mus yra kritiškoje padėty
je. 1955 m. ir pereitais me
tais aš kreipiau atidą į sto
ką mokyklų visoje šalyje”.

Taip kalbėjo po tarybi
nių sputnikų pasirodymo. 
O dabar pasidavė karo is
terijai ir visai, “pamiršo” 
skirti mokyklų statymui 
pinigų. Savo biudžeto pa
siūlyme jis sakė, “apšvietą

Sovietai tyrinėja 
Pamiro kalnų viršų 

i

Maskva. — Tarybų moks
lininkai pasiekė Pamiro 
kalnuose 16,000 pėdų aukš
tį ir įsteigė tyrimo stotį. 
Jie susigabeno apie 100 to
nų reikmenų ir įrengimų. 
Pamiro kalnai Kazakų ir 
Tadžikų respublikose, netoli 
Afganistano, Pakistano ir 
Kinijos. Kalnuose yra Le
nino kalnas 23,382 pėdų ir 
Stalino kalnas 24,590 pėdų 
aukščio.

Amerika jau keičia 
atstovą Indonezijoje
Jakarta, Indonezija. — 

Jungtinių Valstijų val
džia nusprendė atšaukti iš 
Indonezijos savo atstovą J. 
Allisoną. Sako, kad atsto
vas nesutiko su Washingto- 
no atsinešimu linkui Indo
nezijos. Indonezijos vyriau
sybė apgailestauja, kad A- 
llisonas atšaukiamas, nes 
jis buvo korektiškas diplo
matas, kuris stengėsi su-' 
prasti šalies ir jos žmonių 
reikalus.

Londonas.—Dr. V. Fuchs 
jau pasiekė Pietinį Poliusą 
iš Ellswort stoties. Sovietų 
ekspedicija pasiekė Kom- 
somolskaja stotį. Sovietų 
mokslininkai turi kelis 
kartus . įlgeshę kelionę iki

Maskva.-—Anglijos prem
jero Maemillano atsakymas 
Sovietams taikos reikale y- 
ra tik kopija Eisenhowerio 
atsakymo.

Eisenhoweris kviečia 
demokratus j vienybę
Chicago, Ill. — Preziden

tas kalbėdamas Republiko- 
rų partijos bankiete, ku
ris buvo laikomas 1958 
metų rinkimų reikalais, 
kvietė demokratus į vieny
bę. Mat, jis ir republikonai 
jaučia, kad jų įtaka jau 
nupuolė. Tą parodė perei
tų metų rinkimai, kada re
publikonai daug vietų vals
tijose prarado. Jis kviečia 
laikytis iš vieno.

turi visomis jėgomis remti 
lokalinės įstaigos”.

Prezidentas dėl apšvietos 
1958 metams reikalavo 
$533,000,000 iš federalio iž
do. Gi dabar savo naujame 
biudžeto pasiūlyme, dėl 1959 
metų jau reikalavo tik 
$460,000,000. Tuo kartu kas 
metai 1,000,000 naujų mo
kinių reikalauja vietos mo
kyklose. Mr. B. Fine ra
šo: “Visoje šalyje apšvie- 
tos> vadovai labai nusivylę 
prezidento biudžeto pasiū
lymu Kongresui”.

Japonų komunistų 
įtaka greit auga

Tokio. — Komunistų įta
ka ant Ryukyu salų smar
kiai auga. Tai grupė salų 
į pietus nuo Japonijos, prie 
kurių priklauso ir Okina
wa, ant kurios amerikiečiai 
turi įsitaisę karo bazę. A- 
mami-O-Shima sala, kurio
je yra Naze miestas su 50,- 
000 gyventojų, yra komu
nistų įtakoje. Naze mies
to taryboje komunisti turi 
savo narių.

Nauju kelių reikalas

Milita-Washingtonas.
vines varžytinės Ameriko
je naujų kelių reikalą jau 
pastūmėjo į užpakalį. 41,- 
000 mylių didžiųjų vieške? 
lių planas, kuris turėjo 
būti baigtas 1972 metais, 
jaū pratęsta jo baigimas 
iki 1980 metų. Dalykas ta
me, kad iš visų fondų fe
derate valdžia siurbia pi
nigus ‘ir meta į karinio ap
siginklavimo lenktyniavi
mą.

Naha, Okinawa. — Sogo 
bankas konfiskavo dienraš- 
Č’o “Okinawa Shimbun” 
nuosavybę, nes bankui pra
siskolino $700,000. Laikraš
tis 'rėmė Amerikos politi
ką ir neturėjo gyventojų 
pritarimo.

P Londonas. — Tarybų Są
junga vietoje buvusio A. 
N. Abramovo savo atstovo 
Izraelyje, paskyrė M. F. 
Bodrovą,

Amerika labai nenori 
kraustytis iš salos

Naha, Okinawa. — Jau 
daugiau negu aišku, kad 
beveik visi gyventojai Oki
nawa salos trokšta, kad A- 
merika iškraustytų savo 
karines jėgas. Ir tie, kurie 
balsavo už socialistą į Na
ha majoro vietą to paties 
trokšta, nes Japonijos So
cialistų partija reikalauja, 
kad amerikiečiai, išsikraus
tytų.

Kodėl amerikiečiai laikosi 
ant Okinawa salos? Štai ką 
rašo Robert Trumbull, New 
York Times koresponden
tas:

(1) Amerikai karo bazės, 
o ypatingai didelių karinių

“Sukilimas yra prieš 
Dulleso politiką”

Viena, Austrija. — Visa 
eilė apžvalgininkų pripaži
no, kad Europoje eina “su
kilimas prieš Dulleso agre- 
syvę politiką. . . Sovietai 
laimi taikos šalininkus”. 
Net tokie laikraščiai, kurie 
pirmiau pilnai rėmė NATO 
politiką, dabar stebisi, kaip 
Amerikos ir Anglijos vadai 
gali atmesti Sovietų pasiū
lymus tartis taikos gerovei. 
Kaip gali atmesti Lenkijos 
pasiūlymus padaryti. Cent- 
ralinėje Europoje neutrališ- 
ką ruožtą?

____________________ i__

Tik žodžiuose tarpe 
jų yra skirtumai

Washingtonas. — Demo
kratų Administracijos lai
kais buvęs Valstybės sekre
torius Dean Ącheson vis 
dažniau viešumoje pasiro
do su kritika. Šį kartą jis 
pliekė republikonus už “ap- 
sileidmą”. Sakė, kad Eisen
howerio valdžia tik “žo
džiais peni amerikiečius, o 
ne darbais”. Bet pamati
niais klausimais, kaip tai 
taikos reikalais, pasaulinių 
vadų konferencijos reikalu 
— laikosi išvien su republi- 
konais.

Argentiniečiai apie 
naujo karo pavojų

Buenos Aires. — iš Euro
pos grįžo Argentinos komu
nistų wadas Victorio Codo- 
villa, kuris dalyvavo Mask
voje laike revoliucijos su
kakties. Argentinos Komu
nistų partija išleido pa
reiškimą apie karo pavojų. 
Nurodo, kad jeigu išsi
vystytų pasaulinis karas, 
tai ir Argentinos žmonės 
nukentėtų. Nurodo į Jung
tinių Valstijų buvimą karo 
bazių užsienyje kaip taikai 
pavojų. Pasisakė griežtai 
prieš bent kokias Amerikos 
karines bazes Argentinoje.

Quito, Ekvatoris. — že
mė drebėjo Quito srityje. 
Yra užmuštų žmonių. 

lėktuvų orlaukių, jų tarpe 
Kadena, yra labai svarbūs. 
Kainavo visos bazės įren
gimas $600,000,000... Iš Ka
dena orląukio Amerikos ka
ro lėktuvai gali pasiekti 
1,000 mylių gylio Kinijoje 
ir dalį Tarybų Sąjungos.

(2) Okinawa yra gera 
raketų paleidimui sala.

(3) Ten yra sukuopta a- 
tomu bombų.

(4) Amerikos kariniam 
laivynui, ypatingai subma- 
rinams gera ba^ė prieš1 
Tarybų Sąjungą. Ameri
kai reikalinga sala kdro su
metimais.

Jugoslavų protestas 
prieš Francūziją

Paryžius. — Jugoslavijos 
vyriausybė griežtai užpro
testavo prie Francūzijos 
pasielgimą—sulaikymą - ju
goslavų laivo. Jugoslavija 
sako, kad francūzai neturė
jo teisių 32 mylios nuo kraš
to sulaikyti laivą, daryti 
kratą ir konfiskuoti gink
lus. Prancūzija skelbė, kad 
būk prieplaukoje kratą 
darė, tikrumoje pasirodė, 
kad ji tą darė tarptauti
niuose vandenyse.

Ginkluojasi, o apie • 
taiką mažai kalba

Washingtonas. .— Prezi
dentas Eisenhoweris tai
kos reikale pasiuntė Tary
bų Sąjungai atsakymą iš 
44 žodžių. Jis pakartojo 
savo • pirmesnius pareiški
mus už žemesnių valdinin
kų konferenciją, vietoje ’ 
atsakomingų vadų. Kaip 
žinome, prezidentas labai 
daug kalba apie šalies 
ginklavimą, raketas, atomi
nius įrengimus, bet taikos 
reikalais yra neiškalbuk

Išteisino vienuoliką 
komunistų veikėjų

San Francisco. — U. S. 
,Court of Appeals, prisi?./ 
laikant Jungt. Valstijų: 
Aukščiausio Teismo spren
dimo, padaryto birželyje, 
pereitais metais, išteisino » 
11 komunistų - veikėjų. Ta
da Aukš. Teismas penkis 
išteisino, o dėl devynių rei
kalavo naujo teismo. Dabar 
ir tie devyni komunistai iš
teisinti. Teisėjas R. H. 
Chambers nupeikė Smitho 
aktą, kaipo netukusį. '

Jakarta. — Indonezijos 
armijos komandierius gene
rolas Abdul Nasution per
sergėjo užsienio korespon
dentus, kad jie sustotų 
šmeižti šalies valdžią.

4 I »

Alžyras. — Alžyro sukilė
liai nukovė viename smū
gyje 28 francūžų karius.
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DEL DISKUSIJŲ LAISVES REIKALU
DAUG skirtingų nuomonių, daug .patarimų ir su

manymų skaitėme laike diskusijų dėlei Laisvės ateities. 
Didelė dauguma pasireiškusių diskusijose yra tos nuo
monės, kad suretinimas laikraščio išleidimo yra neišven
giamas. T,

Gerai, kad skaitlingai draugai dalyvavo diskusijose. 
Pasireikšta įvairių nuomonių, tas. .parodo, kad susido
mėjimas šiuo labai svarbiu apšvietos reikalu yra dide
lis. Dėlei nuomonių skirtumo būkime tolerantiški. Ati
džiai vieni kitų mintis išklausykime ir be asmeniškų už- 
sigauljomų suvažiavime darykime išvadas, paruoškime 
tinkamus planus ateičiai.

Man rodosi, kad diskusijose didokas skaičius dis- 
kustantų parodė per didelį palinkimų į lengvatą. Jie 
siūlo “suvienyti Laisvę su Vilinimi”, kas reiškia susiau
rinti darbą skleidimui apšvietos rašytu žodžiu.

Tiesa, leisdami dienraštį per paskutinius keletą me
tų, privargome visi, — jo platintojai, -aukų rinkėjai, 
pramogų ruošėjai ir dirbantieji pačioje įstaigoje, .prie 
sunkių aplinkybių. Padėties palengvinimui turime ieš
koti išeities, bet ne taip griežtai susiaurindami savo ap
švietos darbą. Negalime pulti į apatiją taip, kad jau 
nieko nebegalime ir nieko nebereikia.

Suvienijimas Laisvės su Vilinimi techniškai yra vi
siškai negalimas dalykas. Vilnis turi visą tokią mašine
riją kaip ir Laisvė; jiems nereikia Laisvės mašinų. 'Gi 
perkėlimas mašinerijos iš New Yorko į Chicagą kai
nuotų tiek, kad jei Vilnis ir galėtų kuo fnors pasinaudoti 
iš Laisvės spaustuvės, tai tik menką dalelę tepadengtų 
v-ien tik mašinerijos perkėlimo kaštų. Toksai žygis 
būtų labai nuostolingas.

'Iš apšvietos atžvilgio, kad ir rečiau išeinantis laik
raštis lietuvių kolonijoms rytuose yra reikalingas. Jis 
geriau pasitarnautų visuomenei, negu dienraštis išei
nantis Chicagoj e.

Dar apie spautuvę. Pavyzdžiui, L. D. S. yra New 
Yorko valstijoje inkorporuota organizacija ir ji savo 
centrą turi laikyti New-Yorko valstijoje. Ji leidžia savo 
organą Tiesą. Na, ir jei mes likviduotume spaustuvę, tai' 
kas atspausdintų Tiesą? L. D. S. turi daug kitokių 
spausdinių, • kuriuos darant reikalauja asmeniškos ati
dos centro sekretoriaus. Jie turi būti daromi ten, kur 
yra centras. Kas jiems tokius darbus padarytų, jei 
Laisvės spaustuvė būtų likviduota.

A. L. D. L. D. centras yra įsisteigęs Brooklyne, lei
džia Šviesą ir knygas. Kas jiems atliktų spaudos darbus, 
jei neturėtume spaustuvės? Čia randasi L^M. S. centras, 
Laisvės spaustuvė ir jiems patarnauja. Yra kitų orga
nizacijų rytuose, kurioms Laisvės spaustuvė gražiai 
patarnauja.

Turint. įsisteigus spaustuvę vertės keleto desėtkų 
tūkstančių dolerių ir esant reikalui, kaip aukščiau minė
ta, turėti spaustuvę, būtų neišmintinga ją nuostolingai 
likviduoti. O turint spaustuvę, laikraščio išleidimas yra 
galimas dalykas.
.Mano supratimu, mes gražiai galėtume leisti Laisvę 

po dd kartus į savaitę dar keletą metų. Tuo reikalau
ja mūsų .pažangusis judėjimas. Be to, žymiai nuken
tėtų mūsų kultūriniai reikalai.

Žinoma, išlaikymui Laisvės du sykius savaitėje rei
kės pastangų, nebus lengvas dalykas, tačiau yra gali
mas dalykas. Visai nuleisti rankas, pasiduoti lengvatai/ 
negalime. Darbininkiškos apšvietos darbas yra sunkus, 
tačiau -visi suprantame, kad tai.yra labai svarbus dar
bas, kurio mes negulime išsižadėti bei apleisti tik dėl 
senatvės.

SU

ūžė 
Laukia- 

kelios mote-

Buvo šeštadienio 'popietė. 
Aš ’baigiau pamainą ir, 'eida
ma iš fabriko namo, užsukau 
į kirpyklą susišukuoti plaukų, 
nes vakare ruošiausi eiti 
vyru ir dukra į teatrą.

Kirpykloje nuobodžiai 
džiovinimo aparatai, 
majame sėdėjo 
rys.

Netrukus atėjo ir mano ei
lė, ir aš atsisėdau į fotelį prieš 
veidrodį.

Kirpėja ėmėsi darbo. Aš, 
neturėdama ką , veikti, žiūrė
jau veidrodyje, įkaip ji dirba, 
ii nejučiomis pradėjau stebėti 
ją pačią.

Tai buvo kokių keturiasde
šimties metų moteris, aukšta, 
padžiūvusi. Ryškiai nuteptos 

‘lūpos, kiek parausvinti veidai, 
siaurais siūleliais skutami ant
akiai ir dažytos blakstienos, 
sunkiai slėpė jos lieso gelsvo 
veido raukšleles ties akimis ir 
lūpų kampučiuose.

Aš pažvelgiau į save ir susi
gėdau : pasijutau lyg kalta 
prieš tą moteriškę. Mano ap
valūs, sveiki, natūraliai rausvi 
veidai dar labiau nuraudo, ir 
ėmiau net gailėtis, kam pate
kau šiai kirpėjai, o ne anai 
šalia, tokiai pat apvaliai ir 
skaisčiai, kaip ir aš pati.

-—Tur būt ruošiatės j poky
lį? ----staiga paklausė ji.

— Ne, į teatrą...'
Čia kažkodėl vėl mane užlie

jo 'gėdos banga, net pajutau/' 
kaip atvėso ir sudrėko mano 
kakta.

—‘Kokie laimingi žmonės, 
kad turi iš ko Į teatrus, kinus 
vaikščioti, —• priekaištingai ė- 
įnė kalbėti mano kirpėja, vi
sai ; ir nenumanydama, ' kad. 
gniuždo mane.

Aš tūpiau, smukau,
kiausi Į fotelj, norėdama pasi
daryti kuo mažesnė, 
menkesnė, prasmegti kiaurai, 
kad tik nebūčiau šalia šios su
nykusios varganos moteriškes.

— O kodėl gi 1 tamsta ne
vaikštai? — sukaupusi jėgas, 
ištariau lyg iš po žemių ir iš
sigandau. Aš visai nenorėjau 
to klausti... Greičiausia, už tų 
įdubusių skr.uostų slepiasi ko- 
Ua nors nelaimė, žaizda, ku
rią aš dabar užkabinau pačiu 
smaigaliu.

— Toks .jau žmogaus liki
mas, — atsiduso ji ir atsidus
dama papūtė į mane kvapą, 
kuriame aš neabejotinai paju
tau alkoholį. “Matyti, dantį 
ramino spiritu”, pamaniau aš. 
Nežinau, ar mintis, !kad kirpė
jai dantį skauda, ar kas ki
ta mane šiek tiek išblaškė, ir 
aš pasijutau lengviau.

-—Jei kalbėsime apie tiki
mą, tai -aš manau, kad daž
nai žmogus pats sau likimą 
nusikala, — išdrįsau jai pa
prieštarauti.

— O ne, tamsta labai klys
ti. <Ką žmogus gimdamas atsi
neša į pasaulį, su tuo ir -gyvc-i 
na. Kiekvienam žmogui yra 
paskirtas likimas. Nuo jo ne
pabėgsi. 1

— Kažin? — vis abejojau

t va u

pasidarė 
-aš ’ėmiau vėl

Kol dar galime, turime tęsti tą darbą su tokiais pa
lengvinimais, kurie nepažeistų darbininkiško judėjimo.

P. Buknys

Redakcijos Atsakymai
V. .Zahūliui, 'Detroit, Mich. 

—Jūsų įrašinių, .patariant 
Detroito Lietuvių Kliibo na- 
nams neiti į susirinkimą, 
šaukiamą sausio 18 dieną, 
nedėjome laikraštin. Mums 
atrodo labai keista: Adv. S. 
Masytė pranešė, kad yra 
Šaukiamas bendras klubų 
narių susirinkimas dėl ap- 
sivienijimo. Jus gi ra
šote, .ragindami klubo na
rius neiti 4 tą .susirinkimą. 
Kokia ^painiava! Mes neži
nome jūsiškės. padėties. 
Bdt vienas-aišku:,..nuėjimas 
į susirinkimą juk nekamme- 
pakenks. Kodėl ^gi nepadis- 
kųšuoti, nepasitarti, reika
linga vienybė ar ne?

'Skaitytojams. — Dar vis 
siunčia redakcijai laiškus,

gautus iš Liet., raginant 
spausdint juos laikrašty. 
Bet daugumoj tų laiškų nėra 
nieko svarbesnio — gryhai 
asmeniniai reikalai aptaria
ma. Tokius laiškus neverta 
laikraštin dėti, nes jie ne
turi jokios visuomeninės, 
naudos. Laiškų prisiuntė- 
jai nori, kad jiems .laiš
kai būtų ^grąžinti.. Mes 
grąžiname, 'bet reikia ži
noti, kad lėšuoja pašta- 
ženkliai (stampos), na, -ir 
greta to, susidaro bereika
lingo-darbo.

Laiškus iš Lietuvos '(bet 
kdkius) 'dėdavome laikraš
tin ’prieš keletą :metų, .‘kai 
jų iš ten <mažai kas gau
davo. Šiandien gi iš Lie
tuvos žmonėms laiškų atei-. 
na tūkstančiai.

Dėl to prašome mums

kuo

— Taip, taip, — karšta^ 
ėmė ji įtikinėti mane, —štai 
kad ir mano draugės kirpėjos 
.— su didelėm šeimom, o gy
vena puikiausiai. Mes gi tik 
vieną sūnelį teturim ir negali
me galo suvesti su galu. O 
dirbame abu. Argi tai ne h-; 
kimas? Kartais net piktumas 
paima. Mojam su vytu į viską 
ir einam į restoraną. Bent nu
plauname širdgėlą ir 1 viską 
pamirštame.

Ji išsitraukė iš Chalato ki
šenės gražią metalinę papiro
sinę, išėmė iš jos dailiai pa
gamintą ilgą gelsvą papirosą 
iv <giliai užtraukė dūmą.

Man ’kažkodėl 
dar lengvaų ir 
tiestis ir tvirtėti.

Pagaliau kirpėja pabaigę 
darbą ir užrišo tinklelį. Aš 
atsisėdau plaukų: džiovinti.

Virš mano galvos ėmė ūžti 
aparatas, pro ausis švilpė 
karštas oras. Aš nieko nebe: 
girdėjau. Užtat, patogiai sė
dėdama ‘kampe, puikiai galė
jau viską stebėti.

Mano kirpėja pasisodino 
naują klijeritę.

Tuo metu, svetimos laimės 
ieškodama ‘į kirpyklą ;įėjo Či
gonė. Aš mačiau, kaip .mikliai 

„ji ėmė judinti lūpas, gudriai 
-žvilgčiodama tai į vieną, tai į 
kitą moterį. Kirpėjos, pašai
piai šypsodamosios susižval
gė, o čigonei prilindus, -purtė 
galvas.

Atvykėlė pripuolė ir prie 
manosios kirpėjos. Ši kažką' 
pasakė savo klijentei, ta link
telėjo galva, ir kirpėja kartu 
su čigone susėdo prie atskiro 
staliuko. Čigonė išsitraukė ūš 
plataus sijono kišenės kortų 
kaladę, bet dar jų neklojo 
ant stalo, tik, laikydama 'ran
kose ir gudriai žiūrėdama 
kirpėjai į akis, energingai 
malė liežuviu. Kirpėja išėmė 
iš savo rankinuko penkis rub
lius ir padavė čigonei. (Pasta
roji, matyt, to tik ir laukusi,, 
skubiai sugriebė pinigą ir pa
slėpė savo sijono raukšlėse. 
Paskui ;ji davė perkelti kala-: 
dę ir ėmė dėlioti kortas ant 
stalo, vis krutindama lūpas -iri 
gudriai žiūrėdama į moters 
akis. -Kirpėja 'tai raudo, tai 
šypsojosi, -tai, išsitraukusi pa
pirosą, rūkė. Nuotaika, atro
do, .priklausė ,nųo to, kokią 
ateitį čigonė jai- žadėjo. . '

Prie veidrodžio palikta kli- 
jentė iš pradžių kantriai lau
kė, vėliau pradėjo nerimauti, 
sukrutėjo kedėje ir porą kar
tų atsigręžė į kirpėją.

Čigonė maišė kortas ir vis 
klojo jas ant stalo, vis taip 
pat energingai kalbėdama ir 
įsmeigusi akis į savo auką. 

A

Pranašystės cere'mo n i j a 
buvo baigta tuo, kad čigonė 
iš kirpėjos iškaulijo dar tris 
rublius.

Moteris prie veidrodžio, 
nebesulaukusi meistro, persė
do į kitą 'kėdę.

Išdžiūvo ir (.mano plaukai. 
Aš vėl sėdausi prieš veidrodį.

Kai kirpėja pradėjo mane 
šukuoti, į kirpyklą įbėgo du 
kokių dešimties-vienudlikos 
metų berniukai.

— Mama, — vienas jų už
dusęs -puolė prie mano kirpė
jos, -—-duok man‘rublį! Algis 
eina į futbolo rungtynes,'-ir aš 
labai noriu. Leisk, mamytė... 
nedaug, tik vieną rublį.

— Atstok nuo mano varg
šės galvos! Tik ir žinai: rub-’ 
lį, rublį... Iš kur aš tau paim
siu, pats supranti. Tau tik 
prašvilpt...

Berniukas išraudo, Supiišo.. 
Patrypė kiek" vietoje, gailiai, 
žiūrėdamas motinai į akis.

—-Tai neduosi, mama? — 
beveik su ašaromis akyse pa
kartojo savo prašymą.

Kiek gi kartų tau reikia tą 
patį kartoti! 
baigta.

Berniukas 
pravirko 'ir.
lėtai išėjo su draugu pro du
ris. ,

Man gnybtelėjo širdį, -ta
čiau aš .pajutau, kad mano 
pirmykštis sumišimas ir -gėda 
jau seniai buvo, praėję, ir aš 
galiu ramiai gėrėtis savo 
rausvais pilnais ' veideliais. 
Ramiai žiūrėsiu ir spektaklį, 
teatre.

O ‘‘likimo vergė’!, ,greičiau-) 
šia, šiandien vėl dės “ant dan
ties’’, ir ,gal me tik ant ‘dan
ties... gesindama pagiežą dęl( 
“jai skirto likimo”...

• r 1 /
nesiųsti -tų laiškų, kurie-
neliečia nieko visuomeniš-
kai svarbesnio. “

Pasakiau — ir

nėbesusilaikė,
‘nuleidęs galvą,

Žiūrint į Laisvę iš 
jos pačios pastoges
Kokia bus dienraščio Lais

tės ateitis ?
To klausia Setvęs tūkstan- 

(Čirii Ląisvės skaitytojų. Į tai 
stengiasi atsakyti .garsiai pa
čiuose dienraščio puslapiuose 
‘daugelis skaitjtojų/ Luritios 
ta pati ’Laisvė jįpratino ‘reikšti 
-niiritį daikraštyje.

Tas mintis skaitant, ttllos’ 
jų atrodo reikštos paėkdbo-1 
mis. Gaunasi pojūtis lyg būtų 
ko atsiekiama tuo, jei Laisvė 
būtų daug suretinta arba ir 
visai panaikinta.

Pažangieji negali, neturėtų 
tokia voga savo, spaudos .svar
bos sverti. Jei ne kas dau
giau, tai nors darbininkų 
priešų džiūgavimas dėl anglų 
kalba dienraščio Daily Wor
ker gyvybės nutrūkimo 'turė
tų .parodyti, kad liaudies ‘ir 
darbininkų spaudos mepriva- 
lome marinti šiandien, jei tą 
mirtį dar galime atidėti ryto-, 
jui. ’

O vis gi Laisvė ;tur būt tu-t 
rėš ne už ilgo suretėti. Jos,> 
'kaip dienraščio, gyvybę gale-? 
tų ‘pratęsti tik atėjimas 4 
spaustuvę sporos gerų naujų 
zecerių. Bet jų nesimato.

'Pritrūkus jėgų dienraščiui,t 
reikėtųi leisti 'taip dažnai,' 
kaip dažnai likusiosios darbo 
spėkos ištesės.

žinoma, suvažiavimas 
reikš savo pageidavimą, 
čiau dažnumą laidų 4r 
Liūs puslapių . nustatyti 
praktiškiau būtų įgalinti 
rektorius 'bendrai
personalu. Juk ‘dabar 
šiai nuo darbo spėkų 
priklauso.

Man rodosi, kad 
valštijų lietuviai, su 
laisviečių grupių ir iš ;tolimes- 
nių ’kolonijų, dar išgalėtų 
leist dukart savaitinį daikraš- 
tį. Toks pilniau, tiksliau 'tėbe-i 
•tarnautų pačių .pažangiečiv.t 
j-lietuvių^ -reikalams^ organiza
ciniams ir asmeniškiems.

AUM.D REIKALAI

pa- 
rTa- 
kie- 
gal 
dv

su Laisvės 
vyriau- 
viskas

lytinių
’talka

Sausio 12 dieną naujai iš
rinktas Lietuvių ’Literatū
ros Draugijos Cen tralinis'.' 
Komitetas laikė praplėstą 
posėdį, -kuriame buvo pla
čiai kalbėta apie Draugi
jos tolimesnę darbuotę ir 
išrinkta 'Centro Valdyba. 
Komitetas kreipiasi į visus 
LLD marius darbuotis 
Draugijos sustiprinimui. 
‘Per pastaruosius 43 me
tus Amerikos lietuvių išei
vijoje mūsų brangi Drau
gija atliko labai didelį kul
tūros bei apšvietos. žygį,, 
išleidžiant *63 įvairaus tu-; 
-rimo knygas, eilė metų 
'leidžia žurnalą, ir nuveik-; 
ita daug visokių darbų-vi-; 
suomenės naudai. Kažin ar 
yra kur panaši organiza
cija, kurioje susibūrę ke
li dūkstančiai narių, mokė
dami :po mažą metinę duok-' 
lę, išleistų tiek daug ver
tingų knygų, paskleistų, 
tiek daug apšvietos darbo 
žmonių eilėse?!

Žiauriame ’pasimojime' 
sunaikinti WD, mes išėjo
me laimėtojais. Tuomi visi 
džiaugiamės - didžiuojamės. 
Laimėjimas pasiekta tiktai 
su visų Draugijos narių 
pagalba, ‘kurie ne vien tik
tai aukojo pinigus bylos 
vedimui, bet kartu ragino 
Ceritralinį Komitetą su pa-‘ 
didinta energija darbą tęsti 
tolyn. /Pradedant naują tar
nybą, ’ Cęntralinis Komite
tas kviečia visus narius 
energingai dirbti, kad narių

skaičiumi ir veikla mūsų 
Draugija visur -sustiprėtu. 
Nekuriose kolonijose, by
lai tęsiantis, kai kurie na
riai pasitraukė iš Draugi
jos. eilių. • Būtinai reikia su 
'tokiais rimtai ’pasikalbėti, 
pakviesti juos -atgal 4 Drau
giją. Pažangiam žmogui, 
didėjant^ .metų skačiui, yra 
pačiam skriauda pasitrauk
ti iš draugų būrio į pasyvią 
vienatvės užmirštį.

Cęntralinis Komitetas 
prašo kuopų valdybų, kad 
pasistengtumėte su pradžia 
metų išrinkti narių duokles 
iii; visaip padidinti iždą, 
kas žymiai ‘ palengvintų 
organizacijos, darbui.

Praeitų ’metų, leidinys 
“Gydymo Istorija” jau kuo
poms išsiuntinėtas, komite
tas rūpinasi -surasti tinka
mą kūrinį sekamam LLD 
leidiniui. • ' ' .

Kadangi yra keli pasiū
lymai dėlei tolimesnes LLD 
darbuotės, tai nutarta šiais 
metais šauktį suvažiavimą, 
kuriame galėsim plačiai 
aptarti Draugijos tolimesnę 
veiklą. Suvažiavimas pla
nuojama šaukti vasaros 
•metų. Apie-tai bus galūtL ; . 
nai pranešta vėliau.

Imkimės visi darbo su- 
lyg savo Išgalės, idant mū
sų Draugija. 'garbingai ir 
toliau neštų -pasibrėžtą mi
siją

Bim. K. Petrikiene 
Sekr. K^ B. Depsas 
M>R.Beehi6

.......      1 „i.■......................    i**

' SKAITYTO.JU BALSAI
DEL RAŠTŲ APIE

Besirausdamas j)o 'kam
pe sumestus HaikraŠčius už-

trūksta, tik bėda, kad, viso- {‘ 
mis čia turimomis žiniomis, * 

!ne visos. cĮarbo rapkos yra • 
tinkamai sunau’d o j o s. L.
Dažnai gaunami laiškai iš •; 
kūiukfeių.4uQda suprhšti, 
bkad Ldlūkiečiai sunkiai dir- > 
ba, o tuo ;pačiu metu jauni 
yyrai ‘mieštuose nr (miesteliu 
turguose dykaduoniaujaM.

J. "Radzevičius, savo raši
ny pdkšlęs kolūkių, klausi
mą, trumpai .pasakydamas, 
‘<kad me visdį gerai su kol
ūkiais ’einasi;” tą Lietuvos 
žmonių tgyveriįmo ipagrindi- 
?nį 'reikalą palieka. , .

Tuo -tarpu Ant. Bimba, 
“Laisvėje” porą sykių atsa
kydamas menševikams dėl. 
kolūkių niekinimo “Kelei
vy,” ^gerokai išdėsto kol
ūkių reikalą Tarybų Lietu
voj. Labai teisingai Anta- 
mas nurodo, kad be kolūkių 
jokiu būdu nebūtų galima 
žemę arti ir :akėti, javus ir 
pašarą -piauti ’moderniško
mis mašinomis. Jis pastato 
klausimą men š e v’i k a m s : 
“Kokį planą žemes ūkiui 
jie’.naudotų?” Į tą ir kitus 
panašius klausimus atsaky
mo “Keleivio” ‘redaktoriai 
neduoda, o Jik -kartoja -sa
vo ’ilguose straipsniuose BL * 
kur -tai ištraukę visokius 4 z 
kolūkiščįiį' nepaęisbkimuš, 
^džiaugdamiesi jQ’ vargais^ 
.'nelaimėmis. - •1 • ;•

■ jis 'tikau Buenos ‘Aires, Argen--
’ tfinoj, dšdinančią “Tėvynę 

Jos 308^o numerio beveik.! 
‘visas puslapis užpildytas-’ 
iraštais iš Pietų- Ame-’ 
ir’koš grįžusių į Lietuvą 
t a š.y -ta.J-s tikusiems gimi
nėms,'’draugams 'bei pažįs
tamiems Pietų Amerikoj. Jš 
tų laiškų, talpinamų ar- 
g e n-t im i e č ilį “Tėvynėje,” 
gaunasi suprasti, kad dabar 
gyvenimas Tarybų Lietuvoj 
dabai geras. į

“įgimtąjį kraštą! Į bočiųy 
•žemę !” <Po šia antrašte il- 
;game agitaciniai parašyta
me straipsnyje, be ‘kita ko,, 
štai kas pasakyta:

‘<Į Lietuvą! Lia esi lau
kiamas. Čia laukia Tavo; 
įprasto darbo įrankis, ‘čia, 
laukia lietuviškas ragaišis,, 
čia atsigaivinsi ir šaltinio' 
vandenėliu, ir pavasario, 
beržo sula.”

Reiškia, agituojami ‘grįžti 
į Tarybų Lietuvą visi iš jos 
išyykusi'eji tėvynainiai. Jei-, 
gu mes visi lietuvių kilmės; 
žmonės iš vjso pasaulio 
kraštų suvažiuotum. į Lie
tuvą, itaii kur J’ir kaip ’mes 
ten sutilptume.?

Dargi iiš; (tų agitacinių1 
raštų už grįžimą į Tėvynę 
ir 'teigimą, kad “čia laukia 
Tavo įprastas darbo įran
kis,” gaunasi -suprasti, kad 
dabar <ten yra stoka darbov 
rankų.

Tačiau ‘Liaudies Balsė’’ 
(gruodžio 27, 1957 m.) <JJI 
■Radzevičius sako, kad'“Lie
tuvoj dabar yra 'turgai taip 
pat, kaip 'kadaise :bųvo, tik',' 
,man nepatiko vienas daly
kas, kad perdaug jaunų vy
rų dykaduoniauja turguje;” ; 
pridurdamas: '“Bet tai jĮį • 
•reikdlas?’.'

Tiesa, kad tai yra jų, !O 
ne ;mūsų, užsienyje ;gyve-v 
pančių reikalas. Tačiau yrą,: 
-aišku, kad darbo rankų ne-

savaitinis, nupiginimą prenu-; 
meratos ar aukoms vajų pa- 
i.aikinimo nereikėtų tikėtis. 
Viskas brangsta ir brangs.

Dešimkė už prenumeratą 
r-.ėra permokėjimu. Bile 'kurį 
kapitalistinį laikraštį pirkda
mi nuo stendų per metus iš
mokame nuo $5.20 :iki 20 su 
virš dolerių.

Kokie mes i būtume ^pažan
giečiai, jeigu padėdami kapi
talistui išlaikyti laikraštį jo 
biznio garsinimui, skanda
lams skelbti ir darbininkų 
neigimui, o neištesėtume sau 
laikraščio? Gi Laisvės raš
tai yra darbininkų, , progreso 
ir taikos raštai ir tokių žihiu; 
pageidaujantieji 'lietuviai dar 

• i ebeskaičiuojąmi tūkstančiais?
Beje, kai 'kas 'pataria susi

vienyti su Vilnimi. ^Praktikoje- 
tai reikštų Laisvės laidotuves. 
O Vilniai 'tų Laisvės (laidotu-, 
vių visai nereikia. Ji turi visą; 
įrangą ir $tąbą' dienraščiui 
leisti be Laisvės numarinimo. 
Tad ko skubėti Laisvę laidoti 
anksčiau negi\ yra reikalas?!’ 
Juk mažinti ir marinti nieka
da nebus :pėr- vėlu!

S. Sasna

Seimininkėms
VYNU

supi austytų

syrupo nuo

f

r

PYCI0S SU
Kernas No. B 

pyčių
. pusė ‘puoduko 

.pyčių
•2 šaukštai -cukraus

. biškytis druskos
3 šaukštai šalto vandens
2 šaukštai demono-sunkos ir 

kiek /patarkuotos žievės
3 šaukštai oranžio , sunkos;
1 pakelis įplain gelatin 
trečdalis puoduko sherry 

ar port vyno.,
Pamečk gelatiną į ■Vandenį. 

Pašildyk syrūpą su cukrum .ir! 
drušk.a iki įkais. 'Užpilk ant 
geistinos, sumaišyk 
kartu apart pyčių. 
šaldyk.“ Supilstyti 
dubenėlius -ar .puodukus, .įdė
ta' po -keletą lįrįekelių pyčių ir 
atšaldyti iki. dgerąi sUtiršt'ės. j

vii s k ą, 
Gerai dt-! 
4 mažus

Lietuvos ūkininkai buvo per 
-Staiga organizuojami į ko- 
opevatyvįnius ūkius •— kol
ūkius. Bet reikia atsimin
ti, Lad daugelis dš ‘mūs ^ap
leidome -gimtinę, x kuomet 
ten dar buvo' daug didelių 
ūkių. O antras idaĮyk&s tai, 
kad pėr įkaitą įdaug-trobesių 
sunaikinta;; ’numatant rei
kalu ateit^jė iorga-
■.nižudfii,-Įtai‘kyS^lHėišti ma- 
‘žiėftis. pąfriėmaths‘", ‘ūkinim- 
kams atši&tęiįtt , o vėliau 
griauti Jų Yi^idmius?

Bet mėnšOT^i ;tb npnty- 
:mato .ir nepripažįsta.

(Tąsa 3-čiam pušlafpi) '
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h
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'2t>iul. Laisve (Liberty) TreiiaU.',' sabalo ■
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JUOZAS BALTUŠIS

> PARDUOTOS VASAROS
(Tąsa)

Žvilgterėjo senė ,j S’aliąmutę, ij Petniū- 
nioką, palingavo galvą.

— Skaityk, ženteli,— pasakė tyliai.
— “Dovanok, motut, sūnui savo jau

niausiam, nenorėjau po Damulčs panta- 
pliu būt, tai išėjau. Gal jau nesimaty
sim gyvi, aš atsiminsiu tave, pasimelsiu. 
Ir motutė pasimelsk. O Saliamutei dėko
ju, kad tėvo auksinius gerai .įsuko rago- 
žen, nesurūdijo niekas, užteko man ant 
bilieto ir dar čebatus pirkau aulinius...”

Petniūniokas liovėsi skaitęs. Sukosi Sa- 
liamutes link, žiūrėjo į ją prasižiojęs ir 
pritrenktas, tik jo veidas ėmė eiti rau
donais plethiais.

— Skaityk gi, skaityk! — sujudo se
noji.— Ko užsičiaupei ' reikalingiausioj ■ 
vietoj? -Kokie ten auksiniai, kas įsuko?

— Saliamutė! —■ kietai pratarė Pet
niūniokas.

Šaliamutė purkštelėjo, brūkštelėjo 
skaralę ant akių.

— Tai tu šitaip su manim, Saliamut?
— Na, ko neskaitai, kas pasidarė?— 

blaškėsi senoji.— Nieko aš nebesupran
tu!

* Petniūniokas sunkiai nurijo seilę, 
^itė toliau:

— “O Poderiui pasakyk, kad pasilin- 
guotų ant mano kalamaškos, kai raudos 
savo dukterytės. Mes abū su Uršulyte 
dabar Hamburge, pakeliui šliūbą paė
mėm su indultu ir sėdam į akrantą, 
plauksim per marias. Baisu bus, ale su 
Uršulyte 'marios mebegilios. Ir nebegrį
šim daugiau, Poderis abu užmuštų. Mo
tut, vėl .prašau, dovandk savo sūnui, o 
paskui dar parašysiu, kai prasigyven
siu ir turėsiu pinigų. Uršulytė lenkia
si >tau prie kojų, ir aš bučiuoju tavo bal
tas rankas. Sūnus Poviliokas <Dirdžio- 
kas.”

Visiškai tylu pasidarė -troboj. Salia- 
mutė nulenkė 'galvą, baksnojo virbalu 
stalo 'kraštą. Tylėjo ir senoji, jau, ma
tyt, supratusi visą reikalą su auksiniais. 
Petniūniokas pakilo,) norėjo kažką saky
ti, o tik .paglamžė, rankose kepurę, suko 
duni lihk* ’ i; .y - , žūt?’-Atitiksiu - kitą,

— Tai jau aseim?’^'prašneko ą ji se
noji.' — Pasėdėtum su- mumis, 'nesveti
mas gi, kad bėdoj,palieki... -

— ’kad gal svetimas,— stabtelėjo šis 
įi ie. durų.

Senoji žvilgterėjo į Saliamutę, {prie
kaištingai palingavo galvą, vėl ‘sukosi į 
būsimą j į savo žentelį:

— Kai gerai, tai ir svetimas pagaili, 
o .kži bėda, tai-ir saVas nosį nusuka. Kur 
jąu nubėgsi, kur šilčiau rasi? Sėsk, pa
sidėsim, ^pasitarsim kaip žmonės...

— Kad nebeišeina sėdėt.
— Motut, neliesk tu jo! —’riktelėjo 

Sąliamutė staiga.— Tegu sau velkasi, 
kad nori, šitokio čia daikto,-matai, gai- 
lėsftn. Atsiras jaunikių ir be jo'!

• — Kad gal neatsiras, — trypčiojo 
prie-durų Petniūniokas.— Kaip jūs šau- 

/ k|at, taip ir -jums atsišauks.
— Tai ir važiuok sau, slenksčio nedil-

.— Tai gal teisybė, — pridūrė Petniū- 
njokas, imdamas ir vis dar nepaimda- 
rųas durų klenikos.

— Saliamut, tu palauk, — ramino 
.motina dukterį.— Ko vis rėki ant žmo
gaus 7 Kitas jo vietoj galvą tau'nusuktų 
už tokį daiktą, o jis... -Blogo tau nelin
ki, iš akių matau. O tu irgi geras,—- at
sisuko ji į Petniūnioką,— suviliojai man 
dukrelę, suvedžiojai, ant akių visiems iš- 

* statei, tai kur aš ją dabar, dėsiu?
— Katras katrą viliojo, tai gal ant 

dveja, o kas suvedžiojo, tai jau ne aš. 
Kai Saliamutė šitaip ir kai Poviliokas 
šitaip, (tai ko jūs iš manęs norit? Nebe
išeina, kaip sakyt.

-— Tai gal man tavęs reikia? — šoko- 
» ši Saliamutė.— Man tavęs, durniaus, nė 

ton pusėn!
? —Tai sudiev, Saliamut, kad jautaip...

—Visiškai man tavęs, durniaus šmo
to, nereikia!

— Saliamut; — suriko senoji. — Ar 
jau pasiutai? <

Petniūniokas atsisuko nuo durų, pa
stovėjo, patylėjo.
, .— Tai gal nesiplūsk, Saliamut, — pa
sakė tyliai.— Kad nereikia,^tai >ko -kabi
naisi, prąeit nebeduodavai? Ko aūksi- 

t ijius^rodeiX <
. . — Kad žemės šmotą turi, trobapalai- 

'turi, — ^aiškino įtūžusi -Saliamutė,— 
o<ztavęs, durniaus šmoto, man visiškai 
nelikta’! Palauk, kur bėgi, kaip byzdė-

lės įkąstas? — šūktelėjo ji, pamačiu
si,-kad Petniūniokas jau ne juokais žada 
išeit.

— Iš -tikrųjų, jau ir aš pasakysiu, — 
įsiterpė senoji.— Ar tai mes .plikiai, ar 
tai nuskarėliai, nebeduok pone dieve, ko
kie? Dvi karves melžiamas Saliamutei 
kraičio skiriu ir telyčią dar priedo, ark
lį pakinkytą, o jau kas skrynioj — nebe
kalbu. Kur šilčiau rasi — pats pagal
vok! Pragyvensit be auksinių.

— Tai kad auksas gal ir bus auksas, 
nei jis dvesia, nei dega...
'o»

Prasidėjo ilgos derybos. Senoji, matyt, 
baisiai norėjo iškišti Saliamutę už Pet- 
niūnioko, tai rokavo visokias kraičio gė
rybes, įrodinėjo didelę naudą, kurią 
gaus Petniūniokas, paėmęs jaunamartę 
savajame kaime, iš pašonės, nuo mažens 
žinomą/ pažįstamą, tiek kartų vakaruš
kose šokintą, iš gegužinių lydėtą. Pet
niūniokas gynėsi prie durų, tvirtino, 
kad labai neslaun'a ž-enytis savo paties 
kaime. Pagaliau tėškė vėl savo kozyrį:

— Kokiu sieku neseikėk, o ragožėlėn 
įsuktųjų neatseikesi.

Nutilo dabar Saliamutė, nutilo ir se
noji. Petniūniokas priekaištingai tęsė:

— Ir kad nebūčiau sakęs, nebūčiau 
mokęs! Duok, sakau, man, ne bobiškom 
rūnkom auksinius nulaikyk Duok, sa
kau, padėsiu taip, kad viso valsčiaus šu- 
nes nesuuos. Ar paklausė manęs Salia
mutė, padarė mano žodžiu? Tai ko aš 
dabar klausysiu? Neišeina...

Atidarė duris, 'peržengė slenkstį, bet 
paskui vėl sugrįžo, priėjo prie Saliamu- 
tės.

—O žiedą tai sugrąžink, — pratarė 
tiesdamas ranką. •

Pabalo Saliamutė, pakėlė galvą, žiū
rėjo į savo mylimiausiąjį akis iškėtus, 
netikėdama, kad viskas baigta, kad ne
bebus jokių vestuvių, kad pasilieka ji vi
sų pajuokimui ir savo gėdai karšti ant 
rugienių šiaudų.

— Žiedas tai auksinis,— teisinosi Pet
niūniokas.— Ar tik ne keturis pūrus ru
gių už .jį atpyliau. Ko dabar turi pra- 

tai ar vėl pirkti?
Pati -parokuok, neišeina...

Numovė Saliamutė žiedą nuo piršto, 
tėškė P-etniūniokui į akis:

— Kad tu paspringtum ! Kad šliūban 
važiuodamas visas savo šleivas kojas iš
sisukinėtum 1 Kad tavo kumelę šeškas 
'užjodytų, o 'tu pats, tu... tu... sprandą 
akivare nusisuktum ’

Pritrūko jai kvapo. Krito tad kniūps
čia į lovą, įsikniaubė .pagalvėn ir grau
džiai pravirko. Petniūniokas atidžiai , 
įrišo žiedą nosinės kampan, įsidėjo kiše
nėn ir, jau niekeno nebestabdomas, išlin
gavo pro duris, rūpestingai uždaryda
mas jas iš priemenės pusės.

— Dievas baudžia, — apsiašarojo se
nė.—Dievas baudžia, Saliamut. Norėjai 
tu viena viską suglemžti, nuo manęs, 
nuo brolių viską nuvogt, o dievas mato, 
dievas kitaip parėdo, neleidžia neteisy
bės. Kad ne visiems, tai ir ne tau...

— Velnias parėdė, ne dievas,— kuk- 
• čiojo Saliamutė Jovoje. — 'Palauk, pa

sieksiu kada tą Povilioką, pasiriks jam 
mano auksiniai! j

Pokštelėjo seklyčios durys, įėjo Kaži- i 
mieras, rūsčiai žvilgterėjo į -motiną, į 
Saliamutę:

— Vadinasi, teisybė?
— Kas, sūneli? — sušniuksėjo senoji, 

nosimi. .
r— Pasenai tu,* motut, o meluot žmo

niškai neišmokai — 'kaip aįjšivogėlė ko
kia, akis šalin suki ! Gėdą turėtum prieš 
vaikus. .Ir viena aš tau pasakysiu: šian
dien pat pradedam dalybas’!

— Vaikeli, vaikeli...
— Užtenka ! Saliamutės malone Povi-' 

liokas jau atidalytas,— piktai šaipyda
masis, pasakė Kazimieras.— Likom trys 
vaikai ir tu, 'vadinasi, i1 keturis gabalus 
ir kirsim viską. Ko geriau bereikia?

Neleisiu namų daužyt! Peliksiuko, 
amžiną atilsį, pasakyta... —- !buvo 'be
pradedanti senoji. '
'Dėt Kazzimieras nebedavė jai baigt.
— ’Pažiūrėsim! — pasakė kietai.
Trenkė durimis, išėjo

'(Bus daugiau)

Nesivė linki te, Laisves Prietemai
Tuojau pasisakykite, 'kad stojate j Lais

vės prieteliy eilę, jei vienu įkartu neišgalite 
’įmokėti metines duokles $25, .pasisakykite, ■ 
po kiek galite mokėti į meiles j, ir pradėkite 
darbą.

Skaitytoji! Balsai
(Tąsa nūo 2 puslapio) 

led vi o” skiltyse v(Nn 1, 
1958) ,po antrašte “Kolcho
zų baudžiava” vėl šaukia už 
išvijimą “okupantų,” sunai
kinimą kolūkių, o ką ir kaip 
atsteigtų — nepasako. Ne
prisimena nė vienu žodžiu 
apie tai, kad per karą Lie
tuva buvo sugriauta, kad 
kaskart priaugant keliems 
broliams mažame ūkyje jis 
yra suskaldomas. Nepasa
ko tų faktų, kurie turėtų 
būti kiekvienam aiškūs, 
kaip tai, kad užaugusius 
žmones kapitalistinėj - bur
žuazinėj santvarkoj yra, 
sunku priauklėti prie naujų 
gyvenimo sąlygų, kad tai 
ims laiko. Viską ipagrin- 
diniai pakeičiant šalyje, 
kuri .per -daugelį metų iš-, 
varginta, nenuostabu, kad 
ten yra trūkumų.

Tačiau tame ilgame “Ke
leivio” straipsnyje radau 
keletą žmoniškesnių pasisa
kymų, kuriuos cituoju:

“Pašalinus parazitą, visi 
ūkio klausimai būtų lengva 
išspręsti. Nesunku būtų ir 
žemės ūkio klausimas išriš
ti. Lietuvos žmonės patys 
pątiektų sprendimą.”

Šie sakiniai skamba labai 
gražiai. Bet kodėl jų ne
pavartoti pasauliniu mas
tu? Juk socialistai gerai 
žino, .kad kova eina visame 
pasaulyje už nusikratymą 
parazitų, už laisvę visoms 
tautoms ir už įproletariato 
pergalę. Jie, vietoj -prisi
dėti prie kovojančių, puola 
proletarus dr džiaugiasi jų 
skurdžiu gyvenimu... Sa
kinys “nesunku būtų ir že
mės ūkio klausimą išrišti” 
nieko * nepasako, tuščia fra
zė. O sakinys ' 
žmonės patiektų sprendi
mą” aiškiai pasako, kad ne 
mūsų reikalas ten kištis, 
Lietuvos žmonės padarys 
sprendimą. 0 gal menševi
kai turi mintyje tą, kada 
kas nors jiems “išlaisvins” 
Lietuvą, jie bus tik valdi- 
mnkais, kaip Anglijos ka
ralienė, nieko blogai nei ge
ra nedarys. Toks menše-r’ 
vikų nieko nedarymas — 
tik tuščias plepėjimas. Jis- 
man primena vieną girdėtą 
seną • -istorinį pasakojimą. 
Buvo taip:

Kuomet pasauly dar te
begyveno žmonės grupėmis, 
būdavo taip, kad :pr’augus 
daug žmonių vienoj vietoj, 
reikėjo visiems :ar .paski
roms šeimoms keltis į nau
ją 'vietą, nes, gamta nebe- 
■įštengė ijų vsų. išmaitinti. 
Iš viehos tokių grupių at
siskyrė dvi šeimos ir pasi
leido ieškoti naujos tėvynės, 
kad suradus daugiau mais
to. Atsiskyrę nuo savo gi
minių, dvi šeimos keliavo 
per’tyrus. Jų gimtinė ra
dosi prie didelio ežero, jie 
nieko nežinojo apie esamas 
pasauly upes. Kaip sykis 
kelionėje priėjo prie dide
lės -upės. Tik antroje upės' 
pusėje tebuvo vaismedžių 
ir kitokios maistą teikian
čios 'žaliavos.. Tarp dviejų 
šeimų įkilo 'diskusijos, ,plana- 
vimas 'del -persikėlimo per 
Upę.

Jie visaip galvojo. Bet ir 
tuomet būta vieno menševi
ko. Jis patarė laukti iki1 
vanduo nutekės, nes jis pir
mas pastebėjo, kad vanduo 
upėje nestovi-vietoje, kaip 
kad jų gerai žinomame eže
re. Jeigu jo būtų klausę, 
visi būtų badu išmirę, be
laukdami 'Upės 'išdžiūstant. 
Tačiau atsirado planuotojų; 
Iš rastų malkagalių sulipdė 
paramą dr persikėlė .per

Visai ^nenuostabu -Lietu
voj ponais buvusius, o da- 

bas užsieny gyvenančius 
tautininkus girdėti kalbant 
apie “išlaisvinimą” ir vėl 
valdymą Lietuvos. Bet kuo
met socialistai kalba ir ra
šo apie tai, kaip turėtų mū
sų gimtinėj likusieji broliai 
ir sesės tvarkytis, arba ma
no ten sugrįžti ir juos val
dyti, tai tas jau aiškiai pa
rodo jų hipokrit i š k u m ą. 
Juk kartais menševikai sa
ve vadina socializmo šali
ninkais, pripažintojais lais
vą vietos žmonių apsispren
dimą . . .

Kymantas-'savo rašiniuo
se “Keleiviui” kartais para
šo vieną kitą teigiamą sa
kinį, bet tuojau griebiasi 
dvigubais šmeižimais tą ge
rą pasisakymą link T. Lie
tuvos nusverti. Gal visai 
nerašytų teigiamai, jei ne
pritruktų medžiagos vien 
tik koliojimams. Ir kaipgi 
jiems neatsibosta per kelio- 
liką metų beveik vien šmei
žimus berašinėjant!

•Patariu tiems, kurie iki 
šiol mylėjo ir dar tebemėgs- 
ta kitų į geresnę ateitį žmo
niją vedančius veiksmus 
niekinti, vieną sykį rimtai 
pagalvoti, ant* visados nu
spręsti ir artimoje ateityje 
stengtis tų pačių praeities 
klaidų nėbepakartoti. Juk 
progresuojančiam žmogui 
dabar yra geros sąlygos ir 
proga iš praeities pasimo
kyti ir per daugelį metų 
kartotų klaidų nedaryti. 
Nors prieš mirtį gailėkitės 
už visuomenei padarytas 
nuodėmes!

Gaila mūsų gimtinės ša
lies Lietuvos, kad tiek daug 
profesionalų ji priauklėjo, o 
šie susigriebę ką galėjo ir 
‘šbėgioję į platųjį pasaulį 
savo profesiniais sugabu- 
mais taip biauriai tai bied-

Lietuvos naį Lįetuvgieį atsimoka!.. :

Gerbiama redakcija:
Kadangi jus prašėte skai

tytojų išsireikšti savo mintis 
kaslink tolimesnio dienraščio 
“Laisvės” leidimo, tad ir aš 
noriu tarti nors trumpai ir 
kaip geriausiai aš suprantu ir 
išmanau.

Pastebėjau, kad kai kurie 
jau išsireiškė, kad “Laisvė” 
turėtų ’išeiti du kartus savai
tėje. Tai negerai. Taip aš su
prantu. Jeigu jau nebegalima 
leisti dienraščiu ' kaip dabar, 
tad išleiskime viena sykį į sa
vaitę padidinto formato. Tuo
met būtų vilkas sotus ir ožka 
čiela. Juk dėl kasdieninių 
sensacingų naujienų skaityto
jų dauguma turi radio ir te
levizijas. O jeigu nori geres
nių ir daugiau naudingų raštų 
pasiskaityti, tai tą galėtų su
rasti padidintame savaitraš
tyje.

Pagalvokite, gerbiamieji,! 
plačiai ir šaltai. Planas leisti 
laikraštį du kart į savaitę la
bai netinkamas ir nepraktiš
kas.

Progresas

Ispanijoje vis siaučia 
fašistinis teroras

Madridas. —Fašistų gau
jos zuja visoje šalyje ir a- 
reštuoja komunistus. Ko
munistų partija nelegalė, 
bet’ fašistai komunistais, 
apšaukia kiekvienų, kas" 
nepritaria jų režimui. A- 
reštavo apie 50 piliečių. Su
ėmė kelis pažangesnius 
laikraštininkus ir Madrido 
Universiteto studentų. A- 
reštavo jaunuolius, kurie 
Maskvoje dalyvavo Jauni
mo Festivalyje pereitais 
metais.

TVašhįngtonas. — Ven-' 
grija ir Jugoslavija pasira
šė . prekybos sutartį. Me
tinė apyvarta sieks $20,-* 
000,000.

PRANEŠIMAS i
HARTFORD, CONN.

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

Choro narys.
(13-16)

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 
naudai, gausite knygą ir taipgi pra
šome pasimokėti už 1958 metus.

A. Dambrauskas, sekr.
(12-15) ’ ‘ '

• PITTSBURGH, PA.
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 šėririinkai, taip ir ‘ lotų 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
nių bendrovės komisiją vaišingumu 
niekada publikos nenuvylė, tai ir 
šiuom kartu nenuvils, peš komisijai 
vadovauja Elena Zeiglors, KUri fa-' 
bai rūpestingai ruošiasi vakarienei.

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

J. Mažeika
(11-15)

Kas Skaito ir Rašo 
t I '

Duonos Neprašo

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, 'kaina $L50, 
DABAR TIK $1.00.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomusis paveiks
lais, ^sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK ^$1:00.

ŠLIUPTARNIAI 
» ’ ' i •

Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimime laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdą® ;Mhrgėrit>. Knyga 
652 rpuslapių. Kaina $5.00: Dabar -tik $4100. >

Kėlias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekart# 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Paraše Rojus Mizara, puslapių 868, Jcaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS 
' - • 1 • ‘ ‘ 1 f • • > ‘ < Į . 1

Kiekvięno kultūringo lietuvio nariui Tk-nygynejhĮri būti 
šis žodynas. Rąšyb,oj^ jaį toy4 įkąlpdjį jame
rasite patikrinimą. Tai tyra»»mokj$ojgsjhsų namubMe. 
KAINA $5.80. / 7

Laisvė -
11042 Atlantic Ave., Richmond Mill 19, M. Y

L1 FĮĮĮ ,,j
>»■ ..Jm.,.- , .'l!^ .*^.1 .y...,-. ■ —MM Mb>

3 pusi. Laisvė ^(Liberty) ’TreČiad., -sausio - (Jan.) 22, 1958
t

Tai išmintingas posakis, kuris yra Taip senas, 
kaip senas yra pats rastas. <Kas /to ^posakio laikosi 
niekad nesigaili. Skaitykite šias toy gas:

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 820, kaina $2.00. DABAR TIK $1’50

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 820, kaina $1.50. DABAR TIK $1

‘Cambridge, Mass. — Sek
madienį per Jungtines Vals
tijas skrido Antrasis So
vietų sputnikas.

Pekinas. — Trys ameri- 
kės «motinos .gavo leidimų 
matyti Kinijos aukštus val
dininkus. Jos rengiasi pra
šyti paliuosuoti jų sūnus 
iš kalėjimo.

'i' 1'44' 414411I ’ 
0 MATTHEW AJ i

BOTUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MAftet 2-5172

426 Lafayette St C 
i: 

1111***!'

ATSIMINIMAI 
ir s 

Dabartis
Parašė L. Prūseika

Tai gyvi ^bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės velkies, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi-
thas 1 Sibirą’ir kiti erškėčiuoti r 
takai jo kovoje už laisvę ir į! 
šviesesni gyvenimą darbo *

7rinonijai.7 Kalna Uk f 2.00

•Laisvu. 
410-12 . Atlantic Avė. 

Richmond Hili10. N. Y.
<Knyga II 804 puslapių i 
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Laiškai iš Lietuvos
Šį laišką gavo St. Masyte, 

gyv. Detroite, Michigan. 
Jis. rašytas iš Andrioniškio 
—Anykščių apylinkės. Pra
leidus tūlus grynai asmeni
nius dalykus, laiške rašo
ma:
Brangioji Stefanija!

Laiškus nuo jūs gavau 
du, labai ačiū; taipgi gavau 
ir penkias fotografijas, į 
kurias ilgą laiką žiūrėjau; 
Stefanija, dėdė ir dėdienė 
labai gerai atrodo.

Jūs rašote, kad man siun
tinį vėl išsiuntėte; jūs per
daug man geri, bet kuo aš 
jums, atsilyginsiu?

Laikraščius nuo jūs gau
nu, skaitome-vakarais, ma
no mergaitės paskaito vi
siems, o mes paklausome, 
duodame pasiskaityti žmo
nėms; daug yra norinčių 
skaityti.

Aš jums, dabar parašysiu 
apie Selemoniją, jūsų tėve
lio seserį. Štai kaip buvo 
su ja. Ji buvo apsivedus, 
k*ek pagyveno, vyras mirė. 
Slėpėsi pas ją toks asmuo, 
kuris nenorėjo eiti į armi
ją; o vėliau buvo amnesti
ja. Jis užsiregistravo ir 
pradėjo gyventi laisvai. 
Kol jis pas ją slėpėsi, tai 
žadėjo aus'vesti ir gyventi 
abu. O kai jis išėjo ant 
laisvės, tada susirado kitą 
ir erweno su kita; Selemo- 
nija labai pauvko ant jo, ir 
ji pradėjo visaip skųsti ta
rybinei valdž'ai. Tuomet 
io draugai banditai atėjo 
nakties metu ir nušovė ją. 
Mums nasakė no dviejų die
nų kaimynai, kad ii nušau
ta: nuėiome ir radome: gu
li kraujuose negvva. Kokie 
ten buvo jos rūbeliai (dra- 
hpž’aD tai buvo išgabenti 
(išvogti) banditų. O jos 
“palivarka” (stubelę ir Jąr- 
žą) mes buvome priversti 
parduoti, bet tuos pinigus 
iš mūsų atėmė banditai. Tai 
ot kain pasibaigė "su ja.

Ape Zlatkų Kalčių tai aš 
jums, tiek galiu parašyt: 
Jis buvo nenormalus žmo
gus, jis priešinosi tarybinei 
santvarkai; dabar yra iš
siųstas į Sibirą, ten gyvena 
su savo žmona; duktė viena 
vedusi, toji gyvena su vy
ru namuose Kalciuose, o ki-1 
ta duktė užsienyje, netoli 
jūsų.

Apie savo vyrą Gindrėną 
aš jums galiu parašyt, kad 
jis su savo tėvais ir dviem 
seserim buvo išsiųstas į Si
birą už brolį chųl’ganą, ku
ris neklausė tėvų ir tarybi
nės santvarkos, kol gavo 
galą. Dabar tėvai ir sese
rys grįžo į Lietuvą; galėtų 
jau ir mano vyras atvažiuo
ti, bet nežinau dėl ko neva
žiuoja, gal turi kitą.-

Šemeta Jonas jau miręs 
keletas metų atgal, o Sta
sys gyvena Latavoje su sa
vo še’ma; jo visi vaikai mo
kinasi. Kaušpėdo Krepša- 
gaF'o jau seniai nebėra, mi
rė; jo sūnūs buvo išsiųsti 
į Sibirą, o pagal amnestiją 
dabar grįžo. Vienas apsi
vedęs gyvena savo namuo
se Krepšagalyje, o kiti 
mieste kur.

Dabar jau ir >pas mus 
prasideda žiema, jau šalta, 
truputį sniego yra. Vaikai 
eina į mokyklą, tėveliai abu 
apie namus darbuojasi, o aš 
einu į: kolūkį dirbti. Dėl 
pragyvenimo užsidirbu, o 
drabužių kai reik;a nusi
pirkti, tai sunku, užtai, kad 
viena dirbu, o šeimos daug. 

‘Mes visi gyvename bend
rai ir ko kam reikia tai ir 
perkame.

Pas mus žmonės gyvena 
gerai, apsitaisę (apsiren
gę), tūli geria, baliavoja. 
Vaikai eina į mokyklą. Man

tai sunku, bet dabar labai 
smagu, kad jūs, geroji Ste
fanija, man padedate, aš 
nesugebu kaip jums atsi
dėkoti.

Jūsų pusseserė
Brone

[ vena geriau, kiti blogiau. 
Kaip kas uždirba, taip tas 
ir gyvena. Norėčiau žino
ti, k'up pas Jus žmonės gy
vena. n kaip gyvenate Jūs. 
Baigiu rašyti.

Kristina

NewYorto^/^^zferZliilov
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Laiškas iš Kauno
Du žemiau paduotus, laiš

kus gavo M. M ašy s, gyv. 
Detroite, Michigan. Iš Kau
no nuo savo giminaičio, ir 
iš Plungės nuo merginos 
gimnazistės. Laiškuose ra
šo:
Mielas dėde!

Dabar aš gyvenu Kaune 
ir dirbu miestų ir kaimų 
elektrifikavimo kontoroje 
elektromonteriu. Dabarti
niu laiku labai dideliu mas
tu vyksta Lietuvos elektri
fikacija. Ne tiktai miestuo
se, bet jau daug ir kaimuo
se yra elektra. Prie. Kau
no, ant Nemuno, statoma 
didelė hidroelektrinė. Grei
tu laiku visa Lietuva bus 
elektrifikuota. Kadangi 
vyksta dideli elektrifikavi
mo darbai, tai man labai 
dažnai tenka darbo reika
lais išvažiuoti į įvairias Lie
tuvos vietas.

Aukšto mokslo man pa
siekti neteko. Turiu vidu
rinį išsilavinimą. Esu bai
gęs tiktai gimnaziją (8 kla
ses). Dabar pas mus, su 
tokiu išsilavinimu kaip ma
no, yra labai daug žmonių. 
Dabar reikia užba’gti aukš
ta mokslą ir įsi ėryti specia- 
Ivbe, tada galima pjauti 
aptinkamą tarnybą. Dabar 
man mokytis jau vėlu. Ži
noma, su tokiu išsilavinimu 
kaip mano daug kas turi 
"eras tarnybas.

Buvo toks laikas, kada 
buvo pažeista tarybinė tei
sė ir • dėl to daug žmonių 
nekaltai nukentėio. Taip ir 
man niekuo nekaltam teko 
nukentėti. Dabar tokių 
dalykų nebėra. Aš buvau 
ir esu kairiųjų pažiūrų.

Kaip Jūs žinote, aš buvau 
vedęs 1941 m., gyvenau Vil- 
n:uje ir turėjau aukštą tar
nybą. Lietuvą okupavus 
vokiečiams, turėjau daug 
nemalonunmų. Mano žmo
na draugavo su vokiečiais 
ir turėjo su jais asmeniš
kus ir artimus santykius. 
Dėl tos priežasties su žmo
na buvau priverstas išsi
skirti visam laikui. Vokie
čius iš Lietuvos išvijus, bu
vusi mano žmona daug pri
sidėjo prie to, kad aš nu
kentėjau.

Mano sesuo buvo ištekė
jusi už Andrioniškio Gind- 
rėno Antano sūnaus. Jos 
vyro brolis turėjo artimus 
ryšius su vokiečių okupaci
ne valdžia. Dėl tos priežas
ties visa Gindrėnų šeima at
sidūrė Tomsko srityje. Jau 
daugiau kaip dveji metai 
jos vyras gali laisvai par
važiuoti į Lietuvą. Šiomis 
dienomis atvažiavo jos vyro 
tėvai. Bet jos vyras,, dėl 
man neaiškių priežasčių, į 
Lietuvą parvažiuoti nenori.

Viso geriausio Jums,
Adomas

Laiškas iš Plungės
Mergina gimnazistė rašo:
Aš labai apsidžiaugiau 

travusi nuo Jūsų laišką, to
dėl tuoj pat ir rašau. Man 
labai malonu rašinėtis su 
lietuviais, gyvenančiais taip 
toli. . :

Jūs klausiate, kaip gyve
nu aš ir abelnai žmonės 
Tarybų Lietuvo'j. Aš gyve
nu nelabai pasiturinčiai, 
gyvenu su mama. Mama 
dirba fabrike “Linų Audi
niai.” Tėvelio neturiu. Ei
nu į gimnaziją. Mokslas 
pas mus yra nemokamas. 
Vieni žmonės pas mus gy-

Paaiškinimas prie laiškų
1. Laiške yra minimas 

Kaušpėdas ir io sūnūs, ku
rie buvo išvežti Sibiran. Ta
sai Kaušpėdas buvo dvari
ninkas (neatsimenu, kiek 
jis valakų žemės turėjo). 
Aišku, kad jo sūnūs prieši
nosi žemės kolektyvizacijai, 
priešinosi tarybinei san
tvarkai. Todėl ir likosi pa
šalinti iš Lietuvos. Dabar, 
pagal amnestiją, jie sugrį
žo iš Sibiro, ir vienas jų 
gyvena savo namuose — 
dvaro vietovėje. Reiškia, 
tarybinė valdžia jų nebau
dė žiauriai, ir dabar tie. 
dvarininko sūnūs gyvena 
Lietuvoje.

2. Minimi du broliai še- 
metai buvo dvarininko 
Kaušpėdo švogeriai. (Kauš
pėdas buvo vedęs jų seserį 
—tarnaitę, kuri pas jį tar
navo.) Šemetai buvo bied- 
ni žmonės, ir matyt, kad jie 
nesistengė apgint savo švo- 
gerio dvarą, nebuvo “parti
zanais” - banditais, nebėgo 
pas Hitlerį, ir todėl dabar 
laisvai gyvena tarybinėje 
L'etuvoje; jų vaikai eina 
mokyklon.

3. Kiti minimi žmonės, 
kurie buvo išsiųsti Sibiran,A- 7

bendradarbiavo su vokie
čių fašistų valdžia, arba 
kaip nors gelbėjo “partiza- 
nams”-banditams. Bet da
bar ir jie visi sugrįžo ar
ba gali sugrįžti Lietuvon.

4. Laiške minima Sele- 
monija turėjo tik stubelę ir 
daržą; gyveno viena, uždar
biaudavo pas ūkininkus, ir 
šiaip iš savo rankų darbo. 
Bet nakties laiku atėjo ban
ditai, ją nušovė, ir išvogė 
jos visus drabužėlius.
toliese gyvenantis jos bro
lis pardavė jos stubelę ir>, 
daržą, bet tuos pinigus iš 
jų atėmė banditai.

5. Kitame laiške pažymė- 
ud j kad dabar Lietuvoje 
sparčiai eina elektrifikaci
jos darbai. Visa Lietuva 
bus Aprūpinta elektros švie
sa. 'Reiškia, valstiečiams 
nebereikes žibint kerosini- 
nių lempų/ '

6. Trečiame Iplšfke mer
gina gimnazistė' ‘pažymi, 
kad “jeigu dirbi, gali gyven
ti.” Aišku, kad kurie ne
nori dirbti, tinginiauja, 
tiems yra prasčiau; bet jie 
patys ir kalti.

7. Laiške pažymėta, kad 
jie Lietuvoje gauna laikraš
tį iš Amerikos, patys skai
to ir duoda kitiems pa
skaityt. Tasai laikraštis 
yra “Laisvė.” Ją užprenu
meravo Detroito Mikas, ir 
dabar ją ten gauna; kiti 
gauna “Vilnį.” Taigi ame-1 
rikiečiai lietuviai užprenu
meruokite “Laisvę” ir “Vil
nį” arba “Liaudies Balsą” 
Lietuvon savo giminėms ar 
pažįstamiems; jie nori skai-. 
tyt amerikiečių laikraščius.

Andrioniškietis

Svarbu dalyvauti savo 
įstaigos sueigoje

galima geriausia pri- 
garbingos 
sėkmingu-

prie šios
sąskridžio

šį sekmadienį, sausio 26, 
visi Laisvės šėrininkai turėtų 
kuo nors prisidėti, kad meti
nis suvažiavimas ir banketas 
būtų sėkmingi.

Kaip
si dėti 
įstaigos 
m o ?

1. Dalyvaujant 
suvažiavime ir po 
m o bankete, aptariant 
vės ateitį ir prisidedant prie 
jos sustipririimd.

' . ; I

2. O tie, kuriems nebus pro
gos dalyvauti, gali tai pada
ryti pasiųnčiant sveikinimą su

šėrininku M 
suvažiavi-

Lais-

auka, taipgi pareiškiant, kaip 
jo ar jos supratimu geriausia 
toliau Laisvę leisti — dusyk 
į savaitę ar savaitiniu.

Suvažiavimas įvyks Liberty 
Auditorijoje. Prasidės 11 vai. 
ryto. Būtų gerai, kad dalyviai 
laiku susirinktų ir dar prieš 
G vai. suvažiavimą užbaigtų, 
nes nuo 6 vai. prasidės banke
tas.

Bankete gali dalyvauti ir 
ne šėrininkai, kas tik norės 
skaniai pasivalgyti ir draugiš
kai pasisvečiuoti.

Pasimatysime suvažiavime 
ii bankete.

Šėrininkas

Nežino ką daryti su 
"Ašarą sala"

Viršutinėje New Yorko už
lajoje yra nedidelė salaitė 
Ellis Island. Ji yra vienos my
lios atstoj nuo New Yorko že
mutinės dalies — Battery 
Parko. Tai nedidelė saliukė. 
Kadangi ji iš visų pusių ap
supta vandeniu, tai labai ilgai 
buvo laikoma kaipo parako 
sandėlis. .

1891 metais, kada prasidė
jo imigrantų registrac i j a, 
tai valdžia pavertė Ellis salą 
į centraiinę įstaigą ateiviams 
patikrinti. Per jos ateivių 
kontrolę buvo praleista 15,- 
000,000 žmonių. Kol visi da
lykai būdavo sutvarkomi, tai 
ateiviai turėjo daug vargo ir 
nemažai, ąšarit. išliejo.

: -r f. ‘
Kada 1920 metais siautė re 

akcija,daug žmonių areštavo 
ir rengėsi juos deportuoti, tai 
Šimtus buvo suvarę ant , Bills.

rū-Ne_ salos. Ii* vėl buvo vargo,

Japonai ir Indonezija 
jau pasirašys taiką
Jakarta, Indonezija. — 

Jau pilnai susitarta, kad 
tarpe Japonijos ir Indone
zijos respublikos bus pasi
rašyta tajkos sutartis., 1941 
metais Japonija užpuolė; In- 
deneziją, kuri tada buvo 
Hollandijos kolonija. Todėl 
buvo skaitoma, kad tarpe 
abiejų salių dar karas ne
baigtas. Japonija sutiko at
mokėti Indonezijai $800,- 
000.000 už išvežtas gėrybes 
laike karo.

L. Prūseikos pagalbai
Aukų surinkta sekamai: 

•
Per “Laisvės” administraciją: 

Anthony J. Orlen (Arlaus
kas), Webster, N. Y., $10.00

A. ir P. Juodzevičiai, Brook
lyn. N. Y......................... 3.00

Felix Yokubonis, Tewksbu
ry, Mass., .................... 1,00
Per komiteto nares surinkta:

Už K. Stanislovaitienės pie
šinį ............................. $25.00

Grupė “Melodija”, Rich
mond Hill, N. Y., . .

K. Depsas ..........
P. ir N. Ventai . .

ir H. Feiferįai
Petraitis<-.....
Jasulaitis'1....
Tamelienė . . .

Repšys ............
Alekna ............

Iš. moterų klubiečių 
susirinkimo

Sausio 16-os vakare atsibu
vo klubiečių mitingas. Drau
gių atsilankė vidutiniai. Mat, 
tą dieną pusėtinai prisnigo. 
Nors vakare jau nesnigo, ale' 
oras tebebuvo nemalonus, šia-* 
pias, vietomis slidu, tad kaip 
kurios draugės pabijojo oro. 
Tūlos draugės pusėtinai toli 
gyvena ir dar kelionė joms 
kebli, reikia mainytis iš trau
kinio į busą, tai tikrai nema
lonus žiemos laike važinėji
mas. Bet kai oras geras, drau
gės tų keblumų nepaiso, visa-

O. 
M. 
T.
P. 
A.

pėsčių ir ašarų. Tada Ellis sa
la ir .gavo dar “Ašarų salos” 
vardą.

Vėlesniais laikais vyriausy
bė priėjo išvados, kad prie 
dabartį nes transportą ei jos, 
kada daug imigrantų atvyks
ta lėktuvais, tai jau nėra pa
ranku iš Ellis salos jų reika
lus tvarkyti; Lėktuvų laukuo
se federalinė valdžia įrengė 
savo centrus, kur įvažiuojanti 
ir išvažiuojantieji p e r e i n a 
kontrolės procesus. Laivų 
prieplaukose vykdoma tas 
pats. Taigi, Ėllis sala pasida
rė imigrantų tvarkymui nebe
reikalinga.

Dabar nežino nei ka su ja 
daryti. Buvo visokių pasiūly
mų. Vėliausias yra — pada
ryti ten ligoninę narkotikų 
gydymui, šį reikalą svarsto 
miesto majoras Wagneris ir 
valstijos gubernatorius Harita- 
manas.

. 5.00 
. 5.00

• •5-00.
. 2.00 k''a atvažiuoja. Ir šitame blo- 
. 2.00 
. . i .00

1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.0U 
. 1.00 
. 1.00

K. Jonelūnas ....
J. Kairys ............

Ch. N.ečiunskas . .
A. lešmonta ....

P. Bieliauskas . . .
Viso 73.75

Seniau paskelbta 477.01
Viso iki šiol surinkta 550.76 
širdingai ačiū visiems.

' Komitetas:
Nastė Buknienė 
Katrina Petrikienė 
Ieva T. Mizarienė

14 automobilių susikūlėVėl

Atrodo, kad daugiausųu 
nelaimių įvyksta ant didžiojo 
New Jersey Turnpike, kuris 
nuo New Yorko eina į pietus. 
Pereitą šeštadienį ant to kelio 
vienoje vietoje 
14-ka
Žmonių sužeidė.

susikūlė net
automobilių. Daug

game ore kelios draugės atva
žiavo; ir iš toli.

; Ir vėl buvo kalbėta apie 
draugo Prūseikos padėtį Jo 
sunkioje ligoje. Apgailestau- 
jam ir linkime kuo greičiau
sia nugalėti ligą ir vėl grįžti 
darbuotis už šviesią ateitį.

Nutarta su dešimke pasvei
kinti šėrininku suvažiavimą, 
kuris atsibus sausio 26 
taipgi ten dalyvaus klubiečių 
atstovė, kuri sekamame susi
rinkime praneš, kas ten bus 
buvę nutarta.

Klubietės ruošiasi prie 
“hobby pares”, kuri atsibus 
kovo 9 dieną, nedėldienį po 
pietų. Turėsime labai links
mą popietį, nes bus skanių 

\vaišių, kurias kjubietės paga
minusios atsineš. Taipgi bus 
rankdarbių pasiro d y m a r.
Klubietės prašomos atsinešti 
ką turite pagaminusios gra
žiausio, įdomaus ar praktiško 
bei įvairaus.

Draugės ir draugai kviečia
mi atvykti kovo 9 dienos po-

(

MALE and FEMALE Klubiete

Susekė jaunuoliu 
naziy gaują

Policija susekė jaunimo hit
lerišką gengęą kuri buvo pasi-.: 
vadinusi United Nordic 'Con
federation. Ją sudarė dau
giausiai vokiškos kilmės jau-' 
nuoliai, kurių priešakyje sto
vėjo tūlas George Leggett, 21 
metų amžiaus, iš Forest Hills.

Gauja ture j o specilias 
blankas, ant kurių išspausdin
ta priesaika naujiems na
riams, kad jie dirbs “pakėli
mui savo rases”. Kandidatai 
turėjo tą priesaiką pasirašyti. 
Jie turėjo susirinkę nemažai 
didelių peilių, dalį su nacių 
svastikos ženklais, revolverių, 
pištalietų, šautuvų, amunici
jos. J. :

Vėlesniu Jaiku jie planavo 
į fondą sukalti $40,000 pada
lydami ginkluotą užpuolimą 
?.nt Chase-Mąnhattan Banko,

i Kew Gardene., Jų ant banko 
užpuolimas , nepavyko,: Ties 
vienas ' jaunuolis nusigando, 
parėjęs tėvams papasakojo 
apie gengėš suokalbį, buvo 
pranešta policijai ir prasidėjo, 
suokalbininkų areštas ir kra
tos. Suimtas <gengės vadovas 
Leggett, jo artimi pagelbinin- 
kai Joseph Wagner, George 
Zack, Brian Colgan ii* eilė ki
tų. Jie daugiausiai paeina iš 
Forest Hills miesto . dalies, 
Queens apskrities. Suimta 
ginklai,

Bet policija dar mano, -kad 
vis dar gali būti ne viskas su
sekta. Spręn<jžiąnt pagal va
dovų nusistatymą, laike ai*eš-

Pranešimas
BROOKLYN, N, V.

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. Sękr.
(12-15)

Superintendent. Rimta pora. For- 
nišiuoti išnuomavimui kambariai, 28, 
Aliejaus 'šiluma, l1^ kambario apart- 
mentas. Vyras gali dirbti kitur. 
S) 00 j mėnesį. Kalbanti biskj ang
liškai. MU. 5-6056.

Business Opportunity

te užsilaikymą, 
peilių ir ginklų, 
leisti, kad jiems 
ant banko būtų 
vykti. '

su kuopimą 
galima pn- 
užpuoli’mas 
galėjęs pa-

Jersey City, N. J. Mainyčiai 
krautuve išnuomavimui. Pilnai 
įrengta. Heights Sęction. įsteigta 
virš 15 m. Daug lentynų tavorui. 
Tinkama kaimynyste, renda žema. 
Geras lease, privatiškas savininkas. 
O L. 9-83J9.

Sako, kad New Yorke 
mažiau bedarbių

Sako, kad nedarbas ant 50 
procentų mažiau yra palietes 
New Yorko miestą, kaip mū
sų valstiją. Mat, New Yorke • I 
yra visokių darbų, taip paft^ 
valgyklose ir restauracijose 
daug bedarbių gauna darbo.

(1517)

HELP WANTED—-FEMALE
Liko sužeistas; bet 

$278,000

Fed erai is teismas su teisėju 
J. M. Cashin priešakyje pri
teisė, kad Pennsylvania gele
žinkelių kompanija sumokėtų 
buvusiam savo darbininkui 
Ch. Mele $276,000. Mele 
dirbo prie prekinių traukinių, 
kaipo “brakemanas” ir dėl 
netikusių įrengimų 1956 me
tais susižeidė, tapo paraly
žiuotas. Jis yra 34 metų am
žiaus.

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

Melsis už religiją
Katalikų ir protestonų ku

nigai per savaitę melsis, kvie
čiant prie to visus religinius. 
Jie poteriaus, kad grįžtų prie 
religijos tie, kurie nuo jos at
sisakė.' ’

(14-16)

Maskva. — Sovietai pra
dėjo tiesti 1,500 mylių ilgio 
aliejaus pompavimo vamz
džius iš Omsko į Irkutską.

Kardinolas Spellmanas 
gavo naują “titulą”

Po ilgos kelionės kardino
las Spellmanas jau parskrido 
į New Yorką. Jis veik visose 
šalyse aplankė Jungtinių 
Valstijų .karines bazes. Kada 
lankėsi pietrytinėje Azijoje, 
tai Vietnamo ispauda rašė, 
kad (jis “yra Amerikos kapi
talizmo šnipas”. Kardinolui 
tas),labai nepatiko. Jis sakė, 
kad kręipsis Į Valstybės de- 
partmentą, kad jį užtartų.

Svieto atmatų propaganda

Dįdžiuliėje , Grand Central 
geležinkelių stotyje bus išsta
toma per tūlą: laiką prbpa- 
gandos paveikslai prieš Tary
bų Sąjungą. Tatai ruošia Ą- 
merikos reakcininkai išvien 
su pabėgėliais iš šalių, kur 
liaudis'j'aii nusikratė paver
gėjus. Tuščios jų pastangos.

Londonas. •—> Anglijos pe
reitais metais įplaukos bu
vo didesnės negu: pirma

VAKARIENĖS BILIETAS $3. 
Prašome iš anksto įsigyti bilietą.

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

LAISVES
METINIS

BANKETAS
Sausio 26 January

PRASIDĖS
6V. VAKARE
■f'"': '

Bankete; bus daug svečių įš . kitų miestų 
\ nes.'’tą dieną. įvyks Laisvės bendrovės :

daljhinkų 'suvažiavimas Jr į suvažiavimą iš 
toliau, atvykusieji laisvibčfai' būs> bankete.

4pucL Laisvi (Liberty) TreČiad sausio (Jan.) 22, <191)8
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