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KRISLAI
Planų planai.
Prieš pesimizmą!
Gyvensime ir darbuosimės. 
Pamokino visus.
Sunkioje padėtyje. 
Dr. Bush.

Rašo A. Bimba

Sovietai reikalauja 
uždraust atom, bazes

Visiems mums labai rūpi 
Laisvės ateitis. Tai parodo 
diskusijos. Tai parodo pasiū
lymai. Jų daug. Jie įvairūs.

Iki šiol turime tokius pasiū-

Padaryti Laisvę savaitraš
čiu ir leisti astuonių puslapių. 
ITenu merą tos kaina l
būti astuoni doleriai.

Leisti Laisvę du sykius pei
są vaite su dabartiniu . pusla
pių kiekiu — keturių pusla
pių.

Leisti Laisvę du sykius i sa
vaitę šešių puslapių.

Laisvę suvienyti 
ir pasilikti rytuose 
čio.

Maskva. — Tarybų* Są
jungos Užsienio reikalų mi
nisterija išleido pareiški
mą, kad Jungt. Valstijos 
siekia įsteigti atominių ir 
raketinių ginklų bazes 
Artimuose Rytuose. Tuo 
tikslu Valstybės sekretorius 
Dulles skrenda į Bagdado 
Sąjungos konferenciją.

Bagdado Sąjungą sudaro 
Anglija, Iranas, Irakas, Pa

galėtu kistanas ir Turkija. Tarybų 
pareiškimas sako, kad Dul
les siekia ir ten to patįes, 
ko jis siekė pastarojoje NA
TO konferencijoje — įsteig
ti atominiu ir raketiniu 
ginklų bazes iš tos pusės

prieš Tarybų Sąjungą. Ta
rybų Sąjunga įspėja Arti
mųjų Rytų valstybes, kad 
toks jų nusileidimas Dulle- 
so agresyvei politikai, jas 
pastatytų į pavojų.

Tuo pat kartu Maskvoje 
tarybinės spaudos vedėjas 
Ilčevas buvo susišaukęs už
sienio spaudos atstovus, 
perskaitė TSRS Užsienio 
reikalų ministro pareiški
mą. Jis dėstė, koki dideli 
pavojų taikai sudarytų Ar
timųjų Rytų tautoms, jeigu 
ir ten būtų priimta Ameri
kos planas steigti pražū
tingų ginklų bazes.

Anglai prieš “jet” 
lėktuvų skraidymą
Londonas. — Anglijoje 

vis daugiau žmonių kelia 
protestą prieš reaktyvių 
(jet) lėktuvų skraidymą. 
Kada jie skrenda dideliu 
greitumu, tai sudaro nepa
kenčiamą trenksmą prie že
mės. Liaudis kelia protes
tus prieš civilio naudojimo 
“jetus” ir prieš labai dažnai 
skrajojančius Amerikos ka
rinius tos rūšies lėktuvus.

Belgija i r Kandija HFL-CIO reikalauja
jau susiverš diržus
Hague, Hollandija. —Bel

gijoje ir Hollandijoje daly
kai pablogėjo. Bedarbių 
skaičius paaugo. Išvežimas 
Belgijoje nukrito ant 40 
procentų, lyginant su pir- 
mesniais metais. Belgijos 
prekybos deficitas su užsie
niu buvo 4,900 milijonų 
frankų. Hollandijos preky
bos deficitas yra 3,332 mi
lijonų guldenų.

dar mažinti taksus

su Vilnimi 
be 1 a ikras-

pasiūlyma

Vis laukia sunkumu 
Indonezijos žmonėm

Indonezija jau imasi 
apsisaugojimo žygiu
Kuala Lumpur, Malajus. 

— Indonezijos respublika 
sulaikė jau apie 10 užsie
nio laivų, kurie be leidimo 
buvo įplaukę į1 jos prie
plaukas arba vandenis. In-

Tar. Sąjungos žmonių 
gyvenimas vis gerėja
Maskva. — Prekybos mi

nistras D. Pavlovas paskel
bė, kad 1957 metais Sovie
tų žmonės pirko 100,000 
televizijos priimtuvų, 162,- 
000 motorinių dviračių,

Washingtonas. — Kon
greso komitetui Ways and 
Means AFL-CIO atstovas 
S. H. Ruttenberg pateikė 
planą, kaip pagerinti šalies 
reikalus ir mažinti krizės 
pavojų.

Jis reikalavo, kad mažu 7 C

įplaukų piliečiams taksai 
būtu numažinti, kad nuo 
taksų dėl asmens palikti ne 
.$600 į metus, o turi būti 
palikta $700 kiekvienam 
šeimos nariui.

Jis sakė, kad visi žino
me, kaip pragyvenimo reik
menys pabrango, todėl ne
užtenka $600. Jis. atžymėjo,

kad tik tada, kada papras
ti darbininkai turės dau
giau pinigų, tai yra, jie ga
lės nusipirkti daugiau reik- - 
menų, tai bus padaryta 
rimtas pasisukimas prieš 
augančią krizę.

“Tik numušus mažų į- 
plaukų piliečiams taksus... 
bus padidinta taksų mokė
tojų perkamoji jėga”. Jis 
sakė, kad valstybė gali sa
vo įplaukų planą pravesti 
gyveniman, paliekant auk
štesnius taksus tiems, kurie 
turi daugiau įplaukų ir pa
što jan t kelią turtingų išsi
sukinėjimui nuo taksų.

Nors paskutinis 
pareina iš geru, veiklių drau-j Hong Kongas. — Anglį-įka, tai laivynas. Nėra abe- 
gu usteriečiu, bet jis man la-i jos ir Hollandijos viršinin- jonės, 
blausiai nepatinka. Rytuose 1 1 ”
laikraščio mums reikia, ir dar 
ilgai reikės. Rytuose mums 
reikia Laisvės!

Kaip dažnai ji turėtų išei
dinėti, tai jau kitas, diskusuo- 
Jamas klausimas. Paskutinį 
žodį tars suvažiavimas, kuris 
jau-čia pat, kuris įvyks jau 

^teinantį sekmadienį, sausio 
26 dieną.

Pesimizmas darp mus, pa
žangiečius, gyvais lavonais. 
Tokiais gi būti nėra reikalo, 
nei išrokavimo.

Esu tikras, 
usteriečiai, 
pakeis savo 
suvažiavimo 
energingai, 
kaip visuomet remdavo.

kai vis mano, 
zijos respublika turės keb
lumo, kada pasitraukė ho- 
llandų laivai. Sup^ąptama, 
šaliai, kuri turi virš 3,000 
salų ir salaičių, išsimėčiusių 
ant 4,000 ilgio ir 2,000 my
lių pločio, tai reikalingas 
didelis laivų patarnavimas.

Tikrumoje, Indonezijos 
transporto svarbiausia ša-

, kad sunkumų bus, 
kad Indone- ^et liaudis juos nugalės. Ji

pirksis ir skolinsis laivų ki
tose šalyse.

Japonijos sostinėje Indo
nezijos atstovas kalbėjosi 
su Lenkijos, Danijos, Tary
bų Sąjungos, Vakarų Vo
kietijos, Švedijos ir Norve
gijos. atstovais ir pastarieji I 
sakė, kad Indonezija galės 
parsisa'mdyti jų šalių lai
vų.

donezija kaltina, kad toks |340,000 paveikslus traukti 
užsieniečių pasielgimas y- 
ra bandymas įšmugeliauti 
ginklų ir kitko. Indonezija 
patvarkė, kad užsieniečių 
laivai turės stoti tik sutar
tose prieplaukose ir užsi
mokėti už jų naudojimą.

kemerų, 1,195,000 siuvamų 
mašinų, 1,402,000 radijo pri
imtuvų ir 1,983,000 dvira
čių. 1954 metais buvo paga
minta 231,000,000 porų apa
vų, o 1957 metais jau 310,- 
000,000 porų.

Čechoslovakija daro Vakarų Vokietijos 
gerą progresą pirmyn
Praga, Čekoslovakija. —

Iki spalio mėnesio pereitų
i metų gamybos planas jau
Ine vien buvo įvykintas in- 
dusrijoje, bet beveik 10 
procentų viršijo. Kieto

“Laisvosios Afrikos 
Balsas“ ir žurnalas

kad • drangai 
rimtai pagalvoję, 
nuomonę ir po 
Laisvę rems taip 
nu o š i r d ž i a i,

Viena didelė istorinė tiesa 
apie Amerikos indėnus (indi- 
jonus) buvo ta. kad jie nie
kam nesidavė pavergti. Jie 
kovojo, jie gynėsi, jie geriau 
mirė, bet vergais niekam ne
buvo.

Šiandien jie mus visus vėl 
gražiai pamokino, kaip gintis, 
kaip kovoti, spėka ištaikyda
mi Ku Klūks Klano suokalbi.

Tai įvyko praėjusį sekma- 
<dieni North Carolinoje.

Tos Valstijos Maxton apy
linkėje Ku Klūks Klano kry
žiai daugiau nebedegs, pama- 

• tysite.
Kaip visi juodašimčiai, taip 

ku klūks klaniečiai yra bai
liai. North Carolines indėnai 

‘ pamokino, kaip su tokiais 
juodašimčiais reikia ir galima 
apsidirbti.

Karinis laivynas jau 
uždarys 4 orlaukius
Washingtonas. — Karinio 

laivyno komanda paskelbė, 
kad į metus ir pusę laiko 
uždarys laivyno orlaukius 
sekamose vietose: Atlantic 
City, N. J., Miami, Fla., E- 
denton, N. C. ir • Christie, 
Texas. Uždarymas orlaukių 
palies apie 1,500 civilių pi
liečių, kurie dirbo įvairius 
darbus.

matosi, dar vis nesitaiso.
Bet nenustokime vilties. Ti

kėkime, kad tiek Fosteris, 
tiek Prūseika dar pasveiks, 
dar sustiprės, dar sugrįš j ko
vingųjų Amerikos darbininkų 
gretas. Jie mums taip labai, 
labai reikalingi!

pro-

NATO nariai armiją
trinlrlnc enhmulrmc anglies Pagaminta 21,000,- 
glUKlUS SUDvlKirinS OOO tonų; rudo anglies 40,-

Bonna, Vak. Vokietija. — 
Jau susitarė Francūzija, I- 
talija ir Vakarų Vokietija, 
kad subendrinti savo armi
jų ginklus. Mat, iki šiol 
jų armijų ginklai ir amuni
cija nebuvo vienodi. Bend
rame kare prieš Tarybų 
Sąjungą ir jos talkininkus 
toks ginklų ir amunicijos 
skirtumas būtų kliūtis. At
rodo, kad priims Ameri
kos ginklų rūšį.

000,000 tonų. Plieno ir ge
ležies virš 7,000,000 tonų? 
Automobilių 28,000. Radijo 
priimtuvų — 209,000, tele
vizijos priimtuvų virš 61,- 
000 ir traktorių 18,000.

laivynas lenktynėse
Bonna. — 1957 metų pa

baigoje Vak. Vokietija tu
rėjo 2,358 prekybos laivus, 
98 tankerius, 92 keliaunin
kų laivus ir 7,000 mažų lai
velių. Dideli prekybos lai
vai sudarė 3,775,000 tonų į- 
talpos. 1957 metais buvo 
pastatyta 280 naujų laivų. 
Vokietijos prekybos laivy
nas 'stoja į lenktynes pa
saulinėje rinkoje prieš A- 
merikos, Anglijos ir kitų 
laivynus.

Kairas, Egiptas. — Jau* 
yra rezultatai įvykusios 
Afrikos-Azijos tautų solida
rumo konferencijos. Iš Kai
ro jau veikią “Laisvosios 
Afrikos Balsas” radijas. Ži
nias ir komentarus duoda 
“švakili” kalboje, kurią su
pranta Rytų ir Centralinės 
Afrikos žmonės, taipgi e- 
thiopų, arabų, anglų ir 
francūzu kalbose.

Piktai komentatoriai kal
ba apie anglus ir francūzus

Ceilone veikia kartu 
Amerika ir Sovietai

Praėjusio sekma d i e n i o 
“The > Workeryje” skaičiau 
apie Elizabeth Gurley Flynn 
apsilankymą pas įžymųjį 
Amerikos darbininkų judėji
mo vadovą William Z. Foste- 
rj.

i Fosterio sveikata, pasirodo, 
buvo labai, labai pavojingai 
pašlijusi. Dar praėjusį spalį 

^jis buvo pusiau Suparalyžiuo- 
las. Dabar, sako, taisosi, bet 
labai iš lėto.

Vasario 26 d. Fosteris mi
nės savo 77-tą gimtadienį.

— -

Taip pat liūdnos naujienos 
• ateina iš Chicagos. Mūsų Le

ono Prūseikos sveikata, kaip

Aną dieną televizijos 
gramoje buvo pasikalbėjimas 
su Dr. Bush, kuris, 
amžiaus, jau nebeturi 
Maraus užsiėmimo. 1 
veikia, tebesirūpina 
žmonijos reikalais.

Jo prisipažinimas

dėl savo
regu- 

bet tebe- 
visos

buvo 
įd'omus. Jis pasakė tnaždaug 
taip: >

— Aš niekados nemaniau, 
kad kada nors mokslas galės 
klestėti Tarybų Sąjungoje. 
Dabar esu nustebintas jų pa
siekimais. Pakeičiau savo 
nuomonę apie tarybinius 
mokslininkus!

Amerikos išradėjai 
prieš ginklavimąsi

Washingtonas. — Ameri
kos išradėjai ir inžinieriai 
apsivienija į National In
ventors Council, kurio prie
šakyje stovi Ch. F. Kette
ring. Jie padarė pareiški
mą iš 13,000* žodžių. Jis at
spausdintas lapelio formoje 
ir išdalintas kongresma- 
nams ir senatoriams, taipgi 
spaudos atstovams. Išradė
jai sako, kad jie geriau su
tinka darbuotis industrijo
je, .dėl x žmonių gyvenimo 
reikmenis gaminant, negu 
apsiginklavimo srityje. Tai 
aišku, kad toks jų nusista
tymas daugeliui nepatinka.

Kolombo, Celonas. — J. 
Valstijos veikia Mahaweli 
upės srityje, kur rengiasi 
įrengti apsausinimo ir drė
kinimo kanalus ir vandens 
jėgos, elektrai gaminti jė
gainę. Tarybų Sąjungos 
inžinieriai veikia Kelani 
upės srityje. Jie atlieka to
kius pat darbus ten, kaip 
a'mer.* kiečiai prie pirmosios 
upės. ’

Lenkija 1957 metais 
daug darė progreso
Varšuva. — Lenkija 1957 

metais padarė progreso 
aprūpinime gyventojų ge
resniu maistu, daugiau ki
tokių reikmenų. Industrija 
pakilo virš 8 procentus ly
ginant su 1956 metų ga
myba. Iš Jungtinių Valsti
jų gautas $95,000,000 kre
ditas pagelbėjo jsigyti 
daugiau žemdirbystės ma
šinerijos.

Popiežius tyrimui 
erdvių nepriešingas
Roma. — Popiežius pasi

kalbėjime su italų atstovais 
išreiškė net viltį erdvių ty
rinėjime. Jis dalinai mano, 
kad erdvėse gal būti yra 
nauji pasauliai su jėga ir 
medžiagomis. Net ųiano> 
gal būti erdvės ateityje, pri
sidės prie žmonių išmuiti
nimo., Toliau aiškino, kad 
katalikai turi kovoti už re
ligijos skleidimą, nes “pa- 
gonizmas” yra pavojingas.

Daugelis žmonių seniau 
taip galvodavo apie mokslą ir 
mokslininkus s o c ialistmėje 
santvarkoje. Dalis jų pamatė 
savo klaidą ir nesibijo viešai 
pasisakyti. Bet nemaža dalis 
tebelaikosi savo klaidingos 
nuomonės. \

Belgradas. — Jugoslavi
jos vyriausybė areštavo ke
turis piliečius, du iš jų dir
bo Jungtinių Valstijų am
basadoje. Jie kaltinami 
suokalbyje nuversti Tito 
valdžią.

“Sovietai turi daug 
lėktuvą”, sako Lemay
Washingtonas. — Visokie 

tyrinėjimai eina, kodėl A- 
merika atsiliko nuo Tarybų 
Sąjungos erdvių reikale. 
Kiekvienos apsiginklavimo 
šakos viršininkai nori dau
giau »pinigų. Jie saukia, 
kad Sovietai jau pralenkė 
Jungtines Valstijas kari
nio laivyno, raketų, kanuo- 
lių, tankų ir kitose šako
se. Aviacijos generolas C. 
LeMay šaukia, kad “Sovie
tai turi daug daugiau toli 
siekiančių bombinių lėktu-

Žemės ūkio stovis 
Tarybų Sąjungoje

Maskva. — Dabartiniu 
laiku Tarybų Sąjungoje 
yra virš 80,000 kolūkių ir 
5,800 tarybinių valdžios ū- 
kių. 1957 metais pasėlių plo
tas buvo 193,200,000 hekta
rų (hektaras veik dviejų ir 
pusės akro plotas), tai yra, 
ant 75,000,000 hektarų dau
giau, negu 1913 metais. Ja
vų derlius žymiai pakeltas. 
Maži kolūkiai apvienyti į 
didelius. Kolūkiai ir tarybi
niai ūkiai turi 1,632,000 
traktorių, 420,000 kombai
nų ir 660,000 trokų.

Plečiasi riaušės ir 
areštai Venezueloje
Karakas, Venuzuela. — 

Demonstracijos ir išstoji
mai prieš diktatoriaus Ji
menez viešpatavimą didė- į 
ja. Jo'tironiškas viešpata
vimas. įkirėjo visiems žmo
nėms. :Trys didžiosios par
tijos — Krikščionių demo
kratų, Kairių Demokratų 
veiklos ir- Dešinių Republi- 
konų partija sudarė bend
rą frontą kovai. Jis išlei
do atsišaukimą į žmones, 
po kuriuomi pasirašo “Pat- 
ri jotinė Vienybė”. Kovoje 
jau 30 žmonių žuvo, virš 
100 sužeistų ir diktatoriaus 
valdžia
kaip 1,000.
ra Pietų Amerikoje, jos 
šiaurinėje dalyje. Užima 
352,000 ketv. mylių ir tu
ri 4,000,000 gyventojų.

imperialistus, juos vadinda
mi “baltais šunimis”. Ko
mentatoriai sako, kad im
perialistai elgiasi, kaip ark
lys arba mulas, kuris iš
mokytas aplinkui ratu eiti, 
tai eina ir eina, nesurasda
mas naujo kelio. Sakė, 
kai taip daro tų šalių im
perialistai, vis manydami, 
kad jie palaikys nuo At
lanto iki Indijos didjūrio 
tautas kolonialėje vergijo
je. Bet jie apsirinka. Jie 
bus iš kolonijų išvaryti. 
Taipgi smerkė Amerikos 
bankierius, kurie ateina su 
naujomis frazėmis, bet no
ri palaikyti seną žmonių 
pavergimą.

Išėjo ir naujas žurnalas 
arabų kalboje, kuris vadi; 
naši “Afrikos Atgimimas”. 
Kaip radijo “Laisvosios Af* 
rikos Balsas”, taip ir žur
nalo obalsis yra: “Afrika 
dėl afrikiečiui”

Per radiją perduodamos 
programos pritaikytos at
skiroms šalims, kaip tai 
Alžyro sukilėlių — “Laisvo
jo Alžyro Balsas”. Taip ir 
dėl Ugandos, Zanzibaro, 
Tanganyka, Rhodesia, Pie
tų ir Centralinei Afrikai ir , 
t. t. Reiškia, jau sujudo 
Afrikoje laisvės . kovotpjai.

Švedai tiria kodėl
1577 mirė karalius

areštavo daugiau
Venezuela y-

Vasteras, Švedija. —Dak
tarai atidarė grabą buvu
sio 'Švedijos karaliaus Eri
ko XI V-j o, kuris miręs 
J.577 metais. Mat, 1568 me
tais jo brolis Johanas su
organizavo suokalbį ir Eri
ką nuvertė nuo sosto, o pat
sai atsisėdo į sostą. Nuver
stas karalius buvo laiko
mas kalėjime. Jis mirė 1577 
metais. Buvo sakoma, kad 
jis pavalgė “žirnių sriubos 
ir mirė”, ar jis buvo nu
nuodytas. Kiti sako, kad 
su priegalviais buvo uždu
sintas.

Damaskas, Sirija. — In
donezijos prezidentas Su
kamo atsilankė.

Little Rock, Ark. — Di
namito dūda surasta Cent
ral High mokykloje. Lai 

I kinai mokykla uždaryta.
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Dėl Laisvės praeities 
ir ateities

- Laisvei pradėjau dirbti 
prieš 39 metus. Tuomet ji 
ėjo du kartus per savaitę, 
bet jau kilo klausimas, kad 
reikėtų mūsų laikraštį pa
daryti dienraščiu.

1919 m. liepos mėnesį įvy
ko Laisvės b-vės pusmeti
nis suvažiavimas. Buvo jis 
lenkų Sokolų salėje, Brook
lyne. Nedidelis, bet jis ta
rė galutiną žodį: reikia 
eiti prie dienraščio. Buvo 
tam priešingų, sakiusių, 
jog negalėsime dienraščio 
išlaikyti. Tie, kurie stojo 
už dienraštį, sakė: leisime 
dienraščiu, kol galėsime. 
Jei nepajėgsime — suretin
sime.

Turbūt net ir patys opti
mistiškiausi dienraščio ša
lininkai neįsivaizdavo, kad 
Laisvė dienraščiu galės eiti 
per arti 40 metų!

Dienraštis buvo pradė
tas leisti skolintais pini
gais. Aišku, skolos vėliau 
buvo atmokėtos iki cento.

Pažangioji Brooklyno 
lietuvių visuomenė neturė
jo tuomet savo jokios sa
lės, kur galėtų susirinkti, 
o j Laisve neturėjo nuosa- 
vios spaustuvei vietos. Del 
to neužilgo buvo nupirktas 
namas Lorimer gatvėje, iš 
kurio dienraštis ėjo per a- 
pie 25 metus. Ten pat buvo 
svetainė, kur mūsų draugi- vio spaustuvėje So. Bosto- 
jos bei organizacijų kuopos ne, spausdino to savaitraš-

nyti su Vilnimi — bet tai, 
aišku, reiškia nieką dau
giau, kaip Laisvės uždary
mą.

Man rodosi, kai kurie 
mūsų net geri žmonės gal
voja daug maž taip: įsi- 
gykime kapinėse pasilai- 
dojimui liotus ir laukime 
mirties. . . Tai nesveika ten
dencija!
Bendros bėdos

Mūsų vyriausios bėdos: 
(1) didelis skaitytojų mir
tingumas, (2) stoka techni
nių jėgų, stoka spaustuvės 
darbininkų.

Bet tai ne mūsų vienų 
bėdos — jos paliečia ir ki
tus laikraščius. Dėl stokos 
techninių jėgų “Vienybė” 
jau seniai panaikino spaus
tuvę ir savaitraštį leidžia 
kitokiomis priemonėmis.

Brooklyno pranciškonų 
dvisavaitraštinis Darbinin
kas praneša, kad ir jis 
greit jau bus leidžiamas 
’’kitokiu būdu”, jam jau 
nereikės linotypų. Ar tai iš 
gero daroma? Ne! Tai da
roma dėl to, kad negauna 
technikų, neturi lavintų 
spaustuvės darbininkų.

Skaitytojų mirtingimas 
taipgi paliečia ne tik mus. 
Šių žodžių rašytojas 1914 
metais, dirbdamas Kelei-

tau- 
Bęt 
aiš-

nuomone, nuo dienraš- 
ant savaitraš-

negu

sako:

Skaitytojų balsai Laisves klausimu
Brockton, Mass.

Mano nuomonė kas link 
Laisvės. Aš manau, kad 
Laisvė ir Vilnį suvienyti 
nebūtų galima. Būtų ge
riausia, kad Laisvė išeitų 
du sykius, pirmadienais ir 
penktadieniais, o Vilnis tre
čiadieniais, — vieną sykį. 
Tuomet mes daugumas ga
lėtume užsiprenumeruoti a- 
du laikraščius. Tai daugu
mas skaitytojų padarytų. 
Bet jeigu Vilniai būtų pa
togiau išleisti du sykius, o 
Laisvei sykį, tai ir taip bū
tų gerai. Mes gautume tris 
sykius laikraščius į savaitę. 
Prie to dar daug mūsų 
skaito Liaudies Balsą. Tai 
mums ir užtektų.

George Shimaitis

cio 14,000 egz. Praėjusiais 
'metais Keleivio leidėjai ofi
cialiai paskelbė, jog spaus
diną tik 6,000 egz. (veikiau
siai 
pats 
kais

galėjo susirinkti.
Namas buvo senas. Bu

vo sakyta, jog neužilgo val
džia įsikiš ir jį uždarys. 
Reikėjo ieškoti naujos vie
tos spaustuvei, taipgi sve
taines, centro, kur būtų 
galima ' mūsų organizacijų 
kuopoms susirinkti ir pra
mogas ruošti.

•Tuomet Lietuviu Namo 
bendrovė nupirko dabartinį: 
namą, o senąjį namą Brook
lyne pardavė. Dabartinis na:d Katalikas — užsidarė, dien

raštis buvo Lietuva — už
sidarė, dienraščiu ėjo Vie
nybė — užsidarė. Keleivis 
net ir bendrovę kadaise 
buvo pasimojęs organizuo
ti, kad padarytų savait
raštį dienraščiu — nieko 

. neišėjo. Na, o mūsų Lais
vė ■ dienraščiu eina daugiau 
kaip per 38 metus! Ar tai 
nedidelis pasiekimas?!

Tiesa, kol kas, lengvesnė 
būklė yra Naujienų ir ma
rijonų Draugo, bet tai dėl 
to, kad jie, pūsdami į re
akcijos dūdą, gauna riebių 
skelbimų. Mes jų gauna
me labai mažai. Mūsų dien
raščiai — Laisvė ir Vilnis— 
pašilaiko vyriausia prenu
meratomis ir gerų 
nių aukomis, r ' ’ ■ ,t
Mūsų personalas

Laisvės, personalas 
žas. Prieš kokį desėtką 
•metų Laisvės pastogėje dir- 
'bo apie 21-^ žmonės. Šian-' 
dien_ pas mus dirba tik de
vyni asmenys. Be Laisvės 
išleidimo, mes spausdina
me LDS organą Tiesą ir 

(LLD žurnalą Šviesą. Kas 
metai atspausdiname vieną 
,ar dvi knygas. Tai rodo, 
kad mūsų personalas labai

mas — per didelis, bran
giai atsieina išlaikyti, to
dėl jis parduodamas, na, 
ir mūsų laikraščiui tęnka 
ieškoti kitos vietos spaus
tuvei.
^Rengiant naują spaustu
vę, aišku, tenka galvoti ir 
£pie tai, kad dienraščio il
gai leisti negalėsime, kad 
reikia spaustuvei vietos 
ieškoti jau ne dienraščiui. 
Dėl to dabar, prieš akcinin
kų suvažiavimą, ir iškilo 
klausimas apie laikraščio 
iŠfeidimo retinimą.
Daug visokių nuomonų 
.. Mūsų laikraštis yra 
sUomeninė įstaiga. Jį lei- 
dįia ne koks privatinis as
muo, o tūkstančiai akcinin
kų. Dėl to ir nuomonių dėl 
jo ateities yra visokių. Ir 
gerai, kad žmonės pasisa
kė savo nuomones.

. Nuomonės dalijasi taip: 
(Išleisti Laisvę du kartus 
per ’savaitę; (2) leisti ją 
vieną kartą per savaitę; 
(2) visai sulaikyti jos lei- 
duųą. Dėl Laisvės sulaiky
mo, tiesa, mažai balsų — 
gerai, kad nedaug siūlosi 
būti laikraščio duobkasiais, 

Siūloma ir Laisvę suvie-

vi-

dar mažiau). Tas 
ir su kitais lietuviš- 

laikraŠčiais Ameri-

Apie dienraščius
Lietuviškų dienraščių A- 

merikoje būklė visų sun
ki. Kadaise dienrašeais ėjo

zmo-

ma-

atsidavusiai ir daug dirba.
Redakcijoje dirba tik 

trys asmenys — reiškia, jie. 
turi dirbti mašinališkai. 
Iš redakcijos du asmenys 
šiuo metu dirba spaustuvė
je — linotypininkais. 
dirba išsijuosę. Jėgos 
pomos kiek begalima, 
visuomet taip “vežti”, 
ku, nebūtų įmanoma.
Pas vilniečius

Prieš rašant šį straipsnį, 
gavau smagų laišką iš Chi- 
cagos. Rašo geras vilnie
tis apie padėtį tenai. Pa
sirodo, jie šiuo metu turi 
didelį personalą — iš viso 
net 16 žmonių! Vilnies re
dakcijoje dirba penki, o 
šeštas, gyvenąs ne Chicago- 
je, prisideda su raštais dar 
už pusę gero darbininko. 
Su linotypininkais jie netu
rį bėdos — esą net keturi.

Aišku, tai miela žinia! 
Tenka pasidžiaugti. Jeigu 
taip, tai ką reikštų Lais
vės ir Vilnies suvienijimas? 
Mašinų laikraščiui leisti vil
niečiai taipgi turi užtenka
mai.
Išeitis ?

Mes turime eiti prie Lais
vės leidimo suretinimo. Ma
no
čio nušokti 
co nebūtų praktiška. Ro
dosi. būtų geriau, jei leis
tume du kartus per savai
tę šešių puslapių. Ji skai
tytojų poreikius pilnai pa
tenkintų. O kurie nori 
dienraščio, yra Vilnis. Bet 
lai pasisako suvažiavimas.

Laisvė ligi šiol “padengė” 
didesnį lietuvių skaičių A- 
merikoje negu Vilnis —šio
je pusėje Cleveland© lietu
vių gyvena daugiau 
anoje.

Nemaža skaitytojų
bėgamų žinių mes gauname 
iš radijo, iš televizijos, iš 
angliškos vietos spaudos. 
Sutinku.

Bet mes turime daug lie
tuviškų problemų, daug 
lietuviškų reikalų, kurių 
negvildena nei angliška 
spauda, nei radijas. Mes tu
rime organizacijas, judėji
mą, kurį reikia tvirtinti. 
Mes privalome informuoti 
skaitytoją ir apie tai, kas 
darosi jo tėvų žemėje, Lie
tuvoje. Turime duoti skai
tytojui straipsnių, aiški
nančių dienos klausimus. 
Tam Laisvė būtinai reika
linga.
Ieškoti vietos

Po suvažiavimo teks rim
tai ieškotis vietos spaus
tuvei. Turi būti ir pentre- 
lis, kur galėtų mūsų or
ganizacijos susirinkti, net 
ir pramogėles turėti.

Kaupti jėgas Literatūros 
Draugijai stiprinti, jos or
ganui gerinti. x Padėti ir 
vilniečiams padaryti savo 
laikraštį turiningesnių.

Kai kurie skaityto i ai siū
lo sudaryti mūsų spaudai 
15-20 metų ėjimo užtikrini
mą. Ne, to nepadarysime 
draugai ir draugės! Mūsų 
sąlygomis, užtenka planuo
ti tai, kas turėtų būtį per 
sekamus keletą metų.

Ar mes leisime Laisvę du 
kartus per savaitę, ar kar
tą, visuomet teks ieškoti 
laikraščiui paramos. Reng
sime pramogas, koncer
tus, piknikus, nes tos pra
mogos padeda ne tik laik
raščiui, bet ir visam judė
jimui, mūsų organizaci
joms.

Kai kurie skaitytojų iš- 
sireiškia: daryti visa, kad 
nereikėtų aukų rinkti spau
dai palaikyti. To niekad 
nesulauksime! Pagaliau: 

( kiekvienas sveikas -žmogus,
per metus paaukojęs pen
kinę ar • dešimtinę sąvo

Už tris kartus j savaitę
Draugas Mizara sako, 

kad negalima jokiu būdu 
įvykdyti arba suvienyti 
Laisvę su Vilnim.

Jeigu galima padaryti 
sputnikus, A ir H bombas, 
tai šitą darbą yra lengviau 
padaryti.

Spaustuvės gali būti 
taip, kaip yra savo vieto
je. Tiktai reikia išleisti Vil
nį pirmadieniais, Laisvę 
antradieniais, Vilnį trečia
dieniais, Laisvę ketvirta
dieniais, Vilnį— penktadie
niais, Laisvę - 
niais. i 
nięs skaitytojams, 
siuntinėt Laisvės skaityto
jams. Tokiu būdu, abudu 
laikraščiai galės išsilaikyti 
dar 15—20 metų. O kas 
link finansų: galit dėti ir į 
vieną fondą. Laikraščių 
vardų nereikia mainyti.

Reiškia, Laisvės ir Vil
nies skaitytojai gaus tris 
La’sves,. ir tris Vilnis į sa
vaitę už apie’$12 ar $13.

John Jurevica 
Brooklyn, N. Y.

rai tą namą jau uždarė?
Antra priežastis buvus, 

kad daugelis lietuvių iš tos 
sekcijos išsikėlė kitur gy
venti, o ten apsigyveno i- 
talai, veikiausia paprasti 
darbininkai. O naujoje “L.” 
vietoje irgi ne lietuviais ap
gyventa. Taigi, anot posa
kio: bėgta nuo vilko, už
bėgta ant meškos!

Taip, pagyventa gražia
me name, švarioje “aris
tokratiškoje” ’ apylinkėje. 
Bet, ar iš to daug naudos 
turėta?

O kaip dabar? Ar yra 
bent apylinkė Brooklyne ar 
Philadelphijoje, ar Bostone, 
kur būtų lietuviais tirštai 
apgyventa? Gal ne. Eliza
beth, N. J., arba Worcester, 
Mass., buvo apsčiai lietuvių, 
bet dabar daugelis jau ir 
išmirė.

Tai kur iškelti “Laisvę”?
Dar didesnis 'klausimas: 

ar yra galimybė (ačiū didė
jančiam senesnio amžiaus 
lietuvių, ypač progresyvių, 
mirtingumui) palaikyti du 

įlaikraščius atskirose vieto- 
; 'se? (Abejotina, ar būtų ga

lima, prie esamų aplinkybių, 
dienraštį ir savaitraštį iš
leisti ir palaikyti iš vienos 
pastogės?)

Ar numatoma galimybė 
gauti bent tūkstantį naujų

Laisvę - šeštadie- skaitytojų, atpildymui mi- 
Laisvę siuntinėti Vii- ™S1W. ™tų, kuomet zmo- 

Vilnį nes mirs^a desetkais kas-

Kur “Laisvės” ateitis?
Dėl ko daromos klaidos? 

Skaitant knygas apie pra
eitį ir prisižiūrint į kunku
liuojančio gyvenimo aplin
kumą, duodasi suprasti, kad 
kla'dos įvyksta dėlei ne
aiškaus permatymo atei
ties, dėlei nežinojimo, ku
ria linkme dalykai vystysis.

Skaitant įvairias disku- 
santų nuomones apie “Lais
vės” padėtį, kai kas prisi
mena, kad buvo padaryta 
klaida perkant dabartinį 
namą,' kaip lietuvių pro
gresyvių centrą, o parduo
dant “Laisvės” buveinę ant 
Lorimer St.

Gyvendamas toli nuo 
Brooklyn©, nustebau, suži
nojęs, jog “Laisvė” bus iš
kelta iš Williamsburgo. 
Man tuomet atrodė, jog iš
kėlimas “Laisvės” iš darbi
ninkais apgyventos sekcijos 
į tokią rezidencinę vietą, 
kur nėra lietuvių, kur ap
gyventa vokiečiais, galima 
sakyti, aristokratiškais dar
bininkais, buvo klaida.

Dabar, rodosi, Mizara ra
šė, kad anais laikais buvo 
gandai, jog “Laisvės” na
mas ant Lorimer St., val
džios įsakymu bus uždary
tas kaip-nesaugus. Nežinia 
(M. nemini), ar valdžia tik- 
______ _____________ a—

dien?
Ar yra pranašas, ku

ris užtikrintų dar penkių 
metų “Laisvės”, tai yra, 
antro. laikraščio, nors sa
vaitinio, gyvavimą?

Tai ką daryti?
“Laisvės” nebeišleisti. 

Stiprinti “Vilnį” kaip dien
raštį padidinus iki 8 pusla
pių.

; “Laisvės” darbininkai 
(štabas), kurie gali, turi 
važiuoti Chicagon dirbti 
prie “Vilnies”, o kurie ne
gali arba nenori važiuoti 
Chicagon, tegul gyvena 
Brooklyne ar kitur, tegul 
rašo “Vilniai” už atlygini
mą ir darbuojasi N. Y, N. 
J., Pa., Mass.: sako pra
kalbas, renka prenumeratas 
“Vilniai”. Darbo yra daug, 
visur bėdavojama, kad sto
ka darbuotojų, nėra kal
bėtojų, vadovautojų. O 
dabar kaip yra, tai redak
toriai — zeceriai dirba sun
kiai, “Laisvė” dažnai netu
ri korespondencijų, koloni
jose darbas apleistas.

Senesnieji 
gal galėtų gauti pensiją 
ir dasidurtų raštais ir kito-' 
kiu darbu, nebūtų laikas 
eikvojamas bereikalingai 
dėlei išlaikymo laikraščio, 
kurio išlaikymui galimybės 
sumažėjo — dėlei mirtin
gumo; sumažėjus skaityto
jams ir rėmėjams.

J. Kraucevičius

sidėjęs, man ypatiškai la
bai gaila, kad šiandien 
mes turime svarstyti ar , 
Laisvę leisti ant toliau du 
sykius ar sykį į savaitę, 
vieton dienraščio.

Bet tas ne nuo mūsų 
skaitytojų bei rėmėjų pri
klauso. Čįa neužtenka gerų 
norų, bet reikia skaitytis 
ir su esamomis ir ateinan
čiomis sąlygomis. Turėda
mi tai mintyje ir turime 
nuspręsti, kaip būtų gali
ma išlaikyti Laisvę kaipo 
laikraštį.

Beveik kiekvieną dieną 
ateina liūdnos žinios, kad 
ne vienur, tai kitur tapo su
piltas naujas kapas ant 
Laisvės skaitytojo. Ir juo 
tolyn, tuo dažniau tų nepa
geidautinų žinių darosi. Sa
vaime aišku, kad tuo reika
lu dalykai neis geryn, bet 
blogyn.

Todėl, turėdami tą pa
veikslą prieš save, ir tu
rime daryti išvadas, kaip 
leisti “Laisvę”: du sykius 
ar sykį į savaitę. Visi ke
liai veda į tą patį tašką, 
kad ilgiau galėsime išsilai
kyti, leisdami sykį, o ne du 
sykius į savaitę.

Dabar antras klausimas: 
mūsų technikinės spėkos. 
Iš pasikalbėjimų su techni
kais pasirodo, kad leidžiant 
du sykius, kiek mes techniš
kų spėkų turime, irgi nega
lėsime laikraštį ilgai leisti. 
Leidžiant sykį, gerai susi
koncentravę, dar galėtu
mėm laikraštį palaikyti. 
Tai žiūrint iš bile kurio 
taškaregio, bus praktiš
kiau, kad turim leisti tik 
sykį, o ne du sykius.

Sykį leidžiant, prenume
rata galėtų būti $8.00.

Ar nukentėtu skaityto
jai, jeigu eitų laikraštis 
vieną sykį vieton dviejų? 
Ne, nenukentėtų. Juk ir da
bar, kad ir dienraščiu ei
nant, negauname dažniau 
kaip du ar tris sykius į sa-

kainu kontraktu, tai prisi
eis namas pirkti, nes turi
me nepamiršti, kad ma-* 
kartizmo pavietrė Ameri
koje dar vis tebesmirda.

* J. Bimba

Del Laisves ateities • ;
Kolonijose randasi Lais-' 

vės skaitytojų, kurie rū- 
goja. Girdi, buvo jaučia
ma keletas metų tam atgal, 
kad Laisvės leidimas turėjo 
būti suretintas.

Turi pasilikti Laisvė ry
tuose, o Vilnis vakaruose. •

Nedaro skirtumo, ant a 
kiek mes juos suretinsime.

Randasi draugių ir drau
gų, kurie kalba už suvie-» 
nijimą “Laisvės” su “Vilni
mi”. Bet tai silpnas ir ne
praktiškas išrokavimas. 
Argi būtų logiška palikti 
be vietinio laikraščio di
džias lietuvių rytines kolo
nijas? Atrodytų, kad mes 
jokio planingumo nepajė
giame išspręsti. Ar “Vilnis” - 
galėtų aprūpinti rytinių 
valstijų lietuvių reikalus? 
Negalėtų! Padėkime sau, 
kurie turime “Vilnį” prenu-, 
meravę dabar, paštas atf 
neša po du ar tris ant sykio.

Laisvė turi išeiti du sy- 
kius savaitėje. Du sykius į 
savaitę po šešis pusla
pius, nebus nei permažai, 
nei perdaug. Metų prenu
merata turėtų būti 8 dole
riai. Palikti seną kainą ne
bus praktiška.

Atrodo, laikraščiui išei
nant du sykius į savaitę 6 
puslapių, būtų gana gra-. 
žaus pasiskaitymo. Laisvės 
skaitytojams nebūtų kada 
nuobodžiauti.

Žiūrint iš visko, atrodo, 
kad dabar bus užtėnkamai 
laiko suspėti. Redakcijai 
nuovargio nereikės nešti a- • 
teityje. -
. Linotapistams taipgi į sa
vaitę* susimažins astuoni 
laikraščio puslapiai. Atro
do, kad tuomet nebus dide
lio vargo dirbantiesiems 
spaustuvėje.

K. B. Depsas

darbuotojai

Gerb. LaisvieČiai!
Keli žodžiai Laisvės atei

ties klausimu.
Skaitant atsiliepimus iš 

kitų kolonijų, pasirodo la
bai daug skirtingų nuomo
nių kaslink Laisvės ateities.’ 
Bet gal tai yra natūrališka, 
kaip sako, kožno žmogaus 
skirtinga nuomonė ir sup
ratimas. Taigi aš ir nariu 
pareikšti savo nuomonę, ku
ri taipgi skirtinga nuo ki
tų. Man rodos, mums nėra 
reikalo perdaug norėti iš 
Laisvės ateityje. Pasigane- 
dinkiih, kad ir su mažiau, 
bile tik toliau pavažiuotum 
su laikraščiu. Aš labiau su
tinku, kad Laisvė išeitų 
vieną sykį į savaitę ir $8 , 
metams* Bet aš sutiksiu, 
kaip šėfininkai nutars su
važiavime.

Su pagarba,
F. Roman

spaudai, badu nemirė ir ne
mirs. Draugai skaitytojai 
turėtų suprasti, kad tie, 
kurie mūsų, laikraščių lei
dyklose per ilgus metus 
dirbo ir tebedirba, aukoja 
daugiau: jų algos buvo ir 
tebėra žemesnės negu vi
dutinio Amerikos darbinin
ko alga.

Tiek norėjau gerbia
miems skaitytojams pasa
kyti apie mūsų problemas.

R. Mizam .
s

Dienraščio Laisves reikalu
Perskaičius d. Buknio 

pranešimą ir. sekant Lais
vės skaityto jų, balsus dėlei 
Laisvės ateities, pasirodo, 
kad didžiumos mintys su
puola, jog Laisvė prie da-: 
bartinių sąlygų nebeįmano
ma išlaikyti dienraščiu. Da
bar klausimas kyla, kaip 
Laisvę būtų galimą ilgiau 
išlaikyti, leidžiant du sykius 
ar vieną sykį į savaitę?

Man atrodo, kad lei
džiant vieną sykį į savai
tę, Laisvė galėtų ilgiau iš
silaikyti, negu leidžiant du 
sykius.

Kadangi aš ne tik skaity-1 
tojas, bet ir didelis entu
ziastas Laisvės išleidimo ir; 
Savo dalį kaip finansiniai 
ir su darbu, kiek aplinky
bės ir sąlygos leido, esu pri-

Taigi, jeigu eitų du sy
kius, tai veikiausia dąžnai 
gautumėm abu numerius 
sykiu.

Dabar dėl žinių. Pasau
linės žinios vistiek jau bū
na pasenę kad ir dienraš
čiu einant. O straipsniai 
tai nesudaro skirtumo kaip 
juos gautume.: du ar vieną 
sykį į savaitę. Tikrenybė
je, straipsniai būtų geres
ni, nes, turint daugiau lai
ko, jie būtų geriau pri
ruošti.

Na, daleiskime, kad, su
glaudę gretas, prie gerų 
norų, dar metus laiko ga
lėtume išleisti du sykius į 
savaitę. Bet kas toliau? 
Juk už metų laiko vistiek 
turėsime eiti prie savaitraš
čio, nes du sykius vistiek 
išleisti nebepajėgsime. Tad 
kam bepradėti leisti du sy
kius, o ne vieną sykį?

Diskusuodąmi “Laisvės” 
išleidimo dažnumą, turime 
nepamiršti ir “Laisvei” vie
tos.

Kadangi abu dalykai yra 
surišti, tai vieną svarstant, 
antro negalima pražiūrėti. 
Kadangi dabartinis namas’ 
yra pardavimo stadijoje ir 
“Laisvė” už kiek laiko turės 
kraustytis į kitą vietą, tai 
ir reikia turėti mintyje, 
kur bus kraustomasi: į 
nuosavą namą ar randuosi
me? 4 •

Man atrodo, kad jeigu 
būtų galima surasti vietą ; 
su atitinkamų kontraktu, : 
būtų, prie esamų sąlygų, 
praktiškiau randuoti^ o nei Per savaitę gaunam 20 pu§- 
pirkti. O jeigu nebūtų gali- lapių skaitymo. Leidžiant 
ma - gauti vietos su atitin- 
. . į ..... ............................................................................................................. II ,<>,

Laisvės pakaitos klausimu
Kadangi jau tuo klausi

mu pasirodė kelios nuom^-.Ct 
nės, tai ir man norisi savo 
nuohionę pasakyti.

Dabar yra jaučiama, kad 
anksčiau ar vėliau sunkės- - 
nės ir sunkesnės sąlygos 
ateina. Nusenėiimas ir mir- 
tis retina skaitytojus ir re-, 
me jų jėgas. Tad darosi 
•rimtas klausimas., kaip su
tvarkyti ir išspręsti Laisvės 
ant toliau išleidimą? Pada
ryti vienkartsavaitine ar ♦ 
dukartsavaitine?

Dabar Laisvė eina pen
kias dienas po 4 puslapius:

(Tąsa 3-Čiam puslap.)

2puil. Laisve (Liberty) Ketvirta^-, sausio (Jan.) 23, 1956



JUOZAS BALTUŠIS

’ PARDUOTOS VASAROS
» \

(Tąsa)
Senoji Dirdienė ir Juoziokas darba

vosi vidury kiemo, nusitvėrę rankomis 
sęną vežėčių ratą. Juoziokas stengėsi 
išplėšti ratą sau, iš paskutiniųjų stūmė 
motinos rankas šalin, griebdamas vis už 
naujų ratlankio vietų. Senoji nė nema
nė atiduoti, pūkšdama tempė į save, sau
gojos! Juozioko smūgių ir taip pat grie
bė vis už naujų ratlankio vietų. Ratas 
sukosi jų rankose, ir jie patys sukosi ap
link ratą, vienas paskui kitą, o besisuk
dami nusidrioksdavo per kiemą iki prie
klėčio, tai vėl atsidurdavo patvartėj. 
Stenėjo, pūkštė abu, neturėdami laiko 
nei atsikvėpt, nei prakaito nusibraukt. 
Tik ir girdėjai:

— ,Paleisk... pf-fy... atiduok... pfu!
— Kcha-a.. . pati paleisk... kche-e... 

atiduok!
Prie vartų stovėjo keli kaimynai. Iš 

gretimų sodų .kyšojo galvas vaikai. Dirs
čiojo ir moterys nuo savųjų slenksčių. 
Per visą ūlyčią skrido linksma žinia:

— Dirdos dalinasi! Motinėlė su Juo- 
zioku susikabino!

Kas gali ramiai girdėti tokią naujie
ną? Kas neatbėgs pažiūrėti retos pramo- 
cfoogos kaime?

Ir ėjo daugelis, jeigu ne visi. Nutruk
dami nuo darbų, užmesdami reikalus, 
pamiršę savo bėdas ir rūpesčius. Ar be 
tas galvoj?

Dirdos dalinasi!
Į tris dalis skilo namai. Į tris, kadan

gi senoji glaudėsi šalia Saliamutės, jai 
patikėjo savo karšatį, jos krūvon dėjo 

' savo gerą. O priešais stovėjo abudu sū
nūs — vienas vedęs, trobą užkėtęs, ant
ras įtūžęs, besigaluojąs svirnely vien
gungio dalimi. Abu nesukalbami, nenuo
laidūs, nepakantūs. Dėl to nuo ryto 
iki vakaro griaudėjo mūsų kiemas. Nie
kas nieko nebedirbo, tik ėjo visais paša
liais, tikrino, kiek ir ko užgyventa, kur 
ir kas padėta, kaip padėta, kodėl padė
ta. O kad nebetikėjo viens kitu nė per 
nago juodymą, tai prisikvietė, prisivedė 
liudininkų visokių — vis iš palaidesnių, 
dykesnių, kadangi stovėjo pati vasaro- 
piūtė, ir išmintingi gaspadoriai plušėjo 
laukuose, iš tolo kratydamiesi nemalo
nios gaišaties. Vyriausias tarp liudi
ninkų, žinoma, buvo Proškus. Po Alyzo 
išpliekimo jautėsi jisai čia lyg savo pa
ties kieme, pešė naudą ir net parėkauti 
mėgino. Namų skilimas buvo jam tikra 
šventė. Visur ėjo pirmas, visur nosp ki
šo, visus vedė paskui save, o daugiausia 
taikstėsi prie stalo prisėst, sūrių, dešrų 
užkirst. Nesikratė ir stikliuko, duoda
mas pavyzdį kitiems liudininkams. Dėl 
to ūžė mūsų namai lyg pakrapštytas šir
šynas, aidėjo šeimynykščių rietenom ir 
liudininkų dainom.

O jau kiek barnių, kiek nesutarimo, 
keiksmų ir šauksmų buvo prie kiekvieno 
daikto! Užsispyrė Kazimieras pasigau
ti sau rąstus, dar tėvo sukirstus ir su
krautus pastogėje. Aiškino reikalu sta
tyti trobą sau ir savo žmonai, kurią jis 
vĮs ti-ek parsivesiąs., Juoziokai laikėsi ši
tų pačių rąstų dantimis ir nagais, nė ne

ketindami jų užleist.
— Pamokėsim pinigais, kam rąstus 

imt? — siūlė Damulė.— Rąstus palik, 
mes statysim.

* — Ką jums statyt? Trobą gi užkėtėt, 
o aš be stogo ant galvos.

— Statysim mes, — pritarė žmonai 
Jpoziokas, nežiūrėdamas brolio aiškini
mų.

— {manytumėt viską suėsti! — žvie
gę Saliamutė.— Babilionijos bonią sau 
pasistatykit! Motut, tu čia vyriausia, 
•pąsakyk, kad neliestų! Man reikės šitų 
medžių.

- Senajai sukosi galva. Nors sutarė su 
Sęliamute, bet ir kiti— nesvetimi. Taik
stė tad nenuskriausti nė vieno, o išeida
vo tik dar didesnės rietenos.

-Šiaip bei taip susitarė: atmetė rąstus 
Kazimierui, daržinę nusigriautinai Juo- 
ztokui atkišo,_ naujoji seklyčia atiteko 
Saliamutei. Ėjo paskui visi į tvartus. O 
čia vėl bėda — vienam pritrūko telyčiu- 
kes. Tiys gauna po telyčiukę, ketvirtam 
-— nėr. Tarė taip, tarė kitaip, niekas 

4, neišeina.
— Paimk pavalkus už telyčią,— siūlė 

/ lįamulė Kazimierui.
: -j- Kokius pavalkus? — nesuprato šis.
— Ant kartelės priemenėj, geripaval-

< —- Kad geri, tai ko jie kaba? — pa- 
i statė akis Kazimieras.— Ar juokies iš

manęs? Kurikadė pavalkai nebevažiuo
jami, kairysis kamuntas perskilęs... Pa
ti imk už telyčią!

— Pati imk,— pritarė Proškus, sto
vėdamas nuošaliai.

— Man telyčia gerai.
— O man — dar geriau!

. Susirėmė ne juokais. Nežinia kuo bū
tų baigęsi, kad ne senoji. Atsiduso ji, pa
žiūrėjo į vaikus, graudžiai tarė:

— Kad jau tokia pono dievo valia, tai 
ką jau čia bedarysi, imu tuos pavalkapa- 
laikius sau.

— Kaip tai sau, kaipgi tai sau, ar pa
siutai', motut? — ėmė rėkti Saliamutė, 
Šitiek visokio mėšlo prisiėmėm, kur da
bar tuos pavalkus dėsi?

Bet senoji, matyt, tvirtai nutarė pasi
imti nereikalingą daiktą.

— Tiek jau pakėliau skriaudų, pakel
siu ir šitą, — pasakė ji, žiūrėdama že
myn.

— Pakelsi, motut! — linksmai patvir
tino Proškus.— Dėl svetimų žmogus 
kiek pakelia, o ko motina dėl savo vaiko 
nepakels? Viską pakels, viską iki šiau
delio !

Saliamutė purškavo, suko akis šalin. 
Juoziokas laimingai šypsojosi, kvietė:

— Dabar toliau. Kas dar ten liko?
— Toliau dabar, toliau! — pritaria

mai šūkčiojo Proškus.
Kiauras dienas ėjo dalybos. Kol pasi

skirstė viską, kol sutikrino, kol gyvulius 
susiv-edžiojo kiekvienas savo pakraštin, 
išgriozdė rakandus ir padargus iš visų 
pašalų ir dar pasvarstė juos kiekvieną 
atskirai — nusitašė, nusiplūkė nuo kojų 
visi. Vaikščiojo pajuodusiais paakiais, 
nemigos išgraužtomis akimis, svirdu
liuodami kaip po ligos kokios, o jau pik
ti — lyg širšuoliai. O dalybų dar buvo 
daug ir atsirasdavo vis naujų: kurį 
kampą bepaliesk, ten prigyventa, metų 
metais priklostyta visokiausių daiktų, 
reikalaujančių padalinimo. Ir 
vėl ėjo naujos rietenos, riksmai ir’ 
keiksmai. Ir kai po visko atslinko į dar
žinę dalinti šieno, tai visi jau nebegalėjo 
pažiūrėti viens į kitą nesudrebėję iš pyk
čio ir neapykantos. O šieną dalint — 
naujas kėmelis. Iš pradžių ėmė skirsty
ti glėbiais. Bet glėbys glėbiui nelygu: 
kaip netaikyk, kaip netakšnok grėbliu, 
žiūrėk, vienas išėjo lyg ir ilgėlesnis, ki
tas trumpesnis, bet storelesnis, lyg ir 
sveria daugiau. Pradėsi jį apipaišyt, o 
Damulė jau šveblena nuskriaustu veidu:

— Savo tai nepešei, mano glėbį peši.
Pridėsi kuokštą atgal, tada jau Salia

mutė šauki a: .
— Žinoma, viskas tik Juoziokams, 

Juoziokams springti!
Ir vėl eina riksmai, keismai, net sie

nos dunda. Juokiasi, kvatoja kaimynai, 
šaiposi įkaušę liudininkai. t

O čia, lyg tyčia, šieną beglėbiuodami, 
surado užkištą ratą prėsle. Kas užkišo, 
kam užkišo — nežino niekas. Bet ,ir ką 
daryt — nežino. Ratas senas, sukiužu
siu ratlankiu, išklerusiais stipinais, pa
doraus skatiko nevertas, bet vis ratas, 
neišmesi. Žodis po žodžio — pasigodėjo 
senoji su Juozioku šito rato, nusitvėrė 
rankomis abu. Ir sukosi dabar po kie
mą kaituliu, sušilę ir suplukę, neklausy
dami nei Kazimiero gėdinimų, nei Salia
mutės olbijimo, nei kaimynų juoko. Ne 
vienas kviestinių liudininkų jau norėjo 
įsikišti, sutaikyti motinėlę su sūneliu 
brangiuoju, bet visus sulaikinėjo Proš
kus: r

— Ne mūsų bėda. Mums tiktai žiūrėt, 
1 kad paskui teisme būtumėm liudinin

kais, kai jie susidraskys tarpusavyje.
— Jie gi nesiduoda teisman.
r— Susidraskys tarpusavy ir pasiduos, 

turėk kantrybės. 1
Bet susidraskyti neteko, kadangi, kur 

buvęs nebuvęs, atsirado ūlyčioj Mendelis 
su savo išsuktuoju šyviu. Pamatė pasi
stumdymą, net skvernais sutaškavo:

— Ai, žmonės geri, juokai negeri... 
Tuoj aš jus sutaikysiu, tuoj, tuoj, tuoj!..

Ir puolė artyn. Čia jam kelią pastojo 
Proškus.

—- Ko pliauzyji, žyde? Kur lendi? Ar 
juoktis užsimanei iš katalikų?

— Kaip aš juoktis, biednas žydelis? 
— sutrūkčiojo pečiais Mendelis. — Kam 
iš kataliko juoktis? Katalikų dievo aš 
nepeikiu, katalikas mano dievo nepei
kia, ko mums peštis? Katalikui pasakyt 
reikia, kaip katalikai sako: gyvenkim 
kaip broliai, dalinkimės kaip žydai. Mū
sų žydeliai gerai dalinasi!

' (Bus daugiau)

PITTSBURGH’© ŽINIOS
Sausio 5 d. mirė Jonas 

Rodgers - Radzevičius. Pa
laidotas Allegheny Memori
al kapinėse sausio 8 d.

Velionis atvyko į šią šalį 
jaunas. - Buvo pirmojo pa
saulinio karo veteranas; il
gus metus ėjo policijanto 
pareigas Pittsburgho mies
te. Per keletą metų buvo 
spaudžiamas ligos. Paliko 
moterį Kathrine, seserį 
Norkienę, kuri gyvena da
bar Kalifornijoj su šeima; 
brolį Juozą, gyvenantį Mia
mi, Fla.; brolį Petrą, kuris 
gyvena Pittsburghe, ir 
daug kitų giminių.
NEDARBAS PLEČIASI

Pittsburgho dienraščiai 
rašo, kad Pennsylvanijoj 
yra žmonių, kurie ima pa
šalpą iš bedarbių fondo — 
Pennsylvania U n e m p loy- 
ment fund, 500,000. Tai 
ne džiuginanti žinia darbo 
žmogui... Kurie dar dirba, 
pradeda abejoti, ar ilgai jie 
dirbs. Nedarbas ir dirban
čiųjų baimė priverčia kie
čiau laikyti dolerį prispau

dus, kas labai atsiliepia į 
smulkesnę biznieriją.

SKAITLINGAS 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Mokslo draugi
jos metinis susirinkimas 
įvyko sausio 8 d. Susirinko 
daug narių. Matomai, na
riai įdomavo išgirsti finan
sinį draugijos stovį. Finan
sinis raportas buvo platus. 
Nuostolių draugija turėjo 
16 šimtų dolerių — išmokė
ta mirusių narių pomirti
nėmis ir kt. $2,380, kas ir 
padarė didelius trūkumus. 
Naujų narni į L. M. drau
giją neįsirašė nė vienas per 
2 metus, Mirė 22, Buvo 
diskusuotas pakėlimas mė
nesinių duoklių nuo $1.50 
iki $6.00. Bet dauguma bal
sų buvo palikta po senovei. 
L. M. draugija yra netekus 
turto apie $20,000 per pas
kutinius 10 metų. Jos na

trių randasi nuo Floridos iki 
Kalifornijos. Išeitis—par
duoti seną namą, kuris ne
ša nuostolius, ir gauti jau
nesnių narių. > V. B.

Lumberton, N. C. — Val
džia areštavo du klanie- 
čius, kurie kurstė prieš 
vietos indėnus.

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

Reikia pranešti visiems Choro na
riams, kad Choro metinis susirinki
mas neįvyko iš, priežasties mažo 
skaičiaus niarių 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. šis 
susirinkimas įvyks 28 d. šio mėnesio.

Choro narys.
(13-16)

Washingtonas. — 1957 m. 
pagaminta 1,650,000 tonų 
alumino. 

__ _____________________I

ATSIMINIMAI
• J ir ; '!

Dabartis
j! Paraše L. Prūaeika i;

! Tai gyvi bruožai iš jo gyve- 
' i nimo, visuomeninės veiklos, [ 

caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi-

i! mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti į 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesni gyvenimą d a t b o ] > 

[ žmonijai.
Kaina tik $2.00

i; Laisvė
Į 110-12 Atlantic Avė. ![ 

Richmond Hill 19, N. Y.
Knyga iš 804 puslapių

BINGHAMTON, N. Y.
Iš LDS 6 kuopos susirinkimo

Sausio 6 dieną Įvyko LDS 6 
kuopos metinis susirinkimas. 
Buvo malonu matyti taip" 
skaitlingai į jį atvykusius na
rius. Finansų sekret. L. Šimo- 
liūnas pranešė, kad pasveiko 
O. Kireiliene, o dar serga J. 
Goštautas, J. Kireilis ir J. 
Tinkūnas. Linkime ligoniams 
greitai pasveikti. Sekret. O. 
Wellus pranešė, kad dalyva
vo 11 susirinkimų ir parašė 
13 korespondencijų į laikraš
čius kuopos reikalais.

Per visus 1957 metus narių 
duoklių surinkta ir Į Centrą 
pasiųsta $2,835.14., Iš Centro 
gauta pašalpomis 10-čiai ligo
nių $574.50, trijų mirusių na
rių apdraudomis $900.00. Du 
iškeitė ; palisies — $3,47.50. 
Viso sykiu iš Centro gauta 
$1,822.00. Mūsų kuopos pini
gų Centre yra $1,013.14. Ir 
dar 5 serganti nariai iš 1957 
metų.

Kuopos finansinis stovis: 
pelnas nuo Naujų Metų suti
kimo 1957 —$45.51. Narių 
mokesčiai į kuopos iždą po 
10 centų Į mėnesį — $133.10 
Ir 1957 sausio 1-mą d. ižde 
buvo $4.03. Tai sykiu susida
ro $182.64. Kuopa per me
tus turėjo ' išlaidų $180.50. Su 
1958 m. sausio 1-ma d. kuo
pos ižde pinigų yra $1.65. 
Visų kuopos komiteto, narių 
i sportai priimti. Kuopos kny
gų peržiūrėjimo komisija J. 
Navalinskienė, J. Kaminskas 
ir N. Strolienė pranešė, kad 
knygas peržiūrėjo ir, suradę 
mažus skirtumus, išlygino. Jų 
raportas priimtas.

Per pasidarbavimą mūs 
draugiųi gaspadinių į savaitę 
laiko buvo surengta du pasi
linksminimo vakarėliai: Kū
čių vakarienė ir Naujų Metų 
sutikimo vakarėlis, kuriems 
valgius gamino ir svečius su- 
prašinėjo: A. Žemaitienė, N. 
strolienė, P. Jasillonienė ir 
M. Kazlauskienė. Jos ne tik 
kad daug sunkaus darbo Įdė
jo surengimui minėtų vakarė
lių, bet dar savo namuose ir 
visus valgius pagamino. Va
karienių laike prie patarnavi
mo svečiams pagelbėjo: U. 
Šimoliūnienė, M. Sadauskie
nė, B. Zmitraitė, H. Pagiega- 
lienė, K. Vaicekauskienė ir 
O. Kireiliene. Jonas Strolis 
ir A. Klimas suvežė visus vai- I 
gius. Taipgi pagelbėjo K. 
Staniulis ir J. žemaitis.

Kaip visuomet, taip ir šį 
sykį buvo ir aukų, kurias su
dėjo valgiais ir maistus su
pirkti: P. Jasilionienė, M. 
Kazlauskienė, A. Žemaitienė, 
A. J. K. Navalinskai,. O. Wel-; 
lufs: drugštorninkas Balčus — 
baksą pauderio ir butelį kve
palų. Buvo ir tokių draugu,

kurie užsimokėjo už Kūčių 
vakarienę po $1.50 ir joje ne
dalyvavo, tai ir jų mokestis 
priskaityta prie aukų: V. ir 
E. Kazėnai, V. Vinskūnicnė, 
O. Wellus ir Garuckiai

Susirinkimo dalyviai išreiš
kė dicfąli širdingą ačiū gaspa-
dinėms už surengimą minėtų; 
vakarėlių, pagelbininkams už 
gerą talką, aukotojams už 
aukas ir visiems dalyviams už 
skaitlingą atsilankymą.

Buvo skaitytas ;š Centro 
Valdybos laiškas nominacijų 
reikale. Kadangi šis susirin
kimas buvo skaitlingas daly
viais, tai atlikta ir Centro 
Vald. nominacijos. Nominuo
ta ant prezidento J. Gasiūnas 
ir II. Jeskevičiūtė; ant vice- 
prez. J. J. Mockaitis ir J. 
Neumann; ant antro vice- 
prez. F. P. Olson ir J. žeb- 
rys; ant sekretoriaus J. Siur- 
ba ir Eva Mizarienė; ant iž
dininko J. Weiss ir K. Petri- 
kienė; ant daktaro kvotėjo 
Dr. Jonas Repšys ir Dr. Jonas 
Stanislovaitis; ant iždo globė
jų J. Grybas, W Malin, v. 
Bunkus, V. Vinskūnicnė ir O. 
Wellus. .

Nariai dalyvavo skaitlingai 
ir susirinkimas buvo pasek
mingas. Yra pageidavimas, 
kad 'visi LDS 6 kuopos susi
rinkimai būtų tokie.

Sekret. O, Weli«s

Skaitytojų Balsai
(Tąsa nuo 2 puslapio) 

tik vieną sykį po g pusi, už 
dabartinę metinę kainą, 
būtų perbrangi. Bet lei
džiant 2 sykius po 8 pusla
pius, gautumėm 16 pusla
pių. Tai ’būtų mažas trū
kumas nuo dienraščio pus-' 
lapių. Ta kaina galėtų ir pa
silikti. • - . .

Asmeniai aš stočiau už du 
sykius. Vistiek Laisve atei
na 2-3 sykius per savaitę. 
Taigi gavę Laisvę du kar
tus, būtų laiko visiems 
jos pasiskaityti.

Dabar visi greitesnes pa
saulio žinias gauname per 
radiją arba anglų kalba 
laikraščiuose.

Kai kurie draugai kalba 
apie suvienijimą su Vilni
mi. Tai būtų didelė klai
da. Vilnis negalėtų mūsų 
kolonijų veiklos aptarnau
ti.

F. Kl-ton

Berlynas. .. - Vakarų Vo
kietijos užsienio reikalų mi
nistras Brentano yra prieš 
Mr. Kennano planą apvie- 
nijimui Vokietijos.

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

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

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

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

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyveninio knyga) sako: tik 
mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios dalies darbus, 
vargu, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį išlikimą. 652 pusk, 
kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

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

DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, HL
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Sveikinimai suvažiavimui
Detroit, Mich.

“Lietuvių Moterų Pažangos 
Klubas sveikina Laisvės sėri- 
ninkų suvažiavimą ir linki ge
riausių pasekmių, čia randa
te $10. Klubo Valdyba.

Trenton, N. J.
“Gerb. Draugai: čia rasite 

$15.00. Tai bus nuo Antano 
Jakštonio $10 ir nuo Jono 
Motuzos $5. Sveikiname Lais
vės suvažiavimą. J. Motuzą.“

Norwood, Mass.
“Norwoodo Laisvės skaity

tojai sveikina Laisvės dali
ninkų suvažiavimą su $25.00. 
Prašome padaryti naudingus 
nutarimus. Sutinku su ta min- 
čia, kad Laisvė būtų suretin
ta. bet ne rečiau kaip du kar
tu i savaitę, nes jeigu leisti] 
tik sykį i savaitę, o prenum. 
kaina pasiliktų ta pati ($10), 
tai Laisvė nustotų daug skai
tytojų. Kiek man teko dirbt 
vajuje, tai nekuriu nusiskun
dė, kad ir dabar prenumerata 
yra per brangi. Draugiškai, 
M. Uždavinis.”

Los Angeles, Calif.
“Sveikinu Laisvės šėrininkų 

suvažiavimą, velydamas ge
riausios sėkmės, čia rasite $3. 
C. Pečiulis.’’ į I

Philadelphia, Pa.
Gerb. Draugai: ALDLD 10 

k p. sveikina suvažiavvimą 
ir linki kuo sėkmingiausiai 
aptarti dienraščio likimą atei
tyje. Mūsų kuopos nariai 
svarstė dabartinę dienraščio 
padėtį ir pasirodė, kad visi 
pageidauja, kad keisti Lais
vės leidimą du kartu į savai
tę, o ne syki, čia rasite ir 
$10.00 dėl laimingos; pradžios 
r.uo mūsų kuopos, per R. 
Merkį.’’

Miami, Fla.
“Gerbiami Lais v i e č i a i, 

Šiandien jūs suėjote, suva
žiavote svarstyti mūsų bran-

New Jersey naujienos
Sausio 17-tą buvo palaido

tas Walter Damošaitis, ilga
metis Elizabetho gyventojas. 
Jį rado mirusį jo draugas, ku
ris jį veždavo į darbą, anksti 
rytą, jo namuose, 420 Court 
St. Mirė, matomai, laikraštį 
skaitydamas, rpio širdies smū
gio. Buvo 62 metų amžiaus.

Velionį prieš kelis metus iš
tiko dirbtuvėje nelaimė. Jo 
kojos liko sužalotos ir vaikš
čiojo lazdele pasiremdamas.

Iš Lietuvos paėjo nuo Šiau
lių. Buvo visų progresyvių lie
tuvių organizacijų narys ir 
mūsų spaudos skaitytojas, žo
džiu sakant, pažangus žmo
gus.

Jo laidojimu rūpinosi drau
gas Liutkus, kuris esąs jo pa
likime administratorius. I am- 
žinastį lydėjo gražus skaičius 
draugų ir draugių. Buvo gra
žių gėlių nuo pažįstamų, or
ganizacijų ir jo draugų. Ta
po sudegintas Lindeno kre- 
matorijoje. Draugas A. Skal
vius | pasakė atsisveikinimo 
kalbą krematerijoje. Laidotu
vių direktorius buvo Budrec- 
kis iš Linden, N. J.

Visi palydovai buvo Liut
kaus sukviesti į Klubo patal
pas pietų.

MIRUS

JACOB MACniJTAI

Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai
Marijonai, sūnui Albertui, anūkams

Bobby ir Tommy, ir visiems jo 
giminėms ir artimiesiems.

LLD 190 KUOPA
Cleveland, Ohio

gaus dienraščio reikalus. Mes 
r.uo jūs esame toli. Mes čia 
atvykome iš lietuviškų kolo
nijų ir organizacijų, kur jūs 
dar esate ir veikiate. Tai lai
ko ir gyvenimo sąlygų veikla.

“Bet Laisvė kaip buvo, taip 
ir yra mūsų mylima viešnia. 
Ji mums daug pasako apie 
jus, jūsų kultūrinę veiklą ir 
organizacijas. Laisvė buvo ir 
yra mūs visų švietėja ir mo
kytoja.

“Negalėdami šiandien su 
jumis, Laisvės draugai, daly
vauti, mes sveikiname jus! 
Daugelio jūs veidai ir darbai 
mums pažįstami ir įmes tiki
me, kad jūs padarysite ge
riausius tarimus dar ilgam 
Laisvės gyvavimui. Mes prisi
dedam su maža dovana Lais
vės išlaikymui ($25.00) ir 
sakome: Laimingų ir ilgų me
tu Laisvei! Miamiečiai.”

■Nuo atskirų asmenų ir or
ganizacijų sveikinimų suva
žiavimui gauta sekamai:

Maksimiškis, Rich m o n d 
Hill, N. Y.................... $22.50

Aido Choras, Richmond 
Hill., N. 'Y. ................. 10.00

F. ir O. černiavičiai, Mas- 
peth, N. Y. (negalėdami da
lyvauti suvažiavime, tai atsi
sveikindami, vykstant i Flori
dą) ........;....................’. 5.00

Vincas V ašy s, Chicago, 
Ill. ................................. 5.00

Senas Vincas, Gibbstown, 
N. J................................... 5.00

Viso I pasveikinimų gauta 
$135.50.

Puikiai rūpinamasi suva
žiavimo 'reikalu! Prašome 
finansinių dovanų ir labiausia 
kviečiame visus dalininkus 
būti Laisvės bendrovės suva
žiavime sausio 26 d., Liberty 
Auditorijoje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Pradžia 11 vai. ryto.
Laisves Administraciją

Gaila, dar buvo nesenų me
tų žmogus!

Trumpu laiku, jau du geri 
mūsų draugai išsiskyrė iš gy
vųjų tarpo.

, e . f ų /
Draugės M. žų^ienesi moti

nai Mary Staneks padaryta 
operacija. Sakoma, operacija 
buvo sėkminga. Ji randasi 
dukters ir žento priežiūroj^. 
M. Stanelienė, jei neklystu, 
turi moterims plaukų dabini- 
mo įstaigą, Draugų Žukų gy
venimo vieta: 759 Pennington 
St., Elizabeth, N. J. Jos arti
mieji ir pažįstami, turėdami 
progą, malonėkite ligonę at
lankyti. Linkiu M. Stanelienei 
greitai 'ir pilnai pasveikti.

Pranas Saulis ir Jonas ša- 
banskas jau keli metai randa
si Bonnie Burns sanatorijoje. 
Abu* Elizabetho gyventojai. 
Praną šaulį gerai pažįstu. Ji
sai sveikas būdamas buvo 
Klubo geras šeimininkas, šau
lys progai pasitaikius ir svei
katai leidžiant kartais aplan
ko elizabethiečius. Tačiau, 
kad minimi draugai parvyktų 
ir būtųt vėl sveikųjų tarpe, 
sunku pasakyti ar bus gali
mybių. Sanatoria randasi

Scotch jHain, N. J. Abiejų 
draugai ar pažįstami progai 
pasitaikius parašykite jiems 
p< laiškutį jų suraminimui.

Newark, N. J , mirė ir tapo 
palaidotas 20-tą dieną sausio 
Klastauskas.

Velionis Klastauskas se
niau turėjo paveikslų trauki
mo studiją. Negaliu pasakyti, 
ar jisai ją laikė iki mirties.

Užuojauta šeimynai ir bro
liams.

•
Draugas Jamisonas iš Li

vingston, N. J., pabuvęs ke
lias savaites Floridoje sveika
tos sumetimais, parvyko. Jo 
paties neteko matyti, bet, 
kaip jo artimi pasakojo, tai 
jam Floridos gyvenimas ne
patiko.

____ *•
šeštadienį, vasario pirmą, 

7 tą vai. vakare, svetainėje 
15 Ann St., Harrison, N. J., 
'.vyks gražus vakarėlis.

šiame vakarėlyje susipa
žinsime su savo geru ir gra
nu būriu darbuotojų. Palin
kėsime jiems sveikatos ir pa- 
iryžimo dirbti ir toliau taip 
prakilnu ju nusibrėžta darba.

Bus užkandžiu, ir žaismės. 
Kurie myli grupėse žaisti, ga- 
’ės gražiai laiką praleisti.

Tad visi ir 'visos pasižymė
kite pirmą dieną, vasario ir 
būkime pas Harrišono drau
gus jų draugiškame pobūvy
je.

LDS nariams Ir Laisvės 
skaitytojams buvo gerai žino
mas sporte pasižymėjęs Al. 
Blozis, kuris antrajame pa
sauliniame kare žuvo. Al Blo 
žis buvo svarbus Giants tyme 
futbolės lošėjas. Jisai dalyva
vo, rodosi, ir LDS suruoštose 
futbolės lenktynėse. T o 1 o 
Grounds įstaigoje New Yor
ke, kuri buvo Giants lošimų 
vieta, buvo Al Biožio Memo
rial plaque.

Bet kuomet Giants tymas 
išsikėlė iš New Yorko į Los 
Angeles, Calif., tai Al. Biožio 
Memorial plaque iš New Yor
ko perkelta į Jersey City, N. 
J. Jersey Journal paraše ėdi- 
torialą, primindamas Biožio 
gabumus ir pasižymėjimus 
sporte. Jis ragino sporto mė
gėjus, kad sektų Al. Blužio 
pasibrėžtą tikslą. lEditbrialas 
sako, kad dabartinis Jersey 
City meras Witkowskis buvo 
AL - Biožio pirmas coach. 'Ta
čiau spauda nutylėjo Biožio 
tautybę, kad jis buvo lietuvis.

: k; Pilietis
------

Chicago, Ill.
KLAIDŲ ATITAISYMAS

Rašydamas, kad anais 
metais tūli žmonės išardė 
V. Andrulio prakalbas, pa
dariau šias klaidas:

Viena, prakalbų jie neiš
ardė, tik sutrukdė; Andru
lis baigė kalbą po triukšmo 
ir paskui dar kalbėjo adv. 
Pearl Hart.

Antra, rašiau, kad Gu
delis vadovavo triukšmada
riams, o tikrai vadovavo p* 
Budginas ir kitas asmuo, ne 
Gudelis. Atsiprašau už 
klaidas.

. Mano kritikas “Naujieno
se” taipgi užmiršo ar visai 
nebuvo tame mitinge. Jis 
rašo, kad mitingas buvęs 
“Vilnies” svetąinėje, o mi
tingas buvo Lietuviu Audi
torijos žemutinėje svetainė
je.

Jisai taipgi sako, kad lai
ke Ancevičiaus pakaitos 
triukšmas keltas “galiorko- 
je,” taigi, žemutinėje Lietu
vių Auditorijos salėje, kur 
nėra galerijos. Atrodo, kad 
jis rašo nebuvęs mitinge, 
jei nežino, kurioje salėje 
mitingas buvo.

D an Yla

Washiugtonas. — Jungti
nės Valstijos turi 195,000,000 
uncijų sidabro. Jo kiekis 
nupuolė pereitais metais 
ant 5 procentų.
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Pažinkime savo miestą- 
New Yorką

Ar “Clermont” buvo pirmasis 
garinis laivas pasaulyje

Amerikiečiai mėgstame pa
sigirti daugiau, negu reikia. 
Tūli mūsų “istorikai”, ypatin
gai kada kalba apie garlai
vi u.% New Yorko miestą, tai 
sako, kad Hudson upe pratin
sis pasaulyje garlaivis “Cler
mont’’ plaukė, žmoma, tai 
perdėtas pasigyrimas.

Hudson upe ir “Clermont”

Hudson u p ė prasideda 
4,330 pėdų, virš jūrų aukštu
moje — Adirondack !kalnuo
se, 350 mylių nuo New Yor
ko, į šiaurę. Ir ji veik visas 
laikas teka iš šiaurių į pietus, 
žemiau New Yorko įteka į už
lają ir jos vandenys plaukia 
į Atlanto vandenyną.

Tai nėra, ilga upė, atseit, 
350 mylių, bet jos delta, o ir 
ji jau artėjant prie New Yor
ko yra plati ir gili. Bendrai 
apie 200 mylių Hudson upe 
gali plaukioti laivai, žemupy
je didžiuliai, aukštupyje — 
mažesni.

1807 metais rugpjūčio 11 
dieną pirmu kartu Hudson 
upe, prieš vandens tekėjimą, 
linkui Albany, pradėjo plauk
ti Roberto Fultonp garlaivis 
‘Clermont”. Iki Albany jis 
154 mylių kelionę atliko į 32 
valandas laiko. Atseit, plaukė 
tik po keturias ir pusę my
lios į valandą. ,

Bet tai buvo didelis įvykis.
Kada buvo paskelbta, kad 

“Clermont” plauks be burių, 
garo mašinų pagalba, Hudson 
upe prieš vandens tekė.r’mą, 
tai į krantą t susirinko daug 
žmonių. Jie stovėjo ir ginčijo
si. Didelė dauguma darė išva-* 
dą, kad be burių laivas nega
li plaukti prieš vandens tekė
jimą.

“Clermont”.., pradėjo pak
šnoti, iš jo kamino veržėsi 
dūmai, laivo šalyse sujudėjo 
mediniai apvalūs ratai su ka
binamomis lentomis, na ir lai
vas sujudėjo, pradėjo slinkti 
prieš vandenį. Vieni plojo, 
kiti leidosi bėgti šalin nuo 
upės šaukdami, kad tai “vel
nio galybės .iįšmislas”.

Po tos dienos Robertas Ful- 
tonas dar ilgai važinėjo tarpe 
New Yorko ir Albany tik su 
laivo įgula. Niekas nenorėjo į 
“velnio laivą” sėsti ir plaukti. 
Bet laikui bėgant atsirado 
vienas, kitas, daugiau, ir pra
dėjo keliauti Tai buvo tik 150 
metų atgal! R. Fultonui pri
klauso garbė, kad ėmėsi dar
bo, rizikavo. Jo pasiryžimas 
prigreitino garinių laivų ga
dynę. Gariniai laivai išstūmė 
burinius laivus.

Waterbury, Conn.
PO 2 METŲ ATSIMOKA

Labai gerai pamenu 1956 
metus, kada pradėjo demo
kratai miestą valdyti. Iš 
darbų buvo paleisti republic 
konai, o jų vietas užėmė de
mokratai. Dabar, 1958 m., 
užėmus republikonams, jie 
atsimoka demokratams; 
kasdien matosi laikrašty 
vardai tų, kurie atleidžia
mi, o jų vietosna skiriami 
r-epublikonai. Atrodo labai 
prastai, bet taip yra daro
ma, nežiūrima i darbinin- 
ko gerumą.

Čia yra daug žmonių be 
darbo, ir vis yra atleidžia
ma. Anądien laikrašty til
po pranešimas, kad visoje 
valstijoje randasi 74,626 
bedarbiai. Gubernat orius 
Ribicoff siūlo šaukti speci
alų suvažiąvimą ir aptarti, 
k^ reiktų daryti. Jis sako, 
ateitis atrodo prasta.

Vilkaviškis

į Iš garinių laivų istorijos
Apie garo jėgos pakinky

mą jau planavo Hero, kuris 
gyveno 150 m,etų pirm dabar
tinės gadynės. Jis jau net lai
vą gaminosi, bet nepavyko.

1543 metais ispanas Blas- 
co d e Garay buvo pasigami
nęs laivą 200 tonui, kuris garo 
mašinos pagalba plaukiojo 
Barcelonos prieplaukos srity
je. Jis plaukė jūroje po 3, my
lias į valandą.

1615 metais francūzas Salo
mon de Cans buvo pasigami
nęs garinę mašiną, kurią jau 
taikė laivui.

1629 metais italu inžinie
rius Giovanni Branka buvo 
pagaminęs i garinę mašiną, 
kuri suko malūną.

1690 m. inžinierius Denis 
Papin pasigamino garinę ma
šiną, kuri turėjo cilinderius, 
panašiai, kaip yra šių dienų 
gariniai jėgos įrengimai.

Garo mašinas buvo pasiga
minę Johanan Hills 1736 m.; 
rusas Ivan Polzunov —• 1764 
m.; anglai Calley< Severy ir 
Watt 1769 metais; škotas R. 
Miller — 1781 metais.

Rusas mokslininkas Ivanas 
Kulibinas 1782 metais paga
mino garinį varykit ir buvo 
pritaikytas laivui, kuris gerai 
veikė.

1788 metais Wiliam Sy
mington pagamino garinį va
ryki] ir buvo pritaikomas prie 
laivelių.

1790 metais John Fitch pa
sigamino garinį varyki į, kuris 
abiejose laivo pusėse stumdė 
po šešis irklus. Jo laivas 
plaukiojo Delaware upe tar
pe Philadelphijos ir Trento- 
no, 8 mylių greičiu,

1796 tas pąts John Fitch 
persikėlė į New Yorką, kur 
jis turėjo 18-kos pėdų ilgio 
laivelį su gariniu varykliu.

1802 metais William Sy
mington pasigamino J garinį 
laivelį “Charlotte Dundas”, 
kuris Philadelphijos apylin
kėje: vilko dvi baržas su 140 
tonų.

1804 metais John Smithso
nian pasigamino laivelį su ga
riniu varykliu, kuris veikė 
Hobokene, N. J.

1807 metais Roberto Fulto- 
no “Clermont” plaukė Hud
son upe prieš vandenį.

1812. metais anglo Henry 
Bell laivelis vardu “Comet*” 
jau reguliariai plaukiojo tar
pe Glasgowo prieplaukos ir- 
kitų artimų prieplaukų vežio
jant keliauninkus ir, dalinai, 
prekes.

Taip vystėsi garinė mašina. 
Kiekvienoje kultūriškoje ša
lyje buvo pridėtas pirštas jos 
gerinimui ir tobulinimui. Vie
nur jas taikė malūnus sukti, 
kitur fabrike, dar kitur laivus 
varyti pirmyn, o vėliau ir 
traukinius traukti.

Dabar mūsų akimis žiūrint 
labai menki, silpni ir keisti at
rodo tie garo mašinos varomi 
ir traukiami susisiekimo daly
kai, bet jie buvo pirmtakūnai 
—diedukai šiandieninių mo
derniškų susisiekimo prieme
nių. < •

New Yorkas, kuris dabar 
yra didelis centras žmonių, 
jau šimtai metų atgal nebuvo 
nuošaliai nuo pasaulio įvykių. 
Kaip virš matėme, čia veikė 
visa eilė garinių laivelių išra
dėjų. Roberto Fultono buvo 
didžiausias atsiekimas, nes jo 
“Clermontas” plaukė prieš 
vandens tekėjimą — prieš 
srovę.

Jau surasta 61 nacių 
jaunuolis

Suimtos nacių jaunuolių 
grupės Kęw Gardene doku
mentai parodo, kad į tą jau
nuolių gaują buvo įtraukta 61 
jaunuolis. 'Jos vadovu buvo 
George Leggett. FBI tyrinėja 
toliau. *

Visų laisviečių dėmesiui
Gerai laikraštyje pareikšti 

dėl Laisvės ateities mirtis. 
Bet 'dar geriau būtų, jeigu vi
si laisviečiai savo įstaigos su- 
važiaviman prisiųstų su svei
kinimais ir savus pareiški
mus, kaip jie žiūri Į Laisvės 
ateitį Prie sveikinimų, su
prantama, finansinė laikraš
čiui parama yra grąžiusias 
įrodymąs, kad laisviečiai myli 
savo laikraštį ir trokšta jį to
liau palaikyti, kad jis dar il
gus metus gyvuotų.

Šį sekmdienį, sausio 26, tu
rėsime istorini , suvažiavimą, 
kuriame bus Aptarta Laisves 
ateitis. Todėl tikimasi, kad jis

Įvairūs atsitikimai
Atrado nušauta lakūna *• *•

Automobilyjei rado nušautą 
Cecil B. Rose, 28-ių metų, 
Pan American Airways lakū
ną. Jis surastas jo paties au7 
tomobilyje Long Beach.

New Yorkas ir portorikiečiai

New yorke yra virš 6n0,- 
000 portorikiečių. Jų įveži
mas buVo masinis nuo 1952 
mėtų. Miestui į metus atsiei
na apie $50,000,000, nes velk 
90 nuošimčių atvykusių reika
lauja pagalbos iki darbą susi
randa.

Taipgi jų yra didelės šei
mynos ir yra daug našlių su 
mažais vaikais, kurie reika
lauja pagalbos.

Kovos prieš švino nuodus
New Yorko sveikatos sky

rius sako, kad turės -kovoti 
prieš švino nuodus. Mieste 
yra fabrikų, kur gaminamas 
švinas arba iš jo reikmenys, 
švino dūmai neša oran nuodų.

Pirmasis Sovietų 
sputnikas sudegė

Londonas. — Tarybų Są
jungos žinių agentūra Tass 
paskelbė, kad Pirmasis 
sputnikas išgaravo sausio 
4 d. Jis nusileido į tirštes
nę atmosferą ir sudegė — 
išgaravo. Pirmasis sputni
kas skraidė aplinkui žemę 
lygiai tris mėnesius lai
ko. Jis padarė aplinkui 
žemę virš 1,400 apskridi- 
mų. Bendrai atliko 37,000,- 
000 mylių, tai tokis tolis, 
kaip žemė yra nuo Marso 
planetos.

BANKETAS
Sausio 26 January

PRASIDĖS
6 V. VAKARE 

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

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

VAKARIENĖS BILIETAS $3.
Prašome iš anksto įsigyti bilietą.

4 pusi. Laisve (Liberty) Ketvirtad., sausio (Jan.) 23, 1958

žios 
da- 
at-
Su- 
val.

bus skaitlingas, kad iš 
apylinkės daug šėrininkų 
lyvaus ir taipgi nemažai 
vyks iš tolimesnių vietų, 
važiavimas prasidės 11 
vyto.

Kaip 6 vai. vakaro prasi
dės metinis laisviečių banke-' 
tas. Būtų smagu jame maty
ti daugelį laisviečių iš plačios 
apylinkės, ypač tuos, kurio 
retai kada mūsų parengimus 
aplanko.

Suvažiavimas ir banketas, 
kaip žinote, įvyks Liberty Au
ditorijoje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y;

Šėrininkas

Miestas tUH 6,000
• • < '* mylių gatvių

jau tu- 
gatvių. 
jas iš

New Yorko miestas 
ri 6,033 mylias ilgio 
Tai labai daug. Jeigu 
tiesus į vieną liniją, tai būtų 
galima apjuosti vieną ketvir
tadalį žemės kamuolio.

MACHINERY & EQUIPMENT

paint-
carton

Slat
paint

Venetian blind machinery, 
ing machine, sander, Acme 
stitcher, 3-1 machine, alum, 
cutter, wood cutting .saw, 
cabinet. Owner retiring, 
condition, find buy. 1801—1st 
N.Y. EN. 9-0064.

Avė., 
(16-19)

Business Opportunity

Jersey City, N. J. Mėsinyčiat 
krautuve išnuomavimui. Pilnai 
įrengta. Heights Section. įsteigta 
virš 15 m. Daug lentynų tavorui. 
Tinkama kaimynyste, renda žema. 
Geras lease, privatiškas savininkas. 
OL. 9-8319.

(1517)

HELP WANTED—FEMALE

Mothers Home, Requires a woman 
to help me raise my 3 children. 
Ages —10-6 & 18 mos. She has to 
act as a RJother 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.

(14-16)

MATTHEW A
BUYIIS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

< i ■

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

LAISVES
METINIS
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