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KRISLAI
43-čiasis.
Apie namus.
A. J. Smitas.
Prašau i banketai

Rašo R. Mizara

Sekmadieni bus mūsų laik
raščio bendrovės metinis ak
cininku (Šėrininkų) suvažia
vimas.

šis nuvažiavimas, iš eilės, 
bus 43-čiasis.

Tiesa, iš karto, kai tik 
laisvės bendrovė buvo Įkur
ta, per keletą metu vykdavo 
ir pusmetiniai akcininku su
važiavimai, bet vėliau jie bu
vo panaikinti.

'Laisvės bendrovė 'b u v o 
Įkurta 191 1 metais.

• • - •• “ » •
Aišku, šių metu suvažiavi- 

vimas bus svarbus — bet ka
da jis nebuvb svarbus? Kiek- 
vieneri metai iškeldavo nau
jas problemas, naujus klausi
mus, ku r i u o s akcininkai 
spręsdavo.

Mūsų laikraščio .'buitis nie
kad nebuvo tokia, kad nerei
kėtų ja rūpintis. Tai žino ge
rai mūsų akcininkai, tai gerai 
žino tie, kurie Laisvės pasto
gėje per ilgus metus dirba.

žinoma, nesmagu bus dis- 
l.usuoti klausimą dėl to, kaip 
Laisvės išleidimą suretinti. 
Suprantama, kad nemažas 
skaitytojų skaičius pasiges 
dienraščio. Bot nieko nopada- 
j y si me I

Lietuvių Namo Bendrove, 
kuri žada parduoti Kultūrinį 
Centrą, tai daro irgi ne "su 
lengva širdimi.”

Brooklyne -kadaise b u v o 
daug vokiečių namų su erd
vomis svetainėmis — kur jos 
šiandien? Rodosi, pasiliko tik 
viena. Kitų negalėjo išlaikyti. 
Jei pažvelgsime i kitas tauti
nes grupes, surasime tą pat).

Buvo laikai, kai Manhatta- 
ne ukrainiečiai turėjo didžiu
li pastatą su svetainėmis — 
išlaikyti negalėjo.

Bet ką Čia kalbėti I
Kadaise Niujorke buvo 

desėtkas lietuviškų susišelpi- 
mo draugijų — šiandien jų 
nėra nei vienos!

Senoji imigrantų kalia, at
vykusi prieš pirmąjį pasauli
ni karą, retėja pas visas tau
tines grupes. Na, o nei viena 
tų grupių, Įskaitant lietuvius, 
čiagimių savo sūnų ir dukrų 
nesugebėjo suįdominti savo 
tautine kultūra bei tradicijo
mis.

Lietuviai nėra išimtis,v nors 
turime vieną kitą veikėją sa
vo tarpe ir iš čia augusių.

Šiame suvažiavime neturė
sime visos eilės gerų mūsų 
žmonių — praėjusiais metais 
jie mirė.

Sausio 27 d., beje, sukaks 
lygiai vieneri metai, kai Phi- 
ladelphijoje m i r e žymusis 
Laisvės patri jotas, bendra
darbis ir ilgametis 'vajininkas 
Antanas J. Smitas-Šmulkstys.

x r
Nedaug tokių žmonių, kaip 

A. 'J. Smitas-šmulkštys mūsų 
laikraštis turėjo.

Apie A. J. Sįmitą-šmulkšti 
gražiai “Tėvynėje” atsiliepė 
senas Argentinos lietuvių vei
kėjas Jonas Baltušninkas. Jis 
parašė t gerą straipsnį apie 
A. J. Smito nuveiktus' darbus

Pabėgo Venesuelos
diktatorius Jimenez
Karakas, Venezuela. — 

Diktatorius Jimenez jau pa
bėgo lėktuve į Karibišk^jų 
jūrų respublikas, manoma 

į i Dominikonų respubliką, 
j Jo viešpatavimas taip la- 
I bai įkirėjo liaudžiai, kad pa
sireiškė masinis išstojimas.

“Patriotinę Vienybę” su- 
I darė trys pamatinės parti- 
i jos— Krikščionių, Kairiųjų 
i Demokratų ir Dešiniųjų 
• Republikonų, -— kurios sa
vo tarpe turi didelių skirtu
mų. Bet Jimenezo viešpata- 

i vimas, matyti, visiems pi
liečiams buvo įkirėjęs.

Dulks ir prezidentas 
perdaug nervuojasi
Washington as. — Valsty-1 

bės sekr. John Dulles jau 
išskrido į Bagdado karinės 
sąjungos konferenciją. 
Prieš išskridimą buvo pas

■ prezidentą ir labai nerva- 
vosi, kad Tarybų Sąjunga 
įspėjo .Bagdado Sąjungą, 
kad neįsileistų atominių ba
zių steigimo. Mat, Sovietai 
panašiai numatė NATO

■ konferencijos reikalus, ku
ria kryptimi jie bus veda
mi ir tada darė persergė
jimų. Tas nepatiško Dulle- 
sui ir prezidentui. Jie pa
darė pareiškimą.

Austrija irgi už vadu 
taikos konferenciją
Viena, Austrija. — Aus

trijos valdžia, atsakydama 
į Bulganino pakvietimą 
darbuotis taikos gėrovei, 
pareiškė, kad ji sutinka 
reikale vyriausių vadų 
konferencijos. Tuo pat kar
tu išreiškė, kad žemesnių 
viršininkų, kaip tai užsie
nio reikalų ministrų, kon
ferencija, paruošimui dėl 
vyriausių vadų konferen
cijos, būtų geras dalykas.

—i-----------
Washingtonas. — Tarybų 

Sąjunga ir Amerika susi
tarė apsikeisti judžių fil- 
momis. Eina derybos, apie 
televizijos perdavimus. No
rima praplėsti kultūrinis 
bendradarbiavimas tarpe a- 
biejų šalių.

Guam. — Nukrito į jūrą 
Amerikos karinio laivyno 
lėktuvas su 10 narių įgula.

Argentinoje, kai jis ten gyve
no.

Amžina jam atmintis!

Beje, po laisviečių suvažia
vimo, čia pat, iK.ultūriniame 
Centre, jvyks puikus pažmo- 
r;ys, banketas.

Prašau visus laisvieČius, vi
sus pažangiuosus lietuvius da
lyvauti.

Nesvarbu, kaip dažnai 
Laisve eis, bet ji eis — eis 
dar ilgus ilgus metus, tarnau
dama, kaip ligi šiol tarnavo, 
pažangiajai Amerikos lietu
vių visuomenei!

Diktatorius turėjo gerai 
organizuotas savo gaujas, 
kurios puolė sukilimą pa
skandinti kraujuose. Kiek 
žuvo žmonių sukilime, dar 
nėra tikrai žinoma. Wash
ingtonas. gavo pranešimą 
nuo savo diplomatų, kad 
šimtai yra užmuštų ir tūks
tančiai sužeistų.

Diktatoriaus jėgos buvo 
persilpnos užgniaužti suki
limą, nes jis apėmė visą ša
lį, kaip gaisras. Svarbieji 
miestai Maracay, Barinas, 
Cabimas ir kiti vienas po 
kito pateko į sukilėlių ran- 

i kas.

Į Anglai irgi nemažai 
stato naują laivą

Londonas. — Anglijos ne
darbas didėja. Todėl laivų 
statybos fabrikantai sten
giasi gauti užsakymų iš 
užsienio. Pereitų metų 
pradžioje tokių užsakymų 
buvo nemažai. Bet Vakarų 
Vokietijos ir Japonijos fab
rikai, kurie stato laivus, 
dalį užsakymų nutraukė 
nuo anglų.

.... **

Sirija vis krypsta 
j liaudiškas šalis

Damaskas, Sirija.—Perei
tais. metais Sirijos preky
ba su užsieniu pakrypo į 
liaudiškų šalių pusę. Ta
rybų Sąjungoje pirko už 
$171,000,000 reikmenų. Ta
tai gauta kreditan tik ant 
2.5 procento. Iš Amerikos 
Sirija pirko tik $20,000,000 
vertės reikmenų. Sirijos 
prekyba su Kinija padidė
jo, taipgi padidėjo su Če
koslovakija ir kitomis liau
diškomis respublikomis.

Sovietai jau turi 
atomui valdyti įrankį
Londonas. — Tarybų Są

junga pasigamino naują į- 
taisą, kurio pagalba gali 
valdyti ir į cielių nustatyti 
atomines raketas. Tarybi
nis generolas G. I. Pokrov
ski tuo reikalu pateikė 
straipsnį. Jis rašo, kad So
vietai radijo pagalba gali 
raketą nutaikyti ore šim
tus mylių aukštumoje, tai 
yra, gali nukirsti priešo 
lėktuvus. Jis rašo, kad ant 
sausžemio tas aparatas už 
tūkstančių mylių raketą 
pataiko j cielių. Paklydi
mas gali būti nedidesnis, 
kaip šešios , mylios. Lon
done labai susirūpino dėl 
šių naujų ginklų.

Tok: o. — Indijos preky
bos delegacija atvyko. Bus 
pasirašyta sutartis, kuri 
apims $70,000,000 metinę 
apyvartą. 

-
Tokio. — Japonijoje pa

gamintas pirmasis reakty- 
vio (jet) veikimo lėktuvas.

Žemės drebėjimas 
buvo Mongolijoje

Maskva. — Mongolijos 
Liaudiškoje Respublikoje 
įvyko negirdėtos jėgos že
mės drebėjimas Gobi dyku
mose. Vieną kalną visai
sunaikino. Po žemės drėbė-i tais vario gamyba nupuo- 
jimo visa apylinkė gavo: lė. Dirbo gerai ten, kur 
visai kitokį vaizdą. Moks- i vario gamyba yra Jungt. 
lininkai atlieka tyrinėji-1 Valstijų 'kapitalistų ran- 
mus. koše.

Jungtinės Valstijos 
ir Lotynu Hmerika

Washingtonas. — Lotynų 
Amerika sudaro Pietinės ir 
Centralinės Amerikos 20 
respublikų. Brazilija, savo 
plotu, yra didesnė už Jung
tines Valstijas. Argentina, 
Čilė, Meksika, tai nemažos, 
šalys. Kitos, ypatingai 
Centralinėje Amerikoje res
publikos neskaitlingos gy
ventojais. Jungtinės Valsti
jos praveda savo politiką. 
Yra’sudaryta Pan-ameriko- 
niška sąjunga, kuriai vado
vauja Jungtinės Valstijos.

Nuo seniai Jungtinių 
Tautų organizacijoje sako
ma: “Pan-amerikinės są

jungos delegatai visada ke
lia ranką po to, kai pakelia 
Jungt. Valstijų delegatas”. 
Suprantama, ir kelia už tą, 
už ką Wall s.trytas balsuo-
ja. Kiti sako: “Bananų res
publikos nesirūpina už kąjvų 
joms balsuoti”. Jos tik se
ka Jungt. Valstijų delegatą.

Ekonominiai tos šalys 
priklauso nuo Amerikos ka-

Rytą Vokietijoje 
dalykai yra geri

Berlynas. — Demokrati
nė Vokietijos Respublika 
pereitais metais, atsiekė ne
mažai laimėjimų. Pasigami
no daugiau metalo, javų, 
kitokio maisto, drabužių, 
apavų ir elektros jėgos.

Prekyba buvo ant 50 pro
centų su Tarybų Sąjunga, 
ant 25 proc. su kapitalo 
šalimis. Su kapitalistinė
mis šalimis prekyba nėra 
reikalingoje aukštumoje, 
nes kai kurios vis atsisa
ko daugelį prekių jai par
duoti.

Jugoslavija 1957 m. 
lėtai žengė pirmyn

Belgradas. — Pereitais 
metais Jugoslavijoje buvo 
labai geras javų derlius. 
Kviečiai, rugiai, kukurūzai 
ir kiti javai geriausiai 
užaugo pirmu kartu po ant
rojo pasaulinio karo. Todėl 
Jugoslavija padidino dauge
lio dalykų į užsienį išveži
mą. Bet su mėsa, sviestu, 
riebalą’s dar blogai. Ant 
šių dalykų kainos vietomis 
pašoko 50 procentų.

Rabatas, Maroko. — A- 
merikos Valstybės sekreto
rius Dulles atskris į Maro
ko sausio 23 d.

Čilėje 1957 m. daug 
nupuolė vario gamyba
Santiago. — Čilė yra vie

na iš tų pasaulio šalių, ku
ri pagamina daug vario. 
Jos metinė gamyba yra a- 
pie 500,000 tonų. 1957 me- 

pitalo. Iš Amerikos jos per
ka, Jungtinėms Valstijoms 
jos ir parduoda. Washing
tonas pasako, su kuria ša
limi nevesti biznio, tai ir 
daro taip Lotynų Amerikos 
respublikos.

1957 metais iš J. Valstijų 
;į Lotynų Ameriką išvežta 
virš $4,500,000,000 vertės 
prekių. Iš ten parvežta ant 
$450,000,000 mažiau. Išei
na Jungt. Valstijoms biznis 
pelningas. — daugiau par
duoda, negu perka.

Jungtinių Valstijų kapi
talistų ir įdėliai į Lotynų 
Amerikos šalis padidėjo.
Vien į pirmuosius šešis mė
nesius 1957 metais ten įdė
ta kapitalo virš $1,000,000,- 
000. Vis daugiau kavos, ga
zolino, gumos, cukraus, švi
no, vario, fruktų ir net žu- 

gamyba patenka į J.
Valstijų kapitalistų ran
kas. Tokia “gera kaimynų 
politika” Jungt. Valstijų 
turčiams patinka.

Reutherio yra geri 
siūlymai turčiams *

Detroitąs. — Vyksta spe- 
cialė konvencija Ailtomobi- 
lių Darbininkų Unijos, ku
rioje dalyvauja virš 3,000 
delegatų, atstovauja 1,300,- 
000 narių. Unijos preziden
tas Walter Reutheris, atsa
kydamas ' į kapitalistų kri
tiką jo planų, pareiškė, lai 
ateina automobilių gamin
tojai, kurie 1957 metais pa
sidarė $100,000,000 pelno, 
ir konvencijoje išdėsto savo 
“geresnius planus”. Laiko, 
sakė, jiems nerubežiuosime, 
lai kalba.

El Salvador plečia 
industriją ir kelius

San Salvadoras. — EI 
Salvadoro respublikutė yra 
Centralinėje Amerikoje,, 
prie Guatemalos ir Hondu- 
raso, Ramiojo vandenyno 
pakraštyje. Ji užima 13,176 
ketv. mylių plotą ir turi 
2,000,000 .gyventojų. Dar 
ats’likusi šalis. 1958 metais 
siekia pravesti vieškelį vi
su vandenyno pakraščiu, 
įrengti vandens jėgos elek
tros gaminimo jėgainę ant 
Lempa upės, o kitą ant Gui- 
jo ežero.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

Valstybės budžeias 
rymo tik antjeigu"
Washingtonas. — Prezi

dento pasiūlytas biudžetas 
pradžoje iššaukė daugelio 
džiaugsmą. Mat, pirmoje 
vietoje paimta didesnis ap
siginklavimas — kuo dau
giau pinigų išleisti karinių 
lėktuvu, laivu, raketų, ato- 
minių bombų gamybai.

Bet jau pirmasis džiaugs
mas pradeda išgaruoti. 
Dar taip neseniai preziden
tas sakė; kad nepadarysi
me tos klaidos, kurią pa
darė Hitleris “pamiršda
mas apšvietą”. O dabar pas 
mus tas pasikartoja. *

Dar blogiau, jau yra aiš

Italijos užsienio 
prekyba nupuolė

Roma. — Italijoje indus
trijos gamyba 1957 metais 
viršijo 9 proc. pirmesnius 
metus. Bet žemdirbystėje 
tik biskį pralenkė 1956 me
tus, o pastarieji buvo daug 
žemesni už 1955 m. gamy
boje. Prekyba su užsieniu 
davė $850,000,000 deficito. 
Italija daugiau reikalaus 
pagalbos iš Jungt. Valstijų.

Pietą Korėja yra 
J. Valstijoms našta
Seoul, P. Korėja. — 1957 

metais Pietų Korėja iš J. 
Valstijų gavo $300,000,000 
pagalbos, neskaitant tai, 
kad Amer. ten užlaiko savo 
armiją ir orlaivyną savo lė
šomis. 1958 metais pažadė
jo duoti biskį mažiau pa
galbos, tai Pietų Korėja 
rengiasi prašyti $$3,000,- 
000 paskolos. Pinigai rei
kalingi, nes Pietų Korėją 
smaugia jos 700,000 armi
ja.

Mr. Dulles ir karinė 
Bagdado Sąjunga.

Ankara, Turkija. — Tur
kijos reakcinis režimas, ku
ris paklusnus Wall stryto 
agresyvei politikai, daro 
viską, kad padarius nuolai
džiais ‘kitus’ Bagdado są-4 
gos. narius. Mat, jau iš kai-’1 
no yra žinoma, kad Mr. 
Dulles turi “labai svarbius 
pasiūlymus konferencijai”;4 
Jungtinės Valstijos oficia
liai nėra šios sąjungos na
rys, bet jos turi atstovus 
įvairiuose sąjungos komi
tetuose. Nebus naujiena, 
jeigu bus pasiūlymas jas 
priimti į sąjungos narius.

Belgradas. — Jugoslavi
jos spauda rašo, kad fran- 
cūzų sulaikymas laivo “Slo
vėnija”, kratos, konfiska
vimas ginklų, tai yra pi
ratų pasielgimas. Jugoslavi
ja imsis žingsnių prieš pi
ratus.

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga.

ku, kad nebus galima biu
džeto įplaukas sukelti. Da
bar aišku, kad tie “ifs” 
(jeigu), tai buvo nepama
tuoti. Siūloma įplaukų 52 
procentus sukelti iš pap
rastų piliečių taksais. Jau 
aišku, kad krizė neleis tą 
padaryti. 11 procentų su
kelti taksaišYiž gazoliną, ci
garetes, kitokius pirkinius, 
taip pat abejotina. Gi tur
čių korporacijoms’ skiria
ma tik 27 procentai visų 
įplaukų sukelti. Bandyta 
našta uždėti ant pečių tų, 
kurie mažiausiai gali pa
kelti.

Kuba dabar jau turės 
savąją laivą statybą
Havaną. — Kuba yra sa

la, iš visų pusių apsupta 
jūrų. Jai reikalinga laivų, 
kad vesti prekybą su ki
tomis šalimis. Iki dabar 
daugiausiai Amerikos lai
vai tą atliko. Dabar Kubos' 
vyriausybė susitarė su ang
lų laivų statymo firma, 
kad pastatytų laivų staty
bos fabriką. Jis galės sta
tyti 25 laivus po 5,000 to
nų įtalpos į metus laiko. 
Fabriko pastatymas ir į- 
rengiinas atsieis $83,000,-' 
000. Anglai duos 40 procen
tų įdėlių.

I ____ _ ____ _____

Brąselyje 1958 metą 
paroda ir Sovietai

I

Maskva. — Ateinančią 
vasaiįą Belgijos sostinėje 
Brusselyje bus pasaulinė 
paroda. Tarybų Sąjunga 
ten turės ne vien industri
nių, kultūrinių, mokslinių 
dalykų parodymui. Į paro
dą vyks geriausios meniš
kos jėgos, kaip tai Didžio
jo Teatro grupė, baletas, 
Moisęjevo šokikai, rusų 
choras, žymiausi smuikinin
kai ir dainininkai.'

I ■

Suomijoje jau yra 
100,000 bedarbių

L " s K
Helsinkis. Ir Suomijos 

respubliką palietė nedar
bas. ;Šalyje bedarbių skai
čiuj jau viršija 100,000. 
Suomija plotu, tai didelė 
šalis, ■ užima 130,500 ketv. • 
mylių, bet gyventojų turi 
mažiau 4.000,000. Ji daug 
gamina medžio ir iš jo dir
binių; Sovietai pirko 20 
procentų jos medžio ga
mybos.

Jau Leono Prūseikos 
sveikata pagerėjo

Chicago. — Antradienį 
d. L. Prūseika ne tik ge
riau jautėsi, bet išlipęs iš 
lovos ’ sėdėjo ' kėdėje k 
skaitė laikraščius.

Gydytojai sako, kad ne
užilgo gal ' galės apleisti 
ligoninę.
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DULLES Į TURKIJĄ
DAŽNAI KELIAUJANTIS mūsų Valstybes sekre- 

torius vyksta į Turkijos sostinę Ankarą; Mr. Dulles 
dalyvaus Bagdado pakto valstybių konferencijoje.

Ką reiškia Bagdado paktas?
Tai sutartis, padalyta Bagdado mieste 1955 m. lap

kričio 21-22 dd. Sutartis, kurion įeina Iranas, Irakas, 
Pakistanas, Turkija ir Didžioji Britanija. Bagdado pak
tas reiškia, kad tos penkios valstybės sudaro sutartį, pa
gal kurią jos ginkluosis. — ginkluosis, aišku, karui, vy
riausiai prieš Tarybų Sąiungą. Tai savo rūšies mažytis 
NATO.

Jungtinės Valstijos/oficialiai Bagdado paktan neį
eina, bet mūsų šalies atstovas buvo konferencijoje, kur 
tapo sudaryta toji sutartis.

Dabar, kai Bagdado pakto valstybės šaukia kitą 
konferenciją, tai joje taipgi dalyvauja ir mūsų vyriau
sybės šulas, Mr. Dulles.

Visa tai rodo, kad mūsų šalis ‘“kiša nagus į kiekvie
ną pajų”, jei tik jis nukreiptas prieš Tarybų Sąjungą.

Yra manoma, kad Mr. Dulles siūlys Bagdado pakto 
valstybėms balistinių raketų bazes įsteigti jų teritorijoje; 
jei ne kur kitur, tai nors Turkijoje.

Tarybų Sąjunga prieš tokias bazes griežtai protes
tuoja.

Kas toliau bus, liekasi palaukti ir pamatyti.
Arabiškos valstybės, tokios kaip Egiptas, Sirija ir 

kt., Bagdado paktui nepritaria. Jos sako, kad tai yra 
imperialistų išmislas, kad jie galėtų užvaldyti Artimuo
sius Rytus.

Na, o iš Damaskus miesto, Sirijos sostinės, praneša
ma, jog ten e’na rimti gandai, kad neužilgo tarp Sirijos 
ir Egipto bus sudaryta sąjunga. Kaip tvirta ta sąjun
ga bus, kol kas. nėra žinoma, bet ji neišvengiamai atsiras.

Ką tai reikštų?
Tai reikštų, kad Bagdado pakto valstybės verčia ne- 

utrales šalis., tokias kaip Egiptas ir Sirija, vienytis ir vie
ningai pr ešintis imperialistams ir jų talkininkams, ku
rie nori paversti Artimuosius Rytus militarinėmis bazė
mis, nukreiptomis prieš socialistinį pasaulį.

BIJOJO SAVO 
PAVEIKSLO

Pietų Arabijos karaliu
mi buvo Iman Yahia ir ži
nomas, kaipo karalius Ye- 
meno. Jis buvo Jungtinių 
Tautų Organizacijos kon
vencijoje ir griežtai repor
teriams uždraudė nutraukt 
jo paveikslą, nes sakė, kad 
tas reikštų jam mirtį.

Bet vienas italų tapyto
jas, jį matydamas, nupiešė 
jo paveikslą, kuris buvo, 
kaip fotografija to 82-jų 
metų monarcho. Ir kada 
jo tas paveikslas buvo pa
talpintas spaudoje, tai tą 
pat dieną atėjo žinia iš Kai
ro, kad Yahia ir trys jo sū
nūs buvo nužudyti. Atrody
tų, kad burtai, bet matyt, 
jo baimė paveikslo išsipil
dė.

“ČEMPIJONAS TĖVAS”
Biznio sumetimais yra ir 

“Tėvų diena”, nes tada tė
vams perka dovanas. Spau
doje matome, kad viena, ki
ta šalis skiria daugiavai
kėms motinoms dovanas. 
Bet neteko matyt, kad skir
tų tėvams doVanas už daug 
vaikų.

Bet štai Belgijos koloni
joje Kongo, Afrikoje, tūlas 
karaliukas Budkey plote < 
turėjo apie 5,000 pačių. 
Bet tikra jų skaitlinė nenu
statyta, nes jis turėjo mo
kėti mokestį už pačias. Ap- 
skaitliuota, kad jis buvo 
910 vaikų tėvas. ;

Galų gale jį Belgijos vai-' 
džia nužudė 1906 metais 
apkaltinus žmogžudystėje, į 
nes buvo įrodyta, kad jis 
nužudė 27 savo pačias.

BALSAS IŠ KAIRO
_ SUVYKĘ Į KONFERENCIJĄ, Bagdado pakto vals- 

tybių atstovai, be abejonės, turės galvoje ir tai, kas bu
vo pasakyta ir nutarta Kairo konferencijoje, įvykusioje 
praėjusių metų gale.

Ten dalyvavo iš visų Afrikos ir Azijos kraštų dele
gacijos. Konferencija griežtai pasmerkė imperializmą 
ir kolonializmą. Ji griežtai pasmerkė ir karo šalininkus, 
pasisakydama už taiką ir tautų laisvę.

Vienas Lietuvos laikraštis minėtą konferenciją ši
taip apibūdina:

“Azijos ir Afrikos tautų atstovai, susirinkę į savo 
konferenciją, visu balsu pasmerkė kolonializmą. Iš savo 
patyrimo susipažinusios su kolonializmo žiaurumais, 
tautos dega šventa neapykanta jam. Kairo konferencija 
pasmerkė visokį kolonializmo pavidalą, kaip nusikaltimą 
žmoniškumui. Ji pasmerkė NATO ir SEATO,' Bagdado 
paktą, Eisenhowerio doktriną ir visokius kitus klastin
gus imperialistų kėslus, kad ir po kokiomis kaukėmis 
ji besislapstytų.

“Kairo konferencija pasmerkė karą Alžyre ir fran- 
euzų imperialistų žiaurumus ir pareikalavo tučtuojau 
pripažinti Alžyro nepriklausomybę. Ji ryžtingai parėmė 
teisingą tautų kovą Kamerūne, Madagaskare, Kenijoje, 
Ugandoje, čiade, Togo, Jemene, Arabijos įlankos rajone, 
Indonezijoje, Japonijos saloje Okinavoje, Kipre, Goa, A- 
kabos įlankos rajone, Maroke, Somali. Konferencija pa
laikė Korėjos ir Vietnamo tautų reikalavimus, kad joms 
būtų leista susivienyti taikiu būdu. Svarstydama Pales
tinos klausimą, konferencija pripažino, jog Izraelio vals
tybe yra imperializmo bazė, ir pasmerkė agresyvią Iz- 
rąelio vyriausybės politiką. . .”

* Tas - pats, laikraštis primena:
; “Siekdami suskaldyti konferenciją, sugriauti jos at
stovu vieningumą, imperialistai ir jų pasamdyti mela
giai Šūkavo apie, tai, jog esą, Kairo konferencija yra 
suorganizuota komunistų. Bet: faktai paneigė šį tvirtini- 
mą. Kairo konferencijoje greta komunistų susirinko ir 
Žmonės, kurie yra kitokių pažiūrų. Ten dalyvavo Ta
rybų Sąjungos respublikų atstovai'ir Liaudies Kinijos, 
atstovai, bet greta su jais vieningai dirbo ir Indijos bei 
Egiptb atstovai. Vieną kalbą konferencijoj susirado įvai
ri^ ideologijų krypčių ir pažiūrų žmonės. Šiuo atveju 
konferencija dar kartą su ypatingu ryškumu parodė, jog 
ideologinių pažiūrų skirtingumas negali sutrukdyti ko
joti, prieš karą, už taikų tautų sambūvį. . .
\ “Taika neabejojamai nugalės; Žmonija gali žiūrėti į 

ateitį su viltimi ir ‘ pasitikėjimu” Taip baigė savo dekla
raciją Azijos ir Afrikos tautų konferencija. Ir šie žo- 
džiai su didžiausiu pritarimu bus sutikti viduose pasau
lio kraštuose milijonų darbo žmonių, ragindami juos 
j/Įjovą už savo nacionalinį ir socialinį išsivadavimą, už 
Visų tautų, draugystę ir brolybę kovoje prieš karo kur
stytojus,.’už taiką”. ,

TĖVAS DAUGELIO 
KARALIUKŲ

Kitas Afrikoje paskilbo, 
tai karalius Dohemey sri
tyje, kuris turėjo 902 sū
nus. 60 jo sūnų tapo kara
liukais įvairių grupių, o 
220 buvo gatvių šlavikai. 
Jis buvo valdovas 5,000 su
rinktų gražių merginų— 
moterų.

Bet ir jis sulaukė negar
bingos pabaigos. Prancūzi
jos valdžia apkaltino jį 
žiaurume 1894 metais, tai 
jis ištrėmime ir mirė 1906 
metais.

ATSPĖJO HITLERIO 
GALĄ

1944 m. vasario 21 dieną 
radijo komentatorius Rip
ley padarė pareiškimą kal
bant apie Munich miestą. 
Jis pasakojo, kad Muniche 
yra iškeltas laikrodis, ant 
kurio ’atsimuša šešėlis kas 
2:30 valandą. Jam vienas 
vokietis sakė, kad Hitleris 
ir mirs 2:30. Sakoma, kad 
Hitleris, ir nusišovė 1945 
m. balandžio 30 diena, 2:30 
vai. popiet.

Surinko J. Bimba.

KIEK METŲ TURĖJO 
MATUZELIS

Tankiai skaitome laikraš
čiuose sveikatiškus patari
mus, kad sulauktume ilgo 
amžiaus. Patarimai veik 
visų vienoki: nevalgyk laši
nių, galvijinių taukų^ duo
nos, bulvių, “muštardos”, 
krieno, juodųjų pipirų ir 
kitų kartumynų; negerk 
stiprios kavos, arbatos, o 
nuo degtinės bėk kai “juo
dasis” nuo švento kryžiaus, 
tai gyvensi tiek metų, kiek 
Matuzelis gyveno! ' 1

Gentkartė nuo gentkartės 
pasiima tą seną ir nudėvė

tą pasaką —- būk Matuze
lis gyveno 900 metų. Tai 
didelė skaitlinė žmogaus 
amžiui, arba kitam kokiam 
žemės gyvūnui. O kur pri
rodymas to ilgo gyvenimo?

Bus daugiau 35 metai at
gal, kai šiaurinės Ameri
kos vakarinių valstijų vie
no universiteto profesorius 
aiškino Matuzelio amžiaus 
ilgumą. Jis sakė:

Tuomi laiku (jis šimt
mečio neminėjo), metus 
skaitliavo pagal dangišką 
kalendorių, tai yra, pagal 
mėnulį. Mėnulis gi 13-ka 
kartų į metus apkeliauja 
aplinkui žemę. Kiekvienas 
jaunas mėnulis buvo skai
toma metų pradžia. Taigi 
jeigu padalinsime 900 dan
giškų “metų”, tai gausime 
tik 69 dabartinius metus.

Tai pusėtinai gražus pul
kelis metų. Bet ar mes 
šiandien neturime Matuze- 
lių? Taip, turime. Štai Cin
cinnati, Ohio, tūla Ellen 
Doyle eina jau 106-tus me
tus ir kaip pranešimas sa
ko, dar vikri žilaplaukė 
moteris. Gi Sovietų Sąjun
goje yra virš 100 žmonių, 
kurie jau pergyvenę pasa
kiško Matuzelio amžių. Ta
čiau, jų niekas neapdainuo
ja, neapgieda.

Mes gi lietuviai taip esa
me įsimylėję į Matuzelį, 
kad Lietuvoje net pas nu
mirėlius jį apdainuodavo
me:

“Kad tiek gyvenčiau, kaipo 
Matuzelis,

Lš'kados apverkt aš nebūčiau 
galįs. • j .

Loska nutrotyta per tiek 
daugel metų, 

škada nesugrįžta.”

Tai šitaip giedodavome 
iš mano motinos tėvo senų 
kantičkų. Dabar kantičkas 
jau vadina “autorius gies
mynų”. Tai kai mano tė
vas nusipirko naujas kan
tičkas, mes jau rėkdavome 
ve kaip:

“Kad taip gyvenčiau, kaipo 
mažiutelis,

Iškados apverkt aš nebūčiau 
galįs” ir t.t.

Vadinasi, antros laidos 
kantiekos jau buvo taisy
tos. Ir tas taisytojas vei
kiausiai buvo kokis jaunas 
kunigas, žinąs padangiško 
kalendoriaus metų skaity
mą ir Matuzelio ilgą gyve
nimą— išmetė jį iš “šven
tos” giesmės.

O gal tas taisytojas tu
rėjo kitokią filozofiją? Mat, 
Matuzelis yra rišamas su 
tikybišku gąsdinimu, bai
me. Gąsdina ypač tuos, ku
riuos senatvė jau rengia iš
tiesti ant pušinės lentos.

Eilę metų gyvendamas 
pridirbai visokių “škadų”, 
dabar apverk jas, aprau
dok, kokią kapeikėlę kar- 
bonkon įmesk, jei nori sė
dėti už žvaigždžių po deši
nei dievo tėvo, o jei to ne
darysi, sėdėsi po kairei 
pragaro tėvo “belzabubo” 
ir kvėpuodamas trauksi į 
savo plaučius smalos karty
bes. .. Tai bus atlyginimas 
už visas tavo padalytas 
“škadas”.

K1EK NAMŲ AMERIKOJ
1956 metais Jungtinėse 

Valstijose buvo 48,785,000 
namų. Miestuose buvo 32,- 
114,000; priemiesčiuose — 
11,032,000 ir ant farmų 
5,649,000 namų. •

INFORMACIJOS
Rašo D. M. šolomskas

VEŽLIAI-ŽALVIAI
Tai šarvuoti gyvūnai 

sausumos ir' jūrų. Rusai 
vadina “čerepacha”, tai ir 
lietuviai vadindavome “če- 
repokais”. Jų yra iki 250 
rūšių. Jie veisiasi visame 
pasaulyje, apart šaltų ir 
šaltesnių kraštų.

Sausumos vėžliai turi ko
jas, o jūriniai, kaip ir spar
nelius. Yra mažų, bet yra 
milžinų, ypatingai jūrinių, 
kurie sveria virš 1,000 sva
ru. Visi vežliai-žalviai de
da kiaušinius. Ir jūriniai- 
išeina i kraštą ir padeda 
kiaušinius į smėlį. Sausu
mos daugelis vėžlių žiemos 
laiku, kur šaltesnis oras— 
miega. Jūriniai maitinasi 
žuvimis ir kitais mažesniais 
gyvūnais. Greitai plaukia, 
gali ilgai būti pasinėrę. 
Sausumos vėžliai ėda vai
sius, uogas, vabždžius, 
augmenis ir lėtai eina. Be 
maisto jie gali gyventi la
bai ilgai, ištisus mėnesius 
laiko. Lėtai auga ir gyvena 
ilgai. Dideli žalviai gyve
na 200 metų ir daugiau.

Veik visi žalviai yra val
gomi. Valgo ir jų kiauši
nius, kurie gan dideli ir 
sunkūs.

Anglai mokslininkai, pa
vadinime daro skirtumą 

,dėl skirtingų rūšių. “Tor
toise'’ jie vadina sausžemio 
vėžlį. “Turtle”—jūrinį vėž
lį ir “terrapin” — saldaus 
vandens vėžlį. Jūrinių yrą; 
pagavę, kurie turėjo po 8* 
pėdas ilgio ir svėrė po 1,500 
svarų. Šiltų vandenų srity
se yra nemažai po 500 sva
ru, p

ILGAKAKLIS IR ILGA
KOJIS ŽIRAFAS

Keistas gyvūnas ant ilgų 
kojų ir nesviętiškai ilgu ka
klų žirafas. Nuo kojų iki 
galvos turi apie 20 pėdų 
aukščio. Taip gyvūnas ly
gus nedideliam arkliui. Ėst 
nuo medžių lapus jam ge
rai, bet kada turi atsigert 
vandens, tai turį išskėsti 
kojas. Žirafas turi ilgą, a- 
pie pėdos ir pusės liežuvį. 
Ėda lapus, plonas šakeles.

Jo marga spalva leidžia 
jam gerai užsimaskuoti 
tarpe medžių. Ilgas kaklas 
suteikia progą toli matyti. 
Turi gerą uoslę. Nuo prie
šų gelbėjasi greičiu, gali 
bėgti apie 30 mylių į va
landą, tai yra, greičiau už 
arklį.

Pavojaus laiku smarkiai 
spardosi ir kerta su galva, 
kaip su kokia šlėga. Todėl 
net liūtai atsargiai laikosi 
prie žirafo iš užpakalio. Ži
rafai veisiasi Afrikoje.

PLAŠTAKIŲ YRA 80,000 
RŪŠIŲ

Plaštakės (peteliškės) y- 
ra vabzdžiai, bet toki gra
žūs, kad artistai jais domi
si. Jų yra apie 80,000 rū
šių. Vien Tarybų Sąjungo
je priskaitoma virš 12,000 
rūšių. Margų gražiausių 
visokių spalvų.

Didžiumoje tai nedideli 
vabzdžiai. Pietų Amerikoje 
yra tokių, kurie nuo vieno 
galo iki kito galo sparno tu
ri daugiau kaip pėdą. Ypa
tingai didelės taip vadina
mos “erebi.us”, kurios turi 
iki 28 centimetrų.

Daugiausiai peteliškių 
veisiasi tropikų šalyse, bet 
rasta net netoli šiaurinio 
Poliaus. Jos veik visos 
gerai mato, girdi, jau
čia ir užuodžia. Jų žiau
nose yra dvi. iltys ir ilgas 
snapelis, kaip ir rankovųkė 

traukti iš gėlių nektarą.
Patinėliai mažesni už pe- 

telkutes. 'Kiaušinėlius pa
deda ant tokių medžių ir 
gėlių, kuriuos ėda. Mažos 
gyvena trumpai, bet kitos 
po du metus ir daugiau. 
Vystosi iš kiaušinėlio į kir- 
mėleitę, vėliau kokoną ir 
pagaliau į peteliškę. Jos 
prisideda prie išnešiojimo 
gėlių, medžių žiedų ir javų 
apsiveisimo dulkelių. Suau
gusios, veik visos peteliškės 
yra nežalingos. Bet kol jos 
vystosi — kirmėlaičių for
moje, tai daug žalos pada
ro — graužia lapus, javų 
šaknis, vaisius, žiedus ir tt. 
Jų mases išnaikina šikšnos
parniai, paukščiai ir kiti 
vabzdžiai.

Jungtinėse Valstijose pri
skaitoma apie 9,000 rūšių 
peteliškių. Jos veiklios die
nos laiku, o vakarais ir 
naktimis slapstosi. Jų spar
neliai yra keturi, jie pa
dengti tam tikromis spalvi
nėmis dulkėmis.

BAIKALO EŽERAS
Baikalo ežeras yra aštun-, 

tas pasaulyje savo didžiu. 
Jis užima virš 13,000 ket
virtainių mylių, tai dau
giau, kaip pusė Lietuvos. 
Jo ilgis 385 mylios. Pločio 
jis turi nuo 25 iki 60 my
lių. Labai gilus, nes suras
ta vietų net 5,700 pėdų gy
lio.

Baikalo ’ežeras labai tur-. 
tingas žuvimis ir kitokiais 
vandeniniais gyvūnais. Jo 
gyvūnija viršija 1,000 įvai
rių rūšių. Yra visokių žu
vų, krabų, vėžių ir žvėrelių.

Ties Irkutsku, kur prie 
jo prieina Sibiro geležinke-1 
lis, tai Baikalo ežeras nėra 
platus, apie !platus, apie 25 mylios, išvadą, kad patinėliai gie- 
1904-1905 metais laike Ru- da tam, kad atkreipti pa
sijos - Japonijos karo, kol telkučių i juosatydą. Kiti 
pro ežero pietinę dalį aplin
kui dar nebuvo nutiestas 
geležinkelis, tai caro val
džia žiemos laiku" buvo nu
tiesus skersai ežerą geležin
keli, v

KODĖL GYVŪNAI 
RAIVOSI

Žmogus, atsikėlęs iš mie
go, su dideliu pasitenkini
mu raivosi. Tą daro ir ark
liai, bei kiti gyvūnai. Žino
ma, žmogui raivytis publi
koje, tai ne etiška. Bet lo
voje, kambaryje, tai į svei
katą.

Kada žmogus miega, tai 
jo kraujas “aptingsta” 
grįšti atgal į širdį. Lietu
ve j e būdavo girdime: 
“Kraujas užgulė, jeigu bu
čiau nepajudinęs koją ar 
ranką, būčiau numiręs.”

Šis pasakymas turi dalinai j ANT 3,000 SALŲ YRA 
tiesos. Kada žmogus su
spaudžia kumštį, ar pajudi
na koją, ima raivytis, tai 
jis pavaro kraują venomis- 
gyslomis, kuriomis kraujas 
grįžta į širdį daugiau pa
skubėti. Būna kas tai pa
našaus, kad kaip žmogus 
ima grešti rankšluostį, tai 
iš jo spaudžia vandenį lau
kan. . . '’*•

Kada gyvūnas ar žmogus 
raivosi, tai jo • raumenys 
spaudžia venas ir varo 
kraują atgal į širdį.’ Širdis 
jį išspaudžia virš plaučių, 
jis pereina per plaučius pil
nus dėgonio, vėl atsinauji
na—atsinaujina ir arterijo
mis teka į kūną.

Taigi, raivytis yra sveika, 
tai daro ir gyvūnai, nors 
jiems niekas apie tai neaiš
kino, patsai gamtinis reika
las išmokino.

2 pusi. Laisvė (Liberty) Penktąd., Sausio (Jan.) $4, 
t

Pernai Plungės “Linu audi
mų’’ fabriko audinių gamyba, 
palyginti su 1956 metais, pa
didėjo 25 procentais.

NUOTRAUKOJE: Ire n a
Šakėnytė, per pamainą įvyk
danti po dvi normas.

KIEK VYRŲ IR MOTERŲ
Laike gyventojų suraši

nėjimo 1950 metais Jung
tinėse Valstijose buvo 47,J 
854,000 vyrų ir 49,550,000 
moterų.

1955 metais gimė 4,041,- 
000 vaikų. Tais pat me-

1954 metais gimė 42,- 
dvynukai, 398 buvo po 
kūdikius ir 3 motinos

vvy v laio puu uiu- 1

tais mirė 1,527,000 pili^-* 
čių. 
240 
tris 
pagimdė po 4 vaikus iš kar
to.

1954 metais buvo 1,490,- 
000 atsivedimų ir 379,000 
perskyrų.

KODĖL PAUKŠČIAI 
GIEDA-ČIULBA

Paprastai paukščiai gie
da tik patinėliai. Labai re
tai kada tą daro patelkutės. 
Gaidys gieda, o višta jau 
tik prieš savo nelaimę. Ka- 
narkėlės patinėlis gieda, 
patelkutės labai mažai.

Ir patinėliai daug gieda 
tik poravimosi ir lizdelių 
krovimo laiku. Po to jie ir 
“tingi”. Mokslininkai daro 

gieda ir tada, kada dar j f* 
patelkutės negrįžę po žie- 
mavojimo. Dažniausiai tai 
tam, kad kitiems patinė
liams pasakyti,, kad jau “ši 
vieta užimta”. Kiti ieškoki
te lizdeliui vietos kitur.

Genys ne gieda, bet jis 
kala į medį su savo snapu, 
kad net miškas dunda. 
Kaip kurie patinėliai gar
sus, išduoda sparnais, žino
ma) paukščių pasaulis pla
tus, jų priskaitoma apie 
25,000 rūšių, tai ir yra 
skirtumo.

Beje, patinėliai ir gra
žesni.. Čia gal jau ne tiek 
reikalas pasipuošti patelku- 
čių akyse, kiek gamtos įs
tatymas. Patelkutės tupi 
ant kiaušinėlių, jos dau
giau prisitaikę, kad netaip 
greitai būtų matomos.

80,000,000 ŽMONIŲ
Indonezija yra pietinėje 

dalyje Ramiojo vandenyno, 
tiesiai ant ekvatoriaus juos
tos. Ten virš 3,000 salų ir 
saliukių išsimėtę veik ant 
4,000 mylių iš vakarų į ry
tus, ir ant 2,000 mylių iš 
šiaurių į pietus. Gyvena 
apie 80,000,000 žmonių.

Didžiausia sala—Sumat
ra, bet veik pusė Indonezijos 
žmonių gyvena ant Jav£ sa
los. ••J

87,000 “BOWLINGO” 
SVETAINIŲ V.

Amerikoje vis daugiau 
plečiasi kėglio (bowling) lo- 
šis. Kiekvieneriais metais 
pastatoma iki 4,000 naujų 
“bowlingo” svetainių. Viso 
jų Jungtinėse Valstijose yra 
virš 87,000. Metinė apyvar
ta yra $350,000,000.



Skaitytojų balsai Laisves klausimu
KĄ BOSTONIEČIAI 
MANO APIE 
DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Mes, bostoniečiai, smagiai 
laiką praleidome sausio 
t r a d i c iniame dienraščio 
Laisvės bankete. Tiesa, jau 
šeštadienį buvo aišku, kad 
banketas bus neskaitlingas, 
kuomet apsnigo kelius ir 
sudarė pavojų su mašino
mis važiuoti. Tačiau, kurie 
dalyvavo, buvo gerame ūpe. 
Valgiai buvo skanūs, įvai
rūs ir jų buvo perteklius. 
Be jokios agitacijos Laisvės 
patrijotai sveikina, dienraš
čio sėrininkų . suvažiavimą 
su $94.00!

Pasivalgius, atidavę savo 
n u o š i r d žius linkėjimus 
dienraščio naudai, buvę 
dainininkai, vadovauj ant 
Niaurai, sudainavo keletą 
liaudies dainų. Po dainų, 
prasidėjo diskusijos dien
raščio klausimu.

Draugės ir draugai, at
leiskite man, kad aš per- 
fcilpnas pavaizduoti tai, ką 
jūS jautėte savo sieloje, 
kuomet a tėjo momentas 
skirtis su savo mylimu 
dienraščiu. Aš stebėjau jus 
kiekvieną kalbant ir, rodos, 
mačiau jūsų sielą, kuri vir
pa ir nenori pasakyti: 
“netekau to, kuris mane 
kasdien lankė.”

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
(Tąsa)

Pribėgo jis prie senosios su Juozioku, 
nusitvėrė rato, sukosi kartu su jais, šau
kė: •

— Juozap, kam tau ratas? Tu geras 
gaspadorius, kam tau blogas ratas? Juo
zap, parduok ratą!

— Agi pirk...—supuškėjo Juoziokas, 
staiga atleisdamas rankas.

Senoji vos aukštielninka nekrito iš 
staigumo. Mendelis prie jos:

— Gerai duosiu, gaspadin, parduok 
ratą, gaspadin!

Trūktelėjo Mendelis ir, didžiausiam 
visų nustebimui, ištraukė senajai iš 
rankų. O ištraukęs nebegaišo, vikriai 
pulapatavo prie palikto ūlyčioj vežimo, 
metė ratą į jį, suragino arklį.

— Ei, o pinigai?— riktelėjo suglumęs 
Juoziokas.

— Bus pinigai, neprapuls pinigai, — 
atsisuko Mendelis.—Tamsta j bargą ma
no imi, aš į bargą tamstos imu, ar nesu- 
sirokuosim ?

— Cha, cha, cha! — pratrūko juoktis 
susirinkusieji,

Juoziokas piktas nusisuko. Senoji pe
šiojo skarelės galus, nežiūrėjo į nieką, 
nedrįso net prakaito nusibraukt.

— Einam daržinėn, baigsim su šienu, 
— pasakė tyliai.

Susirinko namiškiai vėl daržinėn. Da
bar jau vieni, be kaimynų ir net be liu
dininku. Kazimieras įtūžęs išvijo Proškų 

£*u visais jo sėbrais. Erne vėl dalinti šie
ną. Tiktai glėbių nebetakšnojo ir volų 
nebevertė nuo šalinės, o stačiai apmata
vo prėslus virvute ir pasiskirstė tarpu
savy; kiekvienas atsižymėjo savąją dalį 
šiaudine birže arba alksnio šakele. Ir 
viską geruoju, gražiuoju, nesikalbėda
mi, balso nepakeldami, o daugiau paty
liukais, ramutėliai. Senoji stebėjosi:

— Iš s-enų senelių pasakyta: žydas ne
krikštas, žydo nesileisk į namus, o ma
tai, kas išeina? Kartais ir nekrikštas 
padeda tikriem katalikam...

Baigę šieninius rūpesčius, grįžo tikri 
katalikai*namo. Buvo jau vakaras. Su
sėdome tad prie bendro stalo vakarie
niaut. Senoji, nei iš šio, nei iš to, susi
graudino:

— Paskutinį... paskutinį kartą sė
dim prie vieno stalo. Taip ir suiro šei
mynėlė. ...

Namiškiai tylėjo nulenkę galvas, nė- 
žvilgterdami viens į kitą. Atrodė, nela
bai linksma visiems.

-r Tai, dieve, sakau, ar jautė mano 
širdis, ar nutuokė kvaila mano galva?— 

tSuostėsi ašaras senoji.— Būdavo, suso
dinu visus prie šito paties stalo.. . Pe- 
liksiukas, būdavo, vis gale sėdi, o’ap-

link jūs, kaip žvirbliukai nespaigliavę, 
kaip ančiukai kokie... Vienam nosis pa
mušta, kitam rankovė nuplėšta, trečias 
kojos tarpupirštį pasidūręs, o visi savi, 
taip ir suglebtum rankom, priglaustum 
po sparnu...

— Ne vieni sėdėjom, su samdiniais,
— atsiliepė Juoziokas.— O dirbom visi
— pikčiau samdinių!

— Motut, nereikia,— paprašė ir Ka
zimieras. /

— Kietokas buvo Pėliksiukas, tas tei
sybė, o vis dėlto pasiklauso, būdavo, kaip 
čiauškat visi, kaip ašaras dėl kiekvieno 
nieko lieja t, ir šypsosi, būdavo,, ir sako 
man: moč, auginam šeimyną kaip mūrą, 
bus už ko senatvėje užsiglaust, užuovėją 
susirast, a, moč? Ir paglosto, būdavo, vi
sus, kitam kokį riestainį atkiša... Kie
tokas buvo, bet ir širdį turėjo.

— Ir pliauskos per galvą nesigailėjo,
— vėl atsiliepė Juoziokas.

— Chi, chi! — nusišaipė Damulė.
— Nereikia, motut, gana, — vėl pa

prašė Kazimieras.
— Nebėr Peliksiuko,— graudenosi se

noji toliau.— Ir Poviliukas nebežinia 
kur... Nuskriaudė jis mus, o vis tiek— 
savas žmogus, iš širdies neišplėši, dova
nokit jam ir jūs, vaikai. Vienas džiaugs
mas man beliko, kad jūs gražiuoju būtu
mėt visą gyvenimą, kaip šį vakarėlį. 
Džiaugtųsi tada ir Pėliksiukas danguj, 
ir aš rami akis užmerkčiau... Pasižadė- 
kim dabar, per paskutinę mūsų vakarie
nę krūvoj, kad geruoju gyvensim visi, 
padėsim vienas kitam... užbaigė senoji, 
jau visiškai raudodama, ir laukiamai 
žvilgčiojo į vaikus.

Niekas neskubėjo pradėti apžadų. Ma
tyt, dar nemažai tulžies buvo kiekvieno 
širdy. Senoji vis žvelgė į savo vaikus iš 
eilės ir vis ilgiau sustodavo ties kiekvie
nu. O labiausiai žiūrėjo ji į marčią Da- 
mulę. ;

— Damulyt,— pratarė,— ar, nieko 
man taip ir nepasakysi?

Damulė pakėlė galvą, pačiaumojo sa
vo skiausčiomis lūpomis ir paklausė:

— Kur piemenį dėsim?
— Čia tai iš tikrųjų, — pritarė jai 

Juoziokas.— Viską pasidalinom, o kaip
gi bus su piemeniu? Mano Damulytė ge
rai klausia: piemenį kur dėsim?

— Ne šito aš laukiau iš marčios,—nu
lenkė galvą senoji.

— Pasiimk sau, kad taip nori, nuolai
džiai pasakė Kazimieras Juoziokui. — 
Didžiojoj troboj gyveni, gaspadorius da
bar tu didelis, tai pravers tau piemuo.

— O tu nesišaipyk, ogi ir didelis gas
padorius,— ėmė pykti Juoziokas.

— Aš gi ir sakau.
(Bus daugiau)

Pasiges dienraščio la
biausiai tie, kurie neskaito 
kitataučių spaudos. Tie
siog gyvenimo ironija: kuo
met gyvenimas kasdien ver
čiasi kūliais ir reakcija iš
kilus pačiame čiukure, kad 
rodosi, mūsų triūsas dėl pa
žangaus judėjimo nuėjo 
veltui. Bet štai atėjo dien
raštis ir išsklaidė fašisti
nius rūkus; suramino ir 
dar daugiau nušvietė kelią, 
kuriuo žygiuoja milijoninės 
masės link naujo surėdy
mo. Skaudus momentas, 
bet nereikia nupulti dva
sioje, nes dienraštis atliko 
neišpasakytai didelę kelio
nę, apginkluodamas mus ži
nojimu, kur mes turime 
eiti.

DRAUGŲ NUOMONĖS
A. Kondraška. Kuomet aš 

dirbau prie Laisvės, tai 
maždaug žinau, kokia ten 
padėtis,—jis kalbėjo dviem 
atvejais. Jeigu Laisvė išei
tų du sykius, tai lėšų gal 
sumažėtu ant vieno trečda
lio. bet kur pasidės tie dar
bininkai, kurie per daug 
metų dirbo prie Laisvės? 
Leidžiant savaitraščiu, per
pus reikėtų sumažinti dar
bininkų skaičių.

M. Kazlauskas. Man ro
dosi, kad apie dienraščio 
tęsimą nėr'a nei kalbos. Ne

I

padarysime klaidos, jeigu 
Laisvė išeis savaitraščiu. 
Tuomet mes sustiprinsime 
Vilnį; kuriems permažai 
bus skaitymo, tie galės už
siprenumeruoti Vilnį. Ne
reikia pamiršti, jog Vilnies 
padėtis nėra daug geresnė 
už Laisvės; jos redakcinis 
štabas suiręs: Prūseika li
goninėj, o Andrulis tik na
mie būdamas rašo.

E. Niaurienė. Man rodo
si, į ką būtų panašu, iš 
dienraščio tik sykį j savai
tę, duokime progą... Laisvės 
štabas darys pagal geriau
sią savosupratimą.

J. Blažonis, lowellietis, 
kalbėjęs trimis atvejais. 
Kuomet Laisvė ėjo dienraš
čiu, mes dėjome visas pa
stangas, kad jis gyvuotų, 
mes dėsime ir ant toliau 
pastangas, kad jis eitų du 
sykius į savaitę. Vieną sy
kį tai per mažai, būtų nuo
bodu. Antra, kur dėsis tie 
darbininkai, kurie pasiliks 
be darbo?

S. Hanikis pastatė klausi
mą, koks bus ski rtumas 
tarp prenumeratos. Tačiau 
nieks į tai atsakyti negalė
jo-

J. Matulevičius. Kai bu
vo reikalas, tai mes iš sa
vaitinio pavertėme į dien
raštį, ir jis atliko savo par- 
gas. O dabar, kai atėjo ap

linkybės, tai ir vėl mes. jį 
paversime savaitraščiu. 
Kaslink neturėjimo ką 
skaityti, tai aš turiu prisi
pažinti, jog nesu perskaitęs 
nei pusės knygų, kurias 
mūsų spaustuvės atspaus
dino.

J. Ūsevičius. Mes už dyką 
čia kalbame. Kaip jie no
rės, taip ir padarys. Jie 
pirko namą mūs nesiklausę, 
ir jį pardavė mūs nesiklau
sę. Nesiskaitys ir su mūsų 
mintimis, kurias mes čia 
pareikšime.

Vietoj buvo padarytos 
pastabos, jog taip nėra. 
Kaip tik priešingai, net ir 
dabartiniu laiku redakcija 
ir administracija atsiklausė 
skaitytojų.

Rainardai, Galiniai, 
Kvietkauskai, J. Brockis, J. 
Sinkevičius pageidavo, kad 
Laisvė išeitų du sykius į 
savaitę.

Leidžiant balsavimu, kad 
Laisvė būtų leidžiama du 
sykiu per savaitę ar sykį, 
balsai pasidalino lygiai per 
pusę.

P. S. Nesistengiu kalbėto
jų žodžius atkartoti, o tik jų 
minčių branduolį paduoti. 
Taipgi manau, jog mes at
likome savo pareigas, ir nė
ra abejonės, kad mes ir to
liau atliksime. Būkime tik
ri, kad dabartinis Laisvės 
štabas pilnai mus painfor
muos apie pasaulio įvykius.

' Viskas, ką mes galime, 
tai palinkėti Laisvės šėri- 
ninkų suvažiavimui, kad jis 
išspręstų šį reikalą kuo ge
riausiai ir kad Laisvės per
sonalas gyvuotą, iki klasių 
kova bus laimėta!

Jaunutis

“LAISVĖS” ir “VILNIES” 
SUSITARIMO KLAUSIMU

Visa eilė “Laisvės” skai
tytojų jau pareiškė savo 
nuomones už retesnį “Lais
vės” išleidimą. Vieni siūlo 
du kartus, kiti tik vieną 
kartą leisti į savaitę. Tie, 
kurie kalba, kad eiti prie 
savaitinio laikraščio, mums 
rodosi, turi sveikus ir rim
tus argumentus. Ir kiek 
matyti, jie sudaro didžiumą 
dalyvaujančių diskusijose. 
Be to, jie kelia ir abiejų 
dienraščių — “Laisvės” ir 
“Vilnies” — suvienijimo 
klausimą. Bet nenurodo 
konkrečiai, kaip tokią vie
nybę reikia pravesti.

“Laisvės” skaitytojai, ku
rie yra jos skaitytojais nuo 
pat tos dienos, kai “Laisvė” 
yra dienraščiu, o kiti jos 
skaitytojais net nuo tos 
dienos, kai ji gimė, sunkiai 
skirsis su dienraščiu, jiems 
bus sunku. Bet kadangi 
kitos išeities nėra — reikia 
retinti išleidimą, tai keli 
jau net pareiškė, jei “Lais
vė” negalės būti dienraš
čiu, jie užsirašys “Vilnį”.

Mes pasiryžę vesti per 
“Vilnį” kampaniją, kad 
“Vilnies” skaitytojai, kurie 
neskaito “Laisvės“, užsipre
numeruotų “Laisvę” kaipo 
savaitraštį. Gi laisviečiai 
turėtų atsimokėti “Vilniai”, 
vesdami tokią pat kampa
niją už “Vilnies” dienraščio 
užprenumeravimą;

Mūsų nuomonė, kad 
“Laisvė” būtų savaitinis 
laikraštis. Kurie argumen
tuoja, kad du sykius į sa- 
vatę “Laisvė” eidama ge
riau pasitarnautų organiza
cijoms parengimų ir susi
rinkimų išgarsinimui, gal 
ir turi kiek tiesos. Bet ne
reikia užmiršti, kad “Vil
nis” būdama dienraščiu, 
nei kiek nemažiau galėtų 
patarnauti, jeigu organiza
cijos tik norės.

Iš tokio susitarimo, aiš
ku, būtų nauda abiems laik

raščiams. “Laisvė” savaiti
nis laikraštis gautų nema
žai skaitytojų vilniečių 
tarpe, “Vilnis” gautų nema
žai skaitytojų laisviečių tar
pe.

Apie abiejų laikraščių 
vienijimą su vežant abi 
spaustuves į vieną vietą, 
neturėtų būti nei kalbos. 
Pažangieji Amerikos lietu
viai dar pajėgiam lengvai 
išlaikyti dienraštį ir savait
raštį. Išlaikytume gal ir dar 
abu, dienraščius, jeigu ne 
tas kraustymasis į naują 
vietą “Laisvei”.

Taigi, stengkimės, kad 
dienraštis “Vilnis” pasi- 
skleistų rytinėse valstijose, 
o savaitraštis “Laisvė” vi- 
durvakarinėse. Tai vienin
telis kelias, mūsų nuomone, 
dar ilgam palaikymui dien
raščio ir savaitraščio. Mes 
juk negalim būti graboriai 
mūsų laikraščių, nes jiems 
lemta gyvuoti, kol mes gy
vensime, kol būsime gyvais.

“Laisvė” gimė savaitraš
čiu. Ir nėra jjokis dabar 
beviltiškumas grįžti jai 
būti savaitraščiu, kuomet 
dienraščiu būti sąlygos da
rosi nebepalankios.

Sušukim už ilgiausią iš
laikymą mūsų savaitraščio 
ir dienraščio!

Šitokių nuomonių ir šū
kių priėjome mes, aktyves
nieji “Vilnies” rėmėjai ir 
darbuotojai, įvykusiam mū
sų susirinkime Vilnies sve
tainėje sausio 14 d., specia
liai sušauktam šių klau
simų aptarimui.

J. Pauliukas

PAREIŠKIMAS LAISVĖS 
ATEITIES KLAUSIMU .
LLD 11 kuopa, Worces

ter, Mass., sausio 13 d mė
nesiniame savo susirinkime, 
visapusiai apdiskusavo 
Laisvės ateities klausimą ir 
jos likimą. Vienbalsiai pri
ėmėm šią rezoliuciją:

LLD 11 kp, turime už 
garbę pasisakyti, kad ne
mažai esame pasidarbavę 
laikraščių palaikyme ir 
trokštame turėti kuo ilgiau
siai bent vieną dienraštį, 
tad drįstame padaryti 
šiuos pasiūlymus: *

Kadangi Laisvės leidėjai, 
kaip P. Buknys, paskelbė 
Laisvės 259 num., kad Lais
vei prisieina kraustytis į 
naują vietą, tai nėra išro- 
kavimo naują vietą įsigyti 
dėl dienraščio, turės būti 
dusyk savaitinis. Ir kadan
gi, atsižvelgiant į esamą 
senosios kartos lietuvių 
mažėjimą, ir kadangi mes 
buvome per daugelį metų 
pripratę kuo veikiausiąi ži
nias gauti, tai yra turėti 
dienraštį, ir kadangi yra 
kitas pažangus dienraštis 
“Vilnis”, išeinantis Chicago, 
Ill., ir jo taip pat sunki pa
dėtis, dėl taip pat esamų 
aplinkybių—

Tai lai būna suvienyti ą- 
bu laikraščiai į vieną iš- 
leistuvę Chicagoje. Tai vie
nas galės būti tvirtas 
dienraštis, taip tai galėsi
me palaikyti gana ilgesnį 
laiką ir pasitarnausime vi
sai Amerikos pažangiajai 
visuomenei, kas Jieną at
nešdami pirmeiviškas ži
nias.

Mes suprantame, kad vi
sai netinka argumentuoti: 
kas galės persikelti gyven
ti į Chicagą iš esamo Lais
vės personalo. Jei bus no
ras ir principas vieną laik
raštį sudrūtinti “Vilnį”, tai 
ir galimybės bus.

Todėl, gerbiamieji suva
žiavimo dalyviai (Laisvės 
šėrininkai), nepadarykite 
klaidos, pradėdami savaiti
nę Laisvę ir naują vietą.

Nepakartokite panašios is
torijos, kaip kad buvo p ra-' 
dėta leisti mažytė Laisvė. 
Ir visvien maldauti aukų 
iš kolonijų, kuomet auko
tojai didžiumoje jau pensi- 
jonieriai.

Kokiu būdu suvienyti ? 
Būdus suvienijimui lengvai 
surasite, tik lai būna noras 
ir nutarimas suvienyti. 
Aukščiausia Prieglauda su 
LDS susivienijo, ir daug 
stambesnių įstaigų susivie
nija aplinkybių verčiami, 
taip ir čia: be bėdos pra
ves! te suvienijimą, turtą, 
reikalingas mašinas, darbi
ninkus, ir redaktorius, ir 
skaitytojus.

Pafeiškimo Komisija:
D. G. Juslus 
J. Skliutas .

LAIŠKUTIS
Gerb. Laisviečiai:

Aš sutinku su P. Bukniu. 
Sutinku, kad už tą pačią 
kainą Laisvė eitų savaitiniu 
ar du sykius savaitiniu. 
Nenorėčiau matyt, kad ne
būtu Laisvės. Nesutinku su 
suvienijimu.

Nors, kai pamisimi, ro
dos, turėtų būti vienas laik
raštis, ne tiek būtų išlaidų,
ypatingai, kada mūsų eilės 
retinasi. Bet visvien daug 
skaitytojų pasiretintų, ypa
tingai kada rytuose nebūtų 
laikraščio.

Mes per kiek laiko turė
jome abudu, ir rėmėm. abu 
vienodai, bet gyvenimo ap
linkybėm pasikeitus, pasili
kom ant toliau Laisvę,’neš'

ėmėme ją beveik nuo pat 
pradžios.

Ne visi žmonės vienodai 
skaito. Vieniems patinka 
romansai, kitiems kas kita. 
Vieniems patinka vienokia 
tema, kitiems kitokia. Kaip 
suvažiavimas sutiks,/taip ir 
aš sutiksiu. Bet norėčiau 
matyti, kad Laisvė ir ant 
toliau gyvuotų.
Su geriausiais linkėjimais,

Anna Kazilonis, ' r 
Cleveland, Ohio.
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Daug draugų išsireiškė 
savo; nuomones kaslink 
Laisvės: leisti du sykiu į 
savaitę, ; ar suvienyti su 
Vilnimi.

Mano nuomone, suvienyti 
su Vilnimi dar nėra reika
lo. Suvienijus su Vilnimi, 
mes paliktume .skaitytojus 
lytinėse valstijose be pa
žangaus laikraščio. Mes ži
nome, kad New Yorko ir 
Bostono srityse yra nemaža 
lietuviais apgyventų vietų.

Mano supratimu, leiski
me Laisvę du sykius į sa
vaitę po šešis puslapius. į

B. Kirstukas 
Cleveland, Ohio

Gerbiami laisviečiai:
Aš siūlau, kad Laisvę leis

tumėte ne du kartu į savai
tę, o f ris kartus, antradie
ni, ketvĮrtądienį ir šešta
dieni. Reiškią, ’ kas antrą 
diėną?vTM^m^-įtarimas.

' ? ..ypĮiilh^phia, Pa.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1,50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 820, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Žmogus ir Mašina i
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margoris. Knyga .
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

3 pusi. Laisve (Liberty) Penktad., sausio (Jan.) 24, 1958;

T

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas. ' Kas to posakio laikosi, 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių koyotojų už neprikišu* 
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mtzara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi bUti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.
KAINA $5.50.

Laisvė <
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

/
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Scranton, Pa.
PAVYZDINGA TVARKA

Prieš dvidešimt ketverius 
metus demokratai turėjo 
gerą primetimą ir savo ar
gumentą prieš republiko- 
nus, ,kad pastarieji valdė ne 
tik mūsų miestą, bet ir 
Lackawanna apskriti per 
virš trisdešimt metų. Betgi 

K dabar demokratai jau dvi
dešimt ketveri metai, kai 
sėdi apskrities valdžios suo
luose ir visai nesirengia 
kraustytis laukan. Kitaip 
sakant, išeina šitaip: ans 
negeras tik todėl, kad ne aš 
jo vietoj sėdžiu.

Prieš kelerius metus se
natims komitetas tyrinėjo 
raketerizmą mūsų mieste, 
net ir patį apskrities pro
kurorą, demokratą. Bet ra
ketas kaip ėjo, taip ir teb
eina, tik ne taip viešai. 
Gemblerių lizdai veikia po 
priedanga kokios nors biz
nio užeigėlės. Na, ir žino
ma, kad nei prokuroras nei 
policijos galvos to “nema
to,” nors tai gali rastis jų 
panosėj. Vienok geriausias 
pavyzdys pasirodė tų ponų 
geros tvarkos tai kalėdinių 
švenčių tarpe.

Keli kaliniai, nuteisti ka
lėti po keliolika metų, pasi
darė raktus, kad galėtų iš
eiti iš kalėjimo ir vėl su
grįžti, kaip į kokį viešbutį. 
Ir ne tik kad jie išeidavo 
pasidairyti, kas dedasi už 
kalėjimo sienų, bet atlikinė
jo ir vagystes. Prie to, juk 
jiems kalėjime buvo nuobo
du, tai jie parsigabeno ir 
TV priimtuvą, kad nereikė
tų nuobodžiauti, o kada ta
sai jų TV sugedo ir reikėjo 
gauti pataisymui tam tik
ras dalis, tai, žinoma, su
rado išeitį visai lengvai: iš- i 
ėję pro užpakalines kalėji
mo duris ir vartus, apiplėšė 
TV taisymo vietą ir, pasi
rinkę jiems reikalingas da
lis, sugrįžę į savo “viešbu
tį,” pasitaisė ir sau ramiai 
džiaugėsi, matydami, kas 
dedasi pasauly. Bet visgi 
taip ilgai negalėjo tęstis, 
kas nors turėjo atsitikti ir 
viską niekais paversti. Da
bai' prokuroras turi daug 
darbo, kad tą viską ištyri
nėti prieš visuomenės akis 
ir pats save gražiai nusi
plauti kaip geras įstatymų 
saugotojas, kad uždėti dar 
po keliolika metelių tiems 
nabagams, kurie nenorėjo 
perdaug - kalėjime nuobo
džiauti.

Vienok, nepaisant, kaip 
dabar ponai demokratai ne- 
siteisintų, bet p a s i r o d ė, 
kad ir jie nė kiek negeres- 
ni už jų pirmtakūnus re- 
publikonus. Supuvimas po
litikieriuose, nepaisant ko
kių plunksnų jie bebūtų, 
per briaunas verčiasi. Bet 
tai amerikoniška, demokra- 

• tij, ir taip jau turi būti.
De/mokratas

Worcester, Mass.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Broliškos Draugijos metinio 
banketo rengimo 'komisija 
turėjo savo susirinkimą, kad 
išdirbti planus kaip prisiruoš
ti kuogeriausiai prie šio ba
liaus, kad padaryt įvairesniu 
negu kada buvo, šeimininkes 
ir šeimininkai nutarė uoliai 
juostis, kad pagaminti ska
niausių vaišių pakankamai vi
siems svečiams. Taipgi ir pro
gramos komisija stengiasi su
kviesti geriausias meno spė
kas.

Dainuos pirmą kart Janice 
Aukštučiutė-IIagberg ir Ka
tarina Geruliūtė-Meyers. Bus 
proga visiems dalyviams jas 
išgirsti. Dainuos anais laikais 
pagarsėjusi dainininkė Mari
jona Paruliūtė-O’Toole. Jom 
akompanuos Marijona 'Jab- 
lonskaitė-Meškienė. Dainuos 
visiems gerai žinomi Aido 
Choro duetistai Ona Dirvelie- 
nė ir Jonas Sabaliauskas, 
ūiem akompanuos Helen Ja- 
nulytė-Smith ir Jonas Dirve- 
lis, Aido Choro 'mokytojas.

Komisija kviečia visus da
lyvauti.

Pramoga įvyks sausio 25 
d., 6 v. v., 29 Endicott St.

Komisijos narė
Agota J. Motiejaitis

Lawrence, Mass.
Sausio 12 d. įvyko LDS 

kuopos susirinkimas. Jis buvo 
skaitlingas nariais, kurie pa- 
simokėjo duokles. Kuopos 
valdybon išrinkti: S. Pen- 
kauskas — pirmininkas, A. 
Kavaliauskas — vice - pirm., 
M. Melvidienė — finansų 
rast., L. šupetrienė —■ prot. 
sekretorė, J. Melvdas — iždi
ninkas. Kasos globėjai: A. 
Kavaliauskas, J. šlei vien ė. 
Maršalka — B. Chulada. li
gonių apiekūnai: J. Zinkienė 
ir Ig. Chulada. Nariai dar vi
si sveiki. Linksma, kad neser
ga. Taj ir būkite sveiki!

LLD 37 kuopa turėjo gerą 
susirinkimą, skaitlingą. Ra
portai geri, ypač finansų sek
retoriaus. Išdalintos nariams 
knygos. Knygų clar trūko, 
neužtenkamai prisiųsta. Na
riai, imda'mi knygas,į pasimo
kė j o duokles už 1958 metus. 
Kuopos valdyba pasiliko ta 
pati.

Buvo susirgęs drg. V. Kra- 
likauskas. Lovoje išgulėjo dvi 
savaites. Dabar ‘jau pasveiko. 
Tai ir linksma. Buvo susirgęs 
ir drg. B. Chulada. Jis irgi 
pasveiko 1

Boilerių išdirbystės dirbtu
vės, kuri randasi MerimacK 
gatvėje, darbininkai sustrei
kavo. Samdytojai panorėjo 
sumažinti algas $15 savaitei. 
Linkiu darbinnkams streiką 
laimėti •

Brockton, Mass.
Netikėta mirtis atėmė gy

vybę jaunam lietuviui Edwin 
G. V asui (Vasiliauskui), 29 
metų amž. Jo mergina 21 m., 
Catharine Hall, išliko gyva. 
Jis buvo Bridgewaterio Lietu
vių Darbininkų Kooperatyvo 
gamybos manadžeris. Jo mer
gina ten dirbo ofise.

Sausio 5 d. jiedu išvažiavo 
į vasarnamį, Westport, Mass, 
žadėjo sugrįžti 10 y.v. Tą 
dieną buvo labai šalta, ypač 
prie marių. Matomai, jiedu 
nutarė nueiti į brolio Alfredo 
Vasel cottage ir ten sušilti. 
Užkūrus anglinį pečių, susi
darė anglies mirtinų dujų. 
Edwin Vasel apsvaigo. Ėjo 
prie durų ir ten nuvirto.

Merginos tėvai gyvena 
Bridgewater, Mass. Nesu
laukdami dukters grįžtant 
paskirtu laiku šaukė per tele
foną velionio brolį Alfredą, 
Brockton, Mass. Klausė, ar jų 
čionai nėra. Atsakė, dar nėra. 
Liepė nesirūpinti.

Palaukęs 'geroką laiką, 
brolis važiavo jų ieškoti, i 
Kuomet nuvažiavo, negalėjo ! 
cottage durų atidaryti, nes 
Edwin ten nuvirtęs gulėjo. 
Spėka duris atidarė. Rado 
pas jį mažai gyvybės. Jo mer
gina buvo ant kaučiaus. Jis, 
nieko nelaukęs, pasistoro.jo 
pirmutinę pagalbu. Nuvežti 
į artimiausią New Bedford, 
Mass., Hospital į. Edwin ten 
mirė, o Catharine Hall atgai
vino. Ji išliko gyva.

Tokios buvo pavojingos du
jos (gas), kad, kai rado si
dabrinius pinigus, jie buvo 
pageltę.

Velionis buvo baigęs Brock
ton High School ir North 
Eastern university 1953 m. su 
Bachelor of Businesss Admi
nistration laipsniu. ' Koopera
tyve išdirbo arti trejų metų. 
Su-visais gerai sugyveno.

Išgirdę jo nelaimę visi ap
gailestavo.

Paliko nuliūdime savo mer
giną, taipgi motiną ir brolį 
Alfredą su žmona.

Kapinėse kalbą pasakė T.. 
Mandrius. Laidotuvių, i direk
torius buvo Yakavonis. Laido
tuvių dalyviai buvo užprašy
ti sugrįžti į namus ant pietų, 
bet kad lydėtojų 'buvo labai 
daug, nenorėdami apsunkin
ti namiškius, mažai kas daly
vavo — daugiau tik giminės.

šermeninėj buvo daug lan
kytojų ir gražių gėlių.

Geo. Shimaitis

New Wto^jgMillnlos ■
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SERGA
Charles Pužauskas, gyve

nąs 80-31 90 Rd., Woodha
ven, N. Y., tūlą laiką namuo
se sirginėjo, bet dabar pasi
davė į Kew ’Garden Hospital.

Jis yra nuolatinis dienraš
čio Laisvės skaitytojas. Linki
me jam greitai pasveikti.

"Karalius’ automobiliu 
prasikaltėliu tarpe

Spauda plačiai rašė, kad 
New Yorko miestas susilaukė 
dar vieno “karaliaus”. Tai 
žmogus, kuris tiek daug atli
ko važiuotės įstatymų laužy
mų, kad tikrai vertas to titu
lo.

Tai yra J. Philip Cahill, 54 
metų amžiaus, užsiimąs namų 
pirkimo ir dardavimo bizniu. 
Praeityje buvęs kariniame or- 
iaivyne pulkininkas. Jis yra 
atlikęs 131 važiuotės reika
luose prasikaltimą, tai yra, 
pravažiavęs raudonas šviesas, 
nesustojęs, kur 'reikia, dau
giausiai nevietoje pastatęs au
tomobilių, kelis kartus net ša
ligatvyje.

Teisėjas John Murtagh pa
reiškė, kad tai žmogus dau
giausiai atlikęs prasikaltimų 
važiuotės sintyje, tikras “ka
ralius”. Už kiekvieną jo pra
sikaltimą ir laiku nepasimo- 
kėjimą baudos nuteistas pasi- 
mokėti dabar po $50, bendrai • 
už visus prasikaltimus $6,550. j 

Nubaustasis nepatenkintas. 
Sako, kad jis ieškos’“teisių”.

Amsterdamas, Hollandija. 
— Karaliene Juliana pasi
tiko 1,000 hollandiečių grį
žusių iš Indonezijos.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves* naudai.

Pažinkime savo miestą- Jūry smakas prarijo
New Yorką

APIE LAISVĖS STOVYLĄ— 
STATUE of LIBERTY

Nėra abejonės, kad kiekvie
nas New Yorko gyventojas 
jau matė Aukštutinėje Už
lajoje, nuo Battery Park už
matomą aukštą stovy lą — 
Statue of Liberty. Bet labai 
nedaugelis buvo arti prie jos, 
o dar mažiau žino jos istoriją.

Laisvės stovy! a yra ant 
Bedloe salaitės, kuri užima 
12 akrų plotą.

Tai Prancūzų dovana

Ar žinote, kad Laisvės sto- 
vylą amerikiečiams padova
nojo Francūzijos gyventojai, 
kaipo draugiškumo ženklą.

Prancūzas skulptorius Bar
tholdi, po to, kai Prūsija 1370 
-1871 metais ’ sumušė Francū- 
ziją, atvyko 'į A m e r i k ą. 
čia jam gimė mintis pastatyti 
Amerikoje Laisvės statulą. Jis 
sugrįžo į Prancūziją, ten pra
dėjo organizuoti komitetus, 
kurių susiorganizavo 1 8 o 
skirtinguose miestuose rinkti 
aukas pagaminimui statulos. 
Aukų buvo surinkta apie 
$250,000. .

1874 metais Bartholdi pra
dėjo darbą pagaminimui sta
tulos. Amerika pasiūlymą pri
ėmė. 1878 metais Paryžiuje, 
Pasaulinėje parodoje, jau bu
vo statulos galva išstatyta. 
1884 metais statula buvo 
baigta gaminti. Jungtinių 
Valstijų Kongresas nutarė, 
kad ji būtų pastatyta ant 
Bedloe salos.

1884 m.rugpiūčio 5 dieną, 
kanuolė'ms šaudant, ant Bed
loe salos buvo padėtas statu
lai pedestalis (pamatas), ku
rio pagaminimas atsiėjo apie 
$280,000.

Statula buvo pagaminta at
skirai iš daug dalių. Laivas ją 
atgabeno. 1886 motų liepos
12 dieną buvo pirmasis jungi
mo sriubas įkaltas. Tada pra
sidėjo jos sudėjimas į daiktą.

Kaip didele Laisvės statula
štai faktai. Laisvės statula 

sveria 450,000 svarų arba 225 
tonas. Vien vario sunaudota 
200,000 svarų. Nuo žemės iki 
pedestalio viršaus yra 167 
laiptai. Pačioje statuloje nuo 
apačios iki galvos yra 168 
laiptai. Rankoje, kuri laiko 
iškėlus švyturį, yra 54 laiptai. 
Virš galvos yra kaip ir vaini
kas — observatorija, kur gali 
sutilpti iki 40 žmonių. Dabar
tiniu laiku į ranką jau vizito- 
lių, neleidžia. Jie gali užlipti 
į observatoriją galvos viršuje.

Nuo statulos apačios, tai 
> ra, pedestalio viršaus iki- 
lankoje laikomo švyturio yra 
151 pėda. Rankos ilgis 111 
pėdų. Piršto 16 pėdų, o nago
13 colių. Galva nuo smakro 
iki viršaus ■— 17 pėdų. Nosis 
turi 4 pėdas.

Tai keletas žymiausių fak
tų apie Laisvės Statulą.

Iš Francūzijos statulą vežė 
laivas “Isere”. Statula buvo 
sukrauta į 214 atskirų dėžių. 
Laivas atplaukė’į New Yorką 
1885 m. birželio mėnesį. Sta
tulos pagaminimas, padary
mas iš marmoro pedestalio, 
jos atvežimas į Ameriką, su
dėjimas į daiktą atsiėjo virš 
$600,000.

Long Island Sound užlajo
je plaukė du laiveliai ir jau 
artėjo miesto link, artyn taip 
vadinamos East upės. Ir stai
giai vienas laivelis, apie 40 
pėdų ilgio, su trimis žmonė
mis, dingo nuo vandens pa
viršiaus.

Jau kelios dienos jo ieško 
ir negali surasti. Visi mūsų/ 
specialistai negali tos misteri
jos išaiškinti. Senuose laikuo
se būtų manę, kad kokis jūri
nis “smakas” prarijo. Bet da
bar jau žinoma, kad tokių 
sutvėrimų nėra.

Kiek išpirko SSSR 
žmones laikrodžių

Maskva. — 1957 metais 
Tarybų Sąjungoje buvo 
pagaminta daug daugiau 
•laikrodžių, radijo ir televi
zijos priimtuvų. 11957 me
tais tarybiniai piliečiai pir
kosi 21,000,000- laikrodžių ii> 
laikrodėlių.

REAL ESTATE

Astoria, N. Y. 2 šeimų mūrinis 
namas, 2?2 ir 4’/2 kambario, 6 m. 
senumo. Viskas moderniška, aliejaus 
šiluma, garadžius, misinginiai vamz
džiai. Tuoj užimami. $19,250. Geno
vese Realty, 37-20 Astoria Blvd., 
L.I.C. RAvenswood. 8- 1120. (17-23)

MACHINERY & EQUIPMENT

Venetian blind machinery, paint
ing machine, sander, Acme carton 
stitcher, 3-1 machine, alum. t Slat 
cutter, wood cutting saw, paint 
cabinet. Owner retiring. A-l 
condition, find buy. 1801--1st Ave,,, 
N.Y. EN. 9-0064. (16-19)
*..................................... . ........................   ■ ■ --- ----------- ■. - ■----------— i "1

Business Opportunity

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Jie skundžiasi, kad 
“varžo laisvę”

Brooklyne, ‘ Nestor Social

Jersey City, N. J. Mėsinyčial 
krautuvė išnuomavimui. P linkį 
Įrengta. Heights Section. įsteigta 
virš 15 m. Daug lentynų tavoruL 
Tinkama kaimynystė, renda žema. 
Geras lease, privatiškas savininkas.

Hartford. Conn.
Mūsų naujienos

LDS 79 kuopa rengia pasi
linksminimo vakarą — žais
mes, sekmadienį, vasario 2 d., 
157 Hungerford St. Pradžia 
S vai. popiet. Kviečiame visus 
narius ir pašalinius atsilanky
ti. Įžanga tik $1.00 Visi kuo
pos nariai turėtų dalyvauti. 
Tikimės turėti gerą parengi
mą, ir galėsime linksmai laiką 
praleist. Prašome narius atsi
vesti į šį parengimą draugus 
ir pažįstamus.
LDS 79 kuopos susirinkimas

Vasario 6 d. įvyks LDS 79 
kuopos svarbus susirinkimas. 
Turėsime nominuoti kandida
tus į LDS Centro Valdybą. 
Taipgi 1 dar reikia išrinkti 
daugiau narių į kuopos valdy- 
bą. v

Blogai, kad daug narių ne-

Pusėtinai daug sniego turė
jome. Gatves tai nuvalė, bet 
šaligatviai užversti sniegu, 
šeši darbininkai eidami net 
susižeidė. Tik palei bažnyčias 
šaligatviai nuvalyti.

Mirė ir palaidotas B. Chur- 
lionis, laidotuvių direktorius. 
Jis buvo 75 metų ’ amžiaus. 
Kilęs iš Ricielių kaimo, Lietu
voje. Nuliūdime paliko duk
terį, žentą ir anūkų. Užuojau
ta šeimai ir giminėms, o Jam 
pačiam — amžinai ilsėtis. 
Dabar mirusiojo biznį perėmė 
duktė su vyrif Albinu Juzoku. 
Abudu yra laisniuoti laidoji
mo direktoriai.

Jei pavėlins laikas, tai gal 
teks nuvykti į Laisvės šėrinin- 
kų suvažiavimą'. Jis bus svar
bus. S. Penkauskas

silanko į susirinkimus. Jeigu 
visi taip darytume, tai nega
lėtume nei- savo kuopos palai
kyti, nebūtų nei kam rūpintis 
susirgusiais nariais, prižiūrė
ti, kad jie gautų pašalpas. 
Tokiu būdu pradėkime šiuos 
metus, kaip amerikonai sako, 
gerai. Lankykimės. į susirinki
mus. Nereikia atidėti viską 
ant kitų. Pirmininkas A. K.

Toronto, Canada
Morkiai pagerbti su auksiniu 

jubiliejumi

Draugų Antano ir Viktori
jos Morkių vaikų ir jų šeimų 
bendromis pastangomis Lietu
vių salėj buvo suruoštas dide
lis banketas pagerbimui jų su 
auksiniu jubiliejum. Reiškia, 
Antanas ir Viktorija Morkiai 
susilaukė 50 metų vedybinės 
sukakties.

S. Poškus, Morkių dukters 
Anės vyras, trumpai perstatė 
susirinkusiems j u b i liantus, 
pažymėdamas, kad Antanas 
ir Viktorija Morkiai užaugi
no ir gražiai išauklėjo gražią 
šeimyną: keturis sūnus ir tris 
dukteris; kad jie visuomet rū
pinosi ir dabar tebesirūpina 
savo vaikų 'gerove ir laime. 
Susirinkusieji sudainavo “Il
giausių metų” ir apdovanojo 
gražiomis dovanomis. Taipgi 
solistė Helen Degutienė, ku
ri kartais pakviečiama dai
nuoti ant radio, padainavo 
kelias angliškas ir lietuviškas 
dainas, pritaikytas įvykiui. Po 
to sekė vaišės ir pasilinksmi
nimas.

Kalbant apie A. ir V. Mor- 
kiusjų jubiliejaus proga ne
užtenka pasakyti, kad jie iš
augino gražią šeimą ir gražiai 
išauklėjo. Morkių vardas yra 
tampriai susirišęs su Kanados 
lietuvių visuomenės istorija, 
o ypatingai su Toronto. Drau
gas A. Morkis per keletą de- 
sėtkų metų buvo vienas Jš ak
tyviųjų visuomeninių veikėjų. 
Jis buvo ir organizacijų, bnda- 
votojas, ir prakalbininkas, ir

J. ir A. Šilkai, iš Weath- 
ersfield, Conn., gavo savo 
giminaitės laišką iš Palan
gos. Čia telpa kai kurie 
pasisakymai:

1957. XII. 16 
Palanga

Besiklausydamas 
lakštingalos dainų,

Nugrimzdo pilnatis 
gelmėn Šventosios.

Ir lieknas beržas 
tarp pušų senų

Pakrantėje nustojo 
graudžiai ošęs!

Mano brangi
Dėdiene jr Dėde!

Dar taip neseniai mėly
nos ir puikios žibutės kai
šiojo savo mėlynas galvu
tes ir žvelgė į pavasario 
saulę, vėliau išdidūs alyvų 
žiedai užbūrė visus ir sun- 
kios rugių varpos linko

spaudos tvirtintojas. Ypatin
gai jis daug veikė Sūnų i 
Dukterų Draugijoje kaip pir
mininkas, kaip vajininkas, 
kaip korespondentas. ' Aišku, 
kada vyras aktyviai .dalyvavo 
visuomeniniame judėjime, tai 
motinai teiko ta sunkioji našta 
auginti vaikus ir auklėti juos. 
Ir ji tai puikiausiai atliko.

Toronto ir apylinkės lietu
viai, prisidėdami prie šio ju
biliejaus atžymėjimo, aiškiai 
parodė, kaip jie įvertina A. ir 
V. Morkių pasiaukojimą visų 
tikslui. Jie nuoširdžiai linkėjo, 
jiems ilgiausių metų.

A. ir V. Morkiai yra vieni iš 
pirmesnių jų ateivių. Jiems te
ko pergyventi Kanadoje du 
karus ir visus imigrantų sun
kumus. Bęt visi vargai liko 
i žpakalyje. Dabar jie, 1 turė
dami gražią šeimą, gerai įsi
kūrusią, jaučiasi, laimingi, nes 
jų sunkus darbas ir rūpestis 
davė gerus vaisius.

Reporteris

prieš vasaros kaitrą, pievo
se mirgėjo įvairiaspalvės 
gėlės. Šiandien viskas iš
nyko, nebėra tos puikios 
auksinės vasaros, visa žemė 
pasipuošusi baltai. Nebėra 
to mūsų Palangos kurorto 
grožio, kuris būva vasarą. 
Keliolika tūkstančių žmo
nių aplanko tą tolimą, bet 
mielą kampelį, kurio grožiu 
neatsidžiaugią žmonės ir 
metai iš metų vis daugėja 
poilsiautojų skaičius.

Praėjusią vasarą teko su
laukti daug svečių iš Kana
dos, Uragvajaus ir kt. Te
ko su jais pabuvoti, net su 
kitais pašokti vasaros kavi
nėje, pasidalinti bendra 
kalba, išgirsti brangų lietu
višką žodį, atvežtą iš tokio 
tolimo tolimo krašto. Ta
čiau būtų labai smagu, kad 
tarp tų žmonių būtų galima 
pamatyti jūsų veidus, o tai 
aš manau nėra taip sunku 
jums. Pas mus.galite atva
žiuoti į Lietuvą, aplankytu
me t mūsų gražųjį kurortą, 
pamatytumėt, kaip pas mus 
puiku ir gražu, kokia graži 
ta mažutė Lietuvos žeme. 
Kokie geri ir nuoširdūs lie
tuviai, ^aip gražiai ir 
džiaugsmingai mes sutinka
me tokius tolimus svečius, 
kurie nepamiršta aplankyti 
mūsų.

Brangi Dėdiene ir Dėde, 
jums niekada neteko ma
tyti mūsų ir jūs neįsivaiz
duojate, kaip mes atrodom. 
Būkite malonūs ir nepasi- 
didžiuokite aplankyti mūsų. 
Jums tos galimybės yra, 
nes sekančią vasarą bus už
kviestos visos demokrati
nės šalys į mūsų mylimą 
kurortą. Būtinai užsirašy
kite į tą ekskursiją ir ap-' 
lankykite mus.

Aldona

Club patalpoje, policija areš
tavo 64-is ten buvusius pilie
čius. Sako, kad jau pirma nu
žiūrėjo, jog ten susirenka ir 
lošia iš pinigų kauliukais 
(dice)

Pas suimtus padarė kratą 
ir bendrai jie visi turėjo 
$14,400. žinoma, suimtieji sa
ko, kad policijos ir slaptųjų 
detektyvų žingsnis yra netei
singas — neduoda žmonėms 
laisvai į klubą susirinkti.

Belgradas. — Bus laiko
ma Jugoslavijos ir Austri
jos atstovų konferencija' 
dėl pagerinimo 'santykių 
tarpe abiejų šalių.

OL. 9-8319.
(1517).

MATTHEW Ai;
BUYUS ii

J; (BUYAUSKAS) ;;

:: laidotuvių i;
t DIREKTORIUS ii• • « •:: ::
‘ • Newark 5, N.J. • •
:: MArket 2-S172

i; 426 Lafayette St. ;;

LAISVĖS
METINIS

BANKETAS
Sausio 26 January

■ <

PRASIDĖS
6 V. VAKARE ' •

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

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

VAKARIENĖS BILIETAS $3.
Prašome iš anksto įsigyti bilietą.

4 pusi. Laiiv« (Liberty) Penktad., sausio (Jan.) 24, 1958
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