
LAISVE—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

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

Pavienio egzempl. kaina 5 centai
..=#

LAISVE—LIBERTY. ''

The Only Lithuanian daily ta 
Eastern States

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

Telephone Virginia 9-1821
PRICE 5c A COPY

: " ..

No. 18 Richmond Hill 19, N. Y., šeštadienis, sausio (Jan.) 25, 1958 METAI 47-ti

KRISLAI
Rytoj!
Visuomenes balsas.
Trečioji jėga.
Kodėl nesiliauja?
Pradžia, nors maža.

Rašo A. Bimba

Rytoj, sekmadieni, tars sa
vo žodi Laisvės akcininkai. 
Tai bus visos Amerikos lietu
viu pažangiosios visuomenės 
balsas.

4 Laisvę leidžia tūkstančiai 
(i/ntbo žmonių. Laisvė visuo
met buvo darbo žmonių laik
raštis. Tokiu ji ir pasiliks.

Aiškiai susikristalizavusios 
j ra dvi nuomonės. Vieni no
rėtų matyti Laisvę savaitraš
čiu, o kiti, kad jinai išeidinė
tų du kaltus savaitėje.

Galimas daiktas, kad dau
giau nuomonių pasireikš pa
čiame suvažiavime.

Kas belieka pasakyti da
bar, suvažiavimo išvakarėse ? 
Labai mažai.

Telieka paraginti arba pa
kviesti, kad visi Laisvės bend
rovės akcininkai, kuriems ga
lima pasiekti Richmond Hill 
ir Kultūrini Centrą, i suvažia
vimą atvyktų ir asmeniškai 
išreikštų savo nuomonę. Tai 
svarbu.’

Viskas rodo, kad Tito, Neh
ru ir Sukamo galvoja apie 
suorganizavimą “trečios i o s 
lėgos”.

Neitrališkosios šalys, kurios 
nėra aktyviškai Įsitraukusios 
nei į NATO, nei Į Varšuvos 
paktą, negali būti labai efek
tingos, kiekviena eidama sa
vo keliu ir svyruodama tarpe 
Rytų ir Vakarų.

Bet, iš kitos pusės, gimtų 
trečias valstybių . blokas ir 
pasaulio padalinimą dar pa
didintų. Ką tada Jungtinės 
Tautos beveiktų ?

Kasdien, be paliovos ir be 
pertraukos. smetonin i n k ų, 
klerikalų Jr menševikų spau
doje liejasi melai, išmislai ir 
prasimanymai apie Lietuvą.

Kartais aš pagalvoju: Juk 
Draugo, Naujienų, Darbinin
ko, Vienybės, Dirvos ir Kelei
vio skaitytojai jau taip nu
statyti, jau taip u f gr ūdyti 
prieš Tarybų Lietuvą, jog ne
bereikėtų juos toliau ir dau

giau prieš ja kiršinti.
Bet gal tiktai taip mums 

atrodo? Gal šių laikraščių re
daktoriai geriau pažįsta savo 
skaitytojus?

Gal jie žino, kad jų propa
ganda nepajėgė amžinai su 
gadinti jų skaitytojų lietuviš-

* ką sąžinę? Liausis melus tr 
nesąmones apie Lietuvą jiems 
brukę, ir jie vėl užsidegs mei
le savo' gimtinei Lietuvai. Vėl 
jie norės su ja susisiekti, su 
ja susikalbėti, iš jos lietuviš
kos stiprybės pasisemti ir jai 
padėti jos kelyje i nau ją ir 
šviesią ateitį!

Visaip gali būti. Vienas da
lykas aiškus: šimučiai, Gri
gaičiai, Prunskiai, Tysliavos, 
Ilasteniai ir Strazdai nepasi-' 
tiki savo skaitytojais.

Gerai, 'kad Amerika ir Ta
rybų Sąjunga susitarė pasi
keisti filmais. Nors tai, kol 
kas, labai mažytė, bet vis tiek 
yrd kultūrinio bendradarbia- 

j^vimo pradžia.
Kas liečia mus, tai mes gal-

vą_ guldome už kiekvieną žy
gį, kuris kaip nors prisideda 1 metų

Venezuela tvarkosi 
po sukilimo bangu

Amerikos prekyba
1957 m. buvo gera

Karakas. — Mūšiuose 
prieš diktatoriaus Jimenez 

I gaujas buvo virš 300 žmo- 
i niu užmušta ir tūkstančiai 
sužeista. Diktatoriaus ša
lininkai, ypatingai polici
ja, kuri tiek daug žmonėms 
įkirejo, labai priešinosi. *

Dabar valstybės vairas 
perėjo i septynių asmenų 
rankas. Sudaryta laikinoji 
Taryba (Junta), į kurią į- 
eina penki karininkai ir du 
civiliniai piliečiai. Tarybos 
prezidento pareigas eina 
karinio laivyno komandie- 
rius adm. W. Larrazabal. 
Taryboje penki karininkai,

Anglu laiborisfai 
tęsia kovą už taiką

Londonas. — Anglijoje 
liaudies nusistatymas už 
taiką tvirtėja. Jungtinių 
Valstijų Valstybės sekre
toriaus Dulleso sakyta kal
ba Spaudos Klube Washing
tone parodė, kad jis nori 
atitolinti valstybų vadų 
konferenciją.

Anglijos parlamente eina 
diskusijos. Darbiečiai iškėlė 
apkaltinimus, kad dabarti
nė Anglijos konservatorių 
valdžia nesilaiko atitinka
mos Anglijos žmonių ge
rovei kelti politikos, bet 
seka Dulleso politiką.

Antra, darbiečiai kaltina,

Mirė kongr. Smithas
Washingtonas. — Stai

ga nuo širdies smūgio mirė 
kongresmanas Lawrence H. 
Smith iš Wisconsino valsti
jos, republikonas. Jis buvo 
gimęs 1892 metais. Politi
niai buvo reakcinis žmogus. 
Dabar reikalavo nutraukti 
diplomatinius ryšius su Ta
rybų Sąjunga. Savo laiku 
buvęs Amerikos Legiono 
viršininkas. Tai jau ket
virtas Kongreso narys mi
rė nuo atsidarymo Kongre
so, kuris įvyko sausio 7 d.

prie šių šalių bendradarbiavi
mo.

Kiek mums nepatinka gink-, 
lavimosi lenktynės, tiek 
mums džiugu, kai pasirodo 
kad ir labai silpnučiai susi
kalbėjimo ženklai.

Amerikos žmonės gali 
daug duoti Tarybų Sąjungos 
žmonėms. Tarybų Sąjungos 
žmonės gali daug duoti Ame
rikos žmonėms.

Džiugu, kad apie tai pra
deda rimtai pagalvoti ir mū
sų ponai Washingtone.

Paleidimas, lišteisin imas 
septynių Hawajaus Ir ketu
rių Kalifornijos komunistų 
vadų; yra didelis laimėjimas. 
Apie tai negali būti jokios 
abejonės.

* Į Lietuvių Lit e r a t O r o s 
Draugijos narius: Mokėkite 
narines duokles. Neatidėlioki
te. Nelaukite nei vasaros, nei 

pabaigos!

kurie vadovavo sukilimui, 
ir du nariai iš “Patrijotinės 
Vienybės”, kurią sudarė 
revoliucijos pradžioje trys 
didžiosios partijos.

Karakas mieste virš 100 
policininkų ilgai priešinosi. 
Kad armijos daliniai juos iš 
kanuolių nesušaudytų, jie 
buvo su savimi susivarę 
virš 300 politinių kalinių, 
kaipo priedangą. Bet vėliau 
policininkai pasidavė.

Po diktatoriaus nuverti
mo, liaudis džiaugiasi. Bet 
yra ženklų, kad Venezue- 
loje gali vėl iškilti naujas 
diktatorius.

kad atsisakymas nuo Tary
bų Sąjungos siūlymų laiky
ti Vakarų ir Rytų valsty
bių vadų konferenciją, ne
turi pagrindo. Sovietų siū
lymai mažinti apsiginkla
vimą, uždrausti atominius 
ginklus, ištraukti ginkluo
tas jėgas iš Centralinės 
Europos, yra praktiški 
taikos palaikymui.

Auga nusistatymas ir už 
įmonių nacionalizaciją. 
Anglies kasyklos, kurios 
buvo nacionalizuotos. 1946 
metais, daug daugiau duoda 
produkcijos, negu joms e- 
sant privatinėse rankose.

Vakarų vokiečiai jau 
suskilo dėl taikos

Bonna. —Vakarinėje Vo
kietijoje eina susiskaldy
mas dėl Sovietų pasiūlymų 
taikos reikalais. Adenaue- 
ris, užsienio reikalų minis
tras Brentano ir karo rei
kalų ministras Strauss ne
sutinka priimti Lenkijos 
pasiūlymą, kad Centralinė 
Europa būtų neutrališka 
ir nuo atomų ginklų laisva 
zona. Bet daug parlamen
to narių, visa eilė dienraš
čių, ir net keli kiti minis
trai mano, kad Lenkijos 
pasiūlymas yra geras tai
kos reikale.

Taikos konferencijos 
reikalai Norvegijoje
Oslo. — Norvegijos už- 

sieno reikalų ministras H. 
M. Lange, , kalbėdamas 
parlamente, sakė: “Negali 
būti derybos atmestos”. x

Jis kalbėjo apie Bulgani- 
no pasiūlymus Amerikai ir 
kitiems NATO nariams. Jis 
sakė, kad nėra abejonės, 
jog Sovietai siekia susilp
ninti Vakarų jėgas, bet 
taikos reikalus Vakarai ne
gali paneigti. Taikos rei
kalais visada reikia tartis.

Londonas. — Kinijos 
premjeras Chou En-lai vyks 
į Egiptą matytis su Nasse- 
ru.

Sveikiname Bendrovės Šėrininky Suvažiavimą!
Sveikiname Lietuvių Koopenatyvės Spaudos Bendro

ves dalininkų suvažiavimą, Įvyksiantį sausio 26 dieną! 
Linkime nuoširdžiai ir visapusiškai aptarti darbininkiš
kos spaudos reikalus ir padaryti atitinkamus laikui nu
tarimus!

Laisves
Redakcija
Administracija

Prezidento pasiūlymai 
unijų reikalais

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pada
rė Kongresui pasiūlymus 
darbo unijų reikalais. Jis 
sako, kad įstatymai turi 
apsaugoti pavienius žmo
nes. Sako, kad turi būti 
išnaikintas raketizmas. Siū
lo, kad unijose būtų slap
tas balsavimas. Reikalau
ja iš darbo unijų, kad jos 
kasmet duotų valdžiai fi
nansinį raportą, kad fab
rikantai taip pat turi duoti 
metinius finansinius rapor
tus.

Dar apie pasaulinę 
aliejaus gamybą

Washingtonas.-— Aliejus 
— būtina žmonijai medžia
ga. Ieškoma naujų plotų, 
bet, kol kas, tik Tarybų Są
jungoje surandami. 1957 m. 
Artimieji Rytai proporcio- 
naliai davė po 4,000,000 
bačkų kasdien. (Bačka yra 
42 galionai). Venezueloje 
buvo pagaminama daug 
maž po 3,000.000 bačkų. 
Jungtinėse Valstijose po 
8,500,000 bačkų.. Kiek pa
gamino Tarybų Sąjungoje, 
tikrai nežinoma, bet mano
ma, daugiau, negu šaliai 
reikia.

Pyksta ant Amerikos 
užsienio agentų

Washingtonas. — Kon
greso tyrinėjimų komite
tai jau pyksta ant Jungti
nių Valstijų užsieninio šni- 
pavimo agentūros, kuri va
dinama Central Intellgence 
Agency. Vardas parinktas 
gražus. Agentūros vadovas 
yra Valstybės sekr. brolis 
Allen Dulles.

Komiteto viršininkai sa
ko, kad Mr. Allen Dulles ir 
jo agentūra “tik veltui duo
ną valgo”. Jie pražiūrėję, 
kad Tarybų Sąjunga yra 
pralenkusi Ameriką mokslo 
srityje,katominių dalykų į- 
rengime, raketų srityje, 
erdviu užkar’avime, ir nie
ko nežinanti, ką Tarybų va
dai planuoja pasaulinėje 
politikoje.

Ankara. —< Turkų reži
mas nuteisė 20 Laisvės par
tijos narių po 6 mėnesius 
kalėjimo ir po $360 pinigi
nės baudos. Kaltino, kad 
jie laikė susirinkimą.

Varšuva., —Lenkijos dvy
lika katalikų parlamento' 
narių kviečia pasitikėti ka
talikais žmonėmis.

i Sovietai siūlo jau 
ilgam laikui paskolų
Bangkokas, Thailandas. 

— Tarybų Sąjungos atsto
vas V. P. Migunovas pasiū
lė per Jungtines Tautas A- 

jzijos penkių metų pasko
lų. Jis sakė, kad Azijos Ša
lys, kurios pačios dar ne
gali pasigaminti reikalin- 

Igos. mašinerijos gyvenimo 
I reikmenų gamybai, gali 
gauti mašinerijos- Tarybų 
Sąjungoje. Tuo pat kartu 
jjs pažymėjo, kad. Tarybų 
Sąjunga nestato jokių po
litiniu ir kariniu reikalavi- C- c %
mu, ka daranti Amerika.

Hoffa užims unijoje 
' prezidento vietą

Washingtonas. — Teis
mas, priešakyje su F. D. 
Letts, patvarkė, kad James 
R. Hoffa gali užimti tym- 
steriu unijos prezidento vie
tą. Bet bus trys kiti as
menys, kurie prižiūrės jo 
veiklą.

Hoffa pereitame tyms- 
teriu unijos suvažiavime 
buvo išrinktas į prezidento 
vietą. Bet prieš jį visokie 
kaltinimai įstatymiškai ne
leido jam užimti ir eiti 
prezidento pareigas. Kai-" 
tinimų dar ir dabar prieš 
jį netrūksta.

Senato Komitetas už 
“gyvybės lenktynes”
Washingtonas. — Senato 

komitetas, kuris tyrinėjo 
Jungtinių Valstijų karinio 
pasiruošimo reikalus, klau
sinėjo generolus ir admiro
lus, jau padarė raportą. 
Raportas susideda iš 17 
punktų. Visi jie suveda 
prie didesnio pinigu skyri
mo kariniams reikalams. 
Prie dabartinių karinių iš
laidų - numato dar pridėti 
daugiau pinigų dėl atski
rų karinių jėgų.

Komitetas savo raportą 
vadina “lenktynėmis už gy
vybę, už egzistacija, su Ta- 

Irybų Sąjunga”.

Washingtonas. — Senato
rius John Steniss, iš Miss, 
demokratas, jau stoja už 
taksų pakėlimą piliečiams.

Washingtonas. — Ameri
kos karinis laivynas jau 
šneka, kad 1958 metais jo 
raketa pasieks mėnulį.

Londonas. — Tarybii ra
dijas pranešė, kad Antra
sis sputnikas, kuris į erd
ves buvo paleistas lapkri
čio 4 d., neužilgo sudegs.

Washingtonas. — Natio
nal Foreign Trade Council 
jau padarė su vadą, kaip J. 
Valstijų prekyba ėjo 1957 
metais. Amerikai ji buvo 
pelninga. Per metus laiko 
iš Jungt. Valstijų įvairių 
prekių į užsienį buvo iš
vežta už $19,300,000,000, o 
iš užsienio į Ameriką at
vežta už $13,200,000,000. Iš
eina, kad virš šešių bilijonų 
balansas buvo Amerikos 
pusėje.

Pereitais metais Ameri
kos bizniui padėjo Suezo 
Kanalo neveikimas'. Dauge
lis Europos šalių pirko ga

Palyginimas Tarybą
Sąjungos gamybos

Maskva. — Kiek Tarybų 
Sąjungos pamatinių reik
menų gamyba yra pralenku
si • caristinės Rusijos ga
myba, rodo sekamos skaitli
nės : •

li913 metais caristinė Ru
sija pagamino: špižiaus 
(ketaus) 4,200,000 tonų, 
plieno — 4,230,000 tonų, 
anglies — 29,100,00 tonų ir 
aliejaus — 9,200,000 tonų.

1957 metais Tarybų Są
junga pagamino: geležies, 
rūdos 84,000,000 tonų, 
špižiaus 37,500,000 tonų, 
plieno — 51,000,000 tonų, 
anglies — 462,000,000 tonų,

Žemės drebėjimas 
padarė daug pakaity
Maskva. — Įvykęs dide

lės jėgos, žemės drebėjimas 
Liaudiškoje Mongolijoje 
perskėlė kalną. Sudarė 155 
mylių plyšį. To pasekmėje, 
dingo buvusi sena upe, o 
jos vietoje atsirado kita, 
kuri dabar teka į priešin- 
gą kryptį.

Nelaimėje, kaip rašo ki
nų dienraštis, žmonių žu
vo nedaug. Mat, žemės dre
bėjimas įvyko Gobi dyku
mose, kur nėra miestų, 
kur gyvena tik galvijų au
gintojai.

Lenkijos reikalai
Varšuva. — Dar vis nėra 

oficialaus pareiškimo 'dėl 
įvykusios Lenkijos, ir Tary
bų Sąjungos vadų kon
ferencijos. Spėjama, kad 
buvo suderintas glaudesnis, 
veikimas taikos reikalais. ■

Iš antros pusės, Lenkijoje 
ekonominiai reikalai neina 
taip sparčiai, kaip pagei
daujama. Todėl, manoma, 
Lenkijos vadai prašė Ta
rybų Sąjungos suteikti 
Lenkijai daugiau kredito.

Washingtonas. — Kon
gresas užgyrė pridėti rake
tų gamybai $1,260,000,000. 
Ši suma bus išleista iki lie
pos mėnesio.

zolino ir kitų dalykų Ame
rikoje, negalėdami jų gauti' 
iš Azijos parsivežti.

1958 metais, numatoma, 
užsienio prekyba bus ma
žesnė, — tiek išvežime, tiek 
ir įvežime reikmenų. Gal tik 
padidės ginklų išvežimas. 
Pereitais metais į užsienį 
buvo išvežta ginklų už $3,- 
000,000,000. Į tą sumą ne
eina tie pinigai, kurie bu
vo teikiami talkininkams.

1958 metais pelnai už už
sienyje įdėtą privatinį ka
pitalą ir nuošimčiai valdžiai 

j už paskolas, manoma, 
! sieks $3,000,000,000.

aliejaus — 98,000,000 tonų.
Prie caro elektros jėgos 

gamyba buvo menkutė, o 
Tarybų Sąjungoje 1957 m. 
buvo pagaminta 210,000,- 
000,000 kilovatų-valandų. 
Cemento buvo pagamintą 
29,000,000 tonų. Cukrau^. / 
daugiau kaip ' 4,500,000 to
nų. Vilnonių audinių paga
minta virš 280,000,000 met
rų. (Metras ilgesnis už mas- 
tą).

Tie pamatiniai dalykai 
yra būtinai reikalingi žmo
nių gyvenimo gerinimui, 
nes be jų negalima pasiga
minti reikalingos mašine
rijos ir kitų reikmenų.-

I*1 1 ■■■' ■■ ■ .............. ■ '■■■ I ■—III—

Nedarbas vis didėja
Washingtonas. — Darbo 

departmento žmonės pa
darė tyrinėjimą 150 svar
bių miestų. Pasirodė, kad 
į trumpą laiką bedarbių 
skaičius padidėjo virš 6 
procentų.

Ekonomistai mano, kad 
pirma, negu baigsis didėjęs 
nedarbas, Amerikoje be- : 
darbių skaičius, viršis 5,- 
000,000. Tatai gali įvykti 
šiais metais apie kovo pa
baigą.

Erdviu užkariavimas
Washingtonas.. — Tarybi

nių sputnikų paleidimas į 
erdves ir jų skraidymas ap
linkui žemę pastūmėjo 
pirmyn visų mokslininkų 
mintį. Šimtai ir tūkstan
čiai daroma pasiūlymų. Ži
noma, tik maža jų dalis 
bus tinkami. General Elec
tric Co. inžinieriai siūlo 
pagaminti “turbojet plat
formą”, kuri savo prieky
je įtalpintų raketą, kad jos 
centralinėje dalyje būtų di
delės jėgos motoras, o iš 
šalių dar trys mažesnės 
platformos iškeltų raketą 
šimtus - mylių į erdvę. Ten 
raketa, pasiliuosavus, toliau 
pati jau skristų, o “plat
forma” vėl nusileistų ant 
žemės, kitos, raketos iškėli
mui.
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PABĖGO!
PAGALIAU Venezuelos žmonės pasiuntė velniop 

diktatorių budelį generolą Marcos Perez Jimenez.
Žmonės sukilo. Buvo paskelbtas generalinis strei

kas. Prasidėjo mūšiai su armija ir policija. Krito daug 
pasiryžėlių, kovotojų už šalies laisvę. Na, pamatęs, kad 
jo viešpatavimui artinasi galas, pasibijojęs, kad sukilėliai 
gali jį sugrobti ir su juo suvesti atitinkamas sąskaitas, 
gen. Jimenez (ištaria: Chimenez) sėdo į lėktuvą ir pa
spruko. Paspruko, sakoma, į Dominikonų respubliką, 
kurią valdo kitas toks pat diktatorius, gen. Trujillo 
(Truchillo).

Venezuelos sostinės, Caracas mieste, gatvės buvo 
nuklotos žuvusių mūšiuose lavonais; kalėjimai kupini 
politinių kalinių.

Valdžios vairą pasiėmė t. v. Junta Patriotica (Pat
riotų Taryba). Kas ją sudaro, šiuos žodžius rašant, dar 
nėra žinių. Bet sakoma, tarybą sudaro karininkai.

Kai tik budelis Jimenez pabėgo, žmonės tuojau ap
gulė kalėjimus, reikalaudami, kad iš jų būtų išleisti visi 
politiniai kaliniai. Tačiau, sakoma, policijai ir armijai 
buvo įsakyta šaudyti į tuos, kurie siekėsi politinius 
kalinius išlaisvinti!

Generolas Jimenez su dviem kitais armijos karinin
kais Venezuelos valdžią nuvertė 1948 m. lapkričo mėne
sį. Iš karto jis šiek tiek klausė anų savo partnerių pa
tarimo, bet vėliau pats vienas įsigalėjo ir šalį valdė, 
laikydamas liaudį baisioje priespaudoje, žmonės, nepa
sitenkinę. kilo. Kiekvieną pasipriešinusį jam, Jimenez ki
šo į kalėjimą. Neleido darbininkams streikuoti; neleido 
jiems jokiu būdu pasireikšti.

Venezuela — aliejaus (naftos) šalis. Mūsų krašto 
aliejaus kompanijos ten turi milžiniškus aliejaus šalti
nius; apie 40,000 amerikiečių ten gyvena ir dirba eks
pertais prie aliejaus. Na, o juodžiausią darbą atlieka 
venezueliečiai už labai mažą mokestį.

. Jausdami ir matydami liaudies nepasitenkinimą, Ve
nezuelos armijos -karininkai bandė suorganizuoti prieš 
Jimenezą sukilimą. Tai buvo š. m. sausio 1 d. Bet diktato
rius tuomet išliko nenuverstas. Jam pavyko “nenuora
mas”’ karininkus suimti ir įkalinti, kurie nespėjo pa
bėgti.

Mes tuomet rašėme, jog Jimenezo laimėjimas yra 
tik laikinis; neužilgo jis visvien bus nuverstas.

Taip ir atsitiko!

KAS BUS TOLIAU? Ar nauja laikinoji valdžia (ta
ryba) ves šalį prie laisvės? Ar amerikinių kapitalistų 
interesai leis jai pravesti Venezueloje demokratinius 
rinkimus, per kuriuos žmonės galėtų išsirinkti geresnę 
valdžią? Ar Venezueloje bus demokratija?

Kol • kas niekas negali į tai atsakyti. Mums rodosi, 
jog amerikinių aliejaus kompanijų viešpačiai darys vis
ką, kad vieton Jimenez būtų įrioglintas į sostą koks ki
tas diktatorius.

Nelaimė su Lotynų Amerikos šalimis, kad beveik 
kiekvienoje jų turi įvezdinę bilijonus dolerių šiaurės A- 
merikos kapitalistai. Jie savo įvezdinimus labai saugo
ja. Jie bijo, kad turint demokratinę valdžią, žmonės 
galėtų pareikalauti svetimų šalių kapitalą suvisuome- 
ninti.

Atsimename, kas buvo Guatemaloje. Ten buvo demo
kratinė valdžia, kuri galvojo apie suvalstybinimą ameri
kinių interesų. Kaip greit tas klausimas buvo pakeltas, 
taip greit buvo sudarytas “sukilimas” ir demokratinė 
valdžia buvo nuversta.

Ekonominiai ir politiniai suspaustos, Lotynų Ameri
kos šalys, jų žmonės, kenčia priespaudą ir skurdą. Ten, 
kur politinių laisivų žmonės turi (pavyzdžiui, Urugva
juje)* jfe kenčia ekonominį nedateklių, krizę. Antai 
Urugvajuje: amerikiniai mėsos karaliai turėjo dvi dide
les skerdyklas (Montevidejuje). Kai tik darbininkai pra
dėjo* reikalauti didesnių algų, abidvi skerdyklas uždarė 
hr paliko daug darbininkų bedarbių eilėse !

Kuboje tebesiautėja diktatoriaus Batistos “tvarkos 
darytojai”. Bet ir ten vyksta sukilimas, vadovaujamas 
kovingo žmogaus, Castro.
: Nięaraguoje diktatorius Samoza seniai viešpatau
ja, engdamas liaudį.

Dominikonų respublikoje — Trujillo jau per daug 
metų diktatoriauja.
‘ ’Ą Tai tik keletas lotyniškų šalių, kur siautėja dikta- 
toriai'. Visose šalyse yra įsigalėjęs doleris.

-Ne* Lotynų Amerikos tautos nebus laisvos tol, kol 
Jose viešpataus doleris, atneštas iš Wall stryto.
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IŠ MŪSŲ VEIKLOS
Su naujais Metais ir mes 

pradėjome 1958 m. veiklą 
tiek, kiek mūsų spėkos iš
gali. Nors sausio 11 d. ne
buvo daug narių atsilankę 
į susirinkimą, bet dalykus, 
kurie liečia mūsų draugiją 
ir spaudą, aptarėme gana 
rimtai, be didelių ginčų bei 
užsipuolimų.

Spauda, kuriems visada 
rūpi jos reikalai, buvo pla
čiai apkalbama. Laisvės 
reikale prieita prie išvados: 
Kuopos nuomonė yra, kad 
jeigu reikia retinti Laisvės 
leidimą, tai palikti ją du 
kartu per savaitę. Mažinti 
kainą prenumeratos tiek, 
kiek administracijai yra 
galima.

Su pasveikinimu Laisvės 
suvažiavimui pasiųsta ŠIO.

Kadangi susirinkimas bu
vo Literatūros Draugijos, 
tai apie jos reikalus irgi 
kalbėta plačiai.

Perrinkta kuopos valdy
ba 1958 m. Į ją įeina : pir
mininku — J. Stanys, pro
tokolų sekretore — O. Ku- 
čiauskaitė, finansų sekreto
rium — P. Paserskis, iždi
ninku — J. Deltuva. Lais
vės korespondentas — A. 
Žemaitis.

Kad mūsų kuopa skaičiu
mi auga, tai irgi linksma 
pranešti. Draugė M. Sta
nienė sugrįžo atgal į Drau
giją, užsimokėdama mokes
čius už 1957 metus.

Nariai, pasiėmę naują 
knygą “Gydymo istoriją? 
džiaugiasi. Mokėjos! duok
les už 1958 metus—viso 15 
nariu. Gal sekančiame mi
tinge bus daugiau mokan
čių mokesčius.

Laisvės agentas A. Že
maitis išdavė pilną raportą 
iš laikraščio vajaus eigos. 
Gauta naujų, nors ne meti
nių, 12 skaitytojų. Jų pre
numeratos ir aukos Laisvei 
siekia $370. Tai graži paba
rama, o dirbusiems didelis 
ačiū •’

Sekantis kuopos susirin
kimas įvyks vasario 8 d., 
Workmen’s Hall. Prašorpe 
dalyvauti.

Vinco duktė
_ •

Jau buvo Laisvėje praneš
ta apie Dianos Žemaitytės 
mirtį. Tai buvo mums visiems 
liūdnas ir skaudus praneši
mas. O dar skaudžiau buvo 
Dianą matyti Kučiausko kop
lyčioj. Dianą Žemaitytę ką 
tik sulaukusią 23 metą, ką tik 
pražydėjusią kaip pavasario 
gėlę, nelemta auto nelaimė 
nuskynė. Diana buvo sunkiai 
sužeista sausio 16 d. Ji buvo 
nuvesta i St. Agnes ligonine, 
bet jau buvo mirusi. Tai bai
si tragedija! O draugams Že
maičiams baisus š i r d i e s 
skausmas i r neapsakomas 
liūdesys, kadangi tik ją, vie
ną dukrą turėjio. Ir tos nete
ko ! “ Į

Nuvažiavom pažiūrėti Dia
nos Kučiausko koplyčioj. Dia
na atrodė kaip gyva. Motina, 
priėjusi prie dukros karsto, 
papuošto gyvomis gėlėmis, 
kurių buvo labai daug,, pra
dėjo gailiai ir net su balsu 
verkti. Pradėjo ir visi šerme
nų dalyviai verkti. Priėjęs 
prie manęs draugas žemaitis 
paklausė: “Gal galėsite paly
dėt...” Aš atsakiau, galėsim.

giminių turi daug. Be to, že
maitis suspaustas širdies ir 
liūdesio skausmais negalėjo 
atsi laikyt, kad dukra būtą 
palaidota laisvai. O reikia 
žinoti, kad žemaičių giminės 
— tikintieji.

Išreiškiame giliausią užuo- 
jutą Antanui ir Onai žemai
čiams .jų liūdesio valandoj. 
Diana lai ilsisi ramiai Holy 
Redeemer kapinėse.

♦ 
1" •

Laikas keičiasi, tai politika 
ir tikyba keičiasi. Ne visi jau 
aukštų politikierių sumany
mus su mielu noru bepriima. 
Paimkim kad ir mūsų Valsty
bės sekretorių Dulles. Kiek 
jis susilaukė kritikų, o neku- 
rie net pataria jam rezignuo
ti. Tas pats ir su tikyba. Ne 
visi jau šiandien laikosi uz 
kunigų andaro/ko. Ne, visi jau 
turi noro pulti ant kelių, kuo
met pamato kunigą apsirė
džiusi su baltais marškiniais 
ant juodo palto. Kitiems pa
sirodo, kad kunigas, taip pa
sirėdęs, jis yra koks tai 
“šventas” žmogus. Ne visi jau 
tiki į taip vadinamas “aukš
tas mišas”, nes laisvam žmo
gui žiūrint, tos mišios nieko 
gero nepadaro, — nei miru
siam nei likusiems.

Man šermenyse būnant, iš
girdau nuo tikinčiųjų, kur 
sakė: “Dievas bolševikus nu
baudė...” Čia jau referuota 
tai, kuri guli karste, ir tiems, 
kurie prie karsto stovi ir gai
liai verkia. Kodėl tikinčiųjų 
tokie prikaišiojimai turėtų 
būti. O' juk jie save vadina 
bažnytiniais. Kur jų logika? 
Ar tai tik laisvamanių pro
gresyvių vaikai žūsta auto 
nelaimėse? O kaip su tikin
čiais? Ar jie nežūsta auto ne
laimėse? Nėkurie pasirengę 
važiuoti Į kelionę, nueina iš
pažinties. suvalgo sakramen
tą, o išvažiavęs žūsta auto ne
laimėj. Tai už ką juos die
vas baudė? O tokių atsitiki
mų šimtai ir tūkstančiai kas 
metai.

Skatau Laisvės numeryje 
12-tam iš Easton. Pa., kores
pondenciją, kurioj aprašo 
apie mirusį Feliksą Malkaitį. 
Jš korespondencijos supratau, 
kad M ai kaitis buvo laisvas 
žmogus. Skaitė Laisvę ir ją 
rėmė. Priklausė Prietelių klu
be. Bet kadangi būdamas gy
vas nepadarė jokių dokumen- 
tų, kaip po jo mrties turėtų 
jį palaidot, tai ir Malkaitį gi
minės norėjo palaidoti su 
bažnyčia. Tik visa bėda jiems 
buvo, kad kunigas nepriėmė 
jo į bažhyčią, nes jis buvo 
laisvamanis,, progresyvis. Bet 
kunigas pasakęs:

“... kad kaip palaidos,, tai 
bus galima užpirkt mišių kiek 
tik norės...”

,Ar čia ne raketas? Ar čia 
ne išnaudojimas žmonių? Ku
nigas gerai suprato, kad jam 
lengviau doleris į kišenę įpuls, 
regu į kapines lydint. Nes už- 
perkant mišias gali priplaukt 
dolerių daug daugiau, negu 
lydint į kapus. Tik sau sėdėk 
namie ir skaityk penkines ir 
dešimtinės be jokio vargo ir 
klapato. Tai va, kodėl pro- 
gresyvis judėjimas kunigams: 
ir visai buržuazijai ramiai 
miegot neleidžia.

Senas Baitimorietis

/

Bando suskaldyti 
Kipro gyventojus

, Lima, Peru. — Jungtinių 
Valstijų turčiai pastatė ko-' 
jjnių gaminimo fabriką. Į- 
dėjo $400,000-. Pradžioje į 
mėnesį fabrikas duos po 
3,500 kojinių porų, vėliau 
no daugiau/

Trenton; N. J. — Dr. Al
bert Parry, Colgate Uni
versiteto mokslininkas sa
ko, kad Sovietai toli prie
šakyje moksle prieš Ame
riką, bet jie yra draugin
gi-

2pu»l. Lauvė (Liberty) Seštadien., sausio (Jan.) 25, 1958

Parvažiavęs namo, paimu 
vietinį laikraštį, kur sako: 
“Tuesday at 8:30 A.M. Re
quiem High Mass at St. Pe
ter’s Church...” WelL. Aš mie
lai sutikau lydėti į kapines, 
bet kadangi pirmiau lydės į 
bažnyčią, tai aš turiu prisipa
žinti, kad aš neturiu jokios 
“respect” bažnyčiai. Aš jos 
nelankiau per apie 60 metų, 
ir toliau- pasižadu nelankyti.

Negalima kaltint draugo 
žemaičio, kad jis pasidavė'gi
minėms. Nes jis yra vienias, v

Nicasia, Kipras. Anglijos 
naujas viršininkas bando 
suskaldyti Kipro gyvento
jus. Jo agentai pasidarba
vo, kad tapo du kipriečiai 
užmušti. Kursto graikus 
kairaus nusistatymo ir de
šiniuosius vienus prieš ki
tus, o turkus prieš graikus. 
Kairieji Kipro gyventojai 
nori salos nepriklausomy
bės, dešinieji graikai — dė- 
jtis. prie Graikijos, o turkai 

prie Turkijos.

Senas Vincąs

Malio tėviškėlė
Tik mintimis vaikštau, vėl krantais 

Šešupės,
Bet akys ko tai greitai pasigenda: 
Tie patys karklynai pakrantėse supas, 
O gimto kaimelio niekur nesuranda... 
Kaimiečių grintdės, tarsi išsigandę, 
Tūnojo po sparnu Grigaiičių giraitės, 
O kaimiečiai grybų vakarais užkandę, 
Klausės, kaip dainuoja kaimelio mergaitės.

Bakūžės tupėjo ant smėlio sklypelių, 
Stogai pasišiaušę, tarsi morčiaus katės; 
Į smėlį nugrimzdę, langai sulig kelių, 
Skurliais užkamšyti anuos laikuos matės. 
Bet kur tos pirkelės dabar pasidėjo? 
Gal shiove Šešupės jūron nusriuveno? 
Ar skradžiai į žemę visos nugarmėjo, 
Ar gal būt jau savo dienas atgyveno?

Tai ne į žemę kaimas nugarmėjo,
Negi Šešupė jūron nusriuveno, 
Tai fašistų sriautas per Lietuvą ėjo, 
Tai polikiai nacių kruvinojo “meno”. 
Laiškas iš Lietuvos man vaizdžiai aprašo 
Tragingą likimą gimtinio kaimelio ...
Karams tik prakeiksmą iš širdies išprašo 
Už kraują pralietą ant geltono smėlio!

Laiškas mano sueiliuotas:
Mielas Dėde, prašai, kad bent nuo

traukėlę
Atminčiai prisiųsčiau gimtinės pirkelės.
Po karo paliko tik veidai pamėlę, 
O iš viso kaimo—pelenų krūvelės. 
Hitlerinės gaujos ką pagrobt nespėjo, 
Su dūmais i orą pastatus paleido... 
Kaimai ir miesteliai gaisruos sutretėjo, 
Ašaras paliko ant Lietuvos veido ...

Atminčiai neliko, apart smėlio ploto, 
Nė vienos pirkelės, nė vieno medelio. 
O kiek čia lavonų po smėliu suklotų. 
Kiek čia prismaigstyta į kapus smūtkelių! 
Tik vingis Šešupės, kurs kaimelį supo, 
Grigaičių giraitė, ką užvėją teikė/ 
Atminčiai paliko ir pridavė ūpo, 
Kad spaudimą karo išdidžiai išlaikė!

Likę be pastogės, nuogai apiplėšti, 
Ašaroms grintel'ių nuodėgalius laistėm ... 
Alkio iškankinti ir dvasioj sutrėkšti, 
Lyg proto netekę gaisravietes žarstėm ... 
Mums akys.nušvito, kaip raudonarmiečiai 
Hitlerines gaujas iš Lietuvos gynė;
Tratėjo šautuvai, zvimbė kulkų spiečiai 
Ir grobikų gaujas pradalgėmis skynė f

Hitlerines gaujas per kraują išginus, 
Mes puolėmės kastis iš karo griuvėsių ; 
Pagalbon atėjo Tarybų mašinos, 
Vėl pradėjo kilti sienojai triobėsių.
Kas gyvas prie darbo, kai ryžtingai stojom, 
Kad tik kuogreičiausia kastis iš griuvėsiu, 
Nekurie grobikams kumščioms dar grū- 

mojom,
Bet akys žiūrėjo į rytojų šviesų.

Po Tarybų sparnu, tautos prisiglaudę, 
Dabar jau nebijo išlaukinių priešų.
Už pastovią taiką ryžtingai užraudę 
Jau baigiame kastis iš karo griuvėsių. 
Ir jeigu kas karą vėl išprovokuotų, 
Mes savosios žemės n’užlefeim nė pėdos! 
Tarybų pilietis ir į ugnį šoktų,
Kad neužsitraukti “kinkadrebio’’ gėdos!

Jei Dėdė tėviškėn, kada nors sugįžtum, 
Nerastum nė vienus paliktos pirkaitės. 
Tik vingyj Šešupės vietą atpažintum 
Ir medžių šlamėsyj ’Grigaičių giraitės. 
Ant tų plotų žemės iškilę kolūkiai, 
Jų skardiniai stogai saulėj mirguliuoja. 
Panaikintos ežios,, dingę maži ūkiai.
O javai lyg jūra pavėjui banguoja.

O, kokį smagumą darbas mums pri
duoda!

Mano rankoj plunksna aprašyt negali! 
Griuvėsiais užkasę buities vargą juodą, 
Kai ūkio mašinos mūsų ryžtą kelia, 
Mes už vienas kito—Pirmyn! lenktyniųo- 

jam.
Dienos darbą baigę,, užtraukiam dainelę, 
Pulkais paskui—pulką, namų link banguo-

■ jiame \ /
Mašinos pavadavo dalgę, 

Masinęs pavaduoja spatus.
1 Mes sveiki, linksmūs ir pavalgę, 

Elektra sukam mašinų ratus. 
Vieni mašinas žaliava šeria,

i Antri bėgioja, kurą nešini.
Kaip? linksma 'ir ant širdies gera,
Jei į dirbtuvę,, kaip: į teatrą eini!

Tai šitokią, Dėde, aš; jums nuotraukėlę 
Tegaliu prisiųsti iš > mūsų kaimelio.

‘ Seniai jau. prašvito t/ie veidai pamėlę, 
Ašaros nudžiūvo nuo mūsų akelių 
Ir tu, mielas Dėdė, jeiįu parvažiuotum,

: Nustebtum pamatęs Tarybinę šalį.
Nors už tai kovojęs vargu; įtikėtum. 
Kad Nauja Kūryba tiek atsiekti gali!

Mes visi jums visiems linkime geriausios, 
sėkmės. O už vis ; daugiausia, tai judriems, 
mylimas Dėdė ir Dėdiene, sveikatos ir- ilgo,

i ilgo, amžiaus. Su > broliška metile;
i ( 'z, Bronisliwa Kilaitytė
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Integracija
Riaušes kelia mūs* baltieji 

šovinistai,-—
Diksikratų juod^ kraštą 

aš pažįstu...
“Negrų į mokyklas savo

neįleisim:
Nuo seniau tvirti tebesam 

savo teisėm!
Ką mum tas anksčiausias teismas?

jo nežiūrim!
Susibūrę prie mokyklų, 

ties jų durim...
Mes nepaisom kad ir pačio 

prezidento,
Nors jis ir šimtus kareivių 

pargabentų!
Mes čia esam šeimininkai

Lite! Rako,—
Ką tie nigeriai išdrįso?

ar patrako?”

Rėkia, klykia baltos gaujos 
sužvėrėję—

Nuo seniau vergų pirkėjai, 
pavergėjai...

Negrų nei artyn mokyklon , > 
neprileidžia,—

Kad paleido kakarinę 
šlykščią, gaižią!

Perkreipti veidai įraudę,
susiraukę*—

Lyg visai netekę proto, 
žviegia, kaukia!

Negrą kunigą senuką
užtarėją /

Primušė žiauriai, nuspardė,
suturėjo...

Devyni negraičiai vargšai 
spogso, žiūri,—

O čia stumdo juos, užvožia 
per kepurę!

Net milieja Arkansaso 
užsimoja,

Su šautuvais stumdo negrus, 
spardo koja...

Proklamaciją pąsakė
/prezidentas—

Lėktuvu iš golfo žaismo 
atgabentas...

Štai valstybinių kareivių 
pora šimtų—

Riaušininkams sutramdyti 
pavadinta...

Segregacijos baltieji 
šiaušia kuodą,—

Integraciją įvesti
neduoda.

Dantį griežia diksikratai, 
vis keiksnoja.

Kam tie negrai į mokyklą 
kiša koją...

jonas Kaškaitis
1957. IX. 26

Ilgu man i
(Pagal anglišką)

Argi man kas pasakys, ;
Kodėl spaudžia ilgesys;
Kodėl taip nerami
Manoji širdis?
Gal gi meilės taip saldžios, 
Karštais bučkiais išreikštos;
Ar mergelės akių, £ j
Taip žydriai melsvų;
Ar žavėjančios šypsos,
Kaip anksti rytą saulės skaisčios, 
Ir tos meilės nekaltos,
Lyg saldžios^ laimės sapne atrastos?
Ilgu man, kad1 negirdžiu
Jos: žodelių meilę reiškiančių, ir
To* širdžiai jausmo, kurio . >1
Aš užmiršt negaliu!

10-5^57. ■ ■ I. Vienužis

Skrisk, rlaiiiele!
Skrisk* diainele, virš grihteiių,.
Ten,, kur širdis vargai trina, 
Riškie mintis ten žmonelių 
Į tvirtą1 kovos grandinę.

Lai šios dainelės žodelių 
A idas, tarsi kregždės, siuva; 
TepraŠvint veidai bedalių, 
Akys ašaroms pasriuvę.

Ašaroms, veidus imzgodams, 
Vien į dangty jei žiū-rėsk. 
Ir už būvį nekovodamas,
Daugiau* vargų prisifcvfesi. v.įSp

Tik tie . IJUm^kūrių ryžtą ) 
Kovos dvasia ūžgrūzdiTia ’?
Ir is. kovos tol negrįžta, 
Kol pergalė viršų ima!

. . .. Se&tts' Vitecds
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Skaitytojų
VIENYKIMĖS' 
SU “VILNIMI”

Laisvės skaiytojai turime 
pagalvoti, ir labai gerai pa
galvoti, kokioj padėty mes 
šiandien randamės. Parduo
dam namą, reikia kito ieš
kot pirkti. Laisvės dienraš
čiu ilgiau negalime išleisti, 
peikia keisti Į du kartu ar 
vieną kartą į savaitę.

Aš manau, jeigu Laisvė 
pasiliks Brooklyne ir ant 
toliau, tai geriau būtų, kad 
eitų vieną kartą per savai
tę; sutaupytum daug pini
gų ir laikraštis būtų tvir
tesnis. A jei du kartu į sa
vaitę, tai prie dabartinių 
aplinkybių mes laikraštį 
dažniausiai gautume vieną 
kartą per savaitę — abi lai
das.

Pas mane Vilnis iš Chica- 
gos visados ateina tą pačią 
dieną su Laisve, o kai kada 
net pirmiau. Man žiūrint į 
dabartinę Laisvės padėtį, 
tai būtų geriausiai, jeigu 

,mes susivienytume su Vil
kimi. Kraustant i kitą na
mą mašinas, išsimėtys daug 
pinigų, o kas gali pasakyti, 
kaip ilgai išlaikysime tą 
naują vietą.

Laisvės administracija 
gerai žino, kiek ji turi skai
tytojų Newarke ir apylin
kėj, bet iš tų visų skaityto
jų nėra jaunesnio kaip 65 
m.; yra jau ir po 80 metų. 
Kitos kolonijos gal negeriau 
stovi už Newarka.

Kaip ilgai laikraštis gali

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
(Tąsa)

— Tai ko piemenį kiši ? Pasiimk pats, 
kad gudrus, o man .nereikia.

— Prieis eilė, pati atganysiu,— parė
mė vyrą Damulė.— Duonai gadint pie
menį kiši?

— Aš tai paimčiau,— kalbėjo Kazi
mieras,— tiktai kur dėsiu? Pats svirne
ly lovoj neišsitenku, susispaudęs visas, 
nei pasisukt, nei šaukšto pasidėt... O ir 
ta lova—ne sava.

— Tai ir kitam nekišk,—atrėmė Juo- 
ziokas.

— Pats paimk, kitam nekišk,— atsi
liepė Damulė.

— Vaikai, susimildami!— sudėjo ran
kas senoji.— Turėkit gėdą, pagailėki! 
senos. Nebegaliu aš šitaip...

— Ko gi motutė norėjai?— atsisuko 
Kazimieras.

— Pradėjom nuo dievo, užbaigėm pie
meniu, ar gražu? Ir vėl namuose bus 
rietynės, vėl kniovynės. Akis turėtumėt, 
dėl piemens rietis!

— Tai paimk motute pati, kad Jokia 
gera, štai ir jokių rietynių nebus, visi 
nusileisim,— šieptelėjo burną Juozio- 
kas.

— Kaip tai: motutė paimk?!— sprag
telėjo Saliamutė.— Pats trobą užkėtei, 
karvių prisiplėšei, o piemenį tai jau 
mums su motute? Nesulauksi! Nei tu, 
»ei tavo kreivašonė Damulė nesulauks!.. 
' — Damulės tai neliesk! — riktelėjo 
Juoziokas.— Tu jos suavėto medpadžio 
neverta, girdi?

Žodis po žodžio, vėl įsidegė barnis, ir 
vėl iki kuldašinimosi vos nepriėjo. Kiek
vienas iš tolo kratėsi manęs, keikė, rūgo- 
įo, išvardinėjo, ką aš blogo padariau ir 
ko gero nepadariau, kiek aš ėdu prie 
stalo ir kiek nešu nuo stalo, kaip nežiū
riu namų gero. Ir veik kiekvienas už
baigdavo :

— Ar biesas ir pasamdė jį ant mūsų 
galvos!

— Poviliokas pasamdė, — neišken
čiau aš.

— Tai bėk dabar paskui savo PovL 
Koką, pabučiuok jam į kulnis! — šaukė 
Saliamutė.

Buvo nemažai riksmo ir šauksmų, ko- 
nę iki vidurnakčio nusitęsė derybos. Pa
galiau susitarė: piemeniui miegot ant 
trobos užlų, o šerti jį privalo kiekviena 
šeimyna po dieną, pakaitom.

— D jeigu nepasitaisysi, — grasino.

Saliamutė,— tai išvysiu ir algos nemo
kėsiu !

Pasakė ji kietai, bet aš vis tiek nesu
pratau: nuo ko man pasitaisyt ir kaip 
pasitaisyt?

:i: :i: *

Gal būt, ir teisybę sako seni žmonės, 
kad glaudus veršelis dvi karves žinda. 
Gal būt. Tam jie ir seni, kad išmintį 
skelbtų. O vis dėlto geriau būtų, kad ne
reikėtų plėštis į dvi puses: tarp dviejų 
tešmenų ne visada veršelis sotus.

Pavalgau aš vieną dieną Saliamutės 
gale. Kitą dieną einu į Juozioko galą. 
Sodina mane Damulė už stalo, stato bat
vinių dubenį, neša blynus su tokiu rie
biu padažu, koks retai pastatomas pie
mens panosėj.

— Valgyk, — ragina prisėsdama ša
lia, — alkanas nebūk.

Tu jam spirgų užberk daugiau, — 
parūpino ją Juoziokas.— Žinai gi, iš Sa
liamutės galo atėjo, viduriais nunoku
siais. Nieko jie neturi savo gale, o ką ir 
turi— užtūpę laiko. Ne tai kad pieme
niui, artimiausiam giminei, brangiau
siam svečiui geresnio kąsnelio neatl^iš.

— 'Neatkiš,— sutiko Damulė, berda
ma skilandinius spirgus..

— O mes turim, mes ir piemeniui ne- 
gailim. Kirsk išsijuosęs už abiejų žandų, 
o kad nori, tai ir užantin dėk, pagrauš! 
lauke prie galvijų.

—r .Tai davė,— atsakiau aš, stebėda
masis šituo jų smalsumu.

— Ogi ko davė?— teiravosi Damulė.
— Tik nemeluok.

— Batvinių davė, paskui vėl...
— Ko gi vėl?
Ir, nesulaukdama mano atsakymo, tę

sė:
— Kad nedavė, kam sakai — davė? 

Žmonės savi, meluot nereikia.
— Aš nemeluoju.
Damulė šyptelėjo, aiškiai netikėdama. 

Nuėjo ruoštis pas krosnį. Ten pasigrem- 
ždusi vėl šugrįžo.

— Ogi keikia mane motutė? Ogi kolio- 
ja?

Stovėjo šonu, žiūrėjo į mane galvą pa
kreipusi lyg višta į lubas, laukė.

— Ogi rūgo ja? -— neiškentė ji vėl.
— Nekeikia, — atsakiau. — Ko jai 

keikt? Tik pasakė, kad bloga, kai kiaulė
ragus įgauna, ubagas — aruodan įsisu
ka.

Damulė skubiai brūkštelėjo delnu us-
lanėlį, sėdo priešais. ’ 

--------------------------------- -------------------------- —---------  • (Bus daugiau)’
3pU«I. Lauve (Liberty) Šeštadien., ąausio (Jan.) 25, 1958 •.

balsai Laisves
tikėtis pagalboj iš tokio am
žiaus skaitytojų? O kad jų 
vietą nėra kam užimti, mes 
tai visi žinome.

Neišmėtykim sudėtų pini
gų į mūsų spaudą; palikim 
juos mūsų spaudai, o ne 
perkraustymo kompanijom.

Tegul Laisvė keliauja 
pas Vilnį į Chicagą.

J. Stanelis,
Short Hills, N. J.

APIE “LAISVĖS” 
ATEITĮ

Sausio 26 d. įvyks Lais
vės šėrininku suvažiavimas. 
Reikės apsvarstyti gerai, 
kad Laisvė gyvuotų dar il
gus metus. Neturime būti 
pesimistai ir skųstis, kad 
jau pasenę. Dar turime už
tenkamai jėgų.

Su dienraščiu sunkiau 
buvo gauti naujų skaityto
jų. Atsiminkim, kaip dabar 
paštas laikraščius išnešio
ja: kai kada gauname po 
tris numerius kartu, ir ne
žinai tada, kuri numerį 7 v- C
skaityti.

Klausimas, kaip dažnai 
Laisvę leisti, vieną ar du 
kartu per savaitę? Kai ku
rie siūlo leisti du kartu, pa
liekant prenumeratą tą pa
čią, $10. Tai būtų klaida!

Mano nuomone, leiskime 
kartą per savaitę su mažes
ne prenumerata, kad galė
tume prieiti prie tų, kurie 
mūsų spaudos dar neskaito, 
ir ją užsakyti. Mano nuo
mone, padarykime Laisvės

klausimu
(savaitraščio) prenumeratą 
$4* metams. Nereikia nusi
minti. Jeigu bus nedatek
lius, tai sukelsime kitais 
būdais. Jei iki šiol sukel- 
davime $10,000 fondą, tai 
ateityje užteks sukelti $5,- 
000 per metus.

Suvažiavime nutarkim 
pradėti gerą vajų už naujus 
skaitytojus per kovo, balan
džio, gegužės ig birželio mė
nesius. Galėtume gauti ko
kius 5,000 naujų skaityto
ju.

George Stasiukaitis, 
Cliffside, N. J.

HAVERHILL, MASS.
DČi Laisvės ateities

. Dėl Laisvės padėties, 
tai aš, kaipo senas Laisvės 
skaitytojas, užrišinėtoj as ir 
šiaip rėmėjas, perskaitęs 
daug visokių nuomonių, no
riu kai ką pasakyti. Lais- 

’vę reikia leisti vieną kartą 
savaitėje. Jau kad negalima 
leisti kas dieną, kad prisi
eina persitvarkyti, tai da
rykite taip, kad būtų ge
riau ir Laisvės darbinin
kams ir skaitytojams.

• Leidžiant kartą savaitėje 
bus mažiau darbo redakci
joje. Jau tik prispaudžiant 
skaitytojų antrašus, reikės 
prispausti vieną, o ne du 
kartus. Darbas sumažės ant 
pusės. O skaitytojai, jeigu 
gaus laikraštį du kartus 
per savaitę po 4 puslapius 
arba vieną kartą 8 pusla
pių, tai nieko nenukentės. 

O spausdinimas, išvežioji- 
mas ir daug kitų dalykų ir
gi sutaupytų daug išlaidų. 
Redaktoriai turėtų daugiau 
laiko išvažiuoti ir pasakyt- 
ti prakalbas. Tas būtų la
bai naudinga, o kalbėtojai 
galėtų geriau prisirengti 
prie prakalbų ir tuomet vi
siems būtų daugiau nau
dos. Dabar Laisvė ateina 
kaip' kada dviejų dienų. 
Šios dienos dar nėra, reiš
kia, laikraštis atėjo 3 die
nų senumo. Žinoma, ne vi
sada taip būna, kai kada 
ateina ir tą pačią dieną. 
Na, o jeigu leidžiant du 
kartus ant savaitės, ateis 
du laikraščiai ant sykio, 
tuomet skaitytojams nebus 
jokio skirtumo, ar tas laik
raštis bus spausdintas vie
ną ar du kartus. Prie to, 
išlaidoms sumažėjus, gali
ma būtų laikraščio prenu
meratą nupiginti. Tas pa
gelbėtų skaitytojams. O 
kaip žinoma, skaitytojai 
yra didelėje didžiumoje se
no amžiaus žmonės. Pas 
mus visi skaitytojai jau 
virš 60 metų amžiaus, todėl 
ne visi išgali daug mokėti, 
o naujų skaitytojų negali
ma gauti. Ne taip, kaip se
niau, kai pasitraukiančio 
vieton gaudavome naują. 
Dabar to nėra.

Ko aš bijau, tai kad Lais
vės neprisieitų visai užda
ryti, nes skaitytojai mažė
ja, o kad suretinti, pada
rant savaitraščiu, tai čia 
nieko blogo nėra. Juk jei
gu bus reikalinga ir bus 
galima, tai galėsite pridėti 
daugiau puslapių ir bus 
gerai.

Linkiu visiems gerų pa
sekmių Laisvės suvažiavi
me.

A. Navickas

MANO ŽODIS
t

Lai būva Laisvė savait
raštis. Norime ar ne, turė
sime pasirinkti vieną iš 
dviejų, nes kitokios išeities 
nėra. Atsižvelgiant į, seno
sios kartos retėjimą, sunku 
išlaikyti laikraštį.

Todėl, šėrininku suvažia
vimo dalyviai, atsižvelgkite 
į ateitį. Reakcija mums 
taipgi pakenkė. Mūsų drau
gai redaktoriai, kaip Ant. 
Bimba ir R. Mizara, dėjo 
visas pastangas gelbėti 
laikraštį nuo užpuolimų.

Sveikinu suvažiavimą ir 
aukoju jam nors mažą do
vanėlę, $5.

Eastonietis

“LAISVĖS” REIKALAI 
IR ATEITIS

Sausio 26 d. bus Laisvės 
šėrininku suvaži a v i m a s. 
Padėkime privatiškus rei
kalus į salį ir visi dalyvau
kime suvažiavime ir pada
rykime tą svarbų nutari
mą, kaip Laisvė turi būti 
leidžiama,—kartą į savaitę, 
ar du kartus po 6 pusla
pius.’

Gal būtų ir neblogas da
lykas suvienyti Laisvę ir 
Vilnį į vieną ir leisti dien
raščiu.

Tada mes sumažintume 
kiek išlaidų, o Laisvės dar
bininkai, kuriems gyvenimo 
aplinkybės leistų, persikel
tų į Vilnies spaustuvę, ir 
tuo būdu galėtume nors- 
vieną pažangų laikraštį pa
laikyti.

Laisvę skaitau nuo 1912 
metų. Būtų nemalonu atsi
skirti su Laisve, ‘ bet kaip 
suvažiavimas nuspręs, taip 
turėsime sutikti.

Skaitau ir Vilnį jau keli 
metai. Skirtumo tarp šių 
laikraščių nėra, abu pasi
šventusiai atlieka tas pa
čias pareigas, gindami dar
bininkų klasės reikalus. A- 
budu laikraščius skaitau X f

todėl, kad daugiau paremti 
darbininkų spaudą.

Kaslink šelpimo ir palai
kymo darbininkiškos spau
dos, gerą pavyzdį turime iš 
praeitų metų $10,000 sukė
limo Laisvės fondan. Kai 
tik buvo nutarta, taip viso
se kolonijose Laisvės skai
tytojai ir rėmėjai stojo į 
darbą, ir fondas sukeltas su 
kaupu.

Mūsų kolonijoj kuone vi
si Laisvės skaitytojai gyve
na iš pensijos, bet kai pa
kalbini, kad reikalinga pa
remti savo spaudą, neatsi
sako, paremia pagal išgalę.

Iš tų kelių pensijonierių 
mūsų mteestely turime net 
4 Laisvės rėmėjų klube, pil
nai užsimokėjusius po $25 
už praeitus metus.

Taigi, draugai, kaip su
važiavimas sausio 26 d. nu
tars, taip ir turės būti, nes 
tai mūsų visų bendras rei
kalas ir visi turime daly
vauti.

Pensijonierius,
Bayonne, N. J.

DĖL “LAISVĖS” 
ATEITIES

Dienraštį Laisvę prenume
ruoju per daugelį metų — 
nuo pat jos įsisteigimo.

Ir prenumeruosiu, nežiū
rint, kaip Laisvė išeis—du
kart į savaitę ar tik vieną 
karta. Aš nuo Laisvės ne
manau trauktis. Bet šiuo 
momentu, kada jau Laisvei 
gręsia pavojus iš keleto at
žvilgių, tai mano patarimas 
—suvienyti abu dienraščius 
į vieną, ir aš manau, kad 
tik tuomet galėtume pasiti
kėti dienraščio pastovumu 
ir užtikrinti jam ateitį.

Su geriausiais linkėjimais, 
Kazys V. Lopatta, 
Baltimore, Md.

Nauji gąsdinimai
Washingtonas. — Kada 

pinigų skyrimas eina dėl 
karinių reikalų, tai mūsų 
senatoriai ir kongresmanai 
vis išgalvoja naujų gąsdi
nimų. Senatorius Henry 
Jackson, demokrdtas iš 
Washingtono valstijos, sa
kė, kad Sovietų submari- 
nai, su pagalba radaro, da- į 
ro nuotraukas ir žemėla-1 
pius Amerikos pakraščių, i 
Jis reikalauja daugiau skir-! 
ti pinigų apsiginklavimui.;

Londonas. — Bomberis, 
kuris buvo 15,000 pėdų 
aukštyje, tai jo lakūnas ir 
navigatorius susimušė savo 
tarpe. Lėktuvas nukrito.

DABAR LAIKAS SIŲSTI DOVANŲ PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS

VELYKŲ PROGA
Pralinksminkite savo gimines, pasiųsdami dovanų siuntinį dabar, kad gautų jį 

šventėms. Pasinaudokite proga ir patarnavimu patikimos firmos, 
kuri tuojau kreips dėmesį—

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc.
(Laisniuota per U.S.S.R.)

135 W. 14th St., New York 11, N. Y. Tel. CHelsea 3-2583
(arti subways) (tarp 6th ir 7th Aves.)

Mūsų firma yra gavusi nuo INTOURIST IŠ MASKVOS oficialų leidimą siųsti 
pakus, tiesiai į visas Sovietų Sąjungos (USSR) respublikas.

JŪS GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS
Pakai yra išsiunčiami laike 48 valandų. Visi kaštai, įskaitant muitą, yra apmokami. 
Pristatymas garantuotas. Pąkai gali būti mums pristatomi asmeniškai arba prisiun
čiami paštu. Aplaikę jūsų siuntinį, mes prisiunčiame jums jūsų daiktų ir kaštų sąrašą. 
Už keleto dienų po pasiuntimo, siuntėjas gaus kvitą iš Amerikos pašto- ir po- pristat- 
tymo. asmenišką kvitą nuo adresato. Kiekvienas siuntinys yra apdraustas.

Mes turime neribotą įvairybę gaminių, odos dirbinių, batų,-vaistų ir kitokių daiktų 
aukščiausios rūšies prieinamomis kainomis. Maisto produktai negali būti 

pakuojami kartu su kitais daiktais.
Atdara kasdien nuo 9 A.M. iki 6 P.M. Sekmadieniais iki 4 F31. Mūsų klientų 

patogumui skyriai yra atidaryti sekamose vietose:
900 Literary Road 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461
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PHILADELPHIA, PA.

ANTANAS J. SMITAS
Mirė Sausio 27 d., 1957 m. .

VIENERIŲ METŲ SUKAKTIS
Liūdim tavęs netekę, brangus Antanai

JULIJA, žmona.
VIKTORAS, sūnus.
JEAN, marti.
STEPHEN, anūkas.

Redakcijos Atsakymai
Skaitytojams ir bendra

darbiams. — Į savaitės pa
baigą atėjo daug skaityto
jų rašinėlių Laisvės ateities 
klausimu. Visų jųmegalė- 
jome į laikraštį įdėti. Dėl 
skaitytojų balsų pasivėli
no ir kai kurių korespon
dencijų pasirodymas laik
raštyje.

Be kitų, laikrašty netil
po sekamų skaitytojų ra
šiniai : čikagiškio J. D. Ben- 
dokaičio — stoja už savait
raštį ; Antano Metelionio— 
jis dėl Laisvės leidimo nuo
monės nepasisakė; Petro ir 
Marijonos Smalsčių (iš Lu
dington, Mich) — jiedu sto
ja už suvienijimą su Vilni
mi; Jono Smalensko (jis 
jau antru kartu rašo) — 
siūlo suvienyti su Vilnimi“ 
M. Antanuko — jis už su
vienijimą su Vilnimi.

Kiti skaitytojai davė t. v. 
praktiškus pasiūlymus.

Visi skaityojų rašiniai, 
netilpę Laisvėje, bus per
duoti Laisvės bendrovės ak
cininkų suvažiavimui, įvyk
siančiam sausio 26 d.

Daug skaitytojų pareiš
kė savo mintis. Na, o laik-1

Šventraščio Tikrove 
(Numaskuota Biblija)

Parašė T. J. Kučinskas
Knygoje rasite, Dievas sutvėrė Adomui dvi pačias. 

Dievas darė biznį su mergaičių dora. Susipykęs už pi
nigus, išvadino mergaitę paleistuve. Kristaus meiliškas 
pasikalbėjimas su savo marčia. Jo aistros meilės žodžiai 
savo marčiai. Reiškia, Kristus turėjo vaikų. Biblijos 
tūkstančiai prieštaravimų. Remiantis biblija, Kristus 
gimė ne 1958 metų atgal, bet 2958 pirmiau.

Pusi. 156. Kaina, $1.50.
T. Kučinskas, 

740 W. 34th St. 
Chicago 16, III.

11339 Jos. Campau 
Detroit 12', Mich.
Tel. TOwnsend 9-3980 

raščio akcininkai asmeniš
kai tars savo žodį suvažia
vime.

Damaskas. — Sirijoje y- 
ra viltis, kad netrukus Si
rija ir Egiptas susijungs į 
vieną valstybę.

Washingtonas. — Gele
žinkelių veikla pereitą sa
vaitę nukrito beveik 13 
procentų, lyginant su sa
vaite pirmiau.

Cleveland, Ohio. — Mirė 
R. J. Bowman, buvęs Che
sapeake and Ohio geležine 
kelių prezidentas.

Naujas Biznis. Nauja Vieta

PARCELS TO EUROPE 
& ASIA BY 

GENERAL PARCEL & 
TRAVEL CO.

Phiiadelphijos Skyrius, 632 West 
Girard Ave. (skersai Movie 
Girard, tarpe 7th ir Marshall 
Sts.). New Parcels ofisas pir
miau buvo po 825 N. Franklin 
St. Išsiunčiame tūkstančius pakų, 
kostumeriai imtenkiųti mūsų pa
tarnavimu. Pakai, sverianti 44 
sv., siunčiami žemesnėmis kaino
mis. Atdara kasdien 9-8 v. V. 
Taipgi išsiunčiame per paštą. Vis
ką sutvarkome į keletą dienų. 
Ateikite ir persitikrinkite.

TNG. O. STOJKEWYCZ 
DR. MYKADLA CENKO

zud H. Tel. WA. 5-8878.

632 W. Girard Ave. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAInut 5-8878
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Brockton, Mass.
Sausio 6 d. laikė susirin

kimą LLD 6 kuopa. Tarp 
kitko, buvo kalbėta pasiųsti 
delegatą į Laisvės šėrininkų 
suvažiavimą su dešimke. 
Taip ir padaryta vienbal
siai.

Diskusuota apie draugiš
ką pasikalbėjimo vakarą ir 
užkviesti po antrojo pasau
linio karo atvykusius lietu
vius — nuo Amerikos Lie
tuviu bendruomenės. Vaka
ras paskirtas vasario 12 d., 
Lietuviu Taut, namo kam
bariuose. Vakaro surengi
mui išrinkta komisija. Ne
maža narių pas i m o k ė j o 
duokles už 1958 metus.

Sausio 5 d. mūsų trio tu
rėjo pasitarimą su meno 
mylėtojais. Nutarė rengti 
koncertą ir šokius balan
džio 19 d., Liet. Taut, na
mo salėje, ir užkviesti visus 
jaunus muzikos talentus 
dalyvauti programos atliki
me.

Susiorganizavo vyrų dai
nininkų grupė ir jau turėjo 
pirmą pamoką sausio 12 d. 
įstojo 8 vyrai. Vadovauja 
Alb. Potsius. Kurie pamo
kų klausėsi, sako, pradžia 
labai gera! Pratimai vyks 
kas sekmadienį, 10 vai. ly
to. Norintieji lavintis, pra
šomi ateiti minėtu laiku. 
Ši grupė dalyvaus ir balan
džio 12-os d. koncerte. Dai
nininkai prašomi į prati
mus nesivėluoti.

Geo. Shrmaitis

Kingston, Pa.
Sausio 4 dieną mirė Julia

Grigaliūnienė, viena iš tar
po laisvųjų, kuriu Kingsto- federalinė valdžia pridės 
ne yra maža. Po tėvais ji $2,200,000. Bet gyventojai, 
buvo Baleniukė. Paėjo iš. kurie dabar gyvena toje 
didelės šeimos: 7 broliai ir vietoje, kur bus apartment-
3 seserys. Julia buvo garsi ramiai statyti, nebus greit 
moteris. Visi ją pažinojo iškelti; turės laiko apie 2-3 
Kingstone ir Wilkes-bareje. metus ieškotis kitur vietų.
Nes, kai Julia buvo jau-' 
nesnė, daug pagelbėjo atei-| 
viams lietuviams ir len-i 
kams, nes ji labai gerai var
tojo abi kalbas. Kam reikė
jo susisiekti su daktaru ar 
teisėju, tai Julia buvo ver
tėja. Taipgi ji mėgo susi
rašinėti su Lietuvos žmonė
mis, nors jų ir nepažinojo. 
Ji man atsiųsdavo daug 
laiškų pasiskaityti.

Juliai Binghamtonas bu

SVARBUS PRANEŠIMAS!
Package Express and Travel Agency, Inc. -

1530 Bedford Ave., Kampas Lincoln Pl., Brooklyn, 16, N. Y. 
Pasitikėjimas ir parama daugelio mūsų klientų Įgalino mus

PACKAGE EXPRESS COMPANY, INC.
prasiplėšti kaip didžiausiai firmai, besispecializuojančiai siuntimu dovanų pakų Į USSR.

PARCELS TO RUSSIA, INC.
Nuo dabar mes ją operuojame po- vardu

PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL AGENCY, INC.
Vyriausiame ofise 1530 Bedford Ave., Kamp. Lincoln Pl., Brooklyn 16, N. Y.

Prisilaikant musų Įstaigos taisyklių
PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL AGENCY', INC., suteikia sekamus patarnavimus:

• Greitą paku pasiuntimą. (Mes buvome pirmieji, aprūpinantieji pašto pasiuntimo certifikatais kaip
liudijimais greito išsiuntimo.)

• Atidų apkainavlmą visų dovanų pakų indėlio. (Priėmėjui nereikia mokėti jokio muito, kai gauna siun
tini Sovietų Sąjungoje.

• Ekspertiškai pakuojame užtikrinimui saugaus pristatymo dovanų indėlio.
• Pakai, prisiunčiami J mūsų ofisą iš visų U. S. dalių persiuntimui į Sovietų Sąjungą, yra taip pat sku

biai atliekami, kaip tie, kurie asmeniškai pristatomi. Pako indėlio sąrašas yra pasiunčiamas siun
tėjui tą pačią dieną, kada pakas priimtas mūsų ofise.

PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL AGENCY, INC.
nemano, kad reikalinga užtikrinimų jos klientams aukščiausios kokybės ir pasitikėjimo jos 
darbu, kuo ji yra gerai žinoma. Mūsų klientai padarė mums galimybę praplėsti biznį, ir 
mes esame jiems širdingiausiai dėkingi už tai.

* MŪSŲ SKYRIAI:
78—2nd Ave., New York 3. N. Y. ORegon 4-1540

312 Market St. 
Newark, N. J. 
Mitchell 2-2452
832 N. 7th St.

651 Albany Ave. 3741 W. 26th St.
Hartford, Conn. Chicago 23, Ill.
CHapel 7-5164 OR. 7-2126
11601 Jos. Campau Ave. 121 S. Vermont St.

Philadelphia 23, Pa. 
WAlnut 3-1747

Detroit 12, Mich. 
TOwnsend 8-0298

Los Angeles, Calif. 
DUnkirk 5-5650

vo labai giminingas, ne ten 
ji turėjo sūnų Raimondą, 
Grigaliūno brolį A delta ir 
dvi seseris — Katie Vaicu’ 
kauskienę ir Viktoriją Na- 
vicki—ir kitus.

Taipgi paliko d u k t e r į 
Helen Wize ir žentą.

Palaidojom Lietuvių Tau
tiškose kapinėse, Wyomin- 
ge. Graborius šimk’aitis 
gražiai patarnavo. Ačiū 
jam. J. Vaicekauskas pa
kalbėjo šermeninėje ir prie 
kapo. Daug žmonių palydė
jo — lietuvių ir lenkų.

Ilsėkis, Julia, prie savo 
vyro Petro, kuris buvo pa
laidotas prieš 34 metus, ir 
brolio J o h n o , palaidoto 
prieš dvejus metus.

J oh n Vaicekauskų s

Lawrence, Mass.
Lawrencuj bedarbių ar

mija padidėjo 5,400. Se
tt -e s n i bedarbiai kalbasi: 
Kas bus? Ateina Hooverio 
laikai, kai reikėjo miegoti 
patiltėse.

AFL-CIO unijos .lokalo 
8-o buvo surengtas šaunus 
banketas. Valgis geras, sve
čiai susodinti prie atskirų 
stalų. Žmonių buvo daug. 
Grojo orkestras. Tai įvyko 
French Social Klube.

Lawrencaus miesto valdy
ba gavo užtikrinimą iš fe
deralinės valdžios, kad ji 
parems statomą gyvenamų
jų namų projektą beveik vi
duryje miesto. Statys nau
jus apartmentus, kur tilps 
tarp 150-160 šeimynų. 
Miestui kainuos $800,000, o

Liet. Piliečių Klubas sau
sio 19 d. turėjo savo valdy
bos įvezdinimo ceremonijas. 
Įvyko klubo nuosavoj sve
tainėj. Buvo pakyiėsti ir 
miesto valdininkai --r visi 
nribuvo. Tik negalėjo dėl 
ligos pribūti miesto majo
ras John Buckley. Kalbėjo 
ir T. Lane, kongrcsmanas. 
Žmonių buvo daug.

S. Penkauskas

New Haven, Conn.
LLD 32 kuopa laikė savo 

metini susirinkimą gruo- 
džio mėnesį. Prieita prie 
valdybos rinkimo. Paclisku- 
savuš, palikta senoji valdy
ba. Kita susirinkimą nutar
ta laikyti kovo mėnesį. Kuo
pa nutarė pasiųsti delegatą 
i Laisvės šėrininkų šuva- 

I žiavima.

“Gydymo istorija” kny
gos jau dalinamos nariams. 
Kurie ją gavo, labai gyrė, 
kad graži ir turtinga. Gar
bė daktarams J. Stanislo- 
vaičiui ir A. Petrikai!

* 
““ •

Nedarbas ne juokais pa
sireiškė šiame mieste. Žmo
nės susirūpinę ir klausia: 

j kas bus? 
I • _

j LLD 32 kuopos nariai su
žinojo, kad draugė Anna 
Višotskienė yra ligoninėje, 
Kensington, Conn. Mes lin
kime jai greit pasveikti!

JSK

Easton, Pa.
Šiame mieste yra astuo

ni lietuviai biznieriai, visi 
gerai sustovi, ypatingai 
duonos kepykla — L. Tilvi
kas. Yra keturios karčia- 
mos, dvi valgomų daiktų 
krautuvės ir vienas grabo
rius. Taipgi yra avalų tai
sytojas.

Su naujais metais Willi- 
ūmas Masiulevičius-Masler 
nupirko karčiamą švarioj 
rezidencijoj, Northamp ton 
gatvėj, tarp 15 ir 16 gatvių. 
Savininkai j a u n i ir geri 
žmonės.

Kaip kituose miestuose, 
taip ir čia lietuviai pabėgė
liai nekalba tarp savęs lie
tuviškai. Čia buvo atbėgęs 
vienas Smetonienės andaro-' 
kų siuvėjas. Kunigas Gar
mus surengė jam prakal
bas. Pasakojo, kad bolševi
kai kunigams iš n u g a r ų 
diržus piovė... Matydamas, 
kad jo melams niekas neti
ki, išvažiavo Į New Yopką.

Eastonietis

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gaurių. Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

NewYorko^/6^/<5fZliik)i
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Skandalas dėl lakūno 
mirties

Kaip jau buvo rašyta, ke
lios dienos atgal buvo atras
tas nušautas lakūnas — inži
nierius Clyde Rose, 28-ių me
tų amžiaus. JĮ rado negyvą jo 

| paties automobili.vje, už mi.es- 
to.

Dabar policija ilgas, valan
das klausinėjo velionio mote
rį Priscilla ir jos gerai pažįs
tamą Arthur (Casey) Jones, 
”0 metų vyrą iš Utica, N. Y.

Mat, velionis Rose ir jo 
žmona daugelį kartų buvo 
nesutikime, jie trumpam lai-’ 
kui persiskirdavo ir vėl suei
davo krūvon gyventi. Kada 
pereitą vasarą jie buvo persi- 
skyrę, tai Priscilla buvo nu
vykus i Uticą, kur ji susipa
žinus ir draugavus su Arthti
ru.

Pastarasis yra vedęs, turi 
jie dukrą ir du sūnus. Jo žmo
na policijai liudijo, kad jos 
vyras Arthuras penktadienio 
rytą išvyko į New Yorką, 
kaip sakė, Į “motorinių laive
lių sportininkų konvenciją*'.

Jis Į Uticą sugrįžo tik pir
madienio vakarą vėlai. Gi Ro
se buvo nušautas 'šeštadienio 
vakarą.

Dar pasirodo, kad kada ve
lionis Clyde Rose gyveno 
Ithaca, N. Y., tai apsidraudė 
ant $18,000 pomirtinės.

Nušauto Rose kūnas buvo 
skrostas ir nesurasta jame 
alkoholinio gėrimo. Išeina, 
kad kada jj kas nušovė, tai 
jis buvo blaivas. Kaip baigsis, 
sunku numatyti. Bet vienas 
dalykas yra aišku, kad slapto
ji policija ima greitai sekti 
siūlus. Matote, ji sužino, kur 
kas draugavo, kur kas kada 
išvyko ir .parvyko.

“Pavargo iš meilės'’
Jau ilgai tąsosi po teismus 

ieškodami perskyrų dirbtinių 
dantų gamybos savininkas 
Dr. John Myers, 67-ii\ metų 
amžiaus, ir jo žmonelė Betty, 
kuri sakosi tik 40 metelių.

Kaltinimų kalnai, kad ji 
“jau pavargus meilė j e”. 
Jos kaltinimai užėmė virš 
100 lapų, kur buvo surašyti 
vyro griekai, bet teisėjas M. 
Spector, pereitų metų gegu
žės 9 dieną išmetė Betty rei
kalavimą perskyrų. Sakė, kacl 
dar “permažai vyro griekų”.

Antrame apkaltinime taip 
pat buvo sakyta, kad senis 
“myluojasi su kita gražia mo
teriške”, bet teisėjas V. Lu- 
piano pažingeidavo, kad jam 
priduotų tos “gražuolės vardą 
ir antrašą”. Kada to nepada
rė, tai jis atmetė Betty reika
lavimą perskyrų.

Dabar jos advokatai vėl 
įteikė reikalavimą perskyrų, 
rodosi, dar daugiau iškeliant 
griekų. 1

Sakysiu, tikras vargas. Ap
sivesti vyrui ir moteriškei, tai 
pigiau kaip pietus pavalgyti 
— du doleriai laisnės, na, 
paskui “biskis” teisėjui. Bet 
kada “pavargsta meilėje”, 
tai jau tikras vargas atsipa-1 
laiduoti. Jauna žmonelė gali 
ir pasenti kol tas perskyras' 
susiras.

HOWARD’S AUTO BODY 
& REPAIR

Greitas pa tarnavimas, eksper- 
tiškas darbas. Numaliavojamę 
gražiai. Pristatome vieton. Turė
kite reikalą su gera firma, mes 
viską garantuojame.

32 Seott Avė.
(Johnson Ave. ir Randolph St.) 

Brooklyn. HY. 7-9402.

LIETUVIŠKA RUGINE . 
DUONA

BOSTON BREAD
Parduodame visose didelėse krau
tuvėse. Jeigu jūsų groserninkas 
neturi lietuviškos duorios, lai jis 
.kreipiasi pas—

BELLMAN’S BAKERY
Hickory 1t2900.

Paskutinis laisviečiąms 
priminimas ,

Tenka tiktai tiek priminti, 
kad visi Įstėmytų, kad Lais^ 
vės i šėrininkų suvažiavimas, 
i vykstąs šį sekmadienį, sausio 
26, Liberty Auditorijoje, pra
sidės 11 vai. ryto. Patartina 
šėrininkams laiku pribūti.

Dar geriau pribūti kiek 
anksčiau, nes tai bus dau
giau laiko susitikti ir pasikal
bėti .su iš toliau atvykusiais 
šėrininkais. O tokių tikimasi 
nemažai.

Auditorijos valgykla bus 
atdara visą dieną. Kadangi 
tikimasi atvykstant svečių ir

Policija areštavo 
keturis jaunuolius

Gruodžio 1 d. keturi jau
nuoliai sumušė ir sužalojo N. 
Lombardo, 58-ių metų žmo
gų, kuris netrukus ligoninėje 
mirė. Per du menesius polici
ja vis negalėjo jų susekti.

Bet štai naktį, 2 vai. ryto, 
slaptosios policijos narys nu
žiūrėjo jaunuoli slankiojanti 
į. namų koridorius. Kada jo' 
pasiteiravo, ką jis ten veikią, 
tai jaunuolis su peiliu puolė 
detektyvą. Suimtas, jis išdavė 
dar tris savo sandraugas. Jie 
yra 16 ir 17 metų amžiaus.

PAMINKLAI
S & S MEMORIALS

Išstatomo Visose Kapinėse.
Visi paminklai certifikuoti ir 

garantuoti. Lengvi išmokėjimai 
pritaikomi.

602 Greenwich St.
Hempstead, L. I.

IV. 1-6850.

Naudokitės mūsų gražiomis kop
lyčiomis. šermenlys už prieina
mą kainą. Leiskite laidotuvių 
direktoriui vesti jūsų reikalus.

LYNCH FUNERAL 
HOMES, INC.

43-10 80th Ave. Long Island City 
AStoria 8-2111

ST. LUCIA 
FUNERAL HOME

(Lucia Bros)
Daug asmeninių reikalų yra 

pavesta laidotuvių direktoriui. 
Kai reikalas prieina, reikia pa
sirinkti ši patarnavimą išmintin
gai. Oru vėdinama. Įsteigta 
1934.
569 E. 184th St., Bronx. FO. 7-8000

Neišmeskite savo seną matra
cą. Mes pertaisome ir išvalome 
taip kaip naujus. Mes padarome 
spyruokles, pagalves ir dekius. 
Geriausios rūšies.

BELTRAN I & SON
312 Bayvlety Ave., Inwood, L. I.

FA. 7-5196

Daug asmeniškų reikalų pavesta 
laidotuvių direktoriui. Pasirinki
te šį patarnavimą su pasitikėjimu. 

Oru vėdinamos koplyčios.
NICHOLAS COPPOLA

& SONS
49—104th St., Corona, N. Y. 

- Newtown 9-3400.

IŠMOKITE VAIRUOTI
Atsargiai per Trafiką 

Veltui 2 vai. kalba ir filmą, kaip 
išeiti N. Y. Valstijos vairavimo 

egzaminą.
LIBERTY

AUTO DRIVING SCHOOL
1 Union Sq., N.Y.C., kamp. 14 St.
8 A.M.-10 P.M__ WAtkins 9-2781 

CEFOS AUTO REPAIRS
Body & Fender Work. Ignition, 

Brakes, Motor Tune Up.
Complete Collision Works. We 
know how, you benefit. Low

prices. Drive in. 
Convince yourself.

———
ARTIS AUTO REPAIRS

Atvažiuokite ir sužinokite, ko
dėl mes įsigijome šimtus pasi- 
terikinančių kostumerių. Darbas 
garantuotas. Ekspertai prie su
daužytų autos. Duco maliavoji- 

, mąs.
185 Liberty Ave., Brooklyn. 

EV. 5-9840.
mu...... i m i

is vakaro, tai Auditorija bus 
atdara ir šeštadienį iki vėlu
mos.

Banketo lankytojams pri
minti na, kad banketas Įvyks 
tuoj po suvažiavimo, apie 6 
vai. vakaro.

Laukiame svečių iš arti ir 
toli.

CEE’S TELEVISION 
SERVICE

Ar jums reikia ekspertiško pa
taisymo? Ateikite pas mus, pati
kima ir teisinga firma. Mes ga- 
ran’tuojame visą darbą. Veltui 
peržiūrimo jūsų TV. Šimtai pa
tenkintų kostumerių.

1372 Bergen St., B’klyn, N. Y.
PR. 4-4501. Mr. Carney.

Susitikite su senais draugais pas
H. FLESSEL
(buvę Eifel’s) 

Viešbutis, Baras ir Restaurautas. 
Galite užsisakyti datas vestuvėms, 

šokiams, banketams, ir tt.
FL. 9-8901. 

Businessmen's Lunch Served 
12 to 2

119th St. & 14th Rd.
' College Pt , N. Y.

Įsteigta 1872.

; NATIONAL VAN LINES I
; Tai patikimiausi perkrausty- I 
[ tojai. Neimkite šansų su savo ' 
; rakandais. Perkrausto lokaliniai ; 
[ ir į kitas valstijas. Kainos pri- ; 
i einamos. Mūsų obalsis—Manda-; 
! pumas'. ; i
• 15-02 — 122nd Street

College Point, N. Y.
; FL. 8-2051

NUOTAKOMS SUKNELES 
PAMERGĖMS

Siūtos Sylvijos Navarros. Gra
žios suknelės pritaikomos jūsų fi
gūrai. Nuotaka visuomet atrodo 
graži, kai Sylvia papuošia ją. 
Kainos žemos.

SYLVIA NAVARRA
49 Manhattan Ave., B’klyn, N. Y.

EV. 4-8667

Taupykite pinigus. Pas mus 
galite gauti už žemas kainas įvai
rių suknelių nuotakoms, pamer
gėms ir gėlių mergaitėms. Pasiu
va ir sutaiso Josephine Marino.

JAY M. ĘRIDAL 
CREATIONS

4121 Ft. Hamilton Parkway 
Brooklyn, N. Y. ULster 4-8873

A. R. E. Auto Perbudavojimo In
žinieriai. Pertaisome sudaužytus 
autus. Apsaugokite savo auto, dar
bas atliekamas patyrusių darbi
ninkų. Persitikrinkite.

A. R. E.
SB Bainbridge St., Brooklyn, N. Y. 

PR. 3-8612.
tarp Lewis & Sumner Avės.

I

BANKETAS
Sausio 26 January

*

PRASIDĖS
6 V. VAKARE

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

LIBERTY AUDITORIUM 
I 

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

VAKARIENĖS BILIETAS $3. 
Prašome iš anksto įsigyti bilietą.

4piul. Laisvi (Liberty) šeštadien., sausio (Jan.) 25, 1958

Jie tikrai kavą 
“mėgsta”

Brook lyne ant Carroll St. 
nugriuvo vieno namo siena. 
rl uo pat kartu tūlas Goldber- 
gas pranešė policijai, kad 
“kavos mėgėjai” pačiupo 325 
maišus kavos, vertės apie 
$22,000, ir dingo.

Gal būti jie būtų sėkminga? 
ir pabėgę, bet pasirodė, kad 
griūvanti namo siena paken
kė trokui su kava išvažiuoti.
Vagys, kavai išmetę, su troku 
pabėgo. Siena griūdama kavą 
išgelbėjo. , •

Gal paaiškės dingęs “laivelis”

Jau savaitė, kaip policija 
suka galvą, kas gi “prarijo” 
tą laivelį, artėjantį Bast upe. 
Bet gal būti jau bus surasti 
pėdsakai. Vienoje vietoje su
rado guminį lanką — “life 
ring” ir keturių pėdų ilgio 
kopėčukes. Tas prklauso val
diniams kraštų apsaugos lai- 
veliama. Bet Coast Guard va
dai dar nepatvirtino, ar yra 
dingęs jų laivelis ir trys žmo
nės. Nejaugi jie tiek daug tu
ri, k^d nežino?

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vięną kitą 
doieriuką Laisves paramai.

REAL ESTATE

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

REAL ESTATE

OLT1I PARISH, RICHMOND HILL. 
2 šeimų namas. Apačioj 5 kambariai 
tušti, viršuje 6 kambariai išnuomo
ti, $125 į mėnesį. Galima gauti ir 
visus kambarius tuščius, jei pagei
daujama. Miegrūmiai užpakalyj, 
aliejaus šiluma, subvės netoli. Tik
tai $16,900. MURPHY. VI. 8-4200.

MISC. ADS

EQUIPMENT FOR SALE
Bucket Clam shell, 3/4 yrd. WH“ 

liams Power Arm with teeth, in 
perfect condition. See to appreci
ate. A terrific buy-

CONROY MARINE
1322 Commerce Ave.. Bronx 

TAlmadge 8-0300
(18-24)

HOTEL SANFORD
Vestuvių “Package Plan,’’ $6.00 

asmeniui. Įsiskaito viskas. Man
hattan ar šampano kokteliai. 
Vištienos ar Kalakutienos pietūs. 
Gražūs vestuvių tortai ir kiti rei
kalingi dalykai prie vestuvių. 
Klauskite Mr. Vincent.

140-40 Sanford Ave.
Flushing, L. I. FL. 3-2850.

LAISVES
METINIS

-
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