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Fo suvažiavimo.
Reikia kalendoriaus.
Lietuvoje.

Rašo R. Mizara

Seniai m ū s u laikraščio 
bendrovės metinis suvažiavi
mas buvo tokis didelis ir gy
vas, kaip š. m. sausio 26 d.

Daug akcininku ėmė balsą 
ir kalbėjo, diskusavo, pasisa- i 
kydami:

— Jeigu einame prie Lais
vės leidimo suretinimo, tai tu
rime ją leisti ne rečiau kaip 
du1 kartu per savaitę. Leist* 
tokią, kokia ji buvo prieš pa
tepimą dienraščiu!...

Taip ir buvo nutarta.. O nu
tarimą vykdys gyveni m an 
j aujai išrinkta bendrovės di
rektorių taryba.

•
Per ilgus metus Vilnies re

daktorius V Andrulis nebu
vęs mūsų mieste, atvyko ap
lankyti savo gimines.

Ta proga jis dalyvavo ir 
laisviečių suvažiavime.

Mūsų žmonės džiaugėsi pa
matę ir sutikę svečią. Jie ne
pamiršo ir dienraščio Vilnies!!

Kai kurie Laisvės skaityto-' 
jai prisiunčia po doleri ir [ 
prašo Vilnies kalendoriaus už i
1958 metus.

• Pas mus buvo rašyta, jog 
vilniečiai šiems metams ka
lendoriaus neišleido, bet ne 
visi, matyt, tai pastebėjo.

Kalendorius — viena popn- 
riaušių knygų tArp senes

niosios kartos lietuvių. Kiek 
aš atmenu, mūsų namuose, 
Dzūkijoje, visuomet b u v o 
kiekvieneriu metu kalendo
rius, — anksčiau lenkų, o vė
liau lietuvių kalba.

Kai V. Kapsukas gyveno 
Amerikoje, jis sakė:

—Didelė spraga susidaro 
neturint Kalendoriaus.

1917 metais “Darbininkų 
kalendorių,“ išleido LSS. Po 
to ir vėl buvo pasilikusi ta pa
ti spraga.

1924 metais V. Rudaitis, J. 
Gasiūnas ir šių žodžių rašyto
jas sutaisė “Darbininkų ka
lendorių“ 1925 metams. Jis 
buvo išleistas Chicagoje. Vė
liau mes jį kas metai leido
me Brooklyne; dar vėliau ka
lendorių kas metai leido Vil
nis. Na, ir šiais metais vėl at

sirado spraga: kalendoriaus 
neturime.

Būtų gerai, kad draugai 
vilniečiai pasakytų, ar jie pa
jėgs šiemet kalendorių išleisti
1959 metams. Jei ne, reikėtų 

.daryti kokią nors rodą, kad
jis būtų išleistas.

Atsitiktinai pateko į mano 
rankas Lietuvos Grožinės Li
teratūros leidyklos pianas 
1958 metams.

Jame sužymėta, ką šiais 
metais Leidykla numato iš
leisti. Surašyta net 233 kny
gos skirtingais pavadinimais.

Daug žymių grožinės * lite
ratūros veikalų bus išleista iš 
rusų, kitų tarybinių tautų, 
francūzų, vokiečių, anglų, če
kų, lenkų, rumunų ir vengrų 
kalbų.‘Bet daugiausia bus ori
ginalių, lietuvių rašytojų kū
rinių, — tarybinių ir pirmes
nių, ikitarybinių.
. Plane nepamiršti ir ameri
kiečiai. Išeis Seno Vinco raš

ytų rinktinė, išeis St. Jasilionio 
^eilėraščių knyga; A. Marge-

Washing!, rūpinasi 
taikos konferencija
Washingtonas. — Jung

tinių Valstijų diplomatijoje 
pirmiau nebūdavo prakti
kuojama, kad paskelbti 
visuomenei apie diplomatų 
pasitarimo turinį. Šį kartą 
tas padaryta. Amerikos am- 
basadrius L. E. Thompson 
kviečiamas iš Maskvos į 
Washingtona. Todėl jis., pa
gal Valstybės departmento 
patvarkymą, matėsi su Ta
rybų Sąjungos Užsienio 
reikalu m’nistru A. Gromi- 
ko.

Valstybės departmento 
spaudos pranešėjas L. Whi
te pareiškė, kad Thompso- 
nas kalbėjosi su Gromiko 
apie valstybių vadų kon
ferenciją. Ir šis šį kartą aiš- 
kiai pasakė, ka^preziden-

Amerikiečiai pasiliks 
Pietiniame Poliusyje
Washingtonas. — Po ilgų 

valdžios įstaigų ginčų su 
karinio laivyno komanda, 
nuspręsta, kad ir po tyri
mo, Amerika paliks savo jė
gų Pietinio Poliuso (Ant- 
arktiko) srityje. Karinin
kai argumentavo, kad tas 
svarbu kariniais sumeti- 
ma’s. Bet kai kurie mano, 
kad ‘ jeigu amerikiečiai pa
siliks, tai tada gali pasilik
ti ir Sovietų jėgų.

Alumino yra daugiau 
pagaminta, kaip reikia
Washingtonas. — Pame

nate, kaip karo metu ne
šėme alumino keptuves ir 
puodus į paskirtą vietą. 
Tada jo stokavo karo lėk
tuvų gamybai ir kitiems 
kariniams reikalams.

Dabar Jungtinės Valsti
jos pagamina daugiau alu
mino, negu jo reik'a. Iš jo 
daro geležinkelių vagonus 
ir daug kitų dalykų. 1)957 
m. buvo pagaminta 1,640,- 
000 tonų. Industrija būtų 
galėjusi pagaminti net 1,- 
'884,000 tonų, bet nebuvo 
reikalo.

Tel Aviv, Izraelis. — Iz
raelio generolas . Moshe 
Dayan pasitraukė iš armi
jos komandavimo. Jis ne
sutiko su premjeru Ben- 
Gurionu.

Varšuva. — Lenkijos 
spauda pradėjo atsakinėti į 
čechoslovakų komunistų 
kritiką. 
------------------------------------ Į----- - 
rio “Čikągos šešėliai”, Ameri
kos lietuvių poezijos antolo
gija 1 (pažymėti: Jasilionis, 
Kaškiaučius, Valbasys). Taip
gi įdėta ir šių žodžių rašytojo 
apysaka, neseniai baigta ra- 
syti.

Na, o Lietuvos Politinės ir 
Mokslinės Literatūros . Lei
dykla, girdėjau, šiemet ren
giasi išleisti L. Prūseikos “At
siminimai ir Dabartis” ir A. 
Bimbos “Amerikos Darbinin
ku Klasės Istorija“.

tas Eisenhoweris, atsaky
damas Bulganinui į jo laiš
kus, “sutiko su Tarybų Są
jungos vadais tartis konfe
rencijoje”, jeigu ta konfe
rencija iš anksto būsianti 
tinkamai paruošta užsienio 
reikalų ministrų pasitari
me.

Mr. White sakė, kad viso 
pasaulio vyriausybės esan
čios suinteresuotos atsako- 
mingų valdžios vadų kon
ferencijos reikalais. Taigi, 
atrodo, kad šie White pa
reiškimai neatitinka pir- 
mesniems Dulleso pareiški
mams, kada jis vis karto
jo, kad iš tokio su Sovie
tais pasitarimo “nebus jo
kios naudos”.

Amerikos ir Sovietų 
kult reikalui sutartis
Washingtonas. — Nuo 

1957 metų spalio pabaigos 
buvo vedamos derybos su 
Tarybų Sąjungos ambasa
doriumi Zarubinu. Dabar 
baigtas kultūriniais reika
lais susitarimas. Jis apima 
radijo ir televezijos, juda
mųjų paveikslų, mokslinin
kų apsilankymo, turistų 
klausimą ir žurnalų reika
lus. Pagal šios sutarties, 
turinį, tai bus. žymiai iš
plėstas abiejų šalių kultūri
nis bendradarbiavimas.

Prez. Eisenhoweris 
rengiasi jau tartis

Washingtonas. — Par
skrido iš Maskvos Jung
tinių Valstijų ambasado
rius L. Ę. Thompsonas. Jis 
sako, kad dar nėra 
“padaryto progreso dėl va
dų konferencijos”. Bet po
žymiai yra. Tuo kartu Bal
tojo Namo žinių perdavė
jas J. Hagerty sakė, kad 
“Eisenhoweris jau pasiJ 
rengęs susitikti derybose 
su Chruščiovu ir kitais A- ♦
merikos talkininkų va
dais”. Jis sakė, kad tik rei
kia, kad užsienio reikalų 
ministrai paruoštų tai kon
ferencijai dienotvhrkį.

Poperiaus gamyba vėl 
žymiai nukrito žemyn
Washingtonas. — Keli' 

metai atgal Amerikoje bu
vo pasireiškęs “popieros 
badas”, ypatingai laikrašti
nės. Bet 1957 metais jos 
pareikalavimas daug suma
žėjo. Gamybos promonė 
buvo padidinta, o popieros 
reikėjo mažiau.

1956 m. popieros gamin
tojai, kaip skelbia American 
Paper ad Pulp Ass’n, paga
mino 31,428,000 tonų ir tu
rėjo $657,000,000 įplaukų. 
1957 m. pagamino 30,700,- 
00 tonų popieros ir turėjo 
jau tik $540,000,000 įplau- 

Ikų.

Įteiktas Tunisijos 
protestas Francūzijai
Tunis. — Tunisijos vy

riausybė įteikė Prancūzi
jai protestą prieš provo
kacijas. Francūzijos artile
rija per 20 minučių šau
dė į Tunisijos karinį dali
nį netoli Kouifo, kuris bu
vo savo teritorijoje. Tai j^u 
ne pirmas francūzų pro
vokacinis pasielgimas.

Iš "Laisvės" m e tinto
ser. suvažiavimo

Sausio 26 dieną įvyko 
Lietuvių Kooperatyvės 
spaudos Bendrovės ir kar
tų dienraščio Laisvės dali
ninku suvažiavimas. Oras 
buvo netikęs, prieš tai pla
čioje apylinkėje smarkiai 
lijo, kitur snigo. Tas, aiš
kų, pakenkė iš toliau dau
geliui atvykti.

Bet suvažiavimas visvien 
buvo skaitlingas. Dalyvavo 
apie 150 šeėrininkų. Buvo 
ir iš toliau: J. Skliutas iš 
Worcesterio, K. Krasnickas 
iš Waterbury, J. Kuncas iš 
New Haven. Tolimiausias 
svečias buvo Vincas An
drulis, dienraščio Vilnies 
redaktorius iš Chicagos. Jis 
rytuose aplankė savo gimi
nes, tai atvykęs pasveikino 
ir mūsų dalininkų suvažia
vimą.

Skaitlingai šį kartą šė- 
rininkai dalyvavo iš New 
Jersey valstijos — iš Eliza
beth, Patersono, Bayonn, 
Cliffside, Jersey City, New- 
arko. Kaip visada, gera at
stovybė buvo iš Great Nec- 
ko.

Suvažiavimui pirminin
kavo A. Matulis.

Iš gaspadoriaus P. Buk- 
nio ir Vyriausio Laisvės 
red. R. Mizaros pranešimų

Grig. Zarubinas jau 
išvyko Į Maskvą

Wsahingtonas. — Tary
bų Sąjungos ambasadorius 
G. Zarubinas, vienas iš žy
mių diplomatų, kuris 
Washingtone išbuvo penke
rius, metus, jau vyksta at
gal. Pirma to jis apsilankė 
pas vice-prezidentą Nikso- 
ną ir kalbėjosi apie pusva
landį. Zarubinas, išvykda
mas, 'palinkėjo viso gero 
Amerikos žmonėms ir 
kvietė prie gerų santykių 
su Tarybų liaudimi.

Nedarbo apdraudą jau 
ima 2,863,000 darb.
Washingtonas. — Dabar 

nedarbo apdraudą imančių 
bedarbių jau yra 2,863,- 
800. Tatai buvo su sausio 
18 diena. Į vieną savaitę 
apdraudą imančių skaičius 
paaugo 54,500. Metai laiko 
atgal apdraudą imančių 
buvo tik 1,725,000.

Amerika jau perka 
ginklų Japonijoje

Tokio. — Jungtinės Vals
tijos pereitais metais Ja
ponijoje pirko . įvairių 
ginklų už $134,600,000. Tai 
buvo daugiau ant $43,500,- 
000, negu 1956 m. Amerikos 
armija ir karinis oriai vynas 
perką ginklų Japonijoje, 
kad palaikyti ten karinių

[fabrikų gamybą.

paaiškėjo, kad mūsų dien
raštis, kaipo darbo žmonių 
laikraštis, nėra turtingas. 
Bet ir nėra finansinėje kri
zėje. Blogumas yra tame, 
kad reikės keltis į naują 
vietą. O tas surišta su nau
jomis išlaidomis. Ir blogiau
sia, tai stoka technikos dar
bininku, c

Buvo pasiūlyta suretinti 
Laisvės išleidimą. Diskusi
jos buvo ilgos, draugiškos 
ir nuoširdžios. Išreiškė sa
vo nuomonę apie 30 šeri- 
ninkų. Tik trys ar keturi 
pasisakė už savaitinę Lais
vę. Kiti kalbėjo, kad reikia 
leisti šešių puslapių ir du 
kartus į savaitę. Smulkme
nas palikta išspręsti direk
toriams, Redakcijai ir Ad- 
mnistracijai.

Pabaigoje išrinkta ati
tinkama direktorių taryba.

Suvažiavimas turėjo gau
siai pasveikinimų. Aukų 
prisiuntė ir ant vietos da
lininkai sudėjo su pasveiki
nimais apie $1,500.

Po suvažiavimo įvyko 
metinis Laisvės banketas. 
Jis buvo, pagal dabartinius 
laikus, gana skaitlingas. 
Bankete buvo pakviesti, 
pakalbėti tolimieji svečiai: 
Kunca, Skliutas ir Andru
lis.

Vis tie tarybiniai 
submarinai baisūs

Washingtonas. — Kada 
pinigai skiriami kariniams 
re’kalams, tai kiekviena 
šaka įrodinėja, kad jai 
daugiau reikia. Orlaivynas 
gauna daugiausia, bet ne
nori nusileisti karinis lai
vynas, armija, raketų ir a- 
tomų bombų gaminimo sky
riai. Buvęs Anglijos avia
cijos vadas Sir P. Jaubert 
pateikė straipsni, gąsdin
damas amerikiečius tarybi
niais submarinais.

Memphis, Tenn... - Teisė
jas B. R. Rousche paliuosa- 
vo tris negrus, kurie buvo 
kaltinami “valketystėje ir 
vagystėje”. Teisėjas sakė, 
kad negana kaltinti, bet 
reikia prasikaltimą fak
tais paremti.

Maskva. — Mr.xM. Todd 
ir jo žmona Elizabeth, ar
tistė, atskrido lėktuvu. Jie 
nori tartis su Tarybų Są
jungos judžių gaminto
jais.

Chruščiovas sako— 
reikia tartis taikai

Londonas. — Tarybų Są
jungos Komunistų parti
jos vadas. N. Chruščiovas 
kalbėjo Minske, Balta
rusijos žemdirbių suvažia
vime. Jis kalbėjo apie bū
tiną reikalą, kad didžiųjų 
valstybių atsakomingiausi 
vadai susirinktų į tarptau
tinę konferenciją taip grei
tai, kaip galima, taikos rei
kalais.

Chruščiovas kritikavo 
amerikiečių pasiūlymus, 
kad uždrausti tolimo sieki
mo raketas ir erdvių įran
kius. Ji sakė, kad, kol kas, 
toje srityje priešakyje sto
vi Tarybų Sąjunga. Sakė, 
kad tokie pasiūlymai yra 
nepriimtini Tarybų žmo

Apie,Vengriją patys 
sudegino "dokumentus’
Jungtinės Tautos: —Ant 

Jungtinių Tautų patalpų 
stogo buvo sudeginti var
dai ir liudijimai apie Ven
griją. Tai buvo'specialios 
komisijos surinkti “doku
mentai, kad parodyti “So
vietų žiaurumą nuslopi
nant 1956 metų sukilimą”. 
“Dokumentus” surinko ko
misija’, kurią renkant Ven
grijos. atstovas pareiškė, 
kad tai bus komisija “‘nuo
dyti tarptautinę atmosferą 
Vengrijos reikalais”.

■_______________________ ,

Gal bus didelis auto 
darbininką streikas

'X?

Detroitas. Gali kilti di
delis automobilių industri
jos darbininkų streikas. Gy
venimo reikmenys ir au
ganti krizė verčia organi
zuotus darbininkus veikti 
algų pakėlimo srityje. U- 
nited Automobile Workers 
unija nusistatė sukelti 
$50,000,000 fondą streiko 
reikalams. Fabrikantai ne
sirengia unijos reikalavi
mus. patenkinti.

Streikas gali apimti arti 
600,000 darbininkų — Ge
neral Motors 350,000, For
do 140,000, ir Chryslerio 
90,000. ' . '

Alžyriečiai pasiekė ir 
francūzą centrą

Alžyras. — Alžyro parti
zanų veikla vis daugiau 
stiprėja. Prieš sukilėlius 
veikia Francūzijos Užsie
nio Legionas, organizuotas 
iš visokių svieto padaužų’ 
Kas jo nariams moka, tam 
jie ir tarnauja.

Legiono centras yra Si- 
di Bel Abbes miestelyje. 
Partizanai padėjo į patal
pas bombą, kuri sprogo. 
Skelbia, kad užmušė 4 , o 
sužeidė virš 40 Legiono na
rių.

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga.

nėms, nes tai yra siūlymai 
uždrausti tą, ką jie turi, o 
ko kiti dar neturi.

Jis sakė, kad tie “gud- 
Irūs diplomatai” norėtų pa
likti neuždraustus atomi
nius ir hidrogeninius gink
lus, taipgi karines bazes, 
kurios yra apsupusios Ta
rybų Sąjungą ii; liaudiškas 
respublikas.

Chruščiovas sakė, kad, 
uždraudžiant tolimo sieki
mo raketas ir erdvių gink
lus, reikia kartu uždraus
ti atominius ir hidrogeni
nius ginklus ir panaikinti 
tas karo bazes. Tik tokis 
susitarimas bus teisingas 
ir galimas.

Kinijos Liaudies 
Kongresas atidėtas
Pekinas. — Kinijos Liau

dies Kongresas prasidės 
su vasario 1 diena. Buvo 
planuojama pradėti savai
tę anksčiau, bet yra kliū
čių su delegatų išrinkimu ir 
atyykimu. Dalyvaus apie - 
l,2Q0 delegatų iš visos ša
lies. Valdžia siūlys progra
mą šiais metais pagamin
ti: špižiaus 7,320,000 tonų, 
plieno — 4,820,000 tonų, ge
ležies — 6,240,000 tonų.

Gavo bilą po 40 metą 
jos išsiuntimo paštu
Bellmore, N. Y. — Būna 

visko pasaulyje. Virš 40 
metų atgal medžio (lumber) . 
kompanija išsiuntė tūlam 
P. F. Avogardui bilą. Tai 
buvo 1917 metais, o jis ją 
gavo per paštą tik dabar! 
Mr. Avogardo jau sulau
kė 78 metų amžiaus. Bilą 
gavęs, jis pareiškė: “Betgi 
ji jau apmokėta”. Mat, vė
liau medžio kompanija bu
vo jam išsiuntus antrą bi
lą, kurią jis ir apmokėjo. 
Pirmoji bila pašte išbuvo 
40 metu.

Apie Tarybą Sąjungos 
traktorių stotis 1

Maskva. — Gal bus pa
naikintos traktorių stotys. 
Kol nebuvo pakankamai 
traktorių, taipgi jų valdy
tojų, tai buvo naudinga tu
rėti stotis. ' Iš ten jie bu
vo samdomi žemės įdirbi
mui, ten jie buvo taiso-, 
mi. Dabar tarybiniai ūkiai 
ir kolūkiai turi 1,634,000 
traktorių. Turi ir specialis
tų jų valdymui ir taisy
mui.

Seniau buvo nedideli kol
ūkiai. Dar 1950 metais jų 
buvo 254,000. Dabar jie ap- 
vienyti, jų yra tik 94,000. 
Jie* yra dideli. Nėra ma
žesnio kaip 1,500 akrų. 
Tai dabar’siūloma trakto
rių stotis panaikinti, o 
traktorius parduoti pa
tiems kolūkiams. ’

I



Apiė LietiiVbs'žiiidnių 
kasdieninį gyvenimą

Rašo B. JANAUSKIENĖ - kanadiečių delegacijos narė
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KUNIGAS GUY DESNOYERS
AUKŠTAS, DAILIAI nuaugęs, 38 metų amžiaus vy

ras stojo teisman ir pasakė: aš užmušiau 19 metų mergi
nų, nes ji buvo nėščia, o dėl jos nėštumo — aš kaltas!

i

Kas tas vyras?
Romos katalikų kunigas Guy Desnoyers, francūzas. 

Jis teisiamas Nancy mieste, Francūzijoje.
Kunigas Desnoyers prisipažino revolverio šūviu 

nušovęs merginą Reginą Fays — nušovė ją 1956 metų 
grųodžiov 3 d. Nugabentas į žmogžudystės vietą, kunigas 
Desnoyers parodė, kaip jis šovė, kaip jis savo aukai gy
vybę atėmė.

Tragiškiausia: jis merginą nušovė prieš pat gimdy
mą. Vadinasi, atėmė dvi gyvybes. Taip, jis “mylėjo” mer
giną; jis buvo nužudyto negimusio kūdikio tėvas!

Nancy vyskupas Emile Porolley įsakė visiems savo 
kurijos pasekėjams melstis už teisiamą kunigą Desnoy
ers! Tamsūs žmoneliai meldžiasi!. .

Kokia tragi-komedija!

HOFFA LAIMĖJO!
TYMSTERIŲ UNIJOS prezidentu oficialiai tapo pa

skelbtas James R. Hoffa.
Vadinasi, Hoffa laimėjo!
Viso dalyko istorija yra tokia: Praėjusiais metais 

įvykęs tymsterių (International Brotherhood of Teams
ters) unijos suvažiavimas Miami mieste, Floridoje, išrin
ko Hoffą unijos prezidentu. Tuomet prieš jį buvo sukel
ta nemaža skandalų ir kai kurie manė, kad suvažiavimas 
nedrįs išrinkti jo prezidentu. Bet išrinko!

Ryšium su tuo trylika tos unijos narių kreipėsi į teis
mą, kad Hoffa nebūtų prileistas būti jų unijos preziden
tu. Skundėjai sakė, kad delegatui, sudarę suvažiavimą, 
nebuvo legaliai išrinkti; jie buvę Hpffos šalininkų pa
skirti. Dėl to ir pats suvažiavimas neturėtų būti, jų nuo-

• mone, prįpąžintas legaliu.;
Bet teismas to skundo neklausė. Suvažiavimą “lega

lizavo”, Po to tie patys skundėjai ir vėl kreipėsi į teis
mą, reįkaląųjant, kad Hoffai nebūtų leista užimti prezi
dento vietą.

Prajojusią savaitę byla buvo svarstyta Washingtone 
fede.ęaliniame teisme prie teisėjo F. D. Letts.

Ną, tai kaipgi-ten viskas išėjo?
Abidvi pusės susitaikė — matyt, tokis buvo salia

moniškas teisėjo patarimas. Susitaikyta taip: Hoffa lie
ka tymsterių unijos prezidentų penkeriems metams. Bet 
kad viskas eitų gerai, kad būtų tvarka, bus paskirta 
trijų asmenų komisija — saugotojų komisija: vieną narį 
į komisiją skirs Hoffa, kitą — jo priešininkai. Tada a- 
budu jiedu pasiskirs pirmininką. O teisėjas komisiją už- 
girs. Trejukė turės pridaboti tvarką tymsterių unijoje.

• Unijos suvažiavimas, einant konstitucija, turįs įvyk
ti už penkerių metų, bet Hoffos priešininkai pareikala
vę, kad jis būtų sušauktas greičiau. Ne, atsakė teisėjas 
Letts,: per vienerius metus suvažiavimo šaukti nereikia, 
p po metų — matysime.

Abiejų pusių advokatų išlaidas apmoka unija.
Tokia to viso istorija. Hoffa liekasi tymsterių unijos 

prezidentu. Jis pažada būti geras! Vadinasi, visi tie
• riksmai, kuriuos atliko senatims komitetas ir kitokios 

įstaigos pasiliks nuliais.
Berods,'dar vienas teismas Hoffai ruošiamas, bet 

ji^ jo, matyt, nepaiso.
Dabar kyla toks klausimas: jeigu teismo ųžgirta 

•: flabotojų komisija dabos tymsterių unijos reikalus, tai 
ar nesusidarys precedentas, pagal kurį ateityje būtų 
tas pats daroma su kitomis unijomis? Skandalų dėl rin- 
kiiptį'delegatų į unijų suvažiavimus juk atsitinka tiek 
ir^iek^ Jeigu nepasitenkinę unijų nariai pradės eiti tuo 

kokiu ėjo trylika tymsterių unijos narių, tai ar 
pabus pavesta teismams tvarkyti ir tų unijų reikalai?

- Ryšium su tuo, kyla ir toks klausimas: ar tymste- 
Jių unįją sugrįš į ĄBL-CIO? Kaip žinia, tymsteriai iš 
įpį .federacijos yra išmesti. ĄFL-CIO viršininkai pa- 
sakė: kol Hbffa bus prezidentas, mes nepriimsime 
tym^įerjų. Bet dabar teisėjas Letts Hoffą išteisino, pa- 

. imte legaliu. Talkas bus?
V'

Sakoma, Hoffa reikalaus, kad jo valdoma unija bū- 
|, į; tų sugrąžinta.
J < Tymsįerių unija turi apie pusantro milijono narių— 

(įidžiaųsįa darbininkų unija Amerikoje.
i *• | ’Kaip nežiūrėsimo, su. ja reikia skaitytis!.
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Manęs dažnai klausia ir 
prašo papasakoti apie Lie
tuvą, kaip dabar ten žmo
nės gyvena.

Važinėjant su delegacija 
po įvairias Lietuvoj vietas 
ir lankantis pas savo arti
muosius, pažįstamus, bei 
vaikštant miestuose po 
krautuves ir kultūrinius 
centrus, labai daug ko te
ko matyti. Tačiau apie di
džiuosius dalykus aš nekal
bėsiu. Apie tai daug rašo
ma. Kiek aš patyriau, tai 
visi labiausiai įdomaujasi 
apie paprastą, kasdieninį 
gyvenimą. Apie tai aš ir 
bandysiu pakalbėti iš to, ką 
mačiau, kiek aš sugebėsiu.

I

Kaip mes visi žinome, 
Lietuva yra labai graži ša
lis. Ypatingai ji darosi 
maloni ir dar gražesnė po 
tiek daugelio metų jos ne
mačius. Vilnius, Kaunas, 
Trakai, jų apylinkės, taipgi 
Palanga ir Druskininkai— 
tai tikrai puikių vaizdų 
karalystė, kaip ir visa Lie
tuva.

Vilniuje, Kaune, taipgi ir 
kitose vietose, mano dėmesį 
atkreipė gražus miestų pa
puošimas. Žinoma, ten pri
statyta nemažai naujų gra
žių namų, įmonių, kas sa
vaime prisideda prie mies
tų dailumo. Mano dėmesį 
ypač patraukė puikus mies
tų ir miestelių aikščių iš
puošimas. Labai gražiai 
moka sutvarkyti ir gėlėmis 
papuošti.: Lysvės išdirbtos 
įvairiausiomis for m o m i s, 
prisodintos įvairiausių gė
lių, skoningai parinktų. 
Taipgi visur daug prisodin
ta dekoratyvinių krūmų bei 
lapuočių medžių. Ypač Vil
niuje aikštė prie katedros 
labai gražiai sutvarkyta.

Panevėžyje, pavyzdžiui, 
kur seniau buvo turgavie
tė, dabar padaryta didelė ir 
graži aikštė. Taipgi prie 
senosios bažnyčios, kur se
niau būdavo smėlynai, da
bar ten įtaisytos įvairiau
sios kliombos gėlių. Seniau 
būdavo į tuos smėlynus žmo
nės su arkliais suvažiuoja, 
pristato “balaganų.” Dabar 
to nebėra. Dabar ten gė
lynai žydi, marguoja. 'O 
žmonės bažnyčion suvažiuo
ja iš kolūkių sunkvežimiais, 
arba, iš arčiau pėsti sueina.

Viena, kas miestų grožiui, 
kenkia, tai apie namus iš 
gatvių pastatytos tvoros. 
Vienos iš jų gražiai ir šva
riai nudažytos, kitos jau ne 
taip puikiai, pakrypę, o tre
čios ir visai nusiminę...

•
Panevėžy teko man būti 

nors trumpai, bet per du 
kartus: vykstant aplankyti 
motiną ir seserį į Palevenį 
ir grįžtant bei svečiuojan
tis pas Panevėžy gyvenan
čius brolį ir kitus artimuo
sius.

Panevėžys nuo karo ma
žai nukentėjęs, bet paaugęs, 
išsiplėtęs. Einant Respub
likos gatve pro gimnazijos 
rūmus, kur ir man teko mo
kytis, teiraujuos, kaip da
bar veikia gimnazija. At
sako, čia jau nebe gimnazi
ją, o pradinė mokykla. Gim
nazijos pastatytos naujos, 
kitur..

Gatvės taipgi pasikeitę. 
Svarbiosios gatvės jau as- 
fąltuotos. Seniau kur būda
vo šaligatviai nukloti len
tomis ir, rudens ar pavasa
rio dienomis, einant švirkš- 
čia vanduo iki juosmens, da
bai’ išlieti cementu.

Asfalto kelias jau tiesia
mas nuo Panevėžio ir į Ku
piškį. Dar negatavas, bet 
žmonės džiaugiasi, kad ne
trukus važinės asfalto ke
liu.

Asfaltuotų kelių dabar 
jau daug visoj Lietuvoj, 
nors dar yra ir žvyru iš
plūktų ir smėlingų.

Su Paųžiene ir kitais ap
lankėme “Palangos” resto
raną Panevėžy. Kaipgi, bū
si buvęs Panevėžy ir “Pa
langoj” nebuvęs? Atrodė 
toks pat, kaip buvęs. Mais
to pasirinkimas, meniu — 
didžiausias. Valgyk ko nori, 
kiek nori. Išgėrėm alučio.

Didesni restoranai, o to
kiuose teko būti Vilniuje ir 
Kaune, turi orkestrus, ku
rie groja visokias melodi
jas. Taip pat yra ir dai
nininkas. Kas nori, gali 
šokti, yra tam vieta. Pa
tarnautojai—moterys ir vy
rai — uniformuoti. Juose 
galima gauti ir įvairių svai
ginamųjų gėrimų taipgi. 
Vakarais pilni žmonių, kar
tais vietos negali gauti.

Esant Palangoje, teko bū
ti viename labai įdomiame 
restorane. Mes vakarie
niaujam, o orkestras lietu
viškas melodijas traukia. 
Vėliau fokstrotus pradėjo 
groti. Salės vidury šoką, o 
kampuose visokių gėlių pri
sodinta, darželiai, kaip ir 
lauke padaryti. Teiraujuos 
vedėjo, sakydama, kad, tu r 
būt, turite daug darbo jas 
laistydami. Tiek jų daug. 
Sako, lietus palaisto. Na, 
jau čia nukalbėjo... — mes 
abejojam. Kitą dieną va
karieniaujant pradėjo lyti. 
Ir iš tikrųjų, vanduo teka 
ant gėlių. • Mat, stogas taip 
padarytas, kad lietui ly
jant, vanduo teka ant gelių. 
Labai įdomu. Čia šokėjai 
šoka, o čia vanduo teka ant 
gėlių... Tikrai romantiš
ka.

•
Buvo progų lankytis ir po 

krautuves. Daugiausia to
kių progų turėjau Vilniuje 
ir Kaune, nes ten ilgiau bu
vome.

Iš Panevėžio mane auto
mobiliu nuvežė tiesiai į 
Kauną. Kadangi delegaci
ja buvo išvykusi į Biršto
ną, tai aš turėjau laiko ap
lankyti savo buvusią mo
kyklos draugę, dabar gyve
nančią Žaliajam kalne. Pa
sidairiusi kiek po miestą, 
nuvažiavau pas ją. Susita
rėm ant rytojaus eiti “pa- 
šapinti” — pavaikščioti po 
krautuves, pasidairyti.

Nemažai po Kauno ir Vil
niaus krautuves išvaikščio
jom ir su Paųžiene, kada 
sųgrįždavom iš maršrutų 
po įmones.

• Krautuves atidaro vėlai, 
tik 11 valandą ryto, o už
daro 8 valandą vakare. Pie
tums vieną valandą uždaro. 
Sekmadieniais krautuvės 
atidarytos, <o pirmadieniais 
uždarytos. Krautuvės visur 
pilnos žmonių, ypatingai 
vakare, kai žmonės einą iš 
darbo. Tada reikia tiesiog 
grūstis prie padavėjo. Re- 
gisterių neturi ir skaičiuoja 
skaitliukais.

Medžiagų yra visokių, 
tvarkingai vitrinose išsta
tytų. Laikrodžių, indų vi
sokių, žuvavimui įrankių ii* 
tt. Elektrinių dalykų, kaip 
elektriniai puodai, prosai 
(lygintuvai), dulkių siurb
liai taipgi išstatyti yra.' O 
maisto produktų'krautuvės,, 
mėsos, pieno, saldainių 
pilnos.

i Muilo, perfumerijos daly
kų — nestinga. Batų krau
tuvės, įvairių keramikos iš
dirbinių—taipgi pilnos, jau 
nekalbant apie knygas ir 
kitką.

Kainų visų atsiminti neį
manoma, tačiau, atrodo, kad 
aukštos.

Ko nesimatė; tai kąpadie- 
tiškų moterims papuošalų, 
tokių, kaip Kanadoje, visur 
žibučių, kokįų Kanadoje vi
sur priversta. Yra mote
rims papuošalų, bet tai vis 
iš gintaro, ar šiaip kitko 
padarytų, ir kainos aukštos. 
O tų visokių žibančių bliz
gučių, kaip Kanadoje, nėra. 
Todėl mūsų blizgančios sa
gos ar karoliukai Lietuvos 
moterims labai patiko. Mū
siškos moterų kojinės Lie
tuvoje mažai įvertinamos, 
nes jos greitai sudryksta. 
Jos turi stipresnių.

Taipgi nesimatė balti
niams skalbti sumalto muU 
lo, “pauderio” vonioms va
lyti bei aštriojo vandens 
baltiniams. Tačiau mašinų 
baltiniams skalbti jau pra
deda atsirasti.

Plaukų garbanayimo, pa- 
sidabinimo salionų taipgi 
yra ir gana daug. Daugu
ma miesto moterų plaukus 
nešioja sugarbanuotus.

Kadangi ir mūsų plaukai 
išėjo iš frizūros, užeiname 
susitaisyti. Mašinas turi 
tokias pat, tik technika ki
tokia. Pas mus plaukus 
virš kaktos daugiau papu
čia,. o ten visus lygiai, už- 
pylę sėmenų sunkos, sutai
so, suspaudžia bangomis, ir 
baigta. Ant piršto nesuka 
į rutuliukus. Už tai atro
do kitaip.

Žmonės atrodo visi šva
riai ir gražiai pasirėdę, 
kad ir neprabangiai, bet 
namie austo drabužio dė
vint aš nemačiau.

Moterys daugiausia rėdo
si kukliai. Lietuvoje dąr 
neišnykusi mada moteriš
kus kostiumus siųti ilgus, 
žaketas su plačiais pečiais 
ir toks ilgas, kuone ligi ke
lių. Bet matosi, kad jau 
kitos p r a d e d a siūdintis 
trumpe snius. Suknelės, 
skrybėlės, kaip ir pas mus, 
Kanadoje, arba artimai pa
našios. Tik suknelės trum
pesnės, o skrybėlaitės, kiek 
grubiau padarytos ir mažai 
'kas jas nešioja.

Vilniuje vaikšČįodamos su 
Paųžiene matėme žmogų 
gatvėje nešantis ant pečių 
užsidėjus ma trasą (šieni- 
ką). Kitoje vietoje vėl ma
čiau, kaip žmogus gatvėje 
ant galvos užsimovęs nešė
si vonią.

Pasirodo, kad krautuvės 
parduodamų dalykų neišve- 
žioja. Turi pats parsinešti, 
ar parsivežti. Todėl dažnai 
matosi ratukus prisikrovu
sį ką vežant.

Yra sunkvežimiai dėl nu- 
sisamdymo. Juos, kaip ir; 
taksį, galima pasisamdyti.

Pieną miestuose išvežioja 
po namus. Rūgusį pieną 
taipgi pardavinėja buteliuo
se. Gerai surūgęs, tirštas ir 
man jis labai patiko. Vadi
na jį kefiru.

Vilniuje buvome depart- 
mentinėje krautuvėje, vadi
namoje univermagu, Tai di
delis trijų aukštų namas. 
Jame gali visko gauti: nuo 
adatos iki vonios. Atrodo, 
kad yra planuojama tokių 
univermagu tinklą išplėsti, 
nes miestuose visur matosi 
einančios didelės statybos,

Krautuvėse taipgi matosi 
nemažai1 .įvairių konservuo
tu maisto gaminių. Yra ir 
visokių gėrimų: kriaušių 
sunkos, vyšnių, pąmįdorų ir 
kitų. įemonadų — visokių, 
mineralinio vąndens taipgi. 
Ledus, ąrbą kaip pas. mus 
vadina “Ice cream,” parda

vinėja ir gatvėse.
Fotografų ir gėlininkų ir

gi gana daug. Dažnai gat
vėje sutiksi žmogų gėlių 
puokštę nesantis namo.

Kaune Laisvės alėja da
bar pąvą4inta Stalino pro
spektų, Ęet šis vardas figū
ruoja tik oficialiai. Kasdie
ninėje kalboje dauguma va
dina Ųąjsyės alėja.

Vilųlųję teko patirti, kad 
nekurįe žmonės nemoka lie- 
.tųyišfcąį. Nenuostabu. Gi 
-tie, kurie užima vietas, ku
riose susiduria su publika, 
vra verčiami išmokti lietu
viškai. Sako, yra priimtas 
įstatymas, kad visi, kurie 
užima tokius darbus ar yra 
įmonių vyresniais, turi iš
mokti lietuviškai. Laikas 
duotas du ar trys metai, ge
rai nepamenu. Jeigu per tą 
laiką neišmoks lietuviškai, 
tai bus iš tų darbų atleisti.

Moterys Lietuvoje gan 
sunkiai dirba. Mačiau jas 
dirbant ir prįe statybos, ir 
prie kitų darbų. Žinoma, 
labai daug moterų yra išsi
mokslinusių, kurios dirba

Sveikinimai suvažiavimui
. Jr*So. Boston, Mass. — sveikinu jus, didvyriai!

Didžiai Gerb. Laisviečiai! 
Sveikiname jus visus ir 
sykiu suvažiavusius mūsų 
progresyviškus draugus ir 
drauges, linkėdami jums 
geros sveikatos ir daug sėk
mės jūsų darbuose. Laisvės 
geras vardas yra tik per 
mūsų gerus draugus išdirb
tas, todėl mums visiems 
yra labai svarbu, kad Lais
vė ateityje lygiai tarnautų, 
kaip ji tarnavo praeityje. 
Čia randate čeki sumoje 
$5.

Draugiškai,
Dr. L F. Borisas.

Keene, N. H.
Sveikinu Laisvės suvažia

vimą, ir mano nuomonė y- 
rą, kad jeigu Laisvė ne
galės eiti dienraščiu, tai te
gul eina du kartus į savai
tę. čia randate čekį $5.

Frank Nagine

Rochester, N. Y.
Sveikiname Laisvės šėri- 

ninkų suvažiavimą — LLD 
50 kp., $5; V. Balienė, $2-; 
po $1 — P. Malinauskas, B. 
Černiauskas, G, Daukas, J. 
Stanley, J. Vaitas, R. Ba
rauskas. .Viso $13. Negalė
dami dąlyvauti suvažiavi
me, mes linkime dalyviams 
padaryti tinkąmus tarimus.

Drąųgiškai,
B. Černiauskas

Binghątnton, N. Y.
Draugai: Šis suvažiavi

mas labai svarbus, tai no
riu išreikšti savo nuomonę. 
Aš, kaipo Laisvės skaityto
ja ir šėrininkė, labai apgai
lestauju, kad negaliu daly
vauti suvažiavime. Tai sa
kau, kad būtų geriau leis
ti savaitinį laikraštį iš 8 
puslapių, kadangi mes to
liau gyventieji ir taip jos 
kasdien - negauname. Čia 
randate auką $2.

Helen Žukas

Cleveland, Ohio
Draugai; Sveikiname vi

sus suvažiavusius su $10. 
Kelionės tolumas neleidžia 
mums asmeniškai dąlyvau
ti. Mes sutiksime .su didžiu
mos nutarimu, ar leisti sy
kį ar dų į savaitę.

Drąugįškąi,
Ą, ir S. Kązilį-onjąi

Cunn.
Gerbiamieji: Sveikinu

Laisvę ir visus jos bendra
darbius. Ta linija, kuria 
dienraštis laikosi, yra gerą. 
Ji išsilaikę reakcijos ląikais 

gydytdjbml^ mbkyt^jdiils 
bei kitose profesijose ir raš
tinėse.

Moterys Lietuvos gyveni
me visame kame stovi ly|L 
giagreČiai su vyrais. Jos vi
sur dalyvauja, visokius dar
bus dirba. Bet mums buvo 
nuostabu matąnt moteris 
dirbant prie statybos, mai
šant cementą, dirbant su lo
peta, ir netgi mūrijant. Įr, 
kaip man atrodė, jos dirba 
daugiau už vyrus.

Neiškenčiau nepasiteira-* 
vos, kodėl taip yra, kad vy
rai sustoję rūko, o moterys 
dirba?

Mums aiškino, kad visuo
se darbuose yra nustatytos 
darbo normos. Dažnai vy
rai savo normą atlieka grei
čiau ir turi laiko parūkyti,- 
jeigu jie neriori dirbti virš 
savo normos,. O moterys 
a.rbą netaip greitai* atlieka 
savo normą, arba ryžtasi 
dirbti virš normos. Atlygi
nimas tas pats, vienodąs. 
Daugiau padirbsi, daugiau 
uždirbsi.

(Bus daugiau)

Rašėjas ir poetas Jonas 
Kaškaitis savo raštuose pri
taiko poemą veikėjui ar 
menininkūį. Toks rašėjo ap
rašymas priduoda daugiau 
drąsos dirbti ir veikti vi
suomeninį dąrbą. Malonu, 
kad Laisvė įuri tokius ben
dradarbius. Mano balsas, 
kad Laisvė eitų vieną kar
tą į savaitę. Lai gyvuoja 
mūsų rašėjai! Čia randate 
mano auką $10. < ’

Su pagarba, y
Joseph Alexaitis.

Chicago, 111
Mes nuoširdžiai sveikįtia- 

me Laisvės šėrininkų su- 
vąžiavjmą ir vigus laisvie- 
čius, linkime . gero bendro 
išsprendimo Laisvės atei
ties. Taipgi mes čia jarį- 
siūnčiame, kad ir mažą, 
dovanėlę, bet visgi prisĖ^ 
dedame prie iškėlimo Lais
vės, su $25. s ’

Su pagarba,^
V. Vasys.

Atskirų aukų suvažiavi
mui gauta sekamai:

Dr. John Repshis, Dor
chester, Mass., $40.

LLD 153 kp., San Fran
cisco, Calif., $10.

Jonas Srpalenskas, Mia
mi, Fla., $10.

AL ir Biruta Walins, 
Stratford, Conn., $10.

y. Mįlvjd, Bayonne, N. J., 
$5.

. A. Metęlionis, St. Peters
burg, Fla., $5.

S. Radusiai, Bayonne, N.
J., $5.

Ona, Richmond Hill, N.
Y., $5. . >

John Vaicekauskas, Bin
ghamton, n5y., $3. O

V. Macy, Voluntown, 
jConn.j.$3.

; Pranas Yakštys, Rich
mond Hill, N. Y., $2.
. Mary Thojnas, Granby, 
Conn., $2.

J. ir K. Kalinauskai, 
Freehold, N. J., $2.

• A. Valeika, Chicago, Ill., 
:$2.'

Seni rėmėjai, Miami, Fla.,

Po $1: A. Arlaųs,v Nę.w- •? 
ark, N. J.; Povilas Karųa- 
rankas, Sp. Barre, Mass.; .
B. Kvietinskais, Montjręąl, 
Čąnąda.

Anksčiau gauta $.135,50, 
Dabar' įėjo $184. Viso su
važiavimui iki šiol aukų 
yra $810.50. Ačiū virsminė- \ 
•tierąs už puikią paramą. . 
Bus dąugiau. * 'jį (

ir

*■’ r*'#' ttwv
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; JUOZAS (BALTUŠIS' L'i) t -u l

PARDUOTOS VASAROS
| (Tąsa)

— Senė pasakė?
— Tai senė.
— Ogi Saliamutė?
— Nieko Saliamutė nesakė, ji taiktai 

juokėsi.
— Ogi juokėsi?

< — Juokėsi.
— Girdėjai?—suktelėjo ji galvą į Juo

zioką.— Ogi parodysiu joms ubągę ! Pa
rodysiu Saliamutei, žinos! Jaunikis iš
trūko, ant manęs pyktį lieja! Žinos ji, 

. žinos!
Ir vėl sukosi prie manęs, stūmė artyn

— Ogi dar ką sakė? Ii
— Daugiau nieko nesakė.
Damulė netikėjo. Klausinėjo toliau. 

Primygtinai, įsiurbdama savo kreivai 
susodintomis akimis, traukdama žodį po 
žodžio:

— Ogi meluoji!
• Taip per visus pusryčius. < Ir pef pie

tus. Ir vakarienės metu. Lyg susitarę abu 
su Juozuku, lyg niekas kitas jiems nebe
rūpėtų, tiktai kalbos Saliamųtės gale.

Atvalgiau dieną pas juos, einu vėl Sa- 
lįa.mutės galan. O čia senė pati paduo
da, ir nors valgiai jos prastesni, bet šne
kina ji mane švelniai, brūkštelėjo delnu 

\>er plaukus. Ir tiktai baigiant pusry
čiauti, šypsodamasi paklausė:

— Ar labai keikia mane martelė?
— Nelabai...
Senė timptelėjo pirštais apatinę lūpą, 

patylėjo.
— Tai vis dėlto keikia?
— Nelabai.
— Sakyk jau sakyk, ko čia labai ne

labai, lyg ožys ant ledo J— atsišaukė Sa- 
liamutė. — Ar ne mūsų Poviliuko sam
dytas, ne mūsų duonele valgydintas?

— O gal ir-nekeikia?— suabejojo se
noji.

— Klausyk tu, motut, piemens!—šūk
telėjo Saliamutė.— Užgrūdo ryklę ski
landžiu, tai tyli. Nekeiks, matai, šita 
bezliepyčia, šitas ubago šmotas, velnio 
atjotas, sulauksi tu! Ir tave, ir mane ji 
olbija, kad padelkos rūksta. Visą svietą 
ji prakeiktų, kad tik įmanytų !

— Motutės tai nekeikia,—■ pataisiau 
ąš Saliamutę. i

Saliamutei šito tik ir reikėjo. Apsi
džiaugė, tarytum kažin kokią malonę 

^būčiau jai padaręs. Pribėgo artyn, už
dėjo ranką man ant peties.

— Ar nekeikia? — klausė staiga su
plonėjusių balsu.

— Nekeikia.
— Tai mūsų motinytės nekeikia? — 

negalėjo ji atsidžiaugti.
— Nekeikia...
— Tai ačiū dievui, tai laimė kokia! — 

džiaugėsi ji, vis stipriau gniauždama 
man petį.— Tai, sakai, motutės nekei
kia?

— Ne...
Staiga ji taip sugniaužė petį, jog aš 

vos neaiktelėjau.
— O mane? — klausė vis plonėjančiu 

balseliu.— O mane?
— Nekeikia...
— Ok tu jejem, jejem, tai ir manęs 

nekeikia? Ir visiškai nieko nesako? — 
gniaužė ji petį lyg geležinėm replėm.

CHICAGOS ŽINIOS
Iš LQS 2-rps apskrities 

posėdžio

Sausio 15 d. LDS 2-ros ap
skrities posėdyje buvo išryš
kinta gana daug svarbių 
klausimų. Kalbėta, kaip pa- 
?ękmingiau paskatinti veikė
jus, kad daugiau dirbtų va- 
jąus darbe.

Nutarta raginti kuopas, 
kad jau dabar pradėtų galvo
ti apie pasiuntimą delegatų 
į LDS Seimą, kuris bus šią va- 
ąarą Pittsburgh, Pa. Tos kuo
pos, kurios neturi fnansų, tu- 
j?^Iuį‘ surengti dabar kokį pa
jungimą, arba pavasarį kokią 
Įįšvyką-išvažiavimą tik seimo 
Reikalui. Jei pradėsite rūpin- 
(įs dabar, tai be vargo galesi- 
e darbą atlikti

Nutąrta ’stengtis atlankyti 
pįeityje ir tolimesnių koloni
ją kuopų susirinkimus.

Išduotas platus raportas 
per drg. J. Mažeiką iš jo ap- 
?i1ankymo Milwaukee LDS 

kuopos susrinkime.
P. Motiečenė rąportavo, 

kad jie sausio 5 d. vykę net 
penki į 95 kp. susirinkimą, 
Rockford, Ill. Susirinkimas 
buvo visapusiai pavyzdingas. 
Visi nariai parode didelį rū
pestingumą LDS'labui. Aišku, 
tas gerai nuteikė ir mūsų de
legatus.

Nutąrta pasveikinti dien
raščio “Laisvės’’ suvažiavimą 
su $10 ir paremti L. Prūsęi- 
kos reikalus su $25.

Smagų, Rąd apskrities ko
mitete matosi daug nąujps 
energijos ir ryžto didesnia.pi 
darbui ateityje.

— Dalyvė

Iš Chicagos Lietuviu 
draugijos susirinkimo

Sausio 16 teko dalyvauti 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
susirinkime, Lietuvių Audito
rijoje. Nežiūrint, kad draugi
ja turi arti 4,000 narių, į su
sirinkimą, nors ir metini, te«

♦

— Ne, tiktai sako: jaunikis jai ištrū
ko, tai siunta dabar.

Saliamutė suinkštė, puolė pro duris. 
Ir tuo pat priemenėj pasigirdo gyvuliš
kas Damulės riksmas, Saliamųtės žvy- 
giavimas, trypimas ir pukšėjimas. Kaž
ką rėkė Juoziokas, dundeno ramus Kazi
miero balsas. Senoji neiškentė, nuėjo 
pati priemenėm Netrukus vedė iš ten 
Saliamutę už rankos, kalbino, ramino. 
Ši veržėsi atgal, šaukė:

—Tegul ji pasako, kaip Juozipką tem
pė už tarpukojo! Tegu piemeniui pasa
ko, kaip per mojaunas... Leisk, motut! 
Leisk, sakau, kudlas aš jai nurausiu, 
bezliepyčiai šitai!..

Senoji įgrūdo ją užstalėn, pati sėdo 
greta, nepaleisdama dukters rankos.

— Iš galvos išsikraustei tu, pablūdai? 
Ir su kuo remies?! Su šita pasturlaka, 
kūtvėla šita! Gėdą turėk, dukrele.. .

— Kūtvėla, kūtvėla, o matai, susuko 
Juozioką, pusę mūsų namų nunešė! — 
šaukė Saliamutė.— Aš jai parodysiu 
“jaunikis ištrūko”!

Priemenėje taip pat buvo girdėti riks
mai, Damulės verkšlenimas. Barškėjo 
trobos durys, kažkas numetė į plūktinę 
aslą kažką sunkaus. Paskui viskas nuri
mo, nutilo. Seklyčion atėjo Kazimieras.

— Galgonai jūs visi,— pasakė nepik
tai. — Kur tas jūsiškis Saliamonas? 
Eikš čia, varliau tu.— pasigavo mane.

Nusivedė pasodėn, pasodino ant išvir- 
tusios tuinų tvoros, o pats stovi priešais, 
tylus ir rūstus. Na, išsijuos jis dabar 
diržą, ims švantalyti!— pamaniau. Bet 
jis nesijuosė, o atsisėdo greta, patylėjo.

—Paklausyk tu, dievo žmogau,— pra
kalbo visiškai geruoju,— tu proto galvoj 
ar turi? O gal tu pasiutai, durnium ne
buvęs? Ką gi tu išdarinėji dabar?

— O kas?
— Aš ir klausiu: koks velnias traukia 

tave už liežuvio? Kam tu persakinėji bo
boms viską?

— Kad klausia...
— Še tau, kad nori!— nusispiovė jis 

piktai.— Klausia! Ar maža kas tave ko 
paklaus?! Tu pagalvok pats, nebemažas 
esi: kas gi tu toks? Gal tu dvarą turi 
arba palivarką? O gal aukso pilną maišą 
turi? Ar turi?

— Kas man duos...
— Tu nesišaipyk, o pagalvok: kaipgi 

tu, piemuo, samdinys, nuskurėlis pasku
tinis, o rėži žmonėms teisybę į akis ! Tu 
gi net duonos negali atsiriekti savo ran
ka, žiponas ant tavo pečių, ir tas ne ta
vo. .. Ar tau savo galva nusibodo ant pe
čių?

Aš nutylėjau, nors dar nesupratau, ką 
aš tokio blogo padaręs. Nutilo ir Kazi
mieras, tik traukė pečiais.

— Tau kiek metų?
Pasisakiau. Jis vėl patylėjo,
— Dėl manęs, skaip nori. Tau gero no

rėdamas kalbu. Tu tylėk, tau tylėti rei
kia mūsų namuose, supranti ?> Klausia 
neklausia — ne tavo reikalas, nieko tu 
negirdėjai, nieko tu neregėjai, nieko tu 
nežinai! Atganei savo, pavalgei ant ka- 
niko — tylėk. Atbuvai dieną, pamiego
jai per naktį — vėl tylėk!

Patylėjo ir tęsė toliau, tęsė tyliai, ta
rytum kalbėdamas pat sau:

(Bus daugiau)

atsilanke vos apie 40 narių.
Metiniame raporte skam

bėjo, kad imant nuo pradžios 
.1957 m. iki pradžiai 1958 me
tų narių išmirė 136. Kadangi 
toks didelis narių skaičius 

‘įnirę, tai draugijai davė nuė
sto 1 i ų virš $6,000. Ta
čiau dar šiais metąis papildo
mų mokesčių nereiks mokėti. 
Per tą patį metų laiką sųsi- 
spendava 78 nąriai. O naujų 
teįrąšyta 25 nariai (daugu
moje minėtų naujų narių įra
šyta Rockfordo skyriaus).

'Pranešta, kad mūsų drau
gija turi įnešusi
Auditorijos bendrovę 
000. Bet kadangi reikėjo 
montuoti patalpas, tai tie 
nigai neatnešė nuošimčių. 
♦

Ne'malonu 'darosi, kai 
nai, kad mūsų ateivių organi
zacijos mažėją, nežiūrint ko
kių pažiūrų bebūtų- Laikas 
ir jaunimui pagalvoti, kad už
imti senesniųjų vietas im išlai
kyti tėvų pradėtą organizaci
nį darbą ilgesniam laikui.

— J. D. B.

į Lietuvių 
$12,- 

re- 
Pi-

/.Jin M SCRANTON,’ PA: *
DEMOKRATŲ. DOVANA
Jau dvyliką metų, kai 

mūsų miestą valdo demo
kratai, jezujitiški demokra
tai,' nes beveik visi katali
kai ir šoka pagal klerikalų 
(airių vyskupo) muzika. Ir 
jis dar valdys per kitus ke
turis metus. Na,' valdė tai 
valde, kas jau čia tokio ne
paprasto. Ęet jie be valdy
dami save kėlėsi, liaupsino- 
si, kaip kokfe dievaičiai. O 
jau pats miesto gaspado- 
rius, rodos, būtų iš dangaus 
nutūpęs valdyti šį miestą. 
Jei tik kur koks buvo atlik
tas darbas, naujas pravedi
mas — miesto gaspadorius 
padarė. Užlopė gatvėj įlū
žusią duobę — miesto gas
padorius tai padarė, užtai
sė. Net jei kas ir vištininką 
pasistatė, tai miesto gaspa
dorius su ceremonijomis 
atidarė, žodžiu sakant, vi
sur ir viską tik miesto gas
padorius padarė, atliko ir, 
rodos, savais pinigais; ro
dos, jam pinigai maišais 
krito iš dausų, o jis viską 
darė dėl labo žmonių iš sa
vo geros širdies. O betgi 
gyventojai taksus mokėjo ir 
moka. Negana dar to: po
nai miesto valdovai pakėlė 
už automobilių pastatymą 
miesto centre (parking 
meters) nuo 5 centų iki 10 
c. už valandą, kas miestui 
duoda arti šimto tūkstan
čių dolerių į metus jeigu. O 
dar toliau, tai tie patys 
miesto ponai dėjo visas pa
stangas, kad paveikti vals
tijos legislatorą, šios apy
linkės atstovus, kad praves
tų įstatymą aptakšavimui 
dirbančiųjų algų, kas irgi 
duoda miestui 600,000 dole
rių į metus. Bet nežiūrint 
to visko, miestas skendo 
skolon per tuos dvyliką me

dų, o ponai demokratai, 
miesto valdovai, slėpė nuo 
žmonių ir tik-save gyrė.

Bet yra sakoma, kad uz- 
bonas tik laikinai neša van
denį. 1 Taip ir čia atsitiko. 
Tapę dar ketveriems me
tams išrinkti, turėjo nusi
imti ir savas kaukes ir pa
sirodyti pilname nuogume. 
O kada tasai jų pūstas bur
bulas per dvyliką metų trū
ko, tai trūko perkūnišku 
trenksmų tąip, kad sužadi
no labai daugelį žmonių, 
ypatingai biednųjų, kada 
tie ponai paskelbė, kad mo
kesčiai ant 
pakelti net

Dar nuo 
čia gyveno 
tąkspejerių 
beveik buvo mirusi, o ka
da žinia nuskambėjo apie 
pakėlimą taksų, lyga vėl ąt- 
gijo ir stvėrėsi darbo, kad 
pastotų kelią kėlimui taksų. 
Sušaukė masinį susirinki
mą, kur susirinko virš trijų 
tūkstančių dalyvių.

Lygą vadovauja gerai pa
gyvenęs žmogus, jau 72 me
tų amžiaus, bet gana drą
sus įr kovingas. Lyga nu
samdė du advokatus ir du 
ekonomistus (accountants), 
kad patikrintų miesto veda
mas knygas. Miesto galvos 

’tikrino kad tik puse milijo
no miestas paskendo skolon, 
bet -ekonomistai surado virš 
septynių šimtų tūkstančių 
dolerių. Gi lygos pirminin
kas, kuris gerai seka vi$as 
miesto finansines transak
cijas, suranda arti milijono 
ne date kliu miesto ižde. 
Miesto galvos, gavę patari
mą nuo savo advokatų, at
sisakė parodyti visas mies
to finansų knygas. Lyga ei
na į teismą, kad priversti 
tuos taip išsigarsin u s i u s 
susilaikyti nuo taksų kėli
mo. Ar lyga galės ką gero 
laimėti teisme, tenka abejo

nuosavybių bus 
30 nuošimčių.
depresijos laikų 
taip vadinama

ti. Visi teigėjai tos pačios 
partijos ir to paties plauko 
žmones. O varnas varnui, 
akin nekerta. Bet visgi 
miesto ponai pabūgo ir nu
sileido nuo 30 procentų, iki 
7 procentų kelti taksus.

Tai, ot, ir išsigarbinę'per 
12 metu demokratai. Kad 
atsidengė šiukšlių patvo
rys, tai dvokia visais kam
pais. Šlavikas

Worcester, Mass.
JAU IR DIDELI

. VERTELGOS
BANKRUTUOJA

Sausio 18 d. paskelbta, 
kad didelė departmentinė 
krautuvė, John C. Macln- 
nes, 462 Main St., uždaro 
duris laikinai ir už kelių 
dienų prasidės visko nuže
mintomis kainomis išparda
vimas. Su kovo 29 d. galu
tinai bus likviduota ir vie
ta uždaryta. Krautuvės 
biznis buvo pradėtas 1874 
metais; reiškia, 84 metus 
bizniavo j o. Krautuvės pa
statas 4-rių aukštų. Viskas 
įtaksuota ant $886,2 00. 
Aukščiausio biznio iškilimo 
laikotarpiu dirbo 400 dar
bininkų.

Pranešime biznio vedėjas 
Leonas S. Newtonas pareiš
kia: “that circumstances 
beyond the control of all 
concerned have made it im
possible to effect the con
tinuance of the business.” 
Newtonas neišdėsto smulk
menų. Bet daugiau negu 
aišku, kad didėjantis nedar
bas — vyriausia priežastis. 
Nedarbo pasireiškimas čia 
jau žymus. Bedarbiams pa
šalpos teikimo raštinė sako, 
kad dabar bedarbių dvigu
bai. daugiau, negu buvo pra
ėjusiais metais šiuo laiku.

Šiemet Čia nepaprastai 
daug sniego. Mažesnės gat
vės nepravažiuojamai snie
gų užverstos.

Pranas Kalanta, sulaukęs 
pensijonieriaųs am ž i a u s , 
sausio 18 d. su savo žmone
le, daiktus susikrovę į au
tomobilį, apleido mūsų gi
liai snieguotą miestą iš
važiavo į St; Petersburgą, 
Floridon, nuolatiniam apsi
gyvenimui. Manau, kad 
protingai padarė. D. J.

Brockton, Mass.
Pašto viršininkas John F. 

Condon paskelbė, kad bus 
jau 10 metų, kai paštas bu
vo pranešęs namų savinin
kams dėl laikymo palaidų 
piktų šunų; sakyta: tiems 
pašto siuntiniai nebus at
nešti, kol šunys, nebus su
valdyti.

Bet tas griežtai nebuvo 
vykdoma. 1957 m. 10 laiš
kų išpešiotųjų kojos buvo 
šunų apkramtytos, turėjo 
ieškoti medikalės pagalbos, 
Dąbar Mr. Čondon įsakė, 
kąd tai būtų griežtai vyk
doma gyveniman. Praneša
ma visiems namu savinin
kams, kurie laiko palaidus 
piktus šunis, kad jiems 
paštas nebus atneštas, tu
rės patys ateiti; pašto siun
tinių neatneš tol, kol šunys 
nebus suvaldyti.

Aš vieną kaimyną pa
klausiau, kodėl paštorįąi 
ne reikalauja atlyginimo už 
įkandimus. Jis man atsakė: 
nenori su žmonėmis pyktis.

Nemažai tokių piktų šunų 
ir lietuviai turi. Reikia at
kreipti dėmesį į pašto virši
ninko pareiškimą ir jį piL 
dyti, nes kitaip neteks paš
to patarnavimo.'

Geo. Shimaitis

Krikščič® jTj? Q 
nevisapasaulinė

Švenčių proga per spau
dą, radiją', viešuose visuo
meniniuose susirinkimuose, 
ypatingai bažnyčiose, būna 
daug kalbų apie tai, ką. 
reiškia Kalėdos. Beveik 
kiekvienas kalbėdamas apie 
Kristaus gimimo kasmet 
švenčiamą dieną nepamirš
ta sakyti, kad ji yra šven
čiama visame pasaulyje; 
dažnai pamiršta- paaiškinti 
tą faktą, kad apie Kristų ir 
Kalėdas tekalba tik krikš
čioniško pasaulio žmonės.

Mažai protaujanti žmonės 
yra įsitikinę, kad visas pa
saulis yra pilnas krikščio
nių. O iš tikrųjų iš dviejų 
suvirs bilijonų' gyventojų 
žemės rutulyje tik keli šim
tai milijonų yra užsilikusių 
Kristaus pasekėjų. Sakau 
užsilikusių dėl-to, kad per 
kelias dešimtis pastarųjų 
metų vykusius visokios rū
šies krikščioniškojo pasau
lio valdonų surengtus karus 
milijonais žmonės, net išti
sos valstybės (Rusija) pą- 
s’šalino nuo savanaudėlių 
sudarkyto, visaip iškraipy
to Kristaus mokslo.

Tiesa, kad dar ir šiandien 
kai kuriose nekrikščioniš
kose šalyse misijonieriais 
pasivadinę dykaduoniai, el
getaudami tarp nėapkrikš- 
tytų žmonių, prikalbinėja ir 
kaikur suranda naujų Kris
tui pasekėjų. Tačiau arti
moj ateity, mano suprati
mu, baigsis šienapiūtė žalio

3 pusi. Laisvė (Lįberty) Antradien., gausio (Jąn.) 28,1988

•fj

j®j lankoj * ir tiems gud
riems • valkatoms, nes kas
kart aiškėja, kad krikščio
niškasis pasaulis nepasisa
ko aiškiai už visuotinės tai
kos palaikymą, įsteigimą 
visai žmonijai broliškos 
santvarkos—tokios, kokios, 
kaip aš suprantu, Kristus 
reikalavo ir už ką, jis buvo 
nukryžiuotas. A. K—a

Nąujas Biznis. Nauja Vieta

PANELS TO EURQPJE
& ASIA BY

GENERAL PĄRCEL & 
TRAVEL CO.

Philadelphijos Skyrius, 632 West 
Girard Ave. (skersai Movie 
Girard, tarpe 7th ir Marshall 
Sts.). New Parcels ofisas pir- 
mlau huvo po 825 N. Franklin. 
St. ISsiupČiajne tūkstančius pakų, 
kostumeriai patenkinti mūsų pa
tarnavimų. Pakai, sverianti 44• 
sv., siunčiasi žemesnėmis kaino
mis. Atdara kasdien 9-8 v. v. 
Taipgi irstančiame per paštą. Vis
ką sutvarkome j keletą dienų. 
Ateikite ir persitikrinkite.

ING. O. STOJKEWXCZ 
DR. MYKADIxA CJENKO 

Tel. WA. 5-8878. ”

PROŠVAISTES
'• *»••.* » /«■ . » v

Jono Kairaičio

Poezija
Taipgi trumpa autoriau? 
biografija, kuri labai 

įdomi
Kpyga iŠ 830 puslapių 

Kaina tik $1.50

Laisve
110-1? Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.
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CLEVELAND© ŽINIOS
Iš 7-nių teisiamu Taft-Hartley 

byloje

Jau ilgokas laikas tęsiasi 
valdžios Įstaigą apmokamų 
informerių liudymai prieš at
sidavusius unijistus bei ją va
dus ir iries tuos, kurie veikia 
už darbininku gerbūvį, kad 
visi darbininkai būtu užtik
rinti darbais, iš kuiną galėtą 
tinkamai užlaikyti savo šei
mas ir jų ateiti užtikrinti, ir 
liudija prieš tuos, kurie vei
kia už pastovią taiką, demo
kratija, ir civile* teises vi
siems.

Liudininkai irgi privalėtą 
būti iš tos pačios apylinkės ar 
dirbtuvės, kuriose kaltinamie
ji gyvena ir dirba, kad liudi
ninkui būt buvus proga susi
pažinti su kaltinamojo būdu, 
charakteriu ir tik tuompt bū
tu galima teisingai patirti ar 
jis iš tikro yra pavojingas 
mūsą šaliai.

Mintis klausia, kodėl teis
ti arystės departmentas nety
rinėjo ir nepatraukė i teismą | 
tuomet, kada tie žmonės bu
vo skundžiami, bet delsė per 
kelis metus iki skundikai jau 
buvo išvažinėje po visus 
Amerikos kraštus. Nekurie ją 
išvykę jau 10 metų atgal, Į 
Seattle, Wash.; Bridgeport, 
Conn. Kiti buvo apsigyvenę 
artimesniuose miestuose. Da
bar reikėjo juos visus sukvies
ti, kad paliudytą.

Prie to čia dar reikia pri
minti, kas jau visiems žino
ma, kad vetos liudininkai yra 
baudžiami už kreivą priesai
ką, už melavimą teisme. Bet 
kaip mes esame skaitę atsa- 
komingą žmonių raštuose, 
faktais nurodoma, kad apmo
kamų informerių už kreivas 
priesaikas bausmė neliečia.

žymus Clevelando advoka
tas, gindamas vienuolika Ohio 
Smith akto aukų; 1954 m., pa
reiškė : “Visas nuteisimo pa
matas remiasi ant liudymų 
apmokamo informerio, kuris 
išduos savo bendrą draugą už 
pinigus — trisdešimt sidabri
nių.”

Los Angeles, Calif., fedc- 
ralis teisėjas Leon Yankwich 
Smith akto byloje atsisakė 
priimti apmkamų informerių, 
kaipo “ekspertą” ant komu
nizmo liudymą ir pareiškė: 
“Aš neimsiu jų manymų ką 
Komunistų Partija mokina. Ir 
aš neimsiu opinijti tų didelių 
ekspertų, tokių, kai: F aul 
Crouch, Every Matusow, 
Louis Budenz ar Max East
man. Aš noriu faktų, ne 
minčių.’’

“Kadangi teisdarystės de
partmentas tvirtai laikosi pri
sirišęs prie informerių siste
mos, tai ir bausmės už krei
vas priesaikas teismuose in
formerių neliečia. J. Edgar 
Hoover, kuomet jis buvo J. V. 
prokuroru, nuolatos protes
tuodavo prieš tuos, kurie j j 
peikdavo už tokią sistemą, 
sakydamas, kad be tos siste
mos ‘negalima apsieiti’. Reiš
kia, be melagingos sistemos 
negalima nuteisti nekalto 
Žmogaus. Citata paimta iš 
prof. Hyman Lumer knygos; 
“Professional Informer.’’*

Paimsime tik vieną iš 7 in
formerių, kurie, iki šiol jau 
liudijo:

Fred Peoples, 53 metų, iš 
Loran, Ohio, kuris auginąs 10 
vaiį^ų ir esąs U.S. Steel Na
tional Tube darbininkas. At
rodo labai nusialinęs ir kuo
met apsigynimo advokatai jį 
pradeda kryžiavai apklausi
nėti, tas žmogutis pradeda 
skubįai malti liudininko kė
dę su užpakaliu. Tik atrodo, 
kad savo išmoktos kalbos ne
pamiršta.

Apart įvairių melų People 
sakė, kad jam nuvažiavus į 
partijos mitingą tarpe kitų 
susirinkusių radęs Gus Hali ir 
Marie Reed Haug ir kad Gus 
Hall perstates jam Mane 
Reed Haug kaipo Marie Rice. 
Vėliau kitame mitinge Gus 
Hali perstatęs jam Mane 
Reed Haug dar kitu vardu. 

ši kartą perstatęs kaip Mane 
Prints.

Marie Reed Haug tuomi 
susijaudino, kad galimas 
daiktas, jog teismo rekorduo
se ji bus užrekorduota kaip 
naudojanti 3 pavardes. Haug 
mėgino prigelbėti atitaisyti jo 
klaidą sakydamas, kad paš 
mus unijos raštinėje dirba 
moteris vardu Marie Prints, 
tik ji yra kiek 1 žemesnė ir 
Piktesnė. Haug pasistojo teis
mui parodyti savo ūgį, kuri ji 
turi apie 6 pėdu. Pašokęs nuo 
liudininko kėdės neva liudi
ninkas sako: taip, tai yra ta 
pati moteris, kurią man Gus 
Hali perstatė kaip Mane 
Prints.

Nėra abejonės, kad apsigy
nimo advokatai pajėgs išrei
kalauti išėmimą to melagin
gi' rekordo, kitaip tokia pra
kilni, baigusi Vassar kolegiją 
moteris pasiliktų teisme užre
korduota trimis pavardėmis.

Fredui Peoples melavimas 
gerai apsimoka. Apsigynimo 
advokatai iškvotę iš jo ir FBI, 
kad jam esą išmokėta $6,265. 
Fred Peoples liudijo ir prieš 
Ohio 11 Smith akto aukų 
1951-1955 metais.

Kiti, kurie jau liudijo ir 
kurie dar liudys eina panašia 
linija. Ją visų vienas pasiry
žimas, tai pagelbėt reakcijai 
pasiųsti dabar teisiamuosius 
ir tuos, kurie jau grįžo iš ka
lėjimo.

Dabartinės bylos ' informe- 
riai skundžia Gus Hali, jau 
grįžusį iš kalėjimo, kaip jis 
mokinęs įvairiais būdais pa
slėpti partijos narystę, kad iš
pildyti ne komunistinius afi- 
d ei vitirs sulyg Taft-Hartley 
įstatymais. Ir daugiau grįžu
sią iš kalėjimo bei laukiančiu 
apeliacijų per dabartiniu-. 
Ine teisme liudijimus , skun
džiami, kad jie suokalbiaują 
pries Taft-Hartley Įstatymą.

Informerių dar vis atsiran
da naujų. O kada teismas 
baigsis, tai tik spėliojimai, 
bet dauguma spėja, kad tęsis 
apie du mėnesius.

J. N. S.

Wyomingo kapines, loty
niškai pagiedojo ir dar pa
šventino bedieviškų kapinių 
žemę. (Verta ši nuotykį 
gerai įsitėmyti.)

Pasirodė,' kad vienas už 
bedievio tikėtą į dangų rei
kalavo net $200, o antras 
už tą patį tikėtą ir į tą patį 
dangų — tik $15. Tai, ro
dos, ir aklai dvatkai turėtų 
atidaryti 'akis... v

•
Čia viešint, teko girdėti 

net dvi lietuvių radijo pro
gramas — vieną iš Pittsto- 
no stoties, o kitą iš Wilkes- 
Barrės. Abidvi gyrėsi, jog 
jų radijas tai tik dėl labo 
lietuviu ir palaikymo lietu
vybės... O tikrenybėje—dėl 
savo biznio. Vienas garsi
na sode, o antras—tūlo biz- 
nieri'aus raugytus agurkus. 
Čia visai nesimato jokio la
bo mūsų lietuvybei...

Apie 45 metai atgal tūlas 
jaunukas tėvelis Struckus, 
susitaręs su Pittstono kelio
mis davatkomis, sukėlė savo 
rūšies revoliuciją po bažny
čia ir išvijo gana pažan
gų kunigą Kaupą (dargi 
Draugo redaktorių). O rei
kia nepamiršti, jog Struc
kus davatkas labai mylėjo. 
Dabar senis išveja jauniklį, 
nors šis davatkas taipgi la
bai myli.

Ot kaip laikai mainosi. 
Nors mos poteriaudami ir 
sakome: “Kaip buvo iš pra
džios, tegul bus ir visados,” 
bet atrodo, kad mūsų mal
dos lieka neišklausytos.

WILKES-BARRE, PA.
Teko sužinot, jog spalio 8 

d. mirė ligoninėje A. Ba- 
žys. Velionis visą laiką dir
bo anglių kasyklose, tai an
glies dulkės ir užkankino jį 
pirm laiko.

Velionis A. Bažys buvo 
gimęs ir augęs Lietuvoj. 
Paėjo iš Šventežerio apylin
kės, iš Zabrėnų kaimo, ku
ris randasi prie pat Dusios 
ežero.

Velionis buvo Laisvės 
skaitytojas ir mažai ką 
bendro turėjo su bažnyčia. 
Buvo pavienis ir gyveno pas 
savo teta.

Nors velionis buvo lais
vamanis, bet kad liko pini
go, tai tapo palaidotas, su 
visomis religinėmis cere
monijomis, parapijos kapi
nėse, Bear Creek,/Pa.

Buvęs pittstonietis

Baltimore, Md.
Supilta naujas kapas

Kaip neseniai dar matėsi 
mūsą tarpe visa žemaičią šei
ma. šiandien jau dukters Dia
nos nėra.

žinia, kuri pasiekė sausio 
16 d., sujaudino visus, kurie 
pažino ir pa'milo Dianą Že
maitytę. Sunku išreikšti, ką 
jautė pažįstami bei draugai. 
Bet tėvą jausmus tik jie pa
tys paaiškinti gali. Nors dau
gelis bandome kiek nors at
jausti, bet toli gražu to pada
ryti negalime.

,Jogei bandymas nepasiliktą 
be vertės, kiek buvo galima, 
bandė atsilankyti laidotuvių 
koplyčioje, Ch. W. Kuchaus- 
ko.: Nors diena buvo lietinga, 
šalta, į amžino atilsio Holy 
Redeemer kapinyną išlydėti 
atvyko apie 100 asmenų. Dau
gelis tik atvyko į šv. Petro 
bažnyčią, po to grįžo atgal j 
ramus.

Nereikia daug žodžių, už
tenka tiek palinkėti: didžiau
sios ištvermės tėvams ii* gimi
nėms. Ir kad būtų pamoka 
mašinų vairuotojams, nes ga
li ne vienas bei ne viena to
kia auka tapti.

O Dianai Žemaitytei ramiai 
ilsėtis šaltoje žemelėje. Mes 
ilgai prisiminsime tave, Dia
na. O1 tėveliai visuomet. Nes 
tai buvo jų vienatinė dukrele, 
sulaukusi vos 23 metų.

Vinco Duktė

Pittston, Pa.
PITTSTON IR 
APYLINKĖ

Daug metų atgal gyvenau 
Pittstone, tai turėdamas 
kiek laiko sumaniau nuva
žiuot ir pasimatyt su buvu
siais draugais ir pažįsta
mais, kurie dar yra gyvi...

Bet, ot, koks skirtumas! 
Vietoj lietuvių laisvo kny
gyno, radau piliečių kliubą. 
(teisingiau, piliečhj gėrikų 
kolektyvą).

Vietoj dramos ratelio, ra
dau kazirninkų ratelį. Vie
toj savitarpinio lavinimosi 
ratelio — klubiečių ginčus 
prie baro, o kai kurie gau
na laiškus iš Lietuvos, ku
riuose aprašo, kaip kolekty
vuose žmonių padėtis su 
kiekviena diena gėrėja. Tai 
jie sako: “Tai tik bolševi
kų propaganda,” o ant kol
ūkių tai ugnimi spiaudo...

•

Teko girdėt, jog neseniai 
Inkermano kaimely , mirė 
Vincas Karčiauskas. Jį be 
laiko užkankino mainų dul
kės... Jis buvo Laisvės skai
tytojas ir mažai ką bendro 
turėdavo su bažnyčia, bet 
dėl tūlų priežasčių jo šeima 
sumanė ji laidot su mišelė- 
mis ir Wyomingo lietuvių 
laisvose kapinėse. Kai nu
ėjo pas lietuvišką “tėvelį,”- 
šis pareikalavo net $200 už 
tai, kad velionis, kaip jie 
vadina, buvo “bedievis ir 
dar bolševikas.” Velionio 
moteris, neturėdama tiek 
pinigų, nesutiko skolint ir 
duot tėveliui už mišeles. 
Tad nuėjo pas airių “tėve
lį” į West Pittstoną. Šis 
apsiėmė tą viską atlikti tik 
už 15 ar 20 dolerių ir dar 
m a g a r yčioms atvažiavo į

NwYorittR/^/Wa7lnlos ~
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Antanas Andrius (Andriuš
kevičius), gyvenęs 108 Ni
chols Ave., Brooklyne, mirė 
sausio 22 d., Kings County li
goninėje. i Palaidotas sausio 
25 d., šv. Jono kapinėse. Mi
rė sulaukęs apie- 70 metu am
žiaus.

Buvo gimęs Lietuvoje. Liko 
sesuo Kazlauskienė ir brolis 
Jonas.

Iš amato buvo preseriš 
(kriaučius). Paskutiniu laiku 
gyveno iš pensijos, šią žinia 
pranešė d. Krunklys, kuris su 
velioniu turėjo gerą pažintį.

Biznieriai daugiau 
prasiskolina

Federalis rezervo bankas 
pranešė, kad New Yorko biz
nieriai pereitą savaitę skolino 
iš 17-kos bankų; $235,000,000. 
Pereitais metais tą pat savai
tę jie skolino tiktai 58,000,- 
000. Atseit, šiemet kelis kar
tus daugiau.

Tas parodo, kad biznierių 
apyvarta prastesnė, kad jie 
galo su galu suvedimui yra 
priversti bristi Į didesnes sko
las.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai.

MONTREAL, CANADA
Trumpai apie viską

Sergą lietuviai: D. Grigai
tis turėjo vidurių operaciją, o 
Jono Turutos \ liga tiriama. 
Abudu gydosi ' Jeanne D’Arc 
ligoninėje,

Linkiu greitai pasveikti.

Elektros ekspertai ieško 
priežasties, kodėl sausio 6 d. 
Montreale ir apylinkėje buvo 
sustojus elektra arti valandos 
laiko.

Pasinaudodami tamsa, iš
dykėliai i'ššaukė. virš 40 kartų' 
ugniagesius be reikalo.

Virš 2,000 namų savininkų 
traukia teisman miestą už pa
darymą jiems nuostolių vrš 
$1,000,000.

Mat, praėjusiais metais bir
želio mėnesį laike smarkaus: 
lietaus buvo / užnešti rūsiai. 
Sako, miestas kaltas už tai, 
kad nepraveda tinkamo dy
džio rynų vandeniui nubėgti.

Montrealo darbų departa
mentas praneša, kad praėju
siais metais išasfaltavo 19 
mylių naujų gatvių, kas kai
navo $4,700,000.

Montreale dabar yra 804 
myl. asfaltuotų gatvių ir 126 
mylios grįstų gatvių, šaligat
vių ilgis siekia 1,280 mylių. 
Pravedimas 40 mylių naujų 
šaligatvių kainavo $1,400,- 
000.

Kvebeko pramonės ir ko
mercijos .ministras- ,P. Bean- 
tieri raportavo, tad 1957 me
tais provincijoj medžio pri- 
kirsta už $30,0(10,000. Kasyk
lose iškasta už $420,000,000 
įvairių metalų ir mineralų.- 
Nūmatofria pakelti iki $500,- 
000,000.

Per tą laiką elektros ener
gijos pagaminta 800,000,000 
arklių jėgos.
, Industrija davė gaminių už 
$6,000,000,000.

Statyba. nors sumažėjo, bet 
siekė $1,570,000,000. Indust- 
rijon investuota $2,550,000,- 
000.

Carlton Ave. namų savinin
kų draugija spaudžia miesto 
valdybą, kad numuštų 50 
procentų taksų Visiems 4 
5 kambarių dupleksams.' -- ---

Montreal žvėryno di-

Pavogė 4,000 mažų 
radijų

Delmonico 1 n t ernational 
Corp, vedėjai pranešė, kad 
kas tai pačiupo pilną troką 
mažyčių radijo aparatų, kur 
ją buvo virš 4,000.

Tie radijukai yra tik virš 
2-ių colių ilgio ir mažiau 2-ių 
colių storio. Kiekvieno jų kai
na $40.

Jie skiriami nešiojimui ki
šenėje, !arba taikomi taksių 
bei garažų trokų valdyto
jams, kurie aptarnauja suge
dusius automobilius. Jie vei
kia , į abi puses — priima ži
nią ir siunčia atsakymą.

Nori policininkų darbų

Miestui paskelbus, kad 'rei
kia policininkų ir gaisrams 
gesinti vyrų, tuojau ’ iš visu 
miesto dalių buvo gausus at
siliepimas. Bet naujų polici
ninkų tapo priimta tik 246, 
kad l’bendrai sudaryti 24,508 
miesto policininkų kiekį. 
Gaisrininkų priimta 132, tai 
bendrai jų bus 12,436.

Cape Canaveral, Fla. — 
Per kelias dienas buvo 
skelbiama, 4kad bus paleis
tas į erdves “Vanguardas”. 
Bet karinis laivynas tą vėl 
atidėjo.

rektorius praneša, kad naujas 
žvėrynas užims 135 akerų 
plotą ir kainuos $9,000,000.

Jis bus užbaigtas įrengti 
1960 metais. Per dieną galės 
perleisti 100,000 lankytojų. 
Bus apie 5,000 Įvairių žvėre
lių iš įvairių pasaulio kraštų; 
Darbą pradės anksti pavasa
rį.

Parkų direktorius sako, kad 
virš 1,000,000 montrealiečių 
maudėsi miesto maudynėse 
praėjusių metų vasarą.

3„076 dalyvavo plaukimo 
lenktynėse, 5,858 ėmė plau
kimo pamokas, 5939 gavo pa- 
žymėjmus kaip geri plauki
kai, 439 gavo pažymėjimus 
kaip ekspertai gelbėti nelai
mei ištikus.

Mount Royal viešbutyje 
buvo sporto mylėtojų konfe
rencija, kuriai pirmininkavo 
Dr. Gustaw.

Vienas g a sus Amerikos 
sporto ekspertas pranešė, 
kad pabuvimas vienos savai
tės miške prie vandens prail
gina amžių vienais metais.

Jis ypač patarė tą prakti
kuoti tiems, kurie nervuoti, 
negali miegoti.

Dr. F. C. James praneša, 
kad McGiŲ universiteto vajus 
sukelti $6,000,000 dėl pageri
nimo mokslo sąlygų davė 
$6,172,705.

2,000 moteriškų skrybėlai
čių darbininkų eis į streiką, 
jei nepatenkins reikalavimo 
pakelti algas 15 centų į va
landą ir nepriims 75 centų 
minimum į valandą.

Jie taipgi reikalauja 35 va
landų darbo savaitės vietoj 
40 valandų ir\kitų pagerini
mų. Vadovauja CLC unija.

Policija pranešė, kad praė
jusiais hlėtais Montreale buvo 
316 piniginių apiplėšimų su
moje $371,600.

Tai rekordas šioje srityje.

1957 metais Montreale pa
vogė automobilių už $10,000,- 
000. Tai irgi rekordas.

1957 metais Montreale ir 
apylinkėj automobilių ’ nelai
mėlė buvo užmušta gatvėse 
271 žmogus. ' 1

Surinko Montreal ietis 4 pusi. Laisvė (Liberty) Antradien., sausio (Jan.) 28, 1958

Visoje apylinkėje 
gaudo narkotikus

Visoje New Yorko apylin
kėje buvo gaudomi narkoti
kai. Pas nužiūrėtus darė kra
tas. Policija sgelbia, kad tų 
nuodų suėmė daugiau kaip 
milijono dolerių vertės.

Vieni buvo suimti Įvairiose 
New Yorko miesto dalyse, ki
ti New Jersey pusėje. Jiems 
pareikalauta didelių užstatų. 
Taip Ignazio Orlando sutinka 
paleisti tik 'po $100,000 už
stato. Lo Piccolo po $75,- 
(‘00 ir tam panašiai.

Venezuelos atgarsiai
Iš Venezuelos n e m a ž ai 

žmonių yra pabėgusių laike 
diktatoriaus Jiminezo viešpa
tavimo. Daug jų gyvena ir 
New Yorko didmiestyje. Ka
da tos šalies kilmės žmonės 
sužinojo, kad ten įvyko suki
limas! ir diktatorius nuverstas, 
tai puolė į džiaugsmą.

■ Kadangi iš Venezuelos bu
vo pranešta, kad trys didžio
sios partijos: Krikščionių, 
Kairiųjų Demokratų ir Deši
niųjų Republikonų ten ' yra 
sudariusios bendrą f r o n t ą 
—b endrą Tarybą, — tai ir 
New Yorko venezueliečiai tą 
patį padarė.

J New Yorko VenezuelieČfų 
Bendrą frontą Įeina: nuo 
Kairiųjų Demokratų, —Dr. 
Romulo Betancourt, buvęs 
Venezuelos prezidentas nuo 
1945 iki 1948 metų; nuo 
Krikščionių — Dr. R. Caldera 
ir nuo Dešiniųjų Republikonų 
— J. Villalba.

Cambridge, Mass. — Ta
rybinis Antrasis sputnikas 
skrido per dalį Kanados ir 
Jungtinių Valstijų. Pirma
dienį jis buvo matomas 
Buffalo, Baltimore, Wash
ington ir kitur.

Paieškojimai
Ieškome giminių, gyvenančių J. V., 

tai yra Oželių Antano ir Juozo, sū
nų Jono, gimusių Lietuvoje, Ma
rijampolės apskr., Igliškėlių valse., 
Bankavos km. 1945 ml gavome ži
nių, kad vienas iš jų gyvępo Brook
lyne, bet našlaičiai, likę be tėvų, ne
galėjome susirašinėti, o dabar neži
nome, kur jie randasi. Ieško jų bro
lio Oželio Petro,, s. Jono, vaikai, sū
nus ir dukros. Rašykite: Suzana La- 
patinskienė, Kazlų rūdos rajonas, 
Skriaudžių paštas, Gudelių apyl., 
Lithuania, USSR.

Ieškau savo brolio Vilčinskio Jono, 
s. Antano. Gimęs Panevėžio mieste, 
Senamiesčio g-vėj. Išvyko dar prie 
caro valdžios j Chicagą, 1929 m. Jei
gu jo nėra gyvo, tai gal jo žmon’a 
ir vaikai galėtų atsiliepti, Kazizmie- 
ra Vilčinskienė, duktė Bronislava ir 
sūnus Antanas—Jono vaikai. Taipgi 
pa ieškau sesutės Vilčinskaitės Ksa
veras, dukters Antano. Ji taipgi gi
mus Lietuvoje, viršminėtame mies
te, išvyko tuo pačiu laiku, kai ir 
brolis, bet ji išvyko j Montrealą. 
Paskutinį laišką gavau, 1932 m. iš 
Moritrealo. Po vyru jos pavardė 
Kiaunienė. Prašau rašyti: Stefanija 
Vilčinskaitė, Plocko g-vė Nr. 3-12, 
Vilnius, Lithuania, USSR. (18-19)

Dabartinės Lietuvių kalbos

Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos. 
Ar jis randasi jūsų namuose? Jei ne, tai greit įsigy
kite jį. Gaunamas Laisvės knygyne. Užsisakydami 
adresuokite sekamai:

4

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

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

Kiek išleido Amerikos 
diplomatai “arbatėlei”
Washington as. — Jungti

nių Valstijų ambasadoriai 
pereitais metais užsienyje 
“arbatėlei”, arba, kaip ki
ti vadina, “Cocktail Party”, 
išleido $1,200,000. Kai ku
rie kongresmanai siūlo, kad 
šiemet būtų išleista ne. dau
giau kaip $1,000,000. Bet 
kiti mato reikalą dar dau
giau išleisti, nes sako, kad 
“arbatėlė” yra svarbus 
“ginklas šaltajame kare”;

Dar nupuolė seny 
geležy reikalavimas
Washingtorias. — Senos 

geležies (scrap iron) parei
kalavimas labai nupuolė.
1956 metais jos buvo par
duota virš 40,000,000 tonų.
1957 m. jau tik 35,600,000 
tonų. Nukrito ant jos ir 
kaina.
Seniau senos geležies 

pirkdavo Japonija, 
ji militariniai buvo galin
ga. Mat, ji savo geležies ne
turi. Bet dabar ir ji gele
žies nebereikalauja.

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės paramai, 
reikalu!

REAL ESTATE

daug* 
kada

Astoria, N. Y. 2 šeimų mūrinis 
namas, 2’į ir 4Vz 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)

REAL ESTATE
OLTH PARISH, RICHMOND HILL.
2 šeimų namas. Apačioj 5 kambarini 
tušti, viršuje 6 kambarini 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. < 
_________________________ —4—

MISC. ADS 
------------ 1------- -------------- --------------- 
EQUIPMENT FOR SALE

Bucket Clam shell, 3/4 yrd. Wil
liams Power Arm with teeth, in 
perfect condition. See to appreci
ate. A terrific buy-

OONROY MARINE
132*? Commerce Ave.. Bronx 

TAlmadge 3-0300
(18-24)

i. «•

::matthewa/
■ BUYUS ;;

Į J (BUYAUSKAS) •;

:: laidotuvių ::
:: direktorius ::..
;• *06^36^ o

Į • Newark 5, N. J. : • 
m MArket 2-5172 ;;

:: 426 Lafayette St. ::

&
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