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Rašo A. Bimba

Geras, gražus, darbingas 
buvo Laisvės akcininku suva
žiavimas. Tai buvo vienas, 
įmano atminime, iš geriausiu 
suvažiavimu.

Diskusiją buvo daug, nuo
monių buvo daug. Kiekvienas 
šėrininkas kalbėjo taip, kaip 
jautė ir suprato. Niekas nesi
varžė.

Suvažiavimas, viską ap
svarstęs, entuziastiškai pasa
kė: Laisvę padarysime du
kart savaitinių!

Puslapiais Laisvė bus di
desnė. Būdavo tik keturių 
puslapių, o nuo dabar išoi di
nes šešių! Skaitymo bus gra-! 
žaus, skaitymo visiems už- ■ 
teks!

* . r iVisuomet reikia atsiminti, | 
kad vien tik prenumeratų Į-Į 
plaukėmis joks darbininkiš- [ 
kas laikraštis neišsivertė iki i 
šiol, neišsivers ir ateityje.

Todėl, draugai, atsiminę ir 
supratę tai, prisiminkite savo 
Laisvę. Nepašykštėkite doleri 
Litą jai paa'ukoti.

Be to, svarbu, kad kuodau- 
įjausia Įvyktų Laisves nau
dai parengimų. Pav., jau da
bar laikas pradėt rūpintis va
sariniais piknikais.

Tai visa, be abejonės, turė
jo mintyje akcininkų suvažia
vimas, nutardamas ši pavasa
rį apsieiti be specialaus finan
sinio vajaus.

Bet šiuose krisluose man 
rūpėjo kreipti visų dėmesį Ir 
Į kitą to paties klausimo pu
sę. Visuomet mes kalbame 
apie mūsų laikraščio turinio 
gerinimą. Ar ne laikas vi
siems tuo susirūpinti?

Redakcija, laikraščio išlei
dimą suretinus, aišku, dės 
visas pastangas Laisvės turini 
pagerinti, paįvairinti, sustip
rinti.

Betgi tai mums pavyks tik 
tiek, kiek gausime bendra
darbių ir korespondentų koo- 

operacijos. K o r es p o n d e n c i j as
ir .straipsnius teks rašyti 
trumpiau, bet brandžiau.

Laikraščiui rečiau išeinant, 
teks visiems būti “skūpes- 
niais” su žodžiais, bet ne su 
mintimis. Kur galima vienu 
žodžiu mintį išreikšti, lai už
teks vieno žoddžio, vietoje 
dešimties žodžių arba ištiso 
paragrafo!

Susimildami, nelaukite pra
šymų ir raginimų. Sudaryki
me tokią talką, kad tuojau vi
si skaitytojai pajustų Laisves 
turinio sustiprėjimą ir pagy
vėjimą !

Tai kas, kad gal vienas ki
tas jūsų kūrinėlis redakcijai 
pasirodys per silpnu talpini
mui. Rašykite ir siųskite kitą! 
Kreipkitės į redakciją patari
mų, i paaiškinimų, nurodymų, 
kaip ką rašyti, kaip saVo dar
bą pagerinti, pabrandinti.

Džiugu, kad mūsų Chiea- 
gos draugai vilniečiai mojasi 
dienraštį “Vilnį” ne tik išlai
kyti, bet dar padidinti ir su
stiprinti. Nereikia Ine sakyti,

IHmerikos ir Soviely 
sutartis kult, reikale
Washingtonas. — Jungti

nės Valstijos ir Tarybų Są
junga susitarė kultūros rei- 
ikalais bendradarbiauti. Tai 
i labai svarbus susitarimas, 
! kuris pasitarnaus abiejų 
Lšalių žmonių informavimui 
[ir gerovei. Jis, gal būti, 
pagelbės sušvelninti ir po
litinius skirtumus.

Susitarta mokslo, tech
nikos, sporto, radijo, televi
zijos ir kitais reikalais. Pa
gal sutartį, iš Amerikos 
vyks į Tarybų šalį , o iš ten * 
į Ameriką, daugiau techni
kų, mokslininkų, sportinin
ku, ir vieni kitiems suteiks C. 7

patyrimo informacijų. Ve

šliau. prezidentas išsireiškė, 
kad gal greitai bus susi- 

i tarta, kad tarybinių stu- 
jde^tų atvyktų mokytis. A- 
[merlkoje, o Amerikos vyk- 
|tų į Tarybų Sąjungą.

Radijo ir televizijos rei- 
| kalais susitarta, ribotai, 
kad bus perduodama tik 
iš anksto paruoštos infor
macijos. Amerika reikalavo, 
kad Sovietai leistų viską 
kalbėti, bet Sovietai pa
reiškė, kad iš Vakarų Eu
ropos Amerikos, radijo sto
tys siunčia ne informaci
jas, bet propagandą ir iš- 
mislus. Taip ir turistų rei- 
kare susitarta sąlyginiai.

Akieji susidomėjo 
neuirališka zona

Londonas. — Tarybų Są- Anglijoje ir 
jungos ir Lenkijos pasiūly- nepasitenkinimas 
mas sudaryti Centralinėje
Europoje neutralRką zoną 
jau tapo rimtu dalyku. Siū
loma, kad Rytų ir Vakarų 
Vokietija, Norvegija, Dani
ja, Lenkija, Čechoslovakija 
ir Italija sudarytų tą ruož
tą. Jame nei viena pusė 
nelaikytų atominių . ginklų. 
Taipgi raginama prie šios 
neutrališkos zonos pakvies
ti Suomiją, Švediją ir Aus
triją, kurios nepriklauso 
nei vienam kariniam blo
kui.

Vakarų valstybių vyriau
sybės pradžioje pasiūly
mą atmetė, kaipo ‘betiku
sį” ir “negalimą”. Bet au
gantis žmonių judėjimas 
už taiką, didelis, sujudimas

Egipto ir Sirijos 
vienybė jau arti

Damaskas, Sirija. — Su
vienijimas į vieną valstybę 
dviejų arabų šalių — Egip
to ir Sirijos — jau artimas 
faktas. Abidvi šalys išsi
laisvinusios iš imperializmo 
jungo. Prieš abidvi jas 
imperialistai daro sukal- 
bius. Vienybė padarys jas 
galingesnes.

Egiptas užima 386,200 
ketv. mylių plotą, ir turi 
25,000,000 gyventojų. Sirija 
užima 72,234 ketv. mylias 
ir turi 4,000,000 gyventojų. 
Abidvi yra prie Vidurže
mio jūros.

jog visi laiąviečiai linki jiems 
geriausio pasisekimo.

žinau, kad daugelis laisvie- 
čių daug gero sau padarytų 
“Vilnį’’ užsiprenumeru o d a- 
mi. Kai Laisve išeidinės re
čiau, daugiau laiko bus skai
tymui Chicagos dienraščio.

Taipgi, man rodosi, nema
žai vilniečių nepadarytų klai
dos, tuojau- užsiprenumeruo
dami dukart savaitinę Laisvę.

Bet, žinoma, dar svarbiau 
tiek laisviečiams, tiek vilnie
čiams gauti skaitytojais tuos 
lietuvius, kurie dar neskaito 
nei vieno, nei kito pažangaus 
laikraščio.

rancūzijoje, 
Vakarų 

Vokietijoje Adenauerio po
litika, jau keičia nusista
tymą.

Anglijos darbiečiai, jų 
tarpe Denis Hearley ir H. 
Gaitskell, pradeda remti 
Bevano nusistatymą, už to
kį neutrališką ruožtą, už 
būtiną valstybių vadų kon
ferenciją taikos reikalajL 
Daug paveikė į Europos 
vakarines, valstybes ,ir Ge
orge F. Kennano, Amerikos 
Rytų reikalais specialisto, 
nusistatymas.

Reykjavikas, Islandija. —
Lokaliniuose rinkimuose 
laimėjo dešinieji, tai yra, 
Amerikos šalininkai.

Mirė Eisenhowerio 
vyresnysis brolis

Kansas City. — Mirė pre
zidento Eisenhowerio vy
resnysis brolis Arthur B. 
Eisenhoweris. Jis jau bu
vo 71 metų amžiaus. Perei
tais metais, kovo mėn., jį 
ištiko širdies smūgis. Nuo 
to laiko jis jau neatgavo 
sveikatos. Seniau jis buvo 
prezidentu didžiausio Kan
sas City banko — Commer
cial Trust Co. Iš tos vietos 
pasitraukė 1956 m. <

Vengrijoje bus jau 
naujas, premjeras

Viena. — Vengrija pa
skelbė per radiją, kad da
bartinis premjeras Janos 
Kadar pasitraukia iš vie* 
tos. Jis pasiliks ministrų 
kabinete, taipgi eis Vengri
jos Socialistų Darbininkų 
partijos centralinio sekre
toriaus pareigas. Kadaro 
vietoje premjeru bus bu
vęs jo. pagelbininkas Dr. 
Ferenc Munnich.

San Jose, Knislia Rika. — 
Kosta Rikos respublika pe
reitais metais turėjo gerą 
biznį su užsieniu.

Michigane jau yra 
309,000 bedarbį

*
Detroit. Michigano valsti

ją smarkiai palietė nedar
bas. Vien Detroito mieste 
yra 180,000 bedarbių. Bet 
valstijoje bedarbių skai
čius jau viršija 300,000.

Valstijos seimelyje sena
toriai P. Rahol, S. Nowak, 
M. Ryan ir C. Blondy Įnešė 
bilių, kad bedarbiams būtų 
mokama apdrauda ne ma
žesnė, kaip du trečdaliai jų 
uždirbtos savaitinės algos, 
ir per 39 savaites.

Harrimanas stoja už 
didesni budžetą

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos gub. Harri
manas reikalauja, kad val
stijos biudžetas siektų iki 
(,a,800,000,000. Tatai reiškia, 
kad jis turi viršyti dabar
tinį biudžetą $43,000,000. 
Siūloma pinigus sukelti vy
riausia taksais. Gubernato
rius sako, kad reikia pa
kelti valstijos darbinin
kams algas, ir kitokios išei
gos padidėjo.

■ -a.

Jau Piety Afrikoje 
ieškos mineralą

Johannesburg^. — Pietų 
Afrika yra nepriklausoma 
valstybė, bet ji įeina į 
Britanijos imperiją. Užima 
472,000 ketv. mylių plotą ir 
turi 14,000,000 gyventojų. 
Tai karšto oro šalis.

Pietų Afrikos vyriausybė 
paskyrė nemažas sumas pi
nigų, ir bus ieškoma įvairių 
metalų ir kitokių gamtinių 
turtų. Per ilgus metus bri
tams viešpataujant, mažai 
progreso buvo padaryta 
šalies turtų tyrime. Jie tik 
rūpinosi, ką lengviau pa
grobti ir daugiau pelno pa
sidaryti.

Didelis nedarbas 
Peoria miestelyje

Peoria, Ill. — The Cater
pillar Tractor Co., kuri yra 
viena iš didžiųjų išdirbys- 
čių, perėjo prie keturių 
dienų darbo savaitės., Tas 
palietė virš 6,000 darbinin
kų. Suprantama, dirbą ke
turias dienas, už tiek ir mo
kėti gauna. Padėtis iššau
kė darbininkų tarpe suju
dimą. UAW unijos vadai 
reikalauja, kad dalis darbi
ninkų būtų atleista iš dar
bo ir gautų nedarbo 
draudą, o -kitiems leistų 
d’rbti penkias dienas.

Kaiakas. —Buvęs Argen- 
t:nos . diktatorius Peronas 
gyveno Venezueloje. Dabar, 
po nuvertimo diktatoriaus 
Jimenez, Peronas išsikraus
tė.

Praga. — čechoslovakija 
pradėjo gaminti naujus di
delius automobilius, vadina
mus “Tatra”.

Atrodo, kad pačiu 
turky bus “darbas”
Ankara, Turkija. — My

lios atstoję nuo namo, ku
riame miegojo Jungtinių 
Valstijų Valstybės sekreto
rius Mr. John F. Dulles, 
sprogo bomba. Ji sprogo 
arti Amerikos knygų par
davyklos. Turkų vyriausybė 
tuojau paleido paskalą, 
kad tai buvo pasimojimas 
prieš Dullesą. Atrodo, kad 
bus pačios turkų vyriausy
bės “darbas”, kad areštuo
ti nužiūrimus žmones.

Sako, kad Amerika 
blogina santykius

Jakarta, Indonezija. — 
Jungtinių Valstijų šalinin
kai padarė išvadą, kad da
bartinis atsinešimas linkui 
Indonezijos1 yra negeras. 
Jie sako, kad Amerikos at
sistojimas į Hollandijos pin 
sę, prieš Indonezijos liau
dies laisvę, kenkia Ameri
kos vardui ir įtakai. Kai 
kurie sako, kad tokia Dul- 
leso politika tik “Sovietams 
padeda”.

Rašo, kad nori jau 
pasigerinti žydams

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos dienraštis “Neues 
Deutschland” rašo, kad Va
karų Vokietija teikia Izra
eliui ‘ ginklų pagal impe
rialistų planus. Viena, tai 
jų planas Izraelį ginkluoti 
ir jį naudoti prieš arabų 
šalis, kaipo įrankį. Tą pa
rodė 1956 metais, kada Iz
raelis patsai pirmas puo
lė Egiptą. Antra, Vakarinės 
Vokietijos imperialistai no
ri pasigerinti žydų valsty
bei, kad žydų tauta pamir
štų tas baisias skriaudas, 
kurias jai padarė vokie
čiai hitlerininkai.

Šiemet medvilnės bus 
daug mažiau

Washingtonas. — Med
vilnė yra reikalinga ne vien 
drabužių ir kitokių civilio 
gyvenimo reikmenų gamy
boje. Ji reikalinga parako- 
dinamito gamyboje.-Todėl 
Amerikos valdžia kas me
tai jos daug perka.

1957 metų medvilnės ga
myba davė 11,010,000 be- 
lių (kiekviena po 50 sva
rų). 1955 metais buvo pa
gaminta 14,700,000 belių.

aP“ 1957 metais medvilne buvo 
apsėta 14,250,000 akrų plo
tas. 1958 metais bus siekia
ma pagaminti ne mažiau 
kaiį) 14,000,000 belių.

Honover, Vokietija. —Iš
rado radiją taip mažytį, 
kaip galas nykščio. Jį įde
da galiuku į ausį ir gerai 
girdi.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai

Kubos cukrus saldus, 
gyvenimas—kartus
Havana, Kuba. — Kuba 

yra Karibiškose jūrose sa
la. Kolumbas ją surado 
1492 metų spalio 28 d. Ji už
ima 44,200 ketv. mylių plo
tą ir turi 6,000,000 gyvento
jų. Tai' karšto klimato sa
la. Yra nepriklausoma vals
tybė, bet Jungt. Valstijų 
kapitalistai turi ten milži
niškas cukraus, kavos, ta
bako, ryžių plantacijas ir 
praveda savo politiką.

Dirbamos žemės yra 
8,650,000 akrų. Apie 3,000,- 
000 akrų yra cukrinių nen
drių plantacijos. Didelė da
lis plantacijų yra Ameri
kos. kapitalistų rankose.

Kr K. K. Klano gaujos 
išprovokuos riaušes
Maxton, N. C. Kiek lai

ko atgal Ku Klux Klano 
gauja .puolė indėnų šei
mą. Po kelių pasikėsinimų 
prieš indėnus apie 100 kla- 
nieeių buvo susirinkę ir pa
sistatę du -kryžius degin
ti. Apie 1,000 vietos indėnų, 
apsiginklavusių medžioji
mo šautuvais ir pagaliais, 
kuklusklaniečius išvaikė.

Bet Ku Klux Klano gau
ja nenurimsta. Kunigas J. 
W. Cole, kuris save pasis
kelbė K. K. K. “viziru”, or
ganizuoja gaujas. Ii952 m. 
jis šioje apylinkėje buvo 
suorganizavęs K. K. K. 
gaujas, kurios užpuldinėjo 
indėnus ir negrus.

Pereitos savaitės, pabai

Jap. žuvo daug žmonių 
ir septyni laiveliai

Tokio. — Piet-rytų Japo
nijos pusėje siautė audros 
su galingais vėjais. Laikė 
jų žuvo septyni nedideli 
laiveliai su 222 žmonių. Nu
kentėjo daugiausia žvejai. 
Taipgi dar nežinia, kas at
sitiko su perkėlimo laivu 
(ferryboat). Jis plaukė per 
Kiu perlają, kuri yra 38 
mylių pločio. Šaukėsi pa
galbos. Pagalba išsiųsta, 
bet laivo nesurado. ♦

Reikalauja valdžios 
pagalbos bedarbėje
St. Louis, Mo. — Missou

ri Darbo departmentas at
sikreipė į federalę valdžią, 
kad ateitų į pagalbą ne
darbo reikale. Imančių ne
darbo apdraudą jau yra ar
ti 10 procentų viso darbi
ninkų kiekio. Dabar Illinois 
Central geležinkelių kom
panija pareiškė, kad ii bus 
priversta sumažinti tarpe 
St. Louis ir Chicagos trau
kinių kiekį. Tas dar labiau 
padidins bedarbų skaičių.

Ottawa. — Kanada jau 
turi 16,344,000 gyventojų.

1957 metais šalis, turėjo 
$680,000,000 įplaukų nuo 
cukraus, kas sudarė 75 pro
centus visų įplaukų.

Į Jungtines Valstijas bu
vo išvežta 2,556,000 tonų 
cukraus (po 2,240 svarų 
kiekvienas). Japonija pirko 
430,000 tonų, Anglija — 
295,000 tonų, Vak. Vokieti
ja— 370,000 tonų ir Tarybų 
Sąjunga — 350,000 tonų.

Kiti Kubos augmenys: 
ryžiai, kava, tabakas. Dar
bininkai gyvena sunkiose 
sąlygose. Jų uždarbiai ma
ži. Kubos kultūrai kenkia 
amerikiečių viešpatavimas.

goje jis rengėsi laikyti mi
tingą ir deginti kryžius 
Burlingtono srityje. Iš pla
čios apylinkės jau buvo su
važiavę anie 1,000 klanie- V 7V • cių.

Bet nesnaudė ir indėnai. 
Kaip rašo W. Philips iš 
Maxton miestelio, Lumber 
upės srityje, susirinko apie 
2,000 indėnų, apsiginklavu- 
sių kas kuo gali. Tai Ro
beson apskrities ribose, kur 
pirmiau jie išvaikė kla- 
niečius. K. K. K. organiza
torius Cole, sužinojęs, tą 
savo susirinkimą atšaukė 
“dėl blogo oro”. Bet jis 
ranku nenuleido. Jis ruošia 
naujas provokacijas. Ruo
šia kitą savųjų susirinki
mą vasario 8 d. v

AFL-CIO vadai imsis 
vėl unijų “valymo”
Washingtonas. — AFL- 

CIO vadai paskelbė, kad-jų i 
taip vadinamas > Ethical 
Practices Committee imsis 
žygių tyrinėjimui dar dvie
jų unijų reikalų. Bus tyri
nėjama International Union 
of Operating Engineers ir 
International Jewerly Wor
kers unija.

Reikia kovoti prieš viso
kius sukčius ir raketierius 
darbo unijose. Bet pirmes- 
nieji valymai, ypatingai 
tymsterių unijos reikale, 
parodė, kad jei nesuderinti 
su unijų narių pagalba.

Brockton, Mass. >.
Sausio 27-tą, apie 7 vai. 

vak., automobilis mirtinai 
sužeidė Karolina Merkelie
nę, dainininkės Rožės Stri- 
pinis motiną, kuomet ji ėjo 
skersai No. Main St., ties 
Liet. Taut. Namo. Už 3-jų 
valandų ji mirė.

Kūnas pašarvotas Joka- 
vonio Funeral Home, 789 
No. Main St., laidotuvės 
įvyks sausio 30 d., 1 vai., 
Melrose kapinėse.

Šią liūdną žinią pranešė 
Geo. Shimaitis.
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LAISVE IR MŪSŲ UŽDAVINIAI
(Ištraukos iš redakcijos pranešimo Laisvės h-ves ak

cininkų sųviąžiaviinuĮ, įvykusiam š. m. sausio 26 dieną, 
Richmond Hill, New York.)

Šis metiųis mūsų bendrovės suvažiavimas iš eilės 
yra 43-čias. Pirmasis buvo 1915 metais, bet menkas, ma
žas, nes patį ąkcįnė bendrovė buvo tik neseniai suorga
nizuota, akcininkų (šgrininkų) dąr buvo nedaug.

Bet kas metai akcininkų skaičius vis augo, nes mū
sų žmonės švietėsi, sąmoningėjo ir pradėjo labiau įver
tinti spaudą, — darbininkišką spaudą.

Iš pradžių mūsų bendrovės akcininkai rinkdavosi 
du kartus per metus: vasarą jie laikydavo pusmetinį 
suvo suvažiavimą. Būdavo daug reikalų. Laisvė tuomet 
ėjo du kartus per savaitę, bet ji negalėjo išsiversti be 
uolaus darbo, be didžiulės talkos visų pažangiųjų lie
tuvių.

1919 metų liepos mėnesį pusmetiniame bendrovės 
suvažiavime, kuris įvyko Sokolų salėje, Brooklyne, bu
vo nutarta Laisvę pakeisti iš dukart savaitinio į dien
raštį. Nežinau, ar yra daug šiame suvažiavime, kurie 
tep buvo. Aš ten dalyvavau ir dar gyvai prisimenu, 
kąip buvo svarstytas Laisvės dienraščiu padarymas.

Nuo 1919 metų prasidėjo naujas mūsų laikraščio 
laikotarpis, atsivertė naujas lapas. Tuoj buvo panaikinti 
pggipętiniąį ąkęininkų suvažiąvimai, bet metiniai suva- 
žiaviipai buvo vis didesni. Atsiminkime, kad mūsų 
bendrovė turi ąpie 2,000 akcininkų. Tiesa, daugelis jų 
gyvepą toli nuo Niujorko, tai negali asmeniškai suva- 

. žiavimuose dalyvauti. Kaip seniau, taip ir dabar: Niu
jorko pažangiajai lietuvių visuomenei tenka daugiau
siai rūpintis savo laikraščiu, Laisve, nes čia ji išeina, nes 
ji daugiausia pasitarnauja vietos žmonėms.

Ką gi jums pasakyti apie redakcijos darbą? Ką ra- 
portupti?. .

Užtenka, jei pasakysiu, kad laikraštį per praėju- 
• sius metus redagavome pagal savo išgalę įr suprątimą. 

Norėjome, kad Laisvėje tilptų patys, svarbiausi raštai, 
kad mūsų skaitytojai būtų informuoti tuo, kas darosi 
mūsų šalyje ir plačiajame pasaulyje.

Su bendradarbiais, su korespondentais, kurių mes 
dar vis turime nemažai, sugyvenome, rodosi, gražiai, 

.. nesipešėme. Dėjome pastangas, kad mūsų laikraštyje 
būtų nušviestas pažangaus mūsų judėjimo gyvenimas 
ir veiksmai. Tiesa, iš kai kurių lietuvių kolonijų ko
respondencijų neužtenkamai laikraštyje pasirodo, bet 
tai jau ne dėl redakcijos kaltės.

Redakcijoje dirbame tryse.
Tąi, žinoma, permaža, nes trys žmonės, net jeigu 

jie būtų ir geriausi žurnalistai, nepajėgs dienraščio ge
tai apdirbti, dirbdami mašinališkai.

Tiek dėl to.
Kas gi svarbiausio, kurio mes, laikraštį redaguoda

mi, laikėmės? Ko mes siekėmės ir tebesisiekiame?
Mes niekad nepamjršome tą fakto, kad esame kilę 

iš Lietuvos, kad mūsų žmonės norį, žinoti, kas darosi 
> jų tėvų žemėje, Tarybų Lietuvoje. Kiekvienam norisi 
. pątirįi, kaip ten mūsų broliai ir seses gyvena, kaip 

kurią naują, socialistinį gyvenimą. Dėl to mes ir dėjo
me jaikrąstin nemaža žinių ir kitokių raštų iš Lietu- 
vps,

Džiugus tąs faktas, kad mūsų kaimynai kanadie- 
.. Čiąi buvo pasiuntę 1957 m. savo delegaciją į Lietuvą. 

Sugrįžę, delegatai parašė savo įspūdžius. J. Lesevičiaus 
įspūdžių geroką pluoštą mes jau išspausdinome Lais
vėje. Šiomis dienomis dar pluoštelį įspūdžių paduosi- 
mę B. Janauskienės, taipgi delegacijos narės. . .

Svarbiausią mes nuolat ir nuolat tarėme žodį už 
tąi, kad pąsaulyje būtų taika, kad nebūtų karo, kad 
kapitalistinis pasaulis su socialistiniu pasauliu būtų ko- 
ęgzistenęijoje. Svarbiausią: kad mūsų šalies vyriau- 
sy& tartųsį su Tarybų Sąjungos vyriausybe dėl nesusi- 
prątimų pašalipimo, dėl nusiginklavimo, dėl sudarymo 
gerų, kaimyniškų santykių.

Mes’ stojame už tai, kąd įvyktų didžiųjų valstybių 
viršūnių konferencija, kurioje būtų nutarta sumažinti 
ginklavimąsi, kur būtų prieita prie atsteigimo normalių 
tąrpvąjstybinių santykių visame pasaulyje.

, - . Iš karto, atsimenate, šis klausimas mažai terado 
. ątįiąisip pasaulyję. Bet su kiekviena diena vis daugiau 

ir jaugiau žiponių visame pasaulyje pasisako už tai, 
kad viršūnių konferencija įvyktų, kad ji įvyktų grei- 
įū ląjku. Dabar jau aiškėja, kad įvyks, dar šiais

Mūsų Įaįkraštis . koyojo ir kovoja už bendruosius 
dąrbininkų klasės reikalus: už didesnės algas, už trum
pesnes valandas. Šiuo metu, nedarbui kylant, 
didėjant, tpkįs reikąląvifhąs yra savo Vietoje, ir jau vis 

. paųgįau bąįsų kylą, kad taip būtų.
* . Mes stojopie ;r stojarpe už juo plačiausias Amerikos, 

žmonėms civilines teises, civilines laisves. Mes, kaip ge
ri šios šalies patrijotai, gerai suprantame, kad Ameri- 
kanebus laįsva tolį kol keliolika milijonų negrų netu-

rėš pilnų pilietinių teisių. Mes sakėme ir sakome: At
sitikimas Little Rock, Arkanse, yra didžiausia dėmė 
ant mūsų šalies veido. . .

Mes su visais Amerikos laisvę mylinčiais žmo
nėmis kovojome prieš makartizmą ir kovą tebetęsiame 
prieš jo likučius. Praėjusieji metai, tenka pasakyti, 
buvo neblogi metai tuo atžvilgių, kad Aukš,čiaųsiąs 
Teismas padarė gerų nuosprendžių, pagal kuriuos bu
vo pakirpti sparnai reakcininkams, besisiekiantiems 
kišti į kalėjimus darbininkų veikėjus, einant Smitho 

įstatymu.
Generalinis šalies prokuroras praėjusiais metais 

nuėmė “subversyvišhumo” dėmę ir nuo LLD ir KDS, 
kurią buvo anksčiau uždėjęs. Bet šis mūsų oragniza- 
cijų laimėjimas neapsiėjo be kovos, be pasiryžimo iš 
pažangių Amerikos lietuviu pusės. . .

Praėjusiais metais redaktorius buvo Pašauktas in
kvizicijai pas kongresinį ne-amerikinės veiklos ieško
tojų komitetą. O A. Bimba buvo pašauktas nuo žurna
lo “Šviesos”. . .

Praėjusieji metai, draugės ir draugai akcininkai, 
buvo labai svarbūs metai visai žmonijai. Kuo jie buvo 
svarbūs ?

Jie buvo svarbūs tuo, kad tarybiniai mokslininkai 
palieido į erdvę net du dirbtinius žemės palydovus 
(sputnikus). Vienas jų gal būt ir dabar, šią minutę, 
kur nors viršuje mūsų galvų lekia kur tai aukštyje, 
kur niekad ligi šiol nėra 
joks daiktas.

Kitais žodžiais: 1957 
į erdvę! Jis jau atsisako 
pasiryžo užkariauti erdvę,
netomis. Jis sugriovė pasakišką dangų, skelbtą visokių 
religijų. Jis parodė, kad neužilgo žmogus pasieks mė
nulį, maršą, ir kitas planetas. . .

Argi tai ne džiuginantis dalykas? Argi mes nepriva
lome tuo didžiuotis?

Netenka abejoti, kad ir mūsų šalies mokslininkai 
anksčiau ar vėliau paleis į erdvę savo spųtniką. Nėra 
abejonės, kad erdvė bus žmogaus užkariauta.

Visa tai teikia kiekvienam galvojančiam žmogui 
didžio džiaugsmo. . .

Džiaugtis turime ne tik sputnikais, o ir tuo, ką 
žmogus pasiekė žemėje. Tik pagalvokime: apie bilijo
nas žmonių šiandien jau kuria socialistinį pasaulį, so
cialistinę santvarką! Ar gi tai galvojančio darbo žmo
gaus neturi uždegti entuziazmu? Ar gi tai neprivalo 
kiekvieną iš * mūsų paskatinti uolesniam darbui, apšvie- 
tos skleidimo darbui? . . .

Jūs, draugai šėrininkai, šiandien svarstysite Lais
vės leidimo klausimą. Nėra malonus dalykas kalbėti 
apie laikraščio išleidimo suretinimą.' Bet tuo pačiu kartu 
didžiausią klaidą daro tie, kurie dėl laikraščio sunetini- 
mo puola i desperaciją. Nereikia tai daryti!

Klaidą daro tie, kurie siūlo Laisvę sulaikyti, 
liekant rytinių valstijų lietuvius be laikraščio. . .

Ne, nesulaikyti reikia Laisvę, o tvirtinti ją. Ir
čiau laikraštis leidžiamas suvaidins didžiulę rolę mūsų 
visuomeniname gyvenime. Todėl prašau rimtai tą 
klausimą svarstyti ir padaryti nutarimus, kad jais 
džiaugtumės, kad nereikėtų dėl jų rausti, kad džiaug
tųsi pažangioji lietuvių visuomenė!

MOTERŲ KAMPELIS
O. POŠKAĮTIENČ

Albinutė pasveiks

Montreal, Canada
u Trumpai apie viską *

Sergą lietuviai: Juozas Se- 
seckas ir Budauskas neturį 
ląiką buvo ligoninėje. Dabar 
gydosi namie.

Linkiu abiem greto pasvei
kimo.

buvęs žmogaus, pagamintas

metais žmogus pradėjo žygį 
būti ‘‘žemės vergu”. Jis jau 
susipažinti su kitomis pla-

pa

re-

Žinios iš Lietuvos
Mūsų korespondento

egzemp. tiražu, apie 
egzempliorių

Didėjo originalios 
Literatūros išleidimas

Vilnius. — Lietuvos Kul
tūros ministerija šiomis 
dienomis patvirtino Valsty
binės grožinės literatūros 
leidyklos 1958 metų knygų 
išleidimo planą. Iš spaudos 
išeis 227 pąvadinimų kny
gos bendru beveik 3,200,- 
000
100 tūks. 
daugiau negu praėjusiais 
metais.

Žymiai padidėja lietuvių 
originaliosios literatūros iš
leidimas. Jei praėjusiais 
metais skaitytojai gavo a- 
pie 1,180 tūkstančių įvairių 
knygų, tai šiemet jų beb
ras tiražas prašoks pus
antro milijono egzemplio
rių. Didesniąją šių knygų 
dalį sudarys nauji lietuvių 
rašytojų kūriniai. 1958 me
tais išeis iš spaudos J. Bal-' 
tušio romano ‘‘Parduotos 
vasaros” antroji dalis, J. 
Paukštelio romanas “Pir
mieji metai”, A. Baltrūno 
apysaka “Tolimi keliai”, K. 
Borutos romanas “Sunkūs 
paminklai” ir jo “Medinių 
stebuklų” naujas leidimas, 
V. Sirijos Giros romanas 
“Voratinkliai draikės be vė
jo”, A. Griciaus, M. Sluckio, 
R. Lukinsko, K. Kieles ap
sakymų rinkiniai, V. Kei
merio, B. Mackevičiaus, L. 
Valbasio, J. Marcinkevi
čiaus ir kitų poetų naujos 
eilėraščių knygos. Toliau

kitikų darbų išlei- 
Pradėdąmi leisti į- 
lietuvių revoliucio-

V: Kapsuko-Mic-

bus leidžiami I. Simonaity
tės raštai. Išeis TSRS liau
dies dailininko A. Žmuidzi
navičiaus “Atsiminimai”, K. 
Šimonio “Dailininko užra
šai.” Daug daugiau negu 
praėjusiais metais naujų 
lietuvių rašytojų ir poetų 
knygų gaus Tarybų Lie
tuvos jaunimas ir jaunieji 
skaitytojai.

Padidėja tąip pat ir lite
ratūros 
dimas. 
žymiojo 
n ie r i aus
kevičiaus raštai, kurių šiais 
metais turi išeiti pirmieji 
trys tomai. Bus išleisti A. 
Venclovos ir P. Pranskaus 
straipsnių rinkiniai litera
tūros klausimais, K. Dovei
kos darbas “Lietuvių tary
binė literatūra Didžiojo Tė
vynės karo metais”, J. Lan
kučio “Lietuvių dramatur
gija”, V. Kubiliaus “Mūsų 
rašytojai”, D. JudeleVičiaus 
“P. Cvirką — satyrikas’*, 
V. Galinio monografija apie 
V. Venclovą ir kt.

Chąrįestcip, W. Va. —Re- 
publikonų partijos vadai 
ir valstijos gubernatorius 
paskyrė John Hoblitzelį už
imti Senate vietą mirusio 
sen. M. M. Neely.

Kontonas, Kinija. — Trys 
amerikietės motinos jau 
grįsta atgal į Ameriką. Jos 
matėsi su jų .įkalintais sū-

Sekmadieąis. pieųa žada 
būti grąži, be vėjo, saulėta, 
Gydytojąį Jųrątei Jablonsky- 
tei šiandien neręįfcia ęį^į į li
goninę — įr dieną jį nųtąrč 
praleisti kur nors už miesto, 
gamtoje.

Gydytoja labai mėgsta vai
ruoti mašiną. Tik atsisėdusį 
už vairo, ji gali pailsėti, užsi
miršt), išsiblaškyti, Bet maši
ną po žiemos reįkia patikrin
ti, ištepti, privaržyti, — ir gy
dytoja išėjo pėsčią.

Perėjusį žvėryno tiltą, gy- 
cytoja neiškentė ir pakeliui 
užėjo i ligoninę, šiandien iš 
jos skyriaus po antrojo gydy
mo ciklo išvažiuoja Albinutė. 
Atrodo, mergaitė jau didelė, 
beveik aštuoniolikos metų, 
neužmirš jos nurodymų, bet 
gydytojai norėjosi dar kartą 
ją pamatyti, šnektelti su Al- 
binutės mama, paguosti ją, 
drauge pasidžiąugti.

Gerai prisimena gydytoja 
tą dieną, kai šviesaus, atviro 
\eido apie keturiasdešimties 
metų moteris į ligoninės lau
kiamąjį ant pečių atnešė savo 
Albinutė. Išrasojusiame mo
ters veide nebuvo nei nuovar
gio, nei kančios... Tik viltis. 
Ji, toji viltįs, žiebėsi iš jos 
kažkada buvusių šviesių, da
bar jau rūpesčių prigesintų 
akių, tryško iš smulkių raukš
lelių apie lūpas...

Dvylika metų moteris nešą 
savo naštą. Albinutei, persir
gus poliomielitu, paraližavo 
kojas. Ir kur tik jos per tiek 
metų motina ne vežiojo, ir kas 
tik jos negydė! Bet mergaitė* 
ant kojų taip ir neatsistojo. *< 
O metai bėgo. Mergaitė augo, 
vystėsi, brendo. Kaip šer
mukšniai nunoko veidai, tan
kūs, geltoni plaukai prašyte 
prašėsi supinami į kasas, o 
akys, kaskart per seklyčios 
langą nulydėjusios jaunimą, 
j u širdgėla ir nenupelnytu 
priekaištu atsigręždavo j mo
tiną. Ir tomis valandėlėmis 
motina norėdavo, kad jos šir
dį varstytų peiliai, o ne duk
ters žvilgsnis...

Daug kartų kolūkietės Bal- 
siukevičięnės, Albinutės moti
nos, širdyje, išvydus žmones 
baltais chalatais, žiebdavosi 
viltis, ir daug kartų ji, kas
kart išdegindama ’ dar skau
desnę žymę, užgesdavo. Mo
teris, lyg tas karys, ant kurio 
rankų miršta draugas, nešė 
savo brangų nešulį iš ligoni
nės į ligoninę tyli, kantri, 
skausme užsigrūdinusi.

Be ašarų, be maldavimų iš
gydyti pasitiko 'Albinutės mo
tina gydytoją Jablonskytę. 
B.aimė, abejonė ir silpna vil
tis kovojo moters veide, kai 
ji išgirdo, kad mergąjtei1 rei
kės operuoti abiejų kojų pė
das. Jaudinosi, sutikdama 
operuoti Albinutę, ir gydyto
ja. Liga buvo įsisenėjusi, nuo 
netaisyklingo kojų primynimo 
pėdos iškrypusios. w

Ir štai, operacija, kaip da
bar jau matyti, pavyko. Kul- 

jnikaulio ašis sutampa su išil
gine blauzdos ašimi, žaizdos 
gyja gerai. Labai įdomu, kaip 
kojų pėdos atrodys po dviejų ( 
mėnesių, nuėmus gipso tvars
tį. Kaip ten bebūtų,' bet Albi
nutė ant kojų atsistos ir atsi
stos stipriai, tvirtai, savaran
kiškai.

Ligoninės laukiamaj ame 
-Albinutės mąmos dar nebuvo. 
Gydytoja nuėjo į savo skyrių. 
Lovelėje prie sienos, apsikro
vęs žaisląis, švebeldžiavo sep
tynių/ mėnesiu Jurgelis. Jo 
veidelis jąų spėjęs pąrusti 
nuo saulės, o akutės mėlynos, 
mėlynoj, kaip kraštelis dąn- 
gaus, mėlynuojąs pro baltąs 
plonutėles užuolaidas. Jur
giuko mama, pasirėmusi ant 
jo lovelės, snūduriuoja. Išvar
go moteriškė, prisikamavo li
goninėje, slaugydama savo, 
dar krūtimi maitinamą, .sūne-

lį. Bet dabar jau visoms kan
čioms ątėjo pabaiga. Jos ber
niukas. užaugęs net nežinos, 
kąj fdeivomįs pėdukę 
ipįs. Po savaitės jie įveiki grįš 
į Kretingą, į mielus namus, 
kurių jie taip labai pasiilgo.

O gydytojai liks dar visas 
būrys vaikų, kurie, lyg glež
nučiai žiedeliai, kreips savo 
galvutes į ją, gydytoją, ieško
dami šilumos, nuraminimo, 
paguodos. Ir ji šiem nelaimin
giems vaikams atiduos ne tik 
savo sugebėjimus, bet ir visą 
širdies šilumą...

— Labąs rytas, dąktare !

Jis, prisilaikydamas ramen
tais, eina i kiemą. Jąų eina, o 
juk visai neseniai jis tik šliau
žioti galėjo...

O 'Albinutė sėdi prie atda
ro lango, kojas su baltais gip
so tvarsčiais atsukusi į saulę, 
ir skaito J. Marcinkevičiaus 
poemą “Dvdešimtas pavasa
ris”. Gydytojos širdį užliejo 
šiluma... Ir ji pagalvojo : Albi
nu tęs dvidešimtas pavasaris 
bus toks pat žavus, jaudinan
tis ir nepamirštamas, kaip 
tūkstančių jaunų, sveikų žmo
nių.
Vilniuj, vaikų ligonine

(Iš “Tarybinė moteris”)

NETIKĖTOS MIRTYS
1955 mętąis buvo 93,000 

nenatūralių žmonių mirčių. 
Nuo automobilių žuvo 38,- 
300. Kiti nukrisdąmi užsi
mušė, sudegė, prigėrė, nu
sišovė arba nuo nuodų mi
rė. Sųsižęidimų. nelaimėse 
buvo 9,450,000.

Są|t Lake City. — Susi
kūlė bombinis lėktuvas 
“B-36”. Nelaimėje vienas 
lakūnas užmuštas įr'trys 
sužeisti. .. •

Tokio. — Japonijos So
cialistų partija susikirto 
su vąldančiaja taip vadina
ma Liberal-Demokratų par
tija.

Printed Pattern

Printed Pattern 9201: Misses’ 
Sizes Smąli (10. 12). Medium 
(14/16); Large (18. 20) All 
given sizes take 10.D-U). feefį’.’ug 
or 1% yards 39-inch fabric

9201
S—10—12 
M-14-16 
1-18-20.

Užsakysią su 35 centais) 
(pįnigąi8r ne stamponu?) 
ir pą^ymejinm formos 
numerio įr dydžio siuski
te: Pattern Dept, 
Atlantic Avenue, Rich* 
mond Hill 19, N. ¥.

J. ir M. Teresevičiai susi
laukė dąktės.

O. ir F. Janulioniai susi
laukę dųktės-

Abi motinos ir. dukterys 
jaučiasi O.K.

MontreaĮįętįs k p ntrąkto- 
rivis Naginionis išvažiavo į 
Floridą pasideginti saulėkai
toje.

*--- -—r)
Verduo miesto valdyba nu

tarė ateityje mokesčių -blan
kas išsiuntipėti atskirai pup 
mokyklų mokesčių visiems 
namų savin inkams.

1957 metais dingo be ži
nios 2,815 asmenų. 1,925 vy
rai buvo tardomi ryšium su 
šeimyniniais nesutikimais bei 
nedavimu išlaikymo šeimoms.

General ligoninės iždiryiųjk 
kas K. G. Blackader prane
šė, kad šiemet ligoninė turėjo 
deficito sumoje $283,822.

Ligoninės išlaidos siekė 
$5,154,853, o pajamų turėjo 
$4,509,264.

Ligonių buvo 17,611.

Visi automobilistai Kvebeko 
provincijoj, kurie sulaukė 
70 pietų, arba turėjo nelai
mių, turės šiemet pereiti per 
bąndymus, įąiąpt naujus vai
ravimo leidimus. Bandymas 
užtruks valandą laiko ir kai
nuos dolerį. x

Spauda Čį«i pranešė, kad 
Kvebęk seimelis išleido įstaty
mą, draudžiantį gerti svaiga
lus autp'pibbįlyje ir mesti bu
telius pakelėse.

' Sugauti bus baudžiami iki 
$300 ir 90 dienų kalėjimo.

Bus imamasi griežtų frrie- 
monių prieš naktinius klubui 
jei bus rasta asmenų neturin
čių 21 metų amžiaus.

Taipgi bus baudžiami ir to
kiuose atsitikimuose, jei akto
riai bus perdaug apsinuoginę.

Tokį įspėjimą davė polici
jos viršininkas Ląnglois.

Lygą prįęš džiovą praneša, 
kad teks sumažįpt veikimą, 
kądąngi žmonės neužtektnai 
reimia aukomis.

19p7 metais buvo patikrinta 
su X-ray 344,929 montrealie- 
čiai ir priemiesčių gyventojai.- 
Buvo sūrąsta, kad'3,870 turė
jo kokių nors nenormalumų 
plaučiuose, 2,176 turėjo džio
vos apsireiškimą, 242 sirgo 
suiikiai, o 1,452 sirgo įvairio
mis plaučių ligomis.

Ątrąsti keli sergą širdies ir 
vėžio ligomis.

Visiems buvo patarta kreipi 
tis pas gydytojus.

Sustreikayo Standard Tele
phone and Cables Manufac
tures Co. darbininkai. Reika
lauja pakelti algas ir sutrum
pinti darbo savaitę lįgi 40 va
landų įr kitų pagerinimų.

Ar žinote, kad Kvebeke 
10,000 stubų neturi elektros, 
362,000 ne.tur centrinio.apšil
dymo, 44,000 neturi vandens 
virtuvėse, 266,OQQ neturi 
prausyklų, 21,00.0 neturi viji
mo puodų ir kitų virtuvei rei
kalingų priemonių, 3.9J)00 ne
turi šaldytuvų, ir 550,000 ne
turi dulkių siurblių.

Surinko Mantrealietis

Ankara, Turkui —Jung
tinių Valstijų Valstybes 
sekr. John Dulles atskrido. 
Čia prasideda karinės 
Bagdado sąjungos konfe
rencija. Si

2pusi. Laisvė (Liberty) TreČiad., sausio (Jam) ‘^9, 1958



Apie Lietuvos žmonių 
kasdieninį gyvenimą

Rašo B. JANAUSKIENĖ -
(Tąsa)

Be to, dar mums aiškino, 
kad esant neišpasakytai 
dąug darbo prie statybos, 
daugelis moterų pasirenka 
sunkų darbą, vietoj leng
vesnio, nes daugiau uždir
ba. Bet, sako, kada veika-* 
las sumažės, tai bus einama 
prie to, kad sunkiuosius 
darbus dirbtų tik vyrai. 
“Mes mylime savo moteris,” 
aiškino mums.

Dabar, kol reikalai dideli, 
darbo daug, visiems tenka 
sunkiau padirbėti.

O, apart to, moterų Lie
tuvoje yra daug daugiau 
negu vyrų.

Siuvyklose darbas su
skirstytas, netgi labiau ne
gu pas mus, Kanadoje. Kas 
pora operatorių telefonas. 
Jeigu ko reikia, neina ieš
koti, o telefonuoja. Jiems 
darbą atneša ir viską pri- 

4 stato.

Iš susitikimų su moteri
mis teko girdėti ir nusi
skundimų dėl jų pabėgusių

kanadiečių delegacijos nare 
vyrų, kurie išbėgo iš Lie
tuvos, palikdami jas vienas 
su vaikais.

Keletas buvo atėję pas 
mus į viešbutį, atsivedė ir 
vaikus. Sako, žiūrėk, kokia 
graži dukrelė (ar sūnus) 
išaugo, išsimokslino, o jis— 
nė laiško neparašo, nepasi
teirauja, kaip jie gyvena. 
O galėtų ir fotografiją gau
ti, pamatyti. Sako, žinau 
iš kitų, kad gyvas, pabėgęs 
svetimoje šalyje gyvena, tik 
nerašo...

Lietuvoje į šeimos klausi
mą žiūri labai rimtai. Per
skyros duodamos tik labai 
rimtam reikalui esant. Per
siskyrus, vyrui priteisiama" 
duoti dėl šeimos išlaikymo, 
o jeigu jis to nepildo, tai 
griežtai baudžia. Sakoma, 
kad ir suaugusieji vaikai 
yra verčiami padėti savo se
niems tėvams, jeigu jiems 
pagalba yra reikalinga.

Kalbant apie jaunimą, tai 
tikrai smagu į jį žiūrėti. 
Vidurinį mokslą lankančios 
mergaitės turi uniformą:

tamsiai rudos spalvos suk
nelės su labai tankiai klos
tytu andarokėliu. Apykak
lės baltos. Skrybėlaitės. 
Atrodo labai gražiai. Bet 
toji uniforma nėra privalo
ma. Jeigu kas neturi, ge
rai ir taip.

Mums lankantis jaunimo 
buvo pilni miestai, nes 
mokslo metai jau prasidėjo. 
Tiek jo daug! Visur pama
tysi būreliais einant, kny
gas nešantis. Visi labai 
mandagūs ir puikiai išauk
lėti.

Vyresnieji, kad ir jaunat
viškai juokauja eidami gat
vėmis, bet nerėkauja, ne
švilpia pamatę merginą, 
kaip dažnai Kanadoje daro. 
Mačiau šokant ir “Rock n’ 
roll,” Tik ne taip i mikliai, 
kaip pas mus kad televi
zijoje rodo.

Jaunuolį ar merginą daž
nai pamatysi ir vieną gat
ve einant ar parke. Bet vis 
su knyga. Sėdi, skaito. 
Taipgi ir viduramžį žmogų 
dažnai parke pamatysi sė
dint, knygą skaitant.

Vasaros atostogų metu 
moksleiviai daro labai daug 
visokių ekskursijų, važinė
ja ne tik po Lietuvą, bet ir 
po kitas respublikas. Taip-

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
(Tąsa)

— Saliamutė su Damulė tikriausiai 
sutarė išėsti tave iš namų. Vasara eina 
į galą, tai kam tu joms reikalingas? 
Duonai gadinti? O tu dar lendi su savo 
kvailu liežuviu: bur, bur, bur,— kur rei
kia ir kur nereikia! Tu patylėk. Tu ne
žiūrėk, kad jos plaunasi, tu žiūrėk, ar 
tavo kudlos nerūksta! Nežiūrėsi, tai ir 
iki metų galo neištūrėsi. O kur dėsies 
tada? Ir dar algą jos tau užlaikys!

— Kaip užlaikys?! Mano suderėta!
Kazimieras nelinksmai šyptelėjo, pa

lingavo galvą.
,— Tai nepamiršk, ką pasakiau,—pra- 

9 tarė tyliai.— Pravers tau geras žodis, 
jeigu atsiminsi. Tylėk ir gana, ir ne ta
vo reikalas!

Pasisuko eiti, bet vėl sustojo.
— Paimčiau tave sau, — pratarė. — 

Patinki tu man, nors ir nedadurtas kaž
koks. Tik kur kišiu, kad ir sava galva 
vėjo sklaistoma. Pats matai. Nubaik jau 
metus pas šitas raganas, o ten, dievas 
duos, pažiūrėsim...

Ir nuėjo.
Ir jau kitą dieną pamačiau aš: teisy

bę kalbėjo Kazimieras. Atėjau nuskir
tu laiku Juoziokų galan pusryčių, o ten 
stalas tuščias, duona, rankšluosti n įvy
niota, guli krikštasuolėj, Damulė kažką 

- krapštinėja prie krosnies, Juoziokas sta- 
Čiuoja po trobą. Tyli abu. Tyliu ir aš 
prie slenksčio. Damulė sušliaukė papla
vas kibiran, neša jį lauk, praeidama 
stumtelėjo mane šalin, išėjo. O Juozio
kas vis stačiuoja, lyg eiti ruošiasi, lyg 
pogulio gulti. Vėl sugrįžo Damulė, vėl 

« stumtelėjo mane šalin. Ir vėl tyli jie abu. 
1 — Tai ką pasakysi?— prakalbino pa

galiau Juoziokas.
— Pusryčių atėjau.
— Ar pusryčių?! nustebo Juoziokas.

— Tai ko gi tyli prie durų, ko nesakai?
— Chi, chi, chi! — pasilenkė prie uš- 

etkelio Damulė.
— Tai tu nori valgyti? — su užuojau

ta paklausė Juoziokas.
— Noriu.
— Kad nori, tai tu pasakyk man. Jei

gu nesakysi, tai iš kur aš sužinosiu? Jei 
gu nori, tai sakyk: noriu valgyti.

— Aš ir sakau.
— Ką tu sakai?
— Noriu valgyti.
— Na, matai, dabar visiškai kas kita: 

pasakei, o aš jau ir žinau, — pagyrė ma
ne Juoziokas.

— Chi, chi, chi! — visai įgulė ušėtkė- 
lin Damulė.

Juoziokas taip pat nusijuokė, priėjo 
prie manęs ir vėl paklausė:

— O kur šuniukas loja ar žinai?
— Koks šuniukas?— nesuprantu aš. 

Kieme šuoloja...
—- Neteisybė,— vis taip pat šypsoda

masis, pratarė Juoziokas.— šuniukas lo- 
L ten, kur jis laka.

Ir tuoj pridūrė:
— Tai ir tu gal pusryčiausi, kur va

kar lojai?
— Chi, chi, chi! — atsitiesė nuo ušėt- 

kėlio Damulė.— Sali'amutė, motutė lau
kia, blynus kepa, nesulaukia!

Išėjau aš be pusryčių. Ir visą dieną 
paskui Juoziokas taikstėsi nutverti mane 
kur nuošaliai ir vis klausinėjo:

— Tu gal valgyt nori? Sakyk, nesi
varžyk. Jeigu nesakysi, tai iš kur aš ži
nosiu?

O Damulė, kur buvus nebuvus, prita- 
rinėjo jam:

— Chi, chi, chi...
Išaušo naujas rytas. Nuėjau aš vėl 

pusryčių, dabar jau Saliamutės galan. 
Ši, susiraukusi, skarelę ant akių užtrau
kusi, binktelėjo atgalia ranka dubenėlį 
prižilintų batvinių, pametė duonos žiau- 
berę.

— Mes tau kaip žmonės, o tu mums 
per šonus,— priekaištingai lingavo gal
vą senoji, krapštinėdamasi su kažkokiu 
mezginiu rankose gale stalo. — Mums 
nieko nesakei, o nuo mūsų vislią išsakei. 
Ir valgyt nevertas tu po šito! ,*

— Ir nebeduosiu! — prigrasino Salia
mutė.

Taip ir ėmė eiti dienos. Pasakysi —■ 
negerai, nepasakysi — dar blogiau. Ir 
Saliamutė, ir Damulė pyksta, šiaušiasi, 
kam persakinėju, o apsisukusios rėkia, 
šaukia, kad pasakyčiau, ką girdėjęs prie
šiniame gale, kadi nenutylėčiau nieko ir 
nemeluočiau nė per aguonos grūdelį. Gy
venimo nebeliko peY šitas bobas! Vien 
ląimė, kai prieina eilė ganyt už karves. 
Išeini tada iš namų visai dienai, darže 
kokį sėtinį nutveri, jau ir grybų atsira
do 'ant lauko pasikept, o bulvių tai pilni 
laukai! Ką gi, gal ir pritrauksiu iki ga
lo, nepaliksiu algos...

Tik ir laukuose nebelinksma. Saulė 
kažkaip mūsojasi, kliūva už ražienų, il
gai sėda už miško, nugeltusi, ligota, ir 
visada į debesis: prieš ,lietų, prieš vėją, 
prieš darganą. Daug dar vasarojaus ne
surinkta nuo laukų, dar šviesiai žaista 
dobilų atolas. Bet jau matyt: bus žie
ma, dar negreit, bet bus. Laukai, pau
piai, atšlaimėliai — pilni varnėnų. Lyg 
debesys ūžteli jie > pulku aukštyn, ir at
rodo tada, kad kažkas metė oru didžiulį 
juodą tinklą. Metė, bet nepataikė kaip 
reikia, dėl to tinklas tuoj vėl atšoko nuo 
žemės, siūbtelėjo į viršų, suplakė kraš
tais, dar pakilo, persivertė ore, čia išsi
tempdamas, čia vėl susisukdamas į tam
sų tumulą, ūždamas palėkėjo tolyn ir 
staiga šliūpterėjo ant rugienų. Guli ra
miai, tykiai, tik nurudę ražienojai strik’ 
so pro juodas jo akis. O čia ir vėl — 
siubt aukštyn, paskui į šoną, vėl persi
vertė ore, palietė žemę, atšoko ir nuūžė, 
nušlamėjo tolyn ir tolyn, kol pavirto į 
tamsią skiautelę, pasiklydusią rudeninio 
dang'aus ūkanose;..

(Bus daugiau)

gi jie vyksta į kolūkius bei 
kitur atlikti kokį nors nau
dingą darbą, pagal savo am
žių.

O kas liečia stipendijas, 
tai jas gauna ne tik studen
tai, bet ir tie, kurie kokį 
nors amatą mokindamiesi 
lanko kursus.

Niekas Tarybų Sąjungos 
nepralenks moksle ir tech
nikoje.

Noriu dar žodį tarti ir dėl 
gydymo.

Paduosiu čia vieną pavyz- 
dį:

Mano brolio vienas sū
nūs, dar visai jaunas vai
kas, netrukus tuojau po ka
ro susirgo kaulų džiova. Vi
si žinome, kokia tai sunki 
liga. Bet valstybė jį paė
mė, patalpino į sanatoriją 
ir per daugelį metų gydė. 
Ir išgydė!

Per visus tuos metus jis 
buvo mokinamas sanatori
joje, taip, kad jis nei vie
na klase neatsiliko nuo kitų 
tokio pat amžiaus vaikų, 
kurie sveiki būdami lankė 
mokyklą.

Ir už visa tai mano bro
liui nieko nereikėjo mokėti!

Tokių pavyzdžių būtų ga
lima paduoti ir daugiau.

•

Važinėjant po kaimus 
dažnai matosi sodai, seni ir 
naujai prisodinti. Daug iš 
jų yra ir privačių, ne tik 
kolektyvų. Vienoje, vietoje 
važiuodami pro šalį iš so
delio prisikrėtėme obuolių. 
Žinoma, šeimininkui užmo
kėjome, ir visi džiaugėmės, 
kad obuoliai labai skanūs. 
Daug kas sodus įsiveisia sa
vo žemės sklypuose.

Taipgi dažnai matėme ir 
gražių kukurūzų laukų. Vis 
tai pašariniai kukurūzai.

Man pasakojo, kad kada 
Lietuvoje pradėjo kukurū
zus auginti, tai kai kurio
se vietose, žmonės tam buvo 
labai priešingi. Jie manė, 
kad užnuodys gyvulius. 
Kartais netgi sukirstus ku
kurūzus tyčia supūdė. Bet 
dabar, žinoma, jau visi su
pranta, kad kukurūzai yra 
puikus gyvuliams pašaras, 
ir daugiau jų nebepūdo.

Tas rodo, kaip dažnai yra 
sunku ką naujo įgyvendinti 
pačių žmonių naudai.

Kolūkiuose stato daug 
gražių namų. Gyvuliams 
laikyti pastatus stato tik
rai moderniškus.

-Važinėjant po Lietuvą 
dėmesį . patraukia didelis 
sunkvežimių (trokų) gau
sumas. Visur jų pilna; Yra 
ir automobilių. Daugiausia 
tai moskvičiukai ir Pobie- 
dos. Moskvičiukai yra ma
žesni, bet iš bėdos gali šeši 
sutilpti. Man pačiai teko 
moskvičiuku šešiese važiuo
ti, kada su seseria iš Palė
venės vykome į Kupiškį pas 
giminiečius į svečius. Vie
nas jos pažįstamas atvyko 
mus paimti, d paskui atgal 
parvežė. '

Sako, kad jie stipresni ir 
geriau padaryti, negu ame
rikoniški, nė taip greitai 
genda. Jų kaina nuo 15 iki 
18 tūkstančių rublių. Pa
reikalavimas esąs labai di
delis, todėl kiti net dau
giau moka, kad greičiau ga
vus.

Žinoma, didesniuose mies
tuose jų daugiau, negu ki
tur.

Kartą Vilniuje turėjome 
juoko, kai Pobieda susitiko 
su moskvičiuku. Moskvi- 
čiukas kažkodėl gatvėje su
stojo, ir Pobieda negali 
pravažiuoti. Pobiedos vai
ruotojas iškišo galvą ir ba
rasi ant mosKyičiuko:

—Tamsta, tur būt, iš ūkio 
atvažiavęs?! 'Taisyklių ne
žinai, ar ką, kad viduryje 
gatvės sustojai?

—-O tamstą, ^ą—ant žari

jų sėdi? — kertasi moskvi- 
čiuko vairuotojas.

Mus, ant šaligatvio, ima 
juokas. Vyrai sako, “taip, 
kaip ir pas mus”...

Nekurie čia, Kanadoje, 
bando pajuokti, būk Kaune 
tik vienas ar du busai kur
suoja. . .

Netiesa. Aš pati geriau
siai patyriau. Kaune ir 
Vilniuje didžiosiomis gat
vėmis busai eina kas pen
kios minutės. Kiek jų iš 
viso yra — tai kitas klau
simas. Tiktai jau ne vie
nas ar du.

Susisiekimas Lietuvoje 
dabar žymiai geresnis, ne
gu seniau. Jau nekalbant 
apie traukinius, visur kur
suoja tarp miestų ir mies
telių autobusai. Pavyzdžiui, 
iš Panevėžio į Kupiškį kas 
dieną išeina du busai. Ir, 
kaip minėjau, visur pilna 
sunkvežimių. Daug kas 
naudojasi jais. Teko patir
ti, kad Lietuvoje, mūsiškai 
kalbant, “hičhaikinimas” la
bai madoje. Jeigu kam 
reikia kur nuvažiuoti, tai, 
įažnai, išeina ant kelio, o 
pamatęs sunkvežimį ar au
tomobilį atvažiuojant, rodo 
ranka, kad sustotų. Sunkve
žimis sustoja ir pakeleivį 
paima. Gal už tai kiek atsi
lygina, nežinau.

Ir šitaip dažnai važinėja 
ir vyrai ir moterys. Aš 
teiraujuos moterų, ar nebi
jote? Į mano klausimą jos 
atsakė: “O ko reikia bijo
ti?”

Ko bijoti? Na, žinau 
tiek, kad Toronte dažnai 
bijo eiti vienos kiek nuoša
lesne gatve, ypatingai, ka
da kriminalystės ima siaus
ti viena po kitos.

Dėl keleivių pakelėse y- 
ra įtaisyti patogumai. Šen 
ir ten matosi pastatytas 
suolelis, tai būdelė užėji- 
mui pasislėpti nuo lietaus, 
ar poilsiui prisėsti, pasėdė
ti, buso ar sunkvežimio be
laukiant. 

------
Apžiūrint prie Vilniaus 

žaliuosius ežerus, matėme 
šventadieniais paežerėse 
grupes žmonių “piknikau- 
jant”. Pasitiesę ant žolės, 
prisikrovę maisto, gėri
mų... Valgo, vaišinasi, mau
dosi. Kiti laiveliais plau
ko.

Daugelis myli žuvauti, 
o kiti grybauti. Vilniečiai 
net busais važiuoja gry
bauti. Tenai, kaip ir apie 
Druskininkus, apylinkės ne 
tik gražios, bet ir grybų 
labai daug auga. Daug gra
žių pušynų, po kuriuos 
pavaikščioti yra tikras ma
lonumas. Mes taipgi vienu 
tarpu turėjome progos ba
ravykų pasirauti. Dideli to- 

^kie, gražūs; . .
Abelnai žmonės visur at

rodo gerai, švariai apsiren-1 
gę. Turi daug suėjimų, vi
sokių meno saviveiklininkų 
perstatymų, šokių. Kaimus 
aplanko kilnojamieji kino- 
filmai, menininkai, rašyto
jai. . . Visi mylį dainą, žai
dimus. Ir mums, būnant 
pas kolūkiečius, teko kai 
kur sykiu su jais padai
nuoti ir pašokti polką su 
ragučiais.

Miestuose, žinoma, kul
tūrinis veikimas didesnis. 
Čia daugiau operų, baletų 
ir kita perstato. Bet nėra 
užmirštas ir kaimas. Rajo
nų centruose visur veikia 
meno saviveiklininkų ko
lektyvai. Jie lankosi ne tik 
po savo rajono kaimus, bet 
ir kitur. Kapsuke (Mari
jampolėje) yra jaunų me
nininkų kolektyvas. Mes 
juos matėm, kai jie buvo 
atvykę į Druskininkus įr 
scenoje perstatė puikų vęi- 
kąlą, Visi jauni, lošia pui

kiai. Jie visi yra baigę' 
Maskvoje meno mokslą ir 
dabar veikia kaip meninin- 
kai-artistai. Tokių ir pa
našių meno kolektyvų yra 
visuose rajonuose.

(Bus daugiau)

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai.

Belgradas. —- Paskutiniai 
vengrai pabėgėliai išsi
krausto iš Jugoslavijos. Po 
sukilimo buvo jų arti 20,- 
000. Apie 3,000 grįžo atgdl. 
į Vengriją, o kįti kitur iš- 
važinėjo.

Naujas Biznis. Nauja Vietą

PARCEŲS TO EUROPE
& ASIA BY

GENERAL PARCEL & 
TRAVEL CO.

Phila4elphį|os Skyrius, 632 V^est 
Girard Ave. (skersai Movie 
Girard, tarpe 7th ir Marshall 
Sts.). New Parpeis ofisas pir
miau buvo po 825 N. Franklin* 
St. Išsiunčiame tūkstančius pakų, 
kostumeriai patenkinti mūsų pa
tarnavimų. Pakai, sverianti 44 
sv., siunčiami žemesnėmis kaino
mis. Atdara kasdien 9-8 v* y. 
Taipgi išsiunčiame per ^ąštą. Vis
ką sutvarkome j ’ keletą dienų. 
Ateikite ir persitikrinkite.

ING. O. STOJKEWVCZ

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

Sekmadienį, vasario 2 d., įyylęg 
pasilinksmirfimo ir žaislų vakaras. 
155 Hųpgerford St., 3 Vąl. diep^ 
Rengia LDS 79 Kfi. Bus užkandžiu 
ir kitko. Linksmai praleisime laiką, 
kviečiame vietinius ir iš apylįųkės > 
dalyvauti; įėjimas $1. Rengėjai

(20-22)

. BROCKTON, MASS.
LLDS 6 kp. ruošia draugišką va

karą, kuris įvyks vasąrip 1 d., Lipt. 
Taut. Namo kamb., 7:30 y. y. šiąmp 
pasikalbėjime yra užkviesti liętuviai 
iš Vokietijos, tad kviečiame visus’', 
kurie galite, dalyvauti. Tepią bus— 
Dėl , Atęities Draugiško Veikimo. 
Kom.

r ii.

DR. MYKADLA CENKQ 
Tel. WA. 5-8878.

; LLD 6 kp. susirinkimas įvyks va- 
’ sario 3 d., Namo kamb. Nariai pra- 
I šomi dalyvauti. Galėsite pasiimti 
1 knygą “Gydymo istoriją. Geo. Sni- 
I maltis. ‘ (20-22)

Harrison, N. J.
Pasilinksminimo ir žaislų pare su skąniąįs 

užkandžiais įvyks šeštadienį, vasario (Feb.) 1 
d., pradžia 7-tą valandą vakare. Vieta 15 Ann 
St., Harrisone. '

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės atsi
lankyti į šį gražų pokilį. Pasįmatysite su senais 
pažįstamais ir linksmai praleisite laiką.

Rengėjai
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Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yrą taip ?enaą, 
kaip senas yra pats raštas. .Kas tų posakio laikosi? 
niekad nesigaili. Skaitykite sfisknygas: <•’ ‘

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymąįą.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstitųęiją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biogrąfijps žyniausiu Lietuvos patriotu. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių $20, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

’’ *'■ / ’ ’ ’* ' * *** į

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas liętu- . 
vis. Parąšė Prof. Pakarfciis, puslapių 320, kaina $1.50, j 
DABAR TIK $1.00,

♦ I

Žmogus ir Mašiną
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su {domiais paveiks 
tais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautįpio ir kultūrinio atginsimo ląikų 
istoriniu romanas., , Parašė Algirdas Mąrgerk. Knyga 
652 puslapių. Kainą $5.00: Dabar tik $4.00.

/ 7 • ‘ ' • ’ • • • » ...1

Ęęįiąs į Laimę *
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdingą, kai nekartą • 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų.
Parašė Rojus Mizara, puslapių 868, kaina $1.50, DABAR
TIK $1.0Q. ’ * ;V

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

110-12 Atlantic Avė., Rięhpiond Hill 19> N. Y,

_________  ________________ ;— ---------------------- -J .
——— < ■ ■ '■ '1: e r.
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Nežinau, kur g wen u

šiaip ar taip kalbėsi,|kati: pameskit zbitkavoti ir 
^j(Įinįjs dievo galybės, o 
jei jūs to nepadarysit, tai 
aš, sukuopęs savo visą dzū
kišką šylą, atvažiuosiu pas 
jus į Maskvą ir jums vi
siems sugrosiu terlas, tai 
tada žinosite, su kuo turite 
reikalą.”

Ir, padėjęs tašką, pasira
šiau su mažąja litara, jūsų 
i. v/agurkas.

Atlikęs tokį darbą, aš 
taip gerai jaučiausi, kad 
net išsitraukiau kanadiškos 
kelias burneles ir, užsizaži- 
vojes gerą niūktą tabokos, 
atsiguliau pasilsėti. Kaip 
ilgai aš miegojau — neži
nau. Ir kaip dar ilgai bū- 
tau miegojęs—irgi nežinau, 
j-ei ne perkūniškas bildesys 
į mano “seklyčios” dupis. O 
kada atidariau duris, žiū
riu, kad koksai šlapianosis 
laiko konvertą ir sako: tele
grama ponui Agurkui. Aš, 
pastvėręs konvertą ir atplė
šęs, skaitau:

“Telegrama iš Maskvos 
ponui Agurkui. Jūsų tele
gramą gavome, bet jūs rei
kalavimų nepildysime. Jei 
ponas Dulles tave leis pas 
mus atvažiuoti, mes sutik
sim tave su išskėstomis ran
komis ir užfundysim vod- 
kos. Sputnikus mes leisime, 
iki pasieksime net patį dan
gų su visais ten šventai
siais. O kad jūsų broliai 
pranciškonai pavadino mū
sų sputniką burbulu, tai tik 
pasirodė, kad jiems jau se
niai reikėjo būti uždary
tiems durnanamy. O jau 
kas link jūsų nekuriu dide
lių valstybininkų, radijo 
komentatorių ir tų plunks
nagraužių korespond e n t ų 
atsisveikinimo su jųjų pro
tu, tai tu, ponas Agurke, 
turi pirma mums įrodyti :i 
argi tie jūsų dideli vyrai 
buvo kada nors protingi. 
Jūsų Ivanas Ivanovas.”

Perskaitęs tokią, taip už- 
gaunančią mano dzūkiškus 
jausmus telegramą, aš jau
čiausi, kad kas būtų su slo
ga man vožęs į mano labo- 
nę, kad net du niūktus ta
bokos susyk užsitraukiau ir 
sėdausi rašyti gromatą dr. 
Grigaičiui, žinodamas, kad 
nieks taip nemoka ‘‘susido
roti” su tais Velnio apsės
tais bolševikais, kaip dr. 
Grigaitis. Ir paseilinęs ala- 
velį padėjau: Labai gerbia
mas daktare, kaip tuo kart 
tik klausau, kad burnt, 
pokšt, t ri n k t ; a-jai-jai, 
au-u! .Aš, viską metęs, 
šmakšt pro duris laukan, 
vos kaidokais apsiavęs, pa
matyti, kas čia atsitiko; ar 
tik nebus bolševikų sputni- 
kas su Laika nusigramzdi-

bet jei bolševikų paleistas 
pirmas sputnik as sukrėtė 
visą pasaulį, tai antrasis, ir 
dar su šunimi, sujudino ir 
pačią žemę. 
Dėdės Šamo

O jau mūsų 
žemelė tiesiog 
kilnotis, kaip 

jūra, kad nežinai žmogus 
nė už ko stvertis.

Dar Laika nespėjo nė ap- 
sidaiiyti erdvėj ir nors 
kartą jauktelt, kaip šunų 
globotojai sušuko visokiais 
balsais protestuoti prieš 
bolševiku žiaurumą link šu
nų. Dar antras sputnikas 
nė helio nespėjo pyptelt, 
lėkdamas virš Dėdės Šamo 
žemelės, kaip mūsų nekurie 
valstybininkai, radijo ko
mentatoriai ir korespon
dentai atsisveikino ir su 
paskutiniu savo protu. O 
jau mūsų generolai, admi
rolai, tai nėr ka ir kalbėti: 
Jie susigriebė visas šoblias 
ir karabinus ir gatavi dėl 
ablavos, kad pasigauti bol
ševikų sputniką. Tik bėda, 
kad tasai “aitvaras” per- 
aukštai lekia: nei pasiekti, 
nei nušauti.

O kada aš išgirdau “ra- 
zumnų galvų” apznaimini- 
mą kad bolševikai mus pra
lenkė tik todėl, kad jie iš
kraustė mūsų Dėdės Šamo 
visus stalčius ir “pasigro
bė” visas slaptybes apie 
sputnikų paleidimą, tai ma
ne apėmė toks dzūkiškas 
pyktis, kad net guzikas ties 
bamba išlėkė iš mano marš
kinių. O kada jau perskai
čiau tą “nuostabią žinią” iš 
Texas valstijos, kur vienas 
ten pilietis vos nesusidūrė 
su kokiu ten objektu, pana
šiu į didelį, ilgą agurką, 
kad net . lempos užgeso; tai 
mano tada ir paskutiniai 
guzikai išlakstė.

Juk tai buvo “aišku,” kad 
bolševikai taikėsi paleisti 
daugiau savo “vagių” į 
Texas pūstynę. Tik visa 
nelaimė su tuo piliečiu bu
vo, kad jis nepasakė, ar 
lempos jo automobilio ar jo 
galvoj užgeso? Taipgi jis 
nepasakė, kiek jis buvo iš- 

? metęs burnelių “Pietinio 
suramintojo” (Sou t h e r n 
Comfort). O kada jo lempos 
užsidegė, tai tasai “agur
kas,” it velnio neštas, nurū
ko už debesų. Ir taip ir li
kos nesužinota, kas tame 
“agurke” slėpėsi. Jūs, ger
biamieji, negalite įsivaiz
duoti, kaip karštai mano 
dzūkiškas kraujas užvirė. 
Aš, nieko nelaukęs, mušiau 
telegramą tiesiai į Maskvą 
sekančio turinio:

“Klausykit, jūs velnio ap
sėsti bezbožninkai, bolševi
kai ! Aš, gryno kraujo dzū
kas, reikalauju, kad jūs nu-
stotute krėtę zbitkus su sa- nęs palei mano “seklyčią, 
vo tais burbulais, ar kaip’Oi! koks man būtų didelis 
jūs ten juos vadinate, sput- 
nikais. Argi jūs nežinote, 
kad jūs taip darydami šidi- 
natės iš dievo macies ir kar
tu tiek daug žmonių varote 
iš razumo? Mes jau ir taip 
nežinom, ką daryti su mūsų 
durniais; jei mes turėtum 
durnių namą tokio didumo, 
kaip jūs visas Kremlius, ir 
tai jau mes negalėtum vi
sus sutalpinti. 0 jūs dar vis 
daugiau varot iš razumo 
mūs didelius vyrus. Ir jei 
jūs nenustosite tokias zlas- 
cis daryti, tai mums gali 
prisieiti būdavo t i daug 
naujų durnariamių, o pini
gų mes • tokiems reikalams 
neturime; mums tada gali 
prisieiti vaikščioti be kel
nių—jau mes ir taip vaikš
tom lopytomis kelnėmis ir 
nešioti kamašus iš liepinės 
skūros. Taigi, aš jums, sa-

savo ilgu pirštu Į nelaimin
gąjį, vos pats nenusisuko 
sprando, bandydamas iš
vengti nelaimės: argi ne
matai į ką panašus jo for- 
delis; jog jis dar laimingas, 
kad pats nesusigrūclo savo 
terlą taip smogdamas į me
dį, kad tik nesuvažinėti tą 
nelaimingąjį šunelį. Ir kam 
čia taip lermuotis dėl šti
li io? Juk šunų motina dar 
nepastipo. Kelios savaitės 
čia suvažinėjo vaikutį, ir 
nieks tokio lermo nekėlė; 
net ir pats ponas preziden
tas nepribuvai į nelaimes 
vieta, u

—Ką, vaiką?—piktai už
riaumojo.

—Taip, vaikutį, tik kele
lių metelių—kaip ir su ap
gailestavimu atsakiau 
ponui.

—O velnias jį nešė 
stryto? Ar jis nežinojo, 
vaikai neturi bėgioti 
stryto.

—Bet kad jis buvo
mažas tai žinoti; jis tik tiek 
suprato apie pavojų, kiek ir 
šunelis. — Ir dar aš dau
giau bandau aiškinti tam 
šunų sosaidės prezidentui, 
o jis tik savo zūbus per
kreipęs nusispiovė tabako 
žaliukėmis ir piktai sugar
galiavo: “Ar tu tik nesi 
bolševikas, kad taip neturi 
širdies ant nekaltų šunelių; 
ai’ nereiktų tave raportuoti 
ištyrimui? Gal esi bolševi
kų Maskvos agentas, kad 
griauti mūsų tvarka, mūsų 
demokratiją!”

tam

ant

ant

per-

As, išgirdęs toki man 
priekaištą, vos susilaikiau 
nešėręs jam į muturzą savo 
dzūkišku kūloku, bet vėl su
sidūmojau. Ką gi, jis pre
zidentas, o aš tik dzūkelis 
nuo Alytaus. Bet visgi pyk
tis mano širdy taip užvirė, 
kad aš pamiršau ir groma
tą parašyti dr. Grigaičiui. 
0 aršiausia, tai kad mano 
dzūkiškoj galvoj protas su
sisuko taip, kad aš net pats 
savęs, gerbiamieji, klausiu: 
ar aš gyvenu laisvoj Dėdės 
Šamo žemelėj, ar kokiame 
dideliame durnanamy? 
Klausiu pas šv. Juozapo 
p a r a p i j o s zakristijoną, 
kad man i š v i r o ž i n t ų , 
b>et ir j o galva neišne
ša, o, rodos, jis gąna gerai

New'Wto^^K^Zlnloi
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šiuo ,mctu 
namuose, bet 

nelengvoje padė- 
esąs pasiilgęs sa- 
ypač ai d iečių, su 
laiką sykiu dai-

Petras Gustaitis, apsilankęs 
Laisvės Įstaigoje, priminė, 
kad jis aplankė Vincą, Žilins
ką, gyvenantį 80-33' 90 Rd., 
Woodhaven, N. Y.

Išbuvęs ilgoką laiką ligoni
nėje, V. Žilinskas 
gydosi savo 
dar tebėra 
tyje. Labai 
vo draugų, 
kuriais ilgą
nuodavo. Bet pašlijusi sveika
ta dar vis neleidžia jam grįž
ti i Aido Chorą.

Vincas širdingai dėkoja vi
siems tiems, kurie jį Jankė li
goninėje ir namuose ir kurie 
prisiuntė jam atvirukus ir 
laiškučius, linkėjant greitai 
pasveikti.

Patartina tiems, kuriems 
laikas leidžia, Vincą aplanky
ti. i

<»

leaisvės šėrininkai 
tarė savo žodi

Sekmadienį įvyko sėkmin
gas ir skaitlingas dienraščio 
Laisves šėrininkų metinis su
važiavimas Liberty Auditori
joje. Suvažiavo-susirinko apie 
150 šėrininkų. Visi žingeida- 
vo, kaip bus išspręsta Laisvės 
ateitis.

Linkime Vincui greitai iri 
pilnai pasveikti ir vėl su mu
mis dalyvauti.

Vandalai padarė žalos 
mokykloje

Manhattan miesto dalyje 
aukštesnė mokykla, 222 East 
64th St., nukentėjo nuo van
dalų. Matyti, kad nemaža 
gauja buvo jsigavusi, nes nu
kentėjo penki kambariai. Vi
sokį dokumentai sudraskyta 
ir išmėtyta, spintos sulaužy
tos, užraktai sugadinti, da
žais ištepliota sienos ir lan
dai.

Nuostoliai viršija kelis tūks
tančius doleriu.

Jie į mokyklą įsigavo pa
siekę trečio aukšto langą, ku- 

ir sulindo. Papras- 
“šppsus” daro, daž- 
tos pat mokyklos 
Eina tyrinėjimas.

r j išlaužė 
tai. tokius 
niausiai, 
mokiniai.

Mirė George Boldt, buvęs 
Waldorf-Astoria viešb u č i o 
prezidentas.

žino visų šventų gyvenimą 
ir visas litanijos. Tai bus ir 
viskas šį rozų.

Jūsų 7. V. Agurkas

Redakcijos ir finansinis ra
portai atidžiai buvo išklausy
ti. šėrininkai nudžiugo išgir
dę,kad Laisvė finansiniai ge
rai 'lajkosi. Tik nesmagu bu
vo klausyti, kad jai trūksta 
techninių jėgų—linotipininkų. 
Dabar ir du redakcijos nariai 
turi dirbti tą darbą. Kitaip 
dienraštis visai negalėtų išei
ti.

Diskusijose dėl Laisvės at
eities dalyvavo skaitlingas šė
rininkų būrys. Pasirodė iš dis
kusijų, kad šėrininkai nenorė
tų atsiskirti su dienraščių, bet 
kadangi toliau nebus galima 
dienraščio 
pageidavo, kad Laisvė išeidi- foniJ stulpus,

išleidinėti, tai visi

puslapių dusyk įn etų šešių 
savaitę.

Balsuojant bevbik vienbal
siai pasisakyta už Laisvės iš- 
eidinėjimą dusyk į savaitę.

Skaitant sveikinimus pasi- 
lodė, kad laisviečių parama 
gausiai plaukia. Viso suplau
kė apie $1,500. šėrininkai pa
sižadėjo, kad jie ir 
darbuosis finansiniam 
vės parėmimui.

Smagu buvo girdėti, 
beveik visi senieji direktoriai 
apsiėmė ir toliau pasilikti to
je vietoje. Prie jų dar kelt 
pririnkti. Jiems pavesta visas 
tolimesnis Laisvės 
tvarkymas.

Metinis Laisvės 
buvo didesnis, negu 
Kai visi susirinko, reikėjo dar 
porą ilgų stalų pridėti, kad 
visiems vietą suteikti. Gaspa- 
dinės parūpino skanius daly
viams valgius.

Suvažiavimo ir banketo 
metu pasitaikė pras t o k a s 
oras. Vakarykščiai smarkiai 
lijo, bet ir sekmadienį lietaus 
buvo nemažai. Nepaisant to, 
iš šios plačios apylinkės vis- 
tiek nemažai šėrininkų. susi
rinko. Iš toliau kiti susilaikė,

toliau
Lais-

kad

reikalų

banketas 
tikėtasi.

SVARBUS PRANEŠIMAS!
Package Express and Travel Agency, Inc

1530 Bedf ord 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

nors buvo žadėję dalyvauti.
Atvyko .iš toliau sekami: 

Vincas Andrulis. “Vilnies” 
redaktorius, atstovavo Chica- 
gos apylinkę; J. Skliutas — 
Worcester), K. Krasnitskas— 
Waterburj, J. Kunca — New 
Haven, Conn., S. Rauduvė — 
Pittston, Pa. Smagu buvo su 
jais susieiti. Buvo žadėję at
vykti J. Šimaitis iš Brocktono 
ir S. Penkauskas iš Lawrence, 
Mass. Veikiausia pas juos 
sniego pūgos juos namuose 
sulaikė.

MIRĖ
Ignas Vengras, gyvenęs pas 

Kazį Juknį, So. 3rd St., 
mirė sausio 26 d. rytą nuo 
širdies smūgio. Tūlą laiką jid 
sirgo širdies nusilpimu. Mi
rė nieko nejausdamas. Kai 
iš vakaro užmigo, tai ir nebe- 
atbudo.

Velionis turėjo 69 metus 
amžiaus. Kiek žinoma, pri
klausė prie Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubo.

Ščrininkas

Buvo didelis lietus
ir vejas

Pereitos savaites pabaigoje 
New Yorke ir apylinkėje ne
mažai piliečių nukentėjo. Vė
jas buvo virš 50 mylių į va
landą. Vietomis išvartė tele- 

, išdaužė langus.
Bet dar blogiau, tai didelis 

lietus. Lijo labai smarkiai, 
žemų vietų gyventojams už
liejo skiepus. Todėl neteko 
elektros, šviesos ir šilumos, 
žiemą toki įvykiai yra 
skaudūs gyventojams.

Streikas pas Kollsman
1 Kollsman Instrument Co. tu- s 
ri du fabrikus. Vieną Elm
hurst, New Yorko miesto da
lyje, o antrą Long Island sa
loje — Syosset. Bendrai dir
ba apie 4,500 darbininkų. 
Darbininkai gamina įvairius 
Sudėtingus instrumentus, tū
lus aviacijai, kitus kitokems 
dalykams.

Jie yra organizuoti Į P. L. 
International Association of l 
Machinists unijos 153 lokal^. 
Kada .kompanija neišpildė 
unijos reikalavimo, tai buvo 
paskelbtas streikas. Streikas 
apima abidvi dirbtuves

HELP WANTED—FEMALE

ypač

Advokat. Michelsonas 
kaltinamas suktybėse
Advokatas K. William Mi- 

chelsonas kaltinamas finansi
nėse suktybėse (grand 
i\y and forgery).

Jį teisman patraukė 
Magdalena Aleksiejus,
rios Mchelsonas kokiu tai 
du paėmęs $12,000.

cooks, couples, 
parlor maids, 

c hamberma ids, waitresses, gen. 
hseworkers. Excel, positions anti 
good salaries in N. ¥., B’klyn, sub
urbs. Also clei-ical & industrial po
sitions furnished. ACME EMPL. 
AGCY, 555—5th Ave., cor. 15th St., 
B’klyn. A. Jensen, SO. 8-7264-65-66. 

(20-22)

Help wanted, 
children’s nurses,

larce-

iš
Mrs.

ku-
bū-

Amman, Jordanas. — Du 
piliečius nuteisė 16 metų 
kalėjiman. Kaltino, kad jie 
yra komunistai.

Paieškojimai
Ieškome giminių, gyvenančių J. V., 

tai yra Oželių Antano ir Juozo, sū
nų Jono, gimusių Lietuvoje, Ma
rijampolės apskr., Igliškėlių valsč., 
Bankavos km. 1945 m. gavome ži
nių, kad vienas iš jų gyveno 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 apyk, 
Lithuania, USSR.

Valymo moteriškė. Geros algos, 
valyti moderniškus ofisus New> Yorr 
ko patalpose. 6 P. M. — 12 P. M. 
Amžiaus iki 45. Kreipkitės 10 v. 
lyto. Atsineškite šitą seklbimą.

NATIONAL CLEANING, 9 W. 29th 
St., NYC. (20-22)

REAL ESTATE

Astoria, N. Y. 2 šeimų mūrinis 
namas, 2Į£ ir 4Vi kambario, 6 m. 
senumo. Viskas moderniška, aliejaus » 
šiluma, garadžius, misinginiai vamz*^ 
tižiai. Tuoj užimami. $19,250. Geno^ 
vese Realty, 37-20 Astoria Blvd., 
L.I.C. RAvenswood 8- 1120. (If-23)

MISC. ADS

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-

CONROY MARINE
1322 Commerce Ave.. Bronx 

TAlmadge 3-0300
(18-24)

džiaugsmas ir unaras, kad 
aš pirmas sučiuptau tą vel
nio vaika, ta bolševiku

V- Z w K-

sputniką ir Laiką. Bet. . . 
bet žiūriu, kad senas forde- 
lis, kakta įsirėmęs į medį, 
vėpso išsišiepęs, o vargšas 
šunelis tik kojukėmis kruti
na, baigdamas leisti pasku
tinį savo dūką. Bematant 
pradėjo rinktis iš visų kam
pų žmonės, kaip ant kokių 
dyvų; greitai pribuvo ir šu
nų sosaidės prezidentas ir 
pieko nelaukęs išsižiojo iki 
ausų ir ėmė visaip kolioti tą 
vargšą žmogelį, ir net gra
sinti policija ir teismu už 
suvažinėjimą šunelio, kaipo 
didžiausią beširdį ir bruta- 
lą. Aš gi, neiškentęs, su sa
vo dzūkišku dvylekiu įsiter
piau, sakydamas: Mr. pre- 
zident, argi tu nematai, 
kad šis žmogus, rodydamas

Vyriausiame ofise

PACKAGE EXPRESS

TRAVEL AGENCY, INC.
Kamp. Lincoln PL, Brooklyn 16, N. Y.
įstaigos taisyklių

Ieškau savo brolio Vilčinskio Jono, 
s. Antano. Gimęs Panevėžio mieste, 
Senamiesčio g-včj. Išvyko dai’ prie 
caro valdžios j Chicagą, 1929 m. Jei
gu jo nėra gyvo, tai gal jo žmon'a 
ir vaikai galėtų atsiliepti, Kazizmie- 
ra Vilčinskiėnė, 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)

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N.J. ;;
MArket 2-5172 B

4 ■

426 Lafayette St. ::
< •

R®

PACKAGE EXPRESS AND
1530 Bedford Ave.,

Prisilaikant mūsų
AND TRAVEL AGENCY, INC., suteikia sekamus patarnavimus:

(Mes buvome pirmieji, aprūpinantieji pašto pasiuntimo certifikatais kaip• Greitų pakų pasiuntimą.
liudijimais greito išsiuntimo.) '

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

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

biai atliekami, kaip tie, kurie asmeniškai pristatomi. Pako indėlių sąrašas yra pasiunčiamas siun
tėjui tą pačią dieną, kada pakąs 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.
mes esame jiems širdingiausiai

Mūsų klientai padarė mums galimybę praplėsti bizni, ir 
dėkingi už tai.

Dabartines Lietuvių kalbos

Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

78—2nd Avė 
312 Market St. 
Newark, N. J. 
Mitchell 2-2452
832 N. 7th St. 
Philadelphia 23, Pa. 
WAlnut 3-1747

MŪSŲ SKYRIAI:
New York 3, N. Y. 

651 Albany Ave. 
Hartford, Conn.
CHapel *7-5164
11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit < 12, Mich. , 
TOwnsend 8-0298

ORegon 4-1540 
3741 W. 26th St. 
Chicago 23, Ill.

x OR.
121

7-2126
S. Vermont St. 
Angeles, Calif.

DUnkirk 5-5650

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

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

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

4 pusi. Laisvė (Liberty) TreČiad., sausio (Jan.) 29, 1953
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