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Rašo R. Mizara

Laikinoji Venezuelos vy
riausybė (taryba) skelbia, 
jog- šiemet ten Įvyks Steigia
mojo seimo rinkimai, taipgi 
š'emet bus renkamas ir šalies 
prezidentas.

Steigiamasis seimas turė- 
padaryti naują konstitu

ciją — demokratišką, sutei
kiančią pilnas pilietines teises 
visiems žmonėms.

Taip sako laikinosios val
džios pirmininkas admirolas 
Wolfgang Larrazabal.

Jeigu taip iš tikrųjų bus, 
kaip Larrazabal skelbia, tai 
bus gerai. Bet nelaimė su 
lotynų Amerikos respubliko
mis.ta: Pažadų daug, o. žmo
nės laisvės kaip neturėjo, 
taip ir neturi!

■ •

Nuverstasis nuo sosto dik
tatorius Jimenez pabėgo i Do
minikonų respubliką, kurią 
( ngia diktatorius Trujillo. Pa
starasis atbėgėli, aišku, priė
mė iškėstomis rankomis.

Jiminezas ligi šiol globojo 
ir buvusį Argentinos diktato
rių Peroną. Dabar Peronas, li
kęs sirata, žada daryti tą pa
ti: nešdintis į Dominikonų 
lespųbliką.
* Sakoma, Peronas davęs 

‘•daug gerų patarimų” Jimi- 
r.ezui, kaip skandinti krau
juose žmonių sukilimą. Bet 

. nieko tai diktatoriams nepa
dėjo: Kai liaudis sukyla, ji 
nenugalima.

J. Baltušio romanas “Par
duotos vasaros” baigiasi. Vei
kalo spausdinimas Laisvėje 
ilgokai tęsėsi dėl to, kad pa
grečiui spausdinome L Kaš- 
kaiČio “Memuarus”.

Kurie skaitytojai atidžiai 
skaitė romaną, džiaugiasi.

Greta turinio, “Parduotos 
vasaros” puikus veikalas ir 

,savo forma.
Tokis žodingumas: Taip 

dailiai parašytas!
Neklysiu pasakęs, kad ra- 

* šytojas J. Baltušis — vienas 
žymiausių Lietuvos stilistų.

4g
Lietuvoje “Parduotos vasa

ros” buvo atspausdintos praė
jusiais metais 15,000 tiražu.

Neseniai gavau laišką iš 
Vilniaus, jog knyga jau išpar
duota ir ruošiamasi antrą jos 
leidimą daryti!

Neužilgo mes duosime skai
tytojams kitą, tik trumpesnį, 
veikalą. Tai bus memuarai — 
atsiminimai, vaizduoją labai 
svarbius įvykius..

Ir tai bu> iš moters rašyto
jos plunksnos išėjęs kūrinys.

Apie tai smulkiau bus pra
nešta vėliau.

Paskelbti duomenys apie 
SLA Pild. Tarybos nominaci
jas rinkimams.

Daugiausia gavo balsų esa
mosios pild. tarybos nariai: 
P. Dargis, M. J. Vinikas, J. 
Maceina, N. Gugienė ir kt.

Nominacijose dalyvavo tru
putėlį daugiau kaip 2,000 na- 

Vių. Kadangi SLA dar vis turi 
virš 10,000 narių, tai tenka 
skaityti, kad nominacijose da-

Washingtonas. — Baigia
ma sutartis su Jugoslavija, 
kuri nori pirkti kviečių, 
medvilnės ir gazolino už 
$60,000,300.

Senato kom. tyrinės 
užsienio politiką

Washingtonas. — Senato 
užsienio reikalais komite
tas vienbalsiai sutiko, kad 
pradėti tyrinėti Jungtinių 
Valstijų užsienio politiką. 
Sutiko abi partijos, kaip 
Republiko^ų, taip Demo
kratų. Tyrinėjimas bus 
slaptas, nes sako, kad tai 
lies “militarines slaptybes.”

Programoje yra dvylika 
punktų. Visi jie stato gre
timai Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos pajėgas. 
Kaip tai: Jungtinių Valsti
jų ir Sovietų ekonominių ir 
karinių jėgų palyginimas. 
Kaip Amerika stovi kultū
roje, mokslo, išradimų sri
tyje lyginant su Tarybų 
Sąjunga. Ką reiškia Sovie
tų pagalba užsienyje atsili
kusioms šalims. Kokioje

Vengrijos parlamentas 
užgyrė pakaitas

Budapeštas. — Vengrijos 
parlamentas vieningai už
gyrė padarytas valdžioje 
pakaitas. Viena iš" jų di
džiausių, tai vietoje buvusio 
premjero Janos Kadaro bus 
buvęs jo pagelbininkas Dr. 
Ferenc Muennich.

Dr. Muennich padarė pa
reiškimą, kad Vengrija ne
sitrauks nuo liaudies revo
liucinio kelio. Jis sakė, kad 
būdamas pagelbininku visa
da sutiko su Kadaro veik
la. Parlamentas patenkin
tas vyriausybės einamu ke
liu, r •

Tarybos kritikuoja 
Amerikos politiką

Maskva. — Tarybų spau
da, ypatingai “Izvestijos” 
smarkiai kritikavo prezi
dentą Eisenhowerj, kad jis 
ir Dulles nori taikos, bet 
“Amerikoniškos taikos,” 
išreikalautos grūmojimais. 
Rašo, kad tas dabartinėje 
gadynėje yra negalima. Sa
ko, reikia skaitytis su fak
tais, arba priseis skaitytis 
su kitų jėga. Kas del Ang
lijos ir Francūzijos atsaky
mų, tai rašo: “jie yra tik 
kopija amerikinio atsaky
mo.”

iyvavo mažas skaičius, tik 
apie šeštadalis narių.

Pažymėtina, kad mažai na
rių balsavo už ’ naujesnius 
žmones. Pavyzdžiui J. Virba
lis, kandidatavęs į preziden
tus, tesurinko tik 240 balsų, 
A. Devenienė, kandidatavusi- 
į sekretorius — 3T6 balsų, A. 
Čaplikas, kandidatavęs į iž
dininkus — 230.

Tiesa, antruose blsavimuo- 
se jie pasivarys pirmyn, bet 
neatrodo, kad kuriam jų pa
vyks “subytyti” Savo oponen
tus.

padėtyje dabar yra Ameri
kos prestyžas užsienyje. 
Koki yra Amerikos ir Ka
nados santikiai. Koki turi 

(būti Amerikos santikiai su 
'neko munistinėmis šalimis 
pasaulyje. Tyrimas Ameri- 

' kos politikos Europoje. Pie
tų Amerikoje, Artimuose 
Rytuose, Tolimuose Rytuo
se ir Afrikoje.

Toki tai yra pamatiniai 
punktai, kuriais Senato ko
mitetas tyrinės politinius, 
diplomatinius, karinius, vei
kėjus ir specialistus. Kaip 
kurie numato, kad bus pa
kviesti iš užsienio Amerikos 
draugai specialistai. Tyri
nėjimo dvasia nėra taiko
ma švelninimui pasaulinių 
santikiu. v

Atmetė Chruščiovo 
pasiūlymą taikai

Washingtonas. — Kaip 
tik pasiekė Washingtoną 
Chruščiovo kalbos turinys, 
kurią jis sakė taikos rei
kalais Minske, tai buvo 
veikta. Valstybės departa
mento nariai susirinko ir 
atmetė Chruščiovo pasiūly
mus. Išreikšta nepasitenki
nimas, kad Tarybų Sąjun
goje tuojau nepaskelbė A- 
merikos, Anglijos ir Fran
cūzijos atsakymus į Bulga
ri ino laiškus. Taipgi Wash- 
ingtone. nepasitenkinę So
vietų padaryta kritika tų 
atsakymo turinio.

------- y.----------

“Izvestijos įdėjo 
Vakarą atsakymus

Maskva. Tarybų vyriau
sybės organas dienraštis 
“Izvestijos” išspausdino Ei- 
senhowerio, Macmallano ir 
Gaillardo atsakymus į Bul- 
ganino laiškus, kviečiant 
prie taikos konferencijos. 
Padarė pastabų, kad tie at
sakymai neveda prie tai
kos. Pažymėjo, kad “ko gi 
verti tokie Eisenhowerio 
pareiškimai, kad tarpe val
stybių susitarimų nereikia, 
nes yra Jungtinių Tautų 
organizacija”.

Okinawa liaudis nori 
savo tautai laisvių

Naha, Okinawa. — Nau
jai išrinktas Naha miesto 
majoras Saichi Kaneshi rei
kalauja matytis su Ameri
kos karo komandierium ge
nerolu James Moore. Sako, 
kad generolas kur tai iš
vykęs. Majoras tvirtina, 
kad amerikiečiai neteisin
gai elgiasi laikydami užšai- 
dę tulus gyventojų, turtus. 
Jis sakė, kad smaugimas 
bent kokios kritikos, tai ne
pakenčiamas. Jis sakė, kad 
ne vien Okinowa, bet visų 
Ryukyu salų gyventojai no
ri, kad jiems leistų grįsti į 
Japonijos valstybės ribas.

Richard Nixon nori
i • /

važiuoti į Maskvą
Washingtonas. — Vice

prezidentas Richardas Nix- 
onas pareiškė, kad jis nori 
vykti į Maskvą ir matytis 
su Sovietų vadais.. Jis sako, 
gal būti tas pagelbėtų išei
ti iš užburto rato ir turė
ti vasarą vadų konferen
ciją. Kaip žinia, Tarybų 
Sąjungos buvęs Washingto
ne ambasadorius Grigoris 
Zarubinas, pirm jis išvyko 
į Maskvą, tai matėsi su 
Nixonu.

"Mes norime taikos
o daugiau nieko"

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos vadai surengtame am
basadoriams bankiete pa
karotojo taikos troškimą. 
Komunistu vadas Chruščio
vas sakė: “Mes turime vis
ko. Mes nenorime nieko 
gauti nuo kitų. Ko mes no
rime, tai taikos!”

Toliau jis sakė Amerikos, 
Anglijos, Francūzijos ir 
Norvegijos ambasadoriams: 
“Jus sakote, kąd nenorite 
užpulti ant' mūsų. Mes ne
norime užpulti ant jūsų. 
Tai kodėl nesueiti į konfe
renciją, į daiktą, ir tą pa
reiškus ant popieros pasi
rašyti?.. Kam gi tada vie
niems ir kitiems rūpintis? 
Kam tada jums organizuoti 
NATO, SEATO ir kitas ka
rines sąjungas?”

Toliau jis kalbėjo apie 
reikalą vadų konferencijos 
taikos reikalais. Sakė, kad 
pradžioje visais pamati
niais klausimais gal ne
lengva susitarti. “Tai pra
dėkime nuo nedidelių, — sa
kė Chruščiovas. — Tas eis 
taip, kaip valgis. Štai pra
dedame su apetito padilgin
to jais. Paskui valgome 
sriubą, žuvį. Jau tada se
ka patys svarbieji pietai. 
Pradėkime ir susitarti taip 
nuo mažesnių klausimų. 
Sutikime bendrauti papras
tais klausimais, o jau tada 
pereisime ir’ prie sunkes

Afrikoje vis auga 
nepasitenkinimas

Tunis, Tunisija. — Alžy
re ir net Tunisijoje auga i 
nepasitenkinimas Jungti
nių Valstijų politika. Jau 
beveik 40 mėnesių eina Al
žyre karas. Alžyriečiai ko
voja už savo tautinę lais
vę, kaip amerikieč:ai kovo
jo už ją prieš Angliją 
1776-1780 metais. Jungti
nės Valstijos medžiaginiai 
ir politiniai remia Fran- 
cūžiją kare prieš alžyrie
čius.

Ankara, Turkij a. — N or s 
Mr. Dulles padrasino Bagh- 
dado karinę sąjungą “galin
ga pagalba iš- Amerikos,” 
bet tūli mano’ kad gražūs 
žodžiai, kurie nepilnai ga
limi paremti.

Sovietai jau kviečia 
atsilankyti Stasseną
Washingtonas. — Paaiš

kėjo, kad Tarybų Sąjungos 
buvęs ambasadorius Grigo
ris Zarubinas išvykdamas 
užkvietė i Maskva atsilan
kyti Haroldą Stasseną. 
Stassen yra žymus politi
kas. Jis ilgai vedė dery
bas nusiginklavimo konfe
rencijoje. Visi supranta, 
kad ne jo kaičia, kad nepri
eita prie susitarimų. Jis 
laikėsi tokio nusistatymo, 
kokį jam pateikė Dulles.

nių.”
Toliau jis kalbėjo apie at

sibuvusias konferencijas ir 
kalbas taikos reikalais. Jis 
sakė: “Mes turėjome nusi
ginklavimo reikale konfe
renciją per keturis ar pen
kis metus. Kalbėjome la
bai daug. Argi jus nei ne
pavargo te nuo tų kalbų? O 
nieko nepadarėme dar kon- 
krečio. t Reikia imti reikalą 
rimtai.”

Chruščiovas perėjo prie 
reikalo, kad Amerikos bom- 
biniai lėktuvai skraido pa
siėmę atomines ir hidroge
nines bombas. Taip daro 
Vakarų Europoje. Kas dėl 
Tarybų Sąjungos, tai jis sa
kė: “Maskvoje, jus amba
sadoriai nors galite ramiai 
miegoti, žinodami, kad at
sitiktinai nenukris atominė 
bomba.”

Plačiai aiškino dalykus ir 
tarybinis diplomatas Mali
kas. Jis 1 sakė, gerai, kad 
Anglijos premjeras siūlo 
pasirašyti nekariavimo su
tartį. Tai gerai. Bet to 
neužtenka. Istorija rodo,' 
kad sutartys buvo laužo
mos. Jis sakė, kad reikia 
pasirašyti nekariavimo su
tartį, bet tuom pat kartu 
ir sutartį uždraudžiančią 
atominius ir hidrogeninius 
ginklus. Ir paskui prižiū
rėti, kad ta sutartis butų 
gyveniman vykinama.

Kuboje sukilėliai plečia 
j , savo veiklą

Havana. — Pirmiau su
kilėlių veikla buvo vyriau
siai Oriente provincijoje, 
Sierra Maestrą apylinkėje. 
Dabar jau jie atidarė 
“antrą frontą” Las Vilias, 
ir Pinar del Rio srityse. 
Tuo būdu jų ve:kla dabar 
reiškiasi išilgai visą 600 
mylių ilgio salą. Sukilėlių 
jėgos yra menkos, tiesa, 
bet jie daro daug Kufyos 
valdžiai blėdės.

Tokio.—Įsisteigė Indijos- 
Japonijos Draugija, kuri 
darbuosis gerovei abiejų 
šal’u.

------------ f-------------------

Damaskas, Sirija.— Siri
jos parlamentas užgyrė Si
rijos ir Egip’to vienybę.

Anglijoje žmonių 
auga noras taikos

Londonas. — “Anglijoje 
liaudies norą-konferencijos 
taikos reikalais valdžia ne
gali ignoruoti” — rašo Mr. 
Drew Middletonas. Vieto
je premjero M a c m i 11 a n o 
veikia jo pagelbininkas Ri- 
tchard A. Butler. Pastaro
jo tonas apie taikos kon
ferencijos reikalą rodo val
džios pasisukimą.

Tūli konservatyviai par
lamento nariai bandė saky
ti, kad tai “negudrių” pro
paganda iš “Daily Worke- 
rio.” Bet, vargiai ir jie pa
tys tam tiki. Visi žino, kad 
milionai anglų klausėsi per 
Anglijos radijo tinklus Mr. 
George Kennano kalbos, 
amerikiečio, specialisto So
vietų Sąjungos ir Rytų rei

“Paaiškinkite, kodėl 
nenorite” - lenkai

Varšuva.—Kiek laiko at
gal Lenkijos Užsienio mi
nistras Antoni Rapacki pa
siūlė, kad Centralinėje Eu
ropoje būtų sudarytas neu- 
trališkas ruožtas iš abiejų 
Vokietijų, Lenkijos, če- 
choslovakijos, Italijos, prie 
kurio būtų pakviesta Aust
rija, Švedija ir Suomija. 
Tam labai priešinasi Jung
tinių Valstijų prezidentas 
ir Dulles. Lenkų ministras 
sako : “Tai paaiškinkite, 
kodėl jus nenorite tokio 
ruožto, jeigu norite ' tai
kos?”

Anglai jau šaudė ; 
į Kipro žmones

Nikosia, Kipras. — Kipro 
gyventojai turkai jau dvi 
dienos, kaip demonstruoja 
piktai smerkdami anglų 
viešpatavimą saloje. Angli
jos kareiviai šaudė į de
monstrantus. Kiek žinoma 
yra penki žmonės nušauti ir 
daug sužeistų. Kipro gy
ventojai reikalauja, kad 
Anglija pasitrauktų iš sa
los, Vieni iš jų nori Kipro 
nepriklausomybės, didelė 
didžiuma graikų gyventojų 
nori jungtis su Graikija, o 
dalis turkų — su Turkija.

Amerikoje įplaukos 
kilo ir vėl puolė

Washingtonas. — Kol 
kas dar negalima paskelbti 
visų šalies įplaukų 1957 
metais, nes kai kurios 
korporacijos dar nedavė 
atskaitų. Bet Prekybos de- 
partmentas jau žino, kad 
trečiajame ketvirtainyje 
(liepos-rugsėjo) įplaukos 
buvo pakilę. Vienok paska
tiname ketvirtainyje jos 
nupuolė apie 6 procentais, 
lyginant su 1956 metų pa
skutinio bertainio įplau
komis.

Užrašykite Laisvę savo draugui 

kalais ir buvusio Amerikos 
a m b a sadoriaus Maskvoje. 
Jo kalba pasiekė plačias 
mases, o jis tokios konfe
rencijos reikalauja.

Gallup surinkti balsavi
mai kalbėjo už tai. Dabar 
dienraštis “The Daily Ex
press” atliko - apklausinėji
mą visuomenės, kaip ji žiū
ro. Pasirodė, kad 83 pro
centai anglų stoja už reika
lą vadų konferencijos atei
nančią vasarą. Pagaliau, 
nepaisant, kad Mr. Macmil- 
lanas pradžioje prieš tokią 
konferenciją pasisakė, ko) 
jis sugrįš, tai jis gali būti 
jau kitos minties. Juk jis 
dalyvavo 1955 metais taikos 
konferencijoje, kaipo užsie
nio sekretorius.

Reutheris reikalauja 
piginti automobilius
Washingtonas. — Walter 

Reutheris, automobilių dar
bininkų unijos prezidentas 
reikalauja, kad būtų numa
žintos kainos ant automo
bilių. Jis reikalavo, kad ta
me įsikištų federalė val
džia. Sakė, kad automobi
lių gamintojai darosi labai 
didelius pelnus imdami 
aukštas kainas. Nurodė, 
kad pasireiškęs automobilių 
industrijoje nedarbas gali
ma bus sumažinti, tik nu
piginus automobilius.

Boliniukas Campanella 
susižeidė kaklą

Glen Cove, N. Y. — Pa- 
skilbęs “Dodgers” bolinin- 
kų grupės lošėjas Roy Cam
panella nelaimėje susilau
žė kaklą. Sužeidimas buvo 
taip didelis, kad į ligoninę 
nugabentas be sąmonės. 
Daktarai sutvarkė jį, bet 
sako, kad ir pasveikus, tai 
jis mažiasiai metus laiko 
jau negalės lošti bolę.

■  ........——

Francūzija krizėje
Paryžius.. — Premjeras F. 

Gaillard pripažino, kad 
Francūzija yra krizėje. Ko
lonijose eina sukilimai. Ka
ras Alžyre labai vargina 
finansiniai. Šiemet Fran
cūzija numato būtiną reika
lą gauti užsienyje nema
žiau, kaip $600,000,000 pa
skolą. Iš Jungtinių Valsti
jų gaus, apie $200,000,000, 
bet Francūzijai iš jų reikia 
nemažiau $400,000,000.

Roma. — Artistė Ingrid 
Bergman ir Roberto Ros- 
selini poroje gyvendami su^ 
gyveno tris vaikus. Dabar 
Italijos įstatymai sako, kad 
jie nebuvo vedę. Mat abu 
vedė po perskyrų, o Berg
man . perskyrus gavo Mek
sikoje, kuriuos Italijoje ne
pripažįstą.

—(.....................
Maskva.—Padidinta anti

religinė apšvieta.
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Iš sveturgimiams ginti 
konferencijos

PO SUVAŽIAVIMO
MŪSŲ LAIKRAŠČIO bendrovės metiniai suvažiavi

mai kas metai darosi svarbesni ir įdomesni. Prie suva
žiavimų mes rengiamės iš anksto kokiu mėnesiu pirmiau, 
o po suvažiavimo per kokį mėnesį diskusuojame, dali
namės įspūdžiais, kalbame apie tai, kas suvažiavime bu
vo pasakyta gero, kas ne taip gero, kas visai negero.

Šių metų laisviečių suvažiavimas vyriausiai lietė
* mūsų laikraščio ateitį. Kalbėjo nemaža jo dalyvių. Tarp 

kitų savo nuomones pareiškė: Nečiunskas, Gilmanas, 
P. Beeis, Klimas, Petrikienė, Griciūnienė, V. Bunkus, 
Stasiukaitis, Juška, J. Bimba, Matulis, Skliutas, Grybas, 
Adomonis, Depsas, Mizarienė, Jamisonas, Stanelis, Kras- 
nickas, Večkys, Varisonas, Vinikaitis, Kuncas, Dzevečka, 
H. Jeskevičiutė, Stakovas, Andrulis, Čepulis, Skuodis, 
Muzikevičius, Juškienė ir kiti.

Diskusantai, susipažinę giliau su sąlygomis ir visa 
laikraščio padėtimi, pasisakė, kad Laisvės išleidimą, rei
kia retinti, kad mes ją turime leisti du kartus per sa
vaitę po šešis puslapius.

Iš viso apie 150 akcininkų, buvusių suvažiavime, 
tik keturi balsavo už tai, kad Laisvę leisti vieną kar
tą per savaitę arba ją “suvienyti su Vilnimi”.

Esame tikri, jei suvažiavime būtų dalyvavę du-trys 
šimtai akcininkų ar daugiau, balsuojant, proporcija bū
tų tokia, o gal būt didesnė už tai, kad laikraštis eitų du 
kartus per savaitę.

SUVAŽIAVIMO IŠRINKTA direktorių taryba ant 
: rytojaus turėjo savo posėdį. Čia buvo svarstyta, kaip 

pravesti gvvenįman suvažiavimo nutarimus.
Direktorių taryba pasisakė už tai: kaip greit Lais

vės personalas susitvarkys, pasiruoš, kaip greit gaus 
popieriaus, taip greit pradėti leisti laikraštį du kartus 
per savaitę: antradieniais ir penktadieniais.

Svarstyta ir laikraščio kaina. Viskas labai .iškilę, 
viskas pabrangę, ypatingai laikraštiniai dalykai: maši
nų dalys, popierius, atramentas (ink) ir kiti reikalingi, 
būtini dalykai. Tai ką 'daryti su laikraščio prenumera
ta?

Po ilgų svarstymų, nutarta laikraščio metinę prenu
meratą sumažinti vienu doleriu, o prenumeratą į Lie
tuvą — trimi doleriais. Pavieto egz. kainą pakelti iki 
10 centų.

Taigi rimtai einame prie suvažiavimo nutarimų 
vykdymo gyveniman.

KIEK LIEČIA redakciją, ji dės visas pastangas, kad 
dukart savaitinė Laisvė būtų įvairi, kad ji būtų turinin- 
.ga, kad skaitytojas, gaudamas laikraštį du kartus (po 
šešis, puslapius) savaitėje, vietoje penkių kvartų, nesi
jaustų nei kiek nuskriaustas.

Einant prie dukart savaitinio laikraščio, mes pra
šome mūsų korespondentų rašyti taip dažnai, kaip rašėte 
dienraščiui. Bet prašome rašyti trumpiau, pateikiant 
tik pačius svarbiausius faktus.

Kai kurie mūsų korespondentai rašo apie visokias 
kriminalybes — užmušėjystes, apiplėšimus, etc., — įvy
kusias jų mieste. Bet kriminalybių tiek daug šiuo 
metu visur vyksta, kad nebūtų galima jas sutalpinti 
laikraštin, jei ir labai norėtum. Joks angliškas laikraštis 
jų nesutalpina, nes jų per daug! Dėl to mes negalėsime 
tokių dalykų laikraštin dėti.

Prašome korespondentus rašyti vyriausiai iš lietu
vių gyvenimo žineles, taipgi iš darbininkų judėjimo.

Straipsnių rašytojus prašome irgi trumpiau rašyti, 
kai straipsnis nebūtų ilgesnis dviejų kolumnų, (Žinoma, 
gali būti išimčių, kai aptariamas svarbus klausimas.)

Bendrai, redakcija nori ir prašo savo bendradarbius: 
stokime visi talkon, kad dukart leidžiamas mūsų laik-

* raštis būtų turiningas, įdomus, patraukiantis skaity- 
: tolus- ; ;

Mūsų vajininkus ir bendradarbius prašome: darbuo
tis, remti savo laikraštį, ginantį darbo žmonių intere
sus, organą pažangiųjų Amerikos lietuvių!

; LIAUDIES BALSAS APE LAISVĘ
KANADIEČIŲ SAVAITRAŠTIS Liaudies Baisas 

a rašo:
“Laisviečlai viešai diskusuoja apie Laisvės suretini- 

- mą — išleidimą du sykius į savaitę. Kiti siūlo pereiti 
' net į savaitinį. Ir daug kam atrodo, kad: tai Ubai nema

lonus dalykas — žingsnis atgal. Bet reikalas nėra toks 
į: baisus.

<4Dabar kiti laikai. Dienraščiai nebėra -taip svarbūs.
* Žinias dabar daug sėkmingiau perduoda radijas ir tele

vizija. Laikraštis palieka tik komentatorius, žinių iš
aiškintojas. Tą galima atlikti ir savaitraštyje.
'• “Dar vienas dalykas, kurį reikia turėti galvoje. Tai 
tas, kad žmonės šiandien mažiau skaito. Vieni dėl 
pasenėjimo, o kiti dėl to, kad daugiau laiko praleidžia 

’ prie televizijos. Tad dienraštis veikiausiai nepilnai yra 
perskaitomas. Labai' galimas daiktas, kad daug vargo 
eina.veltui. Tai vis faktas, kurio negalima nuneigti”.

(Pabaiga)
Visur yra knygynai, bib

liotekos.
Į kiną ar teatrą nuėjus, 

visi paduoda paltus į gar- 
dirobą. Yra patarnautojas 
ir mokėti už tai nereikia. 
Pertraukų metu visi išeina 
iš salės ir vaikšto kolidoriu- 
je ratu. Kiti eina į barą-bu- 
fetą. Ten yra visokių gėri
mų, saldainių ir kita. Atė
jęs į teatrą neįeisi į salę, 
jeigu eina vaidinimas. Turi 
laukti pertraukos. Yra lau
kiamasis kambarys. Tas 
pats ir kino-teatruose.

Kalbant apie meną, tenka 
pasakyti, kad Lietuvoje jis 
yra labai aukštai iškilęs. 
Mums, delegatams, Vilniuje 
teko matyti perstatant ope
rą “Pilėnai”, baletą “Aud
ronė” ir komediją “Silva 
parvažiavo”. Tai neapsako
mai puikūs perstatymai. 
Aš nei nesiimsiu jų apibū
dinti. Ta tema galima ištisą 
knygą prirašyti. Viena, ką 
aš čia noriu pasakyti, yra 
tai, kad Lietuvos meno vei
kėjai, artistai, bei solistai, 
dailininkai ir kiti — yra di
delių gabumų žmonės ir ge
rai išsilavinę. Vaidyba puiki, 
o dekoracijos taipgi labai 
gražios, kaip gyvos.

Teatrai visada pilni lan
kytojų.

Lankėmės ir kino studijo
je, kuri yra netoli Vilniaus, 
prie pat Nėries kranto. Iš 

(kito šono didelis ir gražus 
! parkas. Tuo laiku buvo da- 
| romą vaikų filmą ir mes 
i stebėjome, kaip- vaikai lo-' 
Į šia. Tikrai džiug’nantisJ 
vaizdas. Vaikai lošia, kaip Į
tikri artistai. Linksma ir 
malonu žiūrėti.

Lietuva turi ir savo cirką.
Nežiūrint, ką kas bekal

bėtų, man susidarė įspūdis, 
kad Lietuvoje gyvenimas 
yra visai normalus. Ten vi
sai nejaučiama jokio įtem
pimo, apie kurį čia kiti 
bando kalbėti, žmonės vi
sur gyvus, energingi. Mies
te ir vidurdienį žmonių pil
nos gatvės. Moterys vaikš
to po krautuves, kiti savo 
reikalais užsiėmę eina, sku
ba. Niekur žmonėse nesi
matė to prislėgimo, susi
rūpinimo, ką mes visi per
gyvename išeivijoje. Ten 
žmonės, lyg kažkokia jau
natve gyvena, nors gal 
daugelis ir neturi tų pato
gumų, kurių mes čia turi
me.

Jie patys sako, kad jų gy
venimas eina geryn. Ypa
tingai pagerėjęs per pa
staruosius porą .metų.

Ir nėra abejonės, kad jis 
kasdieną gerėja. Lietuvoje 
yra geriausios sąlygos kiek 
vienam vystyti savo gabu
mus, lavintis, dirbti. Žino
ma, gal yra ir tokių, ku
rie įsivaizdina, kad “Ame
rikoje viskas gera, nėra 
skurdo ir vargo.. .”

Tačiau, dauguma Lietu
vos žmonių supranta, kad 
tik savo nuoširdžiu darbu, 
pasiryžimu galima sau ger
būvį sukurti. Ir dirba jie 
energingai dėl savo ir savo 
vaikų rytojaus, dėl taikos. 
Su viltimi žiūri į ateitį, 
kulną jie patys kuria.

—o--
Norėčiau dar žodį tarti 

ir apie Maskvą. Maskvoje 
mes išbuvome 6 dienas ir iš 
ten orlaiviu išskridome į 
Kanadą.

Aplankėm tenai ir Krem
lių, ir Raudonąją aikštę, ir 
daug kitų vietų. To visko 
čia nesirengiu atpasakoti. 
Maskya, — tai. didmiestis 

su daugybe moderniškų 
apartmentų, universitetų ir 
kitų kultūrinių įstaigų. Di
deli ir gražūs namai. O tar
pe jų. ir senoviško stiliaus 
apvaliais, blizgančiais, bok
štais cerkvės.

Didelės ir plačios gatvės. 
Tokios plačios, kad viena 
puse gali važiuoti 8 auto
mobiliai, o kita puse taipgi 
8. Viso 16 automobilių gali 
važiuoti vienu sykiu. Tas 
gatves platinant, didžiausi 
pastatai, apartmentai, su 
viskuo, taip, kaip stovi, bu
vo nukelti toliau.

O požeminis traukinys, 
— Metro, — tai labai giliai. 
Eskeleitoriais žmonės nu
sileidžia ir iškyla. O statys 
įrengtos bei išpuoštos kaip 
kokios teatrų salės. Visur 
blizgantis marmuras, palu
bėse žalandieriai.

Viešbutyje, kuriame mes 
buvome apsistoję, tuo laiku 
buvo 40 turistinių grupių, 
arba delegacijų. Vokiečių, 
anglų, francūzų, indų. . . Ir 
kokiu tautu tenai nebuvo!c

Sutikome daug lietuvių 
studentų, kurie ten eina 
aukštąjį mokslą. O taipgi 
ir senesnių, atvykusių pa-

Darbininkų Sveikata
J. J. Kaskiaučius, M. D.

MIRTINGUMAS NUO
ŠIRDIES TRŪKUMŲ

Pagyvenusiam žmogui 
vis dažniau tenka susido-

savo širdies būkle.
Jei ne pačios širdies, tai 
kraujagyslių arba kraujo 
ir jo apytakos būkle. Pagy
venusių žmonių mirtingu
mas vis eina didyn kaip 
tik dėl kokių sutrikimų šir
dies ir kraujo indų siste
mos. Tai ypač pažymėti
na mūsų “civilizuotam” 
pasaulyje.

Iš ko kyla tokios trage
dijos, tokios katastrofos 
kraujo apytakos organuo
se? Apopleksija, tromboze. 
— arterijos užsikimšimas 
—gal kur širdies raumeny
se, ar smegenyse, plaučiuo
se, gal vainikinės bei karū- 
ninės arterijos sklerozė bei 
sukietėjimas — dažniausia 
ir esti lemtingojo smūgio 
esmė.

Arterijų sveikumo klau
simas nusprendžia žmo
gaus bendrą gyvingumą. 
Mųsų senumo lygį nusako 
mūsų arterijų būklė. Kieno 
arterijos tebėra normaliai 
elastingos — tamprios, 
stangrios, tie gali džiaug
tis ir nesibaiminti kokių 
staigmenų bei smūgių. 

it

Vidutinės arterijos yra 
tamprūs vamzdeliai, pada
ryti iš trejeto apvalkalėlių— 
apvelkamųjų sluoksnių. 
Pats vidujinis sluoksnis y- 
ar svarbiausias: tai gluot- 
na, slidi plėvelė. Kai arte
rijų vidus tebėra slidus ir 
gludnus, kraujas vaikšto 
irgi slidžiai ir gludniai: ko
kių užkliuvimų ar užsikim
šimų nepasitaiko.

Arterijų plėvelės, žmo
gui einant senyn, po tru
putėlį nustoja savo tampru
mo, darosi kiek standes
nės, kietesnės, nebe išsi
skleidžia taip lengvai. Arte
rijų sienelės pat pirma iš 
vidaus patyžta nuo susida
riusių jose mažyčių rieba
linių lašeliukų. Taip ir vys-, 
tosi pirmojo gedimo sta
dija —- ateįioma, aterozė. 
Čia tuoj gamta pasiskubina 
sutvirtinti pažliugusias rie-

gilinti mokslą. Nekurie, iš. 
jų dalyvavo mūsų išleistu
vėse.

•—o—
Atsisveikinant su mus ly

dėjusiais mūsų ekskursijos 
vadovais, trūko mums žo
džių išreiškimui padėkos 
už jų rūpestingai suteiktas 
paslaugas mums, už jų nuo
širdų draugiškumą.

Esu labai dėkinga Tary
bų Lietuvos organizacijoms 
už suteiktą progą aplan
kyti mūsų mylimą Lietuvą, 
už brolišką globą ir visų 
kuo aprūpinimą. Taipgi 
širdingai dėkoju visiems, 
su kuriais man teko suei
ti, už malonų priėmimą. 
Aš iš visos širdies linkiu? 
jiems ir visos Lietuvos žmo
nėms laimės ir pasisekimo 
jų gyvenime.

Man šis atsilankymas 
Lietuvoje buvo vienas iš 
mano gyvenime didžiausių 
ir įspūdingiausių įvykių.

Ta pačia proga nariu tar
ti padėkos žodį ir montre- 
aliečiams, draugėms ir! 
draugams, kurie mums iš
vykstant į Lietuvą išlydėjo 
iki orlaivio ir apdovanojo 
mus korsažais. O kai su
grįžome, vėl draugiškai su
tiko ir mus, moteris, , gėlė
mis papuošė.

Tai buvo, dar vienas di
delis glėbys malonumo. Už 
visa tai, — širdingai ačiū!

balais sieneles: su kraujo 
srove į jas nusisėda kalcio 
druskų, lyg ir kokio cemen
to. Nuo to arterijos ir da
rosi kietesnės, nebetokios 
tamprios. Taip ir susidaro 
arterijų įskleroze. ■?

Ir kartu su tokiu arteri
jų kietėjimu, jų vidujinės 
plėvelės vietomis pasidaro 
nebetokios gluotnios ir sli
džios. Jos esti vietomis tru
putį šiurkščios. O tatai ir 
kliudo lygų, vienodą krau
jo bėgiojimą. Tokiose vieto
se arterija gali ir kiek su
siaurėti: jos spindis pasida
ro šiaurėlesnis. Pašiurimas 
ir pasiaurėjimas ir padeda 
arterijai užsikimšti kokiu 
įstrigusiu kraujo krešule- 
liu. Taip ir įvyksta užsikim
šimas — trombozė, dalykas 
labai rimtas ir pavojingas.

Dėl N. Yorko valstijos 
automobilių “pleity”

■ Albany. — New Yorko 
valstijoje išimta 1958 metų 
virš 5,000,000 automobilių 
“pleitų”. Auto savininkai 
turi žinoti,' kad jos bus 
geros per du metus, tai yra 
1958 ir 1|959 m.' Sekamais 
metais naujų “pleitų” ne
bus. Bus tik priedas “1959”, 
kurį prijungsime prie da- 
bartinių “pleitų”.

1960 metais automobilis
tai gaus jau pastovias 
“pleitas”. Kiekvieną metą 
prie jų bus prijungiamas 
tik metų numeris. Pasto
vias “pleitas” tuojau pra
dės gaminti kaliniai valsti
jos kalėjimuose.

Ir vėl nepavyko su 
“Vanguardo” satelitu
Cocoa Beach, Fla. — Ka

rinio laivyno specialistai 
jau buvo pasirengę antru 
kartu leisti į erdves “Van- 
guardą”, bet pirma bandy
mo jį šauti, atsirado eilė 
kliūčių. Todėl, dabar iš ka
rinio laivyno rankų perėmė 
tą reikalą armijos specialis
tai1 ir jie ketina greitai pa
rodyti, ką- jie galu

Amerikinio Komiteto sve- 
turgimiams ginti konferen
cija įvyko 1957 m. gruo
džio 8 ir 9 dd., Midwest ko
telyje, Chicagoje. Ji buvo 
sušaukta, tarp kitko, atžy- 
mėjimui 25 metų sukakties 
nuo to- laiko, kai susiorga
nizavo šis komitetas.

Konferenciją atidarė Ko
miteto sekretorius Abner 
Green, pakviesdamas* visą 
eilę kalbėtojų pasakyti kal
bas.

Veikimo programą ši kon
ferencija nustatė gana pla
čią.

Tarp kitko, komitetas 
pasiryžęs praplėsti propa
gandą tarp Amerikos žmo
nių už tai, kad būtų atmes
tas Walterio - McCarrano 
įstatymas, taipgi supažin
dinti Amerikos publiką su 
imigrantų - svetu r g i m i ų 
veikla, su jų darbais, atlie
kamais šalies ekonominėje 
ir kultūrinėje srityse. Ko
voti prieš bandymus nupi- 
lietinti sveturgimius, taip
gi prieš deportacijas žmo
nių, pasisakančių ir ‘vei
kiančių už taikos reikalus.

Antroj sesijoj pirmininkė 
Louise Pettybone Smith pa
kvietė Alex Jones, apšvietos 
komiteto direktorių, išduoti 
raportą. Jis raportavo, kad 
apie 10,000 sveturgimių ir 
nepiliečių buvo pagelbėti 
vienaip ar kitaip. Komite
tas yra reikalingas ir bus 
reikalingas ‘ taip ilgai, kol 
sveturgimiai ir nepili-ečiai 
bus persekiojami.

Lietuvių delegacija atlai
kė savo susirinkimą. Dele
gatai 'buvo iš Chicagos, 
Oaklando ir Bro o k 1 y n o . 
Paaiškėjo, kad ateity mūsų 
veikimas pagyvės, ypač kai 
jaunesni žmonės sugrįš į or
ganizacijas darbuotis. Pas 
mus veikimas biskį nupuo
lęs. Chicagą ir Brookly- 
nas veikia gerai, bet kitos 
kolonijos, pav., Detroitas, 
Pittsburghas nei delegato 
nerisiuntė. Buvo pažymėta, 
kad mūsų žmonės kviestų 
kitataučius į savo parengi
mus ir eitų į kitų tautų pa
rengimus, tai veikimas ga
lėtų žymiai pagyvėti.

Banketas buvo įspūdin
gas. Delegatai ir svečiai už
pildė svetainę. Alec Jones 
pirmininkavo ir pakvietė 
visą eilę kalbėtojų.

Konferencija užgyrė se
kančią programą veikimo 
klausimu:

a) Įduot prašymą Jung
tinių Tautų Human Rights 
Komisijai, kad ištirtų mek
sikiečių situaciją, kurie gy
vena J. V.

b) Iškovot meksikiečiams 
teisę tapti Ji V. piliečiais, 
išgyvenusiems dvejus me
tus Jungt. Valstijose.

c) Iškovot meksikiečiams 
civilines teises, kad depor
tacijose ir tt. būtų užtikrin
ta .gauti legalų patarimą, 
teisę turėti tinkamus per
kalbėto jus, etc.

d) Amerikos Komitetas 
dės pastangas supažindinti 
Amerikos visuomenę su ap
linkybėmis, kuriose meksi
kiečiai, atvykę j J. V., gy* 
yena.

Konferencija nutarė su
teikt paramą tiems žmo
nėms, kurie laukia aukštes- 
.nio teismo nuosprendžio.

Konferencija taipgi užgy- 
:rė rekomendaciją, kad imi
gracijos ir naturąlizacijos 
skyrius būtų atimtas nuo 
Justice Departmento ir ve-
damas nepriklausomai.
•---- ---------- :--- 1-------------- ------- --- ------------------------------ -----
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Konfenencija išreiškė pa
dėką Komiteto valdybai už 
taisyklingai suruoštą kon
ferenciją.

Mandatų Komisijos ra
portą išdavė Alma Foley. 
Konferencijoj dal y v a u j a 
189 delegatai ir stebėtojai, 
atstovaudami 144 organi
zacijas iš 10 valstijų.

Pamatinės grupės, kurios 
turėjo savo diskusijas, bu
vo: žydai, vengrai, jugosla
vai, lietuviai, čekoslovakai 
ir rusai; taipgi lankėsi suo
miai, meksikiečiai ir kt.

VALDYBA ■ 
1958 METAMS: >

Rose Chernin perstatė 
vardus į komiteto pirmi
ninkus:

Rev. Kenneth Ripley 
Forbes.

Rev. Arthur W. Moulton.
Prof. Louise’ Pettybone 

Smith.
Visi buvo užgirti akla

macija. >
Abner Green veik, sekre

torius, o Alec Jones apsiė
mė darbuotis Komiteto la
bui.

Paskutinę sesiją vedė Na
than Caldwell.

Delegatas.
RED. PASTABA: šis De

legato rašinys buvo mums 
prisiųstas gerokai vėliau 
po konferencijos įvykimo. 
Dėl susidėjusių aplinkybių 
mes jo negalėjome laikraš
tin greit įdėti. Rašinį gero
kai t r U m p i nome, pralei- 
leisdami smulkesnius daly
kus.

Rochester, N. Y.
Senųjų lietuvių eilės retėja.

Senosios kartos lietuvių mir
tingumas labai padidėjo. Mū
sų nedidelė lietuvių kolonija 
pėr; pereitus' metus neteko 
fcsmęnų. Kaip nejauku darosi, 
kai tautiečiai, su kuriais teko 
pasipažinti <ir draugauti per 
metus, staiga išsiskiria iš mū
sų tarpo.

štai sąrašas lietuvių, kurie 
pereitais metais mirė:

Julius Paluikis, 67 m. 
Vincaš Kirčius, 72 m. 
Juazas Ragaišis, 69 m. 
Chas. Simaitis, 59 m. 
Wilimas Rartnikas, 67 m. 
Charles Wilimas, 43 m. 
Mykolas Bartulis, 67 m. 
Charles Benikas, 73 m. 
Adomas Totoris, 68 m. 
Petras Baronas, 67 m. 
Antanas Učinavičius, 68 m. 
Magdal. Storpirskienė, 72 
Juozas Lankas, 68 m. 
Jonas Telksnįs, 92 m. 
Pili pas Vaišnoras 
Jotoms Melinis, 58 m. 
Feliksas šlapelis, 67 m. 
Mataušas žukaitis, 79 m. 
Stanly Navinskas, 65 m. 
Pranas Ciganavičius, 90 m. 
Viktor. PranskūnienS, 68 
Vincent Stašaitis, 73 m. 
Anna Malcevičienė, 62 m. . 
Janne želnienė, 73 m. 
Mrs. ‘Baranauskienė, kuri 

mirė Floridoj, metams bai- 
giantis. t

• Povilas Kulis mirė sulaukęs 
C2 metų. Iš Lietuvos kilęs, 
Viešintų parapijos. Amerikoj 
išgyveno 47 metus.

Kazys Zlatkus
i <n iiiii^'» <

Dulleso pažadėjimai 
Bagdado sąjungai

Ankara. — Jungt Valstį* 
jų Valstybės sekretorius X 
F. Dūlias pažadėjo “grei
tą ir galingą Amerikos par 
galbą joms”, jeigu jas kas ‘ 
užpultų. Jis sakė, kad jau ' 
Jungtinės Valstijos yra! su
dariusios karines sąjungas 
su apie 40 šalių!



“Laisves” šėrininku
suvažiavimui praėjus

X

Dis- 
suvaži avimą 

ir kiekvienas

Įvykęs Laisvės suvažiavi
mas sausio 26-tą bus istori
nis įvykis. Dalyvavo arti 
poros šimtų dalyvių, 
kusijos prieš 
vyko rimtos
savo mintis pateikė pagal 
savo geriausią supratimą ir 
gerus norus dėl Laisvės at
eities.

Suvažiavime diskusijos 
buvo irgi rimtos ir kon- 
struktyvės. Suvaži avime 
sužinojome iš raportų, kad 
mūsų laikraščiui finansinių 
trūkumu nėra, šiame su
važiavime iš administraci
jos raportų sužinojome, kad 
mūsų įstaiga finansiniai 
tvirtesnė, negu kada pir
miau buvo, ir iš finansų at
žvilgio dienraštis galėjo iš
eiti.

Bet mūsų nelaimė, tai re
daktorių ir dirbtuvės dar-. kaip ir Laisvė, 
bininkų stoka. Vienam ar' sužinojo, kad iš dirbančiųjų • rodė gerai, nepaisant, kad

kitam pasitraukus negali
me jų vietas atpildyti. Vie
ni pasitraukia dėl savų iš- 
rokavimų, kiti pasitraukia 
dėl senatvės, gi jaunų spė
kų nėra. Sužinota teisybė, 
kad skaitytojų skaičiumi 
neiname žemyn. Gera dalis 
naujų skaitytojų užrašoma 
į Lietuvą, nors gauname ir 
čia.

Diskusijų dalyviai apgai
lestavo, kad turime daryti 
žingsnį ne pirmyn, bet at
gal, leisti laikraštį ne dien
raščiu, bet du kartu savai
tėje, kuomet dirbantieji 
.prie Laisvės sutiko, kad jie 
galės dukartsavaitinį laik
raštį išleisti, šėrininkai su
žinojo, kad persikraustymo 
sąlygos iš Brooklyno į Chi- 
cagą negalimos. Vilnis tu
ri tokią pat mašineriją,

Suvažiavę

Laisvėje niekas negalėtų 
keltis Chicagon, išskiriant 
gal vieną linotipininką, ver
čiamą.

Dėl specialios finansinės 
paramos, jei bus reikalas, 
bus atsišaukta tik tuomet, 
kai bus Laisvės vajus už 
naujus skaitytojus ir senų 
prenumeratų atnaujinimą. 
Tatai palikta direktorių 
sprendimui.

Na, ir jeigu mūsų skai
tytojai būtų anksčiau žino
ję, kad Laisvei nėra pavo
jaus iš finansinio atžvilgio, 
tai aišku, kad ji-e nebūtų 
buvę taip nusiminę.

Taip, dauguma suvažia
vusių jau peržengę 60 me
tų slenkstį, bet pilni gyvu
mo ir pasiryžimo palaikyti 
laikraštį rytuose. Rezoliuci
ja nusako, kad dukartsavai- 
tinis laikraštis būtų 6 pus
lapių. Kaina nenustatyta— 
palikta direktoriams tai pa
daryti. Laisvės rėmėjai su 
finansine parama irgi pasi

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
X

kerdžius Ker
man : pliupt,

tau pasakyta

(Pabaiga)
O kol jis šitaip vartosi, 

pelė, prisitaikęs, botagu 
pliupt!...

— Už galvijų, gyvate, 
buvo!

Kol susizgrimbu, kol atšokstu, išruo- 
žuoja jis man visą kuprą, nutaiso blauz
das. Bėgu aš žviegčiodamas, čepsėda
mas rankomis svilinančius mėlynus rim
bus. Bėgu ir sustot nebegaliu — lyg vė
jas mane neštų. O paskui prieina Akvi
lia, žiūri kažkur pro ’šalį ir klausia:

— Vėl gavai?
Ir kone verkia iš piktumo.
— Kerpelė tave šaukia, aš šaukiu, vi

si rėkiam: eik už galvijų ! O tu stovi sau 
lyg užpakalin įspirtas, vėpsai, kur var
nos dergia! Taip tau ir reikia, taip tau 
ir reikia, žiopliui netašytam! — barasi 
ji, rydama ašaras.

— Išeisiu aš iš čia, — sakau piktai.
j ’ — Ir eik, bėk dabar tuoj! — įniršta ji 

galutinai. — Vi-enu asilu mažiau ant 
akių!...

Nusisuka ir tyli. Tyli ilgai, piktai. O 
paskui sako, jau daug minkščiau:

— Kurgi tu, durniau, eisi, niekeno ne
varomas? Kaipgi tu, gluše, eisi, metų 
nepabaigęs? Kam gi tu, terliau, savo al
gą paliksi? Lazdų tau per šonus duot, 
tai žinosi, kaip kirvelius nešioti!...

— Ir išeisiu’
— Ir išeik! Abu jūs geri: Alyzas iš 

galvos išsikraustė, šitas —kirvelį neša. 
Vyrai!..— nusispiovė ji paniekinamai 
ir nuėjo šalin, šmigodama žalgine.

Alyzas iš tikrųjų, nors pasveiko, bet 
galvon taip ir nebesugrįžo. Lakstė dabar 
laukais ir po alksnynus, nakvojo kur pa
kliūk, nieko neprisileisdamas artyn. A- 
kys jo pasidarė nei šiokios, nei tokios: 
žiūri į tave ir nemato tavęs, ir vis lyg

* ieško, lyg pulti ruošiasi. Viena tik Akvi
lia susišneka su juo, laukuose pasišau-- 
kia artyn ir maitina iš delno atsinešta 
duonos pluta. Alyzas visuorriet klauso 
jos, nors ir juokiasi visuomet keistu, nu
tvilkstamu juoku, panašiu į šarkos riks
mą skirpstyne. Akvilia iššukuoja, išieš
ko jam galvą, susiuva, kas prairę, ir su
sirūpinusi klausia: ,

— Ateis žiema, kur peklon tave dėti?
— Hu-hu, hu-hu, hu-hu-hu! — ima 

kraipytis Alyzas priešais Akvilią, ir juo 
. toliau, juo smarkiau; mėto kojas į viršų 

ir į šalis, mataruoja rankom, varto akis. 
' — Liaukis! — sudraudžia jį Akvilia, 
netekusi kantrybės.

Ir jis tuoj paklūsta, suglemba visas, 
dūlina nuošalin, prisėda ir žiūri į Akvi
lią tokiom nuskriaustom akim, jog toji 
neišlaiko nesusijuokusi:

— Šok jau, šok, kad taip nori. Bala 
tavęs nematė!

Ir paaiškina man šypsodamasi:
— Čia gi jis man dėkoja, gudruolis ši-

* tas!
Alyzas kraiposi vėl. Ir niekas iš'pie

menų, net pats kerdžius Kerpelė nedrįs- ■ 
ta jo paliesti, žodžių užgauti. O Akvilia 
žiūri į Alyzą ir vėl kalba:

— Jeigu ne patėvis, pasiimčiau aš jį. 
su savim, į miestelį, žydams vandens jis 
prineštų, malku prakapotų, — taip ir _

kas?
Nie-

vajus tik pasibaigė,—sudė
ta graži suma.

Suvažiavę turėjo tą min
tį, kad atsitikime, jei nebū
tų galima ilgai dukartsa- 
vaitinio palaikyti, tai atei
tyje bus lengva padaryti jį 
savaitraščiu.

Suvažiavime dalyvavęs 
drg. V. Andrulis pateikė ir 
chicagiečių nusi statymą 
Laisvės atžvilgiu. Išklausęs 
raportų ir -mūsų diskusijų, 
jis pasakė, kad tie, kurie 
norite skaityti dienraštį, 
užsisakykite Vilnį. Chica- 
giečiai užsisakys dukart- 
savaitinę Laisvę. Jisai pa
geidavo, kad Vilnyje būtų 
įvestas Brooklyno ar rytų 
skyrius. Jis pripažino, kad 
korespondencijomis Laisvė 
yra turtingesnė negu Vil
nis.

Tai tokia atmosfera vy
ravo suvažiavime. Susipa
žinus su Laisvės reikalais, 
dabar lieka viena užduotis 
—sukuopti po visą Ameri
ką išsimėčiusias mūsų jė
gas, kad dar ilgoką laiką 
galėtume palaikyti dukart- 
savaitinį laikraštį rytuose. 
Be Laisvės rytuose liktume 
beginkliai. Nukentėtų mū
sų organizacijos ir jų pa
rengimai. Pilietis

kita.

pristumtumėm pavasarį. O dabar 
Parsivesi, o patėvis galvą nuims, 
kai su patėviu...

Taip praeina diena, praeina ir 
Baigiasi mano ganymo eilė, ir vėl aš na
muose. O namie jau tikras pragaras. 
Damule su Juozioku iv Saliamutė su se
nąja, lyg susitarę, gula ant manęs dėl 
kiekvieno nieko, ėste ėda už mažiausią 
krislą ar smilgos šiaudelį. O Kazimieras 
nuolat primena:

— Tu nebereikalingas šituos namuos, 
tave, brolau, išės iš čia. Ir užtarti 
bus kam.

Neiškentęs atrėžiau jam kartą:
— Tai užtark tu, kad toks geras!
— Nedaug tu susikursi iš mano užta

rimų, — vėl nelinksmai šyptelėjo jis. — 
Tik dar labiau tavo gaspadorius sukel
siu, greičiau tave suries!

Visų nurėktas, nubartas, ką valgęs, 
ką nevalgęs, nebetekau aš paskutinės 
kantrybės. Taigi nuėjęs prie visų kir
tau:

—■ Sumokėkit, kas mano užganyta, ir 
aš išeisiu!

— Išeisi?-’ — baisiai nustebo Juozio
kas.— O kas gi tave varo?

Saliamutė net rankom suplojo:
— Ko gi tau bloga pas mus? Paval

gęs, aprengtas, apautas, kur tu geriau 
rasi?

— Ten gera, kur mūsų nėra,— prita
rė jai Damūlė, linksmai išvėpdama 
skiaučias savo lūpas.

ne-

CLEVELAND, OHIO I
APKALTINIMO BYLA 
BAIGĖSI, PRASIDĖJO

APSIGYNIMAS 
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Federaliam teismui atsi
darius, sausio 20 d. apsigy
nimo advokatai pareikala
vo, iš teisėjo Pauk C. Weick, 
kad jis paliuosuotų kaltina
muosius, nes visų 8-nių val
džios liudininkų liudijimai 
neįrodė tų kalčių, kuriomis I 
jie yra kaltinami. - B-et tei
sėjas argumentavo, kad vis 
buvę daug įrodymų, ku- Į 
riuos reikėsią duoti prisai- ’ 
kintiesiems teisėjams. To
dėl prasidėjo apsigynimo 
įrodinėjimai, kad kaltina
mieji nepapildo tų kalčių, 
kurios mėginamos jiems 
primesti.

Marie Haug buvo pirmu
tinė pašaukta į liudininko 
kėdę. . Ji įrodinėjo, kad ji 
nebuvo Komunistų partijos 
narė, kuomet pasirašė po 
ne-komunistiniu afideivitu.

Marie padarė peržvalgą 
savo biografijos.

Ji gimusi New Havęn, 
Conn., birželio 4 d., 1914. 
Baigusi pradinę ir vidurinę 
mokyklas, gavusi stipendiją 
į Vassar kolegiją, New 
Yorke, studijavusi sociolo
giją. Pirmas jos darbas bu
vęs sekretoriauti YWCA. 
Paskiau dirbo Amerikos 
Jaunimo Kongrese iždo sek
retore. Į Komunistų partiją 
Įstojusi dar studente būda
ma, 1935 metais. Antram 
pasauliniam karui prasidė
jus, Marie stojo dirbti prie 
mašinos fabrike. 1942 me
tais Marie ištekėjo už Fred 
Haug ir apsigyveno Pitts
burgh^, pradėjo veikti Unit
ed Electric 6-tam distrikte 
iki jos vyras tapo perkeltas 
į Clevelandą 1943 metais.

o

PRISIMINIMAS

JUOZAS GALGAUSKAS

MIRĖ SAUSIO 30, 1957

Šiandien sukanka vieneri metai kai mirė 
mano mylimas vyras ir dukters tėvas, 
Juozas Galgauskas.

Mes liūdime, jį prisiminę.
Elzbieta Galgaziskienė, žmona. 
Amelia Gilmartin, duktė.

—Denver, Colorado.

BALTIMORE, MD.

MIRUS

Dianai L. Žemaitytei

Chicago, 111.
Iš Liet. Tautinių kapiniu 

sklypų savininku- 
sztsirinkimo

Sausio 19 d. Liet. Audito
rijoje buvo skaitlingas Lie- 
t u v i ų Tautinių kapinių 
sklypų savininkų susirinki
mas. Iš valdybos pranešimų 
pasirodė, kad kapinės per 
1957 m. turėjo virš $23,- 
000 pelno. Kadangi ve
damas kelias kliudys ir ka
pinių rytinę dalį, tai prisi
eis parduoti apie 50 pėdų _ 
žemės. Direktorių patvar- Čia neužilgo ji patapo UE 
kymu, nuo dabar nebebus organizatorium ir kiek ve- 
galima laidoti su medine-! buvo išrinkta biznio 
mis dėžėmis, nes jos greit 
supūsta ir kapas įdumba. 
Bus leidžiama tik tokiose 
vietose, kūr cementinis ne
gali tilpti. Cementinės dė- 

parduodamos be

jaunąs dipukas,

Reiškiame širdingą užuojautą jos tėveliams 
Onai ir Antanui Žemaičiams.

A. ir L. Skadiniai 
Mrs. Tommasar 

P. ir K. Kupriai 
Mrs. H. Cwon 
M. Levickaite
A. Kaspar lir duktė 
F. ir J. Pivariūnai
B. ir M. Petraičiai 
V. Stankevičius ir vaikai 
J. ir U. Staniai i 
M. ir P. Kučinskai 
P. ir O. Pasertskiaii

O. Kučiauskaitė ir siinus 
A. ir C. Vitkai
Mr. ir Mrs. C. Jacobs 
Mr. ir Mrs., Kačiauskas 
J. ir O. Deltuvai 
J. ir P. Mikuckiai
M. Balsiene
A. Jenavičius 

I

Mr. ir Mrs. Povilaičiai 
Mr. ir Mrs. Matukaičiai 
Vietiniai draugai
J. ir F. Deltuvai’
K. ir V. Lopattai

Lijo lietus, papilkavę buvo nuo rūko
• sodai ir laukai, ir dėl to taip sunkiai au
šo diena. Patyliukais nuo visų atrišau 
aš atsivežtąjį mazgelį, persivilkau sa
vais drabužiais, o visa, kas buvo jų, su
mečiau priemenėm

Ir išėjau.
Ir tenorėjau aš vieno: kad niekas ne

matytų, niekas nepastebėtų mano gėdos. 
Tegu Juoziokas su Damule paspringsta 
mano alga, tegu pasidžiaugia nusikratę 
piemeniu, bet tegu nemato. Tegu nema
to niekas, kaip eina piemuo, neišbuvęs 
metų!

Man pasisekė. Išėjau švariai, be nie
kur nieko, nįekam net neįtariant. Tik- 

. .tai pačioj galulaukėj, kai prasidėjo ga
nyklų skynimai, pamačiau aš atbėgant. 
nuo bandos Akvilią. Uždususi, įraudusi, 
sudrikusiais ant kaktos plaukais, griūte 
nugriuvo ji ant griovio 'krašto, nuleido 
naginėtas kojas.

— Išeini? — paklausė.— Vis dėlto iš
eini?

— Pati matai...
Ašaros sužibo Akvilios akyse.
-— Kavalierius! — pasakė ji, kramty

dama lūpas.— Tik nepaglostė paplau
kiui, ir tuoj bėgt. Šungaliai jūs visi!

Taip ir atsisveikinom.
Ir tiktai nuėjęs geroką gRlą, aš staiga 

pajutau, kaip kažkas smarkiai dėjo mali 
kumščiu per sprandą. Tai buvo Akvilia. 
Kai atsisukau, jinai jau bėgu laukais, 
prie bandos, klimpdama pažliugusioj 
dirvoj.

— Akvilia! — pašaukiau aš ją.— Ak
vilia, tu palauk!..

Bet ji- neatsisuko.

žės bus 
uždarbio.

Naujas kapinių užveizda 
pasamdytas
jau Amerikos pilietis ir yra
po užstatu $2,000. Sena
jam užvaizdai atsistatydi
nus, kuris išdirbo virš 30 
metų, direktoriai norėjo su
rengti atsisveikinimo vai
šes, bet kas tai pastebėjęs, 
kad jis išsivežęs vieną kitą 
meduką ir juodžemio, tai 
išrinko komisiją tam patik
rinti. Kadangi buvęs už
veizda atvyko vėliau, tai ne
žinojo apie jam darytus 
priekaištus.

Piknikų • kapinių naudai 
neberengs, nes išėjo iš ma
dos ir duoda nuostolius. 
Užpernai vaikas paėmęs, 
nuo baro pustuštį butelį, 
alaus gėrė ir už tai kapinės 
turėjo pasimokėt $50 bau
dos. Vienas pastebėjo, kad 
piknikai dar madoje ir ma
žos draugijos padaro po 
$150 pelno. Tikrumoje, ka
pinių piknikai pradėjo duo
ti nuostolius, kai vilniečius 
atstūmė.

Perrinkti direktoriai: A. 
Tomkevičia, J. Skutas, P. 
Milosevičia ir J. Zalatorius. 
Naujai išrinktas A. Micke- 
vičįa. Visi gavo virš 120 
balsų. W. Kriščiūnas gavo 
53, kiti du po mažiau. Pir
mininkas pastebėjo, kad 
nestatytu kmunistų, nes ne
bus priimti į direktorius. 
Dar vienas atėjęs prie gar
siakalbio sakė, kad kapinė
se yra , perdaug raudonų, 
žalių, geltonų ir kitokių, 
bet iš jo kalbos niekas ne
suprato, ar jis kalbėjo apie 
gėles ąr žmones.

■ /, ... Dan YlcC

atstovu.
Kaip atsimename, kada 

visos progresyvės unijos ko
vojo prieš nekomunistinius 
afideivitus, taip kovojo ir 
UE. United Electric unija 
spalio mėnesį, 1949 metais, 
nubalsavo pasiduoti tam 
Taft-Hartley įstatymo rei
kalavimui.

Tuomet ir dėl tos priežas
ties Marie Reed Haug pa
metė Komunistų partija^, 
kad pasilikti prie savo pa
mėgto darbo unijų vadovy
bėje.

Marie R’eed Haug išsėdė
jo kaltinamųjų kėdėje tris 
dienas iki išryškino savo 
nekaltumą. Prok u r o r a s 
Summer Canary reikalavo 
iš Marie Reed Haug, kad ji 
išduotų komunistus, su ku
riais ji buvo Komunistų 
partijoje, bet Marie Haug 
atsakė, kad tą daryti jos 
sąžinė neleidžia ir ji negali 
atsakyti i tuos klausimus, v c.

Philadelphia. — P. T. 
Bank and Trust Co. nakti
nis sargas Emilio Diaz din
go iš po nakties. Kartu 
dingo ir iš vienos saugios 
šėpos $16,000 pinigais.

Karakas, Venezuela. — 
Admirolas W. Larrazabftl, 
kuris laikinai eina prezi
dento pareigas, paskelbė, 
kad rinkimai įvyks 1953 
metais. :

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

A

Sekmadienį, vasario 2 d., įvyks 
pasilinksminimo ir žaislų vakaras. 
.155 Hupgerford St., 3 vai. dieną. 
Rengia LDS 79 kp. Bus užkandžių 
ir kitko. Linksmai praleisime laiką, 
kviečiame vietinius ir iš apylinkes 
dalyvauti. įėjimas $1. Rengėjai

/ (20-22)

BROCKTON, MASS.

LLDS 6 kp. ruošia draugišką, va
karą, kuris jvyks vasario 1 d., Liet. 
Taut. Namo kamb., 7:30 v. v. Šiame 
pasikalbėjime yra užkviesti lietuviai 
iš Vokietijos, tad kviečiame visus, 
kurie galite, dalyvauti. Tema btis— 
Dėl Ateities Draugiško Veikimo. 
Kom.

LLD 6 kp. susirinkimas įvyks va
sario 3,d., Namo kamb. Nariai pra
šomi dalyvauti. Galėsite pasiimti 
knygą “Gydymo istoriją. Geo. Shi- 
maitis. (20-22)

Berlynas. — Rytų Vokie
tija gaus naujų ginklų ap
sigynimui. Taip pareiškė 
premjero pagelbininkas F. 
Selbmann.

Washingtonas. — Ameri
kos karinio laivyno vadai 
mano, kad Tarybų Sąjun
ga jau turi virš 20,000 ro
ke tų, toli siekiančių.

Harrison, N. J.
Pasilinksminimo ir žaislų parė su skaniais 

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. Pasimatysite su senais 
pažįstamais ir linksmai praleisite laiką.

Rengėjai

5

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

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

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

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

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

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

DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, III./

3 pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirtad., sausio (Jan.) 30, 1958

* U
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WORCESTER, MASS.

MIRUS

PRANUI MAZURKAI
Reiškiame užuojautą sūnui Albertui, 

jo žmonai, giminėms ir draugams.
B. Valanciau.skienū J. T. Narva'išai
A. Vosilienė M. žalimienė
M. Sukackienė A. Motiejaitiene
P. Jucius J.- Bakšys
J. H. Žilinskai V. Pačėsa
J. M. Petkūnai K. Kosti lis
I Tj\alakau sk i enė 
J. Skliutas

J. T. Lukai
J. M. Kižiai

E. Kan^pkienė J. Tamošiūnas
J. L. Austėjai
D. B. žemeikiai

.J. Benderius

SKAITYTOJŲ BAISAI
gimėm ir jaunystės dienas 
leidom. Jaučiuosi esančiu 
toj pačioj kategorijoj, kaip

dideliais skaičiais 
žmonių mirti ngu-

tik pasisuksi, ten 
kalbant apie pensi-

GYVENIMAS IŠ 
SENATVĖS PENSIJOS
Daugelis lietuvių yra. su

silaukę senatvės amžiaus, 
virš 60 metu. Lietuviu laik
raščiai 
aprašo 
ma.

Kur 
girdėsi
jas arba apie mirtingumą.

Daugelis nusi skundžia 
mažų pensijų gyvenimu.

Pragyvenimas brangsta 
kasdien, bet pensijos stovi 
vietoj. Pensijonieriai už
miršti.

Haverhill, Mass., miestas 
turi apie 40,000 gyventojų. 
Pagrindinė pramonė — če- 
verykų išdirbimas. Darbda
viai neturi jokių fondų 
įsteigę dėl senatvės pensijų. 
Darbininkai irgi neturi nie
ko daugiau kaip tik Social 
Security, už kurią dirbda
mi moka. Kuomet jie senat
vės pensijos susilaukia, tai 
ji būna labai ubagiška.

Čia darbininkai toli atsi-' 
likę nuo mainierių, elek
tros, automobilių ir geležtės 
dirbtuvių darbininku. Tų 
pramonių darbininkai turi 
šiokius tokius fondus, taip
gi ir iš dirbtuvės pusės. 
Pasiekę tam tikrą amžių, 
jie gauną priedą prie Social 
Security ii- pasidaro jiems 
didesnės pensijos.

Lawrence, Mass., darbi
ninkai turi tokias pat sąly- 

;’gas, kaip ir Haverhillyj: Jie 
'negalėjo daug su taupyt se
natvei dėl nedarbo ir buvu
sių streiku. Fondu nėra. 
Sulaukę senatvės, tenkinasi 
tik Social Security pensijo
mis.

Beveik tokia pat padėtis 
yra ir Lowell, Mass. Už
darbiai buvo maži, palygin
ti su kitais miestais. Jokiu 
fondų neturėjo nei darbda
viai, nei darbininkai.

Šių trijų miestų pensijo
nieriai stovi vienodai. Gat
vėse matai skurdžiai apsi
rengusių. Pensijų čia dau
guma gauna tarp 60 ir 75 
dolerių, o kai kurie dar ma
žiau. Pagal šių dienų pra
gyvenimo brangumą — tai 
per maža.

Senis

NewWI<Mž8ž0zfe?lnlos
Peršovė giminę vagies 

vietoje
— žiūrėk, vagis, vagis l — 

Šaukė Kazio žmona naktį. Iš 
tikro už lango buvo žmogus. 
John Kazio pasiėmė revolve
rį ir išbėgęs lauko pusėn, ma
tydamas ant garažo žmogų, 
sušuko :

— Lipk žemyn, arba šau
siu!.. Lipk’

Bet “vagis’’ nusirito į kita 
garažo pusę ir leidosi bėgti. 
Kazio šovė, “vagis’’ parvirto.

— Na, dabar, tai jau turiu ’ 
— kartojo parvirtęs. Kada 
Kazio priėjo arti, pažino, kad 
tai yra jo žmonos brolis Do
nald Bowen, kuris kartojo:

— štai atėjau pas jumis į

Viršininkas ir juokai

namų padėtis, — 
Na, bet jau da- 
išeitį ir tam bus

reikalu susirinkę

Būdamas 12 metų svečius, o tu mane kulkų pri-
apleidau Pašvitinio miestelį 
ir atvykau į Ameriką, kur 
jau išgyvenau 52 metus. 
Čia gyvendamas per tuos il
gus metus, jaučiuosi prisi
dėjęs prie šios šalies gero
vės ir apsigynimo, kaip ir 
kiti šios šalies piliečiai.

Laike Pirmojo pasaulinio 
karo teko būti Vokietijoj. 
Jausdamas, kad esu tik ke
liu šimtu myliu tolumo nuo 
Lietuvos rubežiaus, labai 
norėjau pasiekti Lietuvą. 
Bet lietuviams kareiviams 
nebuvo galima gauti leidi
mo. Kas labiausiai darė 
^nesmagumo, kad italai, an
glai ir kitų tautų kareiviai 
gaudavo leidimus aplanky
ti savo tėvų šalis, 
tuviai tos laimės 
me.

Mano didelis
mas ir noras buvo nuo pat 
pirmos dienos, kada aplei- 

» dau Pašvitinį, kada nors su
grįžti į Lietuvą. Dabar esa
me išauginę šeimas ii- galė
tume atitrūkti nuo kasdie
niniu užsiėmimu, 
lankyti Lietuvą.
Samas neduoda 
Man yra žinomi 
kurie bandė gauti tokius 
leidimus, bet negavo...

varei!
Pasirodė, kad D. Bowen 

gerai paūžė, įsigėrę ir suma
nė aplankyti seserį ir švogerį. 
Kada jis rado duris uždaras, 
tai užlipo ant garažo ir pasi
beldė į langą, kad jį išgirstų 
>r i narna įsileistu.

Jis buvo nuvežtas 
nę, kur iš jo kulką 
surado, kad žaizda 
jii n ga.

Išeina, jog vis gi 
per garažo, stogą eiti
< ius, kad ir pas švogerį.

New Yorko valstijos namų 
reikalams komisijonierius J. 
P. McMurray pareiškė, kad 
jis galų gale išrišo netikusių 
namų (slums) klausimą. “Vi
sada mus kankino ir kankino 
ta netikusiu 
sakė jis. — 
bar suradau 
galas.”

Kada tuo
pradėjo žiūrinėti, tai iš tikro 
pripažino, kad McMurray pa
dirbėjo, nes 20-ties puslapių 
brošiūra buvo pilna davinių 
apie netikusius namus, jų pa
veikslai, apie jų daromą žalą 
žmonių sveikatai, kaip jie. su
darą blogą miestui vardą ir 
tt.

Kur išeitis?'’
Susirinkusieji išeities tame 

raporte nerado. ' Jie sutiko, 
kad nieko daugiau, tik “rows 
r nd rows of dry figures”.

AIDO CHORAS

ten nebūtų, vis- 
pamokos skland- 
Laike pertraukos

Sausio 24 d. mūsų Aidas 
turėjo pamokas, į kurias ne 
visi choristai susirinko. Gal 
būt vieni nesijautė gerai, kiti 
savais ypatiškais išrokavimais 
nedalyvavo.

Bet kaip 
vien, dainų 
žiai vyko,
buvo kalbų-diskusijų, taip pat 
perrinkimas valdybos. Pirmi
ninkas pasiliko tas pats J. 
Grybas, vice-pirm. P. Gra
bauskas, p r ot o k o 1 ų sekr., 
nors nedalyvavo, bet chorie
čiai jį užtvirtino pareigose. 
Finansų sekr. 
vieton išrinkta 
Korespondentu 
Kazlauskas.

Aptarti choro parengimai. 
Draugė M. Stensler pasiūlė 
pastatyti “Kornevilio varpų” 
ištrauką jubiliejiniame kon
certe, kuris įvyks šį pavasarį. 
Ji pranešė/ kad pamokoje šį 
penktadienį tikisi jau 
paruošusi 
džius.

Jau vėl 
na tvirtą,
tina. Ji dirbs daug, 
nuoširdžiai

rezignavo. Jo
M. Tamelienė;

išrinktas V.

Mes lie- 
net urejo-

patrauki-

kad ap- 
Bet Dėdė 

leidimo, 
asmenys,

no manymu, reikia susira
šyti, kurie norime aplanky
ti Lietuvą, ir, sudarius ne
mažą grupę, kreiptis į 
Valstybės Departmentą su 
prašymu, kad 1 duotų leidi
mą.

Sudaryti Amerikos lietu
vių ekskursiją i Lietuvą ir 
atgal. Tada kreiptis į Ta
rybų Sąjungos atstovybę 
gavimui leidimo tokiai eks
kursijai aplankyti tarybų 
šalis, kur įeina ir Lietuva.

Man rodos, mūsų spauda 
galėtų daug pagelbėti išsi
reiškimui nuomonių ir pra
dėti darbą sudarymui J. V. 
lietuvių ekskursijos į Lietu
vą. J. K. Mažukna

i ligoni- 
i šerne ir 
nepavo-

neverta 
į sve-

Skundžia lėktuvų kompaniją

Pereitu metu vasario 1 die
ną iš LaGuardia lėktuvų lau
ko bandė
visai arti užkliuvo' 
ir nukrito an£ Rikers 
Nelaimėje 22 žmonės 
užmušti ir 40 sužeista.

Dabar užmuštųjų giminės 
ir sužeistieji apskundė komp- 
niją, reikalauja $1,000,000 
atpildo.

pasikelti lėktuvas, 
už tvoros 

salos, 
buvo

Chicago, Ill
Ka girdėjau LLD 79-os 

kuopos susirinkime

L.L.D. 79 kp. susirinkimas 
buvo skaitlingas, palyginus su 
praeities susirinkimais.

Valdybos raportuose • nebu
vo nieko įdomesnio, išskyrus, 
kad jie planuoja pareągimą 
balandžio 13 dieną.

Finansų raštininkas prane
šė, kA’d yra mirę 5 nariai ir 
kuomet ’kuopa yra nusitarusi 
duoti gėlių vainiką už $10, 
i ai reikėjo sumokėti $50.00 ir 
tas labai sumažino kuopos iž
dą. Jis mano, kad ateityje ga
li nebūti iš ko pirkti gėlių vai
nikų. Po ilgų diskusijų nusita
rė mažas duokles sumokėt į 
kuopos iždą, rodos, 25 centus 
į metus.

Vėliau išduoti raportai iš 
konferencijos. Po jų vėl buvo 
iigos diskusijos, kurios 
giausia' sukosi apie 
“Šviesą”. Visi, kurie 
lie vienas nepagyrė, 
bartinė išleidžiama
būtų tinkama, patraukli 
įdomi pasiskaityti.

Įdomu girdėti tokias disku
sijas, kuriose dalyvavo gana 
daug ir nei vienas nepratarė 
nei žodžio apgynimui “švie
sos”.

Buvo kalbėta ir apie įvedi
mą anglų kalbos j minėtą žur
nalą. Čia jau pasidalino min
tys, vieni 
prieš. Bet 
vėlus, tai 
diskusijas
čiam susirinkimui 
tą reikalą 
siaiškinti svarbą anglų kalbos 
“Šviesoje”.

dau
žti rn ai ą 
kalbėjo, 
kad da- 
“Šviesa” 

ir

Blogai su apšvietos 
finansais

Board of Education buvo 
sušaukusi veša posėdį aptarti, 
kaip sukelti pinigų apšvietos 
įeikalams. Kaip žinome, nors 
Washingtone buvo daug kal
bėta apšvietos reikalais, bet 
oficialiai federalė valdžia vi
sai šaliai paskyrė tik $433,- 
000,000. Gi vienam New Yor
ko miestui daugiau pinigų rei
kia vieneriems metams, negu 
skirta visi šaliai.

Prezidentas Eisenhoweris, 
kuris taip rūpinasi raketomis 
ir kitais ginklais, apšvietos 
reikalais patarė rūpintis loka
linėms Įstaigoms.

Dr. W. Jąnsen, mokyklų 
superintendentas sakė, kad 
mes neturime užtektinai nei 
mokyklų, nei mokytojų, nei 
pinigų. Jis sakė, kad žmoniš
kai patenkinti ’apšvietos rei
kalus reikėtų priimti mažiau
siai 5,000 naujų mokytojų. G 
kaip tą padaryti/ kai valdžia 
neskiria tam pinigų ?

Apipiaustė du žmones
Naktį pusė po trijų R. King 

ir jo sesuo važiavo Indepen
dent traukinyje linkui Man
hattan. Kada jie artinosi 
prie f Jackson Heights stoties, 
sesuo apalpo. Buvę traukiny
je Ed. Cabot ir Al. Miseran- 
dino puolė j pagalbą. Bet 
King jiems pasakė: “Tai ne 
jūsų reikalas”.

Prasidėjo ginčas. King išsi
traukė peilį, Miserandinui su
pjaustė veidą ir 
Cabot’ui subadė 
imtas 
yra 
King

į General 
kritiškoje 
uždarytas

rankas. Gi d. 
pilvą. Jis pa- 

ligoninę 
padėtyje, 
į kalėjimą.

ir

turėti
dainas ir kalbų žo-

turime valdybą ga- 
pastovią ir pasitikė- 

gerai ir 
šiai mūsų gražiai

meniškai dainų organizacijai.
Mūsų choras yra gražiausia 

organizacija, meno skleidėja, 
linksmintoja mūsų liūdnos šir
dies.

Laikau už didžią aukštą 
garbę būti jos nariu, dalyvau
ti ir dainuoti kartu su visais.

Linkiu naujai valdybai ge
ro pasisekimo, gražaus ir 
daug darbo, taipgi jaukaus ir 
gražaus sugyvenimo visų, mū
sų choriečių netik šiais 1958 
metais, bet. ir ant visados.

Sekanti pamoka bus sausio 
31. Visi choriečiai būtinai da
lyvaukite.

Choro Korespondentas
— V. Kazlauskas

Ch. Dirba pagerbtas 
gimtadienio proga

Ch. Dirbos draugų pastan
gomis praeitą penktadienį Es
tonian Hall, New Yorke, su
ruoštas spalvingas banketas 
pagerbimui jo 71 metų su
kaktuvėmis. Kada n g i Ch. 
Dirba yra latvių tautos, tai 
skaitlingas būrys latvių daly
vavo, taipgi matėsi rusų ir es- 
tonų, bet daugumą dalyvių 
sudarė amerikonų ir kitų tau
tybių žmonės.

Publikoje matėsi po keletą 
makartizmo aukų, kurie iš
buvo po kelis metus kalėji
muose. Matėsi Stachcll, Jero
me, Trachtenberg, Gurley 
Flynn,. Taipgi dalyvavo Paul. 
Flynn. Taipgi dalyvavo Paul 
dainininko ir prakalbininko 
sūnus, ir daugiau žymių vei
kėjų ir progresyvės spaudos 
rėmėjų.

Meninę dalį programos iš
pildė latvių'vyrų oktetas, Ber
man — garsi ; dainininkė ir 
mikliai skambina gitarą, Bry
son — tvirto balso baritonas, 
ir grupė vaidintojų, kurie- 
perstatė dramatinį veikalą iš 
jūreivių gyvenimo ant laivo 
karo laiku.

Buvo kalbų, bet svarbiau
sia vakaro kalbėtoja buvo 
Curley Flynn, kuri prašė su
sirinkusių, kad nenusimintų 
(iėlto, kad Daily Worker 
laikinai sustojo mus lankyti, 
neužilgo ateis laikas, kai mes 
ir vėl turėsime savo dienraštį. 
Be didelės agitacijos aukų su
dėta suvirs 500 dol.

Kalbant apie Ch. Dirbos 
gimtadienio progą, neužtenka 
pasakyti, jog jis geras todėl, 
kad sulaukė 71 metų 
žiaus. Ch. Dirba yra 
pirmesniųjų ateivių, 
'y ko p rėš pirmą j i 
nį karą ir iš pirmųjų
gyvenimo šioje šalyje jo var
das yra tampriai susirišęs su 
Amerikos latvių istorija. Vė
liau, pramokęs anglų kalbos, 
pradėjo veikimą visame pro
gresyviame veikime. Buvo uo
lus Daily Worger rėmėjas ir 
platintojas. Ir šandien, sulau- 
piinas energijos ir pasiryžimo 
ateties darbams.

Pačiupo $250,000 
brangakmeniu ' 1

Vagys pačiupo iš Mrs. L. 
Kramer apartmento Edison • 
viešbutyje, W. 47th St., apie 
$250,000 vertės brangakme
nių. Policija apie tą vagystę 
tylėjo virš 7 valandas. Gal 
būti, kad tai darė sumetimais 
sėkmingiau pagauti vagis. 
Kada spaudos reporteriai su
žino, ima rašyti, per radiją 
žinias perduoti, kartais tas 
tik vagims pasitarnauja.

Tarpe pavogtų' brangakme
nių, kurių viso buvo 54, yra 
\ ienas platinos ■ žiedas su 
brangiais akmenėliais, kuris 
įkainuotas $75,000.

Mrs. Kramer, sako, kad ap- 
drauda siekia tik $150,000, o 
išnešto turto vertė yra $250,-: 
000.

Nori pakelti važiuotę
New York Central geležin

kelių kompanija 
vyriausybę prašydama 
jai pakelti važiuotės

Z
Kompanija nori 

kainą už važiuotę traukiniais. 
Taipgi ir ant perkėlimo pei/ 
upę laivų (ferryboats), 1 ku
rie kursuoja tarpe New Yor
ko ir Weehawken.

atsikreipė į 
leisti 

kaina, v
pakelti

Sako, kad pereitais metais 
ji turėjo $1,500,000 nuosto-

HELP WANTED—FEMALE

cooks, couples,
parloi' maids,

Help wanted, 
children’s nurses, 
chamberma ids, waitresses, gen. 
hseworkers. Excel, positions and 
good salaries in N. Y., B’klyn, sub
urbs. Also clerical & industrial po
sitions furnished. ACME EMPL, 
AGCY, 555—5th Ave., cor. 15th St, 
E’klvn. A. Jensen, SO. 8-7264-65-66.

(20-22)

i

f

si

Girtas važiavo 85 
mylias į valandą

Policininkai po ilgo vijimo
si! revolveriais privertė Ed-

wardą Dicksoną, 30 metų, 
brooklynietį, ant Van Wyck 
bulvaro sustoti. Dicksonas 
bėgo virš 85 mylias į valandą.

Policininkai L.
J. Webb 
kad jis kur 
kraustė”.

Pasirodė, 
buvo girtas, 
pirmiau jau
dėjęs kalėjime. Paleistas 
po $2,500 užstato.

sako: 
nors

Hepburn ir 
’‘Manėme, 

banką iš-

iDicksonaskad 
neturėjo laisnių 
dvejus metus sė

ti k

Washingtonas. — Apsi
gynimo sekr. McElroy pa
tvarkė, kad oficieriai gali 
viešai Kongresui pareikšti 
savo nesutikimą su valdžia.

am- 
vienas iš 
Jisai at- 
pasauli- 

dienų jo

Valymo moteriškė. Geros algos, 
valyti moderniškus ofisus New Yor- 
ko patalpose. 6 P. M. — 12 P. M. 
Amžiaus iki 45. Kreipkitės 10 v. 
ryto. Atsineškite šitą seklbimą.
NATIONAL CLEANING, 9 W. 29th 
St., NYČ. (20-22)

REAL ESTATE

Tompkinsville, S. I. Parduodame.^ 
Likerių krautuvę. Puiki kampinė ✓ 
vieta. Jeigos apie $60,000. Par
duoda prlvatiški savininkai. Vien 
tik pinigais priimsime pirkėjus. 
Glbraltor 2-1899.

(21-23)

i

Koresp.

Washingtonas. — Vaka
rų Vokietijos atstovas H. 
Krekeler matėsi su Eisen- 
howeriu. . .

Astoria, N. Y. 2 šeimų mūrinis 
namas, 2’/2 ir 4% 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)

KADA APLANKYSIME 
GIMTINĘ ŠALĮ

x LIETUVĄ?
Skaitant kelionės įspū

džius, aprašytus kanadie
čių J. Lesevičiaus ir kitų 
apie jų ekskursiją į Tarybų 
Lietuvą, negali susilaikyti 
nuo liūdno klausimo: Kuo 
mes, J. V. lietuviai, esame 
prasižengę, kad mums yra 
užginta aplankyti gimtąją 
šalį Lietuvą ir savo arti
muosius? Kodėl mes nega
lime turėti J. V. lietuvių 
ekskursijos į Lietuvą?

Skaičiau Susnikų Jurgio 
straipsnį “Amerikos lietu
vių troškimas-noras.” Tik
rai atjaučiu jo širdies trau
kimui aplankyti šalį, kur

Harrison, N. J.
KVIEČIAME VISUS 

Į SVEČIUS
Šį šeštadienį, vasario 1 d., 

mes, harrisoniečiai, kvie
čiame visoš šios apylinkės 
pažangiečius pas mus į sve
čius. Svetainėje 15-17 Ann 
St., įvyks pasilinksminimo 
vakarėlis. Bus žaislų, įsi
gėrimo ir užkandžių. Šia
me parengimėlyje pasida
linsime mintimis iš praei
ties nuveiktų darbų. Pada
rysime nuosprendį ir nutie
sime ateities veikimui gai
res.

Bet visų svarbiausia, tai 
pažintis su mūsų apylinkės 
kolonijų veikėjais, kurie sa
ko bus šiame vakarėlyje. 
Gyvename svarbiame laiko
tarpyje, į kurį turime 
kreipti savo sukauptas spė-

kalbėjo už, kiti 
kuomet laikas buvo 
pirmininkas sulaikė 
ir paliko sekan- 

diskusuoti
. Todėl ir neteko-iš-

—Slapukas

kas, kad neapleidus pažan
gaus veikimo šioje apylin-

Vakarėlio pradžia ~7-tą 
vai. vakare. Bus bandoma 
sudaryti nors mažą progra
mėlę, kad paįvairinus ir 
pralinksm i n u s susirinku
sius.

Vienas iš rengėjų

/

Harrimanas žada duoti 
N. Yorkui $13,400,000
New Yorko miestas yra tas 

šaltinis, iš kurio New Yorko 
valstija gauna (didžiausius 
pelnus. Mūsų miesto tuneliai, 
tiltai, /orlaukiai yra rankose 
įstaigos, kurios pelnus dalina
si New Yorko ir New Jersey 
valstijos, o tik dalis įplaukų 
eina pačiam miestui.

Miesto mdjoras Robertas 
Wagneris reikalavo/ kad New 
Yorko valstija šiemet miestui 
duotų bent $40,000,000. Bet 
gubernatorius Harrima n a s 
ketina duoti tik $13,400,000. 
Jis sakė, kad valstija turi 
tų labai svarbių reikalų.

Roundup, Mont.—Kasyk
lose krito akmenai ir užmu
šė keturis mainierius.

RANDAVOJIMUI
Išsinuomoja trys fornišiuoti kam

bariai. Jeigu nertorite trijų, tai ga
lite nuomoti vieną kambarį. Galite 
kreiptis bilejtada iki 3 vai. dieną. 
Adresas: 268 Seigel St., Brooklyn, 
n“y. , (21-22)

ATSIMINIMAI 
ir 

Dabartis
Parašę L. Prūseiką

ki-

Biznio Proga
Turiu gerą vietą atidarymui val- 

gyklos-Luncheonette. > •• Ieškau dali
ninko. O jeigu nenorėtų Uiti. į da
lininkus, tai prpga nusipirkti Nuo
savybę. Dėl daugiau informacijų, ga
lite kreiptis asmeniškai bile dieną, 
12 vai. dieną. 52 Meserole Avė., 
Brooklyn, N yt Vienais ? laiptais 
j viršų. ' (21-23)

i Tai gyvi bruožai iš jo gyve- 
;• nimo, visuomeninės veiklos, 
i caro reakcijos metu pergy- 
; venimai kalėjimuose, ištrėmi- 
i mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
Atakai jo kovoje už laisvę ir 

šviešesni gyvenimą darbo
i žmonijai.
; Kaina tik $2.00

; Laisvė
Į 110-12 Atlantic Avė.
Į Richmond Hill 19, N. Y.

Knyga H 804 poslapių

• •

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

Kartų su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Paieškojimai .
Aš paieškau netikro savo brolio 

Kvedaravičiaus Jono, arba jo sūnaus 
Roberto. Anksčiau gyveno Haverhill, 
Mass. Jeigu dar gyvi, prašau atsi
liepti. Kazys (s. Miko) Žukauskas, 
Pandėlio rajonas, Papilio paštas, Ve- 
liškėnų kaimas, Lithuania, USSR.

i •

Paieškau Galinskio Simano, sū
naus Juozapo, kilusio iš Rietavo vals
čiaus. Iš Rietavo išvyko Kanadon,' 
kur ir dabar gyvena. Lietuvoj mi
rė jo giminės: Kazimieras, Julijonas 
ir Aleksandras Galinskiai. Ieško 
Kazimiero sūnus. Jo paties arba jo 
vaikų prašau atsiliepti: Galinskas 
Adomas, Kalinininkų kaimas, kol. 
"Tarybinė šviesa," Šilutės rajonas 
ir paštas, Lithuania, USSR. (20-21)

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

• *

Dabartinės Lietuvių kalbos

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

f X __

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

4puil. Laisvi (Liberty) Ketvirtad., sausio (Jan.) 30, 1958.
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