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Linkėjimų linkėjimai, 
priverstas nusileidimas.

^biurokratiniai gaidžiai. 
Pinigai mokslo garbei. 
Pranašai nelaimės.

Rašo" A. Bimba

j- metai tik už keleto dieną. 
Tai metinis linkėjimą sezonas. 
Paktas dirba viršlaikius. nes 
atviručiu ii- laišką su šventi
niais linkėjimis užsivertė visi
kam pai.

nors Kai 
draugus 

gimines ii- paž
metus atsiminti 
prietelius, 

.mus.
• Tai lai eina ir mano nuošir
džiausi šventiniai linkėjimai 

t '-iriems draugams, visiems 
laisviečiams, visiems geros va
lios susipratusioms lietuviams. 
Pirmoje vietoje, visiems lin
kiu geriausios sveikatos, o su- 
s rgusie’ms greičiausio pasvei
kimo. Paskui seka linkėjimai 
visiems pagal išgalę prisidėti 
prie palaikymo organizaciją 
it spaudos.

Linkėjimus turiu ir mūsą , 
priešams — klerikalams, tau-! 
tininkams ir menševikams. Lš 1 
gilumos širdies linkiu jiems! 
susiprasti, jog ją padėtis yra i 
beviltiška. Politiniai jie su-j 
liankrūtavę, ideologiniai jie 

į ^^syrnukę. Jų “Lietuvos vada
vimo” raketas baigia savo 

'k*dienas. Lietuvą išstumti iš so-j 
(.ialistinio kelio ir jon sugrą
žinti ponų, kapitalistų ir kimi- i 
gų viešpatavimą jiems nebe
pavyks. Tai aš galiu juos pil
nai užtikrinti!

Mūsą prezidentas ir valsty
bės sekretorius buvo Paryžiu
je priversti pasisakyti už nau
ją derėjimas) su Sovietais dėl 
nusiginklavimo.

Neapsimoka labai džiaug
tis. žmonės sako: “Arklį ga
lima priversti bristi i vandeni, 
bet jo nepriversi vandeni ger
ti.”

Derybos iš prievartos 
Rados nedavė ir niekados 
duos gerų rezultatų.

nie-
no-

ne-< Dar ir šiandien tebėra 
suvienytos CIO ir AFL ui 
New York o valstijoje.

Kaltas uniją biurokratėliu 
užsispyrimas. Tęsimas 'darbi
ninkų pasidalinimo ir susi
skaldymo neturi jokio pateisi
nimo.

Gaila, kad eiliniai unijistai 
nepajėgia savo biurokratus 
suvaldyti.

Naujas susirūpinimas. Pra
nešta iš Maskvos, kad Sovie
tai ateinančiais metais moksli
niams darbams skiria savo 

•biudžete’ keturis bilijonus ir 
penkis 'šimtus milijonų dole
rių! Labai didelė suma.

Tuo tarpu čia, pas mus, vis
ką suėda kariniai reikalai. 
O labai, labai lengvai ir mūsą 
biudžete galėtą atsirasti 
mokslo reikalams panaši su
ma.

Darbo sekretorius James T. 
Mttchell atvi rai kalba apie 
pasunkėjimą laikų. Jis prana
šauja padidėjimą nedarbo.

Valdžios ekonomistai tain 
pat šneka apie atslūgimą. Gal 
bedarbių armija ateinančiais 
nnefois pakilsianti iki šešių mi-

'tai vis labai blogos žinios. 
\X'fiosa, minėtieji pranašai ra-
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METAI 47-ti

Bus naujas čokoladasl Bmerikoįe nedarbas
ir kartu gyduolė i

Į j
Washingtonas. — Dr. Si-: 

mon L. Ruskin, žymus che- į 
mistas, paskelbė, kad jis |

i surado galimybę pagamin-1
iti moksliniai (sintetiniai) ! bininkų. Chrysler Corp, su 

kuris bus tokis ! pabaiga metų atleidžia 60,- 
ir 000 darbininkų. Ford Mo

tor Co. paleidžia 30,000 
darbininkų. General Motors 
Corp, vadai pareiškė, kad 
ir jie padarys “suderinimų

bilijonų dolerių
i Washingtonas. — Vai-1 kaip po $38,000,000,000. 
i džios ir karinio departmen-.
i to žmonės negalvoja apie 1 centras, Įau paruošė 
i nusiginklavimą, bet apie 1 Skalavimą būsimam Kon- 
j.j ‘ -v. .k i • • gresui, kad vien raketų ga-;didesnes išlaidas kariniam,^ , / 

• pasiruošimui. Pereitasis , ’
| Kongresas virš tris bilijo- m
i nūs dolerių skyrė mažiau 
■siu metų I___ .
būtent $35,000,000,000. Tai i 
dabar jau ruošiasi būsima- 

i me Kongrese gražinti nu- 
I mušimą su kaupu.

Buvęs Apsigynimo sekre-1 daugiau ginkluoti. Taipgi; 
Z torius Charles E. Wilson i turi pradėti ruošti civili-; 
įsakė, kad būsimais trimis I nes slėptuves, kurių įren-: 
I metais, negalima mažiau i girnas atsieitų nemažiau. 
kariniams reikalams išleisti, i $22,000,0000,000! jrius Harrimanas smarkiai prekybos laivams

; kritikavo sekr. Dullesą, kad sunkumų susisiekime tarpe | 
i jis pasirodė neprisirengęs ir daugybės salų. Bet Tndone-1 
I su netikusiais pasiūlymais zija 
NATO konferencijoje. Ha
rrimanas atiduoda kreditą 
prezidentui už NATO pa- 

! darytus nutarimus. Harri- 
. manas pamatiniai sutinka 
įsu Dullesu, abu jie nori lai- 
įkytis “kietos politikos” lin- 
I kui socialistinio pasaulio.

Madridas. —Ispanijos fa- 
išistinis režimas ir spauda 

, ve
nų tari- 

pagirti-

abai greitai auga
Detroitas. — Vien auto-

A X Z / 7 4 / v £

Pentagonas, karinių sky-. išreiškė pasitenkinimą 
lliausiais NATO 
imais. Ypatingai 
Inai atsiliepė apie Jugtinių Įčokoladą, 

prie dabartinių iš-1 Valstijų Valstybės, sekr. J. pat skonyje, reikšmėje 
būtų dar

Taip vadi- į konferencijos
pridėta i Dulles, kuris po NATO j kvapsnyje, kaip tikras. 

; atsilankė į | Dar daugiai!: kas jį valgys, 
Gaither komitetas, I Ispaniją, raportavo gene-Tai apsisaugos nuo jūros li- 

> kelionių juro-

virš tris bilijo- 
skyrė mažiau |

karo išlaidoms, u . _ , . T.. , : - - - . , . ;J kuri sudarė patsai Lisen-pui Franco-'apie nutarimus | gos laike 
howeris, pateikė raportą, ir jų reikšmę, 
kad civilių žmonių apsau- i 
gojimui reikia pirmoje vie-' 
toje Jungtines. Valstijas! Harriman kritikuoja 

Dulleso apsileidimą
Albany, N. Y. — New

mis.
Automobilių gaminimo

Indonezija gaus daug 
i Sovieto laivu

metais jos pardavė veik 10 
I procentų mažiau, kaip pla
navo ir buvo auto pagami- 

Indone.zija _  n£- 1958 metų gamintų au-
Hollandijos ■ tomobilių į pirmus tris mė- 

susidarė nesdis pardavimas buvo

Anglijoj taikos jėgos | 
vis sparčiau auga

Anglijos žmonių”. Darbie-j 
čiu vadas Bevanas sakė:; 
“Anglijos valdžia yra be-, 
jėgė išgirsti žmonių balsą”. | 
Jis, kalbėdamas apie tai, i 
kad Amerikos lėktuvai ne
šioja atomines ir hidroge
nines bombas, sakė: “Visa 
angių tauta reikalauja, kad i 

__ ___ tas būtų sulaikyta. Šis liau-i 
balsavo išvien is darbiečiais | dies balsas turi būti išgirs-1 
prieš NATO nutarimą. j tas, tai liaudies ‘veto’”!

Darbiečiai
“Macmillanas
Eisenhoweriui ir

Londonas. — Macmillano 
valdžia pravarė parlamen
te 289 balsais, prieš 251 
balsą užgyrimą Amerikos 
karinių bazių ginklavimo 
atomu ir vandenilinėmis 
bombomis ir raketomis. Šis 
valdžios laimėjimas buvo 
vienas silpniausių, nes apie 
30 konservatyvių atstovų

Macmillanas kalbėjo bešaukė, kad 
pataikaujaI ūpo, atrodė', kaip pavargęs, 

nepaiso ! arba kuo prasikaltęs.

Leonas Prūseika po 
operacijos gerėja

Chicago. — Gruodžio 17 
dieną buvo padaryta Vil
nies. redaktoriui Leonui 
Prūsiekai sėkminga opera
cija. Rasta ant vieno plau
čio ne tik vandens, ir 
pūlių. Gydytojai išvalė 
plaučius ir įdėjo vamzdelį,

nai išsivalyti.
Kadangi ligonis buvo ir 

širdies, smūgio paliestas, be 
kitu sveikatos sušlubavimu, 
tai daktarai sako, kad ims 
laiko iki jis' galutinai su
stiprės. ir galės grįžti į na
mus, o vėliau ir prie kas
dieninio darbo.

Daktarai sako, kad daž-' 
nas jo lankymas ir kalbini
mas. trugdo jo sutvirtėjimą.

Washingtonias. • - Boenig 
Airplane Co. paskelbė, kad 
jos pelnai yra geri. Ji ga
mina labai daug karinių 
lėktuvų valdžiai.

Jakarta. — Indonezijos 
užsieniu reikalų ministras 
Subandrio sakė, kad Va
karai labai apsigaus savo 
nedraugiškais. veiksmais | 
prieš Indoneziją.

mina tuo, jog šis atslūgimas 
būsiąs tiktai trumpas, tiktai 
laikinas. Pabaigoje metų vėl 
šalies ekonomika gražiai su- 
klestėsianti.

Pagyvensime ir pamatysi
me. Joks darbo žmogus nelau
kia depresijos.

gauna is 
jungos 
laivai

prekybos laivu. Tie 
įeina ’i $160.000,000 
dirbą Indonezijai; 

kreditą. Todėl ir ši kliūtis į 
bus prašalinta. Reakciniu-i 
kų kurstymai žmonių i 
prieš valdžią neranda pasi
sekimo.

Atsidaro labai svarbi 
konferencija Egipte

sų Azijos ir Afrikos šalių 
delegatai atvyksta į Azijos.- 
Afrikos konferenciją, ku
ri čia atsidarys ketvirta
dienį. Delegatai bus nuo 
44 valstybių. Dalyvaus In
dija, Indonezija, Kinija ir 
kitos šalys. Azijos-Afrikos 
delegatai aptars, kaip sėk
mingiau kovoti prieš im
perialistų kolonializmą ir 
jų pastangas kenkti išsi
laisvinusių šalių gyvavimui.

Sovietu “TU-104” 
skraidys Į Londoną
Londonas.. — Anglija su

sitarė su Tarybų Sąjungos 
civilinio orlaivyno “Airfot” 
įstaiga, kad iš Maskvos 
skrajos į Londoną Sovietų 
reaktyviu veikimo “TU- 
104” rūšies dideli lėktu
vai. Iš Londono į Maskvą 
skrajos anglų lėktuvai tos 
pat rūšies “Vickers Vis
counts”.

Madridas. — Mr. Dulles 
atvyko iš NATO konferen
cijos ir dvi valandas kalbė
josi su fašistų diktatoriumi 
Franco.

Varšuva. — Lenkijoje 
mano, kad taikai bus nau
dos, jeigu Jungtinių Vals
tijų vadai laikys konfe
rencija su Tarybų Sąjun
gos vadais.

istas — permazas. 
metu automobiliu tu- 
būti pasiųsta padavė- 
nemažiau kaip 700,- 

tik 
ne-

rejo
jams 
600.
500,000 ir daugiau dar

Nedarbas plečiasi ir ki-

-Hartford geležinkelių ko. 
pareiškė, kad traukinių ju
dėjimą nukerta ant 30 pro
centų. Tavorinių vagonų 
pareikalavimas sumažėjo, 

kompanijos 
10,000, plieno 
į savaitę at- 

darbininku. 
4

paleido apie 
industrijoje 
leido 36,000

Sovietu Sąjunga nori 
taikos,- o ne kalbą

Arabai stos prieš 
turku agresijas

Beirutas, Lebanonas. —! 
Vis daugiau arabų valdžios 
žmonių ir laikraščių smer- 

ramybės ant že-|kia turkų agresijas prieš 
. Ypatingai kaltinai 

tai yra, I Turkijos premjerą A. Men-j 
bazes atomi- j deres, kuris yra paklusnus I 

i tar- i 
raketoms. Tiesa, | nas” ir linkęs prie karo ! 

pavargo žmo-!provokacijų. Arabų spaudai 
kad bent kokie ag- > 

nurodo į Sputnikų • resingi žygiai iš turkų pu-1

Popiežius už NATO 
agresyvius pianus

Roma. — Popiežius Ka- 
I ledų pareiškime vietoje 
įšaukti visus žmones prie 
!taikos ir j 
mes, tai užgyrė vėliausius j Siriją. 
NATO nutarimus, 
gabenimą į 
nių, hidrogeninių bombų ir I “didelių imperialistų 
įrengimų 
jis sakė, kad “ 
nės” vėliausiu laiku krize- i sako, 
je. Jis 
didelę reikšmę. Kalbėjo ir ! sės bus atremta bendromis I 
apie taiką, bet jos atsieki-! arabų šalių jėgomis, nepai- į 
mus mato tik NATO pla-! sant, ar jos ieina į karinį 

Bagdado bloką, kur yra 
i Turkija, ar ne.

Maskva. — Tarybų Są
jungos parlamento sesijos 
j baigėsi. Užsienio reikalų 
ministras A. Gi;omyko pa

reiškė, kad NATO siūlymai, 
i kad taikos reikalais pradė
tų derybas tik užsienio rei
kalų ministrai, yra nepri
imtini Tarybų Sąjungai. 
Tie neduos pasėkimų. Jis pa
reiškė, kad turi tartis vai

zdžių galvos — prezidentai 
ir ministrų

nių Tautų taip vadinamoje 
N u s i g i n k 1 a v i m o k o m i s i j o j, 
nes joje yra didžiuma ne
norinčių taikos. Ta komisi
ja jau 10 metų tarėsi ir nie
ko naudingo nedavė.

Gromyko, Chruščiovas ir 
Ipri vadai sakė: Tarybų 
Sąjungos 
kiekvienam

i turi ir Amerikos valdžia su-

taikos politika
aiški. Pirma,

pirmininkai. ■ vuoti be karo, tai yra, so- 
Jis atžymėjo, kad Tarybų icialistinis ir kapitalistinis 
Sąjunga Besitars ii1 Jungti-i pasaulis. Antra, kad visos 

I šalių valdžios turi atsi
sakyti nuo karo, kaipo savo 
politikos atsiekiami tikslo. 
Trečia, kuri yra geresnė 
santvarka, ar socialistinė,

— “Pravdoje” *ar kapitalistinė, tai taikoje 
straipsnys gen. • sugyvenant — lai pačios 

ISerovo, Vidaus reikalų mi-į masės nusprendžia ir pasi- 
nistro. Jis apibūdino tąsi renka kelią.

Tarybos sutrėškė 
priešu šnipijadą

M askva.

iniose.

Kanada imasi žygiu 
nedarbo mažinimui

’ šalys per 40 metų deda pa

Tarybų Sąjungai. Jis rašo, į 
kad tos pastangos buvo,' 

į yra ir bus sutrėkštos, nesi 
užsienio

Nuskendo anglu laivas
Londonas. — šiaurinėje 

Į jūroje nuskendo anglų lai
svas “Narva”. Jis buvo veik 

agentai neranda 9,000 tonų įtalpos. Kartu 
žuvo ir 28 įgulos žmonės.

i Laivas negalėjo atlaikyti 
I galingos audros. Debesys 
i užgulė labai žemai, vėjas 
į buvo smarkus, jūrų bangos 
j ėjo didžiausiais kalnais. Ar- 
iti buvo 11 kitu laivu, bet 

« 4. f

Maskva. —Didžioji Tary-1 audroje jie negalėjo skęs.- 
binė Encyklopedija yra di-itantį laivą surasti, 
džiausiąs pasaulyje moks- ■ 
liniu informacijų
Ji turės 51 tomą ir apims 
virš 100,000 temų. Jau eina i 
jos išleidimas pi 
gos. Tik išėjo iš 

tomas, 1 
vien Taij>’U S.ą- 

Jis turėjo būti iš- 
nroga 40-nės rukai;-

Kas nori taikos?
; Maskva. — Tarybų minis-i dirvos, tarpe tarybinių žmo- 

Ottawa. ■ Kanados vy- ■ Qromypo sake, kad A-1 n'Ų.
Valstybės sekr. 
tvirtinimas, būk • 

Jungtinės Valstijos nenori 
tiesiog tartis su Tarybų Są
junga. nes to nenori kiti 
NATO nariai, yra be pa
mato. Pereitoje NATO kon
ferencijoje Norvegijos mi
nistrų pirmininkas Ger- 
hardesen siūlė toki Ameri
kos ir Sovietų pasitarimą, 
ir nei vienos NATO šalių 
atstovai prieš tai neišstojo.

ausybė susirūpino augųn-1 merjpos 
bedarbių Skaičiumi. Į T)upeso 

I mėnesį laiko jų pamoko net 
40 proc. daugiau, kąip bu
vo pirmiau. Dabar Kanado
je yra nemažiau 350,000 
bedarbių. Valdžia ir libera
lai imasi žygių, kad nedar
bą mažinti. > $3,500,000 pa
skyrė plėtimui valdžios 
kontrolėje Canadian Natio
nal Railways geležinkelio. 
$10,000,000 skiria statybai 
laivu ir įrengimui prieplau
kų. ” $300,000,000 paskirta 
statybai pigiomis raudomis 
gyvenamųjų namų. Bus 
imtasi ir eilės kitu darbu, v v

ri 
čiu

Washingtonas. - 
vo meška ’’Teddy’1 
lyno

Pribu-

'Ol'K zoom-

I

Jau išėjo Sovietų 
Encyklopedijos 20 t. !

šaltinis.

si audus

Sveikiname 
su šventėmis

51-mas

jungai, 
i' leistas

Kairas, Egiptas. — Pir
mu kartu Suezo kanalo is
torijoje i vieną dieną juo- 
mi perplaukė 69 laivai. Štai 
ką reiškia pačių egiptiečių 
valdymas.

Philadelphia. — Valdžia 
areštavo tris asmenis. Kal
tina, kad būk jie slapta iš 
Liaudiškos Kinijos gabeno 
į Ameriką šilką.

■1

meris
• įaipo

< zoologijos raUo. ir 
Plikoma mename a- 
\ rų kaimui dalinių, 
‘eilinis” karys.

bet nesuspėta dei tee’mi!

New Yorkas. — Kaip

Sveikiname su Kalėdų 
šventėmis visus dienraščio 
skaitytojus, bendradarbius, 
vajininkus ir prietelius. . 
Lenkime viso kuogerjausia, 
o

tik i 
at-!

labiausiai sveikatos.
Laisves
Redakcija
Adniinstracija
Darbininkai

Varšuva. — Lenkijos 
spauda sako, kad kapitalo 
šalyse skelbimai, būk ji 
traukiasi nuo socializmo ke
lio yra tuščias prasimany
mas.

leidimą darbininkų, tai se
rai nukrito ant 50 Įmonių, | 
kas palietė veik du ir pu-į RYTOJ LAISVĖ NEIŠEIS 
sę milijono Šerų. gruodžio 25 

! dieną, Kaledose, dienraštis 
Belgradas. — Jugoslav!- Laisvė neišeis, nes tą dieną 

jos gyventoju skaičius yra nedirba nei darbininkai, nei 
18,000,000. paštas.
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ŠIŲ METŲ KALĖDOS

Abu autoriai — labai žy
mūs, autoritetingi, plataus 
mosto žmonės. Nuoširdūs, 
pažangūs ir labai gabūs, iš
moningi žmonės. Abu ma
no gerbiami mokslo ir me
no ir pažangos darbuotojai.

Ir gražų, naudingą pa-
darė jiedu darbą. Neleng
vą darbą, dar ir gan ne
lengvą! Šitokią medicinos 
bei dentisterijos istoriją 
p o p u 1 i a riai, suprantamai 
patiekti mūsiškiam viduti- 
ninkui Amerikos lietuviui— 
tai yra keblus darbas. Au
toriam teko išstudijuoti 
plačią medicinos bei den- 

itisterijos literatūrą, para- 
metų žiemos švenčių! šytą daugiausia profesio- 

gausa 
visai

neme-

biblio-

RAMYBĖS, kurią krikščioniškas “mokslas” kiekvie
nomis žiemos šventėmis (kalėdų proga) skelbia, pasau
lyje nebuvo pereitais metais, nėra ir šiandien. Kalbame 
apie pilną ramybę, kuria žmonija sielojasi.

Nežinome, kaip pats “krikščioniškas pasaulis” šių 
metų žiemos šventėmis jausis, bet žinome, kad viena 
krikščioniška šalis dar vis tebeveda karą prieš nekrikš
čionius. Turime galvoje karą Alžyre, kur Francūzijos 
ginkluotos jėgos (apie pusė milijono jų) tebėra karo 
stovyje su alžyriečiais, kovojančiais už savo nepriklau
somybę.

Kai kuriais požvilgiais šių ] 
proga dalykai truputėlį geresni negu pernai šiuo laiku ; nalams, su visa 
buvo. Štai, prasideda tampresni kultūriniai ryšiai tarp mokslinių terminų, 
mūsų šalies, tarp Amerikos, ir tarp Tarybų Sąjungos, neįkandamų žmogui 
Neužilgo žada atvykti pas mus eilė žymių tarybinių | dikui. 
kultūrininkų artistų, o kai kurie amerikiečiai kultūri
ninkai vyks Į Tarybų Sąjungą. Tai vis džiuginantis reiš
kinys, nes kiekvienam aišku, kad, prasidėjus tampres
niems kultūriniams ryšiams tarp Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos bus galima daugiau išsižioti ir apie politinius 
ryšius, apie koegzistenciją.

Tik pasižiūrėkite 
grafijos. Kokius glėbius 
stambių, kruopščiai, speci
fiškai surankiotų, sudėlio
tų knygų teko perstudijuo- 
ti taip daktarui Stanislo-- 

Sakoma, sekamą pavasarį Niujorką aplankys net 103' Vaičiui, taip daktarui Pet- 
tarybiniai šokėjai, nariai garsaus Mosejevo baleto. Jie ! rikai. Kiekviena tokia kny-
čia bus apie tris savaites. Vizituos jie ir Bostoną, 
ii’ Čikagą, ir Detroitą, Philadelphiją, Clevelandą, Los 
Angeles ir gal kitus miestus.

Visa tai gera ir gražu. Visa tai vyksta prieš Vals
tybės departmento norus, sako spauda. Gi Philadelphi- 
jos Filarmonijos orkestras, girdėjome, sekamais metais 
vizituos Tarybų Sąjungos miestus.

Juo bus artimesni tarp mūsų šalies ir Tarybų Sąjun
gos kultūriniai ryšiai, tuo lengviau galėsime atsidusti.

> , I

DEJA, švenčių proga daugeliui darbo žmonių bus 
ir apie kai ką blogą pagalvoti. Spauda vis rašo ir rašo,; 
kad nedarbas plečiasi, kad sekamais metais gali būti ko
kie 6-7 milijonai darbininkų nedarbo lauke. Tai bloga.

Tačiau nusigąsti netenka. Reikia galvoti ir budėti. 
Darbo unijos žada sekamais metais reikalauti, kad -dar
bininkams darbo valandos būtų sutrumpintos ir algos pa
keltos. Jei taip bus, aišku, tai nedarbas nesiplės tiek 
daug. Dirbant trumpesnes valandas, bus daugiau dar
bo; gaunant didesnes algas darbininkai turės daugiau

ga plačiai, smulkmeniškai 
parodo medicininės istori
jos eigą. Ir iš šitų storų 
tomų kiekvienas autorius 
privalėjo išlukštenti, su
rankioti pačią tą esenciją, 
pačią esmę ir ją populia
riai, savitai suglausti krū
von ir patiekti mūsų skai
tytojams. Reikėjo didelio 
pasišventimo, įžva 1 g u m o , 
kruopštaus, nuoširdaus: 
darbo, reikėjo didelių pa
stangų abiem gerbiamiem 
autoriam, abiem geriem sa
vo profesinių dalykų žino
vam ir autoritetam. O jie
du kaip tik ir yra žinovai 
ir autoritetai. Tai tikras 
faktas.

pajamų ir galės išpirkti daugiau produktų.
Taigi nusiminti netenka, o tenka daugiau galvoti 

ir budėti.

Vienas baigėsi, apie kitą kalba

Visa tai lai gerai atsime
na kiekvienas šios vertin
gos knygos skaitytojas. Lai 
jis skaito atsidėjęs ir giliai 
susikaupęs, skaito ir vėl 
perskaito tūlas sunkesnes 

NEW YORKO važiuotės sistemoje dar vis nėra ra
mybės. Tik neseniai baigėsi motormenų streikas, 
pridaręs nemaža nemalonumų tiems, kuriems tenka 
vykti į darbą ir grįžti iš darbo subvėmis.

Dabar jau galvojama apie visuotiną važiuotės dar
bininkų streiką, kuris gali prasidėti su Naujaisiais Me
tais. Darbininkai ir tarnautojai reikalauja pakelti jiems 
algas, o “miesto tėvai” (Transit Authority, kuri valdo 
važiuotės sistemą) nenori jų reikalavimų išklausyti. •

0 klausyti darbininkų reikalavimų reikia, nes, jeigu 
būtų paskelbtas visuotinas streikas važiuotėje, tai mies
tas taptų visiškai suparalyžiuotas.

Mums rodosi, kad važiuotės sistemoje ne visi dar
bininkai gauna tokias algas, kokias turėtų gauti—ne: 
gauna jų ypatingai aukštai pralavinti .darbininkai, sa
kysime, motormenai, kurių darbas ardo nervus ir rei
kalingas didelio budėjimo. , . .

suprasti vietas, idant suge
bėtų gerai sugromulioti 
tirštoką, nelengvą istorinę 
medžiagą ir geriau ją įsi
dėti galvon, įsisąmoninti. 
Dar labiau. Patariu skai
tytojams Įdėmiai perskai
tyti šitą knygą ir paskiau, 
po kurio laiko, ir vėl taipo 
pat įdėmiai ją perskaityti 
ir apsvarstyti, apmąstyti 
antrą kartą, gal net ir tre
čią. Knygą reikia ne taip 
sau lengvai, paviršutiniškai 
perbėgti, bet studijuoti at
sidėjusiai ir kruopščiai, ne-

> lyginant kaip daroma mo- 
| kyklose, besimokant pamo-

PAINIAVOS KANADOJE
KANADOJE dabar vyrauja konservatorių valdžia, 

išrinkta praėjusią vasarą. Bet ji buvo išrinkta ne dau
gumos piliečių, dalyvavusių balsavimuose, balsais. ’

Reikėtų skelbti naujus rinkimus, tačiau, kaip rašo 
kanadiškis Liaudies Balsas, “kuomet bedarbių skaičius 
•nuolatos auga, tai skelbti rinkimus yra visai nepraktiš
ka.*’ Toliau kanadiečių laikraštis daro tokius išvedžioji
mus:

“Opoziciniai šaltiniai teigia, kad apie pavasarį gali 
būti nemažiau 700,000 bedarbių. Kad taip gali būti, tai 
rodo pranešimai apie atleidimus darbininkų iš įmonių, 
kurios pirmiau to nedarydavo ir žiemos metu. Atlei
džiami darbininkai, kurie išdirbo arti 10 metų.

“Antra kliūtimi esanti konstitucija. Istorijoj nebu
vę tokio atsitikimo, kad vyriausybė .skelbtų rinkimus 
neišbuvus metų laiko,, išskyrus tokius atsitikimus, kada 
parlamentas išneša nepasitikėjimą.

“Ottawoje yra manoma, kad konservatai neskelbs 
rinkimų iki ateinančio rudens, jeigu parlamentas neiš
neš nepasitikėjimo arba vyriausybė nebus sumušta bal
suojant kokiu nors klausimu.”

2 pusi. Laisvė (Liberty), Antr., gruodžio (Dec.) 24,_ 1957

kų. Čia, mat, ne kokia 
lengvutė,- lėkštutė pasakai
tė. Čia mokslo faktų daly
kas.

Imkime kiekvieną knygos 
dalį paskirai. Medicinos is
toriją paruošė gydytojas 
Jonas Stanislovaitis, išėjęs 
medicinos mokslus gal pa
čiam pažangiajam Ameri
kos universitete, Cornell. 
Šiam universitetui seniai 
juntu ypatingos pagarbos. 
Čia plačiau, liberaliau dės
tomi mokslo bei meno da
lykai. Profesoriai bei dės
tytojai — aukšto kalibro 
žinovai, su liberaliniais, pa
žangiais polinkiais.

Daktaras S tankio vai ti s-— 
plačios erudicijos žmogus 
ir didelių gabumų ir talen
tų žmogus. Gydymo meną 
ir praktiką .pradeda auto
rius. nurodinėti .nuo. pąt se

niausiųjų amžių, tojex ii“ 
kitoj antikinėj šaly: Egip
te, Asiro-Babilonijoj, Kini-, 
joj, Indijoj, žydų bei heb-i 
rajų bendruomenėje. Kokie 
grubūs, pirmoniški būdavo1 
žilosios 'senovės gydymo bū-, 
dai 1 Daugiausia burtai,1 
prietarai, tikėjimas kokia 
tai dieviška galybe, atitin
kamai su neaukšta kultūros 
ir žinojimo pakopa.

Ir čia pastebimas tūlų sa
vo tautos vadovų įžvalgu
mas ir išmonė. Štai kad ir 
izraelitų patriarchas Mo
zė (Maižiešius). Kaip pui
kiai jis suprato higienos ir 
sveikatingumo esmę. Jo 
žmonės buvo tamsūtėliai.: 
jiems ten neišaiškinsi bent 
kiek moksliškai švaros bei 
higienos principų, ligų ap
sisaugojimo reikalo. ’ Tai 
jis padarė aiškiai ir striu
kai: religiškai prisakė lai
kytis švaros, nes taip pats 
Izraelio viešpats reikalau
ja: “viešpats, jūsų dievas, 
vaikštinėja jūsų tarpe, to
dėl viską turite užlaikyti 
labai švariai,” “košer.” At
matas, šiukšles, mėšlą žy
dai turėjo išnešti ir užkas
ti išlauk stovyklos. Ne- 
spiaudyti bet kur ant že
mės, dažnai praustis ran
kas, maudytis. Visa tai 
griežtai prižiūrėjo rabinai, 
kad religiškai būtų užlaiko
mos sveikatos bei higienos 
taisyklės, apie maisto šva
rumą, kūno, švarumą, ka
rantiną. Limpančiofn ligom 
sergančius laikydavo atski
rai nuo visu kitu bendruo- i v |
menės narių, ligonių rūbus 
sudegindavo, kambarius iš
valydavo. Indus arba su
daužydavo, išmesdavo ,arba| 
gerai išplaudavo.

Ligoms gydyti hebrajai 
turėjo gydytojus, ne rabi
nus. Gydytojai, privalėjo 
šį tą išmanyti apie ligas, 
turėjo < gauti teismo leidi
mą. Gyvenimiškų įstatymų 
knyga Talmudas patvarkė 
ir atlyginimą imti už gy
dymą, tai gydymas būsiąs 
vertingesnis.

Senojoj, amžinoj Ki
nijoje nekoks vyravo su
pratimas apie ligą ir gydy
mą. Pardavinėdavo žoles, 
šakneles, antpilus, piliules 
iš tigro širdies ir briedžio 
ragų, kraujo ligoniams nu
leisdavo.

Indai, bramanai labiau 
rodė medicininės pažangos. 
Tūli gilios .senovės gydyto
jai buvo susirūpinę su ana
tomija, su raupsais (lepra), 
skorb.utu, cukralige, džiova, 
širdies ligomis. Vartodavo 
daugybę žolių, šaknų, uogų. 
Net ir operacijas -darydavo. 
Skausmui mažinti vartoda
vo hašišą — indišką kana-' 
pių viralą (cannabis indi- 
ca), drignės arbatą (hyose- 
yamus niger).

Antikiniai graikai neblo
gai nusiminė apie ligas. 
Tūkstantis metų prieš mū
sų erą — tai net Homero 
laikais—graikai turėjo chi
rurgus, gydė žaizdas. Net 
ir medicinos dievą turėjo 
savo vaizdingoje , mitologi
joj: Asklepios - Eskulapas 
buvęs gydytojas, kurį pats 
vyriausias dievas Dzeusas 
pakėlė paskui ant Olimpo 
kalno į dievų gyvenvietę.

Kiek vėliau, Įlipokrato 
laikais, graikų filosofai aiš
kino, kad pasaulis padary
tas iš ketunių elementų: 
žemės, vandens, oro ir ug
nies. Hipokratas net* skai
tomas medicinos tėvu. Kū
no' skysčius ;(’hunjorus) jis 
nustatė keturis: juoda tul

žis, geltona tulžis, kraujas 
ir glite bei flegma. Šitų hu
morų sutrikimai ir sudary
davę ligas. Ligoms gydyti 
priskirdavo ribotą dietą, 
mažai valgydindavo, vidu
rius valydavo, laisvindavo. 
Ligas stebėdavo, ligūstu- 
mus studijuodavo,, kad tu
rėtų tikrų faktų apie ligos 
■esmę.

Įžymusis graikų filosofas 
Aristotelis ir jo sekėjai 
mokėsi anatomijos, pjaus
tydavo net ir tūlus gyvu
lius, lygindami anatomiją. 
Surado jie nervus, mokė, 
kad kraujas vaikšto gyslė- 
mis, nuo širdies. Stebėjo 
smegenis, jų plėves, vidu
rių judėjimą. Praksagoras 
mokėjo atskirti arterijas 
nuo venų, nusimanė apie 
pulsą. Dar kiti filosofai 
(Demokritas) nusimanė net 
ir apie atomus, kaipo me
džiagos smulkiausiąją, ne- 
bedalomą dalelytę.

Dar vėliau, Aleksandro 
didžiojo laikais, tapo įsteig
ta garsioji Aleksandrijos 
mokykla ir knygynas. La
bai studijuodavo anatomi
ją, pjaustydavo lavonus. 
Susekė daugiau faktų apie 
kraujo apytaką, per kepe
nis ir šiaip po kūną. Opera
cijas darydavo net ant vi
durių (dėl blužnies bei ke
penų voties), išimdavo pūs
lės akmenis, kylą (trūkį) 
taisydavo.

Lotynų laikotarpiu moks

Jonas Kaškaitis

MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo, kovingi keliai

LEONAS EREMINAS
Muzikingų laikų Ereminą,
Tėvynainį, mėgę ją dainos, 
Pagarbiai ir su padėka minim:

Kas tiek muzikos mum dovanos?
Kiek jis muzikos rūbais apvilko

Sutartinių, rinktinių dainų,
Mūs’ teatrą pirmuonišką, pilką!

Jo vaidybą, jo chorus menu.
Mokė chorus, dainavo, vaidino, 

Buvo aktorius jis sugabus,—
Kompozic’jos dainų Eremino

Mums paminklas stebėtinas bus.
Mokė Leonas dar Kriaučių chorą,

Mokė didelį chorą Dainos,—
Pats jis bosą turėjo gan storą: 

Nesukiysk—jis tave išvanos...
Operetėj Kidolius dainavo,

Kancieriūtė Teklytė—greta, 
Tad ir pats Ereminas bosavo:

Estrada sugabiai prirengta.

Mokė chorą ir Pijus Bukšnaitis, 
Operetes lietuvino jis,'—

S. L. A. pirmininkas Strimaitis 
Dažnai buvo balsingas kvieslys.

Sėk retorė—žvitri Jurgelytė—
Darė tvarką lengva jos ranka.,

Prižiūrėjo gudri jos galvytė: 
Pastebėjo—pataisė kai ką...

S.L.A, savaitinę “Tėvynę”
Redagavo, dabino šauniai

V. Račkauskas—jai taką pramynė,— 
Juo sekei ir daug gero manei.

Juozas Sirvydas eks-soc’jalistas .
Redagavo “Vienybę” andai,—

Operetes Bukšnaičio pažįstąs,—
Esą geros—pasklydo gandai.

Operetės Bukšnaičio vertimo—
Gana taiklios skambėjo tada>—

Jas vaidint ir dainuot chorai ima,
Operečių tad buvo mada.

Juozas Sirvydas vedė “Vienybę”
Bent penkiolika metų ilgų,—

Mikolainį finansai sugnybę,—
Gaspadoriūm “V.” būt jau baugu.

Mikolainio, kai man, buvo gaila:
Tokį gerą bičiulį gerbiau,—

Man studento gyvenimą smailų
Kiek palengvino—stūmiaus -toliau...

Redaguoti “Vienybės” atvyko
Juozas Tysliava, vyras .status:

Jis poetas—jo eilės patiko.,
'Ir stebėjau vinklius jo raštus.
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lininkais vis tebebuvo grai
kai. Jie sekė Demokrito 
atomų aiškinimu. Gamino 
enciklopediją, gilinos į ana- 
tctaiiįą, išmoko vartoti raiš
čius, gyslas užrišti laike 
operacijų. Galenas — jau 
apie 190 m. mūsų eros — 
padarė visos medicinos pa
žangos santrauką, nuo Hi
pokrato laikų. Nusimanė 
apie kraujagysles, kad jos 
prasideda nuo širdies ir 
varinėja kraują. Surado, 
kad nervai išeina iš smege
nų ir valdo jutimą ir judė
jimą. Kvėpavimas esąs iš
leidimas nešvaraus. oro ir 
įtraukimas gryno oro..

Užgriuvo juodoji vidur
amžių naktis ir — nustelbė 
visus' mokslo pasiekimus. 
Kad ne arabai, kurie užka
riavo Egiptą ankstyvai
siais viduramžiais, tai būtų 
visiškai išnykę sugraibytie
ji mokslo grūdai. Arabai 
kėlė ir gilino gamtos ir me
dicinos mokslus, o tai plito 
ir į Italiją. Miestai ir kai
mai išsirinkdavo medicini
nius komitetus, o šitie egza
minuodavo gydytojus. Gy
dytojai privalė apžiūrėti ir 
varguomenę. Už tai gau
davo algą ir lengvatas.

Šituos gerumus prašalino 
įsigalėjusi krikš č i o n y b ė. 
Įsigalėjo maldos, relikivjos, 
kančios, tamsybė, prietarai. 
Viduramžių juodoji scho
lastika, su inkvizięįjomis,1 
indulgenci j omis, atla i d a i s 

tęsėsi visą tūkstantį me-< 
tų- • -

Ilgainiui ėmė prasimušti^ 
šviesos pragiedruoliai iš 
svetur. Iš Persijos, iš is- i . 
lamo ir arabų šalių prasi- 
skervė Italijon mokslo švieT 
sa. Didesni miestai steigė 
universitetus. Salerno mies
te universitetas ypač pasi
žymėjo, nors ( dar nebuvo 
galima piaustyti žmogaus 
kūno.

O patys arabai stengėsi 
versti graikų raštus į ara
bų kalbą ir tuo būdu jie 
padėjo išlaikyti antikinės 
kultūros pasiekimus, ap
saugojo nuo viduramžių 
naikinimo. Avicena parašė^ 
medicinos knygą, kur suve^ 
dė krūvon visus iki jo laų. 
ko medicinos pasiekimu Jz 
Ta knyga bent 600 metų bu
vo geriausis medicinos va
dovėlis. Dar ir patys ara
bai pridėjo tokių vaistų, 
kaip sena, mana, kasija, ar
senas, boraksas, alkoholis. 
Pagamino tinktūras, siru
pus, saldainius. Deja, che
mijoje vyravo daugiausia 
alchemikai, kurie varėsi su
rasti gyvasties eliksyrą, 
taipgi stengėsi šviną pa
versti auksu. Astrologija, 
burtai, užkalbinėjimai daugx 
turėjo vietos.

(Bus daugiau)

Atsinaujindamas prenu
meratą pridėk vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai.

KONSTANCIJA MENKELIŪNAITĖ
Menkeliūno vienturtė dukraite—

Jo Kaštutė patapo garsi :
Ji dainavo—-mės klausėm iškaitę,

Įdomiai įsiklausę visi.
Ji sopraną turėjo gan skardų,—

Tai dosni dovana prigimties—
Greitai skambų įgijo ji vardą,

Dar skambiau savo balsą praties?
Mėgom Menkeliūnaitę dainuojant

Ilgesingas jos liaudies dainas,—
Bet pasuko keliu ji aukštuoju:

Staiga pametė gaidas senas...

Ji Italijoj lavina balsą,—
Kai sugrįžo,, sukiusom visi:

Tas kuždėjo, tas žvalgėsi smalsiai,— 
Kaip jos balsą-dabar suprasi?

Iš soprano nūn altu pa vilto,—
Sukrutėjo pripratus ausis:

Ano tembro nebėr tokio tvirto.—
Gal paskiau jį Kastute įgis?

Pasiliekam Kastutei dėkingi: 1 \
Ji mum rodė rankas nepilkas,— J r

Ji drąsi, patvari, ji netingi— 
Tebemiklina balso stygas.

IGNAS KUBILIŪNAS
Kubiliūno garsus baritonas

Metu trisdešimt linksmina mus :
Tai pakils jis, lyg tenoras plonas,

Tai žemyn—tartum bosas stambus.
Igno balsas, it varpas, nugaudžia,

Platus tembras spalvų subtilių !
Tartum raudą ar nuoskaudą graudžią,' 1

Šaižią pajuoką jausti galiu.
Kartais siausmą jaunuolišką juntu,

Barnį rūškaną pono rūstaus, 
Serenadą naktigonių tunto,—

Ir man gailestis širdį suspaus...

Revoliucijos dainos nųgriaudžia!
Kiek ten grožio k kiek jausmo spalvų !

Kokio džiaugsmo sukilusiai liaudžiai!
K uhkul i ngai, šelting«.i guvu ’!

Suvaldyt taip artistiškai balsą—
Viską perjjausti gelmėj širdies—

Ir turėt reiklia-atsargą skalsią—
Ir geriau numanyt, kaip jauties...

Duok man ran'ką, Ignųk Kubiliūnai,
Šaunus dainiau gretų pažangių! J ' 

Bendra padėka tau, brol, tebūna! (
Vėl į tavo koncertą žengiu.
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JUOZAS BALTUŠIS SKAITYTOJŲ BALSAI* PARDUOTOS VASAROS
t (Tąsa)

—Nesėdėk dykas,—vėl sako senis, ne
atsisukdamas ir net neatmerkdamas 
akių.—Verkia duonelė tinginio valgoma.

Drožiu vėl. Tyliai skraido musės tro
boj, nusėsdamos langus, stalą, sienas ir 
šventųjų veidus ant sienų. Musių daug. 
Tikroje stiklinė musėgauda su išrūgom 
net juoduoja nuo sparnuotųjų prigėrė- * 
Hų, o jos vis dar pulkais gula ant cuk
raus po ropine, spurda aukštyn, ir vėl 
pakliūva į išrūgas. Ir kiek jų bepriger- 
tų išrūgose, o vis dar pilna troboj, vi
sose kertėse ii- visuose plyšiuose, žemė
je ir lubose, ant priežydžio ir ant kros

nies' koptūro. Kur brūkštelsi ranka ar 
jpotelsi skuduru, ten ir pakyla'visas jų 

inebesys. Bet senis nejaučia musių įky- 
Vūmo, jį vėl smaugia dūsulys. Griebiasi 
jis už gerklės, ima blaškyti galvą į šalis.

—Eik pašalin, — liepia man, — pa
žiūrėk, bag vėl nerauda akmenėlis?

Trobos pašaly, po galiniu langu, įmū
rytas pamatan rausvas akmuo. Keistas ' 
šitas akmuo. Ima kartais saulėtą dieną

vei, piovei, piovei! Na, ir piovau! Di
delė čia vieta šmaukštelėti skustuvu, kai 
reikia! Nė aiktelėti nebuvo kada. Per
vyniojau paskui virvele, jis ir suaugo 
tarytum toks užgimęs, ir namus išsaugo
jau, ir bobą... Aš jau tada vedęs bu
vau.

Ir staiga linksmai nusijuokė:
—O uriadninkas, che, che, teliaus ko

ja toksai, sėdi už stalo, ūsus papūtęs, 
ir nė velnio neišmano! Dalgį, sakau, 
pusčiau ir perkirtai! smilių. O tas jau ir 
tiki. Ima nuo stalo medinę liniuotę, 
■brūkščioja sulenktais krumpliais briau
nas, lyg dalgę pustydamas: “Da, da, sa
ko, mužik pravdu govorit!” Taip ir pa
leido, che, che, che .. O tu—piovei, pio
vei ! Eisiu, matai, aš jiems ant Kap- 
kazo, atiduosiu carui penkerius metus!

Senis užsikosti. Vėl jį sugriebia du
sulys, vėl žiopčioja jis savo bedantę 
burna ir vėl:

—Nueik gi tu, kad tave galai, pažiū
rėk, bag vėl nerauda akmenėlis?

O pašaly rausvasis akmuo sausutėlis.
ir išrasoja visas. Tada žinok: bus lie
taus. O kitą kartą lauke pila, žliaukia 
lietus, visi pašaliai teška, o akmuo — 
sausutėlis! Ir vėl žinok: tuoj nusigied- 
rins, saulė ims žeme ritinėti.

—Sausas, dėde,—pranešu aš sugrįžęs.
—Tai ko gi smaugia mane, ko troški

na, jeigu ne prieš lietų? — aiškiai su
nerimsta senasis Dirda.

x ^-Aš nežinau, dėde.
-—O ką tu išmanai? Drožk, tau pasa

kyta. Sėdėsi čia dabar rankas ant bam
bos susidėjęs! Alga gi tai eina!

Truputėlį paguli tyliai, kartais tik at
sidūsta gargiančiu balsu. Negera jam, 
nelengva, pradeda trūkti oro, ir jis vėl 
graibo krūtinę, vėl varto.-galvą į šalis.

—Ar gerai pažiūrėjai?-rklausia. — 
Tikrai sausas .akmuo, gal tik pasirodė 
tau?

—Nepasirodė, dėde. Sausas, net ran
ka patekšnojau.

—P«er užpakalį sau patekšnok! — su
pyksta jis. ,— Na, ko sėdi dabar kaip 
svotas koks? Prieik arčiau, na!

J*, I H .» H '

• Prieinu arčiau. Nemirkčiodamas žiū- 
|'i jis į mane savo paraudusiom akim, 
sutrūkčioja .antakiais, rūsčiai klausia:

—Mirsiu, ė?
—Nemirsi, dėde, kas tau davė mirti! 

—meluoju aš, kaip primokė šeimininkė 
išeidama. — Ne tokie miršta... Tavęs, 
dėde, dar geru basliu neužmuši!

Senis aiškiai netiki, bet ir nepyksta. 
Ir net pašviesėja truputį.

—Che, che, che, — sukikena paten
kintas. — Tu jau pasakysi: basliu!

Ir jau visiškai sušvitęs tęsia:
—O kai aš numirsiu, tai tu pasakysi: 

ot buvo senis, ot buvo tai buvo—velnio 
, išdėlis senis! Ar pasakysi, ė?

—Nepasakysiu, dėde.
—Pasakysi, — tvirtina jis, visiškai įsi

tikinęs. — Ir dar geriau pasakytum, jei
gu manęs nebijotum.

Bet čia jį vėl užgula dusulys: smau
gia, purto iki ašarų, iki pridusimo. Senis 
jau užmiršo, ko klausė, žiopčioja bedan
tę burna, gaudo orą ir vis nepagauna, 
kiek jam reikia. Ir to oro nelabai-daug. 
Vidurdienis, troba įšilo lyg duonkepė 
krosnis, net musės liovėsi skraidę, sėdi 
nukeipusios palubiais. Visoj gatvėj tylu 
lyg pašluota, niekur niekas nė eirkšt. 
Atrodo, kad mes tik vieni du su seniu 
visam kaime, o daugiau nieko gyvo ir 
nėra. Tik; kartais kažkur pakluonėse lyg 
ir žvangteli dalgis, lyg ir ištaria žodį 
Žmogus.

Senis šiaip taip Msikvokšeia, ir aš, bi- 
įjpdamas naujų jo klausimų, imu kalbinti 
:e^mį pats.:

—-Dede, o tau labai skaudėjo, kai pie
nei pirštą?

Jis ilgai nesupranta, ko aš noriu iš jo, 
stengiasi kažką prisiminti, pagaliau pra
šneka-:

—Sužiūrėsi to skaudėjimo... ’O jeigu 
„ reikia?

—Bet kaipgi tu pats, -dėde? Savo 
pirštą.!

—Tai gal svetimą turėjau plauti?—vėl ’ 
supyksta jis.—Kaip, kaip... -O .ant Kap- 
kazo eiti tai geriau? O namus, jauną 
bobą pamesti penkeriems metams tai ge
riau? .štai tau ar ‘kaip, kaip”!

( Bekalbėdamas senis vis. labiau niršo, 
ižmiršo net dusulį.

g —Ir ko lendat dabar visi į akis: pio- 
* X • - ; J ■ ■ . ' 1 1 J ......

3 pusi. Laisvė (Liberty) Antra., gruodžio (

Ir visi kiti akmenys sausi, pamatuose ir 
ant kiemo. Niekas nenori verkt. Saulė 
tik šutina, duoda, net akyse darosi mar
ga. Gatvė vis tuščia, dar tuštesnė, ne
gu buvo. Jokio garso nei čia, nei pa
kluonėse. Kad nors šuo koks pasiutęs 
užlėktų arba jau tas senis greičiau nu
sigaluotų !

Taip praeina savaitė. Praeina kita. 
Žmonės subraškino šieną į daržines, ir 
visas kaimas dabar sukvipo aitriu sau
sos žolės kvapu. Soduose sirpo vyšnios, 
tvinko obuoliai ir kriaušės. Artėjo ru- 
giapiutė, ir kaimas gulėjo tylus, lyg ža
dą praradęs žmogus, tiktai jo kupra 
smilko spragiomis juodžemio dulkėmis. 
Praskambėdavo dainomis tik sekmadie
nių-popiečiais ir tai tik iki pavakarių. 
Žmonės skubėjo ilsėti, jų laukė ilga ir 
suriki darbų savaitė.

Ir štai vieną rytą saulė patekėjo kaž
kokia šviesesnė, linksmesnė negu visada. 
Gaili rasa gulė medžius ir žolę. Viskas 
žadėjo puikią giedrą, ir todėl visi dar su 
rasa išskubėjo į laukus, kur mariomis 
liūliavo balti rugiai. Likom -mes vėl su 
seniu. Jau neberaginamas išėjau patik
rinti akmens. Šis išrasojo visas, net pa
tamsėjo nuo drėgmės. Nubėgau praneš
ti linksmą žinią seniui, o tas guli jau 
visiškai nusikabaldavęs, rankų kojų ne- 
bejudina, tik įrėmė akis į lubas. Bet ir 
tos jo akys kažkokios,, pabalškusios, ne
bematančios nieko. Net nemirkčioja se
nis.

—Grabnyčia kur? — ištarė sunkiai.— 
•Grabnyčią...

Geltono vaško žvakė gulėjo čia pat, 
ant prielovinio langelio. Buvo čia ir 
degtukai, ir švęsto vandens molinėlis. Ir 
buvo man namiškių prisakyta:

—Jeigu,, neduok dieve, kas nors, uždėk 
žvakę ir bėk mūsų pašaukti!

—Viskas .yra, dėde. Ar tau paduot?— 
paklausiau senį.

—Ir salyklas liko nepadiegtas,—deja
vo senis, užuot atsakęs man. —1 Suva
žiuos žmonės į mano pakasynas, o ką 
atkiši? Ką, tu jiems atpilsi? Ir kiek 
kartų sakiau Kazimierui: pamerk salyk
lą, nebūk glušas, negi žinai, kada die
vas pašauks seną žmogų... Grabą štai 
parsivežiau, pats nusipirkęs, o salyklo 
nėr.. Štai ir mirk dabar kad gudrus!

’—■Dėde, o kam tau grabnyčią?! — 
ėmiau linksminti senį. — Ne tokie mirš
ta... Tavęs, dėde, dar geru basliu__

—Durnius! — iškošė senis dusdamas.
Pasigalavo kurį laiką ir paliepė:'
—Padėk grabnyčią man po ranką ir 

eik sau... Aš pasimelsti noriu... vie
nas pasimelsti!

O lauke .oras mainėsi. Saulė lyg ap- 
simūsojo, lindo už rausvų, kiaurai per
matomų miglų ir jau nebe šutino, o de
ginte degino. Iš pašalų išvirto vištos, 
įnirtingai kuitėsi dulkėse, kvokšėdamos 
beveik žmogaus balsu. Rudis nulindo 
giliai į būdą, susirietė kampe ir lakavo 
,tenai liežuviu.. Pažemiu šaudė kregž
dės, o aukštai skrido miško link nera
mios varnos. Skrido tylėdamos. Viskas 
rodė lietų, o gal ir audrą.

—Piemenio-ok!—staiga išgirdau silp
ną senio balsą.

Ilgas, prakaulus gulėjo jis užmerkęs 
akis, visas pasipylęs tirštu prakaitu.

—Uždek grabnyčią... .dievas šaukia ma
ne..
..... ............ . (Bus daugiau) 
c.) 24, 1957

Laisvės vajus Ir biznieriai

Praėjusio birželio mėn. bal- 
timoriečių surengtame pikni
ke dienraščio Laisvės naudai 
man teko susitikti viena mano 
bičiuli biznierių, kuris buvo 
atvykęs net iš kietosios ang
lies apylinkės. Man su juom 
besikalbant apie Laisvės va
jų, jo sunkumus ir nedatek- 
lius, kad palaikius laikraštį ir 
toliau dienraščiu, 'mano bičiu
lis pareiškė, kad dabartiniais 
laikais sunkumas gavimo dau
giau aukų palaikymui laikraš
čio, .kad jis ir toliau eitų dien
raščiu, atsiliepia iš mūsų pa
čių kaltės, dėl mūsų netobu
los galvosenos, arba net kvai
lumo tolimoje praeityje. O 
dabar mes • turim skaudžiai 
nukentėti, už padarytas klai
das. šiuo laiku daugelis laik
raščio skaitytojų gyvena iš 
kuklios socialės pensijos, o 
pragyvenimo reikmenų kainos 
vis kyla ir kyla aukštyn. Tad 
čia ir pasidaro problema gau
ti stambesnių aukų, neatsi
žvelgiant i jų nuoširdų dosnu
mą prąeitye, kuomet šiandie
niniai pensijonieriai tebedirb
davo fabrikuose ir kitokiose 
įmonėse.

Toliau mano bičiulis pridū
rė :

Jeigu mes prieš 30 ar dau
giau metų būtumėm kibę į 
biznius, tad šiandien dienraš
čio bendrovei nereikėtų dejuo
ti, iš kur gauti laikraščiui me
džiaginės paramos.

Jis manąs, kad biznieriai 
galėtų suaukoti didelį kiekį 
pinigų dienraščio fondui, jei
gu mes šiandien turėtume 
daugelį pažangių biznierių.

Toliau bediskusuojant, ma
im bičiulis kaltino praeities 
pažangiuosius mūsų vadus. Jis 
sakė, kad seniau beveik visi 
Socialistų sąjungos vadai ir 
.laikraščiai buvo griežtai nu
sistatę netik prieš stambųjį 
pasaulinį kapitalą, bet ir pries 
smulkiąją buržuaziją (biznie
rius). Todėl iš tuolaikinės So
cialistų sąjungos, narių retai 
kuris išdrįso užsidėti sau kokį 
biznį, baugindami esi, kad 
juos neapšauktų buržujais, 
darbininkų klasės išdavikais! 
C šiais laikais, kurie turi nuo 
seniau kokius nors biznius, jie 
daug geriau gyvena už gau
nančius senatvės pensijas. Nes 
būnant biznyje vis gaunama 
pajamų kasdieną. Gi daugu
ma pensijonierių kur nors su
sirinkę kazyriuoja, rūkydami 

i cigaretes ir laukia sau galo, 
| mažai begalvodami apie pa- 
| žangios spaudos palaikymą.

Aš savo bičiuliui pastebė
jau, kad tais laikais, apie ku
riuos jis kalbėjo, daugumui iš 
mūs buvo negalima užsidėti 
biznius, nes dauguma buvome 
mažamoksliais, o pradedant 
biznį labai reikalinga mokėti 
anglišką kalbą, raštą, o la
biausia aritmetiką. Mes tuo
met buvome ką tik. atvykę iš 
Lietuvos i šia šąli tamsiausiais 
laikais, pabaigoje devyniolik
tojo ir pradžioje dvidešimtojo 
šimtmečių. Mes buvom užgi
mę ir užaugę laike draudimo 
lietuvių spaudos, carizmo re
akcijos laikais. Tačiau dar 
šiuo laiku kai kada besikal
bant su šioje šalyje gimusiais 
ir užaugusiais lietuviais daž
nai tenka išgirsti pašaipas, 
kodėl mes, senoji karta, esam 
tokie nemokšos. Ir daugeliui 
>iš jų aiškink, kiek gali, o jie 
tik galvas pakraipo į šalis ir 
vis nesuprantą, kad mes bu
vom auginti nuo mažens žiau
riose reakcijos aplinkybėse.

Aš. negaliu apčiuopiamai 
spręsti apie biznierių dosnu
mą ir jų išgalę aukoti dien
raščiui. Tačiau gerai atsime- 
riu tuos laikus, Lai mūsų ora
toriai - kalbėtojai, ypač velio
nis F. J. Bągočus, buvęs socia- 
llistas ir “karštas revoliucio
nierius“ savo prakalbose ug
ningais žodžiais svilino ne tik 
skapitalizmą, bet ir biznierius. 
Dėl 'šio priekaišto mano bičiu
lis piknike. kalbėjo tiesą.

Po Bagočiaus savo karšto
mis prakalbomis šėke Jukelis, 

Geležėlė, Perkūnas. O vėliau 
atvyko į šią šalį iš Sibiro žur- 
naistas ir prakalbininkas L. 
Prūseika, kuriam buvo su
ruošti keturi maršrutai visose 
didesnėse LSS kuopose. Kiek 
pamenu, tai Prūseika mažai 
tepalietę smulkiąją biržuazi- 
ją. Jis tik daugiausiai savo 
ugningais žodžiais tarkavo 
Rusijos carizmo despotizmą, 
pasaulinį imperial! z m ą, ir 
stambųjį kapitalą. Tais lai
kais daugelis iš mūs, būdami 
storažieviais, išsižioję, klausė
mės prakalbų. Ir įsisavinom į 
savo širdis ir mintis daugelį 
naudingų apšvietos žodžių, 
kurie neišnyko iki šių laikų. 
Daugeliui iš mūsų, prisiklau
sius revoliucioniškų prakalbų, 
užsidegdavo jaunos širdys 
prieš darbo žmonių; išnaudoto
jus ir karo ruošėjus. Išeidami 
į miestą pasivaikščioti, arba į 
kokius parengimus, visuomet 
su pasididžiavimu nešiojomės 
kišenėse įsikišę pažangiuosius 
laikraščius, o kaslink biznių 
įsigijimo mums nei mint’s į 
galvą neateidavo.

Bet kas kita buvo su tauti
ninkais. Tautininkai, kaip tuo 
met buvo, taip ir šiandien te
bėra dideliais stambiojo ka
pitalo ir smulkiosios pramonės 
lėmėjais.. Jie ir tuomet varė 
didelę agitaciją, žodžiu ir raš
tu ragindavo savo tautiečius 
įsigyti biznius, o kitus., kam 
ko reikia nusipirkti, visuomet 
agitavo eiti “savas pas savą“.

Kad tautininkai .seniau tu
rėjo ir dabar tebeturi dau
giau pasiturinčių biznieriųp 
Jai tiesa. Nes ne vieni tauti
ninkai bet ir socialdemokra
tai labiau įtikėję į dolerius, 
negu katalikai į dievą! Jie 
visi kiek išgalėdami remia se
nąją kapitalistinę sistemą, o 
naująją socialistinę santvarką 
visaip išjuokia ir prieš; ją ko
voja. Gi mūsų pažangioji vi
suomenė, nors tokioje sant
varkoje gyvendarpa, nebegali 
be pinigų gyventi, tačiau prie 
pinigų ne tiek daug prisirišu
si. Ir juos taip ne domi nuo j a 
aukso dievaitis kaip kad tauti
ninkus ir socialdemokratus.

Pregresas

Laiškas iš Sibiro
Brooklynietis Juozas Alek

synas gavo laišką nuo savo 
sesers, kuri su savo vyru Jur
giu Sinicku gyveno Sibire. Jie 
buvo po karo išvežti Sibiran. 
Už kiek laiko jos vyras grįžo 
Lietuvon, ten pagyveno 6 mė
nesius ir vėl grįžo į Sibirą. J. 
Aleksyno sesuo Eva Sinickie- 
nė dabar rašo:

Mes kol kas esame gyvi ir 
sveiki, ko ir jums broli ir bro
liene ir jūs visai šeimai linki
me viso gero jūsų gyvenime. 
Apturėjom nuo jūs laišką, už 
kurį širdingai dėkavojam, kad 
jūs mums parašot su daugeliu 
naujienų.

Mes čia esame 4 šeimos, aš 
su vyru Jurgiu. Juozukas ir 
Albinukė; Onutė su Sigituku 
savo gimtame krašte. Aš pir
miau dirbau, o jau dabar 2 
metai, kai nedirbu. Albinukė 
dirba lentpjūvėje prie kreizo, 
pjausto apvalainu piūklu len
tas ir kitą medžiagą, ir aš dir
bau taip pat lentpjūvėje, prie 
statybos, taip pat ir Juozukas 
tą patį darbą dirbo lentpjūvė
je; o jau dabartės šitą pavasa

i i MATTHEW A; 
jį BUYIS !

■ (BUYAUSKAS) .j
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rį iš lentpjūvės mano vyras su 
Juozuku išėjo į kaimus dirb
ti, tai čionai biskį daugiau už
dirba. Dirba prie statybos, 
tai jau !mes nuo Jurginių ma
nėm vykti į savo kraštą, bet 
kad dar aplinkybės nelabai 
leido, tai dar per vasarą pa
dirbo s u Juozuku, k a d 
parvykus būtų ant pradžios 
gyvenimo kokis skatikas, kad 
nereiktų prašyti ir lįsti žmo
nėms į akis, čia jie užsiėmę 
tokį pastatą pastatyti, tai dar 
truks ne mažiau kaip 2 mėne
siai laiko. Kai jie jį pabaigs, 
tada vyksime į savo 
gimtą kraštą pas savus. Tai 
jau manom Kalėdas leisti sa
vo gimtame krašte.

Šį tą parašysiu apie šį kraš
tą. Gamta yra tokia: yra ne
maža kalnų, yra dirbamų, ir 
yra akmeninių kalnų, žemę 
dirba traktoriais - mašinom 
ir žemės juodžemis ant vir
šaus, o apačioje molis. Tai že
mės, vienu žodžiu, neblogos, 
geresnės kaip pas mus Lietu
voje. Tręšti nereikia niekad. 
Javai labai puikiai auga — 
kviečiai, avižos Ir bulves, 
abelnai viskas gerai auga. O 
kiti kalnai, kur dar aukštes
ni, tai apaugę beržais. Tai la
bai puikūs vaizdai pasižiūrint.

Šaltumo žiemą būva iki 4U 

W ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI
Lai jūsų kojinės būna pakankamai didelės

& Įdėjimui viso to. ko jūs pageidaujate. ®

i Allgauer’s Restaurant $
7200 No. Lincoln Ave., Chicago, Ill. ft

S Juniper 8-8600
W ^FAMOUS FOR SEA FOODS”

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

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

«
Amerikos Demokratijos Steigėjai

Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

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

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00. x

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

. ŠLIUPTARNIA1
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margeris. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

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

i TIK $1.00. »

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 

1 šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.

' KAINA $5.50.

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

1. šalčio, bot oras sausas. Že
mė įšąlą iki 2 metrų, sniego 
būna nedaug, iki 30 centimet
rų. žiemą nešiojant apsiavę su 
veltiniais.

čia yra taip pat uogų 
aviečių, serbentų ir kitų. Yra 
ir ’grybų. Paukščių yra ir to
kių, kaip mūs krašte. Yra 
žvirblių, karvelių, ir gegutė 
kukuoja pavasarį. Bičių taip 
pat laiko čionai ir jos tokios 
kaip pas mus bitės. Yra ir žu
vų, bet mes jų negandom. Yra 
karvių ir arklių, kiaulių ir 
avių. Paukščių yra visokių na
minių, taip kaip pas mus. ,

Vasaros nelabai perdaug 
karštos būva — iki 3.0 laips. 
Šilumos.

Mes gyvulių jokių nelai
kom, viską perkam iš krautu
vės arba ant rinkos. Gyvenam 
iš pinigo. Būnam valdiškam 
kambaryje ir mokam kas mė
nuo už tą kambarį pinigais.

Klausėt, broli, apie apsiren
gimus žiemą. Tai kol kas tu
rime ir jokios pagelbos čionai 
nereikalaujam, nes jau, kaip 
minavojau, manom parvykti 
Lietuvon. Kai parvyksime, tai 
tada parašysiu daugiau ir pa
prašysiu tavęs, broli, jeigu ko 
trūks.

i Eva Sinickienč



Waterbury, Conn.
Susirūpinūsai narių grupei 

dabar skaudus smūgis

Hartford, Conn ! Bayonne, N. J

Keleivyj tilpo korespon
dencija apie klubo narių 
grupę. Parinko tinkamus 
kandidatus, gerus lietuvius, 
šios šalies, piliečius, sąžinin
gus žmones, kuriuos reko-' 
mendavo jums, mieli nariai, i 
per įvyksiantį metinį klubo i 
narių susirinkimą išrinkti į i 
klubo valdybą. Kadangi ii-' 
gametis ir dabartinis klubo i 
pirmininkas Tomas Matas | 
kandidatuoti nesutinka, tai: 
buvo siūlomi Antanas. Dzi-1 
mitas pirmininku, Robertas Į 
Popikas vice pirmininku,: 
Jokūbas Treč’okas iždinin-i 
ku, Kazys Urbšaitis finan- i 
su raštininku, Jonas Davi-; 
cikas nutarimu raštininku.!

Sandaroj taipgi tilno tas! 
sąrašas, tiktai kita tema— 
tikra fašistinė agitacija. 
Nors jie manė, kad tokia 
negraži agitacija, kokia til
po Sandaroj, daug pagelbės 
išrinkti jų statomus kandi
datus, bet išėjo visai atbu
lai — nė vienas jų nebuvo 
išrinktas į klubo valdybą. 

Neapsiėmus daugiau kan
didatų, buvo pirmininku T. 
Matas ir iždininku V. Ja
kubonis. Išrinkti visai nau
ji, abu jaunuoliai, ameri- 
koj gimę-augę lietuviai, o 
kiti visi išrinkti pirmiau 
buvusieji valdyboj.

Atrodo, kad klubo nariai 
nereikalauja agitacijos, už 
ka balsuoti. Didelė nariu 
dauguma visai kitaip mano 
ir klubo reikalus sprendžia.

—Hey, kur eisim Naujų 
Metu vakarą?

—Nežinau. — atsakiau.
—Eikim į 157 Hunger

ford St. sali ūkę. O, boy, ko
kia ten bus vakarienė! Broi- 
lerių, dešrų ir visokių pri- 
dėčkų!

Kai apie tai išgirdau, tai 
pradėjo net seilės 
i. Valgysim, gersim

ir šoksim! r J. S.

: man

du parę gduodžio 18 <1. Pare 
buvo rengiama choro nariams

choroKaip žinia, prie šio 
gali prigulėti ir tie, kurie uo
dai n u o j a, — g a r b ė s na
riai, pasimokėdami metams 
tik $1.20, už raktą 25 c. Va-

li būti 
i i a is.

board direklo-

Choro metinis susirinkimas

pamirškite i susirinkimą atei
ti, tie, kurie dar nepriklauso
te. prisirašykite.

LDS 79 kuopos metinis susi
rinkimas įvyks 1958 m. sausio 
2 d. Visi nariai privalo daly
vauti. Rinksime naują kuopos

mirškite dienos; sausio 2

Literatūros 
kuopos metinis 
Įvyks 1958 metu

Draugijos 
susirinki 

sausio 13

68
mas

Gruod/.io 10 d. tapo palai 
dota Bronislava čepinskieyc, 
65 m. amžiaus. Velionė paliko 
nuliūdime vieną sūnų. tris 

>r penkis anūkus. 
Jos vyras mirė 1953 m., tad 
ji buvo našlė.

Atvažiavo i šią .šalį 1913 m. 
h- Lietuvos priėjo iš Veisiejų

.Valančiūtė 
Buvo

> is, sena
i ė m ė.j a,

laisvę pažiūrų mole- 
Laisvės skaitytoja ir 

taipgi priklausė prie

Čia reikia pagirt .jos sūnų ir 
dukteris, kad išpildė motinos 
prašymą, palaidojo laisvai, be 
bažnytinių ceremonijų. Fsa^t 
darbo dienai, antradienis,taip-

monių palydi

ni icla drauge,

Palyde jęs

. Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ii jiems patinka.

taipgi turėsimi? išrinkti naują 
kuopos valdybą. Narių kuopa 
turi \’irš 50. Jeigu visi daly
vautų susirinkimuose, k i e k 
daug gerų darbų būtų galima 
atlikti. Su naujais metais ret- 

apsiloidimą ir pra
dėti daugiau veikti.

Korespondentas A. K.

mesti

Sezono Komplimentai
Mūsų Draugams ir Depozitoriams

1082 Main St., Leicester, Mass.

December dividend at the rate of 3*j% per Annum

Dar apie Arlene 
Thompson mirti

Kada policija suareštavo 
jos “mylimąjį” Aramą TIov-

Paskutine šin metu sueiga 
bus i linksmiausia

SERGA
i 
M

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI
Mūsų Draugams ir Nariams

Danielson Federal Saving & Loan
DANIELSON, CONN.

Vėliausi dividendai B1/. % per metus.

Švenčių Linkėjimai Visiems! 
Nustebinkite su gražiu Elgin 
laikrodžiu ar bi kokiais žem
čiūgais. Pirkite nuo pasitikimo 
auksoriaus.

C. H. LOHMAN
Jewelers

15-24 122nd Street, 
College Pt., N. Y. FL. 3-0010

g VENDOME PASTRIES
g Padarome geriausius tortus, 
g sausainius vestuvėms, parems 
te ir tt. Kainos prieinamos.
S 69-72 188th Street 
K Fresh Meadows, L. 1.
ft RE. 9- 9566.'

8

M

38^5855 38^^58^ 58^
K Kalėdų ir Naujų Metų 
ft Sveikinimai »
g . MARTELES S
g Wine & Liquor Co., Inc. y> 
gGeriausi likeriai už žemas kainas. $ 
tg Ateikite—sutaupysite. -A
5 28 W. 23rd St., N. Y. C. ft
H LO. 5-3570—LO. .5-3571. ft

S Sezono Sveikinimai Nuo $ 
J CLARKE’S B
S AUTO REPAIR SERVICE g 
$ Pertaisome autos. Kainos pri- B 
S einamos. Nereikia uždėti mo- ft 
« kesčio, mokėkite vėliau. ft
« 2864 Park Ave., New York City * 
R WY. 3-0268. »

KILNOJAMOJI PARODA
Iš TSRS Revoliucijos mu

ziejaus gauta serija foto- 
dokumentų ir nuotraukų, 
pasakojančių apie 1917 m. 
Spalio įvykius Petrograde 
ir Maskvoje. Keliose nuo
traukose — V. I. Leninas, 
kalbantis mitinguose ir su
sirinkimuose, ir darbo žmo
nių demonstracijų vaizdai.

Atsiųsta medžiaga drau
ge su fotodokumentais apie 
revoliucinį judėjimą Lietu
voje 1917 metais sudarys 
kelias ekspozicijas. Suda
ryta iš jų kilnojamoji pa
roda bus demonstruojama 
Vilniaus įmonėse ir įstai
gose.

Sezono Sveikinimai Visiems
B KENMARE | 
į AUTO BODY WORKS B

Prieinamai, patikimas visas au-B 
^Įto darbas. Atvažiuokite veltui pa-$ 
tgsitarti. Darbas garantuotas. Kai-fc 
anos žemos. ę?
K (Tarp Mulberry ir Mott Sts.) si 
$69 Kenmare St., N.V.C. WA. 5-3395

nanianą, 22 metų, ženotą vy- 
'ių, surado Arlenės kūną, tai 
jis papasakojo ir apie mirtį. 
Arlenė 17-kos motų, bet svei
kai užaugus mergina, ilgoką 
laiką su juomi draugavo ir 
“mylėjosi”. Pagaliau ji jam 
pasisakė, kad jau pastojo 
į ėščia.

Susitarė ilgai nelaukti, vai
siu pašalinti. Hovnanianas ne
prastas “specialistas” tokiais 
reikalais. Jis susisiekė su Nak
tinių Klubų patarnautoja (hat 
check prižiūrove) Mrs. Vella- 
uo, kuri pažadėjo, už $300 pa
daryti aborciją.. Mergina turė
jo $200 banke, Kalėdų tau
pomis, taipgi turėjus dar Š85 
pinigais. Na, jie sudarė reika
lingą sumą. Pasamdė Benja
min viešbutyje, F r a n k 1 i n 

kambarį . už $20 
Veil an o ir Arlene 

Hovnanianą ir jo 
paprašė iš kamba-

HM HM HM HM HM HM HM 5853 HM 3853 5853 *
ft

«”

ft

Scnuosius metus baigsime ir 
naujų sulauksime antradie
nio vakare, gruodžio 31, Li
berty Auditorijoje, Richmond 
Hill, N. Y. Iš plačios New
Yorko apylinkės susirinks se
nimas
vakarą praleisti.

Aidiečiai jau pradėjo Nau
jiems Metams pasitikti daly
vius registruoti. Pasimokejęs 
.$2.50 gauna vietą prie bend
ro aidiečių stalo, prie kurio 
ne tik bus vaišių, o ir gražių 
dainelių.

Šią sueigą rengia Lietuvių 
Kultūrinis Centras bendrai su 
Aido Choru. Visas vaišes pa
ruoš aidiečiai, valgius gamins 
patyrusios aidietės gaspadi- 
nės.

ir jaunimas 1 linksmai

Kiek bus kitų grupių stalų, 
dar nežinome.

Kalvaičiai 
“vaiskų’’ is

Tik žinome, 
sumobilizuos 
plačios apy- 
taipgi bus

savo 
linkės. Pas juos 
smagu.

Ši. sueiga, suprantama, bus 
paskutinė Šiais metais pramo
ga ir Įvyks paskutinėje šių 
metų dienoje. ’ •

Per visus šiuos metus' turė
jome daug sueigų: koncertų, 
banketų, pasilinksminimo va
karų ir kitokio pobūdžio pra
mogų. Dabar šiuos metus už
baigsime linksmiausia sueiga: 
vaišinsimės, dainuosime, šok
sime prie Kazakevičiaus or
kestro, o sulaukę naujų metų 
vieni kitiems palinkėsime nau
dingiausia juos praleisti.

Rep.
• J

KENNY’S j
Ateikite ir pamatykite, kodėl $ 
turime šimtus pasitenkinusią į 
koslumerių. Specialistai t;i 
me autos. Kainos žemos.

400 E. 90th St., N. Y. C.
T R. 6-7028. n

53^ 58^58^5853^5:

Sezono Sveikinimai

m- Nuo Jft
|wHITE EAGLE MARKEI^

628 — 5th Av<>nit<‘ id
4 110—51h Avenue -J

G65 Manhiitl'an Avenue -A

Visi Brooklyne.

SO. 8-7347. B

MHMHMHMHMHMSMHMSM5MHMHM5MH

Season's Greetings
To Our 

Lithuanian 'Friends & 
Depositors

NORTH SHORE
FEDERAL SAVINGS 

LOAN ASSOC.
304 Richmond Ave.

Port Richmond, S. I.

s

Sezono Sveikinimai
Nuo

KNEERS

Vestuvių Specialistai 
Patarnaujame Vestuvėse' 

ir Banketuose

I
Lai Naujieji Metai Suteikia JumsŠ 

Daug Laimės! m
RALPH ClOFFARi |Cleaner & Dyer U

Kainos žemos Prilaikykite a

savo drabužius švariai.
3559 E. Tremont Ave., Bronx, N,Y. 4 

TA. 9-8994. §

S Švenčių Sveikinimai Visiems
K Lai jūsų visi pageidavimai ft 
g išsipildo. »
gREMIS MONUMENTS CO.| 

69-31 Metropolitan Ave. ft 
g Middle Village 79, N. V. g 
g (Authorized Rock of Ages Dealer) g

HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM XM 58 
£ Sezono Sveikinimai Visiems 
lį Nuo
S JOSEPH ZBIGNIEW 

JABLONSKI
B Advokatas ..
ft276—5th Ave., N.Y.C. Prie 30th St. g 
ft OR. 9-4737. ft

Nuo 75-700 žmonių 
32-08 Broadway, Astoria.

RA. 8-9007. i

SN

ir ten Mrs. 
j-asiliko, o 
“prietelių” 
i io.

Už 39 minučių Mrs. Vella- 
no pašaukė vyrus i vidų ir jie 
iado Arlene .jau negyvą (trr 
būti jai uždavė užmigdymo 
vaistų tiek, kad ji jau ir neat- 
gijo). Jie subruzdo spręsti, 
Ras veikti, ir ūmai susimetė. 
Aprengė Arlcnę, paėmė vie
nas už vienos rankos, kitas 
už kitos, kaip girtą, keltuvu 
nusileido ir taip susikabinę iš
ėjo lauko pusėn.

Lauke jie merginos kūną 
įdėjo i Hovnaniano automobi
li. Jis pareikalavo nuo Mrs. 
Vellano $150 atgal, kurie bu
vo duota rankpinigių, nes ji 
operaciją “netinkamai atliko’’. 
Gavęs pinigus atgal, jis per 
24 valandas merginos kūną 
laikė savo automobiliyje, o vė
liau užkasė netoli Jamaica 
arklių lenktynių daržo. Da
bar areštuota ir Mrs. Vellano.

šitokią šaltakraujišką isto
riją jie papasakojo policijai.

Merginos motina yra atsi
skyrusi nuo savo vyro. Ji tu
rėjo Arlenę ir dar sūnų, bet 
tas mirė tarnaudamas Ameri
kos ginkluotose jėgose.

Policija nušovė plėšiką
Labai išgąsdino žmones, ka

da didžiausio susikimšimo lai
ku, prieš šeštą valandą vaka- 

5th 
viįo-

miesto centre, ant

j *un

ro
Avė. ir 47th St., policija 
si vyriški šaudydama.,

Pirm to buvo atlikta 
apiplėšimai. Bet ši kartą
nepavyko avalynės krautuvė
je, kur laike jo “užsakymų” 
avalynės buvo jis nužiūrėtas 
ir duota policijai žinia. Jis bė- 
go slapstydamasis tarpe durų 
ir žmonių. Bet krito nuo poli
cininko kulkų.

Vyras jaunas, apie 20 me
tų, virš šešių pėdų. Kas jis — 
nežino, nes kišenėje pas ji 
rasta apie penkiolika jo as
mens lindynių ir kiekvienas 

is.i kitokį

5855 58^^58^58^?

Sezono Sveikinimai Visiems

g RICKEY’S CATERING 
| SERVICE

Mr. R. Chryanowskl 
tg 1047 Manhattan Avenue 
B Brooklyn, N. Y.

Tinkamas ir Mandagus 
s • Patarnavimas 
M Mr. R. Chryanowski sveikina 

sezono šventėmis visus lietuvius.
§ EVergreetn 3- 3984.

HM HM HMK
g BOBBIE’S
g RENTAL SERVICE
g Linksmų Kalėdų ir 

Laimingų Naujų Metų"
GadillaoLhnousines

gį Išnuomojame aulos visiems 
Valandoms, dienoms, 
menesiams.

Uniformuoti Šaufcriai
Foundation 8-2637.

641 St. Nicholas Ave. 
New York Ci tv

Skalamr..
Kvailėms,

^5855 5855 38^ 5853 53533353 58533853 38^ 58^5853 58535!
B Švenčių Sveikinimai Visiems B 
| STEINWAY BRAUHALL | 
g Atsiveskite šeimą. Geri valgiai « 

kasdien. Naminė atmosfera. »
B 28-26 Steinway St., Astoria. B 
ft S. Reiter, sav. — RA. 8-9780. g 
$hm 58sa jasssssassawa jnjx sws hm jo

rei-

HM 585558^ 58^5893

Sezono Sveikinimai
' Nuo

EQUITABLE
SAVINGS & LOAN ASSOC.

Sveikiname visus savo lietuviškus SA 
draugus ir kostumerius. g

Teikiame pinigų modernizuotai, g
12 Willoughby St., Brooklyn. B 

Tel. UL. 2-8000. 3

Pažinkime savo miestą 
New Y orka

Tūkstančiai palaidota ir nei 
ašara nenukritusi

Ar žinote, kad New Yorko 
miestas turi kapus, kur jau 
daug tūkstančių žmonių palai
dota, bet laike laidotuvių nei 
ašara niekam nenukrito?

Jus prisiminsite, kad mūsų 
miesto spauda dažnai prane
ša, kad ton ir ten surastas ne
gyvas žmogus, bet nežino, kas 
jis yra. Tokiame atsitikime 
būna paskelbta ir jo “metri
kai”: kokios spalvos jis yra,

Verute Bunkienė po 
operacijos sveiksta

Pereitą penktadieni kalbė
jausi su Vera Bunkiene, kuri 
randasi Yonkers Professional 
Hospital, po operacijos. Veru
tė aiškino, kad operoeija buvo 
gana skaudi, ir jaučiasi silp
na, negali valgyti, ją slaugės 
maitina arbata. Kol kas nega
li turėti lankytojų. Aišku, kai 
ligonė day jaučiasi silpna po 
operacijos, tai prižiūrėtojau 
pataria, kad bandytų kuo ra
miausiai užsilaikyti iki sustipk 
rėš. Kol- kas jos vienas lank? ) 
to jas yra jos vyras Valis. z

Ilgai negalėjome kalbėtis, 
nes girdėt (per telefoną), kad 
ligonės balsas buvo silpnas. 
Palinkėdama jai pernešti ne
smagumą ir greitai pasveikti, 
tuo'mi ir baigėsi mūsų, pasikal
bėjimas. Kaip aiškinau, 
kas dar negalima 
asmeniškai, bet 
pasveikinti Verutę 
šventėmis laiškais 
mis.
kus, Yon,kers Professional 
Hospital, 27 Ludlow St.. Yon-

kol 
ją lankyti 

būtų gražu 
su sezono 

ar atvirutė-
Adresas: Mrs Vera Bun- 

Yon,kers

L. K
pilieti, paprastai, nu- 

i miesto lavoninę ir 
kelias dienas. Atsitin- 
atsišaukia jo artimi—

apie kiek jis gali turėti metų, 
kiek sveria, plikas, ar su 
plaukais, koki drabužiai ir tt.

Toki 
gabena 
palaiko 
k a, kad
giminės, arba šeima.. Bet daž
niau neatsišaukia niekas. Ta
da tokio piliečio laidojimas 
pereina Į specialų 
tam reikalui skyrių..

Kur jų yra kapai? 
broliški kapai randasi 
mięsto, Ilgosios Salos
,je (Long Island Sound), ant 
Hait salos. Ta sala yra ties 
Pelham Manor ir Great Neck.

mi or tini

Visu jų 
salimai 
Užlajo-

Raketų batarėjos 
saugo miestą

Nuo pabaigos Antrojo pa
saulinio karo New Yorkas, 
kaip'buvo laike j<aro< taip ir 
po karo, buvo saugojamas, 
prieš-lėktuvinių kanuolių. Tas 
apsaugos žiedas buvo žinioje 
pulkininko Lolli. Kanuolių 
vamzdžiai kyšojo iš įrengimų 
išilgai Hudson upę, forto Tot
ten, artimai Aquaduct ir Ja
maica arklių lenktynių daržų, 
Baisley Parko, Idlewild ir La
Guardia orlaukių srityje, Hol
lis, Rockaway, Broad Chan
nel, Jticob Riis Park, Flush
ing Meadow ir kitų sričių. Vis 
tai saugojo New Yorko gy
ventojus nuo “priešo užpuoli
mo”, kurio tikrumoje nebuvo 
ir nereikėjo laukti. Į metus 
laiko vien užlaikymas tų ba- 
tarėjų atsieidavo virš tris mi
lijonus 'dolerių.

Bet technika vystosi. Karo 
komanda priėjo išvados, kad 
j u kanuolių žiedas negalėtų 
New Yorką apsaugoti, nes 
keblu pataikyti į greitai 
skrendančius reaktyvio (jet) 
veikimo lėktuvus, o visai ne
būtų galima pataikyti į rake
tas. ■>

Taigi, dabar ir eina prie ra
ketų gaminimo. Jos turi viso
kių vardų ir skiriamos vienos 
šaudyti, iš lėktuvų į lėktuvus', i 
miestus, į laivus. Kitos nuo 
žemės šaudyti į lėktuvus ir tt.

Taigi, su išvakarėmis Kalė
dų, kada pasaulyje visur gie
da ir kalba apie *‘taiką ant 
žemės”, tai New Yorko ka
nuolių žiedas bus pašalintas. 
Kanuolių vietoje bus pastaty
ta raketų leidimo įrengimai. 
Vietoje kanuolių vamzdžių, 
tai į dangų žiūrės raketų 
smygliai. Pulkininkas Lolli 
pasiliks naujų įrankių koman
doje. Jis sako, kad kareiviai 
buvo pripratę ' prie kanuolių, 
kaip “savo merginų”, tai į 
raketas žiūri su nepasitikėji
mu.

— Ką darysite su kanuolė- 
mis? — klausė jo reporteris. 
Pulkininkas atsakė, kad dalis 
jų bus pasiųsta į muz 
dalį “atiduosime savo 
ninkams užsienyje, j 
dar bus #eros’\

Ant Hart Island ir yra to
kių (piliečių kapai. Du kartus 
i savaitę iš New Yorko miesto 
plaukia nedidelis laivelis, ku
ris veža tų piliečių paprastus 
grabelius linkui Hart salos. 
Laidojimu užsiima tam reika
lui skirti piliečiai. Visos apei
gos paprastos. Nei artimų, nei 
giminių, nei ašarų. Supranta
ma, visi tie piliečiai turėjo tė
vus, gal būti, daugelis turėjo 
šeimas ir giminių. Tūli iš jų ir 
gerai buvo pamokyti, tūli 
paprasti piliečiai. Dažniausiai 
gyvenimo kokia nelaimė, naš
ta nubloškė juos 
Bowery lūšnynus,
me kampe miesto i 
liečiu “karaliją”.

Ant salos miesto 
kai mašinų pagalba 
lemis griovius. Na,
žinomų piliečių grabus sugul
dė greta ir mašinomis užkasa. 
Puvo žmonės, gyveno, mirė ir 
niekas nežino kas jie buvo.

i dugną — 
arba kita- 

tokių pi-

darbinin- 
iškasa ei- 

ir čia ne-

Specialėje raštinėje i kny
gas Įrašoma jų “metrikai”, tie 
patys, kurie buvo paskelbti, 
kada juos surado. Nieko dau
giau, nes niekas nežino nieko 
apie juos. Įrašė kur kokis po 
kokiu numeriu palaidotas. Su
prantama, minusiems skirtu
mo nėra.

iejų, bet 
sąjun gi
lėms jos

šeštadieni, gruodžio 21 ui., 
Wyckoff Heights ligoninėje 
lankiau Juozą Purvėną.

Draugas Juozas Purvėnai 
yra sunkios ligos paliestas. 
Nieko pasakyti negali — at
imtas žadas. Tačiau jau pra
deda pažįstamus pažinti, nors 
galvos pakrutinimu. Yra vil
tis, kad pasveiks. Linkiu grei
to pasveikimo.

Ch. Nečiunskas

Užsimušė auto nelaimėje

, Mary Cooga, 25 metų, \iš 
White Plains, N. Y., užsinki-^Ž- 
šė automobilio nelaimėje.
po antros valandos naktį vau 
žinodama drožė į akmeninę 
šalimai kelio užtvarą.

t

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga.

Business Opportunity

Laikrodininkas. Gera proga. Do
vanų krautuvė, gera vieta. įsteigta. 
11 m. 3 kambarių apt. Garas. Par
duodame iš priežasties mirties šei
moj. Kaina .$9,000. Mrs. R. Stark, 
6612 Fresh Pond Rd. HE. 8-5494.

(248-250)

IMPORTUOTOS DOVANOS
Iš Franci jos, Vokietijos, Austrijos 
Rankų darbo krištolas, peleninės, 
bonkos, vazonai, pipirams-druskat; 
stikleliai, lempos su Opal Triplex'> 
apačia ir enamel apdažymu; ita-j 
liškos figūros, plastikinių lėkščių. '

J. FINKELSTEIN & SONS j 
95 y X.* >
~~~ (241-250)

AL’S COLLISION 
WORKS, INC.

Mus pripažįsta žymios apdraudų 
kompanijos. Mes atliekame ge
riausią darbą, pertaisome autos 
aksidentuose.

1700 Eastern Parkway 
Near Rockaway Ave., Brooklyne

Dickens 5-9399.,

Lietuvių Ko-operatyvės Spaudos Bendrovės 
Dalininkų suvažiavimas įvyks sausio 26 d., 1958 
m., Liberty Auditorijoje, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y., pradžia 11 vai. ryto.

Visi dalininkai malonėkite dalyvauti suva
žiavime, nes yra svarbių reikalų aptarimui.

Lietuvių Namo Bendrovė parduoda namą, 
kuriame randasi Ko-operatyvo spaustuvė. Su
važiavimas turės aptarti spaustuves perkėlimą 
j kitą vietą. Tai yra labai svarbi problema, 
turėsime rimtai pasitarti šiuo reikalu.

M. STAKOFF,
Liet. Ko-op. Spaudos Bendrovės 
Direktorių sekretorius

jįį&ŠM B
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