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METAI 47-tf

.KRISLAI Skirs daug pinigų
1 inkėjimai.
Nuoširdi padėka.
Laiškas oro paštu.
Visiems pagalvoti.

Rašo R. Mizara

Ši mano kolų m na prieš! 
1958-uosius metus, atrodo,!
bus paskutinė Jeigu taip, tai laiv

dėl apsiginklavimo
Washingtonas. — Nėra! Tarybų Sąjungos parla- 

nei kalbos, kad naujas! mentas apsigynimo (kari- 
Kongresas, susirinkęs sauliniams) reikalams paskyrė 
šio 6 d., gaus įnešimus skir- ! arti 24 bilijonų dolerių, iš 
ti daugiau pinigų kariniam | bendrų valdžios įplaukų.

norisi redakcijos ir viso mūsų 
personalo vardu palinkėti vi
siems skaitytojams, bendra
darbiams ir vajininkams: Lai
mingu Nauju Metu!

šiandien, kada mirtis be 
pasigailėjimo kerta musu sn- 
i osios kartos žmonių, — musu 
teikėjų ir skaitvtojų — gyvy
bes, tenka linkėti ir linkėti, 
l ad jūs visi, draugai ir drau- 

per 1958 metus būtumėte 
sveiki, kad visi sulauktume 
1959 metu!

Korespondentams ir bend- 
ladarbiams reiškiu didžią pa
dėką už rašinėjimą Laisvei, 
už bendradarbiavimą.

ynui, laivynui, armijai,! 
i raketų gamybai, mokslui| 
1 karo srityje ir NATO tai-1 
kininkams. Visi dabar apie į 
tai tik ir kalba.

Šių metų Jungt. Valstijų j 
valdžios įplaukos nustaty-I 
ta 72 bilijonai dolerių. Iš tos | 

! sumos 38 bilijonai dolerių Į 
! tiesiai skiriama kariniams Į 
reikalams, Paskui seka pa-; 
galba talkininkams, vete-1 
ranams išmokėjimui, nuo- 

I šimčiai už skolas, taip, kad 
j dėl ekonominių, mokslo, 
! sveikatos, prekybos, pašto, i 
I vidaus reikalų lieka tik de- 
! vyni ir pusė bilijono dole
rių, arba 13 procentų visų 

j įplaukų.

Pas mus šaukia už di
desnį apsiginklavimą, nes 
ginklų ir amunicijos gamin
tojai pasidarc$ milžiniškus 
pelnus. Tarybų Sąjunga 
siūlo mažinti apsiginklavi
mą, pasirašyti, kad vieni 
prieš kitus nekariausime.

SUKARNO VYKS 
INDIJON

New Delhi, Indija. — In
donezijos prezidentas Su
kamo atvyks į Indiją. Jis 
atvyks pradžioje sausio 
mėnesio. Labai svarbu In
dijai ir Indonezijai tas vi
zitas.

Amerikos žmonės yra
Visiems, kurie sveikinote 

Laisvės personalą, tariu nuo
širdžią padėką.

Gruodžio 21 d. vienas ge-j 
ras čikagietis draugas išsiuntė | 
mln paštu du laiškus: vieną as- 
nfcaiui, gyvenančiam Brookly- 
ne, kitą mums, Į Richmond 

$’ill, N. Y.
Brooklynietis laišką gavo 

gruodžio 23 d., o mes — gruo
džio 26 dieną! (Atsiminkite: 
mums siųstas laiškas buvo 
siustas oro paštu!)

Tai parodo, kodėl tūlų mū
sų bendradarbių kai kurios 
siųstos mums korespondenci
jos susivėlino pasirodyti laik- 
i aštyje.

Na, bet nieko nepadarysi
me.

Mažiau negu vienas mėnuo 
pasiliko iki metinio Laisvės 
bendrovės akcininkų suvažia
vimo.

Jis, kaip žinia, Įvyks 1958 
m. sausio 26 d., Richmond 
ijill, N. Y.

' šis suvažiavimas bus svar
bus tuo, kad, atrodo, mes tu
rėsime daryti kai kurias pa
kaitas Laisvės leidime.

Prašau kiekvieną skaitytoją, 
.^patingai kiekvieną akcininką 
h veikėją, atidžiai perskaity
ti mūsų administratoriaus 
Prano Buknio straipsni, tilpu
si gruodžio 26 dienos Lais
vėje.

Jis ten atvirai kelia klausi
mą dėl to, kad suvažiavimas 
turėtų pasisakyti už Laisvės 
leidimo suretinimą : 1 e i s Ii
laisvę du kartu per savaitę.
4 ■

Kodėl toks siūlymas?
Todėl, kad, atrodo, Laisvės 

spaustuvę ir visą išleistuvę 
turėsime iš dabartinės vietos 
kelti į kitą (kurios dar nesu
radome). Lietuvių Namo 
Bendrovė, kuri užlaiko Kultū
rinę Centrą (o čia pat prie jo 
yra ir Laisvės spaustuvė — 
pastato dalis), ji parduos.

. Ieškant mums naujos vietos 
spaustuvei, keliant spaustuvę 
iš dabartinės vietos į kitą, 
les jau turėsime viską įrengti 
e dienraščiui, o retesniam 

laikraščio išleidimui. Kiekvie
nam aišku, kad dienraščio leis- 

ilgai negalėsime; tai turime 
pasakyta atvirai, kad kiekvie-

n paskendę skolose
Washingtonas. — Census 

Biuras, su gruodžio 24 d. 
paskelbė, kad kiekvienas 
Jungtinių Valstijų gyven
tojas — vyras, moteris ir 
vaikas — turi po $3,014 val
dišku skolų. Štai kokie 
faktai.

Ant piliečių guli $515,- 
500,000,000 valdiškų ir pa
čių piliečių kitiems, prasis
kolinimo našta. Tūlose sri
tyse ji nuo 1946 metų labai 
paaugus. Skolų turime se
kamai:

Federalč valdžia turi 
$270,500,000,000 skolų. Mor- 
gičiai, kurie 1946 metais 
buvo 35,500 milijonų dole
rių, tai dabar jau yra 150,- 
000 milijonų. Valstijos ir 
apskrities valdžios turi 
$36,500,000,000 skolų. Mies
tų valdžios turi $37,000,000,- 
000 skolų. Bizniškos pa- 
kolos, kaip tai paimti ra
kandai, automobiliai ir pa
našūs. dalykai ant išmokė
jimų, 1946 m. siekė $2,500,- 
000,000, o dabar jau yra 
net $42,500,000,000."

Šios visos skolos gula 
ant piliečių. Valdžios, kaip 
federate, taip valstijų ir 
miestų, piliečiaį turi mokė
ti taksais. Patys savo už
trauktomis. skolomis, už 
pirktus dalykus, morgičius, 
vėl turi rūpintis.

r-as mūsų skaitytojas Ir veikė
jas žinotų.

•

Apie sunkumus dienraščiui 
leisti mes jau esame ne kartą 
viešai kalbėję. Tie sunkumai 
pareina ne dėl to, kad neturė
tume cento. Ne! Skaitytojai 
buvo ir tebėra duosnūs. Sun
kumus sudaro mūsų persona
lo (ypatingai techniškojo) 
siaurėjimas, na, ir skaitytojų 
mirtys. Prie to viso prisideda 
ir reakcija..

Taigi gerbiamus veikėjus 
prašo'me apie tai rimtai galvo
ti ir, pagalvojus, tarti savo žo
dį!

Visokios biznio korpo
racijos ir kompanijos turi 
virš $300,000,000,000 skolų. 
Bet šios skolos tiesioginiai 
piliečius nespaudžia, bent 
tik taip, kad skolingi biz
nieriai ir fabrikantai dau
giau išnudoja darbininkus, 
kad sutaupyti pinigų sko
lų a i mokėjimui.

Taigi, kaip matome iš pa
čios vyriausybės paskelbtų 
faktu, tai nors ir labai 
daug kalbama apie “gerbū
vį” ir “turtingumą” Ameri
kos žmonių, bet taip nėra. 
Jeigu ir toliau eis įtemptas 
apsiginklavimas, tai ne vien 
federates valdžios, skolos 
augs, bet augs jos ir valsti
jų, ir apskričių, ir miestų. 
Reikalingi pinigai keliams, 
mokykloms, ligoninėms, bei 
kitiems visuomeniniams 
reikalams, yra gaunami tik 
skolomis..

Amerikos ir Sovietų 
plieno gamyba

Washingtonas. — 1957 
metų Jungtinių Valstijų 
plieno gamyba bus 113,000,- 
000- tonų. Tarybų Sąjun
gos, manoma, bus. apie 60,- 
000,0000 tonų. Bet Sovietai 
technikoje jau pasivijo A- 
meriką. Tuo pat kartu jie 
greitai paleis daug naujų 
liejyklų. Taipgi jie plieną 
naudoja daugiau planingai 
ir kapitaliniams reikalams. 
Sovietai špižo ir roliuoto 
metalo srityje yra daug ar
čiau prie Amerikos.

Las Vegas, Nevada. — 
Mirė žymi artistė Norma 
Talmadge. Ji buvo 60 me
tų amžiaus. Ilgai sirgo.

—!----------
Jeruzalis. — Jordane nu

teisė 11 piliečių, kaipo kom- 
munistų ir socialistų rėmė
jus. Jie nuteisti nuo vienų 
iki 15 metų kalėjimo.

Kiek kainuoja karo ! I 
i raketų pagaminimas ! biznio reikalas

Washingtonas. - 
ter” raketos pagaminimas, i sostinėje 
kuri, sakoma, galės siekti! sinešti j R. Gaitherio pla 
už 1,500 mylių, valdžiai at- i ną statyti slėptuvių už 2^ 
sieina nuo $1,000,000 iki bilijonus. 
$1,500,000 kiekviena. “At- zidentas 
las” raketos, kurios labai i prie slėptuvių 
prastai pasirodė, ! 
kartus šautos tuojau ant už < 

i vietos nukrito, o trečiu kar-; didelius biznierius, kurie 
I tu tik kelis šimtus mylių . nepaiso ką gaminti, bet bile lūs. 
lėkė, kainuoja pagaminti1 tik būtų jiems pelno. Tas

Mano, kad didžiojo /NATO nutarimai yra
Washingtonas. — Jau 

šaltai pradėjo at-

žala taikai
ir

Londonas. — George 
Kennanas, buvęs Jungtinių 
Valstijų ambasadorius Ta-

Kennan
F. bas ir raketas į bazes Eu-

dolerių. Vice-pre- >'.ybų Sąjungoje ir speeia- 
Nixonas pi’isidejo listas Rytų klausimais, sa- 

’ i propagan- kė, kad NATO nutarimai 
nes du 'dos. Bet akyvesni politikai Yra žalingi taikai. Mr. Ke- 

Gaitherio siūlymu mato|nnanas kalbėjo šešis kar- 
” ! LL/niprinc 1 kurie I tus. per anglų radijo tink-

kė, kad NATO nutarimai

lėkė, - - x 
kiekvieno po $2,000,000. Sa-i yra jaučiama ir iš siūlymYi kiniai, būk
ko, kad jos, kai bus pilnai | daugiau gaminti karinių 
ištobulintos, tai sieks už | lėktuvų, ■ lėktuvų vežikų ir 
5,000 mylių. | t. t.

i Amerikoje j a u gimė Vak. Europos rinkoje 
virš 4,000,000 vaikų | Sovietų automobiliai
Washingtonas. — Sveika

tos departmentas mano, 
kad 1957 metais Jungtinėse 
Valstijose bus 
4,318,000 vaikų, 
baigoje jau arti 
skaitlinė.
100,000 daugiau, kaip 1956 
metais. Valdančioji klasė 
pastaraisiais metais, tiesiai 
ragina prie didesnių šei
mų, nepaisydama, kaip tos 
didelės šeimos galės vers
tis.

gimusių 
Metų pa

buvo ta 
Tai būtu veik v

Naujas yra Tarybų 
Sąjungoje lėktuvas

Maskva. — Armijos dien
raštis “Krasnaja Z vėzdą? 
rašo, kad Tarybų Sąjungoje 
sėkmingai išbandytas toli
mo siekio bombinis. lėktu
vas. Jis yra reaktyvio (jet) 
veikimo, labai greitas, gali 
aukštai ir toli skristi ir neš
ti didelį krovinį. Aviacijos 
viršininkai nedavė smulk
menų, bet tik pareiškė, kad 
tai “naujosios gadynės mil
žinas”.

Nelaimės per Kalėdas
Washingtonas. —Važiuo- 

tės saugumo komitetas ma
nė, kad laike Kalėdų au
tomobilių nelaimėse žus iki 
180 žmonių. Bet nelaimių 
buvo daug daugiau. Jose 
užmušta 220 žmonių ir 
daug sužeista. Vietomis bu
vo lietaus, sniego, ir tas 
apslidino kelius. Kita, pilie
čiai nesilaiko atsargos.

URANIUM JUGOSLAVŲ
Belgradas. — Jugoslavi

jos vyriausybė svarsto ką. 
daryti su keliais šimtais 
svarų . uraniumo. Ta me
džiaga būtina atominės e- 
nergijos gaminime.

MIRĖ CHALES PATHE
Monte. Carlo, Monaka. — 

Čia mirė- francūzų filmų 
pionierius Charles Pathe. 
Jis pirmasis padarė žings
nį judžiams'. Buvo jau 94 
metu amžiaus. ♦ u

Belgradas. — Atvyko Je
meno sosto įpėdinis Moha- 
mmedas Al-Badi^s. Jis sve
čiuosis šešias ditenas.

. Jis sakė, kad prezi
dento Eisenhowerio pareiš-

' L tarimai “veda 
biskį arčiau laikos”, yra 

I nepamatuoti.
Mr. Kennanas sakė, kad 

j jeigu būtų priimta Tary- 
i bu Sąjungos pasiūlymai pa
daryti iš Vokietijos, Lenki
jos ir Čekoslovakijos neu- 
! trališa zona, ištraukta ar- l v & f

Sovietų automobiliai
Londonas. — Tarybų Są- mijos iš Vokietijos ir Berly- 

jungos mažesni karai (au-.no, tai tas būtų daug dau- 
tomobiliai) sėkmingai kon- giau pasitarnavę taikai, ne-

no, tai tas būtų daug dau-

kuruoja Europos rinkoje 
prieš General Motors ame
rikiečiu, tūlus francūzų ir 
anglų automobilius. Mat, 
Europoje nėra taip geri 
platūs keliai, kaip Ameri- j 
koje. Sovietai ir >
“Zis” ir “Zim” didelius au-1

gu nutarimai gabenti ato- se. 
mines, hidrogenines bom-l ,

ropoję.
Jis sakė, kad Dulles 

Eisenhoweris laikosi klai
dingos politikos. Tarybų 
Sąjunga nesiekia ginklais 
kitur pastatyti komunis
tus galion. Jos politika, kad 
tai vietos komunistų reika
las. Kennanas sakė, kad di
delis komunistų kiekis 
Prancūzijoje • ir Italijoje 
yra didesnis kapitalizmui 
pavojus, negu pasaka apie 
“Tarybų Sąjungos ginkluo
tą grūmojimą” toms ša
lims. Jis sakė, kad kaip ka
pitalizmo šalininkai nori 
išsilaikyti pasaulyje galio
je, tain komunistai siekia 
pasauli užkariauti, bet to 
jie s:ekia ir turi viltį tą at
siekti veikdami savo šaly-

ir

irl Sputnikai 1957 metu 
‘ gamina į svarbiausias įvykis

tomobilius" bet iu iiei Eu-I Washingtonas.— Asso-Į Pearl Harbore. Jokie pa
ropos prekyviete mažai at- Press žlnhi agentu-; siteisimmai padėties 1957 
e-abena " I ra l)a(^ar^ apklausinėjimą, ■ metais nepatais.o.
r *_________ į kokia žinia buvo svarbiau-!^ Antrasis pasaulinis svar-

i i • i šia 1957 metais. Atsakymai i bus įvykis buvo, kuris, dau-l 1 • 1 v-« šia įuoi melais. AisaKymai dus jvyKi^ uuvu, nuiiMiau-
Labai daug sumažėjo parodė, kad Tarybų Są-jgiausiai lietė Ameriką, tai

geležinkeliii veikla
New Yorkas. —

York Central Railroad ge
ležinkelių kompanija pa
skelbė, kad 1957 metais bu
vo daug mažesnis žmonių 
važiavimas traukiniais ir 
pareikalavimas tavorinių 
vagonų, šiemet kompanija 
turėjo virš penkis milijo
nus dolerių įplaukų mažiau, 

-a I • — 1 i

i Little Rock, kur gub. Fau- 
buso pasielgimas uždavė A- 

i merikos demokratijai smū- 
Kas aėl prestižo, tai sakė,! gi. Įvykiai Little Rock nu- 

kąd Jungtinių Valstijų ! aidėjo pqr visą pasauli ir 
mokslui buvo užduotas to- uždavė Amerikos politikai 
kis smūgis, kaip 1941 me-i smūgį ne vien Azijoje ir 
tais japonų militarinis: Afrikoje, bet ir Europoje.

jungos paleisti diisputni 
kai j erdves buvo svar

New blausias šių metų įvykis.

negu 1956 metais, Dėl to 
pelnai ant Šerų sumažėjo.

pu- 
Pro
pa-

Is Lietuvos
MUZIEJUS 

KLANGIUOSE 
... Žemutė, anksčiau 

siau dūminė pirkelė, 
duris tik kumptelėjęs
tekši i vidų. Virtuvės kam
pe kiurkso senoviškos gir
nos. Jomis basakojis ma
žasis Petriukas ne kartą 
malė grucę...

Šiandien senosios Cvirkų 
šeimos pirkelės Klangiuose 
nebeatpažinti. Namelis gra
žiai suremontuotas, palan
gėse prisodinta gėlių, kie
me — dekoratyviniai krū
mai, medeliai. Viduje at
liekami dideli pertvarkymo 
darbai. Čia, liaudies my
limo rašytojo Petro Cvir
kos gimtinėje, ruošiamasi 
atidaryti naujį muziejų. 
Tai bus P. Cvirkos memo
rialinio muziejaus Kaune 
filialas.

Naujasis muziejus užims 
du kambarius. Jų apstaty
mas liks toks pats, kaip ir 
rašytojo vaikystėje: čia jo 
tėvų stalas, lova, čia ir tos 
pačios girnos. . Viename 
kambaryje bus įrengtos 3 
vitrinos su nuotraukomis iš 
P. Cvirkos gyvenimo, o taip

Raketos bus vietoje ,| Indonezija pirks už 
karinių lėktuvų $200,000,000 ginklų

Washingtonas. — O. R. 
Cook, 
jos

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Aviaci- respublikas delegacija vyk- 

Industrijos Sąjungos, sta į 
sako, kad iki 1958 metų liaudiškai
pabaigos jau raketos bus respublikas. Jos tikslas tuo- 

Jo I jau pirkti už $200,000,000
, Indonezijos. val- 
pareigūnas sakė, kad 

ji prašė Jungt. Valstijų 
parduoti ginklu, bet į savo

Nusiminė Ispanijos; „t
fašistai dėl Marokos 1

išstūmę daug lėktuvų.
supratimu, į metus laiko ra- j ginklų, 
ketos užims bent 35 proc. | džios 
karo lėktuvų vietą.

Agadiras, Marokas.—Ma
rokiečių sukilimai If n i sri
tyje supurtė Ispanijos fa
šistų galią. Atrodo, kaip gi 
negali Ispanija nugalėti su
kilusius paprastus žmones. 
O taip yra. Pereitą savaitę 
sukilėliai vėl atkariavo nuo 
ispanų 800 ketvirtainių 
mylių. Jie artėja prie Ifni. 
Dalykas tame, kad Maroko 
gyventojai yra vieningi, 
jie nekenčia ispanų.

Pekinas. — Kinija išban
dė savo fabrikų pagamintą 
civilinio naudojimo lėktuvą.

pat ir jo knygų, išleistų lie
tuvių ir 20 užsienio' kalbo- 
m i s stendas. Muziejaus 
ekspoziciją papildys skulpt- 
Petrulio sukurtas rašytojo 
biustas.

Tarybų Sąjungą ir 
demokratines

PAKAITOS T. SĄJUNGOJ
Maskva. — Tarybų Ko

munistų partijos vadovy
bėje įvyko visa eilė pa
kaitų, kaip centre, taip Ka- 
zakstane, Ukrainoje, Lenin
grado srityje ir kitur.

Washingtonas. • - 1957 m. 
amerikiečiai surūkė 410 bi
lijonų cigarečių. Tai yra 
ant 19 bilijonų daugiau, ne
gu 1956 metais.

shirigtomas. — Kari- 
orląivyno vadai linkę 

bendradarbiauti 
kariniu laivynu, ypa

tingai reikale “Polaris” ra
ketų. Tas raketas iki šiol 
gaminosi tik karinis laivy
nas. i a I

nio 
daugiau 
su
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į Ką matėme ir girdėjome 
Tarybų Lietuvoj e

Rašo
IŠTRĖMIMAI IR 
BANDITIZMAS

Mes žinome, kad Lietuvoje 
yra įvykdyta ištrėmimų ar
ba, kaip čia [ 
ti, išvežimų į Sibirą. Šiame 
atsitikime, nors irgi labai 
neteisingai, visa kaltė ban- . ,. , , , . , . ,.
. k- x p. įpasakoti, bet tai patvirtinadoma suversti ant rusu tau- 4 ’ . . .v, ! .. ... . .J x m u a • ir gaunami laiškai iš Lietu- tos, ant Tarybų Sąjungos! " , į

vadovybės. Kad šie ištrėmi-i > ‘1‘ • .
mai nėra malonūs lietuvių j 
tautai ir kad daugeli iš mū
sų jaudina, ypač čia gyve- vos apie banditų žiaurų vei- 
nančių ir nežinančių tikros kimą Alytaus apylinkėje, 
padėties, tai visai supranta- Gal kai kam gali kilti abe- 
ma. Todėl pirmam susitiki-i jone apie autoriaus paduo- 
me su Tarybų Lietuvos vy- lūs faktus. Bet mums, bu- 
i’iausybe, Lietuvos Respub- vusiems Lietuvoje, nekyla 
likos Aukščiausiosios Tary-jnė mažiausia abejonė, nes 

!bos Prezidiumo pirmininku' mes patys ten girdėjome tai j 
|j.. Paleckiu jo kabinete, da-'iš daugelio žmonių lūpų.; 

bet kai- įlwauj;ant ir Ministrų Tary- Dar galiu priminti, kad ta-! 
iiocmo-lbos pirmininkui M. šu-hne laiške minima klastingoj 

mauskui, mūsų delegacija į ir žiauraus bandito pavar-; 
iškėlėme tremties klausimą. 
Jie, J. Paleckis ir M. šu- 
mauskas, visu atidumu iš
klausė mūsų keliamų klau- kilęs nuo. Miroslavo, pasku- j 
Simų ir nuoširdžiai, atvirai, M iniu laiku gyvenęs prie 

J be jokių iškraipymų persta-! Kryžių, man būnant Vilniu- 
, , ,. <n . . . „ „ . , 'uta,‘al‘|1ė savo poziciją, nurodyda-
koks kitas laisvintoms rjzoM kalėdų pi oga pasakyti; jokia atsakinga
sp^č.ų , taikomą Lietuvos žmonėms. Ii atsnado koks ; valdžia nebūtu kitai]) pasi

ners drąsuolis (Valstybės departmente ar jkur kitur,. iriej<yUSi 
jis pasakė: gana tų plepalų — neleisime jų per radiją, 
nes jie nepasitarnauja mūsų politikai). Kitais žodžiais,, Visų pirma reikia pabrėž- 
buvo kokia tai valdinė įstaiga, neleidusi klerikališkiems ■ ti, kad ištrėmimus vykdė ne 
vaduotojams plepėti nėr ra 
valdinė įstaiga. : 
teko tik padejuoti, paverkti.

Ten pat pranešama:
“Laisvosios Europos komitetas turėio susiaurinti savo politiniams oponen- 

savo lėšas. Ryšium su tuo nuo naujų metų ir Lietuvos 
Laisvės Komitetui bus apmokami tik & bendradarbiai 
vietoj ligšiolinių 8”.

Baisus tai daiktas]
Mes gi nusakysime, kad Valstybės departmenetas 

turėtų visą tą “Laisvosios Europos komitetą” likviduoti; 
dviejų asmenų iš lietuviško komiteto- paleidimas yra maž
možis. Tasai visas komitetas yra bevertis, nenaudingas 
nei Lietuvai, neigi Amerikai. Jo t/kslas šmeižti Lietuvą
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PRANCIŠKONŲ AŠAROS
BROOKLYNO pranciškonų “Darbininke (š. m. gr. 

24 d.) skaitome:
“Pernai metų baigimo numery buvo galima praneš

ti apie prasiveržusius iš Lietuvos lietuvių balsus, kurie 
liudijo jų aktyvų prisirišimą prie tautinių ir religinių 
tradicijų.

“Šiemet metus baigiant tenka pažymėti, kad žinios, 
iš Lietuvos per metus dažnėjo, bet žinios į Lietuvą silp
nėjo. Nusilpo iki to, kad ir laisvos Lietuvos atstovui ne
buvo leista pratarti tradicinio pasveikinimo į pavergtos Į 
Lietuvos žmones”.

Pranciškonų, laikraščio redaktorius kalba, 
ba labai prispaustu prie gomurio liežuviu, 
sunku suprasti, ką jis nori pasakyti. O visgi galima su-į 
prasti, jog tai graudūs verksmai” — graudūs “

pasakymas: “laisvos Lietuvos atsto- 
pratarti tradicinio pasveikinimo į vui nebuvo leista 

‘pavergtosios Lieuvos’ žmones. . .”?

epėti per radiją. O kadangi tai buvo 1 rusai, kaip mums čia,bando-;
tai pranciškonai bijosi ją įvardinti. Už-' ma įkalbėti, bet Lietuvos

-------i.xt tarybinė vyriausybė.LC4X j ,7 j P'iniinpS

Ir vykdė ne tam, kad keršy-:aukščiaUsiojoTteišmo jis ta-Į

itams ar pagiežą rodyti■ A1.
tiems kurie nepritare tary-1 spi.en(fo jvykdytaS) r
binei Lietuvai. i nau, nes jam buvo duota tei-'

Kada po karo hitlerinių ■ ' 1
okupantų palikti lietuviški

nacionalistai ;
banditų gaujas, kurie masi
niai žudė nekaltus Lietuvos i 
x------ 1, ištisas šeimas,
senelius, moteris ir vaikus, 

i aišku, valdžia turėjo imtis 
^neiik?ečiJ‘takZiš7va“ižy?kl šiam terorui padaryti

ir jos liaudį — aėl to jis kenksmingas Lietuvai. Amen- 
kai iis kenksmingas dėl to, kad Amerika turi mokėtL’ - 
to komiteto nariams riebias algas. Iš kur algoms imami L 
pinigai? Tuos pinigus sudeda i--------------  --------- - .
dinasi, “Laisvosios Europos komitetas” užlaikomas kaip^a1^. . 
koks parazitinis peniukšl’s amerikiečių doleriais, ir jis -ypatingai, mums pas e ėjo, 
nieko naudingo neatliko ir neatliks, nes ne tam iis buvo; liedamas, kad tokia pa- 
sukurtas! • ^c!etls b\lV0 L1Gtuv31e> . sako

Dar ir ki:ą įdomybę pranciškonų laikraštis palei- . taj mes
džia: “Lietuvos diplomat!ios šefas” suteikė Prancūzijos Į aiškinsime, nes pas jus ga i 
senatoriui Pizetui Gedimino ordiną? ^susidaryti nuomone, kad

Pirmiausia: kas tas “diplomatijos šefas?” Tai Lo-jll1(;s)) propagandą '’.no- 
zoraitis, gyvenąs. Romoje. Jis, kaip matome,, pradėjo jau|me- ^ako, jus pavazinesi- 
dalinti Gedimino ordinus tiems, kurie jį ant arbatos pa-ije P? Lietuvą, susiu si e 
vadina! Seniau tuos ordinus dalijo A. Smetona. Po to, ;zmonnb kwne patys jums 
kada A. Smetona žuvo gaisre Clevelande, Lozoraitis pa- į PaPasftkos ctaugiau ir pla- 
siskelbė, kad jis esąs A. Smetonos įpėdinis, todėl jis ga-ieiau. apie banditų teionsti- 
lįs duoti ordinus, kam tik panori. Na, ir pradėjo duoti i1?! siautėjimą Lietuvoje, n 
- pirmiausia francūzui. ’ .lūs P^tysite kiek Lietu-

Gal neužilgo Lozoraičio kavalieriais taps ir P. Gri- ivos Stonių nukentėjo nuo 
|jų, kiek buvo nukankinta, 
kiek gy^wbiu p a aukota. 
Tuomet,” sako, “’pasakysite 

ar mūsų tarybine
ne-

gaitis. ir Vaidyla, ir Šimutis. Kuo gi jie prastesni “va
duotojai” už tą francūzą Pizetą?!

IŠVADOS Iš VISO to darosi tokios: “Vaduotojams 
laikai labai pasunkėjo. Bet kokia 
nors galėtų grąžinti I ietuvon fašizmą su i_______vi 4
ir kitokių oarazitų valdžia, jau žlugo. Jie tai gerai žino.''na atrėmimus. _

Jie ilgai rėmėsi trečiuoju pasauliniu karu, — atomo i bevazinėda-
bombos, sakydavo jie, Lietuvą “išlaisvins”. Dabar jie jau 
mato, kad to nebus, kad taikos jėgos pasaulyje labai 
tvirtos ir jos pastoja naujam pasauliniam karui, kelią.

tik teko susitikti su žmonė
mis, visur išgirdome: “Po 

_________ nepmiršta ir to Chruščiovo pasakymo: ^aro buvo baisus gyvenimas 
jei trečiasis pasaulinis karas iškilti^ tai kapitalizmas bū- Bmtuvoje. Banditai siautė
tų nušluotas nuo žemės paviršiaus.

KAS KLAUSO JŪSŲ PAŠNEKESIŲ?
PER ILGUS METUS Amerikoje buvo skelbiamas 

privačių namų “šventas nepaliečiamumas”. Buvo sakyta: 
privačiai tavo namili — tvirtuma. Niekas neturįs teisės 
Į juos be teismo leidimo (“warranto”) įsiveržti, niekas 
neturi teisės slaptai klausyti, ką tu šeimoje ar su kitais 
Žmonėmis šneki.

Dabar visa tai išnyko. Dabar žmogus nežinai, ka
da ir kas klauso tavo pašnekėsiu! O klausyti galima vi
saip: prijungiant prie tavo telefono slaptą “ryšį” per 
kurį viskas girdima; galima ir įtaisant tavo bute (slap
toje vietoje) mašinėlę, kuri tavo pašnekesius registruo
ja; galima ir kitaip dar klausyti. \

Ir klausoma — šnipiškai klausoma ! .
Neseniai, štai, patirta, kad New Yorko važiuotos 

darbininkų (motormenų — Motormen*s Benevolent Ass-

2 pu«l. Laisve (Liberty) šeštad., gruodžio (Dec.) 28, 1957

J i {ozą s L esevieius
nes kankino, apiplėšinėjo ir 
žudė, manau, dabar mažai 

■ pas ką gali belikti abejonės.
Ir ne vien dėl to, kad mes,

priimta vadin- parvažiavę Lietuvon, paty- 
reme is pačių žmonių, is sa- 

į vo giminių, kaimynų ir pa
žįstamų ir dabar galime pa-

štai neseniai “Laisvėje” 
tilpo ilgas laiškas iš Li-etu-

dė—Sidaro, kurio, veikiau-1 
šiai giminaitis, jei n-e brolis,! 
kitas Sidąras, irgi, rodos, i

jje, nors tuo momentu neži- 
i nujau, buvo teisiamas, nese- į 
■niai sugautas ir išaiškintas! 
i už nužudymą mano brolio i 
dukters vyro abiejų tėvų—i 
Minkevičių iš Staigūnų kai-’ 

jmo. Apie tų žmonių nužu
dymą ir Sidaro teismą su- ■ 
žinojau tik parvažiavęs na-.

Liaudies:

m irti e s 
nuo- i

parsidavėliai buržuaziniai! a -■
nacionalistai suorganizavo
_ ,. . . , • let 1K U IS v cvZil cl V et U

sė bėgyje septynių dienų į 
paduoti pasigailėjimo pra
šymą. Jis padavė, o aš tuo

i iš Lietu
vos.

neti. Apie banditų siautėjimą 
Lietuvoje paduoda žinių ne 
vien pažangioji spauda. To-| 
kių žinių galima užtikti neti 
ir tokioj spaudoj, kaip bėg
lių laikraštis, išei n a n t i s 
Montreal-e, “Nepriklausoma 
Lietuva.” Štai, pav., vienas 
to laikraščio bendradarbis 
iš Europos, kuriam atvykęs! 
nuo Kybartų iš Lietuvos pi-1 
lietis papasakojęs, rašo : į 
‘‘Nors senesnių ‘lietuvių’ 
komunistų, ypač provinci
joj, veik nieko neliko, nes 
daugiausia tokius Lietuvos 
partizanai dar 1 9 4 5 - 4 7 
m. m. likvidavo . . . Tokia 
veikla reiškėsi iki 1948 m. 
Bet 1949 m. ryšy su tuo ru- 

toje masiškai išvežė iš Lie
tuvos....-” (“NL,” 1957 m. 
nigs. 18 d.).

Arba vėl tam pačiam laik- 
i gavęs

» mums
viltis, kad nr kada vyriausybė teisingai ar .......... ..........

fabrikantų teisingai pasielgė vykdyda- rašty> kuris sakosi
“cenzūruotą

. . . . , laišką, rašoma: “Dabar jau 
nu po Lietuvą, kiek ir kui |rUpUįį geriau, bet kas dė- t .... G.../...?; i * - o , 

josi anksčiau...Po karo bu-

jo, terorizavo mus, žudė 
žmones ir daugelis žuvo nė 
patys, ir niekas kitas neži
no, už ką.” Tiesa, ne visur 
banditizmas taip intensy
viai ir žiauriai veikė. Vie
nur mažiau, kitur daugiau, 
bet jis veikė visoje Lietuvo
je, ypatingai ten, kių- dau
giau yra miškų. O kad ban
ditų buvo po karo Lietuvoje,

žmonių žudymas. Susidarė 
partizanų dideli būriai per 
sus ir ėm i m us žū da vo ištisi 
kaimai, o kiti pasiekdavo 
žiaurųjį Sibirą.”

(Bus daugiau)

ra-Maskva. — Tarybinis 
dij.as kritikavo Eisenhow- 
erio ir Dullęso raportą. Sa
kė, kad Dullešas susilaukė 
“visiško grūmojimu poli- 

baisiai ir neapsakomai žmo-; tikos bankroto”.

ociątion) biustinėje buvo įrengtas toks “kiaušytuvas”, 
kad sužinoti, ką motormenai kalbasi! Ir kas tai įtaisė t 
Ogi valdinė įstaigą —Transit Authority — su policija !

Ar tai leistina? Net ir majoras Wagneris tai pa
smerkė. , *

Panašiai, sakoma, yra su daugelio žmonių privačiais 
butais..

Kur visa tai mūsų šąli nuves?!

Jonas Kaškaitis

MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo, kovingi keliai

KOTRYNA PETRIKIENĖ
Progresisčių mūs’ “Moterų balsą”

Vedė Petrikienė Kotryna:
šildė darbą įvairų ir skalsų,

Širdis žygių taurių kupina!
Tad vairavo tą sąjūdį platų

Jos prityrus, tverminga ranka:
Pats Kapsukas jam gaires nustatė,—

Įtaka jo tebėr nemenku.
Gražų sutelkė moterų būrį

Pasišventusių draugių valiai:
Tvirtas kuopas kolonijos turi,—

Gėlėmis švyti pieva žalia!

S. Penkauskienė, E. Karsonienė, 
Nuoširdi Mureikienė Ona,

M. Svinkūnienė, S. Masionienė, 
Stasio Meisono draugė žmona.

Dar Strižauskienė ii* Krąsnickienė
Vis suras progresisčių narių,— 

Kasmočienė* Marcelė Jakštienė
Stropiai žengia keliu patvariu.

<

Margaritą Undžienę valingą —
Pažangių Kavaliauskų namų — 

Vis atsimena žmonės dėkingai,-—
Ir tau esti malonu, ramu...

Jinai Petrikienei daug padėjo:
Tvėrė kuopas ir rinko aukas — 

Dundulienė, Įžymi veikėja,
Skeberdytė Julytė, dar kas?

Lengvaplunksnė K. S. Lietuvaitė
Agitavo ir kūrė eiles,

O rašytoja Julė Žemaitė
Vis turėjo darbų įvalias...

Makutėnienė mūsų Birutę,
Didžių nuopelnų Bočkaus duktė,— 

Taip pat Lideikienė Onute,
Ogintienė — progreso rate!

Stropi Virvičienė, Bekampienė,
Janulienė—Žilinsko žmona,

Naravienė, žvali Matuzięnė>
Indrulienė kovos kupina!

Sugabi patvari S. Kuolienė —
Vertelienė, Bartkienė Liuda,

K. Žukauskienė, taipgi Depsienė, 
Valinčienė mūs’ Margarita.

M. Vitkauskienė, K. Stelmokienė,
Jonušonienė ta ir kita,

Ir Titanienė, Zosė Petkienė, 
Baltrušaitienė darbui skirta.

Tai Kapsuko andai numanyta: 
h1 pramoko—gudri jos galva!

Itin Petrikienė raštų gauna,
Redaguoja, talpina “Baisau”, —

Ir brandina judėjimą jauną, 
Ir judėjimas eina geram
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Šimoliūnu Onytei padėjo
Marė Žvirblienė, josios sesuo,— 

Gregožienė, trečia, kartu ėjo —
Gaut narių, ką nutart nubalsuot...

Dar prišoka talkon ant kalnelio
Jasilionio žmona Paulina, —

Jos jau laukia sesutė ant kelio —
Mūs Žukienė šauni Elena.

Vaiciekauskienė? Taip, progresistė,
Tr darni Tvarijono žmona,—

Dvi Zm i t rytės, visas jas pažjsta:
Taip ir švinta progreso diena-

Ir Žolyno, Pagiegalos žmonos,
Navalinskienė irgi kartu, —

Rudman ienė suteikia malonės —
Tr Uaudanskienei čia pravartu...

šapranauskienė skubina kruta,.
Vaičeliūnienės skamba daina!

Matiukaitė-Merki-enė Onutė —
Jūžintų dusetiškė jauna ...

Jusiu, Bakšio ir Skliuto draugužes
Jau seniai progresisčių būry,—

Visockienė linksmutė atūžia:
Dar naujų kandidačių turi?

V. Vitkauskienė, P. Repečkienė,
S. Petravičiaus Adolfina, 

Levišauskienė laimina dieną,—
Jos krūtinė progreso pilna!

Elzbiečiutė Vilkaitė-Repšienė,
Kisielienė, Paukštienė greta,

M. Misevičienė, K. Briedienė
Čiulądienė tvirtybėj reta.

Dar Kimtienė, žvali Stanulienė,.
O Levanienė gan patvari,

Ir Ona, Apolon’ja Beičie|iė,
A. Rainienė teber įsvari.

N. Bieliūnienė, M. JurgeĮlienė, —
L. Kvietinskienė mūs

O. Filipsienė, Julė Šmitienė,
O. Slančauskienė — žymi svarba.

S. Zavienė, Sliekienė Ehiutė,
Valilionienė itin narsi]

Marfcs-Markevičienė mūs’ Kastutė, 
Nedvaraitė — kur tokia rasi?
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pagarba,

Draugė Stanislovaičio vertinga — 
Sugabi, įstabi Kristina!

Jiem jaunatvės žvitrumo nestinga, 
Čia ir Petrikienė Kotiyna.

Vaistininko žmona Jatullenė
Ir antroji Andrulio žnjona —

Ištverminga, veikli Namikienė, 
J. Mockaitienė valios pilna.

Mūs’ Palevičienė, mūs’ Uršulė —
Žmona gydytojo patvari, 

Baziliauskienė, dzūke mažulė, .
M. Burkauskienė mūs! apsukri.

<

Ir Marė ir Julytė Pupiene,
L Levano daininga Ona, 

Apsukrioji Onutė Pukienė,
Moksląvecko vikrioji žmona.

Baltrūnaitė — žvitri Karosienė,
K. Mugianienė siela jauna,

V. Butkienė ir M. Alvinienė,
Baltulionių Marytė ana!

Mjat-Paukštienė, standi A. Norkienė.
Taraškienė, Burdienė taip pat,

N. Valaitienė — mūs’ ilgadienė
Į progresą maršuoja visad!

Rainardiene Julytė daininga,,
Jankeliūnienė Klementina, 

Satulienę vis menam dėkingai, —
Lai jai švyti jaunatvės diena!

Tenikaitienė — vis progresistė,—
Dailininko žmona Rauduvės —

Ir pati dailininkė artistė
Liucė dažną progresai! atves.

Jokubauskienė, J. Unnenienė,
Pažangi Remeikienė Ona,

Salaveičikienė ir Grigienė,
M. Ražanskienė darbo, pilna.

Mikitienė,. Mockienė, Buli-enė,
M. Černauskienė, Vinco žmona,

Malinauskienė ir Vaiva4ienėfc
Bekešiene narsos kupina!

Jaunaširdė šilkienė Onutė —
Ir šauni B. šilkienė kita,—

Dvasia Žemaitienės jaunutė,
L. Mankiene progresui tvirta.

Matulaičių dukra Kisielienė — 
Šauni Petrė gėlių kupina!

Patvarioji, taurioji Ylienė, 
Ivanauskienė siela jauna!

Kilikevičienė, Janauskienė, 
Nakrošienė ir draugiu būriai

Vis atves tai kelias, tai pavieniui: 
Taip, ir auga progreso nariai...

K. Šolomskienė, S. Mažeikienė,
Smarki Simansienė nuolatai,

Kazokevičienė, Valukiene, 
Kačergienę Onutę matai...

K. Karpavičienė, Šiandienė, 
Mandagi Dobinienė Oi ą*

Lisajienė, Paukštienė, Latvienė, 
' V. Žilinsko dzūkai tė žmona...
1957. IX. 8. L.

Tokio, Japonija. — Val
džia skaito 852 užsieniečius 
nepageidaujamais- būti Ja
ponijoje. Jų tarpe daug yra 
Jungtinių Valstijų karių ir 
net diplomatų.

Bonna< — Vakarų Vokie
tijos. valdininkai sako,, kad 
jeigu jie bus priversti at
mokėti tiems biznieriams,

kuriuos hitlerininkai nu
skriaudė, kad Vakarų Vo
kietija nepakels finansų 
naštos.

Washin — Mirė J. 
M. Stuart, sulaukęs 72 m. 
Buvęs spaudos bendradan 
bis ir aviacijos srityje ra
šytojas.

Washrngtonas. — Repub- 
likonas sen. I. M. įves dar 
nežino, ar jis palaikys kan
didatūrą 
majs. Jo sveikata esanti ne 
kokia.

būsimais rinki-

Washing Japor 
ja pranešė Amerikai, kad 
iš savo šalies.' prašalina 
amerikečius. ’ • v



Jonas J. Kaškiaučius, M. D.

^Gydymo Istorijos”’ apžvalga
f (Tąsa)
Sigmandas Freudas pradė
jo psichoanalizę, stengėsi 
palaisvinti susid a r i u s i u s 
dvasi nius susigrūmimus, 
prašalinti geismų slopini
mus, represijas. Stengėsi 
prablaivinti ligonį, apvalyti 
jam protinius bei dvasinius 
prieštaravimus. A d 1 e r i s 
aiškino žemesnumo kom
pleksą (inferiority com- 
plex), kaipo pagrindą pro- taras Petriką mini termino 
tiniams pašlijimams. Jun- logijos, 
,gus ir kiti psichitrai nuro

dinėjo. į dvasinius žmonių 
polinkius, iš kur susidaro 
Jntrovertai ir ekstravertai.

■ Gyvenimo aplinkybės ir 
skaudūs dvasiniai smūgiai 
sudaro pagrindą neuro
zėms ir psichoneu rožėms. 
Smarkios emocijos, dvasi
niai sąjūdžiai paveikia ir 
bendrai kūniškus reiškinius 
ir sudaro ligūstumus. Psi- 
chomatinė medicina prade-, 
jo vienkart gydyti bendrai 
visą organizmą, kad pa
laipsniui išsiblaikytų ir su-

Antroji knygos pusė ne 
mažiau įdomi ir naudinga. 
Daktaras Antanas Petriką 
skambiai ir vaizdingai ap- 
važinėja per ilgų metų ir 
amžių dentistinę kelionę. 
Puikus, gyvas stilius, graži 
sklandi kalba, įdomus daly
kų atpasakojimas!1 Tai įgu
dusio literato ir kruopštaus 
erudisto darbas.

Savo “įvado žody” dak-

profesinių pavadi
nimų keblumus. Tačiau jis 
puikiai susidoroja su šita 
painiava ir važiuoja sli
džiai ir skardžiai per visą 
savo kūrini. Puikus ir la
bai įdomus ir naudingas 
patiektas knygos gale žody
nas! Patarčiau gal geriau 
pat pirma iš lengvo per
skaityti visą šitą brandų 
žodyną ir informacijų šalti
nį. O paskui' bus drąsiau 
skaityti ir pačią knygą. Vi
są knygą perskaičius, dar 
ir dar kartą įsisavinkite su
rankiotus ir paaiškintus žo
džius. Naudinga protiniam 
bagažui nešti ir laikyti.

Pats, autorius pareiškia: 
“Žmogaus kultūrin gumas 
reiškiasi tuo, kiek jis naudo
jasi žodynu. Taigi nesigė- 
dinkite vartoti žodyną!” 
Pilnučiausiai sutinku.

Kaip bendroji medicina, 
taip ir jos šaka dentisterija 
perėjo per ilgą klaidžioji
mų ir kentėjimo kelią. Ne- 
žinystė, prietarai, burtai, 
magija. Krikščionybės skel
bimai gyrėsi prašalinę prie
tarus, bet tikrenybėje tik 
pakeitė prietarų formą. Li
goniams įsako melstis, “mi
šias užpirkti,” tai dangaus 
agentai kunigai padės išgy
ti, o ne — tai dangų pa
siekti. “Melskitės į šventą 
Apoloniją, dantų patrunką, 

■ tai niekad dantų neskau
dės.”

Daug kur pelė įžymiai fi- 
Nuo įleidimo" di- i ?Ora^ tarPe ki.tokP bur'

,mai.
\ Keista: vieną ligą imta 
gydyti kita liga — ir sėk

mingai. Seną sifilitiką su 
pagadintais nervais ir tūlų 
smegeninių centrų pažeidi
mais ir paralyžiais gydyto
jas apkrečia šiltinių bacilo
mis. Ligoniui susidaro karš
tis, kyla temperatūra, ir ta
tai padeda perdeginti ir 
išnaikinti užsilikusias sifi- 
lines nuosėdas. Paskiau, 
vieton šito, imta sifilitikus 
Šildyti su diatermija. Pa
kelta dirbtinai temperatū
ra paskatina ligonio orga
nus ir liaukas, kad jos su
gebėtų galutinai išnaikinti 
iš organizmo sifihnes lieka-

^nas ir mažintų paralyžių ir 
protinius sumenkėjimus.

Psichinėms ligoms gydyti | 
imta daryti šoką — sukrė- ' 
timą su insulinu arba me-: 
trazolinu. vu-' ,irr, , . . .. .
dėsnių dozių žmogų suimami- ‘Te tau pele kaulini, 
konvulsijos, o paskiau pro- ^ok man gelezin,! - saky
tas pradeda blaivytis. Ar- i kamuemai, mesdami 
ba darydavo elektrinį šoką: I d?,nt< . uzkampin. Dantis 
pritrenkdavo ligonį su apy- i “?kalbl,^?> kad « n.e.skau; 
smarkia elektros srove. Vo. dėtu. Kinijoje senoveje net 
kelių tokių trankymu ne;sak^dav<b 
vienas pamišėlis atsigavo, i e)da. baita kirme yte,

i tai del to ir skauda.. Kaltin- 
Proto veiksmams tyrinėti i davo Perdėjimą.

vartojami jautručiai elek- < Apie dantų taisymą gal 
triniai prietaisai. Atitinka- i pirmieji pasižymėjo. sen.o- 
mai pritvirtinti prie galvos,; vės etruskai. Etrurija bū
tie registruoja ir užrašo 1 vo vidurinės. Italijos kalnų 

^elektrines smegenų veikimo provincija,, koks tūkstantis 
bangas. Tai vadinama elek-; ar pusė tūkstančio metų 
troencefalografija. ; pirma mūsų eros, Etruri-

Salko skiepais apsaugoma Į ja garsėjo sava keramika 
nuo vaikų paralyžiaus (po-j ir metalų kaltais papuoša- 
liomyelitis). Daugybė ap-jlais, įrankiais, vazomis. Et- 
krečiamųjų ligų suvaldyta, i ruskai mokėjo nulydinti ar 
bet tebėra keblumų su krau- nukalti net ir dantų karū

nas ir tiltus iš aukso!* ’Jų 
civilizaciją nustelbė jų už
kariautojai romėnai.

Patys romėnai — aristor 
kratai, patricijai mėgo, kad 
jiems dantys būtų balti. Iš
mokslintos vergės medi
niais šipuliukais krapštinė
jo, valė ponų - dąntis.. Dan
tims šveisti vartodavo mil
iukus iš lavos, mineralų, 
pelenų, kiaušinio kevalų,, 
briedžio, ragų. Burnai plau
ti — actas su sliekais arba 
“nekalto berniuko” šlapi- ' 
mas.

Mūsų eros pradžioje gra- ( 
žiai pasižymėjo islamo se
kėjai persai ir arabai, Ara- 

' bai tikrai daug padėjo iš- ■ 
laikyti antikinę graikų kul
tūrą. Jie vertė į savo kal

ybą graikų klasikus ir filo
sofus, gaivino civilizaciją, 
A rabai pagamino medicinai j 
gana vertingų vaistų, rovė

jagyslių ir širdies ligomis, 
su vėžiais* Vėžiai ypač pa
sišokėjo ir pasmarkėjo nuo. 
didėjančių radioaktyviųjų 
dulkių atmosferoje, nuo 
perdėto rentgeno spindulių 
vartojimo, nuo dūmų, rūky- 

'mo, dūko, (smęg), nuo pa
siutusios civilizacijos pa
sekmių.

Trumpai viską krūvon su
ėmus, toks susidaro medi
cinos pažangos bendras 
įspūdis.

Daktaro Jono Stanislovai- 
čio triūsas įdomus ir nau
dingas. Tenka pareikšti 
nuoširdų dėkui gerbiama
jam autoriui už tokį bran
dų švietimo gabalą. Mieli 
skąitytojai, ALDLD nariai 
džiaugsis,, besimokydami iš 
šito ; vertingo mediciniška 
traktato. Tik tegu skaito, 
skaito ir galvon deda, mo-

1 kosi į sveikatą.

dantis, jų skausmą ramino 
žolėmis.

Paskiau, kai arabai užė
mė Ispaniją, jų gydytojai 
irgi pasižymėjo savo gabu
mais. Pasigamino įmantrių 
instrumentų, dantims rauti 
replių, peiliukų. Mokėjo 
valyti, skutinėti dantis, tai
syti jų smegenis, net ir 
dirbtinius dantis padaryda
vo iš dramblio ilties, pri
tvirtindavo auksine viela.

Kai sutemo ilgoji vidur
amžių naktis, sustingo, su
stojo pažanga ir kultūra. 
Medicinoje bei dentisterijo
je įsigalėjo nemokšos “bur- 
benai,” kirpėjai. Jie ir ope
racijas darė ir dantis lu
po, gydė. Tą negarbingą 
profesiją pradėta riboti tik 
viduramžių pabaigoje.

Vargas ir tamsybė vieš
patavo Lietuvos kaimuose. 
Dantis užkalbinėjo burti
ninkai, “latviai,” “vengrai,” 
rovė juos, lupo lauk. Vėliau 
ėmė atsirasti felčeriai, kal
viai, perėjūnai kromininkai, 
su žolėmis, vaistais, su dė
lėmis, siurbėlėmis, kraujo 
nuleidimu, taurių statymu. 
Taip dėjosi iki Pirmojo Pa
šau! linio karo.

Miestuose gerėliau: būda
vo “zubnoj vrač” ir “den
tist,” tai dantų gydytojas ir 
dantų technikas. Apie 1920 
m. gydomosios profesijos— 
gydytojai, dentistai, vaisti
ninkai, medicininės seselės 
bei slaugės — turėjo Lietu-: 
voje mėnesinį organą “Me-1 
dicina,” kurią galiausiai nu
gnybo nacių okupacija.

Tai taip Lietuvoje. Pla
tesniame pasauly, viduram
žių tamsybei prasiskleidus, 
nušvito renesenso gadynė. 
Ėmė atsirasti mokslininkų, 
gydytojų, tyrinėtojų. Falo- 
pijus mokė, kad dantys yra 
itin svarbūs organai, turi 
sudėtingą anatomiją. Jis 
aprašė dantų struktūrą, jų 
nervus, gyslas, taipgi gerk
lės, nosu ir ausu anatomi- 
nius ryšius. Kaizerio Fre
deriko Didžiojo dantų gy
dytojas jau mokėjo vartoti 
gipsą dantų modeliams bei 
burnos atspaudams gamin
ti. Italijoje pradėtą varto
ti aukso lakštelius, folijas 
ir dantų skylėms užkimšti.

16-ame šimtmety Vokieti
joje pasirodė labai įdomi 
ir naudinga knyga, ne loty
niškai, bet vokiškai para
šyta. Nurodyti pirmiau pa
siekti arabų bei graikų nuo
pelnai. Išdėstyta dantų tai
kymas, šalinimas, kreivų 
dantų išlyginimas, bendrai 
burnos higiena. Svarbus 
o. d a n t o 1 o g i jos vadovėlis. 

’Netrukus atsirado ir dau
giau panašių knygelių, apie 
burnos švarą, dantų valy
mą, jų smegenų priežiūrą.

Gydytojai ieškojo dantų 
smegenų gedimo priežas
ties. Sugebėjo net ir perso
dinti dantis. Dantų prote
zams gaminti pradėta var
toti porcelianas, sutvirtin
tas platinos vielomis bei va
deliais. )

Buvo keblumų, su dirbti
niais dantimis. Dažnai 
kramtomojo danties vieto
je būdavo perauksti gubū
reliai ir pergilūs grioveliai.

Imta vartoti ir pakeičia-

čiamuosius dantis (inter
changeable).

Kaip bendroje medicino
je, taip ir dentisterijoje il
gai vyravo Amerikoje sto
ka išmokslintų organizuotų 
darbuotojų. Vargu būdavo 
kovoti su šarlatanais, ap
sišaukėliais, ap g a v i k a i s. 
Nebuvo spaudos, nebuvo ge
ros mokyklos, nebuvo orga
nizacijos. Galiausiai pradė
jo atsirasti dentisterijos 
žurnalų, apie 1840 m. Šen 
ir ten dentistai organizavo
si grupėmis, ir tik iš leng- 
vėlio tos grupės telkėsi krū
von, kol atsirado Amerikos 
odontologų sąjunga.

Ir tik tada, kai įsitvirti
no tokia plati dentistų or
ganizacija, buvo galima pa
kelti bendrą dentisterijos 
lygį ir kovoti prieš apsi
šaukėlius ir nemokšas. Ben
dras atskirų valstijų orga
nizacijų suvažiavimas įkū
rė Amerikos dentistų są
jungą (American dental as
sociation), 1859 m. 
pirma to, 1822 m.
vardu organizacija (Amer. 
dental association) jau bu
vo įsteigta laike suvažiavi
mo, bet pietinės valstijos ne 
visos buvo prisijungę. Kai 
jau visos susiliejo krūvon, 
tapo nustatytas etikos ko
deksas ir vykdomos refor-1 
mos.

Lawrence. Mass
1958 m. sausio 12 d. sau-Aldermanas John W. Fal

lon įteikė miesto tarybai kiamas LDS 125 kuopossu- 
projektą dėl miesto biudže
to, ir už ką reikės mokėti 
visokiems nuosavybių patai
symams. Viso $90,399.75. 
Reikės, sako, pirkti valdi
ninkams automobilius, nors 
jų algos ir be to yra užten
kamai aukštos.

Didžiausia Lowellyj esan
ti dirbtuvė — Merrimack 
Mill Ko.— užsidarė. Apie 
2,000 darbininkų išsigando, 
nes paleisti iš darbo. Dau
gelis jų ten išdirbo po 40 
metų. Tai jau antra ten 
dirbtuvė užisdaro.

3 pusi. Laisvė (Liberty) šeštad.. gruodžio (Dec.) 28, 1957

Par ir 
šitokiu

Albert Stacklin-Stokeliū- 
nas, 40 metų amžiaus, nusi
žudė, pasišaudamas. Jis bu
vo dviejų karų kareivis. 
Buvo mandagus žmogus, 
viengungis. Paliko liūdesyje 
brolį ir dvi sesutes. Gaila 
jauno vyro. Užuojauta gi
minėms ir draugams!

narines duokles. Taipgi ra
ginami nariai atsivesti kan
didatų į LLD. 37-tą kuopą.

S. Penkauskas
sirinkimas. Taipgi bus ir 
Literatūros Draugijos 37 
kuopos susirinkimas. Visi 
nariai būkite susirinkimuo
se. Aš manau, kad jau bus 
atėjusi ir knyga, kurios lau
kiame su nekantrumu. Gau
site po knygą, pasimokėsite

St. Clair Shores, Mich... -
St. Claire ežere rastas la
vonas Ralph Winstead, 64 
metu amžiaus. Jis buvo 
United Auto Workers uni
jos tyrinėtojas.

LOWELL. MASS.

P^isiminrmas

STANLEY PAULENKA
Mirė Gruodžio 29, 1955.

Mirė Juozas Matukonis. 
Iš Lietuvos kilęs iš Burko- 
vos kaimo. Į šią šalį buvo 
atvežtas 11 metų. Turėjo du 
sūnus, bet abudu mirė. Bu
vo labai susirūpinęs. Turė
jo Methunuose ūkį. Buvo

! geras, malonus žmogus. 
| Amžinai jam ilsėtis!(Bus'daugiau)

Chicago, Ill
Juozas Jankus žuvo gaisre

Daugeliui iš pažangiųjų lie
tuvių pažįstamas ir žinomas 
Juozas Jankus žuvo tragiškai 
gruodžio 15 d. savo bute, 
1712 N. Wolcott St.,

Sako, kad dėl senų ir blogų 
elektros laidų užsidegęs ant 
staliuko užtiesalas miegama
jame kambaryje, nuo jo dasi- 
gauta ugnies -prie užuolaidų. 
Nežinia, ar jis mirė nuo dū
mų ar nuo apdegimo. Tik sa
koma, kad jis rastas ant aslos. 
Matomai, bandyta .jo išeiti iš 
Ai i e gamoj o k a m ba r i o, 
pavyko, jis rastas 
sukritęs ir miręs.

Velionis buvo 
žmogus, gerokai 
nęs. Jis studijavo
giją, bet susidariusios sąlygos 
neleido jam užsibrlezto tikslo 
pasiekti. Gal tas ir buvo |o 
g y ve n i m o ne pasise k i m as...

Velionis paliko liūdinėtą 
žmoną Frances, dukterį Edith 
ir .jos vyrą.

Nežiūrint, kad jis buvo 
vų pažiūrų ir priklausė 
ž a ngose o rga n i z a ei j ose,
laidotas su visokiais
tais, gruodžo 19 d. rytą.

Reiškiu simpatiją velionio 
šeimai jos. liūdesio valandose.

bet ne- 
prie durii

pažangus 
išsimoksiĖ- 

f arm a ko lo

lals-
pa- 
pa- 

prieta-

Kijeve buvo paradas
Maskva. — Tarybinės U- 

krainos sostinėje Kijeve į- 
vyko militaris ir žmonių 
paradas proga Ukrainos 
Komunistų partijos 40 me
tų sukakties. Prakalbas sa
kė Sovietų Kom. partijos 
sekretorius Chruščiovas ir 
Ukrainos partijos sekr. A. 
Kiričenko. Kariniam para
dui vadovavo maršalas V. 
Čuikovas, vienas iš Stalin
grado gynėjų ir pergalė
tojų Berlyne.

H 4

Binghamton. N. Y. į

i

Aferrv Christmas•t
Happy New Year

Visiems Laisves Rašytojams!
J. Vaicekauskas

1958 m. sausio 18 d. CIO 
unijos lokalas 4 rengia 
paprastą banketą savo 
riams, kuriems įėjimas 
mokamas, o pašaliečiai tu
rės užsimokėti po $3. {vyks 
Prancūzų salėje, Lowell ga
tvėje. Bus ir orkestras 
kiams.

ne- 
na- 
ne-

S0-

bu t i 
rci-

Liūdime jo ir negali pamiršti jo žmona Nellie, 
. sūnus Stanley ir jo šeima, ir duktė Mrs. Nellie 
Champagne ir jos šeima.

Ilgai, ilgai jis pasiliks mūsų širdyse.

Geriausi Linkėjimai 1958!

ę.

Lai Nauji Metai patenkina 
visus jūsų pageidavimus 
visas jūsų svajones.

CITIES SERVICE OIL CO.
20 N. Wacker Dr., Chicago, Ill.

V I
Gruodžio 21 d. teko 

Peprellyje, Mass., su 
kalais. Vykdamas ten, užsu
kau Lowellin, į lietuvių klu
bą. Radau besitriusiant W. 
Chuladą. Tuoj atvyksta ir 
J. Blažonis. Klausiu Juozu
ko: Gal buvai pirkti mergi
noms prezentų? Sako: jau 
papirkau savo tatai kvietkų 
vainiką, nes ji šį rytą mirė, 
sulaukusi 87 metų. Turėjau 
čia tik vieną tetą, dažnai 
nueidavau ją atlankyti.

Reiškiu užuojautą jums, 
drauge Blažoni! O sesutei— 
ramiai ilsėtis!

Klausia lowellieciai ma
nęs, ar atvažiuosi pas mus 
į banketą, kurį turėsime 
gruodžio 31 d. Naujiem Me
tam sutikti? Sako, bus ge
rų valgių, gėrimų ir orkes
tras šokiams.

Aš patarčiau lawrencie- 
čiams, našviečiams ir ha- 
verhilliečiams dalyvauti ta
me lowelliečių bankete.

n

g

I!

Lai Šitos Šventės Suteikia
Jums Visko Geriausio

N. J. BIQUE
612 N. Michigan Ave.

Chicago, III.

Sezono Sveikinimai

McCOLLAM FLOORING 
CONTRACTORS

Asphalt Wall Tile—Rubber Tile 
Linoleum Underlays. 
Formica Sink Tops
3444 W. 111th St.

CEdurcrest 3-4377.
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Sczono Sveikijniniai 
DREHOBL BROS. 
ART GLASS CO. 

2847 N. Lincoln Avė.
Chicago, Iii.

AVONDALE SAVINGS 
t LOAN ASSOCIATION

2965 N. Milwaukee* Ave.

Chicago, Ill.

Dickens 2-7700

g

I KOMPLIMENTAI I
i NUO ig DRAUGO «
g M. F. g
| Chicago, Iii. |

Švenčių Sveikinimai Visiems w
| STEINWAY BRAUHALL

& Atsiveskite šeimą. Geri valgiai 
k: kasdien. Naminė atmosfera.
B 28-26 Steinway St., Astoria.
K S. Reiter, sav. — RA. 8-9780.

DĖMESIO! DĖMESIO!

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

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

GENERAL PARCEL yra gavęs nuo “INTOURIST” iš Maskvos oficialų leidimą 
tiesioginiam daiktų pasiuntimui.

Priima siuntinius į USSR, Lietuvą, Estiją, Latviją, Baltgudiją, Bukoviną, 
Armėnija ir į visas kitas respublikas Sovietų Sąjungoje.
P 'kai gali būti pristatomi atvežant asmeniškai, prisiunčiant paštu, 

’arba kaip patogiau mūsų klientui.
Kituose miestuose gyvenantieji mūsų kostumeriai gali būti užtikrinti greitu atidumu ir 
tuojautiniu atlikimu persiuntimo. Tik už keleto dienų siuntėjas gauna oficialią kvitą iš 

pašto. Aplaikę jūsų paką mes tuojau pasiunčiame jums smulkmenišką kaštą sąskaitą.
SVARBU! Vien tiktai naujus dalykus galima siųstu Visi persiuntimo kaš

tai, įsikaitant muitą, apmokami čia. Jūsų giminės ir draugai aplaikys pakietus.
veltui.

PATOGUMUI MŪSŲ KLIENTŲ. MES TURIME NERIBOTĄ KIEKI ĮVAIRIU PREKIŲ 
Valgomų produktų negalima siųsti tame pačiame pakete su kitais dalykais.

Dėl patogumo mūsų klientams mes atidarėme skyrius Clevclande, Detroite ir Philadelphijoj
900 Literary Rd., Cleveland 13, Ohio. Telefonas TOwer 1-1461
11339 Jos Campiau, Detroit 12, Michigan. Tel. TOwmsend 9-3980
632 West Girard Ave., Philadelphia, Pa. Tel. WALnut 5-8878

GREITAS PASIUNTIMAS IR PRISTATYMAS GARANTUOTAS.
Atdara kasdien 9 A. M. iki 6 P. M. Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P.

i f
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Naujus Metus pasitiksime
! J! >ert y Ai i d it or i joje

•»' V V

gruodžio 31 diena
i-

Sveikina mus su į 
Naujaisiais Metais

Švenčiu proga gavome kai1 
! uriu sveikinimu. linkint 
Laisvės personalui laimingu 
Nauju Metu. Be kitu, sveiki
na :

Jonas Snnalenskas, iš mia- 
mi, EI o ridos.

Valininkai S. fenkauskas, 
iš Lawrence, Mass, ir J. Bla- 
žonis, iš Lowell, Mass.

G. A. Jamisonas, iš Miami, 
Floridos.

Mr. ir Mrs. M. Stakoff su 
šeima iš Brooklyn. N. Y.

Anna Kazilonis, iš Cleve
land, Ohio.

Mildred Stensler, Aido Cho
re mokytoja, iš New Jersey.

Jonas Skliutas, iš Worces
ter, Mass.

Pauline Yasilonis, iš Bing
hamton, N. Y.

Grace & Casimir Nowacki, 
iš New Yorko miesto.

Antanas Žalis, Philadelphia, 
Pa.

William Patten, iš Glouces
ter Heights, N. J.

A. Žemaitis, iš Baltimore. 
Md.

V. Kralikauskas, iš Lawren
ce, Mass.

A. Staniulis, iš Hampton, 
Ohio Farmeriai, LLD 51 kp.

Sako, kad prieš Kalėdas 
pakilo biznis

Šiemet New Yorko biznie
riai skundėsi, kad Kalėdų pir
kinių biznis buvo labai blo
gas. Dar veik dvi savaites 
streikavo subvių ir elevatorių 
motormanai. Tokioje padėtyje 
“kostumeriai” pirko reikme
nis kur arčiau. Didelės krau
tuvės pasiruošusios Kalėdų 
bizniui nukentėjo.

Bet sako, kad paskutinėmis 
dienomis prieš šventes biznis 
kiek atsigavo, žinoma, kas 
jau nustota, tai neatpildyta.

5^5 SS* £^5^ SS5 SS3
K P' ttį Sezono Sveikinimai Visiems 

y *
| THE GRAND FLORIST į

I SHOP g
g Mr. E. VV. Casper, sav.

Kalba lietuviškai.
tC Šventėms žemos kainos.

Ateikite ir po švenčių. ą 
įvairių gėlių. Pristatome Visur

$ Priešais Alyvų Kalnelio kapines. $
§ 65-37 Grand Ave., Maspeth, L. I. $
g DA. 6-1090. $

Holiday Greetings to All From $
KENT I

■?Auto Bumper Straightening, Inc. » 
« Don’t throw your bent bumper 3$ 

away. We straighten them with- 
out heat. Save plenty.

£» No job too small.
K 33 South 8th St., Brooklyn.

EV. 4-6127.
&& ks && !

S
53^5 53555353 5853^52^

Švenčių Linkėjimai Visiems $ 
K Lietuviams Nuo

I,ou Geyer & Wm. Lauber,
p Saviriinkai «
2 POINT BAR & GRILL |
B 15-04 122nd Street, »
« College Pt., N. Y. g
S Pietūs nuo 11 v. r. -1 v. dieną. S 

įvairūs valgiai FL. 9-9301 $

5353535553535353 535333^5353 5353 535353535353 5853 5353 
Ui Sezono Sveikinimai Nuo
g COZY CORNERS $

Naujas Black Angus Kambarys.
Jį Specialus patarnlavimas organiza-^ 
n cijoms, vestuvėms, banketams.)? 
Svaigiai ir likeriai. Žemos kainos.g 
M 1221 Bay St., Rosebank, S. I. » $ GI. 7-9314. §
3»3l«DtSDa5358«5t«i53« 58^53535353 58535353 5853: 
85358^585358535853585358535853585358535353 5853 5853 

8 Švenčių Linkėjimai Visiems! S 
R Nustebinkite su gražiu Elgin $
g laikrodžiu ar bi kokiais žem- M
S čiūgais. Pirkite nuo pasitikimo 'a
S auksoriaus. "
| C, H. LOHMAN |
S Jewelers «
« 15-24 122nd Street, »
R College Pt.r N. Y. FL. 3-0010

Stonius sužeidė 
prižiūrėtoją 

4

Prospect Parke. Brook lyno, 
yra nedidelis zoologijos dar
žas kur laiko įvairiu gyvūnu. 
Sionis Astra, patelė, apie 50 
metu amžiaus, visada buvo 
rami. Bet šį kartą pirma savo 
1 ūnu prispaudė, o vėliau pa-jlelią 
ėmus savo rankove numetė i svotu rg i m
patarnautoją M. Kaprio, .”>7 
metu amžiaus. Jis nukentėjo 
ir buvo nugabentas į ligonine..

Sako, kad drambliai (slo- 
r.:ai) labai ilgai pamena, jei
gu jiems kas nors padaro ko
kią skriaudą. Gal būti tarpe 
Astra ir Cąprio buvo pirma 
kokis nesusipratimas.

Brooklyn© Moterims
Iš moterų kliubiečių 

susirinkimo

Gi-uodžio 19 vakare ir vėl 
turėjom skaitlingą susirinki
mą. Draugių gražus būrys at
silankė, nes buvo metinis mi- 
t ngas ir buvo renkama valdy
ba ateinantiems metams. Vi
sos draugės prašė, kad pasi
liktų ta pati valdyba. Tad ir 
pasiliko senoji valdyba.

Draugės kliubietės vis turi 
koki nors sumanymą, šitą sy
ki draugė Petrikienė pasiūlė 
sumanymą pagelbėt L. Prūsei
kai jo sunkioj ligoj esanti. 
Nors jis nereikalauja to, bet 
sąžiningi žmonės pasiryžo 
Prūseikai pagelbėt finansi
niai. Kadangi liga gana ilgai 
vargina, tai ir daug santaupų 
turinčiam jos greit išsisemia 
papuolus ligoninėn. Tai šitą 
I- učių parengimą s k y r ė m 
(bango Prūseikos pagalbai, 
i.es jis užsitarnavo.

Linkime d. Prūseikai ko- 
greičiausia pasveikt ir vęl 
darbuotis darbininkų judėji- 
m e.

Po susirinkimo vėl turėjo
me vaišes. Jai draugės Jakš
tienė, Titanienė. ir Kasmočie- 
nė atžymėjo savo gimtadie
nius. Draugės joms sudainavo 
“Happy Birthday” ir “Ilgiau
sių metų!’’ Mat, šitą syki susi
rinkime buvo ir chorisčių 
draugių.

Po visu linksmybių skirstė- 
mės i namus linksmos.

įKliubicte

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga .

Švenčių Sveikinimai Nuo
i E. J. KLEIN & CO. Š

Ekspertai prie visokių auto dar-
& bų. Mes pertaisome jūsų auto $ 
m kaip rtaują. Mūsų darbininkai g 

kvalifikuoti. a

R 345 E. 103rd St.. Manhattan. -J 
AT. 9-6970.

53535353 5853 58535853 J853 5853 5853 5853 585358535253•?

15853 585353^ 5853 53535353 53^t 5353 5353 53535853 53^535! 
(i Švenčių Linkėjimai Visiems!
$ Lai Naujieji Metai suteikia 

jums visą tą, ką geidžiate.
§ ROBERT J. PANARO g

Ins. & Real Estate Broker
Jį’ 11-20 154 St., Beechurst, N. Y. g 
S IN. 3-7355 g

ŽLai Naujieji Metai Suteikia JumsŠ 
Daug Laimės! :s

| RALPH CIOFFARI | 
S Cleaner & Dyer .Į į
£ Kainos žemos. Prilaikykite
h savo drabužius švariai. ’C
v3559 E. Tremont Ave., Bronx, N.Y. K

TA. 9-8994. į

Kas kaip gina 
svetur girnius

Metinė laiko rodyklė jau 
arti (taško. Ji primena. kad 
laikas metinės veiklos atskai
tas patikrinti. Mes iš gautu pi
nigą. nesupylėme kabiu, vis 
dėlto nemažas skaičius prie- 

padavė ranką su parama 
iu apgynimui, Tie

sa, suma maža, o darbas pla
tus. Paremti niekuomet nėra 
vėlu: šiandien, ar rytoj...

Va keletas tų, kuine dar 
parėmė su metų pabaiga: 

K. Milenkcvičius ... $5.00
A. Balčiūnas .............. 3 00
K. Dzevečka .............. 2.00
Albina M. ................... 1.00
Bevardis B..................... 1.00
K. K................................. 1.00
V. šibeikienė .............. 1.00
J. J. Ynamaitis, Naugatuck.

i Conn., pridavė:
V. Karalius .............. $2.00
J. J. Ynamaitis ........ 2.00
W. Marcinkevičius .. 1.00

Smagu prisiminti, kad kai 
’ kurių čia paminėtoji parama 
'jau nebe pirmoji tam tikslui
šiais metais.

Dėkojam visiems čia minė
tiems ir anksčiau parėmusiem 
ši taii> svarbų reikalą. Jūsų 
param-i aukštai- bus Įvertinta 
ii ateityje.

Money order-perlaidą rašy
kite M. Stakovas, o siųskite 
Anne Jones, 39 E. 98th St., 
Brooklyn 12, N. Y.

Kiekvieną parėmusi ši dar
bą neįmanoma pasveikinti ak
meniai ir padėkoti už para
mą, todėl čia tą padaromo, 
sakydami:

Visiems rėmėjams — lai
mingų Naujų Metų!

Aviacijos gamyboje krizė

Long Islandas turi daug ir 
didelių aviacijos gamybos fab
rikų. Na ir tiems, kurie manė, 
kad “jų darbai užtikrinti il
gam”, atėjo krizė. Valdžia at
šaukė eilę užsakymų. Mat, ra
ketos užima pirmesnę vietą 
karo pasiruošime. Tūkstančiai 
darbininkų, paleista iš darbo.

Dabar jų unija šaukia eilę 
susirinkimų ir planuoja, kas 
daryti. Politikieriai ketina 
siųsti delegaciją į būsimą 
Kongresą ir reikalauti, kad 
būtų atnaujinti karinių lėktu
vų gaminimo kontraktai.

PARCELS TO RUSSIA, Ine.
1530 Bedford Ave., Brooklyn, 16, N. Y.

Kampas Lincoln Place. Imkit IRT subway 7th Ave. and Lexington Ave. 
Išlipkit Franklin Ave. Station.

'G

Telefonai: JN. 7-7272 ir IN. 7-6465

9,

IŠREIŠKIA LINKĖJIMUS VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR KLIENTAMS

LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
'G

'G

'G
D,

c-
PARCELS TO RUSSIA, INC., yra seniausia ir patikimiausia firma isiuntimui paketų 

į U.S.S.R.—Lietuvon, Ukrainon, Latvijon, Estonijon, Armenijon ir tt.

Mes garantuojame grąžinamąsias kvitas su priėmėjo parašu. Mūsų firma 
atdara kasdien, įskaitant sekmadienius, nuo 9:30 A. M. iki 6:00 P. M.

Šeštadieniais nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.

'G

'G

'G

Priimam paketus Manhattane
78 Second Ave., New York 3, N. Y. ORchard 4-1540 'G

4 pusi. Laisvč (Liberty) &štad., gruodžio (Dec.) 28, 1957 ’

Jau mirė garsusis 
“Baltimore Bill”

I

I New Yorko mieste Bowery 
srityje yra jau nuo -seniai ap- 

' sigyvenę visuomenes nupuolė- 
liai — “bomai”. Jie gyvvena 
gatvėje, kiti pigiai apmoka
muose lūšnynuose, kiti sudarę 
“bendrijas”.

Per 30 metų Bowery gatvės 
piliečiai ž i n o j o paskilbnsį 
“Baltimore Bill”, savo pilieti. 
,'is visula buvo linksmas, dai
navo namie, dainavo ir gatvė
je. Nueidavo ir pas Salvation 
Army žmones ir su jais Dievą 
garbino. Mokėjo skambinti 
ant gitaros, žodžiu, “Balti
more Bill” buvo labai garsus, 
kiti vietos piliečiai daugiau 

i apie jį kalbėdavo, kaip anie 
, šalies prezidentą.

Patsai “Baltimore Bill” bu
vo labai užsidaręs apie save. 
Kas jis buvo? Iš kur? Kokia 

j jo praeitis? Niekas to nežino- 
ijo ir tikrai nežino. Salvation 
Army kunigas How. Kimsey 
sakosi apie ji daugiausia žino
jo, bet ir jis tik žino, kad jis 
buvo garsus Bowery pilietis 
“Baltimore Bill”.

Ir štai Kalėdų išvakarėse 
pasigedo “Baltimore Bill” — 
jo nėra. Nuėjo 27 Hester PI., 
į šaltą namą, kur, paprastai, 

į “Baltimore Bill” gyveno. Ir 
hado jį negyvą. Jis buvo apie 
'(•() metų amžiaus. Rastas pas 
jį raštelis, kuris sako, būk. jis 
buvo William Clemens, bet 
kas žino.

$27,000,000 valdžios 
kalėdinė dovana

Lincoln Square srityje su
planuota pastatyti projektai 
— pigiomis rendomis gyvenna- 

|niiai. Jų pastatymas ir įrengi- 
! mas atsieis $205,000,000. Pra
džiai darbo Fcderalė valdžia 
davė $27,000,000. Miesto vir
šininkai sako “gera Kalėdų 
dovana”.

Liūdna Sukaktis
Dvylika metų jau sueina, kai ant visados 

atsiskyrė iš mūsų tarpo

EI šie N or ki i te- G a siū n ie n e
Liūdnai prisimename 1945 metų gruodžio 

28-tą dieną, kurią ji pasimirė.

Vyras, tėvai, brolis

| Sako, kad pavogė aukso 
$150,000 vertės

American Smelting & Re
fining Co., Perth Amboy, N. 
į J., areštavo du savo darbinin- 
' hus C. C. Colemaną ir Ber- 
I nardą Opatoski. Kaltina, kad 
(būk jie iš fabriko išsinešė 
$150,000 vertės aukso ir si- 

Į (iabro.
1 ___________________________

Oi, ta mūsų važiuotė!

New Yorko gyventojai dar 
; neatsigavo nuo motormanų, ; 
l streiko, kaip Kalėdų išvaka- 
i rėse supurtė Long Island Rail 
'Road geležinkeliečių “liga”, 
j Virš 300 vyrų vienu kartu 
' “susirgo” ir dvi valandas 
I traukiniai negalėjo judėti. Ta
liai įvyko dėl nepatenkinimo 
i iu reikalavimu.
f ‘  i

Automobilistas Joseph Be- 
vona, 20 metų, smogė auto- 
mobiliumi ir užmušė Angelica 

' Ortizą, 27 metų moterį. Nelai- 
imė ivvko ant 4th Avė. ir .17th I 
;st. ' i

_______________ >

PRANEŠIMAS
ROCHESTER, N. Y.

Gedemino Draugystė rengia Nau
jų Metų pasitikimo balių, gruodžio 
31 d., 575 Joseph Ave., 6:30 v. vak. 
Ižariga $1.10. Šiame parengime 
Draugystės nariai ar eis ar ne, vis- 

I vien turės užsimokėti įžangą. Bus 
į gera muzika ir gerų valgių. Kvie- 
; čiame vietinius ir iš apylinkės daly
vauti. Rengėjai. (250-252)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks ketvirtadienio vakare, 
I sausio 2, Liberty Auditorijoje. Visi 
I kuopos nariai kviečiami dalyvauti.

Valdyba 
(252-253)i_________________________

CAMDEN, N. J.
LLD 133 kp. susirinkimas įvyks 

! sausio 4 d., 2 vai. pas Liaudanskie- 
i nę, 806 Florence St. Visi nariai yra 
i kviečiami dalyvauti .šiame susirinki- 
j me, nes bus renkama nauja valdyba; 
i išgirsite raportus dabartines valdy- 
i bos ir vajininkų. Gausite knygą, ir 
j aptarsime įvairius reikalus. Bus vai- 
| šės. —Valdyba

(252-1)

HARTFORD, CONN.
LDS 79 kp. susirinkimas įvyks 2 

d. sausio, svarbu kiekvienam nariui Į 
dalyvauti, reikės išrinkti naują val
dybą 1958 metams, (laikas, vieta?-- 
Adm.).

A. Kiškiunas 
(252-253)

'G

'G

^G

K

Apie Amerikos laivus

Su gruodžio 1 diena Ameri
kos privatinis ir valdžios lai- | 
\ynas susidarė 3.112 i laivų, Į 
didesninių, kaip ],()()() tonų , 
įtalpos. Valdžia daug laivų 
paėmė ir pastatė į rezervą. 
Tuo pat kartu užsakė 119 
naujų laivų. Tai tik prekybos 
ir transporto, ne kariniai. i

Nauji zoo piliečiai

Iš Afrikos atgabeno porelę, j 
patinėlį ir patelę, paukščiu, 
vadinamų '“juodi didžiasna- 
piai”. Snapai labai dideli. Tie 
nuo uodegos galo iki snapo 
galo turi apie dvi pėdas ilgio. 
Smarkūs rėksniai.

IŠMOKITE VAIRUOTI
Ai sargiai per Trafiką 

Voltui 2 vai. kalb? ir filmą, kaip 
išeiti N. Y. Valstijos vairavimo 

egzaminą.
LIBERTY

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

AL’S COLLISION 
WORKS, INC.

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

1700 Eastern Parkway 
Near Rockaway Ave., Brooklyn**

Dickons 5-9399.

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

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

FA. 7-5196'

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

Viešbutis, Baras ir Rcstaurantas. 
Galite užsisakyti datas vestuvėms, 

šokiams, banketams, ir tt.
FL. 9-89LĮ1.

Businessmen's Lunčh\Served 
12 to 2 \

119th St. & 14th Ru.
College Pt., N.JYi 

Įsteigta 1872.

: NATIONAL VAN LINES i
J Tai patikimiausi perkrausty-; 
;!tojai. Neimkite šansų su savo; 
j rakandais. Perkrausto lokaliniai; 
; ir į kitas valstijas. Kainos pri-i 
įeinamos. Mūsų obalsis — Manda-I 
!; gumas. !
I; 15-02 — 122nd Street

College Point, N. Y. j 
i; '-"FL. 8-2051 ;

PAMINKLAI
S & S MEMORIALS

Išstatomo Visose Kapinėse.
Visi paminklai certifikuoti ir* 

garantuoti. Lengvi išmokėjimai 
pritaikomi. (

602 Greenwich St.
Hempstead, L. I.

IV. 1-6850.

Daug asmeniškų reikalų yra pa
vesta laidotuvių direktoriui. Nau
dokitės mūsų oru vėdinamomis 
koplyčiomis.

STEPHEN FUNERAL 
HOME

Stephen V. Oddo, lie. 
133-18 Cross Bay Blvd. Ozone Pk.

VI. 3-9268
2601 Pitkin Ave.

Brooklyn. AP. 7-8340

; Many personal matters are end 
;trusted xto the funeral director,! 
;whcn the need arises. Always; 
; superior service at minimum cost.;

PACE FUNERAL HOME !
Michael J. Orofino

911—2nd Ave., N. Y. C. !
Plaza 3-6878

300 E. 104th St., N. Y. C. ;
LE. 4-0550 |

ST, LUCIA 
FUNERAL HOME

(Lucia Bros)
Daug asmeninių reikalų yra 

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

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

LYNCH FUNERAL 
HOMES, INC.

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

G

Kalbink užsirašyti Laisvi 
tuos, kurie jos dar neskaito.

real estate

Richmond Hill. 1 šeimai narnas., 
6 dideli kambariai. Apdarytas por- 
čius. 3 miegrūmiai; 1 V2 vonios, alie
jaus šiluma, garadžius. Arti Inde
pendent subvės. • Nori $12.600. Ar
ti krautuvių, mokyklų, bažnyčių — 
katalikiškų.
WM. F. MURPHY, 104-15 LefferW 
Blvd. VI. 8-4200.

MISC. ADS

Mes išeiname iš biznio. Sekanti 
autos yra nužemintomis kainomis: 
Chevrolet 1951, 4 dr., $275; Cadillac 
1949, 4 dr., Model 62, $400; Nash 
Rambler 1953, 2 dr., Hard top, $500. 
Ateikite persitikrinti. NATIONAL 
AUTO COLISSION, 234—61h Street, 
Brooklyn. UL. 5-7895.

(250-25.})'

A. R. E. Auto Perbudavojimo In- I 
žinieriai. Pertaisome sudaužytus I 
autus. Apsaugokite savo auto, dar-J 
bas atliekamas patyrusių dark 7 
ninku. Persitikrinkite.

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

PR. 3-8612.
tarp Lewis & Sumner Avės.

Atsineškite Šį Skelbimą— 
Gausite Dovaną.

GRAND DEPT. STORE
Pasinaudokite pirkiniais ant iš

mokėjimo. Ruoškitės Kalėdoms 
ir Gimtadieniams.

VYRŲ KRAUTUVE 
69-67 Grand Ave.

70-07 Grand Ave., Maspeth, N. Y. 
---------------------------------- -------------- :
------------------ T-------------------------------------------- ------- -- -------------------- -- f

! STEINWAY BRAUHALL |
’ 28-26 Steinway St., Astoria, LJx'*>
! RA. 8-9780 ; '!
i Vokiški ir Amerikoniški valgiai.;!
: Importuotas vokiškas alus ir vy-|! 
nas. Sekmadieniais pietūs Šei-;> 

įmyntoms. $2 ir viršaus. Specialūs i;
Įkainos vaikams. !;

S. Reiter, sav. ;!

GRIPSHOLM 
RESTAURANT

324 E. 57th St., New York 22, N.Y.
Puikūs Švediški valgiai— 
Smorgasboard Pietūs— 

Kok teliai—Vakarienė
PL. 9-6260

........1t y~
Duokite Jai Puikią Dovaną!
ŠOclfeTY FURS, INC.

Patyrimo virš 30 m. Pasiuvam, 
pertaisom visokias futras. Kalė
domis ir gimtadieniais puiki do
vana.

150 W. 301 h St, N. Y. C.
LA. 4-8767.

ZIMMER GIFT SHOP
Įvairių Gražių Dovanų

Senų laikų ir Moderniškų Ra
kandų. Lempų, kinietiškų lėkš
čių, lempoms uždangos ir vaka
rienėms setai.
738 East Tremont Ave., Bronx.

TR. 2-3665

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

Oru vėdinamos koplyčios.
NICHOLAS COPPOLA

& SONS
49—104th St, Corona, N. V. 

Newtown 9-3400.
----------------------

HILLCREST NURSERY
& GARDEN CENTER

Landscape Contractor. Ever
greens, Shrubs, Shade trees Top- 
soil, fertilizer, sodding and seed
ing. Free estimates. Free deliv
ery. Open 8 A. M.—7 P. M.

165-80 Union Turnpike 
Flushing, L. I.

JA. 8-4590.

KERN'S STUDIO
Wedding—Studio—Candid !

Child Portraiture 
Copies and Reproductions

Photostats !!
82-09—81st Ave
Long Island City 4

AS. 4-0986




