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KRISLAI
Nauji metai — 

naujos viltys..
K “-gi galas?
Kietas kaip plienas.
Tiek ju daug!
Pievas ne toks kvailas...

Rašo A. Bimba

Baisi nelaimė įvyko 
anglies kasyklose

Ko laukiame ir tikimiesi iš į 
1958 metu?

Visi, aišku, laukiame ir j 
trokštame taikos ii- ramybės ' 
pasaulyje.

Visa žmonija ištroškusi tai- Į 
bos. Tegu tos tiesos nepamirš- i 
ta mūsų valdovai'

Naujuosius metus pradeda- ; 
nu* su naujomis viltimis, jog; , 

k a 1 bu s i šsau gota.
’iena, žmonės nori taikos ir 
••i

Antra, atominiai ginklai ka
ro politiką paverčia niekais.

>.-■■■■ ■ —..u

Tai, žinoma, dar nereiškia, 
jog taika laimės automatiškai. . 
L’ž ją reikia kovoti. Džiugu, 
kad vis daugiau ir daugiau 
žmonių Įsitraukia kovon už 
taiką. Vis daugiau ir daugiau 
tautų ir valstybių kalba už 
taikų sugyvenimą.

Amonate, Va. — Baisi 
nelaimė įvyko Pocahontas 
Fuel Co. kasykloje No. 31. 
Ten dirbo 534 angliakasiai, 
kai vienoje šakoje Įvyko 
didelis gazo sprogimas. 
Griausmas ir liepsnos lie
žuviai veržėsi i kitas ša
kas. Energingomis pastan
gomis gaisrui buvo užkirs
tas kelias ir mainieriai išsi-' 
kėlė i viršų. V V

Kasykloje liko tik 25 dar
bininkai. Buvo suorgani
zuota pagalba jų išgelbėji-

jmui. Po sunkaus darbo vie
name koridoriuje surasta 
14 darbininkų gyvų ir svei- 

jkų. Sako, kad tai dėkui W. 
' Evans, kuris išjungė elek- 
■ tros jėgą. Mainieriai užsi- 
' barikadavo ir laukė pagal- 
i bos.

Kitame koridoriuje sura
do 11 mainierių žuvusių lai
ke nelaimės. Ju kūnai bu
vo iškelti i viršų. Pribuvo 
mainierių unijos ir valdžios 
atstovai ištyrimui nelaimės 
priežasties.

LAISVES VAJUS
Gavimui Naujų Skaitytojų

Mokslininkai įspėja 
prieš militarizing

Vajus gavimui Laisvei naujų skaitytojų ir atnaujinimui 
prenumeratų prasidėjo spalio 1 d. ir eis iki sausio 1, 1958

Punktai
New Jersey Vajininkai...........................................5,984
Hartfordo Vajininkai............   5,260
Waterburio Vajininkai ........................................ 4,380
S. Penkauskas—J. Blažonis, Lawrence- Lowell 3,968
Pittsburgh© Vajinlmkai...........................................3,836
Philadelphijos Vajininkai . ................  3,424
Worcester, Mass. .1....................................  3,260
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass..............................2,660
A. i žemaitis, Baltimore, Md..................................... 2,368
So. Boston Vajininkai ....................................... 2,200

Washingtonas. — Dvi 
mokslininku ir ekonomistu 
sąjungos — National Plan
ning Ass’n ir The Commi
ttee for Economical Deve-

merika negalės atsilaikyti 
Drieš komunistu itaka atsi
ekusiose šalyse Afrikoje ir 
Azijoje, ir kitur, su milita- 
rizmo žygiais. Jie sako, kad

lopment — persergsti vy-į ten galima “pataisyti Ame- 
riausybę, kad didelės iUai-1 rikos vardą tik teikiant e- 
dos militarizmui žada blo- ■ konominę pagalbą”. Komi- 
gą mūsų šaliai. Tiesa, ne vi-’ tetuose yra tokie žymus as- 
si jie vienodai numato arte- i menys, kaip Gerhart Colm, 
jantį blogumą. Kai kurie prof. Nicholas Kaldor iš 
prileidžia, kad dar valdžia!King kolegijos, Cambridge, 
galės padidintai išleisti mi-!Mass., Mr. Pearson, kana- 
litarizmui iki 10 bilijonų i dietis Nobelio premijos lai- 
dolerių pirm įvyks šalyje į mėtojas, prof. F. A.- Hay- 
sukrėtimas. ek.

Pavykus Afro Azijos 
tautų konferencija

Kairas, Egiptas. — Kai

Iš kitos pusės, mūsų šalies 
vyriausybė nenori nė kalbėti 

susitarimą taikos išlaiky- 
neužTigo susirinks

_.. ..gresas. Vyriausybė 
) v .xalaus: daugiau pinigų 
ginklavimosi lenktynėms.

Ir tai balsas ne vien vyriau
sybės ir republikonų. Dar ašt
riau už ginklavimąsi kalbą 
demokratai. Ypač pakvaišu
siai už didesnį ginklavimąsi 
aną dieną kalbėjo Darbo Fe
deracijos prezidentas George 
Meany.

Nežiūrint to, man atrodo, 
taika ims viršų.

Jos. buvo su Egiptu, kada 
1956 metais jį puolė Izrae- 

! lis, Anglija ir Francūzija. 
I Delegatų yra virš 400. Jie 
i šaukė už Afrikos ir Azijos 
! tautų vienybę, išsilaisvini- 
i mą iš imperialistų jungo, 
i Kilo plakatai su obalsiais:
; “Galas imperializmo koloni- 

Oma-1 alizmui! . . . Laisvė Afrikos

Brooklyn© Vajininkai .............. 2100
Great Necko Vajininkai ..........  1328
LLD Moterų Klubas

Binghamton, N. Y...............  1100
Rochesterio Vajininkai ............ 1024
L. Pruseika, Chicago, Ill............ 920
Chester, Pa....................................  740
Norwood© Vajininkai .................. 728
P. Šlekaitis, Scranton, Pa........... 654
J. Patkus, New Haven, Ponn. 640
L. Tilwick, Easton, Pa................ 580
Plymouth-Wilkes-Barre, Pa........ 560
V. Padgalskas, Mexico, Me. 458
C. K. Urban, Hudson, Mass......  360

V. Kvetkas, Cambridge, Mass. 320
K. Naravas, Shenandoah, Pa...... 288
V. Smalstis, Detroit, Mich........ 280
Cleveland© Vajininkai .............. 280
S Kirslis, Bridgewater, Mass. .. 280
S. Puidokas, Rumford, Me........... 266
V. Ramanauskas, Minersville .... 260
A. Apšegiene, Auburrf, Me. 220
J. K. Alvinas, San Francisco, Cal. 200
A. Kuzmickas, Girardville, Pa. 180
Stamford, Conn............................. 160
J. Dementis, Los Angeles, Cal. 160
M. Aranuk, Detroit, Mich...........  152
A. P. Dambrauskas

Haverhill, Mass.................... .120 Į
A. Valinčius, Pittston, Pa........ 40

New Jersey vajininkai jau pirmoje vietoje. Gražiai pa
sidarbavo Senas Jonas, iš Harrisono, priduodamas dvi

(Tąsa 4-tam pusi.)

Bet visi sutinka, kad A-

8957 metų svarbieji
pasauliniai įvykiai

' į šiomis dienomis Pittsbur
gh e mirė Pat Cush. Mirė jis 
sulaukęs gražaus 90 metų am
žiaus. Retam kuriam tenka 
baimė tokio amžiaus susilauk
ti.

Pat ,Cush buvo darbininkų %
išėjimo veteranas. Visą gy

venimą ji.y, buvo plieno darbi
ni T^kas. Visą gyvenimą jis ko
vojo prieš plieno trustą.

h* mirė jis su komunizmo 
vėliava rankoje’ Joks teroras 
jo neišgąsdino.

Su šio seno, užsigrūdinusio 
plieno darbininko miirtim 
Amerikos darbininkų judėji
mas neteko šviesios asmeny
bės.

Egipto sostinėje einančioji 
Azijos-Afrikos tautų konfe
rencija yra didelis dalykas. 
Delegatai randasi iš keturias
dešimt penkių šalių.

*L’hicagos menševikų Nau
jienos (gr. 24 d.) suriko: “Į 
Egiptą suvažiavo Kremliaus 
talkininkai iš viso pasaulio”.

Laimingas tas Kremlius, tu
rėdamas tiek daug talkininkų. 
Pasirodo, kad visa Azija ir vi
sa Afrika yra Kremliaus tai- 

ininkai.

ro Universiteto Auditorijo
je atsidarė Afrikos-Azijos 
tautų konferencija. Dele
gatai dalyvauja iš Liaudiš
kos Kinijos, Indonezijos, Su
dano, Tunisijos, Maroko, 
Ethiopijos, Mongolijos, Ye- 
meno, Šiaurinės Korėjos, 
Šiaurinio Vietnamo,
no, Kipro, Ceilono, Alžyro, 
Burmos, Japonijos, bend
rai iš apie 40 šalių.

Suvažiavimą atidarė ara
bų kalboje Egipto veikė
jas pulkininkas Anwer el- 
Sadat, Nasserio sandrau
gas. Didelių delnų plojimu 
buvo sutiktas Tarybų Uzbe
ko Respublikos pirmininkas 
S. R. Rašidovas. ' Kinijos 
liaudies delegacijai vado
vauja Pekino Mokslų Aka
demijos prez. Kuo Mo-jo. 
Japonijos yra didelė dele
gacija, apie 40 žmonių, ku
riai vadovauja bankininkas 
Takutaro Kitamura. ši de
legacija nori gauti daugiau 
biznio su Azijos ir Afrikos 
šalimis. Delegacijoje yra 
našlė Aikichi Kuboyama, 
kurios vyras mirė nuo radi
jo veiklos, kuri pasiskleidė 
Ramiajame vandenyne A- 
merikai bandant atomines 
bombas. Japonijos delegaci
ja už uždraudimą atominių 
bombų bandymu. Indijos 
delegacijos priešakyje yra 
S. Kitchlow, prezidentas In
dijos Tarybos Už Taiką.

Dalyvauja broliškos dele
gacijos iš Čekoslovakijos, 
Rumunijos, Vengrijos, Al
banijos, Jugoslavijos.

Anwer el-Sadat padėka- 
vojo visoms tautoms, kad

i ir Azijos tautoms!”
1955 metais, Bandunge, 

, Indonezijoje, įvyko Afro- 
Azijos tautų valstybinė 
konferencija, kur atstovai 
buvo pasiųsti nuo valdžių. 
Ši konferencija yra liau
dies, kurion delegatus pri
siuntė Afrikos-Azijos tau
tų įvairios masinės organi
zacijos. Ši konferencija a- 
pima daug daugiau. Kon
ferencijos dvasia ir nusista
tymas — už tautų laisvę, 
už taiką pasaulyje, prieš 
imperialistinį pavergimą.

Amerikos dar 750,000 
karių yra užsienyje
Washingtonas. — Jungt. 

Valstijos dabartiniu laiku 
dar turi užsienio šalyse 
750,000 kareivių. Vien Va
karų Vokietijoje Amerika 
turi 250,000 armijos vyrų. 
Kitos armijos ir karinio lai
vyno dalys stovi kitur kari
nėse bazėse. Prie militari- 
nių jėgų ir visokių -misijų 
dar reikia priskaityti 95,000 
civilinių žmonių, kurie lai
komi užsienyje.

Lotynu šalys dar nenori 
eiti Į NATO

’LIKo pirmininkas Dr. Tri
as šaukia: “Te dievas 
s padeda!”
t, pasakysiu, dievas nieko 
padės. Dievas yra daug 
'esnis už Trimaką. Jis už 

Xius pinigus nesutiktų pir
mininkauti VLIKo raketui.

šių laikų dievas draugauja 
sputnikais. Tai pripažįsta

Geo. Meany kritikavo 
turto pelnagrobius

Washingtonas. — George 
Meany, prezidentas AFL- 
CIO, kritikavo didžiuosius 
pelnagrobius. Jis sako, kad 
daugelis didelių kompanijų 
pasidarę daug pelno, skel
bia, kad “jų pelnai nuken
tėjo”, nes jos sudaro tokiu 
būdu apėjimą mokėti tak
sus į federalinį iždą.
_   - ■  ____________________________________________ 1—<

ir Vatikano galva. Tai mato 
kiekvienas apsukrus politikie
rius.

Washingtonas. — Valsty
bės sekr. J. Dulles siūlo, 
kad “sudalyti tamprų susi
rišimą” tarpe NATO ir A- 
merikos valstybių sąjungos. 
Tai reiškia, jis nori Lotynų 
Amerikos šalis vienaip ar 
kitaip pririšti prie NATO. 
Centralinėje ir Pietinėje. A- 
merikoje dėl to reiškia ne
pasitenkinimą. Didžiuma 
tų šalių turi mažas armijas, 
tai jos nenori įsivelti į ap
siginklavimo sūkurį.

Sukamo smarkiai 
kritikavo vakarus

Jakarta, Indonezija. — 
Prezidentas Sukamo smar
kiai kritikavo Vakarų “de
mokratus”, kurie “visur 
mato komunizmą”. Sukamo 
sakė: “Man atrodo, kad Va
karai nelabai gudriai daro, 
kada jie kiekvieną kitų tau
tų žmonių su jais nesutiki
mą primeta komunistams 
arba komunistų įtakai. . . 
Ar tai jų jau tokis. papro
tys, ar Vakarų politinis ir 
ekonominis silpnumas ta
me reiškiasi. Tas veda juos 
nuo pasaulio žmonių atsis
kyrimo”.

Mirė Otto Nusdike 
vokiečių veikėjas

Berlynas. — Mirė Otto 
Nusche, Rytų Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
premjero pavaduotojas. Jis 
buvo Krikščionių demokra
tų partijos vadas, bet vei
kė ’ išvien su komunistais 
liaudies, respublikoje. 1949 
metais jis nominavo ko
munistų vadą Wilhelm 
Piecką į šalies i prezidento 
vietą. Tūlą laiką ėjo minis
tro pare’gas religijos reika
lais. Jau buvo 74. metų am
žiaus.

iSovietų Sąjunga rimtai 
į nori nusiginklavimo

Maskva. — Komunistų 
dienraštis “Pravda” patie
kė ilgą straipsnį, kuriame 
išdėstė, kad Vakarai “nei
ma rimtai nusiginklavimo 
reikalų”. Rašo, kad padary
ta apėjimai Bulganino pa
siūlymų. Sovietai nedaly
vaus sekamą mėnesį Jung
tinių Tautų Nusiginklavi
mo Komisijoje, nes ten NA
TO turi aiškią didžiumą. 
“Pravda” rašo, kad tik J.

i Tautų specialėje sesijoje 
dėl mažinimo apsiginklavi
mo būtų galimybė šis-tas 
atsiekti.

Palikdami 1957 metus, 
galime pažymėti keletą 
svarbiausių jų įvykių. Sau
sio 5 d. Eisenhoweris pa
siūlė savo doktriną Arti
miems Rytams, kurį tik 
daugiau nustatė arabų žmo
nes prieš europiečius. Ko
vo 29 d. Suezo kanalas bu
vo atidarytas vėl navigaci
jai. Gegužės 7 d. Tarybų 
Sąjunga padarė žingsnį 
prie didesnės decentraliza
cijos. industrijoje. Gegužės 
15 d. Anglija išbandė savo 
atominę bombą. Birželio 3 
d. Aukščiausias Teismas į- 
sakė, kad FBI turi parody
ti kaltinimo dokumentus 
kaltinamajam piliečiui.

Rugpiūčio 17 d. Sirijoje 
liaudies salininkai paėmė 
armijoje kontrolę. Rugpiū

čio 26 d. Tarybų Sąjunga 
'paskelbė, kad ji turi rake
tas, kurios gali pasiekti ki
tus sausžemius, kad ir už 
5,000 mylių atstos. Rugsė
jo 10 d. Tarybų Sąjunga 
persergėjo Turkiją nuo ka
ro žygių prieš Siriją. Rug
sėjo 24 d. prez. Eisenhowe
ris pasiuntė federates armi
jos dalinius į Little Rock 
apginti Konstitucijos teises.

Spalio 4 d. Tarybų Są
jungos mokslininkai paleido 
pirmąjį Sputniką į dausas. 
Lapkričio 3 d. Sovietų Są
jungos mokslininkai paleido 
antrą Sputniką. Lapkričio 
25 d. prez. Eisenhoweris su
sirgo — gavo “stroke”. 
Gruodžio 10 d. Tarybų Są7 
junga išsiuntinėjo laiškus 
dėl NATO, kviečiant prie 
taikos.

Nauji išradimai
Maskva. — Tarybų .moks

lininkai išrado naujos rū
šies elektrom'kus prietai
sus kontroliavimui gele
žinkelių garvežių ir elek
tros. jėgos motorų. Kita

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai

grupė išvystė I 
kus prietaisus g 
lie j aus šulinių ii 
mui į viršų.

elektroniš- 
ręžimui a- 
jo trauki-

Sovietai dalinasi 
Sputniką patyrimais

Daro žygį linkui 
Pietinio poliuso

Anglą liberalai stoja 
už derybas taikai

Londonas. — Liberalų 
partijos vadas Grimondas 
pareiškė, kad reikia rimtai 
imti Tarybų Sąjungos siū
lymus dėl ta:kos pasitari
mų. Jis sakė, kad NATO 
ir Anglijos ministrų prem
jeras Macmillanas pasielgė 
senu būdu, o gyvenimas 
reikalauja naujų žingsnių. 
Jis sakė, gal ir nebus leng
va su rusais susitarti, bet 
numoti ranka į siūlymus 
tart's dėl taikos., tai jau 
negalima.

Washingtonas.. — Dr. Jo
seph Kaplan, Amerikos ko
miteto pirmininkas tyrimui 
geografijos-fizikos (dėl Ge
ophysical Year) pareiškė, 
kad Tarybų Sąjunga teikia 
informacijas iš Sputnikų 
patyrimų. Dr. Kaplan sako, 
kad sovietiniai mokslinin
kai nuoširdžiai ir “pilnai 
patenkinančioji dvasioje 
dalinasi tais svarbiais paty
rimais”.

Dideli potviniai - 
nelaimė Ceylone

Londonas. — Dvi grupės 
Tarybinių mokslininkų sku
ba linkui Pietinio Poliuso. 
Tuo kartu iš kitų punktų 
anglų, amerikiečių ir naujų 
zelandiečiu mokslininkai tą 
patį daro. Sovietų mokslinė 
ekspedicija iš Mirnyji sto
ties išvyko su 30 specialių 
tam reikalui trokų. Grupė
je yra 23 mokslininkai. Jie 
turi 25 tonus reikmenų, spe
cialias “stubeles”, trakto
rius, kuro ir kitokių reik
menų. Iš Mirnyji iki Pieti
nio Poliuso yra 1,500 my
liu.

Geležinkelių reikalai
New Yorkas. — New 

York- -New Haven-Hart
ford geležinkelio kompani
ja lapkrityje turėjo beveik 
milijoną dolerių mažiau į- 
plaukų, kaip 1956 m. Bend
ras tavorinių vagonų parei
kalavimas visoje šolyje nu
puolė 15 procentų į mėnesį 
laiko. Boston and Maine ge
ležinkelio Co. turėjo $223,- 
967 nuostolių.

Colombo. — Audros jū
roje ir dideli litus sudarė 
neišpasakytai didelius, pot
vynius.. Šios salos gyvento
jai patikti dideles nelaimės. 
Daug žmonių žuvo. Yra 
virš 300,000 benamių. Medi- 
kalė, maisto ir kitokia pa
galba būtinai reikalinga. 
Ceylono vyriausybė atsi
kreipė į kitas šalis* prašy
dama pagalbos. Amerikos 
karinio laivyno kai kurie 
laivai skuba į pagalbą.

Sveikiname su 1958 m.
Sveikiname visus dien

raščio skaitytojus, vajinin- 
kus, va'jininkes, bendradar
bius ir prietelius su 1958 
metais! Linkime gerovės ir 
sveikatos!

Laisvės
Redakcija
Administracija 
Darbininkai

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

RYTOJ LAISVĖ NEIŠEIS
Treč;adienį Laisvė neigei

— Naujų Metų švente. '
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(Tąsa)
Lietuviai medikai ir dan

tistai turėjo Amerikoje ne
mažą Amerikos lietuvių 
daktarų draugiją, su valdy
ba Čikagoje, kur ėjo mė
nesinis žurnalas “Gydyto
jas,” nuo 1912 m. Po ke
liolikos metų “Gydytojas” į 
daugiau nebeišėjo, ir drau- Dantims lopyti,

ginti kopūstai ir agurkėliai 
ar alyvos.

Daktaras Petriką duoda 
mums itin naudingų patari
mų apie dantų užlaikymą, 
apie jų struktūrą. Danties 
vidus “tuščias,” ir tuštumo
je yra danties pulpa (“bal
toji kirmėlytė”). Pulpa tai 
danties nervas ir krauja-

BAIGIANT 1957-UOSIUS METUS
ŠIS LAISVĖS numeris yra paskutinis 1957 

numeris. Mes žengiame per slenkstį į naujuosius, 
uosius metus, senuosius palikdami istorijoje.

metu
1958-

tis, kovoti, kad savanau- gyslės, kurios įeina į dan 
džių patentai taptų atmes- vidų pro šaknies kana 
ti.

o .... v , ___ Dantims lopyti, skylėms lė, kiečiausia
gija ėjo silpnyn. Pastarai-1 užkamšyti seniau vartoda- džiaga. :

auksa, aukso lakštelius, nimis, eina dentinas, o pa-Į t-7 7 v • v 1 •siais laikais vėl kiek padi-I vo

Kuo gi šie 1957-ieji metai vyriausiai buvo mums ir vi-1 Savo būrelį turi Bruklyno 
sai žmonijai svarbūs? Kuo jie buvo labiausiai atžymėti? naujakurės liet, gydytojos. 
Kas buvo padaryta įdomiausio ir didžiausio, verčiančio I 
busimąsias žmonijos gentkartes dažnai minėti 1957 me
tus?

Nesuklysime atsakę: 1957 metai žmonijai buvo 
svarbūs, įsidėmėtini, nepamirštami tuo, 1 
buvo paleisti i erdvę net du dirbtini žemės palydovai i organo, 
(sputnikai)' *" i' Tvirtėjanti Amerikos den-

_ . .. . . . , . • tįstų sąjunga rūpinasi pa-Laip, žmoniia pamirs daug ką, kas įvyko 19a7 me-1 kejti j)en(jra Jentistų lygį, 
tais, bet ji niekad, o n.ekad nepamils to, kad žmogus j Q^lontoldgines kolegijos bu

telį. Danties paviršius ema- i 
‘ i kaulinė me- i 

Žemiau, po smege-i

dėjo, kai prisidėjo naujaku- bet čia keblumas — nelim- čia šaknį sudaro, dengiama- 
riu daktaru skaičius. Nau- C. v
jakuriai liet, gydytojai tu
ri dabar savo organizacijas
Brukline ir Ohio valstijoje.

Tačiau bendros visas J.V. 
apimančios organiz a c i j o s 
neturi nūnai nei lietuviai 
gydytojai nei dentistai. Ne-

apraiška. Raudonas, ša 
nūs ar vagotas liežuvis d: 
nai rodo vienų ir kitų • 
taminų stoką (avitamin^- 
zę). Sutrūkę, negijanti lū
pų kampeliai irgi gali būti 
dėl vitaminų stokos. Nepa-’ 
prastas dantų išgedimas, 
ypačiai jaunuolių burboje, 
gali būti dėl bendros kalcio 
ir kitų* mineralų stokos. Pū
liuojanti smegenys, jei tai- 
nėra paradontozė, gali būti 
cukrinės ligos simptomas. 
Pastabus odontologas ran
da tuos ligų simptomus bur
noje anksčiau, nei medikas, 
nes su burnos negalavimais 
žmonės dažnai kreipiasi. į 
odontologą pirmiau, ne? 
mediką.” - ’

Visa tai gryna teisybe. 
Lai kiekvienas užsirašp tai 
aiškiai ant kaktos. v

Čia pat tuojau autorius 
pabrėžia apie vėžį: “Po šir
dies ligų, vėžys yra didžiau-, 
s i as žmogžudys! Ir jo smū
giai didėja, o ne mažėja. 
Jeigu tie bilijonai dolerių, 
kurie kas metai skiriami 
atominių bombų dirbimui 
bei tobulinimui, būtų pa
švęsti kovai su mirtį ne
šančiomis ligomis, pasėkos 
tikriausiai būtų kitokios!” 
Gryna, ryški teisybė!

(Bus daugiau)

kad nepasivėlintumėt gydy
tojui pasirodyti. Balti šla
kai liežuvio šone gali būti 
vėžio pradžia. Jei tuojau 
pasiskubinsi — gerai. Jei 
uždelsi, — bus pervėlu!

Burnos ir dantų išvaizda 
duoda gerą supratimą den- 
tistui, ar nėra kokio rimto 
pavojaus, Paprastai dentis- 
tas pats pirmas pastebi 
burnos visą būklę. Dauge
lis skirtingų viso kūno li- 

igų kaip tik ir pasireiškia 
i burnoje.

Teisingai autorius rašo: 
Anlink (“Apsinuodijimą švinu, gyv- 
P1 ‘ . jsidabriu, bismutu, cinu, ra- 

. arseniku
Tai 1907 m. israsta lie- g^s cementas. , x«-

_____ ______ i, ”! ein« kaulaplėvė - peri-id..u (radiumu)i ’
_____  plombos (inlayš) cementas, turtingas kraujau h. kitais metala5s> ar šiaip 
jau daug patogesnis daly- gyslemis. (nuodingais <’ ‘ ’

pa.
j amo j i mašina. Liejiniai 
lietinės, i

I nuodingais elementais, — 
galima pastebėti burnos au
dinių pakitimuose. Pikty
binė anemija (mažakrau
jystė), “monocytic leuke
mia,” džiova, sifilis, difte
ritas, tymai, cukrinė liga, 
skorbutas ir daugybė kitų 
ligų — burnoje turi ryš
kius simptomus. Dar dau
giau: kaikada sisteminę li
gą galima pastebėti burnoje 
pirmiau, nei kur kitur. 
Pa v. Pageto ligą (Paget’s 
disease), anemiją ir kitas 

_____  _______ tolygias ligas galima spėti 
lup- i kia saugoti, kad dantys ne-1 iš nublankusių smegenų, si- 
ge-; apaugtų “akmenimis,” pa- ■ filį — iš raudonų pirminių 
tai' lei smegenis. Būtinai duo- ■ opų (šankerio) ant lūpos, 

v e i s t i s i kite dantistui, kad jis ge-; liežuvio, tonsilų ar ryklės. 
■ / i rai nukrapštytų, nuvalytų Trečiojo laipsnio (chroni-

niai nuodai teršia visa kū-1 “tartarą”. Jei ne, tai atsi-nio) sifilio buvimą kartais
• ‘ 11 1 1 • I I 1 • 1 • • v 1 •

kas. 1848 m. guminė masė— I Labai opi dantų vieta tai 
gutaperča pradėta vartot, o jų susijungimo linija su 

smegenimis. Apie tą dan
ties kaklelį eina gingiva— 
rausva plėvelė. Jei ta plė
velė esti apkrėsta bakteri
jomis, tai blogas dalykas. 
Palaipsniui nuėda smegenis 
ir palieka nuogas 
šaknis, 
ti ir iškrinta, 
liavimas irgi

1848 m. atsirado cementas 
karūnoms bei tiltams pri
tvirtinti. O dabar plastma
sė ir čia tinka puikiai. Pi-

kad šiais metais turi ir jokios literatūros bei i Se»ne lr Patogesne

tais, bet ji niekad, o niekad nepamirš i 
šiais metais padarė rimtus žygius erdvei užkariauti, ke
liams ir priemonėms surasti, kad jis galėtų pasiekti mė
nulį ir planetas!

davo savistovios, veikė sky
rium nuo bendrųjų univer- 

I sitetų. Mokslinimas būda- 
Labai svarbūs šie metai bus dėl to, kad dirbtiniusI vo neaukštas, tai mokslo 

žemės palydovus (sputnikus) paleido į erdvę socialist!-1 standartai paskiau palaips- 
nis-tarybinis mokslas, —tarybinių tautų, suėjusių į vieną niui ėjo geryn, kai didžioji 
šeimą, i Tarybų Sąjungą, Smegenys ir rankos! Žmonija sąjunga darė reikalavimų, 
niekad to nepamirš! Busimosios gentkartės sakys ir kar- [ Nuo 1937 m. visos pirma- 
tos, iog pradžią erdvei užkariauti pradėjo žmogus, išsi-, eilės odontologinės mokyk- 
laisvinęs iš kapitalistinių varžtų, išsilaisvinęs iš pries- 1qs reikalauja dviejų metų 
pandos, krunąs naują, neklasinę visuomenę, kuriąs ko- prisiruošiamųjų studijų, ir 
monizmą žmogus! (tik tada galima įstoti į den-

Kai gruodžio 31 d. žmonės, susirinkę į 
Naujiems Metams pasitikti, kels taurę už naujuosius me
tus, viršuje ių galvų, kur tai aukštai, aukštai erdvėje 
milžinišku greitumu lekios du socialistinio žmogaus sme
genų ir rankų padirbti ir paleisti žemės palydovai ir ta
rytum sakys: “Džiaugkitės, nes yra kuo džiaugtis —žmo
gus nebus visuomet pririštas prie žemės; jis bus ir erd
vės valdovas, ir planetų užkariautojas — mūsų žygis tai 
liudija; mes tik pionieriai, bet neužilgo mus seks su
brendę padarai, kuine lėks daug aukščiau ir daug toliau, 
— įimtus milijonų mylių, ir jie nešios žmogų — žemės 
ir erdvės valdytoją. . .”

Taip, gerbiamas skaitytojau! Galėjo : 
būti daug kitų reikšmingų įvykių, bet didesnio už dirbti
nius žemės palydovus nebuvo!

pobūvius tisterijos mokyklą, o jos
kursas tęsiasi 4 metus, taip 
kaip ir medicinos fakulte
tuose.

Amerikos dentistai yra 
gerai pasiruošę techniškai, 
praktiškai. Tūlos kolegijos 
organizuoja ir pratęsiamuo
sius kursus (post gradu-

Buvo keblumų ir su bur
nos apšvarinimu, su anti
septikų vartojimu bakteri
joms naikinti, su vietinių 
apsikrėtimų pavojais. Anie 
“vietiniai apsikrėtimai” bu
vo lyg kokia epidemija ke
liolika metų. L u p d a v o , i kreidos milteliai. Ypač rei- 
piaustydavo tonsilius, 
davo, raudavo net ir 
rus dantis, nes, girdi, 
esą bakterijom 
gūžtos, ir iš ten bakteri

ną ir sukelią širdies ligas, J ras skylių. Skyles duokite i galima spręsti iš prakiuru- 
ramatus ir bet ka kita. nedelsdami tuojau užpildy-' šio gomurio, sužaloto liežu- 
Galiausiai tas slogutis niiri- (ti. užtaisyti. I vėlio, etc. Baltos dėmės
mo Daktaras Petriką duoda i (leukoplakia) liežuvio šo-

a su X i Persergėjimų vėžiui perspė- nuošė ar veido viduje kar- 
pažeistas i ^LU‘ nors liežuvio šone,' tais būna vėžio ar sifilio

dantų
Dantys ima klibė-

S me genų pū-
netikęs daik

Dantims šveisti tinka

Pittsburgh, Pa. — J 
broliai prisipažino, kaį 
padeginėjo namus. Jų • pa
daryti gaisrai viršija mili
joną dolerių nuostolių. Abu 
yra silpno proto.

BAIGIANT senuosius metus pas žmones yra įprasta 
teikti vienas kitam linkėlimus naujiesiems metams.

Kokie.gi mūsų galėtų būti linkėjimai?
Skaitytojams linkime, kad jie būtų sveiki, darbin

gi, kad veikti! organizacijose, kad rūpintųsi savo spau
da, kad darbuotųsi, kiek jėgos leidžia, ir savo ir visų 
darbo žmonių gyvenimui gerinti, šviesesniam rytojui 
pasiekti.

Mūsų bendri linkėjimai: ka(M958 metai būtų tai
kos metai pilna to žodžio prasme.

Linkime, kad mūsų šalies vyriausybė tartasi su Ta
rybų Sąiungos vyriausybe visokiems nesusipratimams 
pašalinti! '

Linkime, kad būtų sulaikyti atominių ir hydrogeni- 
nių bombų bandymai!

Linkime, kad karas būtų nuįstatymintas, kaip siū
lo Tarybų Sąjunga, kad žmonijai nereikėtų niekad ir gal
voti apie karą, kad ji tegalvotų, tesvajotų tik apie vis 
laimingesnį, gražesnį, visko pilnesnį gyvenimą žemėie!

Linkime, kad K mūsų šalies, ir iš viso pasaulio 
]»958 metais būtų pašalintas skurdas, dar vis apėmęs mi
lijonus žmonių!

Skausmui mažinti senovė
je žmonės meldėsi, dėjo, 

v. . r . užpirkinėjo aukas. Graikai 
sia!s .metais į įul.gj0 skausmui mažinti 

’! dievaitį Apoloną, krikščio- 
i nys katalikai — šv. Petrą ir 
i šv, Apoloniją, dantų skau
dėjimo globėją. Beveik at
sitiktinai tapo surastos azo
to oksido dujos (nitrous 
oxide, laughing gas), 1844 
m., kaipo skausmui tram
dyti priemonė. Dar už po
ros metų su panašia savy
be paskelbtas eteris, nors 
jau kelis šimtus metų eteris 
buvo žinomas chemikalas, 
išrastas arabų 12-ame šimt
mety.

Kunigai ilgainiui šūkavo 
ir šiaušėsi prieš skausmo 
mažinimą bei naikinimą. 
Kaip tai? Bedievystė, he- 
rezija! Ne į dievą, bet į 
gydytoją dabar šauksis 
skausmuose žmonės. Pa
mes dievo baimę, nebeaukos 
bažnyčiai. . Truputį pas
kiau išėjo aikštėn ir chloro
formas, kitas skausmo už

spinduliais, kad 
ar “negyvas” dantis, be; 
pulpos visai nėra negyvas. ( 
Jis ir gyvas tebėra ir ne- ' 
pavojingas, nebent rentge- Į 
no atvaizdas p r i r o d y t ų ; 
priešingai. Nors danties vi-- 
dus ir būtų išimtas., tai dan- į 
tį vistiek tebemaitina jo 
šaknis apsiaučiamosios plė
vės ir kauliniai rėmai — 
peridentalinės plėvės.

Svarbu tik sterilizavimas,I 
kad, dantis taisant, būtų 
gerai išvalytos skylės, bak
terijos išnaikintos. Dentis
tai tai puikiai atlieka.

Dantų gedimo, puvimo Į 
bei irimo priežastis tebėra 
nenustatyta, griežtai. Ma
noma, kad tarpe dantų pa
laipsniui susidaro gendan-i 
čio maisto su bakterijomis, 
iš kur vystosi rūkštys ir 
nuodingi chemikalai, dantį

Santiago, Čilė. — Susikū
lus dviem busams, nelaimė
je žuvo 21 žmogus.

Jonas Kaškaitis

MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo, kovingi keliai

BRONĖ šAUNYTĖ-SUKACKn?.^ 
* 4 • *

šalinytę Bronytę minėjom
Šen ir ten pagarbiai su dėka: . 

šauni muzikos, meno veikėja —
Lai ji žiba gyvute sveiki!

Horizonte kultūros ir meno
Žybt sužibo jaunutė žvaigžde!

Metų trisdešimt kūrė, gyveno 
Pažangiam, muzikingam rate.

Astronomas, kur žvaigždę atrado,
Buvo Mizara Rojus andai:

Naują atvedė muzikos vadą,— 
žvaigždžiaakės iškaitę veidai...

KRISTINA STANISLOVAITIENĖ

Paminėtos čia draugės — ne visos: 
Kiekviena jų verta pagarbos!

Vis progresan žygiuoti jos drįso, — 
Jos taku erškėčiuotu nebos . ..* v

Nedainuotos tos mūsų herojės
Progresisčių išvystė šimtus:

Kultūra ir švietimas plėtojus, —
Laikraščiams tiesės’ kelias platus!

Šaunios, taurios vadovės sušvito —
Švyturiai blaškė tamsą nakčių,

Skelbė taką keleiviui trimitai
Šviesiais povirpiais šūkių skardžių.

linkime, kad mūsų šalies darbo žmonių gyvenimo į mušėjas, 
lygis būtų ne nužemintas (kaip siūlo kai kurie valdžios 
žmonės), o pakeltas aukščiau!

Bet linkėjimai, žinoma, yra vienas dalykas, o rea
lybė — kitas. Aukščiau pareikšti mūsų linkėjimai, gerai 
suprantame, savaime neateis. Už juos tenka kiekvienam 
galvojančiam žmogui kovoti, darbuotis ir net aukotis!

ISTORIKAS JUOZAS JURGINIS
TĖVYNĖS BALSE skaitome ilgoką laikraščio pasi

kalbėjimą su istoriku Juozu Jurginių.
Pastaruoju laiku išėjo iš spaudos J. Jurginio para

šytas vidurinėms mokykloms Lietuvos istorijos vadovė- 
. lis. Sakoma, jo atspausta 35,000 egz., įr kaip bematant 

knyga buvo išpirkta. J. Jurginis rašo kartu su kitais is
torikais pilną Lietuvos istoriją,

fr Daugelis amerikiečių lietuvių Juozą- Jurginį gerai 
atsimena, kai jis į Amerika buvo atvykęs 1938 metiiis. 
Jis čia davė eilę kalbų ir ra'-ė spaudai, šiandien jis gy
vena Vilniuje, kur daug dirba; studijuoja daugiausiai 
lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės praeitį.

J. Jurginis — autorius jau eilės didesnhi ar mažės- 
} nių knygų. . •

2 pusi. Laisvė (Liberty). Antr., gruodžio (Deč.) 1957

Tiktai operuojamai vietai 
n ū s k a u sminti, užmarinti, 
1882 m. pradėtas vartot ko
kainas, įleidžiant su adata.. 
1910 m. pagamintas dirbti
nis vietinio skausmo tram
dytojas novokainas ir bent 
keli panašūs preparatai, vis 
su adata i leidžiami i audi
nius..

Protezėms gaminti, vie
toje platinos, ir- aukso, pra
dėta naudoti gumą, kaučiu
ką, atitinkamai , sukietintą, 
vųlkanizuotą. Gurno vulka- 
nitas tiko ir gramafo- 
nų plokštelėms gaminti ir 
daug,, daug kam. Pastarai
siais laikais dar geriau: 
plastmasė tapo puiki me
džiaga bet kokiam reikalui. 
Plastika, plastmasė labai 
tinka ir dantų srity..

Plastmasė tinka ir dantų 
karūnoms gaminti, ir til-

Lengvatikiai, prietaringi | 
kaimiečiai kaltino baltas 
kirmėles, būk jos ėda dan
tį. Tikrino, patys matę, 
kad “vengras” iš danties 
išėmė kirmėlytę, dar ir pa
rodė stiklinėj bonkutėj. O 
gudrus:s “vengras” jau iš 
anksto turėjo pagamintą 
guminį siūlelį ir šmakšt pa
rodydavo būk tik kad išim-

i tą iš danties kirmėlytę.
Dantys genda ne dėl vie- i 

nos kokios priežasties, bet | 
dėl bent kelių trūkumų. Ge- j 
ras, balansuotas maistas ■ 
yra pats tas pagrindas vi- Į 
so kūno, tai ir dantų svei- ■ 
katai. Be to, vitaminų gau- Į 
sa padeda viso organizmo,' 
tai ir dantų sveikatai. Rū- j 
pestingas dantų šveitimas i 
yra naudingas, bet yra kai-' 
miečių, kurie niekad dantų: 
nešveičia, o jiems dantys 
tai tik žiūi’ėk ir gerėk is, 
kokie sveiki, nors jie ir ru
di ar juosvai aptraukti ža
lių daržovių nuosėdomis.

Dantis, be abejo, gadina 
cukrus, saldainiai, švelnieji 
miltiniai valgiai. — anglia- 
dariai, ypač rūkštieji saldai
niai, pagaminti 
Smarkios rūkšt 
dantis. Neį ir citrinos sun
ka ir žievėj gadina dantis, 
kaip ir acths, su actu rau-

Žvitrių Stanislovaičių Kristiną — 
Skaistų švyturį mūsų krantų —

šviesia saule progreso vadina
Plačios minios, ką žengia kartu...

Keistina iš mūs’'liaudies iškilo —

Plati liepa tankmėj jauno šilo, 
Aukšta eglė šilelio gale!

Daugiaspalviai jos talentai žydi— 
Dovana kaprizingos gamtos!

Ji to mokslo, dailės nepavydi,— 
Vis ji masių kultūrai naudos.

Mokslo paskaitas, prakalbas sako,—
Jos vaizdingi dailės tapiniai

Parodoj žiba tvaska prie tako:
Juos stebėjo šimtai neseniai...

Mokė, lavino chorą Sietyno .
Iki pat jo zenito garbės —

Kaip artistė, žavingai vaidino, — 
M e n i n inkę bet kas pastebės!

Aš gėrėjaus, iš tolo stebėjau, 
Kaip švyturiuoja rankytės abi!

Ai, kokia spindulinga veikėja! / • - 
Kokia choro vedėja gabi! /

Man—tai tikrą teatrą atstojo;
Tiek dinamikos! tiek čia ugnies?

Į šį chorą artistė greitoji, 
Rodos, kibirkštį sielos ilies!

Ir Sietynas vis augo, skambėjo, 
It žvaigždė ėmė pats jis žibėt: 

šiam dainų, operečių kūrėjui
Suskardėjo pelnyta garbė.

t

su actu, 
s gadina

Koks laimingas išties supuolimas!
Dailininkas taip pat draugas jos— 

Gi ta py t garsus daktaras imas —
Iš vaizduojamo meno arijos!

Aš grožėjaus, stebėte stebėjaus
Talentingais paletės darbąis!

Padėkot ir pagerbt juos norėjos’.— 
Gal kada proga tokia ateis...

Kfek jėgų, tauraus darbo įdėjo
Mūsų Štanislovaičiai abu

Progresyvių kai part’ja klestėjo 
Ir jau siekė rinkimų ribų!

Jūsų nuopelnai mūs širdyse!
Sveiki būkit, tikri demokratai!

Su ryžtinga jaunatvės dvasia!
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šalinytė, atseit, Sukackienė
Dar ir studijoj mokė kietai —

Ir išlavino dainių ne. vieną,—
Ir dabar juos estradoj matai.

Ir ją pačią ir Juozapą draugą
Mūsų scenoj stebėjom dažnai, — 

Ju sūnus Dimis muzikas auga.
Jau blazdena artisto sparnai...

1 Igų metų! V alio, šaliny te!
Mūs’ Euterpe mūza tu garsi!

Tavo laurai tebėr nesuvytę, —
Tave menam dėkingai visi/
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Marija Sukackienė dzūkaitė
Stropiai suka progreso ratus: 

Juda kruta, skruostai net užkaitę,-
Kaip • jaunuoles, stomuo jos status

v

Man Verutė Smalstienė kaimynė - 
Kamajiškių kovingosšalies — 

Gražų taką progresui pramynė, 
Vajinhikė ryžtinga - “Vilnies”!

/ 
f 

i



Ką mateme ir girdėjome 
Tarybų Lietuvoje

Rašo Juozas Lesevičius
I pastarųjų kaip tik daugiau
sia išžudyta.

Kas jie buvo per vieni tie 
vadinami “partizanai” 
(Lietuvoje nieks jų kitaip 
nevadina, kaip banditais 
arba “miškiniais”) ? Tai 
laike karo parsidavėliai, 
tarnavę hitleriniams oku
pantams, o po karo, pasili
kusių lietuviškų buržuazi- 

■ nių nacionalistų suorgani
zuoti plėšikai ir žmogžu
džiai. Jie niekad neatsto
vavo nei lietuvių tautos, 
nei Lietuvos žmonių reika
lų. Taip lygiai netiesa, kad 
jie reiškė kaimiečių opozi
ciją prieš žemės ūkio kolek
tyvizavimą. Iš visko mes 
matome, kaip ir lankyda
miesi Lietuvoje girdėjome 
nuo žmonių, kad banditiz
mas intensyviausiai veikė 
tik po karo, 1945-46-47 
metais, o žemės ūkio kolek
tyvizavimas prasidėjo apie 
1948-49 metus.

Visų šitų faktų akyvaiz- 
doje, ką tada turėjo daryti 
Tarybų Lietuvos vyriausy
bė? Sėdėti rankas susidė
jus ir žiūrėti, kaip nieko ne
kaltus žmones terorizuoja, 
apiplėšinėja ir žudo? Aišku, 
ėmėsi žygių pirmiausiai 
izoliuoti banditus nuo žmo
nių. Tuos, kurie sąmonin
gai ar nesąmoningai (klas
tingai, apgaulėmis suvilio
ti), nepermatą jų tikslų, ar-

(Tąsa)
Dar toliau, toj pačioj laik

raščio laidoj, tik kitame 
laike, autorius savo gimi
naičiui rašo: “Judėjo dide
lis partizanų judėjimas, vy
ko žmonių plėšimas ir žu
dymas, vežė į Sibirą... Tuo 
laiku buvo baisiau karo, 
miegoti naktimis ir girdėti, 
kad tą ir tą šeimą rado 
kraujuose. Tokios žiaurios 

A’Wenimo valandos vyko iki 
*1950 metų (“NL,” 1957 m.

spalio 2 d.).
Taigi, pažvelgus į virš su

rinktas iš įvairių sluoks
nių ir šaltinių atėjusius ži
nias, tikiu, dabai- pas nie
ką negali likti jokios abejo
nės, kad tos banditų žiau
rios žmonių žudynės vyko.

Yra čia pas mus žmonių, 
tiesa, kurie sako, kad tai ] 
buvo aišku, jog buvo Lie-i 
t u vos žmonių opozicija prieš 
Lietuvos tarybinę vyriausy- 
’oę. Bet tai nieko negali būti 
toliau nuo tiesos. Pirmoj ei- 

->lėj, tų banditų skaičius bu- 
labai mažas ir jis nereiš- 
visų Lietuvos žmonių, ar 

ivnt jų daugumos, valios. 
Antra, jie plėšė ir žudė 
žmones visai neatsižvel
giant į tai, ar jie buvo ak
tyvūs Tarybinės Lietuvos 
šalininkai, ar jie tik šiaip 
sau eiliniai jos gyventojai. 
Visa eilė faktų rodo, kad

ba silpnavaliai, baimės ap
imti ir tokių daugiausia 
buvo — palaikė banditus, 
davė jiems maištą, drabu
žius ir panašiai, vienintelis 
kelias beliko, pašalinti juos. 
Tokios aplinkumos apsupta, 
Tarybų Lietuvos vyriausy
bė buvo priversta, nors ir 
su apgailėjimu, vykdyti iš
trėmimus. Tą padariusi, pa
darė galą ir banditizmui — 
jis sunaikintas. Lietuvos 
žmonės dabar be baimės, 
ramiai gali atsikvėpti ir gy
venti. Tuo jie džiaugiasi ir 
nesimato' už tai jokios ap- 
maudos. Priešingai, jie dė
kingi Tarybų Lietuvos vy
riausybei.

Netiesa, kad buvo ištrem
tų vien už tai, kad buvo tur
tingi, arba banditų prievar
ta priv-ersti turėjo duoti 
jiems maistą, drabužius ar 
kitaip paremti jų kruvinus 
darbus. Išvežti buvo tie, ku
rie vienaip ar kitaip sava
noriai rėmė ir palaikė ban
ditizmą. Jie, tačiau, nebuvo 
ištremti kaipo kriminalis
tai. Jie buvo tik atskirti 
nuo kriminalistų.
banditai ir kriminalistai ar
ba žuvo vietoje, arba sugau
ti gyvi, teismo buvo daug 
sunkesne bausme nubausti.

Dabar, , kaip jaučiasi gi
minės šioje šalyje, sužinoję, 
kad jų artimieji ištremti? 
Aišku, giminė palieka gimi
ne. Kiekvienam skaudu ir 
gaila, kad jo ar jos brolis, 
sesuo ar artimi giminės nu
kentėję, ištremti. Bet iš an
tros puses, jei pagalvosime 
gerai, ar Tarybų Lietuvos 
vyriausybė galėjo susilaiky-

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
(Tąsa)

Verkė, davė Saliamutė vis garsiau, 
idmgi^ui, iškukuodama ir kaip 
valelę Virėjo, kaip tėvaš rykšte 

pu-mą kartą jai sukirto ir kaip kerma- 
šavą nešė — visatai iš gerumo, iš mei
lės, o ji buvo negera, neklausė, širdį 
skaudino. Ir kiti buvo negeri, šalti ir 
kieti tėvui, lyg akmenėliai. Senoji laikė
si ir neišsilaikė — pravirko kartu. Ka
zimieras ir net Juoziokas taip pat nu
spaudė ašarą. Neverkė tiktai Povilio
kas, bet ir nebesišaipė, o tik stebėjo Sa- 
liamutę, nenuleisdamas nuo jos akių.

— Pati kala, pati zalatijo! — krai
pė jis galvą, neatsistebėdamas Saliamu- 
tės vikrumu.

Senį įkėlė atgal į lovą. Įkėlė su visu 
Saliamutės siionu: ko nedarė, kiek ne
bandė visi trys sūnūs ir senoji atgniauž
ti senio Dirdos ranką, šis nepasidavė, 
nepaleido ką sugriebęs. Pritrūkęs kan
trybės, Kazimieras paėmė avikirpes 
žirkles, išdžiržgino sijone lopą aplink tė
vo kumštį. Taip ir gulėjo paskui sena
sis Dir^a su dukters padelkomis saujoj, 
iš pradžių lovoj, o paskui jau ir ant 
lentos, Įvilktas į įkapes. Ir tikras var
gas buvo, kai reikėjo įsprausti jam į 
rankas šventąjį paveikslėlį: dešinė su
gniaužta. ir dar ios smilius suaugęs dvi
linkas, kairė vėl kažkur žiūri: slysta 
nuo rankų paveikslėlis žemyn, nenori 
laikytis, tarytum ne katalikas, o koks 
perkrikštas čia gulėtų! Šiaip taip at
rėmė ij į pirštų krumplius, apsuko ku
kavimu rožančium, ir gana, ir nieko ne
padarysi. . .

* Žinia apie senio mirti bematant ap
skriejo kaimą. Vos tik spėjo mūsiš
kiai apsišluoti kaip reikiant, tarpuvartę 
eglišakėm pabarstyt, o žmonės jau 
griuvo į pakasynas. Ėjo moterys, pa- 
sirfšusios baltom skarelėm, dievobai
mingai nutaisiusios veidus. Vedėsi už 
rankų išpraustus, švariau parėdytus 
vaikus. Ėjo vyrai, nuskutę daugiadienes 
barzdas, pakeitę įsūrėjusius marškinius. 
Klaupė visi numirėlio galukoiy, kalbė-

• tris “amžinatilsius”, pakilę dairėsi, 
r prisišlieti. Visi suolai, lovos, kros- 

buvo nusėsti žmonių, kiekvienam 
•aštėly žmonės, žmonės, žmonės.
per atlaidus kokius. Prie durų ir 

^menė.j grumzdėsi jaunimas — gnai- 
kikeno, tai vėl smelkėsi arčiau, 

pritarė giesmei. Gale stalo sėdėjo di-

ti nuo savo pasibrežto tiks
lo, sunaikinti banditizmą, 
tik už tai, kad tie žmonės 
turi giminių Kanadoje, A- 
merikoje, ar kurioje kitoje, 
šalyje? Manau, visi sutiksi
me, kad ne. Prie to, reikia 
atsiminti, kad žuvusieji nuo 
banditų rankos irgi turėjo 
giminių. Ištremtieji grįžta, 
o žuvusieji jau niekad nebe
grįš !

Šalę to, nors ir būtų gimi
nės, nežiūrint kaip geri ir 
teisingi, karo audrų sukrės
ti ir parsidavėlių buržuazi
nių nacionalistų laike hitle
rinės okupacijos sudemora- 
lizuoti, ar jie negalėjo pasi
duoti apgaulingiems suvi
liojimams? Tuo labiau, ka
da po karo —' mums lan
kantis Lietuvoje teko nuo 
daugelio žmonių girdėti — 
apart vietinių lietuviškų 
buržuazinių nacionalistų, 
prie jų dar prisidėjo pabė
gėliai, skleisdami visokius 
gandus per taip vadinamą 
“laisvą Europos radio”, A- 
merikos, žinoma, finansuo
jamą, kad būk jie, Ameri-

Patys kos padėdami, neužilgo su- 
grįšią ir vėl valdysią Lietu
vą.

PRISIMINIMAS

Gruodžio 30 sųęjo . 14 • metų., kai mirtis pašalino Joną 
Bullj-Lumbi iš jo studijos (nuotraukoje) ir jo kūrinius iš 
mūsų dienraščio Laisvės. Jo netekimo nuostolį gyvai tebejau
čia ir rochesteriečiai, kuriems jis buvo' talkininku ir dalyviu 
draugijų veiksniuos. Tačiau pagarbą velioniui ir simpatiją jo 
šeimai jie reiškia ne dejonėmis, o pavyzdingu darbu išlaiky
ti ir toliau tas organizacijas ir Įstaigas, kuriose jie sykiu su 
velioniu Lumbiu darbavosi.

ligoninėj jau

draugės labai 
kad draugą L.

ir 
kuris

apgai- 
Prūsoi-

Rochester, N. Y.
Iš Moterų Klubo veikimo
Gruodžio 11 d. Įvyko prieš- 

nietinis susirinkimas. Narių 
buvo gražus būrelis. Apsvars
čius bėgančius reikalus, buvo 
skaitytas laiškas nuo draugės 
K. Petrikienės iš Brooklyno, 
kad suteikti pagalbą L. Prū
seikai, kuris sunkiai serga 
i andasi 
laikas. '

Visos 
lesta vo,
ką ištiko tokia nelaimė. • Juk 
.jis visą savo gyvenimą dirbo 
darbo klasės reikalams. O jau 
jeigu susirgai ir patekai į ligo
ninę, tai jau ir nuplėš viso gy
venimo procią* iki kaulų, o 
darbininkas mažai ką gali ir 
sučėdy.ti dėl ligos ar senatvės.

Taigi visos draugės nutarė 
paskirti iš iždo $20. V. Bullie- 
rė aukojo $5, A. Bekešius $2, 
J Totorius $1. Viso ant grei
tųjų pasiuntėm draugo L. 
Prūseikos pagalbai $28.

Kadangi ant rytojaus buvo 
vyrų kuopos susirinkimas, tai 
aš pranešiau jų pirmininkui 
draugui P. Malinauskui, kad 
ir jie prisidėtų su kiek galima.Montello, Mass.

Gruodžio 7, 1957 m., ap
sivedė montellietis M. Skliu
tas su Marijona Barris iš 
Dedham. Vedybų ceremoni
jos atsibuvo pas Mr. A. G. 
Ridlon, J a m a i c a Plains 
Justice of the Peace. Liudi
ninkais buvo Antanas ir Ro
žė Wallen, montelliečiai.

Linkiu draugam Skliu
tam laimingo naujo gyveni
mo. J. P. Grigas

Chicago, 111.
Iš ALDLD 19-os kuopos 

veiklos
Praeitas priešine t inis susi

rinkimas Įvyko gruodžio 12 d. 
Narių atsilankė daugiau, negu 
kituose susirinkimuose. Pii’mi- 
r.inkavo J. Bendokaitis. Pin. 
lašt. J. Kaminskas raportavo, 
kad buvo pasveikinta Ateivių 
Teisių Gynimo konferencija. 
Iš kuopos iždo duota $10 ir 
draugės S. Vaičiulionienė ir 
Andreikienė davė po $1, viso 
$12. Narių užsimokėjusių yra 
134, o dar nemokėjusių —28.

Susirinkimas nutarė: meti
nių švenčių proga pasveikinti 
kuopos narius per “Vilnį”, už
mokant $10.

Apkalbėjus mūsų kuopos 
nario ir A.L.D.L.D, tvėrėjo-or- 
ganizatoriaus L. Prūseikos pa
dėtį (jisai yra ligoninėje jau 

galba rekalinga, tai ir aukau- J kelios savaitės), nutarta Jo 
ja, velydami jam susveikti.' P<u*am.ai paaukoti iš kuopos 
Draugės, veikite ir ant toliau!, ’zdo $25. Buvo kalbama, Kad 
Juk dar ne seni esame. Tik ' organizuojasi komitetas, kuris * * i Y 1 ) —* • Y
bėda su vyrais, truputį apsilei
dę.

Dėmesio Amerikos Piliečių 
Klubo nariams

Metinis susirinkimas bus 
sausio 5 dieną, 3 vai., sekma
dienį, 1958.

O AI^DLD 2-ros kuopos su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
9 d. sausio, 8 vai. vakare. Rei
kia visiems nariams šiuose su
sirinkimuose dalyvauti nuro
dytu laiku, 318 Broadway, So. 
Boston, Mass. Jei 1958 metus 
jnadėsime dalyvaudami susi- 
linkimuose, tai mūsų organi
zacijos sėkmingos bus.

dysis Alyzo nekentėjas Proškus, pabal
nojęs. akiniais savo krieva nosį, traukė:

Šventas Peliksai ir šventas Dominy
kai

patro-nai tos dū-ū-ūšios!
Ir visa troba žmonių atitarė jam:

Prašom visado-o-os melstis už jo dū- 
y [ū-ūšią!

Traukė taip, kad mirkčiojo įdegta 
lempa palubėj, plakėsi geltonos žvakių 
liepsnos senio galvūgaly.

Senoji su Saliamute kruopštinėjosi po 
kamarą, ruošė giedoriams užkąsti, žval
gė, ar negriebia kas ko iš namų. Kazi
mieras pasikinkė arklį, įsivertė ratuos- 
na pusmaišį grūdų, kiaulės kumpį — 
išvežė pazvanus. Poviliokas sėdo raitas, 
išdūmė pranešti tolimiems giminėms 
apie nelaimę, kviesti į pakasynas.

Giesmės ir maldos ėjo visą trumpą 
vasaros naktį, O išaušus jau ėmė dar
dėti sukviestieji giminės. Daug giminių 
senio turėta. Daug ir visokių. Važiavo 
jie vienas prieš kitą mandraudami, va
deles įtempdami, ant spyruoklinių pa
sosčių pasilinguodami; vis kitokia kala- 
maška, kitokiais pakinktais, kitokiu 
staininių plauku pasigirdami. O jau kas 
žmonių išsipustymas, kas išsidabinimas 1 
Margiausiom skarom nusidariušios mo
terys kėpsojo vežimuose lyg bažnyčios 
bokštai, gurgždino šiauduose išblizgin
tais čeverykais, toli atkišdamos ranką 
su laikrodėliu ant riešo — kad matytų 
visi: turim ir nesigailimi Vyrai blizgu- 
liavo mėlynais kaškietais, kirto akis mi
lais, dryžuotais ir languotais, kitas jau 
ir pi.rktinėm. plonybėm pasimovęs, po 
kaklu skersai ruožuotą raištį pasikabi
nęs, rodė, kad kišenė jo netuščia, kad 
gali, daug išleido, bet aruoduose dar vis 
šis tas yra. O tarp šitų marguolių įbar
škėdavo kieman ir vienos kitos vežėčiu- 
kės, siauros ir mažos lyg degtukų dėžu
tes. žmonės sėdėjo jose taip pat apsida
rę milais, bet austais ant medvilines, ar
ba ir dimelių,. o jų čeverykai buvo visiš
kai mūsoti ir negirgždėjo nė pusės tiek, 
ir senoji su Kaziniieru pasitikdavo juos 
daug, vėsiau, rodė pavažiuoti kur nuoša
liau ir leido patiems nusikinkyti arklius. 
Ir jie kinkė, ir vedė prie šulinio arklius 
girdyti patys, nudelbę akis, lyg būtų 
kalti, kad išpuolė giminėmis tokiam pla
čiam Dirdų kiemui, o įėję trobon, taiks
tėsi sėsti;kur arčiau durų, kampininkų 
vieton.

' nusl, Laisvė (Liberty) Antr,, gruodžio ■ (Dec.) 31, 1957
(Bus-daugiau)

(Bus daugiau)

So. Boston, Mass.
Smagu, kad dar yra kelioli

ka geru, darbščiu draugių 
moterų. Prieš metų sezono 
šventes, sekmadienį, gruodžio 
22 d., jos įvykdė kuklų pobū
vėlį, užkvietė ir malonią vieš
nią, kuri apibūdino šio meto 
įvairius Įvykius. Tokios pra- 
kalbėlės So. Bostoniškiai jau 
senai buvo girdėję. Ir pasek
mės buvo geros. Paramai drg. 
Prūseikos sukelta virš 50 do
lerių, ir seniau čia buvo tam 
tikslui suaukota $20 dolerių. 
Taigi viso bus apie $70.00.

Visi žino, kad ligoniui pa

Tomy Sullavan, naktį iš 
gr. 22-23 dd., E. Fifth gatvėj, 
So. Bostone, prie savo buto, 
tapo auka dėl priežasties esa
mų. laivakrovių unijoje ki vir
čių. Jo laukė čia automobilyje 
keturiuose. Nuo šūvių vietoj 
krito negyvas...

Aist

Worcester, Mass.
ALDLD 11 kuopos kūčių 

vakaras puikiai pavyko. 
Žmonių buvo daug. Pelno 
liks. Visi buvo prieš Ka
lėdas linksmi. Gaspadinės 
pagamino skanių valgių — 
tikrai kaip seniau būdavo: 
žuvų, silkių, kisieliaus, klec- 
kų, aguonų pieno, pyrago, 
kavos.

nes — A. Vosilienė, H. Ka- 
lakauskienė, M. Mickienė, 
O. Stankienė; prie stalų pa
gelbėjo Žilinskienė.

Širdingiausias ačiū joms! 
Tai nenuilstančios Worces
ter! o bitelės.

Taipgi ačiū visiems atsi
lankiusiems. Jūsų atsilan
kymas be gaspadinių darbo 
būtų buvęs veltui.

J. - Skliutas

Hollywood, Calif. — Ko- 
medijantas Bob Hope lan
kėsi Tolimuose Rytuose, 
linksmindamas Amerikos 
mil’.tarines jėgas. Vienur iš 
lėktuvo 17,000 pėdų aukštu
moje jis krėtė juokus ka--

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga .

rūpinsis L.'Prūseikos parama, 
šis susirinkimas Įgalioja kuo
pos būsiančią valdybą pasitar
ti su projektuojamu komite
tu ir padėti veikti L. Prūsei
kos reikale.

Nutarta sekančiais metais 
surengti vakarą. Paimti sve
tainę apsiėmė J. Kantiškas ir 
M. Matukaitienė.

Kuopos valdyba 
išrinkta sekamai:
— J. Bendokaitis,
— M. Matukaitienė, tin. rašt.
— J. Kaminskas, protok. rast.
— J. Gelgaudas, ižd. — Al. 
Avižienis.

Į A.L.D.L.D. 1-os apskrities 
konferenciją, kuri Įvyks sau
sio '12-tą Mildos svetainėje, 
delegatais išrinkti šie drau
gai: J. Bendokaitis, J. Ka
minskas, J. Gelgaudas, J. 
Budris, J. Mažeika, M. Kle
bonas, P. Sakalauskas, S. Vai- 
čfulionienė, O. Grimailienė, 
M. Matukaitienė, B. Ge įgan
ei ienė.

Sekantis susirinkimas Įvyks 
sausio 9 d. Nariai, kurie dar 
neužmokėjote, prašome už
mokėti duokles, net tik užsi
mokėję gausite Įdomią ir svar-

1958 met. 
Pirmininku 
vice pirm.

bią knygą. Todėl p.asistengki- 
te visi užsimokėti duokles.

Užrašų rast. J.G.

Worcester, Mass.
Užuojauta ir parama 

L. Prūseikai
Dar lapkričio pabaigoje 

LL1> 11 kuopa pasiuntė jam 
užuojautos kortą su penkine. 
Kaip žinia, jis (L. Prūseika) 
rimtos ligos suimtas ir randa
si ligoninėje. Gruodžio 22 d. 
LLD 11 kuopos moterys su
rengė Kūčių pobūvį ir čia bu
vo prisiminta L. Prūseikos pa
dėtis. Tai' šie draugai davė 
jam finansinės paramos seka
ntai: P. Jelskis, D. G .. Juslus, 
J. Jeskevičius, J. Deksnys, P. 
Sadauskas po $5; V.ir B. Ber
notai — $6 ir Susuinkų Jurgis 
— $2. Viso $38.00.

D.J.
i.

visiems mūsų giminėms,

pažįstamiems ir draugams

JONAS ir ONA GALMINAI

23415 Ann Arbor Trail 
Dearborn 6, Mich.

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ

New Year for Y'ou. May 
achievements be many, your 
piness great, throughout the 
ahead.

Just hatched . . . 1 !)58. And may 
it grow into a thriving, happy 

your 
hap- 
ycar

(Attorneys-at-Law)
6207 W. Cermak, Berwyn, ILL.

Svarbus Pranešimas 
So. Bostonui ir Apylinkeik

Šiuomi pranešame, kad L.L.D. 2-ra kuopa 
rengiu banketą paramai dienraščio Laisvės jos 
bendrovės dalininkų suvažiavimo proga. Ban
ketas Įvyks sekmadienį, 1958 m. sausio-Jan. 19 
d., pradžia 1-mą vai. dieną, salėje 318 Broadway.

Prašome kitų kolonijų šioje apylinkėje nieko 
nerengti tą dieną ir kviečiame dalyvauti mūsų 
parengime. Nes mes pasirūpinsime, kad visi bū
site gerai pavaišinti, turėsite sau daug malonu
mo ir parimsite dienraštį Laisvę.

Rengimo Komisija

iK
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(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
nauj'as prenumeratas ir atnaujinimų. Taipgi A. bukai
tis, Bayonne, N. J., su atnaujinimais ir T. Kaškiaučius su 
nauja ir atnaujintom prenm.

L. Žemaitienė, Hartford, Conn., prisiuntė naują pre-1 
numeratą ir atnaujinimų. '

V. Kralikatiskas, Lawrence, Mass., prisiuntė naują i 
prenumeratą ir afnaujinimų, taipgi prisiuntė atnaųjin-I 
tų prenmeratų S.. Penkauskas.

J. Mažeika, Pittsburgh, Pa., prisiuntė naują prenu
meratą ir atnaujinumų, jam pagelbėjo jo partneris Por
tikas. Jie abu gražiai darbuojasi vajaus reikale.

Philadelphiečia: i?'gi gražiai pasidarbavo. P. Walantie- 
nė prisiuntė naują prenum. ir atnaujinimų. Taipgi pa
sidarbavo ir Wm. Patten, iš Gloucester Hts., N. J., su at
naujinimais. Philadelphijos punktai dabar tikrieji yra 
aukščiau pažymėti. Anksčiau įvyko technikinė klaida, 
kurią dabar atitaisome.

A. Žemaitis, Baltimore*., Md., prisiuntė tris naujas pre
numeratas ir atnaujinimui. Jis gražiai darbuojasi vaju
je, gaila, kad jo bendradarbis P. Paserskis susirgo ir ne
galėjo jam pagelbėti.

J. Butkus, So. Boston, Mass., prisiuntė dvi naujas pre
numeratas ir atnaujinimų.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: 
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.; Brooklyniečiai; L. Be-Į 
kešienė, Rochester, N. Y.; P. Beeis, Great Neck, N. Y.; 
P. Šlajus. Chester, Pa.; L. Prūseika, Chicago, Ill. (jo pa- 
gelbininkai prisiunčia); M. Uždavinis, Norwood, Mass.; 
J. Patkus, New Haven, Conn.; V. Kvetkus, Cambridge, 
Mass.

New Žinios
Naujus Metus pasitiksime 

Liberty Auditorijoje 
gruodžio 31 diena 

CJ -

Šį vakarą, gruodžio 31 d., 
visi susirinksime į Liberty Au
ditoriją, Richmond Hill, N. Y. 
šusirinkę galėsime linksmintis 
net iki 2 vai. ryto.

Kiek girdėt, jau 
užsisakė vietas prie 
bus ir tokių, kurie 
užsiregistravę. Lai ir j 
lūpina, jiems taipgi prie stalų 
vietos pakaks. Visi bendrai 
galėsime baliavoti.

Jurgio Kazakevičiaus or
kestras visą laiką mus links
mins. Kas tik galėsime ir no-

daugelis 
stalų, bet 
dar nėra 
jie nesi-

rosime, turėsime progų gerai 
pasišokti. O šokėjų Naujų me
tų laukiant visada atsiranda 
nemažai.

Priminti tenka tiktai tiems, 
kurie dar vis abejoja ir dar 
nenusiprendę, kur geriausia I 
pasitikti Naujuosius Metus. 
Jiems galima pasakyti, kad 
Liberty Auditorijoje bus sma
giausia ir linksmiausia tam 
tikslui pramoga. Užtikriname, 
nei vienas nesigailėsite atvy
kęs I Liberty Auditoriją gruo
džio 31 d.

Rengėjai

Leonas Pr useika-Vabalas

Prisiminimas

Felixo netekome 1954-tų 
metų sausio 1 dieną. Kai 
varpai šaukė žmones i 
linksmybę, sveikinti at
eiti, jį dar jauną, vos 
pradėjusį g y v e n t i, iš 
darbo pasišaukė mirtis. 
Ir sausi o 1-oji likosi 
mums tik gailaus prisi
minimo diena.

Teatruose
‘Paths of Glory** — labai 

geras karo filmas 
Victoria teatre

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1958 METAMS
Julia Werner, Cleveland, Ohio..........................
A. Staniulis, Hampton, N. J................................
D. Raymopd, Hartford, Conn.............................
St. Orda, Pittsburgh, Pa.....................................
Ed. Kelley, Brockton, Mass................................
Konstancija Kalvelienė, Brockton, Mass. . .. 
K. Petrikienė, Brooklyn, N. Y.......... • • .....
P. Skeberdis, Miami, Fla.....................................
J. Tumosa, New Haven, Conn.........  ...........
J. Deltuva, Hanover Sta., Md.............................
M. Kutchins, Linthicum, Md....................... • •. ..
M. Nikzentaitienė, Hartford, Conn..................
A. Dagil’enė, Hartford, Conn......................... • •.
K<Boguzas, Avalon, Pa......................................
J. Mikalausky, E. St. Louis, Ill..........................
Antanas Žalis, Philadelphia, Pa. .. .....................

Kearny, N. J.............................................
itkus, Kearny, N. J............... “........ •

Frank Ivan, Roslindale, Mass.............................
V. Navašinskas, Miami, Fla................................
Joe Paulukaitis, Ahwahnee, Calif......................
D. Bulauka, No. Andover, Mass.........................
M. Adomonis, Great Neck, N. Y. .. • •............
A. Račkauskas, Barnesville, Pa.........................
J. Jasas, Windsor, Conn..............................• • ..
J, Sholunas, Hartford, Conn..............................
A. Latwen, Hartford, Conn...............................
Mary Matakienė, Wilmerding, Pa.....................
Mary Svetoka, Wilmerding, Pa.........................
P. Yescavige. N. Braddock, Pa. .. • • ............
Skaitytojas, Newark, N. J..................................
T. Mitkus, Newark, N. J..................... • •..........
R. Laukaitienė, Maspeth, L. I...........................
S. Ramanauskas. Collinsville, Ill................... • •.
A. Mesko, Philadelphia, Pa................................
M. Janis, Maspeth, L. I............... • • ..................

$12.00 
10.00 
10.00 
10.00 

. 5.00

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00
2.00 .
2.00 | c 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00
2.00 
2.00 
1.00

šį stebėtinai gražų gruodžio 
22 sekmadienio popietį susi
rinkome, Liberty Auditorijon 
paminėti Leono Prūseikos -Al
berto Vabalo septyniasdešimt 
metų sukaktuves ir išreikšti 
jam pagarbą už jo tokį nuo
širdų pasišventimą per visą jo 
gyvenimą dėl nuskriaustųjų 
darbininkų labo. Tradicinius 
“sausus” pietus valgėme ir 
dalinomės mintimis Alberto 
veiklumo ir gabumo vesti dar
bininkų mases tuo keliu, kuris 
jiems geriausiai ekonominiai 
ir dvasiniai tinkamas.

Iš pasikalbėjimų paaiškėjo 
Alberto kilmė. Pasirodo, iš 
ekonominio atžvilgio jam jo
kios priežasties nebuvo tapti 
darbininkų vadu ir iš tos prie
žasties vesti skurdu ir savi- v 
skriaudos gyvenimą. Albertas 
gimęs palivarke, šimto margų 
žemės ūkyje, kaip čia Ameri
koje priprast sakyti — gimęs 
su sidabro šaukšteliu burno- 

Ije. Ir jo tėvų ūkis buvo netik 
.didelis, ale jis buvo taip ga
biai ir pasekmingai vedamas, 
kad net ir žymus daktaras 
Kudirka matė reikalą apie tą 
ūkį rašyti, teikiant kitiems 
pavyzdį ūkio vedyboj.

Augo Albertas minkštai.

ir gabusis jo tėvas leido Al
bertą nuo pat jo mažų dienų 
mokytis iki tol, kol jis norėjo 
mokslo siekti, prie geriausių 
aplinkybių. Albertas galėjo 
tapti kunigu, gydytoju, inži
nierių, arba advokatu — kam 
jis gabumų buvo kupinas -- 
jeigu jis tik tokiu būti būt pa

Ačiū prieteliams už gražią paramą dienraščiui ir vaji
ninkams už pasidarbavimą, šis paskutinis raportas 
1957 metuose, nes, kaip žinote, vajus oficialiai užsibai
gia su sausio 1 d., 1958 m. Paskutiniai vajaus rezultatai 
bus paskelbti po sausio 11d. Turėkite mintyje, kad po 
sausio 11 d.' punktai nebus priskaitomi. Mes duodame 
vieną savaitę laiko vajininkams užbaigti vajaus ‘ reika
lus, nes dar bus viena šventė ateinančią savaitę, tai paš
tas neveiks reguliariai.

Vajininkams, jų pagelbininkams ir visiems tiems, ku
rie prisidėjo prie vajaus, linkime laimingų naujų 1958 
metų. Taipgi sveikiname su naujais metais dienraščio 
skaitytojus ir jo rėmėjus.

Laisves Administracija

8 KENNY’S
Ateikite ir pamatykite, kodėl 
turime šimtus pasitenkinusių 
kostumerių. Specialistai taisy
mo autos. Kainos žemos.

400 E. 90th St., N. Y. C.
' * TR. 6-7028.

$ K?Linksmų Kalėdų ir Naujų Metų!
g DAN DONZA & CO.
§ Pertaisome Sudaužytus Autos.
fk Mūsų darbas garantuots ir 
g jūs būsite patenkinti.
« 6512 Ft. Hamilton P'kway
$ Brooklyn. TE. 6-9602.

Jft

M

Visiems Mūsų Draugams ir Klientams 
širdingiausi Naujų Metų Linkėjimai

g Four Continent Book Corporation 'i 
J& 822 Broadway, kamp. 12th St, New York 3. N. Y. į

Tel. GRamercy 3-2018-19 i
ty! Krautuvė atdara kasdien nuo 9 v. ryto iki 7 į 
į? v. v. Ketvirtadieniais nuo 9 v. ryto iki 9 v. v. Užda-^ 
Sį? ra Sekmadieniais. Ž

norėjęs. Jis ir lankė Peterbur
ge* geriausiai žinomą universi
tetą — teisių skyrių — iki te 
laiko, kol nebuvo Rusijos caro 
valdžios sulaikytas ir nuteis
tas ištrėmimui visam amžiui į 
Sibirą, iš kur amžinai Lietu
von neturėjo grįžti.

Bet Albertas nebuvo tas va
balas, kuris būt panorėjęs 
aromatiškame gyvenimo leli
jos žiede 
gyvenimą.
idealistas, 
gyvenimo 
1 isuinę

praleisti savo visą 
Jis pasirodė esąs 

todėl jis pasirinko 
kelią skleisti socia

listinę filosofiją — marksiz- 
Imą — socializmą, idant pagel
bėti darbininkams pasiliuo- 
suoti iš dvasinės ir ekonomi
nės vergovės. Už tai jis ir nu
sidėjo buržuazijai, carams, už 
ką jį taip skaudžiai Ir nubau
dė.

Albertas persislapstė atgal 
Lietuvon į Prūsijos parubežį, 
— į tėvų palivarką, į puikųjį 
ūkį. Atsisveikino, per rubožių 

Į ir — Amerikon.

Sezono Sveikinimai
Nuo

KNEERS

Vestuvių Specialistai 
Patarnaujame Vestuvėse 

ir Banketuose

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

RA. 8-9607.

Sezono Sveikinimai Visiems
i KENMARE S 
l AUTO BODY WORKS Š 

Prieinamai, patikimas visas au-$ 
^to darbas. Atvažiuokite veltui pa-& 
besitarti. Darbas garantuotas. Kai-$ 
Snos žemos. , m

M (Tarp Mulberry ir Mott Sts.) § 
$69 Kenmare St., N.Y.C. WA. 5-3395 $

$ Linksmų ir Laimingai Naujų 
ig Metų Visiems Mūsų Lietuviš- M 

kiems Draugams. m
JOHN VOGEL | 
Laidojimo Įstaiga M
Grand Ave., Maspeth, L.I. $

James C. Koeh, Lie. Mgr. » 
$ DA. 6-0122 &
_________________ __ _________ ______________________________________/

§ Švenčių Linkėjimai Visiems! $ 
$ Nustebinkite su gražiu Elgin $ 
$ laikrodžiu ar bi kokiais žem- M 
w čiūgais. Pirkite nuo pasitikimo m 
K auksoriaus. w
| C. H. LOHMAN |
w Jewelers g
g 15-24 122nd Street, »
g College Pt., N. Y. FL. 8-0010 g

65-29

MARY JANULEVIČIENĖ, motina
JOHN ir PETER, broliai 

ANN, sesuo
Maspeth, N. Y.

LIETUVIŲ KULTŪRINIO 
CENTRO REIKALAIS

Filmas vaizduoja Francūzi- 
jos armijoje incidentą laike 
Pirmojo pasaulinio karo. Fil
mo žvaigždė Kirk Douglas 
vaidina iš liaudies kilusį pul
kininką Dax, kuris norėtų sa
vo šalies apgynimą nuo vokie
čių vesti gerai, bet teisingai. 
Jis rūpinasi jam pavestų karių 
saugumu, kad gyvybės nežūtų 
be reikalo. Tačiau aukštųjų 
karo vadų jis verčiamas savo 
pulką siųsti ir ten, kur pralai
mėjimas aiškus; siųsti dėl to, 
kad garbėtroška generolas no- 
r> gauti pagyrų ir laipsniui už/ 
sugebėjimą mobilizuoti, nėra 
iš anksto buvo numatoma, fyad* 
tai patarnaus savo karių 
čiai, ne pergalei

Dax įsaką vykdo, bet jo 
vienas dalinys visiškai neišei
na iš apkasų. įdūkęs genero
las įsako artilerijai šaudyti į 
savuosius. Ir išėjusieji mūšin 
daliniai paneša milžiniškus 
nuostolius, o likučiai grįžta 
pralaimėję. Generolas įsako 
nubausti ištisas kuopas. Pulki
ninkas Dax iškovoja sumažini
mą baudžiamųjų skaičiaus, ta- 
čiai paskutinių trijų karių ap
ginti jis nebegali, nes bausmė 
pirm teismo nuspręsta, nors ir 
t;e kariai nekalti.

ur-»

Kaip dalykai stovi su 
dabartinio namo pardavimu?

Amerikoje jam durys buvo į 
atdaros į garsųjį Harvardą ar
ba Yale universitetą, kur jis 
galėjo baigti advokatūros pro
fesijos siekti, nes tėvas mielu 
noru būt pinigui prisiuntęs. 
Bet Alberto liuksusinis profe
sijos užsiėmimas neviliojo ir 
Amerikoje, todėl jis ir nutarė 
pasilikti tarp darbo masių ir 
skleisti savo įsitikinimus — 
idealą - marksizmą - socialize 
mą.

Visos plačios Amerikos lie
tuvių darbininkų mases žino ir 
gerbia Albertą — žino jį ir 
apie jo darbus ir plačioje Lie
tuvoje. Todėl, kaip ir visoje 
Amerikoje, mes čia susirinkę 
prisimename ir apkalbame jo 
nuveiktus gerus darbus per 
penkiasdešimt metų Amerikoj. 
Taip visiems norisi jam' pa
linkėti dar ilgų metų, nors ži
nome, jog jį dabar Chicagoje 
liga su'k ausčius neleidžia nei 
pakrutėti.

Tik čia mes jo nevadiname 
jo tikruoju vardu, ale jo nom 
de plume — Leonu Prūseika.

Prąšome visų Lietuvių Na
mo Bendrovės šėrininkų, visų 
Lietuvių Kultūrinio Centro rė
mėjų įsitėmyti tai, kad dabar
tinis namas dar nėra galutinai 
parduotas. Tiesa, susitarta su 
pirkėjais 'ir bendra sutartis 
pasirašyta, taipgi pirkėjai 
mokėjo mažą sumą pinigų. 
Namo pardavimo sutarti^ di
rektorių pasiūlyta, buvo Na
mo Bendrovės šėrininkų suva
žiavime užgirta.

Pilnas šio namo 
mas, taigi, priklauso 
kėjų, kaip greit jie 

' pinigų sumą sukels, 
į sumą
I nes jie šiame 
i ti visuomeninį
centrą. Tam tikslui vajų 
pradėjo 1956 metų pabaigoje 
ir iki. šiol dar nedaug tesukė
lė. Dabar jie vajų žymiai 
pasmarkino ir tikisi iki 1958 
metų pabaigos jį sėkmingai 
užbaigti.

Taigi, dabar negalima pil
nai pasakyti, kada jie šį na- 

• mą perims savo kontrolėm 
Gal ims dar pusmetis, o gal ir 
ilgiau, nes priklausys nuo to, 
kaip greit jie sukels reikiamą 
pinigų sumą?

Tad negalima dabar pasa
kyti, kada dabartinis namas 
bus pilnai parduotas.

šiuo metu pradėjome ieško
ti naujos vietos. O tinkama 
vieta nelengva surasti.

Šėrininkų suvažiavimas įga-

bojo direktorius pasirūpinti 
Lietuvių Kultūriniam Centrui 
vietą, kai bus dabartinis na
mas i pilnai parduotas. Taip 
direktoriai ir darys. Kaip tik 
gaus pakankamą pinigų su
mą, tada jau reikės įsigyti ki
tą Lietuvių Kultūriniam Cent
rui namą.

Tai taip dalykai stovi su da
bartiniu namu.

Nuoširdžiai 
tu, kurie savo 
miai parėmėte
tūrinį Centrą, nesiskubinti 
prašymu paskolas atmokėti, 
nes šiuo metu Lietuvių Namo 
Bendovė tai padaryti 
gali. Ateis laikas, kai
kiekvienam skolintojui pasko
los grąžintos. Turime priminti 
tai, kad k ei erių metų ‘bėgyje 
mes sugrąžinome skolintojams 
apie $35,000. Paskolos, vadi
nasi, žymiai sumažintos ir 
jos laipsniškai bus atmokamos 
visiems skolintojams.

Tarime nuoširdų 
siems Lietuvių 
Centro rėmėjams,
me, kad mūsų kultūrinis cent- 
las kaip gyvavo ikišiol, taip ir 
toliau gyvuos.

Linkime visiems laimingiau- 
Naujųjų 'Metų !

L.N.B. direktoriai

prašome visu 
paskolomis žy- 
Lietuviu Kni

su

A. Gilmanas

iš

pirm operaci- 
ir po opera- 

namie, 78

Sugrįžo iš ligoninės
Vera Bunkienė sugrįžo 

ligoninės, kurioje ji išbuvo ke
letą savaičių -— 
jos, tyrinėjimui,
ei jos. Dabar Ilsisi 
Highland Place, Brooklyn 8, 
N. Y. Sveikata pamažu stiprė
ja, turi viltį pasveikti. To 
Rime jai ir visi skaitlingi 
draugai.

Sveikina

lin- 
ju

Vincas Kanjonas, Maspetho 
gyventojas, dienraščio Laisves 
skaitytojas ir rėmėjas, sveiki
na su Naujaisiais metais Lais
vės personalą ir Lietuvių Kul
tūrinio Centro direktorius.

Sveikinamą jis prisiuntė iš 
Tucson, Arzonos, kur jis pra
leidžia atostogas.

pardavi- 
nuo pir- 
reikiamą 
O jie tą

turi sukelti publikoje, 
name nori įsteig 

jaunuomenes 
jie

Namų savininkai 
kelia balsą

taip 
Ant 

už
PO

Nuo karo laiko yra rendų 
kontrolė, kuri prilaiko nuo' 
rendų kėlimo. Ta padėtis su
daro skandalą. Namų savinin
kai, kurie išrenduoja 'namus, 
šaukia, kad viskas labai pa
brango, o jie negali rendas 
kelti. Rendauninkai 'skundžia
si, kad vietomis rendos 
aukštos, kad net baisu. 
'Park Ave. tūloje vietoje 
keturis kambarius ima 
$200 už mėnesį.

Sako, kad tūli savininkai iš- 
gudravojo 
apeina, nes kambarių ieškan
čių jie turi pakankamai. Ma
žesni namų savininkai skun
džiasi, kad jie negali išsivers
ti.

Suprantama, tokios painia
vos nebūtų, jeigu gyvenna- 
miai būtų valdžios, su nusta
tyta renda. Bet1 čia visi skun
džiasi. Dabar dėl eilės namų 
ualykąs jau eina į Aukštesni 
teismą. 1 N am ų savininkai 
skundžia rendų kontrolerį Ro-' 
bertą Weaverj.

ir rendų kontrolę

neiš
bus

“Paths of Glory” novel' 
Humphrey Cobb’o kūrim* 
Hollywoode buvo stumdoma is 
rankų į rankas virš 20 metų, 
bet vis neatsirado drąsuolių iš 
jos gaminti filmą. Filmui sce
narijų parašė pats direktorius 
Stanley Kubrick, Jim Thomp
son ir Calder Willingham. Ga
mino James Harris, Vokieti
joje.

Generolų rolėse Adolphe 
Menjou ir George Macready, 
taipgi ir grupė kitų taip pat 
vaidina tikroviškai, kas daro 
filmą talkininku taikai.

Filmas atsidarė Kalėdų die
ną tarsi pastiprinimui viso 
šaulio darbo liaudies ’* .....
dorų žmonių troškinu.. 
kio: Lai bus taika ir ramy 
visame pasaulyje! S.

ačiū vi-
Kultūrinio
Užtikrina-

siu

PRANEŠIMAS
ELIZABETH, N. J.

LDP Klubo susirinkimas jvyks 
sausio 5 d., 408 Court St., 10 vai. 
ryto. Bus svarbus susirinkimas. 
Po susirinkimo įvyks LLD 54 kp. su
sirinkimas. Nariai dalyvaukite, gal 
bus atėjus knyga, kurią galėsite 
pasiimti. A. S. (253-2)

Tai ne galva, bet puodas

Kalėdų dienoje 2nd Avė. ir 
111th St. srityje peiliais susi
badė trys asmenys ginčyda
miesi dėl vaiku žaislų.

Policija aiškina, kad tūlas 
Antonio Cruz, 26 metų, susi
pyko su savo žmona Filome
na, 20-ties metų, dėl žaislų 
vaikams. Jis išsivijo ją ir jos 
sandraugę ant gatvės. Peiliu 
subadė savo žmoną, jos san- 
d raugę Mrs. Antonina Fuen- 
tesę, ir berniuką, kuris'norėjo 
atimti iš Cruz peilį, 
atsidž 
ieško

'. Sužeisti 
ūre ligoninėje, o policija 

i “smarkuolio’’.

Kalėdų, ket| 
Yorkas turėjo 
Kur gyvennamit

ROCHESTER, N. Y.
Gedemino Draugystė rengia Nau

jų Metų pasitikimo balių, gruodžio 
31 d., 575 Joseph Ave., 6:30 v. vak. 
Įžąriga $1.10. šiame parengime 
Draugystės nariai ar eis ar ne, vis- 
vien turės užsimokėti įžangą. Bus 
gera muzika ir gerų valgių. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės daly
vauti. Rengėjai. (250-252)

RICHMOND HILE, N. Y.
LDS 

kimas 
sausio 
kuopos

13 kuopos mėnesinis susirin- 
įvyks ketvirtadienio vakare, 
2, Liberty Auditorijoje. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.

Valdyba 
(252-253)

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

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

(252-1)

HARTFORD, CONN.
LDS 79 kp. susirinkimas įvyks 2 

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

A. Kiškiunas 
(252-253)

e

Po 
New 
taus, 
miau, tai užplovė skiepus,
jas buvo iki 50 mylių į valan
dą. Padarė daug nuostolių.

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 persitikririti. NATIONAL 
AUTO COLISSION, 234—6th Street, 
Brooklyn. UL. 5-7895. . J

(250-253),

M ATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

4 pusi. Laisve (Liberty) Antr., gruodžio (Dec.) 31, 195




