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KRISLAI
r

“Man of the Year”.
Chicagoje triukšmas, 
fašistai ardė prakalbas. 
J. iKaškaičio eilėraščiai.

Rašo R. Mizara

Savaitraštis “Time” kas me
tai su pirmuoju numeriu vir
šelyje Įdeda paveikslą vieno 
kūno asmens, pasižymėjusio 
praėjusiais metais.

šiemet “Time” viršeli puo
lia N. Chruščiovo paveikslas 
— jis yra, einant “Time” sa
vaitraščio redaktorių nuomo-

“Man of the Year”.
Viduje telpa ilgokas apie 

C hruščiovą aprašymas. Nerei
kia tikėtis, kad tas aprašymas 
būtų Chruščiovui palankus. 
Ne!

O vistik Įdomu, kad, minėto 
savaitraščio nuomone, N. 
Chruščiovas yra “Man of the 
Year”!

Apie Chruščiovą ir jo veiks
mus 1957 metais buvo pašau- 
lio spaudoje daugiau rašyta 
negu apie kurį kitą visuomeni
ninką ir veikėją.

Chruščiovo politika buvo ir 
tebėra taikos politika. Jis dir
ba, veikia tam, kad karas bn- 
tų nuįstatymintas, Kad taika 
viešpatautų pasaulyje, kad 
tarp komunistinio ir kapitalis
tinio pasaulių būtų koegzis
tencija — taikus sugyveni
mas J .

1957 m. gruodžio 22 d. Chi
cagoje Įvyko prakalbos, su
ruoštos socialdemokratu. Kai- 
i'ėtoju jie pasikvietė Pr. An- 
cevičių iš Kanados, — tą patį 
Ancevičių, kuris 1941 metais 
Naujienoms siuntinėjo tele
gramas iš Lietuvos, garbinan
čias hitlerininkus.

Dabar Ąncevičius (Kanado
je) yra žymus “socialdemo
kratų veikėjas”. Jis praėju

siais metais per rinkimus net- 
buvo išstatytas kandidatu 

až kokiai valdinei vietai.
Ancevičiaus kalbos “pasi

klausyti” susirinko apie ,100 
asmenų, kaip rašo korespon
dentas Dan Yla. Susirinko 
daugiausiai dipukai.

Na, ir kas gi ten buvo dau
giau ?

Smetonininkai dipukai pra
dėjo kelti triukšmą. Prisiėjo 

v juos mesti laukan iš salės. Ta- 
1 ciau be policijos nebuvo gali

ma jų laukan išmesti. Pašauk- 
\ti du vežimai policmenų.

“Vienus išmetus, kiti triukš
mavo, o išmestieji grįžo ir dar 
daugiau triukšmo kėlė...” ra
šo Dan Yla.

Tokios buvo tos Ancevi
čiaus prakalbos!

1 Pasirodo, kad smetoniš
kiems dipukams nepatinka nei 
Ancevičius, neigi jo kalba. Jie 
pasiryžę ardyti mitingus kiek
vienam, kuris negarbina fašiz
mo! Gi Ancevičius, matyt, Jau 
atsisakė fašizmą garbinti.

•
Mums tai nėra naujiena.
Smetonininkai, susidėję su 

socialdemokratais, kadaise ar
dė prakalbas ii- pas mus.

Jie nuolat pikietuodavo 
mūsif kultūrinius parengimus, 
gatvėse staugdami, kiek jėgos 
leido.

Jie neseniai Philadelphijoje 
pikietavo spektaklį — “Kat
riutės gintarų” pastatymą.

Naujienos visuomet triukš
madariams pritarė. Taigi da- 

< bar dipukai smetonininkai at-

Indonezija eis savo 
šalies laisvių keliu

Jakarta. — Indonezijos 
premjeras Djuanda, prezi
dentas Sukarno ir užsienio 
reikalu ministras Suband- 
rio pareiškė, kad Indone
zija eis savo tautos laisvės 
ir apvienijimo keliu. Jie 
smarkiai kritikavo Vaka
rų “derrtbkratus”, kurie 
kiekvieną apšaukia komu
nistu, kas tik nešoka pagal 
jų įsakymą.

Djuanda sakė, kad šeši 
mėnesiai laiko atgal jis 
prašė Jungtinių Valstijų 
parduoti Indonezijai reika
lingų ginklų. Washingto
nas nieko į tai neatsakė, 
bet remia Hollandiją ir jos

Izraelis dar nemato
galo 'šaltajam karui'

Tel Aviv. — Izraelio vy
riausybė nemato greito ga
lo šaltojo karo su arabų 
šalimis. Izraelio kaimynais 
yra Lebanonas, Sirija, Jor
danas ir Egiptas, tai vis a- 
rabų šalys. Arabų bendrai 
gyventojų, įskaitant ir tas 

i valstybes, kurios nesirube- 
žiuoja su Izraeliu, yra arti 
100,000,000. Izraelis gi netu
ri nei 2,000,000.

Tarpe arabų šalių ir Iz-

Sovietai jau ruošia Sovietų Sąjungoje bus 
leisti naują sputniką parlamento rinkimai
Maskva. — Tarybų Są

jungos Mokslų Akademijos 
vedėjas A. Blagonravovas 
pareiškė, kad netrukus bus 
paleistas naujas sputnikas. 
Jis sakė, kad šis sputnikas 
bus paleistas panašiai, kaip 
buvo Pirmasis, tai yra, be 
gyvybės jame, bet su dau
giau įrengimų.

San Juan. — Mirė L.Has- 
selmanas, New Yorko Me
tropolitan Operos orkestros 
buvęs vedėjas. Jis orkes
trai vadovavo 15 metų. Jau 
buvo 7i9 m. amžiaus.

simokėjo ir jų puoselėtam kal
bėto j ui.

Jono Kaškaičio memuarai 
(eilėmis) Laisvėje dar vis te
besitęsia. Jie baigsis*už kele
to savaičių.

J. Kaškaitis yra parašęs 
apie mūsų veikėjus labai gra
žių eilėraščių.

Gruodžio 22 d., minint L. 
Prūseikos 70-metĮ, Nastė Buk- 
nienė deklamavo jo eilėraštį, 
skirtą L. Prūsei k ai.

Kokio didžiulio Įspūdžio 
klausytojuose paliko tas eilė
raštis !

Tiesa, N. Buknienė ji meist
riškai atliko.

Norint gerą eilėraštį įver
tinti, reikia, kad jis būtų gė
lai deklamuotas. O. Buknienė 
suprato poeto kūrinį ir jį ati
tinkamai perdavė klausyto
jams, įdėdama jin ir savo sle- 
lą.
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suokalbius.
Užsienio reikalu minis

tras sakė, kad./Tndonezija 
turi pasaulyj^ priešų, bet 
ji turi daug ir draugų. Jis 
suminėjo ne vien Tarybų 
Sąjungą, Lenkiją, Jugosla
viją ir eilę kitų liaudies 
demokratinių šalių, bet ir 
tokias šalis, kaip Šveica
rija ir Švedija. Jis sakė, kad 
jie tikisi reikalingų ginklų 
gauti net Italijoje ir Fran- 
cūzijoje.

Indonezija yra milžiniš
ka šalis. Jai išsilaisvinus 
iš Hollandijos jungo, reika
linga ginklų, kad naujus 
“svečius” atrėmus.

• raelio yra nesutikimų dėl 
i sienų, biznio ir politikoje, 
i Arabų šalys kovoja prieš 
Vakarų imperializmo kolo
nializmą, Izraelis gi laikosi 
su Vakarais.

Dar daugiau, pablogino 
santykius, tai 1956 metų Iz
raelio užpuolimas ant E- 
gipto. Nuo to laiko arabų 
politikai ir žmonės žiūri į 
Izraelį kaip užsienio impe- 
riailzmo įrankį arabų pa
vergimui.

Maskva. — Tarybų Są
jungos dabartinio parla
mento (Aukščiausiojo So
vieto) terminas baigiasi su 
1958 m. kovo 14 diena. To
dėl nauji parlamentariniai 
.rinkimai visoje Tarybų Są
jungoje įvyks kovo 16 d. 
Tarybų parlamentas turi 
du butus. Į Tautinį Sovietą 
visos tarybinės respublikos 
renka po lygų skaičių at
stovų. Į Aukščiausią Sovie
tą renka nuo gyventojų — 
nuo kiekvienų 300,000 vieną 
atstovą.

Vokietijoje Amerikos 
armija yra pasirengus

Bonna. — NATO nugar
kaulį sudaro Jungtinių Val
stijų Septintoji armija, ku
ri yra Vakaru Vokietijoje. 
Jos komandierius yra gen. 
B. C. Crake. 1957 metais ar
mija buvo >perorganizuota 
ir perginkluota naujais tan
kais., atominiais ginklais ir 
raketomis. Ją sudaro 250,- 
000 vyrų jėgą.

turtingas

JAPONAI IR ALIEJUS
Kuwaitas. — Šis pasaulio 

kampelis, prie Persijos už
lajos, yra labai 
aliejaus šaltiniai^. Atvyko 
japonų delegacija 
ri parandavoti 
patogesnėmis sąlygomis dėl 
Kuwaito, negu 
randauninkai.

kuri no- 
išaltinius

pirmesni

Jugoslavija jau remia 
Sovietą taikos planą
Belgradas. — Jaksa Pet

rie, oficialus valdžios žinių 
perdavėjas, pareiškė, kad 
Jugoslavija remia Tarybų 
Sąjungos pasiūlymus taikos 
reikalais. Jis sakė, kad So
vietų parlamento pasiūly-! 
mai yra rimti,, kad Vaka- ' 
rai turi į tai rimtai atsiliep- j 
ti, ypatingai tos šalys, ku-| 
rias tie pasiūlymai tiesiogi- j 
niai liečia.

Kaip galvoja žmonės 
Anglijoje apie taiką
Washingtonas. — Patyri

mui, kaip Anglijoje žmo
nės nusistatę linkui NATO, 
Sovietų ir taikos, Gallup 
Poli atliko žmonių apklau
sinėjimą ir gavo sekamus 
rezultatus:

Ar Vakarai turėtų laiky
ti konferenciją taikos rei
kale su Sovietais? Į klau
simą 85 procentai anglų 
balsavo taip.

Ar po pastarojo NATO 
mitingo Vakarai turi siū
lyti rusų vadams laikyti 
konferenciją? ,.^5 proc. bal
savo taip, 4 proc. ne ir 11 
proc. susilaikė.

Ar Vakarai turi siūlyti 
Rusijai ištraukti armijas iš 
Vakarų ir Rytų Vokietijos? 
Balsavo 56 procentai už, 
20 proc.. prieš ir 24 proc. 
nebalsavo.

Ar Vakarų Vokietija pri
valo duoti raketoms ir ato
mu bomboms bazes? Už 
bazes balsavo 33 proc., 
prieš bazių < davimą — 41 
proc., 26 proc. susilaikė.

Ar Amerikos karo lėktu

Maltos sala nori 
atsimest nuo anglą

Valletta, Malta. — Šios 
salos parlamentas vienbal
siai nubalsavo nutraukti 
ryšius su Britanijos impe
rija, jeigu pastaroji nenu
sileis maltiečiams prieplau
kos ir karinio laivyno ba
zės darbininkų reikalais. 
Parlamentas nubalsavęs už
sidarė iki Ii958 metų sausio 
14 dienos. 'Malta yra sala 
Viduržemio jūroje, kur 
Anglija turi didelę karinio 
laivyno ir orlaivyno bazę.

Rūkai buvo Europoje
Londonas. —Europa Ka

lėdas šventė vienur sniego 
pūgose, kitur rūkuose. Nuo 
Paryžiaus į pietus iki So- 
lonikų, Graikijoje, buvo 
tiršti rūkai. Italijoje buvo 
slida ir žuvo žmonių, šiau
rinėje Europoje buvo snie
go audros.

Londonas. — Mirė Artu
ro Barea, sulaukęs 60 met- 
tų amžiaus. Rašytojas is
panas, kuris po fašistų 
įsigalėjimo gyveno Angli
joje.

Virš 3,000,000 jau 
lankosi į kolegijas

Washingtonas. — Rašti
nė federalės. valdžios ap- 
švietos reikalais, paskelbė, 
kad šiemet į kolegiįas eina 
3,068,000 studentų. Tai ant 
121,400 daugiau, negu ėjo 
1956 metų rudenį. Kolegijas 
lanko virš du milijonai ber
niukų, o vienas trečdalis 
mergaičių. Bet aukštas a- 
kademijas ant 16 procentų 
lanko mažiau, negu pirma/ 

vai turi ir toliau skrajoti 
iš Anglijoje bazių su atomų 
ir hidrogeno bombomis? 
Prieš tokį skrajojimą bal
savo 49 proc., už —36 proc. 
ir susilaikė 15 proc.

Ar jūs tikite, kad galima 
su Sovietais susitarti dėl 
taikos? Atsakė taip 62 pro
centai, balsavo 14 procentų, 
kad netiki, o 24 proc. ne
balsavo.

Kas laimi “šaltąjį karą?”, 
Sovietai ar Vakarai? 36 
procentai balsavo, kad lai
mi Sovietai; 9 proc., kad 
Vakarai ir 27 preįe. nebalsa? 
vo; 28 proc. balsavo, kad 
nelaimi nei viena pusė.

Ar jūs sutinkate, kad 
Anglijoje būtų įsteigta A- 
merikos bazės dėl raketų ir 
atominiu bombų? Prieš to
kias bazes balsavo 55 pro
centai, už balsavo 31 proc. 
ir 14 proc. susilaikė nuo 
balsavimo.

Šių balsavimų pasekmės 
paskelbta savaitiniame žur
nale “United States & 
World Report” už 1957 me
tų gruodžio 27 d. .

Anglą liaudis prieš 
bazes ir atom-bombas
Londonas. — Kad Angli

joje darbiečiai ir kairieji 
elementai nesutinka su ten 
buvimu Amerikos karo ba
zių, tai Macmillan o valdžia 
nepaiso. Bet prieš bazes, a- 
tominius ginklus, skraidy
mą lėktuvų su atomų bom
bomis vis daugiau kyla vi
sokių žmonių protestų. 
Prisijungė Liberalų parti
ja. Dabar National Council 
for the Abolition of Nu- 
lear Weapons, kuriame yra 
tokie dideli mokslininkai 
kaip Bernard Russell, Dr. 
Julian Huxley, J. B. Priest
ley. Jau už uždraudimą ato
mų ginklų pasisakė ir Ro
yal Society.

PASITRAUKĖ 
BEN-GURION

Jeruzalis. — Pasitraukė 
koalicinis Ben-Guriono Iz
raelio ministrų kabinetas. 
Bet manoma, kad tai ma
nevras Ben-Guriono, kuris 
bus pakviestas sudaryti 
naują kabinetą, ir sudarys 
vien savo šalininkų.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai

Visą akys atkreiptos 
į Mf r o-Azijos šalis

Kairas, Egiptas. —Vaka
rų diplomatai pradžioje į 
Afro-Azijos liaudies solida
rumo > konferenciją žiūrė
jo, kaipo į “propagandos 
įrankį”. Bet dabar jau pa
dėtis kita.

Tarybinė delegacija įga
vo platų pasitikėjimą. Ko
dėl? Todėl, kad Afrikos ir 
Azijos tautos niekados ne
kentėjo nuo Rusijos. Gi 
Spalio revoliucija buvo ša
lių akstinimui i kova už c v v
laisvę. Dabar tarybiniai de
legatai pareiškė:

“Mes duosime jums viso
kią brolišką pagalbą, kaip 
brolis broliui. . . Mes gali
me duoti jums finansinę,

J. Valstijų kapitalas, 
įdėtas lotynu šalyse ;
Washingtonas. — Valsty

bės sekr. Dulles ne juokais 
nori vienaip ar kitaip pri
rišti Pietų ir Centralinės 
Amerikos valstybes prie 
NATO. Čia ne vien reikalas 
sutvirtinti NATO, kuris 
jau nėra vieningas, bet ir 
reikia sutvirtinti Jungtinių 
Valstijų politiką Centrali- 
nėje ir Pietinėje Ameriko
je.

Jungtinių Valstijų kapi
talistai yra įdėję į tas. ša-

Europos automobiliai 
daugėja Amerikoje

Washingtonas. — Ameri
ka turi galingiausią pasau
lyje automobilių gaminimo 
industriją. Bet Europoje 
gamintų automobilių vis 
daugiau įgabena į Ameriką 
ir parduoda. 1956 metais jų 
įgabeno ir pardavė 97,890, 
gi 1957 m. jau virš 200,000. 
Amerikos keliais / rieda vo
kiečių — “Volkswagen”, 
francūzų — “Renault”, ita
lų _ “Fiat”. Mano, • kad 
1958 m. gali pasiekti 500,- 
000 jų pardavimas, nes jie 
pigesni ir mažiau gazolino 
reikalauja.
;---------------- 1----------

Tarybos pagerbė 
maršalą Konevą

Londonąs. — Tarybų Są
jungos maršalas Konevas 
laike jo 60 metų sukakties 
buvo pagerbtas ir apdova
notas Lenino ordinu. Lai
ke Antrojo pasaulinio ka
ro jis gražiai pasirodė 
prie Maskvos, Stalingrado, 
Berlyno paėmime ir kitur. 
Dabar Konevas yra vy
riausias komandierius Var
šuvos pakto militarinių jė- 
gų«-1

Napianas, V. Naujoji Gvi
nėja. — Hollandi j a pradėjo 
vietos gyventojus papua- 
nus . mokyti rašto. Mano, 
kad tas jai gelbės prieš 
Indonezijos reikalavimus. 

industrinę, medikališką, /ap
švietus ir kitokią pagalbą... 
Mes galime prisiųsti jums 
tiek inžinierių ir technikų, 
kiek jūs norėsite. . . Jūs 
galite savo technikus siųsti 
pas mus. . . Mes galime 
duoti jums visokios pagal
bos. Ir mes nereikalaujame 
nuo jūsų, kad stotumėte į 
kokius nors karinius blo
kus, kad jūs pas save pa
keistumėte savo valdžias, 
jūsų vidaus ar užsienio po
litiką”.

Nereikia nė kalbėti, kad 
tokia Tarybų Sąjungos 
politika išmuša pagrindą 
tiems, kurie prie savo pa
galbos prijungia reikalavi
mus.

I lis apie 15 bilijonų dolerių. 
Jie kontroliuoja aliejaus 
gamybą Venezueloje, Ko
lumbijoje, Brazilijoje ir ki? 
turr Jie turi didžiulius fab- | 
rikus Brazilijoje-, Argenti- h 
noje ir Meksikoje. Jų ran- (į 
koše yra nitrato, kavos, V 
gumos, vaisių ir kiti gam
tiniai šalių turtai. Štai ko- i 
dėl Amerikos stambūs ka
pitalistai nori* kiečiau paim- j 
t i tas šalis. į savo rankas. i

Mr. Wilsono kritika
Washingtonas. — Buvęs 

apsigynimo sekretorius C. 
E. Wilsonas kritikuoja 
prezidentą Eisenhoweri. B) 
Wilsonas sako, kad jis rei
kalavo kelis bilijonus do
lerių daugiau karo reika
lams, kaip prezidentas 
siūlė Kongresui. Visas jo 
kritikos “naudingumas”, M 
siūlymai, kad daugiau pini- 4 j 
gų išleisti.

Reikalaus bilijono 
doleriy mokslui

Gettysburg, Pa. — Prezi- J 
dentas Eisenhoweris suti- l\ 
ko su jam pasiūlytu planu, n 
kad'" būsimais ketveriais j 
metais prie dabartinių jau Į 
skiriamų apšvietai pinigų, 
dar pridėti bilijoną dole
rių. Iš to federalio fondo i 
numato kasmet finansuoti 
iki 10,000 sugabių studentų I 
mokslo reikale.

Pirmasis sputnikas 
jau netrukus sudegs J
Maskva. — Tarybų moks

lininkai sako, kad Pirmasis 
Sputnikas, kuris buvo pa- I 
leistas j erdves spalio 4 
dieną, netrukus, sudegs. Jis 
jau iš 560 aukštumos nusi
leido iki 200 mylių. Tirš
tesnėje atmosferoje jis su- $ t i
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NEPILIEČIAMS
EINANT ĮSTATYMU, kiekvienerių metų pradžioje 

(sausio mėnesį) reikalaujama, kad kiekvienas Ameriko
je gyvenantis ne Amerikos pilietis turi paduoti savo 
adresą. Kitais žodžiais, kiekvienas nepilietis 'privalo lyg 
ir užsiregistruoti iš naujo, pažymint savo vardą, pavar
dę ir gyvenamąją vietą.

Mes žinome, kad yra nemaža ir lietuvių nepiliečių, 
todėl patariame kiekvienam tą nesunkią pareigą atlikti. 
Blankutės užsiregistravimui gaunamos kiekviename

Visi nepilieciai, padarykite tai, kad nereikėtų ve 
liau dėl neužsireistravįmo turėti nemalonumų.

AZIJIEČIŲ - AFRIKIEČIŲ KONGESAS
AZIJOS IR AFRIKOS tautos laiko savo suvažiavi

mą Kairo mieste, Egipto sostinėje.
Šis suvažiavimas turi milžiniškos reikšmės ne tik 

Azijos ir Afrikos tautoms, o ir visam-pasauliui.
Kai šitie žodžiai rašomi, suvažiavimas dar tebesitę

sia, todėl apie jį pasakyti visko nėra galima. Žinoma 
tiek, • kad šis suvažiavimas yra diegliu imperializmo ir 
kolonializmo pašonėje.

Supraskime, suvažiavime dalyvauja 42 šalių delega
tai — iš viso apie 500. Ir jie, suvykę į vieną suvažiavimą, 
taria savo žodį dėl Azijos ir Afrikos tautų ateities. f"

Ko gi suvažiavusieji nori?
Jie nori, kad visos Azijos ir Afrikos tautos, turpių 

teisę spręsti savo ateitį ir savo gyvenimą. Jie nori, kad 
kolonialistai pasitrauktų iš visur. Jie pasisakė už tai, 
kad būtų nacionalizuoti visi fabrikai bei kitokie sveti* 
mų šalių turtai — bankai, etc.

Tarybinės tautos, esančios Azijoje, taipgi ten turi 
savo atstovybes.

Suvažiavimas-kongresas nepaprastai spalvingas. 
Kiekvienos tautos žmonės dėvi tautinius 'kostiumus. 
Kiekvienos tautos žmonės iauč'asi suvažiavime lygūs. 
Kitaip, žinoma, ir būti negali.

Prieš apie norą metų buvo sušauktas Azijos ir Af
rikos tau tij kongresas į Indonezija, į Bandungo miestą. 
Ten dalyvavo valdž’ų atstovai. Ir šiandien, kai kalbama 
apie tą kongresą, sakoma. “Bandungo kongresas”. 7 
dalyvauja ne valdžių, o žmonių išrinkti atstovai.

Jonas J. Kaškiauči ns, M. I).

“Gydymo
(Pabaiga)

Istorijos”’ apžvalga
suvažiavimą.. Centro Komi
tetas tokį Suvažiavimą yra 
iš pirmiau numatęs ir pa
skelbęs Laisvėje 1957 metų 
birželio 9d. Todėl sutinka ir 
su 190 kuopos rekomenda
cija. Bet galūtiną nutarimą 
tuo svarbiu klausimu pa
darys tiktai naujasis Cent
ro Komitetas, kuris pra
džioje metų ląikys savo su- 
sirinkmą. ’

Taipgi Centras praneša, 
kad 1957 metų knyga “Gy
dymo Istorija” jau pasiųs
ta nariams — tai naūjų me
tų dovana visiems draugi
jos nariams, kurie esate 
pasimokėję duokles už 1957 
metus.

Sekr. K. Depsas

nome, kas rašė; Dėl to ne
galime naudotis juo. Pn? 
siųskite pirmą puslapį ir 
pasirašykite savo tikrą pa
vardę, kitaip negalėsime 
rašteliu pasinaudoti.

Korespondentams. — Kai 
kurių mūsų 'koresponden
tų (dėl švenčių) korespon
dencijos bei kitokie pasi
sakymai suvėlino patekti 
laikraštin.. Neužilgo jie 
tilps. Dėkojame už rašinėji
mai v

būdų, sveikatos palaikymo 
būdų.

Šita vertinga, trumpai, 
suglaustai gydymo istorija 
paduodanti knyga yra dide-“piestu stoja” prieš visuo

tinį sveikatos draudimą, 
prieš “gydymo sUvisuome- 
ninimą.” Vietoj šito, “jie 
siūlo privatinį draudimą,” 
o tai “brangiai atsieina ir 
galioja tik iki 60 m. am
žiaus.” “Hospitali z a c i j o s 
schema (Blue cross, Bltle 
shield) irgi labai ribota ir 
brangi apsauga, 
neaprūpina

viena esminė dantų iri
mo, gedimo priežastis, ypač 
tarpe vaikų, yra stoka flu
oro vandeny. Vietovėse^ 
vanduo turi pak 
fluoro, mažiau es 
puvimo. Tai panašu į kito 
mineralo stoką vandeny — 
iodo. Jei vandeny 
do, ten plinta skj 
ligos., auga gūžiai, 
fluoro—yra, genda

Tokį vandenį gali 
tinai pataisyti, įma 
sai mažai: “vieną 
rio fluorido į milijoną toly
gių dalių vandens; toksai 
fluoriduotas vandu 
kia dantų emalei, 
trazdanoja, ir tui 
ruožtu — žymiai sumažina 
dantų irimą!”

Tatai buvo pa 
daugely vietovių fl 
jant vandenį. Įdec.ant nat
rio fluorido, po tū 
“Vaikai \buvo kiek 
ni, svaresni, jų kaulai buvo 
tvirtesni, jų kraujo kokybė 
geresnė; mirtingumas 
vėžio, . širdies bei 
apytakos ir inkstų 
mo buvo mažesnis, 
kų dantys buvo ku 
resni.”

Faktai aiškūs 
delno. O vistik atsiranda: kams apmokyti, 
.fanatikų, nemokšų 
ringų žmonių, kur 
stoja prieš vander 
davimą. Anot

kur 
ankamai 
iti dantų

nėra io- 
dliaukės 
Jei nėra 
dantys, 

ma dirb- 
išant vi- 
dalį nat-

o neken- 
jos nes-

tvirtinta 
uoriduo-

lo laiko 
aukštes-

Ji pilnai 
savo klijentų, 

padengia tik dralį ligoninės 
ar gydytojo lėšų, Social- 
Security ligoniais irgi ne
sirūpina.”

Pietinėse valstijose, kur 
daugybė negrų, dalykai dar 
sunkesni, dar skaudesni. 
Baltasis šovinizmas, rasinė | 
segregacija, džimkrouizmas 
tebėra įsišaknijęs, — negrų 

skurdi,

organizacijos eigoje. Abu 
knygoj autoriai — gyd. Jo
nas Stanislovaitis ir gyd. 
Antanas Petriką suteikia 
mums gražų patarnavimą. 
Tenka nuoširdžiai padėkoti 
abiem gerbiamiem auto
riam už jų kruopštų triūsą, 
energiją ir laiką, o mes da
bar visi, sesutės ir broliu
kai, griebkime ir skaityki
me šią naują knygą. Skai
tykime susikaupę, atsidėję. 
Perskaitę ir vėl kada skai
tykime, studijuokime, 
būkime visi sveikučiai 
gy vučiai!

ALDLD REIKALAI
LLD Centro Pranešimas

L. L. D. Centro Komitetas 
turėjo susirinkimą 1957 me
tų gruodžio 22 d. , Buvo 
skaityta ir , svarstyta 190 
kuopos, Cleveland, Ohio, re
komendacija, kad Centro 
Komitetas atspausdintų la
kelius ir įdėtų prokuroro

palaips- 
Pirmiau

būklė pažeminta, 
nežmoniška.

Dantų technika 
niui ėjo geryn,
dantų technikai t r i ū s ė s i 
privačioje dentisto labora
torijoje, bet ilgainiui atsi
rado komercinės laborato-

Į rijos, kur buvo gaminamos i Ra, kaip velnias Dievą ap- 
identistams protezės. Tų įgavo”, tilps kada nors vė- 
I technikų būdavo ir nelavin- į nau; čjjuo metu turime be
tų. Reikėjo kas daryti. Tai ganiaisiais klausimais raš-

■ kas ge- į Kalifornijos ir Niujorko įad pasakomis neverta 
universitetai įsteigė dviejų laikraštyje vietą užimti.

Nežinomam asmeniui iš 
! Johnstown, Pa. — Gūvome I 7
' tris lapelius koresponden
cijos ar ko kito, bet nėra 
pirmojo puslapio, taipgi ne

nuo 
kraujo 

sutriki- 
. ” “vai- •

Redakcijos Atsakymai
Senam Vincui. — A. Šid

lausko laiškas tilę>s vėliau. Brownellio pareiškimą, kad 
Dėkojame uz prisiuntimą. | jjs

I. V. Agurkui. — Fel-; m Lietuvių 
jetoną įdėsime laikraštin Draugiją nuo . _ 
vėliau. Dėkojame, kad mūsų sąrašo. Lapeliai turi būti 
nepamirštate.

Dzūko Vaikui. — “Pasa-

turėjo nuimti mū-
Literatūros
subversyvio

taip ant;metų kursus dantų techni- i 
Reikalavo i 

prieta- vidurinės mokyklos kurso 
ie piestu ‘ kad galėtų įstoti.
s fluori- 

ajutoriaus,;
“tokia tikybinė sekta, kaip ! 
pasivadinę “Chris 
entists” ir kitokie 
visokie natūropata 
praktai ir kiti “ 
gyvenimo” liaupsir 
piestu stoja prieš 
nių palaimą, prie 
irimo mažinimą!”

Taip, Bet kokia pažan
ga savų kely randa skers- 
painių ir atkaklių

Kaire j f0!1!- Daktaras Petriką tei
singai .prideda: “Tie ne-

Pačių dentistų aptarnavi-
■mas daro pažangos, lobu- ra p0 rašteliu parašo; neži-
les.nės gręžimo mašinos, di- į

“nuolatinė vandens srovė, 
automatiškai liejama antį 

‘natūralaus ar tekėluko, karštį ša-1

atspausdinti anglų ir lietu
viu kalbomis. Centro Ko- 

l mitetas permato, kad pasi
darys nemenkos išlaidos, o 
lapelis neatsieks savo tiks
lą. Juk lietuviška visuome
nė apie tai yra plačiai in
formuota per mūsų darbi- 
ninišką spaudą. Gi darbš
čiosios kuopos, kurios gra
žiai veikia, plačiai pasiekia 
visus savo vietos lietuvius.

Kita 190 kp. rekomenda
cija yra, kad mūsų Draugi

ąja 1958 metais turėtų savo

Skaitytojų balsai
Lawretice>Methtięn' Mass.
Aš ir J. Rudis per šventes 

susitarėme parinkti auką 
dienraščio Laisvės fondui. Tai 
Čia ir pažymime, kiek surin
kome. Aukojo:

Po $5: P. Aleksoms, . 
Tartonis, J. Rudis, Ig. čiula- 
da, J. Milvidas, Stanley Ken
kus, A. Kaniauskas.

A. Kodis, $3.
B, Chulada, $2.
Po $1: U Gross, Mikutlenė, 

J. Paulauskienė, Laisvės ri> 
m ėjas K. L.

Ant gesu Išlaidų buvo 
$1.50. Išimant išlaidas iš 
$44.00, lieka $42.50.

Su geriausiais linkėjimais 
visiems Laisvės darbuotojams 
1958 metais!

Ig. Chulada
Rvdi«

tian Sci-1 de]i0 greičio 
kultistai, j 
i, chiro-

’ iborai,” kur

tojai, — 
šia žmo- 
š dantų

trukdy-

______  _______ “Tie ne
įdomu tai, kad tarybiniu respublikų atstovai Kairo normalūs žmonės ])i,iešinos)r' 

tarybinę pagalbą skiepijimui nuo raupų, di£- 
" ' terito, šiltines, tifo, drugio

kitų epideminių ligų, 
įasi dr-o 
olio skie- 

, būk tai 
jų kūno 

ir jų sąžinės

konferencijoje pas’ūlė visokeriopą 1 
kiekvienai Azijos ir Afrikos tautai, jei tik ji‘ prašys.

Šis Kairo kongresas-suvažiavimas turės didžiulės 
reikšmės visoms Azijos ir Afrikos tautqms, kovojan
čioms už nepriklausomą gyvenimą, už laisvę. Ypatin
gai iis turės didžiulės reikšmės Alžyru!, kur apie 9,- 
000,000 žmonių grumiasi su francūzų kariuomene — 
grumias! už laisve ir nepriklausomybę. Turės jis reikš
mės ir Kenijai ir kitoms. Afrikos tautoms?

Kairo Kongresas, kaip iis, veikiausia, bus ateityje 
žinomas, pagreitins Azijos ir Afrikos tautų išsilaisvini
mo valandą.

KAS NORS NAUJO!
VOKIETIJOS DEMOKRATINĖS Respublikos 

vyriausybė pranešė, kad su 1258 metų pradžia, kiekvie
nas, bandąs atvykti į jos teritoriją arba norįs keliauti 
per ją privalės gauti vizą iš jos.

Ligi šiol buvo tain: įvairūs diplomatai, keliavę per 
DVR (Rytų Vokietiją) turėjo gauti vizą iš Tarybų Są
jungos vyriausybės; dabar jau bus kita giesmė: jie tu
rės gauti vizą iš jos, t. y., Vokietijos Demokratinės 
Respublikos.

Prieš tokį Berlyno vyriausybės patvarkymą kyla 
protestai. Girdi, jeigu reikės kreiptis į VDR valdžią 
gaūti vizą, tai tuo pačiu kartu teks pripažinti Vokieti
jos Demokratinę Respubliką. Iki šiol “Vakarai” jos ne
pripažino — pripažino tik Vakarų Vokietiją. Jiems to
kios šalies, kaip Rytų Vokietija, tarytum nebūtų buvę.

Na, tai kas gi dabar bus? Matysime neužilgo.

KRIMINALYBĖS DIDĖJA
FBI SKYRIUS, vadovaujamas J. Edgar Hooverio, 

paskelbė, kad mūsų šalyje didėja kriminalybės.
1957 metais, sako jo pranešimas, JAV buvo atlikta 

2,756,000 didžiulių kriminalybių — 7.5 proeto daugiau, 
negu buvo pereitais metais.

Tai blogos žinios.
Mes gerai suprantame, kad policija—federalinė ar 

miestava, — kriminalybių nesumažins. Jų priežastys 
glūdi <įkur nors kitur. -

Pabrėžiama, kad smarkiai pakilo jaunamečių atlik
tos kriminalybės.

. Keista tai, kad Hooveris komunistinį judėjimą su
plaka kartu su krimianlistų “žygiais”. Jau tik tas fak
tas parodo, kaip nelogiškai, kaip neteisingai prieina
ma prie kovos su blogumais mūsų šalyje.

2 pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirtai!., sausio (Jan.) 2. '1958

upų, dii-

ir 
Dabar jie priešii 
Saiko išrastiems p 
pams. Jie teigia, 
esąs verstinas 
“nuodijimas.” 
“prievartavimas”.

Organizuotieji 
gai rūpinasi ir šia 
meniniais klausimais.. 
1791 m., odontolog 
pastangomis, Newydrke bu
vo įsteigta varguo n. aptar
nauti klinika. 
1948 m.\ Dantų 7 

sąjunga įrengė odontologi- 
nę ambulatoriją, — 
ko pastovų visam 
burnos higienos kc 
kurio vadovybėje buvo pra
vesta švietimo programa 
mokyklinio amžiaus 
kam, duodamos 
augusiems ir šteig 
suomeninėvs klinikos, 
dontologų iniciaty 
štangas parėmė ir 
menės aukos,, pinikai ir at
skirų filantropų tyei mece
natu fondai.

Kai užgriuvo 
1930 m. ekonominė krizė,! 
odontologu sąjunga sukru
to steigti ^W. P. 
kas, kur dantistai 
atlyginimo dirbo, 
vo varguomenę.

Vėliau ėmė steig 
trines klinikos, pi 
kų, prie įmonių, 
dingą ir samdytojui ir sam
domajam.

Labai svarbus vi 
to žmonių aprūpin 
katos atžvilgiu.” 
doksas: čia dar 
patys gydytojai 
tai, jų atkaklieji 
tai ir plutokratai

odontolo- 
ip visuo- 

Jau 
jų grupės

•>

Paskiau, 
chirurgų

įsrin-
kraštui

vai- 
paskaitos 
iąmos. vi- 

” 0-
yą ir pa- 
bendruo-

didžioji

A, klini-

tis indus- 
•ie fabri- 
Tai nau-

so “kraš- 
mas švei
čia para
dų kliudo 
ir dentis- 
biurokra- 
vadovai:

liną.” Ir gręžimo greitu
mas ir atvėsinimas mažina 
ir skausmą. Bet daug pa
deda ir adatą. Prokaino bei 
novokaino injekcija daro 
vietinį apmaVinimą, auester 
riją-
^Jlentisterijoje kartais j 

Vartojamas ir hipnotizmas. 
Vokietis gydytojas Mesme- 
nis jau 18-ame šimtmety 
pradėjo naudoti migdomąjį 
gydymo būdą — hipnotiz
mą. Tai vadindavosi mes
merizmu, gyvuliniu magne
tizmu, neurohipn o t i z m u . 
Dalykas įdomus.

Anot autoriaus, “hipno
tizmas yra žmogaus užmig
dymas vieno asmens įtaiga 
(^ugestija) kitam. Tasai 
užmigdymas dažniausia bū-! 
na tik dalinio pobūdžio, ne * 
pilnutinis, todėl hipnotizmo 
transas žymiai skiriasi nuo 
natūralaus miego ir sap
nų.”

Gydymas hipnotizmu' — 
hipno terapija randa vietos 
medicinoje ir dentisterijoje. 
Hipnozės būdais aukšeriai 
mažina gimdyvių skaus
mus, psichiatrai ir psichov 
analistai pavartoja hipno-1 
tizmąpsichinėms ligoms ty-; 
rinėti iXgvdyti. Dantų gy-1 
dytojai mipnotizmo būdais i 
mažina ir prašalina pacien
to baimę adatos, grąžtelio, 
migdymo bei analgezijos ar | 
kokios dantų operacijos. 
Hipnotinės įtaigos būdu ga
lima sumažinti ir panaikin- ■ 
ti krau javimą, seilių begi-1 
mą, net ir vėmimą, raume- į 
nu įtempimą, skausmą.

dalykų esti žmogaus svei-1 
katos problemose. Visus 
mus domina gamta, biologi
ja? gyvybės pasireiškimai 
tarpe augalų ir gyvulių. Ir 
iš visų bendrosios biologijos i 
šakų — tai biologijos šaka, Į 
kuri traktuoja žmogų ir jo 
sveikatos dalykus, yra pati 
įdomiausia, pati gyviausia. 
Ir ta šaka nuolat eina pir
myn, ^aro vis naujų išra
dimų, pagerinimų, gydymo

Jonas Kaškaitis

MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo, kovingi keliai

ADELĖ R'AIBUŽYTĖ-RAINIENE
Raibužytė Rainienė Adelė •—

Teatrinės estrados gėlė, 
Apsukri su progreso vadelėm

Ir širdingai įgudus mene!
Ji tikra humanistė jautruolė,

Geraširdė, tauri, patikli:
Daug jėgų ir daug grašio prapuolė,—

Maniera apgavikų mikli...
Geibo guodė kitus, uoliai slaugė,—

Nė iš tolo neklausė ti-esų ...
Užjautimas gilus, miela drauge!

Pagarba, padėka nuo visų!
Draugui Rainiui taip pat žemai dėkui,—

Spaudžiu ranką širdingai abiem!
Nieko kito daryti nelieka,

Kai]) tik būti tikriem, patvariem...

Jaunam Edvardui žemė šaltoji - 
Vieta amžino poilsio bus...I į • "■ •• ' . - . • *

M. Ražanskienė didvyrį sūnų 
Sielvartingai minėjo, minės: 

Taip gili meilė motinos būna,— 
Įstabus tai vainikas šlovės...

Toj pačioj žiaurių mūšių žemelėj 
Ilsis eilės herojų jaunų,-— » 

Dažnai motinai širdį vis gelia — 
Gaila, gaila brangiųjų sūnų!

Pažangi Vilsonienė Marytė
Vakarienei, teatrui padės,—

Kur tik reikia kas greit padalyti, 
Tuoj patalkins linksmai, iš širdies!

NASTĖ BUKNIENĖ
Mūs šaunuolė Buknienė Nastutė 

Pažmony, teatre su daina!
Spindulinga artistė lengvutė,— 

Jos dvasia, kaip aušrelė jauna!
Dažną pramogą pažmonį jaukų

Mūs’ Nastutė padailint padės —
Ir suteiks visam sambūriui daug ką, 

Tarsi žybtels žvaigždelė garbės.
Taip nusiskaidrina mišrų vainiką

Puošni rožė darniai įpinta:

Pcnkiasdešimt narsių savanorių— 
Kovingųjų lietuvių karių—

Miega kapinėse palei tvorą < 
Po šaltažemio guoliu svariu...

Jų tarpe — Grigoravičius Jonas, 
Balys Butrimas, Alksnis Balys

Ir Malickas Juozukas
Toks sulysęs, tartum pagalys...

sale šių kanadiečių narsuolių
Ilsis Julmis—Justinas taurus: 

Su juo laiškus rašydavom uoliai,—
Jis poezijos kūrė barus.

Miela Subatnikaite—jo drauge— 
Tad Prancūzijoj vargo našlė,— 

Tenai karo našlaičius ji slauge:?
Rašėm laiškus to karo trale...

• toks plonas,

Nepakeis to gėlelė kita.

Stelmoką i tė Onutė — tai Eicke —
Tęsia garbę Sietyno nūnai:

Prie teatro, koncerto, kur Peikia, 
Atvažiuos su dailia būtinai!

Ji jaunatvės dvasia tebešvyti, 
Patvari, kaip aušrinė žvaigždė!

Dėkui tau, dainininke Onyte, — 
Mūs’ estradoj skambėk ir žydėk!

Marijona Ražanskienę mena 
Pagarbiai ir dėkingai visi.

Ji progresui darbuojas nuo seno, — 
Ja ir nūn šitoj dirvoj rasi.

Prieš Ispanijos fašizmą kovojo — 
Krito didvyriui tauras sūnus:

Advokatė garsioji Masytė \ 
Smarkiai drožia keliu pažangos: : 

Ištverminga, gudri jos galvytė —
Vis kultūros dirvonus vagos.

. Aštri plunksna, balsingas jos žodis,- 
Estrada ir daina jos širdy: '' • 

Kaip artistė, šauniai pasirodė,—-
Ir nūnai, rods,‘sekstetą girdi...

' ILSĖ BIMBIENĖ
I isė Bi mbiene—gaire. progreso— 

Dailininkė artistė šauni:,.’
Jai jaunatvės dvasia1 neatvėso*— 

Kūriniai jos reikšmingai;jauni.
Jos vaizduojamas, taikomas šmenas-

Nųo pirmosios parodos laikų;-- •
Man vaizduotėj įsmigęs gyvena: 

Atpavidalint jį taip jauku!
Nuoširdžiai ji tarp.

Mums kaimyniškų.
Ir vis naują jį atverčia 

Dailininkė gili ir tikra.



Ką matėme ir girdėjome 
Tarybų Lietuvoje

Rašo Juozas Lesevičius
(Tąsa)

Aišku, žmonės, turėdami 
patyrimo ką reiškė/ kada 
panašaus plauko “patrijo- 
tai” grįžo su vokiečiais, ne
norėdami susilaukti tokio 
pat likimo ir manydami ši
taip bus saugesni, daugu
mas iš jų pasidavė šitų ele
mentų apgaulingiems suvi
liojimams, už ką paskiau 
turėjo būti ištremtais ir nu
kentėti, kai kurie net būda
mi vargšai ir neturtingi. 
Už tai šitų žmonių negali
ma kaltinti. Juo labiau — 
Tarybinės Lietuvos vyriau
sybės? Kalti tie, kūrie juos 
įtraukė į šitą nelemtą ban
ditizmo tinklą. Juos reikia 
ir kaltinti.

Taipgi reikia pasakyti tie
są, kad buvo išvežti] ir vi
sai nekaltų žmonių. Ir tai 
įvyko dėl visos eilės priežas
čių. Pirmiausiai, banditiz
mas veikė dviem frontais: 
vienu, iš miškų, plėsdami ir 
pūdydami žmones; o antru, 
apsimetę kaip geriausiais 
tarybiniais šalininkais, pri
sigerindavo prie jiems nu
matytų žmonių, įkalbėdavo 
jiems, kad reikia pagelbėti 
kaipo lietuviams, nors jie ir 
miškiniai (banditai), arba 
kitaip kaip nors sufalsifi
kuodavo kaltinimus, o po to

klastingai įskųsdavo saugu
mo organam ir šitokie žmo
nės, nors jie teisingi ir geri 
ir visai nekalti, liko ištrem
ti. Kaip kur vyriausybė bu
vo perdaug pasitikėjus mi
licijos (policijos) organams, 
dėl ko irgi buvo išvežta vi
sai nekaltų žmonių. Milicija 
iš savo pusės, taip pat kai 
kur neužtektinai buvo bud
ri, daugeliu atsitikimų per 
lengvai patikėjo skundams, 
kurie buvo padaryti net 
grynai tik asmeninio pykčio 
sumetimais," nieko bendro 
neturint su politiniu akty
vumu. Pagaliau tokiai pa
dėčiai susidarius, nei vy
riausybės, nei saugumo or
ganams, nebuvo ir lengva 
kiekvieną dalyką atskirai 
ir ant vietos ištirti. Nebuvo 
lengva ir klaidų išvengti, 
nors kaip dabar numatoma 
ir atvirai prisipažįstamą, 
buvo jų padaryta.

Tokia situacija po karo 
per keletą metų buvo Lietu
voje. Viso šito akyregyj, 
Tarybų Lietuvos vyriausy
bė mums užtikrino, kad da
bar daroma viskas, viskas, 
kas galima, kad juo grei
čiau visus žmones iš trem
ties grąžinti atgal į Lietu
vą. Sudalyta tam specialė 
komisija, kuri visu akylu

JUOZAS BALTUŠIS

mu nagrinėja išvežtųjų
priežastis ir pirmiausiai 
gražina tuos, kurie be pra
sikaltimo, arba už mažą
prasikaltimą bi.vo išvežti. 
O paskiau laipsniškai grą
žina ir grąžins visus, kurie
nori grįžti. Ir kt d tas tiesa, 
tai mes esame iūdininkai, 
nes mums teko susitikti ir
kalbėtis su grįžusiais iš 
tremties. Taipgi daugelis 
grįžo mums esant Lietuvo
je. Reikia dar pridėti, 
ne visi ir nori g; 
kiti parvažiavę
ir vėl grįžta atgal. Daro tai 
dėl įvairių priežasčių, bet 
daugiausiai už tai, kad jie 
ten jau priprato ir turi ten 
geresnes ekonom 
gas gyvenimui negu Lietu
voje.

Noriu taipgi 
kad čia žmonės, l(:urie kalba, 
kad grįžusieji i 
paliekami “die^h

kad 
ąžti, arba 

pasižiūri

i nes sąly-

primiųti,

s tremties 
o valiai”, 
informuoti 
as tuo j a da- 
iems visas 
juos išve- 

vėl atgal

žinoma, žemę, kuri yra su
visuomeninta).

Jei prieš ištremsiant ne
paliko namų ar dėl kitokių 
priežasčių namų jau nėra, 
tokie grąžinti tremtiniai 
nepaliekami ant kalnelio be 
pastogės. Jiems vyriausybė 
ar kolūkis parūpina butą. 
Jie gauna pradžią gyveni
mo ir teisę darbui, kaip ir 
visi gyventojai. Jie, jei tei
smo nuosprendžiu ir šitam 
atsitikime už didesnius-kri- 
mirialinius nusikaltimus ki
taip nepatvarkyta, vėl tam
pa pilnateisiais Lietuvos pi
liečiais.

Bendrai paėmus, ištrem
tųjų problema išrišta, padė
tis normalizuojasi ir bus vi
siškai normalizuota, šiuo 
tarpu svarbiausia, kad ban
ditizmas apsoliutiškai iš
naikintas Lietuvoje.

Ekonomine Padėtis, 
Progresas

Iki šiol neskelbtas, bet gražus 
darbas jau baigtas

ar sąmoningai kl 
lykus. Parvežtiem 
jų turtas, kokį 
žant jie paliko, 
jiems grąžinamas. Negrąži
namas tik tuo atveju, jei už 
didesnį prasižer 
mo keliu keliu jų 
vo konfiskuotas, 
vėjais, jei, pav., ; 
tremtyje jų palietuose 

rmuose gyveno ka: 
(parvažiavus iš ti 
tie žmonės turi išsikelti, 
nam’ai grąžinami 
ninkui. Lygiai taip yra ir 
su tokiu turtu

girną ^teiš
tartas bu- 
Kitais at- 
iems esant 

na- 
s kitas, tai 
i’em ties, ši- 

o 
jų savi-

'išskiriant,

PARDUOTOS VASAROS
(Tąsa>

Seklyčioj sėdėjo ilgasis Petniūkiokas 
ir Poderio bernas Antanas. Traukė deg
tinę, kando stambiai piaustytos rūkytos 
kiaulienos. Prie seklyčios durų jau sto
vėjo jų kastuvai: abu jie buvo paprašyti 
duobkasiais. Aplink juos, -kur buvus, kur 
nebuvus, vis zujo SaHariiutė, nušvitusi, 
įraudusi taip, jog aiškiai matei, kad ir 
jai perkrito lašelis kitas. Pylė abiem, 
glostinėjo Petniūnioką:
m— Dar šlakelį širdžiai nuglostyti. . . K

— Kad jau gand, Saliamut, — gynėsi v * SIS.
Ir gėrė, markstydamasis iš malonumo 

lyg katinas ant šilto koptūrėlio, pirštais 
vertė burnon mėsą, kramtė ir žadėjo:

— Už manęs taigi neprapulsi, Salia
mut.

Saliamutė plieskėsi lyg žarija. Sėdosi 
šalia Petniūnioko, ir vėl kilo, skriejo per 
seklyčią, net sijonai švilpė, ir tempė po 
priekyšte naują tamsaus stiklo butelį.

— Širdžiai nuglostyti, ant šaknelių 
čia. . . pati užtraukiau!

— Ogi gal ir gana. Kai per daug, tai 
nesveika. ■

— Kur jau čia, kur jau čia per daug 
šitokiem ąžuolam. Imsi (iabar, matai, ,ir 
pasigersi! Būta nuo ko! Dar, sakau, šla- 
keliuką, o šitą, va, — rodė iš po priekyš- 
tės dar vieną butelį, — tai jau su savim 
nusineškit.

— Kad gal nereikia.
— Kaip nereikią, kaip nereikia?! Prie 

duobės viskas pravers. Ar tai juokas ši
tokį darbą nugriaut? Gaišto gal visai 
dienai bus. Kaip nereikia?!!

— Vįsai dienai gal nebus, gal jau pu
sei dienok: < •

— Ir nekalbėk, ir nekalbėk, visai die
nai ir gana. Imkit abu be kalbų butelį. 
Ir užkąst įdėsiu. Tik jau tu, Steponiuk, 
žiūrėk, kad duobė prie vietos, kur se
neliai mūsų guli — už kanauninko tvo
ros, kaip sakiau.

— Tai gal ir atrasim.
— Padarykit jau tokią dięvo malonę! 

Gal kada prasigyvenę kryžių kokį sta
tysim, tai kad visiems nabašninkams 
kartu. . . — tarškėjo Saliamutė.

Iki šiol tylėjęs, Poderio bernas atsisu
ko i •/

—Iki šiol tylėjęs, Poderio bernas atsi- 
suko:

—O tu, Saliamut, eitum geriau su mu
mis, pati parodytum,—kalbėjo, jau sun
kokai beversdamas liežuvį. — Žolėm vis
kas užgriuvo, tarpkapiai uždužo, tai ar 
beatrinksį kur čia kanauninkas pūva,

kur ne kanauninkas pūva...
—Tai gal geriau, Saliamut, — pagavo 

jo pasiūlymą Petniūniokas.
Ir patylėjęs paragino:
—O už manęs taigi neprapulsi!
Saliamutė nukaito dar labiau. Ir jau 

nebesučiaupė lūpų nuo šypsenos — tokia 
laiminga ju buvo.

—Nueisim ■ sau takeliukais, 
upely kojas abu nusimazgosim, 
gino Petniūniokas. — Taigi ka 
mut?

—Aš tai visom keturiom,—s 
jo džiaugsmu Saliamutė,- — tik 
kaip motutė...

Motutė pasiraukė prašoma, p; 
jo lūpą ir nusileido. Ir jie išėjo 
nešini kastuvais, juodu buteliu 
margon skarelėn įrištu gniutu' 
trenkė1 kokiu česnakiniu skilandžiu, kad 
seilių negalėjai nulaikyt burnoj,

O kieman vis važiavo nauji 
Ir koks jau didelis buvo mūsų kiemas, o 
visi pašaliai, beregint tapo prikimšti ve
žimų ir arklių. Senoji su Kazir 
beturęjo kada pasitraukti iš tarpuvartes, 
tik sutikdinėjo visus, tik svei 
tik ašarojo, priimdami užjaučiančių gi
minių žodžius, o kartu ir pavil 
vieno pasostėj atsirasdavo kumpis ar sū
relis, duonkubilio didumo ragąišis 
ringelė dešrų — taip jau priin 
žmonių: reikia ar nereikia, o 
tiek rodyk, tuščiomis rankomlis neper
ženk vaišių slenksčio.

—Ir kam jau čia reikėjo,—i 
senoji,—lyg tai jau savą nebet 
Prašom toliau, j vidų prašom!

Kluone, po augalota vinkšna 
dralizdžiu viršūnėje, linksmai 
ugnis. Tenai, garsus visoj parapijoj alu
daris Liauška, atkviestas i naZm 
vakaro darė 'alų, berdamas suskolintą iš 
kaimynų salyklą. Aplinkui pla 
guldė plikinamos statinės, dunksėjo pil
voti kubilai, tarpiai kvepėjo apyniais. 
Poviliokas, kur buvęs nebuvęs, : 
prie Liauškos, susirūpinęs klausė:

—Spėsi nustovėt?
—Patrauks nestovėto, patrau <s ir ne

stovėto,—ramino Liauška, mirksėdamas 
, įraudusiomis nuo ugnies akimis.

ne tris dienas svečių turėsim, 
laiko viską išstriaubs, nedejuok.

Sukosi čia ir Alyzas. Jo tai buvo pilna 
visur. Lindo kinkyti svečių arklius, tem
pė su Judzioku glėbį malkų, Liauškai nu
sisukus, kišo pirštą kubilan, žino 
ragavo misą, čepsėjo lūpom ir v 
man akim:

pakapės 
—vėl ra- 
ip, Salia-

pragtelė- 
nežinau,

visi tiys, 
gėralo ir 
u, kuris

giminės.

nieru ne

duosi ir

gą: kiek

ar 
ta mūsų 
širdį vis

,i m anavo 
arėtum...

su gan- 
traškėjois, jau iš
ciai issi

sukosi

,—Ar tik 
per tiek

vo veidu 
is merkė

(Bus daugiau)
JĮ trati. Lai«ve (Liberty) Ketvirtai!., sausio (Jam) ‘2, 125S

Tarybų Lietuvos oponen
tai kiekvieną pasakytą pa
lankesnį žodį apie jos pir- 
mynžangą, tuojau bando 
apversti kojom į viršų ir 
primeta, būk mes sakome, 
kad dabar Lietuvoje rojus.

Dėl šito galiu tiek pasa
kyti : prisimenu iš mokyklos 
laiku, kada iš šventraščio 
mums buvo aiškinama, kad 
tas pasakiškas rojus randa
si kur tai pusiaukelyje tarp 
žemės ir dangaus ir, po mir
ties, žmogaus .siela keliau
dama į dangą, jei dar turi 
kokių nuodėmių, turi užsuk
ti į rojų ir jas nusivalyti. 
Mes gi važiavome nęnjirę, 
bet gyvi, be jokių nuodėmių, 
o su gryna sąžine ir važia
vome ne į dangų, bet tiesiai 
į Lietuvą, todėl nesitikėjo
me ten rasti jokio rojaus, 
nuvažiavę neieškojome ir 
neradome rojaus.

Mes važiavome pažiūrėti, 
kaip Lietuvos žmonės ir 
valstiečiai, vadovybėje ko
munistų partijos ir Tarybų 

I Lietuvos vyriausybes, savo 
rankomis, savo sunkiu dar
bu kuria naują socialistinį 
sau gyvenimą, kas tame žy
gyje jau atsiekta, ko siekia
ma ir kokie jų tikslai dėl 
ateities, kad Lietuvos žmo
nėms būtų užtikrintas švie
sesnis lytoj us, geresnis gy
venimas, negu jis buvo pra
eityje, buržuaziniais metais, 
kada mes dar gyvenome 
Lietuvoje. Važiuodami to 
mes tikėjomės pamatyti ir 
nuvažiavę tuo tikslu mes ir 
gilinomės į jų gyvenimą.

Aš manau neperdėsiu pa
sakęs, kad daug kas jau at
siekta. Kaip valstybei, paly
ginant per toki neilgą laiką, 
ir atsižvelgiant į visas tas 
sąlygas, kokiose socializmas 
pradėjo vystytis Lietuvoje, 
— karas, hitlerinė okupaci
ja, buržuazinio nacionaliz
mo pasipriešinimas — tai 
progresas padarytas didelis 
Lietuvoje visose gyvenimo i 
šakose.

žinoma, būtų perdėjimas, 
jei sakytum, kad ten, kaip 
žmonės sako, viskas jau ei
na sklandžiai kaip “sviestu 
patepta”, arba auga kaip 
“ant mielių”. Yra Lietuvo
je dar trūkumų, netikslu
mų, perkainavimų ir neda- 
kainavimų, apsileidimo ir 
nerūpestingumo, kai kur 
neužtektinai akylumo, pa
darytų klaidų. Tą mums 
pastebėjo ir atvirai prisipa
žino visi Tarybų Lietuvos 
vyriausybės atstovai, visi 
atsakomingieji žmonės.

(Bus daugiau)

Madridas. — Fašistų va
das ' įpykęs prieš marokie
čius paleido taip vadinamą 
“Maurų garbės gvardiją”. 
Tai buvo savotiški “karei
viai” su senoviškais gink
lais., kaipo istorinė liekana.

Jau senokai southbosto- 
niškis M. Kazlauskas mums 
nedavė ramybės:

—Ar jūs klausotės užsie
nių radijo programų —ypa
tingai Lietuvos transliuoja
mų programų?

Atsakydavau: ne, netu
rime gero radijo (short 
waves) priimtuvo; priim
tuvui įsigyti neturime pi
nigų.

— Tai kodėl apie tai ne
sakote žmonėms? Jie duo
tų, jei pasakytumėte. . .

Praėjusią vasarą didžiu
liame Laisvės piknike 
Brockton, Mass., suėjome: 
M. Kazlauskas, worceste- 
rietis J. Skliutas ir brockto- 
nietis J. Šimaitis. Visi tarė
mės, kaip būtų galima 
mums įsigyti gerą radijo 
priimtuvą, kad galėtume iš 
jo girdėti užsienines ( ypa
tingai) Lietuvos teikiamas 
programas.

Mano nuostabai, jie pa
sakė:

— Jei tik jis jums reika-
lingas, mes sudarysime lė
šų; mes pasitarsime su 
mūsų kolonijų geraisiais 
žmonėmis, laisviečiais, jie 
duos ir mes duosime.
Man rūpėjo tai, kad nebū

tų spaudoje tas vajus skel
biamas, nes jis galėtų pa
kenkti kitiems vajams. 
Draugai-veikėjai sutiko: 
darbuotis tykiai, neskel
biant to darbo spaudoje, kol 
jis nebus užbaigtas.

Dabar jis jau yra už
baigtas —garbingai užbaig
tas!

Iš viso South Bostono, 
Worcesterio ir Brocktono 
laisviečiai tam tikslui sudė
jo $350!

Pinigai jau pas mus.
Pagal kolonijas jie dalija

si taip:
Worcesterieciai sudėjo 

$151.00
Brocktoniečiai — $128.00 

Southbostoniečiai —$96.00.
Kaip minėjau, iniciatoriai 

ir daugiausiai šiam tikslui 
pasidarbavę yra: M. Kaz
lauskas, J. Skliutas, J. Ši
maitis.

Laisvės personalo vardū 
reiškiu didelę, didelę padė
ką iniciatoriams, taipgi vi
siems aukotojams, visiems,' 
kurie sau tykiai prisidė
jo su doleriu kitu, kad mes 
įsigytume gerą radijo pri
imtuvą!

Tai gražus, labai vertin
gas mums kalėdinis pre- 
zentas!

R. Mizara

Žemiau telpa apyskaitos 
taip, kaip jas įteikė visi 
trys veikėjai.

WORCESTER, MASS.
Worcesterieciu aukotojų 

vardai, kurie prisidėjo, 
kad sudarytume Laisvei ka
lėdinį prezentą, nuperkant
jai gerą radijo priimtuvą: 

Patrijotų parengimo
pelhas............ $60.00

J. Žukauskas . . . 10.00
J. M. Lukas.......... 10.00
J. Skliutas . . ... 10.00
P. Sadauskas .... 6.00 
Paulauskienė ... 5.00
A. Miliauskas . . ... 5.0p
L. Žalimas......... 5.00
A. Pilkauskas . . .. 5.00
J. Raulušaitis . . . 5.00
Susnikų Jurgis . . . 4.00
M. Mickienė............2.00
J. Skeltis ....... 2.00 
P. Šiusas . . ... .... 2.00 
J. Benderius........... 2.00
Janulių šeima .... 2.00 
Baguckių šeima . 2.00 
J. Gerdauskas / . . 1.00 
F. Petrauskas . ... 1.00 
A. Vilčiauskas . . . 1.00 
C. Urmonas........... 1.00

Jonas...........................1.00
M. Žukienė ............. 1.00
Bevardis.................... 1.00
L. Aušiejienė .... 1.00 
A. Martišius .... 1.00
A. Vosilienė (parengi

mui) aukojo 3 kvortas gry
bų. J. Skliutas

BROCKTON, MASS.
Padėt Laisvei įsigyti ge

rą Sort Wave radijo priim
tuvą mūsų žmonės prisi
dėjo su doleriu sekamai:

Pelnas nuo pikniko
spalio 13 d. . . $42.00 • 

Moterų Apš. Kl. . . 25.00 ■
M. Gutauskienė . . . 5.00

. M. F, Markevičiai .. 5.00
T. Bartkus '.............5.00
K. Kalvelienė .... 5.00 i 
Geo. Shimaitis .... 5.00 
J. Sireikis.............. 5.00
H. Rindžiavičienė . 5.00
J. Vaitaitis ........... 5.00
U. Zaleskaitė .... 5.00
K. Butkienė............1.00
M. Benevičienė . . 1.00
B. Gutauskienė . . .1.00 
O. Chastnut .... 1.00
K. Čereškienė .... 1.00 
Tar. Kaminskienė . . 1.00 

j^A. Kukaitienė ... 1.00
B. Naviskienė . . . .1.00 
O. Klimienė . . ... 1.00
J. Stigienė...............1.00
K. Valant.............. .1.00
K. Ustupas .... . 2.00 
J. Lavas.................... 3.00

Viso . . . 128.00
Geo. tomaitis

SOUTH BOSTON, MASS.
Mes, sau tykiai, kad nie

kas per daug negirdėtų, su
dėjome kiek tiek tam, kad 
Laisvė galėtų’ turėti gerą 
radiją priimtuvą, kad ži
notų (radijo bangomis), 
kas darosi pasaulyje, ypa
tingai Tarybų Lietuvoje. 
Štai mūsų • “pridėčkas”:

M. Kazlauskas . . $15.00 
Freemont šeima .. 14.00 
Kaimynas ..... 10.00 
Draugas...................10.00
G. Kvietkas .... 5.00 
J. Žekonis  ...........5.00

P. Žukauskienė . . . 2.00
Šiuos pinigus M. Kazlaus

kas įteikė J. Šimaičiui, kad 
jis juos persiųstų Laisvei. 
Tai buvo prieš keletą sa
vaičių. Vėliau jis, matyt, 
dar gerai pagalvojo, na, 
ir prisiuntė ' mums laišku
tį ir čekį ant $35. Jo laišku
tis seka:
Drg. R. Mizarai.
Brangus Drauge:

Šiame laiške rasite pini
gų perlaidą ant $35.00, ir 
juos pridėkite prie jums 
jau seniai žadėto trumpų 
bangų radijo pirkimui fon
do. Aukojo:

ALDLD Moterų skyrius 
2 kuop. nuo 22 d. gruodžio 
parengimo..............$25.00

Vilimaitis ..... 10.00
Per G. Šimaitį iš So. Bos

tono priduota $61.00.
\ad viso kartu bus $96.
B rock to ne ir Worcestery 

sukels po daugiau, ir todėl, 
manau, galėsite įsigyti ge
rą radiją. r

Minėjau ir dar atkartoju, 
pigus — geras nebus. Sta
tement turi būti ne žemes
nis 75 vatų. Jei aukštesnis 
tai geriau. Kur nors yra 
pažymėta “volts ir wats”.

' Perkant, turite matyti ir 
reikalaujamą antenos jėgą 
in horns. The Hallicrafters 
Inc., sako, geresni, negu 
kitų, kurie dirba tik par
duoti.

Kai radiją pasipirks^te, 
galite paskelbti, kas prisi
dėjo prie to. (Mes tai anks
čiau paskelbiame, bet ačiū 
už patarimą. —R. M.).

Beje, norėjau gauti jums 
ir knygutę — “World Ra
dio Hand Book for Liste
ners”. Kaina apie $1.50. 
Mažai turintiems laiko ji 
gelbsti “pagauti stotis”, 
Vilnių, Maskvą ir t. t. Bos
tone tik dvi vietos teturi ir 
greit išparduoda, kai gau
na. The Hallicrafters kai 
kada^turi. <

Jūsų M. Kazlauskas

Washingtonas. — Jungt. 
Valstijos mažins skaičių sa
vo technikų užsienyje, ku
rie yra prie ambasadų.

Detroitiečiy Dėmesiui
Šiuomi noriu pranešti Detroito ir apylinkės 

lietuviams, jog sausio 19-tą diena, 1958 metais, 
Draugijų svetainėj įvyks šaunus banketas-vaka- 
rienė. Rengia LLD 52 kuopa bendrai su Moterų 

C Pažangos klubu. Banketo tikslas — pagerbti bei 
pasveikinti .70 metų sulaukusį ir pilnai pagarbos 
užsi^elniusį’Leoną Prūseiką.

Plačiau apie šį parengimą bus dienrašty 
pranešta vėliau. Dabar tik noriu dar prašyti 
draugus detroitiečius, įvertinančius žmogaus vi
so amžiaus darbą, dirbtą ne dėl savo, bet lietuvių 
darbininkų gerovės, pasižymėti tą dieną dalyva
vimui bankete.

, Taipgi prašom kitas pažangias organizaci
jas tą dieną nieko nerengti.

Vienas rengėju

Svarbus Pranešimas
So. Bostonui ir Apylinkei

Šiuomi pranešame, kad- L.L.D. 2-ra kuopa 
rengia 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



BROCKTON, MASS Sveikinimas visiems 4M ■
A

oke-Mes gavone iš anapus 
tno sekamą sveiki įima :

Su Naujausiais Metais, 
Seserys ir broliai! — 
Sveikina Jus sūn 
Baltijos melsvos.
Nors visus mus skiria 
Tolimiausi toliai, 
Bet visus mus 
Meilė Lietuvos.

Čia visi mes d’imę, 
čia visi mes augę, 
Ir dainas daili 
čia visi kartu.
Nepamiršk gimtinės, 
Tolimasis dra 
Nepamiršk gi 
Nemuno kran

Motoru Apšvietus Klubas ir 
L.L.D. 6 kp. komitetai surengė 
draugišką kūčių vakarą gruo
džio 21 d. Vakaras gerai pa
vyko. Publikos buvo daugiau 
regu tikėtasi. Pritrūko vietų 
ir valgių. Kiti, paskiau atėję, 
grižo atgal. Paliko biskis ir 
pelno — Laisvei $23 ' ir dėl 
apšvietus nukentėjusioms $15.

Šiemet ne visiems links
mos žiemos šventės.
Laisvės skaitytojų ir šiaip 
žmonių jų nesulaukė: mir
tis atskyrė nuo mūsų amži
nai. r

Montelloj netekome keleto 
žymių veikėjų, kurie mums 
pagelbėdavo surengti Naujii 
Metų pasitikimus: K. Be
niulis, J. Kukaitis, A. Sau-’ 
ka. Daug nuo seniai serga,! čia yra nemaža lietuvių, at- 
negali dalyvauti mūsų pa-i važiavusiu po antrojo pasauh- 
rengimuose. Vieni serga na-1 mo karo. Pirmiau mes, kurie 

■ priklausom prie Liet. Taut.
Namo, su jais neturėjotn rim- i 
to pasikalbėjimo apie organi
zuota veikimą. Dabar jau tu- 

Hėjo'm pasitarimus. Po Nauių 
j Metų darysime bendrus pa
rengimus ir draugiškus vaka
rtis. Tuo būdu sueisime dau
giau į pažintį...

Daug

mie, kiti ligoninėse.
Mortą Baron, Povilo Ba- 

i ono žmoną, pora savaičių 
atgal ištiko nelaimė namuo-i 
se: eidama i darbą nupuolė 
laiptais ir sunkiai užsiga
vo. Turėjo pagulėt keletą 
dienų ligoninėj. Dabar na
muose, bet dirbti dar ilgai 
negalės.,

Mari ja Marke v i č i e n ė 
(buvusi Andrei i ūnienė) nuo 

' seniai nesijautė gerai. Da
bar vėl pasidavė operacijai; 
dar turės ten ilgai pagulėti. 
Mums visiems būtų links-

Laisvės vajaus reikalai šie
met atrodo geresni kituose 
miestuose, bet Montelloj no 
taip, kaip pernai

šiemet gal teks V^aterbu- 
i-iui ar Hartford ui pirma vie-

ma matyti ją pasveikusią, ta, bet dar gali ir Montelloj 
Abi Šios ligonės gyvena' kas nors įvykti paskutinėmis 

po tuo pačiu adresu — 102, dienomis. 
Ford St., Brocktone. Geo. Shimaitis

CHICAGOS ŽINIOS
M. ČESNIENĖ GRĮŽO 

IŠ LIGONINĖS
Staiga buvo susirgusi Mil

dutė Česnienė ir jai teko 
8 dienas išbūti ligoninėje.

Gruodžio 18 d. ji grįžo Į 
namus, bet dar blogai jau- v • •ciasi.

JSS

ūs

ngia

avė

įge!
m t uju
Al.

Komitetas

Lawrence,
Feliksas

Mass
P. Šumanas mirė 

jgruodžio 26 d., sulaukęs 71 
—x .... v. — r yVeno pas

Mass, 
metus buvo

parengimų, vėl nutarė 
rengtis \prie parengimo. Pil
ni raportai pažadėta išduoti 
metiniame susirinkime.

Pažangūs lietuviai skun
džiasi, kad jų narių skai
čius mažėja. Čia gimęs jau
nimas nebando užimti se
nesniųjų vietų. O kaip su

Linkime Mildutei greitai taip vadinamomis socialistų 
ligą nugalėti ir vėl būti valdomomis organizacijo- 
sveikai ir tvirtai, kaip ikijnl's’ Is šio pavyzdžio ms^- 
gj0L I tome, kad dar prasčiau, ne-

Kas norite ligonę laišku- žiūrint, kad jie traukia į 
čiu atlankyti, rašykite :! ^s. or°akacijas naujus at- 
1657 N. Major Ave., Chi-1 ejvius taC’au atrodo, kad ir 
cago, III.

metų amžiaus.
dukterį No. Andover, 
Prieš apie dvejus 
ligoninėje, kur bhvo nuplau
tos jam abidvi kojos.
užlaikė jį pas save

Velionis buvo I 
t y to j as. Mėgo sk 
knygas, netikėjo jokiems reli
giniams burtams.

Gruodžio 26 d.
no man. Pasikalbėjome. Klau
siau, kaip sveikai 
jaučiasi gerai. Ka 
buvo atvykusi kit 
sūnus. Pasirodė, 
buvo netikėta. V 
palaidotas Mexico 
ten buvo palaidota jo žmona.

Gaila, netekus 
ir Laisvės skaitytojo. Dar tik 
Kalėdų diena V c •
man ir sakė: pri 
už Laisvės prenumeratą, 
nenoriu atsilikti 
skaitytojų.

Draugas Feliks

“Vilnies” redaktorius 
j lankėsi “Laisvėje”
i Penktadieni "Laisvės’’ įstai- 
Į gą aplankė žymus svečias, 
| dienraščio "Vilnies” redakto- 
Irius L eonas Jonikas iš Chica- 
j gos.

Jis New Yorkan orlaiviu al- 
j skrido švenčių proga aplan- 
i Ryti savo sūnų dainininką Le
oną Joniką, <jo žmoną ir . jų 
pirmagimį sūnelį, savo anūką. 
Kiek pirmiau čia atvyko ir 
Alice Jonikienė, kuri pas savo 

isūnų pasiliko ilgesnį laiką.
Redaktorius Jonikas sakė, 

: kad vilniečiams, kaip ir lais- 
; viečiams, trūksta techninių 
pajėgų, dėlto abu dienraščiai 
nukenčia. Sakė, kad L. Prūsei- 
ka laipsniškai gerėja ir 
netrukus apleis ligoninę, 
dar negreit galėsiąs tprie 
dakcinio darbo grįžti.

gal
Bet
re-

Duktė

aisvės skai- 
aityti geras

dar skambi-

ia. Atsakė, 
įlėdų ddieną 
:a dukra ir 
kad mirtis 
?Iionis buvo 

Me., nes

gero drauge?

, is skambino 
siunčiu

nuo

$10 
nes 

kitu

is visuomet 
mėgdavo pasikalbėti apie dar
bininkų judėjimą. Sakydavo.

Tai pade-

Vilnietė
IR CHICAGOS 

LIETUVIŲ DRAUGIJA 
MENKĖJA

i tie nelabai klijuojasi prie 
■ jų. Matomai, jie mato, kad 
tie žmones, kurie stovi orga
nizacijų priešakyje, tų par
eigų neverti... ' Dalyvis

Gruodžio 18 d. įvyko prieš- 
metinis Chicagos Lietuvių 
draugijos susirinkimas.

Prieš kiek laiko draugija 
sakėsi turinti virš 6,000 na
rių, dabar tebekalbama tik 
apie virš 4,000 narių. Reiš
kia^ 2,000 narių ištirpo. 
Dar tebeturi 14 skyrių.

Mirimtj skaičius labai di
delis. Iki kalbamo susirin
kimo, per šiuos metus jau 
mirė 125 nariai, o tuo pačiu 
laiku įrašyta naujų vos 23, 
nei penktos dalies neįrašyta 
naujų narių,

Parengimų - komisija ra
portavo, kad turėjo parengi
mą, kuriame įplaukų buvo 
virš $100, bet apmokėjus 
bilas gauta $13 su centais.

Nepaisant, kad draugija 
mažai tegauna pajamų nuo

jeigu turėčiau liejas 
čiau jums darbuo

Liūdesyje liko 
rys ir vienas sūnų 
lis ir anūkų. Ab 
išleido mokslan - 
po, o sūnus — ii

Lai .ns ilsisi amžinai, 
kams ir artimiesiems — nuo
širdi užuojauta!

S

dvi dukte- 
s, taipgi bro- 

• idvi dukteris 
— slaugės ta- 
ižinierivs.

o val

PenkaUskas

savo
Eu-
šių

Medžio gamyba 
Europoje

Jungtinės Tautos. — 
ropoję nuo 1948 m. iki
metų sėkmingai pakelta 
medžio gamyba. Daugiau
siai padarė progreso Tary
bų Sąjunga, kaip popieriui 
pagamindama medžio 
(pulpwood), taip suklijuotų 
lentų ir kitokį. Pakilo ga
myba Rumunijoje, Čekslo- 
yakijoje, Austrijoje, Jugos
lavijoje ir Pabaltijos šalyse.

JUGOSLAVAI PERKA 
AMERIKOJ REIKMENŲ

Washingtonas. — Jugo
slavija pirko 2,940,000 bu
šelių Amerikos kviečių, 
taipgi 10,700 pundų medvil
nės. Sumokėjo su pristaty
mu $7,500,000.

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

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

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

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

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

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

DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, Ill.

Amerikiečiai gražiai išleido 
Tarybų Sąjungos d akta rus

Jungtinėse Valstijose lan
kėsi keturi žymūs Tarybų Są
jungos medicinos speciąlistai. 
Jais buvo Dr. Dimitrius Lune
vas, Dr. Nikolajus Veziams- 
kis, Dr. Nina ždanova ir Dr. 
Zoya Dorofejeva. Jie ir jos 
atvyko pagal Tarybų Sąjun
gos Medicinos mokslo Akade
mijos patvarkymą. Išbuvo 
Amerikoje apie mėiTesį laiko. 
Lankėsi Bostone, Minneapolis, 
Rochester, Bethesda, Md., ir 
kitur medicinos centruose.

New York an 
prieš kalėdas,
grįžo atgal i savo šalį, 
išleido draugiškoje 
Amerikos medicinos 
lo asmenys. Jų tarpe 
mus Dr. H. A. Rusk, 
Dudley White ir 
Hiliboe.
Tarybiniai daktarai buvo vie

ni iš žymiausių mokslininkų. 
Dr. Zoja Dorofejeva yra žy-

jie atsilankė 
Ketvirtadieni 

3 uos 
sueigoje

ir moks- 
buvo žy- 
Dr. Paul 
Dr. H. E.

Užrašykite L; 
giminėms į Liei 
ten jau gauna Ųaisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

aisvę 
tuvą. Kurie

Švenčių Linkėjimai Visiems! $ 
g Nustebinkite su 
K Ihikrodžiu ar bi 
w čiūgais. Pirkite n 
K auksoriaus.
B C. H. LOHMAN
S Jewelers
g 15-24 122n<
g College Ft., Ni Y.

gražiu Elgin 
kokiais žem

ino pasitikimo

Street, 
FL. 3-0010

Svečiuojasi Niujorke
Šią savaitę Niujorke sve

čiuojasi čikagietė Viola Fa- 
gan-Sharkey (Šarkiūnaitė). Ji 
atvyko į didmiestį žiemos 
šventėms praleisti. Apsistojo 
pas savo pusbrolį Roy Pakana- 
ky (Pakaušį), gyvenantį Man
hattane.

Viešnią teko susitikti pas 
Dr. A. ir M. Petrikus vakarie
nėje.

mokslininkų priimti, nuoširdus 
buvo kooperavimas. Tarybi
niai daktarai labiausiai domė
josi Amerikoje kova prieš už
krečiamas — epidemiškas li
gas ir taip labai išsiplatinusią 
š-rdies ligą.

Jie sakė, kad dės visas pa
stangas, kad tarpe Amerikos, 
Sovietų Sąjungos ir kitų šalių 
medikų būtu kuoglaudžiaus'a 
kooperacija^ vieni su kitais, 
kąd galėtų apsikeisti patyri
mais bendroje kovoje už žmo
nių sveikatą ir gyvastį. Jie sa
kė, kad daktarų,, kaip ir .kitų 
mokslo žmonių yra pareiga 
veikti, kad tūlų "karštagalvių 
politikų” atvėdinti nusistaty
mą, kad reikia pasaulyje grą
žinti žmonių pasitikėjimą, ’rhj- 
mų vienų šalių su kitomis su
gyvenimą. |

Jie užkvietė Dr. Rusk, Dr. 
White ir dar kelis kitus atsi
lankyti į Tarybų Sąjungą. Už

mausiąs chirurgas širdies ligų. I tikrino, kad Sovietų vyriausy- 
Kiti žymūs kitose medicinos 
šakose.

Jie sakė, kad visur gražiai jiems informacijų, dalinsis me-
buvo Amerikos daktarų ir dicinos mokslo patyrimais.

bė ir tarybiniai daktarai su 
svečiais bus draugiški, teiks

Žmona ligoninėj, vyras 
manė ją esant svečiuos

Prieš Kalėdas Mrs. M. Da
vis Vann, 60 metų moteris, iš 
Ozone Park, buvo pasipirkti 
pirkinių. Kada ji įėjo į subvę 
ties Penn. stotimi, New Yorke, 
tai jauni vaikėzai ją užpuolė, 
sumušė, atėmė piniginę ir dar 
numetę^ dvejais laiptais žemyn 
pabėgo, t

Moteris atsidūrė Kings 
County ligoninėje, buvo be 
atminties, o jos vardo ir ant
rašo negalėjo žinoti, nes už
puolikai nusinešė dokumentus 
su ''pinigine. Vyras manė, 
j j išvyko Į Jersey City į 
Či u s.

kad •
sve-

atsiTik kada moterisvkiek 
gavo, tai vyras surado ją. Po
licija suėmė keturis jaunuo
lius: trys >turi mažiau, kaip po ‘ 
15 metų, vienas Cochrane tu
ri 17-ką metų. Policija sako, 
kad jie prisipažino prie už
puolimo ir pagrobimo pinigi
nės su $21.

PRANEŠIMAS

Mokyklų reikalai
Kongresmanas demokratas 

L. Teiller sako, kad į trumpą 
laiką Amerika turėtų išleisti 
$5,200,000,000 mokyklų ir 
mokslo reikalams. Jis sako, 
kitaip nugalės, "pasivyti Sovie
tų Sąjungą mokslo srityje”.

Teiller siūlo neblogų suma
nymų, būtent:
, Valdžia turi paskirti bilijo
ną dolerių, i.y kurio galėtų pa
siskolinti studentai mokslui, 
kurie neturi pinigų mokytis. 
Jis sako, kad federalė valdžia 
turėtų palikti nuo taksų ne 
$600 Į metus, bet $1,200 ant 
kiekvieno jaunuolio, kuris 
lanko kolegiją. Jis sako, kad 
nuo militarinio tarnavimo tu
rėtų būti paliuosuoti visi jau
nuoliai, kurie eina aukštesnį 
mokslą. Taipgi sako, kad val
džia turėtų paskirti komisiją 
tyrimui, kaip mokosi jaunuo
liai ir ar atitinkamai mokina 
mokytojai.

Jis sakė, kad už tuos parei
kalavimus kovos būsimame 
Kongrese, kuris atsidarys sau
sio 6 dieną.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

JO

Mirė Walteris
7 Lukminas

Po muštynių mirė 
aktorius Serraccini

linkiniais keliais sužino- 
' kady 1957 m. lapkričio 27 
pringfield, Mass., mirė 

Walteris Lukminas, ilgametis 
Brook gyventojas ir Lais
vės skaitytojas.

Iš amato jis buvo kriaučius. 
Nuolat skaitė Laisvę (pirkda
vo ant newstands), lankyda
vo mūsų parengimus ir dažnai 
paaukodavo dolerį kitą 
judėjimo reikalams.

Jis mirė Springfield, 
pas savo gimines.

Kaip gi mus pasiekė 
apie jo mirtį?

Ogi. taip: tūlas lenkas, M. 
Simonavičiaus (Simon) geras 
pažįstamas, pranešė M. Simo- 
navičiui, kuris šiuo metu ran
dasi Miami, Floridoje, na,'o 
Simonavičius — mums. M. Si- 
monavičius rašo, kad W. Luk- 
minas yra buvęs pažangus 
žmogus, lankė mūsų parengi
mus. Jis buvo kilęs iš Suvalki
jos krašto. Paskiausiu laiku 
gyveno kaž kur prie Driggs tr 
Metropolitan Avenues, Brook- 
lyne.

Gaila gero žmogaus!
Ta pačia- proga M. Simona

vičius linki visam Laisvės per
sonalui, o taipgi vsiems lats- 
viečiams laimingų Naujų Mo
tu ! s

darb

Mass.

žinia

Kalėdas į New Yorką 
iš Toronto kanadietis 
Gerald Serracini, 30

Prieš 
atvyko 
artistas 
metų * artistas, kuris jau pasi-I 
žyįmėjo> veikale "Romanott 
and Juliet”. Jis apsilankė i sa- 
liūną Broadway ir 64th St., 
Manhattane. Ten Įvyko kokis 
nesusipratimas, kad jis susi
mušė su dideliu vyriškiu M. 
^Gibsonu • Pesekmėje Serraci
ni nuvežtas į ligoninę, po po
lis dienų ir mirė.

Policija areštavo M. Gibso
ną, kuris sako, kad jie musę* s 
si ir kad nuo jo vieno smūgio 
Serracini parvirto ir gaiva 
dro.žė Į šaligatvi. Suimtas ir 
tūlas Tommy Bell, kuisis sako
si buvęs su Serracini draugai, 
bet policijos rekordai rodo, 
kad jie mušėsi rugpiūčio 11 d.

BROCKTON, MASS.

LLD 6 kuopos susirinkimas įvyks 
sausio 6 d.* Liet. Taut. Namo kam-/ 
bariuose, 8 Vine St., 7:30 vai. vak! 
Kviečiame narius dalyvauti. Manau, 
kad daktarų Stanislcvaičio ir Pet- 
rikos knyga jau bus prisiųsta, ga
lėsite pasiimti. Taipgi reikės ap
tarti planus 1958 m. veikimo. Geo.

Shimaitis. (1-3)

ELIZABETH, N. J.

LDP Klubo susirinkimas įvyks 
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)

CAMDEN, N. J.

LLD 133 kp. susirinkimas įvyks 
sausio 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)_______________ C

*♦♦♦♦<■♦♦»♦♦ w ii <•■<*»**
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PARCELS TO RUSSIA, Inc
Kampas

1530 Bedford Ave., Brooklyn, 16, N. Y.
Lincoln Place. Imkit IRT subway 7th Ave. and Lexington Ave. 

Išlipki t Franklin Ave. Station.

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

IŠREIŠKIA LINKĖJIMUS VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR KLIENTAMS

LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
PARCELS

i u
TO RUSSIA, INC., yra seniausia ir patikimiausia firma isiuntimui paketų 
S.S.R.—-Lietuvon, Ukrainon, Latvijon, Estonijon, Armenijon ir tt.

Mes garaųtuojame 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.

Priimam paketus Manhattane
ORchard 4-154078 Second Ave., New York 3, N. Y,

♦ < I *

20,000 veržėsi j teatrą
Paramount teatras pradėjo 

rodyti "rock n roll” judį, tai 
jaunuolių sugužėjo apie 20,- 
000. Jie ■ grūdosi įeiti, tafl 
policija turėjo daug darbo, 
nes į teatrą negali daugiau 
tilpti, kaip tik apie 4,()bo. ‘

Memphis, Tenn. — Elvis 
Presley prašo valdžios ati
dėti jo šaukimą į armijos 
tarnybą, nes jis turi $350,- 
000 kontraktą su judžių fir
ma. *

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
M Ark e t 2.5172

426 Lafayette St

Laisves B-vės Dalininkų 
Suvažiavimas ir Banketas

Šis suvažiavimas bus labai svarbus, nes jis turė» iš
spręsti, ar ištesėsime leisti Laisvę dienraščiu dar 1358 m. 
Todėl visi dalininkai turi dalyvauti šiame suvažiavime ir 
pareikšti savo nuomonę šiuo svarbiu klausimu.

Suvažiavimas Įvyks Sekmadieni

Sausio 26 d., 1958 m. Pradžia 11 vai. ryto
Libeity Auditorijoje, 110-06 Atlantic Ave., Rich

mond Hill, N. Y. Toje pačioje salėje, 6 vai. vakare 
bus banketas.

Kviečiame visus apšvietą branginančius atsilankyti į 
banketą ir tuo paremti dienraštį Laisvę materialiai. Prie 
geru maistu gausingos vakarienės, čia turėsite progą paso 
kalbėti su svečiais, atvykusiais iš kitų miestų.

VAKARIENĖS BILIETAS $3.
Prašome iš anksto įsigyti bilietą.

RENGĖJAI

4 pusi. Laisvft (Liberty) Ketvirtad., sausio (Jan.) 2,. 195

<
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