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KRISLAI DIDELIS GAISRAS MOKYKLOJE; ŽUVO; I A | C U Š VA IIK IR VĖL IŠKILO TARPTAUTINIS HMsJUv] vAMnrMS edačtii vi aiicimacšvarių dipukų žodis.
Kas nužudė A. Bulotą?
Išvardyti juos.
Del rinkimų Francūzijoje

Pašo P. M i žara

APIE 99 VAIKU IR SUAUGUS1UJU
Chicago, Ill.

į gaisras iškilo Angelų dievo 
i motinos parapijos mokyklo
je, kur žuvo arti 100 vai
kučiu ir kitu žmonių.c c. v

Our Lady of the Angels 
bažnytinė mokykla randasi

Kaž kas prisiuntė man “Biu- 
letini nr. 5 Pagalbos Tarybos 
komitetui ‘Už grįžimą i Tėvy- i 
nę’ remti.“

Bildėtinį leidžia, matyt, pa- 3808 Lowe Avė. Gaisro me- 
doresnieji dipukai. Jis leidžia-

, nas Čikagoje. Minimas nu
meris yra iš š. m.

v' pa v.'sd i n tas m i m iogra fu.
Tai įdomus leidinėlis!

yra iškelta sveiku, minčių, pa
duota nemaža Įdomių
Mes bandysime kituose 
laikraščio numeriu ose 
biuletinio pacituoti kai ką pla- | bildesį boileryje, 
čia u.

tu mokykloje buvo 1,515
120 vaikučiumokinių ir

rugp. 30 d. i “kindergarten” klasėje.
Jame i Gaisras prasidėjo mokyk- 

' los skiepe. Kai kurie vaiku
čiai sako, kad jie užuodė 

žemutinio aukšto
faktu.
mūsų | dūmus;
iš šio I vaikai sako girdėję kokį tai

o ta sekė
sprogimas.

Liepsna taip greitai apė- 
i mė mokyklos kambarius, 
Į kad gaisrą užgesinus, vie-

Kas nužudė adv. Andrių Bu
lotą, V. Knyvą, Adomauską ir 
kitus?

Biuletiny K. Jankauskas at
sako :

“Prie vilniškių Andriaus 
Bulotos su žmona, Jagomasto 
šeimos, V. Knyvos, L. Ado-! 
mausko ir kitų nužudymo daug 
prisidėjo nerinktoji pirmoji 
Vilniaus valdžia ■ 
Ant. Kazlas, St. Žakevičius-j 62-se šalyse boikotą prieš 
Žymantas, Kalendra, Iškauskas ■ laivus, plaukiojančius po 
ir kiti, žudynėse dalyvavo | Liberijos, Panamos, Hondu- 
pirmieji ‘saugumiečiai’ Mikšys,! ras ir Costa Rica vėliavo- 

'Bieliūnas, Bagdonas, Kimša ir Į mis.

Baisus įname iš jų gaisrininkai su-i 
rado 24 negyvus vaikučius 
sėdėjimo vietoje prie kn.y-' 
gų. Kituose kambariuose 
kilo panika, vaikučiai grū-i 
dosi linkui durų . ir langų, ( 
daugelis šoko nuo antro I 
aukšto pro langus.

Iki dabar yra žinomi žu-, 
vę 87 vaikučiai, trys moky- i 

z I tojos ir trys pašaliniai žmo-' 
nės, kurie gelbėjo vaikus. ' 

Kol kas gaisro priežas-1 
ties dar neišaiškino. Vieni Į 
sako, kad kas nors buvo ne- • 
tvarkoje su .šildymo pečiu-i 
mi; kiti spėlioja, kad dides
ni vaikai ^.neidavo i skiepą 
rūkyti, tai gal padegė, o ku
nigai sako, būk jie prieš tai į 
turėję bombomis grasini-1 
mų.

GAVIMUI NAU.IIJ SKAITYTOJU VANDENS KRAŠTU KLAUSIMAS

Pasaulinis boikotas
laivininkystėje

New Yorkas. —Tarptau-
•i nirmnb tinė Transparto Darbiniu-

— dipl. teis, kų Federacija

Tarybiniai A-jčgos 
lėktuvai ir atsta

pat straipsnio autorius 
ir kitus lietuviškus žu-

K. Jankauskas štai ką

kt.”
Matote!
Ten 

«umini 
(likus.

Ir
primena:

“Paieškoję savo tarpe, ras
tume žudiką ir iš kitu Lietuvos 
rietą.

“Jei norime žiūrėti ramia 
sąžine, suraskime visus žudi
kus. Kitu atveju juos suras 
kiti ir drąsiai galės 
m u s* dalininkais.

Po minimų valstybėlių 
vėliavomis sulindo Jungti
nių Valstijų, Anglijos ir ki
tų šalių prekybos, laivų 
kompanijos ir darosi pride
damų pelnų. Unijos virši
ninkai sako, kad po šių 
valstybėlių vėliavomis 42 
procentai laivų yra Jungti
nių Valstijų kapitalistų.

kaltinti

Kiek-
• juk

Teisingai pasakyta!
vienas Amerikos lietuvis 
žino, kad dipuku tarpe yra; to
kiu, kurie žudė nekaltus Lie
tuvos žmones, kuriu rankos 
k ru vinos.

žmogus sutinki dorą dipuką; 
m ir tavyje* nenoromis kyla klau

simas: ar jis iš tikrųjų do
ras? O gal ir jis?..

MIRĖ ŽYMUS ŠIAURĖS 
TYRINĖTOJAS WILKINS

Framingham, Mass. — 
Viešbučio kambaryje ras
tas nrręs žymus šiaurės ty
rinėto) as Sir Hubert 
Wilkins. Jis jau * buvo 70 
metų amžiaus. Wil k i n s 
trečdalį savo amžiaus pra
leido tyrinėdamas šiaurių

turi Imti suteikta
Kai de Gaulle

Vieną kartą dipukas J. B. cp,z^os žmonėms 
Brooklyne vienoje lietuviškoje j 
užeigoje, pamatęs kitą dipuką, 
sušuko:

—Tu, 
velnias, 
nužudei 
turtą pasigrobei!..

Mes visuomet sakėme ir sa
kome; yra doru ir blogą di
pukų. Pirmiesiems mes visuo
met esame pasiryžę paduoti 
ranką.

rup..., esi Pagotas kaip 
Kiek tik aš žinau, tu 

keliolika žydu ir jų

Dėl degaulistų įsigalėjimo 
Francūzijoje Naujienos kaltina 
tos šalies komunistus. Girdi, 
senajame parlamente, kuris 
save negarbingai likvidavosi, 
komunistai darę obstrukcijas, 
dėj to parlamentas negalėjęs 
veikti...

Kam komunistai darė ob
strukcijas?

Tiems, kurie palaikė terorą 
Alžyre. Tuomet, kai, sakysi

me, socialistas premjeras Mol- 
let siuntė kariuomenę į Alžy
rą tos šalies natri jotams žu
dyti, komunistai sakė: Alžyru!

laisvė!
pakišo Fran- 
balsuoti savo 
konstituciją,• iškeptą reakcinę 

komunistai šaukė žmones bal
suoti prieš ją, o socialistų va
dovai—už!

Dėl to, kad Prancūzija šian
dien turi parlamentą 
cininkų degaulistų 
priešakyje, vyriausi 
kai yra tos šalies 
partijos vadovai.

su reak- 
partija 

kaltinin- 
socialistų

Va jus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d. 1958 
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 

Punktai 
3566 i 
3220 
3150 
1892 
1776 
1424

New Jersey valstijos vajininkai 
Waterburio vajininkai .............
Brooklyno vaj ninkai .............
Philadelphijos vajininkai .......
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. 
Worcesterio vaj‘ninkai ...........
S. Penkauskas - J. Blažonis

Lawrence,- Lowell, Mass.........
Rochesterio vajininkai ...........
Baltimorės vajininkai ...........
P. Blaškienė, Chicago, Ill............

pasikeitė. Azijos ir Lotynų 
Amerikos šalys laikosi už 
12-kos. mylių principą. Kini
ja paskelbė 12-kos mylių te
ritoriniu vandenų teises. 
Peru, Čilė ir Kosta Rika 

j stoja net už 200 mylių tei-

1312
1308
1300
1116

Washingtonas. — Jungti- 
| nių Valstijų vyriausybė jati 
. keičia savo nusistatymą jū- 
i ru teritoriniu vandenų Į 4. V V
' klausime. Ji sutinka, kad 
| sekamais metais įvyktų tuo 
reikalu konferencija.

1958 m. nuo vasario 26 d.! sės. Guatemala gaudo kitų 
iki balandžio 29 d. buvo tuo šalių laivus, kurie žvejoja 
reikalu konferencija Gene- 12-kos mylių atstoję nuo jos 
voje. Ji susitarė eilėje klau- krantų. Jungtinė Arabų 
simų, bet nesusitaikė dėl jū- Respublika, Libija ir visa 
rų pakraščių teritorinių

Pittshurgho vajininkai
Great Necko vajininkai
Norwood. Mass.............................
So. Boston, Mass.................... .
New Britain, Conn....................

I Scranton, Pa.................................
LLD 20 kp. Moterų Klubas

Binghamton, N. Y..........
Stamford, Conn........................ .
Chester, Pa. ..................................

i .John Paikus, New Haven, Conn.

nio? i J. K. Alvinas, 
r no ; San Francisco, Calif....... 312

Bridgeport, Conn.................  288
728 j L. Tilwick, Easton, Pa.............. 288
609 ' Ge°. Žebrys, Cleveland, Ohio 264

! K. Naravas, Shenandoah, Pa. 252
480 I s. Puidokas, Rumford, Me. 242

Plymouth Wilkes-Barre. Pa. 216
A. Apšegienė, Auburn, Me. 204
Vera Smalsi is, Detroit, Mich.
A. P Dambrauskas, 

Haverhill, Mass........... .
C. K. Urban, Hudson, Mass.
V. Ramanauskas, Minersville, Pa. 36«

468

422
420
372
360 '

180

144
108

Washingtonas. — Žurna-' New Jersey valstijos vajininkai pasiekia pirmą vie
las “The Aviation Week”;tą, gražiai pasidarbavo sekanti vajininkai: Antanas, 
išspausdino aprašymą ir pa- Į elizabeth.etis; J. Bimba, Paterson, N. J.; T. Kaškiaučius 
veikslus naujų tarybinių(Tąsa 5-tame puslapyje) 
bmbinių atominės jėgos, lėk- i 
tuvų. Prieš šešis mėnesius, | 
netoli Maskvos, jie buvo ro-' 
domi užsienio specialistams.

Lėktuvai turi po 195 pė- ■

Vėliausios Vislios
dų 'ilgio liemenį, 78 pėdų premjeras de Gaulle vėl iš-
sparnus, ir, su krovimu 
sveria iki 150 tonų. Jie 
ri atominius, variklius

tu-
Po

e’lė kitų Afrikos šalių stoja
vandenų.

Tarybų Sąjunga griežtai 
laikėsi už 12-kos mylių jūrų 

; teritorines teises nuo kran
to, o Jungtinės Valstijos už 
seną tradiciją, kada buvo 
dar mediniai laivai, už 3-ių 
mylių principą.

Nuo to laiko daug kas

už 12 mylių teritorinių van
denų principą.

Washingtonas. — Valdiš
ki žmonės kalba, kad Berly
no blokada nėra pavojinga, 
nes į Vakarinį Berlyną pri
vežta visokių reikmenų še
šiems mėnesiams.

Barasi ir pykstasi, 
o išeities nesuranda

Washingtonas. — Kon
greso Ways & Means (fi
nansiniame) . subkomitete 
eina pikti debatai užsienio 
prekybos reikalais. 1958 
meta’s JAV ižde yra 12 bi
lijonų dolerių deficito. Gi 
užsienio prekybos reikalai

Tarybų Sąjunga jau 
nedarys nusileidimų

Maskva. — Iš Minnesota 
valstijos senatorius demo
kratas Hubert H. Humph
rey per 8 valandas kalbėjo
si su Chruščiovu. Humph
rey įsitikino, kad Tarybų 
Sąjunga nedarys nusileidi
mų Vakarinio Berlyno

Paryžius. — Francūzijos. siu”. Patarnautoja nusigan-1 vedami senąją vaga. = klausime. Jis sako, kad Dul- 
do, išdavė jai pinigus, o ji| Hale Boggs, subkomiteto, leso politika “nesitraukti iš 
prasišalino. Į pirmininkas, pareiškė: “Vi-j Berlyno”, yra surišta su

--------  ,Asi mato pavojų ir netvarką, “pavojais”.
‘bet nesuranda tinkamos po

krido Į Alžyrą.

Tel Aviv. — Shamin sri-
35,000 svaru spaudimo. Šie tyje Iziaelio n nijs ‘ I r *-» t • n t <1 i rln mini
lėktuvai gali apskristi 
šaulį be sustojimo, daryda
mi po 1,400 mylių per va
landą.

Pentagono karo specialis
tai sako, kad TSRS pralen
kė Ameriką.

pa- sienio kariniai daliniai 
sišaudė.

ap-

Tokio. — Amerikietis 
marininkas Adolph Morten 
gavo tik dvejus metus ka
lėjimo. Jis, girtas būdamas, 
nušovė japonietį.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė 
skubiai pašaukė savo amba
sadorius iš Pietinės Korėjos 
ir Pietinio Vietnamo i 
Washingtona pasitarimui.

Senatorius sako, kas dėl
litikos pnes Sovietų pohti-, ya^ar^ “]ega]įgpumo” buvi-

‘ . . . mo Vakariniame Berlyne,
Jie labiausiai nusiminę, taj ^as “iegaiiškumas” ry-

kad Tarybų Sąjungos uzs.ie- qnf

Vakarinis Berlynas 
ir spekuliacijos

New Yorkas. — “The 
New York Times” pripaži
no, kad Anglija, Francūzi- 
ja ir Jungtinės Valstijos 
neturi dokumento, kuris 
būtų garantavęs joms susi
siekimą su Vakariniu Ber
lynu. Tai buvo padaryta 
t‘k “žodžiu” susitarus tarp 
militarinių vadų.

Apie Vakarų poziciją yra 
ir bus daug spekuliacijų. 
Bet faktai pasiliks, kad Va
karinis Berlynas yra “sala” 
Vokiečių Demokra t i n ė s 
Respublikos plote, kol iš 
ten Vakarai nepasitrauks.

Maskva. — Jungti n i ų 
Valstijų senatorius H.* H. 
Humphrey 15 minučių kal
bėjo per Maskvos televizi
jos tinklus. Jis pasisakė už 
taiką. Tarpe kitko, sake: 
“Mes privalome P mokti 
vieni su antrais taikoje su
gyventi”.

Rabatas. — Maroko kara
lius Mohamedas pri ėmė 
premjero Balafre rezigna
ciją. Kiti ministrai nepasi
traukė iš savo vietų. Prem
jeras nuolatos reikalavo, 
kad Jungtinės Valstijos pa
sitrauktų iš Maroko su sa
vo karo bazėmis.

Washingtonas. — Gyny
bos departmentas sako, kad 
armijos mokslininkai kas 
mėnuo leis į erdves po vie
na satelitą, c t-

Boston. — Bethle h e m 
Steel Co. pastatė ir nuleido 
į vandenį naują 46,000 tonų 
tanked (aliejaus vežimui 
laivą).

nio prekyba plečiasi. Net 
Amerikos Dow Chemical 
Co. padarė su TSRS sutartį 
pirkti ten už $13,500,000 
benzino.

mo tik ant to, kaip kas tą 
nori sau išsiaiškinti.

JAV ir Irano sutartis 
"pavojinga taikai”

Kairas. — Faek el-Sa- 
marrai, Irako ambasado
rius, savo vyriausybės var- 

įdu pareiškė: “Jeigu bus pa
L. V. GELEŽINKELIS Įsirašyta Irano ir Jungtinių 

NEVEŠ KELIAUNINKŲ Valstijų militarinė sutar-
New Yorkas. — Lehigh 

Valley geležinkelio kompa
nijos. prezidentas C. A. 
Major pareiškė, kad ši 
kompanija jau sulaikys ke
leivinius traukinius tarpe 

ir Buffalo 
būdu New 
Jersey ir 

valstijose L.

tis, tai ji pastatys i pavojų 
taikos reikalus ne vien Vi

RASISTAI NUŽEMINO 
AMERIKOS VARDĄ

Pittsburgh, Pa. — Čionai 
kalbėjo Filippinų senato
rius Lorenzo Sumolong, ku
ris Amerikoje randasi su tos 
šalies delegacija. Jis sakė, 
kad pietinėse valstijose per
sekiojimas negrų labai nu- 

.. . , Įpuldė Amerikos vardą tar-vadinasi, yra antro- 1 . ..1 pe Azijos žmonių.

Draugas

U z 
par- 
pa-

Washingtonas. — Prezi
dentas. Eisenhoweris sutiko, 
kad raketų reikalus bend
rai tvarkytų civiliniai moks
lininkai ir armijos, specia
listai.

New Yorko 
miestų. Tokiu 
Yorko, New 
Pennsylvania 
V. geležinkelio keleivinių
traukinių nebebus.

Rangoonaš. — Burmoje 
eina kairiųjų žmonių areš
tai. Generolo Ne Win val
džia jhu areštavo 12 žymių 
Bendro fronto veikėjų.

Čikagos klerikalų 
suriko:

“Prancūzijoje rinkimuose su
triuškinti kom unistai.”

Eikit, tėveliai, eikit! 
degaulistus Francūzijos 
lamento rinkimuose buvo
duota apie 25 procentai balsų, 
o už komunistus — apie 20 
procentai. Komuiistai, balsų 
skaičiumi, 
ji partija Francūzijoje.

Jeigu komunistai, gavę tiek 
daug žmonių balsų, j parla
mentą tegalėjo pravesti tik 10 
deputatų, tai tas tik parodo, 
kokia sukta, prigavikiška yra 
degaulistinė demokratija!

Rio de Janeiro. — Brazi
lija pasirašė sutartį su Ta
rybų Sąjunga. Tarybos pri
statys į Braziliją aliejaus, 
o mainais gaus “kokao”

New Yorkas. — Mažo 
ūgio, apie 60 metų moteris 
atėjo į First Netional City 
Banką ir pareiškė: “Duok 
man $3,000 pinigais, arba 
aš tau ‘asikif akis išdegin-

BAISI ŠEIMOS 
SAUŽUDYSTĖ

St. Louis. — Arthur For
rester, 62 metų, jo žmona 
Lucille. 65 metų, jos motina 
Mary Conkling, 86 metų, ir 
Arthuro sesuo Blanche, 66 
metų, visi rasti nusišovę.

Sako, kad jife kiekvienas 
šautuvo 
paleido

į galvą. Paliko 
ra? te 1 i u s. 
kad saužu-

paeiliui apžiojo 
vamzdžio galą ir 
sau šūvį 
priešmirtinius 
Policija spėja, 
dystės priežastis buvo jli

duriniuose Rytuose, bet ir1 nesveikata, 
visame pasaulyje.” i ---- k

DAR VIENA NAUJA 
“VALSTYBĖ”

Paryžius. — Ekvatorinė
je Francūzijos Afrikoje 

i pasisk eibė

Prieš JAV ir Irano mili- 
tarinę sutartį jau pirmiau AFRIKOJE 
užprotestavo Tarybų Są
junga ir pareiškė, kad ji ne
bus “bešališka” linkui Ira- ubandi-Shari 
no tokios pozicijos, kuri su- autonomine respublika, ku- 
darys pavojų TSRS pietį- ri bus Francūzijos dalimi.
nems sienoms.

ANGLAI SUJUDO DĖL
“VAIKO NUOTAKOS”
Londonas. — Į Angliją 

pas savo vyrą atvyko Bar
bara Scruggs-. 14-kos metų 
jo žmona, iš Carolina valsti
jos. Anglijoje tokių metų 
“nuotakų” nėra, tai ne tik Į prasidėjo nuo papirosų rū- 
sujudo spauda, iškilo klau- kymo. Visa eilė vaiku liudi- 
simas parlamente, bet ir jo, kad mokiniai rūkydavo 
Anglijos valdininkai net;mokyklos sk’lepe. 
tariasi su JAV ambasada.

“Ir kam tas visas riks
mas”, sako nuotaka, “Caro
lina valstijoje to nėra!”

GAISRO PRADŽIA DAVĖ 
PAPIROSŲ RŪKYMAS
Chicago, Ill. — Policijos 

ir gaisrininkų tyrinėjimai 
duoda suprasti, kad “Our 
Lady of the Angels” para
pijinėje mokykloje gaisras

Am man as. — Dešimt 
Amerikos karo lėktuvu at
skrido į Jordaniją.

Ši francūzų kolonija užima 
238,000 ketvirtainių mylių, 
plotą ir turi 1,500,000 gy
ventojų. Ubandi - Shari 
rubežiuojasi su Belgijos 
Kongo ir Sudano respub
lika.

Paryžius. — Vėl keliamas 
klausimas pravedimo tune
lio tarpe Francūzijos ir 
Anglijos po Anglų kanalu. 
Jis būtų apie 28 mylią ilgio; 
įrengimas, atsieitų iki bili
jono dolerių. Per metus 
juomi pravažiuotų iki 
000,600 žmonių.
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Amnestuoti juos!
ARTINASI KALĖDOS, “taikos karaliaus” gimta

dienis. Žmonės rengiasi pirkti prezentus artimiesiems-, 
biznieriai galvoja, kad jie padarys gerą iš Kalėdų biznį, 
daug bus prigiedota giesmių ir pripasakota pasakų apie 
“Taikos karaliaus” gimimą, apie piemenėlių ir trijų ka
ralių pas jį apsilankymą, ir tt. ir tt...

Bet ar amerikiečiai žino, kad viename federalinia- 
me kalėjime dar vis tebelaikomi du darbininkų judėji
mo veikėjai, du komunistų vadovai, Henry Winston ir 
Gil Green? Jie laikomi kalėjime nekaltai. Jie, su kitais 
konnmisttu vadovais, kadaise buvo nuteisti kalėti dėl 
Smitho aktui nusižengimo. Bet Aukščiausias Teismas vė
liau, Kalifornijos komunistų byloje, pripažino, kad tas 
Smitho aktas, nepalietė nuteistųjų, kad jie jam nenusi
kalto, kad žemesnieji teismai komunistus siuntė kalėji- 
man neteisėtai*?

Abu kaliniai buvo padavę prašymus Parole Board 
(Tarybai), kad juos išleistų iš kalėjimo, kad jie išeitų, 
kaip sakoma, “ant paroles”. Bet Parole Taryba atmetė 
jų prašymus, atmetė kalinių šeimų prašymus, atmetė jų 
advokatų įrodinėjimus, kad Winston’ ir Green kalėjime 
laikomi neteisėtai.

Kas Ką Rašo ir Sako
LABAI LAUKIAME

“Tėvynės balso” korespon
dentas turėjo pasikalbėjimą su 
.įžymiuoju Lietuvos rašytoju V. j 
Mykolaičiu-Putinu. Jis buvo 
paklaustas, ką jis šiuo tarpu 
dirba. Rašytojas atsakė:

"Išėjus 'SukilėliiĮ' pirma
jam tomui, stengiuosi, kiek 
leidžia mano sveikata, mle'n- 
sĮjeiai dirbti p)ie antrojo 
romano tomo. Jame bus i KITIEMS PERŠA

luotas pats 1863 me- j () PATS BIJO 
t u s u k d ima s s u is tor m i a i s \ 
asmenimis, įvykiais.

Nenoriu atitolti- nuo poezi
jos. Tarpais, rašydamas ro
maną, kuriu naujus eilėraš
čius. Numalomuose išleisi^ 
rinktiniuose raštuose pirmą 
tomą sudarys poezija, 
bus ir naujausi mano 

v v • • f f)(i setai.
Labai džiugu girdėti. Reiš

kia, rašytojas rankas 
i.esūdi, o rašo-kuria. 
bai, labai laukiame 
lią” antrojo tomo, 
pirmasis tomas 
dintas

Kaip su tuo Lozoraičio “pro
testu” pasielgė Jungtinės Tau
tos? Jį, be abejonės, pasiuntė 
i gurbą.

Gal ir geras dalykas, kad 
kiaulė neturi ragu. Būtu di
džiausia nelaimė, jei tokie Lo
zoraičiai turėtu galią nuspręs
ti, kas turi, o kas neturi 
sės atstovauti Lietuvai ir 
tuvi u tautai.

tei-
lie-

budas jiems išlaisvinti: A ni

zidentas, tik Dwight Eisenhoweris. Todėl amerikiečiai, 
kuriems rūpi demokratijos gyvenimas, kuriems rūpi, 
kad nei viekas asmuo nebūtų nekaltai kalinamas, turėtų 
siųsti prašymus prezidentui Eisenhoweriui, kad jis, Ka
lėdų švenčių proga, paskelbtų tiem dviem kaliniam am
nestiją. kad atidarytų jiem kalėjimo duris.

Žulikiška demokratija
RINKIMAI PRANCŪZIJOJE pasibaigė. Jie tęsėsi 

per praėjusius du sekmadienius. Naujas šalies parla
mentas išrinktas. Jis išrinktas einant de gaulistine kon
stitucija, sukta, neteisinga konstitucija.

Tik pagalvokite: už Francūzijos komunostų partijos 
kandidatus į parlamentą buvo paduota daugiau kaip 20 
procentų visų balsų. Na, o į parlamentą komunistų teiš- 
rinkta tik 10 deputatų, tik apie du procentai visų depu
tatų! Socialistai balsų gavo apie 13 proc., gi deputatų iš
rinko apie 8 proc.

Ką gi tai' sako? Tai sako, kad de Gaulle sudarė to
kią konstituciją, pagal kurią turi rinkimus laimėti deši
niosios ir reakcinės partijos. Argi tai ne žulikiška, ar 
ne apgavikiška tokia demokratija*?

Jei socialistai būtų kooperavę su komunistais, bal
suojant antrą sekmadienį, būtų veikiausiai abieji laimė
ję daugiau kandidatų. Bet socialistai ir liberalai atsisa
kė kooperuoti su kairiaisiais. Jie kooperavo, jie rėmė de
šiniuosius, reakcininkus. Na, ir dėl to pastarieji daug 
savo deputatų įsodino į parlamentą.

Tačiau nemanykime, kad naujasis parlamentas išgy
dys Francūzijos ligas. Ne! Jos pasiliks tos pačios. Fran- 
cūzija bus įstumta į gilesnę krizę.

Jei Alžyrui nebus suteikta nepriklausomybė, alžy
riečiai tęs savo karą už išsilaisvinimą. Į Alžyrą teks pil
ti naujus bilijonus frankų, kaip pylė iki šiol. Reikės ten 
palaikyti milžinišką armiją, žodžiu, naujasis parlamen
tas nieko naudingo liaudžiai neatliks. O tai reiškia, kad 
liaudis netylės: Kovos. Tai kovai vadovaus komunistai, 
nežiūrint, kad jų deputatų parlamente bus tik 10.

Mes la-
“Sukilė-
Kadangi , 
išspaus- 

ivės” skiltyse, tai
Amerikos lietuviu j į<() j)r

nes 
būti, ii 
nes... k:

mūsą laikai nelaimingi 
ir tuo, kad mus apniko

į visokie iškrypę ir iškraipyti fi- 
I losofai. Nestokuojame ją ir 
' mes lietuviai, štai, pakyla Dr.

St. Juzėnas ir išdrožia i 
len straipsnį “žvilgsnius į gyveni- 

mą, mokslą |ir’laiką.” Nerei-
i kia nū sakyti, jog Dr. Juze- 
Inas save, ilniko no.tik dideliu 
mokslinčium, bet dar didesniu 
galvočiumi. Jis vienu sakiniu 
apsidirba su marksizmu, o su 
kitu, dar trumpesniu sakiniu 
paverčia niekais krikščionybę.

šio veikalo turiniu yra su-į jį.
Visiems, kurie' skai-

nekantriai laukia antrojo to
mui pasirodant. Norime, 
‘‘Sukilėliu” autorius tatai 
notą ir, taip sakant, nepaš; 
tetą viršvalandžiu antrojo 
mo paleidimui i pasaulį.

to-

NAŠTA AR GEROVĖ?
> galvojantis žmo- 
kad socialistinėje 
kiek v iena pirmyn- 
krašto žmonėms 

i prabangesnį jr šviesesnį gyve
nimą. Kiekvienas žino, kad 
gamybos pakėlimas sudaro 
vienintelį kelią pakėlimui 
krašto žmonių medžiaginio ir 
kultūrinio gerbūvio. IŠ kur 
kitur atsiras daugiau maisto, 
daugiau aprčdalą, Jaugiau mp-; 
kyklą, daugiau ir geresnią ke- 1 
lią, automobiliu ir tt? Religi-i 
niai fanatikai gali tikėtis ii'I 

i laukti iš dausų, bet su protu 
<’ar neatsisveikinęs žmogus

gus žino, 
santvarkoje 

j žanga neša

jo paties ranku ir proto

zi- 
tik
na- • I

Vagys
LIETUVOJE, kaip buvo rašyta, išėjo puikus, V. Ba

ravyko sutaisytas, “Anglų-lietuvių kalbų žodynas.’’ Jo 
būtų galima parsitraukti į JAV ir čia platinti.
% Bet dipukai užsimanė žodyną pasivogti—atsispaus> 
dinti čia, Amerikoje, ir pardavinėti, padaryti sau iš jo 
biznį. Klerikalų Draugas rašo: jog, girdi, tuoj šis žody
nas bus išleistas “užjūrine laida”. Esą, žodynas “jau 
atspausdintas ir netrukus pasirodys knygų rinkoje.”

Čikagos klerikalų Draugas skaitosi katalikų laikraš
čiu. O katalikų tikėjimas sako: nevok! Bet jie reklamuo
ja vogtą daiktą.

Mes nesistebime, kad dipukų leidykla, .šj žodyną pa
sivogusi, darys sau iš jo biznį. Tie sutvėrimai buvo įpra-

je.Kitų darbu jie daro sau bizni. O draugas, kuris tai tu
rėtų pasmerkti, užgiria!

Vagilius, sukčius, kokie jie nebūtų, padori spauda 
turėtu griežtai smerkti, o neužgirti, užtarti.

Mūsų laikraščio Laisves vajus eina prie pabaigos. 
Draugai skaitytojai, prašome jūsų talkos. Pabandykie 
prieš šventes pasidarbuoti, užsakant savo artimiesiems, 
sąyo pažįstamiems laikraštį Laisvę. Jie už tai bus. jums 
labai dėkingi.

; Užuot pirkę kokias medžiagines kalėdines dovanas, 
užprenumeruokite laikraštį, kurį jūsų artimieji skaitys 
per visus metus !

2 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., gruodžio (Dec.) 5, 1958

Trumpai kalbant
Gruodžio 31 d.

100 metų, kai gimė Vincas
Kudirka, publicistas, rašy
tojas ir muzikas.

Neužilgo mes išspausdin
sime įdomų straipsnį apie
V. Kudirką kaip muziką.

Lietuvoje šį įvykį taipgi!
ruošiamasi plačiai atžymė-j Spauda rai0; jog Tarybų 

L i Sąjungos, mokslininkai pa-
V. Kudirka buvo ugnin-. i gamino lėktuvą, atomine 

gas. lietuvių tautinio atgi-'Į energija varomą.
mimo pradininkas. Origi-; Kai kurie mūsų valdžios 
nalių grožinės literatūros, vyrai nenori tuo tikėti, bet 
kūrinių jis nesukūrė daug iri! kiti sako, jog taip iš tikrų- 
didelių — per jaunas mirė,’! jų eama, tiki ar netiki.
bet jis išvertė lietuvių kai-i Daug kas Tarybų Sąjun- 
bon visą eilę žymių veikalų, i goję naujo išrandama, ir

sukaks | rašytojus ir jų uždavinius

mimo pradininkas. Origi-; 
nalių grožinės

rašyta-diskusuota.
Neseniai į Lietuvos Ra

šytojų sąjungą tapo priimti 
dar keturi jauni rašytojai: 
Vyt. Rimkevičius, VI. Dau
tartas, D. Judelevičius ir 
A. Maldonis.

bylojančių už kovą dėl tau-' kai kurie mūsų valdininkai 
tinės laisvės išgavimo — ■ ilgai tuo netiki, bet tai ir 
pav., “Vilius Tell”. yra mūsų nelaimė!

—i Labai galimas daiktas, 
Klerikalų Drauge kun. M.' kad tarybinis mokslas tokį 

Vembrė rašo atvirą laišką lėktuvą išrado, ir kad jis

Darbininkų sveikata
KAIP JŪSŲ APETITAS?

Šitą klausimą dažniaušia 
daro tarybiniai gydytojai. 
Tai padeda nusakyti bend-, 
ra sveikatos būklę. Kūno 
mityba yra pagrindinis 
sveikatos išlaikymo dėsnis, 
šalia gryno oro, vandens, 
poilsio, miego.

Tarybiniai gydytojai rū
pinasi išmokyti visus pilie
čius apie sveikatos išlaiky
mą: kokie yra visų svar
biausi sveikatos principai, 
nuo kūdikystės ligi gilios 
senatvės. Maistas, maisto 
pritaikymas yra pats tas 
pagrindas, ar tu sveikas, ar 
susirgęs.

Tik vartodamas kasdien 
paprastą gamtinį maistą, 
gali tikėtis geros sveikatos, 
gražaus darbingumo ir lai
mės, gyvenimo džiaugsmo.

Privalai gerai suprasti vi
sų maisto dėsnių svarbą:

Tėvynės. Mylėtojų Draugi-^ jau lekioja. Sakoma, atomi- vitaminų, mineralų, balty-
jos pirmininkui.
Vembrė akėja TMD už tai, 
kam ji išleido V. Daugirdai- 
tės-Sruogienės Lietuvos is
toriją, kurioje “nepasakė,

K u n. j nė jėga varomas lėktuvas

munizmo teorijos kūrėjai.” sa-
Juzenas, “žudo galingą-

jo nėra ir neprivalo j kad Lietuvoje mokyklos at- 
vartoja visas prieino-1 sirado tik su krikšnija(tur- 

įpitahr ii žmogaus eks-1 būt krikščionija).” 
jai nugalėti, U k ož
ka d tos i'.’iemonės .v ra 
ržioii eksploatacija ii

'.ironija.
“Krikščionybė išeina j gyve

nimą su artimo meilūs šūkiu Į 
ir nukreipia žmogų Į aukštes
nius, t. y. pomirtinius idea
lus... bot ir čia priemones tiks
lą! pateisina.” i

Jeigu kun. Vembrei ne
patinka Sruogienės istorija, 
tai tegu jis įsigyja “Lietu
vos TSR istorijos” pirmąjį 

i tomą, ten ras viską objek
tyviai išaiškintą.

Prieš tūlą laiką Taškente 
įvyko Azijos ir Afrikos ra- 

’ Tai kur dabar mūsą išeitis? j šytojų suvažiavimas. Jame 
Ką reikštą padalyti, kad tiks-
lą 'būtu galima pasietki be jo
kiu priemonių? Dalykai taip 
baisiai su's i pą i n i o j ę, 
“filosofas” sudėjęs 
rankas sušunka :
aiškėja, kad gyvenimas yra la
bai komplikuotas, todėl ne be 
reikalo Šekspyras gyvenimą

Tr
Deja, pats 

išeities nesi- 
tilto nešoka.

k a d Dr. į

kad musu 
už galvos 
“Išvadoje

! skyrė kovai, o mirtį laimei 
Ot kur mūsų visu laime

i išeitis: mirtyje!
i “filosofas” tos

ir nuo
nepah'do, 

švelniausiai 
savimi nebesusikalba ?

galėtų daug kartų aplink 
visa žemės kamuolį aplėk
ti be sustojimo.

Atominės jėgos lėktuvam

but palengvintų ir mėnuli 
pasiekti.

dalyvavo ir du Lietuvos ra
šytojai — Aleksys Churgi
nas ir Vacius Reimeris.

Šis suvažiavimas buvo 
pirmas toks suvažiavimas 
žmonijos istorijoje. <

i Neseniai įvyko IlI-čiasis' bama.
.Vilniuje Lietuvos 
ku suvažiavimas, v

Kaip žinia 
jungoje atomine jėga jau 
yra varomi du fabrikai. Pa-1 
statytas milžiniškas lai- 
vas-ledlaužis “Len i n a s”, 
kuris taipgi bus atomine 
jėga varomas.

Kai kurie amerikiečiai 
sako: jeigu tiesa, kad yra 
pagamintas tarybinis ato
minis lėktuvas, tai TSRS 
tuo atžvilgiu bus. pralenku
si JAV net ketveriais me
tais.

Bėda ta, kad pas mus per

mų bei proteinų, anglia
vandenių, riebalų ir kitokių 
maisto priedų, žmogaus 
malamieji bei virškinamie
ji organai nėra koks maišas r 
ar koks mekaniškas rezer
vuaras. Yra tai gyvų orga
nų ir liaukų sistema, griež
tai kontroliuojama smege-

Tarybų Są- nu.
Privalai gerai įsidėmėti, 

I ką valgyti, kada ir kaip 
valgyti, ką tavo smegenys, 
protas veikia, tau beval
gant. Protas turi aktingai 
dalyvauti, žiūrėti, kaip ta
vo maistas atrodo, kaip kve
pia, koks jo skonis, —kaip 
tu tenkini savo apetitą. !

Tavo apetito būklė kur 
kas svarbiau ir už laborato
rijų tyrinėjimus, Ir Tarybų 
Sąjungoje nėra to visokiau
sio suktumo su maistu. Nie-

daug plepama, o mažai dir- kas ten maisto negadina,

0 * 
gruodžio 10 d. sostinė je at-; 
sidarys IH-čiasis 
rašytojų suvažiavimas.

Besiruošiant rašytojų su-
X (A V 1 A ' • • | v :

pasakius, važiavimui, Lietuvos spau
doje buvo labai daug apie

naujasis Septynerią metą pla- JUNGTINIŲ TAUTŲ' 
nas kaip tik ir numato (li

pa kilimą ir 
pagerinimą, 
ir aiškina

džiulį gamybos 
liaudies būklės 
Kitaip supranta 
menševiki.ški galvočiai iš So. 
Bostono “Keleivio.” Jie sako, 
kad “pakelti ūkio gamybą net 
80 procentą per 7 metus tr 
ypač kelti sunkiąją pramonę ir 
kitokią žaliavą, kaip rūdą, ak
mens anglies, aliejaus ir kitu 
gamybą reiškia uždėti sunkią 
naštą ant visą gyventoją” 
(“K.,” įlapkr. 19 d.). Pagal 
šitą menševikų mokslą, tai rei
kėtų ypač sunkiąja pramonę 
siaurinti, mažinti, silpninti, 
tiesiog naikinti, norint pakel
ti visą krašto gyventoją gy
venimo lygį!

Tarybą šalies laimė, kad to
kie “ekonomai,” kaip “Kolei-7 publlKa.
\ io” Sonda su Strazdu ir Mi-1 Indijos rezoliucija nepa- 
chelsonu, jos ekonominio gyvo- tinka Britanijai h' Turki* 
nimo nevairuoja. Su savo jai. Pirmoji nenori iš Kipro 
“mokslu” jie šalį nuvairuotą pasitraukti ir gana! Jai ,rū- 
atgal į viduramžius. Tik keis- pį įą sają valdyti, ten turėti

■ * , i . ■! savo militarines bazes, kad
protystės neperša Amerikai? | galėtų grūmoti kitoms ša-

į lims, ypatingai, kad galėtų 
i arčiau būti Artimųjų Rytų 
; valstybių. Kiekvienam juk 
gerai žinoma, kad 1956 me
tais britai įš Kipro salos 
puolė Egiptą.

Turkams taipgi nepatin
ka Indijos rezoliucija, kuri, 
iš tikrųjų, nereika 1 a u j a, 
kad britai tučtuojau pasi-

INDIJA SIŪLO PRIPAŽINTI KIPRO 
SALAI NEPRIKLAUSOMYBE

dailinin-. ----------------
Paskutiniai čigonai 

Lietuvos palieka palapines 
I
! (M ūsu korespondento)

VILNIUS. — Tarybą Lietu- 
ovs sostinės priemiestyje — 
žemuosiuose paneliuose — į 
langu stiebiasi milžiniški nau
ją pa statii 
didžiausias 
ir vienas 
tijy mėsos 
tame nėra

(Mūsų korespondento)

gatas Dr. Džialai Abdohas 
pasiūlė rezoliuciją, kad bri
tai iš naujo tartųsi su Kip
ro salos gyventojais. Girdi, 
Britanija, Turkija, Graiki- 

pasitari- 
būtu
salos gy-

ja turėtų turėti 
mus, kuriuose

vėnio jų atstovai.

pa

korpusai, čia bus 
visoje respublikoje

stambiausią Pabal- 
kombinatą. Tačiau 
nieko nuostabaus—

statybos pastoliuose šiuo metu 
visas Vilnius, visa Tarybą 
Lietuvos respublika. Dėmesį 
atkreipia neįprasti statytojai— 
čigonai — paskutinieji respub
likoje nutarė atsiskirti su kla- 
jpkliniu gyvenimu ir Įsijungti 
į visuomenei naudingą* darbą.

Jau pirmaisiais darbo mėne
siais visa eilė čigonu pasižy
mėjo statyboje savo sumanu- Daktaras Karteris

“J- žmona visa tai matė.ir įsiti- | 
vai-lkino. Jie tatai ir pabrėžia

savo paskaitose ir knygose.
J, J. Kaškiaučius, M, D.1 • ‘

KIAULE be ragų
Brooklvno pranuiškonu “Dar

bininkas” su pasididžiavimu 
paskelbė, kad iš Romos Lozo
raitis buvęs prisiuntęs Jungti
niu Tautą , Asamblėjai labai 
smarku protestą. Lozoraitis 
pareikalavęs, kad įžymusis lie
tu viii tautos veikėjas ir da
bartinis Tarybą Lietuvos už
sienio reikalų ministras Ignas 
Gaška būtu išmestas laukan 
iš Tarybą Sąjungos delegaci
jos. Lozoraitis tiesiog pareiš
kęs: “Aš konstatuoju šia pro
ga, kad p. Gaška neatstovauja 
nei Lietuvai, nei lietuvių tau- 
taį.” Supraskite: Lietuvai ir 
lietuvių tautai atstovauja po
nas Lozoraitis!

Jungtinės Tautos. — JT 
Pirmasis politinis komite
tas tebesvarsto Kipro salos 
likimo klausimą.

Gruodžio 1 d. Indija pa
siūlė rezoliuciją, kad Kipro 
sala turėtų būti nepriklau
soma, kad ji pati savo rei
kalus tvarkytųsi. Po šia 
rezoliucija pasirašė Ceilo-
nas, Islandija, Airija, Ne- los klausimu rezoliucija, pa- 
palas, Haiti, Panama, Suda- siūlyta Kolombijos. Ji taip- 
nas ir Jungt. Arabų Res- gi kalba apie pasitarimus, 
publika. o nieko aiškaus nepasako

apie Kipro salos ateitį.
Jungtinių Valstijų pozi

cija taipgi supuola su Ira
no ir Kolombijos siūlymais.

Neužilgo Kipro salos da
lykas bus balsuotas. Spėja
ma, kad Indijos rezoliucija 
gaus daugumą balsų.

Bet čia, Pirmajame ko
mitete gavimas daugumos 
balsų dar nereiškia, kad re
zoliucija jau ir bus priimta. 
Anaiptol ne! Tuomet ji bus 
patiekta Asamblėjos pilnu- 
tei sesijai, ten bus balsuo
ta. Bet ten jau reikės dvie
jų trečdalių balsų kad ji 
būtų priimta. Ir dėl to ma
noma, kad Britanija ir 
Turkija dės visas jėgas, 
kad Asamblėjos sesijoje In
dijos rezoliucija negautų 
dviejų trečdalių balsų!
• Reikia nepamiršti, 
Jungtinėse Tautose 
džiuįė politika” varoma už 
kulisų. Ten nuolatos veikia-

lo, kad jie tartųsi su Kipro 
salos žmonių atstovais dėl 
suteikimo jiems nepriklau
somybės.

Britai ir turkai susirado 
sau gerų šajininkų, kurie 
siekias! visą dalyką numui- 
linti ir padžįąuti ant tvo
ros. Pavyzdžiui, Irano dele-

kad
“di-

1 nededa kokių priemaišų, da
žų, dirbtinių j< grąžintojų. 
Maisto dalykus prižiūri gy
dytojai ir mokslo autorite
tai. Jokių nėra fabrikų, ga- 

’ minančių dirbtinį skonį,.
spalvų maistui užtaisyti. Tie? 
visokie dirbtiniai maisto da
žai, gardintojai, kvepintojai 
ligų pridaro, vidurius gadi
na, net ir vėžį padaro. Mais
tui prezervuoti tevartoja
mi mokslininkų užgirti me
todai. Maistą augina kolū
kiečiai, agronomų priežiū
roj. Kiekvienas pilietis, nuo 
pat kūdikystės turi gauti pa
tį esminį, pagrindinį mais
tą: ne tik kad duoną, bet ir 
visokių patiekalų. Uogų bei 
vaisių viriniai turtingi vi
taminais ir mineralais. Net 
ir saldainiai turi tokių pa
gerinimų. Mat, ne dėl biz
nio, ne dėl savanaudiško

< pralobimo visa tai daroma. * 
ir jo

mu ir iniciatyva. Nuo seno ži
nomu arkliu mainininkų 1 
kai — Marcinkevičius, Orlo
vas ir Stankevičius — šiandien 
jau skaitomi darbo pirmūnais.

šalia mėsos kombinato stato
mi gyvenamieji namai darbi
ninkams. Moderniški, su vi
sais patogumais, 2-3 kamba- ■ 
rių butai taip pat paskirti ge- ■ 
riausiems darbininkams — či- į 
genams.

Juozas Vėjas

Praha. — Čekoslovakija 
didins savo industriją, į ku
ria bus idėta $42,000,000,- 
000.

ma, dirbama, — organizuo
jamos delegacijos, kad jos 
pasisakytų (kai bus balsa
vimas) už tą ar kitą rezo
liuciją arba prieš tą ar ki
tą rezoliuciją.

Britanijos politikier i a i 
yra gudrūs ir dar, palygin-

t alko s iš JAV, tai ir gero
kai bus galingi. Jie gali 
Kipro klausimų pal i k t i 
taip,- kaip jis ligi šiol buvo: 
britų kolonija.

Skaityto jų Balsai
Už KĄ PRANCIŠKONAI

MELDŽIASI c
Pranciškonai išsiuntinėjo

laiškus savo pasekėjams, prw- 
Č.vdami almužnos. O kai jiems- 
pas i u s i “ahnužnų,” tai jie 
melsis už ką tu jiems paskirai. 
Tuose laiškuose yra įdėta la
pukai su pažymėjimais, už ką 
nori, kad jie • melstųsi. La
puke yra 16 pažymėjijmų. Bet 
vienas yra labai keistas pra
šymas — “Už komunistų nu
kankintus Europoje tėvus, bro
lius, seseris”...

Pranciškonai yra akli. Kiek 
Hitlerio gaujos Lietuvoje ir 
kitur Europoje yra išžu^ę žmo
nių, jie nemato! Pranciškonai 
mano, kad tie visi yra (langu* 
je ir už juos neteikia melstis. 
O gal ii* Hitleris yra dangifje, 
sėdi po dešinei 
taus?..

Kitas prašymas 
pamirštas sielas

šalia Kris^

yra: “Už
skaistyklo-

J. Gaidy#
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Mes esame lietuviai, ii- mū
sų gimtoji kalba — yra lie
tuvių kalba. Vi'si taurūs lie
tuviai didžiuojasi savo gražia 
lietuvių kalba ir kiekvienas | 
gyvenime ta kalba naudoja-1 
mes: lietuviškai kalbame na-j 
mie, šeimoje. skaitome lie
tuviškus laikraščius ir knygas,' 
klausome radiją, rašinėjamo į 
laiškus giminėms ar pažįsta- j 
rniems, lietuviškai sekame vai-! 
kams pasakas, mename mis- ; 
les, dainuojame lietuviškas dai- Į 
nas, lietuviškais vardais vadi
name visa tai, ką aplink save Į 
matome.

Gimtąją lietuviu kalbą visi ! 
mes išmokome iš savo tėvų, i 
Mums ir mokytis jos nereikė-1 
jo. Mes išmokome kalbėti pa- i 
tys to nejausdami, mes tiesiog j 
Įsisiurbėme tą kalbą draug su 
motinos krūties pienu..

Ir mūsų liaudis, prasti kai- i 
mo žmonės, iš semi senovės, 
ilgus amžius jokiu mokyklų ne
lankė, jokio rašto nežinojo, i 
lietuvių kalbos niekur nešimo-' 
kė, o kaip puikiai lietuviškai 
kalbėjo, kokius puikius kalbos i 
lobynus sukūrė. O kiek ta pa- j 

i ti liaudis savo lietuviška kalba j 
^sukūrė Įvairių pasakų, padavi-1 

mų, damų, kiek sąmojaus pa-1 
tarlėse ir priežodžiuose.

Ii- ne tik mes patys teisėtai 
ir vertai didžiuojamės savo 
gimtąja lietuvių kalba, ja do
misi ir ją studijuoja kalbiniu-I 
kai kaip vieną seniausiųjų Į 
Europos kalbų. Nenuostabu 
tad, kad ir mūsų pačių kalbi
ninkai lietuvių kalbą ankštai 
vertina, apie ją daug rašo, ren
ka ir tvarko jos lobius, lei-i 
džia žodynus, gramatikas. Vien i 
tik žodžiui lobynas sukrautas 
Tarybų Lietuvos Mokslų aka-1 

demijos Lietuvių kalbos ir li
teratūros institute prašoka 
pustrečio milijono kortelių su 
lietuvikais žodžiais. Ir tai 
dar neviskas. Tie lobiai dar 
nebaigti rinkti. Jie dar gau
siai išsklaidyti mūsų liaudyje. 
Lietuvių kalbos žodžiai renka
mi ir užrašinėjami toliau. Mū
sų, lietuviu kalba ir jos žody
nas plečiasi, auga, kuriami
nauji žodžiai, kurių iš mūsų 
reikalauja naujos sąlygos, so- 
social ištinę statyba. Tarybų 
Lietuvoje išleistas praktiškas, 
labai reikalingas ir kiekvienam 
prieinamas “Dabartinės lietu
viu kalbos žodynas,” leidžiamas 
“Didysis lietuvių kalbos žody
nas,” kurio penktas tomas ligi 
pusės “K” raidės jau spausdi
namas. Dabar, kaip niekuomet 
anksčiau, susidomėta ir susirū
pinta didžiųjų mūsų liaudies 
lobių, tautosakos rinkimu. 
Mokslų akademijos Lietuvių 
kalbos instituto Tauto s a k o s 
sektoriuje ligi šiol surinkta ir 
sukralta apie 200,000 liaudies 
sukurtų dainų, apie 10.000'' pa
sakų, apie 30,000 dainų melo
dijų, apie 100,000 patarlių ir 
priežodžių, daug mįslių, anek
dotų ir kitos mūsų liaudies 
kūrybos. Ir vis tai mūsų lie
tuvių kalba, kuri mus visus 
sieja, didžiojo pasaulio tautų 
masėje mes per savo kalbą iš
siskiriame iš visų kitų kaip 
gyva lietuvių tauta.

Dar prieš pusketvirto šimto 
metų vienas pirmųjų rašytinės 
literatūros lietuviui kalba kūrė
jui — Mikalojus Daukša, kal
bėdamas apie kalbos reikšmę 
tautai, rašė: “Visais amžiais 
žmonės kalbėjo savo gimtąja 
kalba ir visados rūpinasi ją 
išlaikyti, turtinti, tobulinti ir 

Į gražinti. Nėra tokios menkos 
I tautos, nėra tokio niekingo 
žemės užkampio, kur nebūtų 
vartojama savo kalba... Ją 
gražiai ii* padoriai vartoja vi
sokiais atvejais visur ir na-

I mie... Pati prigimtis visus to 
I moko, ir kiekvienas beveik iš 
Į motinos krūtinės, įgauna po- 
I linkį i savąją'- kalbą—ją var
toti, išlaikyti ir propaguoti.”

Deja, didelė mūsų tautos da
lis šiuo metu yra atsiskyrusi 
nuo savos žemes, nuo savo 
kamieno . Vieni iš Lietuvos iš
vyko dar tais laikais, kai čia 
buvo sunkus gyvenimas, kai 
trūko darbo ir duonos. Kitus 
nubloškė antrojo karo sūku
riai, dar kiti, ir sąmonūingai 
pabėgę, dabar gailisi.

Niekam nę paslaptis, visi tai 
žinome, kad senesnioji karta, 
išsinešusi iš gimtosios žemės 
lietuvių kalbos meilę ir tradi
cijas, dar šiaip taip savo tarpe 
kalba lietuviškai, bet jauni
mas, o ypač ne Lietuvoje gi
musieji vaikai, daug kur lie
tuviškai nekalba ir dažnai net 
su savo tėvais nesusikalba.

Yra žinoma,, kad mūsų emi
grantai lietuviški] mokyklų ne
turi, o kur ir yra lietuvių lė
tomis išlaikomos mokyklos, 
tai jų per maža. Jūs tai patys 
matote ir žinote. Tėvai, ypač 
motinos, turi patys susirūpin
ti, kad jų vaikai pramoktų lie
tuvių kalbos ir ją pamiltų.

Iš gaunamų laiškų bei spau
dos ir g'rįžtančiųjų Į Lietuvą, 
mes žinome,, kad daugelis tėvų 
rimtai rūpinasi vaikų kalbos 
nemokėjimu ir norėtų patys 
juos pamokyti lietuviškai skai
tyti ir rašyti, bet neturi lie
tuvių kalbos vadovėlių. Emi
gracijoje tokie vadovėliai retai 

ir negausiai leidžiami, o iš 
Tarybų Lietuvos gaunamieji 
nėra pritaikyti ir svetur gyve
nančių lietuvių vaikams. At
siliepdami į tėvų pageidavimus, 
norėdami jiems padėti, prade
dame “Tėvynės balso” pusla
piuose spausdinti lietuvių kal
bos pamokas “Vytukas mokosi 
lietuviškai.” Jos bus, vedamos 
taip, kad jomis galėtų pasinau
doti tėvai mokydami savo vai
kus.

Dėl šių pamokų lauksime 
Jūsų, brangūs tautiečiai, atsi
liepimų ir pastabų. Rašykite 
mums, kas tinka, kas ne-- ir 
kuo dar reikėtų papildyti. Se
kite mūsų pradedamas lietuvių 
kalbos pamokas Jūsų vaikams.*>

MOKYKITE VAIKUS LIE
TUVIŲ KALBOS!

“Tėvynės balsas”

JA RESPUBLIKA 
ATMETĖ AMERIKOS 

REIKALAVIMĄ
Kairas. — Jungtinė Ara

bų Respublika atmetė Jung
tinių Valstijų reikalavi
mą, kad Kaire būtų leista 
jų karo lėktuvams nusileis
ti, kada jie skrenda aplin
kui pasaulį.

Amerikos kariniai lėktu
vai Kaire buvo nusileidę 
1956 metais, kada Anglija, 
Francūzija ir Izraelis puo
lė Egiptą. Nuo to laiko 
Egiptas atsisako leisti JAV 
karo lėktuvams nusileisti.

Hague. — Hollandija su
tvirtins paj/irio sienas-už- 
tvarus. Daugelis jų apsenę. 
1953 metais jūra buvo išsi
liejus ir užplovė 375,000 ak
rų plotus. Tada nelaimėje 
žuvo 1,800 žmonių.

Vienos aukščiausiųjų pajūrio 
kopų pasaulyje

Kopomis vadinamos vėjo 
supustytos smėlio kalvos. 
Pajūriuose jos susidaro iš 
jūros bangų išmetamo ir 
vėjo perpustomo smėlio. 
Dykumų kopos vadinamos | 
barchanais. Jie yra aukš
tesni už pajūrio kopas. 
Pietvakarinėje Sacharoje 
barchanų gūbriai turi iki 
250 m. aukščio ir 70—10 
km. ilgio. Irano dykumose 
atskirų barachanų aukštis 
siekia 210 m. Tai didžiausi 
dykuminių kopų aukščiai. 
Paprastai, vidurkinis bar
chanų aukštis Sacharoje, 
Karakumuose, Kyzilkumuo- 
se bei kitose dykumose svy
ruoja tarp 60—90 m.

Pajūrio kopų aukščiai yra 
žymiai mažesni. Taip an
tai, ties Leningradu (Sier- 
trorecke, Lachtoje) kopos 
turi iki 15 m. aukščio, Lat
vijoje, Liepojos apylinkėse
— iki 30—35 m, Palangos
— Šventosios ruože — 9 — 
12 m. Aukščiausiomis pajū
rio kopomis Europoje yra 
laikomos Gaskonijos kopos 
Biskajaus įlankos pakran
tėse, Prancūzijoje. Čia pa
vienės kopos siekia iki 90 
m. aukščio. Nedaug aukš
tesnės už jas yra Kaliforni
jos pajūrio kopos, kurios 
laikomos aukščiausiomis 
pasaulyje.

Antrąją vietą pagal aukš
tį Europoje užima Kuršių 
Neringos — Lietuvos Sa
charos —pajūrio kopos. Di

desnė jų dalis yra apželdin
ta, atseit įtvirtinta, o kitos 
tebėra pustomos ir keliau
ja. Aukščiausia apželdinta 
kopa Kuršių Neringoje yra 
vadinamoji Senosios smuk
lės (Vecekrugo) kopa neto
li Preilos. Jos aukštis sie
kia 66.3 m. šiek tiek žemes
nės yra kitos apželdintos 
kopos: Karvaičių kalnas — 
59.6 m., Preilos kalnas — 
57.4 m. Pustomų kopų aukš- 
ščiai tarp Nidos ir Pilkopos 
daug kur siekia 50—60 m. 
Vadinamoji Didžioji kopa 
prie Nidos turėjo net 63 m. 
aukštį. Daugelis apsilan
kiusiųjų Kuršių Neringos 
kopose yra Įsitikinę, kad 
aukščiausioji pustoma kopa 
ir yra vadinamoji Didžioji 
kopa, esanti prie Tylos slė
nio. Lietuvos TSR MA Ge
ologijos ir geografijos in
stituto ekspedicijos bendra
darbiai praėjusiais metais 
perniveliavo keletą aukštų
jų kopų ir nustatė, kad 
aukščiausioji Kuršių Ne
ringos kopa stūkso apie 6 
km. į pietus nuo Nidos, an
apus Grabšio rago. Tai va
dinamasis Sklandytojų kal
nas. Čia kadaise yra buvu
si sklandymo mokykla. An
troji sklandymo mokykla 
buvo įrengta vėliau prie 
Nidos. Sklandytojų kopa, 
siekė 67.6 m. aukščiau Kur- į 
šių marių vandens lygio. 
Skaitant šios kopos aukštį 
nuo vidurkinio jūros lygio 
ir atsižvelgiant į galimas1

paklaidas niveliuojant (dėl 
smėlio slinkimo), šios ko
pos aukštis siekia daugiau 
kaip 68 m. Tai impozantiš
kas aukštis!

Pustomų kopi] aukščiai, 
priešingai apželdintoms- 
įtvirtintoms kopoms, žy
miai keičiasi po smarkių 
audrų. Kaip pavyzdį gali
ma nurodyti Geologijos ir 
geografijos instituto ekspe
dicijos stebėjimo punkto 
kopose užpustymą. Per vie
ną naktį, siaučiant stipriam 
vėjui, ekspedicijos stebėji
mo postas buvo užneštas 3 
m. storio smėlio danga. Tai
gi viena stipri audra gali 
pažeminti arba paaukštinti 
kopą 2—3 m.

Taigi Sklandytojų kopa 
šiuo metu yra aukščiausia 
Kuršių Neringos kopų gūb
rio viršūnė ir užima antrą 
vietą pagal auk'-tį pajūrinių 
kopų tarpe Europoje. Nors 
mūsų pajūrio kopos pagal 
aukštį užima antrą vietą 

j Europoje, tačiau gam- 
I tos grožiu joms neprilygsta 
i nei Kalifornijos, nei Gasko
nijos smėlio masyvai. Tei
singai yra pasakęs žymus 
mokslininkas ir keliautojas 
Vilhelmas von Humboldtas 
apsilankęs Neringoj: “Kur
šių Neringa yra tokia žavi, 
jog, nenorint prarasti nuo
stabių vaizdų, ją reikia bū* 
tinai aplankyti taip pat, 
kaip Ispaniją ir Italiją”. ,

V. Gudelis

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos pristatys dau
giau ginklų Tunisijai.

KELIONES ĮSPŪDŽIAI IŠ VILNIAUS I JALTA 
c c c

Rašo JUOZAS BALČIŪNAS, bu^ęs arge'ntinictis
Iš VILNIAUS J JALTĄ

Tarybinė santvarka užtikri
na kiekvienam piliečiui teisę į 
darbą ir poilsi. Atostogų me- 

Au darbo žmonės poilsiauja 
’puikiuose Tarybų Lietuvos ku
rortuose: Palangoje, Druski
ninkuose, Likėnuose ir kituose. 
Daugelis važiuoja Į tolimus Ta
rybų Sąjungos broliškųjų res
publikų kurortus: Krymą-Jal
tą, Kaukazą-Soči ir kitus. Vie
ni važiuoja poilsiauti, o kiti 
gydytis. Visi vyksta organi
zuotai, vadovaujami profsą
jungų.

Gyvendamas Argentinoje, ne
turėjau galimybės, poilsiauti.
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Tarybų Lietuvoje gyvenu 
dveji metai. Antras atostogas 
praleidau puikiausiai. Iš dar
bavietės gavau kelialapį į Jal
tą. Labai nudžiugau.

Iš Vilniaus eina tiesioginis 
traukinys į Simferopolį. Juo 
aš važiuoju Į tolimą Krymą. 

K Pravažiuojame Lietuvos žaliuo
jančius miškus, pievas ir lau
kus. Gražūs ir malonūs tėvy
nės gamtos vaizdai.

Pravažiuojame Baltarusiją. 
Gamtos vaizdai panašūs į Lie
tuvos. Beveik nėra tos stoties, 
miestelio ir kaimo, kurių ne
būtų pasiekusi žiauriųjų hitle
rininkų ranka. Stotys, mieste
liai ir kaimai buvo visi sude
ginti ir .sunaikinti, šandien jie 
iš naujo atstatyti. Kur pa
žvelgsi, visur matosi nauji pa
statai, nauji fabrikai, mokyk
los ir gyvenamieji namai!

Ukrainoje
įvažiuojame į Ukrainos že

mę. čia taip pat hitlerinė ka
riauna nuniokojo miestus ir 
kaimus. Geležinkelio stotys vi
sos iš naujo pastatytos. Kai
mai išaugę taip pat. Ukrainie
čių kaimai turi .savo tipišką 
statybą. Namai keturkampiai 
ir baltai nudažyti. Puikiai at
rodo.

Ukrainiečių žemė viena iš 
4lerlingiausiųjų. Matosi stam
būs kolūkiai i r tarybiniai 
ūkiai. Nauji pastatai, apšvies
ti eletkros šviesa, žemė d i Uja
ma mechanizuotai, su trakto

riais ir kombainais. šiemet 
derlius labai geras.

Po ilgos kelionės traukinys 
■sustojo ukrainiečių sostinėje 
Kijevo. Stotis — puikus pa
statas. Miestas didelis ir gra
žus. Namai daugiaaukščiai, 
moderniškos statybos stiliaus. 
Matosi daug naujų didelių fab
rikų. Priemiesčiuose gražūs 
gyvenamieji namai, paskendę 
tarp sodų.

J. Balčiūnas Livadijoje
Niekur nemačiau tokio mies

to 'su tokiais gražiais sodais, 
kaip Kijeve. Pro miestą teka 
Dniepras . Ukrainiečiai tvirti
na, kad Kijevas yra vienas 
gražiausių Tarybų Sąjungos 
miestų.

Sustojome Nikolajeve. Mies
tas naujas, daug daugiaaukš
čių namų. Matosi fabrikų ir 
įmonių, šalia miesto teka gra
ži upė Bugas. Ant Bugo, o 
taip pat įlankoje, matosi laivai 
ir sportininkai plaukioja jach
tomis ir kitokiais laivukais. 
Nikolajevo miestas iš naujo 
tapo pastatytas. Hitlerinė ka
riauna buvo ir jį sunaikinusi. 
Pastebėjau, kad Nikolajeve kli
matas žymiai šiltesnis negu 
Lietuvoje.,

Po 48 valandų kelionės, trau

kinys pasiekia Krymą. Susto
jome Simferopolio stotyje. 
Stotis puiki. Tai tipiškas to
torių architektūros pastatas. 
Miestas didelis ir puikus.

Simferopcdyje baigiama sta
tyti arti ežero ir upes Salgir 
didelė elektros stotis. Ji su
teiks daugumui Krymo kalnų 
gyventojų elektros energiją. 
Kur .statoma elektros stotis, 
pastatytas naujas puikus mies
telis.

Iš Simferopolio autobusu va
žiuojame į Krymo kalnus. 
Kalnai aukšti ir pusnuogiai. 
Galvojau, kad. pro šiuos kalnus 
pravažiuojant, nieko gero ne
matysiu. Tačiau smarkiai ap
sirikau. Vos pakilus į akinus, 
matosi gražūs namai, akmeni
niai, baltai dažyti. Jie labai 
gražiai atrodo. Asfaltuotu vin
giuotu keliu, kuris supa kali
nus ir slėnius, greitai važiuo
ja autobusas. Slėniuose mato
si tarybiniai ūkiai, kuriuose 
auginamos vynuoges ir kitokie 
vaismedžiai. Kur pažvelgsi, 
ten puikūs mūriniai namai. Jie 
dengti čerpėmis arba skarda. 
Namus supa vaismedžių sodai. 
Kuomet sustoja autobusas prie 
stočių, negalima altsigrožėti 
pasakiškai gražiomis vietovė
mis. Aukšti, medžiais apau
gę kalnai, kyla į dangų savo 
uolinėmis virsnėmis, ant kurių 
kabinasi debesys. Slėniai nu
šviesti saulės spinduliais.

Keleiviai, turistai, kurie pir
mą kartą važiuoja pro tas 
gražiausias vietoves, stebisi 
kalnų grožiu. Sustojus mašinai, 
fotografuoja gyvenvietes, kal
nus ir slėnius.

Pakelėje į autobusą įlipa ke
letas tarybinių ūkių darbinin
ku. Užmezga pokalbius. Pa
sirodo, kad tarybinių ūkių 
darbininkai gerai uždirba ir 
turtingai gyvena.

Alušta
Kalnų vingiuotu keliu va

žiuojame Juodosios jūros link. 
Štai miestelis Alušta. Autobu
sas sustoja pusei valandos po
ilsio.

Puikią -lanką iš vienos pu
sės supa aukšti kalnai, o iš 
kitos — Juodoji jūra. Mies

telyje matosi daug poilsiaujan
čių ir pravažiuojančių žmonių. 
Palei prieplauką randasi pui
kus .restoranas, čia gausu 
Įvairių krautuvių, perpildytų 
įvairios rūšies prekėmis. Ra
gaujame Krymo vyno. Kiek
vienas sveikas keleivis, nepa
ragavęs Krymo vyno, neperva
žiuoja toro Alu'fitą. (Alušta 
gausi turtingais vynuogynais 
ir vyno gamyklomis.

Alušta tipiškas totorių ir 
europiečių statybos miestelis. 
Namai dviejų, trijų aukštų, 
dauguma jų pastatyti iš šlifuo
tų akmenų. Suvargusių bakū
žių, kuriu matosi kiekviename 
k a p i t a 1 i s tiniame mieste ir 
miestelyje, čia nematyti.

Jalta
Jalta ^žinoma visame pasau

lyje kaip vienas iš žymiausių 
kurortų. Juodosios jūros pa
kraščiai, garsūs vynuogių augi
nimu ir vyno gamyba. Jalta 
kvepėjo ne vienai imperialis
tinei šaliai. Anglai buvo ją už
puolę, bet turėjo nuo rusų 
skaudaus smūgio išsinešdinti. 
Turkai mėgino ne kartą Jaltą 
pagrobti, bet ir juos panašus 
likimas ištiko. Vokiečiai mau
dėsi Jaltoje ir didžiavosi, kad 
ji priklausys visam laikui “di
džiajai Vokietijai.”

Rusų liaudis labai nuoširdi 
ir vaišinga, bet neleido ir ne
leis svetimiems plėšikams šei
mininkauti jos žemėje. Į Jal
tą šiandieną kiekvienam pado
riam žmogui atviras kelias. 
Kiekvienas gali jos gražiąja 
gamta ir Juodųjų jūrų van
deniu naudotis.

Važiuojame ■ kalnuotu vin
giuotu keliu. Nuo aukšto kal
no matosi pastatai, puiki įlan
ka. Visi,' bendrakeleiviai, va
žiuojant per Jaltą pirmą kai
tą, stebi jos grožį, namus, so
dus ir žaliuojančiais medžiais 
apsodintas , gatves. Iš tikrųjų 
tokio gražaus kurortinio mies
to dar nemačiau.

Kas nustebina kiekvieną 
naujai atvykusi, ypač tą, kuris 
gyvena kapitalistinėje šalyje, 
tai puikus organizuotumas po
ilsiautojų sutikimui.

Autobuso stotyje mus visus, 
kurie esame su kurortiniais 
kelialapiais, sutinka žmogus. 
Lengvosiomis mašinomis mus 
nuveža į sanatorijų ir poilsio 

namų kontorą. Patikrina at
verkusius. koks kokia liga ser
ga ir kuriam koks gydymas 
yra reikalingas. Išduoda tam 
tikras kurortines knygutes, 
pažymint gydytojų f,vardus, 
kurie turės išklausyti sergantį 
pilietį. Nukreipia Į sanatori
jas ir poilsio namus.

Apie Tarybų Sąjungos ne
mokamą gydymą prasiskverb
davo žinių net kapitalistinėje 
spaudoje. Bet iš tikrųjų sunku 
įsivaizduoti, kaip tarybine vy
riausybė ir partija rūpinasi : 
savo piliečių sveikata, ir ger
būviu !

Atvykusį poilsiautoją į Jal
tą, poliklinikose patikrins 
nuodugniausiai ne tik tą ligą, 
kuria skundžiasi .sergąs, bet iš
žiūri nuodugniausiai visą žmo
gų. Paskiria valandas lanky
mui gydytojų, nurodo maisto 
dietą, poilsį, vonias, jos van
denį ir panašiai. Gydymas ir 
vaistai nemokami.

' Jaltos miestas stovi ant Juo
dosios jūros kranto puikioje 
įlankoje, kurią supa aukšti 
-kalnai. Klimatas šiltas ir 
sausas. Augmenija, medžiai 
vaismedžiai ir gėlės subtropi- 
kinių šalių. Namai ir kiti pa
statai įdomūs; tokio puikausi 
statybos stiliaus niekur nema
čiau.

Caro laikais šia gražiausia 
kurortine /vietove naudojosi tik 
grafai, baronai, aukšti caro 
pareigūnai ir (stambūs 'buržu
jai, kurie turėjo nuosavas vi
las ir gražius rūmus. Susi
siekimas su Jalta buvo tik per 
Juodąją jūrą.

šiandien, prie tarybinės san
tvarkos, visi tie puikieji caro 
pareignų rūmai ir vilos tapo 
liaudies, kur kiekvienas tarybi
nis pilietis turi teisę gydytis 
ir poilsiauti. Visa eilė yra pa
statytų ir statomų naujų sana
torijų ir poilsio namų. 1913 
metais Jaltoje buvo 13 priva
čių kapitalistų viešbučių, su 
1,500 vietų. 1957 metais ra
dosi 95 sanatorijos su 23,000 
vietų.

Jaltoje yra puikūs pionierių 
rūmai ir stovyklos, į kurias 
atvyksta iš visų Tarybų Sąjun- 
ogs respublikų pionierių gru
pės poilsiauti. Kalbėjausi su 
pionieriais ir mokytojais, jų 
palydovais ir auklėtiniais. Jų 
buvo atvykusių iš įvairių res

publikų ir net iš tolimojo Si
biro.

Mieste yra puikių teatrų ir 
kinų, tūli jų vasaros kinai ir 
teatrai, atvirame ore. Muzie
jai, paminklai, kaip kad Leni
no, Gorkio, Čechovo ir kiti.

Netoli Jaltos, ant aukštos 
uolos, pastaytas paminklas žu
vusioms komjaunuoliams už 
Tarybų valdžią 1920 metais, 
kuriuos caristai nuo uolos nu
metė ant jūros pakrančio ak
menų. Tą paminklą aplanko 
delegacijos ir pavieniai asme
nys. Prie paminklo visuomet 
yra padėti bukietai gyvų ge
lių atminčiai tiems jaunuo
liams didvyriams, kurie paau
kojo savo jaunas gyvybes už 
laisve ir gerbūvį.

Vokiečių fašistų okupacijos 
metu šiuose kalnuose daugelis 
tarybinių partizanų paaukojo 
savo gyvybes už savo tėvynės 
laisvę. Gyventojai pasakoja, 
kad fricai bijodavo ir nosies 
iškišti į kalnus, nes mūsų vy
rai pasirodydavo netikėtai 
prieš juos ne tik kalnuose, bet 
ir miestuose, su kuriais vyk
dydavo ataskaitas.

Jalta turi daug Įvairių 
krautuvių, su perpildytomis jo
se prekėmis. Restoranų yra 
puikių, ypač prie jūros. “Kije
vo” restoranas — tipiškas uk- 
rainiškas.

Jalltos pliažas tęsiasi visos 
įlankos pakraščiu. Prie visos 
Juodosios jūros, kur tik yra 
tinkama vieta, yra pliažas ir 
visuomet randasi atostogau
jančių žmonių. Pliažai ne to
kie gražūs kaip mūsų Palan

Netoli Jaltos, žiūrint nuo kalno
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gos, nes čia akmenuoti, o ne 
smėlio. Visas pliažų 'sutvar
kymas yra gana puikus‘ir įdo
mus. Pliažai yra atskiri: vy
rams ir moterims. Jie yra 
specialaus personalo aptarnau
jami, su gydytojais ir kito
kiais specialiais medicinos dar
buotojais. Kiekvieną naujai 
atvykusi perspėja, kaip naudo
tis saule ir vandeniu. žmo
gui, kad negulėti ant akmenė
lių, yra specialūs guoliai. Kiek
vienas pasiima po tokią lovą 
ii’ šildosi saulėje. Medicinos 
personalas duoda paskaitas 
apie žmogaus sveikatą, kaip 
geriau naudotis pliažų ir jūros 
vandeniu.

Kuomet vasarojau Jaltoje, 
keletą dienų ilsėjosi N. S. 
Chruščiovas ir kiti vyriausybės 
ir partijos atstovai. Mačiau 
žymų JAV artistą ir kovotoją 
už taika P. Robesona, kuris il
sėjosi Jaltoje ir buvo visų va
sarotojų labai gerbiamas.

■šiame kurortiniame mieste 
matosi įvairių spalvų, kalban
čių Įvairiomis kalbomis žmo
nių. Vietiniai gyventojai ger
bia visus lygiai, dar daugiau 
tuos, kurie vartoja rusų kalbą 
silpnai, padėdami jiems viso
kiais atvejais.

Tarybinių žmonių paprastu
mas ir nuoširdumas matosi ir 
jaučiasi visur. Atostogauda
mas Jaltoje, susipažinau'su 
Įvairiais žmonėmis: darbi
ninkais, tarnautojais ir profe
sionalais. Visi paprasti, ma
lonūs ir nuoširdūs. y

Kad susipažintum plačiau su
(Tąsa 4-tam e pusi.)
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VILNIUS — Tarybų Lietuvos sostine
KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

(Tąsa)
Dėl spekuliacijos žemės sklypais gy

venamųjų namų statyba Vilniuje, kaip 
ir kituose kapitalistiniuose miestuose, 
vyko labai netvarkingai. Gyvenamieji 
kvartalai buvo užstatomi be galo glaus
tai, nors greta savininkai turėjo laisvų 
žemės sklypų. Dėl tokio glausto užsta
tymo i gyvenamuosius namus patenka 
maža saulės.

Centrinėje miesto dalyje buvo susi
koncentravusios visos to meto buitinio ir 
kultūrinio aptarnavimo įstaigos: par
duotuvės, teatrai, kinai, restoranai, vais
tinės, mokyklos. Miesto pakraščiuose 
buvo tik smuklės ir smulkios parduotu
vės. Pakraščiai žymiai blogiau užstaty
ti ir.sutvarkyti. Upė ir geležinkelis ski
ria miestą į atskirus rajonus, tačiau su
sisiekimas tarp šių rajonų blogas. Vil
niaus apylinkės labai gražios, jose ne
maža miškų, tačiau pačiame mieste so
dų ir medžiais apsodintų aikštelių maža.

Ypatingai buvo apleistas miesto ūkis. 
1940 metais tik 4 procentai visų gatvių 
ploto buvo grįsti klinkeriu, betoninėmis, 
akmeninėmis plytelėmis arba asfaltu, 36 
procentai — akmenimis, o 60 procentų 
visiškai negrįsti. Miesto pastatai daugu
moje — mediniai; iš bendro namų skai
čiaus tik 20 procentų buvo mūriniai, 20 
procentų — mišrios konstrukcijos ir 60 
procentų — mediniai. Dauguma namų 
buvo vieno aukšto, elektra įvesta tik į 
du trečdalius namų. Prie miesto van
dentiekio ir kanalizacijos tinklo tebuvo 
prijungta mažiau kaip trečdalis namų, 
jkanalizacijos sistema įrengta taip, kad 
•visi miesto nešvarumai nuteka į Neries 
upę. '

Kai kuriuos šių trūkumų mėginta ša
linti ir kapitalistiniais laikais, betgi net 
ir menkiausi mėginimai susidurdavo su 
sunkiai nugalimomis kliūtimis, susiju
siomis su privačios žemės nuosavybės tei
sėmis. Pavyzdžiui, buržuazinės Lenkijos 
okupuotame Vilniuje ištisus penkerius 
metus buvo ruošiamas miesto rekon
strukcijos projektas, tačiau nepavyko 
įvykdyti nė vienos rekonstruavimo prie
monės.

1940 metais nuvertus buržuazijos 
viešpatavimą ir atkūrus Tarybų valdžią 
Lietuvoje, atsivėrė plačios galimybės Vil
niaus miestui pertvarkyti.

1941 metų pradžioje buvo pradėtas 
ruoti generalinis miesto pertvarkymo 
planas. Tačiau šį darbą nutraukė hit
lerinių fašistų įsiveržimas į mūsų Tėvy
nę.

1945 metais, partijai ir vyriausybei 
rūpinantis, buvo sudaryta speciali komi
sija, į kurią įėjo žymiausi tarybinės 
miestų statybos specialistai. Detaliai iš
nagrinėjusi Vilniaus padėtį, komisija 
pasiūlė pagrindinius Vilniaus miesto 
planavimo ir užstatymo projekto met
menis. Ji taip pat nurodė, ko stinga 
miestui ir nuo ko pirmiausia reikia pra
dėti darbą.

Siekiant, kad atstatytas Vilnius taptų 
stambiu tarybiniu miestu, respublikos 
pramonės, administracijos ii- kultūros 
centru, visų pirma reikėjo sukurti šiuo
laikine pramonę, rekonstruoti svarbiau
sias gatves, jas prapleČiant, atitinkamai 
architektūriniu atžvilgiu apipavidali
nant ir sudarant transporto magistralių 
sistemą. Pramonės rajonus reikėjo su
jungti patogiu transportu su gyvena
maisiais rajonais. Pramonės įmonių pa
dėtis, jų įrengimas ir sutvarkymas turė
jo atitikti šiuolaikinius techninius ir sa
nitarinius reikalavimus. Bendrąjį mies
to sutvarkymą reikėjo žymiai pagerinti.

Lietuvos TSR vyriausybė sutiko su 
komisijos pasiūlytomis priemonėmis, jos 
buvo įsiimtos kaip Vilniaus miesto pla
navimo ir užstatymo projekto pagrindas.

TSRS Ministrų Tarybos 1948 metų 
kovo 20 dienos nutarimu “Dėl priemo
nių atstatant Lietuvos TSR sostinę Vil
nių” buvo numatyta pastatyti naujas 
pramonės įmones, sukurti naujas ir su
stiprinti senąsias statybines organizaci
jas, išskirti mechanizmų ir medžiagų. 
Buvo sudaryta plati statybos darbų pro
grama.

Vilniaus gyventojai sutiko šį istorinį 
nutarimą su dideliu džiaugsmu ir paki
limu. Kiekvienas sostinės gyventojas, be 
savo pagrindinio darbo, stengėsi įsijung
ti į miesto atstatymo ir sutvarkymo dar- 
buš. Laisvu nuo darbo metu gyventojai 
valė griuvėsius, tvarkė gatves, sodino 
medžius. Lenktyniavo rajonas su rajo- 

* nur kolektyvas su kolektyvu — sostinės

gyventojai siekė padėti kuo greičiau už
gydyti pri-eš padarytas Vilniaus miestui 
žaizdas.

Visų pirma buvo atstatomos svarbiau
sios gatvės, aikštės ir Neries krantinės. 
Kiekvienam rajonui ir didesniam kolek
tyvui buvo iškelti aiškūs statybos užda
viniai. Pavyzdžiui, Tarybij rajonui ir 
didžiuliam geležinkelininkų kolektyvui 
teko rekonstruoti miesto “vestibiulį” — 
geležinkelio stoties aikštę. Stoties aikš
tėje buvo pastatytas didžiulis pano, ku
riame buvo matyti, kaip atrodys aikštė 
po rekonstrukcijos. Panašiai dirbta ir 
kituose miesto rajonuose.

Darbo žmonės, savo noru padėdami 
tvarkyti miestą, atidirbo daugiau kaip 6 
milijonus darbo valandų. Iš miesto griu
vėsių buvo išvežta apie 292 tūkstančius 
kubinių metrų statybos laužo, įvykdyta 
apie 708 tūkstančius kubinių metrų že
mės darbu, išimta iš sugriautu sienų ir 
atiduota statyboms daugiau negu 8 mili
jonai plytų. Miesto darbo žmonių jėgo
mis sutvarkyta 180 aikštelių ir 19 naujų 
sodų bei skverų.

Miesto atstatymo ir išvystymo uždavi
niai reikalavo sukurti visų pirma atitin
kamas statybos organizacijas, aprūpinti 
jas mechanizmais ir transportu. Reika
lingos buvo įmonės, gaminančios statybi
nes medžiagas. Tokių įmonių Vilniuje 
arba arti Vilniaus nebuvo, jas reikėjo 
pastatyti.

Prieš karą Vilniuje buvo penkios ply
tinės, dvi jų sugriovė hitleriniai okupan
tai; kitos trys, labai primityvios, gami
no mažai produkcijos, o ir jos kokybė bu
vo menka. Panašioje padėtyje buvo ir 
kalkinės. Kalkės degtos lauko krosnyse. 
Neatidėliojant reikėjo išplėsti plytinių 
ir kitų statybinių medžiagų įmonių dar
bą, reorganizuojant senąsias ir pasta
tant visai naujas įmones.

1948 metais įsteigtas Vilniaus staty
bos trestas ir sustiprintos kitos miesto 
statybinės organizacijos; jos aprūpintos 
reikiamais mechanizmais. . Nuolat buvo 
gerinamas statybinių organizacijų dar
bas, didėjo statybos tempai. Statybinin
kų jėgos vis labiaif telkėsi dideliuose ob
jektuose, darbuose buvo panaudojamas 
įžymiųjų Maskvos ir kitų miestų meistrų 
patyrimas, įdiegiami priešakiniai staty
bos metodai.

Prie stambiųjų statybinių organizaci
jų buvo įsteigti gamybos kombinatai, 
kuriuose buvo gaminami medžio gami
niai, konstrukcinės ir architektūrinės 
statybų detalės. Pradėjo veikti betoni
nių dirbinių ir skiedinių gamykla, me
džio apdirbimo kombinatas, sanitarinių- 
techninių darbų mechaninės dirbtuvės 
vidaus vandentiekio ir kanalizacijos 
mazgams gaminti ir eilė kitų pagalbinių 
įmonių.

Vilniuje statyba anksčiau niekuomet 
nebuvo vykdoma žiemą—ji būdavo sezo
ninė. Stambieji darbai keliems mėne
siams būdavo nutraukiami, o darbinin
kai likdavo be darbo. Sezoniškumas 
kenkė ir statyboms, ir statybininkų pro
fesijai. Dabar ši kliūtis pašalinta. Žie
mos metu vienose statybose mūrijamos ir 
tinkuojamos sienos, kitose vyksta mon
tavimo ir apdailos darbai pastato viduje.

Pokariniais metais daug padaryta re
konstruojant senąsias ir sukuriant nau
jas statybinių medžiagų gamyklas.

Sostinės statybos gavo iš naujų res
publikos gamyklų cementą, kalkes, ale
bastrą, įvairių rūšių plytas, keraminius 
blokus, čerpes. Statybose plačiai buvo 
panaudojami keraminiai blokai ir porin- 
gos-skylėtosios plytos. Šios naujos sta
tybinės medžiagos leido statybininkams 
sutaupyti nemaža metalo, medžio ir pa
lengvino pačius pastatus.

Netoli Vilniaus pastatyta Dvarčionių 
plytinė. ' 1954 metais pradėjo veikti 
stambiausia respublikoje ir Pabaltijyje 
silikatinių plytų gamykla. Kasmet ji 
išleidžia apie 60 milijonų plytų, taip rei
kalingų sostinės statyboms. Be to, ši 
gamykla netrukus ims gaminti stam
bius sienų blokus iš silikatinės masės ir 
putų betono. 1955 metais pastatyta 
stambi gelžbetoninių konstrukcijų ir 
dirbinių gamykla. Taip pat baigiama 
statyti gelžbetoninių paklotų ir perden
gimų gamykla.

“Krosnies” plytinė gamina keramines 
architektūrines detales ir šviesias sienų 
apdailos plyteles. Tokiomis plytelėmis 
pirmieji pastatai Vilniuje buvo apdengti 
1955 metais.

(Bus daugiau)
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(Tąsa iš 3-čio pusi.)
Jafltos apylinkėmis, keletą die
nų darėme ekskursijas pėsčio
mis, lipome į kalnus, kurie 
supa visą Jaltą. Vieni iš 
kalnų apaugę nedideliais krū
mokšniais, kiti nuoga uola. 
Kai kuriose kalnų pašlaitėse 
yra vynuogių ir tabako laukai, 
kurie taip gražįąi atrodo, lyg 
koksai botanikos sodas.

Kalbėjomės ’su vynuogių ir 
tabako augintojais. Visi di
džiuojasi savo laukų gražio- 

jmis vynuogėmis ir tabaku.
Pas tarybinius žmones nėra 

to nepasitikėjimo svetimu 
žmogumi. Kiekvieną sutinka, 
vaišina, lyg kad būtum jų se
nas pažįstamas. Dalinasi įspū
džiais, kultūra, statyba, labai 
neapkenčia karo kurstytojų.

Livadija
Netoli Jaltos randasi Livar 

dija. Tai vietovė, kurioje vy
ko trijų didžiųjų — Stalino, 
Roosevelto ir Churchillo—Jal
tos konferencija.
garsinta vietove galima susi
siekti iš Jaltos per Juodąją 
jūrą “kateriais,” sausuma — 
mašinomis.

Iš Jaltos puikiu “kateriu” 
nuvykome į Livadija. Kalno 

! pašlaitėje, medžiais apaugusio
je, stovi didelis baltas pastatas. 
Tai buvusio caro Nikolajaus 
mėgstama kurortinė vietove.

Pastatas puikus ir didelis, 
trijų aukštų, šis pastatas ta
po pastatytas per 17 mėnesių, 
1910 metais. Kuomet vyko 
statyba, tai dirbo dieną fr 
naktį darbininkai visus 17 mė
nesių. Prie pirmųjų įžangos 
durų ant penkių 'kolonų išra
šytos raidės caro vaiku vardu. 
Vidujiniai du kiemai, pilni 
gražių gėlių. Palatas turi 
daugelį kambarių ir salių.

Prie pirmųjų įžangos durų 
salėje stovi marmurinė kėdė, 
ant kurios caras iš pasivaikš
čiojimo po parką mėgdavo 
pailsėti ir grožėtis parku, kal
nais ir jūra. Ant buvusio1 ca
ro kėdės sėdi katė su trimis 

| kačiukais, čia žmonės juokėsi, 
glostė katę ir . kačiukus. Kate 
ramiai sėdėjo ir nepasitenki
nusiai žiūrėjo į tuos, kurie jai 
drumsčia ramybę. Daug buvo 
juoko ir komentarų apie carą 
ir katę įsu kačiukais.

Salė, kurioje vyko Jaltos 
konferencija, šiandien įrengta 
sanatorijos valgykla. Apžiūrė
jome valgyklą ir kambarius, 
kuriuose poilsiauja, gydosi 
darbininkai, kolūkiečiai ir tar
nautojai.

Iš vienos pusės didžiulį Li- 
vadijos įkaltąjį pastatą supa 
kalnai su puikių parku, ku
riame randasi įvairių subtro
pinių medžių ir gėlių. Iš ki
tos pusės matosi mėlynas Juo
dosios jūros vanduo, kur taip 
pat yra maža prieplauka.

Prie buvusio caro rūmų ran
dasi dar penki dideli namai, 
trijų aukštų kiekvienas. Juo
se gyveno caro pareignai ir 
svečiai. Randasi dar keletas 
pastatų, kuriuose gyveno caro 
varnai ir sargybiniai.

Už buvusio caro parko šian
dien įsikūręs naujas ir puikus 
miestelis, labai įdomus. Jame 
yra puikus restoranas, krautu
vė ir visi kiti reikalingi mo
derniškam miestui, patogumai.

, Keletas iš mūsų ekskursantų 
sutarėme eiti pėsčiomis 5 kilo
metrus į Jaltą, nes norėjome 
nuodugniai susipažinti su Liva- 
dijos apylinkėmis. Ne tik apie 
rūmus visur asfaltuoti keliai, 
bet ir už jo ribų eina panašūs 
keliai — vieni link kalnų, kiti 
link jūros. Jie veda į sana
torijas ir poilsio namus. Visur 
žaliuojanti subtropinė, augme
nija, medžiai. •

Mischeor
Ne vien tik J all ta graži, bet 

ir visi Juodosios jūros pakraš
čių miestai ir miesteliai. Va
žiuojame kateriu link Mische
oro kurortinės vietovės. Pake
lyje matosi aukšti kalnai, ku
rių pašlaitėse išsidėstę matosi 
puikūs namai iri vynuogių lau
kai. Įdomūs tie turkiško sti
liaus statybos pastatai. Tai

buvusių musulmanų šeichų rū
mai. Yra ir dabartinės me- 
derniškos statybos didžiulės 
sanatorijos.

Sustojome mažoje Mischeoro 
prieplaukoje, čia maudosi šim
tai turistų. Pliaže, vandenyje 
pastatytas akmeninis pamink
las, vaizduojantis motiną su 
vaiku — “Rusalka.”

Kiekvienas naujai atvykęs 
skuba pažiūrėti “Rusaikos” ir 
“Ali Baba” paminklų. “Ali 
B a b a ’ ’ ’ ’ paminklas iškaltas 
uoloje prie jūros ir vaizduoja 
jauną/ mergaitę, su moliniu in
du imančią vandenį iš kalno 
šaltinio. Virš mergaitės ant 
uolos viršaus, virš jos galvos, 
totoris su tipiška barzdele, ty
kojantis pagrobti mergaitę.

Važiuojant link Mischeoro, 
iš tolo matosi ant nuogos uo
los didelis pastatas, pavadin
tas “Lastiški Gnizdo” (Kregž
džių lizdas). Apie šį įdomų

Klimo filmai rodomi 
Mass, valstijoje

Jurgio Klimo maršrutas su 
filmais “Katriutės Gintarai” ir 
“Chicagos Moterų Choras,” ku
rį ruošia LDS VII-a Apskritis 
po M a s s a c h u setts valstiją, 
vyksta sekamai:

So. Bostone gruodžio 5 d., 
318 Broadway, 6:30 vai. vak.

Montelloje gruodžio 6 d., 669 
No. Main St., Liet. Tautiško 
Namo salėje, 6:30. vai. vak.

Stoughtone ir Norwoode pa
rengimų nelbus. Norintieji fil
mus matyti prašomi vykti į 
So. Bostoną ir Montellą.

G eo. Skintai tis

pastatei yra taipgi sukurta le
genda. — “Rusijos imperato-, 
rius, jodinėdamas su ,savo pa
lydovais, papstebėjo aukštą, 
nuogą uolą prie Juodosios jū
ros kranto. Caras, sustojęs 
grožėjasi ta uola ir prabyla:
Tai būtų įdomu, kad ant šios 
uolos pastačius “lizdą.”

Vienas iš generolų, norėda
mas patenkinti carą, kuo grei
čiausiai pradėjo statyti tvirto
vę — rūmus. Po kurio laiko, 
kuomet rūmai tapo pastatyti, 
jodinėdamas su tuo pačiu ge
nerolu, caras pastebėjo ant 
uolos puikius rūmus. “Kokiam 
kva i 1 i u i įėjo į gal va pastatyti 
šį pastatą!”

Gurzuf
Tęsdami ekskursinę kelionę ’ 

palei Jaltos apylinkės kurorti- 
nes tvirtoves, važiuojame kate
riu link kurortinio miesto 
Gurzuf. Pakelėje) matosi dau
gelis pliažų palei kalnus. Ne- 
kurie kalnai aukšti, prie pat 
jūros adkštos uolos, lyg nu- 

' kirstos, be jokių pliažų.
Privažiuojame tarp kalnų 

gražią įlanką. Stovi dvi uo
los, lyg Gilbraltaro sąsiauris— 
“Kolonas de Erkulis,” kaip ka
daise pavadino graikai kėliau-' 
ninkai. Čia gražioje įlankoje 

. puikus ir didelis pliažas, kuria
me maudosi šimtai poilsiauto
jų.

Lipame akmeniniais laiptais 
į miestą. Siauromis ir vingiuo
tomis gatvelėmis. Tai buvęs 
totorių senamiestis, toks tipiš
kas ir įdomus, lyg legendinė 
“Tūkstantis ir viena naktis.” 
•Visur labai švaru, kaip kad 
ir kituose Tarybų Sąjungos 
kurortinėse vietovėse. Gatvės 
asfaltuotos, puikūs sodai su 
įvairia subtropine augmenija.

Čia papročiai ir kultūra 
prie tarybinės santvarkos — 
jau nebe legendinių totorių 
palikti. Tik nekurie namai, 
gatvelės, kaip istorinis pamink
las, suįdomina kiekvieną nau
jai atvykusį turistą.

Ant kalno tęsiasi šioks toks 
lygumos plotas. Pastatyta ir 
statoma daugelis namų. Didelė 
ir puiki poliklinika; niekas net 
svajoti negalėjo, kad kalnų 
vynuogių ir tabako augintojai 
galėtų medicina naudotis, čia , 
randasi didelė ir puiki elektros Į 
stotis, kuri duoda energiją 
miestui ir apylinkei.

Leidžiamės nuo miesto į pa
kalnę. Pastebime du puikus 
rūmus, su aplinkui supančiais 
gražiais sodais. Tai sanatori
jos kuriose poilsiauja tarybinė 
liaudis, ir net stebėtina, kad 
tokioje nuošalioje vietoje ga
lėtų rastis tokios puikios sa
natorijos.

Pavaikščioję keletą valandų 
po gražias kalnuotojo Gurzufo 
apyllinkes, grožėjomės kuror
tinėmis vietovėmis, santari jo
mis ir tais pasakiškais gražiais 
gamtos vaizdais.

Jalta ir visos Krymo vieto
vės man paliko didelį įspūdį., 
Tai tik Tarylbų Sąjungos darbo 
žmogus gali taip laisvai gy
venti ir naudotis jos plačiosios 
šalies kurortais, sanatorijomis, 
poliklinikomis ir visais kitais 
patogumais.

Vilnius, 1958 m. spalio 30 d.

Ottawa. — Kanadoje bi
josi infliacijos.

ALASKOJE PILNAI 
LAIMĖJO DEMOKRATAI

Juneau. — Alaskoje įvy^ 
ko kongresmano, senatorių 
ir gubernatoriaus rinkimai. 
Juos laimėjo Demokratų 
partijos kandidatai. Todėl 
dabar Jungtinių Valstijų 
Kongrese demokratai turės 
64 senatorius prieš respubli
konų 34, o Atstovų bute 
283 narius prieš 153 respub
likonus.

Pekinas. — Kinijoje vis- 
daugiau ir daugiau moterys 
užima vyrų vietų darbe.

Buenos Aires. — Gink
luoti plėšikai pačiupo $196,- 
000 iš Syrian - Lebanese 
banko.

Dabartinės Lietuvių kalbos

ŽODYNAS

lūtouiuuįflį

Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

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

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

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

Dr. Jono Kaškiaučiaus
Kūriniai Dar Gaunami Laisvės Knygyne

Prošvaistės
Šioje knygoje yra paduoti žymiausi bruožai iš 
Dr. Kaškiaučiaus gyvenimo. Šioje knygoje yra 
rinkinys jo gražiausių eilių. Mes negalime api
būdinti 
dinimo 
ateitį.

jo poezijos reikšmę, to gilaus sielos jau- 
ir kėlimo ūpo kovojimui už skaistesnę 
Tik patys skaitydami ją suprasite jos

Knyga iš 256 puslapių, Kaina Tik $1.00

Kitos Dr. Kaškiaučiaus svarbios knygos dar 
gaunamos Laisvės knygyne yra sekamos:

Sveikatos Šaltini
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nuro
dymai kaip gelbėtis pasireiškus kokioms papra
stoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų pra- 
šalinimui.

Puslapių 353, Kaina $2.50

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, 
staigiai viduriais apsirgus nesant galimybės 
greit gauti daktaro pagalbos. Paduoda daug 
receptų. Ši knyga yra labai reikalinga kiek
vienuose namuose.

Puslapių 128, Kaina $1.00

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, 
kuomi maitintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą 
amžių. Įsigykite ją tuojau.

Puslapių 62, kaina 50c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdo
miais paveikslais. Labai įdomus pasiskaitymas.

Puslapių 240, Kaina $1.50

Pagerbkime ilgametį rašytoją skaitydami jo 
raštus, pasinaudokime patys jo raštais apšvie- 
tos ir sveikatos atžvilgiais. Užsakymus prašo
me siusti:

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



LAISVES VAJUS S-“
(Tąsa iš Lmo pusi.)

(vieną naują prenum.); Senas Jonas, harrisonietis; A. 
Matulis, Jersey City, N. J.; K. Čiurlis, Elizabeth, N. J., 
jie prisiuntė atnaujinimų.

Sekantieji vajininkai pakilo punktais su atnaujini
mais: Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.; K. Kasulis, 
Worcester, Mass.: V. Kralik’auskas, Lawrence, Mass.; 
J. Stanley, Rochester, N. Y.; P. Bechis, Great Neck, N. 
Y.; M. Uždavinis, Norwood, Mass.; H.Thomas, Hingham, 
Mass.; Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio, ir A. P. Dambraus
kas, Haverhill, Mass.

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1959 METAMS 
AUKŲ GAUTA SEKAMAI:

K. K., Brooklyn. New York ...................... $50.00
J. ir E. Kasmočiai, Brooklyn, N. Y........................30.00
B. ir W. Keršulių draugai iš Michigan valstijos 25.00 
S. J., Worcester, Massachusetts ...................... 11.00
Wm. Jokubonis, Waterbury, Conn....................... 11.00
John Gerdis, Berlin, Conn............................. 11.00
V. Bizulis, Philadelphia, Pa. ...................... 6.00
Senas Mainerys, Waterbury, Conn.......................  6.00
S. T., Waterbury, Connecticut ...................... 6.00
A. A. Chesire, Connecticut ....................... 6.00
Joe Staniulis, Torrington, Conn........................... 6.00
K. Pociūnas, Elizabeth, New Jersey .................... 6.00
J. Viskočka, Trenton, New Jersey ...................... 5.00
Elsie Zalesky, Brockton, Mass........................... 5.00
P. Babarskas, Hollis, Long Island ...................... 5.00
K. Yenkelun, Waterbury, Connecticut ............... 5.00
Ig. Kartonas, Scarsdale, New York .................... 5.00
A. ir S. Matuliai, Jersey City, N. J..........................5.00
A. Norkienė, Detroit, Michigan ...................... 3.00
J. Gabriūnas, Dorchester, Mass........................... 3.00
Har risotto Senukė ............................................ 3.00
Frances Piktinas, Connerton, Pa........................... 2.00
J. Vaičekauskas., Binghamton, N. Y...................... 2.00
V. Misevičius, Norwood, Mass........................ 2.00
F. Zavis, Bethlehem, Pa.

(simpatija F. Urbos šeimai) ........................ 2.00
Waterburiete ..................................................... 2.00
J. Sabenskis, Elizabeth, New Jersey .................. 2.00

Po $1: J. Rušinskas, Jackson, Heights, N. Y; M. Bi- 
ganskienč ir A. Vinickas, Great Neck, N. Y.; W. Rač
kauskas, Ward Hill, Mass.; F. Kurkulis ir G. Mockevi
čius, Rochester, N. Y.; Anna Cibulskis, Maspeth, N. Y.; 
A. Klimas, Brockton, Mass.; M. Grigas, J. Lavas, J. Ne
vi rauskas, Stoughton, Mass.; R. Tamulevičius, M. Buchy, 
A. Kuzmickas, Worcester, Mass.; J. Narvish ir M. Pet
rauskas, Shrewsbury, Mass.; Ig. Bechis, Elizabeth, N. 
J.; Stasys Milecka ir Juozas Rudis, Methuen, Mass; Juo
zas Borish, Danvers, Mass.; Jonas Kodis, Kazys Kizulis, 
Mary Patrick, V. Kralikauskas, Lawrence, Mass*; 
Yankee Maid, Brooklyn, N. Y.; M. Janulevičienė, Mas
peth, N. Y.; V. Mišeikis, So. Boston, Mass.; Ch. Žukaus

kas, Westwood, Mass.; F. Preibis, Walpole, Mass.; P. 
Kuru lis ir A. Zaruba, Norwood, Mass.; M. D., Crown 
Pt., N. Y.; S. Seronas, Lynn., Mass.; A. Kuproms, 
Somerdale, N. J.; Laisvės Skaitytojas, Haverhill, Mass.; 
V. Adomaitis, Waterbury, Conn.; W. Kelmei, A. Marsh
all, J. Matusevičius, F. Kemežis, Torrington, Conn.; F. 
Jasmontas ir Senas Jonas, Harrison, N. J.; Nellie Rakic- 
kas, Kearny, N. J.; F. Shimkus, Arlington, N. J.; A. Vil
nius, New York City; B. Barakauskas, W. Svetlikas, 
S. Liutkus, Elizabeth, N. J.; K. Zutkus, Hillside, N. J.; 
A. Kaziukaitis, Kearny, N. J.

Draugai A. ir J. K. Na
valinskai, norėdami išreikš
ti širdingą dėkui draugėms, 
kurios bent kiek pasidarba
vo surengimui drg. J. K. 
Navalinskienės gimtadienio 
atžymėjimo, surengė parę. 
Lapkričio 22 dieną atsibuvo 
ta draugėms padėkos suei
ga dd. Navalinskų gražia
me name.

Sueiga bu v o m a 1 o n i, 
linksma ir draugiška. Daly
vavo tos gerosios moterys, 
kurios visuomet nuoširdžiai 
ir gražiai darbuojasi bile 
kokiam mūsų organizacijų 
parengimui. Vėliau pribuvo 
ir A. Klimas.

Draugai Navalinskai bu
vo per pilnai prisirengę 
įvairiais, skaniais valgiais 
ir gėrimais pavaišinti mus. 
(Kiek teko patirti, tai P. Ja- 
silionienė pagelbėjo valgius 
pagaminti.) Laike vakarie
nės ėjo abelnas pasikalbėji
mas. Dainų, juokų irgi bu
vo pilnai.

Pasivalgius, pasilinksmi
nus, O. Wellus priminė, kad 
taip sausai negalima pra
leisti tokį puikų vakarą; 
kad reikia daryti ką nors, 
prisidėti prie padengimo lė
šų. Viktorija Žmitraitė-Mil- 
ler pritarė tai minčiai. O 
dd. Navalinskai pareiškė, 
kad reikėtų pasveikinti drg. 
L. Prūseiką su žieminio se
zono šventėmis ir palinkėti 
jam geros sveikatos ir daug 
energijos darbuotis. Visos 
dalyvės tai minčiai pritarė 
ir sudėta $30. Tai taip šis 
linksmas vakaras malonioje 
sueigoje ir užsibaigė.

Tariu dd. Navalinskams 
širdingą ačiū už tokias gra
žias vaišes ir visoms daly
vėms už tokią gražią d, L. 
Prūseikai dovaną! Pinigai 
pasiųsti drg. L. Prūseikos 
vardu.
Dovanai sudaryti prisidėjo

Brockton. Mass.*
SVARBUS PARENGIMAS

šeštadieni, gruodžio 6 d., 
6:30 vai. vakare, Lietuvių 
T antiško Namo (svetainėje, 
669 N. Main St., bus rodomi 
filmai. Rodys Geo. Klimas, iš 
New Yorko. Tai bus labai 
gražūs filmai.

šiame parengime seni “Lais
vės” skaitytojai, kurių prenu
meratos pasibaigė, prašomi at
sinaujinti p r e n u m eratas ir 
nauji užsirašyti.

1

šis parengimas ruošiamas 
sukėlimui finansų į “Laisvės” 
fondą. Taigi, jis bus gražus 4r 
svarbus. Prašome visas ir1 vi
sus skaitlingai atsilankyti.

Geo. Shimaitis

Miami, Fla.

Gražus skaičius rėmėjų, kurie prisiuntė laikraščiui 
dovanų, kad sukelti $5,000 biudžetą 1959 m. Yra dar 
daugelis, kurie neprisidėjo prie biudžeto. Laukiame jų 
malonės. Kaip žinote, šitas yra paskutinis vajaus mėnuo, 
tad reikia pasistengti vajų užbaigti garbingai.

Ačiuojame valininkams už pasidarbavimą ir priete- 
liams už paramą.

Nepamirškite, ateina šventės, užrašykite laikraštį 
Laisvę kaipo dovaną.

Laisvės Administracija

A. i r J. K. Navalinskai $5.
Po $2: O. Wellus, V. Zmit- 

raitė-Miller, E. Cekanaus- 
kienė, O. Globičienė, U. Ši- 
moliūnienė, V. Kapicauskie- 
nė, A. Žemaitienė, P. Jasi- 
lionienė, K. Juozapaitienė.

Po $1: A. Klimas, Drau
gė, M. Sadauskienė, O. Ki- 
reilienė, N. Strolienė, Drau
gė, L. Mainionienė.

Anna Wellus

Prisiminus mylimą gyvenimo draugę ir motiną—

AGOTA KEINIENĘ
Laikas bėga visu smarkumu, gydant gyvenimo 

žaizdas, bet nekuria* gyvenimo padarytas žaizdas sun
ku užgydyti, štai jau prabėgo 10 metu nuo to laiko, 
kai mylima gyvenimo draugė ir motina išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo, GRUODŽIO 6 D., 1918 m., palikdama 
liūdesyje savo šeimą ir draugus.

Pittsburgh, Pa.
Lapčričio 21 cl. staigiai mirė 

Vincas Šlancauska's, gyvenęs 
416 Zara St. Jis nuėjo i 
barzdaskutyklą ir apalpo nuo 
širdies smūgio. Velionis buvo 
gero būdo žmogus. Jis .mylėjo 
skaityti darbininkišką spaudą, 
reikalui esant paremdavo dar
bininkišką judėjimą aukomis. 
Jis daug prisidėjo su darbu 
prie Lietuvių Tautiškų kapi
nių.

Velionis sulaukė senatvės, 
jau buvo 81 metų. Iš Lietuvos 
buvo vilniškis; užaugino tris 
sūnus ių dukrą. Paliko nuliū
dime 5 anūkai ir 10 proanūkių. 
Palaidotas religiniai Lietuvių 
Tautiškose kapinėse, lapkričio 
25 d. Pašarvotas buvo F. 
Winslavo koplyčioje. Reiškiu 
užuojautą velionio sūnums ir 
anūkams, o Vincui ramiai il
sėtis ’ S. Orda

Ką reiškia žodis “šepše”
Tankiai susirašinėjame 

su giminėmis iš Lietuvos, 
nes laiškai pareina oro paš
tu per 10 dienų.

Vienas giminaitis, (vardo 
neminėsiu) prisiuntė laišką 
su dviemis fotografijomis1— 
ant vienos jis pats su žmo
na, o ant antros jo vienin
telė 17 metų dukra, kuri 
šauniai atrodo su marga 
suknele, kaip tikra ameri
koniška panelė!

Antras giminaitis, kuris 
turi vienintelį sūnų, 16 me
tų, parašė man platų laiš
ką, Ir jis man parašė, kad 
tas pirmasis mano giminai
tis turi vieną dukrą, o ir ta 
pati yra šepše.

Ką reiškia žodis “šepšė” 
aš jokiu būdu suprasti ne
galėjau. Pagal mano su
pratimą, atrodė pažeminan
tis, paniekinantis, pajuo
kiantis žodis.

Aš ir vėl pasižiūriu į tos 
panelės fotografiją, ir vis 
tiek ji man atrodo šauni, 
kaip kokia pasakiška kara
laitė.

Tai vėl rašau aš jam at
sakymą ir klausiu jo, kaip 
jis jaustųsi, jeigu aš jo sū
nų pavadinčiau “šepšiu”, 
kuris atsisakė eiti į mokyk
lą ir nenori mokytis nei ko
kio amato, nes tai jūs man 
rašėte? Ir paklausiau:

Ir ką tas žodis “šepšė” 
reiškia? Nepraėjo nei mė- 
nesis laiko, kaip gaunu nuo 
jo laišką, kuriame šitaip 
rašo:

Tėvai gražūs ir protingi 
žmonės, o jų duktė tai ne
nusisekus visai į tėvus. Vie
na, ji “švebeldė”, ir taip 
per daug juokiasi. Ne tik 
mums, bet visiems taip at
rodo. Tai mes ją žydiškai 
pavadinom avele. Mes kaip 
savam artimam giminei 
taip ir parašėm. Daugiau 
taip nepasikartos.

Na, tai dabar jau atsime
nu, ’ kaip žydai Lietuvoj 
pirkdavo nuo mano tėvo 
jaunikles aveles. Jie savo 
tarpe šnekėdavo apie “šep- 
šelę”.

Kad ta mano giminaitė 
yra kiek švebeldė, rodos,

Philadelphia, Pa.
MATĖME KLAIPĖDĄ

Lapkričio 29 cl. vakare, Lie
tuvių Republikonų Klu'bo sve
tainėje, LLD 10 kuopa buvo 
surengus parengimą. Buvo 
rodomas filmas iš Lietuvos 
“Kol nevėlu,” tai filmas apie 
Klaipėdos žvejus ir jų gyve
nimą. Filmas komiškas, ir 
publika turėjo juoko.

Filmo aparato tvarkytojas 
buvo jaunas lietuvis Benedik
tas Banis iš Merchantville. 
N. J. Filmas užėmė apie va
landą ir pusę, bet kai kurie 
skundėsi, kad jis dar per 
trumpas.

Patartina šį filmą parodyti 
ir kitose lietuvių kolonijose. 
Paveikslai buvo aiškūs, bet 
garsai prasti, .tačiau, tai ne 
filmo yra kalte.

Man, nuėjus į filmų rodymo 
aparatų išranda vo j imo įstai
gą sakė, kad kada į prožekto
rių įdeda 16 milimetrų su an
glišku kalbos tekstu, tai kal
ba būna aiški—normali; bet 
kada įdeda su kitokių kalbų 
tekstu, tai. žodžiai būna ne
aiškūs, nesuprantami ir girdisi 
burbėjimas.

Jie sakė, kad turi mechani
ką, kuris gali pataisyti. Bet 
čia susiduriama su problema, 
nes mechanikas nemoka lietu
vių kalbos, tai jis negali ir 
pataisyti. Gal čia yra jų tie
sa, nes ta įstaiga išnuomoja 
įvairius filmų aparatus ir turi 
patyrimo.

Cleveland, Ohio
Iš LM Klubo

Lapkričio 20 d. įvyko C. 
L. M. Klubo susirinkimas. 
Narių ir večių atsilankė 
gražus būrelis.

Raportavo, kad sunkiai 
serga Anna Šule, d. A. Bui- 
vidienės dukrelė. Skaudžiai 
susižeidė petį ir kaklinį 
kaulą. Taipgi ligonių lanky
mo komisija pranešė, kad 
sunkiai serga d. Kirdeikie- 
nė.

Sekantis klubo susirinki
mas įvyks gruodžio 18 d. 
Būkite visos 10 vai., nes tai 

I bus metinis susirinkimas ir 
kalėdų pietūs. Taipgi bus 
apsikeista ir dovanėlėmis, 
kaip ir kitais metais būda
vo.

Nors šį kartą gimtadie
nių nebuvo, bet šeimininkės 
pagamino skanius pietus. 

. Kelios draugės dovanojo 
j valgio. Ačių joms!

Viena draugė prašė klu
bo sutikimo surengti vienos 
draugės 10 metų mirimo 
paminėjimui paren girną, 
nuo kurio pelnas būtų skir-, 
tas spaudai. Bet klubo na-j 
rėš po apkalbėjimo nutarei 
neduoti klubo vardo. Šis pa
rengimas finansiniai būtų

nelietęs klubo, jeigu būtų 
nuostoliai, tai rengėja pati 
būtų padengusi...

Velionė buvo veikli klubo 
narė, buvo pirmininkė, per 
ilgus metus rimtai ir gra
žiai atliko savo pareigas, 
priklausė prie LDS 55 kp. ir 
LLD 22 kuopos, išauklėjo 
dukrelę darbininki š k o j e 
dvasioje ir vedė pavyzdingą 
gyvenimą iki paskutinio sa
vo gyvybės žingsnio, ji užsi
pelnė pagarbos...

Padėka
Mes tariame širdingiau

sią ačiū už malonius linkė
jimus laiškais Alvinams, 
Šklėriams, Kelly, Anna 
Wellus ir visiems kitiems.

A. P. R.

So. Boston, Mass.
“KATRIUTĖS GINTARAI”

Tai Gražus Muzikališkas Filmas
Rodys

JURGIS KLIMAS 
iš Brooklyno

Penktad., Gruodžio 5 Dec.

LIF2TUVIŲ KLUBE
318 Broadway —• Pradžia 7:30
Kviečiame vietinius ir iš apy

linkės dalyvauti, pamatyti 
lietuvišką filmą.

ALDLD VII Apskritis

Taigi mūsų aldiečiai parodė
jau trecią filmą, Lietuvoje 
gamintą, šį kartą žmonių bu
vo /virš 150. Įžanga nemoka
ma, tai padengimui išlaidų 
buvo paprašyta aukų. Aukojo 
nuoširdžiai, nes surinkta $74. 
Komisija širdingai taria ačiū 
visiems ir visoms!

Renkant aukas, kai kurie; 
pageidavo, kad jų vardai tilp- ; 
tų laikraštyje. Stambesnes 
aukas suteikė: A. Bartašius ir 
Walantai po $2; po $1 aukojo: 
14. Kušleikienė, Armijos ofi- 
cieras, J. Griciūnas, Wm. Pat
ten, Yakštienė, Vaičaitienėį 
Laurinaitienė, Misikonis ir Ba
nis.

Komisija ir ateityje ža
da parodyti gražių filmų iš 
Lietuvos.

KNYGOS
LYTIES GARBINIMAS, knygoje rasite išsivys- 

tymą dievo sūnų, jų motinų, kryžiaus ir tt. Kaina 
$1.50.

ŠVENTRAŠČIO TIKROVĖ. Iškėlė biblijos dievo 
nemoralę, prieštaravimus, Kristaus meilės žodžius 
glamonėjant savo marčią ir tt. Kaina $1.50.

Abi knygos už $2.00

Parašė T. J. Kučinskas. Knygas galima siųsti 
į Lietuvą. Gaunama pas:

T. KUČINSKAS
740 West 34th St., Chicago 16, III.

Vic'nas is komisijos

su bet kuria iš gražiausių merginų 
. pažaisti kiek ant

URITE PASIMATYMĄ ŠĮ VAKARĄ 
BIRD ŠOKIŲ SALĖJ

. .. kur jūs galite šokti 
mieste* . . . pasižiūrėti kiek TV . 
shuffclboard .. •. pasitenkinti maloniais pasikalbėjimais... 
arba tik pasisėdėti ir pailsėti. Gražiausią būdą jūs rasite 
išėjimui iš nuobodaus vakaro, žmonės visokio amžiaus...
80 ir 18 . . . linksminasi Bluebird’s draugiškoj atmosferoj 
per 21 metus. Kodėl neužeiti šį vakara pamatyti 

BLUEBIRD BALLROOM
Šokiai kasdien, 8 P. M. - 2 A. M. 838 Broad St., Newark. Uždara pirmadieniais.

MOTIEJUS — vyras
EMILIJA — duktė
K A Z Y S Al ,G IR D AS—sū nūs.

Lapkričio 16 d. Lietuvių 
Tautiškų kapinių komitetas tu
rėjo parę, LDS 160 kuopos na
me, 1024 Beaver St.

Pare buvo įdomi, davė už
kandžių ir išsigerti. Buvo, ir 
dovanų. Atsilankė skaitlingai, 
svečių. Būtų gerai, kad daž
niau surengtų tokių parengi
mu. Dalį) vis

v

nieko tokio blogo tuomi ji 
nepadaro. Juk tai tik liga, 
nelaimė. O kad ji per daug 
juokiasi, tai bravo, nes 
linksmus paprastai ilgiau 
gyvena už tuos žmones, ku
rie nuolatos surūgę, susi
raukę, pikti, kuriem grei
čiau tas “šepšių” vardas 
tinka.

Apart to, giminaičiui pa
rašiau, kad avelės yra gar
bingiausi gyvulėliai. Avelių 
mėselė gardi, vilnos ir kai
liai puošia beveik visą svie
tą Lietuvoj.

V. J. Stankus

141 Second Ave.
New York City

Tel. GRainercy 5- 7430
39 Raymond Plaza W. 900 Literary Rd.
Newark, N. J. Cleveland 13, Ohio
Tel. MArket 2-2877 Tel. TOwer 1-1461

132 Fraijklin Avė. 
Hartford, Conn. 
CHapel 67T524

832 Filinore Ave. 
Buffalo 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

5 p.-Laisve (Liberty)— Peinkt., gruodžio (Dec.) 5, 1958

Atlanta, Ga. — Prasidėjo 
teismas prieš bombininkus, 
kurie išsprogdino žydų si- 
nogogą.

Washingtonas. — Sveika
tos reikalais planuojama 
šaukti šalies specialistų' 
konferencija, kur bus ap
tarta ir kovos priemonės, 
prieš oro teršimą.

IŠSIUNČIAME PAKETUS Į USSR
Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

J LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJA, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

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

135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583
(arti subways) (tarp Gth ir 7th Avės.)

MOŠŲ SKYRIŲ RAŠTINES:
308 W. Fourth St. 
Boston 27, Mags.
Tel. ANdrew 8-5040

632 W. Girard Ave.
Philadelphia 23, Pa.

____ ________ ___ _____________ Tel. WAlnut 5-8878
Dėl platesnių informacijų reikale išsiuntimo paketų giminėms ir draugams, susisiekite su 

mūsų patyrusiais, mandagiais ir veikliais raštinės vedėjais skyriuje jūsų mieste.
Jie su mielu noru suteiks jums informacijas.

Suteikite džiaugsmo savo giminėms ir draugams, pasiųsdami jiems paketus 
Kalėdoms ir Najiems Metams.

Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% garan
tija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame i 48 valandas. Adresatą pasiekia i 6-7 savaites; 
oro paštu į 7-12 dienų.v . L

Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas įvairių, pirmos rūšies valgių. Taipgi išdirbystės da
lykų: skepetaičių, batų, laikrodžių, . laikrodėlių, ir t. t. už labai žemas kainas.

Atsiminkite: mes esame specialistai reikale išsiuntimo paketų.

11339 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich. 
Tel. TOwnsend 9-3980



Camden, N. J.

“Laisvės” vijus eitu daug 
gvriau, ieij?u skaitytojai ko
operuotu su v a; ininkais. d ie- 
su, dauguma supranta save 
pareigą, vaįininko pasišventi
mą, laiku sumoka ir vaj’oin- 
kui pagelbsti.

Nuėjau antru kartu ir nu
džiugau, nes pamačiau “kasior- 
ka." Bet dabar ji pasakė, kad 
jos v\ ro nėra namie, o 'b-. jo 
negali prenumeratos mokėti, 
ateik, kai ir jis bus namie.

Lietuviu Namu Bendroves pranešimas

Let atsiranda ir tokiu, kū
• le visai netižjaučia wijiiiiiikc
(lai .o ir varge>. Daugelį kar-
tų “ 1 .aisvėj(k” btivo raginimi
1 r prašomi ska'it y tojai, kai tik
susitinka su vaiininku. tai
privalo jam užmokėti savo
pienumeratą. Daugelis t tip
• r daro. Bet yra ir tokiu,
l'tirip pasako, kad “dar .ra
laiko, ateit kitą karta.” I\ai
nueini kitą kairta, tai v< I i-
tanda kokią p 
neužsinioka.

riežasti, ir vėl

Dažnai pasit: liko, kada narn
ni pas <kaityboj:», tai Ū* ,|P_
landi namie. I’ad-i jau m dėl
.!(> kaltės \ė) 
eiti.

kita kart;' turi

štai vienas i’. v kis, kinis (.ik-
nai negeistina-; ir vare i liautis. 
Nuvykau pas skaitytoj;.!, pasa
kiau savo atsilankymo tikslą. 
•Jis sako, kad negali mokėti, 
’•es jo moteris "pinigus tvar
ku, ’ o jos nėra namie. La- 
tarė ateitį kita karta, I ai ji 
Lūs namie.

Nuvykau trečiu kartu, ir pa
sitaikė. kad nė vieno nebuvo 
iianiio. Tris kartus važiavau, 
kiekvienu kartu kamavo po 
s I kelionė, nes jie toli gyvena, 

prenumeratos dar negavau, 
šiai kokis neįvertinimas va.ji- 
nitiko laiko, energijos ir net 

Suprantamai, pas tą
- I.ait.vtoją daugiau .jau neva
žiuosiu. Geriu, kad tokiu pa
sitaiko nedaug.

('a nid mie! ‘.s

Pirks 110 ttaujy 
geležinkeliu vagonų

Transit Authority (Važiuo- 
valdyba) nutarė nupirkti

I |o nauju vagonu IRT gele
žinkeliui. Jie miestui kaštuos 
apie ŠI 1.726,(MM. Visi vagonai 
bus pristatyti ir paleisti kur
sai) 195$) metais.

Labai laikas .jau pakeisti 
da’Jgoli požeminiu geležinkeliu 
vagonu. Daugelis jų seni, 
girgždą, netikę.

Sakoma, naujuose vagonuo
se- ir sėdynės bus geresnes—- 
minkštesnės ir visuomet šva
resnes, nes duosis greičiau ir 
goriau nuvalomos.

Lietuvų Namo Bendrovės 
j šėrininkų suvažiav i m a s, 
l įvykęs lapkričio 29 d., buvo 
j vienas iš skaitlingiausių, o 
gal savo atstovybe skaitlin
giausias. Nors, iš tolimesnių 
kolonijų nedaug kas daly
vavo, bet vietinių gana 
skaitlingai susirinko ir dau
gelis jų susirinko su įgalio
jimais tų, kurie negalėjo 
dalyvauti. t

Suvažiavimo pirmininku 
i buvo išrinktas Bendrovės 
i prezidentas Walteris Ker- 
1 štilis. Bendrovės sekretorius 
j Jones užrašinėjo tarimus. 
Viskas gana sklandžiai pra
ėjo.

Direktorių vardu W. Ker
bs,ulis raportavo, kad Liber
ty Auditorium patalpa jau 
parduota South Queens 

j Boys Club, Ine., lapkričio 
.22 d. Kadangi pirkėjai ne
įgalėjo sukelti pakankamos 
I sumos sumokėti gera pinigų 
Į dalį, tai parduota iiems ant 
j lengvų ilgalaikių išmokėji- 
| mų. Įmokėsimas buvo, paly
ginti, nedidelis. Namo išmo
kėjimas gali tęstis dar ke
lis metus.

Taipgi raportuota, kad 
direktoriai įsigijo kitas pa
talpas, kurios už kiek laiko

| bus paruoštos mūsų kultū
rinėms įstaigoms. Nors nau
jos patalpos, palyginti su 
senosiomis, nėra didelės, 
bet mūsų kultūrinės įstai
gos galės sutilpti.

Pasipirkųs naujas patal
pas ir kai kuriems skolin
tojams grąžinus paskolas, 
Bendrovės iždas dabar be
veik tuščias. O dar reikės 
paruošti naujas patalpas 
persikėlimui.. Todėl suva
žiavimas prašo visų tų, ku
rie turi bendrovei paskolinę 
pinigų, dabar neprašyti pa
skolas grąžinti — palaukti 
kelis mėnesius. Kai atsiras 
pinigų, tai paskolos bus iš
mokėtos.

Suvažiavimas taipgi nu
tarė nuo 1959 metų sausio 
1 d. skolintojams mokėti po 
3Į procentus (iki šiol buvo 
mokama po 2 procentus).

Reikia pasakyti, kad su
važiavimas buvo entuzias
tiškas, kad visi tarimai bu
vo vienbalsiai padaryti.

Vienbalsiai išrinkti tie 
patys direktoriai, viso 8. 
Pirmiau buvo 11, bet trys 
dėl nepalankių aplinkybių 
nebenorėjo apsiimti.

Taipgi reikia priminti, 
kad mūsų kultūrinės įstai
gos senose patalpose pasi
liks dar ilgoką laiką, iki

DIDYSIS NEW YORKAS
PRISIMINUS

ONA NECIUNSKIENe
MIRĖ GRUODŽIO 7, 1954

| gę rendauninkus iškraustyti, 
įtik bėda,. kad nėra kur juos 
! kraustyti.

Inspekcija gali būti geras 
I dalykas, bot jos nepakanka. 
Miesto ponai turėtu susirū
pinti daugiau statyti nauju na
mu, o ne tik pasakas sakyti.

Pranešimai
HARTFORD, CONN.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gijos priešmetinis susirinkimas 
j vyks gruodžio 11 d. Laisvės Choro 
salėje. 157 Hungerford Si.. 7:30 
v. v. Kviečiame narius dalyvauti, 
bus rinkimas valdybos 1959 me
lams. Kurie nedalyvaus, turės p;-- 
simokėti pabaudą. Valdyba

(112-113)

AIDO CHORO KONCERTAS
IR KOMEDIJA “ŠIUKŠLĖS4

□b > S E K M A I) I E N Į ---«r

Gruodžio 7 Dec
Pradžia 3:30 dieną Įžanga $1.50

JONAS GRYBAS VERA BĮJNKIENū

JONAS JUŠKA

NASTĖ BUKNIENė

bus naujos patalpos tam pa
ruoštos.

Sekami pridavė su važia-
vimui sveikinimus.
L. Tilvikas, 

Easton, Pa.........$10.00
Tadas Kaškiaučius, 

Newark, N. J.....10.00
Antanas Balčiūnas, 

Richmond Hill, N. Y. 8.00
i Walter Brazauskas, 

Forest Hills, N. Y. 6.00
Antanas Glaubičius,

Jau betveri metai, kai mirtis atskyrė mano mylimą, 
gyvenimo drauge ir mergaičių motiną’.

Mes jos liūdime.
Kazys A'ečiunskas, vyras 
Adelė ir Aldona, dukterys 
Eileen ir Mike, anūkai

Wilson ir B. Parrel, žentai 
Brooklyn' N. Y.

DETROIT, MICH.
LDS 21 kp. priešmetinis susirin

kimas įvyks sekmadienį, gruodžio 7 
d., 10 vai. ryto, Draugijų salėje, 
4097 Porter Si. Nariai dalyvauki
te. nes bus renkama kuopos val
dyba 1959 melams. Taipgi yra ke
liolika narių, kurių duoklės dar ne
mokėtos už šiuos metus, pasisteng- 
kilę užsimokėti. Taipgi turime svar
bių kuopos reikalų, kaip tai įra
šymas naujų narių. Ypač į vaikų

PETRAS GRABAUSKAS

. "šil'KšJj~;S”—vieno aklo far
sas. Jktrašė P. Skodžiu*. V( ika- 
lii’kas smarkiai puštepia kai kurias 
seno''čs tiekanas, .nasiraiškiau e i a .?
dabarlinėj-- l Jut u roję. Režisuoja. A’. I 
Mizd'ii. Vaidina: Petras Grabams- 
kas, viršininkas; Nastė Iluk'uienė, 
masinininkė; Jonai Juška, buhalte
ris. Jonas Grybas, inspektorius ir 
Viro Punkienč, valytoja.

Kearney, N. J.......... 6.00
LDS 10 kuopa, New

■ Kensington, Pa........ 5.00
’ Anna Arlaus, Newark 5.00 
i Rochester Mot. Klubas 5.00 
!j. J. Mockaitis,
i Bridgeport', >Conn. .. 5.00 

V. Mikulėnas,
Richmond Hill. N. Y. 5.00 

Seni Rėmėjai, Miami,
Fla. .. . .................. 3.00

i
John Semėnas,

Bellmore, L. 1.............3.00
Anna Krasnitskienė, 
Coventry, Conn.......... 2.00
Charles Devetzko,

Laurelton, N. J........ 2.00
Brooklyniečiai:

Juozas ir St. Cedronai 5.00 
Juozas Gailiūnas .... 5.00 
K. Joneliūnas ........... 5.00
S. Sasna .................... 5.00
Jonas Gužas ............... 5.00
Valys Bunkus ........... 5.00
George Wareson ..........5.00

Viso $110.00
Už gražius sveikinimus ir 

linkėjimus, už kultūrinio 
darbo paramą direktoriai 
visiems dėkoja.

Lietuvių Namo Bendro
vės reikalais susirašinėji
mas bus ir toliau vedamas 
tuo pačiu adresu: Lithua
nian Bldg. Corp., Inc., 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill 119, N. Y.

LNB valdyba

Būkite aidiečiu 
metiniame koncerte!

Metinis Aido Choro kon
certas jau čia pat — sek
madienį, gruodžio 7 dieną, 
bu v. Lietuvių Kultūriniame 
Centre, Richmond Hill, 
N.Y.

Pradžia 3:30 po piet.
Visi, kuriems laikas lei

džia, privalome jame daly
vauti. Dalyvaudami koncer
te, padėsime aidiečiams mo
raliai ir materialiai tęsti 
kilnų darbą, plėsti lietuviš

ką liaudies dainą.
Be puikių dainų, kurias 

Choras atliks, bus pastatyta 
komedija “šiukšlės.” Kome
dija labai juokinga, visi ją 
pamėgsite.

Aidiečiai turėjo 
puikias vaišes 1

Pereitą sekmadienį, po re
peticijų, Aido Choro nariai 
turėjo vaišes, kurių metu bu
vo pasakyta eilė kalbų.

Buvo gražiai pagerbta drau
ge Karpavičienė, kuri Chorui 
paaukojo $5. Paaukojo tam, 
kad choras galėti] sėkmingiau 
mokytis, kad jo iždas būtų 
tvirtesnis.

Visi aidiečiai pasiryžo kiek 
galėdami daugiau darbuotis už 
tai, kad jų rengiamas metinis 
koncertas būtų .sėkmingas.

Koncertas, kaip žinia, įvyks 
šį sekmadienį, lapkričio 7 d. 
Be puikių dainų, kurias Aidas 
duos, bus suvaidinta juokinga 
komedija - farsas “šiukšlės.”

Auditorijoje gausite 
gerų valgių

Aido Choro koncerto die
ną, šį sekmadienį, gruodžio 
7-tą, kviečiame užeiti Į Au
ditorijos restaurantą. Nors 
patys choriečiai būsime už
imti koncerto darbu,’ tačiau 
gerosios moterys klubietės 
pasižadėjo pagaminti val
gius ir jais aptarnauti sve
čius. Ir viso to uždarbį (jei
gu jo būtų) skiria choro 
paramai. Tikimės, jog tą 
gražią Moterų Klubo talką 
chorui įvertinsite atsilanky
mu čia pasivaišinti su drau
gais choriečiais ir su sve
čiais iš toliau. •

skyrių, mokestis žema. Turintieji 
vaikučių ar anūkų, pasistengkite įra
šyti. Fin. Sekr. (112-113)

ELIZABETH, N. J.

LDP Klubo susirinkimas įvyks 
gruodžio 7 d., 2 vai. dieną, 408 
Court St. Po susirinkimo turė
sime LLD 54 kp. susirinkimą. Vie
na diena atliksime du susirinki
mus, tad abiejų organizacijų nariai 
dalyvaukite. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. A. S. (111-112)

BROCKTON, MASS.

Specialus pranešimas apie 
GEORGE KLIMO MARŠRUTĄ 
Geo. Klimo maršrutas su filmais 

KATRIUTĖS GINTARAI ir CHI- 
CAGOS MOTERŲ CHORAS, kurį 
ruošia LLD 7-a Apskritis po Mass, 
valstiją. tai Worcesteris ir Lavv- 
reice miestai garsina atskirai.

So. Bostono įvyks gruodžio 5 d., 
318 Broadway, 6.30 v. v.

Montviloje įvyks gruodžio 6 d., 
6G8 N. Main St.. Liet. Taut. Namo 
salėje, 6:30 v. v.

Stoughtone ir Norwoode paron-

Didžioji Montgomery Ward 
& Co. krautuvių kompanija sa
ko, kad dabar ji daiktų par
duoda daugiau, kaip pirma, bet 
įplaukos sumažėjo.

PARDAVIMAI
Su nuostoliu. Maspcth, L. I. Dar 

ir Grill ir 5 kambarių apartmen- 

tas. Labai prieinamai. Kreipkitės:

(ii-38 56(11 Rd. DA. 6-3650.

, (112-115)

Aido Choro Valdybai
i

Po miestą pasidairius-
Dvi busų kompanijos ant’ 

Fifth Ave. Coach ir Surface 1 
gavo leidimą, imti po 3 cen
tus už “transfėrį”, kuris c z 
pirmiau buvo duodamas 
veltui. Kasdien šios kom-1 
panijos išduodavo po 200,- 
000 “transfėriu”. v

Miestas paskyrė 1,500 in
spektorių, kurio eina Į apart- 
mentus ir apžiūrinėja, ar jie 
yra tinkami gyvenimui. Jau 
nemažas skaičius savininkų 
gavo pinigines bausmes už 
“namų apleidimą.“ Inspektoriai 
surado daug namų “visai ne-1 
tinkamų gyventi,” ir pasiren-

UžmAykite Laisvę savo drantnil

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys pavieniam 

vyrui. Williamsburgho ar Woodha- 
veno apylinkėje. Pageidaujam--., 
kad būtų apšildomas. Turintieji to
kią vietą prašomi pranešti seka
mu adresu: J. Barkus. 110-12 At
lantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

(111-112)

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. Y. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 

MĖSOS IR WURSTWAREN

girnų nebus. Norintieji matyti pa
veikslus, dalyvaukite So. Bostone 
ii Montcllo’je.

Geo. Shimaitis (111 112)

LAWRENCE, MASS.

Bus rodomi filmai iš Lietuvos 
“TILTAS” ir “Kanados Lietuvių 
Delegacija Lietuvoje." Matysime 
gruodžio 6 d., 6 v. v., Rusų1, Progr. 
Klube 278 Ervig (Irving.-Adm.) 
Avė. Matysite, kaip Lietuva žen
gia pirmyn su geresniu gyvenimu, 
matysite ūkininkų naujus namus ir 
it. Ateikite patys ir praneškite szi- 
vg kaimynams. Rengėjai--LLD 37 
1 p. in LDS 125 kp. (111-112)

PAIEŠKOJIMAS
Ieškau brolio Jono Vitkaus, Jus

tino sūnaus, Amerikoje buvo pasi
vadinęs Bruno Smith. Jis gimė 
1888 m. lapkr. 29 d., Užpalių mies
telyje. Dusetų rajone. Paskutinis 
man žinomas jo adresas buvo toks: 
Respublika Argentina, Provincia 
Santa Fe, Estancion Armstrong, 
Cvadrille A O’/a, F. C. C. A., Senor 
Bruno Smith. 1929 m. jis gyveno 
Buenos Aires. Taip pat prašau lie
tuvius, žinančius apie mano brol), 
gyvą ar mirusį, pranešti man šiuo 
adresu:

Vilnius
Ukmergės g. 26, b. 16
Valerija Vitkutė-Karpavičione 
Lithuania, USSR

(112-1131

Help Wanted—Female
NAMŲ DARBININKE. Maloni 

šeima Long Islande. Guolis vietoje, 
nuosavas kambarys. Du vaikučiai. 
Gera alga tinkamai moteriškei. 
Moderniška šeima, visi įtaisymai. 
Paliudijimai. Skambinkite NE. 4- 
5765. (111-113)

Namų drbininkč. Draugiška. Sva
ri šeima, iš dviejų žmonių. Vyks
tame j Palm Beach, Fla., gruodžioLIBERTY AUDITORIUM

110 06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
Vyrų Choras, Moterų Choras ir mišrus Aido Choras, 

vadovybėje Mi klred Stensler.
Antra koncertinė dalis programos susidės iš lietuvių ir kitataučių liaudies dainų. Da

lyvauja: solistės Puzana Kazokaitė ir Jelena. Brazauskienė; duetas Nellie Ventiene. ir Jonas 
Grybas; kvartetas—Nellie Ven/ienė, Nastė Puknienė, Ona. Čepulienė ir Konst. Rušinskienė 
ir Tadas Kaškiaučius.

Trečias pasirodymas susidės iš moderniškų dainų: Svečiai solistai—Elena Hope, akor- 
dionistė; Philip, baritonas; Suzana Kazokaitė, sopranas; Philip ir Elena Brazauskiene, du
etas, ir Aido Mišrus Choras.

Aido Choras kviečia lietuvišką visuomenę dalyvauti, išgirsti spalvingą įvairų koncertą.

MII

SIUSKITE DOVANU PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS
Patikimiausia firma išsiuntimui pakų į USSR: Lietuvą, Ukrainą, 

Baltarusiją, Latviją, Estoniją, Armėniją ir kitas respublikas.
Package Express and Travel Agency Co., Inc

Koncerto akompanistė ANN SALYK

S p,—Laisve (Liberty)— Penkt, gruodžio (Dec.) 5, 1958

(LAISNIUOTA PER USSR)
BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln PL 

NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. MI.
Siunčiami tik nauji daiktai—medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios maišnos.
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant muitą, apmokami išanksto.

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis.

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iik 4 popiet.
‘ NEWARKO RASTINU ATDARA SĖST. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ.

SECOND AVE. RASTINE ATDARA SĖST. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIEN,y.
78—2nd Avė.
New York 3, N. Y.
ORegon 4-1540

832 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa.
WAlnut 8-1747

651 Albany Ave.
Hartford, Conn.
CHapel 7-5164

11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mich.
TO'vnsend 8-0298

IN. 7-6465. 
2-2452.

IN. 7-7272
MI. 2-1681

1241 Ashland Avė-
Chicago 23, III.
IHJmbold 6-2818

121 S. Vermont St. 
Los Angeles. Calif. 
Dunkirk 5-6550

15 d. Pavasaryj iki gruodžio esa
me Sands Pbint, L. I. Turime 
daugiau pagalbos. Kalabnti ang
liškai. Puikus darbas. 1*0. 7-6864*.

(110-112)

| MATTHEW A.; i
į; BUYUS ii
į J (BUYAUSKAS) K
:: LAIDOTUVIŲ o

:: DIREKTORIUS ”.. • •..
.. < *

B Newark 5, N. J. K
•• MArket 2-5172 Ii

426 Lafayette St. ••
t
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