
LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalis Queens apskrityje (N. Y.)
Kanadoje ................ ..........................
Kitur užsienyje ...............................
Jungtinėse Valstijose ......................

Pavienio egzemp. kaina 10 centų

$10.00 
$10.00 
$12.00 
$9.00

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY

LAISVE—LIBERTY
Semi-Weekly

110-12 Atlantic Avenue 
Richmond Hill 19, N. Y.

PRICE 10c A COPY
Telephone Virginia 9-1827

Richmond Hill 19, N. Y., Penkt., gruodžio (Dec.) 19,1958**** - METAI 47-ti

KRIS LA I Ar Vakarinis Berlynas užkurs' I A IQ V E Q VA 111Q Grasinimai ir ginklai neveda 
.nie Mao Tse-tu„ea. ...v. .. / . 1 Q 'Lf<Ba¥S»O VMOUO ._____ lApie Mao Tse-tungą. 

Vajus pratęstas.

Inkvizuoja.

Rašo R. Mizara

didžiulį pasaulinį karą?
Berlynas. — Vokiečių De- jos ryšius su Berlynu palai- 

Imokratinės Respublikos ko per Rytinės 
premjeras Walter Ulbricht teritoriją 
pareiškė:

Vokietijos

4

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Kinijos Liaudies Respubli
kos vadovas Mao Tse-tung pa-į ginklų pagalba veršis i Va- 
sitraukė iš šalies prezidento * karinį Berlyną, tas mes 
pareigų ėjimo, kad galėtų įdė-| juos ne tik atmušime, bet ir 
ti daugiau <
Kompartijai vadovauti.

Mao Tse-tungas. atsiminki- 
. me, yra ir literatas - poetas. 

Turėdamas daugiau laiko .jis, 
■be abejonės, sukurs n a u j ų 
vertingų veikalų.

Buržuaziniai J A V propa- Į 
gandistai. patyrę, kad Mao| 
Tse-tungas žada iš prezidento 
pareigų pasitraukti. siekėsi 
sukelti audrą laše vandens.

Neseniai Tarybų 'Sąjun
ga pareiškė, kad bėgyje še
šių mėnesių ji savo karines 
jėgas ištrauks iš Rytinės.; 
Berlyno dalies, ir siūlė, kad 
tą patį padarytų Vaka- 

Berlynas beveik pusiau i rai, atiduodami Berlyną pa-
> padalintas. Jo Rytinėje da-i tiems vokiečiams, 
livje, kur stovi Tarybų Są
jungos karinės jėgos, 
l kiečiu Demokratinė 
publika turi savo i

i Vakarinėje dalyje yra Ang-'

energijos Kini jos Į Vakarinę Vokietiją išlais- 
• vinsime”.

Berlynas beveik
v

Bet Anglija, Prancūzija, 
Vo- ir Jungtinės Valstijos spi-1

prie gero, sako Tar. Sąjunga
Paryžius. — Tarybų Są-.mas, ypatingai ginklavimas 

junga prisiuntė NATO na-'Vakarų Vokietijos,k sudaro 
rių konferencijai notą. Ji taikai pavojų. Ji pakartoja, 
vėl kviečia NATO narius, kad tūlų Vakarų politikų 
kad jie sutiktų uždrausti grūmojimai neveda prie ge-

Paryžius.

Atsiminkite, draugai, mūsų Į teritori j< 
laikraščio vajininkai, kad va“ĮcŪZ’ja 11 
jus pratęstas iki 1959 metų, 
vasario 8 dienos.

Tą dieną Įvyks metinis 
vės bendrovės akcinink 
važiavimas.

žiemos švenčių proga, susi-, 
tikę žmones, kurie Laisvės dari 
neskaito, bandykime 
sakyti.

Tuo pačiu kartu jau dabai 
pradėkime galvoti apie metinį 1 
laisviecių suvažiavimą. .

Res- riasi savo karo jėgas palai-; 
sostinę, kyti Vakariniame Berlyne.!

Paryžiuje Įvykęs 'TArr'ZA
! Ii jos, Francūzijos ir Jung-Inarių suvažiavimas 
itin’ų valstijų kariniai dali-1šį ju nusistatymą.
niai. Berlynas yra 100 mylių | kiečiu
nuo Vakarinės Vokietijos publ ką remia Varšuvos są-1

Fran- junga

parėmė

Demokratine

Vajus prasidėjo spalio 1 :L ir tęsis iki vasara 8 d., 1959
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 

Punktai __
4632 atominius ginklus ir pasi-; ro. Jie turėtų atsiminti, kad 
4326 rašytų taikaus sugyvenimo ir kita pusė “turi ginklų, ir, 

sutartį su Varšuvos sąjun- gal būti, dar geresnių už 
ga. 'Vakarus”.

m o , TSRS savo notoje pareiš-
aiy.u . Pa 'al 2".kia, kad nėra klausimu, ku- 

20«0 i ;ia, Pa>'eisk™ą, kad jos poli- r;u n(?būtu taikof.
tika buvo ir yra išlaikyti 
pasaulyje taiką. Ji sako, į 
kad Vakarų nuolatmis • 
ginklavimasis verčia ir 

i Varšuvos sąjungą būti pa- \ 
i suruošus, o tas ap 

312:visus gyventojus. 
310 i 
Jon | Tarybų Sąjunga 
288 kad didelis aps’gi^klavi- karai.

New Jersey valstijos va; 
Brooklyno vajininkai .... 
Waterburio vajininkai .... 
Philadelphijos vajininkai 
Geo. Shimaitis, Brockton, 
S. Penkauskas - J. Blažonis

Lawrence - Lowell, Mass. 
Worcesterio valininkai . .. . 

Baltimorės vajininkai .......
R och esterio va i n inkai .... 
So. Boston, Mass..............

P. Blaškienė, 
Pittsburgho vajininkai

Chicago, III......... 1.260
1,107

.... 972

Mass.

3796
3288
2280

1696
1652
1596
1405

rių konferencijai notą.

Tuo kartu iš New Yorko 
išvykdamas Tarybų Sąjun
gos užsienio ministro pava
duotojas Zorinas sakė, kad 
ir Vakarinio Berlyno klau
simą bus galima i'rišti tai- 

sako, kiai, jeigu to tik norės Va-

J. K. Alvinas,
San Francisco, Calif. ...

S. Puidokas, Rumford. Me.
Ceo. Žobrys, Cloueland, Ohio 
Bridgeport, Conn................. .......

Tilwick, Easton, Pa.........
Naravas, Shenandoah, Pa 
Padgalskas, Mexco, Me.
Apšegienė. Auburn, Me. .

Vera Smalsi is. Detroit, 
A. P Dambrauskas,

Haverhill, Mass.........
C. K. Urban, Hudson, Mass.
A. Kuzmickas, Girardville. Py 
V. Ramanauskas, Minersville, Pa.

Res-1 
i Los

- i LLD 20 kp. Moterų Klubas 
su Tarybų Sąjungai Binghamton, n. y...........
'yje. j Ch'eaf Necko vajininkai
_____________________________ Norwood, Mass................................. 

Scranton, Pa............
N( w Britain. Conn. 
Stamford, Conn. .......  .......... .
Chester, Pa. ............ ................. .
John Paikus, New Haven. Conn. 
Plymouth Wilkes-Barre, Pa.

958 
874 
856 
852 
480
420 
408 
360 
344

V.
A.

288
252
240 ■
204
180 j W. Reutheris prieš 
1(JJAV Darbo partiją
'72 I Washingtonas. — AValter 

, Reutheris, United Auto 
Neilgai Brooklynas džiaugėsi pirma vieta. New Jersey ; Workers unijos . preziden- 

valsti ja pastūmė jį atgal. Sunku vienai kolonijai prie' vi- ! tas, pasisakė prieš Darbo 
są valst’ią. bet brooklyniškiai ne bailiai, jie darbuojasi partijos steigimą. Jam buvo 
smarkiai. New Jersey valstijai pasidarbavo A. Lukaitis, | priminta, kad AFL-CIO 
bayonnietis; K. Čiurlis, elizabethietis; J. Matachun, pa-1 prezidentas George Meany 
tersonietis, ir T. Kaškiauč us, uewarkietis. Jie visi pri-įsakė, kad gal 1960 metais 

'Amer'kos darbininkai or-

Žydų užpuolikai 
išsisukinėja teisme

Atlanta. Ga.—čia yra tei
siami penki bomb'ninkai, 
kurie išsprogdino žydų si
nagogą. Pirmasis buvo tei
siamas jų vadas George 
Bright. Bet po 48 valandų 
posėdžiavimo prisiekdinti 
te’sėjai (jurors) nesusitai
kė. Todėl teisėjas patvarkė 

i atidėti iki 
kito mėnesio, kol bus “dau-

Mich.
Senatorius Case ir 
geležinkeliu Ko.

Washingtnas. — Senato
rius Case, iš New Jersey, 
pasisakė už tai, kad Sena
tas tuojau imtųsi tyrinėti 
geležinkelių reikalus. Kaip 
žinome, Lehigh Valley. New 
Jersey, Lackawanna ir eilė

t__  _____  kitų geležinkeliu kompanijų | siuntė atnaujinimų,
verta daugiau ten ! pasisakė už sulaikymą ke-

i Amerika jau turi 400
.. .Jfirmii V. Vokietijoje

David 
•iiems llž- i Rockefellers, Chase - Man- 

i hattan banko vice-preziden- 
. jjtas, sako, kad Amerikos ka

pitalistai ir bankininkai yra

Liaudies Balso patri jotai 
ronte buvo suruošę savo laik
raščio naudai pramogą.

Rašydamas apie ją, L. Bal
sas tarp kitko sako:

“Padarius i susirinkusius at
sišaukimą LB paramai aukų, 
buvo suaukota $895.”

Ir laikraštis prideda:
“Būtų gerai, kad ir kiti 

imtų iš jų (torontiečių) 
vyzdį. Be tokios paramos
negali išsilaikyti, viskam taip 
pašėlusiai brangstant...”

Gražus torontiečių mostas 
gali būti geru pavyzdžiu ir 
laisviečiams, ir vilniečiams, — 
visiems pažangiosios spaudos 
rėmėjams.

$4,000,000,0000. Dabar 
To- jie svarsto: ar prie esamos 

padėties ' 
pinigų Įdėti? .

Vien vakaru Vokietijoje 
Amerikos kapitalistai turi 
404 industrijos ir biznio fir
mas. Iš to skaičiaus 40 fir
mų tvarko bendrai vokiečiai 
ir amerikiečiai, o kitos yra 
vien Amerikos biznierių 
rankose.

pa- 
pa- 
LB

SUSIORGANIZAVO 
AFRO-AZIJOS TARYBA
Kairas. — 40 Azijos-Af- 

rikos šalių atstovai suorga
nizavo Ekonominiais Reika
lais Tarvbą, kuri veiks iš 
Kairo. Konferencija nuta
rė, kad minimos šalys kas 
dveii-treji metai laikytų pa
našius pasitarimus. Komi
tete yra Kinijos, Tndonezi- 

Irako, Japoni- 
keliu kitu C- V

Po to, kai angliško dar
bininkų savaitraščio ‘‘The 
Worker’’ kolumnistas George 
Mcrris ir administrą torius 
William Patterson gavo pas-

^portus, kad galėtų išvykti įi jos, Indijos, 
užsienį, JAV senato juridinis jos, Sudano ir 
komitetas, vadovaujamas ra- salių atstovai, 

sisto Eastlando, pašaukė juos 
inkvizicijai! i Maskva. — Prasidėjo

Tolydžio Valstybės depart- 130f) žymių m e d i C i n 0 S 
mokslininku kongresas. Tai 
pirmas TSRS da'ktarų kon
gresas, kuris plačiai svars-

mentas daro viską, k a d 86- 
ajame Kongrese būtų praves
tas įstatymas, duodantis val
džiai teisę neišleisti į užsienį 
nei vieno “nužiūrėto” asmens.

Pasirodo, jog makartistai te
besidarbuoja, nepaisydami to, 
kad lapkričio 4 dieną milijo
nai balsuotojų pasisakė prieš 
juos.

Ką gi Valstybės depart
ment© “nužiūrėtieji,” išvykę į 
užsienį, tokio blogo Amerikai 
padaro ?

Paimkime žymųjį artjstą- 
dainipinką Paul Robesoną. 
Per metų eilę jis nebuvo iš
leistas iš JAV, nors jį dauge
lio šalių, žmonės kvietė atvyk
ti.

O kai Paul Ilobesonas gavo 
paspoHą' ir išvyko į Angliją, 
ką jis negero atliko?
^Londono didžiojoje šv. Po
vilo katedroje įvyko didžiulis 
mitingas, kur Paul Robesonas 
dainavo negrų liaudies dainas.

Juk tai buvo garbė — 
dainininkui ir garbė mūsų ša
liai.

Neišleidimas žmonių j užsie
nį daro didžiausią gėdą Ame
rikai !

Brooklynui pasidarbavo Senas. Juozas su atnaujini 
mais.

Philadelnhijai padėjo punktais užaugti Wm. Patten, 
Gloucester Heights, N. J.

leiviniu traukiniu.
Visų šių kompanijų kelei

viniai traukiniai kursavo
New Jersey valstijoje. Jei-j So Bostonas graž’ai pasirodė, įžengė į laimėtoju 
gu jie bus sulaikyti, tai i skyrių. Joe Butkus prisiuntė dvi naujas prenumeratas i"

- ganizuos Darbo partiją ir io naiua teismą 
I o 4 o 41T onirn L-n M1n 411 a |.-i4r\ mnnnoirt ir z

ako, kad Mea- JPau įrodymų”.
įstatys savo kandidatus.

Reutheris s.;
ny buvo “klaidingai supras
tas”. Jis sako, 1

v i e š a i 
bet jo

čiai nukentės”, sako senato
rius Case.

Ar R, Niksonas vyks 
j Maskva tartis?

Washington as. — Yra 
daug spekuliacijos, kad Re- 
publikonų partijos vadai 
siūlo Niksonui vykti į 
Maskvą pasitarimams. Se
natoriaus Humphrey apsi
lankymas ir jo ilgas pasita
rimas su Chruščiovu pasi
tarnavo

Bet tuo pat laiku yra kai- Į 
bama, kad prezidentas Ei
senhoweris ir Valstybės 
sekretorius Dullesas neno
ri, kad Niksonas Maskvoje 
tartųsi Berlyno reikalais.

jo išgarsinimui.

PREZIDENTAS SAKOSI, 
KAD JIS NEPYKSTA
Washingtonas. — Prezi-

paciam jentas Eisenhoweris pasita- n.cn čn. . i , .

JAV šiuo metu vyksta daug 
darbininkų streikų. Streikai 
purto civilinės aviacijos kom
panijas.

Streikuoja lėktuvų vairuo
tojai, streikuoja inžinieriai. 
Vis tai aukštai lavinti darbi
ninkai.

žinokime, kad niekam nėra 
miela streikuoti. Darbininkai 
streikuoja gyvenimo sąlygų 
verčiami. Kai pragyvenimo 
produktai brangsta, darbinin
kai reikalauja iš samdytojų 
pakelti algas!

rime su spaudos atstovais 
sakė, kad jis nepyksta ant 
Trumano. Buvęs preziden
tas Trumanas prieš porą 
dienų sakė, kad jis su Ei- 
senhoweriu labai susipyko 
dėl generolo Marshallo ro
lės.

Manila. — Susirinko virš 
100 katalikų vadų iš 20-ties 
Azijos šalių. Jie svarsto, 
kaip “pastoti komunizmui 
kelią”.

Washtngtonas. — Iškel
tas kaltinimas prieš Ber
nardą Goldfiną, būk jis 
“paniekino Kongresą”.

atnaujinimų.
Iš Los Angeles, Calif., gauta trys naujos prenume-1 

ratos ir atnaujinimų.
Po vieną naują prenumeratą ir atnaujinimų prisiun

tė: S. Penkauskas, Lawrence, Mass; A. Žemaitis, Balti- 
(Tąsa 6-tam pusi.)

kad Ameri- kursto prieš žydus.
? lr kos darbininkams užtenka advokatas sako: “Negalima 

dvieju uartiių sistemos, kad žmogų 
“nereikia skaldytis”.

i pasiųsti į kalėiimą 
vien todėl, kad jis neapken
čia žydų”.

Vėliausios Žinios
Bogota, Colombija. — Iš

kilo gaisras departmentinė- 
je krautuvėje, kurioje buvo 
daug žmonių su kalėdinių 
pirkinių reikalais. Gaisro 
nelaimėje 82 žmonės sudegė 
ir virš 50 apdegė.

Tucumcari, N. Mexico. — 
Susidaužė didžiausias bom
binis “B-58” lėktuvas. Ne
laimėje vienas lakūnas už
muštas, o du sužeisti.

GenerolasParyžius
Norstad, NATO komandie- 
rius, reikalauja
čiau apginkluoti karines jė
gas raketomis.

kuo grei-

Cushing, Okla. — Suras
tas badu miręs George W. 
Williams, 90 metų amžiaus. 
Pas j j rasta pinigais $10,- 
101. Vėlesniu laiku senis 
gyveno patsai vienas.

Respublikom] partijoj 
iškilo nesutikimai

St. Petersburg, Fla. —Su
sikūlė bombinis lėktuvas 
“B-47” ir užsimušė majoras 
D’Amico, iš Plainfield, N.J.

Chicago, Ill. — Virš 1,500 
American Airlines lakūnų 
paskelbs streiką šį šešta
dieni

Londonas. —Anglija par
davė Indonezijai šešis nau
jus “Gannet” lėktuvus, ku
rie prirengti kovai prieš 
submarinus.

New Yorkas. — C. Gal
van, 14 metų mergaitė, East 
Sidėje, Manhattane, iššoko 
pro langą nuo 5-to aukšto 
ir užsimušė. Kai m y n a i 
prieš tai matė, kaip ji gat
vėje piktai ginčijosi su jau
nu vaikinu.

New Yorkas. — Laikraš
čių išvežiotojo streikas dar 
vis tebesitęsia. Laikraščiai 
neišeina.

VAIKAI MIRŠTA NUO 
ŠVININIŲ DAŽŲ

Paterson, N.J. — Jau 
ketvirtas vaikas miršta nuo 
švininių dažų. M. Riggins, 
2-ių metų mergaitė, randasi 
Paterson General ligoninė
je. Daktarai surado, kad ji 
užsinuodijusi švininiais da
žais belaižydama, žaisledaik- 
čius. Jau trys vaikai mirė 
nuo panašių nuodų.

Luxemburgas. — Pakriko 
šios valstybėlės koalicinis 
kabinetas.

Altus, Okla. «—. Susikūlė 
didelis bombinis lėktuvas 
ir žuvo 8 lakūnai.

Washingtonas. — Šių me
tų rinkimuose Respubliko
nų partija gavo smūgį, o 
tas rodo, kad žmonės pasi
suko nuo jos. Šis įvykis su
kėlė respublikonų tarpe ne
sutikimus.

“L berališki” senatoriai 
Aiken iš Vermont valstijos 
ir Case iš New Jersey vals
tijos sako, kad Respubliko
nų partijos senoji gvardija, 
priešakyje su KnowlanduJ 
Dirks.ePu ir Bridgesu, “ne
atstovauja partijos ir nesu
pranta, ko žmonės nori.”

AUTO DARBININKŲ 
STREIKAI IR 
NEDARBAS

Detroit. — Jau virš 32,- 
000 Chrysler Corp, darbi
ninkų yra be darbo. Detroi
te sustreikavo darbininkai, 
kurie gamina “Dodge” au
tomobilius ir sunkvežimius.

Kompanija tūkstančius 
darbininkų paleido iš' darbo 
Californijoje, Delaware, In
diana. New York ir kitose 
valstijose. Sako, kad būk 
dėl darbininku streiko nėra 
auto dalių. Bet atrodo, kad 
neturi ir užsakymų.

Three Rivers, M:ch. — 
Istorijos studentai tyrinė
dami ginklus išfetė durtu
vą ir sužeidė istorijos mo
kytoją. P. Agostį.

DIDELIS MIŠKU 
GAISRAS SIAUČIA 

CALIFORNIJOJE
San J u a n Capistrano, 

Calif. — Jau dvi savaitės 
siaučia didelis gaisras 
Cleveland National miškuo
se, pietinėje Californijoje. 
Gaisras apėmė 40,000 akrų 
plotą. Jis artinasi prie Tra- 
buco Canyono miškų.

MAO PASITRAUKĖ Iš 
PREZIDENTO VIETOS
Pekinas.. — Mao Tse-tung 

pasitraukė iš Kinijos Liau
dies Respublikos prezidento 
pareigų. Numatoma, kad jo 
vieta užims dab a r t i n i s 
premjeras Chu En-lay.

Mao Tse-timg yra ilgų 
metu kinu liaudies nenuils-

Jis kilęs iš 
pasiekęs 
Sakoma,

tantis vadas.
valstiečiu, 1 
aukšto mokslo.
kad nuo dabar jis visą savo
energiją paaukos partijos 
darbui.

PIKTAI PASITIKO
AMERIKOS ATSTOVĄ
Bagdadas. —Čionai atvy

ko Jungtinių Valstijų Vals
tybės sekretoriaus pagalbi
ninkas William Rountree. 
Š’mtai gyventojų demon
stravo šaukdami: “Važiuok 
atgal į Ameriką!”

Havana. — Sukilėliai sa
ko, kad jie kontroliuoja 12 
prieplaukų. ' .
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PIRMOJI SAVO DARB4 pradėjo Vilniaus Darbi- 

ninku atstovų taryba. Komunistams vadovaujant, 1918 
m. gruodžio 15 d. miesto salėje įvyko pirmasis iškilmin
gas šios tarybos posėdis. Jame be 200 išrinktųjų atstovų 
dalyvavo tiek daug svečių, kad erdvi Miesto salė buvo 
pilnutėlė. Vilniaus Darbininkų atstovų tarybos prezidiu
mo pirmininku buvo išrinktas senas Lietuvos darbinin
kų judėjimo dalyvis komunistas Pranas Eidukevičius.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
STEBĖTINA 
MOTERIŠKĖ

Lietuvoje yra nemaža la
bai semi moterų. Apie vie
kas Stančikas, laikr a š č i o 
“Liaudies keliu“ redakcijos 
narys. Įdomu pasiskaityti. 
Štai:

“Kupiškio rajone ‘Laukų 
spartuolio” kolūkyje gyvena 
kolūkietė Veronika Zlotkienė, 
kuriai jau sukako 107 metai. 
Jos tėvai buvo baudžiaunin
kai, todėl ir Veronikai jau 
nuo pat vaikystės dienų teko 
daug ir sunkiai dirbti, valgant 
iš pelų ir medžių lapų keptą 
duoną. Bet Veronika iš pat 
mažų dienų darbšti, niekada 
nenu vargstanti ir nenusime
nanti moteris, nors teko per
gyventi badą, skurdą ir įvai
riausius nepriteklius. Gal to
dėl ji ir dabar dar gana pui
kiai atrodo, sveika, gerai jau
čiasi, dirba ne tik namų ruo
šos darbus, bet praeitais me
tais dar ravėjo ir daržą. Ve
ronika Zlotkienė ne tik mėgs
ta pasakoti savo pergyveni
mus, prisiminimus, bet domi
si ir dabartiniu kolūkiniu gy
venimu, spauda.

“Veronikos Zlotkienės tėvas 
—buvęs baudžiauninkas, ant 
savo nugaros pernešęs šim
tus rykščių, mirė sulaukęs 125 
metų amžiaus, o motina,, pa
gimdžiusi 7 vaikus, išgyveno 
99 metus. Abu jie buvę stip
rūs, sveiki ir, kaip Veronika, 
labai' mėgę darbą.”

mus paimti Vilniuje valdžią į Darbininkų atstovų tary
bos rankas. Be to, buvo nutarta pareikalauti paleisti po
litinius kalinius, imtis priemonių miesto, ypač geležinke
lių bei pašto, turtui apsaugoti, ir kitą dieną, paskelbus 
visuotini streiką, surengti didelę politinę demonstraciją.

Vilniaus darbininkų atstovų taryba pareiškė padėką 
Rusijos darbininkams, kurie Spalio revoliucija atvėrė 
kelią į išsivadavimą ir lietuvių tautai. Ji taip pat priėmė 
sveikinimus Tarybų Rusijos Liaudies Komisarų Tarybai 
ir Raudnajai Armijai. Sveikinime Liaudies Komisarų 
Tarybai buvo išreikšta Lietuvos darbo žmonių ištikimy
bė didžiajam darbininkų klasės vadui V. L Leninui.

Gruodžio 16 d. Vilniuje sustojo visos dirbtuvės ii' 
Įmones. Darbininkai susirinko i demonstraciją. Tą dieną 
-buvo pranešta, kad yra sudaryta Laikinoji revoliucinė 
darbininkų ir valstiečių vyriausybė, ir paskelbtas mani
festas, pasirašytas V. Mickevičiaus-Kapsuko, Zigmo 
Aleksos-Angariečio ir kitų vyriausybės narių. Vyriausy
bė buvo sudaryta Lietuvos Komunistų partijos Centro 
Komiteto nutarimu.

1918 m. lapkričio 25 d. įvyko Kauno darbininkų fab
rikų komitetų susirinkimas, kuris nutarė sudaryti Dar
bininkų atstovų tarybą. Komunistų partijos iniciatyva 
Kauno darbininkai Tarybų valdžios sukūrimą parėmė vi
suotiniu politiniu streiku. Streiko dieną, gruodžio 17 d., 
Kaune buvo suorganizuoti mitingai ir masinė demonstra
cija. Darbininkai reikalavo politinių laisvių savo organi
zacijoms, reikalavo paleisti politinius kalinius ir už
drausti išvežti iš Lietuvos turtus. Streikuojančių reika
lavimus okupantai (kaizeriniai vokiečiai. — Red.) buvo priešų, tilpo “Atviras laiš- 
priversti patenkinti. Jie netgi pripažino Kauno Darbi- kas bendruomenei.”. Rašo 
ninku atstovų tarybą, vieninteliu valdžios organu Kaune. Juozas Kralikauskas, spren- 
Bet tai jie padarė tik dėl akių, o slapta pradėjo ginkluo- džiant pagal turinį, moky
ti buržuazijos karinius būrius kovai prieš Tarybų valdžią, tojas.

Šiauliuose gruodžio mėn. pradžioje geležinkelininkai ir labai 
pareikalavo iš vokiečių valdžios padidinti darbo užmo
kestį, maisto davinį ir sulaikyti geležinkelių turto išveži
mą iš Lietuvos. Prasidėjo keležinkelininkų streikas, ku
rį Šiaulių darbininkai pavertė visuotiniu streiku. Gruo
džio 18 d. Įvyko rinkimai Į -Šiaulių Darbininkų atstovų 
tarybą, kuri taip pat pasiskelbė vienintele valdžia mieste 
ir pradėjo kurti Lietuvos Raudonosios Armijos būrį.

Gruodžio 19 d. Panevėžyje įvykęs kelių tūkstančių 
miesto darbininkų ir apylinkės valstiečių mitingas priė
mė reikalavimą, kad iš Lietuvos tučtuojau pasitrauktų 
okupantai ir kad būtų suorganizuota Tarybų valdžia. 
Gruodžio 23 d. įvyko Tarybos rinkimai, gruodžio 26 d. ji 
paskelbė, kad Panevėžyje visa valdžia pereina į Darbi
ninkų atstovų tarybos rankas, ir kad ji pripažįsta Vil
niuje susikūrusią Laikinąją revoliucinę darbininkų ir 
valstiečių vyriausybę.

Panagiu būdu Tarybos valdžios organai susikūrė 
Rokiškyje, Kupiškyje, Švenčionyse, Zarasuose, Ukmer
gėje, Utenoje, Telšiuose, Mažeikiuose ir kitose Lietuvos 
vietose.

Tarybų Rusiją pripažino Lietuvą kaip savarankišką 
valstybę ir ją rėmė. Ii918 m. gruodžio 22 d. V. I. Lenino 
pasirašytu dekretu buvo skelbiama, kad Rusijos tarybi
ne vyriausybė pripažįsta Lietuvos Tarybų Respublikos 
nepriklausomybę. Dekrete sakoma: “Aukščiausia Lietu
vos valdžia Rusijos tarybinė vyriausybė pripažįsta Lie
tuvos Tarybų valdžią, o iki Tarybų suvažiavimo — drg. 
Mickevičiaus-Kapsmko vadovaujamos Lietuvos Laikino
sios revoliucinės darbininkų vyriausybės valdžią.”

Kitą dieną Visos Rusijos Vykdomasis Komitetas pa
skelbė, kad susikūrusios Lietuvos, Latvijos ir Estijos ta
rybinės respublikos yra laisvos nuo bet kokių prievolių, 
kurias jos turėjo būdamos Rusijos imperijos sudėtyje.

Laikinoji revoliucinė Lietuvos vyriausybė gruodžio 
16 diena išleido manifestą, kuriame paskelbė, jog dvari
ninkų, bažnyčių, vienuolynų žemė, bankai ir fabrikai 
yra visos liaudies nuosavybė. Buvo įvesta 8 valandų dar
bo diena fabrikuose ir įmonėse, panaikintos valstiečių 
skolos dvarininkams, sulygintos visų Lietuvos gyvento
jų teisės...

' Greta ekonominių pertvarkymų Tarybų valdžia 
ėmėsi didelio kultūros ir švietimo darbo. Ji atskyrė baž
nyčią nuo valstybės, paskelbė privalomą mokymą nuo 8 
iki 17 metų jaunuoliams, panaikino mokestį' už mokslą, 
mokytojams ruošti įsteigė pedagoginius kursus. Buvo 
atkurtas Vilniaus universitetas, nutarta įsteigti Dailės 
akademiją, Valstybinį teatrą, Istorijos ir etnografijos 
muziejų ir eilę kitų kultūros ir švietimo įstaigų. Visus 
šiuos socializmo kūrimo darbus reikėjo atlikti ginant jau
ną Lietuvos Tarybų respubliką nuo priešų... (J. Jurginis, 
“Lietuvos TSRS istorija.)

PPAVOJUS, TRIVOGA 
IR IEŠKOJIMAS 
KLAIDINGŲ KELIŲ

Kana d i šk i am e sava i t ra š- 
tyje “Nep r i klausoma Lie
tuva,“ kurio bosu yra Jonas 
Kardelis, vienas iš nuožA X ' AVIŽIAU AiLtVO

ūmiausių. Tarybų Lietuvos
• v \ • 1 Ll A X   1 _ • Y

Tai keistas, įdomus 
rūstus “laiškas.” 

Jis užsitarnauja dėmesio ir 
pastabų.

Kralikausko straipsnis til
po minėto laikraščio gruo
džio 10 d. laidoje. Neten
ka abejoti, jog jis sukels, 
bent jau turėtų sukelti, “di
pukų“ gretose plačių disku
sijų, nes jame lukštenamas, 
arba, geriau pasakius, gai
liai apverkiamas lietuviš
kos mokyklos Jungti n ė s e 
Valstijose ir Kanadoje li
kimas. O kadangi iš tūks- 
t a n č i ų sugužėjusių pa
bėgėlių iš Lietuvos labai 
daug yra tėvai, kurie turi 
po vieną, po du ar net ir po 
tris prieauglių ir kurie, aiš
ku, norėtų savo vaikuose 
palaikyti lietuvy bes ki
birkštėlę, tai lietu v i š k o s 
mokyklos klausimas pasida
ro labai svarbus. Pasirodo, 
kad tos lietuviškos naujoje 
nelietuviškoje žemėje įsteig
tos mokyklos padėtis yra
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Laiškas iš Buenos Aires
Rašo J. Gasiūnas

šia visuomeniniais klausi-1Penktadienį, gruodžio 5, 
Antanas Bimba su savo “Ii- mais. Argentini-ečiai apipy- 
mozinu” nuvežė mane į In- lė mane įvairiais klausi- 
ternational Airport ir pa
linkėjo man geriausios ke
lionės. Apie pusę po vienos 

! susėdome į didžiulį lėktuvą 
i “Prezident Special.” Lėk
tuvas greitai prisipildė ke
leiviais ir išdidžiai iškilo į 
padanges. Greitai New 
Yorkas pasiliko užpakalyje.

činskas. Mes teliksime variau-j Lėktuvas tiesiai lekia At- 
I tai anų Lietuvos bajorų, kurie Į lantiko paviršiumi
neapvaldė savęs Horodlės ir i Amerikos link. 
Liublino seimuose. Tr t - i on; Kelione truko 23 
Telieka laukti katastrofos jdas. Vienodai ir

Savo desperatiškas medi-| 
tacijas m o k y tojas Krali-1 
kauskas baigia:

i i'. .' v. i
Šita mari gangrena šiandie 

šiurpiai pūliuoja bendruome
nėje: visi kiti klausimai — 
kokie svarbūs bebūtų — blės- 
te išblėsta prieš šitą egzisten
cinį. Deja, ar mokytojas ge
gute kukuotų, ar senelis iš pi
liakalnio prabiltų, ar Lietuvo
je likęs kaimynas — kūmas 
miško brolis — jau iš po ve
lėnos vardu pašauktų, dauge
lio ausys jau nebegirdi.

Košmariškai slogi ir skaus
minga ši kontradikcija — to, 
kas vos dar tik nepilnų dešimt 
metų jau yra — su tuo, kas 
galėjo ir privalėjo būti.

Nuožmi tikrovė liudija ne- 
į apsakomai pavojingą m ū s ų 
krizę. Įsigalvojus tenka su
drebėti: KIEK GI DAR ME-

------ ---------  ■ — ■■■ —I -----

dėl to, kad po stovyklinio D. 
P. asketizmo čia — atskrai
dinti ir atplukdyti prie pasa
kišku pieno ii’ vyno upių — 
atsivėrusio turtėjimo kvaitu
lyje' praradome pusiausvyrą ir 
baisiai apdujome.

Betgi tikrai ateis metas, ka-Į 
da mus už tai smerks labjau 
negu mes smerkėme Jogailą. 
Mus keiks sunkesniais žo
džiais negu buvo keiktas či-

kad lietuviškoji mokykla 
nėra daugumos rūpestis." 
Ot, girdi, dauguma dipukų 
nebesirūpina savo vaikų 
lietuvišku apšvietimu.

Ir ponas mokytojas juodo
mis raidėmis išmetinėja 
dipukams, kad jie “dezer
tyruoja švietimo rūpės- 
čius,” visą naštą sukrauna 
ant mokytojo pečių.

Ir mokytojų 
skundeiviškumas

Bet kaip su tais mokyto
jais? Su jais irgi gyva bė
da. Kralikauskas skundžia
si:

Mūsų mokytojų dauguma 
tebėra dar iš nepriklausomo
sios (smetoninės—died.) Lie
tines mokytojijoš. Bet nuo to 
šviesaus (?—-Red.) laikmečio 
jau ašuoniolika, metų. Moky
tojas išeivijoje sparčiau senė
ja, artėdamas į Kalėdų sene
lio laimę. Jis sensta ne tik 
skausmo ženklais veide, bet ir 
savo pedagoginėmis bei didak
tinėmis žiniomis ir darbo bū
du bei metodu.

Girdi, čia “neturime net 
visiškai jokios pedagoginės 
periodikos,” nesiranda “va
saros kursų mokytojams 
atsigaivinti ir atsinaujinti 
pedagoginiu, metodiniu bei 
dalykiniu požiūriu,” nėra i 
“mokytojų k o n f e rencijų,“ 
todėl “vis labiau1 aštrėja 
mokytojinio prieaugliaus TU BELIKO IKI TREMTUOS 
problema.” Rezultatas: ; 

; Laiko . griūtyje visų labiau
siai atsiliekame su rašymo 'bei 
rašybos; mokymu, -šis dalykas 
pasirodė ne tik sunkiausias, 
bęt ir labiausiai apleistas : • net 
ligi šiol dar neturime pąken- 
čiamo gramatikos vadovėlio. 
Tai -yra baimę skelianti nege
rovė: dabar jau baigią litua-Į * 
nistinę mokyklą tiek menkai 
bopramokyti..rašyti, • kad yra 
beveik jau lietuviški beraščiai.

Ištautejimo pavojus

KATASTROFOS?

Kur tikroji išeitis?
Nei barimas, nei plūdi

mas tėvų, lietuviškos > mo
kyklos padėties nepataisys 
ir neišgelbės. Kai Juozas 
Kralikauskas sapnuoja, kad 
koks ten “bendruomenės“ 
išdirbtas ir patiektas vieno
das visoms ' lieti^iškonis 

.' mokykloms visur išeivijoje 
planas pataisytų ir išgelbė
tų desperatišką padėtį, yra

valan- 
ramiai

I lėktuvas lėkė virš debesų, 
į Graži ir vaizdinga buvo ke- 
I Iionė. Atrodo, visi keleiviai 
’buvo geriausiame ūpe ir tu
rėjo pasitikėjimą, kad šis 
milžinas . paukštis nugalės 
visas gamtos kliūtis ir lai
mingai galėsime 
savo tikslą.

Po 7 ir pusės valandos 
kelionės lėktuvas 
Caracas mieste, Venezuelos 
sostinėje. Išlipome vienai 
valandai pasidairyti. <__
čiame pakaitą klimate. Ap
leidžiant New Yorką buvo 
lietingas ir šaltas oras, o 
Caracas mieste — giedra, 
karšta ir šutru. Oras smar- 
k i a i atsiduoda aliejuotu 
dumblu. Nemalonus kvapas 
nosis raižo.

i Iš Caracas į Rio de Janei
ro lekiant susidūrėme prie 
Brazilijos rubežiaus -elektri
nę audrą. Lėktuvas pradė
jo mėtytis į visas puses. 
Žaibuoja, perkūnas tranko
si, bet mūsų lėktuvas nepa
siduoda. Jis pasiryžęs aud
rą nugalėti. Gavome įs.aky- 

jmą diržais prisirišti prie 
sėdynių. Keleiviuose

pasiekti

nusileido

mais: Kodėl Jungti n ė s e 
Valstijose randasi apie 4 
milijonus bedarbių, kokią 
darbininkai turi nedarbo 
laiku apdraudą, kiek gauna 
senatvėje, ir tt. Jie papa
sakojo, kokią jie turi socia
linę apdraudą. Pasirodo, 
kad Argentinos darbininkai 
geriau organizuoti, turi ge
resnę apdraudą, negu J- 
Valstijose. Tiesa, darbi- 

! ninku algos žymiai žemes
nės, negu J. V. Dabarti
niu laiku pezos nukritimas 
dar daugiau sumažino algų 
skalę. Dėl to daugelis dar
bininkų streikuoja: reika
lauja pakelti algas. Pra
gyvenimas dabar pablogė
jęs dėl kainų pakilimo. Jau
čiamas daugelio produktų 
trūkumas. Kaip nuostabu, , 
kad šiuo laiku net mėsos 
sunku gauti. O tai geležin
kelių darbininkų streikas 
maisto pristatymą sutruk-

Jau-!

Toliau mokytojas Krali- tfktaj sapnas ir sapnu pasi- 
' '...... 1............ 'liks. Už metų kitų jis pats

paskelbs lietuviškų mokyk
lų desperatišką padėtį ka
tastrofiška,, jeigu nebus

Sekmadienį, gruodžio 7,^ 
iš pat ryto rinkosi vietiniai 
lietuviai p a s i m atyti su 
“nortamerikonu.” G. Sima
navičius su savo malonia 
žmona ir jauna dukrele (at
vyko man parodyti miėstą 
ir nuvežti į maudynes. Taip 
ir padarėme. Susėdę į jo 
nedidelį trokelį (jeep), lei
domės priemiesčių gatvė
mis. Daugelis jų dar tebė
ra akmenimis grįstos. Tro- 
kelis šokinėja, o aš džiau
giuosi, kad turiu progą ką 
daugiau pamatyti. G. Si
manavičius užimtas vai
ravimu, o jo’žmona Gražina 

bai-,man daug dalykų aiškina, 
mesi: tačiau, nesimatė. Juo/ Q- • Sįmanayičius yra chemi- 
kavorrie,i Walbejdmes ii* net žmona ^-mokytoja, 
nepamatėme, kaip mūsų Abu kalba lietuviškai. Tai 
lėktuvas išniro iš debesų ir jie daug dalykų man išaiš- 
atsirado giedriausiame ore. i kino. Kaip mokytoja 

šeštadienio ryte jau buvo
me Brazilijos didmiestyje 
Rio de Janeiro. Išlipome 
valandai laiko pasidairyti. 
Oras giedras, karštas. Įsi- 

> vėl

nepamatėme mūsų Abu kalba lietuviškai. Tai

T. P 
plačiai susipažinusi su pa-, 
sauline padėtimi. Priminu 
man apie Kiniją, kad jinai, 
smarkiai progresuoja.

Besitrankydami gatvėmis 
ir besikalbėdami, u ž poros 
valandų pasiekėme maudy-. 
nes “Lietuvą,” kurių savi
ninkė Kastancija Masiu- 
kienė gražiai mus priėmė 
ir pavaišino. Buvo malonu 
užmegsti naujų pažinčių su 
ten esančiais laietuviais. 
Maudytis neteko, nes buvo 
vėsi diena.

Važiuodami namo susto
jome prie didžiulio restora
no, kuris turi įvairių valgių 
ir gėrimų. B-et ir jame ne 
visko galima gauti. Vaisių 
sunkos, kurios New Yorke 
visur galima gauti, čia ne
gavome. Turėjome tenkini 
tis vynu ir sode.

Diena buvo praleista la
bai gražiai ir naudingai, f 
Nauji įspūdžiai taip galvon 
ir skverbiasi.

Tai taip pradėjau savo 
atostogas Buenos Aires 
mieste. Savo sesutės Mary
tės kviečiamas dabar turiu 
progą ją aplankyti ir su ja 
pabūti, ją nuraminti. Ji 
dar vis tebeliūdi birželio 
mėnesį mirus jos vyrui.

Sveikinu visus draugus ir 
drauges. Linkiu laimės ir 
pasisekimo.

kauskas dejuoja:
Didelė dalis mokinių jau 

yra sunkiai pažeistomis lietu
vybės šaknimis: dėl svetimy
bių tiršto apgulimo ir dėl tė
vų nesupratimo ar parklupi- 
mo į prisitaikymą — dėl me
džiaginės naudos bei patogu
mų. Daug vaikų jau nebegali 
taisyklingu sakinėliu lietuviš
kai išsireikšti. Daugelio mo
kinių sąmonė ir pasąmonė su
drumsta ir užkrėsta visokiais 
narkotikais.

šiaip ar taip, tremtyje jau 
nebėra tos gilios dvasinės ko
munikacijos tarp lietuvio mo
kytojo ir lietuvio mokinio, ku
ris buvo Lietuvoje, šitai yra 
svarbiausia vistik dėl to, kad 
jau nebėra gilios lietuviškos 
komunikacijos namie tarp tė
vų ir vaikų, 
šeimų, kur 
laužo liežuvį 
nelietuviškai, 
jų žodžių 
pranta...

Išplūsta tėvus
Juozas Kralikauskas 

si jaudinęs ir supykęs

Argi maža tokiu 
tremtiniai tėvai 
su vaikais jau 

Daug mokyto-
vaikai jau nesu-

su
per 

šerengą varo tėvus dipukus.
Kralikauskas savo liūd- Pasiklausykime: 

nas aimanas pradeda:
Skaudžiai krinta į akis per 

nelyg didelis kontrastas tarp 
lietuvių materialinio prasigy- 
venimo ir šeštadieninių mo
kyklų skurdeiviškumo. Trūks
ta mokyklos vadovėlių — net 
pagrindinių. Nėra būtiniausių 
vaizdingumo priemonių Lie
tuvos geografijai ir istorijai 
mokyti. Nei didvyrių portre
tų, nei žodynėlių, nei rodo
mųjų Lietuvos vaizdų. Pra
gaištingai trūksta mokiniams 
lietuvišoks lektūros. Daug kur 
mokykla neturi net jokios lit
uanistinės bibliotekėlės,

O kas tame kaltas? 
kytojas Kralikauskas
juodomis raidėmis šaukia: 
((Visa. si beda yra. tik is to,

tiška.
Visko trūksta

Mo
net

greitai ir įimtai paieškota - Brazilijos alaus 
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pūkų vaiki? iš taute j imu i ne
pastos kelio toji nuskurdu
si lietuviška mokykla. Gai
la, kad tos tiesos dar vis 

įsidėti 
ir jo-

tikros išeities. Taip pat di

būdas

negali sau į gavą 
Juozas Kralikauskas 
jo kolegos.

Yra tiktai vienas
išvengimui katastrofos, ku
rios Kralikauskas taip bai
siai bijo ir dėl kurios jis 
taip skaudžiai sielojasi. 
Tai kontaktas su Tarybą 
Lietuva. Tiktai gla u d u s 
kultūrinis bendradarbiavi
mas su Lietuva-, tiktai pla
čiausias pasinaud o j i m a s 
Lietuvoje pasiektas kultū
riniais laimėjimais padėtų

Valstijose ir Kanadoje lie
tuviškos mokyklos nykimui 
ir dipukų vaikų katastro-

begalo nejauku ir gūdu šian
dien mokytojui, kad tiek gau
su tėvų, kurie tik pasakose 
tegirdėtų laumių pamočių bū
du vaikus keičia, maino, sve
timiems atiduoda, šitų tėvu 
tikrieji vaikai — tai automo
bilis, televizija, namai ir ban
ko, knygele: šitiems “vai
kams” jie pašvenčia savo lai
ką, jėgas, širdį ir rankas.

Ši išdavystė yra tokia raga- 
ninė, kad jos niekad tauta ne
atleis — niekad per amžius, j 
Ir tai ypač atšiauri nedorybė

mokytojai turėtų tai su
prasti. Ypač mokytojai tu
rėtų tuojau susisiekti su 
Lietuvos mokyklų vadovybe 
ir u ž m *e g zti tampriausio 
b e n dradarbiavimo ryšius. 
Jie turėtų būti tose pastan
gose iniciatoriais.

Ar jie supras? Ar jie pa
rodys, kad jiems tikrai rū
pi lietuviška mokykla ir 
gelbėjimas dipukų -vaikų 
nuo ištautėjimo? Pagyven
sime ir pamatysime.

Žinoma, geriausias ir
dėl to, kad vaikus svetimiems O tingiausias dipukų vai-
atiduodąme ir už medžiagi
nius gaminius mainome net 
ne iš bado ąi’ kokių tardytojų 
tortu rom is pųkankinti. Savo 
vaikų pirmįimystę paleidome 
į viešą biznį iš tikrųjų tik

pasileidome kelionėn.
Sekamas sustojimas buvo 

San Paulo mieste, kur visai 
trumpai teužtrukome. Pa
siekę Uruguajaus sostinę 
Montevideo vėl pajutome 
didžiulę oro atmainą. Nuo 
Pietinio ašigalio sausas ir 
vėsus vėjas mus glostė taip, 
kad vienmarškiniai negalė
jome būti.

Paskutinė stotis buvo — 
Buenos Aires. Išeinu iš 
lėktuvo biskį susijaudinęs. 
Manau sau, ar galėsiu at
pažinti savo sesutę Marytę, 
kurią 1913 metais palikau 
Lietuvoje tik 9 metų am
žiaus. Žvalgaus, na, ir pa
matau ją su savo 16 metų 
dukra laukiant manęs. 
Koks tai buvo džiaugsmas!

Marytė Palionienė atvyko 
mane pasitikti su būriu sa
vo d r augų ir draugių. 
Drg. Simanavičius į savo 
trokelį visus susodino, ir už 
valandos jau buvome gra
žioje sesutės rezidencijoje.

Ir kokia man buvo nuo
staba. Prisirinkęs pilnutis 
namas jos draugų. Jie gra
žiai mane priėmė. Nors po 
ilgos kelionės buvau šiek 
tiek suvargęs, bet toks gra
žus būrys sveikintojų man 
ūpą pakėlė. Priimtuvės tę
sėsi iki vėlaus vakaro. Po 
skanių vaišių vyko draugiš
ki pasikalbėjimai, daugiau-

kų gelbėjimas nuo ištautė- -------------------- ‘--------------
jimo, tai grįžimas su jais) tebelaukia Dėdės Šamo su 
Lietuvon. Deja, kol kas, tik 
vienas kitas apie tai prade
da rimtai pagalvoti. Didelė laisvinant.” Jų mums gai- 
pabėgėlių dauguma, matyt,

atomine bomba nuvažiuo
jant ir jiems Lietuvą “iš-

la.

RAGINA TRAUKTIS Iš 
PIETINES KORĖJOS
Pekinas. — Kinijos, ir 

Šiaurinės Korėjos liaudiškų 
respublikų vyriausybės iš
leido bendrą pareiškimą. 
Jos reikalauja, kad Jungti
nių Valstijų ir likučiai kitų 
šalių .karinių jėgų tuojau 
pasitrauktų iš Pietinės KlF 
rėjos. Pareiškime sako, kad 
tik tas atneštų ramumą ta
me pasaulio kampe.
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KO STASYS RAŠTIKIS NEPAMINĖJO 
SAVO ATSIMINIMUOSE

Du tomai buvusio smeto-1 pasakyti, nes jam neteko nė 
ninio generolo Stasio Rasti- vienos dienos fronte vado- 
kio atsiminimų, kaip žino- vauti. Užtat Raštikis ban- 
me, sukėlė Amerikoje riete- dė būti politiku, artėdamas 
nas “veiksnių” vadeivų tar- į opozicijoje buvusius krikš- 
pe. Ginčijamasi dėl istori- čionis demokratus ir dėl to 
jos šiukšlyne atsidūrusio Smetona savo giminaitį iš- 
Raštikio buvusių nuopelnų, metė iš kariuomenės vado 
kuriuos be ypatingo kuklu- posto. Artėjo istorinės die- 
mo Raštikis iškėlė savo at- nos, prasidėjo antrasis pa- 
siminimuose. Tik kyla klau- saulinis karas. Tarybų Su
simas, ar visus savo “nuo-1 junga pasiūlė ir sudarė su 
pelnus” buvęs generolas sa-' Lietuva nepuolimo ir savi- 
vo knygose taip atvirai ir- į tarpio pagalbos paktą. Lie- 
iškėlė? Tiesa, jis nenutyli j tuvoje buvo įsteigtos ne- 
apie tai, kad Hitleriui ir Ri-j gausios Tarybinės Armijos 
bentropui jis padaręs gerą bazės. Raštikis, niekuomet 
įspūdį, tik kodėl jis nieko į nepasižymėjęs blaiviu poli- 
nepasakoja apie tai, kaip etiniu protu, nusprendė, kad 
1940 metų vasarą jis, su' 
hitlerininku ir naminių fa
šistų pagalba ruošėsi įstum- i 
ti Lietuvą į Hitlerio glėbį?!

Neginčijam — savo metu j 
gen. Raštikis tam tikruose; 
buržuazinės Lietuve* visuo-Į 
menės sluoksniuose buvo 
gana populiarus. Ji mėgo 
.kun’gai ir visi 
nes generolas 
kiekviena proga 
ruodavo savo pamaldumą. 
Tai buvo bene katalikiš-

išmušė jo valanda, atėjo 
metas jam veikti. Jis per 
voldemarin inkus “žyginin- 
kus” ir hitlerinę pasiunti
nybę Kaune užmezga san
tykius su Vokietija. Ruošia
si atiduoti L’etuvą Hitle
riui be jokių sąlygų.

Būdinga šio laikotarpio | 
iliustracija:

Dūkšto bažnyčios zakris
tijonu tuo metu 
1941) buvo gen. 
tėvas, senukas •

krikdemai, 
mielai ir 

demonst- (1939— 
Raštikio

invalidas. je ^kviduosim..^ Artėja va
liausias lietuvis generolas, | Raštikis vasaros metu ap- 
pamaldesnis ir už budelius-1 lankydavo tėvą Dūkšte. At- 
generolus Grigaliūną - Glo-Įvyko jis ir 1940 metų pava- 
vackį ir Galvvdį-Bykauską. sarį. Tuo pačiu metu stam- 
Tam tikrą dali jo populia
rumo sudarė ir jo tariamo
ji opozicija prieš valdantįjį 
Smetoną, nors, kaip žino
ma, per žmoną Raštikis ar
timai buvo susigiminiavęs 
su Lietuvos diktatoriumi. į 
Koks jis būtų buvęs karo reikšti savo simpatijas Ta- 
vadas — to niekas negali rybų Sąjungai, o tokiems

bi Dūkšto dvarininkė Zanie
nė pajuto, kad Lietuvoje 
darosi karšta, kad Tarybų 
Sąjungai grąžinus Lietuvai 
Vilnių ir krauta, tame tar
pe ir Dūkštą, Lietuvos liau
dis vis aiškiau pradėjo 

stambiems žemvaldžiams, 
kaip Zanienė, Lietuvoje bu
vo tvankoka. Norėdama ga
lutinai įsitikinti ir būdama 
nuo seno žinoma kosmopo
lite, turėjusi artimų pažin
čių Prancūzijos bei Brita
nijos pasiuntinybėse Kaune, 
pasitarė su kuo reikia, ir 
grįžusi į Dūkštą žaibo 
greitumu ėmė parceliuoti 
savo dvarų žemes ir inven
torių, beveik pusvelčiui par
davinėdama viską lietu
viams ūkininkams. Kaip tik 
karšto Zanienės darbavimo
si metu Dūkšte lankėsi gen. 
Stasys Raštikis. Jam buvo 
pranešta, kad Zanienė par
vežė iš Kauno, iš svetimų 
pasiuntinybių aliarmuojan
čiu žinių. Generolas, iš kar
to pasipiktino, bandė areš
tuoti Zanienę už panikos 
skleidimą, bet paskui apsi
galvojo. To meto klebonui 
jis pasakė:

— Nieko nebijokit... su 
i dievo pagalba mes ne tik 
neleisim Taryboms Lietuvo
je įsigalėti, bet ir esamas jų 
kariuomenės bazes Lietuvo- 

i sara, įvyks didžiule sporto 
! šventė, į kurią atvyks tūks
tančiai sportininkų ir turis
tų iš Reicho. Žinoma, tai 
bus tik persirengę geriau
sieji SS daliniai... ir tuo
met... Dabar, svarbiausia, 
atgauti man kariuomenės 
vado valdžią... Tuoj išvyks
tu Kaunan...

Žinoma, tai buvo pasaky
ta Dūkšto klebonui visai 
konfidenc:aliai, bet įvykiai 

užbėgo generolui už akių, 
istorija pasuko savo keliu. 
Konfidencialumas tapo ne
beaktualus. Tas klebonas ir 
dabar tebegyvena Lietuvoje 
ir gali patvirtinti čia kelia
mus faktus.

Grįžkime prie ano meto 
laikotarpio įvykių. Zanienė 
spėjo išparceliuoti turtą ir 
išsinešdino į Vakarus, o 
gen. Raštikis skubiai grįžo 
į Kauną, pasiuntė savo žmo
ną pas dėdę Smetoną, išdės
tydamas jam per žmoną 
“pavojų” ir ultimatyvia for
ma pareikalaudams. pašalin- 
linti iš kariuomenės vado 
pareigų gen. Vitkauską, o 
į jo vietą grąžinti jį, Rašti- 
kį. Generolo žmona grįžo iš 
prezidentūros apsiverkusi 
ir savo Stasiui pasakė:

— Dėdė tai beveik sutin
ka, bet dėdienė nesutinka...

Kaip ten bebūtų, sporto 
šventė 1940 m. vasarą gal ir 
būtų įvykusi, gen. Raštikis 
tikrai būtų bandęs prijung
ti Lietuvą prie hitlerinio 
reicho ir savo tautą paskan
dinti kraujuose . Tik istori
jos ratas nepermaldauja
mai sukosi kita kryptimi ir 
ne Raštikio jėgoms buvo tą 
kryptį pakeisti. Atėjo 1940 
m. birželis, pabėgo iš Lie
tuvos dėdės ir dėdienės, po 
jų įkandin ir Raštikis. Be
liko... atsiminimai, bandy
mas save išaukštinti. O apie 
tai, žinoma, geriau ir atsi
minimuose nutylėti.. Beje, 
nutylėti galima, bet tai dar 
ne tokie jau seni laikai ir 
Lietuvoje sveiki tebegyve
na neįvykdytų “žygdarbių” 
ir “nuopelnų” liudininkai.

Tebūnie šie faktai priedu 
prie charakteristikos, kurią 
Raštikiui išdavė hitlerinio

Darbininkų Sveikata
J. J. Raukiančius, M. D.

MEDUS IR PIENAS

Daktaras Karteris są žmona 
turėjo progą pavažinėti po 
Kaukazo kalnus. Važiuodami 
5,000 pėdų aukštumoje, įvijai 
(spiraliai) kylančiu plentu, 
per amžiais traškanojančias gi
rias, jie apsistojo pasikalbėti 
su senu Ibitininku. Daugelis 
Gruzijos kalnėnų renka Kau
kazo kalnų medų sveikatos rei- i 
kalams. Tai jau seniai įsiga
lėjusi tradicija, o ypač toks 
medus garsėja ir kyla jo pa
reikalavimas. Tą medų sune- 
šioja laukinės bitės. Nektarą 

Į surankioja iš nepaprastų kalnų 
aukštybėje augančių gėlių.

Senutis bitininkas bitelėms 
parūpina avilius. Medus, žino
ma, natūralūs, bet mūsų kelei
viams jis buvo tikrai laukinis 
medus. Nuo jo taip ir pakvim
pa kambarys keistu stipriu 
aromatu. Paragavo jie po 
šaukštą: girdi, lyg būtų nu
riję parfumo šaukštą. Per- 
smarkus jiems atrodė...

Bet Tarybų gydytojai giria 
šitokį medų ir plačiai jį re-

gestapo šnipai (“neturi jo
kio rimto supratimo, mėgs
ta pozas ir ordinus ir yra 

'vidujai tuščias”.) ir emi
grantinis žurnalistas Bro
nys Raila (“koktesnių nesą
monių sunku būtų beišgal- 
voti”) — čia prisideda dar 
vienas — ir didžiausias — 
kaltinimas: Tėvynės išda
vimas didžiausiam priešui 
—Žmogėdrai Hitleriui — 
dar 1940 m. pradžioje.

Kodėl ir tuo dar nepasidi
džiavo generolas savo atsi
minimuose?

J. ZUBRYS 

komenduoja, beveik kaip ir 
vaistą. Jie tvirtina, kad ši
toks kvapus, smarkus medus 
gausus vitaminais, mineralais 
ir raugais (enzimais, fermen
tais). Sveika bet kam varto
ti. Taiso, reguliuoja vidurius, 
išjudina juos, padeda virškinti. 
O gult einant, padeda ramiai 
giliai miegoti. Kartais net ir 
temperatūrą, karštį mažina.

Medus bendrai yra natūralus 
cukrus, be išdailinimų, be ra
finavimų. O saldymų žmogui 
reikia, po šaukštą kitą kas
dien. Energijai, geras šaltinis 
— raumenims, nervams, protui, 
smegenims.

Dar labiau ir už medų, Ta
rybų šalyse vartojamas gam
tinis pienas. Plačiai vartoja
mas toks pienas, ir vis jį dau
gina kasmet. Visiems sveikatą 
taiso, palaiko; ligoniams pade
da greičiau išgyti ir sustiprė
ti. Vartojamas paprastas na
tūralus pienas, taipgi ir visaip 
raugintas. Surūgusį pieną var
toja bet kas viduriams taisyti. 
Kefyras, jogurtas, kumisas ir 
paprastas kaimiškai surūgęs 
pienas — labai populiarus da
lykas.

Jau kas kas, bet kūdikiai ir 
vaikai tai gauna pieno tikrai 
gausiai. Suaugusieji irgi di
dina jo porcijas kasmet vis la
biau. Pienas ir visokie pieno 
produktai.

NORI ĮRENGTI NAUJĄ 
RADARO STOTĮ

Londonas. — Jungtinės 
Valstijos reikalauja iš Ang
lijos leisti įrengti galingą 
radaro stotį Škotijoje. Ta 
stotis galėtų siekti už 3,500 
mylių.

Brockton. Mass.
J. Kaškaičio knyga “Iš 

atsiminimų” jau atėjo. LLD 
nariai ją gaus nemokamai ; 
tai organizacijos leidinys už 
1958 metus.

■ Nariams knyga patiks, 
nes lengvas pasiskaitymas. 
Knyga turi 3119 puslapių.

Atėjo ir Vilnies Kalendo
rius 1959 metams. Jis taip
gi įdomus, nors ir nepigus, 
vienas doleris. Bet viena 
draugė per telefoną man 
sako: pinigų vertė nupuolė, 
todėl doleris nėra brangi 
kaina.

Ras mus kūčių vakaras 
įvyks Liet. Taut. Namo 
kambariuose gruodžio 20 d. 
7 v. v. Rengia Moterų ap- 
švietos klubas. Bus visokių 
kūčiai paskirtų valgių ir 
gėrimų. Prašau visus vietos 
ir apylinkės lietuvius daly
vauti. Turėsite gerą viešna
gę.

Naujų metų pasitikimą 
rengia Montellos vyrų gru
pė. Įvyks gruodžio 31 d. 
apatinėje svetainėje. Atei
kite visi atsisveikinti su se
naisiais metais ir naujus 
metus pasitikti. Visi būsit 
te patenkinti.

G. Shimaitis

AUSTRIJA ITEIKe 
IZRAELIUI PROTESTĄ
Viena. — Austrijos vy

riausybė įteikė Izraelio val
džiai protestą. Austrai sa
ko, kad Izraelyje vedama 
nešvari propaganda prieš 
Austriją. Pastaruoju laiku 
ten išstojama ir prieš aust
rų gamintus filmus.

JONAS KAšKAITIS

STEBĖTINAS ALG. MARGERIO VEIKALAS
Skaitinėjau, studijavau labai 

nepaprastą, savitą knygą. Tai 
dr. Algirdo Margerio: “Ame- 
rjdoks lietuviai ir angliškųjų 
skolinių žodynas.” Turiu nors 
trumpai pakalbėti apie šitą 
įdomią knygą.

Tai ne bet kokia apysaka, 
romanas ar mokslinis trakta- . 
tas. O vis . dėlto knyga turi 
ir šitokių elementų. Tai nėra 
koks aprėžtai sausas, nuobodus 
profesoriaus kelių metų 
kruopštaus, ryžtingo studijavi
mo darbas. Nors jis kaip tik 
ir pareikalavo iš autoriaus 
profesoriškų gabumų, erudici
jos, kantrybės, patvarumo.

Knyga turi ir turės žymios 
istorinės ’ reikšmės. Tai ryš
kūs bruožai iš Amerikos lie
tuvių gyvenimo ir jų kultūri
nės veiklos J. V. naujokynuo
se. Tai pastangos mūsiškių 
brolių emigrantų prigyti ir pri- 
sijaikyti prie naujų gyvenimo 
sąlygų, kaip nors prasimušti 
klaikiose amerikinėse džiunglė
se. •

Kiekvienam iš mūsų teko 
panašiai muštis, kovoti, varg

ti, kentėti. Daug kas, skaity
dami šitą nepaprastą doku
mentą, prisimins savo pergy
venimus, sielvartus, keblumus 
šitame didžiuliame lydymo ka
tile ( melting pot L

Tai kokia gi tai knyga, Šita 
daktaro Margerio sudėliota, su
taikyta, sutirštinta istorinė ir 
biografinė medžiaga? O ji ir 
yra istorinės ■ ir biografines 
vertės knyga. Jai lemta ūžian
ti sau atitinkamą vietą skaity- 
lose, bibliotekose, bet kieno 
knygą lentynose/

Galima sakyti, pats knygos 
autorius yra lyg ir jos hero
jus. Pats jis perėjo, perken- 
tėjo šitą mišrų, keistą ameri
kinį Lietuvos ateivio gyveni
mą. Pirmoji knygos dalis ir 
piešia mums ryškiorhis spalvo 
mis margąjca^diemšką lietuvio 
inūgranto gyvenimą, jo patyri
mus, įspūdžius, džiaugsmus ir 
nuoskaudas. Įdomūs tie kelt 
taiklūs bruožai iš asmeninių 
autoriaus išgyvenimų, kai jis

jaunutis gal 16 metelių “vai-jšytai, blisteriai” ir lietuviškai 
kis” staiga atsidūrė Vaterburio angliška kalba per visą dieną... 
mieste, ieškodamas savo “dė-
dės” kunigo, kur jam pat pir
ma patarė kreiptis jo motina.

Mat, kun. Saurusaitis, dar 
būdamas jaunas bernaitis Lie
tuvoj, giedodavo Vilkaviškio 
banžnyčioj, buvo geras kanto
rius. Giedodavo ten. ir auto
riaus motinėlė, dar būdama 
mergaite. Juodu ir susipažinę, 
susidraugavę. Buvę gal dar 
ir tolimi giminės. Truputį ro
mantiška. Ir panašių roman
tiškų prošvaisčių blykstelia 
knygoj daugely vietų. Tai pa
gyvina apsakymą, suteikia jam 
lengvučių rožinių .spalvų, aks
tiną skaitytoją, sukelia jam kai 
ką iš savo asmeninių patyri
mų.

Ir tai ne fantazija, vis tai 
istoriniai imigranto žingsniai, 
čia pat Vaterbury jaunam ber
naičiui ir tenka išgirsti keistą 
amerikoniškai lietuvišką žargo
ną. Čia jis ir pradedą įsimin
ti tuos angliškus skolinius, 
stengiasi greičiau pramokti 
angliškai.

Už poros dienų nusiveda ji 
pas save jo teta, motutės se
suo. Keletą dienų pabūva jis 
pas nesvetingą dėdę, persikelia 
pas savo “bosą,” darbininką 
mašinistą “breso” fabrike. Ap
simovęs “overąuzėmis,” pasidė
jęs “dinerkę,” uolusis “grino- 
rius” klausosi, stebi, kaip jį ap
moko jau senas amerikonas 
“sitizenas” jo “bosas.” Tiesa, 
jis ne bosas, bet jau įgudęs 
mašinistas. Rodo, kalba jis:

—Tu būsi tik “lėberis.” Ma
šiną gausi “runyti,” bet tai 
“nat so sūn, teiks tajėm, jū 
no”... čia “džiabas klyn” ir 
“nais,” bet “enivei” reikia “pa- 
sivačyti,” kad drabužiai “ne- 
susidortytų”... Matai tuos 
“breso rolus,” ką stovi su
krauti ant “flioro”... Kai aš 
paleisiu mašiną, tai tu “vačyk 
blisterius”... ” Šitą gerai “iš- 
skreipyti čizeliu” ir gražiai nu
šveisti “sendpeperiu”...

Ir pasakoja autorius:
—Ir taip ėjo mašina, “breso

Ir įsigeidė jis kuo greičiau
sia pramokti tos anglų kalbos. 
Paskubo į vakarinę mokyklą. 
Jaunyva gaivalinga mokytoja, 
tuojau atsisėdo šalia naujo mo
kinio, jaunučio “grinoriairs.” 
šypsosi, aiškina žodį “count
ry”: girdi, raidę “r” spausk 
pro nosį, ne pro gerklę. , Jos 
šiltos žalių akių liepsnelės ap
lekia jam veidą, šildo, giliau 
siekia... Mokinys jautė pirmą 
kartą Amerikos moterį. Suolas 
buvo trumpas, tai ir teko 
spaustis. Ir pastebi autorius:

— Ak, mokykla! Tai toks 
dalykas žmogaus gyvenime, 
kurio nereikia atmintyje lai
kyti, nes jis ir nelaikomas am
žinai ten pasilieka...

Netrukus jaunas “grinorius” 
susirado kitą “burdą,” pas in
teligentiškus žmones, pas biz
nierius Pricevičius, kurie turė
jo “bučernę-grosernę.” •žmo
nės buvę kultūringi, svetingi ir 
pažangūs. Vyresnioji duktė 
(dabar Nora Gugienė) gražiai 
kalbėjusi lietuviškai, pirmavu
si kultūriniame čiabuvių lietu
vių gyvenime, priklausiusi prie 
lietuvių draugysčių, prie soci
alistų kuopos. Inteligentai ap
sistodavę pas Pricevičius — 
Mišeika, žagaras, Montvidas, 
Grigaitis, Mikas Petrauskas.

Penketas buvo vaikų, čia ir 
romansėlis susidaręs. Su de
šimties metukų mergaite išvar 
žiavę į New Haveną, į pajūrį. 
“Gutajėm” turėję abudu visą 
diena:

— Buvo tikrai graži didin
gos jūros, tyros saulėsi ir 
dviejų vaikų džiaugsmo diena... 
Kad ji dabar sugrįžtų...

šitaip ir eina sklandžiai bi
ografinis autoriaus aprašymas.

Toliau kiti skyriai. “Ame
rikos lietuvių laikraščių ir 
knygų kalba.” čia irgi mato
me, kad ta nelemtoji lietuviš
kai angliška kalba ne menkė
je, bet stiprėjo, net ir tarpe 
gerokai pamokytų naujakurių:

— čia, prie šito “kornerlo 
krosysim strytą”...

Po truputį žargonas skver

bėsi ir į laikraščius ir į kny
gas. Labiau prasišokę raštin
gieji vyrai piktindavosi šitokia 
kalba. Nebuvo vienodumo, ne
buvo bendrinės kalbos, šliupas 
rašydavo šiurkščiai, sunkiai, 

i šliupiškai. Autorius dažnai 
įdeda ilgas ištraukąs iŠ tų 
laiškų., šliupo raštų, taipgi iš 
“dėdės” šerno (Juozo Adomai
čio) knygų, iš Ališausko (A. 
Alševskio), iš Bočkausko kny
gų bei raštų. Kun. Aleks. Bur
ba buvo įžymus lietuvių reika
lų rėmėjas ir gynėjas, o kartu 
ir atžarus klerikalas. Artimai 
veikė su šliupu, bet paskiau 
susipyko dėl bedievybės, šliu
pas jam tapo “anarchistu,” 
bedieviu, Dembskis — renega,- 
tu, pašlemėku... < ,• - •

Gyva velniava vėlėsi lietuvių 
parapijose, kur atkakliai spy
rėsi lenkomanai kunigai ir 
vienuolynų lenkės seserys, švie
siau pasirodė Antanas Lalis ir 
kun. Ant. Kaupas, grynesnę 
vartotadvo kalbą.

Verstinių raštų kalba irgi 
neką tebuvo geresnė. Ilgokos 
citatos tatai parodo. Kun. 
Kaupas ir J. O. Sirvydas ge
riau pasižymėjo. Geriausias 
buvo Antanas Lalis, geras ir 
Juozas Laukis, kuris išvertė 
Hauptmano “Audėjus.”

Grožinėj literatūroj įžymus 
buvo V. K. Račkauskas, “Tė
vynės” redaktorius, ir Bronius 
Vargšas (Laucevičius). Vincas 
Nagorncskis, kun. Jonas Ži
linskas (žilius)—Jonas Jonila 
paliko vertingų dalykų. Geras 
buvo Jonas Kmitas — kun. 
K. Urbonavičius, kuris gražiai 
išvertė Dikenso “Oliverį Tvis
tą” ir Marko Tveno “Huckle 
berry Finn.”

Kalėdų Kaukė — Kleopas 
Jurgelionis gerai valdė rašybi- 
nę kalbą. Išvertė Šekspyro 
“Makbetą,” Omar K a i j a m o 
“Rubaijatus,” kūrė eilėraščius. 
“Atžalos” buvo įdomi antolo
ginė rinktinė. Kaipo poetai, 
anais metais žymiausi buvo 
Jurgelionis, Račkauskas, Kmi
tas; beletristai .Kmitas, Rač
kauskas, Alg. Margeris.

Lietuvių kalbos vadovėliai 
kada nekada pasirodė. “Trum
pą lietuvių kalbos gramatiką” 
parengė S. P. Tananevičia, 
1909 m. Paskiau išėjo Dr.

Pilkos gramatika,’ plačiai pa
sklido Rygiškių Jono ir Dami
jonaičio gramatikos, taipgi 
Dr. J. Starkaus “Lietu vų i kal
bos gramatika, skiriama ame
rikiečiams.” M. Paltanavičia 
sutaisė “Mokinkimčs rašyti.”

Kun. Milukas jau 1901 m. 
paruošė liet, chrestomatiją, o 
1904 — P. Brandukas — kitą 
chrestomatiją 1904 m.

Eina skyrius: “Lietuvių kalba 
svetimose mokyklose.” ( Gražiai 
ir vaizdingai pasireiškia Val
paraiso universitetas, kur te
ko mokytis ir pačiam autoriui. 
Dr. Alg. Margeris pareiškia, 
kad beveik 95 procentai se
nųjų Am. lietuvių profesiona
lų yra Valparaiso universiteto 
auklėtiniai. “Valparaiso uni
versitetas buvo kadais toks jau 
svarbus mokslo šaltinis Ameri
kos lietuviams, kaip Vilniaus 
universitetas Didžiosios Lietu
vos lietuviams, o Karaliaučius 
Mažosios.” Gausiai būdavo 
lietuvių Valparaiso universite
te, gyvavo literatūros draugi
ja ir. lietuvių kalbos kursai. 
Daugybė studentų pasižymėjo 
kultūrine ir visuomenine veik
la, jų tarpe ir autorius — stu
dentas K. šeštokas.

Autorius kruopščiai pamini 
ir keletą kitų mokyklų, kur se
niau būdavo dėstoma ir lie
tuvių kalba.

O kaip ėjo lietuvių kalba 
savose mokyklose? Daug bu
vo vargo ir skerspainių ir savo 
įkurtose mokyklose, parapinėse 
mokyklose, kur vyravo (sulenkė
ję klebonai ir lenkės vienuo
lės.

Prieš 45-50 metų atsirado 
Čikagoj “Aušros” mokykla. 
1908 m. įvyko šaunus pokylis—■ 
30 metų šerno kultūrinio dar
bo (minėjimas. Netrukus ir su
sidarė “Aušros” mokykla. Vin
cas Mišeika, pasprukęs nuo ca
ro budelių studentas, buvo 
įžymus jos vadovas, ir nemažas 
būrys inteligentų prisidėjo prie 
šito kultūrinio židinio.

' Čikagoj buvo ir kitų liet, 
mokyklų. Roziande liet, socia
listų kuopa įsteigė Aušros kny
gyną ir mokyklą, kur mokyto
javo T. J. Kučinskas ir Juo
zas Laukis. Juozas Oleka. įkū
rė Am. liet, mokyklą 1910 m., 

kur mokytojavo pats Oleka, o 
stud. K. šeštokas (tai šios 
knygos autorius), A. Lalis ir 
K. Jurgelionis įsteigė dar vie
ną mokyklą. Kitoj Čikagos 
vietoj 10 metų veikė Leveckio 
mokykla, kur, šalia Leveckio, 
mokydavo stud. Gurskis ir Mi
šeika.

Buvo Čikagoj ir liet, kores- 
pondencinė mokykla. Vedė 
stud. Ant. Karalius, P. Gurs
kis, paskiau Alg. Margeris. Ki
tur veikė Jaunoji Birutė (še- 
nadory), Bijūnėlis — šiaurinėj 
Čikagos daly, Ateities žiedo 
vaikų mokyklėlės keliuose mies
tuose.

Bent 10 m. vyko Čikagoj Jau
nuolių orkestras, kur mokė 
liet, kalbos dr. Karalius ir dr. 
Naikelis. Gražiai skambėjo 
Bostonas, Usteri.s, Baltimore, 
Bruklinas su savo liet, kalbos 
mokyklėlėmis, Ateities žiedo 
vaikų mokyklėlėmis. Liet, so
cialistų progreso ratelis davė 
eilę gerų mokslinių paskaitų 
Brukline ir pradinių mokslų 
vakarinę mokyklą.

Parapinėse mokyklose var
gas buvo su liet, kalba. Su
lenkėję kunigai visaip trukdė, 
lenkes vienuolės pačios lietu
viškai! .nemokėjo, o lietuvių 
vienuolių retai kada atsirasda
vo. Tik 4 kunigai mėgo liet.J 
tautą ir kalbą: kun. Kaupas, 
žilias, Milukas ir žebrys. Skan
dalus keldavo kun. Kraučiū- 
nas... Džiunglės, pelkės, čia 
tik konspektas, čia tik trum
putėlė mano paduota peržavL 
gėlė liet, kultūrinio gyveni
mo, ryšium su liet, kalba ir 
liet, žargonu. Antrąją knygos 
pusę užima pats angliškųjų 
skolinių žodynais, čia jau da
lykas keblus, platus ir jo nėr 
ko nė kamantinėti. Reikia stu
dijuoti pačią knygą, žodyną.

Tai kam gi reikalingas šitoks 
knistas žargono žodynas? Pats 
autorius paaiškina, kad jam 
rūpėjo suteikti Amer. lietu
viams tikrus gražius lietuviš
kus pavadinimus vietoj dauge
lio netikusių angliškųjų skoli
nių, darkalų. Amer. lietuviai 
susigaudę tų visokių žargoniš- 
kų svetimybių dėl to, kad jie

nežinojo atitinkamų lietuviškų 
žodžių. “Overauzės” (overalls, 
kombinezonas, apmautė), “pa
jus,” “senvičius,” “tamėtė,” 
“overtajėm,” “pys v u o r k , ” 
“džiuri,” “fiūzas”...

Dėl patogumo, lengvabūdiš
kai prigijo ir “šiušai,” “auza,” 
“kičinas,” “ėmė,” “keksai,”, 
“storas,” “šapa,” “šiur,” “lai
kinu,” “runinu.”...

• Kitas reikalas akino apdai
rųjį autorių. Kada nors ir 
kas nors rašys Am. lietuvių 
gyvenimo istoriją, ne tik me
džiaginio, bet ir kultūrinio. 
Turės ką parašyti ir apie jų 
kalbą: iš kalbos daug galima 
ispręsti a p i'e kultūringumą, 
prisitaikomumą, pažangumą. 
Autorius sako: — šitokie kal
biniai darkalai yra kalbinio po
būdžio priedas, tai jo svarba 
automatiškai pasidaro didelė:- 
didelė būsimoms kartoms, ypač 
kalbininkams ir .istorikams.

Teisybė pasakyta. Juk kaip 
tik dabar daugely liet, kolonijų 
vyksta prisirengimas parašyt 
kai ką iš tų vietovių kultūri
nio liet, gyvenimo, kad pasi
darytų savo rūšies istorijos 
knyga. Tai štai šita kruopoti 
d r. Margerio knyga padės daug 
kam susigaudyt su bendra fak
tų eiga, padės susiorientuoti 
su istoriniais kultūrinio gyve
nimo dalykais.

Ogi Lietuvoje mūsų kultū
ringieji broliai ir sesėts juk ir
gi kai ką turės prisiminti “vi
so miliono savo tautiečių, sve
timoje žemėje gyvenusių, labai 
sunkiai dirbusių, vargusių ir 
mirusių.” Norės prisiminti 
apie paskutiniųjų mohikanų 
kultūrinius pėdsakus, apie jų 
kalbą, pastangas išlaikyti savo1 
lietuviškumą, patriotizmą, tė
viškės ilgesį, meilę, nostalgi
ją. Labai parankus bus šitas 
žodynas ir šitokiu atveju. <»..

Didžiulį, sunkų darbą atliko 
gerbiamasis autorius. Knygos 
gale bibliografija akivaizdžiai . 
parodo, kiek jis turėjo pergro- 
muliuot medžiagos, kruopščiai 
surankiotos. Viską turėjo trum
pinti, siaurinti... “Spaudos 
klaidų taisymas virto gyva 
Golgota” — pareiškia rūpestin
gasis autorius.

1 ii—

3 p.-Laisve (Liberty)—Penkt., grruodžio (Dec.) 19,1958
, ti.
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VILNIUS- Tarybų Lietuvos sostine
(Tąsa)

Vilniaus keleiviniam transportui dide
lės reikšmės' turi susisiekmas lėktuvais.

Vilniaus aerostotis karo metu buvo 
visiškai sunaikinta. Pokario metais bu
vo atlikti dideli darbai tvarkant aerodro
mą ir atstatant stotį. Pagal architektų 
Burdino ir Jelkino projektą pastatytas 
naujos aerostoties pastatas. Dabar kas
dien iš Vilniaus aerostoties pakvla į orą 
dešimtys lėktuvu, jungiančių Vilnių ne 
tik su Tarybų Sąjungos miestais, bet ir 
su užsienio šalimis. Per Vilnių iš Mask
vos oru susisiekiama su Varšuva, Praga 
ir kitais Europos miestais.

Vilnius yra taip pat stambus plentų 
mazgas. Kasdien tarp Vilniaus ir res
publikos miestų kursuoja dešimtys auto
busų. Vasaros mėnesiais įvedami papil
domi maršrutai: Vilnius-Palanga, Vil- 
nius-Druskininkai, Vilnius - Švenčionys - 
Adui iškis, aptarnaujantieji darbo žmo
nes kurortinio sezono metu. Su kuror
tiniu Vilniaus premiesčiu Valakumpiais 
vasarą susisiekiama ne tik autobusais, 
bet ir garlaiviais.

Hitlerinai okupantai, traukdamiesi iš 
Tarybii šalies, visus automobilius iš Vil
niaus išsivežė į Vokietiją . Miestas liko 
be transporto. Po karo atkuriant visą 
Vilniaus liaudies ūki, buvo atkurtas ir 
susisiekimas autobusais bei automobi
liais. Šiuo metu bendras autobusų linijų 
ilgis—apie šimtą kilometrų.

Vilnaus miesto vandentiekis turi savo 
seną ir įdomią istoriją. Medinius vamz
džius šaltinių vandeniui atvesti į pačių 
turtingųjų miestiečų namus imta naudo
ti XV amžiaus pabaigoje. Iš Vingrių 
šaltinių nutiesti mediniai vamzdžiai bu
vo apie trijų kilometrų ilgio, iš Aušros 
vartų — apie pusantro kilometro ir iš 
Žu pranų (Subačiaus gatvėje) —450 
metrų. Vandentiekio vamzdžiams buvo 
naudojami tiesūs sienojai, jų vidurys bū
davo išgręžiamas, o sujungimai buvo da
romi panaudojant geležines movas, įka
lamas į vamzdžio vidurį. XVI amžiuje 
vandentiekio Įrengimo atžvilgiu Vilniaus 
miestas buvo vienas iš pirmaujančiu Eu
ropos miestų.

1904 metais buvo paruoštas ir netru
kus pradėtas vykdyti moderniško, pa
remto dirbtiniu vandens spaudimu, van
dentiekio projektas. Kapitalistiniais lai
kais vandentiekio statyba vyko labai lė
tai. Hitleriniai okupantai vandentiekio 
stotį ir kitus svarbesnius vandentiekio 
įrenginius susprogdno. Laikinai miesto 
gyventojams teko naudotis seniai jau už
mirštų šaltinių ir šulinių vandeniu.

Pokario metais vienas iš svarbausių 
miesto tvarkymo darbų buvo atstatyti 
vandentiekį ir jį išplėsti. Per keletą me
tų miesto vandentiekis buvo visiškai at
statytas r pastatyti nauji vandens ima
mieji įrenginiai, praplėsti vandentiekio 
tinklai, atliekami tolesni darbai aprūpi
nant miestą vandeniu. Dabar miestui 
vidutiniškai per parą vandens tiekiama 
du kartus daugiau negu ikikariniu laiko
tarpiu.

Vilniaus miestas iš visų pusių apsup
tas miško masyvais, tačiau pačiame 
mieste žaliųjų sodinių visuomeniniam 
naudojimui dar maža. Per paskutiniuo
sius metus mieste buvo pasodinta dau
giau kaip 67 tūkstančiai medžių, neskai
tant miško parkuose išaugintų medelių. 
1948 metais Vilniuje pirmą kartą buvo 
pradėta sodinti didelius, 30-40 metų me
džius. Dykviečių ir griuvėsių vietoje bu
vo sukurti nauji skverai.

Iš naujo perplanuotas ir sutvarkytas 
• Jaunimo sodas, čia karo metu buvo su
naikinti visi buvusio Bernardinų sodo 
vertingi sodiniai, o jo teritorija buvo už
versta statybos laužu. Dabar sodas su
tvarkytas, jame yra vasaros kinoteatras, 
šokių pavi Ii jonas, skaitykla, muzikinė 
estrada, eilė atrakcionų suaugusiems ir 
vaikams.

Jaunimo sodas — darbo žmonių, ypač 
jaunimo, mėgstama vieta. Jie čia pralei
džia savo laisvalaikį. Švenčių metu so
do teritorija darosi ankšta. Jaunimo ir 
darbo žmonių jėgomis 1956 metais pra
dėti tvarkymo ir parko įrengimo darbai 
gražiose kalvose, esančiose greta Gedi
mino kalną supančiai sodų ir parkų. 
1956 metais nutiesti keliai iš Kosciuškos 
gatvės ir iš Olandų gatvės pusės, vykdo-

m i pirmieji darbai tvarkant natūraliai 
susidariusį amfiteatrą, kuriame 1958 
metais įvyko miesto dainų šventė.

Patraukli vieta yra sodas prie Kari
ninkų namų Kutuzovo aikštėje, šiame so
de veikia vasaros teatras.

1949 metais buvo rekonstruota Gedi
mino pilis. Dabar aukštai viršum miesto 
jos bokšte plevėsuoja Lietuvos TSR vals
tybinė vėl’ava. Žymūs darbai atlikti su
tvarkant Gedimino kalno šlaitus. Kalno 
papėdėje įrengtas Puškino vardo parkas, 
o jo pakraštyje, prie Vilnelės, — teniso 
aikštelės. 1955 metais parke buvo pa
statytas paminklas A. S. Puškinui 
(skulptorius B. Vyšniauskas). Graži ir 
savotiška savo architektūriniais pamink
lais medžių apsupta Gedimino aikštė. 
Čia yra Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumas ir kai kurios kitos 
centrinės į štai eros. Gedimino kalno pa
pėdėje įkurti Pionierių Rūmai, šventa
dieniais, o taip pat darbo dienomis Ge
dimino aikštėje visada esti daug žmonių 
—šį miesto kampelį labai mėgsta sosti
nės gyventojai.

Pokario metais sodų ir skverų plotas 
mieste padidėjo, palyginus jį su ikikari
niu. 30 hektarų.

Iš rytų ir iš vakarų prie pat miesto 
prieina puikūs miškai-parkai, iš kurių 
žymiausias yra Vingio parkas (Zakre- 
tas). Čia nutiestas mažasis vaikų gele
žinkelis, pastatytos trys geležinkelio sto
tys. Šią vietą miesto gyventojai myli ir 
lanko vasarą ir žiemą. Vingio parkas 
minimas įžymiame L. N. Tolstojaus vei
kale “Karas ir taika,” kaip vieta, susi
jusi su istorinias 1812 metų įvykiais. 
Parko masyvą iš trijų pusių supa Ne
ries upė, kurios priešingas krantas yra 
ypatingai gražus. Parko teritoriją su
daro beveik 20 hektarų. Parke daugau- 
sia auga pušys, vakarinėje dalyje yra la
puočių. Dauguma medžių yra 100 -150 
metų amžiaus. Pagal generalini miesto 
planą šis miškas - parkas bus paverstas 
Centriniu kultūros ir poilsio parku. Par
kui įrengti darbai jau pradėti.

Natūralus Vingio parko tęsinys yra 
žali masyvai, esantieji priešingame Ne
ries krante, — Karoliniškių kalnai. Sta
tūs jų šlaitai apaugę lapuočiais ir spyg- 
luočiais. Šie kalnai yra apie 92 hektarų 
ploto. Iš čia atsiveria puikus peizažas į 
Vilniaus apylinkes, o taip pat į miestą, 
kurio vaizdas ypač įdomus vakare, užsi
degus šviesoms. Žiemą Karoliniškės yra 
slidinėjimo vieta.

Rytinėje miesto dalyje tiesiog prie Ge
dimino kalno ir Jaunimo sodo prieina 
miškai, kuriais apaugę gražūs Antkai
nio kalnų šlaitai. Iš čia atsiveria puiki 
panorama j miestą. Tarp kalnų pokari
niais metais įrengtas “Dinamo” stadio
nas. Šios vietovės miškai ir kalnai—ge
riausia vieta vasaros poilsiui ir žiemos 
sportui. Ypač gražus miškas Šilo gat
vės rajone.

Antkainio miškas susilieja su dideliu 
(apie 250 hektarų), palyginti jaunu ši
lu—Valakumpiais. Čia yra daug vasar
namių, poilsio namų. Neries pakrantėje 
įrengti du paplūdimiai, į kuriuos dieno
mis suplaukia tūkstančiai sostinės gy
ventojų.

Vilniuje niekada nebuvo stambios, su 
dideliu darbininkų skaičiumi, pramonės. 
Palyginti sparčiai vystantis Lietuvoje 
kapitalizmui, Vilniaus mieste neatsirado 
stambių fabrikų. Priežastis buvo ne tik 
tai, kad Lietuva neturėjo tokių žemės 
gelmių turtų, kaip geležies rūda, akmens 
anglis ir nafta, bet ir tai, kad sunkiajai 
pramonei, dirbančiai importine žaliava, 
vystytis trukdė kapitalistinė stambiųjų 
Rusijos pramonių centrų konkurencija, 
Lenkijos industrinės srities ir Rygos 
konkurencija. Žaliavos sunkiajai pra
monei galėjo būti atvežamos daugiausia 
geležinkeliais, nes vienintelis neužšąlan
tis Klaipėdos uostas ir Nemuno žiotys 
buvo atplėštos nuo pagrindinės Lietuvos 
teritorijos. Dėl žaliavos pervežimo iš
laidų Vilniaus pramonės įmonių gami
niai būdavo brangesni už importinius 
gaminius, .ir jiems sunku būdavo atsi
laikyti prieš konkurenciją. Dėl to Vil
niaus įmonės dar labiau didindavo dar
bininkų išnaudojimą, j

(Bus daugiau)

4 p,-Lawve (Liberty)— Penkt, gruodžio (Dec.) 19,1958

Laisvoji Sakykla
APIE SUGADINTĄ 

MAISTĄ
Skaičiau “Laisvėje” (rug

sėjo 12 d., 1958 m.) Arėjo 
straipsnį, kuriame bando 
kritikuoti Pandėlietį, kuris 
anksčiau rašė apie sugadin
tą maistą. Arėjas bando 
pasakyti, kaip gerą maistą 
vartojame Amerikoje?

Sunku tikėti, kad dar 
šiandien randasi tokių žmo
nių, kaip Arėjas, kurie ne
žino, kaip mūsų maistas 
yra sugadinamas.

Paskutiniu laiku labai 
daug rašoma ir per radiją 
diskusuojama maisto klau
simu. Susirūpinę tuo klau
simu yra ir maisto ir svei
katos žinovai, daktarai ir 
chemikai, kurie kviečia 
žmones protestuoti kongres- 
manams, kad atkreipus val
džios atidžią į maisto kom
panijas.

Maistas yra suprocesina- 
mas: išimami iš jo vitami
nai, mineralai, aliejai, ir t. 
t. Be to, daug vartojama 
chemikalų. Paskutiniu ap
skaičiavimu, 1951 m. iki 
700 chemikalų yra vartoja
ma maiste. Įvairūs dažai 
vartojami maistui “pagra
žinti.” Kiti, kaip antibioti
kai, kad palaikytų žuvį, viš
tieną šviežią.

Pirkdami konser v u o t ą

kavą. Nuo to rimtai ji su
sirgo. Naujai nudažius 
kambarį, pavojus prašalin
tas.

IR MĖSOJE RANDASI 
ARŠENIKO

“Farmers Digest” už rug- 
piūtį - rugsėjį (1957 m.) 
pranešė, kad dauguma 
paukščių - vištų augintojų 
reikalauja miltų formulės 
su aršeniku. Manoma, jog 
tai pagreitina viščiukų au
gimą. Valdžios įstatymas 
tai draudžia. Lesalas su 
aršeniku vartojamas per 5 
dienas prięš piovimą.

Skaitytojas galvos: neval
gysim daugiau vištienos, o 
pirksim avieną. Padėtis be- 
viltė. “The Journal of 
Animal Science” 1954 m. 
rašė: Aršenikas dedamas 
į avims penėti miltus.

Faktai kalba patys už 
save.

Dar noriu pasakyti Arė
jui, kad nesu dalyvavusi nė 
j vienoje natūralistų paskai- 
i toje. Reikia skaitytis su 
tuo, ką rašo medicinos žur
nalai, ir t. t.

Kupiškietė

Camden, N. J.
Pas mus dabar išėjo to

kia “mada”, kad žmonės
maistą, skaitykite formų- miršta visai nesirgę.

Pabaigoje spalio mėnesiolę-sąrašą ir pirkite tokį, į 
kurį neįeina ; 
riai, dažai ir k i t.

ARŠENIKAS MUS 
NUODIJA KASDIEN

Agrikultūroje plačiai var
tojamas arsenikas (lead ar
senic) purkštimui vaisių ir 
daržovių. Svarbiausia, kad 
jo nenuplauna lietus. Taip-, 
gi šeimininkė nenuplaus! žmona mirė prieš kelis me- g 
vaisių ar daržovių po kra- i tus, tai velionis gyveno prie 
nu sinkoje. Patarimas: vai- vaikų, 
gant nulupti žievę nuo tų ------
vaisių, nuo kurių galima, lietuviai gyveno lenkų apj® 
nors žievėse yra daug vita- gyventam rajone, ir vaikai

p rezervato- mirė A. Vasiliauskas, kuris
jau buvo pagyvenęs, 83 me
tų žmogus. Bet mirė visai 
nesirgęs. Paliko gyvenimo 
draugę Anna, tris sūnus ir 
dvi dukteris, taipgi apie aš
tuonis anūkus.

Lapkričio 2 d. mirė G. 
Žukauskas, taipgi pabaigė 
savo dienas nesirgęs. Jo

SEZONO SVEIKINIMAI

SVEIKINAME

VERUTĖ MINEIKIS, MARYTĖ PAURA

dvi sesutes* ir South Boston, Mass.

su Kalėdomis ir Naujais Metais 
visą “Laisvės” štabą, visus pažįstamus, 
draugus, drauges ir gimines Lietuvoje. 

Linkime viso geriausio!

KALĖDINIŲ ŠVENČIŲ
LINKĖJIMAI

Sveikiname visus Cleveland© ir apylinkės 
draugus ir drauges, visus mūsų spaudos skaityto
jus ir rėmėjus su kalėdinėmis šventėmis ir linkime 

. . . * visiems laimingai pasitikti naujus 1959 metus.
Malonėkite pasitenkinti šiais linkėjimais, 

atvirukų nesiuntinėsime.

Jurgis ir Matilda Žebrys

gant nulupti žievę nuo tų 
vaisių, nuo

Kadangi abudu minėti ®

NEW HAVEN, CONN

minų ir mineralų. Tai sau- apsivedė su lenkų tautie- g? 
giausias būdas išvengimui 
nuodų.

Pagaliau, visos pastangos 
veltui: plovimas, virimas ir 
lupimas, kadangi nuo 
purkštimo po medžiais, so
de, ir daržovių laukas per
sisunkia nuodais. Dalei- 
džiama, kad augalai su šak
nimis paima nuodus. Tokiu 
būdu patenka į vaisius ir 
daržoves.

Baisus dalykas, kada ver
tingas ir maistingas mais
tas liekasi pavojingu svei
katai, net nuodingas.

Dar nepamiršom tarptau
tinio įvykio 1956 m., kada 
ambasadorė Claire Boothe 
Luce Romoje susirgo. Buvo 
pripažinta aršeniku apsi- 

| nuodijimas, dėl to, kad ji

čiais, tai lenkų graborius g?
juos ir aptarnavo. 8

Abudu palaidoti lenkiško-
se kapinėse, Chews Land- S*

Per 10 šių metų mėnesių 
nuo širdies ligų mirė mūsų 
mieste 419 žmonių, o nuo 
vėžio mirė 264, gi nuo kito
kių ligų mirė 311 žmonių!

Reiškia, per 10 mėnesių 
mūsų mieste mirė 994 žmo
nės.

Camdenietis

TSRS NUTRAUKĖ 
ŽEMĖS KAMUOLIO 

PAVEIKSLĄ
Londonas. — Tarybų Są

jungos mokslininkai nu
traukė v’so žemės kamuolio 
paveikslą. Jis yra rodomas

Sveikinu “Laisvės” įstaigą ir visus jos dar
buotojus, linkiu linksmų Kalėdų visiems ir lai
mingų Naujų Metų.

Taipgi sveikinu visus “Laisvės” skaitytojus 
ir rėmėjus, kurie per mane prenumeruoja ir 
atsinaujina prenumeratas ir aukoja “Laisvės” 
palaikymui.

Linkiu visiems linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų!

JONAS PETKUS

Brockton, Mass

SVEIKINIMAS

Linkiu visiems laimingų Naujų Metų!

JULIJA ST1GIEN&

:kas rytą lovoje per valandą filme “Nepaprastoji kelio- 
I laiko skaitė laikraščius ii^nė”. Paveikslą nutraukė ju- 
gėrė kavą. Nuo lubų seno džių prietaisas, kuris buvo į 
dažo aršeniko dulkės krito į erdvę paleistas raketoje.

žiemos švenčių proga sveikinu Laisvės 
leidėjus ir rėmėjus, draugus ir drauges 

iš arti ir toli.

SVEIKINIMAS ir LINKĖJIMAI

Širdingai sveikiname 
visus draugus ir prietelius 
su žieminėmis šventėmis. SVEIKINIMAS

KALĖDOMIS ir NAUJAIS METAIS

Visiems linkime 
geriausios sveikatos ir 

ilgiausių metų.

BRONĖ ir WALTERIS KERŠUllAI

Švenčių proga sveikinu gimines, draugus 
ir pažįstamus, visiems linkėdamas 

kuo geriausios kloties 
ateinančiais metais.

A. KANDRAŠKA 
Dorchester, Mass.



BINGHAMTON, N. Y
Kūčių vakariene

LDS 6 kuopos gerosios 
gaspadinės gražiai. darbuo
jasi surengimui kūčių va
karienės, kuri įvyks trečia
dienį, gruodžio 24 d., A. 
Klimo studijoje. Pradžia 6 
vai. vakare. Įžangos tikie- 
tas, pagal šių dienų maisto 
brangumą, pigus, tik $1.50 
asmeniui.

Iš patyrimo jau žinome, 
kad LDS 6 kuopos rengtų 
kūčių vakarienių dalyviai 
visuomet būdavo patenkin
ti, tad nėra abejonės, kad ir 

visi būsite 
ir pavaišin-

“Maskvos Dekada.” šiame 
susirinkime buvo skaityti 
du laiškai iš “Vilnies” ad
ministracijos minėtų filmų 
reikalu. Ir vienbalsiai nu
tarta rengti rodymo vaka
rą 1959 metų balandžio 14 
dieną. Yra gražaus laiko 
sėkmingai prisirengti.

Išrinktas kuopos komite
tas 1959 metams: prez. A. 
Žemaitienė, vice prez. J. K. 
Navalinskienė, protoklų se
kretorė O. Wellus, finansų 
sekretorius L. Šimoliūnas, 
iždo globėja V. Vinskūnie- 
nė, o į iždininko vietą nie
kas neapsiėmė, tai bus ren
kamas sekančiame susirin
kime. J knygų peržiūrėji
mo komisiją apsiėmė: J. 
Kaminskas, A. Maldaikienė 
ir K. Juozapaitienė.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, sausio 5 d., 1959, A. 
Klimo studijoje. Pradžia 

.7:30 vai. vak. Visi nariai 
Dienraščio Vilnies kalen-; kviečiami dalyvauti.

šioj vakarienėj 
gražiai priimti 
ti.

Visi vietos 
lietuviai esate

ir apylinkės 
širdingai 

kviečiami dalyvauti šioje 
vakarienėje ir bendrai vi
siems praleisti linksmai kū
čių vakarą. Iki laimingo pa
simatymo. Rengėjų vardu

dorins už 1959 metus jau'dėkime Naujus Metus su Į 
pasiekė mus. Tai puiki kny- ūpu,_ su energija ir darbuo- 
ga. Telpa daug įvairių raš^kimės kiek kuris išgalime 

l^tų iš mokslo srities, politi-'sayo sveikatos ir organiza- 
kos, gražios poezijos ir e i j o s gerovei. F 
daug įvairių informacijų.’skaitlingo susirinkimo.
Pre to, yra įdėta dabartinės! Sveikinu su Naujais Me- 
Lietuvos žemėlapis. Patar-j 
tina visiems perskaityti jį 
Kaina $1.

Bus nelabai linksmos Ka
lėdos. Per eilę metų Endi
cott Johnson Corporation 
išmokėdavo savo darbinin-

20 - tūkstančių, Christmas 
Bonus. Darbininkams būda
vo didelis palengvinimas 
apsipirkti būtinai reikalin
gus daįktus, kad lengviau 
pergyvenus žiemos šalčius. 
Bet šiemet E. J. Corp, pa
reiškė, kad Christmas Bo
nai nebus mokami dėl su
mažėjimo biznio”. Tas skau
džiai atsiliepia E. J. darbi
ninkams ir jų šeimynoms.

IŠ LDS 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

Gruodžio 1 d. atsibuvo 
LDS 6 kuopos susirinki
mas. Nors šis susirinkimas 
buvo garsintas laikraščiuo
se, kad bus svarbus, nes 
bus renkamas kuopos komi-

So. Boston, Mass.
Gruodžio 4 d. tapo palai

dotas Juozas Belekevičius. 
Mirė vos sulaukęs 65 me
tus amžiaus. Jam neteko 
atsistatydinus iš darbo pa
ilsėti, pasinaudoti pensija. 
O planavo vykti Floridon ir 
ten įsikurti ir ramiai sau 
gyventi. Paliko liūdesyje ( 
žmoną Elenorą Belekevičie- 
nę, sūnų ir kitus šeimos na
rius, taipgi daug draugų. 
Gyveno Brightone, ten lie
tuvių organizacijose ir vei
kė.

O gruodžio 7 d. tapo pa
laidota Marijona Č i g a s - 
Kazlauskaitė. Prik 1 a u s ė

WORCESTER, MASS
Iš LLD 11 kuopos metinio 

susirinkimo, įvykusio 
gruodžio 8 d.

Nors oras buvo labai šal
tas, bet nariams reikia ati
duoti kreditą .už< šį skaitlin
gą susirinkimą. Iš Lietuvos 
filmų rodymui komisija da
vė platų raportą iš savo 
darbo, kurį dirba daugiau
sia drg. G. D. Jusius. Tiesa, 
vakaras buvo lietingas, bet 
pagal tokį orą žmonių prisi
rinko. Mat, visi norėjo pa
matyti taip plačiai garsintą 
Hlmą “Tiltas”. Žiūrint į šį 
filmą žmonės nusivylė, .nes 

prie įvairiu sroviu lietuviu paveikslai tamsūs, ir kalbų 
draugavo su negalima suprasti. Šis^ fil-. Šis fil

mas turėjo būti priruoštas,
organizacijų, 
visais. Todėl laidotuvės bu
vo su daugybe gėių vaini- kad visur, kur jį berodytų, 
kų, masinės. Paliko liūdė- j Paveikslai būtų aiškus ir 
syje dukrelę, žentą, anūkų (supranjmoj kalboj. Aš pra- 
ir daug draugų.

Taigi, savo gyvenimo ke
lionę atlikę, ramiai ilsėsis 

^je žemelėje.
'rooseveltienės

KALBA
Gruodžio 7 d. radijo sto

tis W U B R F M bangomis 
Lauksime transliavo Elenoros Roose- 

ti-enės kalbą.

bui, ir, sulaukę senatvės, 
nenustoja dirbę, nors yra 
prislėgti nesveikatos ir per
sekiojami. Taigi, šis susi
rinkimas, šios žiemos šven
čių proga sveikina su kuk
lia dovana (po $10) mūsų 
rašytojus L. Prūseiką ir 
daktarą J. J. Kaškiaučių. 
Taipgi šis susirinkimas pri
siminė ir gražiai įvertina 
mūsų duetą ir pianu akom- 
panistę, kurie savo daino
mis sudaro gražią progra
mą mūsų parengimuose. — 
t.vy. Oną Dirvelienę, Joną 
Sabaliauską, ir Helen Smith 
-Janulytę. Šis susirinkimas 
sveikina juos su kuklia ($5) 
dovana šios žiemos švenčių 
proga. Taipgi ta pačia pro
ga šis susirinkimas nutarė 
pasiųsti $5 vertės dovaną 
Aido Chorui už gražų dai-

VERTA PAŽYMĖTI
San Francisco lietuvių 

tarpe jau daug metų gyve
na žinomas draugas Ado
mėlis. Lapkričio 16 d. jis 
atžymėjo savo 65-ą, gimta
dienį ir davė šaunią “parę.” 
Gėrimai ir valgiai visiems 
buvo veltui. Pietus ir vaka
rienę visi valgė, kas ko no
rėjo. O kurie norėjo, tai 
galėjo ir ant drąsos gauti 
pakankamai.

Kadangi veik visi svečiai 
ir viešnios buvo pažangiųjų 
organizacijų nariai, tai ne
norėjom, kad tokis puikus 
pažmonys praeitų be nau
dos ir pasiliktų tik savęs 
patenkinimu. Kilo suma
nymas, kad parinkti aukų 
geram tikslui. Visi sutiko.

laiko, kada jis iš ten pasi- 
liuosuos.

Gera mūsų draugė Anna 
Vasiliauskienė, 59 E. Vivi
an Dr., Concord, CaL, lap
kričio mėnesio pabaigoj 
sunkiai susirgo širdies liga. 
Ji išbuvo savaitę laiko ligo
ninėje, dabar gydosi savo 
sūnaus stuboj.

Dažnai aplankom Šlegerį 
Alamedo County ligoninėje. 
Atrodo, kad jis skaudžiai 
kankinasi dėl nelabosios vė
žio ligos.

Gavom laišką nuo d. An- 
tanett Russ iš Laguna 
Beach, Cal. Ši draugė la
bai sunkiai ir ilgai serga. 
Buvo pasidavus operacijai 
ant vidurių. Operacija bu
vo labai opi ir sunki. Da
bar jau sugrįžus iš ligoni- Surinkta $70 ateivių gyni- 
nes į namus ir palaipsniui mui. 
sveiksta. Džiugu, kad drau
gei pavyko visas sunkeny- už vaišes ir visiems už au-

Ji papasakojo savo įspū-
itais LDS Centro Valdybaidzlus savo apsilankymo 
'ir darbininkus, visus nau-įT^kų Sąjungoje. Ten kū
jų narių prirašinėtojus, ko- dikių ir motinų piiziuieji- 
respondentus ir visus na
rius.

Sekr. Anna

mas yra labai įdomus ir ge
ras. Jei jaunuolis yra lin- 

Wellus Prie nenormalaus elge
sio, jis esąs gydomas tam

|šau mūsų spaudos pareigū
nų, jeigu gaunat ką nors 
gero, tai žiūrėkit, kad tas 
geras ii- būtų mūsų publikai 
atiduotas teisingai ir gerai.

Kadangi mūsų kolonija 
atsirekomen da v o mūsų 
spaudos šiais metais reika
lui, tai šios žiemos švenčių 
proga šis susirinkimas ma
terials paramos spaudai 
neskyrė. Bet prisiminė mū
sų brangius žmones, kurie 
visą savo gyvenimą pasky
rė apšvietos ir kultūros dar-

Garbė draugui Adomėliui
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' navimą mūsų parengimuo- bes pergyventi ir jau kas! Linkiu celebratui su-
s.e, kad jis ilgai ilgai gy-, sveiksta! 
vu otų.

Čia pranešu, kad šios 
kuopos pastangomis įvyks
ta kūčių vakarienė —gruo
džio 21 d. Tai yra šventa
dienis, la: kas 5 vai. vakare. 
Vieta: 29 Endicott Street. 
Čia bus įvairių valgių, kai
po prisiminimas 
kuomet mes pas 
augome Lietuvoj.

Prašome dalyvauti.

! | laukti dar daug linksmų
TURĖSIM LIETUVIŠKUS g™taAenių,.! . .'.

FILMUS Kalėdų dienoje kitas ge
ras draugas žada suruošti 

LLD Oaklando ir San ' tokią pat “parę” ir pavai- 
i šinti visus organizacijų 

draugus.
Francisco kuopos galutinai 
nutarė gauti ir parodyti 
filmus iš Lietuvos—Žydėk, 
jaunyste,” “Lietuvių meno 

’ ir “Urugvajaus 
” Paren-

tų laikų, I dekada
tėvelius lietuvių delegacija. -------

girnas įvyks 1959.Juetų va
sario mėnesio pradžioj. A- 

J. M. L. pie vietą ir laiką bus pra- 
_______  nešta vėliau.

Alvinas

Nejv Delhi. — Indija ir 
Kinija turi visoje eilėje kal
nų dar nenustatytas sienas. 
Bet abiejų šalių vyriausybės 
siekia ramiu būdu jas su
tvarkyti.

San Francisco, Calif.
APIE MŪSŲ DRAUGUS

Dar neseniai sužinojau, 
kad sunkiai serga Kajeto
nas Rekašis, 944 Norfolk 
St., San Mateo, Cal. Šiam 
draugui įvyko labai netikė
ta nelaimė. Jis nuėjo pas 
dentistą dantų pataisyti. 
Daktarui bedirbant instru
mento voliukas atsiliuosavo 
ir oro pagautas nuėjo į 
plaučius. Jis skubiai buvo 

Taipgi visi kiti valdžios’ Jam labai nepatiko, kad nugabentas į ligoninę ir pu

... . ..  .............................. < ' 7 t/ v O t'

<it , i p j paruoštų asmenų. Pav., vie-
WaierbUry, Lonn. Ina mergaitė buvusi be per-

Manoma, bus šalta žiema traukos iki pasveiko dabo
jama ir aplankoma.. Ligo-

Pittsburgh, Pa.
Ką pasakoja Stevensonas
“Pittsburgh Press”, sa

vaitinis magazinas, išspaus
dino John Fell Stevensono, 

straipsnį apie Tarybų

HARTFORD, CONN.

Atrodo, kad ši žiema gali ulinėse vienas asmuo aptar- Jr.
būti ilga ir šalta. Gruodžio nauja 3 ar 4 ligonius, o ne Sąjungą. Man teko pirmiau 
11 d. Connecticut valstijos taip, kaip pas mus vienam skaityti jo tėvo straipsnius 
miestuose buvo užregistruo- asmeniui esą priskirta iki, apie TSRS, kada Jie iš ten 

i ta kaip šalčiausia diena pa- 30 ar daugiau ligonių.
starųjų 54 metų laikotarj
pyje. Termometras
15 laipsnių žemiau
Oras

rodė: 
zero.

čia visuomet labai
drėgnas. Tiesa, kol kas s-ie- .eigūnai esa labai įž ūs 
go dar buvo mažai, bet L. __ ?___ .

; sugrįžo. Adlai Stevenson
AT., ™ pakenčiamai rašė apie Ta-N‘klta Chrusciovas esąs b s j Kitai, elgia.

diktatorius, bet Sovietų Są-, ? j^is StevensJnas
jungai ir žmonėms geras. į

■ ir atlieka savo pareigas kuo 
geriausiai.

Aplankiusi ir uzbekų 
Ten rusų esą ne-

daug.
Taigi, atrodo, kad darbi

ninkams gali būti varginga, I kraštą, 
sunki žiema, ypatingai be- daug. Kūdikių priežiūra ir 
darbiams. O tokių čia yra! jaunimo auklėjimas toks
Aną diena girdėjau per ra
dijų pranešant, kad Conn, 
valstijoje yra 5,400 bedar-

jau baigėsi. Taigi tokių ypa
tingai ateitis yra labai juo
da.

Bedarbis

NAUJU METU BALIUS

energiją bent ką 
Tada ir susirinki- 

apmirę, pusiau

sekretorius L.
pranešė, kad T.

tetas 1959 metams, vienok bių, kurių nedarbo pašalpos 
narių neatsilankė tiek, kiek 
buvo laukta ir tikėtasi. Tas 
tūlų draugų nedalyvavimas 
susirinkimuose nupuldo ir 
tų draugų, kurie dalyvauja, 
ūpą 1 ir 
veikti,
mai būna 
gyvi.

Finansų 
Šimoliūnas

Bagdonienė ir J. Tinkūnas
dar vis serga. Linkime 
jiems greitai pasveikti. Na
riai savo duokles mokasi 
gerai. Tai geras dalykas.

Dalis LDS 6 kuopos na
rių pageidauja, kad būtų 
surengtas filmų vakaras ir 
rodomi filmai iš Lietuvos— 
“Žydėk, jaunyste,” ir

Baltimore, Md.
Linkiu Baltimorės miesto 

ir apylinkės Laisvės skaity
tojams linksmų žiemos šven
čių — Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų!

Visi turėkite mintyje, 
kad per šventes reikia pa
skatinti žmones, kurie dar 
laikraščio neskaito, kad už
sisakytų Laisvę metams. 
Laisvė yra puikus laikraš
tis, naudingas kiekvienam 
darbo žmogui.

Vajininkas A. žemaitis

pat, kaip Maskvoj ir Lenin
grade. Šalyje ugdoma sava, 
uzbekų kultūra, ir jiems 
jau esanti pasiekiama ir 
Vakarų Europos muzika, 
literatūra. Mokyklose mo
kosi sava kalba, mokoma ir 
rusų kalbos. Žmonės esą 
pasitenkinę viskuo.

I

Man išklausius jos kal
bos, manosi, kad Lietuvoj 
gyvenimas eina panašiai, ir 
todėl tie, kurie geidžia savo 
senajai tėvynei laimės, jos 
dabartinei santvarkai pri
taria. Aist

Brighton, Mass.

MIRUS

JUOZUI BELEKEWICZ
Reiškiame giliausią užuojautą jo mylimai 

žmonai Eleanorai Belekevičienei 
šeimai.ir visai

K. M. Kazlauskai
B. Chuberkienė
V. Mineikienė

M. Paurienė
S. Shukienė <
H. Tamašauskienė

5 p.-Laisvė (Liberty)— Penkt., gruodžio (Dec.) 19,1958

BROCKTON, MASS.
Nuoširdi padėka Moterų 

Apšvietos Klubui
Dėkojame visoms malo

nioms draugėms ir drau
gams už jūsų pastangas ir 
tą dielį malonumą, kurį 
mums suteikėte ir taip 
draugiškai mus išlydėjote į 
saulėtą Floridą.

Ona ir Petras Klimai, 
Valrico, Fla.

Bkwnfield, N. J. — Au-į 
tomobilis sužeidė Fredą Es- 
singą, 75 metų amžiaus. Es- 
singas paimtas į ligoninę. 
Jam sulaužė kojas ir šon
kaulius.

Belleville, N. J. — Du 
maskuoti banditai užpuolė 
Bart Manuf. Corp, kasinin
ką ir, pačiupę $5,636, pabė
go.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito,

Tarybų Sąjunga stengiasi (daryta labai pavojinga ope- 
pasivyti ir pralenkti Ameri
ką. Jie ten matė visur to
kius obalsius, net ir ant vis
tu tvartu, v v

Kuomet jie nuvažiavo į 
Leningradą, tai juos apsto
jo jaunuoliai, kurie Steven-, 
sonams atrodė “apšepę”, 
taipgi ilgais plaukais. Kada 
senis Stevensonas jų pa
klausė, kodėl jie turi tokius 
ilgus plaukus, tai jaunuo
liai atsakė: “Norime pasi
vyti Ameriką, nes amerikie
čiai nešioja ilgus plaukus”..

Tada jie klausė jaunuo
lių, ar jie klausosi iš Ame
rikos radijo. Jaunuoliai at
sakė, kad nėra kas klausy
tis, nes vien tik propaganda 
skleidžiama.

Jaunuoliai užklausė ang
lų kalba ar Stevensonai yra 
amerikiečiai, Gavę atsaky
mą, klausė, kiek kainuoja 
Buick automobilis, kuriuo 
jie važiuoja, ar jie yrakapi-l 
talistai ir tt. Jaunuoliai iš 
atsakymų suprato, kad turi 
reikalą su kapitalistais, tai 
tada kapitalistus kaltino 
kaip karo kurstytojus.

Stevensonai jiems sakė, 
kad dabar Amerikoje nėra 
senoviško -kapitalizmo, kad 
Tarybų žmonės nežino ir 
nesupranta ameri kiečių 
santvarkos...

Paskui jie nuvažiavo į Si
birą. Ten žmonės gėrėjos 
teatru,- plojo aktoriams. Sa
kė, kad plojo ir jiems, bet 
vėliau šaukė, kad Amerikos 
kapital’stai nori karo. Ste
vensonas rašo, kad TSRS 
žmonės nesupranta Ameri
kos.

Atrodo, kad TSRS žmo
nės labai gerai supranta 
Amerikos valdovų politiką 
ir atitinkamai juos įverti
na.

racija. Ligonis buvo -labai 
suvargęs ir silpnas, bet po 
operacijos jau eina stipryn. I

Kajetonas Rekašis yra 
gerai žinomas Detroito lie
tuviams, nes ten gyveno j 
daug metų ir turėjo valgo-; 
mų daiktų krautuvę. Prieš 
kelerius metus jie apsigy
veno San Mateo. Jie čia 
yra nusitarę praleisti savo 
senatvės dienas. Jis yra 
nuoširdus lietuvių spaudos 
rėmėjas ir laikraščių skai
tytojas, taipgi LLD narys. 
Reiškiu širdingą užuojautą 
d. Rekašiui ir jo draugei 
Annai! Ne po ilgo ligonis 
žada važiuoti į namus. Ku
rie pažįstam draugą, tai 
bandykime aplankyti.

Teko nugirsti, kad d-gė 
Edna Fuller (Vaivodaitė), 
Redwood City, pradeda 
stiprėti. Tikimasi, k a d 
greit pasveiks.

Drg. Ignas Kamarauskas, 
San Francisco, dar ligoni-| 
nėję. Dar nėra nustatyto

Rengia Lietuvių Namo Bendrovė

Gruodžio-Dec. 31, 1958
157 Hungerford St.

VAKARIENĖ 7:30 VAL. VAK.
VĖLIAU BUS BALIUS. Bus gera muzika, pakan

kamai valgyti ir gerti. Tęsis iki vėlumos. Dabar 
naujos grindys, tai galėsite šokti, kiek tik norėsite.

Rengėjai kviečia visus dalyvauti, linksmai praleisti 
senus metus ir gražiai sutikti naujus.

Įžanga $3.00 Reng. Kom.

LYTIES GARBINIMAS, knygoje rasite išsivys
tymą dievo sūnų, jų motinų, kryžiaus ir tt. Kaina 
$1.50.

ŠVENTRAŠČIO TIKROVE. 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, Ill.

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

1 LIETUVA, UKRAINA, BALTARUSIJA. LATVIJA, ESTONIJA IR KITAS RESPUBLIKAS

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

135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583
Arti subways — Tarp 6th ir 7th Avės. Atdara kasdien 9-6; sekmadieniais 9-4.

MŪSŲ SKYRIŲ RAŠTINES: 
182 Franklin Avė. 
Hartford, Conn. 
CHapel 6-4724

808 W. Fourth St. 
Boston 27, Mass. 
Tel. ANdrew 8-5040

11830 Jos. Canipau 
Detroit 12, Mich. 
Tel. TOwnsend 9-8980

sekmadieniais 9-4.

832 Filmore Are. 
Buffalo 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

682 W. Girard Ave.
Philadelphia 28, Pa.
Tel. WAlmit 5-8878

S. O.

141 Second Ave.
New York City

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

Del 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 į 48 valandas. Adresatą pasiekia I 6-7 savaites; 
oro paštu i 7-12 dienų.

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

Atsiminkite: mes esame specialistai reikale išsiuntimo paketų. '



LAISVES VAJUS DIDYSIS NEW YORKAS FILMAI
Night To 

didžiulė
(Tąsa iš J-mo pusi.)

more, Md.; O. Wellus, Binghamton, N. Y.; Senas Lais
viems, Scranton, Pa.

Punktais pakilo su atnaujinimais: Geo. Shimaitis, 
Brockton, Mass.; J. Stanley. Rochester, N. Y.; A. Liu
cius, Chester. Pa.; A. Valinčius, Pittston, Pa. (dėl Wil
kes-Barre); S. Puidokas, Rumford, Me.; V. Padgalskas, 
Mexico, Me.; A. Kuzmickas. Girardville, Pa.; J. Blažonis, 
Lowell, Mass.; J. Gaidys, Maynard, Mass.; J. K. Nava- 
linskienė, Binghamton, N. Y.

LIETUVIU TARPE
Sekmadi,e nio vakare 

grįžtant iš darbo, prie na
mu, automobilis sužeidė 
brooklynietį Mike Džiovė- 
ną. Jis dabar randasi ligo
ninėj, bet šios žinios prane
šėjas, A. Velička, nesuspėjo 
sužinoti kurioj ligoninėj 
randasi. Sako, vėliau praneš

PRIETELIŲ KLUBAS
Susninkų Jurgis ...............................
Antanas Staniulis, Hampton, N. J. ...

. $25.00
. . 25.00

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1959 METAMS 
AUKŲ GAUTA SEKAMAI:

Suskinki) Jurgis .............................................. ■
A. A. Buddy, Los Angeles, Calif.......................

M. Kazlauskas, So. Boston. Mass.......................
A. Klepacky, Cranford, N. J..........................
M. Gutauskienė, Brockton, Mass......................
K. Kalvelienė, Brockton. Mass...........................
LLD 6 kp., Brockton, Mass...............................
Moterų Apšvietos Klubas, Brockton, Mass. . . . 
George Shimaitis, Brockton, Mass..................

J. Dementis, Los Angeles, Calif............
LDS 35 kp., Los Algeles, Calif...........
J. Zukelis, Philadelphia, Pa. ..............
B. Tusky, Scranton, Pa.......... ’...............
B. Ramanausk’enė, Sellersville, Pa. ... 
J. Zove. Mexico, Me.................................
T. Broskv, So. Boston, Mass................
Mrs. T. Lapin, Hudson, Mass................
Vladas Žukas, Elizabeth. N. J...............
P. Vaičionis, Cranford, N. J..................
A. P. Chestnut, Brockton, Mass............
LLD 145 kp., Los Angeles, Calif.........
Tonv, Los Angeles, Calif.......................
M. K. Jagmin, Los Angeles, Calif. .. .
J. Kirmelas, Bayonne, N. J....................
N. Dudonis, Chester, Pa........................
Paul Niukas. Dorchester, Mass............

B. Makutėnienė, Cranford. N. J
J. Deltuva, Hanover Co., Md. ..
A. Kaunas, St. Clair, Pa .......
Du Broliai Latvia’, Paterson, ?
K. Peslis, Los' Angeles, Calif. .

K. F. Čereškai, Brockton, Mass........
V. J. Stankus, Miami Springs, Fla.

Mike Džiovėnas yra

rys.

So.
na-

Sveikina laisviečius
Iš Clevelando Anna Kazi

lionis linki visam 
personalui smagių 
švenčių ir laimingų 
jų Metų.

$100.00 
. 15.00 
. 11.00 
. 11.00

. 11.00 
. 10.00 
. 10.00 
. 10.00 
. 10.00 

. 10.00 
. 10.00 
. 10.00

. 10.00
įo.ooj Sveikina savo draugus

.. 6.00 
.. 6.00 
... 6.00 
. .. 6.00 
... 6.00 
... 6.00 
... 5.00
. .. 5.00

Laisvės 
žiemos 
Naujų -

Jonas Smalenskas, gyve
nąs Floridoje, sveikina lais- 
viečius, sakydamas:

“Linkiu linksmų ir lai
mingų Naujų Metų.”

Sveikinu su žiemos šven
tėmis ir Naujaisiais Me
tais savo draugus, gyvenan
čius Clevelande ir Bridge- 
porte, kur aš pati esu gyve
nusi.

Mane liga kankina jau aš
tunti metai. Mano kairioji

5.00 ranka ir koja yra suparaly-
. .. 5.00 
... 5.00 
. .. 5.00 
... 5.00 
... 5.00

5.00 
4.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00
3.00 
3.00

2.00
2.00
2.00

... 2.00 
... 2.00 
... 2.00 
... 2.00

M. Virbickienė, Nashua, N. H.............. .
J. B. Mardos, Girardville, Pa..................
V. Padgalskas, Rumford, Me....................
S. Aleksa, Tewksbury, Mass....................
P. Cox, Roslindale, Mass. ...-....................
Joe Butkus, So. Boston, Mass..................

- Ch. Daukšas, Tampa, Fla............................
J. Matachunas, Paterson, N. J..................
J. ir A. Žemaičiai, Binghamton, N, Y. ..
A. Lindautas, Mexico, Me........................................ 1.50

Po $1: Iš Los Angeles, Calif.—W. Poze, J. May, C. 
Marcinkas, F. Prūsas. Iš Brockton, Mass.—J. Geruls- 
kienė, J. Stoškus, V. H. Sinkevičius, H. Rindzevičienė, K. 
Grakauskas. Iš Middleboro, Mass. — A. Imbrose ir F. 
Svietlavich. G. Pranskas. Gadner, Mass.; A. Račkaus
kas, Barnesville, Pa.; A. Motuzą, Mexico, Me.; J. Stan
kevičius, Brooklyn, N. Y.; Petras Kabošius, Pt. Marion, 
Pa.; Mary Gilvickas, Pittston, Pa.; P. W. Skeberdis, Mi
ami, Fla.; M. Kulbienė, Johnson City, N. Y.. O. Wellus, 
Binghamton, N. Y.; P. Venskus, Mexico. Me.; O. Ru- 
gėnienė, B’klym N. Y.; S. Čižiūnas, Lowell, Mass.; Wm. 
Goodis. Utica, N. Y.; R. Chulada, No. Miami, Fla.’ M. 
Balavičius ir F. Zula, Lawrence, Mass.; P. Krizanaus- 
kas ir A. Kuzmickas, Girardville, Pa.; A. Dambrauskas, 
J. Žekonis ir W. Diamond, So. Boston, Mass.: Ona Bui- 
vidienė, F. Kvetkauskas, J. Guligauskas, Dorchester, 
Mass.; K. Lopatta ir V. Treinis, Baltimore, Md.: O. Ku- 
nišauskienė, J. Morkūnas, 
phia, Pa.; L. Janulaitis
nas. Binghamton, N. Y., ir Anna Yushka, Denver, Colo
rado.

K. Vasiliauskas, Philadel- 
Scranton, Pa.; Paul Mikolaiu-

Jau anksčiau buvo pranešta spaudoje, kad valus 
prailgintas iki vasario 8 d., reiškia, iki Laisvės dalininkų 
suvažiavimo dienos. Tai gerai, tas duoda daugiau laiko 
vajininkams pasidarbuoti gavime naujų skaitytoju. Ajš- 
ku, būtų gerai, kad ir vajininkams pagelbėtų ir kiti. 
Nutarta sukelti $5,000 biudžetą 1959 metams laikraščio 
išlaikymu'. Laike šio vajaus, renkamos aukos, bet dar 
toli gražu nuo penkių tūkstančių dolerių. Iki šiol gau
ta $3946, dar reikia $1054. Dabar, kai vajus prailgin
tas iki vasario 8 d., tai turėtu būti lengviau sukelti tą 
reikalingą sumą. Ne pro šalį, kad ir viršaus.

Dėkojame vajininkams už pasidarbavimą ir priete- 
liams už dovanas laikraščiui.

Nepamirškite ir Prietelių Klubo. Tas daug pagel
bės sukelti nustatytą sumą. Daugelis skaitytojų pri
siunčia dešimtinę ir sako, lai būna $9 už prenumerata, o 
doleris aukų. Tas. irgi gražiai pagelbsti. Nepamirški
te, kad i Lietuvą prenumerata metams yra $12, o Jung
tinėse Valstijose $9. Queens County ir Kanadoje $10 
metams.

Linkime daug sėkmės vajininkams.
» Laisvės Administracija

žinotos. Kambaryje galiu 
pavaikščioti, bet negaliu 
nieko dirbti. Visa tai mano 
gyvenimą labai apsunkina.
Buvusi Katherine
Žemaitiene, dabar po vyru

— Bolovinas
910 Jackson Ave,

Socialistai pikietavo Ispa
nijos konsulatą ant Madi
son Ave. ir 43rd St., Man- 
hattane. Jie protestavo 
prieš Franco režimą. Ispa
nijos fašistai vėlesniu laiku 
areštavo eile socialistu vei
kėjų.

Jersey City, N. J. — Jer
sey City Philharmonic Sym
phony orkestras duos visą 
eilę Čaikowskio muzikos 
koncertų.

Niujorko žmonės be 
stambiosios spaudos

Jau antra savaitė Niujor
ko miesto žmonės gyvena 
be stambiosios angliškos 
spaudos.

Devyni dienraščiai neišei
na dėl laikraščių išvežiotojų 
į stendus streiko. Neišeina 
tai neišeina, o žmonės- gyve
na kaip gyveno ir be jų. 
Nuogąsčio didelio nieks ne
rodo.

i O vistik remia turėti gal- 
ivoje vieną dalyką: neišei
nant laikraščiams, rodosi, 
radijas ir televizija turėtų 
duoti visuomenei daugiau 
žinių. Taip, deja, nėra. Pa
sinaudodami šiuo streiku, 
radijo vadovai jaučia, kad 
žmonės visvien klausys, no
rėdami sužinoti, kas daro
si pasaulyje. Tuo būdu ra
dijo stotys dar daugiau 
reklamų kiša! Pasako žine
lę ar dvi, tada ilga reklama 
kokio muito, alaus, arba 
“vaistų”!

Visuomenei galėtų žmių 
teikimo atžvilgiu pasitar
nauti rmestava radijo sto
tis, palaikoma visuomenės 
pinigais. Ji iš tikrųjų galė
tu gerai pasitarnauti, tei
kiant juo daugiau žinių. 
Bet ir č’a jokių reformų ne
padaryta.

Nuolat ir nuolat per daugį 
plepama 
“Kristaus 
ris radiio 
tiek, kiek 
stos žiemos sniegas. Naudo
damiesi tuo gimtadieniu, vi
sokie biznieriai kiša savo 
žmonėms reikalingų ir ne
reikalingu produktų rekla
mas: pirkite, pirkite, pirki
te !...

Tiesiog koktu klausytis!

Baltimore, Md.
VIEŠA PADĖKA

Širdingai dėkoju drau- 
gams-draugėms, pažį s t a- 
miems ir susiedams už at- 
lankymą manęs ligoninėje. 
Taipgi širdingas ačiū už 
laiškus ir atvirutes. Bet ka
dangi sveikata silpna, tai 
nepajėgiu atsakyti visiems. 
Lai šitie mano žodžiai pa
vaduoja atsakymus.

apie busimąjį 
gimtadienį”, ku- 
vadovams rūpi 

žmonėms praė.iu-

MIRĖ
Helen Kilbauskas, 66 

amžiaus, gyveno po 310 
j Grove St., Brooklyne, mirė 
namuose, gruodžio 16 d.

Kūnas pašarvotas Sten
ger’s Funeral Home, 289 St. 
Nicholas Ave., Ridgewoode. 
Laidotuvės įvyks gruodžio 
20 d., St. Charles kapinėse,

m.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Joną, tris dukteris: 
Anell Buck, Emily Bukaus
kas, Frances lovino ir sep
tynis anūkus.

Išreiškiame našliui Jonui 
Kilbauskui ir jo šeimai 
užuojautą jo liūdesio valan- 
doj.

Bankų plėšikai naudoja 
gudrias “priemones”

Pastaruoju metu Niujor
ke atsirado “smarkių” ban
kų plėšikų. Jie vartoja ypa
tingas “priemones” gavi
mui pinigų.

Ateina, sakysime, gražiai 
apsirėdęs džente Imanas, 
pristoja prie langelio (ban
ke) ir paduoda tarnautojui 
tokį raštelį: “Duok man 
tris tūkstančius dolerių, nes 
aš turiu kišenėje bombą; jei 
neduosi, tu būsi užmuštas.”

Nusigandęs, patar n a li
to jas ir patenkina plėšiko 
užgaidas. Šis, pasiėmęs pi
nigus, dingsta žmonių mi
nioje, pabėga su pinigais.

Tokių atsitikimų Niujor
ke jau buvo visa eilė.

Aną dieną kaž kokia mo7 
teriškė, i.š veido maloni, jau 
daugiau kaip 60.metų lei- 
dukė, tokiu būdu gavo tris 
tūkstančius doleriu iš vie
no banko. Kiek policija dar
bavosi, bet jos nesugavo.

Šiomis dienomis panašiu I 
būdu buvo apiplėštas viekas

Bronkse, o kitas
Brooklyne. Pastarojo plėši
ką ar sėbrą pavyko sučiup
ti.

Dabar kvla klausimas: 
ar visi plėšikai kišenėje tu
ri bombas bei revolverius? 
Ar visi savo grasinimą gali 
įvykdyti? Niekas tikrai ne
žino. Labai galimas daik
tas. jog tūli turi kaž ką, o 
kiti — ne.

Neseniai, pavyzdžiui, vie
na banko tarnautoja, atsi
sakiusi plėšiko norus paten
kinti, buvo užmušta, o plė
šikas nusižudė, nusišauda
mas. Dėl to banko tarnau
tojai ir nenori per daug ri
zikuoti, bijosi atsisakyti 
plėšikų norus patenkinti.

Tarnautojai žino, kad 
bankų pinigai nuo plėšikų 
yra apdrausti. Apdraudos 
kompanijos pavogtus pini
gus atmoka.

bankas

DIENRAŠČIŲ DAR 
VIS NĖRA

Stambiųjų angliškų •dien
raščiu išvežioto jai te^e- ii streikuoja, 9 Niujorko ang- ' 
lu kalba dienraščiai dar c
vis nebeišeina. Ir dar ne
žinia, kada jie pradės išei
dinėti.

Filmas 
Remember”, 
ma, prikelia 
Titanic tragediją, kurios at
minimą laikas, jau buvo ap- 
dilinęs. Ir ne lik prikelia. 
Šis William MacQuitty ga
mintas filmas ne vien lik 
parodo to jūrų palociaus 
puošnumą ir jo turtuolių 
keleivių išdidų įsitikinimą 
savo saugumu, nors to sau
gumo nebuvo. Jame pavaiz
duojama daug kas, ko pir- 
mesniuose. kituose apie tą 
įvykį filmuose nebuvo. Dra
moje kai kur galima įžvelg
ti, dėl ko pražudyta tiek 
daug gyvybių, ypač ir įgu
los ir trečiaklasiu keleiviu 
eilių.

Filmas rodomas Criterion 
teatre, Broadway ii1 45th 
St., New Yorke. Kapitono 
vaidmenyje Kenneth More. 
Šimtai asmenų vaidina įgu
los ir keleiviu rolėse. Scena- j ■
rijų parašė Eric Ambler iš ibiu, dalyvauti. Rengėjai. 
Walter Lord knygos. Direk
torius Ray Baker.

dra-

PRANEŠIMAI
WORCESTER. MASS.

Kūčių parė. Rengia ALDLD 103 
kuopa, gruodžio 21 d., 5 v. v., 29 
Endicott St. Kviečiame visus da
lyvauti, linksmai praleisite laiką. 
Gaspadinės pavaišins skaniais val
giais. Šiame kūčių vakare bus kas 
naujo. Atsilankę gausite naują 
knygą, ir dar norime priminti tiems, 
kurie dar nepasimokėjo duoklių, 
kad nepamirštų tai padaryti. J. Jas- 
kevičius, sekr. " (115-116)

ROCHESTER, N. Y.
Gruodžio 31 d. įvyks naujų metų 

i pasitikimas. Ruošia Gedemino Dr- 
į te, po 575 Joseph Ave., pradžia 6:30' 

v. v. Bus skanių valgių ir {vairių 
įsigėrimų. Nariai ar eis ar ne, vis- 

Į vien turės užsimokėti įžangą. Kvio- 
, čiame ir nenarius, vietinius ir iš to-- 

(115-116)

Paieškojimai
Aš, Valant iejis Vaclovas, paieš- 

kau pusbrolio Rapolo Vytauto, s. 
Jokūbo (Jacob), gimusio Elizabeth, 
N. J. Moku gerai rašyti bei kalbė
ti angliškai. Jei kas žinote jo arba 
jo brolio bei seserų adresą, prašau 
siųsti. Valantiejus Vaclovas, Vilnius, 
Dzeržinskio 1-42, Lithuania, USSR.

(116-117)

HARTFORD, CON.
Liet. Namo B-vė rengia naujų

I motų balių. Gruodžio 31 d., va
karienė 7:30, o vėliau bus balius • 
su gera muzika. Turėsime gert 
ir valgyt, tęsis iki vėlai nakties. 
Dabar naujos grindys, tai galėsite 
pašokti. Įžanga $3. Kviečiamo vi- L 
sus dalyvauti 157 Hungerford St. 
Rengėjai. (115-118)

Help Wanted—Female
Virėja. $65 į savaite. Mokanti 

gerai kepti. Guolis vietoje, nuo
savas kambarys ir vonia ir TV.

Ieškau savo sesutės Elenos Juk- Į 'put jmp jr kitus darbininkus. 3 su- 
nevičiūtės, gyvenusios 
Gimusi 1915 m. Duktė Kazimiero, 
kuri yra dingusi 1943 m. Prašau, 
gerieji draugai, padėti man suieškoti 
jos. Rašykite: Kaunas, Eigulių 
takas 14, Juknevičiūtė Regina, Lith
uania, USSR. (116-117)

Amerikoje. Į nUgę ^einioje> nėra vaikų. „ Namai 
Brooklyne. Rašykite 
Box 1)8 — Room 830, 11 W. 
St. Ska mb. ST. 3-2205.

angliškai:
4 2nd 

(114-116)

Aš, Boza Ignas, sūnus Antano, 
gyvenančio Užubalių kaime, Alytaus 
valsčiaus ir apskrities, ieškau savo 
sesers Bozaitės Daminkos, gyvenan
čios J. A. V. Prašau, sesute, atsi
liepti j mano paieškojimą, 
mano sesutės nėra gyvos, 
šau jos vaikučius ar 
šeimos atsiliepti. / 
Geležinkelio rajonas, Nr. 3. Boza ❖ 
Ignas, Lithuania, USSR. (116-117) į Ž

Jeigu 4* 
tai pra-'Ž 

ką nors iš 4* 
Alytaus miestas, ■ £

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. V.
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MĖSOS IR WURSTWAREN

Victor Gualino, 69 metų, 
‘įiš Hobokeno, šoko lino auto

mobilių tilto Hudson pau
pyje. Pravažiuojantis auto- 

A. Vitkus mobilis jį vietoje pribaigė.!

SEZONINIS SVEIKINIMAS
IR ŠIRDINGA PADĖKA

Širdingai sveikiname ir dėkojame visiems 
mūsų giminėms, draugams ir pažįstamiems 
už užuojautą raštu, telefonu ir asmenišku 
aplankymu sunkiausiomis mūsų gyvenimo 
dienomis, vienam iš mūs—Petrui — sunkiai 
sergant. Ypatingai šiltai dėkojame už kas
dieninę pagalbą mūsų kaimyniškoms šei
moms— Šmagoriams, Kalvaičiams, Laukai- 
čiams ir Kartonams. Dėkui jums visiems, 
draugai nelaimėje!

<) Petras ir Ona Cibulskiai
70-03 Caldwell Avenue 
Maspeth 78, L. L, N. Y.

HI. 6-3094

6 p.—Laisve (Liberty)— Penkt., gruodžio (Dec.) 19,1958

į MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*7)6'stOG'®

*
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

| 426 Lafayetįe St.
.y.-g,--t. .y. TgT jT.g, j>,-g,-g.

SIUSKITE DOVANŲ PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS
Patikimiausia firma išsiuntimui pakų į USSR: L;etuvą, Ukrainą, 

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

IN. 7-7272
MI. 2-1681

(LAISNIUOTA PER USSR) 
BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln Pl. IN. 7-6465.

NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. ML 2-2452.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.
NEWARK0 RAŠTINE ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ. 
SECOND AVE. RAŠTINE ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD 

78—2nd Avė. 
New York 3, N. Y. 
ORegon 4-1540 

832 N. 7th St. 
Philadelphia 23, Pa. 
WAlnut 3-1747

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

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

9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ. 
1241 N. Ashland Avė. 
Chicago 22, Ill, 
HUinboklt 6-2818

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

CALLING ALL MEN

Bluebird bailroom
Where the People You Like, Meet You Every 

Evening From 8 'til 2 A. M.
(Closed Mondays)

838 BROAD STREET NEWARK, N. J. -
(Near Broad and Market)

80 to 18
It's Party Night EVERY NIGHT 

AND YOU'RE INVITED!
Meet some of the prettiest girls in New Jersey. 
Dance . . . watch TV ... or just relax! Men 
from 80 to 18 have enjoyed the Bluebird's warm, 
friendly atmosphere for over 21 years. You're never 
too old to enjoy the pleasant companionship of 
charming young ladies. Come join the Bluebird's 
growing list of regular party-goers tonight!
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