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KRISLAI
Vajus iki suvažiavimo. 
Jau išbudo. 
Pelningas raketas. 
Išponėję dipukai.

Rašo A. Bimba

Jungtinės Valstijos iššovė j Ryti! Vokieti ja ir
erdvę didžiausią satelitą

Cape Canaveral, Fla.

j Jaunuolių sueiga
TSRS yra vieningos į pasibaigė tragedija

Berlynas. — 'vakarinio Į Bostonas. — Apie 30 
Brandt,' nuolių susirinko 

po-1 p a s buvusio

Nauji varžymo planai prieš 
į išdavimą žmonėms pasportų

jau- 
parę”i— Į ta įvairių prietaisų. Kol kas Berlyno majoras 

Jungtinių Valstijų kariniai į apie juos mažai turime ži- besilaikydamas Vakarų 
| specialistai gruodžio 18 d. nių, bet, sako, kad yra radi- litikos, pasiūlė Rytinei 

į erdvę di- jo prietaisai, kurie perdavi- kietijai, kad ji suteiktų 
karams 110 mylių ilgio 
ridorių nuo Vakarinės 
kietijos iki V. Berlyno, 
tinės Vokietijos vyriausybė’ 
atmetė pasiūlymą, kaipo | 
“žalingą” ir “negalimą”.

Tuo kartu Maskvos žinių į 
agentūra “TASS” pranešė, 
kad ir Tarybų Sąjunga lai
kosi nuomonės, jog “kori-i 
dorių laikas jau pasibaigė”.1 padėjime.

vakare iššovė
— džiausią satelitą. Jo iškeli-; nes prezidento ’ Eisenhowe- 
al mui panaudojo milžinišką; rio kalbą.

' apie 85 tonų “AtW’raketa. I pirmąsias žinias ,ipic šį 
Sakoma, kad satelitas tu- satelitą paskelbė preziden- 

ri virš 8,500 svarų. Naujas tas Eisenhoweris. Jis sakė, 
Amerikos satelitas aplinkui Į kad žemės palydovas yra 

Tad lai ir man būna leista Į žemę apskrenda per 100 paleistas moksliniais su- 
*šiais krislais palinkėti visiems minučių. Jis taip didelis, metimais. Bet po prezidento 

i- kad matomas be padidini- pareiškimo pasisakė visa ei- 
visos pažan- mo stiklų. Kariniai specia- lė karininkų, kurie 

giosjos spaudos skaitytojams | listai mano, I
Į je į§Si]ap<yS apįg 9U dlC’ UtllktaS IBI 111 UI' 1U1UIS
irų. ; skaitliavimais ir patyrimai

Šiame satelite yra įreng- nebus viešai skelbiami.

Tokia jau labai sena ir 
gera mada: kartą į metus! 
kiekvienas palinki kam nors į 
laimės. Tai daroma žieminių 
švenčiu — Kalėdu ir 

. metų — proga.

draugams ir prieteliams, 
siems Laisvės ir

ir visų pažangiųjų organizaci
jų nariams geriausios sveika
tos ir ilgiausių metų .' žiūrė
kime, kad per 1959 metus vi
si tinkamai ir gražiai atlik-! 
tume visas pažangaus, susi- 
nratusio žmogaus pareigas.

Tegu klesti mūsų pažan
gioji spauda! Tegu tvirtai iš
silaiko visos pažangiosios or
ganizacijos !

kad jis erdvė- kad satelito iššovimas yra
; militariniais iš-

Washingtonas. — R. L. j kale pasportų išdavimo. Jis 
policininko O’Connor, Bureau of Cecur- Įsako, kad “negana vien at- 

Vo- 'dukrą Carol Curry, West ity & Consular Affairs ad-Įsisakyti Komunistų 
Va-i Newbury miestelyje. Jau
ko- : nuoliai besiliksmindami ir 
Vo-1 baliavodami taip įsismagi- reikale. Jis griežtai pasisa- tiems, kurie praeityje turė- 
Ry-Į-no, jog pradėjo gerti “anti- kė prieš'jungtinių Valstijų ! jo reikalą su ta partija”.

parti- 
ministratorius, kalbėjo Se-Įjos nariams išduoti paspor- 
nato sub-komitete pasportų tus, bet reikia neduoti ir

Ry-!no, jog pradėjo gerti 
freeze” skysti, kuris naudo
jamas automobilių radiato
riuose.

Pasekmėje Carol Curry, 
17 metų mergina, jau mirė 
Bostono ligoninėje, o trys 
jaunuoliai yra kritiškame

Aukščiausio Teismo spren- į 
dimą. 1

O’Connor sakė, kad “ko-Į 
munistai ir jiems artimi” I 
išsiima nuo 20 iki 25 pas- i 
portu kas savaitė. 
Įvardino visa eile *, V V

; nistų

O’Connor tvirtina, kad 
“komunistai” ir jiems “ar
timi”, išvykę į užsienį, ves 

j “subversyvį” darbą, o Ame- 
denartmentas

O štai atvirutė iš labai to
li ir nuo labai lietuvių tautai 
svarbaus žmogaus:

i
“Mielas drauge Antanai!
Sveikinu šį kartą iš Žene

vos, kur buvau atvykęs daly
vauti Tarpparlamentinės Są
jungos Vykdomojo komiteto 
posėdžiuose. Aptarėm ir nu
statėm darbų programą būsi-1 

ūmiems pavasario komisijų bei 
^Tarybos posėdžiams.

' Geriausių linkėjimų 
žmonelei ir visiems 
gams Naujų Metų proga.

Spaudžiu dešinę, 
Justas Paleckis.

Ženeva, Šveicarija.“

;TSRS vadas Mikojanas 
jau atvyks į Ameriką

Washingtonas. — Valsty
bės depart paskelbė, kad 
neužilgo į Jungtines Valsti
jas atvyks Anastazas Miko
janas, TSRS vice-premjeras 
ir žymus veikėjas.

Diplomatiniai veik ėjai 
mano, kad tai labai didelės 
svarbos įvykis, kuris gali 
pasitarnauti sušvelninimui 
tarptautinių santykių. 
Tuo tarpu iš Vakarų Euro
pos ateina žinių, kad te
nykščiai valdovai prisibijo

jums, šios Mikojano kelionės, 
drau-1 —-------------------

Jau bando kurstyti
Italiją ir arabus

Roma. — Jungtinių Vals 
tijų gynybos 
McElroy, atv

Vėliausios violos
Paryžius. — Francūzijos industrijai ir 

| parlamentas i'rinko prem- bai. 
Merą Charles de Gaulle ša-'! —
lies prezidentu. Jis dabar ( Buenos Aires. — Argen-i 

;turi pilną galią savo ranko-itinoje nutarta piauti 301 
se, kaip savo laiku Napoleo-1procentu mažiau galviju.! 
nas III.

maisto gamy-

širdingiausias ačiū Lietuvos 
prezidentui už gerus linkėji
mus. To paties mes linkime 
jums ir visiems Lietuvos drau
gams bei draugėms, kurių 
pastangomis sukurti visai Lie
tuvos darbo liaudžiai naują ir 
gražų gyvenimą mes tikrai di
džiuojamės. Lai niekas nebe- 
iškreips lietuvių tautos iš jos 
pasirinkto socialistinio kelio i 
laimingą ateiti!

RYTŲ VOKIETIJA 
IR LENKIJA YRA 

VIENINGOS
Varšuva. — Atvyko Rytų 

Vokietijos delegacija. Var
šuva buvo pasipuošus, ple
vėsavo Lenkijos ir Vokiečių 
Demokratinės Respublikos 
vėliavos. Vokiečių delegaci
ja pareiškė, kad abiejų ša
lių reikalai yra bendri. Tar
pe kitko, sakė, kad rytų vo
kiečiai ginklu kovotų prieš 
Vakarų Vokietiją, jeigu ji 
bandytų veržtis į Lenkiją.

Jau visi žinote, kad Laisvės 
vajus tapo pailgintas.
baigsis tiktai pradžioje vasa
rio mėn su Bendrovės .šeri nin
ku suvažiavimu. Nereikia nė

Washingtonas. — Export- 
Import bankas paskolino Iz-

Vajus raeliui $8,300,000.

me vjsiems žmonėms, visam 
Į pasauliui, visoms tautoms.

sakyti, jog šitos kelios savai-!
tės suteikia auksinę progą 
kiekvienam skaitytojui padėti 
šį vajų padaryti sėkmingu.
Kas kuo išgalite, draugai, sto
kite talkon!

A-
va-
su-

saugos
Jis 'neti“n^a,®s j.uos 
“komu-i].;18 tvlrtlno’ 

arba jiems buvusių j1“.1 
[“artimu” žmonių. <- >-

O’Connor reikalauja, kad! 642

kad nuo to 
V. Aukščiau

sias Teismas padarė spre*'- 
įdimą pasportų reikale, tai 

! “komunistai” ir jiems 
būtų grąžinta Valstybės de-i “artimi” jau išsiėmė pas- 
partmentui pilna galia rei-' pertus.

sekretorius į 
ęs. į Romą,

ilgai tarėsi su Italijos prem-1 Aviv. — Negev srity- 
jeru Fanfani. Italija yrai je mušėsi Izraelio ir Egipto 
NATO nare, bet ji, kol kas, 'karinjai lėktuvai. Sakoma, 

santykine- pac| izraeliečiai vieną egip
tiečiu lėktuvą nušovė, i c

buvo nebloguose !
se su arabų šalimis.

Tas nepatinka Anglijos, 
Francūzijos. ir Amerikos

Cl

Londonas — Amerikietė
turčiams. Ypatingai anglai artiste Ingridą Bergman ap- 
ir francūzai negali pamirš
ti įplaukų, kurias gaudavo 
iš Suezo kanalo. Dabar Ro- 

jmoie viešai kalbama, kad
NATO nariai norėtų ir Ita-: 
liją įvelti į kovą prieš ara
bus. Ca

sivedė su švedų filmų “pro
diuseriu” Lars Schmidt.

Nepasisekimą bando T. Sąjunga perspėjo 
Į nuslėpti pagyromis [Turkijos valdovus

Maskva. — Pietinėje Ki- Londonas. — Tarybų Są- 
Inijoje, Kwantungo provin- jungos Užsienio ministras 
!sijoje, buvo susektas užsie-.Gromyko įteikė Turkijai 

Philadelphia, Pa. — An-;ni0 agentų lizdas. Penki jo notą, kurioje persergsti ją 
Char 1 e s i nariai sušaudyti, o keli ga- Į nepasirašyti karinės 

R o b e r t Į vo ilgus, metus kalėjimo. -- T----
Delawarei Kinijos priešai užsienyje, 

! pajutę šį smūgį, pradėjo 
[skleisti gandus apie “suki- 
i Įima”. Labiausiai juos, sklei-

Todėl pirmadieniais ir penk- ’ 
tadieniais nebus mėsos.

čių medžiotojai 
Rasmus sen ir 
Hughes prigėrė 
upėje.

R o b e r 11 vo ilgus metus kalėjimo.

J AMERIKĄ AT

Washingtcrfr
Francisco iš

Washingtonas. — Sateli
tas. “Atlas” dar vis tebe- 
skraido. Eilė mokslininkų 
sako, kad jeigu jis nupultų 
į miestą, tai sunaikintų iš
tisa kvartalą, v e

Berlynas. — “Amerikos 
durtuvai negalės palaikyti 
atplėšę nuo Vokietijos va-

plaukė Tai y bų Sąjungos parįnj0 Berlyno”, sako ko-
1 o i wn n \ / i r c\ ry'’ vi 0 H 1O -• Oio IctlVclo j 

paverstas Į mokslinę labo- i“JT 
...u,.,.;; i n. o kibo .

laivas “Viataz”. laivas imunistu vadas Hans Kie-
C

laiką! 
van-

ratoriją. Jis ilgą 
plaukiojo Ramiajame 
denyne, Naujosios Zelandi
jos, Antarktikos srityse ty
rinėjimo reikalais. Tarybi
niai mokslininkai priims 
amerikiečius mokslininkus 
ir leis jiems apžiūrėti laivo 
įrengimus.

Roma. — Popiežius Jonas 
XXIII jau išdalino naujiems, 
kardinolams raudonas ke
pures. Dabar Kardinolų Ko
legijoje jau yra 74 kardino
lai.

Nicosia. — Anglijos gu __ _ ________
ber'atorius Sir Hugh Footing portugalai iš Macao ko- 
“pasigailėjo” dviejų kiprie-įionįjos> jįe pasakojo, kad 
čių ir jiems mirties bausmę -
pakeitė amžinu kalėjimu.

San Francisco, Calif. — 
67 tarybiniai mokslininkai, 
nuo laivo “Vitiaz”, apžiūrė
jo California universiteto 
laboratorijas.

būk “girdėjo šaudymo gar
sus”. Jeigu Kwantirgo 
provincijoje ir buvo šaudy
mo garsų, tai veltui 
džiaugėsi “sukilimu”.

; sutar
ties su Jungtinėmis Valsti- 
Į jomis.

Tar. Sąjunga savo notoje 
j sako, kad jeigu Turkija pa- 
' sirašys jai siūlomą sutartį, 
tai pasirinks “nesmagumų 

■ir pavojų kelia”, ir ji bus 
“įvelta i NATO karines in
trigas..”

Shanghajus. — Parodoje 
išstatyta TSRS atominiai 
įrengimai, kurie taikomi ci
viliniam žmonių naudoji
mui.

INDIJA SUSIRŪPINO
DĖL PAKISTĄNO

New Delhi. Indijos vy
riausybė susirūpino, nes 
Jungtinės Valstijos su dide
le paskuba ginkluoja Pa
kistaną. Nors Pakistano nr- 
litarinė valdžia sakosi, kad

Už ŽUVUSIĄ ŽMONĄ 
VYRAS GAUS $6,000

Elizabeth, N. J.

bet visiems žinoma, jog tar
pe Pakistano ir Indijos nėra

, v, — 1957 santaikos. Dar visoje eilėje
m. birželio 15 .dieną Izrael pUnktu tarpe ju nėra nusta- 

25 metų vyras, tyti rubežiai.

Reakcinis ir labai plačiai 
pasklidęs žurnalas “Time’’ 
gruodžio 1 d. laidoje įdėjo il
gą straipsnį apie Kiniją. Apie 
tos tautos didvyriškas pastan
gas pakilti iš skurdo ir atsi
likimo rašoma su baime.

Straipsnio autorius ar au
toriai prisikėlė iš numjp&ių 
net Napoleoną. Prieš labai, 
labai daug metų Napoleonas 
įmatęs pasauliui pavojų ir 
šaukęs: “Lai Kinija miega! 
Kai ji atsibus, pasaulis gailė
sis!“

Ir dabar, girdi, komunistai 
Kiniją išbudino ir mums vi
siems tenka gailėtis.

Taip, labai gailisi ir turi tei- 
gailėtis visi, kurie tą tautą 

engė, plėšė ir prievartavo. Bet 
džiaugiasi ir turi teisę džiaug
tis visi, kurie tiki laisve ir lai-

Skaitau pranešimą, kad 
merikos Lietuvių Tarybos 
dai per praėjusius metus 
rinko ir prašvilpė 44 tūkstan
čius dolerių !

Tai vienas iš pelningiausių 
raketų visoje Amerikoje.

Pastebėjau štai ką. 
kai kuriems NeW York o dipu
kams lietuviškos salės arba 
šiaip paprastos salės jau per 
prastos. Jie žada Naujuosius 
Metus pasitikti McAlpin ko
telyje Manhattane ir įžangos 
paimti po 12 dolerių.

Ponai poniškai ir Naujuo
sius Metus, matyti, susitiks.

Kitaip Naujuosius Metus 
susitikti ruošiasi pažangie
ji lietuviai. Pasitikimą ruo
šia mūsų šaunusis Aido Cho
ras, ir ruošia Kultūrinio Cent
ro salėje. Dalyviams nė pu
sės tiek nelėšuos, o jie daug 
skaniau pasivalgys ir daug 
smagiau tarpe draugų ir sa
vųjų palydės Senuosius ir pa
sveikins Naujuosius metus.

Mūsiį

SENIS MIEGODAMAS 
TAPO MILIJONIERIUM
Fresno, Calif. — Charles 

Binkley, 73 metų amžiaus, 
buvęs paprastas stiklinių 
dalykų pūtikas, atsikėlęs iš 
miego sužinojo, kad jis gau
na $1,000,0000 pusseserės 
turto..

1954 m. mirė jo pusseserė 
Cora Nidever ir paliko virš 
tris milijonus dolerių turto. 
Binkley jos niekados nema
tė, tik po jos mirties apie ją 
sužinojo, užvedė teismą 
pinigų ir laimėjo.

New Yorkas. — Dar vis 
tebesitęsia laikraštininkų 
streikas. Jau dvi savaitės 
New York o gyventojai ne
turi didelių anglų kalboje 
laikraščiu, i.

Mexico. — Busas, kuris 
buvo perpildytas žmonė
mis, nuvirto į pakalnę ir žu
vo apie 70 žmonių.

Bagdadas. — Irakas ir 
Kinija pasirašė prekybos 
sutartį.

del

PASTATĖ ĮDOMŲ 
“UPIŲ MILŽINĄ”

Washingtonas. *— Prezi
dentas Eisenhoweris nepa
laiko “liberališkų” respub
likonų.

ST. Louis. — Barge Lines 
Co. pasistatė naują laivą — 
“upių milžiną” ant Missis
sippi upės. Laivas vadinasi 
“United States”. Jis yra 
1,240 tonų įtalpos, turi 
8,500 arkliu jėgos variklius, 
ir gali vežti 40,000 tonų 
baržų krovinį.

Lisabonas.—Laivas, kuris 
vežė druską, jūroje sulūžo 
pusiau ir nuskendo.

Maskva. — Tarybų Są
jungos finansų ministras 
Zverevas pasiūlė Komunis
tų partijos plenumui suma
žinti gynybos išlaidas, o pa
didinti paskyrimus mokslui,

Carreras, ! 
smogė automobiliumi į R. 
Wlocko auto ir apvertė. 
Nelaimėje buvo užmušta 
Wlocko žmona Helena, 30

• metų, o Wlockas ir jų sū
nus sužeisti. Dabar Aukš
tesnysis teismas' priteisė, 
kad Carreras išm o k ė t ų 
Wlockui $20,605. Bet kalta
sis neturėjo auto apdrau- 
dos, tai Wlockas gaus tik 
$6,200.

KASMET JAV BŪNA 
250,000 VĖŽIO AUKŲ
Washingtonas. — Svei

katos ir apšvietos sekreto
rius A. Fleming pareiškė, 
kad Jungtinėse Valstijose 
kiekvienais 
žio ligos 
žmonių.

Jis. sakė,
deda pastangų surasti vais
tus prieš vėžio liga, bet nors 
“progreso padarė”, vienok 
tokiu vaistu dar nesurado.V- C-

ČEKOSLOVAKIJOS’ 
UŽSIENIO PREKYBA
Praga. — Čekoslovakijos 

užsienio prekyba buvo pel
ninga, nes eksportas viršijo 
importą $123,000,000. Bend
rai kiekvienais metais šalies 
gamyba paauga apie 14G.

1957 metais buvo pa
gaminta 25,328,000 tonų 
minkštosios anglies ir 17,- 
720,000 tonų kietosios, gi 
1958 metų gamyba davė 
52,000,000 ir 26,720,000 to
nu, v

J [TSRS NEPASITENKINUS 
GENEVOS

KONFERENCIJA
Londonas. — Maskvos ra

dijas kietai kritikavo Va
karų delegatų nusistatymą 
atominiu ginklų konferen
cijoje. Tarybinis komenta
torius sakė, kad praktika 
parodė, jog “Vakarų atsto
vai daugiausia rūpinasi 'su
žinoti apie socialistinių ša
lių atominius, atsiekimus, 
negu susitarti uždraudimui 
atominių ginklų.”

Nors jau kelinta savaitė 
konferencija tęsiasi, bet 

i rimto progreso dar nepa- 
Į darė. TSRS radijas už tai 
Įkaitina Vakarų vyriausy- 
1 bes.

metais nuo vė- 
miršta 250,000

kad vyriausybė

Washingtonas. Prezi
dentas Eisenhoweris

TARYBŲ DAKTARAI 
LANKOSI AMERIKOJE
Washingtonas. — Tarybų 

Sąjungos daktarų grupė 
lankosi Amerikoje. Jie ap
žiūrėjo Amerikoje ligonines 
ir sakė, kad jos “gerai 
įrengtos. Dr. Košenko sakė, 
kad Tarybų Sąjungoje pro
tinių ligonių proporciona- 
liai daug mažiau, negu jų

sakė, yra Amerikoje. Taipgi jis 
kad Vakarai nesitrauks iš sakė, 
Vakarinės Berlyno dalies.

“VAKARAI BUS KALTI 
Už karą;’,— 

“IZVIESTIJOS”
Maskva. — “Izviestijos” 

kietai kritikuoja NATO na
rius už atmetimą Tarybų 
Sąjungos pasiūlymo pasira
šyti nekariavimo sutartį su 
Varšuvos sąjungą. Dienraš
tis rašo, kad už neramumus 
ir karo pavoju atsakomybė 
gula vien ant Vakarų val
dovų. “Izviestijos” kaltina 
Vakarus, kad jie sunaikino 
visus susitarimo punktus., 
apart tu, kurie jiems yra , 
naudingi.

kad ten sergančius 
greičiau pagydo.

Fort Worth, Kansas. — 
Po to, kai susidaužė bombi- 
nis “B-58” lėktuvas, tai or- 
laivyno komanda uždraudė 
kitiems “B-58” lėktuvams 
skrajoti, kol nebhs ištiria 
nelaimės priežastis.
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Fosteris atkerta profesoriams
DU BRANDEIS UNIVERSITETO profesoriai 

ving Howe ir Lewis Coser, parašė “Komunistų par

leista 1917 metais.
Dabar JAV Komunistu patrijos vadovas, Wm 

Fosteris, parašė aštrią tai knygai kritiką, kuri tilpo 
vaitraštv “The Worker” (gr. 14 d.).

Fosteris nurodo, kad toji istorija niekas daugiau, 
kaip aršus puolimas Komunistų partijos, komunistinio 
judėjimo. Tiedu profesoriai, sako kritikas, nuduoda, būk 
pas komunistus viskas bloga, viskas įra, o pas kapitalis
tus— puikiasia. Esą, kapitalizmas, tų profesorių aki
mis, tvirtas, amžinas, taip, kad nereikią jo nė ginti, nes 
jis esąs nesugriaunamas. Profesoriai labai klysta, jeigu 
jie taip mano, nurodo Fosteris. Kapitalizmas, sako jis, 
“bėgyje pastarųjų 40 metų prarado vieną trečdalį pasau
lio socializmui, o apie vieną ketvirtadalį prarado anti-ko- 
lonialinėms šalims:” Kapitalistiniuose kraštuose pradėjo 
labai plėtotis masinės demokratinės organizacijos, ku
rios kapitalizmui gero nelemia..

Tarybų Sąjungos ir Liaudies Kinijos nepaprastai 
greitas vystymasis ir plėtojimasis neturi sau panašumo 
visoje žmonijos istorijoje. Deja, tiedu profesoriai to ne
mato.

Abudu knygos autoriai, sako Fosteris, savo darbą 
remia tokiais “autoritetais”, kaip Bernsteinas, Trockis, 
Burnhamas, Džilas, Freudas, J. Edgar Hooveris ir kitų 
panašių. O juk yra žinoma, kad suminėtieji “autoritetai” 
savo knygose socialistiuĮ-komunistinį judėjimą “taisė” 
ir apmelavo.

PASAULIS, BET 
NE VISAS!

Chicagos kunigų “Drau
gas,” išgirdęs apie gen. de 
Gaulle laimėjimą su rinki
mais ir naująja konstituci
ja, sušuko: “ Netik patys 
francūzai, bet ir visas pa
saulis linki gen. de Gaulle 
geriausios sėkmės.”

sėkmės linki toli gražu ne 
visas pasaulis. Pirmučiau
sia jam sėkmės nelinki Al
žyro ir visos Azijos žmonės, 
kurių kraują de Gaulle da
bar lieja. Jam sėkmės ne
linki -milijonai francūzų 
kurie balsavo prieš i__ ......
le, bet del to, kad rinkimai 
buvo pravesti apgavingai, 
jie parlamente nebeturės 
atstovybės. Taip pat jam 
sėkmės nelinki nesuskaito
mi pasaulio žmonių milijo
nai, kurie de Gaulle progra
moje mato reakcijos pa
stangas ir planus francūzų 
tautai užkarti reakcinę dik
tatūrą.

RAŠO IR SAKO Antras laiškas iš Benos Aires

ma. Jis kovoja ne prieš des
potizmų, bet už svetimų 
ginklų užkartį priespauda 
ir kontrolę. Tokius “kovoto
jus” šiandien pasaulis vadi
na bailiais ir svetimoms jė
goms parsidavėliais.

Be svetimų ginklų pro
tekcijos ponas Brant nė vie
nos dienos neišsilaikytų 
Vakarinio Berlyno majoru. 
Ta nuikiai žino ir “N.” re-

diškas dokumentas, priešin
gas geriausioms lie t u v i ų 
tautos interesams, kenks
mingas visiems lietuviams 
išeivijoje. Nejaugi nė vie
nam iš jų nesudrebėjo ran
ka ir nesusvyravo sąžinė, 
padedant savo parašų po 
tokia begėdyste ir išdavys
te?

daktorius.

PARAŠAI
PO BEGĖDYSTE

Lietuvos priešų spaudoje 
pasirodė lyg ir rezoliucija,

i r- i lyg ir manifestas, po ku- de Gauk . . . v- 1

mės linki tik visas reakci
nis pasaulis. Prie to pasau
lio, aišku, prisiskaito ir kle
rikalai. Pi’ie to pasaulio 
priklauso ir “Draugas,” ku
ris dar niekados nėra pa
sisakęs už tuos žmones, ku- 
rie kovoja už savo laisvę ir 
gerovę. Kiekvieną už laisvę 
ir gerovę kovojančių žmo
nių pasijudinimą Chicagos 
kunigų laikraštis atmeta ir 
prakeikia. Todėl jam taip 
labai patinka dę Gaulle lai
mėjimas. Todėl jis , nesi
tveria džiaugs m u , kad 
Francūzijos komunistų ir 
socialistų atstovybė parla
mente tokia menka bepali
ko.

Kiekvieną, kuris i; komunistinio judėjimo pasitrau
kė arba buvo išmesti, pav. Trockį bei Browderi, profeso
riai traktuoja gražiai, bet tuos, kurie komunistinėse po
zicijose stovėjo ir tebestovi (kaip pats Fosteris, sakysi
me), knygos autoriai apmeluoja, visaip išniekina.

.JAV Komunistų partiją knygos autoriai skaito jau 
“mirusia”. Taip, Fosteris pripažįsta, jog ši partija rim
tai nukentėjo, bekovodama su amerikiniu imperializmu ir 
jo revizionistiniais agentais, tačiau, tie, kurie gieda jai
“amžiną atilsį”, tai daro per anksti, nurodo jis. Fosteris j 
pažymi, jog panašių atsitikimų, kokius bėgyje pastarųjų 
kelerių metų išgyveno JAV Komunistų partija, turėjo ir 
kitų šalių partijos — Rusijos, Kinijos, Japonijos, Čeko
slovakijos, Italijos ir daugelio kitų šalių, tačiau tos par
tijos ir vėl atsistojo darbo žmonių priešakyje, 
dien jos yra didžiulės masinės partijos.

Fosteris savo kritiką profesoriams baigia:
“Komunistinis judėjimas yra vaisius ir 

marksizmo išraiška. Leninas — įžymiausias
marksistų, ir komunistiniai vadovai eina jo ir Markso 
pėdsakais. Marksizmas-leninizmas veda žmoniją į nau
jąjį pasaulį.”

Nemaža Amerikos intelektualų, bandydami pasiro
dyti gerais samdytojų klasei, visaip puola komunistus.

“KIEK DIRBSI, 
TIEK UŽDIRBSI”

rilio apsirašė:
“Lietuvos Delegacija Pa

vergtųjų Europos Tautų 
Seime:

> “Pirm. V. Sidzikauskas, 
sekr. Dr. A. Trimakas, na
riai: J. Audėnas, K. Bieli
nis, M. Brakas, J. Brazai
tis, Dr. Br. Nemickas, V. 
Rastenis, Pr. Vainauskas, 
J. Valaitis ir V. Vaitiekū
nas.”

Savo piktą dokumentą ši
tie vyrai pavadino “Dėl so
vietų peršamų kultūrinių 
mainu su Lietuva.” Visų 
pirnia,1 kol kas, kiek mums 
žinoma, Sovietai n i e k u r 
niekam nėra piršę jokių 
mainu su Lietuva. Kultū
rinio bendradarbiavimo s u 
Lietuva idėja kilo pačiuose 
lietuviuose išeivijoje. Pir- 
įniaūsia mes tą mintį iškė- 
lėiii. Mums atrodė, kad la
bai laikas’ po visą pasaulį 
išblaškytiems liet u v i a m s 
užmegsti sti senąja tėvyne 
ryšius, ir paieškoti ■ su ja 
kultūriniam,. bendradarbia
vimui kelių? Mes ir dabar 
tebėsilaikoilio šios nuomo-' 
nės. Ji mums ir dabar at
rodo labai sveika ir išmin-

ir v • sian-

visuotinė 
iš visu v

Prašo jam laisves
ĮŽYMUS CHICAGOS advokatas, buvęs teisių profe

sorius Northwestern Universitete, Stephen Love, parašė 
prašymą prezidentui Eisenhoweriui, kad jis, Kalėdų 
proga, išlaisvintų iš kalėjimo Morton Sobellį, mokslinin- 
H

Po prašymu pasirašė 100 įžymių iš Chicagos ir apy
linkės žmonių: artistų, dailininkų, profesorių, švietėjų, 
visuomenininkų ir kitokių profesijų žmonių.

i Kaip žinia, M. Sobellis buvo teistas kartu su Rosen- 
bergais. Pastarieji buvo nusmerkti mirti ir nužudyti, o 
Sobelliui buvo paskirta 30 metų kalėjimo. M. Sobell vi
suomet sakė ir tebesako, kad jis buvo nuteistas nekaltai. 
O tie žmonės, kurie visapusiškai išstudijavo jo bylą, tei
gia, kad joje kaltinimai buvo sufabrikuoti ir, jais re
miantis, M. Sobell buvo nuteistas 30 metų kalėti.. Aštuo
nerius metus Sobell jau atkalėjo.

Mes savo balsą taipgi pridedame pile tų 100 žymių
jų amerikiečių. Tolydžio mes manome, kad prezidentas 
E.isenhoweris Kalėdų proga turėtų amnestuoti ir du po
litinius kalinius komunistus, Gil Green ir Winstona, nu
teistus pagal pragaištingą Smitho įstatymą.

Kalėdų proga
.. LINKIME MŪSŲ skaitytojams smagiai praleisti 

žięmos šventes, Kalėdas. Prašome nepamiršti ir savo 
spaudos ir savo judėjimo reikalų. Reikia atsiminti, kad 
mūsų laikraščio vajus yra prailgintas iki 1959 m. vasa
rio 8 dienos!

Švenčių proga galima nemažai atlikti, kad sustiprin- 
tume visą savo judėjimą.

- Pradėkime rūpintis tuo, kad Laisvės bendroves akci
ninkų metinis suvažiavimas būtų sėkmingas visais at
žvilgiais.. Suvažiavimas įvyks vasario 8 d.

2p.—Laisve (Liberty)— Antį., gruodžio (Dec.) 23, 1958

Gruodžio 8 d. su sesute 
vykome į Ezpeleta kapines 
priemiestyje Quilmes. Ten 
sesutės vyras Petras Palio
nis yra palaidotas.

Pirmą sykį savo gyveni
me tokias kapines mačiau. 
Pastatyti dideli paminklai 
koplytėlių formoje, bovedas 
vadinami. Tose koplytėlė
se ir padedami karstai. Per 
stiklines duris jie matosi. 
Artimieji atsirakina duris, 
viduje palieka gėlių.

Petro Palionio karstasKO JIE BIJOSI?
Sužinome, 1 

pradžioje Chicagos puošnia- Rutkauskų koplytėlėje. Kai

beveik visi paminklai' kry
žiais atžymėti, tie komunis-,- 
tai kovotojai buvo priimti* 
ir palaidoti. Ir niekas jų 
paminklų neteršia. Kapų 
lankytojai, praeidami pro 
jų koplyčią, sustoja minu
tei ir nulenkę galvas juos 
pagerbia.

Vietiniai pasakoja, koks 
buvo pasiutęs teroras Pe
rono laikais. Pilni kalėji
mai buvo prigrūsti politi-; 
niais kaliniais, daugelis jų 
žuvo.

Gruodžio 10 d. lankėmės'i retro ranonio Karstas uruoazio iu a. lanKemes 
kad gruodžio|pajotas laikinai Riškų- pas pusbrolį Antanų Stas-

me hotelyje buvo susi r i n- ] 
kusi Amerikos Lietuvių Ta
ryba ir atmetė visus pasiū- į 
lymus dėl kultūrinio bend
radarbiavimo su Lietuva. 
Reiškia, Šimutis ir Grigai
tis ves prieš Lietuvą melo 
ir apgavystės kovą, kaip ir 
vedė. Jie, matyt, labai bi
josi bet kokio lietuvių išei
vijoje susisiekimo su Lietu
va ir sužinojimo tiesos apie 
Lietuvą.

Kodėl jie bile kokio kul
tūrinio bendradarbia v i m 6 
su Lietuva taip bijosi? At
sakymas lengvas. Jį mums 
suteikia iš to paties ALT 
posėdžio duomenys. Pasė
dyje, girdi, buvo raportuo
ta, kad į Tarybos iždą per 
metus suplaukė net ketu
riasdešimt keturi tūkstan
čiai dolerių ($44,000). Tai 
labai didelė krūva dolerių. 
Visi jie išleisti. Kas nors 
jais gražiai pasinaudojo. 
Kam nors buvo kuo pasi
naudoti. Na, o jeigu prasi- 
dėtu su Lietuva kultūrinis 
bendradarbiavimas, tai ši
toji labai pieninga karvutė 
Šimučiui ir Grigaičiui už
truktų. Žmonės, suėję į 
kontaktą su Lietuva, nesun
kiai pamatytų ir įsitikintų, 
jog ALT apie Lietuvą me
lavo ir juos apgaudinėjo. 
Jie nebeaukotų. Štai kame 
visa ALTo vadų nusistaty-

Tysliavų Vienybe gruo
džio 12 d. įdėjo laišką, gau
tą iš Lietuvos. Laišką pa
rašė V. Tatarėlis. Laiške 
skaitome, tarp kita ko, se
kamą:

“Girdėjau,. kad pas jus laik
raščiai prirašo apie Lietuvą 
visokių baisybių. O kodėl jie 
nerašo kas yra gero ? Baisy
bių seniau truputį buvo, tai 
todėl, kad buvo karas. O kur 
karas, ten visa ko būna, bet 
dabai- čia nėra jokių blogu
mų. Aš kada atvykau j Val
kininkų stotį, čia buvo tamsu 
ir liūdna. O dabar čia elek
tra, radijas ir televizija.

Negalima peikti žmonių, 
kurie kaip skruzdės dirba 
nuolat, kad būtų vis geriau ir 
kai]) geriausia...

Kolūkiuose žmonės gauna i 
atlyginimą pagal išdirbtą dar
bą. Vadinas, kiek dirbsi, tiek 
užsidirbsi. Tarnautojai gyve
na vidutiniai, o miestų darbi
ninkai tai nemažai uždirba. 
Jie gražiai apsirėdę šventadie
nį ir turi pinigų, gali išsiegr- 
ti...

tinga. Męs manome, kad nw paslaptis. Štai kodėl 
kultūrinis bendradarbiayi- jje neį sušaukė susirinkimą 
mas su Lietuva padėtų iš- pasmerkimui tų, kurie 
laikyti lietuvybę Jungtinė- garsiau i garsiau kalba apie
mas su Lietuva padėtų iš- pasmerkimui tų, kurie vis

s-s Valstijose, Kanadoje ir 
kitose šalyse gyvenančiuose 
lietuviuose. Tai kam už tai Į 
kaltinti Sovietus? Tai ne
teisinga ir negražu.

Visas tas minėtų vyrų 
“manifestas” nukre i p t a s 
prieš tuos, kurie net kalbė
ti išdrįsta apie tokį bend
radarbiavimą su Lietuva, besimaudydami ir 
Jie smerkia ir atmeta pa- saulę besišildydami. 
čia bendradarbiavimo idė- Australija yra pietinėje da- 
ją. lyje žemės. Kada šiaurinėje

. švelniausia pasakius, šis dalyje yra žiema,, tai pieti- 
jų “manifestas” yra bėgė- nėję

kultu rinį bendradarbi avi
ma su Lietuva. Nikelis

AMERIKOJ ŠALTA, O 
AUSTRALIJOJ KARŠTA
Sydney. — Australijoje 

žmonės kalėdas pasitinka 
ir prieš 

Mat,

vasara.

Darbininkų Sveikata
J. J. Kaškiaučius, M. D.

PASIMANKšTYTI REIKIA 
IR SENAM

darbas,būk
net ir apysun-

BET NE DABAR
M e n še v i k ų “Naujienoms” 

labai patinka Vakarinio 
Berlyno m a j o r a s Willy 
Brandt. Girdi, tai “ener
gingas despotizmo priešas, 
seniau kovojęs prieš nacius, 
dabar—prieš komunistus.”

Gal tiesa, gal gi Brandt 
kadaise ir buvo despotizmo 
priešas. Tačiau tuo garbin
gu titulu jis nebegali titu- 
luotis. Dabar V. Berlyne 
Brandt išsilaiko tiktai A- 
merikos, Anglijos ir Pran
cūzijos ginklais. Štai kodėl 
jis taip bijosi, kad ginklai 
iš Vakarinio Berlyno neiš
sikraustytų. Štai kodėl jis 
taip energingai kovo j a 
prieš tų ginklų išsikrausty- . ■ n • ‘ , .   

Klaida manyti, 
fizine mankšta, 
kis darbas, gadina širdį. Kaip 
tik atvirkščiai: Mankšta 'stip
rina visą muskulatūrą ir pa
čią širdį, visą organizmą.

Be jokiu amžiaus skirtumu, 
mankšta privalo būti kiekvie- 

laiko pasmerkę save ny-,110 žmogaus privalumas. Ge
rai. pagimna.stikuoti po kelio
lika minučių protarpiais, ir 
dar pasivaikščioti po gerą 
pusvalandį — sparčiai, gyvai, 
žvaliai, kaip ir per muštrą. 
Paskui eiti gulti: puikiai pade
da užmigti ir skalsiai pamie- 
goti.

Kai vaikščioji, tai ir vaikš
čiok, daugiau nieko galvon ne
sidėk. Lai tavo protas daly
vauja raumenų mankštoj. To
kiu būdu ir pats protas, sme
genys atsigauna ii’ geriau vei
kia.

Neužmiršk protarpiais gi
liai, pilnai pakvėpuoti, sužl- 
niai, kad ir verste save pri
verstum pilnai iškvėpuoti ir 
pilnai įkvėpuoti, kad gautum 
gausią deguonies dozę.

Ameri ko j daug kas pasisa
ko esąs pęršeha& kokiai gim
nastikai ar ' mankštai, šird], 
girdi, reikia', saugot, nenuvar- 
gint. O tui’i gal 40-50 metu 
tiktai! Tai, tikri liurbiai, pir
ma
kiniui ir vytimui.

Tarybų mokslininkas V. S. 
.Lukjanovas štai ką tokiems 
sako: 1. Svaičiojimas, būk 
pagyvenusiam ar senam jau 
nereikia fiziškai mankštintis, 
yra paika sena tradicija tarpe 
turtingųjų ir išpuoselėtų pra
monininkų. 2. Tokie žmonės 
dargi mėgsta ir persivalgyti ir 
girtuokliauti, perdaug rūkyti i,r 
kitaip gadinti savo sveikatą.

LukjauovaiS tvirtina, kad 
mankšta padeda ir; senam iš
laikyti brandžią sveikatą ir 
darbingumą., įžymusis Ame
rikos kardiologas, dr. Waitas 
(D. While), pačio prezidento 
širdies gjMytojas, muša į tą 
patį tašką, kaip ir Lūkjanovas: 

b : 'H. * - ■■ »«>«< 3, V" u .

bus įtaisyta Palionių kop
lytėlė, tada jis bus ten per
keltas.

Pasirodo, kad Buenos Ai
rėse didelė dauguma ląido- 
jasi koplytėlėse. Tik tie, 
kurie neišgali “bovedų” įsi
gyti, laidoja savuosius į že
mę ir ant kapo uždeda gra
žų antkapį. Jie pasirenduo- 
ja žemę 5 metams, praė
jus 5 metams gali atnau
jinti dar 5 metams, bet ne 
ilgiau iki 35 metų. Tada 
kapus atkasa, grabus su
daužo, o likusius kaulus su
deda į dėžę ir įleidžia į ben
drą duobę. Ten pastatomas 
visiems bendras paminklas.

Biednuomenei yra paskir
ta tam tikra sekcija, kur 
juos laidoja irgi penkeriems 
metams, po to iškasa, su
daužo karstus ir kaulus pa
laidoja bendroje duobėje.

Kapinėse susitikome Izi
dorių Riškų ir jo 15 metų 
dukrelę zosytę. Jie atvyko 
aplankyti prieš trejus me
tus mirusią Sofiją Rišku- 
vienę, palikusią vyrą ir dvi 
jaunas dukteris.

Iš kapinių važiuojant bu
vome užkviesti vakarienei 
pas Riškų. Malonu buvo 
valandą kitą Riškų rezi
dencijoje paviešėt. Gražiai 

.jie įsitaisę.
Gruodžio 9 d. lankėmės 

pas pagarsėjusį lietuvį siu
vėją Joną Remeiką. Sesutė 
mane apdovanojo kostiumu, 
o Remeika jį pasiųs.

Jonas ir Uršulė Remeikai 
verčiasi gerai. Siuvykloje 
turi pagelbininkų, nes dar- 

Ibo turi daugiau, negu gali 
apdirbti. Augina vienturtį 
sūnų, kuris dabar eina 16 
metus.

Remeikienė paruošė silkių 
ir žuvų vakarienę, su viso
kiais skanumynais.

Važiuojant “kolektyvu”- 
busu namo vis tėmijau, kaip 
priemiesčiai atrodo. Visur 
matosi apardytų gatvių, 
daug akmenimis grįstų, ne- 

{mažai visai negrįstų.
Visur mūrų sienos apma- 

liavotos rinkimų propagan
da, nors tie rinkimai 
seniai praėję. Taip 
tai: “Vote Peron,” 
Frandizi - Gomez,” 
partida socialistą,” 
partida comūnista,” 
ir t. t.

Mačiau tokių Buenos Ai- 
! res apylinkėje biednuome- i 
nės kaimų, kurie man pri
minė Jungtinėse Valstijos-e 
buvusios Hooverio metu 
“hoovervilles.” N a m u k ai 
pastatyti iš lentgalių, blė- 
kagalių ir kitokių atmatų. 
Ten nemažai šeimų gyvena 
dideliame skurde. Tie kai
mai turi net savo apsku
rusias krautuvėles. Vaikai 
bėgioja basi, apiplyšusiais 
drabužėliais apvilkti.

Beje, Ezpeleto kapinėse 
aplankėme puikią bovedą- 
koplyčią, kurioje ilsisi trys 
už taiką kovotojai, kuriuos 
Perono gengsteriai nužudė. 
Tie kankiniai atžymėti kū
ju ir piautuvu, taipgi pa- 

1 reiškiniu: “Karžygiai už 
taiką.” Nuostabu, kad ka
talikiškose kapinėse, kur

konį. Juodu su žmona mus 
gražiai priėmė. Pasikalbė
jime Staskonis priminė, 
kad nemažai dipukų iš Ar
gentinos persikelia gyventi 
į Jungtines Valstijas, bet 
tūli nepasitenkinę naujomis 
aplinkybėmis grįžta atgal į 
Argentiną, 
atsitikimų.: 
pora šiomis 
atgal todėl, 
Valstijų valdžia 
šaukė stoti kariuomenėn. 
Jau buvo paskirtas tarnau- .. 
ti Vakarų Vokietijoj. Tai,? 
užuot stoti kariuomenėn, 
pabėgo atgal į Buenos Ai
res. Kitas grįžęs pasako
ja, kad jį norėjo išvežti Af- 
rikon kariuomenėj tarnau- • 
ti.

Norinčių persikelti į 
Jungtines Valstijas, tačiau, 
yra daug. Kaip pora dipu
kų aiškino, susitaupėme dę- 
sėtką kitą tūkstančių pežų, - 
bet dabar tas taupinys tiek * 
nupuolė, kad jau beveik 
nieko nebeliko. Todėl ne
apsimoką čia gyventi. O jie 
nori greit pralobti.

Man atrodo, kad ir Čia 
dipukai neturi tarp lietuviiį 
gero vardo. Išsikalbėjus su 
įvairių pažvalgų žmbftėrtiiš,7 
gaunasi bendra mintis: pav 
sitikėti tais, kurie yra 
pildę prieš liaudį Jcrimil 
linių prasižengimų, Ae}g!
ma. .

Suprantama, tarę pelut 
pasitaiko ir grūdų. Todėl 
visų vienu žodžiu smerkti 
negalima, 
metu.

Tai bus viskas šiuo metu.
J. Gasiūnas

Esti net tokių 
J auna dipukų 
dienomis grįžo 
kad Jungtinių 

vyrų pa

a
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PIRMAS AMERIKOS . 
GELEŽINKELIS

Jungt. Valstijose 1955 
metais buvo 220,670 mylių 
ilgio geležinkelių bėgių, ir 
tais pat melais jais važiavo 
743,688,000 keliauninkų.

Amerikos geležinkeliai 
dar turi tik 130 metų am
žiaus, o jau jų linijos trum
pėja. Geležinkelių kompa
nijos sako, kad lėktuvai,# 
busai ir automobiliai “atė
mė biznį.”

Pirmasis geležink e. J i s * 
Jungtinėse Valstijose buvę 
Baltimore-Ohio Co. nuties* 
tas 1828 metais.

MAIŠDŪDIS
Pas įvairias tautas yra 

įvairiausių muzikalinių in
strumentų . Airiai ir škotai 
turi “bagpipe” (maišdū- 
džio) instrumentų. Tikrai, 
tai maišelis su vienų smai
lesniu galu, kur įtaisytas 
pūtimui vamzdis. Gi į mai
šo šonų yra dar įtaisyti 
keturi kiti viens už kitų ii- 
gesni vamzdeliai.

Dabartiniais laikais šį in
strumentų dažniau vartoja 
škotai. Kada maišdūdŽių 
orkestras groja, tai tikrai 
susidaro įdomi muzika.

Roma. — Pppiežius J^ 
nas XXIII ketina padidini 
kardinolų skaičių iki 80. Šį 
kartą jis kalbėjo anglų kai* 
ba. L ' .
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Neseniai įvyko JAV Ko- 
niunistų partijos Centro 
Komiteto posėdis. Jame, be 
kitų reikalų, buvo apsvars
tytas busimojo partijos su-j 
važiavimo laikas.

Po diskusijų, nutarta! 
JAV Komunistų partijos 
suvažiavimą sušaukti 1959 
m. lapkričio mėnesį.

CK posėdyje vyriausią 
pranešimą padarė partijos 
sekretorius Eugene Dennis. 
Papildomus pranešimus da
vė Anton Krchmaręk, iš 0- 
hio, Albert J. Lima, iš Kali
fornijos, Arnold Johnson— 
api-e Clevelande įvykusią 
“socialistinę” konferenciją.

i
Benjamin Davis kalbėjo 

apie padėtį Harleme, negrų 
gyvenamajame Niu j o r k o 
rajone.

James Jackson davė pra
nešimą ir pasiūlė rezoliuci
ją apie pietinėse valstijose 
gyvenančius negrus, apie 
teoretinį negrų klausimo 
išvystymą.

Robert Thompson kalbė
jo apie busimąją 40 metinę 
partijos sukaktį. Jis siūlė, 
kad partijos distriktų ko
mitetai turėtų daugiau dė
mesio kreipti į partinių 
klubų (kuopų) veiklos pa
gyvinimą.

Beje, CK nutarė pasiųs
ti sveik i n i m ą William Z. 
Fosteriui, Partijos pirmi
ninkui, kuris, ligos prislėg
tas, negalėjo būti CK po
sėdyje.

Nutarta pasveikinti ko
munistus kalinius — Hen
ry Winstoną ir Gilbertą 
Greeną. Taipgi nutarta pa
raginti Partijos narius ir 
nepartinius darbo žmones,

kad jie siųstų šitiems kali
niams sveikinimus su Nau
jaisiais Metais. Gil Greeno 
adresas: PMB 73335, Lea
venworth, Kansas, o Hen
ry Winstono—PMB 73318, 
Terre Haute, Indiana.

Nutarta paraginti Veik. 
Komitetą, kad jis griežčiau 
kovotų su partijoje palai
komais kokusais, kurių dar 
vis yra.

Nutarta rimtai darbuotis 
perkėlimui Partijos būsti
nės į Čikagą.

Pasirodo, kad Borisas Pa
sternakas buvo laukiamas 
Amerikoje, kad jis galėtų 
šios šalies universitetuose 
skaityti paskaitas apie ta
rybinę kultūrą. Galima įsi
vaizduoti, ką tas žmogus čia 
būtų pripasakojęs.

Gerai, sakė jam Tarybų 
Sąjungos rašytojai: va
žiuok ir daugiau nesugrįžk; 
gyvenk pamėgtoje kapita
listinėje šalyje. Borisas, 
pagalvojęs, atsisakė iš Ta
rybų Sąjungos važiuoti ir 
prašė, kad rašytojų sąjun
ga jį priimtų atgal į savo 
eiles.

Koks buvo nusivylimas 
Amerikos makartistams!

Sakoma, kai kurie filmų 
gamintojai buvo pasišovę 
Pasternako veikalą “Dakta
rą Živago” vaidinti filme, 
bet, čia ir vėl beda. Kiek
vienas JAV pagamintas 
anti - sovietinis filmas ga
mintojams atnešė didelius 
nuostolius; žmonės atsisako 
eiti į kiną, kur rodomi anti
tarybiniai filmai!..

Respublikonų partijoje 
šiuo metu vyksta aštri ko

va. Dešimt respublikonų 
liberalesniu senatorių ko-v L'

voja už tai, kad respub
likonų vadovu JAV senate 
būtų pastatytas liberalas.O

Kaip -žinia, ligi šiol res
publikonų frakcijai senate 
vadovavo Knowlandas, re
akcininkas, “senatorius iš 
Formozos,” kaip sakydavo 
žmonės. Dabar, kai Know
landas t a p o “padžiautas 
ant lentynos,” tai jo kėdėn 
nori atsisėsti kitas reakci
ninkas, sen. Dirksenas, iš 
IIlinojaus valstijos.

Senatorius Aiken, iš Ver- 
monto, sako: negalime pri
leisti Dirksenui vadovauti 
mūsų frakcijai, nes jis yra 
per daug konservatyvus; 
turime, sako Aikenas, pa
statyti geresnį ton vieton 
vyrą.

Reikia suprasti, kad par
tinės frakcijos lyderis sena
te turi didelę galią.

Kaip ten bus, matysime 
neužilgo.

JAV FINANSŲ STOVIS 
NERODO “GERLAIKIO”
Washingtonas. — Nors 

Eisenhowerio vyriausybė 
dažnai kartoja, kad grįžta 
“gerlaikis”, bet finansinis 
stovis to nerodo. Nuo liepos 
mėnesio vis didėja žmonių 
įsiskolinimai, atsiėmimai 
pinigų už valdiškas pasko
las ir išėmimai iš bankų 
santaupų. Tas rodo, kad 
žmonės turi mažiau įplau
kų ir priversti naudoti tau- 
pinius.

Per pirmąją gruodžio .mė
nesio savaitę už valdiškus 
bonusus žmonės atsiėmė 
$341,000,000, iš bankų san
taupų $748,000,000, o iš ban
kų pasiskolino $462,000,000.

Ar ir vėl ledai 
padengs Ameriką?

Prieš 20,000 metų dar 
didelė dalis Šiaurinės Ame
rikos buvo padengta ledų. 
Visa Kanada, didelė dalis 
dabartinių Jungtinių Vals
tijų ir šiaurinė Europa bu
vo užklota storo ledu 
sluoksnio. Žiemą ir vasa
rą buvo šalta. Ledynų pa
kraščiais augo skurdūs me
deliai, žolynai ir prisitaikę 
kvietkai. Dabartiniu laiku 
panašioje padėtyje yra 
Greenland!jos sala.

Ar Amerikos žemynas ei
na šiltyn, ar šaltyn, ne visi 
mokslininkai susitaiko. Su
prantama, tatai nelengva 
nuspręsti, nes neturime la
bai senų praeities davinių, 
gi per šimtą kitą metų su
rinktais daviniais negalima 
tatai nustatyti.

Pagalba tyrinėjimo žemės 
sluoksnių, suakmenė j u s i ų 
dalykų, jūrų dugno ir dau
gelio kitų gamtos palikimų, 
mokslininkai šį tą nustato 
apie žemės praeitį.

Amerika, kaip ir kiti že
mynai, daugelį kartų buvo 
pade ngta ledų sluoksniu. 
Mokslininkai suranda, kad 
Amerikoje Pirmoji ledinė 
gadynė buvo prieš 2,000,- 
000 metų. Paskui atšilo, 
kaip čia buvo karšta, sunku 
pasakyti. Antroji ledų ga
dynė buvo prieš 1,250,000 
metų, o trečioji prieš 500,- 
000 metų. Gi pasgutinė 
(ketvirtoji) ledų gadynė 
buvo prieš 100,000 metų.

Po to Amerika pradėjo 
i š s i 1 a i s v inti iš po ledų 
sluoksnio. Dabartinė Wis- 

jconsino valstija prieš 40,- 
000 metų dar buvo po le
dais, Naujoji Anglija prieš 
28,000 metų, Minnesota 
valstija prieš 15,000 metų, 
Vokietija, o, suprantama, ir 
Lietuva, prieš 17,000, gi 
Švedija, Norvegija prieš 
13,000 metų dar buvo po le
dais.

ALMANACHAS
Šis pavadinimas paimtas 

iš armėnų kalbos ir taiko
mas knygoms, kuriose yra 
įvairus parinkimas. Daž
niausiai almanache telpa 
neilgos pasakos, apysakos, 
atsiminimai, juokai, eilės, 
kalendoriaus informaci jos 
ir tt. Almanachas yra pa
ruošiamas daugelio rašyto
jų-

Dabartinėje gadynėje, ka
da literatūra pasiekus 
tokios didelės aukštumos, 
tai dažnai būna literatūros 
vienerių metų almanachas.

AMFITEATRAS
Pavadinimas paimtas iš 

graikų kalbos. Romėnai 
įrengdavo lauke apvalią es
tradą, aplinkui kurią pa
ruošdavo sėdynes tokioje 
tvarkoje, kad iš visur bū
tų matoma estrada. Ant 
estrados ruošdavo gladia
torių ar gyvulių kautynes. 
Visas tas įrengimas vadi
nosi amfiteatru.

Dabar panašūs sporto 
įrengimai vadinami stadio
nais.

Gintaras
Gintaras — tai Lietuvos 

turtas, kaip ir auksas. Iš jo 
Lietuvoje • gamina karolius, 
apyrankius; dėžutes, įvai
rius papuošalus, kandiklius 
ir tt.

Iš gintaro gaminti daik
tai daugeliui geriau patin
ka negu auksiniai. Jau gi
lioje senovėje rytiečių tau
tos didžiai įvertino gintari
nius daiktus.

Gintarą randa Baltijos 
jūroje. Tai yra sukietėję 
sakai tų spygliuočių me
džių, kurie prieš ledų gady
nę, prieš kelis milijonus 
metų, yra augę Pabaltijyje, 

i Tų medžių būta labai sa
kuotų. Kartais tų sakų su
varvėdavo labai dideli ga
balai, kurie greitai kietėda- 
vo.

Suvarvėjusius sakus upių 
vanduo nešė į jūrą ir klos
tė. Ten jie maišėsi su kito
mis nuosėdomis, slėgėsi ir 
ilgainiui virto gintaru.

Gintaras yra ne akmuo ir 
ne stiklas. Jis dega ir malo
niai kvepia.

Kartais gintaro gabaluo
se suranda suakmenėjusių 
įvairių gyvūnėlių — musių, 
skruzdžių, skorpionų ir ki
tokių. Yra į gintarą pate
kusių lapų, žiedų ir šakelių. 
Mokslininkai pagal tas ra- 
denas žino, kokie medžiai 
tais laikais augo, kokie gy
vūnėliai gyveno.

Paryžius. — Francūzijos 
turčių klasė džiaugiasi par
lamentinių rinkimų rezulta
tais, kurių pasekmėje tur
čiai parlamentą valdo, bet 
tuo pat laiku prasidėjo ki
tos bėdos. Francūzijos už
sienio prekyba neša nuosto
lių ir jos finansai yra blo
goje padėtyje.

Amerikiečiai, nuvykę 
į Maskvą, pagarsėja

Iš Washington© visa ei
lė korespondentų praneša, 
kad republikonai nori pa
siųsti į Maskvą vice-prezi- 
dentą Niksoną. Tikslas — 
išgarsinti jį 1960 metų pre
zidentiniams rinkimams.

Mat, 1948 metais Mask
voje Haroldas Stas senas 
kalbėjosi su Stalinu per 80 
minučių ir nuo to laiko jis 
pagarsėjo. Šiemet Maskvo
je pagarsėjo jaunas ameri
kietis pianistas Van Cli- 
burn, apie kurį pirmiau 
mes, amerikiečiai, beveik 
nieko nežinojome.

Neseniai ten lankėsi de
mokratas senatorius Hu
bert Humphrey. Jis per 8 
valandas kalbėjosi su 

1 Chruščiovu ir išgarsėjo. 
Daugelis numato, kad šis 
senatorius bus demokratų 
partijos prezidentinis kan
didatas 1960 metais, tai ir 
republikonų partijos šulai 
norėtų tuo keliu išgarsinti 
Niksoną.

ARMIJOS KILMĖ
Dažnai spaudoje skaito

me apie armijas. Visi su
prantame, kad tai pavadi
nimas valstybės ginkluotų 
jėgų. “Armija” paeina iš- 
francūzų kalbos. Taip vadi
nami pėstininkų, raitelių, 
artilerijos ir kiti sausumos 
gynybiniai daliniai.

Šarvai, kuriais senovėje 
ritieriai apsirengdavo, va
dinosi “armors.” Net yra 
gyvūnai, kurių kūnas pri
dengtas kietais lukštais, ir 
jie vadinasi “armadillo.”

J GALVYDIS 1

PIRMYKŠČIO ŽMOGAUS VYSTYMASIS
Žmonija egzistuoja -be

veik milijoną metų. Ir tik 
keli tūkstantmečiai jos gy
vavimo tenka aukštesnės, 
Vadinamosios civilizuotos, 
kultūros laikams, klasinės 
visuomenės ir valstybinės 
santvarkos atsiradimo ir 
vystymosi laikams. Visas 
kitas žmonijos gyvavimo 
laikotarpis — apie 800,000 
metų — priskiriamas vadi
namajai pirmykštei žmoni
jai. Šis labai ilgas laikotar
pis žmonijai buvo didžiai 
reikšmingas kaip jos gimi
mo, formavimosi ir pradi
nio vystymosi laikotarpis.

Mokslas jau seniai yra 
įrodęs, kad žmonių ir da
bartinių žmogbezdži o n i ų 
protėviai buvo tie patys. Jie 
vadinami iškastiniais ant
ropoidais (antropoidas — 
panašus į žmogų). Tai buvo 
į žmogų panašios beždžio
nės. Vieni iš paskutiniųjų 
iškastinių antropoidų, iš 
kurių išsivystė seniausieji 
žmonės, vadinami australo
pitekais — pietų beždžionė
mis. Jų griaučiai pirmiau
sia rasti Pietų Afrikoje.

Australopitekai, keičian
tis jų gyvenamajai aplin
kai, pvz., retčjant miškams, 
buvo priversti vis aktyviau 
prie jos prisitaikyti: vaikš
čioti tik dviem galūnėmis, 
ir tuo būdu atpalaiduoti 
kitas dvi galūnes — rankas, 
be augalinio, vartoti ir mė
sišką maistą. Pasikeitusi 
kūno • padėtis, apys t a t i s 
vaikščiojimas, naujos kovos 
dėl būvio aplinkybės sudarė 
kitokias sąlygas jų kūno or
ganams, ypač smegenims, 
vystytis. Australopi tekų 
smegenys besivystydamos 
pralenkė visų kitų tuometi
nių beždžionių smegenų tū
rį. Kovodami dėl būvio, ant- 
ropoidai-australopitekai bu

vo priversti protarpiais var
toti Įrankius, tiesa, ne. jų 
pačių pasigamintus, o gak
toje surastus. Tie įrankiai 
buvo akmenys, lazdos.

Kova už būvį
Tolesnėje kovoje dėl būvio 

lazdomis ar akme n i m i s 
ginkluotiems antropoidams- 
australopitekams, gal būt, 
milijonus metų tekdavo 
gintis nuo plėšriųjų žvėrių, 
o maistui, — šalia augalų, 
vaisių, šaknų — kitąkart 
pagauti ar nudobti mažus 
žvėrelius bei kitokius gyvū
nėlius. Kova su plėšriaisiais 
žvėrimis, smulkių gyvūnė
lių medžiojimas, vadinasi, 
ir įrankių vartojimas, lavi
no iškastinių antropoidų- 
australopitekų nervų siste
mą ir kitus organus. Paly
ginti, išsivysčiusios austra
lopitekų smegenys, be kita 
ko, padėjo pastebėti įrankių 
vartojimo efektą.

Daug tūkstančių austra
lopitekų kartų labai apgrai
bomis ir atsitiktinai varto
davo įrankius, nuolat mes
davo juos šalin, bet ir vėl 
jų imdavosi. Įrankių varto
jimas iš pradžių buvo atsi
tiktinis, instinktyvus, bet 
ilgain i u i, po d a u g ei i o 
šimtų tūkstančių metų, jis 
darėsi kiek sąmoningesnis 
ir šiek tiek dažnesnis. Ši
taip buvo paruoštos prielai
dos įrankių gamybai. Ga
liausiai iškastiniai antro- 
poidai-australopitekai patys 
ėmėsi atsiskelti aštrių ak
mens skeveldrų, išsilaužti 
lazdų, užaštrinti jų galus. 
Tai buvo pirmieji pasiga
minti įrankiai.

Vis dažniau ir dažniau 
dirbant, keitėsi tų dirban
čiųjų padarų kūnas, kai ku
rie jų organai, pvz., galvos 
organai, rankos. Ėmė dar 
sparčiau vystytis nervų sis

tema, ypač galvos smege
nys.

F. Engelsas apie darbą, 
be kita ko, rašė: “Jis pir
mutinė pagrindinė viso 
žmogaus gyvenimo sąlyga 
ir, be to, tokiu mastu, kad 
mes tam tikra prasme turim 
pasakyti: darbas sukūrė pa
tį žmogų”. Darbas žmogaus 
atsiradimui ir formavimuisi 
suvaidino lemiamą vaidme
nį.

Seniausieji pirmykščiai 
žmonės, išsivystę iš iškasti
nių antropoidų-australopi- 
tekų, buvo labai panašūs į 
žmogbeždžiones; todėl dau
gelis mokslininkų juos vadi
na beždžionžmogiais, kiti — 
besiformuojančiais žmonė
mis.

Tai pirmiausi pitekan
tropai (beždžionžmogiai). 
Javos saloje nuo 1891 m. iki 
mūsų dienų surasta net sep
tynių individų griaučių lie
kanos. Neseniai rasta jų ir 
Alžyre. Tai būta neabejoti
nai dvikojės būtybės, kurios 
smegenys buvo žymiai di
desnio tūrio negu antropoi
dų. Pagal bendrą galvos pa
vidalą pitekantropai buvo 
daugiau panašūs į antropoi
dus negu į žmones. Tačiau 
jų liemuo buvo jau beveik 
status, galūnės panašios į 
žmogaus. Pagal smegenis, 
jų tūrį ir struktūrą — tai 
tarpinė grandis tarp žmog
beždžionių ir žmonių. Fizi
ne pitekantropų struktūra 
leidžia teigti, kad jie jau 
galėjo gaminti ir vartoti 
įrankius. Tuose pačiuose 
sluoksniuose, kur buvo ras
ta pitekantropų liekanų, 
rasta ir labai grubiai ap
dirbtų akmens atskalų bei 
skeveldrų.

Dėl viso to pitekantropus 
tenka, laikyti seniausiais 
žmonėmis. Pirmieji pite

kantropai, gyvenę apie 800,- 
000 metų prieš mus, prade
da tarpinę grandinę, jun
giančią iškastinius antro
poidus - australopitekus su 
dabartinio tipo žmonėmis.

Šią grandinę atstovauja 
ne vien pitekantropai. Jai 
priklauso ir kiti šių dienų 
mokslui jau žinomi besifor
muojančio žmogaus atsto
vai. Tai sinantropai, Heidel
bergo žmogus, afrikantro- 
pai, neandertaliečiai. Pasta
rieji užbaigia šią labai svar
bią žmogaus fizinio forma
vimosi grandinę.

Kinijos žmonės
Daugiau kaip 60 sinan- 

tropų (Kinijos žmonių) 
griaučių liekanų rasta Kini
joje apie 50 km nuo Pekino 
ir kt. Iš smegenų atspaudų, 
t. y. kaukolių vidinių pavir
šių, tyrinėjimų mokslinin
kai sprendžia, kad sinan
tropai jau daugiau dirbo, 
negu pitekantropai, nes si- 
nantropų būta aiškiai deši
niarankių. Be to, jų jau ne
abejojamai kalbėta. Tai ro
do žymesnis negu pitekan
tropų kalbos centrų išsivys
tymas smegenyse.

Sinantropai vienoje savo 
stovyklų (urve) paliko la
bai storą, iki 50 m kultūrinį 
sluoksnį; vienoje vietoje 
pelenų sluoksnis siekia net 
6 m. Tai rodo, kad sinan
tropai čia bus gyvenę dau
gelį dešimčių tūkstančių, o 
gal ir ne vieną šimtą tūks
tančių metų. Kultūriniame 
sluoksnyje rasta daugybė 
nepastovios formos akmens 
skeveldrų, nuoskalų. Tiktai 
nedaugelyje jų matyti pa
stangos šias beformes ske
veldras ar nuoskalas ap
dirbti, užaštrinti. Vadinasi, 
sinantropai temokėjo skal
dyti akmenis ir naudotis to
kiu būdu gautomis aštresnė
mis ar šiaip patogiau atski
lusiomis akmens skeveldro
mis. Viršutiniuose sluoks
niuose surastieji sinantropų 

įrankiai beveik nesiskiria' 
nuo žemutiniuose sluoks
niuose surastųjų. Vadinasi, 
nematyti aiškiai pastebimos 
pažangos apdirbant akmenį. 
Sinantropai progresavo la
bai lėtai. Jie mito augaliniu 
ir mėsišku maistu. Jų sto
vyklose rasta ne tik smulkių 
gyvūnėlių kaulų, bet ir 
stambesnių — lokių, šernų, 
laukinių arklių ir kt. Sinan- 
tropų vartota ugnis buvo 
gamtinės kilmės — ne jų 
pačių pasigaminta. Jie gy
veno vėliau už pitekantro
pus; galimas daiktas, jie 
buvo pastarųjų palikuonys.

Panašių į sinantropą lie
kanų rasta ir kitose Senojo 
Pasaulio vietose, pvz., Eu
ropoje, Afrikoje.

1907 m. Vokietijoje, ties 
Heidelbergo miestu buvo 
rasta taip pat labai seno be
siformuojančio žmogaus 
galvos liekanų. Tai vadina
masis Heidelbergo žmogus. 
Heidelbergo žmogus turėjo 
būti panašus į sinantropus, 
matyti, jis gyveno maždaug 
tuo pačiu laiku.

Besiformuojančio žmo
gaus liekanų aptikta Pietų, 
ir Šiaurės Afrikoje. Dalis 
jų panašios į sinantropų lie
kanas. Šalia jų kai kur ras
ta ir primityvių akmens 
įrankių. Šiuos Rytų Afriko
je gyvenusius iškastinius 
žmones vieni mokslininkai 
vadina afrikantropais, kiti 
— Afrikos sinantropais.

Šios prieš kelis šimtus 
tūkstančių metų gyvenusios 
būtybės (pitekantropai, si
nan tropai, Heid e 1 b e r g o 
žmogus, afrikantropai ir 
ir kitos) gyveno rankio- 
damos valgom ą s i a s žo
les, šaknis vaisius, uo
gas; be to, gaudė ir medžio
jo smulkius žvėrelius, kar
tais ir stambesnius gyvū
nus. Besiformuoj a n t i e j i 
žmonės, kovodami su gamta 
dėl būvio, vartojo labai pa
prastus, labai grubiai ap- 

j dirbtus įrankius iš medžio 
ir akmens. Ligi mūsų die
nu išliko tik akmeniniai 
įrankiai. Šie įrankiai ilgą 
laiką būdavo taip mažai ap- 
dorojami, jog mokslinin
kams kartais sunku nusta
tyti, ar tie' akmens įrankiai 
žmogaus rankos pagaminti, 
ar šiaip gamtoje atsiradu
sios skeveldros. Bet ir to
kiems paprasčiausiems įrau
kiame bent kiek patobulin
ti reikėjo daugelio tūkstan
čių metų.

Medžio šakos, akmens 
skeveldros, vėliau ir rago 
bei kaulo pritaikymas smū
giui, sugauto ar užmušto 
gyvūno skrodimui, šakniai 
iškelti į paviršių, t. y. įran
kių gamyba ir jų vartoji
mas — visa tai buvo pir
mykščio žmogaus darbas. 
Šis darbas buvo atliekamas 
ne pavieniui, o drauge su 
kitais žmonėmis, kolekty
viai, nes besiformuoją žmo
nės gyveno kaimenėmis, bū
riais. Darbas labai smar
kiai veikė ir patį žmogų, jo 
rankas, regėjimo, klausos ir 
kitus organus.

Įrankių gamyba bei jų 
vartojimas didžiai lavino be- 
besiformuojantį žmogų, kei
tė jį fiziškai ir ypač psichiš
kai, vis labiau ir labiau ėmė 
skirti jį nuo gyvulių. La
bai pastebimai keitėsi gal
va — kaukolė, galvos, vei
do raumenys, kalbos orga
nai ir smegenys. Galva vis 
daugiau ir daugiau praras
davo beždžionišką išvaizdą. 
Keitėsi pirmykščio žmogaus 
psichika, sąmonė. Vis dau
giau ir daugiau atsirado 
prielaidų mąstymui — žmo
giškam reagavimui į aplin
kos dirginimus, kitaip sa
kant, kokybiškai jau kito
kiai nervų veiklai negu tai 
buvo antropoidų tarpe. Gy
venimas kolektyve, vis ką 
nors bendrai dirbant ar

šiaip jau bendrai ką nors 
veikiant, sudarė sąlygas bei 
poreikius ką nors vieni ki
tiems pasakyti, duoti ženk
lą. Galvos organų (tame 
tarpe gerklių ir smegenų, 
dalių) vystymasis palengvi
no šį poreikį patenkinti. Ši
taip gimė kalba. Iš pra
džių, tiesa, ii buvo ne vien 
garsinė, su ta kalba pynėsi 
netobula dalis mostų, mimi
kos ženklų.

Kalba, kad ir labai neto
bula, buvo labai * didelis 
žingsnis ' į priekį, kalba, 
drauge su darbu la
bai vystė tam tikras sme
genų dalis, vadinamuosius 
kalbos centrus. Drauge su 
darbu atsirado, vystėsi ir: 
tobulėjo mąstymas, žmonių 
sąmonėje atsirado iš pra
džių elementarių, vėliau su
dėtingesnių vaizdinių bei 
sąvokų. Besiformuoja n t i s 
žmogus ėmė visai pastebi
mai skirtis nuo žmogbež
džionių ir kokybiškai: jis 
dirbo, gamino įrankius, pra
dėjo šiaip taip mąstyti, kal
bėti; jo gyvuliniame, iš ant
ropoidų paveldėtame kolek- 
tyve-kaimenėje ėmė megz
tis ir vystytis visuomeninio 
gyvenimo pradai.

Tolesnėje besiformuojan
čios žmonijos vystymosi 
grandinėje žymi vieta ten
ka Neandertalio žmogui, 
kuris gyveno daugiau kaip 
prieš 100 tūkstančių metų 
ir vėliau, maždaug iki 40 
tūkstančių metų prieš mus. 
N e a n dertaliečio pavadini
mas kilęs iš Vokietijos vie
tovės — neandertalio. Čia 
buvo rasta naujo pirminio 
tipo žmogaus liekanų. Ne- 
andertalinio žmogaus' 
griaučių liekanų surasta 
daugelyje Senojo Pasaulio 
vietų, tame tarpe ir TSRS 
teritorijoje (Kryme, Vidur. 
Azijoje ir kt.)

(Bus daugiau)
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VILNIUS- Tarybij Lietuvos sostine
(Tąsa)

Svarbiausia Vilniaus pramones šaka 
buvo odos pramone. Devynioliktojo am
žiaus pabaigoje Vilniuje veikė arti de
šimties odos fabrikų, 5 alaus daryklos ir 
keletas tabako fabrikų. XX amžiuje čia 
plito smulkios, daugiausia žemės ūkio 
produktų perdirbimo, įmonės. Pramo
nės pobūdis nepasikeitė ir Vilniui esant 
buržuazinės - dvarininkiškosios Lenkijos 
valdžioje. Lenkijos kapitalistai čia jo
kios naujos pramonės nesukūrė. 1939 
metais mieste veikė keletas smulkių su 
gana primityvia technika fabrikų ir ke
li šimtai amatininkiškų dirbtuvių, ten
kinusių daugiausia miesto gyventojų 
buitinius poreikius.

1941 metais buvo užregistruotos 868 
amatininkiškos ir pusiau amatininkiškos 
įmonės, jų tarpe 178 valstybinės ir 66 
kooperatinės. Vienoje įmonėje viduti
niškai dirbo 13 žmonių.

Miesto pramonės struktūrą tam tikru 
laipsniu apibūdina darbininkų pasiskirs
tymas pramonės šakose. 1940 metais 
dauguma darbininkų dirbo medžio ap
dirbimo ir odos apdirbimo pramonėje, 
tuo tarpu metalo apdirbimo ir elektro
technikos pramonėje dirbo tik 8 procen
tai visų darbininkų.

Įmonės buvo išmėtytos tarp gyvena
mųjų namų ir teršė geriausius miesto 
kvartalus. Pavyzdžiui, dujų gamykla 
stovėjo prie at Černiachovskio aikštės, o 
toje vietoje, kur pastatytas mokslo dar
buotojų gyvenamasis namas, buvo viena 
iš stambiausių odos gamyklų.

Tačiau ir tą menką miesto pramonę 
beveik visiškai buvo sugriovę hitleriniai’ 
fašistai.

Atkuriant ir išvystant sostinės pramo
nę, buvo atsižvelgiama į bendrąsias res
publikos gamtines sąlygas, stengiantis 
priartinti pramonės įmones prie žaliavų 
šaltinių. Todėl tiek aplamai Lietuvoje, 
tiek ir Vilniuje negalima buvo vystyti to
kių sunkiosios pramonės šakų, kaip juo
doji ir spalvotoji metalurgija, arba visos 
eilės chemijos pramonės šakų, ypač tų, 
kurios remiasi anglies ir naftos perdir
bimu. Metalą į respubliką reikia įvežti, 
nes joje nėra nei rūdos, nei anglies. To
dėl siekiant paversti Vilnių industriniu 
miestu, iš anksto reikėjo numatyti, iš ko 
ir ką čia patogiausia gaminti. Buvo nu
tarta išvystyti respublikos sostinėje ma- 

. šinų gamybą. Vilniui, kaip ir aplamai 
Lietuvai, labiausiai tinkančios yra to
kios mašinų gamybos šakos, kurios ga
mina sudėtingas mašinas, reikalaujan
čias daug darbo ir maža žaliavos. Tokiai 
pramonei vystyti Vilniuje buvo palan
kios sąlygos, nes Vilnius yra palyginti 
arti Leningrado, Maskvos ir kitų pra
monės centrų, o tai palengvina koope
ruoti gamybą. Išdėstant tokias įmones, 
ne tik yra svarbu, kad būtų žaliavų šal
tiniai, kiek tai, kad būtų pakankamai 
kvalifikuotos darbo jėgos, o taip pat, kad 
arti būtų vartojimo centrai. Remiantis 
šiais socialistiniais gamybinių ėgli išdės
tymo principais, pokario metais Vilniu
je buvo kuriamos elektros prietaisų, 
elektros matavimo prietaisų, statybos 
mechanizmų, žemės ūkio mašinų ir kitų 
sudėtingų gamybos priemonių gamyklos.

Pramonėje, o taip pat miesto gyven
tojų buityje nepaprastai svarbų vaidme
nį vaidina elektros energija. Vilniaus 
gyventojai ja ėmė naudotis palyginti dar 
visai neseniai. XIX amžiaus paskuti
niaisiais metais įvairios užsienio firmos 
ėmė siūlyti miesto valdybai pastatyti 
mieste elektrinę ir aprūpinti gyventojus 

.elektros šviesa. Tai buvo nemaža naujo- 
vė, ir gyventojai sutiko ją su dideliu at
sargumu. Elektros šviesa vilniečiai pra
dėjo naudotis 1902 metais, ir naudojosi, 
žinoma, tik turtingieji centrinių miesto 
gatvių gyventojai. Į varguomenės apgy
ventus miesto pakraščių rajonus elek
trinės savininkai sutikdavo nutiesti elek
tros laidus tik tuo atveju, jeigu vienam 
gatvės laidų sieksniui teks ne mažiau 
kaip trys vartojimo taškai. Elektros 
energija buvo labai brangi, todėl net 
1936 metais ja naudojosi tik du- trečda
liai-miesto gyventojų. Elektros energi
jos kitiems reikalams, pavyzdžiui, šilu
mai, .buvo suvartojama visai nedaug. 
1939 metais Vilniuje vidutiniškai per 
mėnesį viena šeima suvartodavo 7-10 ki
lovatvalandžių o 1955 metais viena šei
ma per tą .patį laiką suvartodavo jau 
50-55 kilovatvalandžius.

Iki Didžiojo Tėvynės karo elektros 
energiją miestui tiekė vienintelė, angli
mi kūrenama elektrinė, kurią hitleriniai 
biktadariai susprogdino. Vienas iš pir

mųjų partijos ir vyriausybės rūpesčių 
buvo duoti Vilniui elektros šviesą. Dar 
tebevykstant karui, į Vilnių buvo atga
benta kilnojama elektrinė — energetinis 
traukinys. Žinoma, tokia elektrinė ga
lėjo patenkinti tik minimalias -elektros 
energijos reikmes.

Buvo sutelktos visos jėgos susprogdin
tai elektrinei atstatyti ir naujai, galin
gai šiluminei elektros centrinei pastaty
ti naujame pramoniniame Panerių kal
nų pašlaitės rajone.

1949 metais pradėjo veikti atstatytoji 
elektrinė. Jos ikikarinis galingumas bu
vo žymiai viršytas. 1951 metais buvo 
pastatyta pirmoji šiluminė elektros cent
rinės eilė, o po kelerių metų — antroji 
eilė. Atliekami tolesni stambios elektri
nės statybos darbai. Šiluminė elektros 
centrinė patenkina besivystančios mies
to pramones reikalavimus ir ūkines-bui- 
tines gyventojų reikmes. Vykdomas di
delis darbas miestui termofikuoti. Da
bar iau tiesiama pirmoji šiluminių tink
lų eilė. Prie šio tinklo bus prijungti 
gyvenamieji narnai bei visuomeniniai 
pastatai centrinėje miesto dalyje ir Ba
sanavičiaus gatvės bei Tarybinės Armi
jos prospekto rajone, o taip pat -eilė pra
mones įmonių.

Vilniaus šiluminė elektros centrinė 
(TEC) kūrenama durpėmis, nes pagrin
diniai Lietuvos TSR -energetikos ištek
liai yra durpės ir vandens energija. Ne
bloga vietinių durpių kokybė, patogus 
transportas nulėmė tai, kad Vilniuje 
pradėta šlhfrninės elektrinės statyba. 
Tiesa, 1940-1941 'metais buvo imta sta
tyti Neries užtvanka hidroelektrinei 
Tumiškiuos-e įrengti. Pradėta užtvanka 
hitlerinės okupacijos metu buvo sugriau
ta, o įrengimai ir medžiagos išgrobstyti. 
Po karo prie šito projekto nebebuvo grįž
ta dėl keleto priežasčių. Didžiausias 
kiekvienos hidroelektrinės trūkumas tas, 
kad žiemą, kada padidėja -elektros ener
gijos pareikalavimas,sumažėjus vandens 
varoma j ai jėgai, elektros pagaminama 
mažiau negu vasarą. Šiluminė elektrinė 
šiuo požiūriu yra daug patogesnė, ir, be 

. to, atliekamas šilumos atsargas, kurios 
padidėja kaip tik žiemą, galima panau
doti namams apšildyti. Betgi iš to ne
reikia daryti išvados, kad Neries vanduo 
ateityje nebus išnaudotas elektros ener
gijai gaminti. Gyventojų ir pramonės 
įmonių aprūpinimas elektros energija 
vyksta koordinuojant šiluminių elektri
nių ir hidroelektrinių statybą, nes jos, 
nevienodai priklausydamos nuo gamti
nių sąlygų, viena kitą papildo ir užtikri
na nesutrinkantį elektros energijos tieki
mą. TSKP XX suvažiavimo Direktyvuo- 
vuose dėl šeštojo penkmečio plano TSRS 
liaudies ūkiui išvystyti 1956-1960 me
tais numatoma paleisti į darbą Kauno 
hidroelektrinę prie Nemuno. Ši hidro
elektrinė turės didelę reikšmę Viliniaus 
ir, aplamai, visos Lietuvos pramonei.

Per dešimtį pokario metų buvo įvykdy
ti dideli darbai vystant Vilniaus pramo
nę. Atkuriant pramonę, buvo stambina
ma ir specializuojama gamyba, iš pa
grindų rekonstruojamos įmonės ir šali
namas tų pačių gaminių gamybos iš- 
skaidymas daugelyje smulkių įmonių. 
Kai kuriose pramonės šakose, kaip odos- 
avalynės, staybinių medžiagų, maisto, 
pirmiausia buvo atstatyti tinkamiausi ir 
racionaliausi objektai, žymiai juos su
stambinant. Šitaip atstatant ir vystant 
miesto pramonę, įmonių bendras skai
čius smarkiai padidėjo, tuo tarpu sujun
gus ir sustambinus eilę įmonių, suma
žėjo smulkiųjų įmonių skaičius.

Dauguma Vilniaus fabrikų ir gamyk
lų buvo aprūpinta naujais įrengimais. 
Smarkiai išaugo žemės ūkio įrankių ir 
mašinų gamykla “Komunaras,” mecha
ninė gamykla Nr. 1, gaminanti statybos 
mechanizmus, mechaninė liejykla “Pun
tukas,” Eidukevičiaus vardo odos-avaly- 
nės kombinatas, avalynės fabrikas “Vik
torija,” galanterijos - pakinktų kombi
natas “Raudonoji žvaigždė,” Vito vardo 
ir Vitenbergo vardo kailių fabrikai ir ei
lė kitų lengvosios pramonės įmonių. Jau 
pirmajame pokariniame penkmetyje bu
vo pradėtas spartus respublikos indust
rializavimas. Greta senųjų įmonių at
statymo ir rekonstruavimo buvo stato
mos naujos stambios įmonės, sukuriant 
svarbias, anskčiau mieste nebuvusias 
pramonės šakas. Buvo siekiama visų 
pirma didinti gamybos priemonių gamy
bą, kai}) visos ekonomikos, visų socialis
tinio liaudies ūkio šakų kilimo pagrindą.

(Bus daugiau}

Pasaulio mokslininkai dirba 
erdvės saugumui užtikrinti ,
Mokslininkai per praėju- tų ir kitų tarptautinių or- 

sius metus septynis kartus1 
i paleido į erdvę “savo su
skurtus mėnulius skristi ap
link žemę.” Tik neseniai 
Amerikos Aviacijos moksli
ninkai paleido bandomąją 
raketą, kuri nulėkė 80,000 
mylių į erdvę. To rezultate 
žmonių mintys su dideliu 
užsidegimu koncentruojasi 
į tą dieną, kai pats žmogus 
galės keliauti po saulinę 
sistemą erdviniais laivais.

Tačiau, iki žmogus galės 
tai pasiekti, reikia išspręsti 
dar daug problemų: pirma, 
sąlygos patį žmogų paleis
ti į erdvę, ir, antra, aprū
pinti jį tokia aplinka, ku
rioje jis galėtų laisvai gy
venti ir kvėpuoti savo kelio
nės po erdvę metu.

Rašytojui Juliui Butėnui 
sukako 50 metų

Vilnius. — Yra žmonių, mą”, lietuvių literatūros va
karių darbštus gyvenimas 
eina kažkaip tyliai ir santū
riai, tarsi nepastebimas įvy
kių gausybėje; lydinčioje 
kiekvieną mūsų dieną. Prie 
tokių žmonių reikėtų pri
skirti rašytoją ir literatū
ros darbininką Julių Butė
ną, kuriam šių metų lapkri
čio 17 dieną sukako 50 me
tų.

J. Butėno pavardė spau
doje pasirodo jau nuo 1925 
m. Per tą laiką jis paskelbė 
nemaža savo kūrinių ir 
straipsnių, dirbdamas kaip 
rašytojas, literatūros isto- 
nograios, spaudos darbuo
tojas ir pedagogas. Gimęs 
Dzūkijoje, šiame daug skur- 
do patyrusiame Lietuvos 
krašte (Galintėnų km., buv. 
Merkinės valsčiuje), netur
tingų valstiečių sūnus J. 
Butėnas atkaKliai siekė 
mokslo. Todėl darosi su
prantamas ir tas kantrus, 
kruopštus jo darbas, įsi
jungusį literatūros istorijo- 
graiijos ir populiarinimo 

.darbą. Jau Kauno universi
tete, kur ligi 1934 m. J. Bu
tėnas studijavo literatūrą, 
jis suartėja su ano meto pa-

tendrau^su^P ’ Cvir- Tiesa> ši apysaka dar netu-i Baimindamiesi pirmųjų 
ka, J. Šimkumi, A. Venclova ri Pavadinimo... Tariamės ekspenmentų, mokshmnkai 
ir kt. lietuvių pažangiai-isu A- Ke™agiu ™u- yra suS1ruPmę, kad menu- 
siak raavtoiais redfp-no! PJes?> kun0Je atsispinde- lis, marsas ir venus nebu- 
ia Dažansresnius žurnalus tlJ mūsų dienų gyvenimas, i tų apkrėsti ir kad jie būtų 
(“Jaunimą”, “Moksleivių

dovėlis vidurinėms mokyk
loms. Dabar rašytojas dir
ba Lietuviškosios tarybinės 
enciklopedijos ruošimo dar-

Mūsų korespondentas, ap
silankęs rašytojo darbo ka
binete, rado jį betaisantį 
naujos knygos korektūras.

— Man jau teko būti vie
nos J. Macijausko atsimini
mų knygos literatūriniu 
bendraautoriumi, — pasako 
J. Butėnas. — O štai dabar 
mes ruošiame naują knygą 
— J. Macijausko atsimini
mus apie 1918—19 m.m. re
voliucinius įvykius Lietuvo
je. Šios knygos ištraukos 
artimiausiu metu bus 
spausdinamos “Pergalės” 
žurnale.

Lietuvių tarybinės encik
lopedijos ruošimas atima iš 
rašytojo nemaža laiko, ta
čiau grožinės literatūros jis 
nepamiršta.

ganizacijų pastangas, regu
liuojant erdvės bandymus.

Pati Tarptautinė Moksli
nių Unijų Taryba susideda 
iš 13 tarptautinių grupių iš 
visokiausių mokslinių sri
čių ir 43 tautinių akademi
jų ir panašių mokslinių 
įstaigų. Jos įtakos svarba 
ir augimo būtinumas yra 
įrodytas be galo pasiseku
siais Tarptautiniais Geofi
ziniais Metais, kurie bai
giasi gruodžio mėnesį ir 
kurie yra Tarybos sponso- 
riais.

Daviniai, surinkti Tarp
tautinių Geofizinių Metų 
per praėjusius metus apie 
aukštai lekiančius aplink 
žemę satelitus, jau pakeitė 
mūsų įsivaizduojamą aukš-

Virš viso to, pasaulio1 tesnės atmosferos vaizdą, 
mokslininkai yra suįdomin- To rezultate mokslininkai 
ti erdvės reiškiniais — ku- su dideliu susidomėjimu 
rie jie yra ir, ypač, iš ko tie dabar planuoja, naujus mė- 

~ Mano svajonė — para-' reiškiniai kyla? Iš tikrųjų, ’ 
syti biografines apysakas 
apie Janonį ir Biliūną. Be 
to, jau turiu parašęs nema- 

,žą dalį naujos apysakos, ku- 
| rioje noriu pavaizduoti bur- 

f žuazinę gimnaziją ir pažan-
arti- giųjų moksleivių veiklą, jų?

pats įdomiausias klausimas 
iš visų: ar erdvėje yra gy
vybė, bent maža sporinė gy
va medžiaga? Kas gi yra 
apie arčiausiai esantį mė
nulį, tolesnes planetas ir už

Rašytojo kūrybiniai pla- 
Varpus”). Išleidęs kelias 'nai nemaži. O jeigu dar pri- 
prozos knygas — novelių

I rinkinius “Sciklinės gon- 
kos” (dzūkų tarme), “Pri-

! kąstas liežuvis”, romaną 
. “Mėlyni kareiviai” — J. Bu
tėnas ligi 1940 m. pasirodė

j daugiausia su atskiromis 
monografijomis (“Povilas 
Višinskis”, “Vincas Kudir
ka”, “Žemaitė”, “Lietuvių ! ir rašytojo veiklos vaizdą.

!teatras Vilniuje”), straips-1 Norisi palinkėti jubiliatui 
niais bei recenzijomis “Kul-' daug sveikatos ir laimės, 
tūroje”, “Prošvaistėje” ir 
kituose pažangiųjų rašyto
jų leidiniuose.

1940 m. atkūrus Lietuvo
je tarybinę santvarką, J. 
Butėnas buvo Revoliucinio 
muziejaus Kauno direkto
rius. Karas nutraukė taikų 
tarybinių žmonių darbą, ir 
šiurpius vokiečių okupaci
jos metus J. Butėnas išgy
veno Dzūkijoje, pasitraukęs 
iš kultūrinio gyvenimo.

Užtat aktyvus, pilnas 
energijos, rašytojas grįžo į 
jį po karo. Jis ilgą laiką 
dirba “Pergalės” i_____
redakcijoje, prisideda prie

ginimus.
Pirmiausias rezultatas 

bus visatos didesnis pažibi 
nimas ir geresnis suprati
mas. Paėmus plačiai, šių 
visų pastangų vaisiai dar 
sunkiai įžiūrimi, tačiau yra 
kalbama apie daugybę gali
mybių.

Tarptautinės Mokslinių 
Unijos Tarybos ir jos ko
miteto tikslas yra, kad nau
jų mokslinių išradimų pa
skelbimas būtų labai atsar
giai paruoštas, kad būtų 
apsaugotos pačios svarbiau
sios sąlygos, kurias moksli
ninkai tyrinės. Taip darant, 
žmogus galės pažvelgti į 
pirmines sąlygas, kurios 
vedė prie jo paties ir pa
saulio sukūrimo.

Common Council

'atitinkamai nuo to apsau
goti. Neseniai didelė pa
saulio mokslininkų organi
zacija, Tarptautinė Moksli
nių Unijų Taryba, šiuo 
klausimu išleido 1,700 žo
džių dokumentinį raštą. 
Jame jie pareiškė, kad bom
bardavimai su atominėmis 
bombomis, chemikalais ir 
net kai kuriomis negyvo- 
vomis bakterijomis gali 
kliudyti vėlesniems šių sau
linės sistemos kūnų natūra
laus stovio apskaičiavi
mams ir gyvų organizmų 
studijoms.

Užtikrinimui, kad tai ne
gali atsitikti ir kad dauge
lis išorinės erdvės tyrinėji
mų būtų daromi pagal ko- 

nėj?mersk'irtam7‘Tažymėti ordinuotų bazę, kuri turėtų 
rašytojo ir literatūros 1 - v
mokslo darbininko Juliaus Par.P0S^

penkiasdešimties Moksl. Unijų Taryba pa- 
- - , siūlė sudaryti specialų ko-

JubiliaU sveikina LTSR mitetą. Toks komitetas tu-

bos sekretorius M. Sluckis. lus- . _ . .. , . ,... . .... ..1. Aprūpinti pasaulio lyje atliko jubiliate.
mokslininkus būdais, ku-, baigus spektakliui,

dursime, kad šiuo metu jau 
spausdinama J. Butėno lite
ratūros vadovėlio viduri
nėms mokykloms antroji 
dalis ir kartu su kitais au
toriais ruošiama trečioji, 
galėsime susidaryti pilnesnį 
įvairiapusiškos šio darbš
taus literatūros darbininko

parašyti dar daug naujų, 
įdomių knygų.

Ilgų, kūrybingų metų!
Šį nuoširdų linkėjimą 

dažnai buvo galima išgirsti 
lapkr. 18 d. įvykusiame mi-

rašyto j o ir lite r a t ū r o s būti atsargiai ir atitinka- 
Pasaulio

Butėno 
metų sukakčiai.

Rašytojų sąjungos

siūlė sudaryti specialų ko-

Iš Lietuvos
AKTORĖS EMILUOS > 

GRIKEVIČIŪTĖS 
JUBILIEJUS

Vilnius. —- LTSR Valsty
binio Akademinio dramos 
teatro aktorė, respublikos 
nusipelniusi artistė Emilija 
Grikevičiūtė švenčia 60 me
tų amžiaus ir 30 metų dar
bo teatre jubiliejų. Šia pro
ga teatre įvyko estų dra
maturgo E. Raneto dramos 
“Sūnus paklydėlis” spektak- 

‘ — Lenos 
Tuisk — vaidmenį spektak- 

Pasi- 
buvo 
Aukš- 
Prezi-

Valdy- tris svarbiausius tiks- lis. Pagrindinį

Poetas Eug. Matuzevičius
Lmok skaito LTSR Rašytojų są- . . .x z

i jungos valdybos sveikinimą. riais galima eksploatuoti perskaitytas LTSR 
Pergalės” žurnalo redko- satelitų ir visokiausių erd-, čiausiosios Tarybosu

daugelio leidinių ir knygų .« šiitus žodžius vės raketų galimybes ir pa-'diumo Įsakas dėl E. Grike- 
paruosimo bei sudarymo, j . ,. . Rutgnu: _ buvusiam sikeisti rezultatais pagal vičiūtės apdovanojimo gar-
O kam teko studijuoti po- aktvvjam žurnalo darbuoto- bendradarbiavimo bazę. , bes raštu. Emiliją Grikevjf 
kario metais senajame Vii- ^tyviamzuinalo darbuoto čiūtę jubiliejaus proga svei-IlClL JLų_j JLA1V/ vCV-AO A JLCVJ CVAllvz V 11 • • . •

niaus universitete, tur būt, į^u77.r)taiia 
I dar gerai atsimena J. Butė
no paskaitas: šešerius me-

rašytojas J

JLLyJ pdijiXdl LdiJ • ALIO AAIkz'"" ■. — • • v i • •
tus (ligi 1950 m.) rašytojas'^0. »Ple ,rasytoJ.° gyvem 
buvo istorijos-filologijos far ( 
kulteto vyr. dėstytoju.

Po karo J. Butėnas pa 
skelbė nemaža straipsnių' 
apie lietuvių rašytojus (P.' 
Cvirką, J. Gurauskį, J. 
Krikščiūną-Jo varą ir \ kt.), 
nemaža prisidėjo prie tei
singo marksistinio jų kury- 1 V • 1 • ZA J 1

Baltušis. * kur* įgalintų visus kraštus kino respublikos teatrų ir
Kritikas Vyt. Galinis kai- dalyvauti tarptautiniuose kitų kūrybinių organizacijų 

■* erdvės tyrimuose. j atstovai.
| 3. Tėmyti Jungtinių Tau-

JT J

bos nušvietimo. 1947 m. bu- 
vo išleista jo knyga “Žemai
tės gyvenimas”, retkarčiais 
rašytojas pasirodydavo ir 
periodinėje spaudoje su 
vienu kitu apsakymu. J. 
Butėnas yra išvertęs į lietu
vių' kalbą keletą knygų, jų 
tarpe čekų rašytojo T. S via-

mo ir kūrybos kelią.
Savo atsiminimus apie 

pirmuosius susitikimus su 
J. Butėnu papasakojo 

i LTSR Rašytojų sąjungos 
Valdybos virmininkas A. 
Venclova. Jis priminė jubi
liato ryšius su Petru Cvir
ka, jų nuoširdžią draugys-

Jubiliatas dėkojo susirin
kusiems už jam parodytą 
dėmesį ir gerus linkėjimus.

TSRS APDOVANOJO 
ATOMŲ MOKSLININKUS

Maskva. — Tarybų Są- 
topluko romaną “Botostro- jungos vyriausybė apdova-
jus”, S. Tudoro romaną 
“Tėvo Soikos diena”.

Ir pastaraisiais metais J. 
Butėno kūrybinė veikla ne
sumažėjo. Tai rodę jo kartu 
su A. Kernagiu parašyta 
pjesė apie Julių Janonį — 
“Pamilau dangaus žydru-

no j o Lenino premijomis 
atominius mokslininkus, jų 
tarpe, profesorius V. I. 
Veikslerį, Bruno Pontecor
vo ir kitus. Pontecorvo yra 
italas, seniau veikęs Angli
joje, o 1950 metais nuvykęs 
gyventi į Tarybų Sąjungą.

Koresp.

DEL METELIONIO KNYGOS
Prenumeratų jau gauta!L J- Daujotas, 

723. Pasiskubinkime, kad| _ ^E. St. Louis, III. 
sukelti iki tūkstančio. Dar 
reiktų 277 prenumeratų. 
Gavus 1,000 prenumeratų, 
vienas puikus apšvietos 
brangintojas duotų $1,000 
prie išleidimo šios knygos. 
Kurie dar n e u ž s i sakėte, 
prašome tuojau užsisakyti.

Šį sykį prenumeratų rin
kėjai prisiuntė sekamai: 
Senas Jonas,

Harrison, N. J. 12 pren. 
John Thomas, Chicago, Ill 
Joe Butkus,

. So.. Boston, Mass. ... 
P. V. Gasparįenė,

Grand Rapids, Mich. 
A. M. Shultz,

W. Linn, Oreg..............

6

4

3
M. Friberg,

Chicago, Ill........... .. 2
Po vieną prenumeratą:- L. 

Bekešiene, Rochester, N,'Y.; 
Vincent Smudin^ St. Peters
burg, Fla.; V< Ramanauskas, 
Minersville, Pa.

Aukų išleidimui knygos 
gauta nuo:
Mary Nikzantaitis,

Hartford, Conn.
P. V. Gasparienė , ■

Grand Rapids, Mich. 2.00 
A. M. Shultz, t .

W. Linn, Oregon
W. A. Norkus,

Detroit, Mich. ,..
John Veyveris,

Springfield, Ohio

$3.00

2.00

2.00.4 
1.00 

Laisves Administracija
........... . .... ................. . ................................. 1............1,111
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San Francisco, Cal
PO MIESTĄ 

U PASIDAIRIUS
San Francisco centre! 

(Civic Center) randasi apie 
desėtką milžiniškų valdiškų 
pastatų, o viduryje yra ke
li akrai tuščios žemės. Ku
rį laiką plotas buvo papuoš
tas žydinčiomis gėlėmis ir 
įvairiais medeliais.

Prieš porą metų miesto 
valdininkai sumanė tame 
plote, prie miesto rotušės, 
iškasti gilų “parkingą,” o
ant viršaus įrengti puošnų 

zn»z-x I * r v-\ 7parką ir gėlyną. Kontrak
torius dirbo dieną ir naktį, 
žemes vertė kalnais, sudėjo 
pagrindą stulpams, jau rei
kėjo tik pradėti sienas ir 
lubas statyti. Tada miesto 
valdininkai apsižiūrėjo, kad 
jų iždas per mažas, ir todėl 
negali darbo toliau tęsti. 
Kontraktoriui turėjo 
keti už iškasimą ir 
mių suvertimą atgal.
kia, visas darbas nuėjo ant 
šuns uodegos, Viso labo 
padarė tik išvietes vyrams 

į ir moterims.

uzmo-
uz ze-

Reiš-

Lawrence, Mass.
žinelės

Uždarant žiemai Maple 
parką lapkričio 29 d. parko 
salėje įvyko banketas ir jis 
gerai pavyko. Buvo pilna 
svetainė svečių. Taipgi bu
vo ir atstovai nuo Liet. Pil. 
Klubo iš Lawrenco — V. 
Vidūnas ir A. Totoriūnas. 
Dalyvavo ir Haverhil 1 i o 
Liet. Gedimino Klubo pir
mininkas Augustas Kaz
lauskas su savo draugais, 
kuriuos atvežė savo mašina. 
Buvo ir laidotuvių direkto
riai A. Juzokai ir K^Valun- 
giai. Buvo ir jaunimo.

Rengėjai gerai pasidar
bavo ruošdami banketą. 
Jais buvo: A. Gross, Ign. 
Chulada, J. Kodis, J. Rudis, 
o jiems padėjo kiti draugai. 
Pastaba rengėjams: ruo
šiant kokią pramogą, jeigu

cukraligės,

I pasiekti kai kurias vietas.
Kilo sumanymas panai

kinti elektrinius traukinius
J ir įvesti busus. Kompani

ja ilgai vedė kovą už palai
kymą traukinių sistemos, 
bet valstijos komitetas pri
vertė kompaniją nusileisti. 
Jau panaikino elektrinius 
traukinius. Daba r eina 
darbas perdirbimui važiuo
tės ant tilto, kad galėtų bu- 
sai ir trokai kursuoti. Vie
toj traukinių, dabar veikia 
d e s ė t k a i busų tarp San 

, Oaklando, 
Berckley ir eilės kitų prie- 
m i e s č i u . Dabar iš San 
Francisco iki Berckley ir 
tolesnes vietas O ak 1 a n d e 
kainuoja virš $1, o yra tik 
apie 15 mylių tolio.

Sail Francisco mieste bu
sų ir gatvekarių mokestis 
prieš metus tapo pakelta garsinama, kad bus orkest- 

! iki 15 c. Dabar miesto va- ras šokiams, f 
žiuotės viršilos vėl : 
džiasi, kad negana 15 

! nori pakelti iki 20 c.
DIEGO RIVERA 

PIEŠINIAI

Ir kas matė, kad kas iš pagydys nuo 
virvių suoregstomis kopė- Artričio, vėžio ligų, ir kt. 
čiomis apkarstys mokyklų Už tuos savo neva vaistus ® 
sienas ir mokyklos jau bus sukčiai ima nuo $30 iki $300 
saugios nuo' gaisro? Lyg'už bonkutę. Jie yra parda- 
ir sakoma: jei, atsitikus vę tų “vaistų” ir gydyto 
gaisrui, jūs, vaikučiai, ne- jams, 
norite suspirgėti ugny, tai pacijentams. 
galite nusisukti sprandus, 
bandydami išsigelbėti virvi- straipsnyje nurodo apie ne- 
nėmis kopėčiomis. svietišką naujų tikrų vaistų1

tik

_ n* g^ 
o gydytojai —

Mr. Roller kitame savo

nėmis kopėčiomis.
Juk tik jūreiviai ir ug-1 brangumą. Gydytojai 

niag-esiai yra specialiai tam už receptą jiems ima ] 
lavinami, o ir tai atsitinka net $15. Vaistų brangu- 
nelaimių, na, tai ką kalbė- mas vyriausiai pareina iš 

ypatingai to, kad nėra nustatytos 

gaisrui ir kilus panikai, iš-1 ateityje hormonai suloš la- 
sigelbėtų virvinėmis kopė
čiomis?! Pilietis

ti apie vaikus, 
6-7 metų, kad,

9,

ypatingai to, Kaa nėra nustatytos) ja 
atsitikus jiems kainos. Jis sako, kad

*

BINGHAMTON, N. Y

Sveikinu su Linksmomis Kalėdomis ir 
Laiminga’s Naujais Metais visus “Laisvės” 
redaktorius ir darbininkus, visus bendradar
bius, korespondentus ir visus “Laisvės” va- 
jininkus, kurie pasiaukodami darbuojasi 
gavime naujų skaitytojų.

Linkiu jums, draugai, visiems geriau
sios sveikatos ir daug'au energijos tęsti tą 
prakilnų apšvietos darbą dar per ilgus ilgus 
metus.

bai svarbią rolę žmonių 
sveikatai.

Mano patarimas, kaip MARY KAZLAUSKY

Skaitytoju balsai
APIE VAISTUS IR 

ŽMONIŲ SVEIKATĄ
Mr. A. C. Roller, vaistų 

gaminimo žinovas ir gerai

būti sveikam. Nereikia būti 
mokytam, kad susipažintum 1
su pamatiniais sveikatos 
dėsniais. Visi žinome tuos 

I dėsnius. Visada reikia nie
ko neperdėti, kas pavojin-

, .. ,, tal lr *url ;!ls susipažinęs su valdine istai-
skun- būti. Neužtenka gramafo-| Food and D Ad. ir" _ m I r i > \ rl 41 hiri k\t t Y y za 1X1 za •

•>

Ponai nemokėjo iš savo I Šiaurinėje San Francisco
išenės tų kaštų, taksų mo

kėtojai už viską atsako. 
Valdininkai atliko vaikišką 
darbą, nežinojo ką daro. 
Dabar, kol žolė užaugs, tai 
vėjas smiltis nešioja po 
miesto centrą.

dalyje yra aukštas kalnas,

Kalno viršūnėj pastatytas 
300 pėdų aukščio bokštas 
Coit. Bokšto apačia užima 
apie 100 ketvirtainių pėdų 
plotą. Viduje yra keltuvas. 

Tarp Oaklando ir San Galima matyti plačią apy- 
Francisco yra beveik 9 my- 1 
lių ilgio tiltas, vadinamas'centus.
Bay Bridge. Per tiltą per) 
eilę metų kursavo trauki-

XXU IJLCpVXVlWAj XX<XO m

ga sveikatai. Persirūkymas, » 
persigėrimas svaigalų, per- 
sidirbimas, rūpestis, persi- g? BRIDGEPORT, CONN.valgymas — vis tai kenkia' 
sveikatai. Pagal gydytojų' 
nurodyms, pusė Amerikos 
sergančių žmonių serga nuo 
persivalgymo. Sveikiausias 
būdas: visada nieko neper
dėti. Patartina kiekvienam 
nors kartą per metus nuei
ti pas gydytoją sveikatai 
patikrinti.

Mes, pirmeiviai, turime 
ilgai gyventi, turime maty
ti, kada žmogus, nulėks į 
erdvę beribę ir iš ten su
grįš. J. Balsys

neho, kaip dabar buvo. Ne- į minįstration ir jos kova su 
i sukčiavi- 

parašė Baltimorės 
laikrašty “The Sun” apie 
tai straipsnį. Jis ten nuro
do, jog, nežiūrint į valdinę 
priežiūrą, vistiek daug suk
čių pardavinėja nuodingus 
“vaistus” ir stato sergančių 
žmonių gyvybę į pavojų. 
Pagal Mr. Roller, sukčiai 
savo kambariuose sumaišo 
visokių chemikalų, tą mišinį 
apskelbia vaistais ir parda
vinėja, sakydami, būk tai

galint šokti, publika Pęi visokiais vaistu 
anksti issiskirste.

Susirgo draugė Suslavi- 
čienė, Laisvės skaitytoja. 
Linkiu jai sėkmingai pa
sveikti. Ji gyvena do num. 
345 Hampshire St., Lawren- 
čiuje, pirmame aukšte.

Filmo iš Lietuvos rody
mas gerai pavyko. Nežiū
rint į šaltą orą, žmonių, su- 

i svetainė.
Filmą atvežė D. Jusius.

i J. Kižus.!

linkę iškilus viršūnėn už 25 sų.ink0 artipilnė

Aplink tą bokštą padary- Aparata operavo ______
ta kaip vieno aukšto namas. Tiesa> buvį trūkumų kalbo

niai tarp Oaklando ir San Namo sienos aplink kšda- je> j)et turėtume suprasti ir k

bintos velionio Riveros pieš- į<odėl; filmas rodomas jau g 
piešiniai;senįai jr jįs ejna įg rankų į g 

svarbūs- darbo žmonėms.1 pankas. Jei filmą rodyti; ir g

Francisco. Masiniai žmo- 1 
nes važinėjo iš vieno miesto tais paveikslais, 
į kitą visokiais 
Vėliau traukinių 
ja pradėjo skųstis, kad ne- žmonių, mašinų, ___ t __ _
padaro pelno. Gal valstija kiškų knygų ir tt. Vėlesniu' 1-----—
neleido pakelti važiuotės • laiku, kai makartizmas dū-Į Draugei Mortai Dvarec- 
mokesčių, todėl p r a d ė j o j ko per. spaudą, tai tūli nie- kienei sukako 75 metai am- g 
trumpinti linijas: atvežda- kadejai labai daug piešinių žiaus. Susirinko jos duktė- g 

rys ir anūkės ir jų vaiku- 
čiai jai pagerbti. D-gė M. 1 
Dvareckienė dar tvirta mo- I 
teris, dar ir netingi padir- ] 
būti mūsų draugijose, nesa
ko, kad “jau per sena.”

reikalais
kompani- Tai piešiniai industrijos globotu vienas operuoto jas,

darbinio- taj kitaip butų.

vo tik iki miesto centro. Pa- sudarkė, išbraižė visokiais 
galiau kai kuriose vietose dažais, kad daugelio jų ne
visai sustabdė. Žmonėms galima nė gerai pažinti, 
vcainuodavo gana brangiai1 Alvinas

Brockton. Mass.*

Už pereitos savaitės ant-

•th

Si

SVEIKINIMAS
Sveikinu laikraščio Laisvės leidėjus, 

ir visus skaitytojus.
Linkiu visiems laimingai sulaukti 

Kalėdų ir Naujų Metų!

J. DEKSNYS
WORCESTER, MASS.

•h

9.

Kalėdų ir Naujų Metų švenčių proga 
sveik'name “Laisvės” personalą, skaitytojus, 
visus draugus ir prietel’us. Linkime, kad 
būtumėte sveiki, drūti ir laimingi, kad karo 
pavojus pasaulio negązdintų, o būtų ramybė 
visiems.

J. J. ir L. MOCKAITIS

AVALON, N. J.

'b

Binghamton, N. Y.
šiuomi pranešu, kad dėl 

padienio vakare Brocktono! tam tikrų svarbių priežas- 
Vyrų Menininkų Grupė ap-lčių Kūčių vakarienės nebus, 
lankė savo narį Aleką Lu-!ji neįvyks. Labai apgailes- 
ką, kuris dar vis gydosi na- ;tauju, kad taip pasidarė, 
muose. Jo koja dar vis gip
se. Kad sukelti Alekui ūpą, 
mes atsivežėm užrekordavi- 
mo mašinėlę, iš kurios jis 
galėjo klausytis graž i o s ‘ 
programos, tai buvo įgrota 
Grupės įvykusio koncerto 
muzika-dainos. Alekui labai

Anna Wellus

pranešimo, kaip prašėte, ne
galėjome įdėti, nes jį gavo- 

•me kai laikraštis
buvo prese. — Red.)

jau

u

LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

Žiemos sezono proga, sveikiname “Laisvės” 
Redakciją, Administraciją ir jos darbininkus. 
Sveikiname visose Jungtinėse Valstijose visus 
draugus^ir drauges.

Link me visiems Linksmų Švenčių ir Laimingų 
Naujų Metų. Visi žygiuokime tvirtu žingsniu 
pirmyn, kad gerovė ir taika užviešpatautų tarp 
tautų.

J. A. ir ELZ. BEKAMPIAI

G

Mėgsta skaityti Laisvę ir
knygas. Linkiu drau g e i' 
Dvareckienei dar daug mi
nėti 
kiu 
tos!

savo gimtadienių. Lin- 
jai geriausios sveika-

S. Penkauskas

HARTFORD, CONN.

NAUJU METŲ BALIUS

Pereitą sekmadienį vyrai 
suruošė savo žmonoms, ir 
kitiems prieteliams, kurie 

^pagelbėjo prie mūsų kon
certo, sueigą. Nors vyrai 
buvo iniciatoriai šios pares, < 
bet nepaisant to, moterys 
iškepė kugelį, pyragų ir 
tortų, o vyrai tik priruošė 
stalus ir patarnavo. Šios pa
res rengimo komisija buvo 
Kazys Ustapas, Pranas Če- 
reška, Antanas Wallen ir 
Jurgis Stepanauskas.

Laike šios sueigos buvo ir 
aptarta naujų metų paren
gimas. Mūsų Vyrų Meni
ninkų Grupės naujų metų 
pasitikimas įvyks gruodžio 
31 d., Liet. Taut. Namo 
apatinėje salėje. Kadangi 
negalėjome gauti orkestro, 
tai .Šokiams muziką suteiks 
Vinco Yudeikio plokštelių 
mašina. Bus įvairių namie 
gamintų valgių ir visokių 
įsigėrimų. Tad kurie norite 
linksmai praleisti senus me
tus, belaukdami naujų me
tų, kviečiame dalyvauti su 
Brocktono Vyrų Menininkų 
(^rupe, gruodžio 31 d.

Albert Potsus

gyv. 
mirė

Scranton, Pa.
JUOKDARYS AR KAS?
Po baisaus mokykloj gaiš-' 

ro Chicago j, per visą šalį 
sujudino mokyklų tarybas 
(boards) patikrinti, kaip jų 
vedamos mokyklos yra sau-, 
gios nuo nelaimingų įvykių, I 
ypatingai atsitikus gaisrui. 
Jau rašiau, kaip ir kokia
me padėjime randasi mūsų 
miesto, Scrantono, mokyk
los; kaip jos saugios, atsi-|

Linden, N. J.
Josephina Melavas, 

1121 So. Wood Ave., 
gruodžio 21 d. Pašarvota
pas Budreckį, 242 So. Wood 
Ave., Lindene. Laidos penk
tadienį, 10 vai. ryto.

Liūdesyje paliko vyrą
Stanislovą, sūnų Leonardą, tikus gaisrui, kad net 23 
dukterį Genevieve Stankus, 
1 anūką ir seserį.

ĮDOMYBĖS
Atsiėmė brolio rankinį 

laikroduką
Arthur B. Lester iš Chi- 

cagos buvo paimtas vokie
čių nelaisvėn Šiaurinėje Af
rikoje 1942 metais. Jo paė
mėjas atėmė nuo jo rankinį 
laikroduką. Vėliau, po dve
jų metų Arthuro brolis paė
mė nelaisvėn tą patį vokietį 
Normandijoje, ir atėmė nuo 
jo tą patį brolio rankinį 
laikroduką!

J. Kimba

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

5 p.-Laisvė (Liberty)— Antr., gruodžio (Dec.) 23, 1958

mokyklų pastatai randasi 
labai blogoj padėty. Tai 
gana rimtas dalykas ir pro 
pirštus jo negalima leisti, 
neigi iš to galima šaipytis. 
O betgi atsiranda žmonių, 
kurie, arba norėdami save 
pasigarsinti, o gal tik paro
dyti savo nerimtumą, ki
taip galvoja. Ne koks pa
prastas pilietis, bet- miesto 
tarybos (council) narys iš
ėjo su tokiu sumanymu ir 
pasiūlymu, iš kurio net ka
tės gali juoktis.

Susirenka mūsų miesto 
taryba (City Council) ar
ba, kaip daugelis jos narius 
vadi n a , “City Fathers,“ 
svarstymui miesto reikalų. 
Besvarstant, paliesta ir mo
kyklos. Vienas iš tarybos 
narių pasiūlė, kad visos mo
kyklos būtų aprūpintos su 
iš virvių suregztomis kopė
čiomis.

Rengia Lietuvių Namo Bendrove 

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

1959 METAMS
Visiems “Laisvės” darbininkams ir 

jos skaitytojams geriausių sveikinimų 
ir linkėjimų 1959 metams! Linkiu, kad 
nauji metai būtų daug geresni — kad 
suteiktų geros sveikatos ir laimės.

ANTANAS STANIULIS
ŪKININKAS

Hampton, N. J.

Reng, Kom.

KNYGA, ŠVIESA, MEILE IR LAIME
SAULĖS Rt'STYBfc. Kaip i.š jaunatvės fontano trykšta iš šitos 

knygos (romano) ne tiktai vaikystės bei jaunystės poezija, bet 
drauge ir viduramžio vaisingas, kūrybingas gyvenimas, džiaugsmas, 
meilė ir laime. 311 psl. Kaina tik $2,

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Baisiai aštrūs šiurpuliai eina per visą . 
skaitytojo kūną, kai jis šitos knygos apsakymus skaito ir mato, 
kaip žmonės vargsta ir kenčia po karaliaus Dolerio padu.
316* psl. Kaina $2.

STRDIB1S RŪMAI. Ir džiaugsmo, ir liūdesio ašarų nesulaiko 
skaitytojas, kai jis šitą knygą (romaną) skaito ir jaučia ir mato— 
ką? Jis pats ras skaitydamas. 44!); psl. Kaina $2.

ŠLILTTARNIAI. šita didelė knyga labai vaizdingai parodo 
Amerikos lietuvii) ne tiktai vargus, kovas ir kančias svetimoje že
mėje, bet kartu ir labai didelę meilę savo gimtiniam kraštui ir 
jo žmonėms. 652 psl. Kaina tik $2!

Visos 4 knygos sykiu tik už $5!
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ ŽODY

NAS. Čia tai jau tikriausiai skaitytojas ras pačius svarbiausius 
Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo bruožus ir vartojamos jų 
kalbos gyvus vaizdus. 366 psl. Kaina $5.

Visos 5 knygos drauge tik už .$8.

Jau šimtai šitų knygų išsiųsta į Lietuvą ir gauta labai daug nuo
širdžių laiškų, rodančių Lietuvos žmonių didelę meilę Am. lietuvių 
knygoms, kurių jie dieną'naktį laukia, o kai gauna, tai jos eina per 
rankų, rankas . . . i (Knygas siunčiame Lietuvon už tą pačią kai
ną; persiuntimo kaštus apmokame.)
DR. ALG. MARGERIS, 8325 S. IIALSTED ST., CHICAGO «, ILL.

FREEHOLD TRUST COMPANY
FREEHOLD, N. J.

SEZONO SVEIKINIMAI
Visiems Mūsų Draugams 

Seniems ir Naujiems

SEZONINIAI SVEIKINIMAI

Visiems Mūsų Draugams ir Depozitoriams

Gruodžio Dividendas — 3!4% Per Annum

i LEICESTER SAVINGS BANK
H 1082 Main St., Leicester, Mass.
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?Yairios žink,s DIDYSIS NEW YORKAS “SiaINDONEZŲ KARO 
VADAI LAIKO 
PASITARIMA

Jakarta.
kalnų vasarnamyje Indone
zijos karinių jėgų vadai lai
ko pasitarimą. Jiems vado
vauja armijos štabo virši
ninkas generolas Nasution. 
Yra žinių, kad užsienio 

elementai ruošiasi 
Sumatros saloje 

Indonezijos vai-

Bandungo

New Yorkas. — P. Shoe
maker, Lackawanna gele
žinkelių kompanijos prezi
dentas sakė, kad sulaikys 
keleivinius traukinius,\ nes 
per metus, turėjo $3,500,000 
nuostoliu, c

»

kurstomi 
paskelbti 
“slaptą 
džią”.

PERONAS UŽVEDĖ 
BYLĄ DĖL ŽMONOS 

PALAIKŲ
Buenos Aires. — Buvęs 

Argentinos diktatorius 
Juan Peron’as apskundė bu
vusį “prezidentą” Petro 
Aramburą, kad pastarojo 

i valdžia perkėlė P e r o n o 
i žmonos. Evos palaikus iš jai 

įrengtos koplyčios.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eise^howeris sakė, 
kad jo spaudos sekretorius 
Haggerty daro klaidą, būk 
Pottsdamo konferencijoje 
Anglija, Tarybų Sąjunga ir 

| Jungtinės Valstijos nustatė 
I Vokietijos okupacijos sie
nas. Tas buvo padaryta Jal
toje, Kryme, 1945 m. pra
džioje.

Šventiniai linkėjimai
“Gerb. 'Administracija: 

Čia randate čekį sumoje $20. 
Tai bus $9 už atnaujinimą 
prenumeratos, o likusieji 
$11 kaipo parama Laisvei, 
kad galėtų ir ant toliau lan
kyti lietuvio darbininko ba
kūžę, jam teisingai praneš
ti pasaulio žinias.

“Taipgi šia proga sveiki
nu visą Laisvės štabą 
zoniniais sveikinimais, 
kiu stiprios
daug energijos. Lai gyvuo
ja Ęaisvė!

Draugiškai, M. Arison, 
Stratford, Conn.

gruo- 
aplan- 
drau-

Londonas. — Jungtinės 
Valstijos ir Anglija apsikei
tė atominių ginklų slapty-

Sutikit naujus metus 
linksmai!

visus 
links-

....... . .... .... »
Sezono Sveikinimai Nuo $

EQUITABLE SAVINGS & &
LOAN ASSOCIATION |

Visiems mūsų lietuviškiems g 1 
draugams ir kostumeriams S
Naujas Manhattan ofisas: $

149

Supply g 
kompanija pasiskelbė, kad g 
ji bankrutuojanti. Jos tur- g 
tas siekia apie vieną milijo- g 
nė dolerių, o skolų turinti i g 
apie tris milijonus. Federa-!| 
linis teisėjas Abruzzo pa- | 
skyrė jai “receiverį”, kuris | 
dabar bandys viską likvi-|| 
duoti. Kompanijos vadovai,S

News

W. 131 h St., N. Y. C 
Mast of 7th Avė.) 
Brookiyno raštinė: 
15 Willoughby St.

Nariai Federal Savings & 
Loan Insurance Corp.

Aido choras jus 
kviečia atsilankyti į 
mą vakarėlį, kuris atsibus 
Liberty Auditorijoje gruo
džio 31 d. 'Pradžia 9 
vakare, tęsis iki nauju 
tu, 1959.

Kaina $5 asmeniui.
Būsite aprūpinti: mais

tu, gėrimais, muzika, pa- 
.puošalais ir dainomis. Tai 
bus viena iš linksmiausių •—naujų

Juozas Steponaitis 
sveikėja

Šeštadienį, 20-tą 
džio, turėjau progą 
kyti nuoširdų-veiklų
gą Juozą Steponaitį. Sutiko 
jis mane gerai nusiteikęs, 
su draugiška šypsą veide.

Apsikeitus trumpais svei- 
kinimąsis, pokalbis, pakrypo 
į ligonio sveikatą. Sakė, 
žaizda, kuri buvo operacijos 
metu padaryta, sėkmingai 
užgijus.

Daktaras patikrina Koją sueigų pasitikimui 
vieną kartą į savaitę., ligo- metų, 
ninėje, į kurią jį nuveža ge
ras draugas. Kaip ilgai ims 
pilnai sunormalėti nuo žaiz
dos. šlaunies muskulams, 
dar nežino. Laukia jis tos 
dienos, kaip didžiausios 
naujienos. Tik tą dieną ga
lės gauti dirbtinę koją įvie- 

•tą nuplautosios. Jis tikisi, 
kad jau visai arti ta diena.

Jis. jaučiasi labai paten
kintas esama vieta ir drau
giškais šeimininkais, jų tei
kiama jam priežiūra. Ta
čiau visada kiurksoti kam
baryje atsibosta. Labai no
rėtų išeiti iš už keturių 
kambario sienų į atvirą 
lauką.

Pregresas, Kiek gali, dalį laiko pra-
Philadelphia. leidžia prie laikraščių—kny- 

igos. Deja, lieka dar gana 
laisvie- i tuštumos pasvajoti. Mintis 

išsiveržia į anapus kamba
rio sienų. Kutena troškimas 
pasimatyti su senais bičiu- 
liais-draugais. Jam .rūpi ir 
Laisvės rytojus. Klausinėja 
apie kėlimosi naujon vieton 
reikalus...

Jis sako, laiko tuštuma 
užpildyti padeda draugų 
aplankymas. Jie manęs ne
užmiršta, aplanko.' Labai 
esu dėkingas,-kad jie įberia 
draugiškos šilumos. - įvairu- 

|mo į mano vienišą gyveni- 
|mą. j

Sezono švenčių proga jis 
visiems dėkoja už aplanky
mą. Linkėia jiems ir lais- 
viečiams laimingų Naujų 
Metų ir su visais smagaus 
pasimatymo būsimais me
tais!

Juozas dabar gyvena 404 
Wythe Ave, dvejais laiptais 
aukštyje, Brooklyne.

Kam reikia važiuoti, iš
lipkite Marcv Avė. stotyje. 
Eikite link East River prie 
Williamsburgo tilto. Pirma 
gatvė 
s tuba 
vena.

se- 
lin- 

sveikatos ir

Washingtonas. — Per 14 
metų nuo penicilino mirė 
virš 1,000 žmonių. Bet tai 

Perono žmona Eva mirė išeina tik po 3 žmonės iš 10 
1952 metais ir buvo palaido- rnilijonų, kuriems buvo 
ta ant Martin Garcia salos, duota tu vaistu, v €

SUAREŠTAVO DU KKK
ORGANIZTORIUS

Jersey City. — Areštuota'
du K.K.K. piktadariai, ku- j<os tyrime belgų keturi la- 
rie bandė suorganizuoti<.kūnai buvo priversti nusi- 
studentų grupę Jersey City!]ejsti j ledynus. Iš Tarybų 
Junior kolegijoje. Areštuo- Sąjungos “Mirnyji” tyrimo 
ti yra James Lowe, 18 me- stoties jos lakūnai išskrido 
tų, ir Ronald Brown, 22 me- belgams i pagalbą, 
tų. Abu yra Jesev City, 
gyventojai. Jie paleisti po 
$1,000 kaucija kiekvienas. 
Kaltinami laužyme valsty
bės įstatymo.

ti yra James Lowe, 18 me

MAROKE JAU BUS 
“KAIRIŲJŲ” VALDŽIA
Rabatas. — Maroko sul

tonas Muhamedas pakvietė 
“kairiųjų” partijos vadą 
Abdallahą Ibrahimą suda
ryti kabinetą. Ibrahimas 
yra vadas partijos, kuri 
stoja už tamprius ryčius su 
Jungtine Arabų Respublika

Alžyras. — Francūzijos 
komanda giriasi, kad bėgy
je 8 dienų kautynių francū- 
zai užmušė 577 alžyriečius.

vai 
me

del bankroto kaltina orga- 
nizuotus darbininkus, uni- 
jistus. a 3853

Po miestą pasidairius j į
Policija suėmė 12 metų 

berniuką ir kaltina, kad jis

SEZONO SVEIKINIMAI

įlinkiu Administracijai, 
Redakcijai ir visam 
vės” 
švenčių 
mingų Naujų 1959 Metų!

Pasilikite sveiki!

“Lais-
’ Personalui linksmų 

ir ateinančių lai-

Draugiškai, L,
V. Žilinskas

Plymouth, Pa

Kviečiame jaunimą ir se
nimą atsilankyti!

Aido choras

Viršutiniam 3rd Avė. 
traukiniui artėjant 
149th St., Bronx 
dalyje, krito : 
mos po traukiniu moteris 
ir buvo užmušta.

carą Figuera. Berniukas 
teisinasi. Jis sako, būk Fi
guera bėgo ir griūdamas 
patsai peili susivarė i krū
tinę.

Eastern Air Line mecha-^ 
prie nikai vis dar tebestreikuo- g

— miesto ja. Streiko lauke yra 
nuo platfor-| darbininkų.

550

Gruodžio 28 d. Queens

SEALTEST 
SHEFFIELD FARM 

Skyrius
NATIONAL DAIRY 
PRODUCTS CORP.

808 7th Ave., New York City

CO. 5-8400

MR. ERNEST MAITINO g 
Sveikina visus su sezoniniais « 
linkėjimais. Specializuojamos s 
skiepų durų įtaisymu, įtaisome § 
duris viduj ir iš lauko ir tt. 
Kaino:, žemos. Darbas garan- Ž 
luotas. L
Skambinkite: NEwtown 9-5568 t

Taigp VAnDyke 1-5214. S 
57-65 73rd 1’1., Maspeth, L. I. $

^^585$ ^5$ ^5A>Ux-.585$ 58^ 5853 3853 ^53585358^:

County teisme bus paskirta | 
bausme Queens pa v i e t o! 
“Hitleriui”. Taip vadinosi 
jaunuolių gaujos, vadas 
George Leggett, 21 metų 
amžiaus, iš Forest Hills. Jis 
atrastas kaltu septyniais 
kriminaliniais prasika 11 i- 
mais.

Apvogė 
Viktoriją Balkus

Gruodžio 18-tos vakarą 
Viktorija Balkus grįžo vė
lai į namus ir vos nepastyro 
išgąstyje— atrado butą be
tvarkėje. Durų spyna iš
laužta, vidus išgriostas. Ant 
greitųjų padariusi apžiūrą, 
ji neberado $50 pinigais, pi
lietinių popierių, metrikų, 
vedybinių ir kitų asmeni
niai svarbiu dokumentu. 
Pavogtas buvęs dukters do
vanotas foto-aparatas, taip
gi laketukas, jos brangina- 

jmieji atmintiniai dalykėliai, 
kaip primenantieji malo
nius gyvenimo momentus. 
Kas daugiau pavogta ar iš- 
ųko, sunku buvo iš karto ir 
pastebėti, nes viskas bute 
išversta, išdraikyta, suvel
ta.

Viktorija gyvena 428 S. 
5th St., Williamsburgo sek
cijoje, Brooklyne. Kas pa
pildė' šią vagystę, dar nėra 
atrasta. Visas reikalas poli
cijos žinioje. Ji gyvena iš 
mažos senatvės apdraudos, 
tai šie keli desėtkai dolerių 
buvo labai sunkiai sutaupy-j 
ti. Ji jų ilgai neužmirš.

Jonas, Jr.

risiančiu nuoširdžiau- 
“Lasvės” 
i perso

nalai linksmai praleisti 
Kalėdas ir laimingai su
laukti linksmų ir sėkmingų 
Naujų 1959 Metų.

TARYBINIAI LĖKTUVAI siu<Į linkėjimus
j redakcijai ir visamGELBĖJA BELGUS

Londonas. — Antarkti-

Plėšikai pasigrobė 
daugiau kaip $10,000

Praėjusį ketvirta dieni

čia: 
šve

fA

S

Mr. Ed. McCallister Nuo 
McC allister fuel co.

Sac.kina visus su Šventėmis.
Geriausias aliejus, pečiai įdedami 

ir geras patarnavimas.
836 Manhattan Ave., Brooklyn.

EV. 9- 3696.

ilinsiu visiems
us geriausius linkėjimus 
nčių sezono proga.
John Petrus,

Jamaica Plain, Mass.

Prie Bowling Green Par
ko, Manhattane, atidarė >« 
naują įėjimą į požeminius | 
traukinius. Jo įrengimas at- f 
siejo $87,000. ‘ f

To all at Laisvę^-May 
Your Christmas be a very 
haopy one and Your New 

Manhat-, yd 
tane) ir pradėjo darbuotis. I

Apkūlę manadžerį Rosen- 
bergą ir iždininką Fishbein- 
ną, įsakė jiems atidaryti 
seifo duris. Kai didžiulio; 

; seifo durys buvo atidarytos, 
plėšikai pasiėmė iš jo $9,- 
500. Tada pradėjo darbuo

kis su tarnautojais, dirbu- 
i siais tame ofise, kurių iš vi
so buvo daugiau kaip 20.

—Tuštinkite savo kišenes!' 
—rėkė plėšikai, švaistyda- 

•miesi revolveriais. — Vi- 
Isus savo pinigus atiduokite 
į mums. Jei taip padarysite, 
mes jūsų nesušaudysime.

Tarnautojai atidavė plė-

ropolitan News Kompaniją 
(47 Christie St., ar most prosperous one.

Sincerely,
Alma K. Shanahan
Husbaūd Jerry

Daughter Jo-Ann.

susiorganizuos
miesto policmenai?

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

( J Sezono Sveikinimai Visiems 
g Mūsų Lietuviškiems Draugams 'ą 
g WLADYSLAW .t HENRY w 
g SZACHACZ g
g Real Estate, Insurance. Notary ” 
K Public,Auto Liability Insurance 
g 65-02 Grand Avė., Maspeth,L. I. W 
g DA. 6-0719 §

V

fe

k

Linksmų Kalėdų Visiems Nuo
Mr. S. Lilt

THE
LIBERTY LUMBER

126-18 Liberty Avenue 
Richmond Hill, N. Y.

VI. 3-7220
Gaunate geriausios rūšies medi 

už savo pinigus.

CO.

E

tk

Linkime Visko Geriausio Visiems $ 
THE STEINWAY BRAUHALL 8 
28-26 Steinway St., Astoria, L. 1.

Geri Valgiai ir Likeriai $
Mr. Sebastian Reiter H
Mr. Albert Pąnkęter «

Tunis. — Tunisijos vai- ' 
džia uždraudė Jungtinės! 
Arabų Respublikos keleivi
niams lėktuvams skrajoti i 
virš jos teritorijos. jšikams, ką turėjo — viso

------------------ j apie $1,227.
Tada užpuolikai su pini

gais kišenėje nusmirdėjo 
savais keliais.

u r 
kg 
ve 
m

Kaip žinoma, Tymsterių 
:ijos vadovai yra pareiškę, 
:,d nori suorganizuoti į sa- 

uniją visus Niujorko 
iesto policmenus. Prieš tai 
.sisakė miesto policijos

M
------------------  ig

a58sas8&58535a g

GRAND FLORIST SHOP
Mr. E. W. Casper
Kalbu lietuviškai

Linkiu visiems sezoninių švenčių.
Pirkite gėlių, mažai kainuoja.

65-37 Grand Ave., Maspeth, L. I.
1)A. 6-1090—Pristatome bet kur.

Sezono Sveikinimai Visiems!

Reno, Nevada. — Laiva- 
krovių unijos prezidentas 
Harry Bridges susidūrė su 
keblumu norėdamas vesti 
savo sekretorę japonietę 
Sawadą. Mat, Kalifornijos 
apskrityje yra įstatymas, 
kuris draudžia baltiesiems 
vestis su japonėmis.

kai labai drąsūs. Užpuldinė
ja įstaigas ir žmones dienos 
metu, apiplėšia, na, ir retai 
kada policijai pavyksta juos 
sučiupti.

Pra£a» — Atvyko Veng- Radijo ir televizijos ko- 
skelbia,

GRIPSHOLM 
RESTAURANT, INC.

324 East 57th Street 
New York 22, N. Y.

Skaniausi švediški Valgiai
SMORGASBORD

Piet fis—Koktelia i—Vilka rienė 
Oro vėdinimas — PL. 9-6260

Sezoniniai Linkėjimai Visiems!
g g THE MASPETH SALVAGE CO. | 
W g Mokame geras kainas už naudotą $ 
m g geležį, metalą, skudurus, popierių, g 
g I Ateikite- i 
sA £ John Capanlgro, sav. S

g 58-44 Maurice Ave., Maspeth, L. I. » 
M K TW. 4-0246 g

k^misijonjerius Kenn ėdy.
Ji 
pastangas, kad to nebūtų. 
Policija, girdi, yra kaip ka
riuomenė, ji neprivalo turė- 

kitokių viršininkų, kaip 
k policijos.
Kiti sako: dėl to negali

nga bus suorganizuoti poli
cijos, kadangi Tymsterių 
unija esanti po “blogdary- 
bes debesimis.” —jie blogai 
atsiliepia apie unijos vado
vą Hoffą.r

Neseniai Albany mieste 
lyko Niujorko valstijos 

policmenų atstovų konfe
rencija. Ten buvo pareikšta 
tbkia pat nuomonė.

Taigi, dabar kyla klausi
mas : ar pavyks į darbo uni
ją miesto policmenus suor
ganizuota? Atrodo, juos bū
tų galima suorganizuoti,, jei 
tik visi policmenai norėtų ir 
pasiryžtų. Kai kurie, deja, 
sako, jog policijoje esama 
nemaža unijai priešingų as
menų — netgi eiliniuose po- 
licmenuose esama 

riešininkų.
Tuojau po pirmojo pasau

linio karo Bostono miesto 
policmenai pasiryžo būti 
uni j is tais ir jie netgi buvo 
paskelbę streiką, bet tuo
metinis Mass, valstijos gu
bernatorius Calvin Coolidge 
tą streiką, su kariuomenės 
pagalba, paskandino krau
juose. Vėliau Coolidge buvo 
JAV prezidentas.

pasakė, jog dėsiąs visas

ti 
ti

rijos respublikos delegaci- mentatoriai skelbia, kadjv 
ja. Negalėjo atvykti Janos’pastaromis dienomis Wall 
Kadaras, nes jis susirgo. Stryte Šerai labai pakilo.

Sveikiname visą Laisvės štabą, 
draugus ir pažįstamus čia Amerikoje 
voje sezono šventėmis ir linkime 

1959 metu visiems, v

Matthew Sinioių, tėvas ir 
John Simon, sunns,

Brooklyn, N. Y.

SEZONO SVEIKINIMAI

gimines, 
ir Lietu- 
laimingų

P

6 p.—Laisvė (Liberty)— Antr., gruodžio (Dec.) 23, 1958

nuo upės ir pirma 
nuo tilto, ten jis gy-

Jonas, Jr.

Streikas dėl paleisto 
darbininko

Hotel Sheridan Nether
lands, Manhattane, per dvi 
valandas tęsėsi darbininkų 

'streikas dėl to, kad mana- 
džeriusbuvo pavaręs iš dar
bo vieną kelnerį-padavėją 
(veiterį),.

Tą žmogų manadžerius 
paleido iš darbo, esą, “dėl 
“nepaklusnumo”. Bet kai 
darbininkai ‘streiką paskel
bė, tuomet manadžeris tu
rėjo pavarytąjį sugrąžinti 
atgal. Tuomet ir streikas 
baigėsi.

unijai Marilyn Monroe - 
nelaiminga moteriškė

Gražuolė filmų aktorė 
Marilyn Monroe ir vėl ne
laimėje: jau antrą kartą ji 
turėjo persileidimą (mis
carriage). .

Gražioji Marilyn Monroe 
yra dramaturgo Arthuro 
Millerio žmona. Ji labai no
ri turėti vąijęų, būti motina, 
bet vis nepavyksta.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CON.

Liet. Namo B-vė rengia naujų 
metų balių. Gruodžio 31 d., va
karienė 7:30, o vėliau bus balius 
su gera muzika. Turėsime geri 
ir valgyt, tęsis iki vėlai nakties. 
Dabar naujos grindys, tai galėsite 
pašokti. Įžanga $3. Kviečiame vi
sus dalyvauti 157 Hungerford St. 
Rengėjai. (115-118)

« §

Paieškojimai |
Aš, Valantiejis Vaclovas, paieš-1 g 

kau pusbrolio Rapolo Vytauto, s. Į g 
Jokūbo (Jacob), gimusio Elizabeth,'g 
N. J. Moku gerai rašvt; hni Ualha.l“ 
ti angliškai. Jei kas 
jo brolio bei seserų adresą, prašau 
siųsti. Valantiejus Vaclovas, Vilnius, 
Dzeržinskio 1-42, Lithuania, USSR.

(116-117)

Jį Sezono Linkėjimai zį M
g . » gg Nuo i g 
g WHITE EAGLE MARKET g (g

-51 h Avė. • 4410—5t h Avė
665 Manhattan Avenue

Brooklyn, N. Y.

5853^^585$ 5853 585*585358535853 5853585$ 58535?

THE ATLANTIC g
RESTAURANT g

JA,MES & JOSEPH PISTOLA g
Išreiškiame visiems • Š
Švenčių Linkėjimus. n

Skanūs Valgiai—Žemos Kainos S
91-60 Lefferts Blvd. »

Richmond Hill, N. Y.—VI. 6-9624 g

J8&W55D

■ašyti bei kalbė- Į K 
j žinote jo arba J R

66-35 Grand Avenue 
Maspeth, L. I.

g fe Išrodyk Puiki Švenčių Proga.
S) Mes sutaisome plaukus gražiai, R 
$ ' r sugarbiniuojame, nudažome. 
» gsas <’ ’

Ieškau savo sesutės Elenos Juk
nevičiūtės, gyvenusios Amerikoje. 
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)

J8S5 585358^ 
g Sezoniniai Linkėjimai Visiems $ 
g Mano Lietuviškiems Draugams. 
S Lai šios šventės suteikia jums w 
R ir jūsų šeimoms daug laimės. s 
| EDWARD V. LISOSKI S 
g 65-00 Gra-nd Avė., Maspeth, L. I. $ 
g DA. 6-0719 — D A. 6-0886 g

• Vi K 
darbas atliekamas prieina- g 

EDMUND & FELIX | 
1135 Lexington Ave. R 

prie 79th St., N. Y. C. g 
BU. 8-9661. g

» SSDBŽDBSę 585$ 5853 53» 55^53^ 58& 585558535!

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 į mano paieškojimą. Jeigu 
mano sesutės nėra gyvos, tai pra
šau jos vaikučius ar ką nors iš 
šeimos atsiliepti. Alytaus miestas, 
Geležinkelio rajonas, Nr. 3, Boza 
Ignas, Lithuania, USSR. (116-117)

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras prie jvairių 

pataisymų (handyman), gali atsi
liepti ir pensininkas. Dėl daugiau 
informacijų prašome kreiptis seka
mu adresu: J. Shimkus, 102—69th 
St., Brooklyn 20 (Bayridge), N. Y.

(117-118)

i: MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦H

'Kalėdiriių* Linkėjimų 
Visiems Mūsų Lietuviškiems 

Draugams.
JOHN VOGEL 

FUNERAL HOME 
James C. Koch, Lie. Mgr.

65-20 G rand Ave., Maspeth, N. Y. 
DA. 6-0122.

D Linksmų Kalėdų ir Laimingų
$ Naujų Metų nuo
g ELDEE T.V. SERVICE CO.
fe Garantuotas darbas prie T. V.
S ir radio. Kainos žemos
K Pabandykite

128-18 Liberty Avenue
Richmond Hill, N. Y. VI. 8-1805

yj

w

g- Švenčių Linkėjimai Visiems w 
S Linkime, kad jūsų pageidavimai & 
K ir siekimai išsipildytų. «
g ALFRED ALLEN 3 
g Gėlininkas $
g 54-47 Little Neck Parkway » 
« Little Neck, N. Y. BA. 9-8879 S

.
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