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META! 47-ti

KRISLAI
Miestas be dienraščių. 
V. Vitkausko straipsnis. 
Kaip jis žiūri į ateitį?

Rašo R. Mizara

Vilniuje buvo iškilmingai LAISVES VAJUS Kas lauka Amerikos darbo 
GAVIMUI nSjU s’iTYTOMJ0 ir P 1959atžymėta didžioji sukaktis

Vilnius. — Gruodžio 16 d, 
Lietuvos darbo žmonės pa
žymėjo didelę šventę. Prieš 
40 metų laikinoji revoliuci
nė Lietuvos darbininkų ir 
valstiečių vyriausybė pa-

Kalifornijoje mirė įžymus 
rašytojai Lion Feuchtwanger, 
sulaukęs 74 metų amžiaus.

Feuchtwangeris gimė ir au- skelbė mūsų krašte Tarybų 
go Vokietijoje, ten sukūrė ke
letą stambių romanų.

valdžią. Šiam įžymiajam 
L’žė- įvykiui pažymėti buvo skir- 

jus hitlerinei pavietrei ant Vo- 
kietijos, rašytojas pasitrau-1 mas 
kė iš ten ii- apsigyveno Kali-'vn]ų 
fornijoje. Jis buvo griežtas 
anti-fašistas.

Po karo jis. kaip ir rašyto
jas Thomas Mannas, negrįžo į 
Vokietiją gyventi.

Feuchtwanger i o mirtis—di
džiulis nuostolis 
pasauliui!

iškilmingas susirinki- 
istoriniame Lietuvos 

ybiniame filharmoni- 
pastate. Čia 1918 metu

| gruodžio 16 d. buvo paskelb
tas manifestas apie tai, kad 
(visa valdžia Lietuvoje per- 
leina i darbininkų, bežemių i vos nusipelnęs 

kultūriniam i mažažemių atstovų ran-! dainų ir šokių liaudies

Kai šie žodžiai rašomi, ant
radienį, devyni stambieji ang- 
lų kalba Niujorko dienraščiai ,1 aUSKas, r. 
dar vis neišeįna. Vadinasi, i Man.iušlš, 
jau bus dvi savaitės, kai did
miesčio žmonės negauna dien
raščių.

Laikraščių i š v e ž i otojai

19:30 valanda. Vietas 
prezidiume užima A. Ba- 

Bieliauskas, J 
. Niunka, E 

Ozarskis, G. Zimanas, J.
Matulis, J. Petkevičius, K, 

1 Preikšą, M. Juncas-Kučins- 
į|kas, P. Dobrovolskis ir kiti 

stendus sustreikavo, na, ir už
darė spaudą!
ko išpildyti išvežiotoji] visus Ainiai ir tarybiniai darbuo 
reikalavimus, o pastarieji at-|įOjai, gamybos novatoriai 
sisako priimti leidėjų siūlomą ■ mo|ęSio įr kultūros veikėjai 
kontraktą. . .! 1918-19 metu revoliuciniu'

yykste paątanmai Gal kaq. k. da] F Abrama] 
skaitytojas siuos žodžius skai-i^.-i. ° T -n x wi, . n o vicius, J. Bartasiunas, Vtys, streikas jau bus baigtas. . ’ ’ .Brigmanas, D. Budinas, A

- Jasevičius, V. Kadžiulis, M 
be Kaunaitė, Klorys, J. Ma 

cijauskas, J. Olšauskas, B.
Petniimas, B. Pranskus-Za- 
lionis, B. Pušinis, E. Taut- 
kaite-Požėlienė, F. Vaišno
ras ir kiti.

Iškilmingą susirink i m a 
įžangine kalba atidarė Lie
tuvos Komunistu 
Vilniaus miesto komitetd 
pirmasis sekretorius Felik
sas Bieliauskas. Susirinki
me atsistojimu pagerbia re
voliucijos kovotojų, žuvusiu 
sunkioje kovoje už liaudies 
laimę, atminimą.

respublikos bei Vilniaus
Leidėjai atsisa- miesto vadovaujantys par-

Po salės skliautais aidi ( 
TSRS ir Lietuvos TSR vals-i 
tybiniai himnai. Pranešima; v v i
apie 1918-19 metų proleta-: 
rinės revoliucijos Lietuvoje! 
keturiasdešimtąsias meti-; 
nes padarė Lietuvos Komu
nistų partijos Centro komi-i 
teto sekretorius. A. Baraus-1 I 
kas. Po to, vyko didelis; 
šventinis koncertas. 1

Koncerte dalyvavo Lietu-1 
vos nusipelnęs valstybinis. 
choras, vadovaujamas, res-i 
publikos nusipelniusio meno | 
veikėjo K. Kavecko; Lietu-I 

; valstybinis j 
1 an’i 

įsamblis, vadovaujamasi 
’TSRS liaudies artisto J. j 
Švedo; respublikos nusipel
nę artistai K. Stalls, I. Slie- i *■nė, E. Čiudakova, V. Česas1 
ir kiti meno meistrai.

Vilnius, gruodžio 16 d. — i Bridgeport. Conn.........................
v t _ 1 Stamford, Conn........... ........... .j Šiandien išėjo “Tiesos nu-1 Chester, w pa. .............. .
meris, skirtas Tarybų vai-1 Johr2 pCkllSi New Haven, conn, 

i i v • t • . • i ii* i J. l\. A1 vi na s,dzios Lietuvoje paskelbimo! 
į keturiasdešimtmečiui pažy-1 
mėti.

; Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tesis iki vasar’o 8 d., 1959 
KONTESTĄNTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Punktai 
4632 
4326 
4132 
2394 
3288 
2280

New Jersey valstijos vajininkai 
Brooklyno vajininkai ..................
Waterburio vajininkai ..............
Worcesterio vajininkai ..............
Philadelphijos vajininkai ...........
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.
S. Lenkauskas - J. Blažonis

Lawrence - Lowell, Mass............
Rochester! o vajininkai ..............
Baltimorės vajininkai ..................
Pittsburgho vajininkai ...............

Kaip matome, milijonai 
žmonių gali gyventi ir L_ 
dienraščių, be spaudos. Radi
jas ir televizija šiandien daug 
pasitarnauja, pateikdami kiek 
tiek žinių ir oro pranašysčių.

Prieš .kokia 40 met ų , jei 
toks dalykas Niujorke būtų 
įvykęs, tai tokie laikraščiai, 
kaip mūsų Laisvė, vargiai be
gu būtų galėję pateikti savo 
skaitytojams žinių.

Šiandien kitas dalykas: ži
nias galime gauti per radiją 
ir jas pateikti skaitytojams 
lietuvių kalba.

Vilniuje išeina labai įdomus 
iliustruotas dukartmėnes i n i s 
žurnalas “švyturys.”

Dvejuose jo pastaruosiuose 
numeriuose davė pora Įdomių 
straipsnių atsargos generolas 
Vincas Vitkauskas. Jis rašo 
apie tai, kaip Lietuva sielojo
si dėl Vilniaus ir kaip jį 1939 
metais atgavo; grąžino Lietu
vai Vilnių Tarybų Sąjunga.

Generolas Vincas Vitkaus
kas, gerai atsimename, įvedė 
Lietuvos kariuomenę 
tą Vilnių. Per tūlą 
buvo tikras Vilniaus 
kas.

j gražin
iai ką jis 
šeiminin-

jau prabėgo 
akivaizdžiai 
liaudies pa-

V. Vitkauskas savo straips
nį šitaip baigia:

“Nuo to laiko 
18 metų, kurie 
įrodė, .kad mūsų
sirinktas tarybinis kelias buvo 
tikras kelias į laimingą ateitį.

“Net neapsakomai siaubin
game kare, kuriame vieniša' 
buržuazinė Lietuva, neišven
giamai priversta auoktis už 
hitlerinę Vokietiją, galėjo būti 
visiškai sunaikinta, o Tarybų 
Lietuva, kaip galingos Tary
bų Sąjungos narys, išliko gy
va su visomis jai priklausan
čiomis žemėmis ir savo myli- 

wna sostine Vilniumi.
“Komunistų partijai vado

vaujant, kartu su kitomis bro
liškomis respublikomis, Tary-

AFL-CIO unijos apsijun
gė, bet “valymai” 1,800,000 
tymsterių pastatė už šių 
unijų sienų; karpenterių 
unijos prezidentas Hutche
son gavo teisę pasitraukti 

Nors biznis pagerėjo, bet i lš AFL-CIO su 850,000 na- 
automatiš-1 rių, jeigu matys 

santykiai l^iu vėl milijonai unijistų 
už AFL-CIO sienų! 
'bes nėra, kaip jos ne- 

I buvo ir prieš penkeris me
ti i kovos priešakyje.

Atrodo, kad 19a) metai

Washingtonas, — 1958 
metai eina prie pabaigos. 
Vyriausybės, biznio ir dar
bo unijų vadai bando suves
ti sąskaitas 1958 metų ir 
žvelgti i 1959 metus.

ręikalą.naujos mašinos, 
kūmas dai’be ir 
užsienio prekyboje neleido |.ypa 
sugerti virš 
darbių.

Kas bus 1959 metais? Šį pa
klausimą rimtai stato AFL-i 
CIO ir kitų darbo unijų va- nežada gerlaikio ir ramumo 
dai ir nariai.

Birželio 30 dieną pasi-! Negalima laukti ir taksų 
baigs plieno darbininkų j sumažinimo. Dar nesiblaivo 
kontraktas. Abi pusės ruo-i 
šiasi prie kovos. Darbininkų 
unijos, ruošiasi reikalauti al
gų pakėlimo, nes pragyve- ■ 
nimas pabrango. Fabrikan-', 

; tai turi priešingą nusista-! 
tymą.

1959 metais baigiasi kon-1 
: traktai: telefonu, ruiuos, 1 
tekstilės, moteriškų drabu-

Ro- žiu gaminimo, laivakroviųjtas Jungtinių Valstijų am- 
ira- alumino' m.dustriios, mėsos, | 

geležinkelių darbininkų ir| 
_____  ____ _________  __________ 1 ; dar visos eilės kitu. Atrodo, 

revoliu- jt Stanley, Rochester, N. Y.; M. Strižauskienė/ Waterbu- kad bus daug streikų ir ko- 
|vu, 
J AFL-CIO unijų vadai 
.jaučiasi daug laimėję perei-1 
Į tais rinkimais, nes rėmė: Pekinas. — Kinijos vy- 
Demokratų partijos kandi-iriausybė patvarkė, kad ar- 
datus. Liberališki senato-‘mijos karininkai dalyvautų 
riai ir kongresmanai jau j organizavime komun a 1 i ų 
dabar reikalauja, kad algų'ūkių, 
minimumas būtų $1.25 va- --------
landai. Aiš 
spaudimas į 
darbo unijų.

Fabrikantai per Senate 
Rackets Investigating Com
mittee su McClellan prieša
kyje iškėlė kalnus kaltini
mų prieš uniių vadus, opos. Valdininkai sako, 

| ypatingai prieš tvmsterių I tas 
kad tokie'prezidentą Hoffą, bet daug 
į uždegti neatsiekė.

I So. Boston, Mass.................. 1,405
|l-’. Blaškienė, Chicago, Ill..... 1,368
Los Angeles, Calif....................... 972
LLD 20 kp. Moterų Klubas

Binghamton, N. Y. .
Great Necko vajininkai
Norwood, Mass.................
Scranton, Pa.....................
New Britain, Conn. ....
Plymouth Wilkes-Barre, Pa...... 452

432
420
408
360

... 958 
... 874 
x.. 856 
... 852 
.... 480

San Francisco, Calif. ...
S. Puidokas, Rumford, Me.

). Žebrys, Cleveland, Ohio
Tilwick, Easton. Pa.........
Naravas, Shenandoah, Pa 
Padgalskas, Mexco, Me. 
K. Urban. Hudson. Mass. 
Apšcgionė, Auburn, Me. .

Vera Smalstis, Detroit, Mich.
Veronika Kvetkas,

Cambridge, Mass..................
A. P Dambrauskas,

Haverhill, Mass..................
A. Kuzmickas, Girardville, Pa
V. Ramanauskas, Minersville. Pa.

L.
K.

A.

sienų!

2080
1928
1652
1425

310

Amerikos darbini'1 k a m s.

. 288 
252

.. 240 

.. 216 
. 204

180

180

14 1
108 1
72 |

aujų prenumeratų prisiuntė L. Bekešienė, 
____r, N. Y., ir K. Kasiulis, Worcester, Mass. Pai

I adidinto laiki a. čio pus-į prisiuntė dvi.
Sekami vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais:’|hipiuose spausdinama įdomi!

? i medžiaga — senu i
Į_ cionierių A. Jaksevičiaus, 
] E. Tautkaitės, J. Pranckū-

no, B. Petniūno, S. Brasis- ‘
’jkio, F. Abramavičiaus atsi-1 Antras paklusnus 

minimai iš kovu už Tarybų į * • u U
valdžia 11918-19 metais, įdėti i Amerikai valdovas 
pirmosios Tarybų Lietuvos 
vyriausybes narių portre
tai.

Didelė laikraščio dalis pa
skirta dabartiniam Lietu
vos gyvenimui nušviesti, pa
rodomi didžiuliai laimėji-

me-partijos mai, pasiekti pokario
tais.

Šios dienos “Tiesoje” taip 
pat spausdinami sveikinimo 
laiškai nuo Jungtinių Ame
rikos Valstijų ir Kanados kos varžtuvo 
pažangiųjų lietuviu.

A. VAIVUTSKAS i jos salų,

Didelis dėmesys
Mikojano vizitui

Washingtonas. — Ameri
kos sostinėje yrą didelis su
sidomėjimas Mikojano atsi- rybų Sąjungos

I “Į Vakarų smūgį, Rytai 
atsakytų tuo patim”

(Tąsa 6-tam pusi.)

Erdviu satelitai 
jau sudaro pavojų

ir tarptautinė padėtis. At
rodo, kad 1959 metai nebus 
geresni už pralydinčius 
1958 metus.

ŽINIOS
Washing! anas. —Pašauk-

basadorius iš Maskvos pa
sitarimui Berlyno ir kitais 
klausimais. JAV vyriausy
bė nori su juomi pasitarti 
pirma, negu čia atvyks Mi-

lankymu. Kol kas’ nei Vals
tybės departmentas, nei Ta 
rybų Sąjungos atstovybė 
nepaskelbė jo vizito tikslo.

Bet diplomatiniai atsto
vai ir politiniai veikėjai su
pranta, kad bus svarstomas 
Berlyno reikalas, šaltoj' 
karo žala ir kiti svarbu 
klausimai. Visiems yra aiš 
ku, kad nuo Jungtinių Vals 
tijų ir Tarybų Sąjungo: 
santykių pamatiniai ' pr: 
klauso tarptautinė padėtis.

—---------------------- 1----------- L

o

s

s
a

bų Lietuva, smarkiais tempai 
toliau sėkmingai vystydami 
visas liaudies ūkio šakas, drą
siai stato komunizmą.

“Pokario metais, visai nau
jai sudarytomis giliai taikingo
mis ir draugingomis socialu
mo stovyklos aplinkybėmis, 
Lietuva, kartu su visa Tar. Sg 
junga, kartu su nenugalim 
socializmo stovykla, drąsia 
žengia į taikos ir komunizm 
rytojų.”

1 
i 

b

Berlynas. — Generolas 
Matvėjus Zacharovas, Ta- 

komandie- 
rius Rytų Vokietijoje, sakė: 
“Be reikalo Amerikos gene
rolas Hodges gąsdina barš
kindamas kardu... Jeigu bū
tų pasikėsinta ant Rytų Vo
kietijos sausumos irf oro 
sienų, tai ji duotų' tokį 
triuškinantį atsakymą, kad 
užpuolikai būtų sunaikinti... 
Bet tai būtų karas, apimąs 
daug šalių ir labai naiki
nantis. Tarybų Sąjunga dė
jo ir deda pastangų jo iš
vengimui.”

Londonas. — Darbiečių 
spauda rašo, kad Berlyno 
klausimo taikiam išrišimui 
labiausiai priešinasi Vaka- Rį 
rų Vokietijos I 
Adenaueris. Jis nesutiko, 
kad Vakarų Valstybės tar- 
tųsi su Tarybų Sąjunga Ber
lyno reikale.

Darbiečiai sako, kadAde- 
i naueris yra antras Ameri- 

spyruoklis. 
Kada eina klausimas Rini

tai ten šokinėja 
Čiang Kai-šekas, o kada Vo
kietijos, tai — Adenaueris. 
Tokią rolę jie vaidina todėl, 
kad tokios reikalauja tie, 
kurių kišenėje tiedu vyrai 
sėdi.

Washingtonas. — Kon
gresinis Erdvių Komitetas 
pareiškė, kad toki milžiniš- 

erdvių satelitai, kaip 
kancleris. “Atlas”, sudaro pavojų. Ko

miteto nariai sako, kad 
“Atlasui” krintant jam su- 
žus, jeigu tatai pasitaikytų 
virš miesto, tai metalo ga
balai galėtų sunaikinti išti
są kvartalą. Taipgi komite
to nariai sako, 1 
atsitikimai galėtų uždegti 
atominį karą, jeigu ta ka
tastrofa atsitiktų kitoje ša- 
iy.ie. (

Bet militariniai specialis
tai, kiirie leidžia tuos sate
litus, nelabai linkę sutikti 
su Kongresiniu Erdvių Ko
mitetu.

SUDEGĖ VIRŠ 300,000 
GALIONŲ GAZOLINO
Pasco, Wash. — Šioje 

prieplaukoje susprogo bar
ža, kurioje buvo virš 300,- 
000 galionų gazolino. Spro
gimas buvo nesvietiškai di
delis. Jis ant pusės sunaiki
no prieplauką ir buvo gir
dimas už 25 mylių. Yra su
žeistų. Gaisrininkai turėjo 
sunkaus darbo, gelbėdami 
artimai esamas 16 gazolino 
patalpų, kur buvo 

,000,000 galionų.2
virš

Washingtonas. — Jungti-i, kad
Kongresą iš nių Valstijų vyriausybė sa

ko, kad ji turi legališkas 
teises šaudyti Į erdvę sate
litus, kurie skraidytų ir per 
kitas šalis, nepaisant, kad 
jie puldami ir padarytų ža-

• leistina, kol nėra tuo 
reikalu, tarptautinių susita
rimu, c-

Vienu kartu gimė 3 
broliai ir sesuo

AMERIKOJE JAU YRA 
500,000 VALDININKŲ
Washingtonas. — Census 

Bureau paskelbė, kad Jung
tinėse . Valstijose yra virš 
500,000 valdininkų ir parei
gūnų. Bet sako, kad tik vie
nas septintadalis jų gauna 
pilnas algas, o kiti tik dalir 
nai apmokami.

TSRS DUOS ARABAMS 
$92,000,009 PASKOLŲ
Kairas. — Tarybų Sąjun- 

!ga ir Jungtinė Arabų Res
publika susitarė, kad TSRS 
suteiks Aswano jėgainės 
statybai $92,000,000 pasko
lą. Arabai statosi milžiniš
ką užtvanką ant Nilo upės, 
prie kurios bus įrengta ga
linga elektros gamykla.

PANAMA PASKELBĖ 
12 MYLIŲ TEISES

Panama. — Prezidentas 
Ernesto de la Guardia pa
skelbė, kad Panama padidi
na nuo 3 iki 12-kos mylių 
savo jūrų vandenų teises. 
Tik Panamos Kanalo srity
je, kur yra nuo seniau nu
statyta 10 mylių, tai taip ir 
pasiliks.

VAIDINO “ADMIROLĄ”, 
PATEKO Į KALĖJIMĄ

Costa Mesa, Calif. — FBI 
agentai areštavo Arthurą 
Huntą, 56 metų amžiaus, 
kuris vaidino “admirolą”. 
Jis buvo apsirengęs admiro
lo uniforma, turėjo tris 
žvaigždes, kitokius ženklus, 
ir važinėjo atidarame auto
mobilyje. 1951 metais jis 
buvo areštuotas New Yor- 
ko mieste už vaidinimą ki
tokio militarinio viršinin
ko.

Sako, kad jau gali 
iššauti žmogy į erdvę

Washingtonas. — Prezi-Į San Francisco, Ca}if. —
dentas Eisenhoweris pareiš-j Letterman Army ligoninėje 
kė, kad “mes jau galime iš- vienu kartu Currington šei- 
šauti žmogų į erdvę”. Jis ma padidėjo keturiais nau- 
toliau dėstė, kad “reikia tik jagimiais. Mae Curringto- 
pinigų ir medžiagų” ir bus nienė pagimdė tris, berniu- 
galima taip greitai pasiųs- kus ir mergaitę. Visi sveiki, 
ti žmones į erdvę, tartum! bet nedidukai, tik po 3 sva
ines ten nuolatos buvome”.' rus. Šeima jau turi keturis

Kai kurie politiniai veikė-1 vaikus nuo pirmiau, jau
jai nepilnai sutinka su Ei- 
senhowerio išvadomis, ypa
tingai demokratai. Jie ma
no, kad Eisenhoweris taip 
tvirtina norėdamas patai
syti Respublikom] partijos 
varda.i
Už ŽMONOS GYVASTĮ 
TEKS BŪTI KALĖJIME
Denham, Anglija. — Čio

nai Amerikos karinio orlai- 
vyno bazėje nuteistas

| vaikus nuo pirmiau, 
niausiąs tik 20 mėnesiu.

Mae 
eina iš 
Ji turi 
rų, jų 
dvynų.

Curringtonienė pa- 
veislingos giminės. 
13 brolių ir 12 sese- 
buvo šešios poros

NEBŪKITE JŪS VIENAS 
Iš 629 ŽUVUSIŲ!

Chicago, Ill. — National 
Safety Council prileidžia, 
kad Kalėdų švenčių metu

vi-1 automobiliu nelaimėse -žus 
sam amžiui į kalėjimą ser- 620 žmonių. Kaip žinome, 
žantas Marcus Marypount, kad Kalėdos prasidėjo ket- 
37 metų amžiaus. Jis arše
niku nunuodijo savo žmoną 
Mary, 43 metų. Marypount 
buvo susimylėjęs su anglų 
mergina, 24 metų.

virtadienį, tai “šventės” tę
sis per 4 dienas. 1957 me
tais per šias žiemos šventes 
žuvo 702 žmonės. Biuras vi
sų prašo važiuoti atsargiai.
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Eatonas ir Dullesas
CYRUS EATON yra milijonierius, didelis kapitalis

tas. Jis gyvena Clevelande. Jis neseniai lankėsi Tarybų 
Sąjungoje ir ten turėjo pasikalbėjimų su visa eile žymių 
TSRS vadovų ir veikėjų.

Bet Mr. Eaton yra retas kapitalistas. Retas tuo, kad 
jis labai priešingas karui. O priešingas dėl to, kad mano, 
jei toks (pasaulinis) karas prasidėtų, tai jis sunaikintų 
visą žmoniją.

Neseniai Mr. Eatonas sakė savo mieste kalbą. Joje 
jis griežtai pasmerkė trejukę, kuri visokiais būdais ruo
šia Ameriką karui. Kas ta trejukė? Mr. Eatonas atsako: 
Valstybės sekretorius Dullesas su savo politikierių gen- 
ge, Pentagonas ir kai kurie žurnalistai, savo plunksna 
propaguoją karą, psichologiškai ruošią amerikiečius ka
rui.

Jis ragina savo kolegas, Amerikos pramonės kara
lius, kovoti prieš Mr. Dulleso ir kitų pragaištingą politi
ką. Juk Dulleso politika, sako Mr. Eaton, privedė prie 
Vakarų Vokietijos ginklavimo; Dullesas “įkvėpė” Ade- 
nauerį kovoti prieš tai, kad Berlynas būtų laisvas mies
tas. Tokia politika, sako Mr. Eaton, atrodo, tarytum mes 
tyčia ieškotume “trubelių”.

Mr. Eaton ragina savo kolegas kapitalistus, kad jie 
griežtai pasisakytų už taikų-ramų sugyvenimą su komu
nistiniu pasauliu. Kitaip, bus bloga visiems.

Taigi mes matome, kad atsiranda ir tarp pačių ka
pitalistų tokių, kaip Mr. Eaton, kurie toliau savo nosies 
numato, kurie griežtai pasisako už tai, kad JAV užsieni
nė politika būtų pakeista, kad ji būtų ne karo, o taikos 
politika!

Bet mes abejojame, ar Dullesas savo politiką keis, 
nežiūrint, kad lapkričio 1 dieną Amerikos žmonės pasi
sakė už tai, kad ji būtų pakeista!

Lietuva gamina radijo imtuvus
“TĖVYNĖS BALSAS” (s. m. 96 num.) rašo:. “Šio- 

mis dienomis pirmą kartą Lietuvoje pradėta masinė ra
dijo imtuvų gamyba. Tai antros klasės septynių' lempų 
radijo imtuvas ‘Daina’ su elektriniu patefonu-radiola. 
Jis priima stotis, veikiančias ilgomis, vidutinėmis, trum
pomis ir ultratrumpomis bangomis.”

Taigi, Tarybų Lietuva sukūrė dar vieną pramonę — 
radijo imtuvų pramonę.

Kalbėdamasis su mūsų korespondentu, Lietuvos už
sienio reikalų ministras L Gaška sakė, kad šiuo metu 
Tarybų Lietuvos pramonė auga tokiais tempais, kokių 
mūsų tėvų kraštas nėra lig šiol matęs.

Ir tuo džiaugiasi ne tik Lietuvos žmonės, tuo labai 
džiaugiasi ir didžiuojasi ir užsienyje gyvenantieji lietu* 
vių tautos sūnūs ir dukros!

Didžiulis laimėjimas
KAI PRAĖJUSIAIS metais Tarybų Sąjunga paleido 

į erdvę pirmąjį savo žemės palydovą, sputniką, mes sa
kėme, jog ankščiau ar vėliau mūsų šalis taipgi turės sa
vo'sputniką erdvėje. Makslas juk nėra kurios nors vienos 
šalies monopolis. Dirba tarybiniai mokslininkai, dirba ir 
Amerikos ir kitu šalių mokslininkai. &■ c-

Paleidusi į erdvę keletą mažyčių sputnikėlių, Ameri- 
rika praėjusią savaitę iškėlė į erdvę milžiną žemės paly
dovą, šiuos metu šturmuojantį erdvę-beribę.

Svarbu tai , kad čia jau buvo kas tokio naujesnio, li
gi šiol dar negirdėto. Prezidento Eisenhowerio įkalbėta 
plokštelė ir patalpinta sputnike, buvo girdėta žemėje. 0 
tai.reiškia: jei “Atlase” sėdėtų žmogus, tai, su gerais 
prietaisais, jis galėtų iš erdvės kalbėti ir žemėje būtų 
girdimas.

Šio žemės palydovo paleidimas į erdvę — milžiniškas 
laimėjimas moksle ir erdvės užkariavime.

Tai rodo, jog netoli tas laikas, kai į erdvę bus iškel
tas ir žmogus!

Apie mūsų spaudos vajų
KAIP JAU ŽINOMA, musų laikraščio vajaus laikas 

tapo pratęstas iki 1959 metų vasario 8 d. Tą dieną įvyks 
metinis Laisvės bendrovės akcininkų suvažiavimas. Va
dinasi, tą dieną suvesi me - vajaus apyskaitą ir pasi
džiaugsime jo vaisiais visi suvažiavusieji į svarbų sam
būrį.

' Labai prašome visus mūsų darbščiuosius vajininkus 
dar vieną mėnesį pasidarbuoti. O skaitytojus prašome 
padėti vajininkams gauti naujų laikraščiui skaitytojų.

Ta proga primename, jog reikia darbuotis ne tik 
Laisvei — reikia darbuotis ir Vilniai ir kanadiškiam 
Liaudies Balsui, žodžiu, apšvietus darbą varykime pla
čiu baru. Vilniečiai ir kanadiečiai Liaudies Balso patri- 
jotai, veikdami, lai nepamiršta Laisvės, o laisviečiai ne
turi pamiršti anų dviejų svarbių lakraščių!

2 p.-Laisvė (Liberty)— Penkt., gruodžio (Dec.) 26,1958

KODĖL KVIEČIA GRĮŽTI 
LIETUVON LIETUVIUS?

mūsų žmonių 
ikdien stato tokį klausi- 

Kodėl laikraštis “Tė- 
ės balsas” kviečia grįžti 
tuvon užsienyje gyve-
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lietuvis, iš Windsoro.
Tėvynės balso” redakci

ja tai šitaip atsako:
Iš daugelio mūsų atminties 

dar neišblėso rūsčios hitleri
nės okupacijos dienos. Hitle
rininkai ir jų taniai buržuazi
niai nacionalistai sunaikino 
apie pusę milijono Lietuvos 
gyventojų, jie griovė krašto 
ūkį ir kultūrą. Demagogiš
kais pažadais okupantams pa
vyko įtraukti j savo pinkles ir 
lietuvių. Kai kurie silpna
dvasiai, tarnaudami okupan
tams, padarė didelius nusikal
timus prieš savo tautą. Hitle
rininkams nuo pergalingų Ta
rybinės Armijos smūgių trau
kiantis iš Lietuvos, jie drau
ge su okupantais ir kitais prie
šų propagandos suklaidintais 
lietuviais išvyko į Vakarus ir 
pasklido po Įvairias pasaulio 
šalis.

kyklos su apie 100 mokinių. 
Stinga vadovėlių. Mišrių šei
mų 5 proc. Daugiau jas ku
ria lietuvaitės.

Australija. Lietuvių 10,000. 
55 proc. vyrų, 45 proc. mote
rų, jaunimo apie 30 proc. Vy
rų ypač tarp 25-40 metų yra 
daugiau kaip moterų, todėl 
vyrai daugiau kuria mišrias 
šeimas.

Austrija. Lietuvių 119. 
Vyrų 42, 50 m o t erų ir 27 
jaunuoliai. Mišrių šeimų yra 
16. Jų vaikai lietuviškai ne
moka.

Belgija-Olandija. Lietuvių 
Belgijoje 250, Olandijoje 60. j 
Veikusi šeštadieninė mokykla į 
pakriko. Mišrių šeimų apie I 
10 procentų.

Brazilija. Lietuvių 50,000. 
Mokyklų nėra. Veikia kursai, 
kuriuos lanko apie 200 lietu
viukų. T r ū k s t a vadovėlių. 
Baigusių mokslus yra tik 3 
gydytojai, 2 advokatai ir 1 ag
ronomas. Mišrių šeimų apie 
60 proc.

Anglija. 13,000 lietuvių, 
kurių 3,000, atvykę po antrojo 
pasaulinio karo. Veikia 5 va
dinamosios savaitgalio mokyk
los, kurias lanko apie 150 lie
tuviukų. Aukštąjį mokslą ei
na tik pora studentų. Didesnė 
dalis naujų šeimų yra mišrios.

Nuo to laiko praėjo daug me
tų. Lietuvių tauta broliškoje 
tarybinių tautų šeimoje užgydė 
hitlerininkų ir karo audros 
padarytas žaizdas. Krašte su
kurta galinga pramonė, ga
minanti 8 kartus daugiau pro
dukcijos, negu paskutiniaisiais 
buržuazijos valdymo metais, 
žengdami Komunistų partijos 
nurodytu keliu, Lietuvos vals
tiečiai suarė savo siaurų rėžių : 
ežias, išlygino kapčius ir pra
dėjo naują kolektyvinio darbo 
gyvenimą. Tuo .būdu Lietuvo
je visiems laikams nugalėjo 
pažangiausią visuomeninė san
tvarka — socializmas...

Atžymėjęs tą milžinišką 
pažangą, kurią lietuvių tau
ta tarybiniais laikais pada
rė, “Tėvynės balsas” toliau 
rašo :

Neregėtas tolesnio ekono
mikos ir kultūros klestėjimo 
perspektyvas atskleidė dabar 
Lietuvoje plačiai svarstomas! 
septynmečio plano projektas.

) atgimusią, naują, švieses
nį gyvenimą kuriančią Lietuvą 
sugrįžo ir vis grįžta mūsų tau
tiečiai, kurie skurdo ir vargo 
verčiami buvo priversti palikti 
savo gimtąjį kraštą. Grįžta ir 
tie, kuriuos iš tėvų žemės at
plėšė antrojo pasaulinio karo
audra. Grįžta, pagaliau, ir 
tie, kurie savo laiku talkinin
kavo hitlerininkams. Ir mes 
juos kviečiame vadovaudamie
si žmoniškumu. Puikiai žino
ma, kad dalis šių žmonių, tar
navusių hitlerininkams, pada
rė klaidas dėl savo silpnadva- 
siškumo, okupantų suvedžioti. 
Bet širdies gilumoje jie yra 
dori žmonės, kuriems brangi 
Tėvynė, savoji tauta ir kurie, 
grįžę Tėvynėn, savo darbu 
liaudies gerovei turi galimy
bes išpirkti kaltę ir būti ly
giateisiais naują gyvenimą ku
riančiais tautos nariais, kaip 
tai padarė jau grįžusieji.

. “štai kodėl, mielas tautieti, 
mes ir kviečiame juos grįžti į 
gimtąjį kraštą, pas savo arti
muosius.

APIE KIEK SVETUR 
GYVENA LIETUVIŲ?

“Tėvynės balso” skaito
me :

Kanadoje leidžiamas kleri
kalų savaitraštis “Tėvynės ži
buriai” š. m. 36 nr. Į dėjo 
straipsnį “Lietuviai atskiruose’ 
kraštuose.” J a m e pateikti 
duomenys, kiek gyvena užsie
nyje lietuvių. Tai, aišku, nėra 
visai tikslūs skaičiai, bot ir jie 
leidžia susidaryti šiokį tokį 
vaizdą, kiek šiuo metu lietu-
vių gyvena svetur.

Straipsnyje nurodoma, kad 
Argentinoje lietuvių yra 36,- 
000. Vyrų 46 procenai, mote
rų 33į proc., jaunimo 21 proc. 
Veikia trys šešiadienines mo-
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Viena kepta ir perkepta, 
sūdyta ir persūdyta ponia, 
pavarde V. Lozoraitienė, 
rašo Vienybėje, kad jai ne
patinka Kapsukas! Kapsu
kas jai net “biaurus”. Tai

Wortis, sulaukusi 63 metu
Z C

amžiaus.
Ji gimė carinėje Rusijo

je 1895 metais. Į Ameriką 
atvyko 1910 metais ir čia 
tuojau įstojo į Amerikos

J. J. Kaškiaučius, M. D.
ŽAISMAI IR SPORTAS

Lester B. Pearson’as, prieš 
trejetą metų, buvo Kanados 
tarptautinių (išorinių) reikalų 
ministras. 1955 m. su savo

kas, kad Lietuva pavadino 
Marijampolės miestą Kap
suku, — ji to nepripažįsta. 
Ji tuo vardu miesto neva
dins !

Ot, jei Marijampolę Lie
tuva būtų pavadinusi Sme
tona, tai bobai patiktų! 
Smetona Lozoraitienei mie
las ii’ brangus vardas.

Na, ir kas gi Lozoraitie
nės. paiso! Kam čia svarbu, 
kas jai patinka, kas nepa
tinka!

Lozoraitienė, rodosi, yra 
ponia Lozoraičio, gi Lozo-
raitis sakosi turįs Smetonos 
“Kybartų aktus” kišenėje. 
Kas tie aktai?

Smetona, bėgdamas 
Lietuvos pas Hitlerį, 
bartuose parašęs, kad

Socialistų partiją, o kai ši 
partija skilo, kai įsikūrė 
JAV Komunistų partija, 
Rose Wortis įstojo į* ją.

Velionė buvo uoli darbuo
toja adatos darbininkų pra
monėje. Atkakliai ji kovojo 
prieš samdytojus ir prieš 
unijų biurokratus. Kiekvie
noje rūbsiuvių kovoje už 
geresnį duonos kąsnį' Rose
Wortis buvo pormosiose ei
lėse.

Rūbsiuviai ilgai atsimins 
šią taurią, pilną energijos ir 
pasišventimo kovotoją už 
darbininkų klasės reikalus.

Vilnyje skaitome, kad Či
kagos Laisvės Kanklių Cho-

žmona atsilankė Tarybų Sąjun
goje. Jis—.pirmutinis iš visų 

'Vakarinių šalių. Ir* puikiai jis 
atsiliepė apie Tarybų Sąjun
gą, apie jos žmones, sukėlė vi
sur gyvą susidomėjimą. Jie 
stebėjosi, kad taip sveiki ir 
stiprūs atrodo tenai žmonės. 
Ir suaugusieji ir vaikai. Rau
donarmiečiai kareiviai kokie 
žvalūs, sveiki, gražūs jaunuo
liai. Gyrė labai sportus ir

.yrą šiuo metu moko Juozas 
lsi Kenstavičius, žymus muzi- 

Ky-1 kas. 
Lo-;

zoraitis turįs būti jo įpedi- j 
nis, jis turįs engti Lietuvą

Jų vaikai retai kalba lietuviš
kai.

Danija. Lietuvių 37. j
Italija. Lietuvių 182. Vyrų i 

133, moterų 49, jaunimo—50.
Jungtines Amerikos Valsti

jos. Pagal oficialius JAV 
duomenis 1950 m. lietuvių bū
tų 397,590. Lietuvoj gimusių 
147, ^67, JAV. — 249,825. 
Straipsnyje pažymima, kad1 
“labai stinga tinkamų litua
nistinių vadovėlių.” Mišrias 
šeimas kuria apie 90 proc. se
nosios ateivi jos lietuvių.
. Kanada. Lietuvių 20,000. 
Jų pusė seniau atvykusių. Po 
6,000 lietuvių yra Toronte ir 
Montrealyje, Hamiltone 1,- 
200. Winnipego 500. Kitur 
mažiau.

Kolumbija. Lietuvių 217.
Prancūzija. Lietuvių 1,200. 

Mokyklų nėra. Aukštąjį moks
lą eina 7.

Švedija. . Lietuvių apie 150.
Šveicarija. Lietuvių 50.
Urugvajus. Lietuvių 6,000. 

! Antrojo pasaulinio karo metu 
pasitraukusių gyvena tik ke
liolika lietuvių, kiti atvyko 
1927—30 metais.

Venezuela. Lietuvių 1,200.
Vakarų Vokietijoje yra 5,- 

750 lietuvių. Apie 50 proc. 
kuriamų šeimų yra mišrios.

Naujoji Zelandija. Lietuvių 
240.

BAŽNYČIA
PRIEŠ MOKYKLĄ

Chicagos dienraštis “Vil
nis,” kalbėdamas apie tą 
baisųjį parapijinėje mokyk
loje gaisrą, pastebi: “Mo
kykla ir bažnyčia seniai 
statytos, bet bažnyčia jau 
nauja pastatyta, šalia se
nos. O daug svarbiau buvo 
naują mokyklą pastatyti su 
naujais įrengimais ir ap
saugojimais.”

Matote, kiek kunigams ir 
davatkoms apeina vaikų 
reikalai. Jie pasiskubino 
sau pasistatyti naują ir 
Šaunią bažnyčią, o mokyklą 
paliko vaikų kepimui pečiu
mi!

TARYBŲ SĄJUNGOS 
PROTESTAS AMERIKAI
Maskva. — Tarybų Są

junga įteikė Jungtinėms 
Valstijoms protestą. Kalti
na, kad Amerikos kariniai 
lėktuvai skraidė virš TSRS 
teritorijos Latvijoje ir To-
limuosiuose Rytuose. Noto
je sako, kad virš Latvijos 
amerikinis lėktuvas šaudė 
į tarybinį lėktuvą.

taip, kaip Smetona enge. O 
Lozoraitienė, aišku, turėtų
būti fašistinė prezidentie-i 
ne!

Bet kadangi lietuvių tau-1 
ta, pasakiusi “ajukš” Sme-Į 
tonai, savo šalį paskelbė ta
rybine socialistine respubli
ka, tai Lozoraitienė ir siun
ta, tiesiog iš proto eina.

J. Kenstavičius buvo tą 
chorą vadovavęs, bet sąly- 

Igos privertė jį pasitraukti, 
į Ilgoką laiką chorą mokė ki
tatautis muzikas. Jam pasi
traukus, J. Kenstavičius vėl 
grįžo ir, anot laikraščio ko
respondento, “labai energin
gai dirba, kad prirengtų 
chorą pavasario parengi
mams.”

Mokytojui ir choristams 
tenka palinkėti sėkmės!

Ji kritikuoja tuos savo 
kolegas, dar ir už tai, kam 
jie Lietuvos žemės ūkio ar
teles vadina “kolūkiais.” 
Girdi, juos reikią vadinti 
“cholkozais” — rusiškai!

Pasirodo, jog tos ponios 
kvailumas, pralenkia jos vi
sas pretenzijas. ■

Na, o Julius Smetonukas 
taipgi nori pasirodyti la
bai mokytu. Jis parašė .sa
vaitrašty “Time” (gr. 22 
d.), kad “galvijai JAV ge
riau užlaikomi negu Raudo
nojoje Kinijoje žmonės...”

O mes pasakysime: Kini
jos piemuo turi daugiau 
proto, kaip Julius Smetona.

Praėjusią savaitę Niujor
ke mirė ilgametė darbinin
kų judėjimo veikėja Rose

Sekamą gerą pastabą L. 
Jonikas padarė Vilnyje:

“Štai kitas kapitalistinės 
sistemos supuvimo pavyz
dys:

“Bogota mieste, Kolombi- 
joje, kilo gaisras krautuvė
je, kada krautuvė buvo sau
sakimšai užsikimšusi kalė
dinių dovanų pirkėjais.

“Savininkas pirmiausiai

Pyrsonas ir kiti kęleiviai pas
kui juos. tTarybų žmonės ža
visi sportais, žaismais.

žaismus ir sportus globoja 
ir šefuoja Tarybų autoritetai 
ir gydytojai. Ne dėl kokių 
varžybų, bet tiesiog dėl sma
gumo, dėl sveikatos, gj^venimo 
džiaugsmo. ,

Keleiviai ir svečiai Tarybų 
Sąjungoje negalėjo tverti, ne- 
išsitarė neigiamai apie Ame
rikos sveikatos dalykus. Ame
rikiečiai eina silpnyn. Ne- 
vaikštinėja, bet vis važiuoti. 
Mūkso, drybso prie televizorių, 
'smarkiai nusilaka, prisikelia 
netikusio maisto. Net jaunuo
liai ir vaikščiot nemoka ir 
nenori. Jokios gracijos, 
grakštumo, galantiškumo. Ne
mėgsta mankštos, gimnasti
kos.

Tuo tarpu Tarybų Sąjungoj 
žmonės iš mažens pratinami la
vintis fiziškai, kad būtų svei-
k i, kad jausti/si tikę darbui ir 
džiaugsmui, kad nesirgtų. ,

Fizinis f sugabunias — kiek
vienam svarbi sąlyga. Tarybų 
žmonės mėgsta sportą iki gi
lios .senatvės. Tatai padeda 
išlaikyti brandžią sveikatą ir 
ilgą gyvenimą, Gydytojai te
nai nekaltina gimnastikos bei 
s p o i’ t o širdies apsupimais.
Daugybe ten gyvena viršum
100 metų ir esti darbingi ir

v . . i . , , . . , ; gaivalingi iki gilios senatvės,
uzi akino duns, kad besigel- Kaip ir oda, taip, ir raume-*v
bedami nuo gaisro žmonės, 
bėgdami laukan, neišneštų 
ko nors — nepavogtų ske
petaitės ar poros batukų!

“Rašant šiuos žodžius, ra
dijas skelbia, kad iš pelenų 
jau išimta 100 lavonų. Griu
vėsiuose ieškoma daugiau. 
Savininkas gal patenkintas, 
kad niekas nepavogė nei 
siūlų špulelės, nei vienos 
adatos!”

Iš įdomaus rašytojo Antano 
Venclovos laiško

Šiomis dienomis R. Miza- 
ra gavo iš Lietuvos rašyto
jo Antano Venclovos įdomų 
laišką (rašytą gr. 5 d.), 
kuriame jis, be kitko, sako:

...Norėjau jums parašyti, 
kaip praėjo mūsų rašytojų 
suvažiavimas, bet iš gruo
džio mėnesio jis nusikėlė į 
ateinančių metų sausio mė
nesį. Mat, gruodis labai už
imtas įvairiais svarbiais 
įvykiais.

Pirmosiomis jo dienomis 
Vilniuje įvyko respublikos 
dailininkų suvažiav imas, 
'kuris truko tris dienas.

Mirė senosios kartos rašy
toja C. Čiurlionienė - Ky
mantaitė, sulaukusi 73 me-
tus. (Mirė širdies liga, ku
ria ji jau seniai sirgo.) 
Man teko būti laidotuvių 
komisijos pirmininku, taigi 
rūpesčio irgi buvo gerokai. 
Čiurlionienė dar buvo jud
ri moteris, išleido savo raš
tų tritomį ir rašė naują 
apysaką. Gana aktyvi bu
vo ligi paskutinio rašytojų

Aukščiausiosios Tarybos
sesija Maskvoje mokyklų 
reformos klausimais ir kt. 
Joje irgi reikės dalyvauti. 
Gal bus laisviau sausio 
mėnesį...

Šiomis dienomis mane su
jaudino labai nuo š i r d u s 
man nepažįstamos lietuvai
tės, matyt, senos emigran
tės laiškas... Ji rašė, labai’ 
susižavėjusi mano eilėraš
čiu “Mano tėviškė”...

Dar šiais metais laukia
me išeinant iš spaudos vi
sos eilės vertingų knygų— 
Lietuvos istorijos viename

Point Mugu, Calif. — Ka
rinis laivynas povandenyje 
įrengė prietaisus ir šaudo 
“Regtllus” raketomis, šias 
raketas nori pritaikinti 
šaudymui iŠ; submarinų.
, , toX'f .j . - f, .• | f y \ v. iLo.LsjfAu

gyvenime.
Toliau, gruodžio’mėn. bus 

Pirmosios proletarinės re
voliucijos 40 metų iškil
mingas minėjimas, V. Ku
dirkos minėjimas, be to,

tome (turbūt gavote anks
čiau išėjusį tritomio I to
mą), Literatūros istorijos 
II tomo (ligi 1917 metų), 
Būgos Raštų I tomo (bus 
du tomai) ir kt. Ką tik iš
ėjo įdomi knyga — L. Re
zos Dainų I tomas (irgi bus 
du tomai) ir “Literatūros 
ir kalbos III tomas.

Paskutiniu laiku pasiro
dė mūsų senųjų revoliucio
nierių atšiminimų knygos-
Klorio, Bilevičiaus ir kt. Aš 
net pagalvojau, ar nevertė
tų Jums (jeigu tik laikas 
leistų) parašyti savo atsi
minimų knygos?..

Ką Jums .parašyti dau-

nys tampriai susiję su sma^ 
genimis. Kaip oda, taip ir 
raumenys turi būti sveikai są
lygoti, gerai užgrūdinti, išla
vinti, gerame tone, tikę bet ko
kiam darbui. Tada ir visi kū
no organai bus gaivūs ir svei
ki.

Kieno raumenys išlepę, nu
silpę, nukenčia ir visas orga
nizmas ir protiniai sugabumai. 
Fizinis sugabumai ir sveikata 
tampriai susiję tarpsavy.

SUJUDO PRANCŪZAI 
STUDENTAI

Paryžius. — Tūkstančiai 
studentų demonstravo Pa
ryžiaus gatvėmis, reikalau
dami iš valdžios daugiau 
pinigų mokslo reikalams. 
Dalyvavo univ e r s i t e t ų, 
kitų aukštųjų mokyklų stu
dentai ir profesoriai. Pasta
rieji sako, kad jie gauna 
per mažas algas.

Philadelphia, Pa. — Leo
poldas Stokowskis, kuris 
jau yra 76 metų, pasižadėjo 
vadovauti Philadelphi jos 
orkestrui, kuris duos eilę 
koncertų kituose miestuose. 
Stokowskis per ilgus metus 
vadovavo Šiam orkestrui, 
bet dabar jau yra pasitrau
kęs.

giau? Šiomis dienomis pas 
J. Šimkų buvome susirinkę 
pasitarti del naujo P. Cvir
kos raštų leidimo (iš 8 to
mų). Taigi, kaip matote, 
Šimkaus sveikata žymiai 
pagerėjo... 1950 m. kovo 12 
d. sukaks 50 metų nuo 
Cvirkos gimimo. Ta proga 
bus Vilniuje atidengtas di
delis paminklas jam, 
Maskvoj išleidžiamas ati- 
tinkamas pašto ženklas ir 
trijų tomų Cvirkos raitų 
rinkinys rusų kalba.,.

... Z da?



Per kančias gimė 
1-mas geležinkelis

Geležinkelius išrado ang
las George Stephensonas, 
kuris gyveno 1781 - 1848 
metais. Labai silpnutis bu
vo jo pirmasis garvežys ir 
keisti vagonėliai. 1814 me
tais jo “plieno’ ’ arklys vil
ko 16 vagonėlių su 90 
tonų anglies tarp Darling- 
tono ir Stocktono Anglijoje. 
Kelias buvo visai trumpu
tis.

Tik 1825 metais Stephen
sonas nutiesė 12 mylių pir
mąjį' geležinkelį.

Piktai sutiko “žinovai” 
naują išradimą. Vieni tvir
tino, kad “plieninis arklys” 
spiaudydamas ugnimi “už
degs namus,” kiti sakė, kad 
jis “baugina arklius.” Hol- 
landijoje karališka valdžia 
tuojau išleido įstatymą, 
draudžiantį tęsti geležinke
lius. Vokietijoje gydytojai 
take kad jeigu traukiniai 
neišnyks nuo bėgių, tai j u 
važiuotojai tikrai išeis iš 
proto.

Daug buvo visokių prime
timų. Rusijoje vokietis in
žinierius Fridrichas Fiksas 
siūlė vietoje garvežio, kin
kyti žmones.
* Per kančias ir vargus ge
ležinkeliai iškariavo sau 
teises. Ir Amerikoje jie su
sidūrė su priešais, kada bu
vo vedami į Vakarus. Mat, 
jie atiminėjo biznį nuo įvai
rių pašto ir tavorų arkliais 
pristatymo kompanijų.

Bet ir dabar, kada Jung
tinėse Valstijose jau gele
žinkeliai eina prie mirties, 

tai dar daug yra pasaulyje 
šalių, kur jų stoka, ir jie 
labai reikalingi.

Brazilija savo plotais yra 
didesnė už Jungtines Vals
tijas, o geležinkelių teturi 
tik biskį daugiau kaip 20,- 
000 mylių ilgio. Gi yra dar 
šalių, kuriose nėra nė vie- 
nos pėdos geležinkelio.
—

Kodėl klevo sėklos 
turi “sparnelius”

Visi esame matę klevo! 
sėklų. Prie kotelio yra du j 
išsipūtimai. Prakrapščius 
jų odą, rasime žirnio dydžio 
sėklą. Bet mažai kas pa
galvojame, kodėl prie sėklų 
yra plonyčiai, apie colio ir 
pusės ilgio, “sparneliai,” 
tikrai panašūs į lėktuvų 
sparnus.

Čia jau gamtos dovana. 
Jeigu nebūtų tų “sparne
lių,” tai klevo sėklos, nu
kritę ant vietos, susinai
kintų, arba iš jų išdygtų 
nauji, kurie “tėvo” ir “mo
tinos” būtų nustelbti ir ne
galėtų augti.

Klevo sėklos turi sparne
lius tam, kad vėjas jas nu
neštų ar nuristų toliau nuo 
“tėvo” ar “motinos.”

Panašiai gamta apdova
nojus ir daugelį kitų sėklų. 
Yra net tokių, kurių ankštį 
atsiskleidus pasiberia sėk
los, kiekviena išskleidžia 
parašiutuką ir, vėjo pagau
ta, nuskrenda tolyn.

Alex, Francūzija. — Pon- 
tilo anglies kasyklose įvyko 
sprogimas ir užmušė 9 mai- 
nierius.

Jūry švytėjimas
Vandenynų ir jūrų švytė

jimą sukelia maži spindu
liuojantys organizmai.

Tačiau ir šiandien dar nė
ra galutinai išaiškinta bio
loginė šių organizmų švytė
jimo reikšmė: neaišku, ko
kią reikšmę turi švytėjimas 
jų pačių gyvenime. Aprašy
ta 16 rūšių švytinčių bakte
rijų. Tačiau švyti ne tik 
bakterijos, bet ir kai kurie 
gyvūnėliai, kaip radioliari- 
jos, moliuskai, keletas žuvų 
rūšių.

Jūros, paviršius švyti di
deliu plotu. Šie plotai daž
niausiai būna juostų ar dė
mių pavidalo. Švytėjimas 
trunka nuo keleto sekundžių 
iki keleto valandų. Mano
ma, kad organizmų švytėji
mą sukelia kai kurie me
chaniniai dirgikliai, kaip 
stiprus jūros bangavimas, 
žuvų ar laivų praplauki- 
mas. Taip pat pastebėta, 
kad pasemtas. į stiklinę toks 
vanduo, jį sujudinus, pra
deda švytėti. Yra aprašyta 
daugelis atvejų, kai, švytint 
jūrai, laivų kajutėse buvo 
galima skaityti smulkiausią 
šriftą.

Audringos Jūros švyti tan
kiau negu ramios, nors pa
starosios ir turėtų daug 
švytinčių organizmų. Labai 
stiprių švytėjimų sritys ati
tinka staigių ir dažnų tem
peratūros svyravimų sritis 
bei šaltųjų ir šiltųjų srovių 
susidūrimd vietas.

Daugiausia jūros švytėji
mų stebima Atlanto, Indijos 
ir Ramiajame vandenyne. 
Atlanto ^vandenyne .švytėji
mai sutampa su planktono 
turtingiausiais ra j o n a i s. 
Stiprus švytėjimas stebimas 
ties LaPlatos žiotimis, Pie
tinės Amerikos pakrantėje, 
kur susitinka šaltoji Folk- 

lendo srovė su šilta Brazili
jos srove, taip pat Golfo 
srovės susidūrimo rajone, su 
šalta Labradoro srove. Stip
rūs švytėjimai būna pietinė
je Raudonosios jūros dalyje 
ir Indijos vandenyno šiau
rėje.

Tarybų Sąjungos jūrose 
intensyvus švytėjimas ste
bimas Ochotsko ir Juodo
joje jūrose. ?

Žemės drebėjimų sukel
ti milžiniški vandens masių 
svyravimai — bangos, vadi
namosios cumani, taip pat 
sužadina švytėjimą. 1933 m. 
užregistruotas vandenyno 
švytėjimas Japonijos pa
krantėse, kuris buvo mato
mas net už 20 kilometrų.

Nuo senų laikų įsigalėjusi 
nuomonė, kad švytintieji 
gyvūnai gyvena tik pietinė
se jūrose ir vandenynuose, 
tačiau pasitaiko ir tokių 
faktų, kad, pučiant stip
riems vakarų vėjams, nuo 
Danijos pakrančių ateinan
čios jūrinės srovės atneša 
šių nuostabių gyvūnėlių ir į 
Lietuvos pakrantes. Tai tik
ra retenybė ir, gal būt, la
bai mažai kam žinoma. Apie 
Baltijos jūros švytėjimą tu
rimi jau seni duomenys, ku
riuose nurodoma, kad švy
tėjimas. čia dažniausias lie
pos ir rugpiūčio mėnesiais 
centrinėje ir vakarin ėję 
Baltijos dalyje.

Vandenynų ir jūrų švytė
jimas turi reikšmės aviaci
jai ir ypač karo laivybai, nes 
šviečiantis vandenyno pa
viršius demaskuoja povan
deninius bei užtemdytus lai
vus.

Vėlesniais laikais, paste
bėjus, kad žuvų pulkai kau
piasi tuose rajanuose, kur 
koncentruojasi švytintieji 
gyvūnėliai, imta taikyti ap
švietimo metodą žvejybai.

Apie žymius žmones
Rašo D. M. šolomskas

Petras Čaikovskis
Dažnai radijo ir televizi

jos bangomis girdime pa
skubusio rusų kompozito
riaus Petro Čaikovskio ža- 
vėjančią muziką. Retkar- 
tėmis televizijoje matome 
jo baletų šokius ir ištrau
kas iš operų.

Petras Iličius Čaikovskis 
— muzikos milžinas. Ne
daug jam lygių buvo. Jis 
gimė 1840 ir mirė 1893 m. 
Gimė buvusioje šiaurių 
Viatkos gubernijoje (dabar 
vadinamoje Kirovo srity
je). Jo tėvas buvo inži
nierius.

1850 metais Petras įstojo 
į teisių mokyklą. Ją baigęs 
pradėjo dirbti Teisingumo 
ministerijoje, bet tas dar
bas jo netraukė. Būdamas 
23 metų amžiaus jis įstojo 
į Peterburgo konservatori
ją ir tuojau pradėjo muzi
koje “augti.” Dar konser
vatorijoje būdamas jis susi
pažino su tų laikų žymiais 
rusų kompozitoriais.

Užbaigęs konservą tori- 
joje muzikos mokslą jis bu
vo pakviestas dėstyti naujai 
įsteigtoje Maskvos konser
vatorijoje. Ir štai 1868 me
tais pasirodė pirmoji Čai
kovskio simfonija “Žiemos 
svajonės,” o vėliau ir ope
ra “Vojevoda.” Sukūrė jis 
dar eilę muzikalių veikalų.

Bet pašlijo jo sveikata.

Jūrų ir vandenyno švytė
jimas taip pat turi ir moks
linę reikšmę tiriant atskirų 
vandens masių judėjimą ir 
sroves pasauliniame vande
nyne.

O. šleinytė 

Teko pergyventi n e smagu
mų, susijusių su jo nevyku
siomis sutuoktuvėmis, ir jis 
išvyko į užsienį. Užsieny
je būdamas Petras susipaži
no plačiau su kitų tautų 
kompozitoriais. Iš užsienio 
sugrįžęs nuo 1892 metų jis 
gyveno nedideliame Klino 
miestelyje, kur ir sukūrė 
savo genialiausius kūri
nius, jų tarpe šeštąją sim
foniją ir kitus. Čia 1893 
metais jis ir mirė.

Apibūdinti Č a i k o vskio 
simfonijas, operas, baletus 
tegali tik žymūs muzikos 
meistrai. Aišku, kad tai 
negalima padaryti šių žo
džių rašytojui.

Tiek suprantu, kad Čai
kovskis savo muzikai pasi
rinko paties gyvenimo žy
mius įvykius, glaudžiai su
sijusius su liaudies masė
mis. Taip jis viename sa
vo laišku ir rašė:

“Tik opera suartina jus 
su žmonėmis, riša jūsų mu
ziką ne tik su mažais mėgė
jų būreli ais, bet, palan
kioms sąlygoms esant,—su 
visa tauta . . . Opera turi 
tą savybę, kad duoda gali
mumą kalbėti muzikine kal
ba su masėmis.”

Čaikovskis savo muzikos 
kūriniams ėmė pamatan 
Puškino veikalus “Kapito
no dukrą,” “Oneginą” ir 
kitus. Jo didžios operos, jo 
baletai, simfonijos pasiliks 
amžinai. Jau dabar mato
me gyvenime, kad jo credo, 
jo troškimas pildosi. Čai
kovskis rašė:

“Visomis savo sielos jė
gomis aš trokštu, kad mano 
muzika pasklistų, kad dau
gėtų skaičius žmonių, my

linčių ją, surandančių joje 
paguodą ir paramą.”

Ir šis jo troškimas pildo
si. Šiandien, nepaisant kiek 
yra mūsų šalyje propagan
dos prieš rusų tautą, prieš 
Čaikovskio gimtinę, bet jo 
muzika yra galingesnė už 
tuos, kurie sėja žmonių tar
pe nesutikimo sėkla.

JO 1812
Paimkime Čaikovskio mu- 

zikalinį kūrinį “1812.” Jis 
jį sukūrė pasiremiant Na
poleono užpuolimu ant R u-: 
sijos.

Bet Čaikovskio . “1812” 
jau ima pradžią prieš kele
rius metus, galima sakyti, 
su pasmaugimu Francūzų 
revoliucijos ir įsigalėjimu 
Napoleono užkariavimų po
litikos.

“Štai aidi ‘Marselietės’ 
aidai, sukurti laike Francū
zų revoliucijos: ‘Atsisako
me nuo senojo svieto,’ bet 
tikrumoje Napoleono klika 
jau atsisakius nuo Francū
zų liaudies revoliu c i j o s , 
nuo žmogaus teisių — 
eina pavergti kitas tautas. 
Ir vėl girdime tvirtus bub- 
nų trenksmus, dundėjimus, 
tai užrekordavimai Rusijos 
karinių jėgų mūšių su Na
poleono jėgomis 1805 me
tais prie Austerlitzo, 
1806-7 metais prie Pultuš- 
ko, Preissiesch E y 1 a u ir 
Friedlando,

Ir štai 1812 metai. Sklin
da “Marselietės” aidai. 
Reiškia, Napoleono jėgos, 
pasistatę tiltus per Nemu
ną, eina į rytų pusę — ver
žiasi be karo paskelbimo į 
Rusiją. Napoleonas, vieton 
laikytis naujo himno obal- 
sių “Atsisakome nuo senojo 
svieto,” jau užtikrino Ru
sijos dvarponius, kad jis 
paliks baudžiavą, ir kvietė 
juos sau į talką.

Vėl ir vėl sutrata bub-
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PIRMYKŠČIO ŽMOGAUS VYSTYMASIS
(Pabaiga)

Aukštesnio tipo žmones
Neandertaliečiai jau žymiai! 

aukštesnio tipo žmonės negu i 
minėtieji ankstyvojo paleolito j 
atstovai. Fiziškai neanderta-Į 
liečiai beveik visai panašūs į | 
dabartinį žmogų, nors dar nė
ra visai praradę beždžionės 
bruožų. štai jie: neanderta
liečio kakta atlaši, kaukolė, pa
lyginti, žema, ryškūs kauliniai 
antakiai, smakro arba visai nė
ra, arba jis labai menkai išsi
vystęs. Tiesa, smegenys buvo 
daug daugiau išsivysčiusios ne
gu sinantropo. Smegenų pus
rutuliai aiškiai asimetriški; tai 
dėl to, kad neandertalietis bu
vo dešiniarankis. Vidinio kau
kolių paviršiaus atspaudai po
lio, kad neandertaliečiai turėjo 
daugelį gana išsivysčiusių sme
genų dalių, susijusių su aukš
tesnės psichinė/ veiklos cent
rais. šie ir kiti duomenys ro
do, kad neandertalietis yra| vi
sai artimas dabartiniam žmo- 
gui. Tiesa, neandertaliečio 
smegenų struktūra dar labai 
primityvi. ,

Neandertaliečiai praturtino 
ligi jų vartotų įrankių kiekį: 
šalia rankinių akmeninių pleiš
tų, gremžtukų ar šiaip kuriam 
reikalui pritaikytų akmens 
skeveldrų, vartotų sinantropų, 
neandertaliečiai vartojo už- 
smailintus akmeninius antga
lius, tame tarpe, spėjama, 
ankstyvojo paleolito pabaigoje 
net ietis su titnaginiais antga
liais.

Dabar jau pradedamas ap
dirbti ir kaulas. Neanderta- 

' liečiu įrankiai jau žymiai ge
riau pagaminti, negu sinantro
pų, nors dar tdbėra labai gru
būs. Neandertaliečiai ugnį var
tojo jau sistemingai, galimas 
Suktas, jau patys išmoko ją 
įdegti. Tai be galo didelis, 
tiesiog perversmiškas dalykas. 
Tai pirma didelė žmogaus per
galė prieš gamtos jėgas; nuo

tada žmogus vis daugiau ir 
daugiau verčia tą jėgą — ugnį

tarp artimų giminių — tėvų ir 
vaikų, brolių ir seserų — ne

—jam tarnauti. palankiai veikė žmogaus fizinį
Neandertaliečiai d a u g i a u 

medžiojo negu rankiojo, be to, 
medžiojo kolektyviai ir dažnai 
gana stambius gyvulius.

Neandertaliečio protas taip 
pat darė didelę pažangą. Jis 
tobulėjo kovoje su aplinka ir 
vystėsi kartu su gamyba. To
liau vystėsi žmogaus kalba, at
sirado žodžiai, sakiniai, atitin
kamai daugėjo sąvokų, žino
ma, tai buvo tik patys pirmieji 
šviesesnės sąmonės pragiedru
liai. žmogaus sąmonėje dar 
tebebuvo pilna labai miglotų 
aplinkinio pasaulio ir savo pa
ties vaizdinių.

Šitaip beveik per 800,000 
metų trukusį laikotarpį galuti
nai susiformavo visos prielai
dos dabartiniam žmogaus tipui 
atsirasti. žmogaus fizinis ti
pas formavosi daugelio labai 
svarbių veiksnių veikiamas: 
neskaitant darbo, kuris čia bu
vo svarbiausias veiksnys, mąs
tymo bei kalbos (tai vis žmo
giški savumai), didelį vaidme
nį tebevaidino ir grynai biolo
giniai veiksniai, būtent, prisi
taikymas prie aplinkos ir bio
loginė atranka, šie pastarieji 
veiksniai dar tebevaidino dide
lį vaidmenį todėl, kad tuolai
kinį žmonių gamybos technika, 
gamybinių jėgų išsivystymo 
lygis buvo dar be galo žemas, 
žmonės gyveno izoliuotomis 
grupėmis, labai primityvios 
kaimeninės visuomenės sąlygo-

vystymąsi; iš to kylą vaidai 
kliudė ūkinei veiklai normaliai 
vystytis. Pamažu jie dėl mums 

Į dar ne visai žinomų priežasčių 
išnyko. .

Atsirado grupinė .santuoka, 
aplenkusi artimus gimines — 
iš pradžių tėyus-vaikus, vėliau 
ir brolius-seseris. Visai tai pa
ruošė prielaidas gimininei san
tvarkai (motininei giminei) 
užsimegzti ir liautis kaimenė
mis gyvenus.^ Tai buvo prie
laidos socialiniams saitams su
stiprėti ir tikrai žmonių vi
suomenei susiformuoti.

Mąstantis žmogus
Po, palyginti, vis dar laabi 

primityvaus neandertali e č i o , 
neskaitant nežymių, ligi šiol 
dar mažai aptiktų tarpinių 
grandžių, gana staigiai ir nuo
stabiai turtingais savumais iš
kyla naujo arba dabartinio ti
po žmogus, gyvenęs prieš 40-14 
tūkstančių metų. Dabartinio 
tipo žmogumi jis vadinamas 
todėl, kad jo fizinė struktūra, 
tame tarpe ir smęgenų struktū
ra, sprendžiant iš jo kaukolės 
tūrio, taip pat iš kaukolės vi
dinio paviršiaus atspaudų, be
veik niekuo nesiskiria nuo 
mūsų laikų žmogaus kūno 
struktūros.

Dėl to, norint šį žmogų at
skirti nuo seniausiojo besifor
muojančio žmogaus — pale- 

mis. Jų gyvenimas daugeliu 
atžvilgių buvo dar gyvuliškas; 
žmonių dėmesys, jų interesai 
buvo nukreipti tik į savo eg
zistencijos išlaikymą.

Bendras darbas, bendra, daž
niausiai kovinė veikla, gyveni
mas bendrose patalpose (ur
vuose) švelnino iš protėvių 
paveldėtus gyvuliškus santy
kius. Kaimenėje santuokiniai, 
t. y. lytiniai santykiai nebuvo 
reguliuojami, š i e santykiai

on tropo — senojo žmogaus, jis 
buvo pavadintas neoantropo— 
naujojo žmogaus, arba Homo 
sapiens (mąstančio žmogaus) 
vardu. Jo veido bruožai grakš
tesni, nebėra katilinių antakių, 
kakta aukšta, aiškus smakras, 
griaučiai plonesni, lengvesni už 
neandertaliečio, kūno liemens 
padėtis visai stati, labai išsi
vysčiusios rankos ir, o taj svar
biausia, labai išsivysčiusios, žy
miai tobulesnės struktūros 

smegenys, ypač kaktos bei vir
šugalvio, nors jų tūris buvo 
toks pat ar tik kiek didesnis už 
neandertaliečio smegenų tūrį. 
Per visą laiką nuo Homo sa
piens atsiradimo iki pat mūsų 
laikų nepastebėta į akis krin
tančių esminių pakitimų fizi
nėje naujojo žmogaus struktū
roje. Homo sapiens per kelias
dešimt tūkstančių metų įgijo 
naujų refleksų, naujų darbo 
įgūdžiu, išvystė mąstymą, ma
terialinę ir dvasinę kultūrą. 
>bet fizinė žmogaus sandara iš 
esmės nepasikeitė.

Su naujojo žmogaus atsira
dimu pasibaigė 800,000 metų 
užtrukęs žmogaus formavimosi 
procesas. Naujas žmogus ko
kybiškai labai skyrėsi nuo ne
andertaliečio, dar daugiau nuo 
ankstyvųjų pakopų atstovų. 

Vėlyva'jame paleolite labai 
pasikeitė ne tiktai žmonių fi
zinis tipas, bet ir jų gamybos 
technika, ūkinių bei visuome
ninių santykių forma, ideolo
gija, aplamai gyvenimo būdas.

Pakilo nauja technika, da
vusi pagrindą tolesniam gamy
binių jėgų vystymuisi. Įran
kiai įgijo daugiau ar mažiau 
pastovias formas. Įrankiai 
tiek pagal formą, tiek pagal 
paskirtį tapo daug įvairesni, 
labiau specializuoti, pvz., skir
ti smogti, durti, piauti, gremž
ti, mesti ir k t. Vėlyvojo pale
olito žmonės mokėjo pasiga
minti ir sudėtinių įrankių bei 
ginklų, pvz., iečių su antga
liais. žymiai- plačiau panau
dojamos įrankiams bei gink
lams gaminti medžiagos: ne- 
besitenkinama medžiu, akmeni- 
mi, dažniau apdirbamas ir 
kaulas bei ragas.

Pradedami siūti drabužiai iš 
kailių; pastoviai imama naudo
tis būstu, be to, pačių žmonių 
įrengtu, ne gamtos duotu—tai 
žeminės ar pusiaužeminės, iš
mokstama pasigaminti ugnies, 
atsiranda židinys, keičiasi me
džioklės ir kitų darbų būdas, 
žmonės ima medžioti ir pačius 
didžiuosius gyvulius (elnius, 
mamutus), dargi susispietusius

į kaimenes. Tokiais atvejais 
reikėdavo medžioti organizuo
tai, gerai žinoti gyvulių polin
kius.

Palyginti, aukštai pakilus ga
mybinėms jėgoms, pačių žmo
nių pagausėjo, pailgėjo, jų am
žius, išsiplėtė jų gyvenamoji 
teritorija, jie pasislinko Į šiau
rę.

Mūsų laikų žmogus
žmonija turėjo, labai daug 

ką nugalėti ligi pasiekė dar 
aukštesnį materialinės bei dva
sinės kultūros 'lygį ir sukūrė 
klasinę visuomenę bei valsty
binę santvarką. Bet dabar 
ujimo į priekį tempas vis spar-t 
tėjo ir spartėjo. Naujiems 
laimėjimams pasiekti, jiems 
įtvirtinti nebereikėjo dešimčių 
ar net šimtų tūkstančių me
tų — pakakdavo tūkstantme
čių, Be to, ir visas žmogaus 
darbas, jo veikla, kūryba, ap
lamai, gyvenimas, darėsi nepa
lyginti platesni, turiningesni, 
įvairesni, kad vėliau, civili
zuotos kultūros epochoje, ypač 
mūsų laikais, visa tai taptų 
tiesiog nebeaprėpiama.

Kone viso milijono metų 
prireikė pirmykščiam žmogui, 
kol jis, be galo lėtais žingsniais 
verždamasis iš gyvulijos pa
saulio ir kurdamas žmogišką 
gyvenimą, tapo žmogumi. Tai j 
buvo, mūsų akimis žiūrint, 
niūrūs, sunkūs laikai. Ne die
vo buvo staiga ir baigtinai su
kurtas žmogus ir žmonių vi
suomenė, žmogus negyveno ro
jiško tinginio gyvenimą. Iš 
pradžių, būdamas beveik bejė
gis, beveik bekalbis, Ibeveik gy
vuliškos sąmonės, jis turėjo sa
vo veikla, darbu kovoti dėl bū
vio ir tuo pačiu lavinti savo 
kūną, sąmonę, kad švystelėjus 
jo sąmonės pragiedruliams, 
įsitvirtintų pasiektose pozicijo
se, tiesa, labai dažnai jas pa
likdamas, kitų jėgų iš jų išmu
šamas ar pats jas apleisdamas 
dėl nepakankamo jų vertės su-

< vokime. Kelias buvo be galo 
sunkus, aukos nesuskaičiuoja
mos. Didžiausios pastangos 
duodavo nepaprastai menkus 
rezultatus, šimtų tūkstančių

metų • reikėjo, kad žmogus iš 
akmens gabalo išmoktų pasiga
minti įmanomų įrankių, kad, 
patyręs palaimintus ugnies 
savumus, išmoktų, pats jos pa
sigaminti.

Ir vis dėlto žmogus laimėjo, 
laimėjo ne kokių antgamtinių 
jėgų/ iš šalies padedamas, o | 
vien tik savo jėgomis. Nai
vios dAbay atrodo senos pasa
kos apie žmogaus sutvėrimą, 
jo rojinį gyvenimą, šių dienų 
teologų suktos teorijos ir pa
stangos įtikinti tikinčiuosius, 
kad žmogaus atsiradimas ir 
vystymasis neapsiėjęs be die
viškos kibirkšties, kuri savo 
įkvėpimu, esą, palenkusi jį 
amžių glūdumoje šiaip, o ne 
kitaip pasielgti ir galiausiai 
atvedusi savo numylėtąjį pada
rą į dieviškas aukštybes ir pa
dariusi jį žemės viešpačiu. 
Taip manyti naivu ir žalin
ga. Ne kam kitam, o tik pa
čiam sau -— savo darbui, veik
lai, energijai, savo nervinei 
sistemai, darbo ir veiklos la
vinami savo socialinei organi
zacijai, taip pat kai kurioms 
palankioms gamtinėms aplin
kybėms turi būti dėkingas žmo
gus, kad jam pasisekė sėkmin
gai nueiti tokį milžiniškai ilgą į 
ir sunkų kelią ir sukurti tokį j 
•stebuklų pasaulį, kokį senovės' 
žmonių vaizduotėje galėję kur
ti tiktai dievai.

Atėnai. — Graikijos už
sienio ministras Averoff- 
Tossizza atmetė Anglijos 
pasiūlymą, kad Anglija, 
Graikija ir Turkija laikytų 
konferenciją išsprendimui 
Kipro salos reikalų.

Washingtonas. — Gyny
bos departmentas paskel
bė, kad vasario mėnesyje 
bus pašaukta karinėn tar
nybon 9,000 jaunuolių.

Pekinas. — Virš 900,000 
namų šeimininkių nuėjo 
dirbti fabrikuose. 

3 p.-Laisvė (Liberty);—Penkt, gruodžio (Dec.) 26,1958

nų garsai. Štai girdisi liūd
nos melodijos, tai verkia 
motinos, netekusios sūnų, 
verkia Rusija, verkia Lie
tuva karo mindžiojama. 
Trata bubnai, gaudžia ka- 
nuolių garsai, tai žiauriau
sias mūšis prie Borodino.

O po jo šniokščia baisus 
gaisras Maskvoje, liūdnai 
gaudžia varpai — Maskva 
dega.

Ir štai netrukus sugau
džia kanuolės, trata bubnai, 
tai Rusijos armija, vado
vaujama paskilbusio karve
džio Kutuzovo, p e r e j o į' 
ofensyvą ir ištaškė geriau
sias Napoleono jėgas prie 
Tarutino miestelio.

Ir vėl kanuolių baubimas, 
pasikeičianti “Marselietes” 
ir “Bože caria chrani” gar
sai, tai mūšiai prie Maloja- 
loslavco, kur buvo parblokš
ta Napoleono galybė ir pri
versta jo armija grįžti nu- 
teriotu keliu linkui Vil
niaus, Kauno, kuriuo atėjo 
iki Maskvos. ‘1812” baigia
si kanuolių salvėmis, varpų 
gaudimu “Bože caria chra
ni” garsais — Napoleonas 
sumuštas ir iš Rusijos išvy
tas.

Štai koks buvo muzikas 
Čaikovskis . Jo muzika — 
tai istorija, tai gyvenimas.

KUBOS SUKILĖLIAI 
GAUNA GINKLŲ

Key West, Fla. — Užkam- 
pinėje Key West Colony 
Beach prieplaukoje federa- 
liniai agentai suėmė ginklų 
ir areštavo 10 žmonių, jų 
tarpe 2 moteris. Manoma, 
kad ginklai buvo ruošiami 
Kubon, Castro sukilėliams. 
Batista jau nuo seniai sako, 
kad sukilėliai ginklus gau
na iš Jungtinių Valstijų.

■ I.

Berlynas. — Rytų Vokie
tija panaikino ADN žinių 
agentūrą.
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1 VILNIUS-
4 (Tąsa)

1946 metais Vilniuje buvo pradėta sta- 
/ tyti elektrotechninė gamykla “Elfą.” Tai 
! viena iš stambiausių Tarybų Lietuvos 

gamyklų. Dabar šios gamyklos korpusai 
t užima beveik Kauno gatvės kvartalą. 
’ Artimiausiais metais jos pastatų plotas 

padidės daugiau kaip du kartus.
1950 metais ėmė veikti elektros skai- 

i tiklių gamykla. Metai po metų didėja 
šios gamyklos produkcija. Aukštaičių 
gatvėje baigiamas statyti pagrindinis 

4 jos korpusas, ir netrukus ši gamykla ga- 
, mins ne tik elektros skaitiklius, bet ir 

kitus matavimo prietaisus. 1952 metais 
pradėta statyti stambiausia elektros 
pramonės įmonė — Plataus vartojimo 
elektros reikmenų gamykla. 1954 me
tais ši gamykla pagamino pirmąsias 
skalbimo mašinas. Dabar ji gamina 
transformatorius, elektros suvirinimo agre
gatus ir kitus elektrotechnikos reikme
nis. Statoma instrumentinės pramonės 
įmonė — grąžtų gamykla.

Vilniaus pramonė įdėjo nemažą įnašą 
mechanizuojant žemės ūkį, palengvino 
kolūkiečių darbą ir pakėlė jo našumą. 
1955 metais pradėta statyti stambūs 
nauji cechai “Komunaro” gamykloje. Ši 
gamykla gamina durpių kombainus, o 
artimiausiais metais išleis naujų žemės 
ūkio mašinų. Vilniuje taip pat statomos 
traktorių ir kitų žemės ūkio mašinų re
monto dirbtuvės.

Po kario metais žymiai išaugo miesto 
lengvoji ir maisto pramonė. Vien tik 
per pirmąjį pokarinį penkmetį šių pra
monės šakų bendroji produkcija paddė- 
jo 5.3 karto. Ddžiąją šios produkcijos 
dalį sudaro drabužiai, avalynė ir kailių 
dirbiniai.

Išaugo naujos šios pramonės šakos 
įmonės, tokios, kaip stambus kojinių - 
trikotažo fabrikas “Sparta,” pastatytas 
stambiausias respublikoje siuvimo fabri
kas ‘‘Lelija.”

Svarbią vietą yra užėmusi maisto pra
monė. Ši pramonės šaka jau 1950 me
tais turėjo 14 įmonių. Per keletą pasta- 

.rųjų metų žymiai praplėstas ir rekonst
ruotas Dzeržinskio vardo tabavo fabri
kas, aliejaus gamykla ‘ ‘ R a u d o n o j i 
žvaigždė,” žuvų, konservų fabrikas “Bal- 
tika.” Smarkiai buvo rekonstruotos ir 
patobulintos kepyklos. Dzeržinskio ra
jone 1951 metais pradėjo veikti nauja 
kepykla. Plečiantis maisto pramonei, 
buvo pastatytas didelis šaldytuvas.

Šeškinės kalnų papėdėje auga naujas 
pramonės rajonas. 1952 metais čia pra
dėjo veikti stambiausias Pabaltijyje kon
diterijos fabrikas “Pergalė,” pastatyta 
stambi pieninė. Šių įmonių pastatai at
kreipia dėmesį kiekvieno Vilniaus svečio, 
atvykstančio į sostinę Ukmergės plentu. 
Toliau iškyla duonos bei mineralinių 
vandenų gamykla. Didelis indėlis į mies
to maisto pramonę yra Panerių kalnų 
pašlaitėje baigiamas statyti mėsos kom
binatas.

Medžio apdirbimo pramonę Vilniuje 
sudaro keli medžio apdirbimo fabrikai, 
kurie gamina įvairias statybos detales ir 
konstrukcijas. Trys miesto lentpiūvės 
atlieka‘pirminį miško medžiagos apdir
bimą. Stambiausias baldų fabrikas “Vil
nius” savo dirbiniais plačiai žinomas ir 
už Lietuvos ribų. Jis gauna nemaža 
Maskvos užsakymų. 1952 metais šis fab
rikas pagamino baldus Maskvos daugia
aukščiam pastatui Komjaunimo aikštėje 
ir “Ukrainos” viešbučiui įrengti.

Vilniaus mieste yra eilė kitų pramonės 
šakų įmonių, pavyzdžiui, farmaceutinis 
fabrikas “Gegužės pirmoji,” medicinos 
aparatūros gamykla, acto, terpentino, 
klijų fabrikai.

Greta valstybinių įmonių mieste ypač 
išaugo ir sustiprėjo kooperatinė pramo
nė. Ji dabai* turi daugiau kaip dvide
šimt gamybinių ir nemaža buitinio ap
tarnavimo artelių. Kooperatinės ir vie
tinės pramonės įmonės gamina baldus, 
metalo ir plastmasės dirbinius, pakink
tus, keramikos, popieriaus - kartono ir 
kitus dirbinius, o taip pat įvairius mez
ginius, gesintuvus, veidrodžius, aliumi
nius indus ir kitas plataus vartojimo 
prekes.

Plačiai išsivysčiusio socialistinio lenk
tyniavimo dėka Vilniaus įmonėse smar
kiai pakilo darbininkų darbo našumas. 
Retai rasti įmonę, kurioje nebūtų gamy
bos pirmūnų ir novatorių.

Vystant Vilniaus pramonę, nuolatinę 
pagalbą teikia kitų mūsų broliškųjų res
publikų miestai. Traukiniais, automaši
nomis, lėktuvais, o taip pat ir jūrų keliu 
per..Klaipėdos uostą, atgabenama iš bro-
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Tarybų Lietuvos sostine
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liškųjų respublikų į Vilnių pramonės 
įrengimai, žaliava, statybos medžiagos, 
transporto priemonės, mechanizmai, ku
ras, degalai ir pan. Į Vilniaus elektros 
skaitiklių gamyklą įrengimų atveža iš 52 
Tarybų Sąjungos, miestų. Iš Leningra
do montavimo brigada sumontavo ma
šinas naujam “Pergalės” konditerijos 
fabrikui. Minsko specialistai įrengė pie
ninę, maskviečiai sumontavo stakles ir 
automatus “Elfos” gamykloje. Vilniaus 
įmonių darbininkai, savo ruožtu, teikia 
pagalbą kitų respublikų miestams. Taip 
nesavanaudiškos paramos pagrindu stip
rėja mūsų šalies tarybinių tautų drau
gyste.

Vilniaus, kaip ir visos respublikos, pra
monė kasmet vis labiau plečiama, Ben
droji Vilniaus įmonių produkcija 1950 
metais padidėjo 5 kartus, o 1954 me
tais—11 kartų, palyginti su 1945 metų 
produkcija. 1954 metais Vilniaus mies
te jau buvo daugiau kaip trečdalis visli 
respublikos įmonių. Vilnius pasidarė 
Lietuvos TSR pramonės centru. Jeigu 
anksčiau pagrindinis respublikos pramo
nės centras buvo Kaunas, tai jau ketvir
tojo penkmečio laikotarpiu respublikos 
pramonėje žymiai padidėjo Vilniaus ly
ginamasis svoris. Pramonės bendrosios 
produkcijos apimties atžvilgiu Vilniaus 
ekonominis rajonas užėmė pirmą vietą 
respublikos metalo apdirbimo pramonė
je, Kauno rajonas — statybinių medžia
gų gamybos ir lengvosios pramonės sri
tyje, Šiaulių rajonas — cukraus gamy
boje ir linų apdirbimo srityje, Klaipėdos 
rajonas—žuvies ir celiuliozės-popieriaus 
gamyboje.

RESPUBLIKOS POLITINIO 
GYVENIMO CENTRAS

Hitleriniams grobikams 1941 metais 
užpuolus mūsų tarybinę Tėvynę, dar ne 
visos vadovaujančios respublikos organi
zacijos iš Kauna buvo perkeltos į sostinę 
Vilnių. Karas užklupo jas besikraustan
čias. Po Didžiojo Tėvynės karo Vilnius 
buvo smarkiai sunaikintas, ir dėl patal
pų stokos mieste kai kurie liaudies komi
sariatai, kaip maisto, miškų pramonės, 
ir kai kurios vyriausiosios valdybos lai
kinai įsikūrė Kaune. Betgi Lietuvos Ko
munistų partijos Centro Komitetas, 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas ir 
Liaudies Komisarų Taryba, išvadavus 
sostinę, tuoj pat įsikūrė Vilniuje ir iš 
čia vadovavo respublikos atstatymo ir 
tolesnio išvystymo darbui. Dar tebe
vykstant karui, Vilnius pasidarė politi
nio respublikos gyvenimo centru.

Jau 1944 metų rugpjūčio 30 dieną 
Vilniuje įvyko Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos III sesija. Tai buvo pir
moji sesija, sušaukta Vilniuje. Ši sesija 
priėmė labai svarbų įstatymą dėl hitleri
nės okupacijos padarinių žemės ūkyje 
likvidavimo.

Įsibriovę į mūsų kraštą hitleriniai gro
bikai, siekdami išnaikinti lietuvių tautą 
ir kolonizuoti Lietuvą, drauge su dvari
ninkais ir buožėmis atėmė žemę iš jos 
teisėtų šeimininkų — darbo valstiečių, 
visų pirma išvydami iš ūkių tuos valstie
čius, kurie buvo gavę žemės iš Tarybų 
valdžios 1940-1941 metais. Okupantai 
užkrovė darbo valstiečiams hitlerinių ko
lonistų, o taip pat vietinių dvarininkų ir 
buožių išnaudojimo jungą. Lietuvos TSR 
Aukščiausioji Taryba, atkardama vals
tiečių teisę naudotis žeme nemokamai ir 
neribotą laiką, toje sesijoje panaikino vi
sus hitlerinių okupantų potvarkius dėl 
žemės valdymo ir nutarė dvarininkų ir 
buožių pagrobtąją žemę, gyvulius, inven
torių ir trobesius atimti ir grąžinti jų 
teisėtiems šeimininkams — žemės ūkio 
darbininkams, mažažemiams ir, aplai- 
mai, tiems valstiečiams, kuriems Tarybų 
valdžia 1940-1941 metais buvo davusi 
žemės.

Didelės politinės ir ideologinės reikš
mės turėjo 1945 metų liepos 10-14 die
nomis ir 1946 metų gegužės mėnesio pa
baigoje Vilniuje įvykę respublikos inteli
gentijos suvažiavimai.

Pirmajame inteligentijos suvažiavime 
buvo pažymėta, kad didelė Lietuvos in
teligentijos dalis aktyviai įsijungė į at
kuriamąjį darbą, atiduodama savo ži
nias, savo jėgas ir patyrimą gimtajai ša
liai atstatyti. Betgi kartu buvo pabrėž
ta, jog tam tikra respublikos inteligenti
jos dalis dar svyruojanti, stovinti kryž- 
kelyj'e, nepajėgianti apsispręsti: - ar eiti 
kartu su savo liaudimi pirmose eilėse, ar 
likti nuošalyje. '

(Bus daugiau)------ -------

Norwood, Mass.
L.D.S. 3 kuopos metinis 

susirinkimas atsibuvo gruo
džio 3 d. Finų svetainėj, 
Chapel Court. Narių susi
rinko vidutiniškai.

Iš valdybos pranešimų 
pasirodė, kad dar turim dvi 
nares sergančias. Anna Žūk 
(Casper) buvo operuota 
ant abiejų kojų. Marcelė 
Krasauskienė jau ketvirtas 
mėnuo randasi Braintree 
TB ligoninėj. Jos sveikata 
laipsniškai eina geryn. Ti
kimės, kad ne po ilgam 
grįš namo.

Po įvairių raportų buvo 
perrinkta valdyba ateinan
tiems 11959 m. Beveik visi 
valdybos nariai pasiliko tie 
patys, išskiriant pirminin
ko pagalbininką. Vieton 
Eva Niaurienės, išrinktas 
M. Uždavinis. Dabar valdy
bą sudaro šie nariai: pirm, i 
J, Budrevičius, pagalb. M. 
Uždavinis, prot. rast. A. 
Zaruba, fin. rast, ir iždinin
kas Olga Zarubienė, kasos 
globėjai J. Sadauskas ir L. 
Trakimavičius.

Kadangi visad narių ma
žai atsilanko į susirinkimus,i 
tai dažnai negalima net mi-; 
tingą laikyti, o už vietą vis- 
tiek pamokėt reikia. Tad, 
dėl sumažinimo kuopai iš
laidu, nutarta 1959 m. susi- C 1

rinkimus laikyti kas antras 
mėnuo. Dabar 1959 metais 
pirmas L.D.S. 3 kuopos su
sirinkimas įvyks net 4 d. 
vasario, 7 vai. vakare.

“Laisves” 
vienintelis

Los Angeles, Cal.
Netekome seno gyventojo
Gruodžio 10 d. mirė An

tanas Porto (Pauleika), se
nas Los Angeles gyvento
jas, sulaukęs 73 metų. Pali
ko nuliūdime žmoną Uršulę 
(Pompiūtę), kurią vedė 
prieš apie 50 m. ir pavyz
dingai sugyveno, sūnų Al
girdą, marčią ir anūką, 2 
seseris rytinėse valstijose ir 
tolimesnių giminių.

Velionis gimė Lietuvoje: 
Liškavos parapijoj, Veisie
jų rajone.

Į šią šalį atvažiavo 
1906 m. Dirbo angliakasyk- 
lose ir geležies įmonėse, kol, 
pagaliau, išssimokino bar
beno amato. Į Los Angeles 
atvyko apie 1921 m, kur ir 
išgyveno iki mirtis užmerkė 
akis.

Velionis, buvo laisvas nuo 
prietarų ir su visais nuošir-' 
dus ir draugiškas; ypač pa-

Wm. Žilaitis 
skaitytojas ir 
lietuvis dailidė Norwoode, 
pasimokė jo už prenumeratą 
ir dar pridėjo aukų, o gruo
džio 7 d. išvažiavo į šiltą 
Floridą. Girdi, pasimatysim 

l ateinančiais 1959 m. 
i mėnesį. Mano ten 
tris mėnesius.

garet Valinčius, Antosė Ša- 
liūnas, J. Aleksa. Visi pasi
žadėjo dirbti geriausiai 
kaip galės. Po susirinkimo 
dalyviai buvo pavaišinti. 
Už tai ačiū draugėms.

Miestavi darbininkai pa
reikalavo didesnių 
taipgi darbo sąlygas 
rinti.

page-
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Torrington, Conn.
Gruodžio 15 d. čia pasi

mirė William Burinskas, 
pažangus, susipratęs lietu
vis, “Laisvės” skaitytojas. 
Mirė Charlotte Hungerford 
ligoninėje. Buvo 68 metų 
amžiaus. Amerikon iš Lie
tuvos buvo atvykęs prieš 46 
metus ir per 40 metų dirbo 
American Brass Co. Tik su 

o 1956 metais pasitraukė iš 
.J darbo ir tapo pensininku. 

Palaidotas St. Francis New
vyzdingas tėvas ir vyras. Cemetery. 
Skaitė darbininkišką spau
dą ir prigulėjo prie Lietu- žmoną Anną Burinskas, du 
vių Laisvės klubo. Gal dėl i sūnus — William ir John, 
nepertvirtos sveikatos ir ii-1 dukterį Mrs. Gustave Krie- 
gų valandų darbo, prie kitų’ger, du brolius, keturis po- 

j pirmeiviškų organizac i j ų sūnius ir šešis anūkus, 
neprigulėjo.

Gruodžio 13 d. Kasperoi 
šermeninė gausiai prisipil
dė. Velionio karstą puošė 
daug gėlių vainikų ir laisva 
atmosfera. M. Pūkis savo 
kalboje nupiešė velionio 
praeitį. Apie 20 karų su pa
lydovais išlydėjo į paskuti
nio poilsio vietą, į Ingle
wood kapines, kur grabo- 
rius Kasperas pasakė tinka
mą atsisveikinimo Įkalbą.

Ilsėkis, Antanai, ramiai, 
savo kelionę atlikęs. O Ur
šulei, Algirdui ir kitiems 
giminėms — gili užuojauta.

Velionis paliko liūdesyje

Lai jam būna lengva šios 
šalies žemelė.

A. A. Marshall

kovo 
išbūti

R. ir Eva Niaurai, 
| pat “Laisvės” i' 
, pasiruošę išvažiuot į Flori- 
i dą ir ten praleisti žiemą.

P. S. Neužmirškime, kad 
, sausio 7-tą, 1959, Danu sve
tainėje, 1359 W. 24th St, 
įvyks LDS 35 kuopos ir

, . t^PiLLD 145 kuopos susirinki- 
skaity tojai, maį. visada būna svarbiu i 4- i IP I /-\ i

j Clcl 11 Lcll picllcloLl Z/lcIIių 

Linkiu jiems geriausio pasi 
sekimo.

M. Uždavinis

Redakcijos Atsakymai
Teisybės Mylėtojui, Los 

Angeles, Calif. — Mes ma
nome, kad jūsų pastaba dėl 
spaudos vajaus naudos ne
padarytų, o bereikalingų 
diskusijų sukeltų. Dėl to jos 
nedėsime i Laikrašti. Labai 
dėkojame už rašinėjimą!

Wiesbaden. — Vakarų 
Vokietijoje susikūlė Ameri
kos bombinis lėktuvas 
“B-66” ir žuvo 3 lakūnai.

reikalų aptarti.
šakalių žemaitis

New Haven, Conn
LLD 32 kuopa laikė savo 

metinį susirinkimą gruo
džio 16 d. Narių buvo dau
giau kaip kitados. Kuopos 
valdyba pateikė raportą iš 
visų metų veiklos. Kuopos 
dalykai, pasirodė, yra gero
je padėtyje, kaip nariais, 
taip ir turtu. Kitas kuopos 
susirinkimas įvyks 1959 m. 
kovo mėnesį.

Nutarta parsitraukti Vil
nies kalendoriaus.

Išrinkta kuopos valdy- 
bon: Barbara Medley, Mar-

PRISIMINIMAS
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.Štai ir vėl apsisuko

metai. Vieniems me

tų sukaktis nesą 

džiaugsmą, kitiems 

skausmus. Man ji 

gailiai primena tą

liūdnąją 1941-ų me

tų gruodžio 27-ą, ku

rią mirtis pasiėmė 

mano mielą seserį ir

draugę

Katariną 
Viltrakiūtę

MARGARET VALILIONIENĖ
Fort Lauderdale, Fla.

Baltušnikas — ii- 
pažangus demo- 

veikėjas Argenti-

Iš ARGENTINOS
GRAŽIAI PAMINĖTA .

J. BALTUŠNIKO
70 M. SUKAKTIS

Buenos Aires. — Lapkri
čio 29 d. Lietuvių Kultūros 
klube įvyko dailus, spalvin
gas pobūvis Jonui Baltušni- 
kui pagerbti 70 metų am
žiaus sukakties proga. Po 
būvį rengė Kultūros klubo 
valdyba.

Jonas 
gametis 
kratinis
nos lietuvių tarpe.

Kalbėjo keletas senesnio 
amžiaus veikėjų, su kuriais 
J. Baltušnikas veikė, nu- 
šviesdami jo nuopelns, at
liktus lietuvių kolonijai.

Buvo skaitytas iš JAV R. 
Mizards sveikinimo laiškas.

Jubiliatui buvo įteiktas 
pargaminas su pobūvio da
lyvių parašais.

Pramoga buvo labai daili. 
Stalai buvo papuošti gėlė
mis — tai draugių moterų 
nuopelnas. }

Pasibaigus vaišėms, tęsė
si šokiai iki ankstyvo rytp.^ 

Buvo traukti paveikslai;
šilalis

Washingtonas. — Šiemet 
lapkrityje dirbančių fabri
kuose ir kitokiose įmonėse 
buvo 653,000 mažiau, kaip 
1957 metais.

Washingtonas. — Thomas 
Mann, ekonominiais reika
lais sekretoriaus pagalbi
ninkas, siūlo, kad Amerikos 
respublikų aukšti pareigū
nai turėtų laikyti kiekvie
nais metais konferenciją. į

Dr. Jono Kaškiaučiaus
Kūriniai Dar Gaunami Laisvės Knygyne

Prošvaistes
Šioje knygoje yra paduoti žymiausi bruožai iš 
Dr. Kaškiaučiaus gyvenimo. Šioje knygoje yra 
rinkinys jo gražiausių eilių. Mes negalime api- 

I budinti jo poezijos reikšmę, to gilaus sielos jau
dinimo ir kėlimo ūpo kovojimui už skaistesnę 
ateitį. Tik patys skaitydami ją suprasite jos 
sielą.

Knyga iš 256 puslapių, Kaina Tik $1.00

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

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

Puslapių 353, Kaina $2.50

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

Puslapių 128, Kaina $1.00

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

Puslapių 62, kaina 50c.

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

Puslapių 240, Kaina $1.50

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

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

4 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., gruodžio (Dec.} 2^ 198&
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Laiškai iš Lietuvos

ran-

Daug laiškų ateina iš Tary
bų Lietuvos. Jų atrašo gi

minės ir pažįstami bei drau
gai. Yra gražių ir malonių 
laiškų, bet yra ir tokių, kurie 
net sukrečia jausmus.

šitaip skamba keletas 
kų, kuriuos aš turiu savo 
koše.

štai laiškas iš Vilkijos rajo
no : J

“Kaip sekasi dainuoti? Kaip 
gyvena kiti lietuviai? Parašy
kit man kiekvieną smulkmeną. 
O, be to, ši sritis, kaip lietu
viai sako, man yra prie širdies.

“Aš mėgstu vaidinti ir šok
ti. Mūsų kolūkyje yra meno 
saviveiklos ratelis. Rateliui 
vadovauju aš. Tik mums sun
ku, kai kuriems vaidinantiems 
artistams reikia vaikščioti po 
3 kilometrus ir toliau. Aš 
pats einu 2 su puse kilometro. 
O kadangi visi dirbame, tai 
mokomės vakarais. Kad ir yra 
stikumu, aš nenusimenu, kai 
darbas patinka, tai nė nuo
vargio nejaučiu.

“Mokykloje darbas — tai no 
seniau 
reikia 
muose 
tis.

“Pas mus 
privalomas mokslas. 
Ievų, kurie nenori 
leisti kaip ketverius 
Tai pas tokius tėvus 
mokytojams vaikščioti po ke
lis kartus. Dažnai .

* tėvus perkalbėti. Dabar jau 
lokius tėvus turės pradėti 
bausti.”

Bct prieš 
VaikšČioda- 

atstovai, ieško- 
agituodavo, kad 
kolūkius. Kai 
padėdavo ban-

uiojo banditai. Plėšikavo, žu
dė žmones, kurie buvo artimi 
valdžiai. Liepdavo nebalsuo
ti, nestoti i kolūkius, 
valdžią nepapūsi, 
vo ir valdžios 
davo banditų;
organizuotųsi į 
susekdavo, kas
d i tams, sodino į kalėjimus, ve
žė į Sibirą. Dabar jau dau
gelis šeimų grįžta; taip pat 
grįžta ir iš kalėjimų, nes 
daugeliui sumažino bausmes. 
Daugiausia išvežė turtingų šei- 

kurie 
paju- 

Bet 
Tai

Dabar jau ban- 
visi vyrai stoja j 

O taipgi bandita-

kad pasaulyje negirdėtas žu
dynes vykdė patys lietuviai 
fašistai, hitlerine dvasia persi
ėmę budeliai-banditai.

Tūkstančiai mūsų brolių iv 
sesučių nekaltai žuvo — tik 
už tai, kad nerėmė fašizmo- 
hitlerizmo, kad kitaip galvojo, 
kad kitaip suprato žmogišką 
gyvenimą, kad pasirinko ge
resnį ateičiai kelią.

Purto (šiurpas dorą žmogų, 
sužinojus apie tas istorijoj ne
girdėtas barbariškas žudynes.

Kaip jautėsi kaimų žmonės 
tokį laikotarpį gyv e n d a m i, 
kaip klykė maži vaikučiai, kai 
budeliai žudė jų mylimus tė
vus, .jų auklėtojus!

Tiems budeliams visą jų 
gyvenimą skambės tie verks
mai motinų, vaikučių ir šei
mų narių! Jų kruvinos ran
kos neišdžius niekados, jų są
žinė grauš jų sveikatą už tuos 
baisius darbus.

j Daug tų budelių atvyko į 
I mūsų šalį, kada Lietuvoje pa

karsta. Tie žu
vai kščioja mūsų

LOWELL, MASS.

PRISIMINIMAS

STANLEY PAULENKA
MIRĖ GRUODzK) 29, 1955

Liūdnai prisimena šią sukaktį velionio žmona, 
vaikai ir anūkai. Visi jos pasigendam.

Ilsėkis ramiai!

NELLIE PAULENKA, žmona

9U

SVEIKINAME

Kalėdų ir Naujų Metų proga svei
kiname “Laisvės” štabą ir visus 
“Laisvės” skaitytojus, linkėdami 
visiems linksmų Kalėdų ir laimingų 

Naujų Metų!

LIETUVIŲ
SOCIALIS KLUBASCleveland, Ohio

Peiktinas atidėliojimas
Kaip atrodo iš praneši

mų, tai drg. A. Metelionio 
knyga “Apie dievus ir žmo
nes” netrukus bus spausdi
nama, o daugelis mūsų 
draugų, vietoje imti ir už-

Stamford, Conn.
William Deksnys, 73 m. 

amžiaus, gyvenęs 26 Wood- 
landt PI., mirė ketvirtadie
nį, gruodžio 18 d., nuo šir
dies priepuolio. Jis krito ei
damas gatve, prie pašto ant 
Atlantic St.

Velionis gimė ’ 
(Obeliuose). Per 37 metus 
išgyveno Stamforde. Jis per

MIAMI, FLA

Lietuvoje siprenumeruoti, vis atidelio- 
37 metus Ja- ^su tikras, kad kaip bu- fa

mų, o beturčių vaikus, 
banditavo. Mes taip pat 
tome pokario laikotarpį, 
ką galima čia aprašyti?
sunkus darbas, neįmanomas, o 
jums, nemačiusiems, sunkiai 
įs i va izd u o j amas, neį ti k inantis.
Tiesa, banditavp daugiausia 
tie, kuriems į kariuomenę rei
kėdavo eiti.
d i tų nėra, 
kariuomenę.
vo tie, kurie buvo prieš tarybi
nę valdžią.

“šiandien -mums atrodo, kad 
tai buvo tik pasaka, žiauri apie 
slibinus ir raganas pasaka. Bet 

| kai kada visa tai buvo išgyven
ta. - - 

septy nerių metų širdys ir
O yra dar 

daugiau j j 
metus.;
tenka

kad būdavo. Mokinius 
taip išmokyti, kad na- 
beveik nereikėtų moky-

Todėl daugelio 
nervai.” 

šitie laiškai man 
Vilkijos rajono.

Dabai1, ką rašo nuo
i pavyksta ^es ’* v I i < •

Kitas laiškas skamba
“Žemę dirbame bendrai. Jau 

nuartos ežios, kurios skyrė 
vieno žemę nuo kito. Dabar 
kiek i vena šeima turi po 00 arų 
žemės, į kurią sėja ką tik no
ri. Daugiausia visi 
bulves ir daržoves, o 
tais metais ir šiais metais jau 
kai kas pasėjo ir 
bendrą žemę eina dirbti kas
dien, jeigu sveikas, 
kai suvalo javus, 
Dalinasi ne lygiomis, 
uždarbį. Kas turi 

♦/taribadienių, tas gauna dau
giau; kas mažiau, tai T gauna 
mažiau.

Taip pat kolūkiečiui pri
klauso gyvenamas namas, o ki
tos triobos yra bendra nuosa
vybė. Kurios geresnės, laiko 
gyvulius, krauja javus, o ki
tos taip stovi, o dar kitas par
duoda kokiai įstaigai kurui.

Be to, iki siu metų laikė 
kiek i veną žiemą po 2 karves, 
bet jau nuo šių motų laikys po 
vieną karvę.”

jie pasiekė,
vo su pirmuoju minimos

silpnos

atrašyti

laidare jiems 
dikai laisvai 
gatvėmis.

Dabar, ką
riškai išžudę tūkstančius ne
kaltų Lietuvos žmonių? Ką jie 
iš to turi? Ogi visai nieko. 
Nekaltų žmonių kančios ir 
ašaros nedovanos jiems. Ne
kaltas 1 
siteisti. Bet jie negalės atsi
teisti, kaip negalės krauju su
teptu savo rankų nusiplauti.

V. Kazlauskas

“Mūsų kaimo nebėra. Kur 
buvo mano sodyba, ten stovi 
dideli mūro namai darbinin- 

' kams.I
“Kaimo senų žmonių visai ne- |J 

slaiP:įbėra, visi jau seniai mirę, iri 
šiaip kaimo žmonių nebėra, vi
sas šitos šeimos išžudytos. Iš 
viso septyni kiemai, 
dėjosi po karo, kada 
siautėjo banditizmas.

“Viskas labai

kaimuose

.sodina
praef-j Nieko negalima atpažinti

•rugių.

Rudeni, 
dalinasi, 

bet pagal 
daugiau

štai dar vieno laiško ištrau
ka: 1

“Kaip mokytoja, tai aš taip 
pat turiu 20 arų žemės, šiais 
metais užsėjau vasarojum. Mū
sų mokytojams duoda po 20 
arų žemės. Ką norime, tą su 
ja darome. Tik jeigu išva- 

^žiuojame dirbti į kitą mokyk
lą, tai neturime teisės ją par
duoti, nes yra kolūkio nuosa
vybė. O gauname vėl žemės 
prie kitos mokyklos.

“Klasėte, kiek kas uždirba. 
Mokytojai per mėnesį uždirba 
400 iki 70 rublių. Mūsų di
rektorius gauna 80 rublių per 
mėnesį. Mokyklos sargas gau
na 270 r. Mokytojų atlygini
mai įvairūs. Kuris turi dau
giau pamokų, tas ir atlygini
mo gauna daugiau. Yra žino
ma, kurie gauna- daugiau kaip 
du tūkstančius rublių.”

Paskiausiai gautas laiškas 
rašytas lapkričio Ii d.

“Rašote, kad jums iš Uk
mergės paraše apie Lietuvos 
gyvenimą karo ir pokario me
tais. Taip, karo Lietuva ma
žai matė,
kurios vietas, 
vų kulkos 
kias dešimtį minučių.
mūsų kraštą labai greitai pra
ėjo.
(jįlvo labai žiaurus. Nežinojo
me, ar kitą dieną dar gyven
sime ar ne, Naktimis vaikš-

Mate karo tik
Virš mūsų

zvimbė tik

kai 
gal- 
ko- 
Pro

Bet pokario laikotarpis

135 m. išdirbo kaipo patar- knygos tomu, istorija pasi-
nautojas Stamford Yacht 
Club.

Laidotuvės įvyko
dienį, gruodžio 20 d.,

šešta
is Bo-

kraujas šauks juos at-jsak laidotuvių įstaigos į 
Fairfield Memorial Park 
kapines. Nors velionis buvo 
ne religinis, visvien jo žmo- 

! na palaidojo jį su religinėm 
ceremonijom.

Virš minėta žinia yra pa
imta iš vietinio anglų 
laikraščio.

Bet mums, kurie 
Deksnį pažinojome,

Skaitytojų Balsai
TAI BENT GIMTADIENIS
Sovietinis žurnalas “USSR,” 

leidžiamas Washingtone, įdėjo 
vieno piliečio, Mahmudo Ei- 
vazovo, 
rašymą. 
150-ą j į 
senelis!

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ

pasi kelte, 
nuo 

:o, kada susikūrė kolų- 
Pristatyta, k a i m u o s e 

klojimų.”
kiai.
naujų namų, tvartų,

Antras laiškas iš 
padangės. Autorius 
žinomas, bet jis nepadėjo nei 
datos, nei vietos ir nei 
vardo. Jis rašo:

“Reikėjo, pergyventi 
gyvenimą po karo

brolių katalikų 
Susidarė

ir ėjo, 
kaimynas

draugą, ir 
Tos .žudynės

i metus. Mūsų

Ukmergės 
man yra

savo

liūd
it uona 

lietuvių mūsų 
kruvino teroro, 
kios bandos 
brolis, brolį, 
myn, draugas < 
kaip galėjo, 
traukėsi trejus 
dvasiškiai piemenėliai ne tik 
jų nebarė, ale dar jiems ir pa
dėjo* tik ne visi.

“Pagalvok, kaimyne, šį laiš
ką skaitydamas, kad 
kaimelis mažas, ir tai 
šeimos, o- aš per tą I 
ma išbėgau į miestą ir nete
kau savo namų. O dabar gy
venu svetimam kampely 
to, kad negalėjau gyventi, 
sakau, kad tik pas mus 
buvo, bet visoj Lietuvoj.

“Aš jums neparašau

to- 
žudė 
kai- 

žudė

mūsų 
i žuvo 7 
banditiz-

dėl

viena motinėlė 
atidavė mirties 

jos veidas ašaro- 
bet verkti nemož- 
vienos šeimynėlės

nė 
trečios dalies to, kokie buvo 
svieto sopuliai ir kraujo bė
gimas. Ne 
savo sūnelį 
kančioms ir 
mis aptemo, 
nėjo, ir ne
vaikučiai liko be tėvelio, kaip 
paukšteliai lizdelyje be jokios 
globos.

“Tai buvo lietuvių kata
likų darbai. Nuo to jau pra
ėjo apie 10 metų, šiandien gi 
jau labai gražu ir linksma..

“Kur buvo mūsų tėviškė, tai 
stojo miestas, pastatė keturių 
aukštų mūrinius namus.”

Iš šitų kelių laiškų labai 
aiškus paveikslas, širdį jau
dinantis vaizdas. Kas dėjosi 
mūsų šalyje, mūsų gimtajame 
krašte Lietuvoje karo ir poka
rio ,metais. Skaitai laišką, ir 
ašaros trykšta: iš akių. Rodos, 
tai netiesa, tai negalėjo taip 
būti. Bet kada gauni keletą 
laiškų iš vieno ir iš kito Lie
tuvos krašto, tada jau abejo
nes nėra, tai jau tikra tiesa,—•

kartos. Dalijant prenume- w 
rotoriams knygą, ne vienas | S 
prašė ir siūlė net padidintą1®? 
kainą, kad tik gauti knygą. S 
Bet jų daugiau nebuvo, ir

NAUJŲ METŲ

kurie iš kalno neužsiprenu- J 
meravo, jų negavo. Todėl ę 
čionai primenu visiems 
Clevelapdo ir apylinkės ® 
draugams nepadaryti tos 
pačios klaidos. Jeigu vie-!

! nam ar kitam draugui yra 
kalba kokie neparankumai su to

kiais užsakymais, nevilki- 
Vincą nant praneškite man, aš 
žinia jums su mielu noru patar-

91

91

piliečio, 
iš Azerbaidžiano, 

. . Jis atšventė 
gimtadienį.

Ii1 dar koks stiprus 
atrodo! Turi 23 

vaikus. Vyriausias sūnus J22 
metu. Viso jo vaiku, anūkų 

-1- irn T- 1 -i QVPtiiPoimili fpicin ovnimni visai 1„• proanūkiu yra. 159. J,s laiko svetuigimių teisių gynimui. kali h. savo užduot; at. « 
ant rankų vieną iš jauniausių i Velionis buvo Laisves 
šeimos. Sako, aš negaliu būti skaitytojas ir priklausė prie 
be darbo. Man rankos niežti,: LLD 166 kp. ir LDS 99 kp., 
kad ką daryti, ir aš dar stip-. taipgi prie Liet, 
rus atlaikyti. T: — J * 
\ruotas trimis 
daliais. 1956
Valdžia a ts p a u s d i n o pašto 
ženklelius su jo atvaizdu.

. Toks žmogus, jei parašytų 
sūvo atsiminimus iš savo gy
venimo, tai būtų įdomūs.

Ųž gruodžio mėnesį “USSR” 
n orderis laabi įdomus. Jame 
yra \atspausdinta visa Tarybų 
Sąjuhgos konstitucija ir visų 
respublikų herbai ir vėliavos. 

Ko^na respublika turi savo 
skirtingas spalvas. Lietuvos 
vūliavd yra raudona, balta ir 
žalia. '.Viršuj penkiakampe 
žvaigždė.

Herbe vainikas iš žalių ąžuo
lo lapų. Vidutyje kviečių 
varpas. ; Viršuje, kur susiduria, 
vainiko Į galai, yra raudona 

žvaigždė. Vidu- 
1 liautu vas. Apa- 
— keturios bal- 
“LTSR.”

apie jo netikėtą mirtį buvo nausiu.
ap" didelis smūgis. Jis buvo nuo

s a v o '
Tai bent latinis mūsų parengimų 

lankytojas, ir l_.
jas. Jis visuomet 
paaukodavo Laisvei ir ki
tiems reikalams, tarpe tų ir

Šiandieną vienas draugas ę 
be jokių raginimų užsakė į

visiems mūsų giminėms,

pažįstamiems ir draugams

JONAS IR ONA GALMINAI

23415 Ann Arbor Trail v
Dearborn 6, Mich.

didelis rėmė- 2 knygas saY° ginlinėm,s i g $
stambiai Lietuvą. Gražus pavyzdys.

Tą dabartiniu laiku dauge- i 
lis iš mūsų galime padaryti. |

5 p.—Laisve (Liberty)—Penkt., gruodžio (Dec.) 26,1958

auksiniais me- 
metais Sovietų

penkiakampė 
iyje kūjis ir 
čioje vainiko 
tos raidės:

Na, o; visos Tarybų Sąjungos
vėliava yra raudona su auk
sine penkiakampe žvaigžde ir 
kūju ir pjautuvu kryžmai. O 
visasąjunginis herbas yra pa
darytas iš kviečių varpų vai
niko, apvyniotas r a u do n a 
juostele. Ant tos juostelės yra 
atspausdinta visų respublikų 
kalbomis obalsis: “Visų šalių 
proletarai, vienykitės!”

Na, o “vaduotojai” .staugia, 
būk lietuvių kalba naikinama, 
kuomet lietuvių kalba net her
be yra įdėta!

lieka.
J. žebrys

ROCHESTER, N. Y

HARTFORD KATRINA ŽEMAITIENĖ
CONN

J. ir L. Žemaičiai

HARTFORD, CONN

NAUJŲ METŲ BALIUS

Šventėms Sveikinimas

Reng. Kom.

Laisvės
D-jos, Jersey City, N. J.

Kiek žinoma, iš giminių 
(apart našlės) jis paliko 
pusbrolį A. Zaikauską, Jer-

Washing tonas. — Lapkri
čio menesyje pardavimai 
siekė $17,279,000,000, o 1957 
metais ta patį mėnesi buvo 
$19,844,000,000.

Gaila, kad netekome gero 
•draugo. A. Y.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
ltuosT kurie jos dar neskaito.

Kalėdų ir Naujų Metų švenčių pro
ga sveikiname “Laisvės” personalą 
ir visus “Laisvės” skaitytojus, ypa
tingai Coonnecticut valstijoje, su 
kuriais per daugelį metų tekdavo 

vajaus laiku sueiti.

Visiems laimingų Naujų Metų!

Sveikinu su Žieminėmis Šventėmis 
ir Naujais Metais visas savo gimines, 
draugus ir pažįstamus, gyvenančius 
Amerikoje ir Lietuvoje. Linkiu visiems 
geriausios sveikatos ir laimės.

SVEIKINAME

žiemos švenčių proga sveikiname Laisvės, 
Vilnies ir Liaudies Balso skaitytojus, taip ♦ 
pat visus taiką mylinčius darbo žmones.

ANNA IR JOHN DAUKUS

Detroit, Mich.

Harrison, N. J.
LLD 136 kP. nariams

Gerbiamieji draugai: Šiuo- 
mi pranešu, kad 1958 metų 
knyga Jono Kaškaičio “Iš 
atsiminimų” jau gauta ir 
randasi pas mane. Malonė
kite ateiti ir atsiimti, nes aš 
šiuo tarpu esu truputį nesu- 
galėjęs ir negaliu ją išnešio
ti po stubas. Jūs žinote, kur 
aš gyvenu: Senas Jonas, 
111 John St., Harrison, N. J.

Rengia ' Lietuvių Namo Bendrovė 

Gruodžio-Dec. 31, 1958 
157 Hungerford St.

VAKARIENĖ 7:30 V AL. 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

Sveikinu visus savo pažįstamus, 
gimines ir laikraščio “Laisvės” 

priedelius švenčių proga. 
Linkiu visiems laimingų

Naujų Metų!

Jonas Purtikas
McKees Rocks, Pa.



LAISVES VAJUS
(Tąsa iš Lmo pusi.)

ry, Conn.’ J. Kazmer ir P. J. Martin, Pittsburgh, Pa.; P. 
Blaškienė, Chicago, Ill.; V. Žilinskas, Plymouth, Pa.; J. 
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn.; C. K. Urban, Hudson, 
Mass.; Veronika.Kvetkus, Cambridge, Mass.

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1959 METAMS 
AUKŲ GAUTA SEKAMAI:

M. Kavaliauskas, Beloit, 111.................................
M. Arison, Stratford, Conn..................... -..........
A. Švėgžda, Bridgeport, Conn.............................

$11.00

IDYSIS NEW YORKAS nT?DI TTTO rmAO T)T?n

aujuosius Metus sutiksime Geriausias šių mėty
filmas

National Board of Re
view of Motion Pictures pa
skelbė, kuris, tos įstaigos 

, geriausias 1958 
. Surado, jog 

The Old Man and the Sea”

Albany, N. Y. - Laike 
pereitų rinkimų Nelson 
Rockefeller gavo 573,034

F. Imbras, Pittsburgh, Pa..............
A. L. W., Br. 142, Pittsburgh, Pa. ..
Dom. Derkintis, Wilkes-Barre, Pa.
Mrs. A. Klimas, Valrico, Fla..........
G. Kvetkas, Cambridge, Mass.........
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn.
A. Petronis, Hamilton, Canada ...
J. Shiman, Canterbury, Conn. ....
Jonas ir Ona Kunickai. Newark, N.
P. Bokas. Terryville, Conn..............
D. Norwich, Montreal, Canada .... 
Adam Zeikus, Metuchen, N. J........
J. Purtik, McKees Rocks, Pa..........
M. Pauges, Beacon Falls, Conn. ... 
J. Kazlau, Wethersfield. Conn.........
J. Cheponis, Montreal, Canada .... 
Walter Marin, Los Angeles, Calif. . 
V. Baltušis, Roslindale, Mass..........
J. Seskauskas, Hudson, Mass..........
Anna Krasnickas, Coventry, Conn. 
J. Yanuškevičius, Wilkes-Barre, Pa 
S. Orda, Pittsburgh. Pa..................
Po$l: A. Macijauskas. Waterbury, Conn.; A. P. Mil

ler, Fairfield, Conn.: J. Butnaris ir J. Jasiūnas. Bridge
port, Conn.; S. Raudonas, Barnegat, N. J.; J. Jodziome- 
nė ir Ona Stankus, Worcester, Mass.; J. RudnJckas, Mill
bury, Mass.; E. Paulauskienė, Cherry Valley, Mass.; P. 
Čereška, Rochester, N. Y.; J. Sabanski, So. Sudbury, 
Mass.;M. Paplausky, Hudson, Mass.; S. Pelakauskas, 
Montreal. Canada; Alex Yanenas, Mahanoy City, Pa.; 
U. Kamaitis. B’klvn, N. Y.; A. Yudikaitis, Johnson City, 
N. Y.; M. Sienkiewicz, Wilkes-Barre, Pa.; K. Boguzas, 
Avalon. Pa.; M. Budnikas, Pittsburgh, Pa. ir J. P. Koch, 
Miami Beach, Fla.

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
5.00

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

su mūsų aidiečiais
Gerai, kad mūsų šaunu-(lėšuos tiktai viena penkinė 

sis Aido choras nutarė su-: ($5). Eik skersai ir išilgai 
:*uošti Naujųjų Metų pasi-'visą New Yorką, niekur ki- nuomone 
tikimą Kultūriniame Cent-j tur tiek linksmybės Naujų metų filmas.

Čia susirinkę Didžiojo j Metų susitikimo proga už 2 A Z2_.
tokią tik kainą nenusipirk- esąs pats geriausias ameri- 
si. Taip tvirtina aidiečiai, kinis šių metų filmas.^ 
o gi jais nepasitikėti arba 
abejoti niekas neturi jokio 
pagrindo.

Todėl visi ir visos atsi
minkite. Lai šiemet nebus 
privatinių “parių,” o/visi 
dalyvaukite Aido choro4 ruo
šiamame Naujųjų Metų 
pasitikime. Koresp.

M Sa i teta balsus daugiau, negu Demo-
MAŽESNIS Už LAUKI A (kratų partijos kandidatas 
Washingtonas. —Pirmiau ĮHarrimanas.

buvo manyta, kad 1958 me
tų derlius viršys 11957 metų 
derlių bent 11 procentų. Da
bar agrikultūros depart- 
mentas paskelbė, kad jis 
viršija tik 8 procentais. Šie
met grūdų suimta $18,826,- 
000,000 vertės.

Daugiau įvairią parengi
mų Laisvės naudnt

New Yorko ir apylinkės lie
tuviai galės net iki pory
čių, jei tik panorės, ūžti ir 
linksmintis. Kas svarbiau
sia, žinoma, tai kad ir įžan
ga į salę, ir papuošalai, ir 
č’ausi vakarienė, ir visos 
kitos vaišės bus visiems už 
labai prieinamą kainą. Jie 
sako, kad viskas asmeniui

Priprato ir gražiai 
apsieina be didlapių

Tiesiog stebėtis reikia, 
kaip Didžiojo New Yorko 
žmonės greitai ir gražiai 
išmoko apsieiti be didžiųjų 
komercinių dienraščių. Kaip! 
žįima, visi jie uždaryti dėlei’ 
laikraščių išvežiotojų strei
ko. Tiesa, streikuoja tiktai 
du tūkstančiai išvežiotojų, 
tyet ir kitų visų amatų, su
sietų su laikraščių išleidi
mu, organizuoti darbinin
kai atsisakė eiti per pikieto 
linijas. Tada savininkams 
nebeliko kitos išeities, kaip 
laikraščių uždarymas. . Jie 

iijiet nė nebandė laikraščius 
išleisti skebų pagalba.

Šis streikas dar kartą įro
do, kokia didelė ir svarbi 

lyra organizuotų darbinin
kų jėga. Prieš ją joks ka-

i Kad siautėja, tai 
siautėja!

Na, o užsieninių filmas, 
šiemet rodytas JAV, esą, 
geriausias “Father Pincha- 
li”, Indijoje gamintas.

Gęriausiu šių metų filmų 
aktorium pripažintas Spen
cer Tracy, o aktorė — In
grid Bergman.

Bet ką ši taryba .paskelbė, 
tai dar ne viskas. Žmonės, 
ne visada pripažįsta geriau
siu tai, ką ta ar kita įstaiga 
parenka.

SUSITAIKfc
Radijo ir televizijos artis

tai baigė derybas su samdy
tojais dėl naujo kontrakto 
sudarymo. Daugeliui artis
tų samdytojai pažadėjo pa
kelti ilgas.

KARINIS LAIVYNAS
NEBUS MAŽINAMAS
Washingtonas. — Karinio 

laivyno sekretorius Gates 
pareiškė, kad nepaisant 
naujų ginklų ir didelio dė
mesio raketoms, bet karinis 
laivynas nebus mažinamas. 
Tiesa, kad tenka atsisakyti 
nuo nekuriu rūšių laivų, bet 
jų vietoje bus statomi mo- 
derniškesni ir karui geriau i 
pritaikinti.

%

MR. ERNEST MAITINO
Sveikina visus su sezoniniais 
linkėjimais. Specializuojamus 
sklypų durų įtaisymu, įtaisome 
duris viduj ir iš ]a,uko ir tt. 
Kainoj žemos. Darbas garan
tuotas.
Skambinkite: NEwtown 9-5568 

Taigp VAnDyke 1-5214.
57-65 73rd PI., Maspeth, L. I.

Mr. Ed. McCallister Nuo $
McCallister fuel co. g

Sveikina visus su Šventėmis. H
Geriausias aliejus, pečiai įdedami n 

ir geras patarnavimas. , S 
836 Manhattan Ave., Brooklyn, sft 

EV. 9- 3696. ' .g

ŠIE MIESTAI AUKOMIS STOVI SEKAMAI:
Brooklyn-Richmond Hill, N. Y......................... $318.00 i Italas negali atsilaikyti.
Waterbury, Conn.......................
New Jersey valstija .........
Worcester, Mass........................
Brockton, Mass.........................
Rochester, N. Y.......................
Philadelphia, Pa.........................
San Francisco, Calif.................
Los Angeles. Calif....................
Cleveland, Ohio 
Pittsburgh, Pa........................
Scranton, Pa............................
Binghamton, N. Y....................
So. Boston, Mass......................
Plymouth - Wilkes-Barre, Pa. 
Lawrence - Lowell, Mass.........
New Haven, Conn....................
Baltimore, Md..........................
New Britain, Conn...................
Chicago, Ill...............................
Detroit, Mich...........................
Eddystone - Chester, Pa..........
Easton, Pa.................................
Bridgeport, Conn......................
Rumford - Mexico, Me...........
Cambridge, Mass. 
Great Neck, New 
Hudson, Mass. 
Stamford, Conn. 
Minersville, Pa. 
Girardville, Pa. 
Haverhill, 
Auburn, Maine 
Shenandoah, P;
Tai tiek šį sykį. Nepamirškite, kad viršminėtų miestų 

vajininkai gaus punktus už aukas. Tad pasistengkite, 
kad jūsų miesto vajininkai gautų gerą skaičių punktų, 
prisiųsdami aukų.

Dėkuojame valininkams už pasidarbavimą ir rėmė
jams už dovanas. Kaip minėta, vajus pratęstas iki vasa
rio (Feb.) 8 d., 1959 m., tad bus daugiau laiko gauti nau-

, ją prenumeratų ir atnaujinimų.
Laisvės Aidmimstwciia

Tur būt niekad prieš 
Kristaus gimtadienį Niu
jorke tiek daug plėšikų ne
pasirodė, kaip šiemet.

Ir jie tokie drąsūs! Gink
luoti, užpuola dienos švieso-Į 
je bankus bei kitokias įstai
gas — krautuves, pavyz
džiui ; pasiima pinigus, 
kiek jų ten yra, ir eina sa
vais keliais.

Mat, Kalėdų proga dau
gelis žmonių perka visokius 
reikalingus ir nereikalin
gus daiktus ir duoda ki
tiems žmonėms kaip pre- 
zentus. Plėšikai, matyt, ne
mano, kad jiems, kas nors 
atneš prezentus, tai jie pa
tys juos bando pasiimti. 
Tik jie ima ne dolerinius — 
plėšia tūkstančiais. Ana, 

i kaip jie pasielgė su Lincoln
Savings banku Brooklyne: Londonas — Ii958 metais pasigrobė daugmu nei $60,- 5J)0() amerikiečių

Tarybų Sąjungoje, tai du 
PAGALIAU IŠLEIDO jkartus dau£iau> kaip 1957 m. 

Vienas savaitraščio “The 
Worker” redaktorių,! 
George Morris, pagaliau iš
vyko į Europą. Jau senokai 
jis buvo gavęs pasportą, bet 
buvo darytos visokios kliu- • 
tys, kad jis negalėtų užsie
nin išvykti. Pagaliau tos 
kliūtys buvo nugalėtos ir 
dabar šis žymus 
tas jau Europoje.

Iš ten žada
M

TĖVO BAUSTAS VAIKAS
pabėgo ir užšalo

York

Mass.

236.80 
201.00 
190.00 
180.00 
126.00 
120.00 
86.00 
83.00 
82.00 
74.50 
65.00 
63;00 
57.00 
42.00 
39.50 
39.00 
33.00 
2i9.00 
24.00 
22.00 
17.00 
16.00 
14.00 
11.50 

. 9.00 
. 7.00

6.00 
. 6.00

4.00 
4.00 

. 3.00
2.00 

. 1.00

Iš' karto buvo manyta, 
kad kai žmonės nebegaus 
laikraščių, tai jie protestuos 
ir kels triukšmą prieš strek 
kierius ir kitus spaudos 
cjarbininkuS' Tačiau tas 
rjeatsitiko. Tas tik parodo, 
kad šio didmiesčio žmonės 
simpatizuoja darbininkams, 
kovojantiems už savo teises 
ir geresnį gyvenimą.

Reporteris

Po miestą pasidairius
Valdiška komisija nesuti

ko, kad Lehigh Valley gele
žinkelio kompanija sulaiky
tų keleivinius traukinius 
sausio 12 d., kaip ji skelbė. 
Reikalauja, kad traukiniai 
tęstų keleivių vežiojimą iki 
dalykas bus ištirtas. Gele
žinkelio kompanija. sako, 
kąd 1957 metais ji turėjo 
$4,776,000, o 1958 metais 
$į,475,000 nuostolių ant ke
leivinių traukinių.

' Newark, N. J. — Newar- 
ko apylinkėje daugiau tele
fonų naudojama negu bent 
kur kitur visoje šalyje. Čia 
išeina 44 telefonai a^t kiek
vieno 1,000 gyventojų.

nybos darbų inžinierius Do
nohue už žaisluko sugadini
mą nubaudė §ūnų Thoma- 
są, 5 ir pusės metų. Tai bu- 
lapkričio 13 d. Berniukas 
išėjo iš namų ir nesugrįžo. 
Jo ieškojo apie 700 žmonių 
Gruodžio 18 d. jį surado 
miške užšalusį, 6 mylios 
ruo namu, v

“The Workeriui 
korespondencijų.

lankėsi

RAKANDŲ

TRIMS KAMBARIAMS

žurnalis-

parašyti 
įdomių

Cape Canaveral, Fla.
Amerikos karininkai vėl 
šovė

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

Geri Valgiai ir Likeriai
Mr. Sebastian Reiter 
Mr. Albert Panko! er U

?! GKAN'D FLORIST SHOP Ž

~ $

Trys teisėjai patvarkė, 
kąd New York Central 
geležinkelio kompanija dar 
negali nutraukti perkelia
mųjų (ferry) laivų veikimo 
tąrpe Cortlando gatvės ir 
Weehawkeno.

i Geležinkelių . kompanija 
sūko, kad kiekvieną mėnesį 
“flerry” laivų palaikymas 
jąi sudaro po $40,000 nuo-

Keturi ginkluoti plėšikai 
įėjo į Lincoln Savings ban
ką, X Ave. ir 2nd St., Brook- 
lyne, ir sušuko: - “Čia 
apiplėšimas! Nebandykite 
šauktis pagalbos!” Jie įsa
kė banko patarnautojams 
ir 5 “kostumeriams” sugul
ti ant grindų. Du, grūmo
dami ginklais, privertė juos 
gulėti, o kiti du pagrobė 
$72,000. Visi jie pabėgo.

Atsinauj indamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramat

Cliffside, N. J.
LLD 70 kuopos narių su

sirinkimas įvyks gruodžio
28 d., 2 v. popiet. Kviečiame 
visus narius dalyvauti. Gau-

- site J. Kaškaičio knygą “Iš 
atsiminimų”. Susirinkimo 
vieta: pas J. Bakūną, 316 
3rd St., Cliffside, N. J.

Tą pačią dieną įvyks ir
LDS 115 kuopos, susirinki-

' mas. Jis bus 3 v. popiet. Vi
si nariai dalyvaukite ir pa-
simokėkite savo mokesčius, buvo pažangus

Kviečia Komitetas Moy ilgai sirgo.

Šventiniai linkėjimai ±
George Stasiukaitis, iš lan

Cliffsidės, sveikina visą 
Laisvės kolektyvą su Nau
jaisiais metais!
MIRĖ KINŲ LAIKRAŠČIO 

REDAKTORIUS
Laikraščio “Kinų dieni

nės naujienos” redaktorius, 
Eugene Moy, mirė praėju
sią savaitę Niujorke.’ E. 
Moy redagavo šį laikraštį 
per pastarųjų 18 metų. Jis 

žmogus.

City College knygyno 
sąrgas Callahan nušovė įsi- 

ržėlj. Piktadarys išlaužė 
tgą ir įlindo. Sargas tu- 

ir kartą šovė

PRANEŠIMAI
I*

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

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

Mr. E. W. Casper $ 
Kalbu lietuviškai

Linkiu visiems sezoninių švenčių.
Pirkite gėlių, mažai kainuoja, g

7 Grand Ave., Maspeth, L. I. M
IzaiY* r?

Atlas” raketą, bet šią S 
^ovė išilgai Atlanto vande- 65*37 

DA. 6-1090—Pristatome bet kur.
11U IO“ Inyną. Sakoma, kad ji 

kė apie 4,000 mylių.
8 •S

Port Said. — Juno-HnS« u
Arabų Respublikos 
den tas Nasseris 1 
proga dvejų metų sukakties 
nuo pergalės dėl Suezo ka- § 
nalo. Jis piktai puolė Sirijos 
komunistus. Vakarai Nas-i 
šerio išstojime numato jo!r 
pasisukimą prieš socialist)-i S 
nes šalis. i S

Sezoniniai Linkėjimai Visiems!
THE MASPETH SALVAGE CO. iilguma ........

K Mokamo geras kainas už naudotą & 
pi eZl- geležį, metalą, skudurus, popierių. $ 

kalbėjo p Ateikite. »
kakties g John Capanigro, sav. g 

1 M 58-14 Maurice Ave., Maspeth, L. I. Į*
TW. 4-0246

IE THE ATLANTIC $
RESTAURANT I

JAMES & JOSEPH PISTOLA §
Išreiškiame visiems
Švenčių Linkėjimus. »

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

Rk hmond Hill, N. Y.—VI. 6-9624 S

atsakomingi žmo- 
3-jų kambarių, j 

Miegrūmio 5 
su veidrodžiu, 
ir dvi lempos.

sofa-lova, du

Pageidaujama 
nes. Rakandų dėl 
mažas rankpinigis. 
kavalkai: kamodė 
spintos, didelė lova 
Saliono 8 kavalkai:
krėslai, stalai, lempos ir iš 5 ka- 
valkų valgymui rakandai. Visi nau
ji. Galite imti ir naudotą šaldytuvą 
ar televiziją. Kaina $408. $4.00 j 
savaitę.

CAINES
7

3rd Ave.,

Galima 
9-9.

Warehouse Floors

bet. 80-81st Sts., N.

matyt kasdien, 9-9.
Skambinkite kasdien ar 

madieniais bile valandą.

šešt.
sek-

Skambinkite šiandien LE. 5-5004
Klauskite dėl Credit Manager

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. Y. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 

MĖSOS IR WURSTWAREN

'n

“NENORĖJO POZUOTI”, g 
TAI TĖVAI JĮ SUMUŠĖ g
Olathe, Kansas. — Polici-I 

ja areštavo Orlaną Cooka,, 
orr . pm • r . Ųį Isrodyk Puiki Švenčių Proga, kj27 metų, filmų specialistą, K ]ųcs sutaisome plaukus gražiai, 
ir jo žmoną Betty Ann už 
tai, kad jie labai sumušė 
11-kos. mėnesiu savo sūnų. C c

i Tėvai teisinosi, jog berniu
ką mušė už tai, kad jis ne
norėjo pozuoti dėl kalėdinių 
atvirukų.

MĄ JV1A.O nUlCLJoUlilV JJMXUtXvAo glaAlUJ) jję 

M sugarbiniuojame, nudažome. Vi- r 
$sas darbas atliekamas prieina-.^

EDMUND & FELIX 
1135 Lexington Ave. 

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

JAV PAGALBA 
JUGOSLAVIJAI 

IR TSRS SPAUDA
Belgradas. — Jungtinės $

Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų nuo 

ELDEE T.V. SERVICE CO.
Garantuotas darbas prie T. V. 

ir radio. Kainos žemos 
Pabandykite

128-18 Libert y Avenue
plaučio. uu.gunto Riclimon<i Hill, N. Y. VI. 8-1805 g

Valstijos suteiks Jugoslavi-’^^^^y^^^j^^^^s^ssao
• • &(\r f\r^s\ _____ 11_____ T* '---------------------------------------- - ■ -■■■ ............■—..■■■jai $95,000,000 pagalbos. Ji 
bus militariniais ir pramo
niniais reikmenimis.

Tarybų Sąjungos unijų 
laikraštis “Trud” rašo, kad 
Amerikos vyriausybė teikia 
“komunistinei Jugoslavijai 
pagalbą” militariniais su
metimais.

Madridas. — Keturi kali- •• 
niai, ištrūkę iš Cadiz kalėji- *• 
mo, buvo pagrobę Amerikos 
karininką William Rodger- į J 
są ir jo šeimą. Policija juos " 
pasivijo ir kovoje visus nu-į«Į

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*06^*06*
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafavette St

SIŲSKITE DOVANŲ PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS
Patikimiausia firma išsiuntimui pakų į USSR: Lietuvą, Ukrainą, 

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

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

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

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

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki*6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iik 4 popiet.
NEWARK0 RAŠTINI! ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI' 4 V. DIENĄ.
SECOND AVE. RAŠTINE ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ.

78—2nd Avė.
New York 8, N. Y.
ORegon 4-1540

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

respublikas.

jo gi 
rsergeBamas, o sekamais 

d^iem šūviais padėjo vieto-
, Įsiveržėlis yra Junis Pe
rson, 35 metų amžiaus, 
t su savimi neturėjo ad- 
so.
Angliškųjų didžiųjų laik- 
ščių išvežiotojų streikas 
Nesitęsia. Todėl laikraščių 
ra. Išeina tik mažesni pa

didintame kiekyje, apie ku
riuos pirmiau miesto gyven
tojai beveik nieko nei neži-

rė 
pe

j e 
te 
be
re:

ra 
te 
nė

6 p.—-Laisve (Liberty)—Penkt., gruodžio. (Dec.) 26,1958 nojo.

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 7 d., 7:30 v. v. Susirinkimo 
diena pakeista iš ketvirtadienio į tre
čiadienį, dėl narių patogumo. Pra
šome dalyvauti šiame susirinkime, 
110-06 Atlantic Avė. Prot. Sekr.

(118-120)

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. 
TE. 9-0518 (117-118)

(117-118)

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

11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mich. 
TOwnsend 8-0298

i ■ ■ .................. ........... .

IN. 7-6465. 
2-2452.

IN. 7-7272
MI. 2-1681

1241 N. Ashland Avė.
Chicago 22, Ill.
HUmboldt 6-2818

121 S. Vermont St. 
Los Angeles. Culif. 
DUnklrk 5-6550
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