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KRIS LA I V. Vokietija apsiginklav i m e l
Dėkojame ir linkime.
Ką veiksime?
Apie grafą V. Zubovą. 
.“Vaduotojai” nerv/nasi.

Rašo R. Mizara

jau pralenkė Francūziją
ryžius. — Francūzija, Smarkiai auga

Svarbus pranešimas
Kiek anksčiau buvo pa- vai, dieną, o banketas 6 vai.

• vakare.
Visus bendrovės daliniu-

Tarybų Sąjunga paskolino

Nuoširdi padėka visiems 1----
draugams ir draugėms, sveiki- siginklavimil 
nusiems mus su žiemos šventė 
mis ir su Naujaisiais Metais!

Mes, grąžon, nuoširdžiai lin 
kime visiems mūsų korespon

• dentams, vajininkams,
<iac>jų veikėjams ii- 
pažangiosios spaudos

• tojams: sveikatos ir sėkmių!
Lai 1959 metai būva visiems] 

laimingi ir vaisingi gerais dar- i 
bais asmeniniame ir visuPme-1 
niniame gyvenime!

orlaivy- 
la i vynas.
Vakaru 
laivybą 

nė už Francūzija. — pasta- Baltijos jūroje prieš Tary- 
roji bus tik “pagalbinė bu Sąjungą ir Lenkiją. 
NATO jėga”. i Vakarų Vokietijos karinė’

Tuo gi kartu Vakarų Vo- industrija jau pilnai diVba.
; grei-

jįsivėlus į bėdas kolonijose, Vokietijos karinis 
j be pasipriešinimo sutiko, nas 
Ikad Vakarų Vokietija ap- NA

ir jūrinis

karini c

I skelbta, kad Liet. Ko-opera-
11 tyvės Spaudos Bendrovės ir
7 Į Laisvės dalininkų suvažia-įkus prašome dalyvauti su
avimas ir Laisvės

7 bilijonus dot kaimynams
Budapeštas. — Vengi’ijosj 

komunistų veikėjas
Kiss, kuris yra nariu Sočia-1 pagalbos

,. <■ ’ U V •

organi" I kietija dabar daug sparčiau Amerikos kapitalas 
vis,ems | ginkluojasi, negu ii tą darė čiau ją atsteigė, neg

•po Pirmojo pasaulinio karo, tikėtasi
i Jos armija paauga po 200,- Adenaueris apsiginklavi- 
! 000 vyrų per metus laiko irimą varo pirmvn po tokiais 
lyra apginkluota moderniš- pat obalsiais, kai]) ir Hitle- 

Ypatin- ris darė, “kovai prieš komu-

šių metų balandžio 
šio pradžioje sukaks 
tai, kai mūsų laikrašt 
vė užgimė.

Vasario 7 dieną įvyks 
vės bendrovės metinis

• ninku suvažiavimas. Pi 
jau dabar tenka ruoštis, rink
ti. sveikinimus ir galvoti, ką 
mes, suvykę į sambūrį, tarsi
me,. ką naujo''turėsime- pasiū-į

t l\lc

įgai Jungtinės Valstijos ta- nizmą” ir “išgelbėjimui Va
rnėne- i me jai daug padeda. -karų civilizacijos”.

• 1S m e -1 —...... ............... ...... ....... ................ ...... :.............. — ■

i Japonijos Kishi 
h ; valdžia jau bėdoje 
jo

šiemet, kaip .jau buvo mi- 
» neta, mums teks keltis į naują 
vietą. O spaustuvės perkėli
mas . 
darbas, 
pasiruošti.

Tibor Kiss rašo, kad Ta- 
Tiboiųrybų Sąjunga daugiausia 

> suteiks įvairiau- 
visus, kam tik lietinių šalių ekonominiais į siomis mašinomis ir jų dali-

• c rašo,Imis. Jis atžymi, kadxypatin-
pakilo TSRS 

to, kai jos

banketas | važiavime. O į banketą
įvyks sekmadienį, vasario - kviečiame ’

Dėl susidariusių laikas leidžia ateiti. Bus 
suvažiavimas ir įduodami geri valgiai, ir tu- ___ _____

yra perkelti išarėsime svečių iš tolimesnių gg 28,000,000.000 rubliu, tai į technika po _ , .....
i , daugelis at- vrai $7,000,000.000 paskolos! moklininkai iššovė į erdvę

kliūčių,
banketas
sekmadienio į Šeštadienį —j kolonijų, nes <
įvyks vasario (Bebruary 7Jįvyks į suvažiavimą ir daly- 
dieriy, Liberty Auditorijo-i v a u s bankete. Banketui 
je, 110-06 Atlantic Avenue, • įžanga $3.50.
Richmond Hill.

Suvažiavimas prasidės 11

reikalais, komiteto
kad Tarybų Sąjunga šutei-1 gai aukštai

D i re ktorių. Tavy ba

savo kaimynr-koms šalims.; sputniką.
Paskolą 2 procentų saly-] Socialistinių šalių ekono- 

gomis gauna: Albanija, Ry- miniais reikalais komfte-tas 
tu Vokietija. Vengrija, Len-. suorganizuotas 1955 metais, 
kija. Bulgarija ir Rumuni-’jis rūpinasi bendrais visų 
ja. Čekoslovakija rc vien šalių technikiniais ir kito- 
Dati jau gali verstis,'bet ir klais ekonominiais reika- 
kitoms teikia pagalbos. Jais.Nauja “lazda” dėl

Atstovų buto narių
Washingtonas. — Atsto-

i vų bute per 170 metų veikia

Jūrininkystės sauga, 
Norvegija ir TSRS

New Yorkas. — Norvegi
ja ir rl 
nešė Jungtinėms Tautoms, 
kad ir jos prisidės prie pa
tariamosios Komisijos Jūri
ninkystės Reikalais. Tai 
nauja Jungtinių Tautų ko
misija, kuri pradės posė
džius Londone 1959-m. sau
sio 6 d. Komisija stato sau į Berlyną, rašo: 
už tikslą teikti saugos ir ki
tokių patarimų jūrininkys
tėje.

Prie šios organizacijos I . . .
bus prisidėjusios 26 sia?,s. 

valstybės. Manoma, kad Ta- 
lazda”prybų Sąjungą paseks ir ki-■ 

;tos socialistinės šalys.

“Neloškite ugnimi”, i Daug gamtos turtų
surasta Kinijoje

Hong Kongas. — Kinijos 
radijas paskelbė, kad 1958 
metais Kinijoje surasta la
bai daug gamtos turtų. Ge
ležies rūdos ji turi net 100,- 
0C0.000.000 tonų. Tai pir
moji šalis po Tarybų Sąjun
gos.

1958 metais buvo surasta 
nauji klodai: anglies, Vario, 
Tungsteino, skardos, nike
lio, švino, sieros, fosfaro, 
aliejaus, asbesto ir daugelio 
kitų gamtinių turtų.

ir Tarybų_ Sąjunga pra- sa|{0 j-yfy vokiečiai 
n Jnn o'tinpnK miroms J <-De Gaulle įsakė 

susiveržti diržus
Paryžius. — Generolas j Senoji 

Charles de Gaulle Įsakė gy-> 
ventoj ain s susiveržti 
žus. Mat, pakėlimui 
cūzijos. biznio užsienyje joj

į Arms”), kuris turi specialę 
'lazdą (“Venerable Mace”), 

pakeičiama. Nauja 
yra 46 colių ilgio, 

un- su pasaulio gaubliu ant ga- 
Fran-'1°, 0 ant jo amerikiniu aru.

‘ ■ 1907 m. sargas su ta laz- 
valdžia jau nukirto franko i da gynė kongresmaną, kada 
vertę beveik 18 nuošimčiu, j kitas jį puolė su peiliu; 

Pirmiau už Amerikini ^P1917'1918 taįp 
buvo duodama 420 franku, "'ls mosuodavo lazda , ka- 
o dabar jau bus 494. Pinigų 
devaluacija yra našta ant 
žmonių pečių. Pigesni pini
gai. mažiau žmonės gaus 

] •reikmenų.
i De Gaulle pripažino, kadį 
i pasunkės veteranų gyveni-į 
imas, nes jie tiek pa 
į frankų, kaip gavo i

Berlynas. — Rytu Vokie
tijos dienraštis “Berliner 
Zeitung”, atsakydamas Į 
Vakarų politikierių ir gene
rolu grūmojimą “jėgos pa
galba” pristatyti reikmenis

' Tokio. — Premjero Kishi 
valdžia atsidūrė bėdoje.
Trys ministrai, Ikeda, Miki, 
ir Nadao reikalauja juos 
paliuosuoti. Jie nesutinka 
toliau remti Kishi politiką.

Japonijos žmonės yra an- 
ti-amerikiniai nusistatę

Kishi 
iremia Washingtono politiką 
i dėl Amerikos bazių Japoni-

, J joje ir santykių su Kinija.
„tToks Kishi valdžios nusista

tymas išsaukė net jo parti
joje krizę.
4 ------------------
1959 metais Kinija 
jau pralenks Angliją

Hong Kong. — Kinijos 
premjero pagalbininkas Po 
Yi-po per radiją sakė, kadį] 
1959 metais Kinija jau pra-l Alžyras, 
lenks Angliją g< 
no, vario

— mūsų sąlygomis didelis . nuQ senų laikų, 
as. F t ie jo tinime get <-:i • W<jchino,t-nnn

šiemet, beje, sukaks 40 me
tų, kaL Čikagoje buvo pradėta 
leisti "vilnis. Tą svarbų jubi
liejų, be abejonės, vilniečiai 
mokės gerai atžymėti,* bet 
mes, laisviečiai, taipgi turėsi
me prie tų iškilmių .prisidėti.

Ida kildavo karšti ginčiai dėl jau 
karo. Bet nė kartą dar sar
gas neųžvažiavo ta 
nė vienam per galvą.

TEISeJAS ATSISAKe 
PAGELBĖTI NEGRAMS

Miami, Ela. — Federali-

į JAU GERINASI PRIE I -e w -v•v rtr* t a ■v-*EGIPTO NASSERĮO
Washingtonas. — Po to

“Nežaiskite ugnimi... Jei
gu jūs pagalba tanku verši- 

] tės. tai mes moderniškiau- 
iūkiais jūsų tankas 

naikinsime-; jeigu jūs ban
dysite lėktuvais gabent1, 
reikmenis, tai mes šaudysi
me jūsų lėktuvus”.

Vokiečiu laikraštis
<-

“Tėvynės balse” tilpo to
kia įdomi žinelė iš Lietuvos:

“įžymus lietuvių kultūros 
veikėjas, profesorius, moksli
ninkas, dabar pensininkas, 
grafas V. Zubovas su žmona 
Ona Jakubauskaite - Zubovie
ne atšventė auksines vestu
ves. Vladimiras Zubovas, nors 
grafas, visuomet buvo pažan
gus žmogus: šelpė caro nu
baustus studentus, steigė mo
kyklas, organizavo lietuvius 
teatro mėgėjus. Dabar V. Zu
bovas rašo savo atiminimus.”

Taip, V. Zubovas — retas 
žmogus. Dvarininkas, grafas, 
jis tačiau palaikė ryšį su Lie
tuvos liaudimi, prisidedamas 
prie lietuvių tautos kovų už 
laisvę. j

Kai 1945 metais Lietuva bu
vo išlaisvinta iš hitlerinių bes
tijų okupacijos, V. Zubovas 
pasiliko Lietuvoje, jis veikė su 
tarybine liaudimi; jis dabar 
yra pensininkas ir sau laisvai 
rašo atsiminimus iš praeities.

miau.

gaus]
pir-įnis teisėjas Joseph Lieb at-| kai Jungtinės Arabų Res- 

sisakė veikti už integraciją publikos prezidentas Nasse- 
Dade paviete. Negrų kimi- ris piktai kalbėjo 'apie Siri-
gas T. Gibson, iš Miami, 
skundėsi, kad jo sūnaus ne
priima į bendras ,mokyklas

J. „eležies, plie. niS Issilaisvinlmo Frontas,^ Lj k kad norg jis 
aliumino, mašinų|Paskelbė, kad pagahau su-> , U ,

ir elektros turbinų gamini- į sitare su Alžyro 
mo srityje į Judėjimo vadais

Kinija ir Mongolų .Liau-į 
dies Respublika pasirašė 
bendrosios ekonominės pa
galbos sutartį. Mongolija 

• gaus iš Kinijos $25,000,000 
vertės technikinių įrengi
mų, kaip tai statybai elekt
ros jėgainių, tiltų ir prave- 
dimui vieškeliu.

ALŽYRIEČIAI JUNGIASI 
BENDRAI KOVAI

/ro Tauti-
171 , įsu utiuaisiais včiiKčiib. iviav-FrontasjT._K ___ ) 

nesutinka su Floridos vals
tijos įstatymais, kurie pa
laiko segregaciją, bet nega
li jų pakeisti.

išitarė su Alžyro Tautinio
; bendrai 

į kovai už šalies išlaisvinimą. 
Iki dabar šie du tautiniai l 
judėjimai neturėjo vienv-1 
bes, ir tas kenkė alžyriečių

jos komunistus., Washingto
nas keičia linkui jo atsineši- 
mą. Pigiai bus parduodama 
Egiptui kviečių, JAy armi
jos inžinieriai perduos Nas- 
serui laiva “Essayons” prie
plaukų gilinimui, ir bus su
teikta kitokios jam pagal
bos.. ,

CHARLIE CHAPLINAS 
SUMOKĖJO $425,000

Washingtonas. — Char-

GUATEMALA ĮSPĖJA 
AMERIKOS ŽVEJUS 

v

Guatemala. — Prezidentas

rašo, 
kad kadangi patys Vakarai 
sulaužė sutartį, tai nebegali 
pasilikti, ir Vakariniame

vėliausios 
žinios

Washing! cr^s. — Tarybų 
į Sąjungos ambasadorius M. 

EISENHOWERIS APIE Menšikov paskelbė, kad A- 
TARPTAUTINI TEISMĄ 1 nastazas Mikojanas, TSRS.

* I premjero pavaduotojas, at-
— Prezi- Vyks į Washingtona pirmą- 

/uo" ja sausio mėnesio savaitę.
4 arp- Qionai jis išbus apie dvi sa-

Istorija žino nemaža tokių 
atsitikimų, kai turtingi asme
nys siejo savo likimą su ko
vojančia liaudimi už laimin
gesnę žmonijos ateitį.

V. Zubovas yra vienas to
kių.

Vienas Italijos dienraštis — 
“La Nuova Stampa”— paskel
bė, jog popiežius Jonas XXIII 
mano neužilgo pripažinti 
Lenkijos Liaudies Respubli-. 
ką. Jis taipgi mano iššluoti iš 
Vatikano fašistinį “Lietuvos 
atstovą” Stasį Girdvainį.

/Jeigu popiežius Jonas XXIII 
Vis tiek realistas, jeigu nors 
tiek skaitysis su tikruoju gy
venimu, tai jis lietuviškus “va-

(Tąsa 6-tam pusi.)

ANGLAI NEATSISAKO 
NUO KOVOS PRIEŠ 

ATOMŲ BAZES *
Swaffham, Anglija. — 

Teismas, nuteisė 48 žmones 
po dvi savaites kalėjimo už 
pikietavimą Amerikos ato
miniu bazių. . Nuteistiems 
buvo pasiūlyta dovanoti 
bausmę, jeigu jie per metus 
laiko atsisakys nuo pikieta- 
vimo. Tuojau 37 nuteistieji 
pareiškė, kad geriau jie eis 
į kalėjimą, negu susilaikys 
nuo kovos prieš atomines 
Amerikos bazes.

N. JERSEY SMARKIAU
< BAUS VAIRUOTOJUS
I Trenton. — Su 1959 m. 
pradžia prie New Jersey 
įiuto vieškelių bus išstatyta 
600 persergėjimų’: “Speeder 
Loses Licenses”. Valstijos 

į gubernatorius Robert B. 
Meyner pasirašė įstatymą, 
kad būtų atimta važiuotės 
geidimas kiekvienam, kuris 
Važiuos 10 mylių greičiau, 
kaip yra leidžiama.

ŠUNS ŠIRDĮ ĮDĖJO 
KITAM ŠUNIUI

Berlynas. — Tarybų Są
jungos profesorius Vladi
miras Demičevas pasekmin
gai perkėlė šuns širdį ki
tam. Operacija truko ketu
rias valandas. Ji atlikta
Leipsigo Universiteto ligo- įuėmė tris Čiang Kai-šeko 
ninėje.

RIFAI NORI PILNOS 
LAISVĖS MAROKUI

Rabats. —Rifų gentys 
j teikė vyriausybei reikala
vimą, kad ji priverstų Fran
cūziją ištraukti savo kari
nes jėgas iš baziuj Prieš Do
rą metų Francūzija suteikė 
Marokui nepriklausomybę, 
bet tebelaiko ten karinių jė
gų. Rifai sako: jeigu fran- 
eūzai geruoju nepasitrauks, 
;ai jie juos išvarys.

Hong Kong.
<ad Kantono mieste kinai

- Sužinota,

agentus ir sušaudė.

lie Chaplinas sumokėjo Fuentes pareiškė: jei Jung- 
Jungtinėms Vals t i j o m s tinių Valstijų žvejai 
$425,000 ginčijamų įplaukų silaikys reikalingoje atstoję 
taksų ir procentų. Prieš]nuo.Guatemalos krantų, tai 
penkeries metus JAV vai-j bus ginklų jėga pašalinti, 
džia pareikalavo iš akto- Kaip žinia, eilė T 
riaus $700,000 taksų. Chap- Amerikos' valstybių^ skėl
imas, atsisakė mokėti, nes bia per 200 mylių nuo kran- 
jis įrodinėjo, kad jo didesnė to vandenis savo teritori- 
pusė įplaukų buvo už fil-lniais vandenimis, 
mus iš užsienio. Ginčas 
baigtas susitaikymu.

Londonas. —/ Darbiečių 
vadas Leslie Hale sako, kad 
jis persergėjo Anglijos vy
riausybę susilaikyti nuo ka
rinių provokacijų, ir jai 
priminė, kad Nuremburge 
buvo pakarta 15 Antrojo 
pasaiflinio karo kriminalis-

Ankara. — Amerikiečiai 
iš Bryn Mawr College vis 
kasinėja Gordiumo mieste
lio apylinkėje ieškodami ka
raliaus Midas palociaus. Sa
koma, kad Midas turėjo 
daug aukso. Jis gyveno 715 
metų prieš dabartinę gady
nę.

ne-

žinia, Lotynų

MIRĖ TSRS RAŠYTOJAS 
FIODORAS GLODKOVAS

Londonas. — TSRS žinių 
agentūra “TASS” pranešė, 
kad gruodžio 20 d. mirė žy
mus tarybinis rašytojas 
.Fiodoras Glodkovas. Jis jau 
buvo 75 metų amžiaus. Savo 
laiku daug rašęs bendrai su 
Gorkiu. Gladkovas už joj 
veikalus’’ buvo apdovanotas 
premijomis. *

Miaskva. — Tarybų Są
jungos Gynybos ministras 
maršalas. Malinę vskis sakė, 
kad “Vakaruose, o ypatin
gai Amerikoje, tūli besme
geniai provokuoja naują 
karą”.

Washingtonas. • 
dentas Eisenhower is ruo
šiasi kelti Kongrese 
tautinio teismo reikalą. Tas vaites laiko, 
teismas yra dalimi Jungti
nių Tautu. Teisėjai randasi 
Hagoje, Hollandiios sosti
nėje. 1945 m. JAV Kongre
so nutarimas neleidžia pa
čiam vienam prezidentui 
perkelti tarptautinius nesu
tikimus į 'tą teismą.

^POPIEŽIUI DOVANOJO 
LIŪTĄ, VIETON AVINC

Roma. — Popiežius Jonas 
apsilankė cirke. Cirko savi
ninkai pasiūlė popiežiui 45 
dienų liūtuką.. Jonas pade- 
kavojo, bet žiūrėdamas j tą 
dovaną, pridėjo: “Tu jau 
geriau pasilik čidnai!”. Mat, 
katalikiškame tikėjime avi
nėlis yra dievo parinktas 
gyvūnėlis, o ne liūtas.

ja sausio mėnesio savaitę.

Kairas. — Nassero val
džia skelbia, kad netrukus 
Sirijoje bus areštuota sim- $ 
tai komunistų.

Ocean City, Md. — Alieji
nis laivas “African Queen”.

• 22,340 tonų įtalpos, sulūžo 
I pusiau Atlanto vandenyne. 

IŪTĄ, VIETON AVINO visi 47 įgulos žmonės išgel-

Londonas.. — Praž u v o 
Pietinės Amerikos, srityje 
balionas su 3 vyrais ir vie
no moterimi.'Balionas gruo
džio 12 d. pakilo nuo Ca
nary salų atlikti 3,000 mylių 
kelionę per Atlanto vande
nynų.

Vatikiamas. — Popiežius 
Jonas įteikė po dovanėlę 
kiekvienam Vatikano vals
tybėlės tarnautojui.

zraelio poli-Tel Aviv.
cija areštavo kelis piliečius 
ir kaltina šnipavime užsie
niui.

bėti, pagalba helikopterių.

New Yorkas. — Du Ba- 
tistos sūnūs, vienas 8. o ant
ras. 10 metų, taipgi keli* ki
ti artimi jo asmenys atvyko 
i New y orką. Vieni sako, 
kad tai tik Nauių Metu pro
ga, o kiti, kad Batista ir 
patsai rengiasi jau pabėgti 
iš Kubos.

Maskva. — Įsisteigė ko
mitetas. pagalbai kovojan
tiems už tautinę laisvę. Jis 
veiks bendrai su Afro-Azi- 
jos Šalių Solidarumo Komi
tetu, kuris savo centra turi 
Kairo mieste. •

Brantford, Canada. —Su
degė namas ir kartu žuvo 
Six indėnu grupės vadas 
John Jim Smoke, kuris jau 
buvo 90 metų amžiaus.

Buenos Aires. — Argen
tina ruošiasi nupiginimui 
savo pinigų, t



V Y I C Y7 V LITHUANIAN 
JUAllf V *1 SEMI-WEEKLY

z PUBLISHED BY THE LAISVE, INC.
Published Tuesdays? and Fridays, except in case of Holidays.
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

• Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., 
under the Act of March 3, 1879.

Established April 5. 1911------------------------------- ROY MIZARA. Editor

Kas Ką Rašo ir Sako
KUR LINK 
SOCIALISTAI

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ...... $9.00
United States, per 6 months $5.00
Queens Co................ $10.00 per year

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.50 
Foreign countries, per year 112.00

Queens Co........ $5 50 per six months Foreign countries, 6 months $6.50

“Suvefžkite diržus!”
FRANCŪZIJOS PREZIDENTAS de Gaulle atsi

šaukė į žmones, patariant jiems “susiveržti diržus”, nes 
teks pagyventi trūkumuose, teks daug vargo pajusti.

Francūzijos frankas tapo nuvertintas; pakeliami tata 
sai už pajamas, taipgi valdžia atsisako duoti subsidijas 
kai kurioms pramonėms — o tai reikš kainų pakilimą.

žodžiu, su de Gaulio prezidento vietos užėmimu vis
kas Francūzijoje pablogėjo, o ne pagerėjo!

Netenka nė sakyti, kad “susiveržti diržus” turės 
darbo žmonės. Kapitalistai kaip turėjo visko užtenka
mai, taip ir turės, kaip gyveno pertekliuje, taip ir gy
vens. Sunkiausias gyvenimas bus darbininkams.

Kodėl gi Francūzija atsidūrė tokioje padėtyje, kad 
žmonės turi “susiveržti diržus”? Todėl, kad Francūzijos 
imperialistai pasimojo laikyti pavergtą Alžyrą. Karui 
vėsti Alžyre kišami bilijonai dolerių, bet tas karas to|į 
gražu dar nebaigtas. Ir jis nebus baigtas, kol Alžyrui ne
bus suteikta laisvė!

Tuomet, kai Francūzijos generolai sukilo, kai parla
mentas išsiskirstė, pavesdamas visą galią generolui de 
Gaulle, mes sakėme, kad visa tai Francūzijos neišgelbės 
iš krizės; atžagariai, visa tai krizę tik pagilins. Ir mūsų 
buvo tiesa!

Francūzijos socialistų vadovai, kurie de Gaulle rė
mė, sakydami, būk jam valdant viskas bus geriau, dabar 
mato, kokį išdavikišką darbą jie atliko!

Nereikia tačiau manyti, kad Francūzijos darbinin
kų klasė, kuri yra kovinga ir gerai organizuota, tylės. 
Prasidės ten streikų bangos, prasidės reikalavimas pa
kelti darbininkams, algas.

Iš ARGENTINOS pranešama, kad ir ten valdžia pa
reikalaus iš žmonių, kad “susiveržtų” diržus.”

Šiuos žodžius, rašant, sakoma, Argentinoje ruošia* 
masi nuvertinti pesą. Pakils pragyvenimo produktų kai
nos. Darbo žmonių gyvenimas ir ten pasunkės.

Daug kitų buržuazinių kraštų šiandien jaučia krizę 
— ypatingai Lotynų Amerikoje. Pasiėmę pavyzdį iš de 
Gaulle, ir tų šalių valdovai pradės reikalauti, kad žmonės 
“susiveržtų diržus.” . »

Kapitalizmas iš krizės nebegali ištrūkti ir gana!

19 dienų be dienraščių
NIUJORKO IR jo priemiesčių gyventojai buvo be 

angliškų dienraščių arti tris savaites — apie 19 dienų. 
Tai įvyko dėl.to, kad buvo sustreikavę dienraščių išve- 
žiotojai. QJie sustreikavo, reikalaudami pakelti algas ir 
sutrumpinti darbo valandas.

Ryšium su šiuo streiku nedirbo tūkstančiai spaustu
vių darbininkų, nedirbo reporteriai, nedirbo daug rašti
nių darbininkų. Kadangi nedirbo, tai negavo ir algų.

Stambiųjų dienraščių leidėjai manė, kad jiems pa
vyks pakirsti išvežiotoji! unijistų vienybę, na, ir tuo bū
du pavyks sulaužyti streiką. Bet nepavyko tai padaryti. 
Streikieriai laikėsi drūčiai. Tiesa, jie nelaimėjo visų sa
vo originalių reikalavimų, bet vis vien laimėjo algų pa
kėlimą įo $5 savaitei. Taipgi jie gaus po tris dienas per 
metus ekstra apmokamų poilsio dienų.

Jei visi spaustuvių darbininkai ir visi, kurių darbas 
susietas su laikraščių pagaminimu ir išvežiojimu, pri
klausytų vienai pramoninei unijai, tai jų ir jėga būtų di
desnė ir jie greičiau galėtų samdytojus priversti išpildy
ti jų reikalavimus.

Deja, dirbantieji prie laikraščių išleidimo ir platini
mo darbininkai priklauso apie desetkui visokių amatinių 
unijų. Na, tai ir apsunkina jų kovą už geresnį būvį.

Kuboje
VISI ŽENKLAI rodo, jog Kuboje revoliucionieriai 

daro žymius laimėjimus. Jie užkariauja miestą po mies
to ir jau rimtai grūmoja šalies sostinei Havanai.

Kubos diktatorius Batista, kuris dar neseniai ^juo
kus darė” iš revoliucionierių, Castro vadovaujamų, šian
dien, sakoma, jau susirūpinęs, jau nusigandęs, nes pavo
jus. jo kailiui vis didėja.

. Pasirodo, kad Batistus kariuomenėje daug karininkų 
ir karių prijaučiu revoliucionieriams, todėl nelabai ir 
muštis jiesnori. Nemaža karių pereina į revoliucionierių 
pusę — pereina su ginklais.

Sakoma, jau neužilgo revoliucionieriai paskelbs savo 
valdžią. Laikinuoju prezidentu būsiąs paskelbtas Dr. 
Manuel Urrutia, žymus juristas, plačiai žinomas Kuboje 
liberalas. Sudarius laikinąją valdžią, revoliucionieriai 
mano,, jų padėtis dar labiau pagerės, žmonės kryps į jų 
pusę ne šimtais, o tūkstančiais.

Tarp revoliucionierių armijos ir Batistos kariuome
nės mūšiai verda aštrūs. Batista įsakė aviacijai bombar
duoti miestus, kuriuose sukilėliai įsigalėję, nežiūrint, 
kiek nekaltų, netgi Batistai pritariančių žmonių, bus 
užmušta.

L Diktatorius Batista atsidūrė desperacijoje.
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“N. Y. Times” korespon
dentas C. L. Sulzberger iš 
Paryžiaus rašo apie tai, ko
kioje padėtyje dabar randa
si Europos socialistų sąjū
dis. Jis įrodinėja, kad pra
ėjusiais metais Europos so
cialistai gerokai susilpnėjo. 
Keturiose didelėse šalyse, 
kur socialistai tikėjosi daug 
laimėti, jie daug prakišo. 
Paimkime Angliją. Prieš 
metus laiko atrodė, kad 
Darbo partija ten nebesu- 
1 likomai eina prie valdžios 
paėmimo į savo rankas, bet 
taiga viskas pasikeitė. Mr. 
(iilzberger “kaltina” Mac- 
lillaną. Anglijos premje- 
as, girdi, taip gudriai iš- 
airavo valstybės vairą,

j)g daug žmonių, kurie bu
vo konservatais tikrai pasi
piktinę, šiandien nusisuko 
r uo darbiečių.

Italijoje, kaip žinia, yra i 
c vi socialistų partijos. Vie-j 
ii a i vadovauja Pietro Nen- 
ni ir susideda iš .kairiųjų 
socialistų. N e n n i dabai’, 
girdi, labai norėtų partiją 
atkreipti prieš komunistus, 
bet partijoje komunistų ša
lininkų įtaka tokia didelė, 
jog jam bent šiuo tarpu ne
įmanoma pravesti savo nu
sistatymą. Pasidalini m a s 
partijos viduje mažina jos 
pajėgumą, laimėti naujų pa
sekėjų. Dešinioji Socialistų 
partja, daug mažesnė už 
Nennio vadovaujamą parti
ją, eina išvien su krikščio
nimis demokratais. Prieš 
motus laiko buvo plačiai kal
bama apie šių dviejų socia
listų partijų apsivienijimą, 
bet iš tų kalbų niekas neiš
ėjo. Kaip ten bebūtų, Itali
jos socialistai 1958 metais 
nė žingsnio nepažengė pir
myn. ’

Francuzios sociali štai 
'randasi gilioje krizėje. Jir 
vadas Mollet bandė lošti 
patriotizmu, bet pakilo gen. 
de Gaulle ir jam nosį nu
šluostė. Dabar Francūzijos 
šocialistai yra niekas dau
giau kaip degauliečių pa
stumdėliai. Jie tapo clegau- 
1 žino nustelbti.

Panašiai jokiais laimėji
mais nebegali pasigirti ir 
Vakarų Vokietijos socialde
mokratai. Vokietijoje taip 
įsigalėjo amerikiečių re
ikiama Adenauerio partija, 
jog socialdemokratai prieš 
ją atsilaikyti nebegali.

C. L. Sulzbergerio . išva
da: “Europinis socializmas 
yra atsidūręs kryžkelėje. 
Labai agejotina, ar atei
nančiais metais jam pavyks! 
bent viena valdžia laimėti. 
Pirmiausia jisajturi per
grupuoti savo gretas...”

) ir kokiu pagrin- 
pergrupavimas tu- 
i atliktas, šis “N. 
3o” korespondentas 

bepasako — veikiausią nė! 
jis pats nenusimano.

•Europos socialistų nusi
dėjimas prieš žmoniją yra 
tame, kad jie atmeta bend
rą liaudies frontą prieš ka
pitalizmą, o sudaro su įvai
riomis buržuazinėmis gru
pėmis ir partijomis bendrą 
frontą prieš socializmą. So
cialistais vadinasi, * o prieš 
socializmo įgyven d i n i m ą 
užsispyrusiai kovoja.

smetoninių fašistų pastum
dėliais.

Bet štai skaitome “Ka
nados Lietuvių Socialdemo
kratų Sąjungos Centro Ko
miteto” pareiškimą. Be 
kitų Savo “reikalavimų” jie 
reikalauja: “Iš Jungtinių 
Tautų organizacijos iššluoti 
visus komunistinių valsty
bių atstovus, jų rėmėjus' ir 
šimpa tikus.. Nutraukti vi
sokius santykius su komu
nistų Rusija ir jos visais 
satelitais.”

Šitie gaivalai, pasivadi
nę socialdemokratais, n e t 
pasmerkia Kanados C. C. 
F. ir tuos laikraščius, kū
rei aną dieną pasisakė 
prieš naują karą dėl Que- 
moy salos ir už priėmimą 
Kinijos.. į Jungtines Tau
tas.

O panašių sutvėrimų, 
kaip šitie kanadiečiai lietu
viai “socialdemokratai,” so7 
cialdemokratų judėjime pil
na visur.

Gruodžio 6 d. paėmęs 
šautuvą patraukiau link 
New Hampshire valstijos 
Baltųjų kalnų. Vos tik per
važiavus Massac h u s e 11 s 
valstiją, žemė pradėjo bal
tuoti sniegu ir oras vis da
rėsi “kietesnis.” Apsisto
jau netoli miestelio Laco
nia, kurį lietuviai vadina 
Lakone, Gricių ūkyje.

Čia susipažinau su Char- 
liu, kuris tvarko Gricių ūkį 
ir yra patyręs medžiotojas. 
Skubiai permainiau savo 
uniformą ir pasileidome ap
žiūrėti, kur stirnos prisi
laiko. Charlis pirma, o aš 
paskui, per kalnus, tanku
mynus ir pelkes; į pakalnę 
suspėjau su juo eiti, bet 
prieš kalną — jis jau ant 
kalno, o aš tik pusiau kal

nus, nepanašus į tuos išvir
tusius medžius? Argi gim
dymo kambarys, kuriame 
gimsta nauja karta, nepa
našus į tuos jaunus dygs
tančius medelius? Taip, 
viskas panašu, ir jeigu mes 
arčiau prisižiūrėsime, tai 
atrasime, jog mes esame 
dalis gyvūnijos, tai ir vis
kas.

Grįžęs namo, atradau 
Charlį skaitant “Keleivį” 
ir garsiai besikvatojantį. 
Paklausiau jo, ko taip kva
tojasi, atsakė:

—Negaliu susilaikyti iš 
juoko, kuomet “Keleivis” 
savo skaitytojus baugina 
Sibiru. Jis nori Sibirą pa
vaizduoti bjauresniu ir už 
katalikų pragarą-

Charlis labai nuoširdus

Iš Moterų Klubo veikimo
Gruodžio 14 d turėjome 

priešmetinį susirinkimą pas 
draugę A. Usevičienę. Ap
svarstę bėgamuosius reika
lus, ' nutarėme pasveikinti 
Laisvę su Naujaisiais Me
tais ir tam tikslui paskyrė- 
me 10 dolerių.

Susirinkimas buvo labai 
skaitlingas, daug draugių 
dalyvavo. Po susirinkimo 
turėjome puikias vaišes. 
Daug draugių atsinešė gar
džių pyragų, drauąė Usevi- 
čienė pataisė visokių val
gių ir gėrimų užsigardžia- 
vimui. Visos draugės prisi
dėjo prie šios malonios su- 
eigėlės. Visos turėjome ge
rus laikus draugės Ūsevi- 
čienės ir jos sūnaus gra
žiuose namuose. Sūnus

I

IRGI “SOCIAL
DEMOKRATAI”

Kaip jau baisiai išsigimu
sios yra kai kurios socialis-.* 
tinės grupės, galima spręsti 
kad ir lietuvišku pavyzdžiui 
Jau seniai mums gerai ži- 
romas Jungtinių Valstijų 
keleivinių ir naujieninių 
f lenševikų nusistaty m a s . 
J ie seniai tapb klerikalų ir

VĖL PRASIMANYMAI
“Komunistų pavojingu

mas didėja,” šaukia Chica- 
gos “Naujienos” (gr. 24 
d.). Joms gi taip sakęs j 
FBI “čyfas” Edgar Hoov-! 
er. , į

Ponas Hoover i s štai ką 
pasakojęs: “Komunistams 
šiemet gerai sekėsi įsi
skverbti į masines organi
zacijas ir įsteigė naują jau
nyn o grupę.” O kas dar 
“pavojingiau,” girdi, pasak 
Hooverio, kad. Komunistų 
partija ‘skelbia, kad ji yra 
teisėta politinė organizacija 
Amerikoje” ir tt.

Bet kur ir kam dėl to 
kyla “pavojus”? Nors mes 
neturime teisės kalbėti ir 
nekalbame - jokios politinės 
partijos vardu, bet iš to, ką 
skelbia Mr. Hooveris, nesi
mato Jokio niekam pavo-; 
jaus. Tuo būdu Pijus Gri
gaitis ir Edgar Hooveris 
gali sau ramiai miegoti, 
nes nesimato, kad tie Ame
rikos komunistai, ruoštųsi 
jiems nors po vieną nuo 
plikų galvų plauką nurau
ti.'

ILGIAUSIŲ METŲ 
BE SULAUKIMO...

i
Steponui Kairiui (J. Ka

minskui) neseniai sukako 
80 metų. Tai jau labai gra
žus amžius.

“Naujienos” sako: “O! 
užvis labiausia linkime su-1 
k a k t u v i ninkui Ilgiausių 
Metų, kad jisai dar sulauk
tų Lietuvos išlaisvinimo...”

Mes irgi linkime Kairiui 
ilgiausių metų, bet kadangi 
jisai. ketina Lietuvą “iš
laisvinti” nauju, atominiu 
karu, tai mes visų dievų 
prašome, kad jis to išlaisvi
nimo niekuomet nesulauk
tu. Nes tai būtu Lietuvos 
sunaikinimas, nųšlav imas 
nuo žemės paviršiaus.

Dar daugiau: mes ne tik 
trokštame, kad jis to “iš- 
laisvininlo” niekuomet ne
sulauktų, bet ir žinome, kad 
jis. nesulauks, nes mes tiki
me, kadi jo pranašaujamas 
karas neįvyks.

no. Apmaršavome daugiau 
kaip tris mylias- Kaip tik 
kojos mane parvilko į ma
nius.

Grįžus į namus, radome 
ir Gricius atvažiavusius. 
Mat, jie gyvena Cam- 
bridge’uj ir tik savaitgalį 
praleisti čia atvažiuoja.

Skaniai prisivalgius, Gri
ciui mane pavežiojo pas 
apylinkės ūkininkus ir pas 
Gricienės sesutę.

Sekmadienį po pietų Gri
ciui grįžo į Cambridge’ų, o 
mudu su Charliu pasiliko
me.

Blogiausia stirnas me- 
medžioti dėl to, kad vietoj 
turi stovėti. Pavyzdžiui, 
kiek mes girdime, tai šuo 
tris šimtus kartų daugiau 
už mus girdi, o stirna—net 
tris tūkstančius. Mažiau
sias pasijudinimas pasakys, 
kur tu stovE Stovint, tuo
jau tave gamtos vaizdas pa
sigauna ir tu visai pamirš
ti, jog atvažiavai stirnų 
medžioti.

Tarp iškeriojusiu pušių 
liesas berželis pasiekė jų 
viršūnes ir manė, jog bus 
laimingas, bet kadangi ber
žai sulaiko savyje daug 
vandens, tai, užėjus sniego 
pūgoms, jo viršūnėje susi
daro vėputinys ir berželio 
viršūnę prilenkia prie žemės. 
Tiesiai prieš akis, storas 
medis perpus įlūžęs ir įstri
gęs kito ^šakose; vėjo pa
pūstas svyruoja, e^šakų try
nimas išduoda keistą melo
diją, tarsi neįgudęs smui
kininkas grotų. Čia pat pu
šaitė išvirtus, šaknys kyšo, 
ištrūkę iš žemės, bet pati 
viršūnėlė žalia ir riečiasi į 
viršų. Man po kojų guli 
kada buvęs milžinas pušis, 
o dabar baigia samanomis 
apsidengti. Šalia jos dvi 
pušaitės stiepiasi į erdvę.

Kuo ilgiau domėjausi gi
ria, tuo plačiau ją'pažinau, 
ir mano vaidentuvė bemaž 
atsidūrė miesto ligoninėj. 
Pats savęs pradėjau klaus
ti: ar ne taip Juozas, Įvir- 
tęs į slaugės glėbį, kuri jį 
maitina, kad palaikius jo 
gyvybę, kaip palūžęs medis, 
įkritęs kito šakosna?' Ar ne 
taip Jurgis guli lovoj, o jo 
koja iškelta aukščiau lovos, 
it pavirtus pušaitė, kurios 
šaknys ištrūkę iš žemės? 
Argi mirties kambarys, iš 
kurio graboriai veža lavo-

ir malonus žmogus. Jis jau 
pragyveno septyniasdeš i m t 
septynerius metus, ir tik 
jaunuolis gali paspėti jam 
eiti. Jis išgyveno Sibire 
trejus metus ir po šiai die
nai n e g a 1 i atsigėrėti jo 
gamtos grožiu. Atsižvelgus 
į jo amžių, tai reikia ste
bėtis, kad per visą vakarą 
jis piešė Sibirą taip vaiz

džiai, jog tave padaro St
ibi ro gyevntoju.

Kuomet mes čia, Bostone, 
klausomės radijo - televizi
jos, iš kir be atvangos šau
kiama, kad juo daugiau mo
kėtume taksų, kad sudrū- 
tintum ekonominiai Azijos 
ir Afrikos atsilikusias tau
tas, čia po nosim, tik už 
šimto mylių, mūsų ūkinin
kai vargsta. Tik pagalvo
kime, jeigu namuose nėra 
elektros, tuomet mes netu
rime: telefono, radijo, tele
vizijos, šaldytuvo, skalbi- 
nės, proso,- o blogiausia, kad 
tavo namas visuomet m-erdi 

(tamsoje. Vanduo — šūli- 
nys-ežeras. Keliai blogi, ką 
parduodi, tai labai pigiai. 
Pavyzdžiui, Griciuvienės se
sutė pardavė 16 naminių 
zuikių po 25c. Aš pas Avi
žius pirkau 50 svarų kopūs
tų už $1.50;

Tiesa, Griciai moderniš
kai įsitaisę, su visais pato
gumais. Gricienė ne tik yra 
Laisvės skaitytoja, bet tos 
apylinkės vajininkė.

Jaiuudis

Vic, marti ir dvi mergaitės 
labai draugiški, gražiai 
mus priėmė ir pavaišino. 
Mes visos širdingai dėkoja
me jiems.

Jau daug draugių užsi
mokėjo duokles už 1959 me
tus. Tai labai gerai!

Mūsų liįgoiuai
Draugę Agnes Gužauskie- 

; nę, mūsų klubo narę, pati
ko nelaimė. Einant jai 

I skersai gatvę, automobilis 
parmušė, nulaužė ranką ir 
šiaip-visą sulamdė. Randa
si ligoninėje. Labai gaila 
draugės. Linkime jai greit 

j pasevikti.
Serga draugas Augustas

■ Milčius. Turėjo sunkią 
operaciją. Randasi namie 
po gydytojo priežiūra.

Serga draugė Stepaitie- 
nė, buvo o])eruota. Guli li
goninėje.

Visiems ligoniams linki
me greitai sųgyti ir niekad 
nesirgti. L. Hękis

TSRS MOKINIAI IR . 
PRAKTIŠKAS DARBAS4
Maskva. — Tarybų Są

jungos parlamentas nutarė 
įvesti mokslo srityje pakai
tų. ■ Aukštesnių mokyklų 
studentai, greta teorinio 
mokslo, turės dirbti, kad 
gauti patyrimo praktiška
me darbe. Ten, kur jau bu
vo įvesta darb^ praktika 
prie teorinio mokslo, tai 
gauta gerų rezultatų.

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

LIETUVIS APIE SOVIE
TŲ TYRINĖJIMUS

ARKTYJE
Cleveląndo “Dirva” (gr. 

22 d.) pądavė sekamą:
Vakaią valstybių tyrinėji- 

inai Arktyje, palyginus su so
vietiniais; tėra tik nykštukas 
prieš milžiną, — toks įspūdis 
susidaro iš Dr. Vlado Stankos 
studijos, (kurią išleido šiaur. 
Amerikos Arkties Tyrinėjimo 
Institutas.' Dr. Vladas Stanka 
priklauso to ųistituto moksli
ninkų štabuijf

žinių agentūra CP, skelbda-

ma ši pranešimą, pažymi, kad 
100 psl. studijoje, kurią in
stitutas vadina “faktu katalo
gu,“ išvardijama 388 sovieti
nes organizacijos, tiesioginiai 
ar netiesioginiai įsijungusios į 
Arkties tyrinėjimo darbą. Stu
dija pirmą kartą anglų kalba 
paskelbė 107 sovietų padari
nių stočių sąrašą. Kai kurios 
tų stočių yra arčiau, negu 200 
nfylių nuo,Kanados teritorijos.

Nuo 1956 m. Arkties tyrimo 
darbams sovietai yra naudoję 
15 ledlaužių, 100 vandenyno 
transportinių laivų, 150 lėktu
vų ir 35,000 tarnautojų.

MASAŽAS
Mankšta, gimnastika, pa

sivaikščiojimai, - žais m a i, 
sportas — vis tai yra ak
tyvi sveikatos palaikymo 
bei atgavimo sistema. Bet 
yra ir pasyvi, neveikli sis
tema. Tai masažas.

Tarybų Sąjungoje masa
žas yra plačiai vartojamo
ji sveikatingumo priemo
nė/ Ligoninėse, kurortuose, 
atilsinėse yra puikiai išla
vinti masažuotojai ir masa-. 
žuotojos. Tave išbrauko, 
išspaudinėja, ištrain i o j a 
nuo galvos iki pat kojų 
pirštų. Ir kaip puikiai tai 
išjudina, • gaivina, visą or
ganizmą !

Gali ir pats save masa
žuoti. Pat pirma išspaudi- 
nėk krūtinės raumenis, iš 
priekio, iš nugaros. Paskui 
ranką vieną, kitą. Tada 
nusileisk žemyn: braukyk 
kojų pirštus, pėdas, blauz
das, šlaunis, vis į viršų. O 
tada gerokai išmaukyk pil
vo raumenis, taipgi ir nu
garą.

■ Pąsirangysi ĮO-'SO minu- 
Ičių — ir tau daugiau iš to 
bus gero, nekaip iš kokių 
paprastų vaistų. Tarybi
niai visuomeninės sveikatos 
prižiūrėtojai labai aukštai 
stato masažą. Masažas pa
gerina odos ir limfinių gū

želių būklę. Tvirtina rau
menis, sąnarius, sausgysles. 
Pataiso toną visos centri
nės nervų sistemos. Ypač 
naudingas masažas seny
vam žmogui. ’

Bendrai tariant, fiziote
rapija, fiziniai gydymo bū
dai, fizinė kultūra dažnai 
išgydo net ir tokias ligai; 
kurių negali priveikti kito
kie gydymo būdai. Fizinė 
kultūra taiso visą.žmogaus 
organizmą, gerina medžia
gų apykaitą, kraujotaką, 
širdi, plaučius, nervus. Pa- 
deda pergalėti net ir reu
matizmus, liaukų trūku
mus, cukraligę (diabetą), 
hipertoniją (aukštą kraujo
spūdį), širdies trūkumus.

Medicininių autoritetų^ 
primokomi, tarybiniai žmo
nės praktikuoja fizinę kul
tūrą savo sveikatai palaiky
ti ir vengti susirgimų, Ta
tai kelia ir žmonių mora
lę, linksmą nuotaiką, opti
mizmą. Pavlovas moksliš
kai visa tai įrodė. “Rau
menų džiaugsmas” — jo 
taiklus posakis. Pavlovo 
pat savęs tvirtinimo princi
pai jau gražiai praplito irt 
Kinijoj, ir palaipsniui sie
kia ir kitas šalis. Mankšta, 
fizinė kultūra artimai sie
jasi su poilsiu — protingu, 
mokslišku poilsiu.



ĮVAIRUMAI
Akmeniniai milžinai

Šiaurės Urale, ties Pečio- 
ros ištaka, yra Man-Pupi- 
Njero kalnas. Jis neaukš
tas, bet patraukiantis dėme
sį. Jo viršūnėje stūkso de
šimties įdomių akmens fi
gūrų eilė. Jų kontūrai pasa
kiški. Vienos figūros prime
na viduramžių pilių bokštus 

'su šaudymo angomis, kitos 
— suakmenėjusius žmones 
arbsHgyvulius. Saulėlydžio 
žaroje, ypač išryškėjus ak-

nūs. Ir “tik atspariausieji 
akmens milžinai, sudaryti 
iš žėručio - kvarco skalūnų, 
iki šiol tebesipriešina šalčio, 
vėjo ir vanije.ns pastan
goms.

Kaip žmonės išmoko 
veisti žuvis

i žuvys yra seniausi gyvū
nai. Masiniai jos pačios 
veisiasi-platinasi. Bet da
bar žmonės 
dirbtinai veisti.
įrengiamos specialios

Burtininkai, burtininkystė ir apgavystes

GINKLAI VADINASI 
IŠRADĖJŲ VARDAIS
Nemažai ginklų vadinasi 

išradėjų pavardėmis, štai 
keletas pavyzdžių. Revolve
ris — “Colt”, nessjį išrado 
Samuelis Colt. Kamuolinis 

ne-
” vardą, nes 

B’ i jį išgalvojo britų karinin- 
Ikas Mills Shrapnell. Dideli 

i vadinasi 
nes jų “tėvais”

meninių figūrų profiliams, Į sprogstantis, sviedinys 
be vargo kalno viršūnėje šioja “šrapnelio 
galima atskirti ir liūtą 
kupranugarį, ir triušį.

Mansu kalba
Njer” reiškia “

“Man-Pupi- kulkosvaidžiai
_.J_. _____ Mažų dievų “Maksim’’, j .
kalną”. Komiai šiuos akme- ^uvo broliai Hiram ir Hud-
nis vadina milžinais arba 
“balvonais”. Vietinė legen
da pasakoja, kad kalne am
žiams suakmenėję milžinai- 
plėšikai.
t Dabar visiems žinoma, 

kad tai vėjo veiklos rezulta
tas. šiaurės Uralui būdingi 
dideli dienos ir nakties tem
peratūros svyravimai. Ypač 
jie ryškūs pavasarį ir rude
nį. Vanduo, plyšiuose užšal
damas, ardo uolieną, kurią 
vėjui lengviau išpustyti.

Prieš du šimtus milijonų 
metų Uralo šiaurėje kilo 
aukšti kalnai. Laikas juos 
nuardė ir apnuogino kalnų 
masyvo širdį, kurią sudaro 
kieti kvarcitai. Ji iškilo virš 
paviršiaus aštriu kalvagūb- 
riu. Veikiant vėjui, šis kal- 
vagūbris suskilo į atskirų 
akmenų grandinę. Irdami 
jie griuvo į rytinį šlaitą, 
sudarydami kvarco sąvarty-

yra
700

Tikėjimas burtininkavimu, 
kitaip tariant magiškais 
veiksmais, atsirado seniai, 
besivystant žmonijai, josios 

i primityvios ūkinės, 
Tam yra materialinės buities pako- 
” ■ žu- poje. Anuomet pirmykštė- 

vims veisti patalpos. Moks- jo bendruomenėje gyvenan- 
liniai žuvis veisti yra nau- ičiam^ žmogui, nuolat susidu- 
dinga, nes jų ikrus galima riančiam su aplinkiniais ne
nuveži! šimtus mylių ir už- gyvosios-neorganinės ir gy- 
veisti ten žuvų, kurių pir- vosios - organinės gamtos 

reiškiniais, kilo daug opių 
klausimų: kaip suprasti, pa
aiškinti visa, kas juda, au
ga, nyksta, ir kaip paveik
ti tuos gamtos kitimus, kar
tais tokius grėsmingus, pra
žūtingus.

mi, apie vėją, kurį galima eitį (kelionė, pavojai, dide- 
uždaryti ąsotyje, apie jūrų Ii pinigai, valdiški namai, 
— i—— ------- apgavimas ir kt.).

išmoko jas ir | labai
• j * n f r.

iu i au nebuvo.
Bet, kaip daugelis išra

dimų buvo padaryta netikė
tai, taip atsitiko ir su. žuvų 
veisimu. Padavimas tokis:

Gyveno Francūžijoje' žve
jys ir turėjo sūnų. Jų. na
mas buvo arti prie upelio, 
kuriame veisėsi upėtakiai 
(kai kur jie vadinami “kel- 
bukais”). Žvejo sūnus pa
stebėjo, kad vieni iš jų pa

vandenis, kuriuos pranašas 
galėjęs sustabdyti tam, kad 
žmonės pereitų staiga atsi
skleidusiu dugnu.

Burtininkams-atiteko žy
miai smulkesnė, dažniausiai 
buitinė veikimo sritis. Čia 
naudotis žmonių prietarin
gu ir naiviu tikėjimu leng
viau, nes buriant juk pa
prastai norima pasiekti 
kaip tik toki dalyką, kuris 
ir be tam tyčia skirtų pastan
gų dažnai įvyksta. Kaimy
no karvė ir šiaip vienais ar 
kitais metais gali užtrūkti 
ar susirgti. Lietuvoje besi- 

Dar tik bręstančioje ne/’ veisiančių gyvačių įgeltas

son Maxirm Taip yia ii su ]Jjc^ia ikrus, o kiti pienius, 
pavadinimais Winchester . Į 
“Springfield”, “Enfield” 
šautuvu ir tt. c

Tėvas paaiškino sūnui, kad 
tą i žuvų nerštas.

»
Žvejo sūnus prigaudė ik

rų ir pieųių ir, nunešęs į 
. kjtą upeliuką, kur jų nebu- 

ra- v9, suleido tą medžiagą į 
imtuvai vandenį- Už kiek laiko jis 

nęt pats nustebo/kada pa
šalyje ipatė ten daugybę nedidelių 

jau buvo iki 150,000,000 ra- upėtakių, 
dijo imtuvų. Tais pat me
tais 14,500,000 naujų radijo 
ir 7,500,000 televizijos imtu
vų pa'gamino.

1957 metais Jungtinėse vis ten, kur pirmiau jų ne- 
Valstijose 53,300,000 namų'’ 
turėjo radijo arba televizi
jos imtuvus. Tais pat me
tais kitose Amerikos faly- 
sė buvo 33,200,000 imtuvų. 
Europoje buvo 83,000,000; 
Azijoje ■ 
rali joje ir rytų Azijos salo
se — 9.200,000 ir Afrikoje 
5,200,000 imtuvu. 7 7 V

Radijo ir televizija
Jungtinėse Valstijose 

dijo ir televizijos i 
labiausiai išsiplatinę.

19,57 metais viso

Jaunasis tai parodė tėvui. 
Šęima gyveno vargingai, 
tai tuojau ėmėsi dirbtinai 
veisti upėtakius ir kitas žu-

bųvo. Jie savo atradimą pa
pasakojo kiti-ems. Taip ir 
atsirado dirbt?nis žuvų vei
simas.

““ ; (Bagdadas. — Penki dien-
—• 21,300,000, Aust- račiai paminėjo Nasserio 

A --1-. kalba, bet nei vienas nerašė, 
jdg jis puolė Sirijos komu- 
n stus.

gerovės ir kultūrinio lygio kilimas

patyrusio žmogaus sąmonė
je atsirado paprastas atsa
kymas: aplinkoje esama to
kiu pat, kaip žmogus, gyvų, 
veiklių, gerų ar blogų pa
darų, tik nematomų, kaip ir 
paties žmogaus iškvepiamas 
oras, dvasia. Tuo pat žo
džiu todėl pavadintos ir įsi
vaizduotos, būtybės — dva
sios. Dvasioms norėta pri
sigerinti panašiai, kaip ir 
galingam žmogui: karštai 
^Įrašant, nužemintai mal
daujant, dosniai apdovano- 

;jant, kartais net apgau- 
nant. Taip atsirado kerėji
mai, maldos, aukos, įvai
riausios magiškos ceremo
nijos. apeigos, atsirado ir 
tos paskirties žmonės—bur
tininkai, žyniai.

Gyvenimas ir praktika
Ilgainiui žmonių praktinė 

patirtis, aiškiai ir galutinai 
parodė, kad burtais, maldo
mis negalima paveikti di- 

i džiujų gamtos reiškinių. 
Tad tik pasakose teliko pa
davimai apie saulę ir mė
nulį, kalbančius su žmogu-

gyvulys ir negydomas daž
niausiai pasveiksta, dantų 
skaudėjimas aprimsta, rožė 
—t. y. bakterijų sukeltas 
odos uždegimas, 1
pačiam organizmui prieš 
m i k r obus, nebesiplečia ir 
pagyja, žmonės ir be šak
nelių gali įsimylėti ir t. t. ,

Ateities sneiikai
Senovės Graikijoje garsė

jo Delfų miesto orakulas— 
pranašautoja P i t i i a : jau 
tuomet pastebėta, kad jo
sios ateities, spėjimai yra 
migloti, dviprasmiški, taip 
pasakomi, kad gali tikti vie
nokiai ar kitokiai įvykiu ei
gai. Panašiai veikia ir šiuo
laikiniai ateities “spėjikai.” 
Iš žmogaus išorės, elgsenos, 
burtininkė keliais iš seno 
šioje “profesijoje” sugalvo
tais bendrais posakiais ta
riamai nusako jūsų praeitį 
ar dabarti (“turėjai pasise
kimą, vėliau per juoda ar 
šviesu žmogų ištiko didelis 
nemalonumas, mirė artimas 
asmuo” ir t.t.) ir panašiais, 
kone kiekvienam pritaiko
mais bruožais apibūdina at-

žmogaus koya su ligomis
Džiova, širdies, nervų su

trikimai, taip pat vėžys 
šiandien jau nėra neišgydo- • 

!mos ligos. Daugelį sunkių 
' C4 V A JI JL1UU XX U* / • 9 9 j .•

Tais atvejais, kai burtas susirgimų galima pagydytų 
dėl JG1 hgoms laiku kreipiasi į 

(gydytoją. Slapti šundakta
riai tegali uždelsti ligą ir 
pakenkti ligoniui.

Šiandien galimybės * pa
veikti, ligonio psichiką ta
riamais šventais būdais 
sparčiai mažėja. Daugumos 
žmonių sąmonėje mūsų lai- < 
kais jau vyrauja moksline, 
materialistinė pasaulėžiūra. 
Todėl burtai, tikėjimas ant
gamtinėmis būtybėmis, ir 
gamtos dėsniams priešin
gais reiškiniais — stebuk
lais nyksta.

Mokslui,' technikai vis la
biau pasiekiant kiekvienos 
šeimos buitį, didėja^žmo- 
gaus pasitikėjimas savimi. 
Jis dar labiau įsitikina, kad . 
netikėtų ar slaptingų reiš
kinių, kurie būtų visiškai 
priešingi pagrindiniams 
gamtos faktams, ryšiams, 
dėsniams, pažintiems ir pa
tikrintiems žmonijos patyri- • 
mu. Daugelio dalykų mes 
dar nežinome, bet pažinimui 
besipląčiant, atsiveria vis 
naujos neištirtos sritys, ir 
mes esame įsitikinę, kad nė
ra 'pasaulyje dalykų, kurių 
žmogaus protas negalėtų 
ateityje pažinti. Kelti ma
terialinę žmonių gerovę, 
plėsti švietimą, kultūrą ir 
mokslą — tai visuomenės 
pažangos kelias, 
blėsta ir nyksta 

; kavimo iliuzijos.

“pavyksta,” t. y. kai 
konkrečių gamtinių procesų 
įvyksta kaip tik tai, ko bu
vo siekiama, atliekant ma
giškuosius veiksmus, atsiti
kimas paprastai plačiai iš- 
pasakojimas, ir tatai padi
dina nepakankamai kritiš
kų žmonių galvosenoje bur
tininkavimo patrauki urną. 
Iš. tikrųjų dažnesni priešin
gi atvejai, kai kerėjimas ne
padeda, tačiau jie beveik vi
sada nutylimi, dažniausiai 
ir dėl to, kad gėdijamasi sa
kyti, jog buvo naudotasi ši
tokia, šiandien jau smarkiai 
diskredituota priemone.

Apgavinga skraistė
Iš seno burtai ir tikėji-y -- - is seno nūnai ir iiKeji- 

Kovojant maį apgauhiami slapto, ne
paprasto ir nesuprantamo 
skraiste. Burtininkai, pa
našiai kaip ir dvasininkai, 
būdavo laikomi nepaprastos 
jėgos žmonėmis, žibančiais 
sveikatos ir ligų, gyvybės ir 
mirties paslaptis. Supran
tama, kad susiformavusiam 
žynių luomui buvo labai 
naudinga palaikyti šią pa
slaptingumo aureole, didi
nusią jų autoritetą bei pa
jamas.

Atsiranda ir dabar bur- 
tininkautojų ar tiesiog gy
dančių neišmanėlių, varto
jančiu savus “slaptus” vais
tus. Dažnai tai įvairių au
galų užpilai ir nuovirai. Yra 
dar sunkių susirgimų ligų, 
kurių ne visas priežastis 
šiuolaikinis mokslas yra 
susekęs ir kurios, ne visada 
pakankamai sėkmingai gy
domos. Dėl to atsiranda 
dirva veikti žmonėms, ne
turintiems medicininių ži-

kuriame 
burtinin-

Kutorga

Iš Lietuvos
75,000 VALANDŲ

TALKOJE
Šiauliai. — Einant V. ‘

=---------------- ----- *------------- nių; jų tarpe nemaža suk- Kapsuko gatve, ties naujuo-
mijose mokėsi 318 studentų, ',. S.avana_y.^iųL liaudies. ju parku į viršų kyla di- 
tai 1958 metais — 2,700. , 
p;ė 1910 metais respublikoje 
buvo 1,600 žemės ūkio specia
listų, tai 1958 metais jų skai
čius sudarė 6,634.

Lietuvoje veikia 46 mokslo 
įstaigos, tame tarpe Mokslų 
akademija su plačiu mokslinių 

o ! institutų tinklu. 1957 metais iy&oi cmokslo įstaigose dirbo 509 
mJkslo daktarai ir kandidatai. 

#•
Lietuvoje yra 435 kultūros 

namai kaimo vietovėse, 11 
kultūros namų, miestuose ir 83 
rajonų kultūros namai, 1,972 
klubai - skaityklos, be to vei
kia 70 profsąjunginių ir žiny
binių klubų.

1939 metais Lietuvoje buvo 
tik 126 bibliotekos, kuriose bu
vo 258 tūkstančiai, knygų. Da
bar respublikoje yra 3,304 bib
liotekos, kurių fondas siekia 12 
milijardų knygų. Bibliotekos 
turi apie 530 tūkstančių skai
tytojų.

Nusipelniusiai išgarsėjo Lie
tuvos teatrų menas, šiuo me
tu Lietuvoje veikia 10 teat- 
r ų , filharmonija, ’ liaudies 
dainų ir šokių ansamblis. 1957 
metais teatruose pabuvojo 
daugiau kaip 1 milijonas žiūro
vu.

Tarybų valdžios metais dau
geriopai padidėjo kinoteatrir 
skaičius. 1939 metais Lietuvo
je buvo 63 kinoteatrai. .šiuo 
metu respublikoje yra 
noteatras, tame tarpe 114 sta
cionarinių. Be to, apie 350 
kino įrenginių turi įvairios ži
nybos, profsąjungos, mokyklos. 
1957 metais respublikos kino 
teatruose pabuvojo apie 25 mi
lijonai žmonių.

Lietuvoje yra 38 valstybiniai 
muziejai.

1957 metais Lietuvos lei
dyklos išleido 1,828 pavadini
mų knygas, kurių bendras ti
ražas yra 11 milijoną 581 
tūkstantis egzempliorių. Res- 
pulbikoje eina 125 laikraščiai, 

I kurių vienkartinis tiražas yra 
676 tūkstančiai egempliorių, 
60 žurnalų ir kiti periodiniai 
leidiniai, kurių, metinis tiražas 
siekia 6 milijonus 465 tūkstan
čius egzempliorių. L. E.

procentais. Respublikoje dir
ba 4 tūkstančiai gydytojų ir 
12 tūkstančių vidutinio medi
cinos personalo darbuotojų. 
Vienas ’ naujas gydytojas »ati-

jei-’ taikliai pramintų šundakta- ’^Žiulis pastatas.’ Tai būsi- 
Imieji kultūros rūmai. Juose 
bus įrengtos trys erdvios 

Tenka kartais išgirsti kai- sai§s‘ kambariai repetici- 
I bant, kad štai tokio neme- jOms ir kt.
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riais.
šundaktariaipriemonių toliau kelti 

žmonių gyvenimo lygį.
1956 metais dviem

dom buvo sutrumpinta darbo(kAi ir tarnautojai iš savo pa-i 
diena nedarbo dienų ir švenčių i gąlbinių ūkių.
išvakarėse. šiuo metu toliau 
vykdomas darbo dienos su
trumpinimas darbininkams, ir

diko “gydytojo” vaistai la
bai padėję. Ar gali taip bū
ti? Šiuo metu nelegalūs, 
netikri gydytojai labai re
tai vartoja vaistus, priemo
nes, kurios nebūtų žinomos 
medicinos mokslui ir jo ne
būtų ištirtos. Daugeliu at
vejų ligoniai, kurie kreipia
si į slapukus, šundaktarius, 
iš tikrųjų gydomi neveik
liais vaistais. Nepaprasti, 
magiški gydymo b u d a i, 
slapta tokio “gydymo” ap
linka veikia, atitinkamai 
nuteikia ligonio sąmonę. 
Labai norėdamas pasveikti 
ir tikėdamas gautųjų vaistų 
ar gydančio asmens, galia, 
ligonis jaučia palengvėjimą 
vien nuo paties gydymo 
fakto.

Nervų sistema, ypač jo
sios aukščiausiųjų centrų— 
smegenų veikla turi didelę 
įtaką vidaus organams, jų 
veiklai, viso organizmo at
sparumui, žmogaus savijau
tai. Ir mokslinė medicina 
gana plačiai naudoja gydy
mą įtaigos būdu, vadinamą
ja psichoterapiją. Tačiau, 
veikiant vien tik per nervų 
sistemą, negalima išgydyti 
vėžio, širdies raumens bei 
josios kraujagyslių paken
kimo, plaučių uždegimo ar 
net paprasto gripo bei an
ginos. Psichoterapijos keliu 
galima gauti atskirų orga
nų darbo kitimus ir tam 
tikrą, kartais laikiną, orga
nizmo bendrosios būklės pa
gerėjimą. Panašaus pobū
džio poveikį ligoniui per jo 
psichiką plačiai praktikuo
ja visi burtininkai.

Taip “gydydavo” seniau 
ir įvairūs “stebuklingi” ta
lismanai, relikvijos, šalti
niai, paveikslai.

Kultūros ’' rūmų statybą 
miesto jaunimas paskelbė 
komjaunuoliška. Čia sutik
si Pedagoginio instituto 
studentą ir vidurinės mo
kyklos moksleivį, įmonės 
darbininką ir įstaigos tar
nautoją. Vien šiais metais 
talkoje jaunimas jau atidir
bo apie 75 tūkstančius 1 va
landų. Paskutinės talkos 
metu puošiant miestą jau
nimas pasodino 15 tūkstan
čių pušaičių ir 500 lapuočių. 
Aktyviausi visuomeni n i ų 
talkų dalyviai — Pedagogi
nio instituto, V vidurinės 
mokyklos ir dviračių ga
myklos komjaunuoliai. II-os 
vidurinės mokyklos jauni
mas talkos būdu baigia įsi
rengti erdvią sporto sale.

K-as

Metai iš metų auga gyven
tųjų perkamoji galia. Vien 
p6r pirmąjį 1958 metų pus a 

i tuo pači/ 
laikotarpiu 

respublikos darbo žmones nu
sipirko: mėsos, dešros gaminių 
iri kitų mėsos produktų — 36 
procentais daugiau, sviesto — 
2() procentų, pieno ir nenu
griebto pieno produktų — 40 
procentų, vilnonių audinių — 
34 procentais, odinės avalynės 
-414 procentų, televizorių — 
65 procentais daugiau ir t. t. 
Bendroji mažmeninių 'prekių

tarnautojams nesiima ž i n a n t mėtį palyginti su
darbo užmokesčio.

Praėjusiais metais buvo pa
didintas darbo užmokestis ma
žai apmokamiems darbinin
kams ir tarnautojams.

Apie 85 procentai respubli
kos bevaikių; ir mažašeimių pi
liečių, kurie anksčiau mokėijo 
mokesčius, nuo 1958 metų 
pradžios atleisti nuo jų mokė
jimo. Iš to respublikos gy
ventojai gauna 70 milijonų 
rublių ekonomiją per metus.

Svarbiu liaudies gerovės ki
limo veiksniu buvo naujas 
Valstybinių pensijų įstatymas, 
pradėjęs veikti nuo 1956 metų 
spalio 1 dienos. Lietuvoje šių 
metų viduryje buvo 85.7 tuks

ii

Lietuviij tautos
(Skaičiai ir faktai)

Per aštuoniolika tarpti 
valdžios metų Lietuva iš 
agrarinės šalies virto 'išsi
vysčiusia industrine-kolū- 
kine respublika. Jos pramo
nė per praėjusius metus pa- 
gamano septynius kartus 
daugiau produkcijos paly
ginti su 1940 metais. Pra
monės gamyba nuolat auga. 
Produkcijos išleidimas per 
aštuonius 1958 metų mėne
sius valyginti su tuo. pačiu 
praėjusių metų laikotarpiu 
padidėjo 14 procentų. Kar
tu su pramonės, žemės ūkio 
augimu nenukrypst amai 
kyla lietuvių tautos gerovė, 
jos kultūrinis lygis.

Lietuvos respublikoje 
maždaug 2 milijonai 
tūkstančių gyventojų.

>1958 metų Lietuvos Res
publikos biudžetas nustaty
tas 3 milijardų 984 milijonų 
rublių pajamų suma ir 3 
milijardų 936 milijonų rub
lių išlaidų suma arba 27.5 
procento daugiau, negu 
1957 metais. Asignavimai, 
socialinėms - kultūrinėms išmokama apie 
priemonėms — mokykloms, rublių, 
technikumąms, aukštosioms 
mokykloms, mokslinio tyri
mo įstaigoms, bibliotekoms, 
klubams, teatrams, spau
dai ir kitoms švietimo ir 
kultūros priemonėms; ligo
ninėms, vaikų lopšeliams, 
sanatorijoms ir kitoms 
sveikatos apsaugos ir fizi
nės kultūros įstai g o m s; 
pensijoms ir pašalpoms, in
validų namams išlaikyti ir 
kitoms išlaidoms socialio 
aprūpinimo srityje 1958 
metais sudaro apie 1.5 mili
jardo rublių arba beveik 37.8 
procento viso respublikos 
biudžeto.

Pastaraisiais metais Lietuvo
je, kaip ir visoje Tarybų ša
lyje, įvykdyta eilė svarbių

praėjusių metų

i apyvartos apimtis valstybinėje 
ir kooperatinėje respublikos
prekyboje per pirmąjį 1958 
metų pusmetį sudarė 3 mili
jardus rublių ir palyginti su 
pirmuoju 1957 metų pusmečiu

darbo | žemės ūkio produktų pristaty- 
Imai valstybei, kuriuos turėjo 

valan-J pristatyti kolūkiečiai, darbiniu- j tenka 660 gyventojų.

Respublikoje nuolat rūpina
masi motina ir vaiku. Dau
giavaikėms ir vienišoms moti
noms tik per pirmąjį
metų pusmetį buvo išmokėta 
26.8 milijono rublių pašalpų. 

i 
Respublikoje yra 257 vaikų 

darželiai! ir 108 vaikų lopšeliai, 
43 vaikų namai, 131 pionierių 
vasaros stovykla.

Tūkstančiai Lietuvos darbo 
žmonių kasmet poilsiauja ge
riausiuose respublikos kuror
tuose Palangoje, Druskinin
kuose, Birštone, o taip pat ku
rortuose, esančiuose už respub
likos ribų. Lietuvoje šiuo me
tu veikia 26 sanatorijos ir 10 
poilsio namų.

VISUOTINIS VIDURINIS 
MOKSLAS

Pastaraisiais metais Lietuvo
je pasiekta didelių laimėjimų 
visose socialistinėse kultūros 
srityse.

Iki 1940 metų Lietuvoje bu
vo šimtai tūkstančių beraščių 
ir mažaraščių piliečių. Dabar 
respublikoje įgyvendinamas vi
suotinis vidurinis mokslas. 
Lietuvos bendrojo (lavinimo 
mokyklose mokosi daugiau 
kaip 400 tūkstančių žmonių, 
dėsto daugiau kaip 23 tūkstan
čiai mokytojų.

12-oje Lietuvos aukštųjų 
mokyklų mokosi daugiau kaip 
24 tūkstančiai studentų. Be 
to, 450 studentų mokosi įvai
riose aukštosiose mokyklose už 
respublikos ribų.

Respublikos -aukštosios mo
kyklos, technikumai ir kitos 
specialios vidurinės mokyklos 
1958 metais išleido apie 11 
tūkstančių jaunų specialist^ 
arba 17 procentų daugiau’ pa
lyginti) su 1957 metais.

Lietuvos aukštąsias žemės 
ūkio mokyklas kasmet baigia 
didelis specialistų skaičius. 
Jeigu iki 1940 metų žemės 
ūkio ir Veter i nario j s akade-

Augant darbininkų, tarnau- 
, res- 

• kasose 
( r/olat didėja gyventojų indė
liai. šiuo metu respublikos 
taupomosios kasos aptarnauja 
256 tūkstančius indėlininkų, 
kurių sąskaitose saugoma 545 
milijonai rublių.

i Lietuvoje vykdoma didelė 
gyvenamųjų namų 'statyba. Per 
p a star u osius dvejus metus 
Respublikoje pastatyta ir per
duota naudotis 49 tūkstančių 
kvadratinių metrų gyvenamo
jo ploto, tame tarpe apie 290 
tūkstančių kvadratinių metrų 
1957 metais šiais metais gy
venamųjų namų statybos mas
tas yra dar didesnis. Vien 
Vilniuje bus perduota naudo
tis 56 tūkstančiai kvadrati
nių metrų gyvenamojo ploto.

(RŪPINIMASIS SVEIKATA
Didelis dėmesys respublikoje 

skiriamas sveikatos apsaugai. 
Per pastaruosius dvejus metus 
asignavimai darbo žmonių svei
katos apsaugai padidėjo • 33

tančio pensininkų. Ikitarybi-j tojų, valstiečių pajamos, 
niais laikais pensijas Lietuvoje • publikos taupomosiose 
gaudavo iš viso tik 6,400 žmo-! nuolat didėja gyvento
nių.

Kas mėnesį pensininkams
> 22 milijonai

Realusis respublikos darbi
ninkų ir tarnautojų darbo už
mokestis nuo 1950 metų iki 
1957 metų padidėjo daugiau 
kaip pusantro karto, o per 
pastaruosius dvejus metus — 
13 procentų.

Padidėjus laukų derlingumui 
ir gyvulininkystės produktyvu
mui, o taip pat valstybinių, su
pirkimo kainų žemės ūkio pro
dukcijai padidinimo dėka didėja 
kolūkių pajamos. Per pirmąjį 
šių metų pusmetį žemės ūkio 
artelių piniginės pajamos pa
didėjo palyginti su tuo pačiu 
praėjusių metų laikotarpiu 58 
procentais.

Prie gyventojų pajamų pa
didinimo priemonių reikia pri
skirti tai, kad nuo 1958 metų 
buvo panaikinti privalomieji

PAMINKLAS VINCUI 
KAPSUKUI ’

Kaunas, gr. 22. — Muzie
jaus sodelyje gruodžio 19 
dieną iškilmingai buvo ati
dengtas paminklas Vincui 
Kapsukui. T a i bronzinis 
įžymiojo revoliucionieriaus 
biustas, sukurtas kauniečio 
skulptoriaus Vlado Žuklio.

PAS RAŠYTOJA 
BR, BUIVYDAITĘ

Literatūros mylėtojai bei 
pradedantieji rašytojai daž
nai aplanko Anykščiuse gy
venančią rašytoją B r. Bui
vydai tę. Nors jau 64 metų 
ruduo pabeldė į rašytojos 
duris, tačiau ją visada pa
matysi nuotaikingą, links
mą. Vasarą rašytoja lankėsi 
A. Panemunės vaikų sto
vykloje4 ir dabar rašo savo 
jauniesiems draugams poe
mą.

3 p.-Laisve (Liberty)—PenJk tad., sausio (Jan.) 2, 1959
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VILNIUS —- Tarybų Lietuvos sostine
(Tąsa)

Suvažiavimo nutarimai įpareigojo visus 
partinius ir tarybinius darbuotojus ko
voti už darbninkų klasės ir valstietijos 
sąjungos sustiprinimą, už respublikos 
darbo žmonių moralinės-pojitinės vieny
bės, mūsų šalies tautų draugystės stip
rinimą, už tolesnį politinio budrumo kė
limą. Suvažiavimas paskatino visos res
publikos darbo žmones kovoti už kolūki
nės statybos stiprinimą, žemės ūkio ir 
liaudies vartojimo prekių gamybos 
smarkų pakėlimą, už dar didesnį mokslo 
ir kultūros suklestėjimą, už komunizmo 
pergalę mūsų šalyje.

1956 metų sausio 14 dieną, prieš Tary
bų Sąjungos Komunistų partijos XX su
važiavimą, Vilniuje, įvyko Lietuvos Ko
munistų partijos IX suvažiavimas, svars
tęs direktyvų dėl šeštojo penkmečio pla
no projektą, o taip pat klausimus dėk 
žemės ūkio produkcijos padidininimo ii’ 
kt.

Niekad savo istorijoje Vilnius nebuvo ' 
tokiu lietuvių, tautos visuomeninio-politi- 
nio gyvenimo centru, kokiu jis pasidarė 
laimėjus Tarybų valdžiai. Tarybų val
džia grąžino Vilnių lietuvių tautai, pa
vertė jį tikrąja lietuvių tautos ir vals
tybės sostine. Vilniuje dabar vyksta 
LKP suvažiavimai, CK plenumai, Aukš
čiausiosios Tarybos sesijos, respubliki
nės reikšmės konferencijos ir pasitari
mai.

Vilniuje taip pat yra Lietuvos Komu
nistinės jaunimo sąjungos, profesinių 
sąjungų, Raud. Kryžiaus, Politinių ir 
mokslinių žinių skleidimo draugijos ir 
kitų visuomeninių organizacijų centrai. 
Šitį organizacijų suvažiavimai, ' konfe- 
renciios arba respublikiniai pasitarimai 
vyksta Vilniuje.

KULTŪROS ŽIDINYS

Vilnius vra senas universitetinis mies
tas. Mokslo centru Lietuvoje lis pasi
darė feodaliniais laikais. Feodalinė san
tvarka Lietuvoje, kaip ir daugelyje Va
karu Europos šalių, buvo liaudžiai susi
jusi su Romos kataliku bažnvčia. įsiga
lėjusi Lietuvoje XIV-XV amžiuje, kata
likų bažnyčia pasidarė svarbiausiu feo
dalinės ideologijos skleidėju, o jos dva
sininkai — stambiais žemvaldžiais. Pre
kinių - piniginiu santykių plitimas, eko
nominis miestų kilimas, klasių kovos pa
aštrėjimas ir politinės veiklos pagyvėji
mas XVI amžiųj-ę sudarė sąlygas kata
likybei priešingai ideologijai, humaniz
mo ir reformacijos idėjoms, atsirasti.

Reformacinis judėjimas Lietuvoje, 
kaip ir kituose kraštuose, buvo socialinis 
judėjimas su religine ideologija, nu
kreipta visų pirma prieš katalikų baž
nyčią. Reformaciniame judėjime Lietu
voje gausiai dalyvavo Vilniaus miestie
čiai. Vilpius pasidarė reformacijos cent
ru. Vienas iš progresyviųjų to judėjĮimo 
bruožų buvo tas, kad jis gyventojų šne
kamąją kalbą padarė ideologinės kovos 
ginklu, perkėlė ją į spaudą ir mokyklas. 
Reformacinio judėjimo . metu atsirado 
lietuviškos knygos ir mokyklos, tame tar
pe ir aukštosios mokyklos. Pirmieji ėmė 
leisti lietuviškus raštus ir steigti aukš
tesniąsias mokyklas reformacijos šalinin
kai, o katalikų bažnyčia taip pat pasi
naudojo tomis priemonėęnis kovai su re
formacija.

t

Žymieji reformacijos veikėjai, kaip 
Rapalionis, Kulvietis, Zablockas ir, grei
čiausiai, Mažvydas savo veiklą pradėjo 

r Vilniuje; vėliau, reakcijos išvyti, jie pa- 
J)ėgo j Karaliaučių ir ten ėmė kurti lie
tuviškus raštus. 1539 metais Vilniuje jų 
įsteigta aukštesnio tipo mokykla—kole
gija—sulaukė didelio miestiečių ir bajo
rų pritarimo.

Vilniaus vyskupas Povilas Alšėniškis, 
pajutęs reformatų ir jų mokyklos veiklo
je pavojų ir negalėdamas savo jėgomis 
jo pašalinti, kreipėsi į didįjį kunigaikš
tį pagalbos. Žygimantas Sehis, kaip 
stambiausias Lietuvos žemvaldys, stojo į 
vyskupo pusę ir pareikalavo, kad mokyk
los vadovas Kulvietis pasiduotų bažnyti
niam teismui, prisipažintų kaltas erezija 
ir prisiimtų jam skirtą bausmę. Jeigu 
jis to nepadarysiąs,.., turėsiąs stoti prieš 
valstybinį teismą, o jeigu nuo pirmojo 
arba antrojo teismo pasislėpsiąs, tapsiąs 
tremtiniu, visas jo turtas būsiąs konfis

kuotas vyskupo ir valstybės naudai. Kul
vietis pasirinko trečiąją sąlygą, ir su sa
vo artimiausiais bendraminčiais iš Vil
niaus pasišalino. Mokykla buvę uždary
ta, o Kulviečio ir jo draugų turtas kon
fiskuotas.

Aukštesniojo arba aukštojo tipo mo
kykla viešpatavusiai tuomet Lietuvoje 
feodalų klasei buvo reikalinga, nes rei
kėjo. išmokslintų politikų, diplomatų ir 
valdininkų. Lietuvos bajorai 1568 metų 
liepos 10 dieną seime prašė didįjį kuni
gaikštį Žygimantą Augustą įsteigti kole
giją Vilniuje arba Kaune. Tuo tikslu 
Vilniaus vyskupas, susitaręs su didžiuo
ju kunigaikščiu, 1569 metais pakvietė į 
Vilnių jėzuitus ir Sekančiais meįūis-leido 
jiems atidaryti penkių klasių kolegiją. 
Betgi tuo reformacinis judėjimas nebuvo 
likviduotas. Reformatus rėmė kai kurie 
Lietuvos didikai, leidę jiems savo valdo
se įsteigti mokyklas ir ligonines. 1577 
metais Steponas Batoras uždraudė Vil
niaus vaivadai Mikalojui Radvilai ir ki
tiems didikams remti arba steigti bet 
kurias mokyklas, išimtinę teisę toje sri
tyje suteikdamas tik Vilniaus vyskupui. 
Aukštųjų mokyklų kūrimą jis atidavė į 
vyksupo ir jėzuitų rankas.

1579 metais Vilniuje pradėjo veikti 
akademija, kurioje buvo du fakultetai: 
teologijos ir filosofijos. Filosofijos fakul
tete buvo metafizikos, logikos, etikos, is- 

. tori jos ir matematikos katedros. Vil
niaus akademijai buvo suteiktos tokios 
pat teisės ir privilegijos, kokiomis tuo
met naudojosi Krokuvos ir kiti žymes
nieji Vakarų Europos universitetai.

Jėzuitą/naudojo akademiją politinei 
ideologinei kovai, auditorijose buvo ve
dami disputai, vyko nuomonių ir pažiū
rų kovos, stengiantis panaudoti jose pa
čias naująsias mokslo žinias. Sąlygos 
privertė jėzuitus įsileisti į akademiją 
naujas mokslo šakas. Ruošiami idėjinei 
kovai su kitų, progresyvių pažiūrų atsto
vais, akademijos studentai būdavo supa
žindinami su priešingais katalikybei ar
gumentais, turėdavo dėl jų pagalvoti, o 
tai negalėjo nelavinti jų proto, nežadinti 
jų minties. Todėl )didžiausių reakcionie
rių tvarkomoje Vilniaus akademijoje at
sirasdavo eretikų ir net ateistų. Akade
mijoje dėstomoji kalba buvo lotynų, lie
tuvių kalba jėzuitams buvo reikalinga 
tik katalikybei propaguoti žodžiu ir raš
tu už akademijos sienų. Ruošiantis pro
pagandai vietinių gyventojų tarpe, rei
kėjo ginti lietuvių kalbos mokėjimą, reiš
kėjo vystyti kalbą, kad galima būtų- ją 
reikšti atitrauktinės sąvokas. Tuo būdu, 
leisdama žodynus ir’ ruošdama grama
tikas, akademija padėjo tobulinti lietu
vių raštiją ir ugdyti lietuvių rašomą
ją kalbą. 1641 metais akademijoje^pra- 
dėjo veikti teisės [mokslų fakultetas’, 
1781’metais imta dėstyti mediciną. <

1773 metais panaikinus jėzuitų ordi
ną, akademija bpvo - perorganizuota į 
Vyriausiąją Lietuvos mokyklą, kuri 
1796 metais buvo pavadinta Vyriausiąja 
Vilniaus mokykla, o 1803 metais-AVil- 
niaus Irtiperatoriškuoju universitetu.x

Vilniaus akademija, perorganizuota į 
aukštąją, nuo valstybės priklausančią, 
mokyklą, atsipalaidavo nuo viduramžių 
dvasininkijos ir padarė žymią pažangą 
vystydama mokslus. Lietuvą prijungus 
prie Rusijos, sustiprėjo Vilniaus aukšto
sios mokyklos ryšiai su to .meto Rusijos 
universitetais, kuriuose reiškėsi demo
kratinės ir revoliucinės mintys.

Numalšinusi 1831 metų sukilimą Lie
tuvoje, kuriame gausiai dalyvavo ir stu
dentai, caro valdžia, 1832 metais uždarė 
Vilniaus universitetą, palikdama tik me
dicinos fakultetą, pavadintą Vilniaus 
Medikų-chirurgų akademija. 1842’ me
tais uždarius šią akademiją, Vilniuje iki 
Didžiosios Spalio socialistinės revoliuci
jos aukštųjų mokyklų nebuvo.

Į aukštąją Lietuvos^iokyklą įsileidus 
gamtos ir taikomuosius  ̂mokslus, iš pra
džių stigo tų šakų dėstytojų, nes dėl jė
zuitų reakcingumo tokie specialistai ne
buvo ruošiami. Akademijoj-e dėstė ne
maža iš užsienio Atvykusių mažamoks
lių perėjūnų pasauliečiu bei vienuolių. 
Tik vėliau gamtos mokslų dėstytojų pa
sauliečių tarpe atsirado išsimokslinusių 
ir moksle pasižymėjusių žmonių.

(Bus daugiau)

Jaunieji radijo mėgėjai
Dėmesio visiems! Dėme

sio visiems! Dirba Taura
gė, RP2TAA. Čia mėgėjiš^ 
ka ultratrumpų bangų radi
jo stotis! Kviečiu visus ry
šiui! Kas mane girdite— 
atsiliepkite! 1 Dėmesio — čia 
ĘP2AA! šifruoju šaukin~ 
— Roma, Paryžius, du, Tri
polis, Amsterdamas, Ant
verpenas !

Nors kambarėlio durys 
sandariai uždarytos, tačiau 
garsiai, be paliovos karto
jami žodžiai gerai girdisi 
Tauragės pirmos vidurinės 
mokyklos koridoriuje. Pro 
šalį einą mokiniai sustoja, 
pasiklauso, tačiau ilgam ne
užtrunka: jie žino, kad ,šau- 
kinys skirtas ne jiems. Ant 
mokyklos stogo plačiai išsi
šakojusios didžiulės antenos 
dėka šie žodžiai pasklinda 
tūkstančių kilometrų spin
dulių aplinkui, suriša Tau
ragės p i r m ų-s i o s mo 
kyklos radijo mėgėjus su jų 
draugais tolimiausiuose Ta
rybų Sąjungos kampeliuose. 
Gi kada prieš trejetą metų 
šaukinys šiame kambarėly
je pasigirdo pirmą kartą, į 
kone visa mokykla sugužėjo ■ 
prie durų. Visiems buvo, 
įdomu, ar pavyks mokyklos i 
radistams užmegzti r y š į. į 
Nemaža buvo ir tokių, ku-:

i rie tuo abejojo, net juoke-1 
si . . . I

Bet laikas ėjo entuziastų 
naudai. Energingo fizikos 
mokytojo K. Peniko. vado
vaujami, jaunieji radijo mė
gėjai sumontavo du siųstu
vų ir priimtuvų komplektus, 

' nuolat- juos tobulino, įsigijo į 
transformatorius reostatus 
—žodžiu, visa,ko reikia tik
rai mėgėjiškai stočiai. Su
sirinkdami vakarais, būrelį 
lio nariai nepailsdami leido 
ir leido į eterį radijo signa- pirmosios vidurinės mokyk
las, pagaudavo kaskart |os racpj0 mėgėjai J. Maroš- 
daugiau mėgėjiškų stočių. gTkaS; A Butvilą ir V. Pau- 

I Kasdien mokykloje pasklis- iauspas prie siųstuvo.
davo vis naujos’žinios—štai 
mūsiškiai susirišo su Kau
nu, Kėdainiais, 

■ štai jau : 
gorsku, < 
liabinsku, 
Magnitogorsk, Sverdlovs- 
ku, pagaliau net su Kara
ganda, Jerevanu. Petropav
lovsku.
mes vidurines mokyklos 
trumpabangininkais kalba
si kaip telefonu — kada tik 
panori.

Su pasididžiavimu dabar 
visa mokykla žiūri į savo 
keturiolika radijo mėgėjų.

Waterbury, Conn

SU NAUJŲ METŲ ŠVENTE

sveikiname visus Laisvės skaitytojus 
ir rėmėjus, kurie skaito ir aukoja 

laikraščio “Laisvės” išleidimui.
Taipgi

sveikiname visus draugus ir gimines.

Tačiau ypatingos pagarbos 
moksleivių akyse nusipelnė 
būrelio pirmininkas aštun

tas J. Maroščikas, jo ben- 
įs-A. Butvilą, septin

tokas H? Bernotas ir dejm- 
tokai A. Urbonavičiūtė, J. 
Toliušis, V. Paulauskas. Tai, W 
jie daugiausiai pasidarbavo,1 ® 
kad apie Tauragės pirmąją 
vidurinę mokyklą sužinojo W 
žmonės už tūkstančių kilo- 
menai. .

...Čia Tauragė, RP2TAA... g 
—be paliovos į. mikrofoną S 
kartoja J. Maroščikas. Gre
ta jo, užgniaužę kvapą, sto
vi A. Butvilą, V. Paulaus
kas, mokytojas K. Penikas. 
Ir štai pagaliau ausinėse at
siliepia taip laukta tolima 
stotis:

—Aš—RA9KOG! Novo
sibirskas, operatorius Da- 
dakinas!

Dar šu • viena stotimi ry- i 
šis užmegztas!

—Na, vyrai, užregistruo- S 
kit naują ryšį,— pusbalsiu 
kreipėsi į moksleivius mo-j® 
kytojas.—Kiek ten pas mus|Š 
žurnale jų dabar yra? 130?

—Šis—131-asis!

Juozas ir Marijona 
Strižauskai

SVEIKINIMAS

Jonas Smalenskas-Smali
MIAMI, FLA.

Dr. Jono Kaškiaučiaus
Kūriniai Dar Gaunami Laisves Knygyne

N uotrauko je: Tau rages

Sveikinu “Laisvės” leidėjus ir jos skaitytojus, 
veikiančius draugus baltimoriečius, miamiečius, 

linkėdamas geros sveikatos ir laimės
SU NAUJAIS METAIS.

Prošvaistes

Washing tonas. — Jungti-

ir
> Raseiniais, nįų Valstijų vyriausybė, In-

V -j’ ” temai Monetary Fund ir 
Ordzomkidze, Ce- prįVatiniai bankai suteiks 

Samar k an du,. Argentinai $329,000,000 pa-
skolų.

Šioje knygoje yra paduoti žymiausi bruožai iš S 
Dr. Kaškiaučiaus gyvenimo. Šioje knygoje yra 
rinkinys jo gražiausių eilių. Mes negalime api
būdinti jo poezijos reikšmę, to gilaus sielos jau- V 
dinlmo ir kėlimo ūpo kovojimui už skaistesnę 
ateitį. Tik patys skaitydami ją suprasite jos

Knyga iš 256 puslapių, Kaina Tik $1.00

, Montreal. — International 
Na,^ o jau^ siVKel- l0ivp Aviation Organizatipn 

paskelbė, kad 1958 m. pa
saulyje lėktuvais keliavo 
89,000,000, tai yra, 3,000,000 
•daugiau, kaip 11957.

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

Sveikatos Šaltinis
Kalbink užsirašyti Laisvę 

tuos, kurie jos dar neskaito.

s.

SVEIKINIMAS

•i

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

Sveikinu visus “Laisvės” rėmėjus ir ‘ 
darbuotojus su žiemos šventėmis.

Laimingų Naujų Metų. Visiems!

Ona Rinkevičiūtė
Gurčiškių kaimo 

Rudaminos parapijos 
Po vyru Anna Phillipsie 

104 Clinton Avenue 
Stamford, Conn.

———1 " " i———

4 j>f-TAkvA. (Liberty)—J?wktad.r-sausio.. (Jan.) - 2, 1959*
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Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, J 
staigiai viduriais apsirgus nesant galimybes j 
greit gauti daktaro pagalbos. Paduoda daug 
receptų. Ši knyga yra labai reikalinga kiek
vienuose namuose.

Puslapių 128, Kaina $1.00

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje

’G
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, 1 
kuomi maitintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą - 
amžių. Įsigykite ją tuojau.

Puslapių 62, kaina 50c.

Žmogus ir Mašina 
rinkinys faktų apie išradimus, su įdo-Puikus 

miais paveikslais. Labai įdomus pasiskaitymas.
Puslapių 240, Kaina $1.50

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

\

Komplimentai Nuo

THE GKt’AT CHICAGO SURPLUS STORES
7 Krautuves Jūsų Patarnavimui

4129 W. Madison St.
2500 N. Harlem Ave.

1395 N. Milwaukee Ave.
6244 S. Halsted St.

1643 Halsted St., Chicago Heights, Ill.
5625 W. Cermak Rd.,'“Cicero, Ill. 

Grand Ave., Gurnee, Ill.
Laisvė

110-12 Atlantic Ave., Richmond HUI 19, N. Y.



Miami, Ha.
VIETINĖS ŽINIOS 

v Gruodžio 11 d. pas mus 
Miami Byčiuje, lankėsi ne-į 
paprastas svečias iš Wash
ington, D. C., vienai dienai

banketas įvyks sausio 18 d.,
1959 m., 1 vai. popiet, 318

I Broadway salėje. Tai bus-
I svarbus pažmonys, s v a r - i
s biam tikslui. . . . Aloje y|ra daug

Noriu čia priminti, kad; ■ * ••
sausio mėn. 3-asis 
dienis yra pas mus tradici
nis Laisvės naudai banketo

I sekmadienis. <Per metų ei- 
j lę tais sekmadieniais mes

J i turėjome gražius pobūvius.
j Š i e m e t taipgi turėsime.

išome visus tą dieną me
daly vau t i

Tuo bū-

. .apie 1 is sekma-Į pressM 
valdžią

sadorius Michailas A. Men- 
šikovas, bet ne diplomatiš
kais reikalais, o pakeliui į|*'t 
Puerto Rico. Buvo apsi-iš
stojęs Fontainebleau Uote-1 p 
ly. Viešbučio barberšapėje|ko£nei.en () 
barberys Jack Engelstein | luflsu parengime, 
ambasadoriui nukirpo plau-' (u ne tjk pat 
kus ir buvo labai patenkin-1 ,ninsime> () if saV() laikl.ašti 
tas gautais aibatpinigiais. j laisvę paremsime. //. T. 

v Tą pačią dieną ambasa-| 
dorins Menšikovas nusifo-' 
tografavo su viešbučio sa-| 
vininke Mrs. Ben Novak, 
kuri limozinu pavežiojo am
basadorių po miestą ir apy
linkę. -Aplankė papūgų so
dą, muziejų ir beždžionių 
raistą, o penkios papūgos 
pademonstravo ambasado
riui besivartydamos a n t 
galvos ir pečių. M*enšiko- 
vas reporteriams paaiškino, 
kad jie visa tai turi ir So
vietų Sąjungoj. Atsisveiki
nant, ambasadorius priža
dėjo dar kartą apsilankyti 
Floridoj'su žmona, kuri da
bar randasi Maskvoje.

Kūčių pietūs

Lawrence, Mass.
Gaisro nelaimė

Gruodžio 26 d. trys seL

Pittsburgh, Pa. 1
GĄZDINIMAI

Dabąr komercinėje spau-| 
nesąmonių ■ 
Pittsburgh š-

rašo, kad Kinijos [Kalėdų diena, 
prievar^' .........
varo ižmones 

verčia už dyką difbti, ne

/ *

Gloucester, N. J tojų organizacijos, kuri pro- niau buvo skolos $876,000. 
testavo prieš užtraukimą Praėjusį rudenį naujai mo-Į vVOvClVU vA VV *4V*V*J%** •••■V

Šis mūsų miestelis nedi-|Os paskolos. Nieko negelbė- kyklai paskolinta .$1,98,000. 
delis, priskaitoma apie 16,-jo. Demokratų nutarimas O dabar vėl skola $400,000. 

mos vns ištrūko iš deean- 000 gyventoil- Lietuvių, tapo pravestas. Taigi dabar .Ta’g1 V1S11 mūsų miestelio 
cio namo Tai buvo antra'ser"-' ateivU, randasi pen- mūsų miestelis randasi pra-! skollJ yra $3,258,000.

.. ... Ta'v,,a=n’" at-siskolinęs iki ausų. Nuošė-1 CamdenietisSutikau .
•ta V1SUS| Zigmą gatvėje tik su kam- 
į komunas, | bariniais apavais ir nekaip

i apsirengusį. Užklausus ka-

kios šeimos. Laikraščių at-1 
eina: dvi Laisvės ir vienas 
Keleivis.

Miesto valdovai— majo-j
duoda jiems valgyti, žmo- me c]a}yi<as> jis papasako- ras ir 9 kaunsilmanai.
nes miršta badu, atima vai-Į 
kus nuo tėvų, žmonas nuo 
vyrų. Rašo, kad ten žmo
nės laukiniai, bet jie laukia 
revoliucijos!

• jo, kad iš degančio namo, 
nuo trečio aukšto, trys šei
mos beveik per liepsną iš
trūko ir visi sveiki.. Bet taip 
viskas sudegė. Blogiausia, 
kad neturėjo apdraudos.

Namą padegė du ištvirkę 
Įlūš taip, kad neleisti sugriž-,jaunuoliai, vienas 15, o an
ti čiaAg Kai-šekui. Jeigu trąs 13 metų. Jie suimti ir

šyti. Ten buvę pirmiau ra
iše, kad žmonės turi gink-

Gruodžio 16 d pasibaigė 
streikas Eastern Air Lines 
mechanikų, instruktorių ir 
padėjėjų. Streikavo 24 die-i 
nas, iki laimėjo savo reika
lavimus ir grįžo prie darbo 
kartu ir pilotai-vairuotojai. 
Dabar prie N. W. 36-os 
gatvės orlaivių stočių užvi
rė dideli/ judėjimas darbu, 

per

kūčia u j a m a žmonės g i n k 1 u o t i prieš prisipažino. , .
’ 1 'e; Člai; A: želia ic Ši nelaimė dar kartą ro-

, L pas mumis, pasiduotų. Atrodo', kad tie do, kad nors rakandų ir ki-
I Gruodžio 21-os 1-ą valandą laikraščiai pakartoja ,tą, kąitokio turto apdrauda ir su- 

Piljjie prieš 40 metų rašė apie 
Klube valgėme Kūčias. He-'Rusijai 
len Thomas, Čiuberkiene, 
Laurienė, Ruplėnienė, Mi
neikienė, Čiūberkiui. pade
dant maistą suvežti,' paruo
šė puikius Kūčiom pritaiky
tus pietus. Nekurie valgiu- 
sieji gardžius pietus rodė 
pasitenkinimą, pridedami 
po pusdolerį daugiau 
buvo nustatyta

Už sueigos 
kreditas tenki 
čio m aukščiau

gruodžio 24 dienos vakare; Čiang jKai-šeką, tai jie ne- 
kitaip buvo Pas mumis.

Pranėj s į rudenį buvo ma
joro rinkimas. Kandida
tais buvo tas pats majoras1 
F. W. Floyd ir kaunsilma-' 
nas Flexbn. Kadangi sena
sis majoras Floyd jau .du 
terminu išbuvęs, senas biz-. 
nierius, visiems gerai žino-: 
mas, tai niekas ir netikėjo, 
kad šitas jaunas vos 32 
metų vyrukas galėtų nuga
lėti tokį? seną politikierių

ši įdomi knyga yra pavadinta:

APIE DIEVUS ir ŽMONES I
Antano Metelionio Raštai

dienos metu Lietuviu v

negu | 
kaina'
surengimą
nenuilstan-

minėtoms

mometre net arti zero buvo

Tą pat tada rašė 
apie Rusiją, o dabar apie 
Kiniją.

Aišku, kad sąmoningi 
darbininkai supranta tą 
propagandą, bet Amerikos 
komercinė spauda rašo, nes 
ji tiki, kad amerikiečiai ne
atskiria melo nuo tiesos.

Atsimenu, kaip seniau 
i lenkų [dienraštis “Glos Lu- 
idowy” i rašė, kad būk Rusi- 
Ijoje bolševikai turi laivą, 
surenka vaikus, susodina į 
tą laidą, išplaukia laivas 
ant jūrų, atidaro-jo dugną 

; ir vaikus nuskandina, o jų 
tėvus verčia dirbti, kaip

si politikieriai ir paprasti 
balsuotojai nustebo, kai iš-daro išlaidų, bet niekas nė

ra apsaugotas nuo nelai-i v .
mių, tai tokiais atsitikimais °’ <ac nmzas nyks- 
ji pilnai apsimoka.

Susirinkimai
1959 metų, sausio/I d, 

sekmadienį, bus susirinki- ba ir negali suprasti, kaip 
mai LLD ir LDS į kuopų, i tai galėjo atsitikti. Bet ku- 
Į juos narius šaukia atviru-. rie lankėsi kauhsilmanų mi- 
kais, tai ten bus plačiau tinguose, tie žino, kad Flex- 
paaiškinta * Jonas, būdamas kausilmanu,

LLD kuopos nariai gaus'visada užtardavo darbinin- 
labai naudingą Kašlįičio Į kus, senus pensininkus. Žo

j tukas nugalėjo tokį galijotą 
Iseną biznierių ir politikie- 
i rių kaip F. W. Floyd!

• Dabar visi apie tai kal-

2-ras Tomas

Prašome \ Veikti Greitesniam Išleidimui
Nelaukite asmeniškų paprašymų knygą užsisakyti, bet 

tuojau imkite plunksną, išrašykite čekį sumoje $2.00, 
dėkite į voką ir siuskite “Laisvei.”, Aiškiai parašy
kite savo vardą, nes jis bus išspausdintas knygoje.

Moksliniai išaiškinimai religinių prietarų. Taipgi 
paduodama interesingų istorinių bruožų iš Amerikos 
lietuvių gyvenimo, ypatingai iš angliakasyklų srities.

Tai tokia knyga.

nesinori padėti. Ateikite vi
si nariai, gaukite knygą, 
atsiveskite ir naujų narių

ūžia orlaivių motorai 
dienas ir naktis.

Nuo gruodžio 14 d. 
mus užėjo neperstojanti 
tūs. Jau kelinta para 
per dienas ir naktis.-

pas 
He

______  __ - Bet 
cfras nėra labai šaltas, tom-j 
perątura dieną 70 šilumos, 
kentėt galima.

Keliomis dienomis prieš 
Kalėdas tūli biznieriai per 
spaudą pasigyrė, kad šie
met jie daro stebėtinai ge-

resnį negu praėjusiais kele- 
riais metais.

Šią Knygą Išleis “Laisvė”
Su Parama Apšvietą Branginančios Visuomenės

džiu sakant, visados palai
kė biednuomenės pusę, todėl 
ir pasidarė populiarus ir| 
pasiekė majoro kėdę. Tai
gi dabar, nors turime re- 
Į)ublikoną majorą -ir vieną 
kaunsiĮmaną, bet kiti 8 de
mokratai, todėl jie ir pra- 

nutarimus, kokie

Ji bus išleista iš anksto užsiprenumeravimo būdu. Prenu 
meratorių vardai bus išspausdinti knygoje. Knygos spaus 
dinsime tik tiek, kiek iš anksto surinksime prenumeratą

Prašome Tuojau UžsisakytiBet i tie ponai ta i Į) pasa- 
1 “pamiršo,” kad jei

gu laibo dugną atidarytų, 
tai ir patsai laivas nuskęs
tų. Žinoma, dabar apie Ru
siją jau tokių pasakų nėra,

Papietavus, keliems as
menims 1 
ir daina Elzbietai Repšie
nei priminus, kad su Kūčio- 
mis supuola jos gimtadienis, 
dainos tęsėsi toliau. Su pas 
mus atvykusia Mineikiūte iš |tai jie skleidžia jas apie ki- 
Brocktono susitarė Reinar-|tą šalį.
dienė ir sudarė gražų due-1 Suprantama, visos tos pa
tą. O vėliau, prisidėjus ir sakos reikalingos turčiams! 
kitiems dalyviams, puikiai tam, kad apgavinėti 
nuskambėjo keletas lietu- žmones 
višku dainelių.

Nors keliomis 
anksčiau kūčiaudami, visgi tur, beįt tų 
mes jaučiamės atlikę savo jau nusisuko nuo kapitalis- 
pareigą, prisimindami seną įtinęs santvarkos, jie eina 
tradicinį paprotį, k u r i s. nauju keliu, kuris jų gyve- 
kriščioniško pasaulio žmo-|nimą daro geresniu ir tur-

trumpai prašnekus kcclamį
Sveikinimas

Su Naujais Metais svei- leidžia 
kinu visus draugus ir drau- jiems patinka, 
ges, linkiu geros sveikatos, 
e n e r g i jos jūsų veikime, 
daug laimių!

5. Penkauskas

Londonas.
- . J darbo specialistai ma.no, 

ir juos išnaudoti J L
gązdino Lietuvoje,

dienomis Lenkijoje, Vengrijoje ir ki
šai i u žmonės 

L-

tradicini

nių vaizduotėj kiekvienais Ir Amerikoje
me tais tuo pačiu laiku šven- darbo žmonės supras sa- 
čiamas kaip taikos karalai- vuosius reikalus, jie gyve
čio gimtadienis. O mes

Gavau pranešimą iš Kaš
tono, Pa., kad ten mirė A- 
lex Biga, 69 metų. Mirė 
nuo širdies smūgio. Tapo 
palaidotas gruodžio 1 2d. iš 
Katinio šermeninės. Pali
ko liūdesy žmoną Matildą 
ir sūnų Aleksą su žmona ir 
anūku.

Senais laikais A. Biga i LLD išleistą knygą “Iš atsi- 
priklausė LSS 42 kuopai iriminimų”, kurią parašė Jo- 
SLA kuopai. ' Iš LietuvosInas Kaškaitis (Raškiau-

nimą patirs ir išmoks at-
krikščionių jūroj gyvenda- skirti melą nuo tiesos, 
mi ne visada galime, kar
tais net nebenorime vengti | 
jos vilnių supimo. • i

Nauja A.L.D.L.D. knyga
Kūčių valgyti atsilankę i

L.L.D. nariai gavo ką tik vo 
atsiųstą naują šių metų savo n

SLA kuopai. ' 
paėjo iš Kėdainių apylin
kės, Krakių valsčiaus.

Lai būna jam lengva. Dė- 
S;s Šamo žemelė!

V, J. Stankus

So. Boston, Mass.
Į LLD 2-os kuopos mote

rų parengimą, gruodžio 21 
d., žmonių atsilankė viduti
niškai. Kai kurie draugai, 
kurių vardų neminėsiu, ne
galėdami parengime daly
vauti, prisiuntė savo užmo
kestį uz pietus, jų nė nera
gavę. Mūsų darbščiosios 
gaspadinės — V. Mineikie
nė, B. C h u b e r k ienė, D. 
Ruplienė, Mary P — pa
vaišino svečius skaniu, na
mie gamintu maistu.

Turėjome gražių dainų 
programą, kurią mums da
vė mūsų mylima dainininke 
Ona Mineikytė - Bouvier su 
Julia Reinardi-ene. Sma
giai ir draugiškai praleido
me popietį.

Laisvės naudai metinis

Neturėdamas laiko ištisai 
knygas skaityti, turiu tokį 

Kiekviena 
į rankas,

gystėje 
mas, i 
nariam 
gi kad 
mą Namas 
$20,00(į), 

ieškau pinigų

Rumford, Me.
Roko Draugystė 
•ta 1906 metais, o 
amą pasistatė 1916

Dabar šioje drau- 
keliamas klausi- 

kad būtų sumažinti 
s išmokėjimai, taip- 
reikią parduoti na- 

apie

bu-

Knygą norime išleisti kaip galint greičiau. Tačiau tikti 
šleidimo laiką nustatys patys prenumeratoriai: kuo grei

čiau knygą užsiprenumeruos, tuo greičiau ji bus išleista.
Siųsdami Money Orderį ar čekį,

išrašykite tik “LAISVĖ*'
ir adresuokite—

Kaunsilmanai laikė susi
rinkimą gruodžio 22 d. ir 
nutarė, kad reikia išleisti 
bonus (užtraukti paskolą) 
ant -$400,000 pagerinimui 
vandens, nors buvo gausi 

kad Ta- delegacija nuo taksų mokė-
Kariniai

įąjungos submarinai 
išžvejoja Amerikos nukri-i 
tusias į jurą raketas. ;

Londonas. — Anglijoje 
parlamentariniai rinkimai, 
gal būti, įvyks gegužės mė
nesyje.

Viena. — Už mylios nuo 
lėktuvų kelio Austrijoje į 
šlapią lauką nutūpė fran- 
cūzu keleivinis lėktuvas. Vi
si 36 žmonės išliko sveiki.

Tokio, —j- Japonija jau tu
ri 92,000,000 gyventojų.

LAISVĖ 
110-12 Atlantic Avenue

Richmond Hill 19, N. Y.

SVARBUS PRANEŠIMAS SIUNTĖJAMS
DOVANŲ SIUNTINIŲ Į U.S.S.R.

O

Mums yra linksma pranešti, kad nuo sausio 1, 1959, jūs galėsite
pasiųsti savo dovanų siuntinius į U.S.S.R. už

Nužemintas Aptarnavimo Kainas
ATSIMINIMAI

ir

Dabartis
Parašė L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos m6tu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas j Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesnį gyvenimą darbo 
žmonijai.

Knyga Iš 804! puslapių , 
Kaina tik $2.00

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

Nauji muitai ir kainos yra taip aprokuojami, kad palengvins išsiuntimą 
pakų, ekspediciją išsiuntimui ir pristatymą ir pagerins aptarnavimą bėndrai.

Pasinaudojimui naujomis kainomis ir reguliacijomis, siųskite savo 
siuntinius per bet kuriąi'iš sekamų firmų, kuriomis yra:

vertas 
o draugystė 

turi $9,000.
rodosi, namo

paėmęs 
puslapių su svarbesnėmis, 
man patinkančiomis ant- 
antraštėmis. Taip padariau 
ir su “Iš atsiminimų” kny
ga. Geriausia man patiko 
“Pabėgo“'36 klierikai” ant
raštė, 133 puslapyje. Apie 
klierikų iš seminarijos pa
bėgimą perskaičiau, labai 
patiko. Neabejoju, kad aš 
visą atidžiai perskaitvsiu, 
nes joje rašo daug visko 1959 m. sausio 11 d. 
pergyvenęs, gerą ir blogą 
patyręs visuomenei betar
naujantis žmogus.

Be Kaškaičio įdomios “Iš 
atsiminimų” knygos, kai 
kurie gavom ką tik iš Tarv- 
binės . Lietuvos atsiųstų po 
knygą. Kaip iš T. Lietuvos 
rodomais teatriniais f i 1- 
mais, taip lygiai ir mūsų 
gimtinėj parašytomis kny-

Man par- i 
duoti ^tereikėtų, taipgi ne

it* nariam s išmo- 
■ mažinti. Draugys- 

• i 8 5 narius Rei-

reikėtų 
kėjimų 
te t u 
ketų įtraukti į draugystę 
daugia u jaunų žmonių. 
Amerikoje augusių jaunų 
lietuvių čia yra ir visi lie
tuviškai moka kalbėti.

Draugystės mitįngas bus 
’ ‘ Visi

raginami jame da- 
ir svarstyti r savo 

stės reikalus. J. K.

na riai 
lyvauti 
draugy;

LAUKIA GERO BIZNIO 
(959 METAIS

New Y orkas.
to Commerce Industry
Ass’n, kurioje apsijungę 411 
didelių biznių firmų, puma-

Šio mies-

gomis Amerikos lietuviai Sąjungįs viršininkai karto-
labai interesuojasi.

S p.-Laisvė (Liberty)—Peiiktad.*',

ja beveik tą patį, ką sako
A. K—k a i Eisenhpwerio

1 11 ■ 1 ' Kaip ž
sausio (Jan.) 2, 1959 riai yrk respublikonai.

valdininkai.
inia, stambūs biznie-

LAISVE
EINA Į LIETUVĄ

Lietuvos žmones labai myli 
Laisvę. Kurie užsakė Laisvę į 
Lietuvą savo giminėms, gauna . 
padėkų. Daugelis^ i laiškais iš
sireiškė, kad jiems Laisvė la
bai patinka.

Laisvėj ftaina
J Lietuvą $12 Metams

Užsakydami Laisvę j Lietuvą, 
aiškiai paduokite Lietuvos ant-, 
rašą. Kartu su užsakymu ma
lonėkite prisiųsti . ir mokestį. 
Adresuokite sekamai:

LAISyp
110-12 Atlantic Avė.
Ilichiuond Hlll 19, N. Y.

I VIENATINĖS FIRMOS OFICIALIAI AUTORIZUOTOS •
ATLIKIMUI TOKIŲ PERSIUNTIMŲ

Kainos ir aprokaviniai visų yra tokie pat

Malonėkite kreiptis į tas firmas dėl detalių ihformacijų 
ir jų skyrių sąrašo:

CENTRAL PARCEL SERVICE 
220 S. State St. .
Chicago 4, Ill.
Tel. WAbash 2-9354

GENERAL PARČEL 
& TRAVEL CO., ING. 
135 West 14th Stf 
New York 11, N. Y. 
Tel. .Clielsea 3-2583

GLOBE PARCEL SERVICE, INC. PACKAGE EXPRESS CO
1991 Broadway 
New York 23, N. Y, 
Tel. LYceum 5-0900

& TRAVEL AGENCY 
1530 Bedford Ave. 
Brooklyn 16, N. Y. 
Tel. INgersol 7-7272

UNION TOURS, INC., 1 East' 36th St., New York 16, N. Y. 
Tel. MUrray Hill 6-1155



VALGYKIME PUSRYČIUS
Amerikonų nuodėmė, 

maistiškai kalbant, yra ap
siėjimas be pusryčių. Žmo
gus iš stubos bėgdamas gal
vatrūkčiais prie traukinio 
ar bu so palieka nevalgytus 
pusryčius. Jaunuoliai tarpe 
12 ar 14 metų, negavę ganė
tino poilsio-miego, arba ne 
alkani, ar jau pavėlavę val
gyti pusryčius, skubinasi 
mokyklom ii’ palieka moti
nas, kurios negali būt truk
domos prirengimui garai 
balansuotų, nustatytų pus
ryčių jiems. Šį paveikslą 
duoda mums Juozas New- 
tonas magazine “šios die
nos sveikata”, išleistame 
Amerikos Medikalės Asso- 
ciacijos.

Kad pusryčių maistingu
mo vertybė yra labai svar
bi palaikymui geros sveika
tos, jau pripažinta per dau
gelį metų.

Veik kiekvienas mėgsta 
pusryčius teorijoj, nurodo 
Newtonas, bet tik keli žmo
nės stengiasi pasigaminti 
tinkamą pusryčių valgį. Ko
dėl pusrytis turi tokį svar
bumą? Dėl to, kad jis 
seka nuo 12 iki 14 valandų 
periodą be maisto ir pa
prastai priešpiečio laiku 
Prasideda didelis skilvio 
veiklumas, valgyt norėji
mas. i

šešer’ų metų studijavimas
Paskutinis ‘ tyrinėjimas, 

kurį vedė Iowa Valstijos 
kolegijos mokslininku gru
pė, užėmė 6 metų laikotar
pį. Jame tyrinėjo 70 asme
nų, pradedant nuo 12-kos 
iki 83 metų amžiaus.

Studijavimo išvada to
kia: būtinas kritimas kūniš
kos ir protinės veikmės vė
lesnėse ryto valandose; ne
valgyti pusryčiai nedaro 
i takos į pakeitimą bei suma
žinimą svorio, ir nebuvo ras
ta aiškaus skirtumo tarp 
valgančių javinę košelę 'ir 
pieną pusryčiams arba la
šinius su kiaušiniais.

Turi ganėtinai proteinų
Abudu tie valgiai turi sa

vyje 25 gramus proteinu. 
Juose tyrinėtojai rado už
tektinai jų palai k y m u i 
kraujinio cukraus normališ- 
kame lygyje laike vėlesnių 
ryto valandų.

Pusrytis, Newtonas nuro-

KRISLAI9

(Tąsa iš ptrmo pus].) 
duotojus” gali nuvaryti tiesiog 
į kreizauzę.

Juk toks jo žygis būtų di
delis smūgis visiems politi
niams raketieriams, kurie, eik
vodami iš tamsių žmonelių iš
plėštus dolerius, sako jais lais
viną Lietuvą!..

Vilnis teisingai pastebi:
“Jei Girdvainis bus išprašy

tas iš Vatikano, tai bus apkur
tinantis smūgis tai visai klikai, 
kuri ‘vaduoja* Lietuvą, o ypač 
krikščionių demokratų srovei, 
tiems visiems marij o n a m s , 
pranciškonams ir zakristijo
nams.

“šis Nueva Stampa prane
šimas yra tiktai gandas, Va
tikano oficialiai dar nepatvir
tintas. Bet tgs gandas, kaip 
atrodo, nėra iš nykščio išlauž
tas. Jame yra ir gimdas tei
sybės. Vatikane negali nepa
sireikšti tendencijos realiai pa
žiūrėti i tokias šalis,'kaip Lie
tuva ir Lenkija, kur yra ne
maža katalikų. Tos tendenci
jos negalės neprivesti prie 
nutarimo persiskirti su Gird- 
vainiais.

“Šiurpas turėjo sukrėsti ši
mučius, Grigaičius, Vaidylas 
ir kompaniją, kuomet jie pa
tyrė apie Vatikano planą.

“Na, ir pasipils ka|jlegramos 
j Vatikaną, maldaujančios po
piežių pasigailėti ‘tautos lais- 
vintojų’.”

do, privalo aprūpinti ma
žiausiai ketvirtadaliu dieni
nio poreikio kalorijų ir 
proteinų.

Iowa valstijos studijavi
mas^ parodė paprastą aktą, 
kafd valgymas pusryčių pa
daro žmones budresniais, 
daugiau pasiti k i n čia i s, 
linksmesniais ir daugiau 
kūniškai patraukiančia i s. 
Tai kodėl pusryčiai yra su
laikomi -Jungtinėse Valsti
jose? — klausia Newtonas.

Atsakymas, kurį duoda 
Newtonas, gal bus daugiau 
psychologiškas negu phy- 

; siologiškas. Pirm 14-kos 
metų vaikai gerai valgo 
pusryčius, bet bėgyje pir
mųjų metų aukštesnėje mo
kykloje jų valgymas pasisu
ka blogojon pusėn. Aukš
čiausias pusryčių valgymo 
nupuolimas apsireiškia tar
pe 13 ar 14 metų mergaičių 
ir tarpe 14 ar 15 metų ber-i 
naičių. Ypatinga priežastis 
glūdi ve kame: baimė nutu
kimo ir manymas, kad ne
valgymas pusryčių suma
žins kūno svorį.

Vyriausias, pat a r i m a s 
šiuo laiku yra, tai pakeisti 
klaidingą namų sutvarky
mą į geresnę pusę. Atsikeiki 
ryte keliomis minutėmis 
anksčiau, bet re’guliariškai, 
imk laiko pagaminti pusry
čius ir valgyk juos patenki- 
nančiai. Žinok ką tavo vai
kai valgo ir tvirtai laikykis, 
idant jie gerai apsidrūtin- 
tų. Mesk šalin vakaro už
kandžius ir sustok aukojus 
pusryčius klaidingoms pa
stangoms sumažinti kūno 
svorį. Tai šitaip mus moki
na Newtonas. . /

Beskaitant visokius pata
rimus, ką valgyti, ką, ne, be
veik gali durną galvą ggut. 
Vieni sako, jog lašiniai su 
kiaušiniais yra per riebus 
maistas pensininko amžiaus 
žmogui, o čia sakoma, kad 
ir javinė ’'košelė turi tokį 
pat riebumą, kaip ir lašiniai 
su kiaušiniais.

J. N.

Hartford, Conn.
VISKO PO BISKĮ

Laikraštis Hartfordo 
“Times” praneša, kad kalė
jimo vyriausybė Kalėdų 
proga paliuosavo 66 kali
nius. 29 iš tų kalinių išvy
ko namo, o 37 pasiliko, sa
kydami, kad neturi kur ei
ti. Ot, tau. ir Amerika!

. ____ •
Pranešama, kad dabar 

Connecticut valstijoje yra 
55,750 bedarbių, kurie gau
na nedarbo pašalpas. Bet 
klausimas: kiek yra tokių 
bedarbių, kurių pašalpos 
jau išsibaigė ir jų negau
na?

ALDLD kuopa turi Vil
nies kalendorių. Vienas eg
zempliorius kainuoja $1.00. 
Kalendoriuje yra gerų in
formacijų. Yra Lietuvos 
žemėlapis, kur matomi visi 
rajonai, ir tt. Taipgi jau 
gauta praeitų metų ALD
LD leidinys — J. Kaškaičio 
knyga “Iš Atsiminimų.” 
Kalendorių ir knygas galite 
gauti pas J. Žemaitį arba 
Laisvės Choro klube, 157 
Hungerford St., Hartforde.

A. K .

Southampton, Anglija. — 
Pavėluotai atplaukė laivas 
“Saxonia”, 22,000 tonų įtal
pos, nes Atlante jį daužė 50 
pėdų aukščio bangos.

Jakarta, —r Jugoslavijos 
prezidentas Tito atvyko In- 
donezijon.
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DIDYSIS NEW YORKAS
SERGA

Praėjusio antradienio ; 
Laisvėje buvo pranešta apie|C 
Mike Simonavičiaus susir-1 
girną ir pasidavimą ligoni
nėn. Dabar galima tik tiek 
pridėti: Jajm buvo padaryta 
ant vidurių ga^a sunki ope
racija. Gydytojai sako, kad 
operacija įražiai pavyko. 
Tačiau kol kas ligonis, su
prantama, jaučiasi silpnai, 
ir todėl patartina jį nevar
ginti lankymais. Palaukime, 
kada ligonįs šiek tiek su
stiprės. Jiss randasi privati
nėje ligoninėje, turi privati
nę slaugę ir yra gerai pri
žiūrimas.

racija.

Juozas

Na, kas gi iš to išeis?
Miesto policijos komisio-

Šventiniai linkėjimai
Sveikina laisviečius su

Nuoširdus sveikinimas
Laiškutis Laisvės redak

cijai:
Aš, Stasys. Poškaitis, svei

kinu su Naujaisiais1 Metais 
Mizarą, Bimbą, Šolomską ir 
visus kitus Laisvės.
nalo narius. Visiems, linkiu automobilis sudaužytas

Nelaimė ant
Kosciuškos tilto

perso-

Praėjusį trečiadienį, va
žiuojant Kosciuškos tiltu iš 
Queens į Brooklyną, paste
bėjau baisu vaizdą. Vienas 

iipulis,” o kitas ten, pat 
riogso apverstas ant šono. 
Trafikas susidarė labai 
tirštas, policmanas jį vi
saip išnarpliojo. Na, ir!

nierius Kennedy paskyrė
Walteri F. Henningą vado
vauti tam policijos skyriui, 
kuris kovos su žinomais ra- 
ketieriais ir su ogranizuo-

'tais. kriminalistais.
Esą, per tūlą laiką buvo ką iš Ylakių, S. Sasną. 

rinktos apie tuos gengste- 
rius i 
Dabai*,
bus pradėta kova.

Matysime!

naujais metais Aloiz ' Pa-A 
karklis, iš Athol, Mass.

Julia Werner, iš Cleve- 
lando, sveikina visus lais
viečius, o labiausia kaimin-

sveikatos ir ilgo amžiaus.
Su sveikinimu siunčiu 

penkis dolerius (5) Laisvės 
fondui.

Aš nesu drūtas sveikato
je. Prašau įdėti mano adre
są į laikraštį, kad žmonės 
žinotų, kur esu; gal kas. 
nors mane aplankys. Kai 
ateina pažįstami, kai mane 
aplanko, man smagiau pasi- 
daro. Aš čia esu tik vienas Nežinau ir' tU. L, Ž..Ž 
lietuvis, tai labai nuobodu. },uvo užmušti (jei buvo),

saip išnarpliojo. Na, ir! 1^. Greenburg, oro švaros 
kiekvienas, pravažiavęs lė-1 komisijonierius,

’ tai, galėjo pagalvoti: a štai,! New Yqrko gyventojus ne- 
Jprie ko priveda neatsargus

raketierius žinios. L. Bekešienė^ Rochester, 
turint jas rankose, I N. Y., prisiuntė! pre^umera- 

;tų atnaujinimu ir aukų. 
' Taipgi $10 nuo Moterų Klu- 

---- bo kalėdinės parės. Moterų 
J Klubas sveikina visus lais- 

_.,s’;viečius ir rėmėjus, taipgi ir persergejo ■

ir per greitas važiavimas!
Nežinau, ar toje nelaimė

je išliko kas gyvas, ar ne.- 
. ar tie, kurie

Vis dar sunkiai serga 
Petras Cibulskis. Pats nė 
atsisėst lovoj negali. Pasi
genda kai kurių buvusių 
draugų bei (veikėjų.

Ligonis ’laimingas bent 
tiek, kad tūri rūpestingą ir 
sumania/moną, kuri jį pri
žiūri taip, kaip jokia profe
sinė slaugė neįs„tengtų.

Maspethiętis Jonas Kal
vaitis džiaugiasi akies svei- Į 
kimu; po ajwalko nuėmimo, 
vis daugiau ir daugiau re
gėjimo atgauna.

Užmušė žmogų 
Laisvės pašonėje

Mąno adresas:
Stanley Poskytis

144 So. Oxford Street,
Oxford Nursing Home, Dalaidoti) _ ar 
3rd floor,
Brooklyn 17, N. Y.

Redakcijos prierašelis:
Dėkojame Stasiui Poškai- 

čiui už linkėjimus ir. dova
nėlę. Visas Laisvės persona
las linki jums, drauge Sta
sy, laimingų naujų metų

I sveikatos!
ii*

Ijėjo j kalėdinį skaičių — tų 
'620 žmonių, kuriuos va
žiuotos ekspertai nutarė

* ne. T u r 
būt neįėjo, kadangi tasai 
skaičius pradėtas daryti tik 
su 6 vai. vakaro, o nelaimė 
įvyko anksčiau.

Kosciuškos tiltas yra pla
tus: trys automobiliai vie
nas kito greta gali laisvai

deginti kalėdiniu eglaičių, 
bet išnešti ir padėti šaligat
vyje, tąi jas išveš atliekamų 
surinkėjai. Už eglaičių 
ginimą bus baudžiami 
iki $100.

FILMAI
“Separate Tables”

pati Bekešienė linki laisvie- 
čiams sėkmės naujiems me
tams. t ’ •

de- j 
net

Kitas Laisvės rėmėjas 
sveikina visus laisviečius su 

i žiemos šventėmis, tai M. K. 
ijamin iš Palm Spriegs, Fla. 
I Prisiuntė su sveikinimu $25.

H. žukienė, Binghamton,
Šis filmas vaizduoja pasi- nj. y., prisiuntė Lilijai atvi- 

turinčių .finansiniai, bet ruką ir prašė perduoti 
s 1^ u II I (I < i. 1111 < 11 \ Iii sam Laisvės personalui ge
rinęs klasės, žmonių gyven- riaušių, linkėjimų naujiems 
vietę — viešbutį, kurortą., i metams. 
Jame būna atitrūkę nuo 
gyvenimo eigos asmenys,

turinčių finansiniai, vi

v- Aplankiau seną
Laisvės skaitytoją

Flowers & Fifth Central 
_  __  o___ _ _____ daugiausia poniujes ai* kan-1]igor)jnėje mirė” paskilbusi 

važiuoti į vieną pusę, o trys didatės į jas. Tie asmenys!šokėja Miss Doris Humph- 
i—į kitą. ’ 
Įsas, neslidus, nesnigo ir ne
lijo, tai kaip gi i 
kia nelaimė įvykti? j 
dėl to, kad žmones važiavo 

l neatsargiai.

Kelias buvo sau-1 buvusias savo buityje ne-1 rey> SL1]aukus 63 metų, 
i sėkmes spėlioja v pasikarto-j ' ■_______

už J Po miestą pasidainusgalėjo to- .’iant kitų asmenų buityje ir j 
įvyko uoliai saugo kiekvieno L/ m.,m

Turėdamas truputį laisvo —:----------
laiko, aplankiau seną Lais- JggĮęg Rljgsto

w tt u k policijai budėtiW. Urbscha gimė ir augp|r J 
į apskrity.

Tarp daugelio Niujorko vės skaitytoją W. Urbschą 
miste apiplėšimų, vienas bu- gyvenantį Niujorke, 
vo t 
džio 
leidyklos pašonėje,

Skersai gątvės nuo mūsų apsigyveno Niujorke ir pra- ei jai 
laikraščio leidyklos yra vai- dėjo dirbti viename resto- 
gomųjų daiktų krautuvė, rane virėju., Dabai*, sulau- 
Avenue Market, Atlantic;kęs daugiaiųkaip 80 metų 
Avė. ir 110 gatvės kampas, I amžiaus, jis jau pensinin
kui* neretai ir iš Laisvės, kas, bet labai gerai atrodo.- 
personalo nariu užeina r.u-

.ndžių.
29 d..

i atlikti gruo-
pačioje Laisvės Lietuvoje, Telšių

Į Ameriką atvyko jaunas, nierius Kennedy įsakė poli-
Miesto policijos komisijo

kiu* neretai

sipirkti užk
Gruodžio 

patarnautojas užpuolė 20; jai, ne 
metų amžu 
Frank Boeh
Ashford St., Brooklyne) it* 
pareikalavo, kad savininkas 
atrakintu registerį,’ kad plė
šikas galėtu paimti visus 
pinigus, kiek ten jų buvo. 
Prasidėjo kova. Savininkas, 
Calvin Meier, 42 metų am
žiaus, ir pardavėjas George 
Benz, susirėmė su plėšiku. 
Pastarasis pradėjo ne juo
kais “darbuotis”. Savininką 
Meierą nušovė vietoje, o 
Benza sužeidė — 'jis išvež
tas į ligoninę.

Netoli -buvusieji du poli
cininkai, gave žinią, pasilei
do automobiliu 'vytis. Už
mušėją Boehmsą sugavo, 
suėmė ir. du jo sėbrus, lau
kusius automobilyje: Mary 
Jane Bensoniūtę, 
Thomasą Carbone.

Užmušėjas! ir abudu jo 
sėbrai buvo ^uimti ir nuga-;

O jo žmona Katerina dejuo- 
Ija, kad akys silpnėja. Sakė, 

vakare, i reikėsią pasiduoti operaci- 
"?s.taip daryti pataria 

gydytojai
Abudu draugai Urbschai 

tarp savęs šnekasi vokiškai, 
bet jis sako:

—Aš Laisvę skaitau, kad 
nepamirščiau lietuvių kal
bos.

Geriausios jiedviem svei
katos !

gvv. 242

Kaimietis

taipgi

benti į Richmond Hill poli- j hisnynų, 
ei jos nuovada, TTen buvo ir ^uose 
nufotografuoti.

Policmanai. suėmę bandi
tus, yra: Robert McDer
mott ir William Higgins.

Baisių dalykų atsitiko per 
žiemos šventes Niujorko 
mieste. Plėšikai iš tikrųjų 
smarkiai “darbavosi”. Bet 
ne visi jie bu^o suimti.

Nekaltiems
nuostolių padaryta la b a i 
daug.

Du vaikai sudegė 
gaisre

Kilus gaisrui Brooklyno 
rajone Red Hook, sudegė du 
vaikai — Jane Maizęr, 4 
metų, ir jos broliukas Ro
land — 1 metų amžiaus.

Jie sudegė Kalėdų išva
karėse.

Brooklyne įvyksta daug 
gaisrų, kuriuose žmonės gy
vybes praranda. Brookly- 
nas, beje, turi 

, senų 
žmonės 

šiai gyvena-

labai daug

susikimšu-

Bcnna. — Vakaru Vokie
tijos valdininkai ruošiasi 
duoti Jungtinei Arabų Res
publikai paskolų.

žmonėms

Atomic Energy Komisiia 
pateikė rapor 
metais New 
25 procentais 
dioakcija, bet 
“pavojais nėra

Laike laikraščių išvežio
to jų streiko nukentėjo ir te
atrai. 27 veikalai buvo su
laikyti nuo parodymo, 3 te
atrai buvo visai užsidarę.

ta, kad 1958 
Yorko mieste 

* padidėjo ra- 
sako, kad dar

eivio “dorą”.
Į tokią tai 

i išvyti gražuolė Rita Hay- 
Iworth, atgauti 
savo buvusį vyrą (Burt 
Lancaster). Vietinės ją 

i žvilgsniais teisia kaip “ne
dorą”, tačiau kiekviena no
rėtų būti jos vietoje. Įvyks
ta tai, kad stropiausia ma
mytės saugoma Panelė (De-| 
borah Kerr) išdrįsta paša-, 
kyti mamytei “ne,” o itar-1 gEUoazio iv iki u. . 

n -------
‘ Tarybų Sąjungos delega- 

kiti su Ivan Bolsakovu 
v inriešakyje jau New Yorke^ 

$i delegaciia tvarkys paruo
šimą Tarybų Sąjungos in
dustrinės parodos, kuri bus 
atidarvta 1959 m. birželyje, 
Now York Coliseume. Paro
dos įrengimui bus išleista 
apie $1.000,000.

Jungtinės Valstiios nana- 
šia parodą ruošia Maskvoje, 
Sokolniki Parke, kuri atsi
darys liepos 4 d.

atmosferą

ia esanti
4.

budėti švenčiu laiko
tarpiu. Liepė policmanams 
duoti tikielus tiems auto
mobilistams, kurie savo ma- .. .
šinas parkina draudžiamoje! tam irgi esant “nedoru 
vietoje.

Po ilgo .streiko pasirodę 
laikraščiai bando skaityto
jus painformuoti ir apie 
tai, kas įvyko streiko metu. 
“The New York Times” pa
davė už tris savaites sąra/ą 
visų žymių mirusių žmogių, 
jų tarpe ir mirti tarybinio 
rašvtoio F. Gladkovo.

“Daily News” pateikė 
* trumpa sarašą įvykių nuo 
I gruodžio 10 iki 28 d. ,

šinas parkina draudžiamoje tam ir^1 esant nenoru sa-1 
vietoje. Įsake policmanams | vo mylėtiniui (David Niven): 
gaudyti pijokus,, kurie girti. U1'*-' “taip”. Šie ir kiti •. 
a u tom obi 1 i u s vai r uo j a.

Kennedy sako, reikia da
ryti visa, kad mieste, šven
čių proga, įvyktų juo ma
žiau automobilių nelaimių-

Mat, važiuotės ekspertai 
ir automobilių nelaimių ap
skaičiuoto jai paskelbė, kad 
Kalėdų ir Naujųjų Metų 
šventėmis JAV automobilių 
nelaimėse bus užmušta 600 
žmonių. Na, tai Kennedy 
nori, kad tie ekspertai bū
tų klaidingi, kad toji skait
linė nebūtų pasiekta. O jei
gu ji jau ir bus pasiekta, 
tai kad niujorkiečiai prie 
jbs neprisidėtų — tegu kitų 
miestų neatsargūs automo
bilistai žudosi, o ne Niujor
ko! .

Matysime, kuo viskas pas 
mus baigsis.

i “taip”. Šie ir
*i aktoriai vaidini labai gerai. | 

Filme gausu dramos, yra' 
ir juokelių. Rodomas dvie
juose teatruose: Astor 
Normandie, New Yorke.

.11 jaunų vyrų, kaip poli
cija sako, portorikiečių, 
areštuoti ir laikomi be kau
cijos. Kaltina, kad jie už
puolė Charlą Kunzą, karei
vį, kuris buvo parvykęs pas 
tėvus praleisti Kalėdas, ir 
užmušė. Kunzą mirė bon- 
komis, peiliais badė ir spar
dė. Visi areštuoti yrabrook- 
lyniečiai. Kimzo tėvai gyve
na ant Myrtle Ave., Wil- 
liamsburge.

. ĮSPŪDINGA PASAKA su GARSIOMIS ŽVAIGŽDĖMIS!

Cecll B. DeMilIe 
---------------------Presents----------------- —

YUL BRYNNER
... ■ ■ ai Jean Lafitte -------------

I CLAIRE BLOOM 
CHARLES BOYER

uccjmn.
co-slArring

' INGER STEVENS HENRY HULL • E. G. MARSHALL 
alift co-starring-----------------------------

CHARLTON HESTON
---------------- a« Andrew Jackaon-----------------

IWti > Hwi Ihita hKltl lew I lislj I al Baax? M
TECHNICOLOR'

, A paramount picture /

Dabar Rodoma T"~ "
CAPITOL Theatre, Broadway prie 51st St.

n*

<

Bu it Lancaster ir Rita 
Hayworth scenoje iš filmo 
“Separate Tables”. i 
mas Victoria ir

Užginčija
Mrs. Eleanor Rooseveltie

nė viešai savo straipsnyje, 
tilpusiame “McCalls Ma
gazine,” užginčija tuos gan
dus, būk ji, gyvendama Bal
tuosiuose Rūmuose Wash
ingtone, ant galvos stovė
davo ir versdavosi ragožiu- 

Bet Rooseveltienė pri-
.u-

filmo 111 B*?t Rooseveltienė pi 
Rodo- Paistu, kad ji, bidama ja 

mas Victoria ir Normandie na, nevengdavo to padalyti, 
teatruose. Filme taipgi vai- „Gandus, buk Rooseveltuf 
dina David Niven ir Debo
rah Kerr.

PRANEŠIMAI
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)

nė Baltuosiuose Rūmuose 
vartydavosi ragožiumi, pa
skleidė, anglų rašytoja Fan
nie Hurst.

g Mr- Ed. McCallister Nuo S 
s McCallister fuel co. g 
K Sveikina visus su Šventėmis, g 
R Geriausias aliejus, pečiai įdedami g 
M ir geras patarnavimas. sj 
K 83G Manhattan Ave., Brooklyn. » 
S EV. 9- 3696. S

BROOKLYN, N. Y.
LDS.1 kp. narių atydai. Dėl su

sidėjusių aplinkybių kuopos susirin
kimai tapo nukelti iš antradienio į 
trečiadienį. Metinis kuopos susi
rinkimas įvyks sausio 7 d., 7:30 v. 
v., Liberty Auditorium, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill.
Nariai kviečiami dalyvauti, nes kuo
pos valdyba, patieks metinį raportą 
iš savo veiklos.
žiūrėti j savo 
Metų pradžioje 
les užsimokėti.

Nepamirškite pa- 
mokesčių knygutes, 
ir vėl reikia duok-

Valdyba. (1-2)

Ieškau savo sesers Bronės Vikš- 
naitienės (ar Mikšaitienė), anksčiau 
gyveno New Haven, Conn. Žinan
tieji apie ją malonėkite pranešti 
man. Ačiū. Stasė Gasparaitienė, 
Dona Lina Warnes, 'Rua Merechai 
Mallete, No. 21,5 Vila Zelina, Sao 
Paulo, Brazil. (1-2)

-fT -t- -t- -9- -t- -»■ -t- -f- -t- -t- -t- -ft- -t- -t- -t- -ft- -f- -f- -f- -ft- -t- - »<•* ^b' ’4’ ’X’ ”4' ”4’ *4’ ”4” "4" *4* —4’ *•"

H MATTHEW A.f
BUYUS h

•; (BUYAUSKAS) ' ’

:: LAIDOTUVIŲ •;
:: DIREKTORIUS i i«> • •«I < •
.. *OG**OG* ;;

;; Newark 5, N.J. 1!•
MArket 2-5172 |

j• 426 Lafayette St. |
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