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KRISLAI
Kur dar labai reikia 

tikrosios revoliucijos!
Juo daugiau, tuo geriau.
Kur apaštalu nereikia.
Nauji apdūmojimai.

Rašo A. Bimba

“■ UNIKAS” LEKIA LINKUI SAULES-PAVIRS PLANETA!V o

Diktatoriška Batistas valdžiai Generolai reikalauja Sako, kad NATO ir vėl iTar. Sąjungos didžiule raketa
i Kuboje jau pilnai nu versta jaugiau ginkluotis

Havana. — Po su viršum tįstos 
daugiau

(J e ra i,
tas diktatorius iš Lotynų A- ■ penkerių metų Kubos sun- 
merikos pabėgo. Niekam ne-’Kiu kovu, pagaliau, diktato- 
gaila Batistes. Kubiečiai ver-j ri<ka Batistus valdžia nu
li pasveikinimo. .versta. Daug jo valdininkų

Bet ką Kubos žmonėms duosi ir giminių pabėgo i Jungti- policijos \ 
^evoliuciją laimėjęis Fidelines Valstijas, ypatingai rinių lėktuvų. Bet tos

prisiėmė hitlerininkų pasiekė mėnulį, nulėkė tolyn
aryžius. —Amerikietis I Mnskvn — Dienraštis 

vis'igen. Lauris Norstad, ko- j
Maskva.

Pravda”
Dienraštis

Castro? Iki 
irios nematėme.

Taip vadinamoji Lotynų A- 
merika susideda iš dvidešimt 
vienos respublikos. Kai ku
rios jos mažytės. O kai ku
rios, kaip Argentina ir Brazi-

'artimiausiais sėbrais 
įspruko į Dominikanų res-

viešpatavimas 
darėsi gyvento- mandierius 

jams nepakenčiamas.
Vėlesniu laiku Batista tu- daugiau ginkluotis. Už di- kon daugiau 

50,000 armijos 
/yru, tankų ir ka-[ir karinio laivyno 

jo jė-1 dieriai su ;

re j o apie

įveikti
pa- tūkstančiu sukilėlių, nes ar-Į 

mija ir oi 
, kuri yra netoli nuo; kariauti.

1953 m. liepos 26 d. keli Castro organizuoja

Fidelio Castro

rašo, kad NATO ; Maskva. — 1957 m. spalio i Tarybų Sąjungos moksli- 
NATO karinių j nariai, ginkluodami Vakari- 4 d. Tarybų Sąjungos moks-! ninkai “Luniką iššovė pa- 

. i • Komunistų partijos 
Suvažiavimo, kuris 
s Maskvoje sausio 

diena;27 d. Chrušečiovas pareiš-

jėgų ir jo štabas reikalauja i nę Vokietiją, pasikvietė tai- 
hitlerininku 

dėsnį apsiginklavimą stoja generolų, kurie laike Ant- 
i koman-irojo pasaulinio karo žiau- 

anglų admirolu I riai elgėsi Tarybų Sąjungo- 
keliųlM. Denny priešakyje. je.

“Pravda” nurodinėja, kad 
neina su

sitarimo ir taikaus sugyve
nimo keliu, bet pasirinko 

ruoši-

•laivynas nenorėjo; junga ir jos kariniai talki- Vakarų politikai p 
ninkai Europoje turi 175 

sukilėliu vadas Į divizijų armija, 500 subma-
naująl rinų ir 20,000 karinių lėktų- kelją skubaus karo 
i Ku-'vų. mo.

■ ■■ [tįstos armijos dalinius San-jManueli Urrutia. Castro na-Į 
jose viešpatauja i tin£o barakuose. Bet sukilę-1 skelbė, kad nuo dabar Ku-1štai kas joms visoms būrlin-! 

ga : visose 
nesvietiškas atsilikimas ii- bai-1 
siausias liaudies skurdas. Dik-; 
tatoriai ateidavo ir praeidavo, i to laiko 
o liaudies skurdas nepasibaig-! ė jo kova tarpe sukilėlių
davo. i Batistus iėgų. Ilgai sukilę-1 baiga šių

Gi tam skurdui pateisinimo 1 liams nevyko.
nėra. I
turtinga gamtiniais turtais. i............................

Visose tose šalyse reikia pa-! _ _ • _ 
grindinio perversmo — tikro-! 
sios revoliuci jos, socialinės re- ■ 
voliucijos.

Abejotina, kąd Fidel Castro 
Revoliucija Kuboje būtų buvu
si tokia revoliucija.

netekę 165 užmuštais, bos sostine bus Santiago; 
io bėgti į kalnus. Nuo miestas, kur nrasidėio prieš | 

sukilimas. | 
tai į pa- j 

sukilėlius

nepertraukiančiai Batistus |,ežimą 
ir Kiek yra žinoma,

kovu
Jie neturėjo! palaikė ir progresyvis j 

Lotynu Amerika labai' unijų pritarimo, bet ir Ba-jimas.

[Čekeslovakija mato 
iPavojy iš vokiečių
j Praga. —Čekoslavu span 
;doje rečiau yra vartojami 
! pavadinimai “fašistai”, “mi- 

ūmė daug, daug motų, kol j litaristai” ir.
mūsų krašto gubernatoriai su-j tojai” Anglijos. Amerikos ii 
siprato. Tik dabar jie nllta-,prancQzjj0S antrašu. ..
re pasiųsti is devynių narių 
delegaciją Tarybų Sąjungom

Jeigu iš šios jų misijos 
negalima tikėtis labai 
gero, tai 
daugiau 
riau..

Aišku, 
devynių 
žavės socializmu, bet gal 
tiek /kas nors “prilips.“ 
ne vienas jų pamatys, kad 
žmonės gali gražiai apsieiti ir 
gyventi be kapitalizmo.

ir !
daug) 

blogo irgi nebus. Juo 
delegacijų, tuo ge-

kad nė vienas iš tų 
gubernatorių nesusi- 

vis

liniukų iššautas “Sputnikas i garbai 
I” atidengė žemės palydovų ,21-jo 
erą. jprasidi

1959 m. sausio 2 6
įeis Į žmoni jos istoriją, kaip kė, kad šis tarybinių moks- 
pirmoji diena, kurioje buvo'liniukų atsiekimas dar kar- 
pradėtas raketomis susisie- tą parodo, kokias didžias 
kimas su kitomis planeto-! mokslo problemas gali iš
mis, i Tą die^ą tarybiniai' rišti žmonės socialistinėje 
mokslininkai iššovė raketą į santvarkoje. Jis taipgi pri- 
“Luniką I” (Mėnuliuką) minė tą, jog tas parodo Ta- 
linkui mėnulio. Iškilus į er-irybų Sakingos pranašumą 
dvę didžioji 3,245 svarų ra-, ir karinių įrengimu srityje, 
keta (neįskaitant kuro) į lyginant su kapitalistiniu 
skrido linkui mėnulio 25,200 i pasauliu.
mvliu greičiu per valanda, i i • i rv . / • o i\ Visame pasaulyie moksli-Sestadiemo (sausio 3 d.) i . , . ,. , , s, ,. <iT -i ,, . , - - ninkai sutinka, kad sekmm-nakti Lunikas pasiekė me
nulio sritį, kuris tuo kartu ^as> ,v.r v i yra pradžia nauiosios gaay- myhu nuo ze-IJ_ ' , . j.i-

mvliu atstoie! Į?es* k Į .jis nuskrido!^ dziauglaSi tarybiniais 
J atsiekimais.
mokslininkai I Prezidentas Eisenhowe- 

Lunikas” apie i ris pasiuntė Tarybų Sąjun-

1959 m. Jungtinių Valstijų 
gynybos išlaidos padidės

Į kaip tai kruizeriai, vaikin- 
,tuvai ir submarinai vis dau- 
Igiau pritaikomi šaudymui' 
atominėmis raketomis. “Re- 
gulus II”' raketa yra labiau-: 
šia peršama laivynui.

Numatoma, kad bus su-. 
b mažintos ir orlaivyno jėgos.1 
Dabar yra 10.8Ū0 pirmos! 
rūšies kariniu lėktuvu. Yra i • • • • • * ysiekiama mažinti ir armijos 
divizijų skaičių.

Dabar pirmon 
tomos raketos, 
komos armijai, 
laivynui, ir jau 
vien raketų karinęs jėgos.

Wasingtonas. — Jungti
nių Valstijų biudžeto pasiū
lymą Kongresui padarys 
prezidentas E i s ę n h o w e r i s. 
Bet iš Pentagono, to karinio 
centro, jau dabar paskelbta 

1 daug gynybos planų. 195:9 
metų gynybos išeigos žy- 

jmiai bus didesnės', kaip bu
bu- v o 1958 m. j

svarbiu 
Maršalas Kli- 

TSRS pre

I Svarbūs sveikinimai
su Naujais Metais

Naujųjų Metų proga 
!vo padaryta labai 
’.sveikinimų

karo kurst v- mas Voro' ilovas, v | J
izidentas, sveikin 
įwerį, Jujngtinių 

išreikšdamas
1959 bus taikos

Bet spauda daug rašo |prezident 
įpie karo pavojų iš Vakarų j vilti, kad 

j Vokietijos pusės. Čekai nu- metais. 
1 mato, kad vakarų vokiečiai 
yra keršintojai. Jų spauda 
kaltina Dullesa ir jo palai
kytojus už Vakarų Vokieti- 

įjos apginklavimą.

Labai keistą dalyką sužino
jau : š^, Kazimiero kolegija 
Romoje kepanti “apaštalus“ 
Lietuvai! Jų ten reikėsią, kai 
Lietuvą ritieriai iš ALTo ir 
VLIKo “išlaisvinsią.”

'šioji kolegija tokių “apaš
talų“ jau esanti iškepusi ket
vertą desėtkų. Nepasakoma, 
k’ur jie dabar randasi. Ne
sigiriamą, kad nors vienas jų 
yra patekęs Lietuvon. Labai 
galimas daiktas, kad Grigaičio 
ir Šimučio laikas nuo laiko iš
keliami su maišais ant galvų 
liudininkai bus tos apaštalų 
kepyklos auklėtiniai.

*Vienas dalykas aiškus: šv. 
Kazimiero auklėtiniams Lietu
voje apaštalauti neteks. Gai
la trumparegių, kurio tą Šv. 
Kazimiero kolegiją finansuo
ja.

Prancūzų kolonijos 
stoja už savo laisvę

Paryžius. — Dar 
Francūzijos kolonijos Afri
koje nori atgauti savo tau-

iššovimas “Luniko I”
buvo 219,000 Z 

<mės, ir 4,600 
nuo mėnulio 
saulės link.

Tarybiniai 
mano, kad “

:sausio 14 d. bus jau 1.500-'gos mokslininkams pasvei
kt 000 mylių nuo žemės, ir Jis ; kinimą.
U keliaus aplinkui saulę tarpe)

žemės ir maršo. Jo kelias
anlink saule bus 214,750.-
000 mvliu ilgio ir truks 15 
mėnesių.

“Lunikas” ir dideli 
mokslo pasiekimai

Keturi Amerikos- 
bandymai nepavyko

Jungtinių Valstijų aviaci
jos viršininkai 1958 metais 
tris kartus šovė raketas lin
kui mėnulio, bet nei viena 

I nepavyko. Rugpiūčio 17 d. 
ir lapkričio 8 d. iššautos ra

Tuo pačiu kartu numato
ma kova Kongrese už pini- 

1 ar
onijos, karinio laivyno, or- 
• laivyno ir atominių įrengi
amų jėgų.

Aišku, kad karinis laivy
nas jau bus “nuskriaustas”. 
Šarvuočiai pasiųsti į muzie
jų. Jau atšaukta statyba ir 
antro atominės jėgos lėk
tuvnešio. Kariniai laivai,

nh o -! L' Pa s^a^ n ‘m a ta rPe

ntas Eisenhowe-Prezide
ris, atsakydamas, tą pat sa
kė, ir siūlė išrišti Berlyno 
ir Vokietijos klausimus.

Chruščiovas per radiją 
sveikino amerikiečius. Po-

e) o n a spiežius palinkėjo 
žmonėms |iąimių ir Naujuo
sius Metus pasitiko su 

trys timi. - |
vil-

Dar $4,000 000,000 
reikalaus užsieniui

vieton sta- 
Jos pritai- 
orlaivynui, į 
sudaromos,

Lunikas” yra prietaisas,!
Raketų gaminimas bran- kuriame yra beveik 800 sva- ketos susprogo vos pakilę. 

J ’ ’ _ - ir j°s greitai j rų moksliniai technikinių Spaii0 11 d. raketa “Pio- 
, . . . n::]*” pakilo 71,300 mylių ir 

Tarybiniai j nukkrito atgal.

giai atsieina ir jos greitai rų ]
nusensta. Pasisukimas į ra-1 Įrengimų, jų tarpe trys i*a-inįei 
ketinį apsiginklavimą neiš-|di0 siųstuvai.
vengiamai didins gynybos mokslininkai viešai paskel-Į 
išlaidas.

... T Q Tarybų bombanešiai tinę laisvę. Jomis yra Sene- ■ * i _
Igalija, Prancūziškas Suda- I skrenda 
inas ir Dahomey.

Sudanas jau pirmiau pa
siskelbė, kad jis 
numinė Francūzijos

po 1,500 mylių
as. — Patirta, kad 
ąjungoje jau pasi-

London
■ bus> auto- Tarybų S 

dalis, gaminta Ipombiniai lėktuvai, 
Bet dabar šių trijų koloni- kurie du 
jų žmonės reikalauja teisių skrenda, 

ry- sas. Prileidžiama, 
rūbe- daro po 1

jungtis federatyvinis 
šiais. Jos visos trys 
žiuojasi.

kartus greičiau 
negu ore eina gar- 

kad jie 
,500 mylių per va- 

pakeis 
lėktu-

šie 1959 metai bus gilių ap
dūmojimų metai. Gerai, kad 
popiežius Jonas XXHI nau
juosius metus pradeda su pa- 
spyrimu šalin Lenkijos ir Lie
tuvos atstovybių, kurios jau 
seniai nieko nebeatstovauja. 
Lauksime, kada ir mūsų vals- j areštuota
tybės sekretorius Dulleš paro
dys duris Rajeckui. Užteko 
svietą Juokinti kvailystėmis.

Gerai padarytų, kad šiemet 
apdūmotų 

lietuviškieji

AMERIKOJE ŠVENTĖS 
YRA TURTINGOS 

NELAIMĖMIS
New York. — Per Kalėdų 

šventes vien automobilių 
nelaimėse žuvo 599 žmonės. 
Ir nepaisant kiek buvo pra
šoma saugumo, bet daug 
automobilistų elgėsi netiku
siai.

Tik New Yorko mieste 
įvyko 781 auto nelaimė, bu
vo užmušta 16 ž^moniu, su
žeista 552, 43 automobilistai 

už girtumą, ir 
5.126 tikietus gavo už va
žiuotos reguliacijų laužy
mą, v

landą. Šię milžinai 
“Bison 
vus.

bombinius

u grei- 
lėktuvai 

po
čiaus.i bpmbiniai 
yra “B-5p”, kurie daro 
700 mylių per valandą. Ne
seniai b 
58-Hustle 
1,500 myliu, bet lėktuvas 
dužo netoli Tucumcari, 
M.

livo bandomas “B- 
r”, kuris darė iki 

su- 
N.

ROCKEFELLER DAVĖ 
$32,0(

fer kartą rimtai
savo padėtį ir

(Tąsa 6-tam pusi.)

Tokio. — Premjeras Ki- 
shi daro nusileidimų Libe- 
ralų-Demokratų partijai.

0,000 FONDUI
orkas. — Į taip va- 

Foun- 
i pa- 

V ienas 
pinigų bus išleista 

s, “apšvietos cent- 
' pakėlimui dailės” 
trečdaliai bus su- 
tyrimų reikalams.

dipama Rockefeller 
dation Rockefelleriai 
skyrė $31,592,000.
trečdalis
dovanom
rams”, “ 
ir tt. Du 
naudota

Washingtonas. į— Jau pa
aiškėjo, kad prezidentas Ei- 
senhoweris. ruošiasi reika
lauti iš Kongreso $3,942,- 
160,000 pagalbai i Amerikos 
talkininkų. Tatai reiškia, 
kad ši pagalba btis suteikta 
NATO nariams ginklais ir 
kitais reikmenimis.

Tuo pat kartų; Eisenho- 
weris ruošiasi reikalauti 
dar $700,000,0(^01, į ^Paskolų 
fondą, iš kurio, pągal prezi
dento nuožiūrą, yra teikia
mos paskolos užsienio vals
tybėms.

NASSERIO VALDŽIA 
JAU AREŠTUOJA 

KOMUNISTUS
Kairas. — Nasserio val

džia jau areštavo virš 200 
“komunistų” ir “jų pritarė
jų”. Tai pradžią puolimų 
ant ' pažangiųjų. Neseniai 
Nasseris piktai kalbėjo 
prieš Sirijos komunistus. 
Matyti, kad dabar ir ten 
prasidės areštai. !

Jeruzalis. — ; Jordanijos 
valdžia atsisakė įsileisti 35 
zokoninkus ir zo.koninkes. iš 
Tarybų Sąjungos, kurie į 
šį miestą vyko Kalėdų šven
čių proga.

JAV armijos viiv minkai 
tain 

r” 
link mėnulio, bet ir ši paki
lus 66,600 mylių, nukrito 
atgal.' Ši raketukė tebuvo 
nepilnai 13 svarų.

bė radijo numerius^ taip, 
kad viso pasaulio moksli- ^958 m. gruodžio 6 d. 
ninkai sekė raketos skridi- pat iššovė raketą Pioneei 
mą ir girdėjo jos atsiliepi
mus.

“Lunikas”, praskris d a-
— Iš Amerikos mas mėnulb pirmu kartu iš

Jie jau gerinasi 
Egipto Nasseriui

Londonas.
atskrido E. R. Black, Inter
national Bank for Recon
struction and Developement 
prezidentas. Jis kalbėjo, 
kad minimas bankas su
teiks Nasseriui paskolų, 
idant Egiptas galėtų atmo
kėti Anglijai už Suezo Ka
nalo Šerus.
" Iš Londono Black skris į 
Kairą. Jis sakė, kad pasi
darbuos, idant Anglijoje 
būtų nuimtas užšaldymas 
Egipto pinigų.

ALŽYRIEČIAI JAUČIASI 
ESĄ DAUG STIPRESNI
Rabatas. — Alžyro val

džia užsienyje paskelbė, kad 
ji nebesitars su Francūzija 
baigimui kai^, jeigu pasta
roji neparodys, noro atsisa
kyti nuo viešpatavimo Al
žyre.

Pastaruoju laiku dvi tau
tinės alžyriečių grupės susi
taikė ir sutarė bendrai ko
voti už šalies laisvę.

Tarybų SuMaskva
junga priėmė naują įstaty
mą. Užsienio lakūnai, ku
rie be leidimo skrajos, virš 
TSRS teritorijos, bus bau
džiami iki 10 metų kalėjimo 
ir $2,500 piniginiai.

tain arti nutraukė jo pa
veikslus ir juos perdavė į 
priėmimo stotį Tarybų Są
jungoje. Jo moksliniai įren
gimai perdavinėio užrekor- 
davimus apie mėnulio mag
netini stovį, kos m i n i u s 
spindulius, radioakciją, ga- 
zų susikuopimus, sa u 1 ė s 
spindulių karštį, spindulių 
veikimą ir kitus svarbius 
užrekordavimus, anie ku
riuos pirmiau mokslininkai 
tik teorinį žinojimą teturė
jo.

Kiek tarybiniai moksli
ninkai daug dėmesio kreipė 
i patyrimą, rodo tas, 
“Lunike” moksliniai įrengi
mai sudaro 7l96 ir pusę sva
ro. Amerikos “Pioneer”, 
kuris buvo iššautas taikant 
i mėnuli spalio 11 d., moks
liniai, įrengimai nesudarė 
nei 40 svarų. Amerikos ra
keta tebuvo tik 82 ir pusės 
svaro.

Sveikiniiriai
Tarybų Sąjung o j e di

džiausias entuziazmas, kad 
socialistinis pasaulis buvo 
pirmas ušovime sputniku, 
ir dabar pirmas yra iššovi-

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Maskva. — Pirmadienio 
rytą “Lunikas I” jau buvo 
344,000 mylių atstoję nuo 
žemės. Skrido linkui saulės. 
Lš jo vis dar girdimi radijo 
pranešimai.

Washingtonas. — Seiknia- 
dienio rytą į Jungtines 
Valstijas atvyko Anastazas 
Mikojanas, pirmasis TSRS 
premjero pavaduotojas. Jis 

kad apžiūrėjo .eilę krautuvių, 
viešbučių ir įvairių parda
vyklų. Matysis su Dullesu ir 
Eisenhoweriu^

Grand RapSds, Mich. — 
Pasibaigė laikrašti ninku 
streikas prieš laikraščius 
“Herald” ir “Press”.

Washington as. —v Iš Prie
žasties . American Airlines 
lakūnų streiko, kompanija 
paleido 20,000 darbininkų iš 
darbo.

Reiškia, jis pralenkė kapi
talistinį pasaulį.

Bionna. — Vakarų Vokie
tijos valdininkams, nepatin
ka, kad Mikojanas vyksta į 
Jungtines Valstijas.
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Chruščiovo sveikinimas

ŽYMAUS TEISININKO 
BALSAS 
VENGRI

Garsusis Anglijos advo
katas D. 
darbietis, 
tąs kai r ii 
tiekia, savo 
įvykių \ 
su nubai 
re Nagy. 
išdėsto n

DĖL 
JOS

GALGI POPIEŽIUS
IR SUSIPRAS

Brooklyno pranciškonų 
“Darbininkas” (gruo d ž i o

N-, Pr^t, buvęs gų įdėjo sekamus apdū
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rymą.

Naujasis valstybes sekreto
rius Domenico Tardini papra-

TARYBŲ SĄJUNGOS premjeras Chruščiovas radi
jo bangomis prisiuntė Amerikos žmonėms sveikinimus 
Naujųjų 1959 Metų proga.

“Mano giliu įsitikinimu yra,” sakė Chruščiovas, “jog 
perspektyvos 1959 metais taikai pasaulyje palaikyti ir
sutvirtinti yra genis.”

Chruščiovas sako, kad jis savo pranašavimus remia 
didžiu pasaulio žmonių taikos troškimu. Tarybų Sąjun
gos premjeras primena, jog JAV ir jo vadovaujama šalis 
yra tos jėgos, kurios gali taiką palaikyti ir sutvirtinti.

I ’ ~ <7 *, . v O |

čiausios valstybės pasaulyje. Jeigu jos abidvi gyvens tai
koje, jeigu jos pasisakys už taikos išlaikymą, tai nieks 
neišdrįs pradėti pasaulinio karo.

Mes manome, mes tikimės, kad Anasto I. Mikojano 
vizitas Amerikoje gali labai daug prisidėti prie taikos 
sutvirtinimo pasaulyje. Mikojanas bandys 
švelninti, o ne aštrinti.

Gal ir būtų gera, jei svečias pakviestų, 
mūsų šalies \ ice-prezidentą Nikso'ią atvykti 
Vis tai eitu naudon taikai.

Mes manome, labai svarbus įvykis šiemet bus ir tas, 
kai Tarybų Sąjunga atidarys savo ekonominę ir kultūri
nę parodą New Yorke. Tai bus, rodosi, Birželius mėnesį. 
O po to JAV turės savo panašią parodą Maskvoje, rodo
si, liepos mėnesį.

santykius

sakysime, 
i Maskva. L 4.

Taksai, taksai!
SU 1959 METŲ pradžia pakeliami visiems dirban

tiesiems taksai: apie 75,000.000 Amerikos darbo žmonių 
turės daugiau mokėti į Social Security fondą, iš kurio iš
mokamos sen t vės pensijos.

Bet tai ne viskas! Valstijų seimeliai ir šalies Kon
gresas diskusuoja ir apie kitus taksus. Pav., New Yorko 
valstijos gubernatorius Rockefelleris jau prasitarė, kad 
reikės pakelti taksus ant gazolino. Žinant, kiek daug mi
lijonų žmonių šiandien naudoja automobilius kaip prie
monę pasiekti darbovietęs, pakėlus ant gazolino taksus, 
pasunkės gyvenimas. SaKoma, Kongresas taipgi mano 
ant gazolino pakelti federalinius taksus.

Tai tik pradžia. Bus sugalvota ir visokių kitokių 
taksų, kurie palies visokias žmonių gyvenimo sritis. O 
tai reiškia, kad pasunkės darbo žmonių gyvenimas, pir
miausia darbininkų gyvenimas.

Taksų pakėlimas, infliacijos skaudžiai

gyvenimo 
o jas ne

nie straipsnyje “The Nagy į šęs visus diplomatus pristatyti 
mėnesiniame / leidi-Trial 

nyje 
view’ -----
Pritt sako, kad jis visą rei
kalą labai plačiai i 
dugniai studijavo. Ir tik po 
tų, sako, “susidariau aiškią 
išvadą, jog Nagy buvo kal-| 
tas, kad 
vo galima 
tai buvo : 
teisti, ir | kad mirties baus
mė, kuria jis buvo nubaus
tas, būtų buvusi už panašų 
prasižengimą išnešta .bent iiiuoju 
jau daugumoje kitų kraš-

Reikia tikėtis, kad 1959 metais, sunkaus 
verčiami, darbininkai reikalaus didesnių algų, 
taip lengva gąpti. Teks kovoti, teks streikuoti, kad būtų 
išlaikytas gyvenimo lygis.

Fabrikantams visa tai mažas dalykas: jie pakelia sa
vo produktams kainas, na, ir jų pelnas užtikrintas. Ne 
taip yra su darbo žmonėmis, kurie priversti išeikvoti 
daug energijos streikuose, kol gauna dolerį kitą pakelti.

Erdves užkariafvimas 1959 m.
TARYBINIAI mokslininkai pranašauja, kad 1959 

metais jie būtinai paleis raketą i mėnuli, taipgi prana
šauja, jog netoli tas laikas, kai tarybiniai lėktuvai lekios 
atomo jėgos varomi.

Neseniai vienas amerikinis žurnalas buvo paskelbęs, 
kad Tarybų Sąjunga jau turi pasigaminusi lėktuvus, va
romus atomine jėga. Tiesa, ta žinia buvo dar nepatvir- 
tvirtinta, bet dabar, kai tarybiniai mokslininkai prana
šauja, jog taip bus, tai tenka manyti, kad ta linkme jau 
atlikti ten dideli darbai.

Mokslininkai nesnaudžia: jie dirba ir dirba ryžtin
gai, kad žmogus galėtų juo gričiau užkariauti erdvę. Ga
limas daiktas, jog gera pradžia tam ir bus padaryta 1959 
metais.

nigu Jotka, gimusiu Law
rence, Mass. Jo tėvas, kaip 
jis sakė, labai sunkiai dir
bo audimo įmonėje, iki svei
katą prarado. Kun. Jotka* 
yra tarnavęs Chicagos ir 
New Yorko lietuvių bažny
čiose. Abu miestus gerai 
.pažįsta. Dabar atkeltas į 
Buenos Aires lietuvių baž
nyčią.

ši bažnyčia, mokykla ir 
klebonija pastatyta ir pa-, 
laikoma daugiausia Šiaurės 
Amerikos lietuvių katalikų 
parama - aukomis. Vieti
niai sako, kad be tos para
mos vargiai būtų buvę ga
lima čia turėti lietuvišką 
bažnyčią, nes vietiniai lie
tuviai nesą bažnyčiai dos
nūs.

Kadangi šiaurės Ameri- 
! koje lietuvių kunigų yra 
(perviršis, tai tūlus siunčia 
(į Pietų Ameriką. Šioje pa
rapijoje randasi net 4 ku
nigai, o kai kada esti ir 
daugiau.

Naujus Metus manome 
pasitikti Lietuviu Kultūros 
Klube.

Šiuo metu oras šiltas, beL 
nekarštas. ’

Geriausių visiems linkė- 
Įjimų su Naujais Metais.

J. Galiūnas

Gruodžio 19 d. atsilankė
me pas žymų Argentinos 
pažangiųjų lietuvių veikėją 
Joną Baltušniką. Jis ir jo 
maloni žmona mus gražiai 
priėmė ir pavaišino.

Jonas šiais metais atžy
mėjo savo amžiaus 70 metų 
sukaktį. Tačiau atrodo 
tvirtas vyras ir vienas veik
liausių darbuotojų.

Daug ko jis turėjo papa- 
i šakoti. Turi gražią atmin
tį. Daug svieto matęs, daug 
keliavęs. Tūlą laiką gyve
nęs Šiaurės Amerikoje, An
glijoje, Vokietijoje, Afriko
je ir kitur. Didesnę savo 
amžiaus pusę jis praleido 
Argentinoje. j

Jis su Antanu Smulkščiu- 
Smithu (miręs Philadelphi- 
joje) įkūrė Argentinoje pir
mutinę draugiją, kurią pa
vadino “Žiedu,” vėliau buvo 
perorganizuota į “Lygybės” 
draugiją.

Jis labai daug darbo ir 
energijos pridėjo prie įkūri
mo “Proletaro” ir “Ryto
jaus” ir kitų. Dabar jis 
daug rūpinasi Lietuvių 
Kultūros Klubu.

Lapkričio 29 d. jo 70 me
tų sukakčiai atžymėti buvo 
surengtos vaišės. Dalyvavo 
nemažai vietos lietuvių.

’Gruodžio 20 d. vykstame 
Ii Lietuviu Kultūros Klubą. 
Randame ten poros šimtų 
lietuvių sueigą. Prie gra
žiai papuoštų stalų jie jau Į 
vaišinasi.

Tai buvo klubo choro pas
kutinis šiame pavasarinia
me sezone pare n g i m a s . 
Mat, choras painia visai va
sarai atostogas. Choras su
dainavo keletą skambių dai
nelių. Taipgi buvo duotas

i ir kvartetas,
| ; Ta proga1 ir aš buvau iš
kviestas tarti keletą žo- 
i džių.
' Po programos tęsėsi šo
kiai iki 4 vai. ryto.

J. Baltušnikas ir kiti klu- 
biečiai mums parodė visą 
klubo įstaigą. Tai puikus

Išsikalbėjęs su vietos pa
žangiaisiais lietuviais paty
riau, kad daugelis jų yra 
patapę Tarybų Sąjungos 
piliečiais ir nemažas jų 
skaičius jau pakėlę sparnus 
skristi Lietuvon. Nuo to 
pasinio j imo vargiai kas 
nors gali juos sulaikyti. 
Tarybų Sąjungos priešų 
gązdinimai nė kiek jų nepa
veikia. Taipgi mažai ką 
reiškia tūlų draugų patari
mai, kad gali būti naudin
giau vietoje pasilikti pa
žangiame veikime.

Čia jie priguli , prie Ta
rybų S ą j u n g o s piliečių 
draugijos, kurioje randasi 
įvairių tautinių grupių ta
rybinių piliečių. Draugija 
ruošia kultūrinius parengi
mus ir turi gero pasiseki
mo.

Kaip Jungtinėse Ameri
kos Valstijose mirtingumas 
smarkiai mažina amerikie
čius lietuvius, taip ir Ar
gentinoje.

Dar neseniai mirė “Tė
vynės” skaitytojas Bronius 
Morkūnas, gimęs Ukmergės 
apskrityje 1909 m.

Mirė Juozas šeštokas, 86 
metų amžiaus. Jis yra gy
venęs šiaurės Amerikoje, 
bet pasirinko Argentiną. 
Kilęs iš šakių apskrities.

Mirė Jonas Galickas, tu
rėdamas 49 metus amžiaus, 
gimęs Aluntos miestelyje, 
Utenos apskrityje. Buvo 
pasižymėjęs vietos pažan
giųjų tarpe veikėjas.

Mirė Aleksandras Mar- 
tinkus, 63 metų amžiaus, 
gimęs Justavičių kaime, 
Kauno gubernijoje. T a i 
vienas pažangiojo veikimo 
dąiįbuotojją- : ; '

Mirė Iz. Mazurkevičienė.
0 • •

Kalėdas praleidome siu
vėjų Remeikių vasarvietėje, 
prie pat lietuvių bažnyčios.

Pasitaikė p r o g a nors 
trumpai pasikalbėti su ku-

_

naujus kredencialus. Termi
nas —■ iki sausio 1 dienos, 

s atstovui m in. St. 
Girdvainiui neįmanoma pri

ll’ nuo- i statyti reguliaraus Lietuvos 
vyriausybės išduotus kreden
cialus.

Pažymima, kad min. St. Lo
zoraičio, kaip diplomatijos 
šefo, parašu toki kredencialai 
Vatikane nepripažįstami.

Tokia padėtis gali reikšti 
arba atstovui asmeninio pripa
žinimo atšaukimą, arba pačios 
atstovybės likvidavimą. Pir- 

atveju, nesant pripa
žinto atstovo, jo pareigas tu
rėtu eiti kitas atstovybės par- 
.. _ n - - . ... ! . • .. i i » r* . •

(November, 1958). Lietuvos

susidariau aiškią

morališkai nebebu-l 
, kuomet visi fak-

tu.
Įdomu ir tas, kad, kaip 

nurodo Pitt, mirties bausme 
prieš Na 
ninkus buvo išnešta ne pa
gal greitomis sudarytą įsta-

gy ir jo pagalbi-

veikianti šalyje

no j o, 
prieš

eigūnas kaip charge d'affai
res. Kalbama betgi apie ant
rą grėsmę. Pirmas to ženk
las — net nelaukiant sausio 
1 dienos, kai kiti diplomatai 
buvo gavę kvietimus į Berne
liu mišias, paties popiežiausjau seniai

įstatymą. 1 Jono XXII1 laikomas, Lietuvos 
puikiai Ži- atstovas tokio kvietimo nebu-
nusižengia 
vienok ne- 

niošė fašistini suo
įstatymus, 
ir Jei taip atsitiktų, jeigu 

popiežius Jonas XXIII ap- 
isidirbtu su Girdvainiu ir 

______ i rėži m o 
>,” tai jį reikėtų 

_ štai pasveikinti. Tas tik 
parodytų, kad jis yra pro
tingesnis realistas ir už 
mūsų šalies sekretorių John 
Foster Dulless. Jis mato, 
kad šitie jau beveik per 20 
metų nebegyvuojančio re
žimo “atstovai” yra ra^e- 
tieriai. .. Jie nieko neatsto
vauja, Jie nięko, neturi nei 
su Lietuvą, nei su lietuvių 
tauta.

Labai galimas daiktas, 
P rTt t popiežiaus žygis

kad taip * paakstintų ir Amerikos vy- * I J.vLs Z-X -WX O Z*1 *4’ -M zJ x 
1956 metų sukilimo .lec^uL

kalbį.
Britt i 

tik nudavė liaudies ir ko- ų^tovais 
monistines valdžios šaliniu- i ... 
ku, bet slaptai darbavosi uz 
fašistinį ' perversmą. Tai, 
sako Pritt, “buvo aišku iš 
dokumentu, kurie buvo su- 
rasti i išteisimu patiekti, ku-^ 
rie buvo arba paties Nagy 
ranka rašyti arba jo pasi
rašyti. įuvo aišku, kad jis, 
Nagy, tiksliai orgariizaVo ir. 
vadovavo studentų demons- 

įtraciją, idant tie, kurie ruo
šė sukilimą, savo veiklą ga
lėtų suderinti su ta studen
tų demonstracija.” 
duoda suprasti, 
pat teisme buvo įrodyta, jog 
prie 
Vengrijoje prieš 
valdžią labai žymiai prisi-! 
dėjo Jungtinių Valstijų 
Kongreso kasmet po šimtą 
milijonų dolerių skiriamos 
sumos ] 
sočia 1 isti n i uose k raštuose.

Dar vienas labai įdomus 
teisme iškeltas įrodymas.

nurodo, kad Nagy į ];įįaįs smetoninio

riausybę parodyti duris Ka- 
\ Laikas, labai lai- 

hn udTes1 kas, ne Vatikanui, bet 
'ir Amerikos vyriausybei 
sunormalizuoti santykius su 
Lietuva.

pastatas su daugeliu jiems 
reikalingų kambarių. Di-- 
džiulis šokiams salionas po 
atviru dangumi. Tai buvu-

j ISPANAI TURI 40,000 
ŽVEJŲ LAIVELIŲ

Ispanija tik su Francūzi- 
ja ir Portugalija rubežiuo- 
jasi sausumoje. Ji apsupta 
Atlanto vandenyno ir Vi- . 
duržęmio jūros. Labai daug 
jos žmonių gyvena iš žve
jybos. Ispanai turi apie 
40,000 nedidelių žvejybos 
laivelių. Jie daugiausia už
siima sardinų gaudymu.

Washingtons.į f-j Ori
niai specialistai sako, kad 
Jungtinės Valstijos jau pa
siveja Tarybų Sąjungą rai 
ketų pasigaminime. Ypatin
gai ūpas pakilęs po to, kai 
pavyko iššauti 8,700' svarų 
“Atlas” raketą.

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

Sako: pasaulis Jar nepamiršo
VIENAS VAKARŲ VOKIETIJOS laikraštis paskel

bė analizę pasaulio žmonių opinijos link Vokietijos. Laik
raštis suranda, kad, nors antrasis pasaulinis karas bai
gėsi jau prieš iš metų, tačiau pasaulis dar “vis šaltai 
link vokiečiu laikosi.”

Vienu iš “Vakarų pasaulio” šaltumo pavyzdžių laik
raštis nurodo į neseniai Anglijoje apsilankymą Vakarų 
Vokietijos prezidento Theodoro Heusso. Jis ten buvo pri
imtas labai šaltai, indiferentiškai.

Geriau reikalai tuo atžvilgiu stovi Francūzijoje: ge
nerolas de Gaulle bando “praeitį pamiršti”, bet ne fran- 
cūžų tauta.

Kad pasaulis dar vis šaltai žiūri į Vakarų Vokietiją, 
nereikia stebėtis. Turime, nepamiršti to, kiek daug žalos 
naciai pasauliui atliko. Baisios žaizdos, kurias naciai pa
darė, dar vis tebėra jaučiamos ir jos bus. jaučiamos ilgai.

Jei Vakarų Vokietija šiandien griežtai kovotų su na
ciais, jei ji nuoširdžiai bandytų šalį sudemokratinti, tai 
ir pasaulis kitaip į ją reagutų. Bet Adenauerio valdžia 
nerodo to griežtumo. Ji bando Vokietiją ir vėl ginkluoti 
ir vėl ruoštis ne taikai, o karui.

si turčių vasarvietė.
Parodė mums puikiai 

i įrengtą biblioteką - knygy- 
iną, kur randasi visokios Ii-' 
■teratūros pasiskaityti. Dau- 
giausią literatūros knygy
nas turi parsitraukęs iš 
Tarybų Lietuvos.

Choro parengime susipa
žinau su daugeliu lietuvių 
veikėjų. Tai buvo malonu 
vakarą praleisti. Nei ne- 
pajutom, kad jau laikas ke
liauti namo. T. Adomonis 
mielai mus iki namų pavė
žėjo.

Beje, susitikau vieną bu- 
busį brooklynietį. Tai Jo
nas Sabas. Jis iš Lietuvos 
atvyko į B rook lyną 190 Y m. 
Dirbo siuvėju. Veikė uni
joje. Gerai pažįsta Bekam-i 
pį ir kitus tuolaikinius vei
kėjus. i

1921 metais parvyko Lie
tuvon apsigyventi. Už kiek 
laiko apleido Lietuvą ir at
sidūrė Argentinoje.

Paklaustas, kur geriau 
—Brooklyne, ar Buenos Ai
rėse, jis sako, kad Brook
lyne, kaip ir visoje Šiaurės 
Amerikoje, darbo sąlygos 
yra sunkesnės, nors atlygi
nimas ir aukštesnis. Ar
gentinoje nėra jaučiama to
kia didelė skubumo sistema. 
Tiesa, darbininkų afeos yra 
gerokai žemesnės, bet dar
bavietėje apsauga geresnė.

biniam žmogui pravartu 
kartais truputį prigult, 
snustelėt pusvalandėlį, gal 
prieš pietus, nes tai pade
da viduriams virškinti ir 
maistą įsisavinti. O po die
nos darbo, ypač prieš gult 

[einant — geriausias poilsis 
i yra žvalus pasivaikščioji- 
\nias, 'pabėgio j imas, fizinė 
mankšta. Gražiai, skalsiai 
tada miegosi.

Savaitgaliais Tarybų 
žmonės pasipilia į laukus, į 
miškus, į kaimus, į vande
nis. Visiška aplinkos at
maina sustiprina nervu 
centrus, ir pačius smegenw 

i pagyvina. O jau atostogos 
—kiekvieno piliečio atgaiva 
ir džiaugsmas. Kiek ten 
džiūgavimo, juoko, gryno, 
širdingo, ne apsimestinio 
juoko! Gorkis mėgdavo 
kartoti, kaip gyvai juokda
vosi Leninas. Ir tas jo juo
kas, kaip ir vaiko, apkre
čiamas toks, kad ir kitus 
prajuokydavo. Ir tau pas
kui nušvinta ir akys ir pro
tas, visas organizmas.

Juokas ir yra gydymas, 
gydomoji priemonė. Lėlių 
teatrai, marionečių teatrai 
lydimi spontaniško juoko 
potrūkiais. Taip pat ir taik
lios komedijos, aktorių ta
lentai. Atilsinės, kurortai 
gaivinte gaivina, pajaunina 
žmogų. Prikrauna tau 
energijos ištisiems mėne
siams, atpildo tavo nervų? 
bateriją Ir čia daug ndL 
sveria miegas.

POILSIS, ATOSTOGOS 
EKSKURSIJA

Pas mus Amerikoje poil
sis dažniausia reiškia dryb
sojimą kur ant pievos, pa
jūrio smėly arba sėdėjilną 
sofoj, žiobsojimą į televizi
ją. Jei ne, tai pasivažinė
jimą su automobiliu. Dau
giausia vis tai neveiklus, 
pasyvus poilsis.

O Tarybų Sąjungoje tokio 
pasyvaus atilsio retai tepa
sitaiko. Tenai daugiausia 
yra aktyvaus, veiklaus po
ilsio. Kaip taip? Ogi štai 
kaip.

Pavlovo skelbtoji fiziolo
gija prigijo Tarybų žemė
je. Jei tu nori duoti savo 
kūnui ir protui pasilsėti, 
tai to pasieksi daug grei
čiau, geriau ir linksmiau, 
darydamas ką nors akty
viai, negu kad tįsodamas 
kur, snūduriuodamas. Kai 
tu paragini savo raumenis 
kokiam veiksmui, tai iš te
nai, iš raumenų pasipilia 
nervinių impulsų srovė j 
tavo smegenis, į centrinę 
nervų sistemą. Ir ta nervi
nių raportų srovė nuplauna 
nuovargio jausmą. Tavo 
smegenys tuojau išsiunti
nėja po visas kūno dalis 
grįžtamąją akstinamosios, 
jaudinamosios en e r g i j o s 
srovelę. Atseit, praktinis 
raunieuiį. veiksnio efektas— 
tai atgavimas nuvargusių 
kūno audinių.

Žinoma, ne be to. Ir tary

kurstymui sukilimų |
• 1 Iv į Zj IL 1U11V1 Ų i
Į Chicagos kunigų 
gas” praneša, kad 
kon pribuvo Jonas 
“ilgametis Munchenę, Vo
kietijoje, veikusio Amerikos 
Balso lietuvių skyriaus dar
buotojas.” Kartu atsivežęs 
ir žmoną Galiną, “ilgametę 
Lietuvos operos darbuoto
ją.” Stoniai dabar Įsikuria 
New Yorke.

“Draugo” korespondentė 
Narkeliūnaitė sako, Jonas 
Stonys su savin) parsivežė 
“labai daug duomenų apie 

” Juos 1 jis suran-

čiąi pasakojama,* kad- 1956 
metais Vengrijos darbinin
kai sukilo prieš liaudies 

Gi Pritt nurodo, 
kad tuojau, kai buvo susek
tas fašistų suokalbis, Ven
grijos valdžia nutarė ap- 

fabriku darbinin- 
Nagy balsavo už

kai suki! 
valdžia.

“ D rau- 
Ameri- 
Stonys,

ginkluoti 
kus. Ir 
darbininkų apginklav i m ą. 
Tačiau kai tik jis tapo 
premjeru, tuojau šitą val- 
d ž i o s nutarimą atšaukė, Lietuvą, 
griežtai uždraudė duoti kiojęs nuo pabėgėlių iš Lie- 
ginklus, kad jie galėtų ap- tuvos. j
siginti nuo fašistu ir apginti j liai, korespondentė nepasa- 
liaudies Valdžią. Darbiniu- ko.
kai tapo bejėgiais ir begink
liais 
Prieš juos

Kas tie per pabėgė-

Kaip ten nebūtu, susilau- 
fa^istams priešintis.-! kerne, dar vieno Lietuvos 

fašistai paleido niekintojo ir šmeižiko. Pa- 
darban baisiausią terorą. Iri vyzdžiui, Stonys i tuojau pa
kai fašistinis teroras prasi- A
d ė j o Vengrijos sostinėje 
Budapeštje, premjeras Na
gy, vietoje aktyyiškai išsto
ti prieš fašistinius teroris-

reiškęs, kad, girdi, “Į Ame
riką sudėtos visos pavergtų 
lietuvių viltys. i Amerika, 
anot vieno į Vakarus atvy
kusio Vilniaus krašto lietu- 

tus, kurie masiniai skerdė j vio, yra nelyginant šv. 
Budapešto darbininkus, sa-1 Kristupas, turįs lietuvius 
ko Pritt,, nė piršto nepaju- pernešti per audringus van- 
dino. Teisme gi jis teisino- denis ir išgelbėti iš vergi- 
si, kad j s nieko nematęs ir jos. 
nieko nežinojęs apie fašistų 
terorą Budapešto gatvėse.

Tai toks buvo Nagy vaid
muo tuose 1956 metų įvy
kiuose. Jis, sako Pritt, pil
nai užsitarnavo mirt i e s 
bausmės.1

n

Tai jau senas ir biaurus 
šmeižtas prieš L i e t u v o s 
žmones. Supraskite, Lietu
vos žmonės laukia, kada 
Amerika pradės karą prieš 
Tarybų Sąjungą lir “išlais
vins” Lietuvą. Kaip gi ki-

taip ta Amerika galėtų tap
ti tuo panelės Narkėliunai- 
tės ir Jono Stonio šv. Kris
tupu? 2 p.--Laisve (Liberty)—An trad., sausio (Jan.) 6, 1959
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ĮVAIRUMAI
Aukščiausias namas 
visame pasaulyje

1931 metais New Yorkoj Viduramžiais buvo 
miesto, 5th Avė. ir 34th I platinusi mada šaukti 
St., buvo baigta statyti

I Dvikova - yra 
sena liekana

Kol kas šis namas yra 
aukščiausias visame pasau
lyje. Jis yra 102 aukštų, 
arba 1,248 pėdų. į 

Apačioje namas ūžimai 
200 per 4 2 5 pėdas plotą, i 
Tai biznio raštinių centras. 
'Jame veikia 75 greitieji 
keltuvai. -Keltuvas į vieną 
minutę iškyla iki 80-ojo

Iš kur kilo Amerikos 
valstijų vardai?

MAINE pavadinta fran- 
i cūzų, pagarbai vienos Fran- 
I cūzijos provincijos.
Į MARYLAND pavadinta

oišsi- pagarbai Anglijos karalie- leido tą plotą vadinti Nova 
viens

NEW HAMPSHIRE — 
anglų kapitonas John Ma
son, 1629 metais, taip vals
tiją pavadino, nes tokiu 
pat vardu Anglijoje yra ap
skritis.

NEW JERSEY — 1664 
m. anglų kunigaikštis York

Apie žymius žmones
Rašo D. M. šolomskas

nės Maria, žmonos kara-

Bet 1812 metų kare prieš 
Napoleoną dalyvavo ir kitas 
rusų generolas Pavel Go- 
leniščev Kutuzov, didžiojo 
karvedžio giminaitis. Povi
las gimė 1772 metais. 1812 
metų kare Povilas koman
davo raitelių korpusui ir 
persekiojo Napoleono jė
gas.

Nuo 1825 m., kada sukilė- 
I lių “dekabristų” šūvis už- 
I mušė Peterburgo general
gubernatorių, tai Povilas 
Kutuzovas užėmė jo vietą. • 

; Jis turėjo labai daug reika
lų su paskubusiu rašytoju 
Aleksandru Puškinu, kurį

Buvę žymūs asmenys 
tokiais pat vardais

Nemažai pasitaikė istori
joje, kad tuo pat laiku gy
veno ir veikė žymūs asme
nys tokiais pat vardais. A- 
merikos revoliucijoje veikė 
didysis šios Šalies patriotas 
Samuelis Adams, Samuelio 
Adamso sūnus. Taip pat 
veikė ir John Adams, vėliau 
buvęs antrasis Jungtinių 
Valstijų prezidentas .

1R77L1R7R rnpfnk Rusijos

valcų, kurie sukurti austrų 
kompozito-rių Johannų 
Straussų, bet daugelis iš 
mūsų nežinome, kurio 
Strausso ta muzika. Mat. 
jų buvo du—tėvas ir sūnus. 
Abudu paskilbę kompozito
riai.

Johann Strauss (tėvas) 
gimė 1804 ii’ mirė 1849 
metais. Tai žymus austrų 
smuikorius - kompozitorius. 
Jis gimė sostinėje Vienoje,

Ceasaria arba New Jersey, 
pasekdamas Anglijoje pa-į Pamerkė li^us Charles 1.^ i pu&vnuaxna

žmonai akį, MASSACHUSETTS, tai ivadinimus- 
dvikova, indėnų gehties vardas, ku-

Susiginčijo, tai tuojau šau- rjs reiškia “didelių kalnų nai, įsigalėję Meksikoje, 
vietą.” taip vadino visus plotus į

šiaurę nuo R i o Grande

kitą į dvikovą, 
vyriškis kito 
na, ir NEW MEXICO — ispa-

kia į dvikovą.
Kai kur ta liekana d a i 

; tebesilaiko. Štai

aukšto. Jeigu šis narna bū- dvikovą.
ių pavertas į gyvenimui 
kambarius, tai jame galėtų 
sutilpti 25,000 žmonių.

Dabar ant namo dar pa-

Pietinėje 
respubli- 

parlamen- 
Bisso ir
Rosselli. i

. MICHIGAN paeina nuo _ 
algonųųianų indėnų žodžio uPes- 
u

1826 metais^ suorganizavo reakcjninkai skundė’ ffene.
NEW YORK—buvo hol- orkestrą, plačiai koncertavo 

Europoje. Jis ilgai vadova
vo orkestrui Austro - Veng
rijos imperatoriaus palociu-Į 
j e. Strauss (sukūrė 152 val
elis ir virš l\)0 kitokių mu- 
zikaliniu kūrinių.

Johann Strauss (sūnus)

miciggma,” kuris reiškia 
didelius vandenis.” Kaip landų kolonija. Dabartinis 

žinome, ten yra didelių eže- New Yorko miestas jų bū
rų. . vo vadinamas Neu Neder-

MINlN E SO TA — taip landen. 1664 m. anglų ku- 
‘....  ----- ^1-— — nigaikštis York atkardavo

tas vietas, tai miestas ir 
valstija ir turi jo vardą.

NORTH CAROLINA — 
1629 metais pavadinta an
glų karaliaus Charles I 
pagarbai nuo lotyniško jo 
vardo “Carolus.” ’___
plotas buvo padalintas į

koje, susiginčijo 
to nariai Carlos 
Victor Freundt 
Tuojau viens kitą iššaukė j. 11 “■ 

. .v, i sioux indėnai pavadino upę,Pasirinko pistolietus. Pir- ^ag 1 1
. siuotas:

----- | vardo pavadinta ir valstija.
MISSISSIPPI — iš čippe- 

va indėnų kalbos pavadini
mo didžiausiai upei. “Mici 
pas j u 
“ziN” 
žibi

miausiai abu vienas i antra 
šovė iš 40 mastų (apie 130 į 
pėdų) atstos — nepataikė.', 
Tada suėjo iki 17 mastų at

statė priedinį 222 pėdų te- stos ir vėl paleido po šūvį— 
levizijos bokštą. Per jį vei- taipgi nepataikė. Po No abu
kia devynios televizijos sto
tys.

1945 m. bombinis lėktų-;
vus atsimušė į namą ir žu- į LĖKTUVAI PO 55 METŲ 
vo 13 žmonių, o sužeidė 25. | NUO JŲ PRADŽIOS

Gruodžio viėurye sukako 
!55 metai” nuo to, kai ame- I 7
. rikietis Orville Wright pa- 
i kilo su lėktuvu, išsilaikė ore 
112 sekundžių ir nuskrido 
! 120 pėdų tolį.

55 metai — tai trumpas 
laikas žmonijos istorijoje. 
Bet aviacija per tą laiką pa
darė milžiniško progreso.

Wright pakilimas nebuvo 
pirmas pasaulyje, hęt jo 
lėktuvas išsilaikė ilgiau ore, 
negu tuo laiku kitų lėktu
vai.

susiėjo, apsikabino ir baigė 
| kvailystę.

MALAJAUS SOSTINĖJE | 
YRA DAUGUMA KINŲ
Malajaus pusiasalio sosti

nė yra Kuala Lumpur mies
tas. 1857 metais, tai yra 
prieš šimtą metų, jį įsteigė 
kinai, kurie 
skardos klodu, 
ala Lumpur 
gyventojų 
čių, 75,000 indo-kiniečių ar
ba indusų, 75,000 malajie- 
čių, o kitus sudaro kitokios 
tautybės.

ten ieškojo 
Dabar Ku

tu ri 500,000 
300,000 kinie-

ška “pieniškai debe- 
’ vanduo, o nuo upės

n 
reiškia “didelė, 

nuo “Mici- 
Michi- 

o vėliau išsivystė da
bartinis vardas upei ir vals-

IOS

*— upet 
Tonti užraše

v

MISSOURI — algonquia- 
nų indėnų kalboje reiškia 
“dangiška viltis”; taip jie 
vadino upę, o nuo upės var- 

jį ir valstija.
nuo

kalbos pavadinimo

RASKA omaha in- 
reiškia “pa-

MONTANA paeina 
lentynų 
“kalnuota vieta.

NEB
dėnų kalboje 
plokšti? upė.

NEVADA—iš ispanų kal
bos “sniegų rūbai.”

1877-1878 metais Rusijos 
armijoje buvo du generolai 
Michailai Skobelevai, tai tė
vas ir sūnus. Juos atskir
davo vadindami ^Skobele- 
vas senesnysis” u “Skobele- 
vas jaunesnysis.”

1812 m. 7
prieš
buvo net keturi 
Tučkovai. Juos.

ral-gubernatoriui P. Kutu- 
zovui.

Du broliai muzikai 
čaikovskiai

Dažnai pastebimos varžy
tinės muzikų ir menininkų 
tarpe. Kitokį pavyzdį da-

Rusijos kare 
Napoleono antplūdį 

generolai 
numeri avo

1729 m. 1, 2, 3 ir 4.
Rusijoje buvo

Šiaurinę (North) ir Pieti- žymūs veikėjai^ 
ne (South) Carolina vals- Korsakovai. 
tijas.

net keturi
R i m s k i - 

Viekas gene-

NORT DAKOTA paeina /į“ 3.
. t , „ įz i i zitorius Nikolai >ux indėnu kalbos: dako- TZ„ , Jsioux indėnų kalbos, 

ta” reiškia “bičiulis.”

i VALDIŠKI 
I PATARNAUTOJAI

Su pradžia 1957 metų 
Jungtinių Valstijų federali- 
nių įstaigų patarnautojų 
buvo 2,416,083. Į šią skaitli
nę neįeina kariuomenė ir 
Policija. Valstijų, apskričių, 
miestų patarnautojai taip
pat nepriskaitomi prie šios j Kiekvienas esame pasi- 
skaitlinės. įtenkinę, klausydami gražių

gimė Vienoje 1825 metais i)' vė du broliai Petras ir Mo-
• — -4 “r * ' rl r* 4* «y c* f* <1 i Ir aitcIz vi imirė 1899 m. Jaunasis 

Strauss patapo muziku ir 
pasaulinio masto kompozi
toriumi prieš savo tėvo no
rą. Jis pamilo muziką ir 
nesutiko su tėvo patarimais 
eiti kitu keliu. Jis organi- 

koncertavo,

dėstas Čaikovskiai.
Petras Iličius Čaikovskis 

—muzikos milžinas. Jis gi
mė 1840, o mirė 1893 me
tais. Apie jį jau buvo 
“Laisvėje” rašvta.

Modestas Iličius Čaikovs
kis. Petro brolis, gimė 
1850, o mirė 1916 metais. 
Modestas Čaikovskis buvo 
vienas iš žymiųjų drama
turgų, libretistų, vertėju ir 
rašytojų. Jis daug nudėjo 
savo broliui Petrui. Tai jis 
paruošė libretus operoms 
“Pikų dama,” “Jolanta,” 
“Dubrovskis” ir eilei kitų.

Modestas patsai sukūrė 
dramatinius veikalus “Gy
venimo baimė,” “Kovoto
jai” ir eilę kitų.

Jis išvertė į rusų kalbą 
eilę Šekspyro ir kitų poetų- 
dramaturgų veikalu.

1893 m. mirė jo brolis 
Petras. Tada Modestas nu
pirko erdvų namą Klino 
mieste ir su 1894 metais 
pradėjo organizuoti Petro 
muziejų, rinkti į daiktą Pet
ro kūrinius, rankraščius ir 
t. t. Modestas ten ir para
šė savo brolio išsamią bio
grafija “Petro I. Čaikovskio 
gyvenimas” iš trijų tomu, 
taingi žvmų veikalą “Muzi- 
kališki feljetonai ir pasta
bos.”

rolas, kitas admirolas, bet zavo orkestrą, 
labiausiai išgarsėjo kompo-iir jo pasirodymai St. Peter- 

Rimski-lburge, Rusijoje, iškėlė jį 
Korsakovas, kuris mirė|kaip muzika. Rusijoje ke- 
li?08 metais. įliais atvejais jis praleido

Tarpe anglų, vokiečių ir Į kelerius metus. Vėliau pla- 
amerikiečių mes rasimelčiai važinėjo Europoje., Po 
daugybę Smithų arba,jo tėvo mirties vadovavo 
Schmidtų. o rusų tarpe Iva- karališkam orkestrui Aus- 
novų, Petrovų. Pavlovų ir tro - Vengrijos, sostinėje, 
kitomis pavardėmis. Bet š’ Jaunasis Johannas Straus- 
kartą pakalbėsime tik apie sas sukūrė virš 500 valcų 

i ir kitu muzikos kūriniu, jų 
tarpe “Karališką valcą” ir 
“Mėlynojo Dunojaus ban
gas.” Jaunystėje jis buvo 
pagautas revoliuciios ūpo. 
tai sukūrė “Laisvės” daina,? 
“Revoliucijos marša,” “Vie
nybės dainą” ir eilę kitų.

Du karvedžiai Kutuzovaį
Rusijos karuose prieš Na- 

, poleono grobimus dalyvavo

us

kelias žymias asmenybes.
Du Johannai Straussai

mai jisai turėjo tik vilties 
ir ryžto! Ten, dirbdamas 
visokius jam neįpr a s t u s

Žiūrint pro mano akinius
i . _ . Vl&VJtVIUO Jčllll JlCįpi <x o u u o

licija iv jam reikėjo slaps- darbus, jis vargais negalais'JONO KAŠKAIČIO 
i MEMUARAI
ALDL Draugija už 1958- 

sius metus savo nariams 
davė Jono Kaškaičio (d-ro 
J. Kaškiaučiaus) memuarų 
pluoštą — “Iš ATSIMINI
MŲ.” Kaip jau pati knygos 
antraštė nusako, tai nėra i 
pilni jo gyvenimo atsimini
mai, bet tik jų dalis, tiks
liau sakant— dešimtoji da- 
dalis. Jonas Kaškaitis yra 
labai darbštus ir savo atsi
minimais gausus, todėl jų 
parašė net dešimtį tomų. 
Tik va “negailestingasai” 
ALDLD Centro 
jam pasakė: Jonai, 
mums tik vieną tomą.

J. Kaškaičio memuarai 
nėra chronologiška jo išgy
venimų autobiografija, tik, 
kaip jisai pats sako, “apy
braižų memuarinis rinki
nys ” 1

žemaitukė Adelytė Raibu
žy te,” etc. Tai kiek naivu! 
Tačiau atmenant, l^ad čia 
autorius rašo ne autobio
grafiją, bet apybraižas, ir

tytis, o vėliau net ir Ame
rikon bėgti.

per keturis metus baigė 
i a u gš tuosius medicinos 

1906 m. pradžioj J. Kaš- mokslus. Išlaikęs New Jer- 
„ nv. . . . kaitis jūu buvo New Yorke,'s-ey valst. egzaminus, 1911

gana sklandžiai jas patie- jam pačiam teko savo d-ras J. Kaškevičius įsi- 
kia,—skaitytojas už tai ga- ,va]ų vairuoti. Pradžia bu-
Ii jam atleisti.

J. Kaškaičio 
juo tolyn, tuo darosi įdo
mesni. Kai jis pasiekia 
Mintaujos gimnaziją, Kau
no kunigų seminariją ir 
pagaliau Dorpato universi- 
itetą, tuomet su knyga jau 
sunku skirtis. Gimnazijoje 

stingasai | jisai sueina kontaktan su 
Komitetas I daugeliu asmenų, kurie vė

duok pau įap0 žemiais Lietuvos 
veikėjais, o kitų vardai ir 
šiandien atmenami. Kaiku- 
rie išgarsėji 1905 ir 1917 
m. Rusijos revoliucijose, ta
po stipriais pažangiosios 
srovės vadais. Kauno semi- 

Taip rašant, ne bū- narijoje jisai sutiko Juozą

vo ganą sunki — nei drau- 
memuarai nei

Dirbo
kančius 
kiai ir
lyginimą. Pagaliau jis su
sipažino su P. Mikolainiu ir

pinigų, nei pažinčių, 
jis įvairius pasitai- 
darbus, dirbo sun- 

už labhi menką at-

7.7" rv->nni V K Račkm^ka Visi to meto pažangieji lie- tina stropiai laikytis faktu- Avizonj, V. K. Račkauską-
™z^ri^io~zxz, ni*nii Vah*n ir dnuo’vhp Pi- tuviai yeme Rusijos revo-afmės medžiagos, — galima Karolį Vairą ir daugybę ki- 

savo raštan įvesti, žinoma, tų kandidatų “į dvasišką i ♦ < T~\. 1 • • 1 • • 1nepažeidžiant pagrindinės 
tiesos, ir nebūtų situacijų, 
neesamų personažų bei fan
tazijos. Taip rašant išeina 
ir sklandžiau, ir įdomiau.

J. Kaškaitis, kaip ir kiti 
memuarininkai, neišvengia 
nelietęs ir savo vaikystės 
dienų, “dūminės lūšnelės” 
išgyvenimų, etc. Žinoma, 
skaitytojui tie juvinaliniai 
nuotikiai bei prietikiai, —

stoną.” Dalis jų, kaip ir at
siminimų autorius, nusivylė 
seminarijos scholastika ir 
vienu tarpu net 36 klieri
kai “in corpore” - masiniai 
apleido tuos apipelėjusius 
mūrus. Tai buvo protestas 
prieš viduramžių režimą ir 
archajišką mokslo žaloji
mą !

Išėjęs iš klierikų semina
rijos, J. Kaškaitis stojo į 

i universi
tetą. Tačiau neilgai jam 
teko ten mediciną studijuo
ti. Kilusi 1905 m. Rusijos 
revoliucija palietė ir stu
dentiją. Studentai tapo 
liaudies vadais. Tų pačių 
metų lapkričio mėnesį, pa
čių studentų nutarimu, — 
universitetas buvo uždary
tas. Kaškaičiui teko sakyti 
kalbas ir rūpintis valsčiaus 
perorganizavimu A n t a za- 
vėj bei kitose vietose. Už 
tai j ^pradėjo sekti caro po-

tai pati neįdomiausioji da-1Dorpato (Tartu) 
lis. Kam gali būti įdomu 
skaityti apie visokias tetu
les, švogerėlius, krikštamo
tes ir kitus gimines bei pa
žįstamus, jei esminiai kny-

> gos turiniui paryškinti jie 
! . niekuo neprisideda?-

Autorius, bent pradžioj,
• vartoja labai daug mažybi- 

nlų bei malonybinių žode-
\ li'ų’. Pav., “Uršulyt,” “ža

lumai meteliai,” “senely-
* te,” “broliukas Tadeušiu- 

kas,” “jaunučiute kuklutė

sumažėjo pramogų lankyto
jų skaičius ir bendrai visa
me kultūriniame darbe jau
čiamas nuosmukis. Del šios 
pablogėjusios padėties ne be
pagrindo J. Kaškaitis skun-' paskilbęs fieldmaršalas Mi- 
džiasi: ehailas Kutuzovas. Kutuzo-

', rusų ar
mija ir parbloškė 1812 me
tais Napoleono galvbę. Šis 
didysis karvedys gimė 1745 
ir mirė 1813 metais.

“Deja, po keleto metų iš-;vu^ vadovaujant, 
sispaistė, išsiskirstė, išla
kiojo mūsų mielas jaunimė
lis, nei ta dienovidžio svajo
nė... Ir sugaudyk tu juos, 
kad norėjai. Susituokė, ap
sivedė, gūžteles* susisuko ir 
amen—ir apsitūpę, sustin
go, savo asmeninių interesų 
kevale užsidarė, ir tu jų ne
iškrapštysi... Čia tai jau 
tikra tragedija!”

Tikra tiesa!
Jonui Kaškaičiui jau su

kako 74 metai amžiaus. 
Reiškia, jis jau ne gelton
snapis vaiki nelis, bet... apy
senis žmogus. Tačiau ne
laimės nei amžiaus gale jo 
neapleidžia. Kalėjimas, ne
tekimas gydytojo praktikos 
teisių—tai ne rožėmis klo
ta lova! Bet jis neaimanuo-

Įdomiausia Jono Kaškai- .v^,eS
čio atsiminimų dalis, tai jo e1^ zluri optimisto akimis, 

buvo j pasakojimai apie kilusią
J 4905 m. Rusijoj ir Lietuvoj džiu. Savijauta paguodžia- 

revoliuciją ir jo intymūs ma. - Juntu šiltą pažangos 
išgyvenimai šiame krašte, veikėjų draugiškumą. Tai 
Gydytojaudamas Newark-e [gerina, gaivina nuotaiką, 
jisai aktingai įsijungė į so- teikia noro ir energijos to- 
cialistinį lietuvių judėjimą, lydžio krutėti, veikti. Viso- 
rėmė kairiosios srovės orga- se lietuvių kolonijose turiu 
nizacijas darbu bei pinigais tikrų, nuoširdžių draugų, 
ir džiaugėsi jų pasiseki- brangių asmeninių bičiulių, 
mais. Labai gražiom spal-v Visus mus artimai 
vom jisai nudažo seniau to
kiu dideliu mastu veikusius 
chorus, kuomet jų nariai 
buvo jauni ir savo skar
džiais balsais dainavo kon
certuose; kuomet jie statė 
operetes su orkestrais ir 
pasižymėjusiais solistais, 
kuomet “Laisvės” koncertai 
ir piknikai buvo didžiausi

J New Yorko apylinkės pa- 
žmoniai! Dabar jau ir tie 
patys veikėjai apseno, dau
gelis jų išmirė. Jaunimas, 
makartizmo išgąsdintas, 
nuo kairiųjų. pasitraukė,

kūrė Newarke, kur ir da
bar tebegyvena.

Vargas ir nedateklius bu
vo nuolatinis Jono Kaškai- 
čio gyvenimo paly d o v a s. 
Net .ir gimnaziją Mintau
joje jam teko baigti savo 
pastangomis. Teko uždar

Juozu Šukiu, kurį praėju- biauti pamokomis ir iš to 
šio karo metu Minske vo
kiškieji naciai nukankino.
J. Šukys tuomet buvo fak- 
tinuoju vadu LSS 19-tos 
kuopos, kurios nariais bei 
s i m p a t i k a is buvo tokie 
stambūs veikėjai, kaip J. 
Grinius, P. Bukšnaitis, M. 
Vinikaitis, H. Purvis, M. 
Račiūtė, J. Šaltys, J. Kido- 
lis, J. -Benes-evičiūtė ir kiti.

Žinios iš Lietuvos
DRAUGIJA KULTURI- lyra Kėdainiuose. Jai šiemet 

NIAMS RYŠIAMS PALAI-( sukako 300 metų. Pirm po-

rinko jiemsliucionierius 
aukas ir t. t. Brooklynp 
“Tautiškas Namas” 1 
visų to plieno lietuvių cent
ras. Teko ir Kaškaičiui 
ten kalbėti apie revoliucijos 
eigą bei jos perspektyvas.

Pasimokęs kiek Cooper 
Union mokykloje, New 
Yorke, Kaškaitis išvažiavo 
į Galvestoną, Texas valsti
joje, studijuoti, nes “Niu
jorke ar apylinkėse — ne 
mano kišenei. Nusitariau— 
sako Kaškaitis patrauk
ti toli į Teksus. Mojo ten 
mane plačios laukų erdvės, 
pirmuoniškas gy ven i in a s. 
Svajingoji romantika. Ir 
pragyvenimas ten pigus, < o 
universitetas valsti j i n i s . 
Teksu valstija jį užlaiko,— 
už mokšlą mokėt nereikia... 
Tai ir išdrįsau leistis į to
limą kraštą.”

Su , 93 doleriais kišenėje, 
J. Kaškaitis leidosi į tą ne
žinomą kelionę* Pakanka-

menko uždarbio pusbadžiai 
gyventi. Tėvai veik nieko 
negalėjo padėti. Ta pati 
istorija kartojosi Dorpato 
universitete, tie patys “py-i 
ragai” ir Galvęstone. Čia 
jam, atostogų metu, teko 
dirbti ūkyje, dvokiančioje 
skerdykloje, kasykloje, ligo
ninėje ir kitur. Tačiau jau
nystės patvarumas ir pasi- 
brėžto tikslo siekimas—nu
gali visokias kliūtis. '

eitį žiūri optimisto akimis:
“Kaip man? Nesiskun-

sieja 
bendras idėjiškumas, bend
ri potroškiai, siekiniai, 
bendro pažangaus darbo 
saitas?’

Ilgiausių jam metų ir ge
ros sveikatos!

Jono Kaškaičio atsimini
mų viršelį paišė žinomas 
menininkas Robertas Feife- 
ris. Saulės spindulių nu
šviestas smėlinis laikrodis 
su knyga ant pjedestalo — 
simboliškai nusako auto
riaus gyvenimą ir jo darbo 
turinį.

Mikromegas

KYTI TARP LIETUVOS 
IR VOKIETIJOS

Vilnius, Gruodžio 22. — 
Gruodžio 19 dieną Vilniuje 
įvyko Tarybų Sąjungos-Vo- 
kietijos Draugystės ir kul
tūrinių ryšių Lietuvos sky
riaus steigiamasis susirin-1dešimt metų išdirbusi pro-, 
kimas. Susirinkimą sukvie
tė iniciatyvė grupė, kurioje 
buvo valstybinių ir visuo
meninių organizacijų atsto
vai, mokslo ir meno veikė
jai. Susirinkimą atidarė 
Lietuvos Kultūrinių ryšių 
su užsieniu draugijos pir
mininkas P. Rotomskis. Jis 
suteikė žodį pranešimui 
Lietuvos liaudies ūkio tary-

ra dienų kėdainiuose įvyko 
šios sukakties minėjimo iš
kilmės.

Mokslinėje konferencijo
je dalyvavo ir svečiai iš Vil
niaus, Kauno, rajonų. Vais
tinė ir joje beveik penkias-

vizorė Kačenauskaitė apdo
vanotos Lietuvos sveikatos 
ministerijos garbės raštais.

A. VAIVUTSKAS

* Steigėjų susirinkimas iš
rinko Draugijos skyriaus 
valdybą bei revizijos komi
siją. Valdybos prezidiumo 
pirmininku išrinktas Lietu
vos Liaudies ūkio tarybos 
pirmininkas pirmininkas K. 
Kairys, pavaduotojas — Is
torijos mokslų kandidatas 
J. Jurginis, Lietuvos Moks
lų akademijos narys kores
pondentas profesorius 
P. Slavėnas ir Kauno Poli
technikos Instituto direkto
rius profesorius K. Bar- 
sauskas.

KĖDAINIŲ VAISTINEI 
300 MIETŲ

Vilnius, gruodžio 22. — 
Seniausia Lietuvos vaistinė

PAMINeJO RAŠYTOJO 
VINCO KUDIRKOS 

JUBILIEJŲ
Plungės vidurinės mo

kyklos mokytojai ir moks
leiviai paminėjo Lietuvių 
rašytojo V. Kudirkos 100-ą- 
sias gimimo metines. Po 
pranešimų apie rašytojo gy
venimą ir kūrybą abiturien
tai perskaitė “Lietuvos til
to atsiminimų” ištrauką.

LITERATŪRINIS 
VAKARAS

Tauragės pirmoje viduri
nėje mokykloje įvyko lite
ratūrinis vakaras. Buvo pa
daryti trumpi pranešimai 
apie Maironio, J. Janonio, 
P. Cvirkos, S. Nėries kūry
bą.

DIDELĖŠPAJAMOS
Rokiškio rajono Mičiuri- 

no vardo kolūkio daržinin
kai gavo po 10,000 rublių 
pajamų iš kiekvieno ha.
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J, Jurginis, V. Mikučianis (19)

VILNIUS — Tarybų Lietuvos sostine
(Tąsa)

Vienas iš tokių—prancūzas Žilibertas, 
Profesoriaudamas Vilniuje, jis įsteigė 
botanikos sodą, pradėjo organizuoti zo
ologijos muziejų ir pirmas aprašė Lietu
vos augmeniją. Po trejų metų jam išvy
kus į Prancūziją, gamtos istorijos kated
rai ėmė vadovauti Georgas Forsteris, 
žmogus, atsidavęs mokslui, kartu su ka
pitonu Kuku keliavęs aplink pasauli. Fi
ziologiją ir anatomiją dėstė italas Bisio, 
mokslinio veikalo apie kaltūną autorius. 
Bisio tuomet paskelbė, kad kaltūnu ap- 
sergama nuo blogos mitybos ir nešvaros, 
bet ne dėl dievo bausmės, kaip aiškino 
dvasininkai. Kunigai ir vienuoliai, pa
matę, kad šis mokslas prieštarauja baž
nyčios skleidžiamiems prietarams, parei
kalavo Vilniaus teologus atradimą pa
skelbti erezija. Panašiai buvo persekio
jamas ir Žiliberto mokslas apie augalų 
lytis. Dvasininkai priešinosi jam, aiš
kindami, jog ieškoti gėlėse lyčių esąs be
gėdiškas ir tvirkinantis darbas.

Universiteto fakultetų tarpe pirmau
jančią vietą po 1803 metų reformos užė
mė fizikos ir matematikos fakultetas, 
kuriame savo darbais pasižymėjo broliai 
Jonas ir Andrius Sniadeckiai, kilę iš 
smulkiosios bajorijos, materialistinės pa
saulėžiūros atstovai moksle. Už nuopel
nus astronomijos srityje Rusijos Mokslų 
akademija J. Sniadeckį išrinko savo na- 
riu-korespondentu. Chemikas ir biologas 
A. Sniadeckis veikalu “Organiškųjų bū
tybių teorija” pralenkė savo amžinin
kus, dirbusius kituos-e universitetuose. 
Jis pirmas iškėlė dialektini ryšį tarp or
ganizmo ir aplinkos.

Žymų indėlį į gamtos mokslų vystymą 
įnešė Liudvikas Bojanus, kilęs iš Elzaso 
ir beveik 20 savo produktingiausių gy
venimo metų praleidęs Vilniuje. Iš pra
džių jis universitete skaitė veterinariją, 
o nuo 1815 m. — lyginamąją anatomiją, 
tuomet dar visai naują dalyką. Savo “Jva- 
de įlyginamąją anatomiją,” išleistame 
1815 metais, jis iškėlė gyvūnijos evoliu
cijos mintį, siekdamas duoti gyvūnijos 
progresyvaus vystymosi vaizdu nuo pa
čių paprasčiausiii ir nesudėtingiausių 
gyvių iki žmogaus. Toliau jis pabrėžė, 
kad pažangaus vystymosi procesas gam
toje vyksta gyviams kovojant už būvį. 
Savo pažiūromis Bojanus nusipelnė Dar
vino pirmtako garbę.

1Bojanus, pradėjęs dirbti Vilniuje, netu
rėjo nė vieno zootominio preparato, o 
1823 metais jo rūpinimosi dėka Vilniaus 
universitetas jau turėjo pirmąjį visoje 
Rusijoje zootominį muziejų ir daugiau 
kaip 1,650 preparatų-

Didelę reikšmę propaguojant gamtos 
mokslus turėjo prie universiteto veikęs 
botanikos sodas. Jis buvo įrengtas Pli
kojo kalno papėdėje abipus Vilnelės. Šis 
sodas, turėjęs daugiau kaip 6,500 įvai
rių augalų rūšių ir porūšių, buvo išug
dytas gamtininko, universiteto profeso
riaus Stanislovo Bonifaco Jundzilo (1761 - 
1847) rūpesčiu. Jundzilas buvo plačiai 
žinomas mokslininkas ne tik Lietuvoje, 
bet ir užsienyje, jis priklausė įvairioms 
mokslo draugijoms, jų tarpe ir Maskvos 
gamtos tyrinėtojų draugijai.

Rusijoje ir Vakarų Europoje didžiai 
buvo vertinamas senojo Vilniaus univer
siteto medicinos mokslas, ypač terapija, 
kurios autoritetai buvo Jonas Petras 
Frankas (tėvas) ir Juozas Frankas (sū
nus), sukūrę savo “frankinę” medikų 
.mokyklą. Be to, Juozas Frankas stengė
si susieti universiteto medicinos fakulte
to- darbą su krašto poreikiais sveikatos 
apsaugos srityje. 1805 metais jo inicia
tyva buvo įkurta Vilniaus Medicinos 
Draugija, suvaidinusi nemažą vaidmenį 
gerinant mokslo populiarinimo ir medi
cininio aptarnavimo darbą. Franko 
iniciatyva 1808 metais buvo įkurtas 
skiepijimo nuo.raupų institutas ir suor
ganizuota ambulatorija, nemokamai gy
džiusi neturtinguosius miesto gyvento
jus.

Vilniaus universitetas prilygo pirmau
jantiems to meto Rusijos ir Vakarų Eu
ropos universitetams. Visuomeninių moks
lų katedrose taip pat vyko intensyvus 
mokslinio tyrimo darbas. Istorikai Ig
nas Danilavičius, vėliau Kijevo ir Mask
vos universitetų profesorius, o taip pat 
Joachimas Lelevelis, žymus lenkų visuo
menes veikėjas, demokratas, rinko Lie
tuvos istorijos šaltinius ir juos paskelbė
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spaudoje. Vilniaus universitetas, kurio 
žinioje buvo visos Lietuvos mokyklos, pa
laikė glaudžius ryšius su periferijos in
teligentija. Pažangieji universiteto pro
fesoriai ją buvo įtraukę į lietuvių -etno
grafinės, kalbines ir istorinės medžiagos 
rinkimą.

Kapitalistinių santykių plitimas sukū
lė visuomenėje gyvą susidomėjimą eko
nominiais klapsimais. Unievrsitete buvo 
įsteigta politinės ekonomijos katedra. 
Vilniaus Vyriausioje mokykloje viešpa
tavo fiziokratų doktrina, kurią uoliai 
propagavo prof. H. Stroinovskis. Lietu
vą prijungus prie Rusijos, kurios uni
versitetuose jau buvo žinomas Adamo 
Smito mokslas, Vilniuje prasidėjo kova 
tarp abiejų šių krypčių. Į Vilniaus uni
versitetą nuolatiniam darbui buvo pa
kviestas socialistas utopistas Simonas de 
Sismondi- Pakvietimą jis priėmė, bet 
neatvyko dėl materialinių kliūčių. 1805 
metų rugsėjo 15 dieną universitetas iš
rinko jį savo garbės nariu.

Visiškai naujas dalykas Rusijos uni
versitetuose buvo bibliografijos kurso 
įvedimos Vilniaus universiteto ,studen
tams filologams. Šį dalyką dėstė Vikto
ras Boliai kevičius, 1829 metais išleidęs 
savo paskaitas atskira knyga. Jo knyga 
buvo pirmas bibliografijos vadovėlis Ru
sijoje.

Vilniaus universiteto kultūrini vaid
menį didino dar ir tai. kad universiteto <, 7
mokslinis personalas neapsiribojo vien 
tik akademiniu darbu ir nesišalino nuo 
miesto ir visos šalies politinio gyvenimo. 
Dukart per metus, pradedant ir baigiant 
mokslą, buvo organizuojami vieši uni
versiteto posėdžiai, kuriuose būdavo 
skaitomi pranešimai plačiajai visuome
nei. Universiteto profesoriai aktyviai 
bendradarbiavo tuometiniuose Vilniaus 
laikraščiuose, o kai kurie juos net reda
gavo. Prof. A. Sniadeckis savo straips
niuose skelbė, jog mokslas tik tada daro
si tikrai naudingas, jei jis platinamas 
visuomenėje.

Studentų skaičiumi Vilniaus univer
sitetas tuomet buvo stambiausias uni
versitetas Rusijoje. Per 30 universite
to veiklos metų studentų skaičius padidė
jo trigubai. Daugiausia studentų buvo 
fizikos-matematikos fakultete (30-35%), 
po jo sekė moralinių bei politinių moks
lų ir medicinos fakultetai (25-30%) ir 
mažiausiai studentų buvo literatūros ir 
laisvųjų menų fakultete (12-15%).. Do
mėjimasis gamtos mokslais rodo, kad 
viešpatavusioje pasaulėžiūroje buvo įvy
kę žymių pasikeitimų. Vilniaus univer
sitetas išugdė nemaža lietuvių, lenkų, ru
sų ir baltarusių mokslo, kultūros ir me
no veikėjų: lenkų poetus demokratus A. 
Mickevičių ir J. Slovackį, Lietuvos isto
rikus T. Narbutą ir S. Daukantą, vieną 
iš rusų mongolistikos kūrėjų J^flfova- 
levskį ir garsų to meto orientalistą O. 
Senkovski. *v

1842 metais uždarius Vilniaus Medi- 
kų-chirurgų akademiją, o taip pat cariz
mui sustiprinus tautinę priespaudą, 
mokslinis darbas ne tik Vilniuje, bet ir 
visoje Lietuvoje buvo sustabdytas. Iš, 

'buvusių mokslo įstaigų Vilniuje sekmin-* 
gai veikė tik astronomijos observatori
ja, pradėta organizuoti 1753 metais, o 
uždarius universitetą ■ perėjusi Maskvos 
Mokslų akademijos žinion. Iš Vilniaus 
astronomų pasižymėjo M. Gusevas, vie
nas iš pirmųjų panaudojęs fotografiją 
dangaus kūnams stebėti. Be to, jis ėmė 
leisti pirmąjį Rusijoje matematikos žur
nalą “Vestnik matematičeskich nauk.” 
1860-1863 metais Vilniuje išėjo 40 jo 
numerių. Gusevas dojmėjosi taip pat 
Lietuvos kraštotyra. L

1876 metais po gaisro Vilniaus obser
vatorija taip pat buvo likviduota.

Carinė reakcija, numalšinusi 1863 
metų sukilimą, visokeriopai slopino kul
tūrinį Vilniaus gyvenimą. Tiktai au
gant revoliuciniam darbininkų judėjimui 
visoje Rusijoje, 1904-1905 metais caro vy
riausybė buvo priversta padaryti kai ku
rias nuolaidas — 1904 metų pabaigoje 
lietuviams buvo grąžinta spauda, už
drausta nuo 1864 metų.

Panaikinus spaudęs draudimą, Vil
niaus pasidarė lietuviškos spaudos cent
ru. 1904 metų gruodžio 10 dieną čia 
pradėjo eiti pirmasis dienraštis lietuvių 
kalba “Vilniaus žinios.” J I
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Kaip Z. Nenartavičius iš Omahos 
miesto grįžo į Lietuvą

Niūrią ir lietingą spalio' 
mėnesio dieną susitikau su ' 
ką tik grįžusiu iš “laimės 
šalies,” o Jungtinių Ameri
kos Valstijų, visiškai su
vargusiu, paliegusiu, suža
lotu, be akies, dar jaunu 
Zigmu N-enart a v i č i u m . 
Sunkus buvo jo kelias atgal 
į Tėvynę ne lengvesnis bu
vo visas jo gyvenimas. Hit
lerinė okupacija Lietuvoje, 
klajonės po Austriją, Vo
kietiją, Jungtines Amerikos 
Valstijas. Ir kur tik jo ne
būta, ko tik nematyta ir 
nepergyventa! Bet... leis
kime jam pačiam kalbėti. 
Klausykime graudžios jo 
odisėjos, kurioje jis prara
do jaunystės džiaugsmą, 
akį, sveikatą.

Štai paties Zigmo Nenar- 
tavičiaus žodžiai:

“Gimiau Muravjuvkos 
kaime, netoli Vievio. Tėvas 
turėjo mažą ūkelį, ir todėl 
man teko dirbti žemės ūkio 
darbus. 1941 metais Lietu
vą okupavo hitlerininkai. 
Jie pradėjo gaudyti jaunus 
vyrus ir vežti darbams į 
Vokietiją. Aš kurį laiką 
slapsčiausi. Kartą mano 
pažįstama K., kuri dirbo 
pašte telegrafiste, patarė i 
map stoti į vadinamą savi- y 
saugos dalinį Vilniuje, esą. .

Mat, Austrijoje man te
ko sėdėti kalėjime (mane 
įskundė, esą, aš sumušęs 
vieną austrą). Kalėjime 
peršalau, sušaldžiau inks
tus, susirgau džiova. O A- 
merikos katalikiškos orga
nizacijos atstovai žadėjo 
man lengvą darbą, gydymą. 
Pasirašiau man pačiam ne
suprantamą, neaikią sutar-supiaucaimg neai Kirbinai- Aš Veržiausi atgal į Tėvynę, j 
tijrjie išvežė mane is Aust- j į Lietuvą Kreipiausi 
H1?8, A Jun£tines J^m<:1?T<?8 i į TSRS atstovybę, kuri man 
Valstijas, } Omahą. (Neb-;‘ ... ię)SS motnia
raskos valstija).. Čia dir
bau kavinėje, ploviau indus, 
buvau valytojų senelių prie
glaudoje. Gyvenau rūsyje, 
vargau, skurdau. Vėl bu-l 
vau įskųstas ir-nekaltai ka
linamas. Gydyti manęs nie
kas negydė. Mačiau, kad 
nieko gera nesulauksiu, to
dėl dar 1953 metais pradė
jau dairyti žygius grįžti at
gal į. Lietuvą. Gydytojas 
Petrukonis, kunigas Juse- 
vičius ir kiti ėmė mane at
kalbinėti nuo tokios “bepro
tystės.” Jie išvadino mane 
komunistu ir nukreipė į li
goninę. Čia uždavė man 
migdančių vaistų ir mie-.

Prie tėvų gyvena dvi sese
rys. Vienas brolis dirba 
Kaune, sesuo dirba Vilniu- 

vicvxixix vxxxxxlijv, cox*, . —— -p-----ije . Visi gerai susitvarkę,
tuomet busią saugu į Vo-.nustojau vilties ^įzti į Lie-.pUį|ęįaį gyvena. Ir aš Lie- 
kietiją neišveš ir Lietuvoje tuvą. Rašiau laiškus te-ituvoje labai lainlingas: pa_ 
pasiliksiu. Aš paklausiau v a m s , gaudavau atsaky- 
jos neprotingo patarimo ir mus, bet mano laiškai Oma- 
1943 metais įstojau į savi- I „ „

į saugos I batalioną Vilniuje, narni . Mane ir toliau atkal

kankino...
Gaude laiškus

, Išėjęs iš ligoninės, aš ne-

Dalinyje buvo vien lietu
viai. Išbuvęs batalione 4 me
nesius, susižeidžiau koją, vergišku darbu 
Dalinį teko palikti. Gy- Daugelis manęs nekentė, I
džiausi ligoninėse, iš kur įvairiai koliojo, vadino ma- 
mane nepasy<eikusį ir išve- ne “kreiziu” (kvailiu)... Ne-, 
žė į Vokietiją’.'

Austrijoje
Pradžioje gulėjau Ulanau mahos advokato 

I miesto ligoninėje. Gydė, bet dacinį raštą, 
1 neišgydė. K a r o pabaiga oficialiai pažymėjo, 
I mane užklupo Austrijoje, 
Linco miestę, kur užėjo 
amerikiečiai. Nors nebu
vau dar visiškai sveikas,

įgalėdamas to pakęsti, ry- 
I žausi bėgti iš Omahos. 1956 
metų pabaigoje gavau iš O- 

rekomen- 
kuriame jis 

kad aš 
neturiu kur gyventi, netu
riu ko valgyti, kad esu pri- ( 
slėgtas ir sukrėstas... Su 

— __  ___ tuo raštu 1957 metais pa-
bet jie mane drauge su ki- bėgau iš Omahos ir leidau-1 
tais perkėlė į karo belaisvių si kelionėn į rytus. Pasie

kiau Čikagą. Miegodavau 
n a m ų prieangiuose, ant 
laiptų, ant suolų parkuo
se... Būdavau alkanas ir 
šlapias, sulytas. Padėjo 
man inžinierius Liutikas, 
gydytojas Daugėla, su ku-j 
riuo buvau drauge Austri
joje. Gydytojas Biežis ap
žiūrėjo mane. Jis pasakė, 
kad operacija nereikalinga, 
—reikia ‘tik ramybes ir ge
ro maisto. Tačiau viso to aš

stovyklas ir .’pristatė dirbti: 
kasėme griovius, rengėme

' slėptuves, valėme kareivi
nes... Kartą, ll345 me ui va- 

i sąrą, nuvedė valyti kažin ko- 
jkių pastatų,' kur buvo pri
versta daug įvairių popie
rių. Bedirbant sprogo kaž
koks šovinys ir sužeidė man 

i galvą. Teko ‘ atsisveikinti 
Įsu akim. Po to mane per
kėlė į civilinių pabėgėlių 
stovyklą Freimberge prie 
Linco, o vėliau—į Rido sto- neturėjau, 
vykią, kur išbuvau iki 1951 Iš Čikagos tais pačiais 
metų. 1957 metais vykau į Va-

Tais metais atvykusi iš šingtoną. Pakelėje susto- 
Jungtinių Amerikos Valsti- jau Baltimorėje, kur gyve- 
jų katalikų organizacijos na daug lietuvių. Čia pate- 
delegacija pasiūlė mūn pa- kau į kliniką, bet gydyti at- 
sirašyti su ja sutartį ir sisakė — neturėjau Ameri- 
vykti į JAV. Aš sutikau, kos pilietybės.' Pora dolerių

mnnntnminĮmninininiiinmniir!nniniiin.uu imumiiim ihimni

Prošvaistes
Šioje knygoje yra paduoti žymiausi bruožai iš 
Dr. Kaškiaučiaus gyvenimo. Šioje knygoje yra f 
rinkinys jo gražiausių eilių. Mes negalime api
būdinti jo poezijos reikšmę, to gilaus sielos jau
dinimo ir kėlimo ūpo kovojimui už skaistesnę i> 
ateitį. Tik patys skaitydami ją suprasite jos j

• sielą. |
Knyga iš 256 puslapių, Kaina Tik $1.00 I

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

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

Puslapių 353, Kaina $2.50

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

Puslapių 128, Kaina $1.00

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne
Persiuntimo Kaštus Apmokame 

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N.

sijutau tikru žmogumi,, čia 
manęs niekas nevadina 
“kreiziu” (bepročiu)...”

Zigmas Nenartav i č i u 
baigė savo pasakojimą gi
liai susijaudinęs. Jo pasa
kojimas buvo ne visai 
sklandus, kartais be ry
šio su tuo, kas anksčiau pa-

sušelpė mane pažįstami, bet 
gyventi vis tiek neturėjau 
iš ko. Buvau priverstas par
duoti paskutinį savo paltą.

Teko susitikti su Kajec-' šaky ta, bet nuoširdus, gi- 
ku, kuris karštai atkalbinę- lauš skausmo ir kartėlio, ly- 
jo nuo grįžimo į Lietuvą, 
nes, anot jo, Tarybų Lietu
voje esą labai bloga... Bet 
aš jau niekuo netikėjau.

dimas. Prieš mane sėdėjo 
dar jaunasr bet kapitalisti
nio pasaulio kandžių jau 
sugraužtas žmogus.

Vincas Uždavinys

'padėjo, ir 1958 metais rug-|~ Huntington, W. Va. — 
sėjo 9 d. prekiniu suomių 
laivu išvykau iš Niujorko. 
Kelionė buvo nelengva: lai
vą smarkiai supo, sirgau 

i jūrų liga. Rugsėjo 22 d. lai
mingai pasiekiau Suomijos 
sostinę Helsinkį, kur mane 
sutiko ir priėmė TSRS at
stovybė. Davė kambarį pa
ilsėti ir atsigavusį išvežė į 
Leningradą.

Vilniuje
Vilnių pasiekiau spalio 17 

dieną, o iš čia tuojau nuvy
kau į Vievį pas tėvus. Kiek 
buvo džiaugsmo, Kai tebera- 

'dau dar gyvą ir sveiką tė- 
gantį išnešė į psichiatrinę Jis Jau 90 metų sene- 
ligoninę... Ten mane visaip.^s; Gyva dar ir motina.

Sulaukęs 95 metų amžiaus 
mirė Joseph H. Long. Jis 
per daugelį metų buVo Hun
tington Publishing Co. pre
zidentu.

EINA I LIETUVĄ
Lietuvos žmonės labai myli . 
Laisvę. Kurie užsakė Laisvę j 
Lietuvą savo giminėms, gauna 
padėkų. Daugelis laiškais iš
sireiškė, kad jiems Laisvė la
bai patinka.

Laisvės Kaina
Į Lietuvą $12 Metams

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

LAISVE
110-12 Atlantic Avė.
Richmond HUI 19, N. Y.

hoje buvo gaudomi ir tikri-

binėjo negrįžti į Lietuvą, | 
baidė bolševikais, sunkiu

, badu...
Dr. Jono Kaškiaučiaus

Kūriniai Dar Gaunami Laisvės Knygyne

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

Puslapių 62, kaina 50c.

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

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

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

Puslapių 240, Kaina $1.50



BROCKTON, MASS
Iš darbo lauko | Apšvietus Klubas buvo su-[ 

įrengęs Kūčių vakarą. Įvy- 
... i ko Lietuviu Tautiško Namogatvekarių ir busti darbi- . ; Tf-z.•i-] .fl. n „A. iL kambariuose. Kūčių pioga mukai dar streikuoja. Ko- .. . , . . ; ‘ ... • 4 • ;; pritaikvtu valgiu buvo uz-vos lauke yra vairuotojai į 14‘ • > • jniwomu m • T; tektinai; kurie dalyvavo,ir mechanikai. Jie reika- . ’ ., . .• i u- i Q-|buvo pasitenkinę. Garbelauja pakelti algas po 2i>l ... h *\ i ,.i.. o41. ; i priklauso rengėjoms.AontiK )«>)• vil kiniui St rm- t ~ J . ....

• • 'pritaikytii valgių buvo už-

kiemai sako, kad ir visa zie-1 _. . . , - » •i... . <•« v , jture o savo susirinkimą uma reiketu būti streike, tai: . ... . _ ,
ti “Liaudies Balsui” $10.

LigoniaiČeverykų garny lx).s mažo-1 
sios dirbtuvėles išeina iš į 
biznio — subankrutuoja.j 
1957 metais subankrutavoI 
Foote John Shoe Co. ir dar-1 
bo neteko apie porą šimtų 
darbininkų. 1958 m. gruo-j 
džio 18 d. Stratmore Shoe į 
Co. pranešė, kad uždaro j kalinga operacija, bet 
dirbtuvę. Ji kaltina darbi-įkas vis dar yra 
ninku uniją. Na, tai ir vėli Dabar yra namie 
apie 200 darbininkų neteko [land Ave.

susirgusi Kazimiera Valun- 
gevičienė. Skubiai buvo nu
vežta į Goddard ligoninę. 
Ten išbuvo apie 9 dienas. 
Buvo manyta, kad bus rei- 

kol

pranešė, 
daro, ir

LMS VEIKLA
VEIKIMO PERŽVALGA <

Kaip jau yra įprasta, 
mes, pradėdami naujuosius

kad pamatyti, kas buvo at
likta per pastaruosius me
tus. Štai trumpa peržval
ga, rodanti, kaip vystėsi 
veikla 1958-ais metais mū
sų Lietuvių Meno Sąjungos 
šeimoje.

Wo'rcester
į Aido choras atgaivino ir Antrąjį pasaulinį karą. Nė- 
perstatė lengvą populiarią 
operetę “Kada Kaimas Ne
miega.’ 
statyta

metus laiko Stone 
shoe Co. nupirko 

nuoir

kartu su Dočkiene sudarė 
visoje Amerikoje populiarų 
duetą. Esame tikri, kad li
kusios choristės dar smar
kiau veiks, kad užpildyti tą 
spragą.

Aido choras, Chicago'. 
Roselando Aido choras per

nemažai naujų meniškų 
dainų iš Lietuvos

LKM choras, Chicago: 
LKM choras pergyveno tam 
tikrus sunkumus persiorga-1 praeitą sezoną pasirodė su 
nizuojant ir ieškant naujo j labiausiu ambicingu užsi- 
mokytojo . Pagaliau pasise
kė gauti choro vadovavimui 
muziką Juozą Kenstavičių, 
kuris taip pasekmingai va
dovavo tam chorui prieš

Operetė buvo per- 
pačiame Worces- 
ipgi New Yorke ir 

Montelloje. Šią žiemą šis 
' choras Į po savo gabaus mo- 

ištyrimui. I kytojo Jono Dirvelio vado- 
37 Mart-1 vybe repetuoja Š i m k a u s 

[operetę “Čigonai” ir galime 
dabar yra laukti, kad jie ir su ja gast- 
ligoninėje, roliuos kitose kolonijose.

j, Mass. Jis ; 
visas sugipsuotas,, čiami.

yra j Esu tikra, kad jie bus kvie-

kad dirbtuvę už- koma, kad ligonis yra Montello:
iską nukraustė į gesnis. Laukiame jo pa- njs vį.enetas susideda iš 12

Šis naujas chor i -

tai darbo neteko apie 1 0 0; 
darbininku, v

Bet Lietuvių Darbininkų

m y k 1 a B r i d ge w a te r, 
sykiu dirba gerai, 
bus pelno, tai jau 
klausimas. Sunku yr 
tyniuoti su didelėmis, čeve 
rykų gaminimo kompanijų-į 
mis. Buvo suruošta darbi ! 
ninkams Kalėdų pare gruo

geryn

gerų vyrų balsų ir gerai 
le’i darbuojasi po savo mokyto- 
)a"'jo Alberto Pociaus discip- 
SU|linuota ranka. Šie vyrai- 

! darniai dainuoja žinomas 
w?a“l Stoughton ietis V i n c a s liaudies dainas ir paskuti-

siuo Stuigaitis buvo B rock tono ni u laiku prie savo repertu- 
. *■ ligoninėje. Jam jau pada- aro pridėjo kai kuriuos 
;ltasirytos dvi sunkios operaci-|naujovinius muzikinius su

jos ant strėnų. Dabar jis ‘ derinimus iš Lietuvos, 
sveikesnis ir yra namie

ra abejonės, kad choras da
bar vėl klestės, augs.

Eks-Mainierių choras: O- 
riginaliai šis choras susi
dėjo iš senimo, vyriausiai iš 
buvusių angliakasių. Bet 
dabar jame yra ir jaunesnio 
elemento ir vienaip ar ki
taip, jis rodo daug jaunos 
energijos. Kaip tai jau yra 
to choro tradicija, jis per-] 
statė kelis scenos veikalus] 
ir per visą sezoną dainavo 
koncertuose Chicagoje ir 
pylinkėje. Chorui energin
gai vadovauja Ona Tilvi- 
kienė.

Cicero Moterų choras, 
Chicago: Solistė E s t e 1 1 e 
Bogden perėmė choro vado
vavimą praeitais metais ir, 
kai}) anksčiau, ta populiari 
chorinė grupe gražiai pasi
rodė.

Didelis smūgis chorui bu
vo dainininkės K. Stanevi
čienės mirtis. Stanevičienė

mojimu — jis perstatė pir
mą kartą Amerikos lietuvių 
thrpe lietuvių kalboje pui
kią ukrainiečių operą “Za
porožietis u ž Dunojaus.” 
Šis didelis užsimojimas bu
vo galimas, kadangi choro 
mokytoja, muzikė Dorothy 
Auden, sugeba sutraukti 
aplink save tokius gabius 
pagelbininkus kaip Anne 
Peters, Povilą Stogį ir, ži
noma, visą choro personalą.

ANTKAPIS 
BALEVIČIUI

Vasario 25 dieną sukan
ka dveji metai, kai mirė 

[pianistas ir kompozitorius 
Pranas Balevičius. Lietu
vių Meno Sąjunga iki šios 
dienos aštriai jaučia tą 
spragą, kurią padarė Bale
vičiaus nelaukta ir tragiška 
mirtis. Jis buvo gausiau
sias kompozitorius mūsų 
tarpe ir per tuos dvejus 
metus niekas dar neįstengė 
užimti jo vietą,

Bet jo muzika nemirė. Jo 
daina “Pumpurėlis” dažnai 
girdima duetuose kaip ir 
choriniame sud e r i n i m e .

Viena gerai žinoma daini-jšiuo momentu jo kapas dar 
ninkė į savo repertuorę 
kiekviename koncerte įjun
gia Prano “Darželio Dai
ną.” Jo muzikos rinkinys 
“Rinktinės Dainos” sukėlė 
didelį susidomėjimą jo bu
vusiuose mokiniuose ir mo
kyto juose Pittsburghe ir 
taipgi pritraukė - Lietuvos 
ir Pietų Amerikos lietuvių 
dėmesį.

Jo muzika gyva, tuo tar
pu, kai jo palaikai ilsisi 
Cypress Hills kapinėse 
Woodhavene, New Yorke.

be atitinkamo p a m i n klo, 
antkapio. LMS Centras nu
tarė sukelti bent $100, kad 
pastatyti tinkamą antkapį. 
Mes žinome, kad skaitlin
gieji Balevičiaus draugai ir 
gerbėjai prisidės prie to 
fondo sukėlihio.

Lietuvių Meno Sąjunga, 
MILDRED STENSLER 

sekretorė

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisves paramai.

KNYGA, ŠVIESA, MEILĖ IR LAIMĖ
SAULES RŪSTYBE. Kaūp iš jaunatves fontano trykšta iš šitos 

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

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

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

ŠLIUI’TARNIAI. Šita didelė knyga labai vaizdingai parodo 
Amerikos lietuvių ne tiktai vargus, kovas ir kančias svetimoje že
mėje, bet kartu ir labai didele meile savo gimtiniam kraštui ir 
jo žmonėms. 652 psl. Kaina tik $2’.

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

NAS. Čia tai jau tikriausiai skaitytojas ras pačius svarbiausius 
Amerikos lietuvių kultūrinio 
kalbos gyvus vaizdus.

gyvenimo bruožus ir vartojamos jų 
366 psl. Kaina $5.

Visos 5 knyg’os draugo tik už $8. 

išsiųsta į Lietuvą ir gauta labai daug nuo- 
Lictuvos žmonių didelę meilę Am. lietuvių

Jau Alintai Sitų knygų 
širdžių laiškų, rodančių 
knygoms, kurių jie dieną naktį laukia, o kai gauna, tai jos eina per 
rankų rankas . . . (Knygas siunčiame Lietuvon už tą pačią kai
na: persiuntimo kaštus apmokame.)

DR. ALG. MARGERIS, 8325 S. HALSTED ST.. CHICAGO «, I LI..

Mass.

gių ir tinkamų gėrimų, gro
jo orkestras'.

Kooperatyvo viršininkais 
yra pirmosios kartos Ame
rikoje gimę lietuviai. Di
rektoriai susirinkimus lai
ko kiekvieną mėnesį, dau
giausia kalba liętuviškai. 
Valdyba susideda iš 11 žmo
nių, joje trys esame seni
mo (iš Lietuvos atvykę), ir 
visi mes gerai susitariame.

Gruodžio 20 d. Moterų

Mirė Samson i
Gruodžio 23 d. mirė Geo 

j Samson. Paliko liūdesy sa- 
. vo žmoną Marijoną, seserį 
'Anna J. Debsas, švogerį ir 
brolį Alfonsą. Priklausė 
prie Lietuvių Piliečių Klu- 
1)0, Kazimiero pašalpinės 
draugijos ir prie ■ Brockton 
A. L. Post 35. Palaidotas 
Pine Hill kapinėse . Velio-j 
nis darbininkiško judėjimo 
nesuprato, visada jam buvo 
priešingas.

Ceo Shiniaitis

Cleveland, Ohio

Soprano solistė Rose Stri- 
Stoughton, pinis dažnai dainuoja su ta! 

grupe, taipgi Aldona Wal- 
i len-Dpwning ir jos vyras.

Laisvės choras, l/artford: \ 
‘. šis choras mažas savu na

rių skaičium, bet veiklus, 
dainuojąs piknikuose ir 
koncertuose Connecticut ir 
M a sjs a chusetts valstijose. 
Šio choro puiki darbuotė j 
žymiai atsakominga už kul-, 
tūrinę veiklą Hartforde iri 
apylinkėje.

Aido choras, New York: 
Aido j choras paminėjo savo 
gyvavimo 45 metų sukaktį 

j jubiliejiniu koncertu, kuris 
Į buvo kaip ir choro praeities 
I veiklos peržvalga. Buvo pa- 
i duotos ištraukos iš opere
tės “Kornevilio Varpai” ir
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OPERETE ‘ČIGONAI
Parašė Stasys Šimkus

STATO SCENON AIDO CHORAS, VADOVYBĖJE JONO DIRVELIO
Jvyks Sekmadieiij

S A U SI
Pradžia 2-rą vai. popiet

18 M N
Clevelando Lietuvių Mo

terų Klubo metinis susirin
kimas nebuvo skaitlingas, 
su svečiais buvo apie 40. 
Mat, vienos susirgo, kitos

“Vilnies” su atsišaukimu į 
klubą, kad klubas per spau
dą pasveikintų savo drau
ges, draugus ir prietelius. Buvo ir dovanėlėmis apsi- 
su sezoninėmis šventėmis. ] keitimas ir geri pietūs. Šei- 
Po diskusijų nutarta 
sveikinti per “Vilnį” ir 
“Laisvę” ir paskirti po $5.

Buvo pasveikinimas nuo
V Daraškienės, nes ji ne- 
gdli dalyvauti, tai nares 
pasveikino per laiškutį.

Parengimų komisija ra
portavo, kad biskis pelno 
liko nuo jparengimėlio. Ra
portas priimtas. Komisija paramą, 
taria ačiū draugėms už do- mos mes negalėtume veikti!

. 1 T) z UCVUIVU M’ B7 A (AV A UAU0 AVMVAVUl

vaite anksčiau. I lasome na’i;u.o j žiemą choras per- 
leiln?n!SI , i , > Utatč vieno akto farsa ko-

19o9 metams i klubo vai- mediją «šiukglgs„ h. £atie_
• J>11ln}inln ®7|kė įvairiu tautu dainų kon- M. Martin protokolų rasti- choras įsisavina nau. 

nmke - M Plaush, fįnan-Į- j k . . .

tienė, iždininke — A. Mack
ir korespondente —A. Rod-

pa-; mininkavo A. Mack, J. Tu- 
zinauskienė ir Eva Langie- 
nė. Buvusiame parengime 
šeimininkavo A. Mack, V. 
Mockaitienė, E. Langienė, o

• ir Eitutiene. Už baro dir-1 
jbo J. Eitutis, o prie barče-l

Didelis ačiū' visiems iri 
visoms už dalyvavimą ir 

nes be jūsų para-

POLITIŠKAS SAPNAS
Aš praeitą naktį
Saldžiai užmigau
Ir šitokį vaizdą
Sapnuodamas mačiau :

Mačiau mūsų Ai k į
Su N. Chruščiovu
Susėdant prie stalo
Ir kalbant abu;

Ir laikant rankose
Auksuotas taures,
Ir j sprendžiant, kad reikia 
Pagerint gaires;

Ir taipgi sušunkant
Šiuos žodžius džiugiai:
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Aido Choras, kuris dainomis ir veiksmais atvaizduos čigonusvanėles. H. Salen dovanai 
davė $9 pelno. Taipgi au
kojo M. Luobikienė, M. 
Martin ir A. Eitutienė.

Geriausias šokėjas buvo • 
J. Kro^in ir Andušiūnienė. 
Jie buvo apdovanoti.

Išrinkta komisija atlan
kyti d. M. Nikas. Jau pir
miau buvo rašyta, kad jai 
skilo kojos kaulas. Koia 
yra įdėta į gipsą. 1______
greitai pasveikti.

Nutarta klubo susirinki
mus perkelti iš trečios sa
vaitės trečiadienio i antros 
savaitės trečiadienį. Reiš- 
IdS, s u s i r i n kiniai įvyks 
kiekvieną mėnesį viena sa-

Klubietės pasigedo labai 
gero rėmėjo Pranučio Sut- 
kaičio. Visos linki jam

Budapeštas. — B u v ę s 
Vengrijos vidaus ministras 
prie Nagy, 1956 metais, Ist
van, as Bibo nuteistas visam 
amžiui į kalėjimą. Jis leido 

; žudyti liaudies 
valdininkus ir veikėjus.

L i n k i m*e f aš\s ta ms

Washingtonas. — Gruo
džio mėnesyje biznis paki
lo 3 procentais, bet tavori- 
niu traukiniu kursavimas A- €
nupuolė 6 procentais.

5 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., sausio (Jan.) 6, 1959

Ir būsim draugai!”

•Jiems garsiai sušukus 
A$ greit pabudau, 
Ir kad čia tik sapnas—
Tuojau supratau.

Sau vienas mąstau, 
Kad šitą dalyką 
Reik spręsti geriau.

M;at, jei šie du vyrai 
Draugais pataptų, 
Tada taika, laisvė 
Tuojau įvyktų;

Tada visas svietas 
Juos noriai gerbtų, 
Ir jie pasauliniais 

“Didvyriais taptų.

Jonas Juška

S

Ei

i LIETUVIŲ SVETAINĖJE
29 ENDICOTT STREET, WORCESTER, MASS,

žvarbiausias roles vaidins: 1
JONAS DIRVELIS Roto rolėje, ONA DIRVELIENĖ Eros rolėje, 

JONAS SABALIAUSKAS Grafo rolėje

A

Būtinai pamatykite ir išgirskite šią gražią operetę.
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Kviečia AIDO CHORAS
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Waterbury, Conn.
Mūsų geras draugas J. 

Strižauskas susirgo ir ran
dasi Waterbury Hospitaly. 
Aplankykite arba parašyki
te jam vardu Jos. Strauss, 
nes jis tuo vardu šitoj apy
linkėj žinomas ir taip pasi-

DIDYSIS NEW YORKAS
Laikas visiems žinoti!

Laisvės metinis banketas namas, žinomas kaip Liber- 
įvyks vasario (February) ;ty Auditorium, yra parduo- 
7-tą d., šeštadienį. Bus. Li- 

iberty Auditorijoje, 
Atlantic Avė 

susirgo Kūčių Hill, N. Y.
Tą pačią

Ar suorganizuos N. Y. Pakilo teisejy algos 
policiją į uniją?

Tymsterių unija ne juo
kais pasiryžo suoių 
Niujorko miesto policiją į 
uniją. Policijos, komisijonie
rius Kennedy sako, jis ne
prikiš unijos policijoje, ka
dangi tuomet policija turėtų i 
“dvi valdžias” — miesto ir 
unijos.

Buržuazinė spauda skel
bia, būk policmenai nenorį 
priklausyti darbo unijai,! 
nes. jie turį geresnes sąly
gas be unijos. Tai]), kai ku
rie policmenai unijos neno
ri, bet yra ir norinčiųjų. Tai 
labai gerai žino James Hof
fa, tymsterių unijos prezi
dentas, kuris deda pastan
gų, kad policija būtų unijis- 
tinė.

Kai kurie policmenai 
skundžiasi tuo, kad komisi
jonierius yra lyg koks ka
raliukas, jis viską spren
džia, o dažnai neteisingai 
nusprendžia apie policmenų 
pakėlimą į aukštesnes vie
tas, ir tt.

Pradedantis, tarnauti po- 
licmenas gauna $4,285 meti
nės algos. Po trejų metų' 
tarnybos jo alga pasiekia i 
apie pusšešto tūkstančio i 
per metus. Bet reikia atsi
minti, kad policmenų dar- 

; nema- '■ 
ža jų gengsteriai sužeidžia

IAMERIKIEČIAI SURŪKĖ* 
Už $6,450,000,000

Washingtonas. — Agri-
Niujorko mieste 81 teisė

jui tapo pakeltos algos po 
| $2,500 per metus.Dr. A. Petriką 

uždarė savo ofisą
Ilgametis Brooklyno lietu

vių dantų gydytojas Dr. A. 
Petriką su 1959 metų pra
džia liovėsi gydęs žmones— 
uždarė savo ofisą, pasitrau
kė iš savo profesijos prak
tikavimo. Tai jis padarė dėl 
sveikatos susilpnėjimo.

Kaip žinia, dantų gydyto
jo profesija — sunki profe
sija; darbas reikalingas 
nervų įtempimo; užeina vi
sokiu žmonių, ’su kuriais C- C 7

tenka turėti reikalo, kas sa
vo ruožtu ardo nemis.

O Dr. A. Petriką dantų 
gydymo profesiją praktika
vo per daugiau kaip 37 me
tus. Jis buvo plačiai žino
mas kaip geras dantų gy
dytojas." Tačiau, kai jis nu
vyko pas gydytoją patikrin
ti savo sveikatą, šis jam 
patarė: Pasitraukit iš dar
bo, uždarykite ofisą, saugo
kite savo sveikatą.

Ir jis gydytojo patarimo 
paklausė.

Prieš pačias Kalėdas tą Savo įrankius ir baldus 
Md., ir vakarą, du ginkluoti plėši-1 išpardavė ir dabar ryžtasi 

kai įėjo į Kay Food Mar- gyventi be darbo kasdieni- 
ketą, į Astorijoje, na, ir api- nio. 
plėšė, pasiimdami f ‘ 
Banditai pritaikė tam ir įgauti.
laiką: prieš pat krautuvės! Dr. A. Petriką yra ilga- ir net užmuša, 
uždarymą jie įsiveržė, kai m 
jau nebuvo pirkėjų.

Naujieji savininkai 
110-06 sekmadieniais patys užima 

, Richmond didžiąją sale, todėl Laisvei 
prisiėjo pakeisti suvažiavi- 

dieną. įvyks mo dieną iš sekmadienio į
. Draugas 
vakara ir kankinosi su krū
tinės skausmais ligi Kalėdų Laisvės bendrovės daliniu-į šeštadienį. 
)yto, kada daktaras pribu- kų metinis
vo ir davęs vaistų apmalšy- kuris prasidės 1-mą valau- lyvaijti Laisvės 
ti skausmus, nusiuntė jį į|dą popiet. Gi banketo pra-! suvažiavime ir bankete šeš- 
ligoninę. Manoma, kad tai jdžift 6-tą vai. vakare. j tadieįnį, vasario 7-tą dieną, 
tulžies liaukos liga.

Nuėmė Strižauskui X- 
rays ir patarė jam operaci
ją padaryti, nes, sako, gali 
tie skausmai ir vėl asikar- 
toti, ir tuomet nenumatytu į 
laiku reikėtų tą pačią ope
raciją padaryti. Dabar jis 
gana gerame fiziniame sto-1 
vyje, nors suliesėjęs, bet,! 
sako daktaras, tai bus pato
giausia dabar jam operaci-;

suvažiavimas, Vi^i būkime pasirengę da- 
bendrovės

tadiepį, vasario 7-tą dieną. 
Paprastai Laisvės bend-i Banketui įžanga $3.50.

| rovės suvažiavimai ir tajaj Lapai prašome iš anksto 
•proga banketai būdavo lai- įsigyti banketui įžangos bi- 
komi sekmadieniais, šiemet lietą.! Svarbu iš anksto žino- 

banketas ti, kiek asmenų dalyvaus 
! bankete.

suvažiavimas ir 
bus šeštadieni, v

Jau buvo pranešta, kad: Administracija

, uu _______ _____ Dabar kultūros departmentas pa-
rganizuoti tie teisėjai gaus po $34,500 skdbe J '

metams. Kaip matome, tei- amenkieciai surukę papiro- 
streikuoti, >>' cigarų už $6,450,000,- ’ a /t n i • r— n •sėjams nereikia 

kad gautų algų pakėlimą.

PAVOGĖ 2 VALANDI 
AMŽIAUS KŪDIKĮ
Praėjusio 

naktį iš St. 
nes, Brooklyne, piktadarys j 
ai* piktadarė pavogė dvejų | 
valandų amžiaus kūdikį — 
mergaitę. Kas tą baisų dar
bą atliko, dar nežinoma; 
spėjama, kad “blondiną mo
teriškė.” Per radiją ir spau
dą vogė j a yra prašoma, kad 
nežudytų kūdikio, kad grą
žintų jį.

?, kad 1958 metUiS

000, tai yra 5 proc. daugiau 
;negu 1957 m.

Tabako kompanijos per 
vienerius metus garsmi- 

penktadienio v^’s $125,000,-

Linkime 
kui pergyventi 1 
laimingai ir sveikam su-

Rengiasi ilgai kelionei
Su “Katriutės Gintarais” 

ir kitais filmais Jurgio Kli
mo maršrutas prasidės su 
li’adžia vasario (Feb.) mė-

d-gui Strižaus- nėšio, 1959 metais. Jis lan- 
visas bėdasIkysis sekamose vietose:

-C----  - Philadelphia, Chester ir
grįžti prie mūsų organiza- gal dar kur kitur Pennsyl- 
cijų, kur jis tokią svarbią vanijoj. 
rolę visuomet vaidino. Taip
gi reiškiame simpatiją Stri- Floridoj—Miami ir 
žauskienei, kuriai tenka vi-1 tersburg. 
sus rūpesčius panešti. i Vėliau lankysis

r Ibui’gh- Pa- ir gal dar kur'
I kitur. ,

Paskui bus Cleveland, O. 
j Po to lankysis Michigan, 
i Indiana, Illinois, Wisconsin 
iii* kitose vietose. ' • • • • • “dipukai.” Daugelis jų, kaip j Norintieji susisiekti su 

girdėt, labai trokšta i-yšių su 1 manim filmų parodymo rei- 
savo tėvyne. Daugelis jų net! kalu galės man parašyti į 
norėtų Lietuvon sugrįžti. Bet, | vėliau spaudoje^ nurodytas 
ot, vis dar neturi drąsos pada- ■ vietas, kur aš apsistosiu, 
ryti pirmuosius žingsnius. , * Q iki vasario mėn. pra- 

Dar smarkiau ir aukščiau, Idžios galite rašyti šiuo ant- 
man atrodo, šiemet kils klanu-i rašų: 
simas apie kultūrinį bendra-! 
darbiavimą tarp Lietuvos ir: 
lietuvių užsieniuose. Gerai bū- • 
tų, kad šiemet tokio bendra
darbiavimo pirmosios kregž
dės pasirodytų.

(Tąsa iš pirmo pusi.)
>•

Po to Baltimore,

Po miestą pasidairius
Važiuotos komisijonierius. 

T. T. Wiley sako, kad “jay
walk;’ kontroliavimas duo
da gerų rezultatų. Nuo šios 
kampanijos pradžios nelai
mių skaičius sumažėjo 20 
procentų.

Pitts-

Geo. Klimas
133-12 — 101 Avė.
Richmond Hill 19, N. Y.

Susižeidė
Gal tuščia ir kvaila, bet vis 

tiek man norisi prabilti ir į 
redakcijas laikraščių, iš kurių 
be paliovos tesiveržia sutrų 
upės prieš Tarybų Lietuvą. 
Pagalvokite, susirūpinkite. Su- 
žmonėkite! Kam jūs net ir 
paprasčiausias žinias iš Lietu- gipsuota, 
vos taip “sutvarkote,” jog at
rodo, kad Lietuvos žmonės yra 
paskutiniai tinginiai ir besme
geniai ? šiemet pra dėkite 
nors jau faktus paduoti objek- 
tyviškai — taip, kaip yra. 
Juk ten technikoje ir kultūro
je padaryta milžiniško pro
greso. Tegu ir jūsų skaityto-1 
jai norš trputį ir šviesos pa
mato.

SVEIKINO ŠVENTĖMIS

“TURĖKITE SAIKĄ 
DAINAI IR GĖRIMUI”
Maskva. — Jaunųjų ko

munistu dienraštis “Komso- 
molskaja Pravda” veda 
kampaniją prieš girtuoklia
vimą. Tarpe kitko rašo:

“Tarybiniai žmonės pri
valo būti užtektinai apsi
švietę, kad suprasti, kiek 
galima išgerti vyno, ir kada

Laisvės štabui linkiu lai-'ir kur dainuoti.” Dienraštis 
mingų Naujųjų Metų.

Ks. B. Karosiene
Greta šių maloniu žo

džių, d. Karosiene dar pri
dėjo daiktiškų saldumynų, 
kuriais visi pasivaišinome, 
šventėmis.

rašo, kad TSRS žmones nė
ra blaivininkai. bet gėrime

Roma. — Italijos premje
ras Fanfani vyks i Kairo 
matytis su Nasseriu.

Jis, beje, jau padavė 
$3,0001 aplikaciją senatvės pensijai ųas yKa pavojingas;

! PRANEŠIMAIĮVAIRIOS žinios
VISI SKUBIAI GAUSITE 

“INCOME TAX” 
BLANKAS

Albany. — New York^ 
valstija skubiai siutinėjai 

Itaksų reikalais blankas. Tas|nf, 
Ipat yra ir su federalės vai-!s. 
I džios “Income Tax” blanko- ~ 
mis dėl raportų už 1958 me-! 

or- tų įplaukas. Daugelis 
igavo tokias blankas, 
dar 1958 m. tik baigėsi.

LLD 37 kuopos susirinkimas 
jvyks sausio 11 d.. 1 vai. dieną, 384 

i Park St. < Nariai būkite, nes turėsi
me svarbių klausimų, taipgi gausi
te knygą J. Kaškaiėio "Iš atsimini- 

. mų."
LDS 125 kp. susirinkimas įvyks 

j toj pačioj vietoj, tad būkite la'ku, 
Įneš reikės atlikti du susirinkimus.

(2-3)

lis Niujorko miesto gy- 
'ventojas — gyvena čia jau 
daugiau kaip 48 metus.

The New York Racing! Kai jis buvo užklaustas, 
Ass’n viršininkai sako, kad i kodėl niekur neišvažiuoja, 
arklių lenktynių vieta Bei-!atsakė, kad tikrai dar ne- 
mont Parkas jau yra 32 me-1 žinąs, bet manąs keletui sa- 
tų. Gražaus pelno jie ten i vaičių išvykti,; gal į Arkan

sas valstiją, gal kur kitur, 
i Kai]) toliau dalykai klosis, 

Areštavo Miss L. Shulma*-1 dar ir pats tikrai nežinąs, |“ 
naitę ir kaltina, kad ji “pa-1 
sidarė $80,000 Rapid In-! 
suraflee Co., Valley Stream, 
vardų. Sako, kad dirbdama 
tai komnaniiai, ji pasidary
davo į falšyvus apdraudos 
dokumentus ir sau kolekta- 
vo pinigus.

Jei policmenai priklau
sytų darbo unijai, aišku, jie 
būtų žmoniškesni laike dar
bininkų streikų, jie supras
tų. ką reiškia būti organi
zuotam į savo profesijos < 
ganizaciją.

pasidaro.

Pet-
eidama namo iš

Kalėdas pa. Klaidu atitaisymas
i a i v/ n p n n Iz O *

Gera laisvietė Ona 
raitienė 
darbo prieš 
griuvo ir nusįlaužė ranką 
žemiau alkūnės. Savaitę lai--v r ( .

‘jko išbuvo ligoninei, o dabar šio 2 d
__ . L,, ugydosi namie. Ranka su-

Sėkmingo jai pasveikimo!
Ji gyvena 2477 Coney 

Island Ave., Brooklyne. 
lefonas ES. 6-6244.

Te-

Mirė Vincas Degutis
Praėjusios savaitės pra

džioj kepenų vėžiu mirė dar 
jaunas vyras Vincas Degu
tis. Palaidotas penktadie
nį. Sirgo 6 mėnesius..

Gaila, kad niekas iš jo 
artimų draugų nieko laik
raščiui nepranešė. Gerai bū-

Na, o mes, pažangiečiai, o 
ypač laisviečiaj turime daug 
ką šiemet apdūmoti. štai, 
neužilgo teks “Laisvei” kraus
tytis į naujas patalpas, štai ,
tik už vieno mėnesio įvyks tų, kad nors dabar kas nors 
“Laisvės” dalininkų suvažia- apie jį parašytų. V. 
vimas. štai dar vieną mėnesį 
turime baigimui “Laisvės” va
jaus.

O ar mažiau mums rūpi ar
ba turi rūpėti Lietuvių Litera
tūros D r a u g ijos reikalai ? ! 
Tuojau, pat pradžioje metų 
užsimokėkime duokles, žiūrė
kime, kad kuopų reikalai pra
dėtų tvarkytis išmintingai ir 
gyvai.

O vis labiausia, draugai, rū
pinkimės savo sveikatos išlai
kymu. Juk tai, kaip nekalbė
sime, visų svarbiausias daly
kas. Kurie per daug rūkote, 
šiemet mažiau rūkykite. Ku
rie per daug geriate, mažiau 
begerkite. Kurie jau per daug 
buvote pripratę tik namie sė
dėti ir dejuoti visų galų suiri
mu, išeikite ant šviežio oro, 
ateikite į parengimus ir susi
rinkimus, sušildykite savo 
dvasią naujais įkvėpimais, su
sigrąžinkite nors dalelę senojo 
kovingumo. Tai visa išeis ant i 
sveikatos, paregėsite! i

sau-Penktadienio laidoj
L, švenčių sveikni- 

muose įvyko klaida. Turėjo 
būti M. K. Jagmin, Palm 
Springs, Fla.

Sučiupta plėšikė—-
parodys ateitjs. Koresp. ! llttl® old lady

New Yorkas.—New York 
'Central Railroad Co. virši
ninkai sako, kad bėgyje 1.1

RICHMOND tlILL, N. Y.

jS 13 kp. susirinkimas jvyks 
JCVL‘į sausio 7 d., 7:30 v. v. Susirinkimo 

nors i diena pakeista iš ketvirtadienio j tre- 
I ėiadienj, dėl nariu patogumo. Pra- 
! šome dalyvauti šiame susirinkimo, 

110-06 Atlantic Avė. Prot. Sekr.
(118-120)

n « r n • • v Laisvėje buvo rašyta, kaip 
; Rockefellęns iau užėmė 1958 L , > ’ - I t \ (\ -v-vn

gubernatoriaus vietą
Nelsonas Rockefelle r i s 

jau užėmė Niujorko valsti
jos gubernatoriaus ' 
Prisiegą jis priėmė sausio 1 
d. ir jau apsigyveno guber
natoriaus palociuje, Alba-

! m. gruodžio 3 d. “apie 
60 metų amžia9us senutė” 
apiplėšė vieną banką, pasi-

AIDO CHORAS
Visiems choristams ir 

rintiems dainuoti - vaidinti: 
Šį ketvirtadienį, sausio 8 d., 
8-ą vai. vakare, turime su
sirinkti į dainų pamokas. 
Taipgi čia išgirsite gražius 
pranešimus iš gražiai pavy
kusio koncerto ir labai pa
sėkiu ingo Naujųjų 
laukimo banketo.

no

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

tlirejO , sidėjusių aplinkybių kuopos susirin- 
$1,133,000 nuostoliu. i )dmai ,tai>.° ,iš j>"lra<iienio J ’ ’ " : trečiadienj. Metinis kuopos sįisi-

i rinkimas jvyks sausio 7 d., 7:30 v. 
P'ailtas v., Liberty Auditorium. 110-06 Ati 

-- Dantie Ave., Richmond Hill.
i Nariai kviečiami dalyvauti, nes kuo-
■ pos valdyba patieks metinj raportų 
i iš savo veiklos.
' žiūrėti j savo 
Metu pradžioje

Maskva.
grobdama daugiau kaip $3,- pranešimas, kad Kiniją pil-
QQ0 |nai remia Berlyno grąžini-

Užėjusi i National City m vokiečiams, 
vietą. Banko skyrių, Manhattane,

Po priesaikos, naujasis 
gubernatorius pasakė ilgo
ką kalbą, pažadėdamas būvti 
geru gubernatorium, paža
dėdamas taupyti lėšas ir vi
są valstijos biznį vesti ge- 

'rai.
Bet tokius pažadus padaro 

visi politikieriai, užimdami 
vietas.

Na. o buvęs gubernato
rius Harrimanas pareiškė, 
kad, nors, jis iš gubernato
riaus vietos pasitraukia, ta-

Metų čiau iš politikos nesitrauks. 
Taipgi Aš dar vis esu Niujorko 

choro mokytoja Stenslerpa- valstijos Demokratų parti- 
teiks naują programą pava- jos vadovas, sakė jis, tai ir 
sariniam parengimui. I būsiu iki 1960 metų prezi- 

Choro pirmininkas dentinių rinkimų.

Šokiai kasdien

JŪS TURITĘ PASIMATYMĄ ŠĮ VAKARA 
BLUEBIRD ŠOKIŲ SALĖJ...

.. . kur jūs galite šokti su bet kuria iš gražiausių merginų 
miestei . . . pasižiūrėti kiek TV . . . pažaisti kiek ant 
shuffelboard ... pasitenkinti maloniais pasikalbėjimais... 
arba tik pasjsėdėti ir pailsėti. Gražiausią būdą jūs rasite 
išėjimui iš nuobodaus vakaro, žmonės visokio amžiaus... 
S0 ir 18 . . • linksminasi Bluebird’s draugiškoj atmosferoj 
per 21 metus. Kodėl neužeiti šį vakarą pamatyti

BLUEBIRD BALLROOM
8 P. M. - 2 A. M. 888 Broad St., Newark. Uždara pirmadieniais.

.............(ill „ „ 1,1, Į ........ U III Į IIJ <| |||,į^ į, u

“senutė” padavė patarnau- . 
tojui krepšelį ir raštelį, ku
riame buvo pasakyta:

—Įdėk man čia penkis 
tūkstančius dolerių, o jei 
ne, tai aš, va, apliesiu tave 
chemikalais, kurie yra šia
me buteliuke.

Patarnautojas išsigando, 
išklausė “senelės” grąsini- 

imo ir įdėjo krepšeliu $3,420. 
O ji—Pro duris ir dingo 
žmonių minioje.

Praėjusį penktadienį toji 
pati “senelė” užėjo į kitą 
banką taip pat Manhattane 

j—Industrial Bank of Com- 
Imerce. t Čia taipgi parodė 
I krepšelį, stiklinę su vande
niu ir rašteli, įsakant duo- 
ti jai pinigų, o jei ne!..

Patarnautojas įdėjo jos 
krepšeliu $1,190 ir “senelė” 
ėjo savais keliais, bet ten 
pat buvo sučiupta. Šian
dien ji sėdi kalėjime po $30,- 
000 bėla.

Policijai pasakė, kad ji J 
neturinti namų, kad jos 
vardas ir pavardė yra Vera 
Wilson, kad ji biedna, kilusi 
iš Johnston, Pa. Taipgi sa
kė, kad ji anuos pinigus, ką 
buvo “pasiėmusi,” pametė, 

!o kai radėjas juos, jai grąži
no, ii jų nepriėmė, nes bi- 
i o josi, kad nebūtu sugauta. 
Jos amžius esąs "57 metai.

mano, kad ši
lady” daug ką“little olcį 

meluoja.
Pasirodo, 

buvo ne chemikalai, o tyras 
vandenėlis.

kad stiklinėje

Washingtonas. — Sušiku- 1,,s užsimokėti, 
lė armijos lėktuvas “C-54” p a i pT 
ir žuvo 15 lakūnų. ! r A I D □

Nepamirškite pa- 
mokesčiy knygutes, 
ir vėl reikia duok-

Valdyba. (1-2)

---------------Ieškau savo sesers Bronės Vikš- 
PASENO DVI RAKETOS nailienės (ar Mikšaitienė), anksčiau 

gyveno New Haven, Conn. Žinan- 
! tieji apie ją malonėkite pranešti 
j man. Ačiū. Stasė Gasparaitienė, 
! Dona Lina Warnes. Rua Merechal 
Į Mallete, No. 21, Vila Zelina, Sao 
l'Pnnln Ri'nvip (1-2)

—“RASCAL”IR 
“GOOSE”

Washington as. '—Karinio 
orlaivyno komandieriai pa- i Paulo, Brazu, 
skelbė, kad jau nebedarys | 
bandymų su rak etomis 
“Goose”. Šios raketos pase
no dar negimę. Per ] 
mėnesius jas bandė, padarė 
apie $75,000,000 nuostolių, 
dabar nuo jų atsisako.

Lapkričio pabaigoje buvo 
atsisakyta ir nuo raketų 
“Rascal”.
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Mis f MATTHEW A.Į:

❖

BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*7X7^ *03^°

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafavette St.
«

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. Y. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 

MĖSOS IR WURSTWAREN

Si®:.:.

KO

Yni Brynnen, kaip piratas Jean Lafitte, su įgula iš-
Briuselis. — Piktadarys vyksta ant jūrų; jo kolegos Claire Bloom, Charles Bioyere 

įmetė pro langą bombą į ir kiti stebi. Filmas “The Buccaneer” rodomas Capital* 
Bulgarijos ambasados na-, teatre, ant Broadway, New; Yorke. *
mą. Ambasados nariai gaiš- " ------- ------ ------ ■ - :......   ■
rą užgesino. Nėra sužeistų. 6 p.—Laisvę (Liberty)—Antrad., sausio (Jan.) 6, 1959

” rodomas Capital
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