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AFL-CIO nupeikė . Anglai n e s i s k aitys | Sovietų laikraščiai ' 1 1 • 1 •! • 1
Senato tyrinėjam©

Atlantic City. — AFL- 
CIO suvažiavime vadovybė 

.pagamino rezoliuciją, ku-

i prekyboje su Amerika
i Londonas. — Nepaisant, 

sirodė fabrikantų griekai, kiek Dulles ir jo šalininkai 
bet komitetas taip ir praė- yra priešingi prekybai su 
jo.AFL-CIO ’ ' ’ '

apie “Vanguardą”
Maskva. — Komunistų 

partijos organas “Pravda” 
pateikė išsemiamų argu-

Amerika ir plieno 
gamyba Europoje

Washingtonas. — Plienas Imato apsiginklavimui, 
ir geležies, tai vieni iš svar-1 

reikmenų karui, i
Taip, nepasisekimas paleis-į rioje nupeikia Jungt. Vals- 

ti į erdvę “Vanguard” satelitą ! tijų Senato tyrinėjimų ko- 
vra nemaloni piliulė, kurią i mjtetą. Rezoliucijoje sako, 
tenka praryti mūsų ra” 
Dėl nepasisekimo daug ameri- j 
kiečiu liūdi, kiti pyksta 
siog eina desperacijom 
Ihti juokus daro.

’ .Man rodosi, nereikėtu

. 1 vadovybė su- Tarybų Sąjunga ir Liau- mentų del nepavykime A-ibiausių ......—v ......... ,
pranta, kad kaip yra pra-1 dies Demokratinėmis Res- merikos “Vangardo”. Dien-|sako E. Germain, aprašyda- t

National Ass’n of Manu- . 
facturers sutiktų finansuo
ti plieno industriją Europo- 

jeigu Jungt. Valstijų 
vyriausybė suteiks' garanti
jų, kad įdėtas kapitalas bus 
apsaugotas. Iki 1960 metų 
fabrikantai galėtų Europo
je padidinti plieno gamyba 
ant 30 milijonų tonų, tai

sikaltę tie unijų vadai, ku-. publikomis, Anglija varys] rastis kaltina “šaltojo ka-|mas American Iron and Je’ 
rie įsivėlę į raketą, kyšių biznį. Anglija didina savo iro” kurstytojus. Jis rašo, j Steel Instituto ir Fabrikan- 
ėmimą, taip lygiai yra pra- ; atstovybę Liaudiškoje Kini-1 kad Amerikos reakciniai į tų sąjungos vadų pasitari-
sikaltę ir fabrikantai, ku-i joje ir ji siekia plačiai ves- ] elementai, politikai ir šal-imą.

, ku-i
nieko nenusimano 

mokslo reikalais spyrė 
mokslininkus greičiau leis
ti satelitą. To sėkmėj “Van- 
gardo” bandymai ir nepasi
sekė, nes mokslininkai ne
buvo tinkamai pasirengę.

------ --  ~ c ’ — - — — — - - - v J f

* kad nors komitetas sudary- 
...j “tiesos ieškojimui”, bet ; _______ ?
jo darbai yra nukreipti tik ule papirkinėja unijų vadus, i t/biznį su Kinija ir kito-! tojo karo kurstytojai, 

mis liaudiškomis respublik-1 rie 
komis. Anglija yra indus
trinė šalis, gamina daug 
mašinų, kurias pelningai 
gali tose šalyse parduoti ir 
mainais gauti, sau reikalin
gi! reikmenų.

tie- !
J J~ . —

i prieš darbininkų unijas, o ■ Todėl Senato komitetas, ku- 
! visai “nemeta šviesos ant ris statosi tikslu prašalin

ti neteisybę, raketizmą, pa- 
,r- ; Į metus laiko komitetas,; pirkimus iš darbininkų su 

, tyrinėdamas senatoriaus į darbdaviais santykių, tai 
id I McClellano vadovybėje, bu-į jis turėtų į abi puses vie- 

ivo vienpusiškas. Chicagoje inodai atsinešti ir prasikal- 
laike tyrinėjimo Nathan i tepus vienodai imti už 
Shefferman Co. aiškiai pa-i sprando.

d n
ryti nei vieno nei kito. Dabar 1 fabrikantų . 
nepasisekė,

Padorus profesorius nieką 
m sijuoks iš studento, kuriam i 
m pavyko išspręsti sunkią ma
tematišką problemą, uždavi
nį. Jis žino, jei tik studentas

ir atliks tai, kas turi būt at
likta, ką žmogiškomis jėgo ■ 
mis galima atlikti.

Juoktis iš žmogaus al
lies pastangų d a r y t i
nors naujo ir, jei jam bandy
mas nepavyksta, taipgi nega-Į tijoje kyla 
Įima. Negalima juokti

sa-

Kyla skandalas dėl 
armijų Vokietijoje

Lysenko pasisakė už AFL-CIO išbraukė 
partijos poziciją Bakers uniją

Bonna. —Vakarų Vokie- 
skandalas dėl 

ir iš i svetimų armijų užlaikymo, 
šalies bei jos mokslininkų tik i Jungtinės Valstijos 
dėl to, kad jiems nepavyko tą ; 
ar kitą didžiuli darbą atlikti, i 
J4i tik b irs dedama pastangų, 
tai ir bus atlikta. Tik nereikia 
sielotis ir pulti desperacijom

1 turi 
daugiausia, būtent 250,000: 
vyrų armiją. Jos užlaiky- - 
mui Amerika reikalauja iš ( 
Vak. Vokietijos $77,000,000 
i metus laiko.

išlaidas padengtų pati Vo
kietija. Taip buvo nustaty
ta tuojau po karo pabagos.

Tuo kartu NATO reika- 
į Jauja, kad V. Vokietija di
dintų savo armijos dalinių 
skaičių. Ta finansinė našta 
užgulė ant Bonnos valdžios, 
kad

Didieji fabrikantai sako, 
kad Jungtinėse Valstijose 
plieno, geležies ir kitų me-i yra, į metus pakelti iki 123 
talų gamyba gerai pastaty-' milijonų tonų. Bet tam rei- 
ta, bet Europoje — pas tai-!kalinga įdėti ne mažiau še- 
kininkus dalykai blogi. O šių bilijonų dolerių. Pirmo- 
kol ten nebus ant aukšto j je vietoje imama Vakarinė 
laipsnio plieno gamyba, tol Į Vokietija, paskui Anglija 
ir NATO neturės tvirto pa-|ir Francūzija.

"Vanguard" atsiėjo 
virš $100,000,©OO

Vamp Canaveral, Fla. —idoti paleidimui karinę ar- 
“Vangardo” paruošimui pa-jmijos raketą vadinama “At
leisti į erdves Amerikos pi-'las”. Tai didelė raketa. Te- 

jliečiai jau išleido virš $100,-j oriniai ji turėtų skristi 
-i 600,000. Tas projektas ne- be sustojimo 5,500 mylių at- 

pasisekė, nes gruodžio 6 d. stos. Bet laike pirmųjų 
raketa pakilo dviejų bandymų ją toli šau- 

|nuo žemės tik keturias pė-lti ji hukrito artimoje atsto- 
Įdas ir nutūpė atgal, sekė' je ir susprogo. Todėl nėra 

daug vilties atsiekimui su 
“Atlas”. Dabartinė “Van-

Maskva. — Tarybinis žy-, Atlantic City. — AFL- 
mus biologijos moksliniu- CIO konvencija išbraukė 

: kas Trofimas Lysenko už- Bakery & Confectionary 
gyrė partijos poziciją. Sta- uniją iš bendros organiza- 
lino laikais Lysenko buvo’cijos. Bakery unija turi 

j kaip ir neginčijamas tais >140,000 narių. Ją išbraukė! 
j mokslo klausimais autorite- juž nepildymą AFL-CIO va-1 
i tas. Vėliau partija su|dovybės reikalavimų, 1

priešakyje at-j tarpe dėl neatstatymo iš | f”
tūlas pažvalgas. prezidento vietos James G. | Van£arci0

ilgą Gross. Tai antra didelė uni- 
ku- ja šiame suvažiavime 

sutinka, kad parti- mesta. Pirmiau
jos pozicija yra pilnai tei- tymsterių uniją su 1,500,000 
singa. ’narių.

Chruščiovu 
metė jo 
Dabar jis parašė 
straipsnį “Įzvestijose”, 
r i am eji rengiasi kelti pro- 

Anglija užlaiko daug ma-' testą NATO konferencijo- 
Žmonės linkę link 

Vokietijos j Chruščiovo siūlymų — iš- 
i visas armijas iš 

nori, kad jos visas armijos Vokietijos.

spauda smar- i
ji juokiasi ne žiau armijos, bet ji reika-ije.
amerikiniams ]auįa Vak.
nepavyko .$140,000,000 į metus, nes ji ■ traukti 

paleisti į erdvę. ;

Bet pasaulio 
L iai juokiasi, h 
dėl to, kad 
mokslininkams 
“Vanguardą
Ji juokiasi iš amerikinių pro
pagandistų, kurie tiek daug 
rašė ir skelbė pranašaudami, 
jog “Vanguardas” bus paleis
tas į erdvę!

— Paleisime “Van g u a r- 
dą” (mažytį kamuoliuką), 
leisime kitą, trečią dirbtinį 
žemės palydovą, na, ir mes 
pasivysime Tarybų '.Sąjungą, 
jos mokslininkus, ir pralenk
sime juos!..

Tokis tonas buvo duotas tai 
propagandai — tiesiog įky
riai propagandai. Iš to pasau
ks labiausiai juokiasi, nes Iš 
tb ir galima pasijuokti.

Gal būt skaniausiai juokė
si anglai, kurie, kaip taisyklė, 
mažai kada juokiasi, ypatin
gai jie vengia Ameriką pa
juokti.

Am eri kiečių nepasise k imą 
Anglijos laikraščiai pabrėžė 
didžiausiomis, per visą pusla
pį (antraštėmis, štai keleto 
anglų dienraščių pasisaky
mai :

“Daily Express” rašo:
“U. S. Calls it Kaputnik”

? “Daily Herald”:
V‘Oh, What a Flopnik!”
/ “Daily Mail”:

“Phut goes U. S. Satelite.”
“Daily Mirror”:
“Oh Dear! U. S. Sputnik 

Blows up on the Ground!!!”

Keista “slaptybė”
Cape Canaveral, Fla. — 

Karo laivyno vadovybė -pa
skelbė, kad ji žinojo prie
žastį, kodėl “Vangardas” 
nepakilo. Bet visuomenei 
nebus paskelbta, “dėl sau
gumo reikalų”. Laike ban
dymų paleisti “Vangardą” 
filmavo daugybė aparatų. 
Po sprogimo vieša ir slapta 
policija atėmė filmas, viso 
apie 22,000 pėdų. Jų turi
nys didžiumoje nebus pa- 
liuosuotas.

Quincy, Mass. — 
mas karinis laivas 
Beach”, kuris bus varomas 
atomine jėga. Jis bus gink- 
kluotas raketomis.

Stato- 
“Long

Laivas “Arizona” bus 
istorijos paminklas
Pearl Harbor. — Gruo-

Kipro salos reikalai 
skaldo NATO narius

išbraukė i eksplozija ir gaisras. To 
pasekmėje daug įrengimų 
sugadinta. Ruošiantis da- į gardo” raketa buvo sudur- 
bar prie naujo bandymo į 
bus vėl naujos išlaidos. i 

Dabar kalbama panau-;

tinė iš triiu dalių ir jos il
gis siekė 72 pėdas.

džio 7 dieną, tai yra sukak- skaU(jžiai
tyje 12 metų nuo pasalingo

Jungtinės Tautos. — J. 
Tautose prasidėjo debatai 
Kipro salos reikalais. Jie 
_______ i veikia i NATO 
narius; Graikija, kuriai

japonų užpuolimo ant Ame- Kipras seniau priklausė ir 
likos, karimo laivyno, kilo žino(įiama> pad salos gyven-

Lenkijos K. partija
Varšuva. — Jau ilgokas 

laikas, kaip eina taip vadi-

Santūriausiai, rodosi, ame
rikiečių nepasisekimą aprašė 
Tarybų Sąjungos spauda. 
Nors, tiesa, ir joje tilpo kari
katūrų, pašiepiančių tuos, ku
rie daug blofino!

pajuokė tarybinę literatūrą ir 
meną. J Tarybų Sąjungos ko
lektyvizaciją jie tiesiog piktai 
spiaudė.

šiandien tenka jiems prary
ti, ką išspjovė. Tarybų Sąjun
ga jau paleido į erdvę du 
dirbtinius žemės palydovus — 
milžinus, palyginti su nykštu
ku “Vangu ardu”!

Kiekvienam galvojančiam 
žmogui aišku, kad tokius ste
buklus tarybinis mokslas ga
lėjo padaryti dėl to, kad jam 
buvo sudarytos sąlygos,
šalis supramoninta, kad žemė 
sukolektyvinta, kad mokslas, 
menas, literatūra pastatyti 
aukštame lygyje.

Ir lietuviškieji buržuazijos 
papūgos gal būt dabar prikąs 
savo liežuvius.

rikos 1 
mintis iškelti šarvuoti “A- 
rizona” ir padaryti jį prie
plaukoje tos nelaimės pa
minklu. 1945 m. gruodžio 
7 dieną japonai pasalingai 
užpuolė Amerikos laivyną. 
Jie užmušė virš 3,000 ame
rikiečių, kelis kartus tiek 
sužeidė, nuskandino arba 
sugadino 18 karinių laivų. 
“Arizona” nuskendo ir iki 
šiol yra prieš Ford salą už- 

| lajos dugne. Nuo šio laivo 
išsigelbėjo tik 289 jūrei
viai, o 1,102 nuskendo su 
laivu.

tojai pasisakytų už prijun
gimą prie Graikijos, išpla
tino rezoliuciją tarpe atsto
vų, siūlydama leisti kiprie- 
čiams nusibalsuoti. Saloje 
gyvena arti 400,000 graikų 
kilmės žmonių.

Turkija, kuri balsavimų 
keliu nesitiki salą gauti, nes 
turkų ten yra tik arti 100,- 
000, tai nori ją atgauti su
sitarimais su Anglija, todėl

Kad

nenori jos paleisti, 
metais Anglija ir 

salos

ji priešinga balsavimams.
Anglija, kuri valdo salą, 

o sala yra kariniai strate
ginė, 
1956
Francūzija iš Kipro 
puolė Egiptą Suezo kanalo 
srityje. Todėl ginčai aštrūs. 
Ir tas yra išvakarėse NA
TO konferencijos, kurioje 
taip pat Kipro klausimas 
iškils.

Kipro saloje prasidėjo 
riaušės, gyventojai puola 
anglų karines jėgas. Vietos 
progresyviai reikalauja 
Kipro salai nepriklausomy
bės.

Tik ’prieš keletą mėnesių 
ftmerikinė stambioji spauda ir 
visokie mandragalviai Wash- 
frgtone išjuokė viską, ką Ta
rybų Sąjunga darė. Jie išjuo- 

‘Ite tarybinį mokslą, jie šaipė
si iš tarybinės santvarkos, jie

Taip, mu.ms, amerikiečiams, 
tenka labai daug mokytis iš 
tarybinių tautų !

Italijos Komunistų 
partija skaitlinga

Roma. — Vakarų-ir Pie-inamas “apsivalymas Lenki- 
tų Europoje Italijos Komu- ] 
nistų Partija yra viena iš , Vietomis 
skaitlingiausių kapitalis- j Chorzowe

jos Komunistų partijoje”. 
; pertoli nueita.

v kur neperdi-
tinėse šalyse. Laike perei-1 džiausią komunistų organi- 

| zacija, “apsivalyta nuo 700 
turėjo j narių”. Centro Komitetas 

patikrinimus, kodėl 
pilnai mokančių į taip daug. Lenkijos Komu- 

virš 1,700,000 narių. j nistų parttija turi 1,300,000

tojo jos suvažiavimo, 
metai laiko atgal, ji 
virš du milijonus narių. Da-■ daro 
bar turi 
narių 1 
Neteko narių dėl tūlų ne- nariu, 
aiškumų komunistiniame t

Smarkus kardinolasI
Toleto, Ispanija. — Ka

talikų kardinolas Daniel 
paskelbė, kad moterys netu
ri dėvėti sukneles, kurios 
baigtųsi nedaug žemiau ke
lių. Kas dėl kojinių, tai jau 
mergaitės, sulaukusios 12 
metų, turi būtinai dėvėti 
kojines, kad nebūtų maty
ti plikų blauzdų.

Washingtonas. — Valsty
bės Departmentas sutiko 
leisti gimines į Liaudies 
Kiniją pamatyti ten esa
mus jų artimus, kurie, kai
po prasikaltėliai, laikomi 
kalėjime.

Cemento gamintoju 
pelnai paaugo

Washingtonas. — Ameri
koje cemento gamintojų 
pelnai šiemet paaugo ant 
11 procentų, lyginant su pe
reitais metais. Vien spalio 
mėnesį Šerai pakilo 35 cen
tais ant dolerio. Gali būti, 
tai vienatinė biznio šaka, 
kuri nei kiek nenukentėjo 
dėl paskutinių finansinių 
nepastovumų.

UŽMUŠĖ 227 ALŽYR1EČ.
Alžyras. — Francūzijos 

komanda paskelbė, kad į- 
vykusiame mūšyje tarpe 
jos. jėgų ir alžyriečių, Alžy- 
ro-Tunisijos pasienyje buvo 
užmušta 227 alžyriečiai. 
Kiek francūzai neteko, ne
pasako.

judėjime. Partijos organas! V J j moyian
“Unitą” šaukia pasitrau- i K«inaoa ūdUg IlldZldU

perkasi Amerikoje»
, Ottawa, Kanada. — Ka-
] nada bėgyje pastarųjų 10
> mėnesių pirko reikmenų .

kusius narius sugrįžti į 
partiją, ir sako, kad parti- j 
i a turi gauti nemažiau 100,-į 
000 naujų narių.

Jau šaukia, kad ; feismas ant n

sulaikė deportavimą
Indonezija komunistu
Singaporas. — Indonezi

jos reikalavimas iš Hollan- 
dijos, kad būtų pirmajai 
grąžinta Vakarinė Naujo
ji Gvinėja, sukėlė nerimą. 
Anglijos ir Hollandiios val
dovai šaukia, kad Indo
nezija tain elgiasi todėl, 
kad jos “valdžia pasidavė 
komunistų ir gaujų įtakai”.

ŽUVO 61 ARGENTINOS 
LĖKTUVO NELAIMĖJE

Buenos Aires, Argentina. 
—Keleivinis, lėktuvas susi
kūlė 180 mylių atstoję nuo 
šio didmiesčio. Nelaimėje 
žuvo 61 asmuo. Tai viena 
iš didžiausių nelaimių pa
staruoju laiku.

tinėse Valstijose, negu pe
reitais metais, šiemet spa
lio mėn. pirko už 69 milijo- 

Washingtonas. — Jungti- i nūs dolerių, o pereitais me
nių Valstijų Aukščiausias | tais, tą pat mėnesį už 109 
Teismas penkiais balsais ; milijonus.
prieš keturis sulaikė nuo I 
deportavimo Charles Row- i 
oldtą. Teisingumo Depart
mentas. siekė jį išdeportuo- 
ti, kaltinant, kad jis 22 me-

8-iy metų motina
Lima, Peru. — Nepilnai 

dar 8 metų mergaitė Hilda
tai atgal buvo Komunistu ?uji110 ',aginT v“‘\ ®e’
partijos, narys. Ch. Rowold- 
tas yra 73 metų senelis, 
1914 m. atvykęs Į Ameriką, i

Bonna. — Vakarų Vokie
tija užsakė Tarybų Sąjun
goje už $25,000,000 vertės 
medvilnės. Pirmieji siunti
niai iš Kazakstano jau pri
buvo į Vokietiją.

šių svarų berniuką. Dakta
rai sako, kad motina ir vai- 

ikas yra normalėje padėty- 
’ je. Ji sako, kad vaiko tėvu 
yra T. Martel, 21 metų vy
ras. Tai jauniausia motina.

Londonas. — Britanijos 
gyventojų skaičius paaugo. 
Dabar ji turi 51,209,000 
žmonių, i-
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BALERINA
Mama linksmai atsisveikino 

su sūneliu Kęstučiu ir,, pagrie
busi lagaminėlį, išskubėjo "į 
darbą. Balerinos darbo diena 
ilga. V a k a r “Raimondos” 
spektaklis baigėsi vienuoliktą 
valandą. Kol Ramutė Janavi- 

Įčiūtė nuėmė grimą, išsimaudė 
ir grįžo namo, praėjo dar va
landa. Ir dabar ji tebegyvena 
ta pakilia nuotaika, kurią per
gyvena kiekvienas artistas po 
gerai praėjusio vaidinimo.

i Malonu prisiminti gerai 
i vykusias šokio vietas. Ji 
įtenkinta pirmojo veiksmo du- 
i etų; Anksčiau ji, nors jautė 

, , į šio šo-kio lyrizmą, bet vis ne-Riesa, AFL-CIO pteziden- j-(|avo sujung^ j vienuma 
tas Meany pasakė, kad tymsteriams AFL-CIO durys vi-I atskirų šokio judesių i 
suomet atdaros, kad jie gali sugrįžti, bet pirmiau turį ,kacj j,c susilietų su nuotaikin- 
apsivalyti “nuo blogų elementų”. jg-a Glazunovo muzika. Vakar

Dabar kyla klausimas: ar tymsteriai bandys “apsi-! Ramutė įsigyveno: šokis įga-• 
valyti”, ar iie jau taip norės grįžti į AFL-CIO? O jei irįvo kitą prasmę. Vadinasi,! 
norės — kalbame apie eilinius narius, — tai ar jiems pa-!raktas surastas, ir ateityje jos 
siseks? Kas žino, kalu Amerikos unijinis darbininkų! Raimonda praturtės naujais! 

sunku eiliniams nariams i vaidybiniais niuansais. Prieš i 
apsivalyti nuo tokių! spektaklį >'Ramutė jaudinosi į 

daugiau negu paprastai, nes
i šio baleto buvo seniai nešoku-: 
j si? Juk kartais ateini į teatrą,! 
į jautiesi gerai, o veiksmo me
tu nepavyksta susikoncentruo
ti. baletiškais terminais kal- 

Samdytojams Lant — “susiimti”. Kartais 
susisiekimas, užtenka, kad į akis per stai- 

pargabenimas. j giai pašviečia prožektorius,—

United 
United 
Queens 
Queens

SUBSCRIPTION RATES
States, per year ...... $10.00
States, per 6 months $600
Co............. $11.00 per year
Co..........  $6.50 per six mos.

Canada and Brazil, per year $11.00 
Canada and Brazil, 6 months $6.50 
Foreign countries, per year 115.00 
Foreign countries, 6 months $8.00

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

PAŠALINO!
TAIGI AFL-CIO unijų suvažiavimas, vykstąs Atlan

tic City, N. J., pašalino tymsterių uniją iš savo eilių, iš 
federacijos. Apie pusantro milijono organizuotų darbi
ninkų tapo išmesta.

Balsuojant, apie 5 delegatai prieš vieną stojo už. tai, 
kad tymsteriai būtų pašalinti. Keletas unijų susilaikė 
nuo balsavimo, o patiems tymsteriams nebuvo’ leista ■ 
balsuoti.

Šis žygis —

judėjimas veikia, žino, jog labai 
greitu laiku, esamomis sąlygomis, 
viršininkų, kurie skaitomi blogais.

Jeigu tymsteriai bus palikti AFL-CIO išlaukyje, tai Į 
kas bus toliau? Tymsteriai — motorinių sunkvežimių 
vairuotojai — turi didžią galią, užima strateginę pozici
ją. Sakysime, išeina streikan kurios nbrs dirbtuvės dar
bininkai, priklausantieji prie AFL-CIO. 
svarbiausias dalykas, streikų metu, yra 
produktų išgabenimas arba reikmenų

Skardus skambutis nutrau
kia kalbas, šokėjos renkasi į; 
erdvią salę, kurioje vyksta 
bendra moterų šokią pamoka 
Šio sunkaus nuolatinio baleri
nos darbo žiūrovas nemato. 
Ramutė kartu su kitomis šo
kėjomis stoja prie sienose 
Įtaisytų medinių turėklų. Gro
jant muzikai, 'pradedami pra
timai, kurie palaipsniui į dar
bą Įjungia visus kūno raume- 

! nis. Po to seka sudėtingesni 
į pratimai salės viduryje. Di
džiuliame sienos veidrodyje 
balerinos patikrina, ar jų po
zos taisyklingos, gražios. Net 
ir scenoje balerina visuomet 
save tikrina, ar jos šokis iš- 

. . i baigtas. Pamokos metu liefa- 
si prakaitas, 
vėją. Ramutė 
ž.iai ir gerai 
kuriuos reikia

j ka lengvai, užtikrintai ir tvir- 
| tai, bet taip norėtųsi, kad ga- 
i Įima būtų pakelti kojas kuo 
i aukščiau ! Tada šokis įgautų 
Į dar didesnį išraiškingumą. 
: Reta balerina iš prigimties tu- 
i ri didelį šuolį, greitą užtikrin- 
| tą sukimąsi, išraiškingas ran- 
! kas. Daug nulemia pačios šo
kėjos užsispyrimas, valia, su
gebėjimas dirbti.i .

Po valandos pamoka bai
giama. Dalis šokėjų eina pail-

pa
ll a-

bet kūnas leng- 
dirba nuošircl- 
žino trQRuTnus, 
nugalėti. Ji šo-

Jeigu tymsteriai atsisakys padėti streikuojantiems dar- ir sukiniai neišeina. O visų ne- sėti, o atkaklesnės lieka salė-
bininkams, tai kas tuomet bus?

Daug kitų, panašių problemų stovi prieš Amerikos 
organizuotu darbininku akis, išmetus, tvmsterius iš AFL- 
CIO.

Ales sakėme pirmiau ir sakome dabar: nereikėjo 
mesti iš organizuotų eilių tymsterių uniją. Reikėjo pa
likti patiems tymsteriams tvarkytis savo reikalus. Ilgai
niui jie tai būtų padarę. Bet AFL-CIO vadovai čia no
rėjo pastatyti ant savo; na, iie pastatė.» ’«______________
HOLLANDIJA IR INDONEZIJA

PO TO, KAI HOLLANDIJA buvo priversta pasi
traukti iš Indonezijos (1949 metais), paliekant tai šaliai 
tvarkytis savo reikalus, kaip ji išmano, Indonezija reika
lavo, kad hollandai kolonistai pasitrauktų ir iš Vakarų 
Naujosios Gvinėjos, kuri Indonezijai priklauso. Bet hol
landai kolonistai nesitraukė.

Vakarinė Naujoji Gvinėja (indonezai vadina ją Iria- 
nu) užima milžinišką žemės plotą — apie 151,000 ket
virtainių mylių, bet gyventojų ten tėra tik arti vieno mi
lijono.

Hollandijos valdžios atstovai sako: mes pasitrauksi- 
bernatorių ir j;s valdo tuos plotus, jiems, hollandams, ne
priklausomus.

Dalykas jau keliais atvejais buvo svarstytas Jungti
nėse Tautose. Indonezijos žmonės sako: Vakarinė Naujo
ji Gvinėja priklauso Indonezijai tiek geografiniai, tiek 
etiniu atžvilgiais; hollandai kolonistai neteisėtai ją laiko 
okupavę.

Hollandijos valdžios atstovai sako: mes pasitrauksi
me iš tos kolonijos tuomet, kada prirengsime žmones,

tlkėtumų neišskaičiuosi. Ta- jo ir dirba toliau. Pašalinis 
i ciau Ramutė turi puikų bruo- i žmogus tikrai nustebtų čia 
;žą — moka valdytis. Pasiglr- patekęs. Vienos sukasi, kitos 
' dus paskutiniams skambu-1 lankstosi, tikrina judesius 
|čiams, Ramutė dar kartą išėjo I veidrodyje. Ramutė jau .koki 

į sceną, pabandė pasisukti, j penktą kartą stengiasi pašok- 
i pašokinėti. Reikia patikrinti, ! ti taip, kad koja paliestų gal- 
ar tvirtai prisegti papuošalai, i vą. Ji nenusimena, jei šian-
Juk kartais nedidelė 
mena scenoje jaudina 
šokėją, bet atitraukia 
rovų dėmesį.

Užgrojo muzika, ir

i

smulk- 
ne tik 
ir ž i Ti

so listė Į I 
lengvais žingsniais išėjo j see- j 
ra. Iš karto išgaravo baime, i 
Nebeliko laiko nervintis —.

(lien dar pilnai nepavyksta 
padaryti šio judesio. Šokėjos 
dar baleto studijoje pripran
ta savojo tikslo siekti pama
žu.

Nepastebimai greitai pra
slenka pertrauka. Pradedama 
repeticija. Repetuojami senie-

Į muzika diktavo šokėjai jude- 
įsius. Ji įsigyveno f savo vaici- 
rmeni. Per šokį balerina at- 
j skleidė Raimondos 'vidinius 
i pergyvenimus, jos šveilnumą, 
į meilę riteriui Žanui de Brie- 
| nui. Spektaklis praėjo paki
liai. šį kartą teatre buvo daug 
jaunimo, kurie šiltai reagavo 
Į kiekvieną šokį, keldami so
listės nuotaiką.

Tačiau šio spektaklio solis
tė neužmirš dėl vienos ne vu 
sai malonios smulkmenos. Ra
mutė negalėjo suprasti, kaip 
atsitiko, kad po šuolio ji atsi
dūrė asloje.- Prakeiktas sce
nos slidumas! Jo taip bijo ba-

! ji spektakliai, ruošiami nauji 
i baletai, šiandieną vyksta ba- 
I lėto “Ant marių kranto” re
peticija. Ramutė užmiršta ly-! 
rišką Raimondą, su kuria Ji 
buvo susigyvenusi ištisą savai
tę. Skambant Juzeliūno muzi
kai, ji šoka žaismingą Onės 
šokį. Kas pažįsta Janavičiūtę,, 
tas iš karto gali pastebėti, kad 
jos sukurtame Onės charakte
ryje yra pačios Ramutes bruo
žų. Ramutė gyvenime visuo
met linksma, mėgstanti juok
tis, todėl ir jos Onėje nesijau
čia dirbtinumo, nenatūralu
mo. Iš karto atrodo, kad po 
techniškai sunkaus Raimon-

kad jie galėtų tinkamai savo reikalus spręsti.. Bet kiek- lerinos! Prieš kiekvieną išėji- 
vienam juk žinoma, kad hollandai laikosi tuos žemės imą į sceną jos trina balčio 
plotus Pacifice užgrobę ne tam, kad žmones šviestų, o ! batus kalifonija. Bet vis tik 
tam, kad juos išnaudotų, kad iš jų kiek galint daugiau i bartais pasitaiko nemalonių 
turtų išplėstu. Tokius tikslus juk turi visi kolonistai-1 netikėtumų. Ramutė tik prisi- 
imperialistai. ~

Ir štai kas dabar atsitiko: Indonezijos žmonės, pa-' 
sipiktinę Hollandijos kolonistų taktika, pradėjo kovą 
prieš tuos hollandus, kurie buvo pasilikę Indonezijoje, j 
Tokių ten esama arti pusę šimto tūkstančių. Indonezai i 
pradėjo atimdinėti iš hollandų turtą — bankus,, laivus ir ■ 
kt., — o patiems hollandams įsakė, kad jie . kuo grei-; 
Čiausiai nešdintųsi iš Indonezijos. Matyt, indonezams jau j kalnu,

| mena, kad ji greitai pasikėlė 
! ir šoko toliau. Skausmą paju
to tik namie. Pasibaigus spek
takliui, ji nuoširdžiai pasisai-

i pė iš savęs': “Tur būt, griu- 
| vimas scenoje virto mano tra- 
i dicija”.

Ir dabar, lipdama Tauro 
, Ramutė, prisiminusi

išsisėmė .paskutinis kantrybės lašas, todėl jie griebėsi 
tokių priemonių, kokias dabar naudoja.

Hollandijos kolonistai turėtų greičiau nešdintis, iš 
Indonezijos žemės, nes jei nepadarys to, tai turės pada
ryti vėliau.

DIPUKAS KARDELIS STRAKSI
KANADIŠKIAME Liaudies Balse skaitome:

! vakarykštį kritimą, nusišypso
jo. Greitai jos linksmas bal
sas skambėjo solisčių rengi
mosi kambaryje, čia kiekvie
ną dieną, pradedant baletinį 
trenažą, gyva, j linksma, įdo
mu-. Balerinos, adydamos tri
ko, siūdamos kaspinus baleto 
batams, spėja pakalbėti įval

dęs vaidmens Onę sušokti — i 
vieni niekai. Tačiau taip nėra.
Dabar Ramutė turi 'įprasti 
prie kitokio pobūdžio jude
sių, nugalėti fizinį nuovargį. 
Kaip būtų gera, kad šokant 
būtų galima nenuvargtiO 
šokėjai visuomet daugiausia 

| rūpesčio ir baimės sukelia šo
kio pabaiga, nes ji visuomet; 
surišta su ilgais sukiniais arba 
šuoliais. Kiek čia daug darbo 
Įdedama, kad žiūrovui atro
dytų, jog viskas atliekama 
lengvai, be jokių pastangų,. 
Niekas ir nepagalvoja, kad 
šokėja, išėjusi į užkulisį, dar 
ilgai negali “atgauti kvapo”. 
Taip yra ir Onės , šokyje. 
Linksmą merginos charakterį 
čia išreiškia įvairūs sukiniai. 
Repetuodama solistė sušoko 
gerai, bet vis i dėlto sukdamasi

°J. Radzevičius, winnipegiejis, lankęsis Tarybų Lie
tuvoje kartu su 14 kitų Kanados lietuvių, . grįžęs išdavė 
raportą. Nepriklausomos Lietuvos korespondentai iš
kraipė jo raportą, pripasakojo nebūtų dalykų. Dabar 
J. Radzevičius duoda atsakymą per Nepriklausomą Lie
tuvą.

“J. Kardelis, įdėjęs į Nepriklausomą Lietuvą J. Ra
dzevičiaus atsakymą, tame pačiame numeryje rašo dar 
didesnį straipsni prieš J. Radzevičių. Iš jo rašto galima 
matyti, kaip jis nervuoiasi dėl mūsų delegatų pranešimų.

“Kardelis puola ir J. Radzevičių ir Tarybų Lietuvos 
vyriausybę be eilės ir tvarkos.Na, ką darysi. Galima tik 
tiek pasakyti, kad tokie raštai nieko neįtikins, tik pa
ties laikraščio vertę sumažins”.

riausiomis temomis: aptarti 
praėjusį vakar dienos spek
taklį, matytus filmus, kny
gas... na, ir apie madas paple
pėti.

Ramutei įėjus į kambary 
draugės suūžė :

— Ar ne per dažnai, Roma, 
tu pradedi griuvinėti?

O ši šelmiškai žybtelėjo 
akimis ir atšovė:

— Griuvimai — tai didžių
jų balerinų bruožas. Jei no
rit gerai šokti, pradėki t sekti 
mano pavyzdžiu.

ji ne išsilaikė vienoje vietoje 
iii paslinko į priekį. Kažkur 
slypi klaida, kurią reikia iš
taisyti. Todėl, visai nepailsė
jusi, ji. dar kartą pakartoja 
šokio pabaigą. Antrą kartą 
viskas išeiną*geriau. Kad ir 
su-nkiai kvėpuodama, bet savi
mi patenkinta solistė pasitrau
kia prie sienos. Ramutė ypa
tingai mėgsta Onės vaidmenį, 
kurį su didžiausiu pasisekimu 
ji atliko Maskvoje dekados :r 
užbaigiamojo koncerto metu. 
Gerai sukurtu vaidmeniu, jau

na gabia atlikėja susidomėjo 
Maskvos kritika. Ir gal dėl to 
jai teko reta laimė — tobulin
tis Maskvos Didžiajame teat
re su baleto scenos meistrais.

Pusę metų Ramutė įtemptai 
dirbo baleto klasėje, dėjo vi
sas pastangas, nes žinojo, kad 
ji kartu atstovauja savojo 
krašto choreografinę kultūrą. 
Kaip buvo. įdomu stebėti dir
bant tokias genialias šokėjas, 
kaip. Ulanova, Pliseckaya, 
Stručkova! Norėjosi viską įs> 
dėmėti, kad atmintyje išliktų 
jų nuostabūs šokiai, išraiškin
gos pozos. Ramutė niekados 
neužmirš nuoširdžiu ir drau
giškų Maskvos balerinų. Ypač 
daug paramos ji susilaukė iš 
balerinos Stručkovos. Kai Ra
mutė grįžo į savųjųi solisčių 
tarpą, tai ją apipylė įvairiais 
klausimais.

— Maskvos balerinos dau
giau dirba už mus? — pa
klausė viena darbščiausių so
lisčių.

Ramutė nusijuokė:
— Maskvoje balerinos pra-1 

kaito išlieja daugiau! Nors ir ! 
ton pasitaiko visokių...

Kažkurį pasidomėjo:
— O kaip Pliseckaja gyvo-1 

nime? '
Ramutė' papasakojo.
— ,Aš su ja rengiausi viena- j 

rne kambaryje. Man patiko 
jos paprastumas ir draugišku
mas. Ji iš karto kreipėsi į ma- ' 
ne, lyg aš būčiau gera pažįs-; 
tama. Tačiau ir ji turi vieną j 
ydą : vėluojasi į repeticijas. ' 
Scenos inspektorius jau fš 
anksto ją perspėja. Vieną i 
kartą, mums 'draugiškai be- ; 
plepant, ji, žvilgterėjusi j' 
iaikrodėlį, riktelėjo ir skriste 
išskrido iš kambario. Repeti
cija jau buvo prasidėjusi.

Visas kambarys linksmai 
nusikvatojo. Tokių ‘išskridi
mų” ir-čia pasitaiko.

Repeticija baigėsi trečią 
valandą. Gerokai n u- 
vargusi, Ramutė grįžo namo. 
Mažasis Kęstutis linksmai pa
sitiko mamą. Dažniausiai jam 
tenka draugauti su bobute, 
nes mama dirba ne tik prieš 
pietus, bet ir vakare. O jeigu 
būna spektaklis, tai ji iš na
mų išeina pusę šeštos, o grįž
ta tada, kai Kęstutis jau mie
ga. Todėl Kęstučiui mieliausi 
tie vakarai, kada mama lieka 
rainuose. Pats Kęstutis nėra 
didelis teatralas. Jis retai ka
da paprašo vestis jį į teatrą. 
Iš visų matytų spektaklių jam 
geriausiai patiko baletas vai
kams “Daktaras Aiskauda”. 
Ten jo mama vaidino <’ mažą 
mergytę Tanią. Iš karto jis t 
net nepažino mamos, nes ji I 
dėvėjo trumpą suknytę,, ture- ! 
jo dvi šviesias užsirietusias 
kasytes ir atrodė visai maža 
mergytė. Po spektaklio Kęs
tutis visai mažai kalbėjo. Tik ' 
vakare jis visai nelauktai pa
prašė,, kad ji sušoktų Tanės ; 
šokį. Pats Kęstutis žadėjo ;ą | 
panešioti ir sulaikyti, kad ne- Į 
nukristų. Jis puikiai atsiminė, 
kaip toks pat mažas berniu
kas scenoje lengvai mamą ki
lojo. šį vakarą sūnus žaidė su 
savo naujų automobiliu. Ma
ma sėdo prie mėgstamo dar
bo ir poilsio — mezgimo. Ty
liai grojo radijas. !

Mama žiūrėdama į penkia-' 
mėtį sūnų pagalvojo, kokią' 
profesiją išsirinks jos mažasis I 
Kęstutis? Pati mama pofesi-: 
ją pasirinko būdama tokio j 
amžiaus, kaip sūnelis. Grįžusi ! 
iš pirmojo baleto spektaklio, 
bandė vaikščioti ant pirštų 
galų, pamėgdžiojo matytus Į 
šokio judesius, o vakare pa- i 
sakė :

— žinai ką, mamyte, aš, 
užaugusi būsiu balerina ir I 
mokėsiu suktis ant vienos ko
jos. ’

Ramutės tėveliai buvo teat
ro mėgėjai. Pastebėję dukters 
norą šokti, leido ją mokytis į 
Kauno baleto studiją. Kaune 
išryškėjo mergaitės gabumai. 
Neretai Ramutė užsisėdėdavo 
studijoj,e arba teatre, o pamo
kos gimnazijoje būdavo už
mirštos. Sunkiausi Ramutės 
prisiminimai surišti su vokie
čių okupacija. Tuo metu stu
dija buvo uždaryta.. Praūžus 

’karo audrai, teatre užvirė

darbas. Į baleto trupę buvo 
priimtos visos vyresnės studi
jos draugės. Ramutės į teatrą 
nepriėmė vien dėl jo,s vaikiš
kos išvaizdos. Kaip buvo sun
ku laukti!.. Ji negalėdavo lan
kyti net baleto spektaklių. 
Per daug skaudu buvo matyti 
savo drauges šokant scenoje. 
1948 metais ji dar kartą atė
jo į teatrą ir buvo priimta j 
trupę. Dabar jaunoji šokėja 
norėjo kaip galima greičiau 
pasivyti savo drauges ir šokti 
visuose spektakliuose.

Gliero balete “Raudonoji 
aguona” jai pirmą kartą buvo 
paskirtas jauno laivo pečkurlo 
vaidmuo. Atrodė, kad gyvai 
Ramutei šis vaidmuo turi tik
ti. Prasidėjo repeticijos. Ar
tistė labai jaudinosi ir varžė
si. vaidinti, kai jausdavo, kad 
Į ją žiūri draugai ir raukosi 
nepatenkintas baletmeisteris. 
Bet kaip nusikratyti nedrąsą? 
Ramutė ir pati jautė, kad vis
ką atlieka tiksliai, bet šaltai. 
Visą mėnesį ji vaikščiojo kaip 
nesava. Pagaliau atėjo gene
ralinė repeticija scenoje, šo
kėja užsidėjo nešvarų jūrinin
ko kostiumą, veidą išsitepė 
suodžiais, užsimaukė jūrinin- 
kišką kepurę ir pavirto sim
patišku paaugliu — padauža. 
Dabar ji jautėsi žymiai drą
siau. Pasigirdo pažįstami šo
kio garsai. Berniūkštis drąsiai 
nušliaužė nuo laivo turėklo, 
pasitraukė į viršų smunkan

čias kelnes, rankove nubrau
kė nosį ir, pamėgdžiodama.^ y 
suaugusius, ėmė linksmai šok r 
ti. Kaip buvo malonu, kai pu . 
pirmojo veiksmo draugės ją 
pagyrė! Pirmieji ledai buvo 
pralaužti.

Daug darbo mergina įdėjo 
kurdama, linksmos ispanės 
merginos Paskualos vaidmenį 
balete “Laurensija” Tik šį 
kartą solistei buvo ne tiek 
sunku sukurti charakterį, 
kiek nugalėti techniškus sun
kumus. Pirmas vedamasis so
listės vaidmuo jai buvo pati
kėtas balete “Kopelija”.

šiuo .metu solistės repertua
ras vis didėja. Dirbti labai 
Įdomu. Ji šoka Aurorą “Mie
gančioje 1 gražuolėje”. Visa? 
neseniai paruošė klastingos 
Odilijos vaidmenį “Gulbiu 
ežere”. Ramutė jau pradėt 
galvoti apie naują vaidmenį 
Indros balete “Audronė”. Ir 
šį kartą jai teks vaidinti links
mą išdykėlę Skirmutę. Solistė 
nori, kad jos Skirmutė nebūtų 
panaši į Onę...

Staiga jos mintis nutraukė 
Kęstutis. Jau vėlu, o mama 
prieš užmiegant jam visados 
ką nors paskaito, šiandien 
Kęstučiui Ilabai norėjosi suži
noti tolimesnius mažojo Čipo
lino nuotykius. Teko paskai
tyti. Tai buvo paskutinė, mie
la šios dienos pareiga. ' y

(Iš ‘‘Tarybinė moteris”)

CHICAGO, ILL.
IŠ LMS I APSKRITIES 

SUSIRINKIMO
Po. ilgų atostogų, nuo bir

želio mėnesio, LMS I ap
skrities susirinkimas įvyko 
gruodžio 4 d.

Nors ir posėdžių apskri
ties komitetas nelaikė, bet 
veikla ėjo. Štai jie raporte 
pažymėjo, kad turėjo pasek
mingą išvažiavimą vasaros 
metu, kuris davė moralės ir 
mate.rialės paramos. Be to, 
apskrities vadovybėje buvo 
suruoštas vienerių metų 
drg. J. Stulgaičio mirties 
minėjimas. Jis gyvas būda
mas daug veikė šioje ap
skrityje ir buvo ilgametis 
jos pirmininkas.

Skaitytas iš LMS centro 
veikimo planas, kuriame ra
gina, kad visi mestumės į 
didesnį darbą. Ten žymi
ma, kad yra daug kolonijų, 
kuriose seniau veikė chorai,

Printed Pattern

Printed Pattern 9097: Misses’ 
Sizes 10,-12. 14. 16, 18. 20. Size 
1G jumper, SVs yards 35-inch

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hiii 19, 
N. Y.

j dabar dėl tūlų priežasčių 
i mirę, o jie turėtų būti at- 
!gaivinti, kaip tai: Detroite, 
I Clevelande, Grand Rapidse 
i ir kitur.

Ten nurodyta, kaip svar
bu atgaivinti meno darbuo
tę, ypač pažadinti giliai už
migdytus chorus.

Pareikštas pageidavimas 
surengti vakarą pagerbimui 
mūsų didžiai mylimo ir ne
nuilstančio poeto J. J. Kafe- 
kaičio, Jis mūsų spaudos 
bendradarbis ir rašytojas 
jau 50 metų. Tinkamai jo 
pagarbai reikėtų suruošti 
vakarą. Tai įvykdyti nu
tarta paprašyti LLD I ap
skriti.

LMS I apskrities metinę 
konferenciją nutarė šaukti 
pavasarį, apie balandžio 
mėnesį, o po konferencijos 
turėti koncertą ar kokį pa
statymą. Prie minėtos iš
kylos nutarta rengtis iš 
anksto, kad turėjus tikrai 
geras pasekmes.

Daug kalbėta apie Liau
dies teatrą, kurio veikla su
lėtėjus!. Nutarta paraginti, 
kad artimoje ateityje būtų 
sušauktas susirinkimas, ku
riame būtų galima išdirbti 
planus, kad ir mažesnėms 
organizacijoms būtų galima 
atsikreipti į Liaudies teat
rą, kad jis suloštų kokį 
veikalą jų parengimuose, 

j mažą, komediją ar tam pa- 
I našiai.. Tikimasi, kad Liau
dies teatras pradės darbą 

' tuojau. V. V--

Sovietų lėktuvai 
“Tu-104” Europoje 

b ,

Copenhagenas, Danija.
Sovietu civilinio naudojimo 

i “Aeroflot” “TU-104” lėk
tuvai plačiau skraido Euro
poje. Tarpe Danijos sosti
nės ir Leningrado jie atlie
ka kelionę į dvi valandas 
laiko. Pirmame nusileidime 
atskrido ir Sovietu kariniu 
jėgų maršalas Pavel Žiga- 
rievas.

Toronto. — Mirė Sir E. 
W. Grier sulaukęs 95 metų. 
Tai buvo žymus kanadietis 
artistas. , /

Daugiau įvairių parengį 
mų Laisvės naudai ?
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Jonas Kaškaitis

MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo, kovingi keliai

ČIKAGOS LIETKOLONIJA

Čikaga—tai lietuvių tvirtovėj
Tai kolon’ja didžiulė, sena,

Ir aukštai ji kultūriškai stovi, 
Ir užvis ten skardesnė daina!

Pats Leveckas pralamdė skaičiuoti,— 
Mokykla ta klestėjo šauniai:

Apie plačią mokyklos darbuotę 
Lietuvoj dar girdėjau seniai...

Rugp. 15, 1957

MONTREAL, CANADA
TRUMPAI APIE VISKĄ

Benis ir Alice Barbegello 
( Mičeliūtė) susilaukė duk
raitės. Motina ir naujagi
mė jaučiasi gerai.

Ten Leveckas mokyklą turėjo
Aritmetikos, savo kalbos:

Dėstė mokė įžymūs veikėjai,—
Jų klausyt retai kam nusibos

J’en ne vienas pramokto ateivis - 
Ir kalbos ir klasinės kovos,

Susipratęs patapo pirmeivis, 
^Išsiilgęs tėvynės savos.

Ten A. Lalis, gerbėjas tėvynės,
Mokė anglų, lietuvių kalbų,

O Mišeika, bėglys politinis, 
Dėstė pagrindus darbo kovų.

ČIKAGOS CHORAI
Čikaga savo chorais garsėjo,

Dainininkais, artistais kadai,—
Išaugino įžymių veikėjų,

Ir plačiai jų skambėjo vardai.
Lietuvos Kanklių Mišrųjį chorą

J. Kubilius apmokė rimtai,—
Pats turėjo jis balsą gan storą, 

O choristų mirgėjo šimtai!
Paskum L. K. M. Kvedaras mokė—

Sistemingas ir griežtas, reiklus,—
Taipgi Defneris moko ilgokai, 

Kol pasiekia užbrėžtus tikslus.

Dijana Kirkaitė ištekėjo 
už anglų tautybės vaikino 

i B. Black. Po vedybinių ap- 
I eigų pokylis atsibuvo Legi- 
jono svetainėj Ville Lasalle.

Medaus mėnesiui jaunieji 
į išvyko- į Jungtines Valsti
jas.

• Virš 750 kailiukų išdir- 
bystės darbininkų gal strei
kuos, jei nepakels atlygini
mo 25 centais į valandą ir 
neduos 40 valandų darbo 
savaitės vietoj 42 valandų, 
taipgi ir kitų pagerinimų.

Rotary Club daro spaudi- 
I mą į mieste 
įpirktų am 
budėtų ir būtų galima grei
tai pasišaukti nelaimei išti- 

;kus ir nereiktų gatvėje gu- 
i lėti sužeistam virš valandos 
laiko, kaip kartais atsitin-

valdybą, kad 
lansus, kurie

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
Ir paaiškino:
— Kerpelė pigus, kiek pasiūlo — už 

tiek ir eina. Ir bus Kerpelė, pamatysit.
Piemenys nuščiuvo, o Alyzas drožė to

liau.
Dabar jis drožė kiauras dienas. Net jo 

rankos islyžyje susimušė juoda garga- 
žėta karpa, nuolat trūkinėjanti ir apsi-

(Tąsa)
Netrukus alksnyne jau liepsnojo links

mas laužas. Apstojom visi Alyzą. Nega-

jralima buvo paleisti jo iš rankų, dar 
Kartą neatlenkus ir vėl nesulenkus, vis 
pasiklausant, kaip stangriai gula gelež- 
tji*- į vietą: cakt, cakt! O Alešiūno sū
nus, beveik Alyzo augmens berniokas, 
visuomet paniekinamai paraukta no
sim, neiškentė:

— Tai tu gal Mendelio vaikas, kad tau 
davė? Žydvaikis gal tu, a?

Alyzas išsitiesė. Auksiniai jo šlakai 
taip ir įsirėžė išbalusiame veide. Žengė 
žingsnį priekin, tyliai paklausė:

— Kieno aš vaikas?
Alešiūniokas tylėjo. Nuščiuvo ir visi 

kiti aplinkui. Net Akvilia atsisuko.
— Kieno aš vaikas?
Ir vėl tyla. Tik Alešiūnioko akys ėmė 

bėgioti nuo vieno daikto prie kito lyg 
išgąsdintos pelytės.

>— Tai ir tylėk, — pasakė Alyzas taip 
pat tyliai, kaip buvo klausęs.

Ir ėmė galąsti peilį.
Išgalando jis šitą peilį taip, kad tas 

kirto krentantį plauką ore. Parišo jį 
naujutėle virvele prie švarko kilpos ir 
jau niekam nebedavė į rankas.

Ir vėl bėgo dienos. Įkalneliuose, ato- 
kaitiniuose šlaituose, Virvintos upelės 
įlomiuose kalėsi vis tirštesnė žolė, net 
gysločiai jau tiesė savo vėlyvus stang
rius lapelius, dygo kaubury gumbažolė, 
krovė kvepiantį žiedą čiobrelis. Banda 
vis labiau rimo: sustos kalnelyje ir try
pinėja sau, kada nepažiūrėsi — gerai ir 
gerai, ir užeiti nereikia, ir iškada'toli. 
Dėl to mes kūrėm laužus, šokinėjom per 
ugnį sukom karklo švilpynes. Ir vis spė- 
iojom: kokį kerdžių mums pasamdys? 

Gal šešiapirštį Minkų, gal ilganosį Pra
nulį, o gal ir vėl Selionį, dėl savo mažo 
ūgio ir nesvietiškai raudonos nosies pie- 
njenų pramintą Kerpele?

5— Oi, oi, jeigu Kerpelę! — dejavo jau 
ganiusieji su juo pernai. — Padūkti nuo 
jo galima!
|įr pasakojo, kaip už kiekvieną nieką 

Kerpelė švantalijo piemenis botagu, kaip 
jiš kasdien, palaidžiojęs piemenis pusry
čių, eidavo miestelin “balsuot”. Valdžia 
jau treji metai kaip buvo nubalsuota, 
o jis ėjo ir ėjo “balsuot”, kol pagaliau 
kaimo vyrai užtiko jį be kelnių pas 
grytelninkę, linksmą miestelio našlę — 
nafliinėlės varytoją. Ir dėl to paskui ne
begalima buvo Kerpelei girdint minėti 
kelnių — tuoj rėždavęs botagu per pa
kinklius!

Alyzas sėdėjo nuošaliai, drožė Mende
lio dovantuoju peiliu, šypsojosi iš pie
menų kalbų.

— Pasamdys Kerpelę, — pasakė įsiti
kinęs.

— Nelok!
— Pasamdys Kerpelę.
— Pats tu — kerpelė! Iš kur žinai?
— Pamatysit.
— Kad tu padvėstum su savo Kerpe

le! šitas paleistavirvis, šitas nusmukta- 
kelnis, iškėstakojis, kiauračvikis šitas! 
Vėl ant mūsų galvų?! Kas tau pasakė?

Pamatysit, — ramiai kalbėjo Aly
zas, nepaliaudamas drožti gumbuotą ir 
stWrą obels šaką.

merių išlindo ant gumbuotosios obels ša
kos velniūkštis: raguotas toks, išsišie
pęs, apsivijęs aplink lazdą kanopomis 
ir uodega! O šalimais raitėsi žaltys, iš
kišęs ploną liežuvėlį, lyg ieškotų ko. Ir 
dar keistesnė buvo moteris, kurią Alyzas 
išpiaustė prie pat lazdos rankenos: ilgu 
kaklu, be rankų, toli atsikišusia krūtine, 
lyg lazdynine bumble. Na, o jau pati 
lazdos rankena, o ką tik iš pragaro iš- 
lindusio Belzebubo galva: šerno iltimis, 
ožio ragais, degančiom akim ir jau visiš
kai nebeatspėjamo gyvulio ausimis. Ir 
taip viską nudailino Alyzas, taip nuš- 
čiulnino ir nugluotnino, kad lazda sklydo 
iš rankų tarytum gyva, o žaltys, berau
kė moteris ir velniūkštis su savo tėvu 
Belzebubu, rodos, tuoj sukrutės, purkš
telės degančia smala ir ims šokinėti po 
laukus!

Paėmę Alešiūniokas šitą lazdą, 
vartė rankose, nusišaipė ir numetė 
lin:

— Būta čia ko I Argi tokie velniai 
na?

— O kokie? — susidomėjo Alyzas.
— Ne tokie. . .
Dabar nusišaipė Alyzas, mirktelėjo 

man, pasiūlė:
— Tai tu išdrošk, parodyk.
— Ir parodysiu.
Vaikai suūžė aplinkui. Akvilia garsiai 

nusijuokė. Niekas netikėjo Alešiūnioku.
— Parodysiu! Parodysiu! — rėkė šis, 

jau beveik apyverksnis.
Jis taip pat turėjo peilį, net gražesnį 

už Alyzo: baltom žuvinėm kriaunom, 
trim geležtėm ir tokio plieno ašmenim, 
kad traukė į save visiškai nemažas vi- 

<*■ nis. Rodos, tik paimk jį į rankas, ir tuoj 
• iš po jo ašmenų ims eiti tikri stebuklai!

Bet stebuklai nėjo, nors Alešiūniokas 
drožė įniršęs, šnarpšdamas nosim, žvai- 

. rųodamas į visus, nieko neprisileisda
mas artyn. Medis skeldėjo po jo peiliu, 
trūkinėjo, kur visiškai nereikia, plau- 
šavosi, ir lazda išėjo visai atšerpetojusi, 
o jau ispiaustyto velnio net ir gerai įsi
žiūrėjęs negalėjai atpažinti! O Alyzas 
jau kažkur paslėpė savo lazdą ir net 
užmiršo ją. Drožė jis dabar kandiklį. 
Kandiklis buvo kaip kandiklis: trum
pas, su ilga skyle dūmui traukt ir plačia 
išpiova suktinei įtvirtint. Bet juo toliau 
Alyzas drožė, juo aiškiau galima buvo 
matyti bėgantį kiškelį striukuodegį, o 
paskui kiškį vijosi išsiviepęs šuo, o ap
linkui buvo dar žemaūgių eglaičių ir vi
sokių krūmų. Ir viskas taip gyvai iš
vesta, kad Alešiūniokas prigrasino:

— Palauk, pasakysiu aš savo tėveliui, 
gausi!

— Ką gausiu? Už ką?
— Už rūkymą! Manai, nemačiau? A- 

ga-a!
Alyzas tik nusipiovė, bet Alešiūniokas 

neatlyžo.

pa- 
ša-

gruodžio XQcc/) 11, 1957.

Daunais Farmervs, kuris 
minėjo 102-ą gimimo suka- 

; tį, jaučiasi gerai. Skaito, 
I kortomis lošia, myli suei- 
igas. Reporterio paklaustas, 
Į kaip ilgai mano gyventi, jis 
: atsakė, kad ne mažiau 10 
I metų.

J. Thibodeau, 23 metų 
i amžiaus, važiavo i tėvo 
dot u ves. Automobiliui 
gedus, įvažiavo į grabę, 
s i vertė ir užsimušė.

lai- 
su- 
ap-

Dvi motinos ir 9 vaikai 
vos neužtroško nuo gesų iš 
pečiaus, kuomet jos einant 
gulti užkūrė pečių anglimis,, 
bet neužtektinai atidarė ka
miną. Visi vos atgaivinti 
ligoninėje.

D. Lukas, natūralaus geso 
menedžeris, praneša, ' kad 
Montrealo nuo sausio 1 die-

Norwood, Mass.
Labai širdingai dėkojame 

visiems, kuri-e dalyvavo mū
sų brangios motinos, Elz
bietos Jasukėnienės laidotu
vėse.

Ačiū visiems už atsilan
kymą, suraminimo žodžius, 
ir užuojautos laiškelius. A- 
čiū draugui Steve Rainar- 
dui už gražią atsisveikinimo 
kalbą, gaspadinėms ir gas- 
padoriui už gražų patarna
vimą visiems, kuomet sugrį
žome nuo kapinių, ir grabo- 
riui Paul H. Kraw už gra
žų prižiūrėjimą šermenų ir 
laidotuvių.

Ačiū draugui R. Mizarai 
už gražų prisiminimą 
“Krisluose” apie mūsų mo
tinos gyvenimą dar So. Bos
tone.

i o _____ x______ Turėjimas tiek draugių ir
prie klubiečių kūčių vakaro., draugų palengvino m u m s

Brockton, Mass.
Lietuvių Moterų apšvietos 

klubas turėjo susirinkimą 
lapkričio 29 d. Klubietės, 
apkalbėjusios savo reikalus, 
prisiminė ir sergantį Leoną 
Prūseiką: nutarė pasiųsti 
jam užuojautą jo sunkioj li
goj.

Lachine miestelio valdy-| Taipgi nutarė surengti 
ba savo posėdyje nutarė ne-1 draugišką kūčių vakarą 
išduoti laisnių taksių šofe- gruodžio 21 dieną, Lietuvių 
riams, j-ei kuris neturi ap- Taut, namo mokykliniame 
draudos. kambaryje. Pradžia 7:30.

Taip pat buvo pasiūlyta šiam darbui išrinkta komi- 
išleisti knygą informacijų 
apie miestelį. Norima pa
traukti daugiau turistų.

kambaryje. Pradžia 7:30.

sija. Iš iždo paskyrė ir pi
nigų.

LLD 6 kuopa turėjo su
sirinkimą gruodžio 2 d. Ji 
taipgi nutarė pasiųsti L.Policijos inspektorius A

Brodeau kreipėsi į automo- prūseikai užuojautą ir lin- 
bilistus, kad kreiptų dau- ^jima greitai pasveikti, 
giau atydos į mokyklas, ' / ’■
ypač kuomet vaikai palei-' Taipgi nutarė prisidėti 
džiami namo.

Esą nesvarbu, kad švie- Paskyrė iš iždo pinigų ir iš- 
sos žalios, vistiek reikia at- rinko šiam reikalui komite-
sargumo, nes vaikai dažnai i tą.^ 
bėga ir prieš raudonas švie-i
sas.

•___

Montrealo majoras Four-jrie tą vakarą atsinaujins 
nicr sako, kad tunelis po arba naujai užsirašys Lais- 
Mount Royal bus praplatin- vę ar Vilnį, tiems,bus tin
tas del automobilių. i karnai “atnagradinta.”

Taipgi dėl civilinio apsi-j 
gynimo bus įsteigta ir Ii go-i 
n i nė požemyje.

—:— .
Ar jūs žinote, kad Mont-jbus banketas su kalakutie- 

realo prieplaukoje per 8 ' nos vakariene, 
mėnesius buvo iškrauta 18,-Lgera muzika.
000,000 tonų užsienio ir 35,-: vakare. Prašome visus, ku- 
000,000 tonų vietinių pre- į Ne galite^ dalyvauti—links- 
kių.

Surinko Montr< alietis

Parengime galės dalyvau
ji visi vietiniai ir iš apylin
kės apšvietos mylėtojai. Ku-

Lietuvių Namo draugovė 
i rengiasi pasitikimui Naujų 
i Metų gruodžio 31 d. Tai

gėrimais ir 
Pradžia 7:30

. mai sulaukti Naujų Metų.
Geo. Shimailis

Miami, Fla
dos valstija išleido daug

I naujų įstatymų barberša- i 
1 nos 250,000 montrealiečių: pėms, kas liečia švarą ir są-! 
j naudos natūralų gerą, kuris j nitariškumą. Visoki seni 
.ateis vamzdžiais iš Jungti- elektriniai ar kitoki sterili- 
Inių Valstijų per Torontą. zacijos indai su chemikalais

— ’—■ paseno, pasidarė netinka-1
Su lapkričio 22 d.^Montre- m a i s . Šerinis “dosteris”

ale bedarbių skaičius buvo plaukams nuo kaklo valyti 
34,000. Pernai tuo pat lai- uždraustas; jo vietoj turi 

! ku buvo 14,000. , būti vartojamas abrūsiukas.
— ’— “Dosteris,” pavartotas ant|

vieno klijento, neturi būti1

|nių Valstijų per Torontą.

jo vietoj turi
1 — • 1

Montrealo Trade and La- ....... _ ___ ?
bor Taryba praneša, kad vartojamas ant kito klijen-l 
r e n g i a s i. suorganizuoti į to, nebent jis chemikalais I 
unijas profesionalius hoki

Naujas Montrealo majo-

pergyventi šią liūdną valan
dą.

Ačiū visoms ir visiems! 
Elizabeth-Millie ir 
Petras Jasukėnai 
Richard-Olga ir 
Wilbur Lee Cartwright 
Olga ir Andrew Zaruba

Washingtonas. — Aukš
čiausias Teismas nuspren
dė, kad pasalingas klausy
mas per telefonus pasikal
bėjimo yra prasižengimas 
prieš įstatymus.

Norfolk, Va. — Karo lai
vyno orlaiviukas (Blimp) 
sugedo, nukrito ir nusken
do. Išsigelbėjo 8 žmonės jo 
įgulos.

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite.su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais- 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1

išsterilizuotas. 
i 
I

Visoms barberšapėms įsa-i 
kyta įsigyt naujus steriliza-; 
vimo indus su puse tuzino i 
skyrių, pripiltų chemikališ-l 

kur būtų su-į

į ras atsikreipė į visus nuo- 
l širdžius žmones, kad pa- 
j remtų aukomis St. Justine, U skysčių 
į vaiku ligoninę, kuriai reikia! mepkta ar mirkoma bntvos, 
I $8,456,536. žirklės,_sukos ‘tvyzenai ir.

žmones, kad pa-

Sako, kad provincija ir 
miestas negali viską apmo
kėti ir reikia žmonių pagal
bos.

Naujas naikintuvas Resti- 
gouche, kurio pastatymas 
kainavo $23,000,000, susi
dūrė su britų prekiniu lai
vu St. Lawrence upėj. Im
sią pusę metų sutaisyti nai
kintuvą.

Garsus ispanų choras, ku
ris yra koncertavęs beveik 
visuose Europos didmies
čiuose, atvyko į Montrealą.

Koncertas įvyks Plateau 
svetainėj, vadovybėj L. Mo- 
rondo.

Montrealo Moterų klubas, 
švęsdamas savo metinę 
šventę, pasikvietė Dr. Bell, 
kuris davė joms pamoką.

' Visų pirma liepė kiekvie
nai pusamžei moteriai išva
žiuoti į kitą miestą arba ki
tą valstybę pamatyti žmo
nių ir jų apsiėjimo.

Buvimas namie ii’ norėji
mas vis daugiau piįigų su
taupyti ir kitą namą nusi
pirkti, sako jis, nięko gera 
nežada,. tik -nervus tgįadina*-..

elekriniai “kliperiai” (ma-l 
šinėles). Toki nikeliniai ari 
moliniai indai kainuoja nuo! 
$15 iki $25.

Daug kas yra tos nuomo
nės, kad nauji sterilizavimo 
indai esminiai nėra gėrės-1 
n i už senuosius, kad jie į ve-į 
darni tų indų išdirbę jų nau-| 
dai. Tiesa, yra ir pusėtinai i 
nešvarių barberšapių, kurių | 
b'arebriai tingi apsišvarinti. į 
Prie tokių inspektoriai ka-i 
binėjasi. Jei apsileidėliai j 
švelniai pasiaiškina, tokiem 
inspektoriai liepia pasitai
syti, tuoj apsišvarinti. Bet 
pasitaiko ir tokių barberių, 
kurie pasako inspektoriams 
nekišti visur nosies jo biz
nyje. Tokie tampa nubaus
ti.

Valstijos inspektorius J. 
S. Stewart rado dvi nešva
rias barberšapes, neuniji- 
nes. Teisėjas Frank Imand 
priteisė užsimokėt po $25 ir 
teismo lėšas. (Ž’nia paimta 
iš Miami Herald už gruo
džio 3 dieną.)

Senas bedarbis

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisvės. paramai,,

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu- 
Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50

Tai 
vis.
DABAR TIK $1.00.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istprinis romanas. Parašė Algirdas Margeru. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00 : Dabar tik $4.00.

I

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 

, šis žociynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
, rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.

KAINA $5.50.

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

Susipa%25c5%25beinkite.su


WORCESTER, MASS
Gruodžio 3 d. Įvyko Lietu- ii ų 

vos Sūnų ir Dukterų palaipi
nės Draugijos susirinkimas. 65 
Išrinkta 
metams, 
susideda

Draugi jos 
nauja valdyba 1958 
Valdyba didžiumoj 
iš senos 1957 metų 

išskiriant du nau
jus narius — J. Norvaišą, pro
tokolų raštininkas vieton J. 
Kižiaus ir Ignas Lozoravičius 
Į direktorius.

Nutarta surengti metinį 
banketą, kuris Įvyks sausio 
25 d., '958, vakare, 29 Endi
cott St.. Worcester, Mass.

Board direktoriai ir visa 
valdyba paskirti surengti virš 
minėtam banketui. Daug ką 
sakyti apie gerumą banketo 
nėra reikalo, nes visi mūsų 
nariai ir simpatikai jau gerai 
žino iš praeitos 
būna mūsų parengimai. Duos ‘ Velioni- 
gerą vakarienę — šnapso 
alaus kiek kas norūs ir 
už $2.5(1. Taip pat ir šokiai ge F 
trauksis iki vėlybos nakties.

L.S.D. draugija kviečia vi
sus dalyvauti, kas tik galėsit. 
Aš užtikrinu, kad visi būsit 
pilnai užganėdinti — tik tie- 
graudinsis, kurie medaly vau?..

L. S. D. draugija paaukavo 
$5 Lions Klubui, šio klubo 
tikslas pašeipti vaikučius, ku
rie nemato.

maj. Joseph J. Kailis.
John J, Green (žalimas), j 

m. amžiaus, mirė lapkr. Į 
d. Palaidotas 26 d. — su- Į 

■kremuotas Rural Cemetery Į 
' krematori joj. Velionis paliko , 
‘dideliame nuloiūdfme žmoną: 
Marcella, sūnų J: Green, ir ■

Aido Choras Važiuotės streikas

nariams: .
visiems (boro;

penktadienio pamo-
žalimas nemažai buvo pa- j i-'ose galėsim pasiimti po nau- 

s’darbavęs tarpe lietuvių 
darb. unijose. Priklausė 
L.S. ir D. ir prie Ukėsų 
bo. Taip pat priklausė 

•' t , 

Masons ir ten pasiekė 
laipsni.

Nužudė mergaitę

ALDA ORMAN
(KAIRYTĖ)

Auna Penella, 28 motų
Lna, apalpo radus savo duk-< 
relę Dianą negyvą. Motinav 
buvo išėjus Į svečius. Sugrįžus 
Į namus rado 
\ą. Kokis tai 

j darė jai 23-is 
j aštriu daiktu 
mus. Ir tai

me rga i tę negy- 
piktadarys pa- 
peiliu 
mirtinus 
atsitiko 

Grand Ave., dideliame 
name, kur

ar kitu
dūri-

• 2005
Ankstyvos mirties tapo išplėšta iš gyvenimo, 
kuriame ji buvo taip reikalinga ir visuomenei 
naudinga. Mes, kurie turėjome laimės grožėtis 
jos skaisčia jaunuolyste. girdėti ją lietuviu dai
nos grupėse, visuomet linksmą, malonią matyti 
gabiai ir nuoširdžiai einant pareigas organizaci
jose, giliai jaučiame jos netekimo nuostolį. Reiš
kiame nuoširdžią užuojautą jos liūdintiems vy
rui Jonui Ormanui ir sūneliui Jonukui, jos tė
vams Juozui ir Onai 
artimiesiems:

Ch. čerka
P. Styra
A. černauskas
D. Mažvlis
H. Siaurienė
A. Ventienė
W. Brazauskas
S. Sasna
J. Gužas
K. Petrikienė
E. ir A. Jeskevičiūtės
A. Mikalaus
M. Grigas

gyve.Aido Choro paveikslą.

Naujų Metų sutikimui 
i prisirengimas.

Taipgi bus dar vienas su- 
; manymas, kuris palies kiek
vieną aidieti-aidietę. Bet šis 
j reikalas bus

Hr''" inR'į Choro dainų

prie
Klu- ii
prie i

žinierius Worcester 
1 om panijoj.

Pranas S. žagunas, 74 m. 
mžiaus, mirė ląpkr. 22 d. Pa- 

kaip šaunūs j laidotas 26 d. ilope kapinėse, 
paliko dideliame liu- 

i r : d esy.j e ž m o n a A n asta z i j ą
tik (Richmond), du sūnus, Geor- 

ir Leo F. žagunas, ir dvi 
dukters — Bernice B. Nor
man Hosmer ir Louise N. C. 
Rose, taipgi 4 anūkus.

pamokose. į
Tad visi ir visos būkim 8-tą ■ 

valandą vakare, dainų paino
kam baryje. ik u

Aido Choro pirm.

Bedarbis aktorius 
nusižudė

Kairiams ir kitiems jos

Pasirodė, kad prasidėjęs 
subvių ir viršutinių traukinių 
vairuotojų (mo t o r m a n ų) 
streikas išsiplėtė. Jų grupės 
Benevolent asociacijos keturi į mentiniame
vadai padėti po dešimt dienų 75 šeimynos žmonių, 
i kalėjimą. Bet prie streiko i Diana buvo 8-ių 
prisidėjo jau penkių kitų ša-; žiays. 
l.ų grupės darbininkų. Vėliau policija

Antradienio rytą streikas Į jaunuoli Robertą
daugiau buvo suparalyžiavęs į ] 6-kOS metų, ir kaltina

1 gaitės nužudyme.

metų arti

areštavo
Gelmaną, 

mer-

• .Penny Sale Įvyks gruodžio 
14 d. Prasidės kada po pietų 
ir užsibaigs vėlai naktį. Se
niai buvo toks parengimas — 
bū s daug visokių 'Įdomybių... 
Man neteko būti tokiame pa- 

. rengime, bet iš rengėjų paaiš
kinimo davėsi suprasti, kad 
bus nepaprastai žingeidus.

Viršminėtą parengimą ruo
šia. L.S. ir D. draugijos mote- 

' rys’. Vieta: 29 Endicott 
\'Worce«ter, Mass. * . .. .\ Mirė ketun

Joseph J. K a iris, 47 m.
z‘iaus, mirė .lapkričio 10 d. Pa
laidotas lapkr. 13 (L, 
Jono kapuose. Velionis 
dideliame nuliūdime 
Antoniną (Navickaitę)

St..

am-

švento 
paliko 
žmoną 
ir sū-

v a žinutę, kaip buvo pirmadie
ni. Atrodo, kad yra užnugary
je streiko ne tiek patys dar- 
! bininkai, kiek elementai, ku- 
! rie nori pakenkti bendrai visų 
Į Transport Workers unijai, 
■ prie kurios visų šakų darbi
ninkai priklauso.

Pirmadieni dėl streiko mles- 
I te buvo tikra .suirutė.

Finansinė parama Laisvei 
; visada reikalinga . i (

A. Bimba 
Ona Cibulskienė 
A. Kalakauskienė
V. Čepulis
M. Yakštis
T. Repšys
M. Aleksiene
J. Gasiūnas
J. Vinikaitis
S. Vinikaitienė
P. ir E. černauskai
J. A. Vaznis
L. Kavaliauskaitė

Business Opportunity

Manhattan (20’s Westside). Pui- 
, ki proga jaunai porai nusipirkti pir- 

Užsi- 1 mos klasės delikatessen. Pcrsitik- 
šios auksinės 
iš priežasties

automobiliais. Į rinkite, nepraleiskite
. I progos. Parduodame 

1 SCle' | ligos. LA. 4-2555.Masės žmonių puolė 
žinkelių stotis, 
tūlas Lewis 
bin damas namo krito ir
nuo širdies smūgio.

enn. stotyje 
Dromkov

(240-244)Robert Bixby, aktorius, ku-j 
j ris vaidino radijo programų- i 
įse, netekęs darbo ir negalėda- ■ 
mas kito susirasti, nusižudė. I 
Jis buvo tik 44 metų žmogus. ■ 
Lošimi' buvo žinomas ir kaip i 
Rex Regent.

Jis puolė žemyn nuo dešini-i 
įlies aukštų Manhattan Eyė & | 
į Ear ligoninės namo 220 East |n

/ 164th St. Dr. Mary Lovelis, ku- 1 f .) i

ru
(tlapkr. :?8 

., Hope kapi

žmoną Christy- 
dukrą

amžiaus, mirė 
Palaidotas 3,() 
nese. Velionis 
me nuliūdime'
ną (Jezukevičiūtę), 
Elenor Charles Willows, "sūnų 
Albertą ir du anūkus.

Bielauskas priklausė prie I
L. S. ir D. draugijos ir prie :
ckėsu Klubo, taipgi prie j . . , . . .. >'y .. y.os apartmentas yra pries li- draugiĮos . , _ , , r»- . • '& I paninę mate, kad Bixby įsojo ;

|ant namo viršaus, nusivilkėsi ir Dukterų 1 . _ v, . ‘ numėtė svarka ir pasileido zebu vu šiem s |, in vn. ,patarnavi-; L, . 1. štai iki Roku's padėties pri-l mą: po gyvu gėlių vainiką ir , _ 11- :, . veda musu santvarkoje anhn-1grabne įlįs ir pareiškia nuosir-1 
dzios užuojautos šeimoms, gi-1 
minėms ir draugams, o jums, ! 
brangūs draugai, lai būna į 
k ngva šios šalies žemė...

Sekantis susirinkimas Įvyks 
sausio (January) 7d., 7:30 
vakaro, 29 Endicott St., Wor
cester, Mass.

Klubo, 
Kazimiero

Lietuvos Sūnų 
draugija suteikė 
nariams paskutini

Rep.

sku- 
mirė

Prašo dabar siųsti 
kalėdinius siuntinius

Manhattan (Uptown). Valymo- 
Kriaučiauš krautuvė. Gerai įsteig
tas biznis, gera vieta, puikūs kos- 
tumeriai. Puiki proga geram kriau- 
čiui. Gera jeiga, Renda $200 į mė
nesį. 3 m. lease. Sav. parduodu iš 
priežasties operacijos. TR. 4-4217— 
TR. 7-4007 vak. (240-242)

CLEVELANDO ŽINIOS
CLEVELANDO 8 KALTI

NAMŲJŲ TEISMAS 
DAR ATIDĖTAS

Atrodo, kad teisdarystės 
d e p a r tmentas nepasitiki, 
jog federalės grandžiūrės 
įkaltinimu 8 Clev e 1 a n d o 
žmonių suokalbyje prieš 
Taft-Hartley aktą bus gali
ma nubausti. Buvo atsiųs
tas iš Washingtono genera
linio prokuroro asistentas ir 
galva subversyvio komiteto, 
William F. Tompkins, su 
trimis tos specialybės advo
katais. Turėjo ir valdžios 
apmokamų liudininkų pri- 
rengimui skundų. Ir vienas 
clevelandietis, buvęs unijos 
viršininkas, pasirinko tą ju- 
došiška clarba ir, manoma, 
bus vyraujančių informeriu 
šioje byloje.

Grandžiūrė išnešė apkalti
nimus suokalbyje prieš 
Taft - Hartley aktą 13-j-e 
paragrafų. Nekuriems bu
vo išnešta po 2 ir 3 apkal
tinimus. Fred ir Marie 
Reed Hansai, “būdami ko
munistais,” per kelis kartus 
davė ne-komunistinius afi- 
deivitus pas National Labor 
Relation Board. * O kitus 6 
įkaitino už tai, kad vieni as
meniškai davinėjo Haugam 
instrukcijas, kiti siuntinėjo 
vieni per kitus komunisti
nes direktyvas Haugams, 
kad jie, “būdami komunis
tais,” išdavinėjo ne-komu
nistinius afideivitus, ir už 
visi 8 buvo įkaitinti suokal-

Bet kada Fred ir Marie 
Reed Haugs pridavė priro
dymus federaliniam teis
mui, kad “Mes nesame kal
ti/’ ir kada federalinis tei
sėjas Paul C. Weick parei
kalavo iš kaltintojų, kad jie
4 pus!. Laisvi (Liberty)

Kur pietus valgysime 
ši sekmadienį?

Rodos, nereikėtų niekam 
lybes. Kitaip yra .socialistinė-j nei aiškinti, kur bus ši sekma- 

šal.vse — ten žmogus yra « 
užtikrintas darbu. Ten laiko- | 
si nusistatymo: 
pirmoje vietoje,

■(!

o tas,

dieni paruošti skaniausi pie
tūs. Atvykę i Libeviy Audito- 
riją tai patirsite.

Pietus ruošia LDS 13 kuo-

pašto skyrius 
su 

ne-

pos pirmininkė' M. Yakštionė 
ii iždininkė S. Vinikaitiene. 
Kiek girdėjau, d. Brusokienė 
žadėjo joms padėti. Taipgi 

j pora vyrų kartu su jomis dar
buosis, kad suspėtų iki pietų 
laiko viską tinkamai paruošti..

UZ-

prašo visų piliečių, kad 
Kalėdų dovanų siuntiniais 
sivėlintų. Paprastai prieš Ka- 

i ledas paštas būva labai
i verstas siuntiniais. Prisieina 
i samdyti nepatyrusių žmonių, 
kurie nevisada gali tinkamai 
i’iatarnauti. Paštas prašo siun
tinius tuojau išsiųsti.

Excavators. 3/4 Koehring shovtij 
3/4 yd. gen. hoc; ’a yd. Little Giant 
Hoe. Bucket Loaders: 3/4 yd. case; 
3/4 yd. Trojan; yd. Trojanųį% 
yd. Int. TD 9. Bull Dozers. Allis 
Chalmers, HD 14. Cletrac BD New 
Jersey. AT. 8-1441. Eves. MO. 8- 
1913. (238-244)

MISC. ADS

Valgių
Gerą

4 kant

Stotyje traukiniai susidūrė

Penn. stotin atvykęs iš Cle- 
\ olando traukinys susidūrė su 
ten stovėjusiu tuščiu trauki
niu. Tai Įvyko todėl, kad klai
dingai suvesti

: Įvesti Į atvirą

Nesuvaldė piktumą

priduotu raštu tas instruk
cijas, kurios buvo siuntinė-i j 
janios H aulams, s lllyg i tušti vagonai. Nelaimėje ketu- 
Aukščiausio Teismo nuo-|ri žmonės sužeisti.
sprenclžio Jancks byloje, tai! 
kaltintojai, vietoje išpildyti j 
teisėjo pareikalavimą, iške
lia visai kitus kaltinimus 
Haugams ir dalinai kitiems 
skundžiamiesiems.

Kas liečia Marie Reed 
Haug, ji yra baigusi Socio
logijos Kolegiją New Yorke 
ir tuo yra prisirengusi va
dovauti žmonėms be institu
cijų iš šalies.

PRANEŠIMAS
PHILADELPHIA, PA.

LLD kuopos susirinkimas įvyks 
gruodžio 13 d., 7::30 vai. 
dalyvaukite, nes turime 
kalų aptarti ir išgirsti 
parengimo. Valdyba.

Iš viešbučio • Marie Antoi
nette, Columbia universiteto 
srityje, buvo iš darbo atleista 

celiai, ' vieton'tūla Dolores Costello, 30 me
telių, pataiky- tų amžiaus. Ją kaltino “netl- 
buvo septyni Rusiai atliekant darbą”. Ji 

- suvedė kaltę ant Columbia 
I universiteto mokinės Petricia I
'Gallvot, 18-kos metų mergi
nos.

vak. Nariai 
svarbių rei
mport ą iš 

(240-24*2)

WORCESTER, MASS.
Gruodžio 14 d. įvyks Lietuvos Sū

nų ir Dukterų Penny Sale, 29 Endi
cott St. Kviečiame visus dalyvauti, 
praleisti smagiai laiką ir įsigyti do
vanų. įžanga veltui. Rengėjai

(240-242)

Degdama kerštu, IRT 105th 
Avė. stotyje ji užklupo Petri- 
cią ir numetė nuo platformos 
ant geležinkelio bėgių. Mergi
na krisdama skaudžiai sisižel- 
dė galvą. Costello buvo pabė
gus, bet vėliau areštuota 
tik

ir!
$1,500 užstatas ją paleido 
teismo.

šie pietūs yra tradiciniai, 
nes kasmet tuo laiku LDS 13 
'kuopa ruošia banketą. Ir rei
kia sakyti, kad visi banketai 
turėjo gerą pasisekimą. Gerų 
banketų lankytojai jau žino, 
kad LDS 13 kuopos gaspadi- 
uės moka skaniai paruošH 
valgius. O prie valgių bus ir 
kitokių dalykų..
Tad visiems ir visoms patar

tina ši sekmadieni, gruodžio 
15, gerai pasižymėti ir banke
te dalyvauti. Papietavę galė
sime gražiai popietį praleisti. 
Įžanga tik $2.50 asmeniui.

Šei’mininkems p a t a rtlna 
sekmadienį namuose pietų ne
daryti, bet visiems 

|LDS 13, kuopos
pietus. 1'

Plėšikai “darbuojasi”

Ginkluotas plėšikas užpuo
lė Central Photo Engraving 
C« rp. Įstaigą zdanhattane ir 
pačiupo $10,000. Kitas pana
šiai išsinešė virš $4,000 iš 
Former Plastic Products Co., 
Elmnurst.

MATTHEW A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

LDS 13

atvykti j 
ruošiamus

kp. narys

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

Dyckman St. Uptow. 
j marketas. Pilnai įtaisytas 
i vieta. Geros įeigos. Yra ir 
Į bariai viršuje. Puiki proga, kaina 
! tinkama greitam pardavimui.
LO. 7-8177.

(238-242)

Per mane paieško savo dviejų 
brolių, Juozo ir Pijušo Stankevičių. 
Ieško jų sesuo Ona Stankevičiūtė, 
Vilkaviškio Apskr., Kruzmargio kai
mo.
noy City, Pa., o vėliau Shenando&h, 
Fa.
jo
arba tam, kas apie juos man! praneš. 
Apie mėnesis atgal mačiau Laisvėje 
draugų užuojautos skelbimą miru
siam Stankevičiui, iš mainų apy
linkės. Kažin, ar tai yra vienas 
iš ieškomų Stankevičių? Jei tas 
miręs Stankevičius kilęs iš viršmi- 
nėtos vietos Lietuvoje, malonėkite 
man pranešti. J. Jackim, Box 1647, 
Shelter Island, N. Y. (238-242)

Prieš karą jie gyveno Mahax

Po karo nieko nuo jų negirtie
ji bus dėkinga, jei atsilieps,

At Larchmont Employment
Abelnai Namų Darbininkai 

Virėjos, Motinų Pagelbininkės
Slaugių Patarnautojos

132 LARCHMONT AVE.
LARCHMONT, N. Y.

TE. 4-3663—TE. 4-1611, Mrs. B.

Ohio valstijos buržuazinis 
Vaizbos butas- paskutinėje 
konvencijoje nubalsavo “pa
sirūpinti apie galimybę” 
uždėjimo ant' baloto patau- 
symo prie Ohio valstijos 
konstitucijos priedo “Teisė i 
darbą” (skebams). Einant 
tuo “pataisymu,” unijistui 
būtų nevalia sulaikyti 
streiklaužio nuo atėmimo jo 
darbo. Todėl ir Clevelando 
8 žmonių, skundžiamu už 
suokalbiavimą prieš Taft- 
Hartley aktą byloje, reakci
jos tikslas bus įrodyti,% kad 
unijų viršininkai eikvojo 
unijų fondus skleidimui 
marksizmo-leninizmo Ame
rikoje bei paramai kairiųjų 
organizacijų. Panašūs uni
jų sumanymai jau yra pri
rengiami ir sekančiai Kon
greso sesijai.

Aštuonių skundžiamųjų 
teismas prasidės 1958 metų 
sausio 6 d. Bet visus verčia 
susidomėti: ar jie laimės ar 
pralaimės, jų apg y n i m a s 
kainuos dešimtis tūkstan
čių dolerių, o padengimas tų 
lėšų, kad surasti teisybę, 
puls ant geros valios žmo
nių — ant jūsų ir manęs.

BALTIMORE, MI).
LLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 14 d.,. 2 vai. dicn'ą, Work
man’s Hali, 2507 E. Madison St. Ma
lonėkite dalyvauti susirinkime, rink
sime naują kuopos valdybą, ir gau
site knygą. Taipgi išgirskite kuo
pos visų metų raportą. Taipgi rei
kia kalbėti apie gražų užbaigimą. 
Laisvės vajaus. A. Žemaitis, Fin. 
Sekr. (240-242)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gijos metinis susirinkimas 
gruodžio 12 d., Laisvės choro salėje, 
157 Hungerford St., 7:30 vai. vak. 
Kviečiame narius dalyvauti ir atsi
vesti naujų narių. Taipgi rinksime 
valdybą 1958 m. Nepamirškite da
lyvauti. Valdyba. (240-141)

įvyks

gruodžio (Dec.) 11, 1957

Nesaugios gatvės
Ant Hillside Ave., netoli 

Van W'yck vieškelio šaligat
vyje Įkrito žeme 14-ka pėdų 
apvalai iki 15-kos pėdų gilio. 
Manoma, kad buvęs sniegas ir 
vanduo paliuosavo po cemen
tu ploną žemės sluoksnį. Gi 
žemiau jair buvo susidariusi 
nuo seniau atvara. Tatai pasi
daro, kada vanduo išplauna 
kreidos, kalkių medžiagas ar
ba sunyksta pūvančioj! me
džiaga, kuri laike konstrukci
jos buvo žemėmis užversta.

Lietuvių Ko-operatyvės Spaudos Bendrovės 
Dalininkų suvažiavimas įvyks sausio 26 d., 1958 
m., Liberty Auditorijoje, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y., pradžia 11 vai. ryto.

Visi dalininkai malonėkite dalyvauti suva
žiavime, nes yra svarbių reikalų aptarimui.

Lietuvių Namo Bendrovė parduoda namą, 
kuriame randasi Kooperatyvo spaustuvė. Su
važiavimas turės aptarti spaustuvės perkėlimą 
į kitą vietą. Tai yra labai svarbi problema, 
turėsime rimtai pasitarti šiuo reikalu.

M. STAKOFF, į
Liet. Ko-op. Spaudos Bendroves 
Direktorių sekretorius

Siųskite Giminėms ir Draugams Dovanų Paketus

Naujiems Metams

PARCELS TO RUSSIA, Inc
1530 Bedford Ave., Brooklyn, 16, N. Y.

Kampas Lincoln Place. Imkit IRT subway 7th Ave. and Lexington Ave.
Išlipkit Franklin Ave. Station.

Telefonai: IN. 7-7272 ir IN. 7-6465

Labiausiai patikima firma siuntimui 
Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu muitu

paketų į Sovietų Sąjungą. Latviją, 
ir garantuotu pristatymu yra

PAKIETAI Į RUSIJA INC
Mūsų firma taip suorganizuota, kad kiekvienas siuntinys yra išsiunčiamas į 2- 
3 dienas ir pristatomi į 6-8 savaites. Paketai oro keliu pristatomi į 8-10 dienų.

Jūs galite pasiųsti drabužių, maisto produktų, visokių rūšių vaistų, siuvamas 
mašinas, akordionus ir kitką.

Mes garantuojame grąžinamąsias kvitas su priėmėjo parašu. Mūsų firma 
atdara kasdien, įskaitant sekmadienius, nuo 9:30 A. M. iki 6:00 P. M.

Šeštadieniais nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.

Priimam paketus Manhattane
78 Second Ave., New York 3, N. Y. ORchard 4-1540
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