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tlas' raketą-.! Arabijos aliejus 
i BJMTO narius drąsino i Amerikai ,r JaPon,jai 
' . . .] Beirutas, Lebanonas. —

veikti prieš Rusijos | Saudi Arabija pardavė A- 
siekiančias raketas.” i rameo aliejaus šaltinius ja- 

iponų firmai. Taipgi sako, 
i kad dėl kitų tarsis su Ame- 
• rikos aliejaus firmomis, nes 
i japonai siūlo pelningesnę 
i sutartį. Saudi Arabijos val- 
i donai nepaiso savo šalies ir 
I jų piliečių, bet biznį daro su 
tais, kas jiems daugiau mo
ka.

'71

; Antradienį po pietų Jung- toli 
itinių Valstijų karinis oriai- Tai aiškus šūvio tikslas.
i vynas šovė į Atlanto vande- • 
nyną raketą “Atlas” vardu. ! 
Ją garsino, kad tai yra to
kia, kuri gali siekti iš vie
no žemyno kitą, tai yra, 
apie 5,000 mylių. Po iššovi- i 

; mo pasigirta “pasisekimu.” ,
■ Bet viskas rodo, kad tas ;
“pasisekimas” buvo tik drą-'

■ sinimui NATO nariu, kurie! 
prieštarauja Dulleso pla-!

, nams. Karinio orlaivyno'
; komanda sakė: “Šauta tuo i ... ■ v. :

tai,' laiku, kada prezidentas Ei-1v§hau lfikllo> kalP degančiu j 
T>e-į senhoweris tariasi su kitais! galu milžiniškas cigaras, ir į

Poetas J o n a s Kaškaitis, 
mūsų Plutarchas. teberašo 
apie mus. Jis rašo eilėmis. Jis 
jau m’nėjo ii- dar daug minės 
mūsų žmonių, kurie dalyvauja i 
judėjime, kurie “ko nors voi 
ti”. Jo žodžiais:
Man vaizduojąs ilgi

atminimai 
Mirguliuoja vardai ir veidai.. 
Pažymčt pagarbiai noras ima 1

z ^1 uos, ką veikia ir 
veikė andai

. Kas gi vra gražesnio1 už 
ką Jonas Kaškaitis daro? 'i
sa. ne kiekviena jo eilutė vra | NATO nariais Paryžiuje, i nuskrido virš vandenyno 
(.eimantas, bet jis, rašydamas!

žmones-veikėjus, 
gražių vaizdų,

užpila už kai-, 
kuriems reikia į

Jau ruošia kerštą ! Europiečiai linksta 
pries Jugoslaviją eįtaikos keliu

Washingtonas. — Po to, 
kai Jugoslavija priešakyje 
su Tito gavo iš Jungtinių 
Valstijų virš bilijono dole
rių ginklų pagalbos, tai ji 
atsisakė nuo jų ateityje. 
Toks Tito pasielgimas čia 
laikomas kaip siurbėlės. 
Todėl Tito nieko kito 
negali laukti nuo Dul-

Paryžius. — NATO kon-1 junga. Dullesas turėjo nu- 
ferencija eina prie pabai-! sileisti. Jis sakė, kad toks 
gos. Jungt. Valstijų Vals-' europiečių nusistatymas 
tybės sekretorius John F. i yra “didesnis sukrėtimas, 
Dulles laikėsi nusistatymo, negu ‘Vanguardo’ nepasise- 
kad “negalima tartis suikimas.” Todėl nors ameri- 
Sovietų Sąjunga,” kad “ne- kiečiai išsidera gabenti ato- 
galima pasitikėti Sovietų !mų ir raketų ginklus ir 
vadais,” “kad t ar y bin ei i bombas į europiečių bazes,

Kas dėl “Atlaso,” 
! 1956 metais du kartus ji į 
j buvo šauta ir abudu nukri-! 
! to netolimai į jūrą. Dabar | 
i taipgi padarė “tik kelis šim-! 
; tus mylių nuskridimo,” pa- i 
i reiškė Pentagonas. Sako, 
į kad įjungus šovimą vėl bu- 
i vo nusiminimo, kaip su Į 
I “Vanguardu,” nes “Atlas” i Vis jiems vaidinasi 
įvėlinosi pakilti, aplink ru-1 a .
[ko ir vertėsi liepsna. Bet i raudonąją pavojus

Washingtonas. — Senato- 
! rius James O. Eastland, de- 
jmokratas. iš Miss., pakėlė 
triukšmą, kad Sovietų Są
junga ir demokratinės liau- 

'diškos respublikos,' ypatin- 
jgai Lenkija, “vilioja pabė
gėlius atgal.” Sako, kad į 
I Ameriką įvežami laikraš
čiai ir brošiūros, kur kvie- 

■čiami pabėgėliai grįžti at- 
Senato- 

rius šaukia, kad tai “labai 
pavojinga literatūra.”

Prezidentas pasiūlė i Indonezija tariasi 
bilijonus dolerių ! gauti japonu laivą

Washingtonas. — Prezi- 
; dentas. Eisenhoweris Pary-

;pie mūsų 
duoda ir labai 
I : ai bos figūrų.

Jis kai kada 
pteriaus tiems,
užpilti. Kitus gal būt perdaug! 
pašlovina. Ne visus, — tūks-1 
tančius mūsų veikėjų. — iisjžiuje pasiūlė NATO na- 
h sumini. Aš vistiek manau, j yiams padvigubinti jiems 
kad mielasis 
Kaškaitis atsimena 
mūsų žmonių veikėjų vardų 
įvardžių, negu kuris kitas.

draugas Jonas ekonominę
daugiau 

ir

paminėt jų visų nėr būdo, 
Nors ir kažkaip norėtum, 

deja, i
Negali — bet jie yr’ — 

tebeplūdo'

pagalbą. J i s 
pranešė sostinei, kad būsia- 
mojo Kongreso reikalaus 

i pridėti prie ekonominės pa
galbos dar $2,000,000,000..

leso vadovaujamos vyriau- santvarkai artinasi pabaiga | bet tuo pat kartu NATO
sybes, kaip tik atkeršysimo

P V 1 • Jo SI poliasalino negre ; Eisenhoweri

Aš noriu priminti draugui 
skaitytojui: pasakykite man, 
ar buvo kas nors mūsų litera
tūroje panašaus į tai, ką Jo
nas Kaškaitis nūnai rašo?

Atsakysiu: niekad niekur 
panašus dalyko nebuvo. Už 
tai mes ir sakome: brangusis 
drauge J. Kaškaiti, dėkojame 
tau ir norime, kad būtum svei
kas, drūtas ir visuomet ryžtin
gas.

Beje, Jonui KaškaiČiui, at
rodo, sekamą sausio mėnesį 
sukaks 73 metai amžiaus. 
Sveikatos ir sėkmės, brangusis 
drauge ir poete!

Mėsos darbininką 
unija už taiką

Washingtonas. — Meat & 
Butcher Workmen unijos' 
vadovybė pasisakė už taiką. 
Jos prezidentas T. J. Lloyd 
ir sekretorius P. E.. Gor
man rašo: “Sovietų pakvie
timas laikyti konferenciją 
taikos, reikalais, veikiausiai, 
vėl bus atmestas... Gal ru
sai ir nėra su geriausiais 
velijimais žmonėms, bet jie 
nors kviečia sėsti prie sta
lo ir kalbėti taikos reika
lais. Tokio pakvietimo ne
galima skaityti beverčiu ir 
negalima ignoruoti.”

Jakarta, Indonezija.—In
donezijai perėmus Hollan- 
dijos nuosavybes, tai liovė-1 - --
si veikę ir hollandų laivai-gal j įu tg- 
Indonezija yra virs 3,000 k ‘
salų valstybė, kurios išmė
tytos ant 4,000 mylių ilgio 
ir 2,000 pločio srities. Bū- 

! tinai reikalingas laivų plau- 
! klojimas tarp salų. Pati In- 
; donezija dar neturi pakan- 
! karnai laivų. Todėl pradė
jo derybas su Japonijos 
prekybos laivų savininkais, 
kad jie užimtų hollandiečių 
vietą. Derybos eina 
mjngai.

studentę iš mokyklos
Little Rock, Ark.—Cent

ral High Schoolėj mokosi 
virš 2,000 baltų ir 9 negrai 
studentai. Tai 1 
dėl kurios buvo net armijos 
daliniai prisiųsti, 
los superintendentas V. T. 
Bloosom pareiškė, kad jis 
vieną iš devynių negrų, bū
tent Minnie Jean Brown, 
prašalino už “nesusivaldy
mą.” Sako, ji būk metusi 
maisto liekanas ant dviejų 

i baltųjų studentų.

ir tarimasis su Sovietų va-j rengiasi su Tarybų Sąjun- 
! dais ją tik sutvirtintų.”

T~ r.: --ijtika, remiama 
•io, nerado pri

tarimo tarp Europos NATO 
narių. Jie, o ypatingai

! Skandinavijos šalys, reika
lavo tartis su Sovietų Są-

ga tartis taikos reikalais. 
Smulkmenų, kurios šalys ir 
kokiomis sąlygomis sutinka 
steigti raketų bazes, dar 
nežinome. Bendrai Dulleso 
planas priimtas tik su di
deliais nusileidimais.

ta mokykla, 'Amerikos ir Sovietu' Kiekviena raketa 
Mokyk- mokslininką santykiai! kainuoja $2,000,000

Washingtonas. — Kiek-
“Atlas” raketos pa-

sek-

Iš Lietuvos

hid-

Mūsų prašymas, kad Dr. J. 
J. Karkiančius parašytų Dr. J. 

* Stanislovaičio ir Dr. A. Petri- 
koskhygos “Gydymo istorija’’ 
apžvalgą, neatsimušė kaip be
riami žirniai į sieną. Jis atsi
liepė. Jis parašė ilgoką tos 
knygos apžvalgą, kuri neužil
go tilps Laisvėje.

Dėkojame, gerbiamas dak
tare !

i Dr. J. F. Borisas buvo nuvy
kęs savo profesijos reikalais į 
Čikagą. Aplankė jis draugą L. 
Prūseiką, kuris dar vis tebėra 
ligoninėje.

Gruodžio 14 d. jis rašo 
mums:

“Tik. dabar sugrįžau iš 
Evangelical ligoninės; k u r 
šiuo tarpu yra draugas L. 
Prūseiką. Visų pirmiausia no- 

. ‘rlu pasakyti: jis rimtai serga.
Bet jo organizmas tvirtas, tai 
gali atlaikyti...“ ■ ,

“Pravda” rašo apie 
Jungtines Tautas
Maskva. — Komunistų 

partijos organas “Pravda” 
atžymi, kad Jungtinių Tau
tų Organizacijos 12-ji sesi
ja parodė šios organizaci
jos rolę. Rašo, kad Sirijos, 
Artimųjų Rytų, Kipro ir 
eilėje kitų klausimų laimė
jo taikos palaikymo šalinin
kai. Jungtinių Valstijų 
“diplomatijos užkulisinė po
litika neturėjo pasisekimo,” 
sako dienraštis.

neseniai sugrįžo.
Deja, čikagiečiams nepavy

ko girdėti J. Lesevičiaųs pasa
kojimo: imigracijos depart- 
mentas jam neleido' įvažiuoti; 
sulaikė ant rubežiaus.

O žmonių, 
draugas,
daug, — keletas šimtų, 
pasipiktino tokia 
riausybės pareigūnų 
ka.”

Neatvykus svečiui, 
kalbėjo V. Andrulis, 
liukas ir J. S. Jokubka.

čikagiečiai praėjusį ___ z
4fhenį šaukė masinį mitingą, 

kad jame montreališkis J. Le- 
įtvičius pasakytų, ką jis ma
tė ir girdėjo Lietuvoje, iš kur

šešta-

rašo man go ras 
į mitingą susirinko 

Jie 
mūsų vy- 

“takti-

mitinge
J. Pau-

SPECIALISTAI 
ŽEMĖS ŪKIUI

Žemės tvarkytojams, 
rpmelioratoriams, statybi
ninkams ir mechanizato
riams ruošti 1945 m. Kau
ne buvo įsteigtas žemės 
ūkio technikumas .

Komunistų partijos ir 
Tarybinės vyriausybės rū
pesčiu Kaune, Aleksote, 
technikumui pastatyti nau
ji rūmai.

Netoli technikumo prak
tikai atlikti išskirtas 350 
hektarų mokomasis ūkis. 
Kabinetai, laborat o r i j o s, 
biblioteka aprūpintos viso
mis reikalingomis mokslo 
priemonėmis ir literatūra. •

Technikumui sudarytos 
visos sąlygos ruošti žemės 
ūkio specialistus. Per savo 
gyvavimo laiką techniku
mas yra išleidęs 564 žemės 
ūkio specialistus.

San Francisco, Calif. - 
Keturi Sovietų fizikai, dide- į vienos 
Ii raketų ir atomų srityje ! gaminimas vyriausybei kai- 
mokslininkai, apžiūrėjo la-!nuoja $2,000,000. Taip sa- 
boratorijas. Jie yra D. I. j ko Mr. J. R. Dempsey, *di- 
Blokincovas, V. P. Dželepo- rektorius A. .D. C. General 
vas, L. B. Okiunas ir Ser- Dynamics Corp. Nors su 
gei Nikitinas. Pagyrė Bar-į “Atlasų” bandymais ne- 
keiey laboratorijoje 184-ių i vyksta, bet jie yra gami- 

•oną. Ameri- i narni, nes mano vėliau ne- 
__  laboratorijos vedėjas Į dateklių prašalinti.
prof. Lawrence sako:. “Mes i -------------------

.fiTSJŽĮ '77 I Kardinolas Spellmanas
Siūlo, kad visokį atominių sios fizikos klausimus. Jie: kalinis inSDektonUS 

ir hidrogeniniu bombų ban- apžiūrėjo nlūsų įrengimus ' 
' ' "sulaikyti su suteikė informacijų apie ;

- • Keiey laooratoAmenk. žmones stma colių Cyklotr
__ _ 9 kos laborator
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už pasaulinę taiką
Washingtonas. — Įvai

rios amerikiečių grupės ir 
religinės organizacijos, su
sijungę į Friends Commit
tee of National Legislation, 
reikalauja taikos. Pamati
niai šiai organizacijai vado
vauja religinė “quakers” 
pasekėjų bažnyčia. Bet prie 
jos priklauso taikos šalinin- 

l kai, įvairios karui priešin
gos (pacifistų) grupės.

Gruodžio mėnesį savo pa
reiškime ši organ i z a c i j a 
tarp kitko sako: “Jungti
nės Valstijos turėtų pames
ti savo politiką atsiekiami 
taikos su pagalba jėgos... 
Reikėtų taikos siekti per 
susitarimus su kitomis šali
mis, per nusiginklavimą, 
draugiškumą ir Jungtinių 
Tautų Organizacijos tvirti-

nimą.. ”

dymai butų s
1958 m. balandžio 1 diena; 
kad Jungtinių Tautų Orga-

JU-
Lėktuvu išskrido į užsienį 

' kardinolas Spellmanas. Tai 
jo kalėdinė kelionė. Kada

nizacijos vadovybėje butų VlCtOIl IcktllVlLFakctOS katalikiškas pasaulis gieda 
vėl atnaujinti nusiginklavi- , i “ramybė ant žemės,” tai šis
mo pasitarimai; kad į tuos 
pasitarimus būtų įleisti 
Liaudiškos Kinijos atsto- niais reikalais informacijų 
vai*.

Kad Jungtinės Valstijos 
turi pareikšti sutikimą su 
Tarybų Sąjungos ir Liau
diškos Kinijos pareiškimais, 
kad skirtingų sistemų vals
tybės gali taikoje sugyven
ti. Ir kiti toje dvasioje rei
kalavimai, kad gerinus 
valstybių santykius, maži
nus apsiginklavimą ir ka
ro pavojų.

Londonas. — Anglijoje 
kasmet išleidžiama kari-

knyga “Janes World Arm
aments.” Kai 
skiros karinio 
laivyno ir tt.
“Janes All the 
craft” 
vada, 
turės 
toms.

kada — at- 
laivyno, or- 

1957 metu 
World Air- 
daroma iš-knygoje

kad kariniai lėktuvai
užleisti vietą rake-

dievo “pasiuntinys” vyksta 
į Amerikos karines bazes 
užsienyje. Jis lankysis Ja
ponijoje, Okinawa saloje, 
Thailande, Pietų Vietname, 
Filipinų salose, Singapore, 
Graikijoje, Italijoje, Vaka
rų Vokietijoje. Ir vis tik 
karinėse bazėse. Kažin, ar 
jis poteriauja “Neužmušk.”

Washingtonas. — li955 m. 
Greensboro, N. C., teisme 
nuteisė komunistą Julius 
Scales šešeriems metams 
kalėjimo, pagal Smitho ak
tą. Aukščiausiasis Teismas 
spalio 14 dieną atmetė tą 
teismo sprendimą. Bet da
bar Justice Dept, nori at
naujinti kaltinimą, kad J.

Nuo 1952 metų techniku-1 Scales būtų iš naujo teistas, 
me veikia ir neakivaizdinis 
žemėtvarkos skyrius, kuris 
1957 metais jau išleido sa
vo pirmą laidą ir įteikė 
techniko — žemės tvarky
tojo — diplomus 2i9 gamy
bininkams.

A. Mensonas

Nori teisti komunistą , Washingtone nusiminė
i

Londonas.. — Tarybų ra
dijas pranešė, 
niai mokslininkai 
mina renium metalą iš va
rio, 
mas kitų metalų kietinimui.

kad tarybi-
pasiga-

Renium yra naudoja-

Maskva.. — 33 tarybiniai 
mokslininkai iškėlė vėliavą 
naujoje tyrimo stotyje 
“Vostok.” Ji įrengta Pie
tinio Poliuso srityje.

Budapeštas, Vengrija.— 
Liaudies teismas teisia ku
nigą Egon Turesanyji, bu
vusį Mindszenty sekretorių, 
kaip liaudies priešą.

Washingtonas. — Eisen- 
howerio administracijoje ir 
politiniuose skyriuose yra 
nusiminimas dėl NATO 
įvykių. Kaip nekalbėsi apie 
“pasisekimą” NATO konfe
rencijos, yra aišku, kad 
Dulleso - Eisenhowerio siū
lymai nepriimti. Europos 
šalys pasisuko nuo spėkos 
politikos linkui ieškojimo 
kelio susitarimui. Pamati
niai, tai Sovietų siūlomas 
kelias.

Tai “demokratija”
Caracas, Venezuela. — 

Diktatoriaus Marcos Perez 
Jimenezo galia yra negin
čijama. Dabar vietoie leis
ti piliečiams balsavimu iš
sirinkti naują prezidentą ir 
valdininkus, tai jiems buvo 
duotas monas. Jie turėjo 
balsuoti: užgiria dabartinę 
valdžią dar dėl penkių me
tų, ar ne. Suprantama, taip 
pastatytas klausimas susi
laukė “pilno užgyrimo.”

Pittsburgh, Pa. — Mirė 
komunistas Pat Cush, su
laukęs 90 metų. Buvo plie
no darbininkų veikėjas..

Washingtonas. — Trys 
motinos amerikiečių, kurie 
yra Kinioje kalėjime, ren
giasi važiuoti ir pamatyti 
ten savo sūnus.

Viem, Austrija. — Aust
rija ruošiasi pasigaminti 
pirmąjį atominį reaktorių. 
Kainuos $4,000,000.

Berlynas. — Rytų Vokie
tija gavo iš Sovietų atomi
nį reaktorių 2,000 kilovatų- 
valandų jėgos.

Washingtonas. — Seka
mais metais 5,300,000 buvu
sių karių gaus $262,000,000 
bonusu.

Kuboje tabako derlius I
Pinar del Rio, Kuba. — 

i 1957 metais Kuboje tabako 
suimta 98,000,000 svarų. 
Dėl 1958 metų daromi pla
nai, kad būtų pagaminta 
113,000,000 svarų. Kuboje 
tabakas gerai dera. Jis 
daugiausia naudojamas ci
garams, 
garsūs 
Tabako 
veik išimtinai, < 
Valstijų kapitalistų ranko
se.

Todėl pasaulyje 
“Habana Cigars.” 
plantacijos yra,

Jungtiniu

New Yorkas.— Pastaruo
ju laiku medžio gamyba nu
puolė veik 9 procentus ly
ginant su pereitais metais.

Cocoa Beach, Fla. — Vėl 
atidėtas “Atlas” raketos 
bandymas. Pirmiau dukart 
ją bandė ir abu nepavyko.

Budapeštas, Vengrija. — 
Vengrijoje katalikiški žmo
nės ruošiasi prie Kalėdų 
švenčių.
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KADA ŽMOGUS SERGA
MES VISI JAUČIAME, kad prezidento Eisenhowe- 

rio sveikata nėra tvirta.
Na, ir šiuo metu prezidentas Eisenhoweris yra Pa

ryžiuje, kalbasi su žymiais Vakarų Europos valstybių 
pareigūnais. Ką NATO nutars, liekasi palaukti ir pa
matyti. Bet vieną žinome: kada žmogus, toks kaip 
prezidentas Eisenhoweris, serga, tai pasaulio dėmesys 
vyriausiai nukreiptas i ji, Į jo sveikatą, į jo asmenį. 
0 tai yra bloga’

Bloga dėl to, kad vieton svarstyti valstybinius klau
simus, svarbius, klausimus, dėmesys kreipiamas į prezi
dento sveikatą: kaip jis atrodo, ką jis.daro, ir tt., ir tt.

Dėl to pas daugelį tų pačių valstybininkų, kurie da
lyvauja NATO valstybių konferencijoje, kyla toks klau
simas: jeigu prezidentas, nėra tvirtas fiziškai, tai ar 
galima jo vadovybe pasitikėti? Ar jis rytoj ar poryt 
neatkeis savo nuomonės, kurią pareiškė šiandien?

NUSIVYLĘ
KANADIŠKIS Liaudies Balsas rašo:
“William MacEachern, Toronto Daily Star kores

pondentas, tyrinėjąs bedarbių padėtį Toronte, pereitą 
savaitę rašė, kad daugelis imigrantų Toronte nusivylę, 
išvargę beieškodami darbo, norėtų grįžti namo, bet ir 
sugrįžti negali. Jie neturi pinigų kelionei.

“Daugelis naujų ateivių esą baisiai nepasitenkinę 
dėl visok'ų suvaržymų ir reguliacijų. Jie esą priversti 
imti mažiau apmokamus darbus.

“Nepasitenkinusių imigrantų tarpe yra ir anglų. 
Jie buvę suvylioti Anglijoje skleidžiama Kanados propa
ganda apie gražų gyvenimą Kanadoje. »

“O nedarbas, kaip 'atrodo, smarkiai plinta. “Bus 
blogiau, negu 1930-tais mętais,” sako Toronto ir Dis-

Rytmečiu linksmas džiu
gus klegesys skardena Kau
no gatves ir aikštes. Tai 
vaikai skuba mokyklon

Užeikime kartu su jais į 
vieną iš miesto mokyklų.

y-
Štai erdvus daugiaaukštis 

IV vidurinės mokyklos pa
statas. Nauja mūrine tvora 
skiria mokyklos kiemą nuo 
gatvės. Išasfaltuotame kie
me įrengtos krepšinio aikš
telės, bėgimo takai. Vasa
ros atostogų metu mokyklos 
vadovybė pasirūpino, kad 
rugsėjo pirmąją mokiniai 
ateitų į atremontuotas šva
rias klases, gamybinio ap
mokymo kabinetus, dirbtu
ves.

Į

Mokykloje vykdomas di- 
i delis politechninio v a i k ų 
(mokymo darbas. Dirbtuvė
se prie staklių, siuvamųjų 
masinu, varstotu vaikams 
skiepijami savara n k i š k o 
darbo įgūdžiai, jie supažin- 

' din am i su gamybos proce- 
' sais-, technika. Tokioms pa- 
; mokoms vatlovauja prityrę 
'meistrai, atitinkamų gamy- 
(bos šakų specialistai. Ir jei- 
j gu pirmiau politechninis 
; vaikų mokymas daugiausia 
i buvo vykdomas įmonėse, tai 
dabar, pagal naują Lietuvos 
TSR Švietimo Ministerijos

i   -—   —.------------------------------------ - ——

j Mirė žymus negrų
veikėjas E. J. Scott
Washingtonas.—Mirė Dr. 

Emmett J. Scott, sulaukęs

programą, jis pradedamas 
vykdyti pačių mokyklų ba
zėje. Kauno IV vidurinė 
mokykla kaip tik ir yra vie
na tokių mokyklų, kur poli
techninis mokymas vykdo
mas savoje gamybos bazėje.

Mokyklos direktorius P. 
Naujokaitis ir jo pavaduo
tojas ūkio reikalams J. Si
maitis kartu su mokytojų 
kolektyvu planavo dirbtuvių 
patalpas. Dabar čia įreng
tos keturios dirbtuvės. Vie
noje jų montuojama kino- 
aparatūra, kitoje mergaitės 
praktikuojasi namų ruošo
je. Šaltakalvystės - mecha
nikos dirbtuvėje yra 9 stak
lės, padarytos pagal specia
lų mokyklos užsakymą. Mo
kiniai, kurie domisi medžio 
apdirbimo technika, užsi- 
iminės kabinete, kur įtaisy
ta 110 varstotų.

Kauno IV vidurinė mo
kykla — viena iš daugelio 
Lietuvoje. O iš viso respub
likoje yra 2,480 pradinių, 
935 septynmetės ir 430 vi
durinių mokyklų. Vien kai-1 
mo vietovėse dabar yra 243 | 
vidurinės mokyklos, tuo ta r-1 
pu kai ikitarybiniais laikais! 
kaime nebuvo nė vienos! 
gimnazijos. 23,000 mokyto-' 
jų auklėja ir moko Tarybų i 
Lietuvos jaunąją kartą.

Greitai auga Kinijos ( 
gyventojų skaičius
Pekinas. — 1980 metais 

Kinija turės jau apie bili-

MENININKAI FEIFERIAI

Feiferių Eleną—dainininkė, 
Scenoj aktorė itin gabi!

Klausėm klausėm, net galvas palinkę, 
Kai dainavo viena ar abi.

Kai dainavo abi su Ventiene, 
Tai skambėjo duetai darniai!

O, kad vėl paregėtume dieną, 
Kur pragystų lakštutė šauniai...

O ji buvo balsinga lakštutė, 
Rodė talentą rampos šviesoj!

Ai, sugrįšk vėl, sugrįšk, Elenute:
Bus linksmumo kolon’joj visoj!

Kam gi žvakę laikyti po puodu?
Lai ji dega ir žiba skaidriai—

Taip visiem* taip ir sau laimę duoda, 
Kai tebesam progreso nariai.

Ir pats Robertas Feiferis imtų
Pasirodyt estradoj kada:

Dailininką artistą šį rimtą
Jau įrodė dailės paroda.

Ii- vaidinimas taipgi įrodė:
Turi aktoriaus talentą jis,

Turi raiškų ir svarų jis žodį,— 
Dar geresnį jis vardą įgis.

Sustiprėtų mūs’ jėgos kuklutės,— 
Būtų džiaugsmo širdingo, gražaus,

Kai mūs’ centras kultūros sukrutęs 
Šūkaus—bis! bis! valio!—iš viršaus!

Kviečiamai laikau ranką ištiestą: 
Suspurdėkit, draugužiai abu!

Ir linksmybė nušvies mūsų miestą!
Tai bus miela, gražu, įstabu!
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Daugel metų šį scenos kūrėją
Vis lydėjo katučių audra,—

Tik liga nelemta nugalėjo:
Jam paminklas, šlove jam tikra!

Ir Kačergiaus gailėjo gedėjo
Ir minia ir Onutė pati: 

Kiek didžių pastangų ji padėjo, 
Pasakytų aušrelė skaisti...

Mūsų tamprūs tebėr atminimai— 
Neišnyks iš dėkingos širdies...

O mūs’ sceną dabinti jau ima 
Jaunas vadas aukštos paskirties.

JONAS VALENTIS
Jau mūs’ Liaudies teatrą muštrąvo 

Jaunas Jonas Valentis šauniai:
Jis garbingą profesiją savo

Visa siela pamėgo seniai.
Subtiliai, su niuansais švelniais, 

Judria mimika, žybsniais akių—
Ir su balso dainingo skudučiais— 

Jonas siekė aukštybių lakiu.
f. 'z' * v

Susitelkęs stebėdavau uoliai
Talentingą artistą darbe,— 

Ir didėjo mūs’ aktorių šuoliai, 
Mūsų Liaudies teatro garbė!

Visą amžių Valentis praleido 
Prakilniam teatriniam mene,— 

Mane stebino švytis jo yeido— 
Kitus taipgi, ne vien tik mane.

trikto Darbo Tarybos nariai.
“Harry Waisglas, United Steelworkers of America 

unijos tyrinėjimų direktorius, kalbėdamas Tarybos susi
rinkime, pareiškė, kad kovo mėnesį bedarbių skaičius 
Kanadoje gali pasiekti 800,000.

“‘Blogi laikai,’ sako jis, ‘jau čia pat dėl dešimčių 
tūkstančių žmonių, kurie negali normalių operacinių iš
laidų padengti iš gaunamos apdraudos nuo nedarbo. Ne- 
kurie jau netenka savo namų, kuriuos, buvo užpirkę. Tu
zinai evikcijų už nemokėjimą nuomos. Daugelis neteko 
baldų, ypatingai tarp naujų kanadiečių.’

“Jis sako, kad būtų geriau, jei valdžia išdalintų 
sviesto ir kviečių perteklių bedarbiams, negu kad leistų 
pūti prerijose.

“‘Ji atsisako duoti juos kitiems alkaniems, žmonėms 
pasaulyje, bet kuo gali pateisinti atsisakymą maitinti 
mūsų pač’ų alkanus žfnones,’ sako jis.”

KAS SUDARO NATO

84 metų amžiaus. Tai vie
nas iš žymiųjų negrų veikė
jų Amerikoje. Dideliame 
varge jam teko mokytis. 
Kada jis lankė Wiley Uni
versitetą, Texas valstijoje, 
tai pragyvenimui dasidirb- 

i davo parnešdamas kitiems 
studentams iš miesto reik
menų, gaudamas $5 į mėne
sį laiko. Daug veikė laike 
Pirmojo ir Antrojo pasau
linių karų. Tūlą laiką bu
vo patarėju Karo reikalų 
sekretoriaus N. Bakerio, 
laike Pirmojo pasaulinio 
karo. Daug pasidarbavo 

Įnegrų reikalams,

Gerėja santykiai 
Lenkijos ir Izraelio
Tel Avivas, Izraelis. — 

Prieš trejus metus nutrūko 
diplomatiniai ryšiai tarp 
Izraelio ir Lenkijos. Dabar 
jie atsisteigė. Lenkija pri
siuntė savo

Dažnai skaitome NATO. Tai yra karinė sąjunga 
Jungtinių Valstijų vadovystėje. Bet jau nuo senų lai
kų yra įprasta tokias sąjungas pridengti nekaltu var
du—North Atlantic Treaty Organization. Bet NATO va
dai atvirai kalba, kad jų pasiruošimai yra nukreipti 
prieš Tarybų Sąjungą ir liaudiškas demokratines respu
blikas.

NATO sudaro didelės ir mažos valstybės. Paim
kime Islandiją. Tai tik 160,000 gyventojų valstybėlė, sa
kysime, nedidelio ^miesto gyventojų valstybėlė. Bet Is- . x x . .
landija yra sala Atlanto vandenyne, tarpe Anglijos, Antonl Bld^ Atvykę lenkų 
Greenlandijos ir Norvegijos. Nuo šios salos iki Mask-1 SP° , 0 . ^?.a’ . . .
vos bus mažiau kaip pusė lėktuvo kelionės iš Amerikos. I Parc^v*neJ.a!?a. en.Jį 
štai čia Jungtinių Valstijų karo orlaivynas įsitaisė bazes. Įfos’ ° Lenkijoje - išleistos 
Nors Islandijos gyventojai daugelį kartų reikalavo, kad i Izraelyje.

ambasadorių

Izraelyje bus

amerikiečiai išsikraustytų, bet ką tokios šalelės balsas! 
reiškia! Sudaroma naujos aplinkybės, tūlus valdininkė-' 
liūs nuramina, o žmonės turi ir patys nusiraminti. !

Arba imkime Norvegiją. Ji nesudaro karinės jė
gos. Bet ii turi apie 3,000 mylių Atlanto vandenyno pa
kraštį. Labai daug ir gilių tarpe uolų užlajų, tinkamų 
ne vien submarinams, bet ir didžiuliams karo laivams 
apsistoti. Iš Norvegijos kariniai lėktuvai gali plačiu ba
lni pulti Tarybų Sąjungą ir Centrinėje Europoje liau
diškas respublikas. Daugelis NATO narių yra nykštu
kai, bet jų pozicija didelėms valstybėms yra naudinga.

Štai NATO valstybių sąrašas, jų teritorijos plotas 
ir gyventojų kiekis.

Anglija—94,280 ketvirtainių mylių, 50,000,000 gy
ventojų

Jungtinės Valstijos —2,977,128 ketvirtainės mylios, 
160,000,000 gyventojų

Vakar. Vokietija—94,725 ketv. myk, 50,000,000 gyv.
Italija—116,000 ketv. mylių, 45,000,000 gyv.
Francūzija—212,736 ketv. mylios, 40,000,000 gyv.
Turkija—296,152 mylios, 20,000,000 gyv.
Kanada—3,466,882 ketv. mylios, 12,000,000 gyv.
Hollandija — 12,883 ketv. mylios, 11,000,000 gyv.
Belgija—11,775 ketv. mylios, 9,000,000 gyv.
Graikija—51,182 ketv. mylios, 8,000,000 gyv.

joną gyventojų. Dabar yra 
virš 600,000,000. Kinijos 
gyventojų prieauglis yra 
didelis. Prie naujos san
tvarkos, kada darbo žmo
nių gyvenimas nuolatos gė
rėja, tai jis yra dar skait- 
lingesnis. Bet dar dideli 
pietvakariniai šalies plotai 
retai apgyventi. Vietos už
tenka.

SSSR kviečia Anglijos 
karalienę atvykti

Washingtonas. — čionai 
sužinota, kad Tarybų Są
jungos vyriausybė ir ypa
tingai Chruščiovas paprašė į 
Anglijos karalienę atsilan-( 
kyti Tarybų Sąjungoje. Sa
ko, kad Sovietai tą padarė 
diplomatijos keliu ir Chruš
čiovas asmeniškai anglų at-1 
stovams laike politinių ban
ketų.

Budapeštas, Vengrija. — 
Prasidėjo teismas prieš 13 
liaudies priešų, kurie 1956 
metų reakcininkų sukilime 

I parodė žiaurumą.

Danija—16,556 ketv. mylios, 4,500,000 gyv.
Norvegija—124,560 ketv. mylių, 3,500,000 gyv.
Luksemburgas—999 ketv. mylios, 300,000 gyv.
Islandija—39,700 ketv. mylių, 160,000 gyv.
Tai keturiolika valstybių ir valstybėlių, kurios savo 

plotu užima mažiau, kaip viena Tarybų Sąjunga. Gy
ventojų skaičiumi jos turi du kartus tiek, kiek Tarybų 
šalis.

Bet jeigu palyginti NATO prie Tarybų Sąjungos ir 
demokratinių valstybių, kurios sudaro ir remia Varsų-Į 
vos Sąjungą, tai pastaroji bus keturis kartus skaitlin- į 
gesnė ir gyventojų skaičiumi. (Tiesa, oficialiai Kinija 
nėra Varšuvos Sąjungos narė, bet tai tik kol nėra rei
kalo.)

Taikos šalininkų jėgos nesiriboja vien valstybių sie
nomis, nes taikos reikalus remia tokios milžiniškos sa
lys, kaip Indija, Indonezija, ir milžiniškos masės kapi
talistinėse šalyse.

Taigi,, taikos šalininkų jėgos keleriopai pranašesnės 
už karo šalininkų jėgas. Bet karo treškėjai gali nesi
skaityti su tuo faktu ir, apsvaigę, pradėti karą. Istorija 
žino daug įvykių, kada tūli valdonai karą pradėjo, nors 
paskui ir patys tame, kare galą gavo. Tį’odėl taikos sali
ninkai stovi jos sargyboje ir demaskuoja karo ruošėjus.

JUOZAS JUDŽENTAS
Pagarbiai Juozą Judžentą minim—

Vikrų komiką balso skardaus,—
Ai, kaip plodavo, džiūgavo minios,—

Net ir gatvėj girdėt iš vidaus!
Juozas aktoriaus talentą turi,

Skaudų tenorą tembro plataus!
Pasigenda draugai susibūrę—

Kada komiko juoko ragaus?
Taip ir yr’, mūsų mielas Juozukai,

Pasigendam ir laukiam tavęs:
Susirgai, nuo estrados nutrukai— 

Ir tuščia vieta tavo stovės?

Pasimuistyk, Juozuk, būk gerutis!
Su visais aš maldauju, meldžiu: 

Striuka mum be tavęs, be Mariutės,—
Tu atšliaušk takeliu neslidžių!

Tai bus linksma visiem, tai malonu!
Pasiskubink, broliuk, neužtruk!

Sveiki gyvi, svečiai mūsų šono!
Duok rankutę, Mariute, Juozuk!
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Pasišventęs vaidybos idėjai, 
Jis ryžtingai kovojo dėl jos,— 

Tipus gyvus atkurt sugebėjo 
Ugnimi savo sielos jautrios.

Spaudžiu ranką tau, Jonai Valenti, 
Aš įvertinu meno sparnus:

Tu gebėjai estradoj gyventi, 
Mūsų sakale aukštas, šaunus!

Gilią?pągarbą, dėką tau teikiam: 
Tų■‘mūs’ scenos skaisti pažiba,—

Pasidžiaugti teatran sueinam: 
Melpomenės ten mūzos riba.
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MILDA STENSLERIENĖ
Aido choras ir Liaudies teatras 

Išdidus su scena, su daina:
Nesumins jų žolyno joks latras,— 

Tebekvepia tradieja sena.
Ugnimi žybsi akys jų ryškios, 

Mirguliuoja iškaitę veidai,—
Ir spalvingi balsai nenublyško— 

Tebeskamba darniai, kaip andai.
Stenslerienė Mildutė muštruoja— 

Šalinytės gabi mokinė,—
Janušonių dukraitė žvitrioji, 

Pražydėjus spalvingai mene.

JONAS JUŠKA
Nuo seniai į teatrą pasviręs

Su komedija Jonas Juška:
Vis progreso taku traukia vyras,

Kaip pamoja lengva jo ranka.
Režisuoja, grimuoja, vaidina

Jonas pats, o žmona Mariona
Sūnų Henrį, sugabų vaikiną,

Pasodins—būk ramus—ir gana.
Tuoj pati paskubės į estradą

Ir vaidina su Jonu kartu,— 
Grupe aktorių veikiai surado^—

Pasirodyt galėjai ir tu...
Pridarni, sugabi Šertvietytė

Grupėj aktorių buvo žvaigždė.
Daug kur teko teatrą statyti,—

Dėkui aktoriam! bravo! garbė!

JUOZAS KAČERGIUS
Stambus aktorius Juozas Kačergius

Pastebėjo Valenti andai:
Tuoj—mokyklon jį, akį pamerkęs... 

Jaunas aktorius brendo tenai.
Pats Kačergius estradoj žibėjo,

Mūs’ kultūrą pakėlę aukštai:
Žvelgėm mes veteraną veikėją,—

. Padėka, pagarba jam už tai!

Geneva, Šveicarija. — So
vietų premjeras Bulganinas 
sako, kad jis pasveikins 
Šveicariją, jeigu ji ir vėl 
siūlys keturių didžiųjų vals
tybių vadų konferenciją, 
kaip 1956 metais.

Gan gerai aš Mildutę pažįstu,
Nuo pat jos kūdikystės dienų:

Dar mažiulė—jau buvo artistė, 
Ir jos tėtis taip sakė, menu...

Didėlesnė—eiles deklamavo,
Kiek paskiau—jau Sietyno chore,— 

Ir išlavino talentą savo—
Nūn brandi menininkė, aure!

Kai garsusis Sietynas klestėjo,
Šalinytės aistringa ranka

Mums išvystė jaunutę veikėją:
Nuo jos kvepia kultūros lanka!

Gaivalinga, lengva, kaip gazelė—
Jaunos dvasios širdis kupina,,—

Ji šauniai mūs’ kultūrą pakėlė
Su vaidyba, su liaudies daina!

Sumažėjo veikėjų mūs’ gretos:
Apgenėjo mirtis ir liga,— 

Patvarus ir darbingas nūn retas,
Bet Mildutės vis blizga vaga! j

Aido chorą ar aktorių grupę
Po kolonijas veža nūnai:

Palaikyt mūs’ kultūrą jai rūpi,—
Ji gyvuos dar, Mildut, būtinai!

Ir žibėk ir skambėk, mūs’ žvaigždute—
Su daina vidury žiburių!

Duok'paspaust tau širdingai rankutę!
Ir bravissimo, bravo tariu.
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St. Louis. — Mirė buvęs Londonas. — Tarybų Są- 
kongresmanas Leonidas C. junga ir liaudies demokra- 
Dyer, sulaukęs 86 metų, tinęs respublikos susitarė 
Kongrese jo siūlymu priim- bendrauti televizijos reL 
tas įstatymas prieš automo- kalais. 
bilių vagius.
— .y,| , ...................... .. I,.., .. .................. ..,.1 II ,.|l. . .............  —

2 pusi. Laisvė (Liberty) Ketv., gruodžio (Dec.) 19, 1951



JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
I (Tąsa)

Su šiais Kerpelė ginė bandą 
tolyn, į nubraidytus skynimų alksnynus, 
skersai ir išilgai išknioštą Kimsabalę, per 
naktį prasimušusion žolėn. O kiti pie
menys grįždavo atgal, stengdamiesi 
kaip galima ilgiau užtrukti pakeliui, to
liau nuo “didelių”,o svarbiausia — nuo 
darbo.

Grįždavau ir aš su jais. Ištuštėjusioj, 
nurimusioj ūlyčioj toli buvo girdėti ū- 

\ žiant Povilioko kalvės žaizdrą, sgam- 
' bant smūgius į priekalą: tin-tin-tin, 
/ tin-tin-tan! Poviliokas jau laukė manęs.

Toks pat žvalus, pasiilgusiom darbo ran- 
\ kom. tik nebe toks linksmas kaip anks- 
Z^čiau. Naujoji kalamaška darėsi vis pa- 
I našesnė į komariškę, jau pakilo ji ant 
' visų keturių ratų, jau ir ienas Povilio
kas įtverė. Ir vis dažniau ėmė atslinki- 
nėti prie kalvės Poderis.. Nei. jis kalba 
ką, nei daro ką: ateis, pastovės tylėda
mas ir vėl gūrina tolyn. O Poviliokas 
nuo šitų jo apsilankymų vis labiau niur- 
sta ir vis pikčiau rėkia ant manęs:

— Dumk! Trauk! Laikyk!
Ir štai vieną rytą vėl atsirado Pode

ris. Tik nebe pėsčias, o raitas ant arklio. 
Ir arklys jo buvo apmautas pavalkais 
kaip kadaise buvo apmovęs Poviliokas 
savąjį, jodamas pas Komarą kalamaš- 
kos. Ir jojo jis pasikraipydamas į vi- 

,^sas puses, saugodamas tarpukojį nuo 
pakeliamosios balnelio, o rankoj laikė 
pakinklinį lanką.

1 Atjojo, nušoko nuo arklio ir, nė žodžio 
netaręs, ėmė kinkyti jį Į kalamaška. Į 
naująją, Povilioko kaustytą kalamaška.

—Ei, Poderi, neštukavok, — suglumo 
Poviliokas.

—Nėra kada man štukavoti.
Poviliokas puolė trobon. Neužilgo iš 

ten pasigirdo riksmas, barniai. O dar 
po kurio laiko išėjo laukan Kazimieras, 
atėjo prie kalvės ir ėmė žiūrėti, kaip 
kinko Poderis. Paskui jį atėjo ir Juozio- 
kas, o paskui ir Saliamutė, ir senoji. Tik 
Poviliokas nesirodė.

—Džiaugies? — kimiai paklausė Ka
zimieras.

—O ko gi? Kalamaška-nieko...
I Visi patylėjo.
> —Nudažyt būtum davęs,—vėl pra

šneka Kazimieras.
—Dažyt miestely susitariau, škapler- 

nai bus gatava.
Baigė kinkyti, įvadelėjo arklį, sėdo ka- 

lamaškos lopšin ir smagiai pasilingavo 
jame.

— No-o-!.. — paukštelėjo vadelėmis 
arkliui per šoną.

Išvažiavo. Ir kai jis važiavo, tai visi ir 
sukosi paskui jį, sekdami akimis nu
tolstantį vežimą.

—Už kiek gi nusmaukei?— dar pa
klausė Kazimieras.

•Ir jau iš tolo atskrido Poderio balsas: 
—Už kiek derėta buvo!

„ Nuvažiavo. Broliai dar pastovėjo kiek, 
o paskui nuskubėjo prie savo-reikalų. O 
reikalų buvo daug. Įdienojo pavasaris, 
džiūvo dirvos, reikėjo art, sėt ir akėt. 
Kazimieras dabar nuo ryto iki vakaro 
pražūdavo laukuose, pamiršęs visas 
piršlybas ir visus grąžintinius. O pas
kui jį ir Juoziokas—vis tylėdamas, ne
skubėdamas ir vienas dievas težino ką 
galvodamas. Net Saliamutė nusiąvė su
varstomuosius savo aulinėlius, galavosi 
po pavasario darbų griūtimi, tik skare
les nenutraukė nuo akių. Kad žinotų 
visi: nelaiminga ji!

Poviliokas negreit atėjo. Tylus kaip 
Juoziokas, susimąstęs lyg Kazimieras. 
Aprankiojo išmėtytas reples, brūkštelėjo 
šluostydamas priekyšte priekalą, sukte
lėjo tuščio šnirpštoko rankeną, o pas- 

sustojo ir ėmė žiūrėti kažkur pa
šelmenių, lyg ko ieškodamas, lyg ketin
damas stogą plėšti. Ir aš mačiau, kaip 
trūkčioja jo žandikauliai, trūkčioja iki 

. ‘ pat paausių.
—Parduo-o-ot, ką parduo-o-ot? — pa

sigirdo lauke pažįstamas Mendelio bal
sas.

Poviliokas krūptelėjo, bet neatsisuko. 
Buvo girdėti, kaip Mendelis pliauškina 
botagu,, niūkdamas savąjį šyvį, kaip teš- 

‘kena purvynu jo vežėčių ratai.
—Parduo-o-t..—pasigirdo jo balsas vi

siškai jau prie kalvės.—Niuo, niuo-o-o! 
Perku ryzus ir baibokus, Senus bobų an- 
$arokus! — uždainavo jis, terškindamas 
Sotkpčiu į vežėčių dronyčią

A

Ir čia Poviliokas staiga puolė iš kal
vės.

—Žydpalaiki prakeiktas, česnakinis 
susmirdėli! Kokių velnių čia tau?—su-
riko.

Griebė Mendelio vežėčiukes už drun- 
gų, driokstelėjo jas šalin. Kuinas su- 
svirdųliavo į pagriovį, vežėčios apsiver
tė. Mendelis plokštelėje išilgas purvy
nam Atsirėmė rankomis, pakėlė galvą 
—išsigandęs, suglumęs.

—Povil... Povil....—suvapėjo pabalu
siom lūpom.—Tu negerai juokiesi, Po
vil...

—A-a-a, negerai! Nepatinka tau, Iš
kąri jote? Nepatinka? O Jėzų užka- 
muot tau patinka? — rėkčiojo Povilas, 
tūzydamas vežėčias, spardydamas jas 
kojomis, atversdamas ir vėl parversda
mas.

Pamatė išvirtusius šerių kezuliukus, 
porą tuščių butelių, pabirusias degtukų 
dėžutes ir dar labiau įsiuto. Šokinėjo 
pergedęs visas, trypė daiktus purvan, 
traiškino rankose degtukų dėžutes ir žė
rė degtukus žemėn, išmargindamas jais 
juodą purvą aplink save. O paskui grie
bė vežėčių ratus, raute nurovė nuo ašies 
vieną, paskui antrą, bloškė per tvorą...

— Poviliokas Mendelį talžo!—riktelėjo 
kažkas.

—Į triukšmą subėgo žmonės. Žiūrėjo 
iš tolo, kvatojo, žvengė, skatino Povi
uką:

—Duok, duok, parodyk, kur pipirai 
auga!..

Mendelis pakilo, visas purvinas, apdu
jęs. Jau nebebuvo baimės jo veide, tik
tai klydinėjo kažkokia gaili šypsena. 
Pasirėmė ant botkočio, tylėjo, laukė,

— Duok, duok! — kvatodami šaukė 
žmonės. — Ko tu vežėčias lamdai? Žy
dą palamdyk, užvožk per pakaušį! Dar 
jis stovi, matai, dar šaiposi, rudasis 
sukčius!..

Ir čia Poviliokas, taip pat staiga, kaip 
buvo puolęs žydą, metė viską, pasisuko 
ir beveik bėgte nubėgo pro kluoną, dar
žinės link.

Ir atsitiko viskas taip nelauktai ir taip 
greit, kad aš nė rote nesurojau, kas de
dasi. Ir žųionės skirstėsi iš užtvorių, 
aiškiai nepatenkinti tokia sparčia pa
baiga.

O Mendelis jau užkimšinėjo savo lak- 
mono skvernus už juostos, šiaip taip 
atvertė vežėčias, sumaustė ratus atgal 
ant ašių, sumetė vežiman išmėtytus še
rius, surinko butelius. O paskui klup- 
terėjo ant kelių ir ėmė rankioti deg
tukus, kiek tik pasiekdamas ranka ap
linkui. Degtukai buvo purvini, sutiskę, 
sudrėkę, ir dėti jų nebuvo kur — visos 
dėžutės mėtėsi čia pat, sutryptos ir su
gniaužytos. Bet Mendelis atkakliai ran
kiojo juos, sugrobęs saują, bruko lakmo- 
no kišenėn ir vėl siekė naujų. O deg
tukų nė kiek nemažėjo aplinkui, baltai 
marguliavo jie purvyne iki pat griovio 
ir net plūduriavo griovio dugne, paža
liavusiame vandenyje. Ir aš pamačiau, 
kaip sodrus prakaitas pilasi Mendelio 
veide, stambiais lašais rieda ruda jo 
barzda.

—Mendeli, o už ką tave? — neišken
čiau.

—Anas man nepasakė...
Šyptelėjo, nusibraukė prakaitą, toli 

atmaukęs kepurę.
1 —Anas geras žmogus, — pratarė. —
Anas miestely klausia, kaip mano Sorė 
gyvena, kaip mano Mendęliukai gyve
na... Anas geras žmogus!

Griebtelėjo dar keletą’ degtukų, pa
galvojo ir paaiškino:

—Anam šiandien negera, tai ano ir 
juokas negeras.

—O tu nebūk durnas!—šūktelėjo kaž
kas už tvoros.—Teisman paduok. Nėra 
tokio įstatymo degtukus barstyt!

Mendelis tik šyptelėjo ir nieko nebe
atsakė, o rankiojo degtukus toliau. Žmo
nės išsisklaidė. Kuinas stovėjo ramiai 
snūduriuodamas tarp ienų ir vis žemiau 
lenkė galvą prie nuvarytų savo priešaki
nių kojų.

Povilioką suradau aš daržinėj. Vaikš
čiojo jis po laitą, palei šalines, švilpavo 
atkišęs lūpas.

—Nuvažiavo žydpalaikis? — paklau
sė neatsisukdamas.

WORCESTER, MASS.

Mirus

John J. Green (Žalimas)
s

Išreiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
Marcelei, sūnui John Green ir jo šeimai, pusbro
liui Leonui Žalimui, ir visiems jo draugams.

J. Skliutas P. šušas
K. Kasu lis - J. Gerdauskas
A. ir G. Chapoiuis L. Ausiejienė
Agnieška Wasiliene E. Kanapkienė
Ig. Lazoravičius J. ir M. Petkunas
M. Sukackiene A. ii* E. Pilkauskas
W. Žitkus D. G. Jusius
J. J. Bakšys

SKAITYTOJŲ BALSAI

u

50 METŲ ATGAL IR 
DABAR LIETUVOJ

Skaitau Laisvėj laišką — 
Įdomus laiškas iš Dzūki

jos.” Taip, įdomus, ypač
mums, dzūkams, seniai gy
venantiems Amerikoj. Džiu
gu mums skaityti tokius ap
rašymus, kaip tilpo Laisvė
je, kur sakoma:

“Taigi mes, jaunieji Dzū- 
i ki jos vaikai, didžiuojamės, 
: kad mes augame visiškai ki
toj epochoj. Mums toji tam
si praeitis atrodo lyg pasa
ka, rūsti pasaka...”

Šių dienų Lietuvos jau
nuoliams praeitis — “pasa
ka,” o mums, seniams išei
viams, džiugu, kad nors mū- ■ 
su giminių vaikai bei anū-j 
kai sulaukė daug daug švie

sesnės dienos, negu mes tu
rėjom mūsų jaunatvėje.

Aš ir šiandien atsimenu,; 
kuomet buvau 7-erių metų 
— tai buvo 1891 metai, ka
da aš p į' a d ė j a u mokytis 
A-B-C.1 O . tai buvo lenkų 

! kalba elementorius, nes tais 
j laikais lietuvių kalba lite- 
| ratūra buvo uždrausta. Ne 
i tik literatūra buvo uždraus- 
j ta, bet ir kalba buvo varžo- 
i ma. Atsimenu, kai mes, 
vaikai, sueidavom i vieno 
kaimiečio namą, o “učite- 
lius,” kaip tais laikais mes 
savo mokytoją vadindavom, 
ateina, susodina mus ant 
suolų, na, ir pradedam “lek
cijas išduoti.” Bet kartais 

; išgirstame nuo mokytojo: 
i “Vaikai, bėkit, kur katrą 
kojos neša! Uriadnikas at
joja...” Vaikai išbėgiojam, 
kaip žvirbliai, kur katrą 
akys veda. O mokytojas h* 
namų savininkas paslepia 
elementorius. Nes j e i g u 

! uriadnikas užtiktu vaikus

fc—————i i —

* Laisve (Liberty) Ketv., gruodžio (

—Tebėr.
—Tai ko tu juokies?
—Aš nesijuokiu.
—Ar nesijuoki?
——- (Bus daugiau)

>ec.) 19, 1957 
■ /

| mokinant, tai būtų areštuo
ki mokytojas ir-namų savi- 
I ninkas.

O kai paaugau, tai mano 
tėveliai pasiuntė mane į Va
rėną, į rusišką mokyklą, 
kuri tais laikais buvo prie 
Orankos upės kranto, vaka
rų pusėj Varėnos njiestelio, 
(Tada buvo viena Varėna, o 
dabar Laisvėj rašoma, kad 
jau yra dvi Varėnos.) Į Va- 

! rėną tais laikais buvo pra
vesti trys plentai—vienas iš 
Merkinės, kitas iš Daugų, o 
trečias iš Alytaus. Visi tie 
miesteliai mano buvo ap
vaikščioti.

Varėnos bažnyčia , buvo 
didelė, nes turėjo daug kai
mų aplink Varėną. Kada 
suvažiuodavo ir sueidavo 
kaimiečiai, tai buvo prisi
kimšusi stovinčių. Atrody
davo, kad kartais kitas tave 
suspaus mirtinai. O ponai 
sėdėdavo suoluose prie pat 
altoriaus./ Nepatikdavo man 
ir bažnyčia: kodėl vieni sėdi 
suoluose, o kiti. žiemos Tai
ku klaupiasi į purvyną? Aš, 
matydamas tokią nelygybę, 
nemylėdavau bažnyčios. Bet 
buvau verčiamas eiti su mo
tina. Tėvas eidavo tik vieną

karta i metus, o motina — 
kas sekmadienį ir mane ves
davo. O jeigu aš atsisakyda
vau eiti, tai būdavo visko. 
Bet kada paaugau, tai jau 
motinos pradėjau neklausy
ti. Eidavau neva į bažnyčią 
su vienamečiais draugais. 
Prieidavau prie zokristijos, 
—jie į bažnyčią, o aš atgal į 
miestuką. Pavaikščioju, pa- 
žiūrinėju, na, jau laikas už- Į 
kąst. Nusiperku pyragą ir! 
stiklą arbatos, užkandu, na,i 
ir traukiu prie bažnyčios. Į 
Išeina mano draugai, na, iri 
einam namo. Bet eidamas! 
turiu galvoti, ką turėsiu pa
sakyti motinai, nes ji klaus, 
ką kunigas sakė per pa
mokslą...

Kiek aš suprantu iš laiš-j 
kų, kuriuos gaunu iš Lietu-' 
vos, tai 50 metų atgal ir da-| 

į bar Lietuvos jaunimas au-j 
ginamas dar geresne tvar
ka, negu mes augom. Da
bar Lietuvos jaunimas 
mums rašo:

‘‘Dabar kiekviename kai
me yra klubas-skaitykla, di
desnėse apylinkėse — kai
mo kultūros namai, bibliote
ka. Aišku, prie jų yra ir j 
meno saviveiklos 
kitur orkestrėliai, 
toliau. . .”

Na, o kai mes 
jaunuoliai, ką turėjom? Pa
menu, kai aš buvau jau dič
kis berniokas, pas mus, Va
rėnoj, atsirado lietuviškos 
maldaknygės ir kantičkos 
(giesmių knygos). O, kiek 
tai buvo džiaugsmo. Lietu
višką raštą pamatėm! Nors 
dzūkai kalbėjom pusiau su
lenkinta kalba, bet lietuviš
kas raštas mums labai pa-! 
tiko. Na, tai pradėjom mo
kytis lietuviškai. Skaityda- 
vom visų šventų litaniją, 
mokėmės mišiaunas skaity
ti, nes mišiaunose maldose 
buvo paveikslai, kur romė
nai stūmė Kristų, nešiantį 
ant pečių kryžių. Mums 
Kristaus pagailo, tai mes ro
mėnams paveiksluose akis 
išbadydavom.

Na, o kada pradėdavom 
mokytis iš kantičkų giedoti, 
tai suradom daugybę •viso-; 
kių giesmių. Gavėnios su
laukę giedodavom “Daržely 
alyvų alpsta sūnus dievo.” 
Velykų sulaukę ieškom ve
lykinių giesmių ir giedam 
“Linksmą dieną apturėjom, 
kurios iš seno norėjom.” 
Vasaros laiku išmokom “ka- 
runką” giedoti.

Tai va, ant ko mūsų die
nų jaunuoliai leisdavom lai
ką. Tai va, kokio mokslo 
mes siekėm, kokioj tamsy
bėj Dzūkijos jaunuoliai gy
venom !

Na, o dabar Dzūkijos jau
nuoliai (moksleiviai) mums 
sako:

“M-es šio kolektyvaus laiš
ko autoriai, dabar turime 
po 17-18 metų, mokomės vi
durines mokyklos vyresnėse

4-tame puslapyje

rateliai, 
ir taip

buvome

KAS ČIA KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, skaitysi ne
atsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos visai žmoniška kai
na .. . kurios eina ir j Lietuvą ir ta pačia kaina—tik 5 doleriai 
jž visas 4 knygas! (Kurie siųsite j Lietuvą, atsiųskite mums 
adresą.)

SAULES RŪSTYBE (romanas) sako: skaitai mane, nes myli, o 
nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 puslapių. Kaina $3.00.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdų knyga, kurioje 
tikrojo, nuogoje gyvenimo yra daugiau, negu mariose vandens ir 
druskos. Iliustruota, 316 psl., kaina $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi širdies rū
muose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi. 449 psl., kaina 
$4.00.

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sako: tik 
mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios dalies darbus, 
vargu, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį išlikimą. 652 pusi., 
kieti viršeliai, kaina tik $3.00;

VISOS 4 KNYGOS TIK UŽ $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, ar 3 
knygų, tai už 1 tik $2.00, už 3 tik $4.00. Persiuntimo kaštus ap
mokame. Rašykite:

DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, 111.

So. Boston, Mass
PRIEŠKALĖDINIS PARENGIMAS

SVARBIAM TIKSLUI

Sekmadienį, Gruodžio 22
318 Broadway—Pradžia 1 vai. dieną.

Turėsime skanių valgių ir gražią dainų pro
gramą, bus ir kitokių įvairumų. Atsilankiusieji 
smagiai praleisite dieną ir paremsite svarbų 
tikslą. Kviečiame visus dalyvauti.

LLD 2-tos Kuopos Moterys

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.

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 
$1M DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Paraše Algirdas Margeris. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

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 žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yrą mokytojas jūsų namuose*
KAINA $5.50.

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



MONTREAL, CANADA
Trumpai apie viską

kuomet taksiu važiuojant ki
tas automobilis smogė į šoną. 
Broniui sulaužvti trvs Šonkau-

M. Desy, Kvebeko apsau
gos viršininkas, perspėja, kad 
būtų atsargūs su pasirašymu 
pirkimo ar pardavimo kontr
aktų su nežinomais agentais, 
nes yr i daug apgavysčių.

.Skaitytojų balsai
(Tąsa iš trečio pusi.)

i'lTitWMI H

Verutė Knystautienė buvo 
\ iktorijos ligoninėje. Dabar 
jau namie ir gydosi gydytojo 
priežiūroj.

Onutė Adakauskienė tain 
pat buvo ligoninėje, liet jau 
randasi namie.

Linkiu visiems ligoniams 
greitai susveikti.

m as alaus g 
kas. praneša 
t1 arė pelno

Pernai jo

mums pazisEi- 
nyklos savinin-

Apsvedė J. Bernotas, būsi
mas notaras, su J. Klimavi
čiūte. mokytoja.

Vedybinis banketas įvyko 
('ousineau svetainėj. Po ban
keto medaus mėnesiui išvyko

Montrealo miesto 
eškos $18,000,000 
Kanadoje, vietoje

‘loję, tai dabartiniam majorui 
teks na linkėti ilgiausių motų.

klasėse. Po keliu metu mes 
būsime agronomai, inžinie- 
riai, mokytojai, gydytojai... 
Tokiu kaip mes Lietuvos 
mokyklose yra d e š i m t y s 
tūkstančių, o kiek jų yra 
socializmo šalių lageryje? 
Milijonai! Mums, jaunajai 

Įkartai, priklauso ateitis...” j 
Taip, socialistinių kraštų 

’ jaunuoliams priklauso atei- 
itis, ir jie visa energija ir 
pasitikėjimu žengia pir
myn. O mes, būdami jau
nuoliais, caro Nikolajaus | 
laikais, tik mal d a k n y g ę 
skaityt mokėmės, 
giau ir Smetonos 
laikais darbo klasės 
liai galėjo pasakyti.

Na, o kad ir pas mus, būr
am žuazijos krašte, ar jau vi

rusių užkūrė pečių. Vyras su siems saulutė lygiai šviečia? 
s vaikais miegojo, o ji meldė- Tiesa, kai kurie darbo kla- '

Nedau- 
fašizmo 
jaunuo

Regina Biego

M. A. Denauld, motina 9 
iku, išeidama anksti

) ida.

is Jungti-|Kavalienė sugrįžo i 
uiti Valstijų su dukrele, žentu 
n- anūkėmis.

Albertas ir Onutė Norkeliū- 
i.ai susilaukė dukters. Motina 
ir naujagimė jaučiasi gerai.

s' bažnyčioje su .vyriausiu
> num, prašė dievo malonių.

Tuom kartu namuose i 
gaisras. Sudegė 8 vaikai, 
vxras apdegė kritiškai.

Parėjus iš bažnyčios ir 
vydus, kas atsitiko, 
go nervų sukrėtimu.

pati apslr-

Mirė Jonas Marcinkus, su
laukęs 57 metų amžiaus. Nu
budime paliko žmoną ii* sūnų.

Kanada Ingerson Land pa- 
ii id o 350 darbininkui. Sako, 
kad neturi užsakymų.

New Yorto^^K^Zl nloi
Žymi viešnia atvyks į 
kūčių pobūvį gr. 22

Kristyna Stanislovaitienė

Atrodo, policistai 
kalti

Jų ginčai baigėsi 
mirtimi

HELP WANTED—FEMALE

Realestatininkai nuo sausio 
1 dienos už patarnavimą ims 
4 procentus. Dabar galėjo le
galiai imti pusketvirto pro
cento.

Dr. L. Lynch, direktorius 
kad Mont- 
kada buvo

X-Rays, 
su

sl!' i sės tėvai išleidžia, savo vai- 
| kus i aukštesni mokslą, bet 
ne visi jie gauna tokius 
darbus, ko jie mokėsi. Kai 
tik nueina darbo ieškoti, 
tuojau darbdavys paklau
sia: “What is your pa
rents’ occupation?” Jeigu 
tik pasakys, kad darbinin
kai, tai 

' antrašą.
i shortly 
i Matote, 
kierius,

i moksli priskaito prie; reale 1942 metais, 
pradėta tikrinti su

Į buvo atrasta 18 iš šimto
džiova, o dabar tik 9 iš šimto

Kasmet Montreal e “nelega
liai“ gilfcsta 2,400 vaikų. Poli-’ 
cija kaltina tėvus prastame 
išauklėjime savo vaikų, ko 
pasėkoje tas vyksta.

sako, 
kavos 
Sako

Montrealo restoranai 
kad pakels kainą už 
puoduką iki 15 centų. 
10 centų permažai pelno duo
da.

Ar žinoto, kad Kvebeko 
provincijoj 79 procentai vai
kų lanko mokyklas, kuomet 
kitose provincijose PO procen
tų.

Kad Kvebeke 15 procentų 
virš 18 metų lanko aukštesnes 
mokyklas, kuomet kitose net 
31 procentas.

Surinko Montrealietis

Cleveland. Ohio I
Unijos rengiasi prie 

žūtbūtinės kovos
Ohio valstijos buržuazinė 

organizacija Prekybos Butas 
(Chamber of Commerce) pa
sikėsino pravesti Ohio valsti
joj “teisės prie darbo“ įstaty
mą.

Praeitoje savo konvencijo
je prekybininkai nubalsavo 
’nešimą suorganizuoti “liuos- 
norių” organizaciją, su sky
riais svarbesnėse Ohio vietose, 
vardu “Ohioans for Right-to 
Work’’ (žinoma, streiklau
žiams). Ta organizacija stovės 
priešakyj Prekybos buto, kad 
jį pridegti.

Ta “liuosnorių“ organizacija 
turės surinkti reikalingą skai
čių, 354,291 piliečio, paraša, 
kad uždėti savo pasikėsinimą 
ant Ohio baloto piliečiams 
balsuoti 1958 metų lapkričio 
mėn. Jeigu tas pasikėsinimas 
— “teisė prie darbo“ — bus 
daugumos piliečių užgirtas, 
jis taps įstatymu. Tuomet jei
gu streikieriai mėgins sulaiky
ti nesusipratėlius streiklaužius 
nuo užėmimo jų darbų, unijis- 
tai prasižengs prieš tą įstaty
mą. Kas liečia algas ir dery
bas. unijos liktųsi bevertėmis. 
Todėl ir dabartinis skaldymas 
unijų yra pragaištingas.
Tai verčia unijas susirūpinti

Columbus. — čia gruodžio 
4 d. buvo atlaikytas unijų mi
tingas, kuriame atstovavo 
CIO, Ohio AFL, United Mine 
Workers ir Railroad Brother
hood unijas.

Visos 4 darbo unijos išrinko 
po tris savo narius, kad suda
rytų komitetą iš 12 narių. Ko
miteto narių vardai bus pa
skelbti vėliau. Komitetas 
veiks viso organizuoto darbo 
veikime.

Visos unijos ves plačiausią 
kampaniją, kad visi unijų na- 

, riai būtų užsiregistravę balsa- 
x vimui. Tai bus geriausias atsa

kymas į prekybininkų planus, 
prieš pasikėsinimą laužyti 
unijas. J- N. S.

Toronto, Canada
Iš SDD pirmos kuopos 

susirinkimo

Sūnų ir Dukterų Draugijos 
pirmos kuopos narių slusirin- 

1 d. gruodžio, 
a, kaip stovi

R imas įvyko 
Buvo pram 
kuopa su finansais ryšium su 
salės statyba. Kuopos pirmi
ninkas ir statybos komisijos 
pirmininkas J. Kevėža pažy
mėjo, kad buvo sukelta virš 
£30,000 ir jau beveik visos iš
laidos atmokėtos.

Taipgi jis pažymėjo,

dalyvaus L. Prūseikai pagerb
ti pietuose Lib. Auditorijoje.

Moterų klubiečių rengiamoj 
kūčių proga sueigoje šį Sek
madienį turėsime progos susi
tikti ir girdėti viešnią iš toli
mo Waterbury, Conn. Kain 
žymi visuomenės darbuotoja 
tarp 'lietuvių ir bendrai ame- 

irikiečiuos ir kaip gabi pra-
paima vardą ir j kalbininkė, be abejo, neatsisa- 

ir sako: “We’ll kys tarti žodį ii- mums,
let you know.” I Pietuose turėsime ir dainų

jeigu tik ne politi-l Pūlgramą.
tai tokį aukšta-!

4‘com
mon people” kategorijos. O 
to “shortly” laukia laukia 
ir nesulaukia; ima darbą, i 
kokį gauna.

O kai taip yra, tai pavyz-1 
di turiu ir savo kaimynys-i 
tėj.. Mano kaimynas leido i 
aukšta mokslą sūnų ir duk
terį. Sūnus tarnavo kariuo
menėj praėjusiame kare.. 
Parėjo iš kariuomenės, tai J 
pagal GI bilių, valdžia da- 

jam užbaigt a u k š t ą 
Dukra taipgi bai- 

Bet kai

rašome atsiminti, kad ple- 
jtūs įvyks pietų laiku, 1 vai, ši 
sekmadienį, gruodžio 22, Au
ditorijoj. Pelnas skiriamas 
dėti sunkiai sergančiam 
Prūsei kai jį pagerbiant jo 
metų sukaktyje.

pa-

kad 
dar yra šis tas nesutvarkyta. 
Pavyzdžiui, reikia sutvarkyti 
tvoras. Reikia apdrausti nuo 
ugnies salę ir rakandus. Yra 
ir kitų mažesnių reikalų. Bet 
tai jau antraeiliai reikalai. 
Statybos darbai jau užbaigti..

Ligonių skaičius nei kiek 
nemažėja, šiuo tarpu randasi 
astuoni ligoniai. Vėlesniu lai
ku turėjo^sunkią operaciją M. 
Aleknavičius. Taip pat laukia 
lovos ligoninėj Ona 'Balsiene.

Nominuoti į valdybą dėl 
1958 metų sekančiai: Į pirmi
ninkus — J. Kevėža ir A. Gu
dauskas; į vicepirmininkus V. 
Matonis ir 
protokolų 
Pajuodis; 
rius — T. 
Šys ir Ch.
kus — A. Bartkus. Kontrolės 
ir kitos komisijos bus renka
ma tiesioginiai metiniame su
sirinkime.

Susirinkimas labai įvertino 
virėjas. Jos labai pasišventu
siai dirba dėl draugijos labo. 
Todėl nariai, įvertindami mo
terų darbą, turėtų skaitlin- 
giau lankyti draugijos paren
gimus ir vengti privatiškų 
partijų rengimo tą pačią die
ną, kada būna draugijos pa
rengimai.

Metinis balius įvyks prieš 
Naujus Metus vakare. Viskas 
prirengta. Paimtas geras or
kestras. Įžanga tiktai $1.00 
asmeniui.

Metinis susirinkimas įvyks

ve 
mokslą, 
gė aukštą mokslą.
nuėjo darbo ieškoti, tai ne
gavo toj profesijoj, kurios 
mokėsi. Sūnus dirba alie
jaus kompanijai, kur užten- 
'ka pradines mokyklos. O 
dukra vos galėjo gauti mo
kytojos darbą pradžios mo
kykloj.

Šiuos žodžius rašant, pa- 
i imu didlapį “Sun,” kur sa
koma : “Fourteen y o u n g 
scientists and engineers, 
failing to find any demand 
for their services . . . All 
this talk about a shortage of 
engineers and sci -e n t i s t s 
would be laughable...” Tai 
taip yra buržuazinėj san
tvarkoj : pabaigei mokslą, 
eik badauti! -

Senas baltimorietis

Daugiau įvairių parengi 
mų Laisvės naudai.

P. Karpavičius; į 
sekretorius — P. 

į finansų sekreto- 
Rimdžius, V. Mik- 

Povilaitis; į iždinin-

sausio 5 dieną, 2 
piet. Dalyvaukite 
ir užsimokėkite 
mokesčius, kad 
suspenduoti, 
tinėtumėt. 
mokama.

valandą po 
skaitlingai 
mėnesinius 

nebūtumėte
o vėliau neišmė- 

kad pašalpa neiš-

(Korespondentas

i Tarnautoja. Tarpo 18-35 m. Gali ir 
gyventi ant vietos, jei nori. Prižiūrė
jimas namų, virimas nepriverčia
mas. Prižiūrėti vaikus. MAyfair 3- 
0910.

Paul ir Louise Niesler, 
ras ir žmona, abu jau po 57 I 
metus amžiaus, nirolatos gin
čijosi.' Ginčijosi jie kiekvieną 
(i -eną brangdaikčių nuosavo-i 
je krautuvėje 213 W. 231 st | 
$t., Bronx. Ginčijosi ir namie.

Pagaliau Paul puolė krau
tuvėje savo žmoną su šriūbų 
yeržtuvu (Screw dri\er), j biznis. Ateikite persitikrinti, 
darė jai keturias žaizdas krū- i ) K K.
tmėje ir nugaroj, saukdamas, 
“Dabar . abu einame daikte!”; 
Matydamas, kad moteris km-1 
vina, jis manė, kad ji jau 
miršta. Numetė ■ šriūbų veržtu- 

daugiau įtvą, patsai išgėrė nuodų ir kri- 
talką, i to.

Broliai areštuoti ir kaltina-Į Moteris pradėjo šaukti. Pri- 
mi “netvarkoje“. Bet netvar- buvo ligoninės vežimas. Ji li- 
ka prasidėjo ne iš jų, o iš po- goninėj atsigavo 
licijos pusės. Policininkai tei- Į 
sinasi, kad jie galėjo klausi
nėti, nes jiems kas tai sakę, 
kad toje karčiamoje yra žmo
gus su revolveriu; Bet ten bu
vo virš 100 svečių, tai Brooks 

Advokatas sako, jog nebuvo 
Vriežasties prikibti prie bro- 

ių, kurie ten su savo žmono- 
; nis buvo ir linksminosi.

Vienoje karčiamoje ant At- 
| lantic Avė. buvo “vaina“ tar- 

”i’ Brooks ir 
policiniu kų.

George Brooks iš 
su savo žmonomis 
Buvo jau po 2 ry- 
priėjo policininkai 

ir Thomas Sim
mons ir pradėjo kvotimą. Bro
liai supyko, kad jiem, neduo
da ramumo ir “ptvok’“ polici
ninkams į nosį. Tie atgal. 
Kumščiavimasis tęsėsi 10 mi
nučių. Gal būti “tvarkadariai“. 
būtų kumštynes pralaimėję, 
bet jiems pribuvo

pe dviejų brolių 
dviejų

Floyd ir 
E. Meadow 

Į linksminosi.
to. Prie jų 

i Carl M eone

bet

gar.

vy-

(244-246)

Business Opportunity

Brooklyn. Kampinis Baras, 
priežasties privatiškų reikalų 
versti parduoti. Puiki vieta,

lis 
pri- 

geraš

(245-247)

- Valley Stream, L. I. — Gerai 
įsteigta Auto Body Fender šape 
12 mašinų vieta, puiki apylinkė. Sa
vininkas atsistato. Puiki proga ge
ram ’ mechanikui, daug biznio. Pa
tikrinkite šią progą. Curtiss 5-9889.

(245-247)

ir viską pa
pasakojo. Daktarai sako, kad 
jos žaizdos nėra pavojingos. 
Ji pasveiks. Vyrą Jau neatgai
vino.

Daugiau gaisrą

iškilo

Pirmos klasės proga geram kepė- 
j jui. Puiki įeiga, mažai konkurentų. 
| Įsteigta 25 m. Prieinamai parduoda- 
I me, iš priežasties ligos.' Po 6 v. v. Į
j skambinkite: LO. 9-6037.

(244-246)

Superette. Vaisių, daržovių, mė
sos manketas. Kampinis biznis. Bu
šo stotis. Arti bažnyčių ir mokyklų. 
Gera jeiga. Tinkama porai arba da
lininkams. Sav. nesveikuoju. Priei- A 
namai. 2172 E. 177th St., Bronx.

Underhill 3-0051
(246-24**

Orui atšalus, mieste 
daug gaisrų.

Užsidegė septynių aukštų 
apartmentinis namas 114-116 
E. 71st St. žmonės persigandę 
vien 1 naktiniuose bėgo nuo 
gaisro išsigelbėjimo laiptais.

Kilo gaisras ir 212 West 
142ndSt. Policininkai tūrėjo 
išgabenti ir sergančių. Trys 
policininkai pritraukė nuodin
gų dūmų ir nuvežti į ligoninę.

HELP WANTED MALE

Glass Monogramer. Didelėms De
partment krautuvėms. Nuolatinis 
darbas, pietvakariuose. Puiki pa
grindinė alga ir geros gyvenimo 
sąlygos. Rašykite angliškai, pažy
mint amžių, kvalifikacijas ir paliu
dijimus. JOSKE’S OF TEXAS, San 
Antonio, Texas. (245-247)

nėra savininkes
East upėje, ties 113th 

netoli 14th Avė., sirrastas 
gražus automobilis upės van-

L. i denyje. Sulyg “plate” jis pri
klauso Glorijai Iglese iš So. 
Ozone Parko. Automobilį po
licija

70
S.

Sako, kad unijų įplaukos 
siekia $620,000,000

Sako, kad Jungtinių Valsti
jų ir Kanados unijos turi ) 
metus $620,000,000 įplaukų. 
Jeigu tai tiesa, tai tas viršija 
1955 metų įplaukas daugiau 
kaip du kartus. Sako, kad kai 
kurių unijų duoklės į dvejus 
metus pasidubeltavojo. Tik 
United Mine Workers tuo lai
ku tepakėlusi tik 25 centus.

Vagys nėšnaudžia
Manta & 

W. 15th 
galingos 
ir išsine- 

čekiais

Lionel ' Perera 
Brookse įstaigoje, 48 
St., vagys išlaužė 
saugumo šėpos duris 
šč $100,000 pinigais,
ir bonais. Įstaigos turtas ap
draustas, apdraudos kompa
nija padengia nuostolius. Va
gys galės pasinaudoti tik pini
gais.

išvilko į sausumą, bet
i dar kol kas nesuranda Glori-

Kipriečiai džiaugėsi
Nicossia, Kipras. — Kip

riečiai, sužinoję, kad Jung
tinių Tautų Politinis. Komi
tetas pasisakė už Kipro 
liaudies apsisprendimą, la
bai nudžiugo. Žinoma, tik 
graikų kilmės ir tie, kurie 
nori salai nepriklausomy
bės. Kitaip atsineša turkų 
kilmės, gyventojai. Supran
tama, tas Jungtinių Tautų 
Politinio Komiteto sprendi
mas dar nedaug reiškia, 
nes turės būti padarytas ta
rimas Asemblėjoje. Paga
liau, kaip į tai atsineš An
glija — salos vadovas.

S U V A ŽIA VI M A S
Lietuvių Ko-operatyves Spaudos Bendroves 

Dalininkų suvažiavimas įvyks sausio 26 d., 1958 
m., Liberty Auditorijoje, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y., pradzzia 11 vai. ryto.

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

Lietuvių Namo Bendrovė parduoda namą, 
kuriame irandasi Ko-operatyvo spaustuvė. Su
važiavimas turės aptarti spaustuves perkėlimą 
į kitą vietą. Tai yra labai svarbi problema, 
turėsime rimtai pasitarti šiuo reikalu.

z M. STAKOFF,
' Liet. Ko-op. Spaudos Bendrovės

Direktorių sekretorius

jos. Nežinia, ar ji upėje, 
tik kaip nors jos auto ten 
teko.

ar
pa-

Ir altorius ir pinigai arti

Areštuotas 16-kos metų jau
nuolis Oven Lldydas. Kunigas 
McKechnie kaltina, kad tas 
berniukas rinkdamas “Dievo 
raudai“ aukas, tuom pat kar
tu jų ir sau pasisavindavo. Sa
ko, kad tik lapkričio 24 die
ną apie $50 “priglaudė“.

Berniukas tarnavo kunigui 
prie altoriaus, buvo skaitomas 
ištikimu, ir todėl rinko aukas.

Tas atsitiko Saints Episco- 
bažnyčioje, Middle Neck,

Muzikos įrankių krautuvė
je Sammy Spears Music Shop, 
Flush inge, dingo iš po nakties 
£700 pinigais. Direktorius 
Gleasons sako, kad vagių 
ta vakare.

bū-
SUPERINTEN DENT

pal

apdegė
10 E. 116th 
Policininkui 

kas tai pra- 
name

Policininkas
Kilo gaisras 

St., Manhattane. 
Gregory Quitano
nešė, kad degančiame 
yra dar trys maži vaikai. Jis 
per liepsną įsiveržė, apdegė ir 
pritraukė krūtinę nuodingu 
dujų. Tikrumoje vaikučiai jau 
buvo iš namo išnešti. Polici
ninkas pateko į ligoninę.

PARDAVIMAI
Parduodu 4-rių kambarių rakan

dus, pirkėjai gaus ir rūmus. Yra 
šiltas vtmduo, garas. Pardavėjas no
ri išsikelti į kitą miestą. Dėl dau
giau informacijų, prašome skambinti 
vientik vakarais: ST. 2-2240. 
kreipkitės vakarais pas K. 
307 So. 3rd St., Brooklyne.

(245,-247)

Arba 
Gagas

Hoffa teismas
Tymsterių unijos 'naujai įs

linkto prezidepto James Hof
fa teismas dar nesibaigė. Dvy
liką dienų jis buvo kaltinamas 
iš valdžios pusės. Dabar ilof- 
ia pusė stato apsigynimo liu
dininkus.

PRANEŠIMAS
BROCKTON, MASS.

Kūčių vakaras, rengia Moterų Ap- 
švietos klubas ir LLD 6 kp. Gruo
džio 21 d., Liet. Taut. Namo kamba
riuose, 7 v. v. Mūsų patyrusios val
gių gamintojos jau padarė planus, ir 
sako, kad pas mus pirmas toks pa
rengimas įvyks. Pelnas skiriamas 
spaudos naudai, ir tą vakarą kuris 
užsirašys Laisvę arba atsinaujins, 
bus gražiai priimti. Kviečiame vie
tinius ir iš apylinkės dalyvauti.

Komitetas.

Liet. Taut. Namo Dr-vės kalakutų 
vakarienė įvyks gruodžio 31 d., pa
silikimas naujų metų. Pradžia 7:30 
v. v., viršutinėj salėj. Bus muzika 
šokiams, gerti ir valgyti.

Geo Shimaitis.
(244-246)

SO. BOSTON,MASS.
Prieškalėdinis parengimas įvyks 

gruodžio 22 d., labai svarbiam tiks
lui. Pradžia 1 vai. dieną, 318 Broad
way. Bus košelienos, raudono kisie
liaus ir kitokių skanumynų. Tikras 
kūčių parengimas. Bus ir dainų ir 
kitokių pamarginifnų. Atsilankiusie
ji praleis gražiai laiką. Rengia ir 
kviečia LLD 2 kp. moterys.

(245-247)

Dabartinės Lietuvių kalbos

Išleido Valstybine Politines ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos. 
Ar jis randasi jūsų namuose? Jei ne, tai greit įsigy
kite jį. Gaunamas Laisvės knygyne. Užsisakydami 
adresuokite sekamai:

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

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

4 puti. Laisvi (Liberty) Ketv., gruodžio (Dec.) 19, 1957

Jackson Heights, 82 moderniniai ap- 
artmentai. Aliejinis pečius. Ant pir
mų lubų gaus 3% kambarius. Algįa 
$252. 9-11 vai. ryto.

IIA. 9-3356.

Reikaliiig'as vyras prie clcktrikinių 
taisymų šapoje. Biskj nusimanantis 
apie masinas—įkalbamas.

STENTORS
469 —4th Avė., N. Y. C. (32nd St.) 

M U. 6-5353.
<246-248)

Richmond Hill — Queens. Superin
tendent. 23 šeimos, aliejus, išmatoms 
pečius. , 3 kambarių apartmentas, 
priskaitant gesą ir elektrą. Alga. 
1 blokas nuo subvės. Vyras gali 
dirbti kitur. BO. 3-7610.

MISC. ADS

Woodworking machinery for sale. 
Friv. owner sacrif. Very reasonble. 
Tilt saw table, 12" BB joiner. BB 
Band saw; single spindle shaper. 
Walker Turner swing saw, AC-DC 
motors. Hand screws, iron clamps. 
Skill saw sanders, grinders, etc.

AC. 2-7076.
(245-251),

IMPORTUOTOS DOVANOS
Iš Fra nei jos, Vokietijos, Austrijos 
Rankų darbo krištolas, peleninės, 
bonkos, vazonai, pipirams-druskai 
stikleliai, lempos su Opal Triplex 
apačia ir enamel apdažymu; ita
liškos figūros, plastikinių lėkščių.

J. FINKELSTEIN & SONS
95 Delancey St., N. Y. GR. 5-1420

(241-250)

At Larchmont Employment 
Abelnai Namų Darbininkai 

Virėjos, Motinų Pagelbininkės 
Slaugių Patarnautojos

132 LARCHMONT AVE. ' 
LARCHMONT, N. Y. , j

TE. 4-3668—TE. 4-1611, Mrs. U

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
M Ark e t 2-5172

426 Lafayette St

/■




