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KRISLAI
Aidui 42 metai.
Būsime jų svečiais. 
Prieš militarizmą. 
Ima slonių už nosies. 
Atdaros durys...

Rašo A. BIMBA

ORO IR SAUSUMOS KOVOS DAR VYKSTA COSTA RIKOJEA

Dar du fabrikai nori 
bėgti, kur pelningiau

Adenaueris atmetė Sovietų 
siūlymą vienyti Vokietiją

4»ri lėktuvai Costa
Ricai, 25 Nicaragua!

Visa pažangioji Brookly- 
ir apylinkės visuomenė 

labai didžiuojasi Aido Cho
ru. Veiklesnės ir geresnės 
toje srityje organizacijos 
negalima nė įsivaizduoti.

Aidui šiemet sukanka ke
turiasdešimt dveji metai. 
Gražus metų skaičius. Bet 
Aidas tebeaiduoja jaunai ir 
gražiai. Jis turi daug drau
gų ir prietelių.

Visi mes turėsime progą 
dar kartą išgirsti Aidą jojo 
metiniame koncerte. Kaip 
jau žinote iš pranešimų, ai- 
diečių koncertas įvyks jau 
ateinantį sekmadienį, sau
sio 23 d.

Laiko nedaug bepaliko. 
Mes, tie Aido draugai ir 
prieteliai, privalome pasi
darbuoti, kad šis koncertas 
būtų vienas iš skaitlingiau
sių visoje Aido istorijoje.

įR Koncerto programa bus 
naujoviška ir labai įvairi. 
Prie savo koncerto aidiečiai 
seniai ruošiasi, žinau, kad 
jie mūsų nesuvils.

Neužtenka patiems kon
certe dalyvauti. Kvieskime 
jame būti savo pažįstamus 
ir draugus.

Visur visiems sakykime: 
Pasimatysime sekmadienį 
Kultūrinio Centro auditori
joje pas aidiečius!

Iki šiol šis didžiulis kraš
tas labai gražiai apsiėjo be 
visuotinos ir pastovios mi- 
litarinė^ tarnybos. Prieš 
tokios tarnybos įvedimą vi

suomet griežtai_kovojo visi 
pažangūs amerikiečiai.

Prie jų šiemet pridėjo sa
vo balsą ir Amerikos Kole
gijų Susivienijimas. Susi- 

• vienijimo suvažiavime Wa
shingtone šeši šimtai kole

gijų administratorių ir ve- 
,lėjų pasakė: Visuotinoji 

rpilitarinė tarnyba reikštų 
sumilitarizavimą mūsų vi
suomenei. Mums to nerei
kia. Mes tam priešingi!

Su tuo balsu turėtų skai
tytis mūsų krašto lyderiai, 
kurie sėdi šalies sostinėje ir 
vairuoja krašto laivą.

’ •
Iš Washingtono turime 

pranešimą, kad pastarai
siais ^laikais Baltuosiuose 
Rūmuose įvyksta daug vie
šų pusryčių, pietų ir vaka
rienių. Pusryčiauja, pie
tauja bei vakarieniauja di
deli ir maži republikonai. 
Juos vaišina pats preziden
tas.

Prezidentas Eisenhoweris 
esąs pasimojęs tapti tikruo
ju Republikonų partijos bo
su. Aš sykio, kai jis tapo 
tfrezmlentų, jis manęs, kad 
bus geriau, jeigu kiti par
tijos vairą vairuos. Dabar 
pamatęs ir įsitikinęs, kad 
niekas iš tokios politikos 
neišeis. Partijai reikią bo-

New Yorkas. — Dar du 
fabrikai rengiasi “pabėgti” 
iš rytinių valstijų ir per
kelti visas savo mašinas į 
vietas, kur gali būti gauta 
pigesnė darbo jėga. Šie du 
fabrikai yra Otis elevato
rių kompanijos dirbtuvės 
Harrisone, N. J., ir Yon- 
kerse, N. Y. Abiejuose fa
brikuose dirba apie 4,000 
darbininkų, kurie liktų be
darbiais.

Yonkerse ir taip jau yra 
didelis bedarbių skaičius, 
nes iš ten išsikėlė į Pietus 
divonų audykla.

Otiso kompanijos bosai 
sušaukė savo darbininkus ir 
miesto valdininkus Yonker
se ir jiems aiškino, kad jei
gu jiems nebus padėta di
dinti savo pelnus, ’jie kels 
dirbtuves kur nors į Vidur- 
vakarius. Iš miesto jie, 
kaip matyti, nori tam tikrų 
palengvinimų, o iš darbi
ninkų — leisti žeminti al
mi.

Akli vairuotojai 
Ohio valstijoje

Columbus, Ohio. Ohio 
kelių saugumo depart
ments surado,kad 
apie 600 asmenų, kurie 
turi vairavimo leidi
mus, tuo pačiu laiku 
gauna iš valstijos pen
sijas kaip akli arba 
kaip pusiau akli, kas 
reiškia, kad nematanti 
žmonės varuoja auto
mobilius.

Ohio valdžios organai 
rengiasi tuojau, atimti 
nuo jų vairavimo leidi
mus.

ORAS NEW YORKE 
Apsiniaukę, šalta.

so. Eisenhoweris norįs to
kiu bosu būti ne tik iš var
do, bet ir iš fakto.

Tose sueigose prezidentas 
susipažįsta su savo partijos 
žmonėmis. Jie, aišku, gerai 
pasivalgę ir pasišnekėję, ne
pamirš savo boso.

Kitaip pasakius: prezi
dentas ima slonių už nosies 
ir reikalauja paklusnumo.

•
Dar vis beveik nieko kon

kretaus niekas nęišgauna iš 
Jungtinių Tautų sekreto
riaus Hammarskjoldo. Jis 
tik tiek pasakė, kad iš Pe
kino jis parsivežė “atdaras 
duris.” Jis prašo, kad nie
kas jų nebeuždarytų.

Diplomatijoje gi tas reiš
kia, kad su Kinija tapo už- 
megsti ryšiai, kad bus arba 
turės būti daugiau pasitari
mų ne tik tais vienuolika 
amerikiečių, bet ir visais 
kitais reikalais. 

gas. Čia sakoma, kad kom
panija ypatingai dėl to drą
si, kad mieste ir taip daug 
bedarbių ir paleistieji dar
bininkai turėtu mažai vil
ties naujo darbo gauti.

Praeitais metais paskelb
tas raportas rodė, kad Otis 
kompanija darė nemažus 
pelnus, bet kompanijai, 
kaip matyti, jie nepakanka-

Darbininkai jau 
baigia streiką 

su laimėjimais
(Mūsų korespondento)

Bridgeport, Conn. — Po j 
10 savaičių Underwoodo 
dirbtuvės streikas baigia
mas. Tačiau sutartis pada
ryta ir pasirašyta ne vieti
nių unijos ir kompanijos 
vadų, bet ta sutartis pada
ryta New Yorke ir Bosto
ne, dalyvaujant Underwoo
do korporacijų vyriausiems 
vadams; taipgi dalyvaujant 
unijų aukštesniems vadams 
ir advokatams..

Šiandien, sausio 13 dieną, 
įvyksta Underwoodo darbi
ninkų masinis susirinkimas, 
kuriame bus leista balsuoti, 
ar darbininkai sutinka su 
naujai padaryta sutartimi. 
Taipgi bus patiekta rezul
tatai, atsiekti,per pustrečio 
mėnesio streiką.

Laike streiko labai daug 
nukentėjo streik u o j a n t i 
darbininkai. Kom p a n i j a 
skundžiasi, kad turinti, di
delius nuostolius taip pat. 
Bet kompanija galėjo to 
streiko išvengti, jeigu iš 
pradžių būtų sutikusi pasi
rašyti sutartį su unija, ko
kios sutarties unija ir dar
bininkai reikalavo.

Nors streikas ir baigtas, 
bet dar ims kiek laiko, iki 
bus atsteigta tinkama tvar
ka dirbtuvėje, būtent: su
tvarkyti prakiurę vamz
džiai, apšildytos visos trys 
dirbtuvės, sudėti išbyrėję 
langų stiklai, ir tt.

Unijos vadai ir darbinin
kai laiko streiką laimėtu. ,

Vėliau bus pranešta 
smulkmeningiau darbininkų 
laimėjimai šiame streike.

Newark, N. J.
MIRe O. STELMOKIENė

Sausio 16 dl mirė Ona 
Stelmokienė. Kūnas pašar
votas People Burial Home, 
84 Broad St. Bus palaido
ta trečiadienį, sausio (JanJ 
19 d. Paliko vyrą Motiejų, 
dukterį Oną ir žentą Fred 
Eicke.

Šią. žinią telefonu pranešė 
Mrs. K. Žukauskienė.

Laisvės personalas reiš
kia nuoširdžią užuojautą 
likusiai Jiūdesyj velionės 
šeimai!

Socialdemokratai
Bonna. — Vakarų Vokie

tijos valdžios galva kancle
ris Adenaueris atmetė Ta
rybų 'Sąjungos pasiūlymą 
pravesti laisvus tarptauti
niai prižiūrimus rinkimus 
visoje Vokietijoje (Rytinėje 
ir Vakarinėje). Sovietai 
taipgi siūlė sutverti vienin
gą, nuginkluotą, neutralę ir 
demokratinę Vokietiją.

Atsakydama į Sovietų 
planą, Bonnoį valdžia šiuo 
kartu daug aiškinosi, ban
dydama paremti atmetimą. 
Stebėtojai sako, kad Bon- 
nos valdžia tiek aiškinosi, 
nes jautė savo gyventojų

Liberalų A. D. A. pasmerkė 
Amerikos paktą su Čiangu 
Paktas yra pavojingos pinkles, sako ADA

Washingtonas. — Libera
lų organizacija Americans 
for Democratic Action, ži
noma sutrumpintai kaip 
ADA, baigė savo pildomo
sios tarybos dviejų dienų 
posėdį. ADA taryba pa
smerkė Amerikos paktą su 
Čiangu kaip “pavojingas 
pinkles.”

Tarp kitko ADA sako, 
kad tas paktas pirmu kar
tu pripažįsta Taivaną (For- 
mozą) kaip Kinijos terito-

Maudės France ir kancleris 
Adenaueris abudu patenkinti

Bonna. — Kancleris Ade
naueris sako, kad jo pasi
tarimai su francūzų prem
jeru Mendes-France buvo 
“labiau patenkinanti, negu 
to galima buvo laukti.” 
Mendes-France iš savo pu
sės pareiškė Paryžiuje, kad 
“pasikalbėjimai su Adenau- 
eriu kelia viltį, kad sunkio
sios problemos bus. išriš
tos.”

Mendes - France radijo 
kalboje sakė, kad jis bandė 
įtikinti Italijos premjerą 
Scelbą ir Vak. Vokietijos 
kanclerį Adenauer į, jog rei
kia tartis su Tarybų Sąjun
ga. ' ,

Vatikanas uždarė kalėjimą
Roma. — Vatikanas nu

tarė uždaryti savo vienin
telį - mažą kalėjimą. Per 
paskutinius 25 metus tame 
kalėjime sėdėjo tik keturi 
kaliniai. Dabar Vatikanas 
susitarė su Italija, kad Va
tikano teismų nutęišti 
žmonės kalės Italijos kalėji
muose.

Praga. — Čekoslovakija 
rengiasi pastatyti savo pir
mą atominės jėgos reakto
rių? ... ’ . '

ragino pasiūlymą priimti
norą priimti siūlymą.

Vakarų Vokietijos social
demokratai sako, kad šis 
tarybinis siūlymas turėtų 
būti priimtas, nes jis yra 
didelis žingsnis link tikros 
vienybės. Atmesdama tą 
siūlymą, sako socialdemo
kratai, Vakarų Vokietija 
tiktai pildo Washingtono 
norą, o ne Vokietijos žmo
nių, c-

Sovietai savo pasiūlyme 
įspėja Bonna, kad po to, kai 
Paryžiaus sutartis bus įgy
vendinta ir pradėta gin
kluotis, tartis apie Vokie
tijos vienybę bus pervėlu.

riją, o tas reiškia, kad Ki
nijos liaųdiečiai Taivano už
ėmimą gali skelbti, kaip jie 
tai dabar daro, esant tik 
pilietinio karo tąsa. ADA 
mano, kad geriau būtų pa
dėti Formozą po Jungtinių 
Tautų globa ar kaip nors 
panašiai.

ADA taipgi pasisakė prieš 
Kinijos blokadavimą ir ki
tus neapgalvotus į karą ga
linčius vesti žygius.'

Djilas ir Dedijeras būsią 
teisti šio mėnesio 24-tą

Belgradas.—Jau paskelb
ta, kad Djilaso ir Dedijero 
byla prasidės sausio 24-tą 
dieną. Jie abu yra buvę Ti
to artimi draugai, bet juos 
dabar teisia kaip opozicijom 
nierius, kurie veikė prieš 
valdžią. Djilas ir Dedijeras 
reikalavo glaudesnių santy
kių su Amerika ir leisti pa
čioje Jugoslavijoje steigti 
kitas partijas, apart taip 
vadinamos Komunistų Ly
gos, kuri yra Tito valstybi
nė partija.

Peronas beveik raudonas.-- 
sako tėveliai jėzuitai....

Vatikanas, —- Jėzuitų or
ganas “La Civilta Cattoli- 
ca” sako, kad suiminėda- 
mas politikuojančius kuni
gus, Argentinos preziden
tas Peronas “ruošia dirvą 
komunizmui” ir pasėkoje 
beveik pats yra raudonas.

Jėzuitų laikraštis sako 
kad jeigu tokie žingsniai 
būtų pravesti atvirai bedie
viškoje arba’ateistinėje ša
lyje, tas nebūtų taip skau
du, bet Argentinos valdžia 
oficialiai yra net katalikiš
ka, 0 tai 'jau tikrai skan
dalas.

Washingtonas.— čia gau
namos žinios, kad kovos dar 
eina Costa Ricoje. Nicara
guos įsiveržėliai ir sukilė
liai dar laiko kai kuriuos 
pasienio punktus, nors ben
drai jie atmušami. Bet jie 
kontroliuoja orą virš Cost? 
Ricos ir ją bombarduoja.

Tuo tarpu paskelbta, kad 
Amerikos valdžia siunčia

Kipro žmones 
demonstruoja 
prieš britus

Nikosia. — Nežiūrint to, 
kad britai griežtai uždrau
dė iškelti Graikijos vėlia
vas ir demonstruoti už vie
nybę su Graikija, Kipro gy
ventojai ir toliau tokias de
monstracijas rengia. Apie 

,20,000 kipriečių laikė mąsi- 
nį mitingą -ir demonstraci
ją prie vietinės stačiatikių 
bažnyčios, kurioje iš Grai-' 

■ kijos grįžęs arkivyskupas- 
etnarchas Makarios sakė 
pamokslą.

Britų policija sukinėjosi 
aplink, bet matydama de
monstrantų didžiulę minią, 
nedrįso iš jos išplėšti Grai
kijos vėliavas.1

Pačioje bažnyčioje irgi 
buvo panašiau į politinę de
monstraciją negu į pamal
das. Maldininkai pertrau- 
kinėjo a r k i v y s k u p o pa
mokslą šūkiais “Mes pasi
rengę!” “Laisvė arba Mir
tis,” ir tt.

Londonas. — Daug susi
siekimo nelaimių įvyko Bri. 
tanijoje po to, kai ąaltis pa
vertė šlapius vieškelius sli
džiais lyg stikslas; sako bri
tų spauda.

McCarthy’o įpėdinis John 
McClelIen tyrinės Stevensą

Washingtonas. — Demo-' 
kratas John L. McClellan, 
kuris užima McCarthy’o 
vietą senato pastoviame ty
rinėjimo subkomitete, jau 
paskelbė kai kuriuos savo 
planus. Pirmiausia, sako 
jis, jo komitetas .vėl šauks 
liudyti armijos sekretorių 
Stevensą ir jo asistentą 
Adamsą. Jie iš naujo 
bus klausinėjami apie ma
joro Peresso reikalą.

Kaip yra žinoma, majoras 
Peressas, dentistas, atsisa
kė išpildyti-klausimų lakš
te atsakymus į kai kuriuos 
klausimus apie jo politi
nius įsitikinimus. Jis sajęė, 
kad konstitucija ir jos 
penktas pataisymas jam 
garantuoja teisę neskelbti 
savo įsitikinimų. Jis po to 
buvo paleistas iš armijos. 
Makartistai pyksta, kad jis 
buvo garbingai paleistas, o 
ne baustas.

Costa Ricai 4 savo F-51 
Mustango tipo kovos orlai
vius. Tie orlaiviai Costa 
Ricai parduoti už minima- 
lę kainą, po dolerį kiekvie
nas. Tai yra kaip ir pagal
ba Costa Ricos parlamenti
nei valdžiai, kuri ginasi nuo 
Nicaraguos diktatorinių už
puolikų.

Bet tuo pačiu laiku pra
nešama, \kad laivas su 25 
a m e r i k iečių orlaiviais iš 
Švedijos plaukia į užpuolikę 
Nicaragua. Tie orlaiviai 
amerikiečių buvo parduoti 
švedams, kurie juos paskui 
su amerikiečių pritarimu 
arba leidimu pardavė Nica
ragua!.

Amerikos valstybių orga
nizacijos komisija, kuri ty
rinėja padėtį Costa Ricos - 
Nicaraguos pasienyje, pri
ėjo išvados, kad įsiveržė
liai ir sukilėliai gauna sa
vo ginklus iš* Nicaraguos, 
kitais žodžiais, Nicaragua 
yra agresorė.

Paskutiniai 
pranešimai 

. Panama. — Praeitos sa
vaitės pabaigoje Panamoje 
įvyko g r e i t o s pakaitos: 
naujas prezidentas Jose 
Ramonas Guizado buvo ap
kaltintas, kad jis pats įsi
vėlęs Į buvusio prezidento 
Remono nužudymą. Ramo
nas Guizado nuverstas ir 
suimtas ir prezidentu pa
skirtas Ricardo Arias Es
pinosa. . ’•

Dabar Espinosa sako, kad 
jis abejoja, ar Giržado' ti
krai kaltas.

Maskva.— Tarybų Sąjun
gos informacijos įstaigos 
sušaukė užsienio korespon
dentus čia ir jiems paskel- j 
be, kad TSRS duos atomi
nės' energijos informaciją1 
Kinijai, Lenkijai, Rytų Vo
kietijai, Čekoslovakijai ir 
Rumunijai.

Washingtonas. — Apelia
cijos teismas atmetė JAV 
komunistų partijos prašy
mą persvarstyti įsakymą 
jai registruotis po McCar- 
rano įstatymu kaip “sveti
mos valstybės agentūra.”

Washingtonas.— NAACP 
ir kitos negrų organizaci
jos reikalavo, kad valdžia 
neleistų lėktuvnešiui “Mid
way” plaukti į Pietų Afri
ką, kadangi ten išlipę ne
grai jūrininkai bus diskri
minuojami. Bet laivynas 
nepaisė protestų ir “Mid
way” dabar randasi Joha-Z 
nesbųrgo uoste. Apie 400 
nebaltų jūrininkų (negrai, - 
filipiniejiai, japonai) išlipę 
krante diskrimin u o j a m i, 
neįleidžiami J teatrus, resto
ranus ir tt.
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KAS M RAŠO IR SAKO

ŽMONES REIKALAUJA,
KAD BUTŲ VEIKTA

MUMS PATINKA, kad CIO, ADA ir kitos ameri
kinės organizacijos akstiną prezidento Eisenhowerio val
džią, kad sulaikyti! puolimą ant Costa Ricos respubli
kos—puolimą, daromą iš Nicaraguos.

Tokių balsų, reikalaujančių padėti mažytei Costa 
Rieai, turėtų kilti pas mus daugiau.

Ligi šiol mūsų šalies vyriausybė tuo atžvilgiu,—gin
kluotų galvažudžių iš Nicaraguos įsiveržimo į Costa 
Rica atžvilgiu,—laikėsi “neutraliai.” Toks “neutralu
mas,” aišku, reiškė pritarimą Nicaragua!, o išstojimą 
prieš Costa Ricą.

CIO pareiškime pabrėžiama, jog Costa Ricos val
džia esanti “demokratinė, anti-komunistinė valdžia.” At
rodo, jei nebūtų anti-komunistinė, tai CIO vadai nieko 
nesakytų,—lai nuverčia ją Nicaraguos Samozos apgin
kluoti elementai. Toks samprotavimas yra netikęs. Toks 
samprotavimas privedė prie to, kad buvo nuversta liau
diška vyriausybė Guatemaloje ir jos vieton pastatyta 
fašistinė valdžia, kuri šiandien terorizuoja tuos, katrie 
veikė darbo unijose, gindami darbininkų reikalus.

CLAUDE LIGHTFOOT— 
KAS JIS? k

Chicago je šiup metu tę
siasi teismas žymaus to 
miesto darbihinkų veikėjo 
Claude Lightfoot. Jis buvo 
suimtas jau seniai ir laiko
mas kalėjime kaip “labai 
pavojingas asmuo.” Jis 
kaltinamas priklausyme ko
munistų partijai. Teisman 
sunešta nemaža marksisti
nių knygų, kurias, girdi, 
teisiamasis skaitęs ir ragi
nęs kitus skaityti. “Liudi
ninkais” prieš Lightfoot 
valdžia stato šnipus, — as
menis, gyvenančius iš to, 
kad jie moka meluoti ir iš
davinėti kitus.

Kas gi. yra tasai Claude 
Lightfoot?

Žurnalistas Carl Hirsch
rašo:

“Chicagos dienraščiai ty
li. Bet tūkstančiai chica- 

gerai žino Claude

VISOKIŲ, TIESIOG idiotiškų plepalų valdančioji 
klasė paleidžia, kad labiau sumulkinti žmones.

Štai, praėjusią savaitę tūloje spaudoje ir per radiją 
buvo paskelbta, jog, girdi, tie, kurie įsiveržė (iš Nica- 
raguos) į'Costa Ricą, naudoja “komunistinius šautuvus.” 
Girdų rasta pas suimtuosius įsiveržėlius šautuvų su 
įspaustu “kūjo ir pjautuvo” ženklu!

Ar reikia žioplesnio prasimanymo. Kas kiek tiek 
blaiviau galvojantis šiandien galėtų tikėti, kad Tarybų 
Sąjunga ginkluotų Nicaraguos fašistinę valdžią!

Jeigu taip būtų, tuomet Washingtonas jau seniai bū
tų suorganizavęs įsiveržimą į pačią Nicaragua, pana- 
ciai, kaip buvo padaryta su Guatemala, kai pastaroji 
gavo ginklų iš Lenkijos. '

“Meluok, meluok, o visgi nors vienas melas prilips,” 
galvoja mūsų šalies oficialieji propagandistai.

giečiu
: Lightfoot istoriją ir kodėl 
į jam gręsia dešimts metų 
kalėjimo.

“Aš ėjau tarp žmonių, 
ypač pietinėje miesto daly
je, kur Lightfoot pirmiau
siai iškilo kaip vadas. Aš 
nieko negirdėjau, apart 
lukšto pagyrimo ar bent 
nuoširdžios jam pagarbos.

“Claude Lightfoot? Taip, 
aš atsimenu pirmą kartą 
girdėjęs jį kalbant bedar
bių demonstracijoj pradžioj 
1930 metų,” prisiminė ve
teranas st( 
organ izator.

“Aš, grįž 
ninku savo įmonėje,, pasel
inau jiems apie jį. Aš sa
kiau, kad. pietinėje dalyje

: jardų unijos 
Peter Brown.

Sako, makartistai Bostone skylą
FEDERATED PRESS žinių agentūra skelbia, 

Bostono makartstai tarp savęs pradėjo ėstis.
Girdi, viena dalis makartistų susiorganizavo ir

jog

nu
sitarė inkorporuoti organizaciją, pavadintą “Citizens 
far McCarthy, Inc.” Kai tai sužinojo, kita makartistų 
dalis užprotestavo. Jie sakosi, jog anieji, pirmieji, nesą 
pilnai ištikimi savo “bosui iš Wisconsino,” todėl negalį 
kalbėti ir veikti jo vardu.

Kuo tas kačių koncertas baigsis, liekasi palaukti ir 
pamatyti.

FABRIKŲ BĖGIMAI
YONKERS, NEW YORK, miestas tJiri 160,000 gy

ventojų. Ten yra fabrikų, iš kurių tie gyventojai laikosi.
Vienas, karpetų - divonų fabrikas, kuriame dirbo 

apie 2,500 darbininkų, jau senokai užsidarė ir persikėlė 
į Mississippi valstiją, šito fabriko savininkas yra Alex
ander Smith.

Vadinasi, apie pustrečio tūkstančio darbininkų li
kosi be darbo.

Dabar rengiasi tą patį daryti ir kitas yonkersiškis 
fabrikas, Otis Elevator Kompanijai priklausąs, šis fa
brikas išdirba keltuvus (eleveiterius) t aukštiems na
mams, hoteliams. čia dirba 2,100/darbininkų.

Šio. fabriko bosai pasakė organizuotiems (į CIO In
ternational Union of Electric WoVkers) darbininkams: 
jei norite, kad paliktume čia fabriką, kad palaikytume 

k tai nusimuškite algas.
Šiuos žodžius rašant, dar nežinia, kuo šitie pasita- 

rilhai (ir bosų gąsdinimai) baigsis.
Darbininkai atsisako nusimažinti algas, nes tai už

duotų skaudų smūgį jų gyvenimo lygiui. Bosai, iš kitos 
prisės, numato, kad gali kilti nedarbas, depresija, tai 
dštbfninkus gąsdina. Be to, bosai žino, kad nukraustę
1 Mississippi valstiją fabriką, ten jie gaus pigesnių dar
bininkų. '

Dalykas toks: Mississippi valstijoje, kaip ir eilėje 
kitų, yra pravestas taip vadinamas “right-to-work” įsta
tymas, ' anti-unijinis, faktinai, įstatymas. Dėl to, nu- 
kraūstę ten fabriką, jie galėtų gauti pigesnius darbinin
kus ir tai jiems užtikrintų didesnius pelnus. 1 

daryti?
Pirmiausiai: reikėtų reikalauti Kongresą, kad jis 

pravestų įstatymą, sulyg kuriuo būtų nustatyta mini
mum darbininko alga nemažesnė, kaip $1.25 valandai. 

; .]■' Antra, reikia kovoti prieš tuos anti-unijinius įstaty
mus, kurie yra pravesta net 17-*koje valstijų.
u Visa tai sulaikytų bė^ųną iš šiaurrytinių valstijų 

fabrikų į kitas vietas. / . /
I—'III II t i m. -J f. r.'.., -------*
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iškyla naujas, jaunas ko
duotojas už laisvę.”

Didžiosios Truth Seek
ers Community Church ku
nigas Rev. Ross D. Brown 

1 prisiminė jį ryšium su 1930 
1 metų kova prieš diskrimi- 
■ navimą darbuose.

“Tai buvo laikai, kada 
pikietavimas krautuvių, 
kad gauti darbo, buvo dar 
visiškai nežinomas,” sakė 
kunigas. “Galima sakyti, 
kad tas padėjo pamatą to
lesnei kovai už FEPC (Fair 
Employment Practices 
Committee).

“Gerai atsimenu Claude 
Lightfoot iš tą dieną ir la
bai gerai manau apie jį,” 
<akė kun. Brown.

“Claude Lightfoot yra 
įsmigęs žmonių širdyse, 
simbolis kovų už laisvę. Dar
bo žmonių vadas. Aukšto
sios mokyklos mokytojai, 
aukšti politikieriai, kuni
gas visi šiltai atsiliepia a- 
pie Lightfoot.

“Jie gal nesutinka su 
jo gilesniais politiniais įsi
tikinimais, bet jie neslepia

Toliau:
savo pasididžiavimo jo au
gimu kaipo plačiai gerbia
mo vado kovoje už taiką, 
laisvę ir geresnę < Ameri
ką...”

“Pradedant su 1930 me
tų pavasariu Claude Light
foot atsistojo vadovauti vi
soj eilėj ekonominių kovų 
pietinėj dalyje po sunkios 
depresijos nuvargintos žie
mos. Jis kovojo už darbus 
negrams, tiesiant naujas 
gatvekarių linijas, darbus 
krautuvėse šioje apylinkė
je; kovojo už pašalpas, 
prieš evikcijas ir šiose ko
vose tikrai įrodė savo jėgą 
kaip vadas.

“Laike šturmingų kovtj, 
kad apginti tą skurdo ap
imtą moterį, Chicagos poli
cija nušovė tris bedarbius 
negrus. Pietinėje' dalyje 
buvo suruošta demonstra
cija 1931 m. rugpiūčio 3 d. 
Joje dalyvavo 110,0.00 Žino

nių ir Claude Lightfoot ir 
kiti buvo pirmose eilėse 
kaip avangardas. Ši kovin
ga demonstracija baigėsi 
tuo, kad majoras Cermak 
buvo priverstas ' paskelbti 
trijų mėnesių moratoriu
me evikcijoms.

“Su aukšta pagarba išsi
reiškė apie Lightfoot Rev. 
Joseph M. Evans, kunigas 
Metropolitan Commu i t y 
Church, davęs jam šliūbą 
1939 metais.

“Buvęs Amerikos Legiono 
Posto komandierius Milas 
Stephens kalbėjo apie ant
ro pasaulinio karo pokari
nį periodą, kada Lightfoot 
dalyvavo eilėse demonstra
cijų, važiavo su delegacija 
į Washingtoną, protestavo 
prieš linčiavinlus Pietuose.

I Claude Lightfoot, grįžęs iš 
karo tarnybos, vadovavo 
žmonių veiksniams už gra
žesnį gyvenimą.

“Aš buvau nustebintas, 
kada išgirdau, kad Claude 
Lightfoot buvo areštuotas,” 
sakė Stephens. J

“Aš pažinojau jį kaipo 
garbingą žmogų ir puikų 
žmonių tarną. Viskas, ką 
jis darė, darė visuomenės 
labui.”

Tokį vyrą šiandien tei
sia federaliniame teisme 
Chicago  j e kaip “labai pa
vojingą žmogų Amerikai.”

labai di-

streike
Tekstilės 
tebesitę- 

fabrikan- • 
ryšium su

Iš Umguajaus į
Vilnų darbininkų federacijoje

Montevideo. — Vilnų pra
monėje jaučiamas darbų su
mažėjimas, kuris . paliečia 
tūkstančius darbininku. Vilnos 
darbininkų federacija kreipė
si i vyriausybę, kad toji leis
tų eksportai! vilnas vietoje ap
dirbtas, kad ieškotų naujų rin
kų savo vilnoms ir uždraustų 
importą vilnonių medžiagų, 
kurios gali būti gaminamos’ 

-šioje šalyje.
Siautė smarkios audros

Montevideo. — Neperseniai 
“ciklonas” nusiaubė Riveros 
departamentą. Buvo 2 asme
nys užmušti ir 23 sužeisti. Be 
pastogės liko* 1000 asmenų, 
nuostoliai siekia virš 100,000 
pėzų.

Gruodžio. 13 d. smarki au-Į. 
d ra perėjo per Artigas depar-1 
tamentą. čia 1 asmuo žuvo ir 
virš 20 tapo sužeisti. Medžia
giniai nuostoliai irgi 
deli.

12,000 tekstiliečių
Montevideo. — 

darbininkų streikas 
šia, nors prieš juos 
tai pastatė policiją,
įvykusiomis ginkluotų streik
laužių provokacijomis. Darbi
ninkai solidarizuodami su 
st r e i k u o j a nč ia i s o rga n i z u o j a
jiems medžiaginę ir moralinę 
paramą.

Apavų darbininkai laimėjo
Montevideo. — Odų indus

trijos profsąjungos vadovau
jami apavų darbininkai išsiko
vojo proc. algų pakėlimą 
gaunantiems 8' pėzus ir 25 
proc. gaunantiems daugiau.

Karščiai ir vahdehs stoka
Montevideo. — Kasmet va

saros laiku Montevideo gyven
tojams stokuoja vandens. Šie
met karščiams užėjus kartoja
si. sena istorija: “taupyt van
denį.” Dėl vandens trūkumo 
labiausiai* nukenčia moterys 
darbininkės, kurių. pragyveni-, 
mo šaltinis yra skalbimas bal
tinių.

Tyrinėja petroliaus buvimą
Montevideo. — Canelonės 

dep-to, San Jacinto gyvenvie
tėje ANCAP veda tyrinėjimus 
apie galimą buvimą petvo- 
liaus. Minėtoje Vietoje pragrę
žę 1,200 m'eh’ų gilumo šulinį < 
it aptiko petroliaus buvimo 
žymes. Tyrinėjimai tęsiaipi to
liau.

Metalinių pinigų keitimas
Montevideo.—— Respublikos

Bankas išima iš apyvartos

Senąją Lietuvą prisiminus
šiaurytinės Lietuvos kampe Ameriką. Jam Amerikoje ne- 

randasi Panemunio miestelis. įsisekė, 
Kodėl jį taip vadina, aš neži
nau, nes pro tą bažnytkaimį 
ne Nemuno, o Nemunėlio upė 
teka. Į tą miestelį vasaros me
tu prisirenka labai daug žmo
nių per šventos Traicės atlai
dus. Prieina ir privažiuoja iš 
visos apylinkės, net iŠ tolimų 
parapijų tikintieji atkeliauja.

čia ne tik 
mą ir griekų 
apturėti, čia 
nūs galima
šaltinio'' bėgantis vanduo, ku
nigų pašventintas, stebuklingu 
būdu “gydo” visus, kas tik jį 
geria arba juomi nusiplauna. 
Panemunio versmelės vanduo 
daug greičiau gydė ligonis šv. 
Traicės dienoje. Už tai toje 
dienoje visi, kas norėjo būti 
sveiku, traukė prie šaltinio 
vandens.

prieš pat karą grižo 
atgal į dūminę stubelę pas 
motiną ir savo žmoną.

Jonas prieš išeinant į ka
riuomenę, tarnavo pas mano 
tėvą. Pirmam Pasauliniam ka
rui kilus, jam nebuvo galima 
grįžti namo, nors ir jo tarna
vimo laikas pasibaigė. 1915 
metų vasaros pradžioje jis 
parvyko kelioms dienoms atos
togų. Aš tos dienos nei kuo
met nepamiršiu, kuomet Jo
nas Butėnas drąsino savo se
ną, suvargusią motiną, saky
damas : “Būkite drąsūs, vo
kiečiai čia neateis, nes mes 
jų neleisime,—visus sunaikin
sime.” Kaip ten buvo, kad jis 
turėjo šautuvą ant pečių, aš 
to nežinau. Man buvo tas la
bai įdomu, nes pirmą sykį aš 
mačiau uniformuotą saldotą 
su šautuvu, i

Nors jau didelių kanuolių 
šaudymas tykiame ore girdė
josi ir kas biskį suprato karo 
eigą, jautė, kad vokiečiai jau 
netoli ir jie čia ateis. Bet aš, 
išgirdęs kareivio su\ šautuvu 
ant pečių užtikrinimą, kad vo
kiečiai neateis, linksmas bė
giojau Po smėliuotą kėlią, ei
nantį palei mūsų sodą ir pa
lei Prancisioko grytelę.

Už kelių dienų Jonas Butė
nas grįžo į karo frontą prieš 
vokiečius. Neišsipildė jo pra
našavimas apie vokiečių su
laikymą. Per šienapiūtę jis na
mie viešėjo, o rugius nupiovua 
vokiečiai pas mus jau atėjo. 
Pabuvę apie tris metus, karą 
pralaimėję, buvo priversti iš 
Lietuvos pasitraukti. Paliko 
mūsų kraštą be jokios tvar
kos,—vokiečiams .išėjus tikra 
anarchija užviešpatavo...

Vietiniai žmonės ir iš rusų 
armijos grįžę kareiviai pradė
jo tverti tam tikrus komite
tus palaikymui tvarkos. Pane
munyje susitvėrė komitetas iš 
15 ar daugiau vyrų (aš^tikrai 
nepamenu). į šį Panemunio 
Komitetą prisirašė ir virš mi
nėti du broliai Juozas ir Jo-

pas šulinį mažai žmo- 1 nas Butėnai. Mano tėvas irgi

dūšioms išgany- 
atleidimą sueina 
ir nesveikus kū- 
“išsigydyti.” Iš

Ir aš ieškau išganymo

Aš dar buvau vaikėzas, tik 
apie 12-ką metų, kai nuėjau į 
Panemunį savo jaunai, bied- 
nai sielai nuo visokių mano 
gyvenime papildytų nuodėmių 
atlaidus gauti. Ant švento
riaus susitikau už mane ke
liais metais vyresnį mūsų kai
mo Pusbernį. Mes taip ji va
dinome dėl to, kad jis nebe
ganė galvijų ir kiaulių, o jau 
pas ūkininką už pusbernį tar
navo. Tuomet jis tarnavo arti 
Panemunio; todėl labai gerai 
žinojo apie šventą versmelę. 
Būdami to paties kaimo, mu
du susidraugavome. Kada 
prieš pačias mišias bažnyčia 
buvo sausakimšai prisigrūdus, 
o vėliau atėję žmonės klaupė
si šventoriuje, tai mudu su 
Pusberniu traukėme pas vers
melę. Kiek aš atsimenu, ta 
versmelė buvo paprastas negi
lus šulinis, su neaukštu ritiniu. 
Vanduo jame buvo: švarus, 
šaltas, malonus gelti;dangaus 
mėlynės atspindys dare jį gra
žiai melsvu.

draugas sakė: 
' > vandens 

pasipinigauti.” Jis 
lipti ant kalnelio 

į visas puses. Pa- 
ateinant, turėjau 

Pusbernis,

Esant mišių laikui bažny
čioje 
nių gydėsi. To mums ir terei
kėjo. Mano < 
“Neatėjome čia to 
gerti, 6 
man įsakė 
ir dairytis 
matęs ką 
sušvilpti. Pusbernis, keblias 
žemėn, įlipo į šulinį. Ten bu
vo primesta geležinių pinigų. 
Jis juos išsigraibė iš vandens. 
Nedaug tų drabnų jis ten ra
do, nes tikintieji, manydami, 
kad dvasiškių pagalba tas 
vanduo yra toks cūdaunas, 
bažnyčiai pinigus apieravojo... 
Labai retas žmogus, kuris ti
kėjo tam, kad jei jis duos 
versmelei pinigų ant apieros, 
—jos vanduo jį geriau gydys.

Sugrįžę į miesto centrą pa- 
sipirkome saldainių. Jei tiek 
tuomet būčiau žinojęs, kiek 
dabar, būčiau sakęs: pirkime 
po silkę, kad suvalgę galėtu
me gerti daug to skanaus, mi
neralų pilno, sveiko, tyro van
dens. Nors laikinai Pusbernis 
sudrumstė tą tyrą' vandenį, bet 
jis vėl labai greit pasidarė 
čystas, nes tai buvo tekantis 
šaltinis.

Neišsipiidęs kareivio 
pranašavimas

Gale mūsų sodo gyveno 
Pranciškus Butėnas — Pranci- 
siokas. Jį taip vadino dėlto, 
kad Pagurių kaime buvo daug 
Butėnų. Tai buvo bežemis, 
kaip pas mus sako, pribuišis. 
Po vienu stogu turėjo dūminę 
stubą, pilną prūsokų, taipgi 
karvei tvartą ir gardelį, kur 
galėjo užsiauklėti paršiuką. 
Auklėjo du. sūnų Juozą ir Jo
ną. Dar jauni sūnūs tebebuvo, 
kai Prančiškus Butėnas pasi
mirė. Juozas Latvijoje tarnau
dama® susitaupė biškį pinigų. 
Apsivedė merginą, kelius rub
lius turinčią, ir. pasprukę į

sus smulkius metalinius pini
gus, kurie buvo nukalti tarp 
1901—1951 metų. Tų “mone- 
dų” vertė baigsis 1955 balaii- 

’ džio 30 d.

Tarybų Komitetas 
aprūpinti biednus, 

nukentėjusius, žino
tą padaryti, reikėjo

Kuomet be
vytai nuva- 
paprašė tos 
kad jis juos

norėjo prie to. valdininkų bū
rio prisidėti, bet jo nepriėmė,, 
kadangi j ii buvo savininkas 
virš 30 hekarų žemės. Tik 
darbininkai, bežemiai — ūki
ninkų tarnautojai, mažaže
miai ir biedni amatininkai ga
lėjo prie tų laikų tarybinių 
komitetų lengvai prisidėti. To
kia buvo jų programa,—neįsi
leisti turtingesnių žmonių Į 
valdžią.

Tarybiniai komitetai

Karas nuteriojo mūsų kraš
tą. Vokiečiai irgi nesigailėjo— 
daug ką atėmė iš žmonių. 
Kaip kitose karo paliestose 
Europos šalyse, taip ir pas 
mus, daug žmonių badavo. Pa
nemunio 
stengėsi 
nuo karo 
nes. Kad 
iš daugiau turinčių imti ir ne
turintiems duoti, 
turi to komiteto 
žiavę į Kvetkus 
parapijos kunigą, 
leistų į svirną pažiūrėti, kiek 
jis aruodose grūdų turi, kuni
gas atsakė: “Svirną užrakinau 
ir raktą į šulinį įmečiau.” Ko
miteto vyrai, išlaužę svirno 
duris, paliko jame tiek gručių, 
kiek jie aprokavo, kad 
gui užtektų 
rugiapiūtės.

Atsimenu 
kaime našlė 
tūriais vaikais gavo grūdų dėl 
duonos. Gavo ir daugelis kitų 
biednų žmonių. Virbalienę at
simenu dėl to, kad ji buvo 
mūsų kaiminka. Ji turėjo tris 
hektarus žemės, o jos vyras, 
tarnaudamas rusų armijoje, 
pateko į vokiečių nelaisvę įi 
tuo laiku ten tebebuvo. Mes 
negavome grūdų, bet mano 
tėvas gavo 40 medžių, eglių 
iš Papilio grafo miško dėl at
sistatymo namų, nes vokie
čiai juos sudegino.

Užgriūva nelaimė

Neilgai ta gera valdžia gy
vavo. Kuomet prieš išnaudo

k uni- 
kitosduonos iki

mūsųgerai, kaip 
Virbalienė su ke-

tojus pradėjo bruzdėti Vokie
tijos darbininkai, vakarų Eu
ropos kapitalistai baisiai per
sigando. Jie dėjo visas pastan- 
gas, kad užtvėrus Vokietijos 
darbininkus nuo susijungimo i 
su Rusijos revoliuciją laimėju
siais žmonėmis. Kaip kitose 
šalyse esančiose tarp Vokieti
jos ir Rusijos, taip ir Lietuvo
je sukėlė tautišką patriotizmą 
—apginklavo jų armijas ir pa
siuntė prieš už laisvę kovo
jančius darbininkus.

Silpna buvo Lietuvos Tary
binė valdžia. Mažą įtekmę tu
rėdama vidurinio luomo žmo
nėse, ji pralaimėjo.

Devyni sušaudytieji
Iš 15 vyrų Panemunio komi

teto, Sovietų valdžiai pralai
mėjus, 9 iš jų suareštavo. Su
omė ir tuos keturius, kurie 
Kvetkų kunigo dalį grūdų pa
ėmę išdalino badaujantiems 
vaikams,. Areštavo sykiu su 
jais ir Joną Butėną, nes jis 
dalyvavo maisto rinkliavoje ir 
jo dalinime. Fašistams įsigalė
jus valdžioje, prasidėjo “rau
donųjų” kišimas į kalėjimus ir 
jų šaudymas.

Nuvedę Kasčiūnų kaimo 
lauko galan, Papilio grafo pa
miškėje, tuos devynisx suim
tuosius pastatė prie gatavai 
iškastos duobės. Mano tėvas 
pasakojo, kad prieš sušaudy
mą Kvetkų kunigas į tuos ke
turis, kurie išplėšė jo svirną, 
štai kaip šnekėjęs: “Jus ke
turi, kurie išplėšėt mano svir
no duris ir išvežėt grūdus, pri
sipažinkite klaidą padarę, 
persižegnokite — grįžkite prie- 
religijos, jums gyvybė bus do
vanota.”

Jei teisingai atsimenu, ką • 
tėvas pasakojo, tai buvo kvet- 
kietis Kubilius, kuris štai kaip 
kunigui 
kad mes 
duodami
kams, padarėme klaidą, bet 
mes taip nemanome ir prisi
pažinti negalime/’

Ten juos visus devynis su
šaudė ir vienoje duobėje ap- v 
kasė...

Mes eidami uogauti ar gry
bauti į Papilio grafo mišką, 
matydavome tą kapą. Ne kar
tą esu prie kapo sustojęs ir 

■ pagalvojęs apie Joną Butėną, 
Į kuris taip užtikrinančiai savo 
l motinai (man girdint) pasa
kojo apie vokiečių- armijos 
nugalėjimą. O vėliau kovojo 
už biednuomenės ir visų dar
bo žmonių gerovę. Jiiti ten 
gulinti jo draugai man nepa
žįstami. Kas geriau 
apie tą įvykį, gali 
plačiau.

Senutės motinos
Po to įvykio mūsų 

žmonės, išskiriant kelis, atšalo 
nuo bažnyčios. Bet... fašistams 
valdant kraštą, pažangioms 
organizacijoms nebuvo galima 
laisvai veikti; bažnyčia palen
gva ir vėl prisipratino bied- 
nus žmoneles prie savęs. Bet 
Jono Butėno sena motina, lan
kiusi bažnyčią visą savo am
žių. po jos sūnaus nužudymo, 
visiškai pasitraukė lino religi
jos ir iki mirties nebenorėjo 
nieko bendra turėti su baž- K 
nyčia.

Kvetkų parapijos

I

t

atsakė: “Tu manai, 
tavo perteklių ati- 
badalijantiems vai-

atsimena, 
parašyti

širdis
kaimo

Teisėjas neišleidžia 12-kos 
komunistų vadavu po kaucija

New Yorkas. — Teisėjas 
Edwardas J. Dimockas at
sisakė išleisti Elizabeth 
Gurley Flynn ir 11 kitų kOr 
munistų vadų po kaucija, 
nors aukščiausiojo teismo 
teisėajs F. Frankfurter is 
tam davė galimybę.

Frankfurters formaliai 
sulaikė aukščiausiojo teis
mo nuosprendžio persiunti
mą žemesniems teismams, 
tuo tarpu, kai komunistų 
vadai paduoda naująjape- 
liciją, kur jų byla būtų-per-. 
nagrinėta. Žemesnieji teis^' 
mai todėl nebūtinai-turi lai
kyti bylą baigta ir galėtų 
juos išleisti po kaucija.

Bet teisėjas Dimockas at
sisakė tai padaryti.



A. VIENUOLIS

“Inteligentu" palata Los Angeles, Calif

(Tąsa)
“plienikas”, Dragūnaitė ir dar 
iš bendros palatos ligonis ardy-

Tik 
vienas 
davo tvarką ir klaidindavo ir kitus ligo
nius. Taip antai, “plienikas” nė už ką 
nesėsdavo ant suolo už stalo ir sutikda
vo geriau gulėti žemėje arba pasislėpęs 
už medžio žiūrėti į žaidžiančius, ir dak
taras tyčia nurodydavo jam vietą, kur 
atsigulti arba už kurio medžio pasislėp
ti. Dragūnaitė protestuodavo ir kelda
vo triukšmą, kai kuris nors vyriškių 
“degant nuodėgulį” gaudydavo ne ją, ir 
daktaras, jai bėgant, stodavo nuodėgu
liu pats arba pamerkdavo felčeriui. 
Bendros palatos vienas ligonis labai 
mėgdavo dainuoti, ir daktaras kviesdavo 
visus valandėlę jo pasiklausyti. Tamo
šiūnaitė gi bendruose žaidimuose neda
lyvaudavo, o pindavo visoms mergaitėms 
iš žaliumynų vainikus ir paskui neatsi
džiaugdavo, kai jos apvainikuotos drau
gės eidavo ratelio.

Tokie vaidinimai ir žaidimai kartais 
užtrukdavo gana ilgai.

Na, o dabar .visi į poras ir eisime 

 

namo vakarieniauti><— sušukdavo, plo

 

damas delnais, daktarus. — Ponas ge

 

nerolas su manim, Dragūnaitė su ponu 
Jonu... tamsta stok čia...

Ligoniai būdavo paklusnūs, ir pasku
bom visi stodavo į poras.

— Tegul giria šlamščia, ūžia dra ta 
ta, dra ta ta!.. — uždainuodavo dakta
ras, mosuodamas rankomis ir žygiuoda
mas priekin. Tuo metu jam pritardavo 
felčeris, seselės, drąsesnieji ligoniai ir 
pagaliau visi.

A ’ ,Dainuodavo ir generolas ir net kertė
damas trypdavo kojomis į maršo takta. 
Tik vienas “plienikas” potekomis bėgda
vo patvoriu ir bailiai žvalgydavos į vi
sas puses. Praeiviai sustodavo ties ligo- 

r nines sienomis, spausdavos prie vartų ir 
klausydavo, kaip bepročiai dainuoja.

Po vakarienės, kai užrakindavo ka
meras ir ligoninėje Įsiviešpatavo tyla, 
daktaras Kalvaitis užsidarydavo savo 
kabinete ir imdavosi savo disertacijos. 
Medžiagą savo disertacijai jis semdavo 
iš tų pačių ligonių ir tikėjosi po kelių 
metų įsigysiąs medicinos daktaro laips
nį; Bet valdžia nedavė jam užtektinai 
pinigų ne tik rūmams atremontuoti, bet 
apkarpė sąmatą ir medicinos įrankiams 
įsigyti, tai daktaras pamažėl atidėjo sa
vo disertacijos rašymą ir tenkinos tik 
kai kuriais pastebėjimais, kuriuos kas 
Vakaras pasižymėdavo į tam tikrą kny
gutę.

Bet toliau ir pats daktaras pradėjo 
nebetikėti savo disertacija ir vakarais 
jau geriau mėgo vaikščioti alėja, negu 
sėdėti savo kabinete prie disertacijos.

Užmezgė ir pažinčių. Pradėjo flir
tuoti.

Nors ir nedidelis buvo apskrities mie
stelis, o per karą dar sugriuvo ir sudegė 
jo daugelis namų, bet įstaigų tarnauto
jai surado tinkamą butą ir įsteigė jame 
“Inteligentų klubą”.

’ Wlube vakarais, ypač šventvakariais, 
rinkdavos visa miestelio inteligentija. 
Atsilankydavo vienas kitas dvarininkė
lis.

Nors klube buvo įrengta# šioks toks 
ir knygynėlis, ateidavo visi laikraščiai 
ir žurnalai, tačiau mėgėjų juos vartyti 
ir įkaityti buvo labai maža. Stambes
nieji valdininkai lošdavo kortomis, va
karieniaudavo, o jadnimas šokdavo. 
Šokdavo kasdien. Paprastais vakarais 
trumpiau, Šventvakariais iki aušros. Ši
ta, šokių epidemija buvo užsikrėtę visi 
miestelio piliečiai, išskiriant žydus, se
nelius, paralitikus ir žindomus kūdikius. 
Iš šalies žiūrint regėjos; kad kaip vie
na Šalajų inteligentijos pareiga dieną 
darbuotis įstaigose ir biuruose, taip ki
ta -— vakarais šokti.

Klubui klojosi gan puikiai. Netrukus 
ir daktaras Kalvaitis įsirašė klubo na
riu ir pasidarė nuolatinis jo lankytojas.

*Žhrteligientų klubo"’, mieste buvo 
dar keletas viešbučių, smuklių, alinių ir 
privatinių užeigos vietų, kur visuomet 
galima buvo pasilinksminti ir išgerti. 
I klubą linksmintis eidavo ištisos šeimy
nos; kartais atsitikdavo, kad po šokių,

grįždami namo jaunikaičiai, užbaigti 
nakties smagumams, užsukdavo kur 
nors į “ramų” viešbutį ar į privatinę 
užeigą. Dėl to, kad miestelis buvo arti 
sienos ir “samagonka” varyti neapsimo
kėjo, tai visi linksmindavosi pigiu Prū
sų spiritu ir jokių nelaimingų atsitiki
mų neatsitikdavo, tik miesto ligoninės 
daktarai pastebėjo, kad mieste ir apskri
ty labai plečiasi venerinės ligos. Netru
kus, miesto ligoninės daktaro iniciatyva 
ir vietos ponių pritarimu, kovoti su to
mis ligomis susidarė draugija — “Rū
ta”. Draugijos pirmininku buvo išrink
tas dr. Kalvaitis, o iždinipku — buvęs 
prieš karą Tyrulių žandaras, dabar iž
dinės smulkus valdininkas Žuravliovas. 
Lėšų draugija neturėjo ir pradžiai, bet 
ponių rūpesčiu buvo surengtas labda
ringas vakarėlis, pirma vienas, netru
kus kitas ir trečias. “Inteligentų klu
bui” tie vakarėliai sudarė didelę konku
renciją. “Rūtos” nariai buvo kartu ir 
“Inteligentų klubo” nariai, tai abi val
dybos suėjo į kontaktą ir susitarė “Rū
tos” vakarėlių visai nekelti. “Inteli
gentų klubas” už tai pasižadėjo kas mė
nuo aukoti “Rūtos" draugijai savo vie
nos dienos pajamų sumą. Tokiu būdu, 
“Rūtos” draugijos darbavimasis visai 
sustojo, ir darbavosi tik vienas iždinin
kas Žuravliovas, kas mėnuo atsiimda
mas iš klubo vienos dienos pajamas; jis 
vedė knygas ir tam tikrais reikalavi
mais išdavinėjo ponioms pinigų sumas. 
Butą “Rūtos draugija turėjo tame pa
čiame “Inteligentų klube” ir užėmė vie
ną kambarį; skaitykla, salė ir bufetas 
buvo bendri. Posėdžius toji draugija 
darydavo kartą per mėnesį, tačiau val
dybos nariai susitikdavo klube ir drau
gijos kambaryje kone kas dieną. Ypač 
uolus iri vaikius draugijos darbininkas 
buvo Žuravliovas. Kada tik daktaras 
Kalvaitis ateidavo į klubą, tada rasda
vo jį draugijos kambaryje knygas ve
dant arba pinigus skaitant.

Žuravliovą daktaras Kalvaitis pažino 
dar prieš karą, kai tas buvo Tyrulių 
žandaras. Po nelaimingos istorijos, kai 
jį gubernatorius iškėlė į Rusiją, apie 
Žuravliovą ilgus metus ir per karą ne
buvo jokios žinios. Po karb sugrįžo jis 
į Lietuvą, kaip Lietuvos pilietis. Iš pra
džių buvo apsigyvenęs tuose pačiuose 
Tyruliuose, bet kadangi ten jam buvo 
nesmagu, tai valdžia perkėlė jį į Šala- 
jus ir davė iždinėje vietą — pardavinė
ti žyminio mokesčio ženklus. Kai 'kas 
prieš tokius buvusius mūsų skriaudikus 
buvo ir užprotestavęs, bet tuomet trūko 
žmonių, o jis mokėjo dar ir lietuviškai, 
nors prieš karą ta kalba ir nekalbėdavo, 
tai ir nusileido. Vietoj blizgančios žan
daro , uniformos dabar dėvėjo Žuravlio
vas juodos skystos medžiagos eilutę, ku
ri jam buvo ir trumpa, ii’ duksli, ir da
rė žandarą labiau panašų į pasikirpusį 
popą, negu į vaidininką. Kas pažino ji 
pirmiau ir matė dabar, tas negalėjo ne
pastebėti, kaip drabužiai puošia žmogų 
ir teikia kitokią išvaizdą. Rusijoje pir
mos revoliucijos metu kažkoks studentas 
išmušė žandarui Žuravliovui du pryša- 
kiniu dančiu, kurių jis taip ir nespėjo 
įsidėti. Toji spraga dantyse gadino vi
są Žuravliovo veidą ir, kai jis juokėsi 
ar kalbėjo, tiško pro ją seilės. Nors daug 
skriaudų ir suktybių buvo pridaręs 
prieš karą Žuravliovas Tyruliuose ir ne 
vienas ant jo griežė dantį, tačiau, kai 
buvusis žandaras sugrįžo iš Rusijos ap
smukęs, nuplyšęs, kiekvienas jo' pagai
lėjo ir dargi, nemetęs blogo žodžio, ėjo 
pro šalį. Žuravliovas dėjos demokratas 
esąs, visur reiškė džiaugsmo ir viešose 
iškilmėse, ir puotose kėlė taurę už ramią 
svetingą Lietuvą. Šventės iškilmėse 
daktaras Kalvaitis pastebėjo, kaip Žu
ravliovas, nugerdamas taurę, vis pylė 
likučius vyno ant čia pat rėčkoje augu- 
sios ligotos, pageltusiais lapais palmės. 
Tose iškilmėse visi būdavo girti, tik vie
nas Žuravliovas nenusigerdavo ir visą 
vakarą liūdnas ir susimąstęs sėdėdavo 
gale stalo ir kartas nuo karto laistyda
vo vynu palmę. Žuravliovas nors ir su 
visais susipažino, tačiau nesusibičiulia-^ 
vo su niekuo ir praleisdavo laiką vienas. 
Gyveno jis už upelio pas kailiadirbį sen
tikį. Tas kailiadirbis vakarais nedeg
davo šviesos, ir žiemą mažai kūrendavo 
krosnį, tai Žuravliovas visus vakarus 
išsėdėdavo klube “Rūtos” draugijos 
kambary.

• . (Bus daugiau)

UŽBAIGUS SENUS METUS
Pereitais metais suėmus vis

ką į vieną vietą, mes, Los An
geles pirmeiviai žmonės lietu
viai, užlaikėm savo.

Turėjom keletą parengimų, 
nors spaudoje buvo mažai ra
šyta. Šukelėm del spaudos pa
ramos taip, kaip ir visuomet, 
C gal ir dar daugiau negu ki
tais metais sukeldavom, taip
gi ir apsigynimo fondo nepa- 
miršome.

Mūsų draugijos geram sto
vyje kaip nariais, taip ir fi
nansiškai. LLD nariai gavo 
puikią knygą “Amerikos Pre
zidentai” ir keliasdešimts Vil
nies Kalendorių išplatinta. 
Kas yra smagu, kad iš mūsų 
pirmeivių visi dar gyvi ir at
rodo gerai, išskiriant vieną 
mūsų draugijų narį, Kazimie
rą Dave, kuris mirė lapkričio 
5, 1954 m. Kaip jis vedė gy
venimą per paskutinius kelis 
metus, tai laimingas numiręs.

Naujus Metus sutikom pas 
J. ir A. Demenčius, kuriems 
labai daug dėkui už surengi
mą.Gražus būrelis suėjo ir 
smagiai praleidome laiką. Jei 
ne tie geri žmonės Demenčiai, 
būtume to neturėję. Jie turi 
gražų namą, jame daug vie
tos, tai buvo malonu pas juos 
pabūti. Dėkojam už surengi
mą.

Kokie įspūdžiai iš Naujų 
Metų sutikimo parengimėlio ? 
Iš pat pradžios vienas drau
gas skaito laikraštyje apra
šymą ir pasakoja kitam greta 
sėdinčiam, kur šunys yra pe
nimi geriau negu žmonės, nes 
šunų savininkus mokina, kad 
nereikia jiems duoti saldainių, 
pyragų, pyragaičių ir kitokių 
skanummynų, nes tas jiems ne
sveika ir kenkia sveikatai. 
Vienok žmonės tą viską val
go, nekalbant apie tabaką ir 
alkoholį, nei nepamislidami 
apie savo sveikata ir tokiu 
būdu daug nukenčia nuo viso
kių ligų.

Vienas draugas įėjęs įkam- 
' barį sako : čia mes .suėjom nu 
I skaityt, o pasitikt Naujus Me
tus ir gražiai pasikalbėti. Bet 
nepraėjo 15 minutų, tas drau
gas su kitais jau sėdėjo prie 
stalo ir lošė kortomis. Ir taip 
gražų vakarėlį praleido prie 
kazyrų, o atėjo pasikalbėti ir 
užbaigti senus metus.

Ir tokius gerus žmones mes 
matom niekuom daugiau ne- 
užsiimančius, kaip vien tik 
kortavimu: ant parengimų, 
parkuose, namuose. Jie, rodos, 
nemoka nei kalbėt iki nepai
ma kazyrų į rankas.

Kaip tik taip yra su žino- f 
nėmis, kurie myli perdaug iš- ’ 
sitraukt. Su tabaku biskį ki
taip. Tabakius, jeigu negauna 
tabako, tai pradeda nervuotis 
ir dažnai sukelia triukšmą šei
mynoje ar kitur. Taigi kazy- 
ros, tabakas ir alkkoholis yra 
trys blogi papročiai, kurie ne
mažai blėdies žmogui prida
ro. Tik gerai, kad pas mažu
mą prigiję tokie blogi papro
čiai.

žinoma, aš čia tik rašau įs
pūdžius, kokius pašalinis įgau
ni. Draugės irgi neatsilieka 
nuo vyrų. Kurie taip elgiasi, 
tai, žinoma, tik nusijuoks per
skaitę. Bet jeigu gerai pamas
tytų kokia yra pas žmogų ir 
dar. apsišvietusį silpnybe, tai 
gal to nedarytų.

Rašant šią korespondenciją 
čia pas mus Pasadenoje eina 
rožių paroda. Ir kiek čia yra 
visokių grožybių! Tas visokias 
istoriškas flotas sunku ir ap
rašyti.

Šiemet dalyvavo virš 60 f lo
tų. šimtai gražiausių arklių ir 
šimtas suvirš inuzikališkų be- 
nų (band). Milijonus dolerių 
atsieina tokią parodą surengt. 
Yra pasakyta, kad Naūjų Mo
tų dienoje Pasadena, Calif., 
gėlės .kalba.

Gaila, kad šiais Naujais Me
tais kaip rožių parodą, taip 

,ir tą garsią “foot ball” žaidi
mą lietus smarkiai sulijo.

Lietus čia seniai buvo buvęs 
ir labai ręikalįngas. Bet Nau-

jų Metų dienoj, tai niekas čia 
nelaukia, bet išvengt negali
ma buvo.

Draugai J. ir M. Pupiai tu
rėjo, kaip čia vadina, “open 
house” Naujų Metų dienoj ir 
kas tik užėjo, visi gavo valgyt 
ir gert. Geri žmonės tie Pu
piai. Gaila, kad lietus' lijo ir 
ne visi galėjom nuvažiuoti ir 
pasinaudoti tokia gera proga.

Baigdamas rašyti noriu pa
linkėti 
čiams 
Naujų

Worcester, Mass
Sausio (Jan.) 4-tą d. įvyko 

L.S.D. ir D. klubo pašelpinės 
draugijos pirmas šių metų mė
nesinis susirinkimas, šiame su
sirinkime sena valdyba ir įvai
rios komisijos bei komitetai iš
davė raportus iš 1954 motų 
veiklos. Iš raportų paaiškėjo, 
kad valdyba ir įvairios biznio 
komisijos veikė sutartinai, to
dėl ir pasekmes viekimo buvo 
neblogos. Bet finansų atskaita 
parodė,—kad 1954 metai da
vė draugijai nedatekliaus iš 
priežasties nepaprastų iškas
ėtų už pataisymą namo prie 
29 Endicott St. ir vasarnamio 
Olympia Parke.

Virš minėti pataisymai, su
dėjus į vieną bilą, kainavo 
draugijai daugiau kaip $5,000. 
Jeigu ne tie ekspensai, 
1954 metai būtų davę 
jai gražaus pelno.

k

visiems savo vienmin-
linksmų ir laimingų

Metų!
Sen. Losangelietis

1955 Metų Sveikinimas 
iš Kalifornijos

.L.D.L.D. 198-ta kuopa, Oakland-San Le
andro apylinkės sveikina visus “Laisvės” skai
tytojus ir visus pažangius lietuvius su Naujais 
Metais. Linkime, kad jie atneštų taiką ir 
gerbuvę visiems!

Žvilgterėjus į Kanados ateitį

pirmiausiai rūpi žvilgte- 
į Kanados ateitį. Tiesa, 
esame kilę iš Lietuvos, bet 
pilniausiai prigiję Kana-

tai 
draugi

nauja 
metams

šiame susirinkime 
valdyba 1955-tiems 
tapo prisiegdinta. Nauja val
dyba didžiumoj susideda iš 
senos valdybos. Galima tikėtis 
gerų pasekmių, nes visi valdy
bos nariai veiklūs. Bet kad 
veikimo pasekmes būtų pel
ningos, tai visų narių yra už
duotis dalyvauti draugijos su
sirinkimuose ir visokiuose pa
rengimuose. /

Atydai narių ir mūsų LSD 
simpatikų: Sausio (Jan.) 29 
d., 6 vai. vakaro, įvyks L.S.D. 
metinis banketas 29 Endicott 
St., Worcester, Mass. įžanga 
tik $2 asmeniui. LSD kviečia 
narius-nares ir mūsų plačios 
apylinkės draugus ir simpati- 
kus kuoskaitlingiausiai daly
vauti šiame bankete, nes bus 
gardžių valgių ir skanių gėri
mų. Muzika bus gera. Visi 
jauni ir seni būsite pilnai pa
tenkinti. šokiai trauksis iki 
nakties vėlumos.

Draugija paaukojo labai 
geram tikslui į “širdies fon
dą” $10. LSD turi daug gerų 
žmonių, simpatizuojančių jai, 
bet dar nėra draugijos nariais. 
Ar gi nebūtų geriau, kad pri
sirašytų prie( mųsų draugijos 
ir, nelaimei ištikus, gautų ge
rą pašalpą ir patarnavimą. 
N or i ii tie ji prisirašyti prie LSD, 
ateikite į sekantį susirinkimą, 
vasario (Feb.) 1 d. 1:30 vai. 
vakare, 29 Endicott St., Wor
cester, Mass.

Rašo S. Karpė
įžengdami į 1955 metus, aiš

ku, norime žiūrėti į ateitį. 
Kaip kanadiečiams, be abejo
nės, 
lėti 
mes 
jau
doje ir mūsų pirm utinis rūpes
tis yra Kanada.

Visi gerai žino, kad Kana
da yra didelis kraštas, kad 
čia žmonių nedaug, palyginus 
su teritorija, ir kad Kanado
je daug visokio turto. Įr išti- 
kro, Kanadoje daug vietos 
dėl visokių projektų, dėl viso
kių industrijų. Visko yra, tik 
reikia ryžto ir gero plano.

žiūrint į ateitį, planuojant 
plėtotę, Britų Kolumbija tur 
būt užima pirmą vietą. Tenai 
yra nepaprastų galimybių. Pa
imsime vieną, kurs gali labai 
daug reikšti visai Kanadai, o 
ypatingai tai provincijai.

Kanados inžinieriai atkrei
pė savo atydą į taip vadina
mą Columbia upės projektą. 
Pravedus tą projektą, būtų 
galima gauti 30 bilijonų kilo- 
vatinių valandų elektros ener
gijos per metus. Jo pravedi
mas kainuotų 1 bilijoną dole
rių. St. Lawrence projektas 
duos, kada jis bus pravestas, 
12 bilijonų kilovatinių valan
dų. Pusė šios energijos teks 
amerikiečiams. Be to, būtų 
apdrėkinta didelis plotas Bri
tų Kolumbijos teritorijos, kur 
galima būtų užauginti daug 
javų ir kitų maisto produktų.

Bet ir čia yra didelis “bet”. 
Už Columbia ir Kootenay upių 
vandenis kova eina jau dabar. 
Amerikiečiai nori pasikinkyti 
tą vandenį savo reikalams. Jei 
jiems tas pavyktų, kaip ry-

šium su$ St. Lawrence, Kanada^ 
nustotą didžiausių progų iš
plėsti industrijas Albertoj ir 
Britų Kolumbijoj.

Projektas reikalauja nu
kreipti Columbia ir Kootenay 
upių vandenis į • Frazer upę. 
Pakelyje susidarytų rezervai 
vandens, kurie drėkintų dide*- 
lius plotus žemės.

Norint pravesti šį projektą, 
reiktų iškasti 15 mylių ilgio 
tunelį po kietos uolos kaln#, 
vadinamu Eagle (ereliu), apie 
Revelstoką. Tada vanduo te-* 
ketų Eagle upe į Shuswap 
ežerą, o iš ten į South Thomp
son upę, kuri įteka į Frazęr 
upę. Būtų galima pastatyti di
džiulę užtvanką žemiau di- 
džiojo Columbia upės užsistf* 
kimo, čia būtų galima gauti 
10 milijonų kilovatų energi- ’ 
jos. Kita užtvanka būtų priėįš 
Revelstoką.

Eilė kitų užtvankų, labui 
lengvai pastatomų, duotų ki
tus energijos punktus.

Tai būtų ir darbo kanadie
čiams ir didelė nauda dėl Ka
nados ateities. /

Federalė valdžia paskyrusi 
$250,000 dėl ištyrimo tos srį* 
ties.

Tuo tarpu amerikiečiai gal
voja apie panaudojimą Kootę- 
nay upės vandens savo intere- 
sams. Sakoma, kad Bennetto 
valdžia (provincials) esanti 
linkus parduoti tans Vandenį 
amerikiečiams už $1,000,00$ 
per metus. ,

Jei TanUta dar aeprtnu*- 
meruoji dienraštį Laisvę, Ui 
tuojau užeitakykita Jb kaįr 
dieną atnei jum* į namui 
trarbiautiai Žinia# ii Heo p* 
taulfo*

Rcp.

Philadelphia, Pa
L.L.D, 10 kuopos susirinkimas 

įvyks sausio-Jan. 22 d., pradžia 7:30 
vai. vakare, po adresu: 1150 N. 4th 
Street.

Visi nariai esate kviečiami atsi
lankyti, nes yra daug svarbių reika
lų, aptarimui. Išgirsite raportą M 
pereito parengimo ir 6-tos apskrities 
konferencijos delegatai išduos ra
portą. Taipgi jau bus laikas užsi
mokėti duokles už 1955 metus. Ku« 
ric dar negavote knygos “Amerikos 
Prezidentai” ateikite ir gausite. 
Lauksime visų narių susirinkime ir 
prašome atsivesti naujų narių.

Valdyba
-(11-12)

Detroit, Midi.
D.L. Klubo metinis susirinkimas 

įvyks sekmadienį, sausio-Jan. 23 d., 
prasidės 10 vai. ryto, Kliubo name.

Visi nariai ir narės būtinai daly
vaukite šiamė susirinkime, girdėsi-' 
te valdybos raportą iš veikimo 1954 
metais ir taipgi randasi svarbių rei
kalų aptarimui.

D.L. Valdyba
- ' (11-12) , ' .

So. Boston, Mass
čia įvyks šaunus bankietas su gražia dainų progra
ma. Bus solų, duetų, ’na ir priprastai vadinamas 
“didysis Bostono Choras”. Pelnas nuo šio parengi* 
mo yra skiriamas paramai dienraščio Laisvės.

"5 Dieną Sausio-Jan.
Visi Traukime į’

Šio gražaus pokilio vieta

318 Broadway, So. Boston, Mass
Bankreto pradžia 5 r30 vai. vakare

Rengėjai

.6 d. vasario Brooklyne įvyks Laisvės bendrovės dali
ninkų metinis suvažiavimas. Bostoniečiai turime pa
sveikinti suvažiavimą ir. įteikti Laisvei, finansinę do
vaną. Tad visi būkime bankiete ir sukeikime gražią 
dovaną.

3 pslv-^-LaisVė (Liberty)-Afttrad.y eausto (Ja*.} 1&, 1901
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New Žinios
tikrai naujoviškos mados, ti
krai nepaprastas. Mes nusita
rėme suruošti '’’užgavėnes.” 
Ir tai Įvyks vasario 27 d. Bus 
blynų pietūs,— tokių blynų ir 
tokių pietų dar niekados ne-

, Kviečiame
Aido Choras kviečia visus 

atvykti Į jo metini koncertą, 
•lis Įvyks jau ši sekmadieni, 
sausio 23-čią, Liberty Audito
rijoje. Salė randasi prie At
lantic Avė. ir llOth St., Rich
mond Hill, N. Y. Eiti du blo
kai nuo BMT Jamaica trauki
nio.

Mačiau choro ir jo grupių 
praktikas, dėl to drįstų tikrin
ti, kad mėgstantieji dainos ir 
muzikos meną išsineš taip jau 
malonų pasitenkinimą, kokį iš
sinešė komedijos mėgėjai iš 
Auditorijos tą dieną, kada čia 
suvaidinta “Prašvilpta laimė.“ 
Greta choro dainų, girdėsite 
dainos ir muzikos solistus, tū
lus dar pirmu kartu; kai jie 
vaidins ištrauką iš operos 
“Bailus daktaras.“

A-tč

Demokratai jau ruo
šia rinkimų fondą

Brook lyno demokratai pasi
samdė St. George viešbutyje 
banketams salę ir gegužės 7 
tą ten vykdys apskrities orga
nizacijos banketą, kuriame 
dalyviai mokės po $50 už va 
karienę. Pajamos būsiančios 
vietinės apskrities organizaci
jos veiklos reikalams, o tūlą 
procentą žada skilti ir labda- 

. _ irybems.

Pamotė slėpusi nuo 
tėvo vaiko ligą

Sakoma, kad nužudytoji 
Mrs. Corcoran supratusi, jog 
su 13 metij berniuku jos po
sūniu ne viskas gerai. Buvusi 
jį nuvedusi pas daktarą. Ta
čiau kokiu tai sumetimu vai
ko tėvui nepasakiusi visko, ką 
daktaras sakė. Jeigu tėvas bū
tų žinojęs visą raportą, gal 
vaikui būtų buvusi suteikta 
kokia pakaita ir jinai tebebū
tų gyva.

Daktaro raportas sakęs, kad 
\aikas yra ligūstas, nervingas 
ir kad jis baisiai neapkenčia 
pamotės. Vienok jis tiktai su 
ja viena turėjo gyventi, nes 
tėvas tarnauja ant militariškų 
laivų. Pamotė pasakiusi tėvui, 
kad vaikas normalus, tik pa- 
dykęs.

įvyko nelaimių ant 
slidaus kelio

Užkritus pirmam sniegui ir 
apledijus gatves, radio pro
gramose nuolat girdėjosi ragi
nimas: “vairuokite pamažu, 
atsargiai.“ Tačiau ožiškų apsi- 
trankymų netrūko.

Ant Queensboro tilto atsli- 
do atgalias trolley busas irap- 
triuškino arti buvusias porą 
mašinų. Du asmenys sužeisti.

Flush inge busas užvažiavo 
ant pievos ir keleivius gerokai 
pa kratė.

Ant Grand Councourse auto 
peršoko kelio pertvarą, išver
tė medį ir atsimušė i du kita
me kelio krašte pastatytus au
to. Ir Įvyko daug kitų panašių 
nelaimių.

Detektyvas nusišovė
MIRĖ

Pereitos savaitės gale mirė 
Domininkas Maižis, 84 metų 
amžiaus, gyvenęs po nū m. 97- 
41 — l()4th St., Richmond 
Hill, N. Y. Paliko žmoną Elz
bietą, 3 dukteris: Oną, Elzbie
tą ir Mildą; G anūkus ir G anū
kų vaikus.

Kūnas buvo sukremuotas 
krematorijo j e pirmadienį, sau
sio 17 dieną.

šermenim aptarnavo laido
tuvini direktorius Šulinskas (F. 
W. Šhalins), 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhaven, N. Y.

Hugh Baird, 52 m., privati- 
Įnis detektyvas, rastas nusišo- 
I vęs savo namų kieme, 4 1-21 
42nd St., Sunnyside. Sako, kad 
turėjęs finansinių rūpesčių.. 
Kitais žodžiais, šnipavimas 
prasta i teatsi m o k ėjo.

Social Security dvi raš
tinės naujoje vietoje
Jamaica ir Long Island City 

skyriai sausio 29-tą išsikels i 
naujas vietas. Jamaica sky
rius bus 1G0-08 Jamaica Ave., 
o L. L City skyrius—prie 32- 
14 Northern Blvd.
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Nusitarėme daug veikti 
ir norime pasigirti

Ričmondiškęs kuopos susi
rinkimas Įvyko praėjusį tre
čiadienį. Tai buvo \wenas iš 
d ar bin g i a u s i ų s u s i r i n k i m ų.
Smagu1, kad beveik ta pati se
noji valdyba pasiliko ir šiems 
metams. Tik užrašų sekreto
rių išrinkome naują, nes se
nasis jau tūlas laikas nebega
lėjo reguliariškai dalyvauti 
mūsų susirinkimuose. Tikiu, 
kad naujoji sekretorė savo pa
reigas atliks ištikimai ir nuo
širdžiai. Mos .ją visi gerai pa
žįstame ir matome visuose su
sirinkimuose.

Šiame susirinkime plačiai 
pasikalbėjome apie veikimą. 
Pasirodo, kad dar pora ar tre
jetas porų tebėra nepas'imo- 

į ke.ię narinių duoklių už 1954 
metus. Bet mes pasitikime, 
kad jie, mokėdami duokles už 
1955 metus, pasimokęs ir už 
pereitus. Visi mums pažįsta
mi ir dažnus parengimų lan
kytojai. Veikiausia tik dėl ko
kių: nors rimtų priežasčių jie 
pamiršo duokles pasimokėti.

Mes nusitarėme turėti visą 
eilę parengimų. Pirmutinis, 
veikiausia, bus paskaita su ko
lba nors menine programa. 
Kaip greitai bus susitarta su 
prelegentu, bus visuomenei 
suteiktos informacijos apie to
kios prelekcijos laiką. Turėtų 
Įvykti gal dar šio mėnesio pa
baigoje arba kada nors pra
džioj’ e vasario.

Kitas mūsų parengimas bus

buvome turėję. Blynus keps 
tikras specialistas. Prie blynų, 
žinoma, bus kitokių pagraži
nimų ir paskaninimu. Jau da
bar prašome visus apie tai 
galvoti ir prie šių pietų ruoš
tis.

Pagaliau būdami susipratę 
ir veiklūs žmonės, mes jau 
galvojame ir apie vasarinę 
veiklą. Nutarėme surengti vie
nam iš labai gerų žmonių gim
tadienio pokylį. Ant “good 
time” važiuosime kur nors į 
Long Islandą. Kaip greitai 
bus viskas sutvarkyta, pradė
sime mobilizuoti žmones ir 
mašinas. Trie visų) prieisimo ir 
visus pakalbinsime su mumis 
smagiai prie skanių valgių, o 
dar skanesnių gėrimų praleis
ti vieną kurį sekmadienį.

Beje, nutarėme pasveikinti 
dienraščio dalininkų suvažia
vimą su visa dešimtine.

Kuopietis

Panaujino turtuolio 
Jelkės teisiną

Pasiruošiant tam teismui, 
prokuratūra parsigabeno iš 
Kalifornijos panelę Ericą Ste
ele, kuri paskiausiame teisme 
buvo Įtarta kaip buvusi Jel
kės padėjėja verbuoti turtuo
liams pažaisti jaunas gražiau
sias merginas. Steele žadėjusi 
pasakyti viską.

šiame teismo žadama viena 
pakaita nuo ano. Aname teis
me Įvardino, spaudoje ii* tele
vizijoje garsino tiktai tas mer
ginas. šiame žadėjo skelbti 
vardus ir tų, kurie tas mergi
nas pirko.

So. Brooklyn, N. Y.
Iš LDS 50 kuopos susirinkimo

Kuopos metinis susirinki
mas Įvyko penktadienį, sau
sio 7 d., Kūlikų name. Nariai 
pradėjo naujus metus pagir
tinai, nesi veik pusė kkuopos 
narių dalyvavo susirinkime ir 
matėsi, kad kai kurie pasimo- 
kėjo duokles už šešius mėn. ir 
daugiau.. Tas palengvina fi
nansų sekr. ir apsaugoja narį 
niro susispendavimo.

Perskaitytas protokolas pra
eito susirinkimo ir priimtas su 
pora pastabų.

Komiteto raportas buvo ge
ras. Nors didelio veikimo ne
buvo atlikta, bet abelnai kuo
pos reikalai buvo vedami tvar
kingai ir Į visus organizacijos 
reikalus buvo kreipta dėme
sio. Tik tuo praeitieji metai 
buvo prasti, kad naujų narių 
negauta.

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

TYPISTS, CLERKS, STENOJL
Geros algos su rcguleriais paki

limais; interesingi paskyrimai links
imose aplinkose. Grupinė apdrauda, 
ligoje pašelpos, klubrūmiai, arbat- 
rūmiai ir daug kitų pasinaudojimų.

MR. MALLORY, DI. 4-1011

X SUAUGUSI MOTERIŠKI:

Pavienė. Geri namai. Lengvas 
namų ruošas. Virimas. Turime ir 
daugiau darbininkų. $45.

Orange (N.J.) 8-4297

REAL ESTATE

RICHMOND HILL 
1 ŠEIMOS $10,700

GI. Nereikia jmokėti. Civiliams 
$3,000 jmokėjimo. 8 rūmai, pilnai 
detached ir šingeliuotas. Pilnas 
skiepas, cementuotas patio, A-U7, 
Essex, 148-01 Hillside Ave.

Tel. AX. 7-7900
(8-14)

Aido Choro Operetiškas'<■

oncertas
Sausio

Nellie VentienėSuzanna Kazokytė BalevičiusiFrank

PILDYS'.PROGRAMA

BAILUS DAKTARASIŠTRAUKA Iš OPEROS

Įvyks 
Sekmadieni

Vaidinime dalyvauja: Bailus daktaras— 
Augustinas Iešmantą; Daktaro žmona 
Lukrecė — Suzanna Kazokytė; Izabelė,

jų duktė—Nellie Ventienė; Ona, tarnai
tė—Elena Brazauskiene; Karlas —- 'Pa
das Kaškevičius.

Aido Choras
Augustinas Iešmantą
Aido merginų grupė
Serge Savitcheff, piano solo
Aido vyrų grupė, su solistu Iešmantą

KONCERTINĖS PROGRAMOS DALYVIAI:
Suzanna Kazokytė, solo
Elena Brazauskienė ir Augustinas 

Iešmantą, duetas
Mildred Stemsler, Aido Choro ir grupių 

mokytoja-dirigentė.

Frank Balevičius, koncerto pianistas

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave. Richmond I fill, N. Y

Pradžia 3-čią valandą po pietų. Įžanga $1.25, taksai įskaityti.

Maloniai kviečiame lietuvių visuomenę iš toli ir arti atsilankyti.
Aido Choras

ūmi

PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR&GRILL
32 fen Eyck St. Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 4-8174

•!* »!♦ į* 4* į* •t* į*

Finansų sekr. raportavo, kad 
praeitų metų laikotarpiu mirė 
du nariai, Karizna ir Maliaus- 
kas. Abu buvo apsidraudė po 
$1,000. Buvo keletas ligonių, 
kuriems išmokėta virš trijų 
šimtų dol. Dabartiniu laiku li
gonių nėra. Kuopos ižde ran
dasi 125 dol. ir visi nariai ge
rame stovyje. Tai, iš dalios, 
dėka finansų sekr. C. Bready, 
kuris nariams laiku pranešda
vo ir tankiai ypatiškai kai ku
riuos narius aplankydavo, kad 
nesusispenduotų. Gaila, kad 
jis pasitraukė iš sekretoriavi- 
mo pareigų, kurias jisai ėjo 
per keletą metų. Bet tikimės, 
kad H. šimkiūtė, nors organi
zaciniame veikime dar naujo
kė, bet jinai turi gabumų ir 
jai uždėtas pareigas atliks ge
rai.

Kuopos parengimas pami
nėjimui L.D.S. 25-nės sukak
ties įvyks kiek vėliau, kai ko
misija visą reikalą prirengs. 
Susirinkimas užsibaigė gerojo 
nuotaikoje.

Koresp.

Susirinkimas
BROOKLYNO MOTERIMS
Motorų Klubo svarbus meti

nis susirinkimas įvyks sausio 
20-tos vakaro 8 vai., Liberty 
Auditorijos patalpose. Visos 
narės prašomos atvykti. Kvie
čiame ir ne nares.

Valdyba

RICHMOND HILL $11,990 
1 šeimos

6 rūmų, porčiai, naujai išdekoruo- 
ta, aliejum šildomas. Garadžius, 
vieno fėro zonoje, arti prie krautu
vių ir mokyklų.

PREI’TCRENCE REALTY U 
120-09 Liberty Avė. 
Richmond Hill, N. Y. • 

Tel. MI. 1-1515
(9-15)

SUNNYSIDE, L. I. 
47-29 45th Street

6 šeimų namas. 23 dideli saulėti 
kambariai. Aliojus. Marble laiptai. 
Gerame stovyje. Gąlima gauti 4 
kambarius. Jeiga $3800. Kaina tik
tai $22,500. Skambinkite: IIA. 4- 
2044.

(11-17)

FLUSHING KISSENA PARK
Tuojau užimamas. 110x80 — 34,000. 
Patogus del profesionalo, Southern 
Colonial, 1 Šeimos imamas. Ištaisy
tas 3-čias aukštas, 5 maudynės, 2 
ugniavietės, moderniškas ištisai. 
Visas skiepas Knotty Pine. Daug 
ekstra įrengimų. Arti Parochial mo
kyklų. Pamatymas pagal sutarti.

šaukite: IN. 8-1290
(11-13)

CAMBRIA HEIGHTS APYLINKĖJ 
Parduoda savininkas. Tuojau užim- 
tinas, 1 šeimos mūrinis bungalow, 
R'/i rūmų, 2 įrengti apartmentai. 
Puikiausiose sąlygoje, — ištaisytas 
skiepas, pilnai įrengtas baras, išei
namosios, garadžius, didelis prieša
kinis porčius, refrigeratorius. Arti 
visko. Kreipkitės tik rimtai norioj 
pirkti.

LAurelton 5-7051
(11-13)

Laisvės Bendrovės Dalininkų |

SUVAŽIAVIMAS I
* •

• • •ir . ••

BANKIETAS •j*
* &

• •
Visi Laisvės bendrovės dalininkai rengkitės į šuva- R 
žiavimą. O -po suvažiavimo vakare bus banketas. R 
Taipgi bus ir graži dainų programa, kurią duos žy- G 
mūs menininkai. Suvažiavimas prasidės 11 vai. ryto. **

, Vakarienė bus duodama G vai. vakare. U
R

Vasario <5 February
v. ■ * *• •

I . • t

Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic) Ave., Richmond Hill 19, N. Y. ;•

• •
Labai prašome visus atsilankyti i bankietą, o būsite R 
dėkingi už išanksto* įsigijimą bankieto bilietų. Ren- R

G gojams svarbu žinoti kiek bus publikos Ibankiete, kad 
R tinkamai visus aprūpinti maistu. 
• •

Bilietas $3.00 asmeniui
» e

•• Bilietai gaunami pas platintojus ir Laisvės raštinėje.
• • »

Montello, Mass.
Draugiškas vakaras Laisvės rei

kalais ir paskaita apie sveikatą, ku
rią paruošė Dr. F. J. Borisas, įvyks 
šeštadienio vakare, sausio-Jan. 22 
d., Lietuvių Tautiško Namo salėje, 
pradžia 7:30 vai. vakare. Paskaitą 
skaitys vietinė atsižymėjusi veikėja. 
Taipgi bus aiškinama kaip išvirti 
“Alfalfa”, arbatą, kuri palengvina 
skausmus nuo art rilis. ”

Vėliau turė.<irne užkandžių, biskj 
įsigerti nuo šalčio pasilengvinimui. 
Tai bus pirmas šiemet draugiškas 
suėjimas. Kviečiamo vietinius ir iš 
tolimesnių kolonijų^ atsilankyti, visi 
būsite patenkinti.

Rengia L.L.D. 6-ta kuopa 
(11-13)

PARDUODA SAVININKAS. Tuo
jau užimama. Randasi Levittown, 
1949 ranch, prisideda 12x25at
tached garadžius. 2 miegrūmiai ant 
apatinių lubų, didelis attic su pa
talpa dar del 2 rūmų. 6x12 meiste- 
rystei rūmas, 12x20 sandėliam rū
mas (ant viršaus garadžius). Daug 
ekstra dalykų (jimant indam maz
goti mašiną). Gražiai aptaisytas 
kiemas, rustic tvora. Greitam par
davimui tik $14,500. Kviečiame pa
matyti tik rimtai norinčius pirkti.

LE. 3-7518
(12-14)

HUNTINGTON, L. I
Pardavimas su nuolaida, paties sa
vininko, tuojau užimtinas, 3 mieg
rūmiai, su rūmu žaidimui, skiepas ir 
patio su tvora iŠ užpakalio. Labai 
patogu su mokyklomis. Ideališka 
del šeimos su vaikais. Greitam par
davimui tik $18,500. Pamatymas 
pagal sutartį, kviečiame pamatyti 
tik rimtai norinčius pirkti.

Tel. HAmilton 1-2106
(12-14)

-9^. Ji. <1^ . y W J, .y* Jį ■
iiMATTHEW A.ii

BUYUS į •• x į
•: (BUYAUSKAS) ?

• •

:: laidotuvių j-
:: direktorius ::

:: 426 Lafayette St.
■ Į Newark, 5, N. J. ;;
" MArket 2-5172 ■;
a • ’ ’

HUNTINGTON, LONG ISLAND 
Parduoda savininkas, užimama į 60 
dienų, 3 miegrūmiai, ranch, attached 
garadžius, pilnas skiepas, Flagstone 
patio, 18x15, su Awnings, combirV 
tion aluminum storms ir scretbjK* 
Daug ekstra priedu. Ideališka abi 
mokyklų, bažnyčių ir transport^ci- 
jos. Greitam pardavimui $16,000. 
Pamatymas pagal sutartj. Kviečia
me tik rimtai norinčius pirkti.

HUntlngton 4-7222
(12-14)

Du vaikai žuvo gaisre
Staten Islande užduso dū

mais du 4 ir 5 metų berniu
kai, Theodore ir Evelyn Can- 
non’ų sūneliai.

Vaikai buvo pasilikę bute 
prie televizijos. Jų motina ir 
senutė nuėjo apžiūrėti nau
jai pertvarkytą, tame pat na
me įrengtą butą, kurin įėjimas 
buvo iš kito* galo namo. Kai 
jos ten būdamos suuodė dū
mus, jau buvo pavėluota vai
kus išgelbėti.

Vaikų mirtį paskubino tas, 
kad jie, išsigandę, vieton bėg
ti laukan, užbėgo į au^tyneie 
esamą miegamąjį, kur dai
giausia pridūmavo. Spėja, kad 
gaisras galėjo įsikurti iš tos 
televizijos.

4 pūsi. Laisve (Liberty) Antrad., sausio (Jan.) 18, 1955




