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KRISLAI
Kanadiškiai laimėjo. 
Kas bus Olimpijadoje? 
Du Vincai, sulaukę 

75 metu amžiaus.
J. Balčikonis.
A. Varnas.

Rašo R. Mizara

Š. m. kovo men. pradžioje 
Vokietijoje Įvyko ledinio spor
to hokf (hockey) rungtynės, 
kuriose rungėsi sovietiniai 
sportininkai su kanadiškiais.

Kanadiškiai rungtynes lai
mėjo, nugalėdami tarybinius 
sportininkus. Dėl to lengviau 
atsiduso visa Kanada.

Atsiminkime, kad praėjusių 
metų rungtynėse, rodosi Švedi
joje, tarybiniai hokio žaidė
jai buvo nugalėję kanadiečius, 
tame sporte Įgudusius. Kana
diečiai rengėsi tarybiniams 
sportininkams “atkeršyti.” Na, 
ir “atkeršijo!”

Pasimokę iš kanadiečių 
sportininkų, tarybiniai hokio 
žaidėjai geriau ruošis kitų me
tų susitikimui su savo oponen
tais.

Grįžęs iš Tarybų; Sąjungos 
William Randolph Hearst pri
pažįsta, jog toji šalis padarė 
mjkž.ini.šką progresą visose gy
venimo srityse, Įskaitant ir 
sportą^

Hearstas bijosi, kad seka
moje Olimpijadoje tarybiniai 
sportininkai nenusineštų čiam- 
pijonato vainiko. Jie tai gali 
padaryti.

Jei taip būtų, sako laikraš
čio magnatas, tai amerikie
čiams sportininkams tektų pa- 

' kelti didelį smūgį. Jis pataria 
mūsiškiams sportininkams ge
rai treiniruotis.

Praėjusį savaitgalį teko bū
ti Phtladelphijoje. Dėl laiko 
stokos nebuvo galima pasikal
bėti su visais veikėjais.

Sutikau rašytoją Seną Vin
cą. Jis jau peržengė 75-jų 
Metų slenkstį, Bet atrodo dar 
gajus, pilnas energijos.

—Mudu su Vincu Paukščiu 
esame vienmečiai,— sakė jis.

Abiem Vincam linkiu sėk
mingai sulaukti 80-jų metų 
amžiaus. Tai jau netoli. Se
natvėje gi laikas bėga nejun- 
ta/pai.

Chicagos Draugas rašo, jog 
. kovo 11 d. sukako 70 motų 
amžiaus žymiajam Lietuvos 
kalbininkui, pedagogui, prof. 
Juozui Balčikoniui.

Šis vyras yra nuveikęs daug 
didžių darbų lietuvių kalbos 

-ugdyme. Balčikonis gimė 18- 
85 m. kovo mėn. 11 d. Ėriškių 
bažnytkaimyje, Ramygalos 
Valsčiuje, Panevėžio apskrity
je.

Kalbininkas Balčikonis — 
tikras lietuvių tautos patrio
tas. Jis nebėgo iš savo gimto
sios žemes pas Hitlerį prie
glaudos ieškoti. Jis žino, ką 
reiškia karas, todėl kovoja už 
taiką, kad mūsų tauta ir visas 
pasaulis kito karo nematytų.

Balčikonis gyvena Vilniuje 
ir dąug dirba savo tautai.

K^į t
> Šiemet sukanka 75 metai 
dailininkui Adomui Varnui, 

s Pastarasis (dipukas) gyvena
Chicagoje. Sukakties proga 
Chicagoje yra ruošiama jo kū
rinių paroda.

SENATAS ATMETĖ MOKESČIŲ SUMAŽINIMO PLANA
Dulles ramina pasaulį, kad
vartosime ‘’mažiukes bombas’

Mažesnės atominės bombos labiausiai liestų 
karius, ne civilinius; mokslninkai nesutinka

Washingtonas. — Sekre
torius Dulles išvystė naują 
teoriją. Anksčiau jis saky
davo, kad Amerika kaipo 
pirmą žingsnį kare pavar
totų “masyvišką kerštą.” 
Jis aiškino, kad tai būtų di
džiuliu atominiu ir vandeni
linių bombų pavartojimas 
prieš “priešo centrus,” kas 
reiškia —prieš milijonų ci
vilinių gyventojų didmies
čius.

Dabar sekretorius Dulles 
išvystė- naują teoriją: pir
mas žingsnis nebūtinai bū
tų “masyviškas,” mes gal 
pavartotume “mažiukes 
atomines bombas,” kurias 
Dulles ir aukštieji karinin
kai vadina “taktinėmis.”

“Taktinėmis” jos vadina
mos todėl, kad jų tikslas 
esąs sunaikinti priešo ka
reivius ir įrengimus fronte, 
o ne miestus su jų gyven
tojais.

Bet mokslininkai-eksper- 
tai nesutinka su tokiu aiš
kinimu. Jie sako, kad jokia 
atominė bomba, kad ir ma
žiausia, negali apsirube- 
žiuoti tam tikru fronto ruo
žu, kad karo p r a d ž io j e 
“frontas” faktinai yra did
miesčiai, industrijos cen
trai, uostai, kad kelios ma
žesnės atominės bombos tu
ri tiek pat reikšmės, kiek 
viena didelė, kad civiliniai 
gyventojai visvien baisiai 
nukentėtų.

Dulles savo nuomones iš-

Dar neskelbia, koks buvo 
britų ambasados Maskvoje 
rtiso-įsiveržėlio tikslas

Maskva.— Britanijos am
basada dar nežino, kas bu
vo tas rusas-įsiveržėlis, ku
ris ginklu rankoje įsilaužė 
į ambasados rūmus. Taipgi 
nežinoma, koks buvo jo 
tikslas. Yra žinoma, kad 
jis revolverio šūviu sužei
dė tarybinį milicininką, ku
ris stovėjo sargyboje prie 
ambasados, bet dar neskel
biama, ar milicininkas liko 
gyvas.

Tarybinė spauda apie šį 
incidentą nieko nerašė.

Marijonų Drauge skaitau:* 
“Patyrėme, kad vienas lie

tuvis turėjo visų Vilniuje leis
tų lietuviškų laikraščių pilnus 
komplektus nuo 1921 m. iki 
1940: m. Prieš kiek laiko, kel
damasis į kitą butą, viską su
naikino. Tai neleistinas mūsų 
kultūrinių vertybių naikini
mas...”’

Draugo redaktorius rakina 
tvarto duris, kai jau- nebėra 
arklio.

Reikėjo pasirūpinti tuo rei
kalu anksčiau.

Paskutiniai pranešimai
Londonas. — Britanijos niai į Kinijos uostus, kaip’

darbietiškoji frakcija parla- tai buvo numatyta. Laivo

reiškė spaudos konferenci
joje. Jis sakė, kad Kinijos 
užpuolimo ant Formozos at
sitikime amerikiečiai pa
naudotų kaip tik tas ma
žiukes atomines bombas 
prieš kinus. Klaustas, ar 
juos naudotų Kinijos žygių 
prieš čianginius Matsu ir 
Q u e m o y salų atsitikime, 
Dulles nedavė aiškaus at
sakymo.

mente nutarė išmesti Be- 
vaną iš partijos. Bet dide
lis deputatų skaičius balsa
vo prieš išmetimą. Už Be
valio * pašalinimą balsavo 
141 deputatas, prieš 112.

Prieš balsavimą buvo pa
tiektas kompromisinis pa
siūlymas neišmesti Bevano 
iš partijos, o jį tik pa
smerkti ir išreikšti pasiti
kėjimą Attlee vadovybei 
Šis pasiūlymas beveik lai
mėjo, nes gavo 124 balsūs, o 
prieš jį pasiisakė 138. <-■

Bevanas tokiu būdu lie
ka pabalintas iš parlamen-

komanda planuoja sustoti 
Singapore ir len nuspręsti, 
ar plaukti j kokį nors arti
mesnį uostą, iš kurio Kini
jai vežamas žibalas galėtų 
būti pristatytas geležinke
liu. Laivas galėtu pasiekti 
Šiaurini Vietnamą ir ten ži
balą perkrauti.

“Arubos” kapitonas sako, 
kad jūrininkai a t s i s a k o 
plaukti toliau Singapore, 
nes bijo, kad čiango karo 
laivai “Arubos” nepaskan
dintų. Bet ar jūrininkai ti
krai taip laikosi, ar tai yra 
kapitono pasiteisinimas, kol

Neprileido mokesčių naštos 
palengvinimo darbo žmonėm
Penki pietiniai demokratai susidėjo su GOP; 
mokesčių palengvinimas korporacijoms lieka

Čianginiai nesutikę 
su paliaubą siūlymu
Taipei. — Čiango Juanas 

(taip vadinamas “parla
mentas”) buvo informuo
tas, kad Dulles bandė įkal
bėti Čiangui pravesti pa
liaubas su Kinija, bet Čian- 
gas griežtai atsisakęs. Čian
go premjeras. O. K. Yui 
taipgi sakė, kad jie kovos ' 
už Matsu ir Quemoy “iki; 
paskutinio vyro.” Bet čian- j 
giniai visai panašiai kalbė- ■ 
jo ir apie Tachenų salas, | 
iš kurių paskui su Ameri-! 
kos laivyno pagalba pasi
traukė.

Roma. — Italijos komu
nistai skelbia, kad 2,013 000 
asmenų jau atnaujino šiais 
metais savo narystės kny
geles.

McCarthy vėl kelia triukšmą 
apie ipajoro Peresso reikalą j

Washingtonas. — Senato
rius McCarthy vėl bando 
kelti triukšmą ir pritrauk
ti dėmesį savo pusėn.- Šiuo 
kartu jis išvilko iš naujo 
majoro Peresso reikalą. Jis 
sako, kad prezidentas Ei- 
senhoweris tiksliai uždrau
dė karininkams duoti in
formaciją apie tai, kas ma
jorą Peressą pakėlė į aukš
tesnį laipsni iŠ kapitonų ir 
kas jį garbingai paliuosavo 
iš karinės tarnybos.

Dabartinis senatinio ko
miteto pirmininkas McClel- 
lanas, kuris užima McCar- 
thy’o vietą, dabar veda tą 
patį seną tyrinėjimą Pe
resso klausimu. Generolas 
Z wicker is tuo reikalu net 
atšauktas iš Japonijos.

tinęs darhiecių frakcijos 
Kad jį visai pašalinti iš 
partijos, turi balsuoti visa 
partija. Jis, nežiūrint pa
šalinimo iš frakcijos, lieka 
parlamento nariu, nors ne
priklausomu. Ką darys jo 
artimiausieji pasekėjai, be- 
vanistai, kol kas neaišku.

Singapore.— Galimas da
lykas, kad suomių laivas 
“Aruba” neplauks tiesiogi-

kas neaišku.
Los Angeles. — Iš Neva- 

dos pranešama, kad aštun
tas atominis sprogimas, ku
ris turėjo įvykti tenykštė
je dykumoje, dėl klimatinių 
sąlygų nebuvo pravestas.

Washingtonas.— Sakoma, 
kad sekretorius Dulles pa
keitė nuomonę apie Jaltos 
dokumientus, ir jie bus at
spausdinti viešumai.

Belgrado Borba atsako Maskvai: 
‘Bendradarbiautum - taikos labui’

Belgradas. — įlugoslavi- 
jos Komunistų Lygos orga- 

; nas “Borba” atsakė Tarybų 
Sąjungos K. P. organui 
“Pravda.” “Borba” sutinka 
su tarybiniu organu, kad 
Jugoslavija ir Tarybų Są
junga turi pamiršti savo 
praeities ginčus ir bendra
darbiauti taikos labui. “Bor
ba” tarp kito sakė:

“Eidami iš praeities į at
eitį, mes galime pilnai su
tikti su •Pravdos’ pastabo
mis, kad tolimesnis Jugo
slavijos ir Tarybų Sąjungos 
santykių gerinimas ir ben
dradarbiavimas taikos ap
saugojimui ir stiprinimui 
yra naudingi abiems ša
lims.”

Vakarų diplomatai Bel
grade dabar spekuliuoja, ką
reiškia tas “Borbos” pasi-

sakymas. Ko jie norėtų ži
noti, tai, ar tas reiškia, kad 
Jugoslavija pradės artimiau 
bendradarbiauti su Tarybų 
Sąjunga pasaulinėje politi
nėje arenoje. Kai kurie di
plomatai laikosi nuomonės, 
kad iki pilno Jugoslavijos- 
Tarybų Sąjungos draugiš
kumo dar toli, kad Tito ir 
įo bendradarbiai jokiu bū
du neturi planų tapti arti
mais Tarybų S ą j u n g o s 
draugais, kokiais jie buvo 
prieš 1948-tus metus.

Tie diplomatai sako, kad 
Tarybų Sąjunga bus pakan
kamai patenkinta, jeigu Ju
goslavija tvirčiau laikysis 
neutralumo, o Jugoslavija į 
bus patenkinta, jeigu galės į 
plačiau prekiauti su tary- 1 
biniu bloku; bet neplanuoja 
į tą bloką grįžti.

Washingtonas. — Penki 
reakciniai pietiniai demo
kratai susidėjo su republi
konais ir sumušė demokra
tų bandymą pravesti šiokį 
tokį mokesčiui naštos pa
lengvinimą darbo žmonėms. 
50 balsų prieš 44 senatas 
nutarė nekeisti dabartinės 
mokesčių sistemos. Tuo pa
čiu balsu nutarta nekeisti 
mokesčių santvarkos ir kas

Skilimas Australijos 
darbiečių partijoje
Hobart, Australija.—Ski

limas įvyko A u s t r a 1 i j o s 
Darbo Partijos suvažiavi-! 
me. 17 delegatų pasitrau-: 
kė iš suvažiavimo, skelbda-, 
mi, kad partijos vadai “per-: 
sekioja katalikus.” Partijos . 
vadai sako, kad jie nieko. 
nepersekioja, ' bet nenori 
prileisti “partijos partijo
je.”

Kaip yra žinoma, grupė 
katalikiškai - klerikališ k a i 
nusiteikusių unijistų Darbo ■ 
Partijoje sudarė savo f rak-' 
ciją, kuri varo anti-partiji- 
nį darbą iŠ vidaus^ Ta kle- 
rikališka grupė smarkia’ i 
puolė partijos vadą dakta-! 
ra Evatt’ą, k a 1 t i n a n t ji I 
esant “komunistų bendra-! 
keleiviu.”

; liečia didžiąsias kompani
jas, korporacijas. Kaip jos 
gavo, taip jos gaus ir at
eityje “sugrąžinimą” jų 
mokesčių didelės dalies. 
Apskaičiuojama, kad val
džia tokiu būdu per kiek
vienus biudžetinius metus 
padovanoja korporacijoms 
apie $6,155,000,000.

Administracijos pergalė
Demokratų originalus pa

siūlymas buvo sumažinti 
mokesčius kiekvienos šei
mynos, kurios įeigos yra 
žemiau $5,000 i metus, ant 
$20 pačiam uždirbėjai arba 
uždirbėjai ir no tiek pat* 
kiekvienam šeimynos na
riui, kuris to uždirbėjo ap
rūpinamas.

Paskui demokratas Lyn
don B. Johnson (Texas) pa
tiekė kompromisinį planą, 
pagal kuri ant’$20 būtų su
mažinta tiktai pačiam už- 
dirbėjui, o šeimynos , na- ‘ 
riams, išskyrus žmona, tik 
ant $10.

Tai šis kompromisinis pla
nas buvo sumuštas. Repu- 
blikonai tvirtai laikėsi ad
ministracijos patvar k y m o 
balsuoti prieš mažinimą. 
Jie teigė, kad tas planas 
“neatsakomingas” ir “ne
praktiškas.”

Auto-darbininkų unija veda Streikuojantieji telefonų

Ženeva. — Buvęs Guate- 
malos prezidentas Guzma- 
nas Arbenzas apleis Švei
cariją ir apsigyens Pary
žiuje.' Jis buvo planavęs 
tapti Šveicarijos piliečiu, 
bet paskui planą pakeitė, 
nes šveicarai jam sakė, kad 
tokiame atsitikime turėtų 
atsižadėti Guatemalos pilie
tybės. |

derybas su Fordo kompanija
Detroitas.—šiandien (tre

čiadienį) auto - darbininkų 
unijos, UAW-CI0, atstovai 
pradėjo derybas su Fordo 
kompanija. Derybos vyks
ta Leland viešbutyje. Uni- 
jistų atstovybei vadovauja 
unijos direktorius Fordo 
reikalams Ken Bannon ir 
didžiausiojo lokalo, 600-to, 
prezidentas Carl Stellato. 
Stellato yra visų frakcijų, 
įskaitant kairiųjų- vienybės 
šalininkas. 600-tame lokale 
visokių politinių nusistaty
mų unijistai veikia vienin
gai. '

Fordo kompaniją derybo
se atstovauja jos vice-prezi-

darbininkai provokuojami
Louisville, Ky.—Southern 

Bell kompanijos 50 tūks
tančių streikuojančių dar
bininkų vadai atmetė kalti
nimą, kad streikieriąi per
kirto telefonų vielas netoli 
Atlantos. Streiko vadai sa
ko, kad tas aktas arba gai
dai apie akta tiksliai varto
jami, kad kelti publikos pa
sipiktinimą prieš uniją.

Streikieriąi sak/5, kad jie 
sabotažu neužfciiminėjo ir 
neužsiiminės.

dentas John S. Bugas, ku
ris praeityje buvo FBI 
agentu.

Burmiečiai pradeda nugalėt* 
"langinius banditus Barnioje

Rangoonas.—Buriuos vai- i 
džia skelbia, kad jos karino-! 
menė sudavė kelius smūgius 
Čiango armijai, kuri laiko
si Burmos rytinėje kalnuo
toje dalyje. Tie čianginiai 
kariai yra liekanos iš Ki
nijos pasitraukusios dido
kos armijos, kuriai Burma j 
buvo davusi prieglaudą.! 
Bet vietoje pasitenkinti! 
prieglauda, Čiango karei-1 
viai jėga okupavo dalį Bur-1 
mos teritorijos ir jau kelin- į 
ti metai ją terioja. Jie taip- j 
gi laiks nuo laiko puola val
dišką Burmos kariuomenę.

Pats Čiangas skelbia, kad. 
jis nieko bendro neturi su i 
ta armija, kad jie yra “su
kilėliai.” Vienok, iš Formo-, 
zos laiks nuo laiko toms 
gaujoms orlaiviais atveža
mi ginklai ir amunicija.

Burmos valdžia dabar į 
skelbia, kad ji per kelias | 
dienas nuo čianginių apva-! 
lė 600 kvadratinių mylių te- 
ri tori ją.

Baltimore. — Buvęs ser- j 
žantas J .D. Provoo, kuris į 
japonų belaisvėje su jais, 
bendradarbiavo, bet dabar i 
buvo išteisintas, planuoja j 
vėl stoti armijon.

Balsavimo rezultatai skai
tomi Eiscnhowerio adminis
tracijos pergale.

Penki demokratai, kurie 
balsavo su republikonais. 
buvo: B y rd (Va.), Ellender 
(La.), George (Ga.), Hol
land (Fla.) ir Robertson 
(Va.). Vienas republiko- 
nas balsavo su demokra
tais: Langer iš North Da
botos. Atstovų butas, kaip 
yra žinoma, anksčiau nu
balsavo sumažinti eiliniu 
žmonių mokesčius kiekvie
nam šeimynos nariui ant 
$20. Senatas prieš balsuo
damas apie kompromisini 
plana, balsavo atmesti bu
to planą. Tame balsavime 
su republikonais ėjo geras 
^kaičius demokratu ir san
tykis buvo 61 prieš 32 už 
atmetimą. 16 demokratu 
tame balsavime išsirikiavo 
su republikonais.

Briuselis. — Keli šimtai 
belgų pravedė demonstraci
ją prie premjero Van Ack- 
erio raštinės, protestuoda
mi prieš pensijų sumažini
mą. Demonstrantų daugu
mą sudarė moterys. Poli
cija suėmė 7 demonstran
tus.

ORAS NEW YORKE 
šalčiau ir drėgfna.
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AR GREIT ATEIS “1929-.J1”?
NEMAŽA ŽMONIŲ (ir net laikraščių) šiandien 

neretai klausia: Ar ateis “1929-ji metai?”
Kitais žodžiais, norima žinoti, ar ateis ir kada ateis 

pradžia krizės, — didžiulės, baisios krizės, kokia prasi
dėjo minėtaisiais metais, kai Wall stryto biržoje įvyko 
krachas.

Krizė, įvykusi prieš 25 metus, atsiminkime, buvo 
pati didžiausia mūsų šalies istorijoje.

Kaip 192i9 metais, taip ir šiandien spekuliacija Wall 
stryte pasiekė aukštą laipsnį, šiandien ji didesnė negu 
buvo tais metais. Įvairūs Šerai perkami, už juos mo
kant tik biskį daugiau negu pusę jų vertės—kita dalis 
perkama bargan.

Spekuliacija didelė, gero ji nežada niekam, apart 
Wall stryto ryklių.

Bendrai, Amerikos žmonės daug dalykų perka pa
gal išmokesčius. Jie perka automobilius, perka televi
zijos priimtuvus, perka šaldytuvus ir kitokius daiktus 
ir už juos dažniausia teįmoka tik dalį pinigų, o kitą da
lį moka po biskį, palaipsniui. Sakoma, amerikiečiai tokiu 
būdu yra prasiskolinę apie 30 bilijonų dolerių sumoje. 
Į čia sumą neįeina morgičiai už namus.

Na, ir nemaža amerikiečių spekuliuoja biržoje, 
Wall strvte. Ten, kaip sakyta, jie taipgi spekuliuoja 
“bargan.”

Dėl to, jei pasireikštų didesnis nedarbas, paliečian
tis, sakysime, nors 6-8 milijonus darbininkų, tuojau vi
sa tai atsilieptų į visą ekonominę sistemą. Bedarbis 
negalėtų mokėti už daiktus, kuriuos pirko išmokesčiais. 
Tai atsilieptų į biznierius. Tai tuojau atsilieptų ir Į 
pramonę. Krizė didėtų, kaip sniego kamuolys, rituoda
mas pakalnėn.

Kai kurie ekonomistai sako, jog dabartine mūsų 
šalyje padėtis labai primena 1929 metus.

Jie paneigia tuos valdiškų pareigūnų tvirtinimus, 
būk, girdi, viskas yra okei, būk mes žengiame ne į krizę, 
o į geralaikį. Jie sako, jog 1928 metais Hooveris ir jc 
sėbrai “tiešijo” žmones tokiomis pat frazėmis. Ir tuo- 

< met buvo sakyta, jog Amerika žengia į “nematyto ger
būvio” gadynę.

WALL STRYTO birža, aišku, nėra ekonomines kri
zės, depresijos priežastis. Wall stryto birža daugiau 
mažiau yra tik kaip barometras, rodąs, “kokio oro” 
galima tikėtis Šalies ekonomikoje. Didelė spekuliacija 
svetimais pinigais parodo, kur link krypstama.

Tuo susirūpino ir senatinis bankinis komitetas. Pa
skirta specialė komisija, kuriai pirmininkauja senato
rius Fulbright, ištyrimui to^kas darosi biržoje. Buvo 
pakviesta visa eilė “žymių žmonių,” — asmenų, kurie 
stovi biržos priešakyje, ir kitų.

Įdomiausias iš tų tyrinėjimų-apklausinėjimų dalykas 
išeina toks: nė vienas klausinėjamųjų nežino, kas bus 
toliau! Asmenys, per kurių rankas pereina bilijonai 
dolerių kitų žmonių pinigų, tiesiog nesupranta, nenuma
to, kas bus rytoj. Tiesa, jie ramina žmones, sakydami, 
kad viskas bus gerai, bet faktų, kad taip bus, neturi.

Yra ir tokių, kurie sako: ši spekuliacija biržoje ro
do, jog bus bloga. Jie pataria pravesti įstatymą, sulyg 
kuriuo kiekvienas asmuo, pirkdamas Šerus, turėtų su
mokėti už juos pilną sumą! Jei tokio įstatymo nebus, 
jei bus leista spekuliuoti kitų pinigais, krizė gali 
gulti mūsų šalį neužilgo.

Kuo šitie tyrinėjimai-apklausinėjimai baigsis, 
kasi palaukti ir paiųatyti.

Vieną tenka suprasti: įvairūs “didieji žmonės,”

“DŽIUNGLIŲ MORALĖ”
Vienas asmuo rašo Nau

jienoms laišką dėl Lietuvių 
Enciklopedijoje įvykusių 
atmainų (pavarymo V. Bir
žiškos iš redaktoriaus vie
los). Laiško autorius ne
vyniodamas akmens į šilką, 
taiko juo tiesiai į enciklope
dijos leidėjo J. Kapočiaus 
langą. Pasiskaitykite:

“Kad įvykiai Lietuvių En
ciklopedijoje pasiekė džiun
glių moralės ir urvinio žmo- 
gaus intelektualinį lygį, ma
tyti kad ir šių atvejų:

“kaip reikia enciklopedi
jai straipsnius rašyti ir kaip 
juos trumpinti, autoritetin
gai imasi, spręsti ne enci
klopedijos redaktorius, bet 

[ leidėjas Kapočius, kuris, 
gal būt, sugebo varyti biz
nį, bet nebuvo girdėti, ku
rias akademijas yra išėjęs,1 
kad galėtų mokyti enciklo
pedijos redaktorių r 
vimo darbo;

“apie Lietuvių Enciklo
pedijos vyr. redaktoriaus 
tariamą nesiskaitymą su 
jos bendradarbiais, teisėjo 
togą užsivilkęs, kalba Skar
džius, nelemtai pagarsėjęs 
savo ‘lietuvių kalbos enci
klopedija’ (Liet. Kalbos Va
dovu), kur jis pats nė su 
vienu nesiskaitė ir paskui 
visą audrą sukėlė;

“kad vyriausiojo .redakto
riaus Biržiškos, gražaus 
amželio susilaukusio, ku
riam sergant jo ‘artimas’ 
net vandens stiklo nesitei
kė pasiūlyti, gal pagaliau 
nervai neišlaikė, bent gali
ma suprasti, bet kad jo jau
nesnieji kolegos ir net mo
kiniai nesuvaldė savo nervų 
ir laikrašičuose išbūbnijo 
laišką, vienašališkai smer
kianti vyriausiąjį redakto- 

■ rių, neabejotinai vieną iš 
labiausiai nusipelniusių mū
sų kultūrai lituanistu, tai 
tegalima laikyti lig šiol že
miausiai kritusios kai ku
rių mūsų agademikų mora
lės ženklu.

“Vyrai,jei jau mums da
bar prireikė enciklopedijos,, 
tai ir kalbėkite kaip to 
lyko verti vyrai, bet 
kaip vaikai, kuriems 
reikia tėvo diržo.”

uz-

lie-

ku
rie yra pastatyti biržos priešakyje, kurie šiandien skai-

• .tomi viską ginančiais, yra akli. Jie yra iš to paties mo
lio, iš kokio buvo nulipdyti tie ekspertai, katrie 1929 
metais ramino žmones gražiausiais pranašavimais, ra- 

y* gindami juos spekuliuoti.
O kada krachas įvyko, tai tūli tų “didvyrių” galą 

k pasidarė.
Kapitalistinėje santvarkoje nėra planingumo, to

dėl niekas negali pasakyti, kas bus rytoj ar poryt. Eks
pertai, “visko žinovai” yra didęli tik tuomet, kai viskas 
gerai, kai jie gali plėšti iš žmonių pinigų sumas.

Šia proga primintina .ir tai: smulkieji biznieriai 
visur skundžiasi, kad labai sunku iiems verstis.

Farmerių gyvenimas pasunkėjo.
Darbininkų, net ir dirbančiųjų, būklė taipgi nepa

vydėtina.
Milžiniškus pelnus kraujasi tik didžiosios kompani

jos ir korporacijos.
———,------------------------------------------------------------------------------------------- . -------------TT, ^r;r. -,Įr^T.:- r - , ,■ ■ lio=a
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Antanas Venclova v

Buvau Nankinge, senojoje Kinijos 
pietų sostinėjeD. Demjanovas, Operos ir 

baleto Didžiojo Akademinio 
teatro solistė M. Kuzneco
va, Osipovo vardo Valstybi
nio liaudies instrumentų or
kestro solistas - kanklinin
kas V. Beliajevskis, Gastro
lių biuro artistas N. Jefre- 
movas.

. .“Brigados vadovu paskir
tas A. šišlovskis. Mūsų bri
gados maršrutas a p ė m e 
Stalingrado ir Saratovo Sri
čių plėšininių žemių rajo
nus.”

Na, ir ką gi ši žymioji 
Lietuvos žvaigždė ten ma
tė ? Pasiskaitykite:

“Man, išgyvenusiai ilgus 
metus Lietuvoje, kur kiek
viename žingsnyje sutinki 
žalias giraites,, slėnius ir 
daubas, kur paupiais, vaiz
dinguose laukuose išsidrai
kę vienkiemiai ir kaimai, 

_’l sunkų .priprasti prie čia 
edaea-l esančių peizažų ir maštabų, 

į Pravažiuojame dešimtis, 
į šimtus kilometrų — ir nie
kur nei vienos gyvenvietės, 
nei vieno medžio, dargi krū
mo. Tik retkarčiais šmėkš
teli lapė, prabėga vilkas ir 
vėl stepės, tik stepės, neap
žvelgiama, nea p rėpi a m a 
stepė. Aplinkui nei jokio 
kelio, nei jokių kelrodžių, 
ir mes niekaip negalėjome 
suprasti, kokiu būdu orien
tuojasi iipūsų šoferiai. Ta
čiau jie į mūsų klausimus 
atsako tik šypsena, užti
krintai laiko rankose, vairą. 
Ir štai .po ilgo. kelio pasi
rodo suarti laukai, ganomi 
didelės avių bandos, o hori
zonto pakraštyje baltuoja 
tarybinio ūkio ši f e r i n i a i 
stogai. Jeigu Lietuvoje mes 
ląikome stambiais tarybi
niais ūkiais arba kolūkiais, 
kurie turi 2,000-4,900 hek- 

1 tarų žemės, tai čia naujuo- 
; se tarybiniuose ūkiuose ir 
kolūkiuose jau pakelta po 
15,000, 20,000, 25,000 hekta- 

plėšininės žemės. Jie 
ir plečiasi. Užplanuo- 
ir už veisiami milži- 
sodai, ruošiami dar- 

auga gyvulininkystė, 
ypatingai avininkystė, ap
link vaikšto tūkstančiai žą
sų — būsimos paukštinin
kystės pagrindas. Ir nežiū
rint į visa tai, vietomis be
galiniai žemės plotai, lauk
dami kitų naujakurių, lie
ka nepaliesti.

“Kelionėje mes sutikome 
daug puikių žmonių. Jie 
atvyko čia iš įvairių mies
tų. Dabar jie jau įsisavino 
naujas profesijas, d i r b a 
trak toris tais, komba.i n i n - 
kais, prikabinėtojais. Jie 
ne tik dirba, bet ir mokosi.”

ru
auga 
jami 
aiški 
žai,

da
ne 

dar

Lietuvos Artistes 
H. M. MIRONAITĖS 
{SPŪDŽIAI Iš 
ĮDOMIOS KELIONĖS

M. Mironaitė—žymi, nu
sipelniusi Lietuvos artistė. 
Ji buvo pakviesta pagast- 
roliuoti kartu su kitais ta
rybiniais artistais pas' Ta
rybų Sąjungos naujakurius, 
neseniai apsigyvenusius že- Į 
mės plotuose, kurie ligi šiol į 
buvo žmogaus rankos nepa
liesti.

Grįžusi, artistė Mironai
tė Lietuvos spaudoje taip 
pasakoja apie savo kelionę:

“Mano karščiausiai troški
mas buvo nuvažiuoti į nau
jų žemių įsisavinimo rajo
nus, susitikti su šauniais 
tarybiniais patriotais, ko
vojančiais už aukštus der
lius amžiais nepaliestuose 
plotuose. Mane; traukė 
entuziastų didysis žygdar
bis, traukė įnešti savo' ku
klų indėlį į jų įkvėpimo ku
piną dąrbą. Ir ši ftiano sva
jonė įvyko. Gastrolių biu
ras patęnkino prašymą ir 
įjungė rpane į vjeną iš 18 
koncertinių .brigadų, įkirtų 
aptarauti žemės ūkio dar
buotojams plėšininių ir dir- 
voninių žemių rajonuose. 
Kartu su manimi vyko 'Vi
sasąjunginio radijo solistas, 
RTFSR nusipelnęs artistas

Cambridge, Mass.
Teko .sužinoti, kad serga, ir 

lankyti sergantį draugą Fe
lix .Petrulį. Turėjo didelę ope
raciją, kurią pavyko laimingai 
nugalėti. Dvidešimt dienų iš- 
buyo ligoninėje. Dabar atro
dė geresnis, pasirengęs grįžti, 
i namus.

Petrulio gyvenimo vieta yra 
34 Madison Ave., Cambridge, 
Mass.

Šių žodžių pranešėjas, jo 
draugas, linki jam greit susti
prėti. Kaimynas

(Tąsa)
(Iš keliones (įspūdžių,)

Kas buvo Sun Jat-senas
Sun Jat-senas ^naujojoje 

kinų istorijoje suvaidino į- 
žymų vaidmenį. Jis gimė 
mažam moliniam namely. 
Jo tėvas buvo siuvėjas, šei
ma dažnai badaudavo. At
kaklus berniukas išėjo į 
platųjį pasaulį, įsigijo auk
štąjį mokslą, pasidaryda
mas gydytoju, bet šia pro
fesija verstis nemėgo. Įvai
riausi Kinijos miestai ir 
Japonija, Amerika ir Ang
lija, Paryžius ,ir vėl Kinija
— daug kur šis žmogus bu
vo, daug ką apgalvojo, . 
daug ką suprato. Po “bok-

i šerių” sukilimo sutriušjci-: 
nimo Pekine Sun Jat-seno 
galva buvo įvertinta 2 su 
puse milijonų aukso fran
kų, o prieš tai Sun Jat-se
nas buvo areštuotas Londo
ne ir turėjo būti pristaty
tas į Kiniją, kad jam nu
kirstų galvą, ir mirties iš
vengė tik lą'imingų aplin
kybių dėka. Sun Jat-senas 
1905 metais savo programą 
išdėsto trimis punktais: į 
liaudies gerovę — per dar
ybą, j liaudies valdžią —per 
demokratiją, į tautų Šeimą
— per kiekvienos tautybės 
nepriklausomybę. Šios Sun 
Jat-seno tezės padarė di
džiulį įspūdį tiek Kinijoj, 
tiek visoj Azijoj. 1912 me
tais, nuvertus Kinijoje mo
narchiją, Sun Jat-senas iš
renkamas laikinu respubli
kos prezidentu. Tačiau po 
kurio laiko, sustiprėjus fe
odalinei reakcijai, jisai vėl 
atsiduria pogrindyje. 1920 
metais Sun Jat-senas nau
jos Gomindano partijos 
priešakyje užima Kantoną, 
1923 metais augančio dar
bininkų judėjimo įtakoje 
Sun Jat-senas Gomindaną 
reorganizuoja, stengdama
sis paversti jį masiniu bur
žuazijos, valstiečių ir dar
bininkų revoliuciniu anti- 
militaristiniu bloku. Sun 
Jat-senas suartėja su Tary< 
bų Sąujnga, ir kinų Komu
nistų partija įeina į Gomin
daną. Sun Jat-senas ne
kliudo komunistams darbi
ninkų ir valstiečių mases 
telkti kovai prieš imperia
lizmą ir feodalizmą. Nors 
Sun Jat-seno pažiūrose bu
vo daug prieštaravimų, ta
čiau ir nestovėdamas prole
tariato pozicijose, šis didis 
Kinijos žmogus giliai su
prato, kad .kinų liaudis gali 
išsivaduoti iš ’imperialisti
nės ir kapitalistinės prie
spaudos, o taip pat iš feo
dalizmo tiktai tuo atveju, 
jeigu ji orientuosis į Tary
bų Sąjungą, jeigu ji gy-

Ar bus ikandidatu?
Reporteriai jau klausė r 

bernatoriaus Harrimano, 
jis bus.,kandidatu j šalies pre- 
ijdęntą ateinančiuose rinki
muose. Harrimanąs atsakė, 
jog neverta kalbėti apie spė
liojamus dalykus. Prie to, sa
kė: ‘'Niekas manęs nekvietė 
bpti tkan^įdatų ir mąpaų, jog 
Oekxies.” 5 , . . v

gu
ar

mauzoliejų yra didelis par-1 penki jeroglifai, kurie reiš- 
.... I^įa; ‘'Garbė kankiniams, 

žuvusiems dėl kinų liau
dies”. Jeroglifus savo ran
ka išbraižė Mao Cze-dunas. 
Šioje kalvoje mes sutikome 
būrius jaunų linksmų Ki
nijos pionierių su raudo
nais kaklaraiščiais. Jie ap
supo mus iš visų pusių 

• draugišku ratu, kartodami 
Įžodį, kuris lūpose skambėjo 

nų tautos išdavikas Can i y.Patl^a2 svdma! ir drau- 
Kai-ši buvo įsitaisęs savo • „ akar°rdškiaV“Ta-
rezidenciją. Tartum žiau- , „ al,,le XI .iybų Sąjunga . Net sic

kas, prisodintas kedrų, pu- Į 
šų, dekoratyvinių augalų ir 
vaidinių medžių. Japonų 
okupacijos metu mauzolie
jus buvo apleistas, parkas 
išlaužytas. Liaudies vy- 
riausybė Sun Jat-seno mau
zoliejų pavertė vėl liaudies 
mylima ir nuolat lankoma 
vieta.

Keletą metų Nankine ki-'

.riausi taipinų sukilimo nu
malšinimo laikai atgijo, šią 
Kinijos dalį valdant krau
geriui Čan Kai-ši. Ties 
Nankino miestu stūkso
graži kalva, vadinama Jui 

. Chua-Tai, kas lietuviškai 
reiškia “Gėlių lietaus aikš
tė”. Sena legenda pasako
ja, kad šeštame amžiuje čia 
gyvenęs vienuolis Jun Gu
an taip iškalbingai sakęs 
pamokslus, jog net sujau
dinęs dievus. Dievai pasi
gailėję Nankino apylinkių, 
kurios labai kentėjusios 
nuo ilgos sausros, ir pa
siuntę gėlių lietų. Nuo 1927 
metų čia, ant šios gražios 
kalvos, Čan Kai-ši žudė vi
sus savo išdavikiškos politi
kos priešus ir išžudė jų 150 
tūkstančių. Čia, kalvos at
šlaitėse, palaidota daug ge
riausių Kinijos liaudies sū
nų, jos revoliucijos herojų. 1 
Čia ilsisi žymus komunistų 
partijos ir Kinijos jaunimo ; 
vadovas Jun Dai-in, čia 
11933 metais buvo sušaudy-1 
Jas įžymus darbininkų ju
dėjimo vadas Den Čžun-sia,: 
Kinijos Komunistu partijos ; 
Centro Komiteto narys, 19-'

kino—Chankou geležinkelio 
darbininkų streiką, strei
kus Šanchajaus tekstilės 
fabrikuose, jūreivių streiką 
Kantone ir kt.

Paminklas
Šiuo metu kalvos 

nėję yra pastatytas pamin
klas kinų revoliucijos kan- 

I 

kiniams ir didvyriams. Pa
minklo marmure įbrėžti

Net šie ♦ 
mažieji Kinijos piliečiai ge
rai supranta, kas yra visų 
didžiausias 'ir visų nuošir
džiausias naujosios Kinijos 
draugas. Šį draugą pažino 
dar Sun Jat-senas, ir tai 
buvo tuo laiku, kada vos tik 
keleri metai tarybinę šalį 
skyrė nuo jos gimimo. Šian
dien kiekvienas ^unijos 
darbininkas, valstietis, tar- 

| nautojas ir rikša žino, kad 
visa savo galia, visu savo 
autoritetu Tarybų Sąjun
ga gina savo ištikimus 
draugus, kurių tarpe liau
dies Kinijai priklauso gar
binga vieta.

Kinų pionieriai Gėlių lie
taus aikštėje rinko mažus 
akmeniukus. Šie akmeniu
kai saulėje žibėjo ir mainė
si įvairiausiomis spalvomis. 
Daugelis jų buvo purpuri
nės kraujo spalvos, ir atro
dė, kad jie sudrėkinti karš
tu kinų liaudies didvyrių, 4 
kuriuos čia išžudė liaudies 
priešai, krauju. Draugai 
kinai paėmė po saują šių 
akmenukų, supylė juos į 
mažus grakščius molinius 
indelius ir padovanojo 
mums kaip savo meilėsjfir

virsū-

vieną kartą, kada aš pažiū
riu į šią draugu kinų do
vaną, atsimenu Gėlių lie
taus aikštę, paminklą joje 
ir Mao Cze-duno užrašius 
jeroglifus, atiduodančius 
pagarbą kovotojams, didvy
riams" iV kankiniams, žuvu- 
siems kovoje už šviesią sa
vojo krašto ir visos žmoni
jos ateitį.

(Bus daugiau)

MONTELLO, MASS
Vieni rengiamės, o kiti mis- 

lijame apie parengim 
komediją “Prašvilpta Laimė,” 
kuri čia bus suvaidinta kovo 
26 d. Liet. Tautiško Namo sa
lėje, kampas Vine ir North 
Main St.

Vaidinimas prasidės 7 :30 v. 
v. Aktoriai bus iš New Yorko.

Esant Lowelly (vas. 27 d.) 
bankiete, daugumas klausinė
jo kaip nuvažiuoti, kaip suras
ti Montello, Mass. Sako, jūsų 
miesto nėra “ant mapos.”

, “ant mapos” Montel
lo nėra; ieškokite Brockton. 
Mass. Važiuojantieji iš Wor- 
cesterio, Lowellio, Lawrenso ir 
Nashua, važiuokite 128-tuoju 
keliu, o paskui imkite 28-tąji. 
Privažiavus Montello Howard 
Bridge, reikia sukti nuo deši
nės į No. Main St. Pavažiavę 
porą bliokų, pamatysite iška
bą: “.Park Theatre.” Na, čia

apie

vens su šia naujojo pašau-; TaiP> 
lio šalim artimoje draugys
tėje. Dar 1923 metais Sun 
Jat-senas pareiškė: °Mes 
daugiau nebesidomime Va
karų šalimis. Mes atsigrę- 
žėme veidu į Tarybų Rusi
ją”. Jau gulėdamas mirties 
patale, Sun Jat-senas .dik
tuoja testamentą, guriame 
savo vienminčius rągino ir yra Liet. Taut. Namas. J 
telkti ir kelti liaudies ma- »ąlę 
sės tolesnei kovai ir jungtis i number 10. 
su visomis tautomis, kurios • 
žiūri į kinus kaip į lygius, 
kitaip sakant — su Tarybų 
Sąjungos tautomis. ’

Dabar Sun Jat-senas il
sisi mauzoliejuje ties Nąn- 
kiųu, Fioletinio Aukso Kal
no atšląitėje, į kurią veda 
nuo nuėsto ilgas grąžus ke-. 
lias, nuo Įkarštu .saulės 
spinduliu žaliuojančių pla
tanų saugomas. Ąpįįuk •

įėjimas iš Vine St.,

.Prąšome vietos ir apylinkės 
lietuvius dalyvauti parengime. 
Turėsite gerus laikus ir sutik
site nemaža gerų prietelių.

Rengimo .Komitetas

Sergantieji Laisvėn skaitytojai 
Peter Beržinis Brockton Ilos- 

pitąlyje .turėjo sunkią opera
ciją. Jau penktą savaitę jis 
ten gydosi.' Neužilgo tikisi 
grįžti į nąpms. Ligonis atrodo 
gerai. Gyvena po num.?

Quincy St., Brockton, Mass.
Kovo 6 d. susirgo William’ 

Yodeikis. Buvo nuvežtas į Pha- 
neut Hospitalj. Ten, prižiūri
mas daktaro Kavaraciejaus, 
išbuvo apie penkias dienas. 
Dabar grįžo .namo, 18 Bun
ker Ave., Brockton, Mass.

Ignas Tenuk pradžioje šių 
metų sunkiai susirgo. Turėjo 
aukštą kraujo spaudimą, .m- 
bar jau sveiksta. Gyvena po 
num. 16 Lansdowne St.,Brock
ton, Mass.

Domininkas Pagojus buvo 
susirgęs prieš tris savaites, bet 
dabar jau sveiksta. Gyvena po 
num. .160 Melrose Street.

K. Merkelienė, dainininkės 
Rožės Stripinis motina, sun
kiai serga. Gyvena po num. 75 
Upland Road.

Dar vis tebeserga Antanas 
čerkasas. Negali dirbti. Gyve
na po num. 87 Waldo St., 
Brockton, Mass.

Buvo sunkiai susirgęs K.Ur
bom Išgulėjo lovoje visą savai
tę. Neapsiėjo ir be gydytojo, 
bet jau pasveiko ir pradėjo 
dirbti.

G. Shimaitis

Jeruzalė. — Izraelio taro ’ 
reikalų ministras Ben- Gu- 
rionas sakė parląmente, kad 
Izraelis dar vis pasirengęs 
vesti taikingas .derybas su ? 
arabiškais kraštais.
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MONTREAL, CANADA
Unijos nuodugniau diskusuoja 

trečios partijos reikalą
Kvebeko provincijos Fede

ration of Industrial Unions 
(CCL-CIO) savo provincialėje 
konferencijoje jau pereitais 
metais pakėlė klausimą, kad 
šioj provincijoj reikėtų įsteig
ti trečią politinę partiją, kuri 
daugiau rūpintųsi darbo žmo
nių visuomeniniais reikalais ir 
griežtai skirtųsi nuo Liberalų 
ir National Union (Duplessio) 
partijų, bet taipgi kitokią ir 
negu CCF partiją, šios unijos, 
nors, afilijavusios j Canadian 
Congress of Labor (CIO), bet 
Kvebeko provincijoje sudariu
sios minėtą federaciją, kuri 
daugiau koncentruojasi šios 
provincijos skirtingais reika
lais.

Kadangi šį pavasarį ruošia- 
mąsi vėl prie konvencijos, tai 
Veikiančioji Taryba rimtai 
svarsto suorganizavimą nepri
klausomos politinės partijos ir 
ruošia konkrečius planus ir 
pasiūlymus ateinančiai kon

vencijai.
Pripažinta unija atstovauti 

popieros darbininkus

Šiomis dienomis pranešta, 
kad Kvebeko Darbo Santykių 
Komisija pripažino legale 
agentūra United Brotherhood 
of Carpenters and Joiners of 
America (AFL-TLC) uniją at
stovauti apie 5,000 darbinin
kų, kurie dirba Anglo-Cana
dian Pulp and Paper Mills, 
Forestville, Que., miestelyje.

Traukiniais važinėjimas 
pabrangintas

Montrealo apylinkėje, km 
darbininkai važinėja trauki
niais į darbą ir atgal, Board of 

JONAS BILIŪNAS

Joniukas
(Pabaiga)

X —Tau važinėtis, važinėtis!.., — rėkia 
ji ijesavu balsu, kirsdama jam žabine 
perM pečius, per nugarą, per pakinklius.

Joniukas vyniojas ir raitos, kaip de
ginamas, bet negali ištrūkti iš jos stip
rių rankų. Nuo išgąsčio ir ašarų jam 
kvapą užgniaužia. O ji numeta jį ant 
žemės, primyga koja ir duoda, duoda. 
Kai pati priilsus paleidžia Joniuką, jis 
nebegali nuo žemės atsikelti — taip jam 
visus sąnarius sopa, ir tik nkiukščioda- 
mas verkia. Tik tik užsirita ant lovos 
ir ilgai nemiega. Pirmą .kartą jo mažoj 
galvelėj pradeda gimti karčios mintys, 

i O, jo niekados taip skaudžiai niekas ne
baudė: nė motutė, o tuo labiau tėvelis. 
Ir jam taip sunku randas, kad jis ne na
mie, ne su tėveliu kartu. Bet miegas vi
sa nuramina, ir Joniukas užmiega..;

Tačiau kitą dieną, anksti rytą žąsis 
;laukan varydamas, jis aiškiai atsimena, 

• kas atsitiko, ir da savo kūne jaučia sopę.
Gal greitai visa bįūtų užmiršęs, bet 

vidudienį ateina laukan pažiūrėti dėdė, 
•randa jį su kitais vaikais žaidžiant, o 

> žąsis toliau, ir, nutvėręs jį, skaudžiai 
^primuša. Joniukas ištrūkus lekia į žą- 
' sis ir, susirietęs ant.ežios, skurdžiai rau- 
^įa... Ne, pas tėvelį niekados to būtų ne
atsitikę. Ir Joniukas vėl atsimena na
mus, motutę. t Jam dilgteli galvoje, kad 
jau tėvelis gal sugrįžo. Ir toks noras jį 
paima nulėkti miestelin savo trobelės 

1 ,pasižiūrėtų. Pats nejusdamas, pradeda 
.tolintis nuo žąsų į miestelį: šitai jau vi
sas nuo kalnelio matyti — ir bažnyčia, 
ir namai; tuojau už upės ir jo tėvelio 
trobelė. Ir Joniukas jau greitais, tvir
tais žingsniais skuba miestelin, kuone 

. tekinas. Jis nieko kita nenori, tik tro- 
•belėn įeiti ir pažiūrėti, kas tenai dedas. 
:O vką, jeigu ras tėvelį ! Ir Joniuko krū
tinėje smarkiai pradeda plakti širdis...

Štai upė ir tiltas, štai nebetoli ir tėve
lio namelis. Prisiartinęs į namelį, Jo
niukas apsistoja, tarsi nedrįsdamas to- 

. ; * iliau eiti. Bet pastovėjęs kiek, bailiai 
atadaro trobelės duris ir įeina vidun. 
Pįrmas, kas puola Joniukui akin, yra 
maišelis, tas pats maišelis, kurį tėvelis, 

c-jšetdamas iš namų, kadaise ant pečių iš
sinešė. Maišelis padėtas ant suolo, ne
toli durų, tik dabar jis supurvintas ir 
tarsi nelaimingas. Joniukas žvilgteri į

visas puses, ar nepamatys tėvelio. Bet 
tėvelio nėra. Tik mato Joniukas ant 
suolo sėdinčią motutę su broliuku ir te
tulę Uršulę. Motutė rauda.

Joniukas nustebęs žiūri į jas ir girdi:
— Tai tamstai iš valsčiaus maišelį at

nešė? -r- klausia tetulė Uršulia.
— Iš valsčiaus, kūmyt, iš valsčiaus,— 

atsako kniukčiodama motutė ir apsiaša
rojusi gailestingu balsu skundžias: — 
Jau nebegrįš mano balandėlis vargdie
nėlis, pūsta jo kaulai tolimoj nežinomoj 
šalelėj; nebėr mano darbininkėlio, kur 
aš dėsiuos varguolėlė...

— O tu, mano našlaitėli, nebėr tavo 
tėvelio, — kalba tetulė Uršulia, žiūrėda
ma į Joniuką.

Girdi tai Joniukas ir visas nutirpsta; 
akys pradeda jam greitai greitai mirk
sėti, ir didelės ašaros, šviesios, kaip kriš
tolas, rieda jam per veidelį.

— Kur aš dabar dėsiuos, kaip gyven
siu! — dejuoja motutė...

Staiga, tarsi tik dabar pamačiusi Jo
niuką, žiūri motutė j jį išsigandusiom 
akim ir pradeda šaukti:

-—Nu šitas ko gi čia parėjo, da to ne
buvo! bene tik pabėgo nuo šeimininkų?

Sarmatykis kūma, toks mažas vai
kas!... — nori užstoti Joniuką tetulė Ur
šulia.

—Iš akių matau, kad pabėgo!'Kur 
tavo žąsys? — šaukia ant Joniuko ap
svaigusi nuo nelaimės motutė.

— Lauke... — sako pusbalsiom lūpom 
Joniukas.

— Aa, lauke! Dieve mano, Dieve ma
no !— skundžiasi motutė: -— Išvaryt ga
li šeimininkai, kur aš jį dėsiu?!

Nebesižinodama pati ką daranti, pri
lekia motutė į krosnį, nutveria šluotą ir 
veja Joniuką pro duris.

Išsigandęs, tik gyvas, sprunka Joniu
kas iš trobos ir, kiek tik galėdamas, bė
ga atgal. Da ilgai girdi užpakalyje mo
tutės balsą 'ir bijo atsigręžti.

Parbėgęs laukan, į savo žąsis, vos be
gali kvapą atgauti. Pailsęs puola ant 
ežios ir pradeda gailiai skurdžiai raudo*
ti.

Pirmą kartą gyvenimas parodė jam 
savo nagus, pirmą :kartą jo maža širde
lė atjautė žmonių neteisybę ir sunkią 
nelaimę...
Zakopane,
1906. IV. 21. ’

l
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Transport Komisijai leidus 
gelžkelių kompanijoms, turės 
jau mokėti už bilietą bran
giau nuo kovo 25 d. netoli 
15 procentų.

Pakėlus gelžkelių kompani
joms už bilietus kainas, auto
busų savininkai, kurie kursuo
ja vieškeliais ten ir atgal po 
provincijos miestelius, irgi pa
davė tai pačiai Transporto 
Komisijai prašymą, kad leis
tų ir jiems pakelti ant bilietų 
kainas net iki 30 proc. Pro
vincial Transport Company 
prašydama leisti pakėlimą kai
nų už bilietus, prašyme sako, 
kad kompanija su dabartinė
mis kainomis mažai uždirba. 
Pereitais metais pajamų turė
jusi $15,000,000, o pelno atli
kę tik... $215,000.

Indijonai siekia naujų 
maudynių

Planuojant pravesti jūrų ke
lią Šv. Lauryno upe, Caughna- 
waga salos indijonai,kurie gy
vena prie upės ir naudojasi 
jos maudynėmis, kadangi par- 
vedus jūrų kelią tų maudynių 
nustos, reikalauja, kad fede- 
ralė valdžia jiems Įtaisytų 
maudymosi duobę (swimming 
pool). Indijonų .delegacija sa
ko, jie nenori pastoti kelio 
upės projektui, bet jie taipgi 
griežtai nusistatę, kad už 
kiekvieną pėdą jų paimtos že
mės gautų atitinkamą atlygi
nimą.

Važinėjo Chicagoje

Antanas Matjukas savaitei 
laiko buvo nuvažiavęs į J ang
lines Amerikos Valstijas, Či
kagoje. Aplankė ten savo gi
mines, paviešėjo po miestą ir 
grižo namon.

Taip pat į ten buvo nuva
žiavęs ir Rapolas Karalevičius 
aplankyti savo brolį ir pavie
šėti po Čikagą.

SERGA

Kostantas Mylashius sun
kiai darbe susižeidė. Ligonis1 
gydosi namuose.

Antanas Janušaitįs sunkiai 
susirgęs, šiomis dienomis, ro
dos, išėjo į ligoninę, bet nete
ko patirti kokioj ligoninėj.

Salamonas žemaitis (villi- 
mordiečių žemaičių sūnus) su
sirgęs ir randasi Royal Victo
ria ligoninėje.

Stasys Sabatavičius dirbda
mas sunkiai susižeidė tris ran
kos pirštus. Gydosi namuose.

J.—

Worcester, Mass.
Širdinga padėka

Atsitikus man nelaimei, 
brangios draugės ir draugai 
mane atlankė, atjautė ir lin
kėjimus siuntė atvirutėmis ir 
per telefoną. Už tai tariu nuo
širdžią padėką. Dėkoju ir už 
dovanas. Malonus jūsų atjau
timas man teikė daug smagu
mo ir lengvino skausmus ken
tėti. Po dviejų mėnesių nema
lonios pertraukos, dabar ir vėl 
d a 1 yy a us i m e v is i sy k i u.

E. Pilkauskienė

Jersey City, N. J.
LDS 133-čios kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, balandžio lO-tą, 
2-rą vai. dieną, Peoples Centre, 160 
Mercer St.

Nariai prašomi dalyvauti ir pa- 
simokėti savas duokles, kitas susi
rinkimas bus birželio mėnesį ir jau 
10-tą vai. ryte.

Valdyba
52-53)

Miami,Fla.
Kovo 3 dieną užsidarė Hia- 

loah Flamingo parkas, kuria
me yra garsusis arklių lenk
tynių laukas. Biznis buvo va- 
rojmas per 40 dienų. Kožną 
dieną suvažiuodavo virš dvide
šimt tūkstančių žmonių. Tai 
milijoninis biznis. Apart įžan
gos bilietų, būna lažybų “lai
mės” bilietai parduodami, bet 
pirkėjai didžiumoje būna pra
laimėtojais. Apart to, . parke 
randasi puošni valgykla ir ba
ras su alkoholiškais išsigėri- 
mais; kirpykla ir kitokį viso
kį bizniai. O vidury parko tar
pe prūdų ant salelės linksmi
nasi daugiau kaip tūkstantis 
'Flamingo paukščių, baltos ir 
južąvos spalvos.

Parkui užsidarius, visi, urmu 
išsidangino, išvažinėjo į šiau
rines valstijas! ir į kitą Gulf
stream parką antroje .pusėje 
Miames miesto. Ir čia vietiniai 
vertelgos pasijuto, kaip jų.ge- 
šeftas per pusę susmuko. Ta
čiau visi atsikvepia ir būna pa
tenkinti, pasidarę ekstra do
le rinkų.

Ir i mūsų miestą apsilankė 
garsusis Leopold Stakowski su 
savo simphonijos orkestru, ku
ris čia davė du koncertus Mia
mi. Beach Auditorijoje ir Da
de Kauntės Auditorijoje. Ta 
proga ir mūsų miesto pilie
čiai išgirdo simpfoninę muzi
ką. Įžanga buvo nuo $1.50 
iki $3.00 ypatai.

Hialeah, Miames priemiesty, 
Merchandising Mart Flamin
go Center, Inc., ateinančią va
sarą būdavos naują biznio cen
trą vertės keturių milijonų do
lerių. Taip jie pasigarsino per 
“Miami Herald.” Bus visokių 
darbų, tai proga darbinin
kams amatninkams užsidirbti 
dolerių. Vieta ant East 9th St. 
ir 10th Avė., pagal geležinke
lį. žmonės,1 kritikuoja, kad ta 
vieta nelabai tinkama, nes 
mažai dar žmonėmis apgyven
ta. .. ' ... /

Pastaruoju laiku pas mus 
atvažiavo Petras Narus-Naru- 
sevičia su žmona iš N. Chelms
ford, Mass, čia apžiūrėjo nau
ją budavojamą miestą Carol 
City, jiems labai patiko sam- 
pelis namo su 4 miegruimiais 
už $8,400. Aš juos ten buvau 
nuvežęs savo mašina.

Vienas Laisvės korespon
dentas labai susirūpino ir jis. 
savo raštui davė tokį antgal- 
v.: Rašo iš Floridos—Nebėra 
Floridos: Mes jau Čia išgyve^ 
nome 9 žiemas ir visos jos bu
vo vienokiškos. Kaip šiaurinė
se valstijose oras atšąla ir 
temperatūra nukrinta žiemiau 
zero-nulio, o ir sniego priver
čia iki ausų, tai aišku kaip 
ant delno, kad Floridą nėra 
už jūrų marių, bet ant to pa
ties kontinento, tai tuo kartu 
ir čia oras pasidaro vėsesnis, 
temperatūra būna pakilusi iki 
50 aukščiau nulio, ale tiktai 
keliom dienom. Ir saulutė nie
kad nepasikavoja keliom sa
vaitėm, bet tiktai ;keliQni die
nom, ir .tas būna retenybė. O 
kas liečia .pastarąją žiemą, tai 
nei daržovės nei .gėlės nenuša
lo, bet per visą žiemą žydėjo 
ir .žaliavo, tai nemejas.

Prieš kelius »metus .pirmu 
kartu1 Mikui Detroitiečiui atos
togavus saulėtoje Floridoje, 
po to jis parašė įspūdžius, ku
riuos, aš su Natalija pakriti
kavome, ir manėme, kad drau
gas Mikas D. niekad čia liepa- 
sirodys. IBet mes apsirikome, 
Mikas D. kožną žiemą čia 
atostogauja. Aš labai norė
čiau, kad jis užeitų pas mane. 
Mes jį šiltai priimtume, pavai
šintume, pasikalbėtume. Drg. 
Mikai, nepasididžiuokite. Kai 
Intą kartą būsite, užeikite.

V. J. Stankus

Su pradžia metų pranešame 
biznieriams, kad Laisves 
spaustuve gali padaryti biz
niams kalendorius 1956 me
tams. .’.<*ę**^ • „

Žinios iš
PLYTOS VIRŠUM PLANO
Nuo pat pirmųjų šių metų 

dienų ritmingai dirba jauniau
sias silikatinių plytų fabrikas 
“Vilnius”. Šiomis dienomis fa
briko kolektyvas jau pagamino 
daugiau kaip 1,5 milijono auk
štos kokybės plytų sostines sta
tyboms. Ypač gerus rezulta
tus socialistiniame lenktyniavi
me pasiekė J. Zubarevo plytų 
formuotojų pamaina. ši pa
maina pagamina per 8 valan
das po 10-15 tūkstančių plytų 
daugiau, negu numatyta nor
mose. Plytų nuėmėjos T. Mar- 
kauskaitė, J. širvinskaja ir ki
tos viršija išdirbinio normą po 
20—30 procentų.

Įmonė plečiama. Neseniai 
baigta statyti nauja šachtinė 
krosnis ir baigiama kalkių de
gimo krosnies statyba. Palei
dus į darbą šias krosnis, įmonė 
bus aprūpinta degtomis kalkė
mis, galės pateikti didelį degtų 
kalkių kiekį .sostinės staty
boms.

Mechanizuotas kuro pardavi
mas. į katilinę, plytų pakrovi
mas į automašinas. Vagonų pa
krovimui įmonė gavo iš Taš
kento tiltinį kraną, kuris bai
giamas montuoti. Šis kranas 
galės iš karto pakelti 1 tonų 
plytų krūvį.

S. Paulevičius

MOKSLINė-GAMYBINe 
KONFERENCIJA

ALYTUS. Čia įvyko moksli- 
nė-gamybinė kon ferenci j a,
skirta apsvarstyti miško melio
racijos ir medynų rekonstruk
cijos klausimams. Konferenci
joje dalyvavo Miškų ūkio in
stituto bendradarbiai Vilniaus 
miškų ūkio technikumo ir Vyr. 
Miškų ūkio valdybos atstovai.

Pranešimus joje padarė eile 
Mišku ūkio instituto moksliniu 
bendradarbių bei gamybininkų. 
Instituto jaunesnysis mokslinis 
bendradarbis T. Kapustinskai- 
tė skaitė pranešimą tema 
“Juodalksnio kultūros šlapiose 
augiavietėse”. Alytaus miškų 
ūkio direktorius S. Tuminaus- 
kas kalbėjo apie vertingų me
džių bei' krūmų veislių panau
dojimą Alytaus miškų ūkio me
dynų rekonstrukcijai ir žalia
jai statybai.

Konferencijos dalyviai nu
tarė plačiai paskleisti respubli
koje Alytaus miškų ūkio ini
ciatyvą plečiant medžių bei 
krūmu veislių asortmentą me
dynų rekonstrukcijai ir žalia
jai statybai.

/>. Kančys, 
Miškų ūkio instituto 
mokslinis sekretorius

Moksleivių vakaras

Vilniaus pionierių rūmuose 
įvyko miesto mokyklų moks
leivių vakaras-maskaradas. Į 
jaukiai papuoštą salę prie 
naujametinės eglutės susirin
ko daugiau kaip 200 mokslei
vių. Kiekvienas iš jų į maska
radą atėjo pasipuošęs specia
liai parengtu1 kostiumu.

Masinių žaidimų kambaryje 
įvyko žaidimai, už įspėtas mįs
les ir išspręstus įdomius užda
vinius vaikai gavo dovanas ir 
premijas.

Susirinkusieji su įdomumu 
klausėsi L. Tatjanskaitės, R. 
Medveckaitės ir kitų kanklių 
būrelio saviveiklininkų atlie
kamas liaudies dAinas. Pionie
rės Gražina Odinytė ir Milda 
Stepu kaitė atliko atskirus ba
leto numerius.

Vakaro-maskarado progra
moje dalyvavo pionierių rūmų

Lietuvos
choreografijos ratelis, vado
vaujamas Kunavičiaus, lietu- 1

vių liaudies instrumentų rate
lis, skulptūros ratelis.

Vakarą moksleiviai pralei
do linksmai ir įdomiai.

A. Butkutė

Naujienybė Philadelphijai
Kuri Jaudins Sielą Kiekvienam Žmogui

OPERETIŠKAS 
KONCERTAS

Rengia Aldiečiai ir 
Moterų Kliubas 
PAGERBIMUI 
JONO RAINIO 

Kaipo Visuomenininko

* f ❖

Įvyks šeštadienį 
Balandžio-April 23 
414 Green Street

Programą duos žymūs lie
tuvių talentai .iš Brooklyno. 
Dalyvaus grupės, duetai 'ir 

solistai.

❖
❖

f

Visus kviečiame atsilankyti, pagerbti žymų 
visuomenininką ir pasigerėti gražia programa, 
nes retai taikosi turėti Čia tokių koncertų.

Pradžia 7:30 Vakare Įžanga $1.00

“Ot Komedija! -■ Cha-Cha-Clia...”

Andriaus Skripkos komedija

“Prašvilpta Laime
Bus suvaidinta sekamomis dienomis ir 

sekamuose miestuose

Montello, Mass.
Kovo-Marcli 26. 7:30 P. M
Liet. Taut. Namo Salėje, Vine ir N. Main Sts.

NEW HAVEN, CONN.
Kovo-March 27. 2:30 P. M

L. B. Svetainėje, 243 N. Front St.

7)

WORCESTER, MASS 
Balaudžio-April 24. 3 P. M 

Lietuvių salėje, 29 Endicott St.

Wilkes-Barre, Pa.
Gėgužės-May 1, 4:30 P. M.
Tautiškos Bažnyčios Salėje, 206 Parrish St.

“Prašvilptoje Laimėje” vaidina rinktiniai aktoriai: 
Elena Brazauskienė, Jonas Rušinskas, Adelė Rainienė, 
Jonas Lazauskas, Vera Bunkienė ir Mikas čiaplikas. 
Minėtų miestų ir apylinkių lietuviai raginami daboti 

tas dienas ir dalyvauti spektaklyje.



Atsigynė plėšikus, 
bet pats pakliuvo

Newyorkietis Joseph Spind
ler, buvęs policistas, atsigynė 
nuo plėšiku, ar tų, ką jis vadi
no plėšikais, bet pats tapo su
muštas ir pateko ligoninėn.

Manytum, jog ligoninė, tai 
geriausia vieta nelaimės ištik
tam. Vienok ne taip išėjo 
Spindleriui. Ligoninėn įeinan
tis, ypačiai tokioje padėtyje 
būdamas, sudaužytas, turi pa
duoti sargybai viską, ką su 
savimi turi. Viskas suregis
truojama. Kai pas jį rado re
volverį, kurį nešiotis jis netu
rėjo leidimo, su juo pradėjo 
elgsis kitaip, negu elgiasi su 
eiliniais ligoniais. Ištardė, iš
krėtė. Rado $15,000 vertės ne- 
šlipuotų deimantų, apie ku
riuos jis atsisakė kalbėti. Krė
tė ir jo namus. Ten rado kitą 
revolverį. Spindleris dabar po 
areštu.

Iš policijos jis buvęs praša
lintas 1926 metais kaip kyši
ninkas.

SVEIKSTA
Dar tebeserga Petras Poš- 

kaitis. Atrodo kiek pagerėjęs. 
Randasi Kings County Hospi
tal, Ward 12 I). įėjimas nuo 
Clarkson St. Lankymo valan
dos trečiadieniais ir sekmadie
niais 2-4 po pietų. Sako, kad 
nuobodu. Kam laikas leidžia, 
malonėkite atlankyti.

G. Wareson

Amilija Baltauskienė buvo 
smarkiai suimta ligos, bet pas
kiausiu laiku atrodė, kad ji 
gražiai sveiksta. Ilsisi namie, 
440 Chauncey St., Brook lyne. 
Linkiu greit pasveikti.

S. Petkus

Aido Choras
Viso choro pamoka Įvyks i 

Šio penktadienio vakarą, Li
berty Auditorijos muzikos 
kambaryje. Moterys pradės 
7:30, visi — 8 vai. Esamieji 
ir naujieji choristai prašomi 
dalyvauti, nes ruošiamės Fes
tivaliui, kuris įvyks čionai ge
gužės 14 ir 15 dienomis.

Labai laukiame buvusių ir 
naujų jaunųjų choristų — we 
need you.

Valdyba

TRAUKINIO KELEIVIAI 
PARŠIUKŲ VEIDAIS

N. Y. Central gelžkelių fir
ma paskelbė, kad ji sustab
dys keleivinius traukinius 
West Shore ruožtu. Esą, fir
mai neapsimoka linijas palai
kyti. Tačiau keleiviai sužino
jo, jog linijomis tebeveš gal
vijus ir kitas prekes.

'Aną dieną nė iš šio, nė iš 
to į Weehawken stotį susi) in- 
ko šimtai keistų keleivių — 
paršiukų veidais. Tuonji jie 
bandė parodyti, jog kompani
ja daugiau' vertina paršiukus, 
negu žmones. Kaukių paradu 
keleiviai reiškė protestą.> *

WALL STRYTO BĖDOS

Kovo 15-tos laidoje New 
Yorko spauda skelbė, kad 
Wall gatvėje prekyba serais 
viena diena kovo 14-tą turėjo 
3 bilijonus nuostolių. Viso per 
savaitę tie nuostoliai buvę virš 
10 bilijonų.

Baltimore, Md.
f

A.L.D.L.D. 25 kuopos susirinki
mas kovo 19-tą nejvyks, nes užim
ta salė. Tad susirinkimas įvyks ko- 
vo-March 26 d., 2507 Madison St., 
pradžia 2-rą vai. popiet.

Kviečiame narius ateiti j susirin- 
vkimą ir apsvarstyti kuopos svar
bius reikalus, kurių turime daug ir 
juos būtinai turime sutvarkyti šia
me susirinkimo.

Kp. Valdyba 
, .(53-54).

į New Yorko-New Jersey lietuvių 
bendra didžioji pramoga 
GERAS PARENGIMAS, GERAM TIKSLUI

LDS Trečioji Apskritis, su 

sukaktį, delis

pagalba Elizabetho ii- Lindeno 
kuopų, atžymės mūsų organi
zacijos 25-kių metų 
Atžymėsime su geru parengi-

Imu, vakariene. Prisiminsime 
organizacijos kūrimosi istori
ją. Pagerbsime tuos veikėjus 
ir veikėjas, kurie įdėjo daug 
ii- sunkaus darbo LDS auklėj i-

I me. Prisiminsimo ir tuos mūsų 
1 LDS narius, kurie išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo, bet būdami LDS 
eilėse dirbo organizacijos 
auklėjime.

“Yes,” per 25-kis metus sa
vo veikime LDS sušelpė tūks
tančius savo narių, išmokėda- 

j mas tūkstančius pomirtinių mi
rusių giminėms. Sušelpė šim- 

■tus LDS narių iš Nepaprastos 
Pagalbos fondo. Suteikė ir tei- 

ikia šimtams LDS narių ant 
lengvų išmokesičių paskolas 
ant jų nuosavybių.

Ir taip dirbdami labdarin
gą darbą sulaukėme LDS 25- 
kių metų jubiliejaus. Tai ne
mažas skaičius metų. Nema
žai, daug nuveikta ir kultu-

Motiną su 6 vaikais 
prašalino iš buto

Mrs. Carmela Albanese, 36 
rpetų, motina šešių mažame
čių vaikučių, tapo prašalinta 
iš buto apartmontiniame na
me, 44 11 6th Avė., Brooklyne. 
Sėdėdama ant šaligatvio prie 
išmestų iš buto rakandų mo
teriškė verkė. Vyresnieji vai
kučiai taipgi nuliūdę. Jos vy
riausias sūnelis yra 12 metų, 
mažiausias trijų mėnesių.

Mrs. Albanese yra atsisky
rusi nuo vyro prieš apie me
tus laiko. Jinai viena kaip 
nors ištesėjo prižiūrėti tą būrį 
vaikų ir prižiūrėti tris namus. 
Tačiau susilaukus to mažiuko, 
sakoma, nebegalėjo daspėti 
visus namus gerai apeiti, ap
šildyti. O gal šiuo tarpu sam
dytojas; matė progą pigesnį 
prižiūrovą gauti — ją praša
lino iš darbo. Neturėdama pi
nigų vendai, ji tapo prašalinta 
ir iš buto.

Mrs. Albanese, pagaliau, su 
vaikais tapo nugabenta į bied- 
n inkams prieglaudą. O jos ra
kandus nuvožė į sandėlį.

KONCERTAS ir UŽKANDŽIAI BALANDŽIO 3-čia

Suzanna Kazokytė
D i-am at i š k as So p r an as

Aukščiau paduoti ir kiti talentai dalyvaus programoje. Visas Aido Choras, Aido Vyrų Choras 
ir Aido Moterų Choras taipgi dalyvaus. Prisidės dar ir daugiau naujienybių prie programos.

Kviečiame visus ateiti į šį koncertą, pasigėrėti gražia programa ir priimti vaišes. Valgiai bus 
geri, nepraleiskite progos. •’ Įžanga nemokamai.

Bus Liberty.Auditorijoje, 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y. Pradžia lygiai 3-čią va
landą po pietų. Tuojau po programos bus duoda mi užkandžiai. Kviečiame ne tik brooklyniečius, , 
bet ir iš tolimesnių kolonijų. / 

Dėl platesnių informacijų sekite koncerto garsinimą dienraštyje.

ros dirvoje. Suruošta šimtai 
parengimų. Atlaikyta .daug 
apskričių konferencijų, ir di- 

progresas padarytas na
rių gerovei.

Tad, prisimindami šiuos ir 
kitus atliktus LDS darbus, bū
kime stiprūs savo pasibrėž- 
tiems tikslams. Laikykime 
aukštai LDS vardą netik LDS 
narių tarpe, bet skleiskime or
ganizacijos ribas dalyvaudami 
jubiliejiniuose LDS parengi
muose. šie metai lai būna LDS 
šventės metai.

Vienas tokių parengimų 
įvyks 16-tą dieną balandžio, 
svetainėje, 408 Court St., Eli
zabeth, N. J. Tai bus šešta
dienis. Tie, kurie dalyvausite, 
namie nevalgykite. Valgių bus 
pakankamai, rengėjai jus už
tikrina. Bus ir meninė dalis 
programos. Ją pildys Aido ir 
Sietyno kvartetas. Parengimo 
pradžia 7-tą valandą vakare. 
Rengėjai laukia .jūs visų skait
lingo atsilankymo.

Bendra Rengimo Komisija

Policistai nori 
didesniu priedu

New Yorko polici.jos orga
nizacijų vadai reiškia nepasi
tenkinimą miesto valdžios pa
žadėtais algos priedais. Buvo 
skelbiama, kad administracija 
sutinka, jog reikia policijai 
duoti po $300 metinio algų 
priedo. Vienok nesitiki tą 
priedą atiduoti tuojau. Pla
nuose sakoma, kad $200 pri
dėtų ateinančiais budžeto me
tais. Gi likusią šimtinę duotų 
tiktai 1956-57 metais.

Budžeto metai prasideda 
liepos 1-mą, baigiasi kitų me
tų birželio 30-ta. 4 v

AUTOMOBILISTAMS

šiomis dviemis savaitėmis 
Manhattan tiltas naktimis už
darytas trafikui nuo 10:45 iki 
5:15 ryto. Tyrinėja.

Motery atydai
Moterų Klubo svarbus susi

rinkimas Įvyks kovo 17-tos va
karo 8 vai., Liberty Auditori
joje. Prašome visas nares at
vykti. Valdyba

Augustinas Iešmantą
Baritonas

Brooklyniečiai ve! 
darbavosi spaudai

Angliškojo darbininkų laik
raščio Daily Worker užrašy- 
to.jai skelbia, kad praėjusį 
šeštadienį i)' sekmadienį jie 
vėl surinko 235 prenumera
tas. Sako, jog jiems trūksta 
tiktai 170 iki užbaigimo kvo
tos, kuri yra 2,000. Sako, jog 
ir Manhattan darbuotojai bai
gia savo kvotą, kuri yra 2,200.

Liberty Auditorijoje
šį sekmadienį, kovo 20-tą, 

čia įvyks prelekcija temoje 
“Gyvybės paslaptys mokslo 
šviesoje.” Pradžia 3 vai. Kvie
čia visus. įėjimas nemokamas.

Liberty Auditorijos rengia
masis koncertinis popietis jau 
lik už savaitės. Įvyks kovo 
27-tą, sekmad., didžiojoje au
ditorijoje. Programa susidės 
iš dainų, šokių, vaidybos, mu
zikos. Pradžia 3 vai.

Gi balandžio 3-čią, toje pat 
salėje, įvyks dienraščio Lais
ves šaunusis pavasarinis po
pietis. Jame jau užtikrinta 
graži programa ir geros vai
šės. Prasidės 3 vai. po pietį).

Pavasariui apsiskelbus, ke
liauti darosi patogiau. Dėl to 
visuose veiksmuose tikimasi 
svočių ir iš toliau. Ar.

POLICISTAS APSIGAVO

Aną dieną policistas paste
bėjo priešais restauraną pa
statytą auto prie pat vanden
tiekio. Jis užkabino trafiko ti
lt ietą. Kitą dieną praeidamas 
vėl pažvelgė i pirmiau maty
to prasikaltimo vietą, ši kar
tą nebuvo auto nei to vanden
tiekio.

Negalėdamas pats tikėti sa
vo akimis, kitą dieną jis vėl 
nuėjo ten tiksliai. Vėl stovėjo 
auto ir tas hydrant, šį kartą 
policistas jau neatsidėjo ant 
pažvelgimo, pačiupinėjo. Pa
tyrė, jog tas falšyvas hydrant 
ant šaligatvio laikinai užsodi
namas. Savininkas jį pasista
tęs tiksliai", kad kiti neužsta- 
tvtu j’o automobiliui vietą.

Brooklyn© teisme 16 metų 
Raymond Holley ištisą pusva
landį ramiai prirodinėjo teisė
jams, kaip jis nušovė Jessc 
Lipscomb, 15 m. Vyrukai bu
vę dviejų priešingų gatvinių 
gaujų lyderiais.

Mildred Stensler
Chorų Mokytoja

Gale šios savaitės 
įdomus bazaras to*

Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos Draugingumo įstaiga ren
gia savo pavasarinį bazarą 
kovo 18, 19 ir 20,» savose pa
talpose, 77 Fifth. Ave., New 
Yorke. Vieta randasi netoli 
16th Street.

Visu bazaro lajKu veiks na
mie gamintų valgių pardavi
mas.

Daiktų skyriuje turės mote
rims ir vaikams drabužių ii’ 
kai ką iš lengvųjų drabužių 
vyrams. Taipgi bus praktiškų 
kasdieninių ir gražmeninių, 
tinkamų dovanėlėms duoti ir 
sau vartoti audinių, odinių, 
stiklinių, pdrcelinos, medinių 
ir metalinių dailiškų daiktų, 
taipgi paveikslų ir daug ko 
kito.

Bazaras atdaras penktadie
nį nuo 3, o šeštadienį ir sek
madienį nuo 11. Užsidaro 10 
vakaro. įžanga 10c.

Girdės apie įvykius 
Guatemaloje

New Yorke išeinantis laik
raštis Latin American Today 
rengia minėjimą ketverių me
tų sukakties. Programoje, gro
ta kitko, bus kalba Guatema- 
los jaunuolio, kuris ten buvo 
laike nuvertimo demokratinės 
valdžios ir įsteigimo dabarti
nės diktatūros.

Kalba, žinoma, bus rekor- 
duota, nes jaunuolis dabar yra 
priverstas slapstytis. Kita da
lis programos susidės iš dainų, 
liaudies šokių, kalbų. Daly
vauja meksikiečiu, portorikie- 
čių ii- kitų grupių menininkai, 
įvyks kovo 18-tos vakarą, Ho
tel Woodstock, 127 W. 43rd 
Street. K-nas

Baigė rinkti džiūrę
New Yorke baigė išrinkti 

džiūrę, kuri teis milijonieriu- 
ką Jelkę. Milijonieriukas yra 
kaltinamas kaip verbuotojas 
merginų prostitucijai, iš to da
rytojas sau pelno.

Pirmesniame teisme Jei ko 
buvo pripažintas kaltu, nuteis
tas. Tačiau jam leido naują 
teismą būk dėl to, kad į pir
mąjį teismą neva neįleido 
spaudos. Tiesa, oficialiai re
porterių neleido, bet neoficia
liai buvo prirašyta sieksniai, 
ypačiai apie tas merginas.

Williamsburge du plėšikai 
ant gatvės pasitiko kompaniš- 
kuose namuose rendų išrinkė- 
ją ir atėmė $1,300.

. Frank Balevičius.
Koncerto Akompanistas.

Pradėjo miestinės 
operos sezoną

Kovo 17-tą miestinė New 
York City Opera Co. pradėjo 
savo sezoną. Pirmą vakarą 
vaidino Richard Strauss’© “Ro- 
senkavalier.” Visu 5 savaičių 
sezonu suvaidins 13 skirtingų 
operų. įžanga $1.50 iki $3.60. 
Vaidina kas vakaras, apart 
pirmadienių. Popietiniai vaidi
nimai šeštadieniais ir sekma
dieniais.

Kovo 15-tą miesto pradėjo 
įteikinėti pašaukimus į teismą 
neprisilaikantiems švaros įsta
tų. Savaitę pirm to dalino ne
baudžiamuosius įspėjimus, ra
ginimus neteršti miestą.

Vedėjas auksorių įstaigos 
brooklyne prie 51st St. ir 5th 
Avė. tapo pasitiktas plėšiko, 
kai jis nešė bankan gale sa
vaitės surinktus pinigus. Iš jo 

I atėmė $2,300, bet kišenėje 
neštieji liko nepaliesti.

Policijos viršininkas apteikė 
pagarbos lakštais 12 policistų, 
daug kitų paminėti žodžiu 
kaip pavyzdingai vykdę savo 
pareigas. Viso specialiai atžy
mėjo 221.

ŽMOGŽUDYS PASIDAVĖ

Buvęs įsibriovęs puoton kaip 
neprašytas svečias Išmalė Gar
da, 24 m., pasidavė policijai, 
kai sužinojo, jog jis yra jau 
įtartas ir ieškomas. Garcia pa
pjovė vieną i)- pavojingai su
žeidė kitą vyrą. Vaidas kilo 
būk dėl Garcijos lindimo prie 
motorų toje puotoje.

Gaisragosių vežimo susidū
rime su busu sužeisti du gais- 
ragesiai ir 1 buso keleivis.

Nassau apskrities detekty
vų kapitonas Martin J. Mc
Cauley, 48 m., nusišovė savo 
bute Roosevelt, L. I.

New Yorke areštuotas Sou- 
tom ir Novakovic, įtartas, kad 
jis išvogė žydų maldnamyje 
sudėtas aukas ir suraižė, su
žalojo apeiginius rūbus, kny
gas, taipgi įstaigos rakandus. 
Jį nugabeno į ligoninę, tirti 
protą.

Jei jūs norite parduoti na« 
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Su Arbata
Pirmutinė apsauga nuo slogų, 
tai arbata su medum. Gi orui 
atvėstant. slogos aplanko kiek
vienus namus. Reikia būti pri
sirengus jas pasitikti ir per
galėti.

Kada pavargstate, pajaučiate 
čiaudulį, gerkite daug arbatos 
su medum ir anksti gulkite at
sikratymui slogų.

. . J. .f. .T. —Ta .T. -T. .1. J* *'* .Į . J. .1, m te■ • —T* —L— — 1— —X- - x- -į* ——X- —X- —'X- —X- —X— —

MATTHEW A.ii
BUYUS• • •;

JI (BUYAUSKAS) J!
• • ' •

:: LAIDOTUVIŲ ;;
•; DIREKTORIUS !:
:: 4^0^ ::
:: 426 Lafayette St. ■ ■ 
i: Newark, 5, N. J. ”

MArket 2-5172

4 pusi. Laisvū (Liberty) Ketvirt., kovo (March) 17, 1955

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE 

( MOTERIŠKĖ iki 40 m. Kuri n<Jf 

namų su lengvu darbu. Profesijint* 
pora. Mažai virti. Didelis kambary* 
ir vonia; nuosavas TV. Turi mylėti 
vaikus. Gražūs moderniniai namai 
su visais įtaisymais, Long Island 
apylinkėje. Paliudijimais. $135 pra
džiai. Mokanti biskulj angliškai.

KO. 4-7665.
(53-551

MALE and FEMALE

NAMO APŽlCRftTOJAS—APSKRI
TIEMS METAMS (Bungalow Colo
ny), Abelnai mokantys pataisymus, 
sunkiai dirbantys, sveikas ir stip
rūs. Vedęs arba pavienys (lik be 
vaikų). Blaivas, biskj padirbt prie 
sodo darbo. Turi turėti gerus pa
liudijimus. Rašykite angliškai: — 
Albert Mishkin, 80-15 Main Street, 
Jamaica, N. Y.

(49-55)

REAL ESTATE

DftMESIUI!
PARDUODA SAVININKAS, TUO
JAU UZIMTINAS. 6 rūmų namas 
(prisideda 2 ištaisyti rūmai skiepe), 
miegrūmiai. Puikiausiose sąlygose, 
arti mokyklų, bažnyčių ir Iranspor- 
tacijos. Greitam pardavimui $14,800. 
Pamatymas pagal sutartj Kreipki
tės lik rimtai norinti pirki).

Tel. BE. 7-6309
(49-5>) 

i------------------------------------------------
By Owner. Fleet wood, Yonkers, N.Y. 
3 story, 8 room house (5 yrs. old. 
Shingle & Ficldstone). 4 bedrooms; 
2V2 baths. Television Room, pine 
finished playroom with bar, modern 
kitchen. Many extras. Close to 
schools and transportation. $29.500. 
Inspection by appointment. Serious 
buyers only. MO. 7-8086.

(51-53)

Attention. Sacr. sale by owner. 
Immediate possession. Port Wash
ington. Elegant home, too large for 
myself alone. Dropped living room, 
15x35’ — Fieldstone, fireplace wall, 
flagstone lor.; 7 Irge rms. 2i baths, 
oversized garage, beach rights. Ideal 
for family with children. Excellent 
schools. Cost $48,000. Inspection by 
appt. Serious buyers only. PO. 7- 
0886. Afternoons EN. 9-2355.

(51-57)

NUPIGINTAI PARDUODA SAVI. 
NINKAS — užimamas liepos 1-mą. 
Hempsted—luksusinis Country Co
lonial, mūro, cedar, kostumerskas. 
110x80 kiemas. 4 rūmai, 2 maudy
nės. Kaš1 aunas ekstra įrengimai. 
Patogu j mokyklas. Nužeminta kai
na ant $2,000. Pilna kaina $18,900. 
Pamatymas pagal sutartj. IV. 6-6594 

(51-53,)

DĖMESIO!—Parduoda savininkas, 
ankstyvas užėmimas. Bethpage 
Ranch. 1 ekstra dideli rūmaf, erd
vus attic (su vieta 1 dideliam, 1 
mažam rūmui). Jbudavolas gara- 
džius, šaldytuvas, skalbimui maši
na, didelis elektrinis pečius; screens 
ir storms. Perimamas esantis mort- 
gičius. Nėra credit check. Greitam 
pardavimui tik $1,800 jmokėjimo 
(kaina $10,590). šaukite III. 4-6459.

(52-58)

PARDUODA SAVININKAS. Tuo
jau užimamas, West Babylon, 8 rū
mų namas, 4 miegrūmiai, aliejum 
šildomas. Ideališkas šeimai su vai
kais (busas j mokyklą). Aptverta, 
ištaisytas skiepas. Greitam parda
vimui tik $15,000. Pamatymas pa
gal sutari). Turner 8-1889.

(52-58)

THORNWOOD VIC—RANCH, nau
jas vasarnamis, graži apylinkė. 3 
mailės nuo Hawthorne Circle. 1 ak
ras žemės, 84 pėdų ilgio, akmeniniu 
frontu, solarium, barbeque. Gyvena
masis—valgymui rūmas, ugniavietė. 
Virtuvė, Nook ir pantry. 3 .miegrū
miai, 2 maudynės, 2 atviri porčiai. 
Aliejaus šiluma, pilnas skiepas, 2 ka
ram garadžius. Prašo $37,000.

HY. 2-4354 po 5 P. M.
(52-58)

PARDUODA SAVININKAS—HUN
TINGDON. Užėmimas gegužyje. Jį 
rūmų, 4 miegrūmių namas. 2 išfaf- 

I syti bathrūmiai. Duhiltas garadžnas, 
screened patio, ugniavietė. 140x1*20 
plot. Storms & screens. Aliejus, kar
štas vanduo. Busas j mokyklą. Ido* 
ališkas didelei šeimai. Pilna kaina 
$20,990 ($.14,060 mortgičius). Pa
matymas pagal sutartj.

HUNTINGDON 4-5679-R.
(52-58)’

PARSIDUODA KEPYKLA
Per ilgus metus jsigyvenusi duo- . 

nos, pajų ir keksų kepykla, nešan
ti stambias jeigas, parsiduoda gana 
prieinama kaina. Pardavimo prie
žastis — savininko vėlyvas amžius 
ir nesveikavimas. Nėra išvežiojimų. 
Visi produktai išperkami ant vietos. 
Jaunas, energingas savininkas gali 
dar labiau pakelti biznj. Vieta ap
gyventa lietuviais, lenkais, rusais ir 
kitais.

Kreipkitės:
426 Lorimer St., Brooklyn

(kampas Ton Eyck St.)
Telefonas: EVergreen 7-1192

(52-53)

PARSIDUODA—Rocky Point, L. I. 
4 rūmų bungalows, % bloko nuo 
beach. Naujai pabudavoti, 4 4ūūnai 
ir maudynė. Pilnai užbaigti su Ve
netian blinds, storms ir screens.

TIK $7,390
Šaukite LA. 8-0637 ar'FL. 7-8085
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