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KRISLAI
Rojus Židžiūnas.
Ilgametis mūsų 

bendradarbis.
Maršalas Govorovas.
Jis gynė Leningradą.

Rašo R. Mizara

Kovo 20 dieną nuo širdies 
smūgio miręs Rojus židžiūnas 
buvo įdomus ir didžiuliu ga
bumu žmogus.

Gimęs prieš arti 60 metu 
Merkinėje i žemę sukniubu
sioje bakūžėje— grint.elninko 
sūnus—jis matė daug vargo 
vaikystėje, nes buvo našlaitis 
—tėvas mirė, kai jis buvo dar 
mažytis.

Lankė Merkinės pradžios 
mokyklą, vėliau mokėsi rūb- 
siuvystės amato.

1913 metais atvykęs į Jung
tines Valstijas, pradėjo moky
tis spaustuvininko amato. Jis 
labiausiai pamėgo linotypinin- 
ko profesiją ir joje ilgiausiai 
dirbo.

Laisvėje velionis dirbo net 
trimi ar keturiais atvejais.

Jau prieš 40 metu R. ži
džiūnas kūrė eilėraščius. Dau
giausiai .jo eilėraščiu tilpo ano 
meto “Kovoje” ir “Laisvėje.”

Rašė jis po Įvairiais pseudo
nimais: Merkinės Vaidyla, 
Aure žvaigas, Hokus Pokus, 
Atliktais K rinkis ir kt.

židžiūnas juk yra ponulia- 
rės “Supinsiu dainužę” žodžiu 
autorius.

Jo kūrybos telpa “Atžalo
se,” “Švytury”; taipgi jis iš
leido (karo metu) savo komiš
kų eilėraščių rinkinį, “Daug 
lab^i dienų.”

Prieš apie porą motų velio
nis pasitraukė iš Laisvės 
spaustuvės, pereidamas į Pran
ciškonų “Darbininką”, nes ten, 
kaip jis sakėsi, “daugiau mo
kėjo.”

Bet dirbo jis ten sunkiai, il
gas valandas ir tai, matyt, pa
kirto jo gyvybę.

Gydytojas jį buvo įspėjęs, 
kad turi širdies ligą ir patarė 
dirbti ne daugiau, kaip 8-nias 
valandas per dieną, bot jis to 
patarimo neklausė.

Šitų žodžių rašytojas pra
leido ne vieną dieną su velio
niai palei Stangų, palei Mer
kį, ' paleizNemuną: kartu su 
velmnim atvyko ir į šią šalį. 
Dėl to Rojaus židžiūno staigi 
mirtis liūdnai jr ji patį nutei
kia.

Apie velionį ir jo kūrybą 
parašysimo išsamiau neužilgo.

Šia proga reiškiu nuoširdžią 
užuojautą velionio žmonai. 
Onai, sūnui Edžiui ir marčiai, 
dukrai Rūtai ir žentui, taipgi 
visiems jo giminėms.

O jam pačiam: ramiai il
sėtis !

Prieš apie vienuolika motų 
hitlerinės armijos buvo apgu- 

Jusios Leningradą.
Jo® laikė tą didmiestį at

kirstą (sausžemiu) nuo visos 
Tarybų Sąjungos per apie dve
jus metus.

Hitleris labai troško nuga
lėti ir paimti Leningradą ir 
tam našykštėjo pastangų. Bet 
Leningrado gyventojai didvy
riškai miestą gynė ir jį išgel
bėjo.

Maršalas Leonidas A. Govo- 
rovąs buvo paskirtas vadovau
ti Leningradą gynusioms ar
mijoms ir civiliniams..

Tarybinis blokas jau 
turįs vieningą štabą

z

Vieninga komanda pradėtą veikti, jeigu būtą 
pravesta Vakarinės Vokietijos apginklavimas

Maskva.—Tarybų Sąjun
ga ir septynios jos sąjun
gininkės jau yra išdirbusios 
visas smulkmenas, kaip su
daryti vieningą karini šta
bą. Toks štabas tokiu bū
du jau egzistuoja planuose, 
jį tik reikia Įgyvendinti.

Sovietu oficialė žinių 
agentūra Tass sako, kad 
Liaudies Kinijos atstovai 
irgi dalyvavo pasitarimuose 
ir jie tokiam vieningam 
štabui pritaria, nors į jį ne
įeina. Vieningąjį štabą su
darytų Tarybų Sąjungos, 
Lenkijos, Čeko si o va k i j o s, 
Rumunijos, Bulgarijos, 
Vengrijos, Albanijos ir De
mokratinės Vokietijos res- 

I publikos atstovai.
Bet vieningasis štabas 

nepradėtų veikti, nebent tas 
pasidarytų būtinai reikalin
ga. 0 tas pasidarytų būti
nai reikalinga, sako Tarybų 
Sąjungos spauda, jeigu Va
karinės Vokietijos ginklavi
mas būtų rimtai pradėtas.

Plieno magnatas numato didį 
gerbūvį didž. kompanijoms

Washingtonas. — Senato 
bankinė komisija tęsia bir
žos apklausinėjimą. Ponau- 
jadalybinio ekonomisto pro
fesoriaus Galbraith’o, kuris 
nemenkai įerzino republiko- 
nus, liudyti pakviestas sa
viškis — United States 
Steel korporacijos tarybos 
pirmininkas Benjamin F. 
Fairless.

Fairless, su dideliu pasi
tikėjimu sakė, kad Amerika 
stovi “ant didžiausio gerbū
vio slenksčio.” Bet kuomet 
jis pradėjo aiškinti, kaip 
tas gerbūvis gali ateiti, jis 
sakė, kad korpora c i j o m s 
mokesčiai dar labiau turė
tų būti sumažinti. Kitais 
žodžiais, tas gerbūvis būtų 
didžiosioms kompanij o m š. 
Bet Fairless laikosi nuomo
nės, panašiai kaip karo rei
kalų sekretorius Wilsonas, 
kad kas gera didžiosioms 
kompanijoms, gera šaliai.

Prieš apie 11 metų, šiam žy
miam kariui vadovaujant, hit
lerinės armijos buvo sutrėkš
tos; jos bėgo betvarkėje, su 
didžiuliais nuostoliais.

Maršalas Govorovas tuomet 
vadovavo sovietinėms armi
joms, mušančioms hitlerinin
kus Suomijoje. •

Prieš keletą dienų šis žy
musis karo vadas, maršalas 
Govorovas mirė Tarybų Są
jungoje. Jis mirė po ilgos ir 
sunkios ligos. Jis mirė sulau
kęs .68 metų amžiaus.

Sir maršalo Govorovo mirti
mi Tarybų Sąjunga nustojo 
vieno žymiausiųjų savo sūnų.

Ilgoka konferencija dabar 
buvo laikyta Maskvoje, ku
rioje detalės buvo išdirbtos. 
Neskelbiama, kas dalyvavo 
konferencijoje, bet mano
ma, kad tai buvo ambasa
doriai Maskvoje ir jų kari
niai pagelbininkai bei atsto
vai iš tarybinių karinių jė
gų, o gal ir pats Molotovas.

Trumpai iš unijų veiklos
CIO ir AFL atstovai pa

reiškė senato komisijai, kad 
jų unijos nebijo valdiško 
tyrinėjimo gerbūvio fon
duose, nes neturi nieko 
slėpti.

AFL jūreivių vakarinio 
pakraščio unijų vadas Har
ry Lundberg apleido CIO- 
AFL jūrininkų vienybės 
konferenciją, kuri vyksta 
Washingtone.
, UE-FE (ūkinių padargų 
unijos) svarbus 101-mas lo- 
kalas, kuris turi 5,000 na
riu, priėmė rezoliucija, kad 
UE-FE turėtų įsilieti į CIO 
a u t o - d a r b i n i nku unija, 
UAW. \

UAW-CI0 Fordo lokalas 
(600-tas) atsikreipė į UAW 
vadovybę su raginim'u, kad 
į aukštąją unijos vadovybę 
metinio suvažiavimo metu 
būtų išrinktas negrų darbi
ninkų atstovas.

Michigano CIO atstovas 
August Scholle pareiškė, 
kad atmesdamas žmonių 
mokesčių sumažinimo pa
siūlymą, senatas vykdė Ge
neral Motors ir kitu didžių
jų korporacijų norą.

New Yorkas. — Komu
nistų vadas R. Thompsonas, 
kuris sėdi Atlantos federa- 
liniame kalėjime, protestuo
ja, nes Veteranų Adminis
tracija nustojo mokėti jo 
šeimynai pensiją, kuri pri
klauso jam kaip kare su
žeistam veteranui.

Mūšiai vyksta tarp valdžios 
ir sukilėlių armijų Vietname

Saigonas.— Pietinio Viet- 
; namo valdžia praneša, kad 
mūšiai tarp valdžios ka
riuomenės ir sukilėliu tebe
vyksta. Per paskutines 48 
valandas susirėmimai įvyko 
centralinėje ir pietinėje 
krašto dalyje, kur valdžios 
kariuomenė bandė atimti 
teritorijos plotus nuo suki
lėlių. Centraliniame Anna- 
me, netoli Balongo, įvyko 
ypatingai aštrūs mūšiai, ir 
valdžios armija prieš suki
lėlius naudojo mortarius ir 
lengvąją artileriją. x

Valdžia nesako, ar ji at
siekė laimėjimų tuose žy
giuose.

ORAS NEW YORKE
Giedra ir šalčiau.

Sveturgiimii gynimo suvažiavime 
Washingtone būsią daug atstovu

O. < *

Dulleso akyse Kinija 
"vyriausias priešas"
Kinai labiau “pavojingi” negu Sovietai, sako 
jis, nes jie dabar labiau “provokuojantieji”

Washingtonas. — Ameri
kos Kom i t e t a s Sveturgi- 
miams Ginti praneša, kad 
suvažiavimas, ! kuris įvyks 
šio mėnesio 27' Washingto
ne, bus skaitlingas ir svaiv 
bus. Į jį suvyks atstovų iš 
15 valstijų, — iš New York, 
New. Jersey, Connecticut, 
Massachusetts, Pennsylva
nia, Maryland, West Virgi
nia, Ohio, Indiana, Michi
gan, Illinois, Wisconsin, 
Missouri, Minnesota ir Ca
lifornia.

Manoma, kad skaitlin
giausios atstovybės atvyks 
iš' New York ir Illinois.

Argentinos vyskupai • • 
J1Csakydami, kad

Buenos Aires. — Argenti
nos vyskupai išleido gany
tojišką laišką, kuris Š'į sek
madienį bus skaitytas viso
se katalikų bažnyčiose. Po 
tuo laišku, apart vyskupų, 
pasirašo ir kardinolas San
tiago Zuis Copello.

Ganytojiškame laiške Ar
gentinos katalikiškoji hier
archija protestuoja prieš 
Perono valdžia, kuri, anotV 7 7

jų, persekioja katalikų ti
kėjimą. Perono valdžia 
esanti uždraudusi religines 
eisenas ir mitingus, nelei
džia perduoti per radiją re
ligines programas, yra at
stačiusi iš valdiškų moky
klų nemažą skaičių kunigų- 
kapelionų ir tt .

Praeitą savaitę kardino
las Copello ir vyskupai pa-

! Atsiliepimai apie Amerikos 
“taikos reikalų” sekretorių

Washingtonas. — Kaip 
jau buvo pranešta praeitos 
savaitės pabaigoje, prezi
dentas Eisenhoweris pasky
rė Stasseną specialiu nusi
ginklavimo arba taikos rei
kalu viršininku. Jis turi 
kabinetinį laipsnį ir neofi
cialiai jis dabar vadinamas 
“taikos reikalų sekreto
rium.”

Užsienyje tas paskyrimas 
sutiktas bent kiek -sarkas
tiškai. Indijos laikraštis 
“Hindustan Times” sako, 
kad keista, jog šalis, kuri 
labiausiai militaristinė, už
simano turėti “taikos mi
nistrą.” Laikraštis klau
sia: ar tas tik nerodo, jog 
Amerika jaučiasi kalta?

Michailovas naujas švietimo 
ministras Tarybų Sąjungoje

Maskva, — Tarybų Są
junga atstatė iš 'pareigų 
švietimo reikalų ministrą 
Georgi F. Aleksan d r o v ą. 
Naujuoju ministru paskir
tas Nikolajus A. Michailo
vas. MichailoVas iki šiol 
buvo Tarybų Sąjungos am
basadorius Lenkijoje. Prieš

Suvažiavimas rengiamas 
vyriausiai tam, kad orga
nizuoti kampaniją už Wal
ter - McCarrano Įstatymo 
pataisymą arba atmetimą. 
Kongrese dabar randasi i 
patiekta net 45 biliai, kurie ■ 
siekia tą įstatymą pataisy
ti, sušvelninti arba visai pa-: 
naikinti. Komitetas Svetur- 
gimiams Ginti sako, kad 
reikalingas žmonių spaudi-' 
mas ant Kongreso narių,: 
kad jie veiktų už tų bilių I 
svarstymą ir pravedimą. |

Konferencija įvyks,, kaip i 
sakyta, kovo 27-tą Wash-i 
ingtone, Odd Fellows Hall' 
patalpose.

protestavo, 
persekiojami

•

siuntė laiškus prezidentui 
Peronui ir švietimo reikalų 
ministrui. Tuose laiškuose 
aukštieji katalikų dvasinin
kai skundėsi, kad persekio
jamos j u- parapijinės moky
klos, o l<ai kur jos verčia
mos užsidaryti.

Katalikų vyskupai taipgi 
kaltina, kad Perono valdžia 
įdrąsina “atskalūnų kultus” 
(suprask: protestantus ir 
nepriklausomus katalikus). 
leidžia tiems “kultams” 
naudotis valstybiniu radiju, 
tuo tarpu, kai katalikams 
tas neleidžiama.

Argentina yra persveria- 
mai katalikiška šalis. Gin
čas tarp Perono ii* klerika
lų prasidėjo dar praeitais 
metais.

Naujas gandas: “Aruba” grįš 
i Rumunijos uostą Constanta

Helsinkis. — Paskutinis 
gandas apife laivą “Arubą” 
yra, kad jis neplauks Kini- 
jon, neplauks į Singapore, 
neplauks į jokį kitą uostą 
Azijoje, i bet apsisuks ir 
plauks atgal' į Rumunijos 
uostą Constanta, iš kur iš- 

j plaukė.
Ten “Aruba” gražintų 

Kinijai vežamą žibalą ru
munams, iš kurių kinai jį 
pirko. Rumunai tada pa
sistengtų pasiųsti žibalą 
sausumos keliu, — geležin
keliais, per Tarybų Sąjungą 
ir jos Sibirą.

Jeigu “Aruba” ir sustotų 
kokiame nors uoste Azijoje, 
tai tik kuro paėmimui. Ar 
paskutinis gandas turi ko
kio nors' pamato, nežinia, 
taip, kaip nežinia apie visus 
kitus skleistus gandus.

tai jis buvo Komunistinio 
Jaunimo (“Komsomolo”) 
generalinis sekretorius. Jis 
taipgi ėjo pareigas, tarp
tautinėje demok ratinėje 
jaunimo konferencijoje.

New Yorkas.— Valstybės ' kė, kad nors Tarybų Sąjun-
sekretorius Dulles pasakė: 
ilgą prakalbą reklamos* 
agentūrų biznierių klube, j 
Jo susirinko klausytis apie ! 
400 žmonių.

Dulles didžiausią savo 
prakalbos dalį pašventė pa
lyginimams tarp T a r y b ų 
Sąjungos ir Kinijos. Jis sa-

Paskutiniai - 
pranešimai j 

Washingtonas. — Vai sty-i 
bes departmentas paskelbė,; 
kad sutinka su senatoriaus • 
George nuomone, jog Ame-’ 
i*ika turėtų paimti iniciaty-'
vą ir sušaukti Keturių Di
dž i ų j ų k o n f e r e n c i j ą.

I

Saigonas. — Opozicines 
Pietinio Vietnamo grupės 
patiekė ultimatumą prem
jerui Diemui, reikalauda
mos, kad jis perorganizuo
tų valdžią. Dalis tų opozi
cinių grupių, kaip tai Hoa- 
Hao ir Cao Dai sektos, ve
da net ginkluotą kovą prieš 
valdžią.

Jungtines Tautos. — Indi
ja, Jugoslavija, Pakistanas. 
Ekvadoras, Jordanas ir 
Ceilonas priėmė Tarybų Są
jungos p a s i ū 1 y m ą teikti 
toms šalims ekonominę pa
galbą. Galimas dalvkas, kad 
pasiūlymą priims ir Čilė.

Indijoje Sovietai greitu 
laiku pradės statvti milži
nišką plieno liejyklą.

New Yorkas. — Metodis
tų vyskupas Bromley Ox- 
nam sakė teisme, kad jis ne
gali suprasti, kai]) valdžia 
tai]) ilgai naudojosi Matu- 
sowu, nors turėjo būti aiš
ku, kad jis yra melagis.

Bostonas. — Generalinis 
prokuroras Brownell dabar 
jau sako, kad Ma tušo was 
tapo “centriniu punktu są
moksle nuversti Amerikos 
valdžią.”

Mar. Govorovas iškilmingai 
palaidotas TSRS sostinėje

Londonas. — Maskvos ra- i 
dijas praneša, kad iškilmin-, 
gai palaidotas vienas vy-1 
riaušių Tarybų Sąjungos' 
kariniu vadu, Leningrado

* *7 *

apgynėjas, maršalas Govo
rovas.

Prie karsto garbės sargy- į 
bą ąudarė vyriausieji vai-i 
džios, karinių pajėgų ir ko
munistų partijos vadai, tarp j 
ių ir buvęs prem jeras Ma- ‘ 
lenkovas, kuris dabar eina 
elektros jėgainių ministro 
pareigas.

" i
—

Paryžius. — Francūzija | 
planuoja paskejbti nepa
prastą padėtį Alžyre. 

ga lieka vyriausioji komu
nistinė jėga pasaulyje, Ki
nija dabar yra “didžiausias 
pavojus mums.” Jis aiški
no, kad Tarybų Sąjunga, 
turėdama daugiau patyri
mo, yra nuosaikesnė ir at
sargesnė, tuo tarpu, kai Ki
nija, “prisigėrusi atsiektų 
laimėjimų,” dabar perkai
nuojanti savo jėgas ir gali 
išprovokuoti karą .

Sekretorius Dulles kalbė
jo didžiai susirūpinusiu to
nu, kurį jis vartojo nuo to 
laiko, kai sugrįžo iš Pietry
tinės Azijos. Jis sakė, kad 
padėtis yra labai ir labai 
rimta, bet “ne beviltiška.”

Jis sakė, kad Kinijos ko
munistai dabar yra veiklūs 
Formozos s ą s i a u r y j e ir 

: taipgi ginkluo ja šiaurės ko
rėjiečius.

Dulles neaiškino, kokių 
agresinių žingsnių Kinijf 
vra padariusi, apart pasa
kymo, kad ji “veikia For
mozos srityje.” (Kinai For- 
mozą laiko savo teritorijos 
dalinti ir atvirai sako, kad 
siekia tą salą išlaisvinti.) 
Jis taipgi nedavė daiktiškų 
įrodymų, kad kinai ginkluo
ja Šiaur. Korėją smarkiau, 
negu leidžia paliaubų su
tartis.

Komentatoriai sako, kad 
ši kalba pagrindiniai pakei
čia Dulleso propagandos 
taktiką. Iki šiol jis teigda
vo, kad Sovietai faktinai 
valdo Kinija, kad Kinijos 
valdžia yra Sovietų pastum
dėlė ir daro tik ta, ką jiems 
leidžia Maskva. Dabartinė
je prakalboje jis netiesiogi
niai pripažino, sako komen
tatoriai, kad Kinija veikia 
savarankiškai.

y

Capehart kaltino Harvardo 
profesorių kaip komunistą

Washingtonas. — Senato
rius Homer E. Capehart 
kaltino, kad Harvardo pro
fesorius John Kenneth Gal- 
briath vienu metu paraše 
nro-komunistinę brošiūrą. 
Minimas profesorius buvo 
liudininku biržos (stock 
market) apklausinėjime, 
kurį praveda senatoriaus 
Fulbrighto vado v a u j a m a 
bankinė komisija.

Senatorius Homer E. 
Capehart kaltina, kad Ful
bright šaukia visokius kai
rių nusistatymų liudinin
kus, kad sumažinti Ameri
kos, žmonių pasitikėjimą ka
pitalistine sistema.

• Profesorius Galbraith at
sako, kad brošiūra, kurią 
mini Capehart, yra ne pro
komunistinė, bet anti-ko- 
♦munistinė, kad ji gvildena, 
Raip galima sulaikyti komu
nizmą Europoje.

r
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REIKALAUJA SVARSTYTI
KETURIOLIKA žymių Kalifornijos darbininkų ju

dėjimo vadovų, nuteistų (einant Smitho įstatymu) ka
lėjime, dabar veda kampaniją, reikalaujant, kad aukš
čiausias šalies teismas jų bylą svarstytų.

Kaip žinia, jie buvo apeliavę į Ninth Circuit Court 
of Appeals, kuris užg.yrė žemesniojo teismo sprendimą. 
Dėl to jie apeliuoja į aukščiausią šalies teismą, kuris 
jau visą eilę kitų panašių apeliacijų atsisakė svarstyti, I

Kalifornijoje rengiami masiniai mitingai tuo klau
simu.

Nuteistieji, kuriems gresia penkerių metų įkalini
mas, ryžtasi gintis ir kartu ginti kitų amerikiečių tei
ses.

Kaip jau patirta, šios rūšies bylose valdžia naudoja 
“profesionalius liudininkus,” kurie, gaudami iš jos al
gas, nesiskaito su jokiu teisėtumu nei dora. Matusowo 
dalykas tai aiškiai parodė.

Charles Mc- 
Kaltinamieji 

tą visą laiką

OHIO VALSTIJOJE yra ruošiamas eilei darbinin
kų veikėjų panašus teismas. Kaltinamieji kovojo už 
tai, kad ių teismas būtų nukeltas tolesniam laikui; teis
mas turėjo įvykti šiomis dienomis.

Praėjusią savaitę federalinis teisėjas 
Namee sutiko jų bylą nukelti į rudenį.. 
tai skaito didžiu laimėjimu, kadangi per 
jie galės geriau pasiruošti apsigynimui.

Šiomis dienomis, beje, Denvery žada prasidėti eilės 
darbininkų veikėjų teismas. Jie kaltinami sulyg tuo 
pačiu įstatymu.

Kaip matome, visoje šalyje darbininkų veikėjai per
sekiojami, bet jie nenuleidžia rankų, — jie ginasi ir pra
šo talkos iš plačiųjų darbo žmonių masių, teisingai sa
kydami, jog šitie teismai, šitos bylos liečia ne tik tei
siamuosius, o visus amerikiečius.

KODĖL PASKELBĖ
JALTOS “PASLAPTIS”?

SPAUDOJE IR PER radiją, tiek pas mus, tiek 
visame pasaulyje, dar vis diskusuojamas klausimas, ko
dėl mūsų šalies valstybės departmentas matė reikalo 
dabar paskelbti Jaltos konferencijos protokolus arba 
“paslaptis,” kaip tūli sako?

Aną dieną tuo pačiu klausimu Daily Workeryje pa
rašė straipsnį ir Amerikos darbininkų veteranas Wil
liam Z. Foster. Kaip jis tą žygį supranta ir aiškina?

Wm. Z. Foster atvirai sako, akd paskelbimas Jal
tos protokolų yra žygis tų, kurie nenori, kad pasaulyje 
būtų taika—tai žygis karo troškėjų. •

Jų tikslas, sako Foster, yra: juo labiau sudrumsti 
tarptautinius tarpvalstybinius santykius, kurie ir taip 
jau yra užtenkamai sudrumsti. Jų tikslas, be kitko, 
“įvaryti kylį” tarp Tarybų Sąjungos ir Kinijos Liaudies 
Respublikos.

Jaltos konferencija buvo vienas padoresnių didžių
jų valstybių kooperavimo veiksnių. Jos tikslas: juo 
greičiau nugalėti ir nuginkluoti nacišką Vokietiją. t

Bet ši konferencija nepatiko imperialistams ir ypa
tingai aršiems socialistinio pasaulio priešams. Jie kaip 
nors norėjo tą konferenciją, tą susitarimą pažeisti, pa
neigti. Ir jie mano, kad šituo paskelbimu konferenci
jos “paslapčių” jie savo tikslą pasieks.

Fosteris ragina Amerikos žmones budėti, 
jant taikos reikalą.

saugo-

JIS JAU “DIDELIS ŽMOGUS”
Iš RYTINIO Berlyno pasitraukė “į vakarus” orkres- 

trų vadovas Erich Kleiber. Jis pasitraukė su žmona ir 
dabar lauks, kol kas jam suteiks darbelį.

Kleiber buvo Berlyno Valstybinės Operos muzikinis 
direktorius. *

Jis ten buvo pagerbtas, jis ten buvo “pašėnavotas.” 
Bet Kleiberiui nepatinka, kad Rytinės Vokietijos žmonės 
nori, idant muzika, idant menas tarnautų liaudžiai, kad 
muzika, kad dailė nebūtų naudojama tik “dailė dailei” 
motyvais.

Girdi, jis pabėgęs dar ir dėl to, kad Rytinės Vo
kietijos valdžia įsakė išimti iš Berlyno Operos fasado 
sekamus žodžius: “Fridericus Rex Apollini et Musis” 
(Karalius Frederickas Apolonui ir Mūzoms!):

Operos pastatas buvo statytas karaliui Frederickui 
šalį valdant. Dėl to jo vardas ir buvo įrėžtas į pastato 
fasadą. Visai natūralu, kad šiandien vokiečiai panoro 
vis tai isnxesti.

Mes tačiau nemanome, kad muzikas Kleiberis pasi
traukė “į vakarus” tik dėl to. Veikiausia yra kitų prie
žasčių, kurias kada nors sužinosime.

Užtenka to, kad tuojau po to, kai Kleiberis pasitrau
kė, jis tapo apskelbtas “didžiu muziku.”
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Metai Am Raudonojo 
Kryžiaus patarnavimo

Praeitais metais, Ameri
kos Raud. Kryžius padėjo 
17 šalių, kurias įvairios ka
tastrofos užpuolė.

Savo pinigų a u k o pi i s 
Raudonajam Kryžiui ameri- 
čiai prisidėjo prie išsiunti
mo 60 tonų maisto siuntinio 
audrų užpultiems Haiti 

'žmonėms, kaip ir medicinos 
sulaikyti ligų išsiplėtojimą, 
siuntė mediciniškos pagal
bos Italijai po praeito ru
dens žemės slinkimų ;• me- 
dikališkos pagalbos potvi- 
nių aukoms Indijoj ir Pa-* 
kistane; palapines ir mais
to Graikijai po žemės dre
bėjimo praeitą gegužės mė
nesį. Ir pagalba buvo tei
kiama Sy rijai, Lebanonui, 
Meksikai, Ivanui, Korėjai, 
Algerijai, Nepaliui, Hondu
ras, Guatemala! 
mai.

Po Dunojaus 
pereitą vasarą,

ir Pana-

potvinių 
Amerikos 

Raudon. Kryžius įgaliojo 
League of Red Cross Soci
eties atstovauti JAV val
džios pašalpos išdalinime 
kraštuose, nukentėjusiuose 
nuo nelaimės. Reikmenų—• 
67,000 tonų maisto žmo
nėms ir pašaro gyvuliams— 
iki $12,000,000 vertės buvo 
išsiųsta Vokiečių federalei 
valdžiai, Austrijai, Jugosla
vijai, Vokietijos Demokrati
nei Respublikai, Čekoslova
kijai ir Vengrijai.

Prezidentas Eisenhowe- 
ris, laiške Justic Sandstrum 
iš Švedijos, komentavo, jog 

į League of Red Cross Soci
eties Centimes ir Rytų Eu
ropos potvinių pagalbos 
programa “užlaikė humani
tarinius principus Raudo-

MOTERŲ KAMPELIS “Laisvasis” darbas

Vienai garbe, kitai vargas, 
ašaros ir elgetynas

Ruošiamasi minėti Moti
nos Djepą. Ponai jau ren
ka “žymiausias,” kurios 
mus ‘‘atstovaus” miestų, I 
valstijų ir visos šalies plot
me.

Rinkimai, tikriausia, vyk
domi taip, kaip kad ir ren
kant gražuoles. Į rinkimus 
eilinių moterų niekas ne
kviečia. Apie tai, kad jau 
turime . “skaisčiausią” ar 
“žymiausią” mųsų “atsto
vę,” sužinome iš spaudos, , 
radijo ar televizijos. 'Kai 
ką apie jas sužinome tiktai i 
uždėjus joms “karūną.”

Štai New Yorko valstijos 
garbingąja mama šiems 
metams paskelbta Mrs. 
John H. Mears, 63 metų. 
Pranešama, kad ji turi 3 
vaikus ir 9 vaikaičius. Ne
teko patirti, ar jinai pati 
juos auklėjo, ar tam turė
jo aukles, žinoma tiek, kad 
ji gyvena garbingą gyveni
mą:- turi gražią rezidenci
ją. Jos vyras yra apdrau- 
dų firmos viršininkas. Sa-j 
koma, jog jinai dalyvauja 
ir politinėje, taipgi labda
ringoje veikloje.

Jeigu taip, tai netiktų 
prieštarauti jos parinkimui. 
Lai ji būna garbinga!

Ryšium su garbinimu mo
tinų iš gražių rezidencijų, 
neišvengiamai veržiasi min
tis apie tas kitas motinas, 
gyvenančias toliau nuo to 
garbės vieškelio.

Tą pačią dieną, kai pa
nojo Kryžiaus. Pašalpa bu-! skelbta pagerbtoji valstijos 
vo teikiama, nepaisant ra- ■ “Mother of the Year,” tūks- 
sės, spalvos, tikybos ir po-tančiai motinų kentė įvai- 
litinių įsitikinimų. Pirmą į riausias pabaudas už moti- 
kartą po ilgų metų buvo 
galima peržengti rubežius 
teikiant pagalbą.”

Namie Raudon. Kryžiaus 
pagalba lygiai svarbi. Per 
1954 m. amerikiečiai paau
kojo net 2,89 6,400 litrų 
kraujo per Raud. Kryžių 
tautinei apsaugai ir ligoni
nėms. Raud, Kryžius trei- 
neravo 763,000 žmonių apsi
saugoti vandenyje ir 741,- 
000 pirmos pagalbos kur
suose, ir davė 208,200 cer- 
tifįkatų užbaigusiems au
klėjimo kursus. Raud. Kry
žius teikė greitos pagalbos 
318 nelaįmių operacijoms 
JAV — staigios masinės, 
priežiūros, p r i e g 1 a u d o s, 
maisto ir m e d i k a 1 i š k o s 
priežiūros 62,000 asmenų. 
Padėjo 7,100 šeimų grįžti 
prie normalaus gyvenimo 
po nelaimingų atsitikimų.

Praeitų metų kiekvieną 
mėnesį Raud. Kryžius ap
tarnavo 109,000 JAV ka
riuomenės narių militarinė- 
se vietose ir ligoninėse šio
je šalyje ir užsienyje 3,700 
naminių Raud. Kryžiaus 
skyrių kas mėnesį gauna 
po 143,000 prašymų padėti 
tarnybos vyrams ir jų šei
moms.

Tie visi aptarnavimai tei
kiami JAV gyventojams; 
nepaisant spalvos, tikybos 
ar pilietybės. Darbas ga
limas tik su pagalba mūsų 
1,575,000 savandrių darbi
ninkų, kurie aukojo milijo
nus valandų tiems patarna
vimams.

Daugelyj vietų svetimša
liai irgi prisidėjo'; prie sa
vanorių eilių teikti pagalbą 
savo kaimynams per Raų- 
donai! Kryžių.;

Common Counęil

nystę.
Viena tų, Mrs. Carmela 

Albanese, 30 metų amžiaus, 
sėdėjo Brooklyne ant krū
vos sumestų varganų ra
kandų šaligatvyje. Aplink 
ją stovėjo liūdni keli maža
mečiai, o ant kelių laikė 3 
mėnesių Petruką. Ji gailiai 
verkė.

Pasiteiravus, sužinota, 
jog ta 6 vaikų motina, prieš 
apie metus atsiskyrusi nuo

Šeimininkėms
ŽUVIES STEIKAI, 

FILLETS
Steikais vadinami sker

sai žuvį atpiauti rėžiai. 
Tam vartojamos didelės, 
mažai smulkių kaulų turin
čios žuvys. Tarpe daugiau
sia vartojamų yra cod, ha
libut, salmon, sword, white. 
Piausto ,:į iki colio storio rė
žiais. \ .

Žuvies, kaip kad ir jau
tienos steikus spragina po 
liepsna. Kiti kepa pečiuje. 
Tačiau galima spraginti ir 
skauradoje arba virti.

gilėtais vadina išilgai iš
pjautą raumenį. Nuvalytą 
(o jeigu oda stora, tai ir 
nuluptą) žuvį perskelia, iš-, 
skiria nugarkaulį su šon
kauliais, ištrauko mažesnius 
kaulus. Tada raumenį per
pjauna į pageidaujamo il
gio gabalus.

Filetus dažniau kepa pe
čiuje, apveltus trupiniais, 
ąrba riebaluose, rečiau po 
liepsna.

Imtieji iš nugaros rau
mens filetai yra brangiau
si. Bet taįp pat kaina pri
klauso ir nuo to, iš kurios 
žuvies nugaros jie išrėžti.

Daug fįletų daro iš sol,e 
arba iš flounder. Taipgi

New Yorke šiomis dieno
mis išaiškinta nepaprasta 
padėtis moterų, dirbančių 
valstijoos raštinėms pasta
to valymo ir priežiūros dar
buose.

Tyrinėjimų komisijonie
rius J. Irwin Shapiro krei
pėsi į gubernatorię Harri- 
maną, prašė prašalinti' iš 
pareigų tų darbininkių pri-; 
žiūrovę. Sako, jog bėgiu ■ 
12-kos metų tose pareigose i 
ji turėjo visą galią darbi
ninkes samdyti arba atsta
tyti ir tuomi naudojosi.

Kalėdoms ir savo gimta
dieniams ponia Isabella Cal
zerano surinkdavusi iš dar
bininkų po $2 dovanoms. O 
neseniai buvusi susirengusi 
ir banketus, kuriems darbi
ninkės pirkdamos tikietus 
sumokęjo po $3.50, o kitam

I po $5. Rengusi neva lab-

vyro, uždarbiavo šeimynė
lei duoną ir butą prižiūrė
dama tris namus. Viename 
turėjo ir butą. Didelėmis 
pastangomis ji apeidavo 
tuos namus ir prižiūrėdavo 
būrį vaikų. Tačiau ma
žiausiom gimus, visa padė
tis pablogėjo. Dėl blogiau 
atliekamo darbo, o gal ir 
ekonomijos sumetimais, ji
nai tapo prašalinta iš dar
bo ir iš buto.

Pagaliau verkiančią mo
tiną su vaikais nugabeno į 
biedniokams prieglaudas. 
Šeimos menkas turtelis at-, 
sidūrė sandėlyje.

Toks poelgis su motina ir 
jos šeima sukrėtė apylinkės 
eilinius žmones. Daug liūd
nų akių nulydėjo šeimą. 
Tiktai jiems dingus iš akių 
pasinaujino kalbos:

—Argi galima tokiose są
lygose išauginti linksmus, 
gyvenimu patenkintus, lai
mingus vaikus?

—Labdarybė sako, kad 
perdaug kainuotų pinigų 
pasamdyti tokiai didelei 
šeimai butą ir duoti išlai-

—Nėra pinigų! Tik tiek 
jie ir težino. Duonai, pa
stogei nėra pinigų, o kai su
eis 17 metų, uniformai pi
nigų turės.

—Kad nors kelioms va
landoms turėjusi vietą ma
žyčiui palikti, jinai būtų iš
laikiusi tą darbą. Tokia 
darbininkė! Ji taip sten
gėsi savo pastangomis išsi
laikyti ir išlaikyti šeimy
nėlę grupėje, pas save.

Būrelis krykštaujančių 
vaikų išbėgo iš tarpnamio. 
Trys maži garbiniukai ap
supo vieną šių moterų su 
savo pranešimais ir prašy
mais motinai. Išbučiavusi 
vaikus, motina glostė jų 
garbinius, pati sau karto
dama: “Kaip ilgai, kaip il
gai?”

Sužinojome, jog ir jinai 
viena tų, kurių gyvenimas 
ir šeimos laimė gali baigtis 
sakiniu “tavo darbas pasi- 

” T>

darybei.
Ponia buvusi užklausta, 

ar po $1,200 metams algos 
gaunančios darbininkės iš
sigali tokius tikietus pirk
ti, ji atsakiusi:

—Kur neišgalės. Juk jos 
dirba po du darbus.

Jos pačios metinė alga 
yra $3,040. Ji‘dar turinti 
Brooklyne dirbtinių gėlių 
darymo šapą. O Manhatta- 
ne yra republikonų viršinin
kė 16-me assemblio distrik- 
te.

Ponia Calzerano ginčija, 
kad jinai iš darbininkių jo
kių pinigų neėmusi. Prie
šingai, joms daug gero da
riusi.

Komisijonieriaus raporte 
sakoma, jog iš 94 dirbančių 
pastate apklausinėj o 89. Iš 
tų 27 sakėsi davusios pini
gų 'dovanoms; 28 buvo ra
gintos pirkti arba pirku- 
kusios tikietus! 12 skundėsi 
diskriminuojamos darbe.

Dėl ko jos nepasiskundė 
anksčiau? Sakoma, jog 
prieš keletą metų penkios 
išbandė ir patyrė, kad ne
apsimoka. Tos buvusios 
vienos atstatytos iš darbo, 
o kitos perkeltos į sunkes
nius darbus. Ir iš dabarti
nių viena buvusi atstatyta. 
Komisijonierius sako, jog 
buvo atstatyta už liudymą 
jam prieš viršininkę. Vir
šininkė sako, jog už atsisa
kymą dirbti užduotą darbą. 
“Neklaužada.” Išbuvusi 
darbe 25 metus, stūiga “už
sispyrė.” i

leisi išdžiūti vandeniui ant 
indų, jie atrodo tarsi kuo 
apšlakstyti. Kožnas išdžiū
vęs lašas ar ruožas pasilie
ka.

Dar blogiau negalimiems 
ranka pasiekti ir gerai iš
šveisti puodų kampams. Jie 
pasidengia storu klodu tų 
nuosėdų. Į tą klodą įsige
ria kvapai ir skoniai vieno 
valgio, maišosi į verdamą 
kitą valgį.

Vandentiekio dūdelėms ir 
rynoms toks vanduo daro 
didelę skriaudą. Nuosėdos 
greitai siaurina dūdų vidų 
ir priverčia dažnai panešti 
iškasti naujų dūdų sudėji
mui.

Dabar yra gaminami me
chaniški vandens valytuvai. 
Jeigu jie įjungiami į didįjį, 
pirminį vandentiekį, tuomet 
į visą ’namą eina jau išvaly
tas vanduo. Mechanizme 
vartojamas mineralas, vadi
namas zeolite, išvalo lime 
ir magneziją. Mechaniz
mui laikas nuo laiko reikia 
dapildyti druskos išteklių.

Neturint « minkštintuvo, 
indams ir kitiems plovi
niams vandenį minkština 
įdedant borax arba trisodi- 
um phosphate, arba papras
tosios ploviniams sodos 
(washing soda). V-a

Newark, N. J.
Prašvilpta laimė pro čia 
cmagiai prašvilpė

Pas mus kovo 13 dieną bu
vo suvaidinta gerb. Andriaus 
Skripkos nauja diejų veiksmu 
komedija “Prašvilpta laimė,” 
kurioje vyriausią rolę vaidino 
Mikas čiaplikas. Gerai pažin
damas M. čiapliką, niekad ne
sitikėjau, kad .jis taip gerai 
vaidina. Per abu aktus Čalio 
Cibuko rolėje vaidino kaip 

j pi ofcsionalas.
; Labai gerai savo roles Lli- 
i ko ir kiti penki aktoriai: Jo- 
! nas Rušinskas, Vera Binkienė, 
■Jonas Lazauskas, Elena Bra
zauskienė ir Adelė Rainienė.

Pirm pradedant vaidinimą, 
kvartetas, su Onute kaip solis
te, sudainavo daug gražių dai
nelių, kurios publikai labai 
patiko.

Turėjome svečių net iš Ply
mouth—V. ir O. Žilinskus, iš 
Eastono—gerb. Tilviką ir kt.

Visiems vaidintojams, dai
nininkams ir svečiams vardan 
LDS III apskrities ir^kuopy 
tariu širdingą padėką!

G. Albinas

vartoja visas tokias pat, 
kaip steikams. Tarpe daž
nai patenkančių į filetus 
yra lydekos, karpęs, ungu
riai, tuna, whiting ir de
šimtys kitų.

New Yorko didžiojoje 
prekyvietėje randami šim
tai skirtingų veislių žuvų

“Kietasis” vanduo
Paviršutiniai pažvelgus 

atrodo, jog vandens krikš
tytojas padarė klaidą. Joks 
vanduo visuotinai nepatei
sina to vardo. Vienok van
dens tikrai yra “kieto” ir 
minkšto.

Vanduo savo kietumą gau
na tirpydamas ir su savimi

Į nešdamasis tūlus mineralus 
iš žemės ir akmenų. Tarpe 
dažniausia ir daugi a u s i a 
Užtinkamų yra lime ir mag- 
nezija.

Tokiu vandeniu plaunant 
drabužį su paprastu muilu 
susidaro lipnūs, kieti šlakai 
vandenyje. Jie limpa prie 
drabužių. Išdžiūvęs drabu
žis jaučiasi rupus, siūlai 
greičiau palūžta, drabužio 
gyvenimas trumpėja.

Su indais panaši nemalo
ni pasaka: jei sausutėliai 
nenutrinsi, nenušluos t y s i,

ČIELOS KEPTOS ŽUVYS
Nuvalytą, nusausintą, iš

ilgai perskeltą žuvį dėk į 
pateptą lėkštą kepamąjį in
dą odą žemyn. Aptepk tir
pytu sviestu ar kitais ge
rais riębąlais. Apibarstyk 
prieskoniais. Užpilstyk :į 
puoduko pieno (mažai ma
žiau, . didelei daugiau). 
Kepk 425 F karščiu apie 25 
minutes — iki šakute smei
gus raumuo lengvai irs. 
Neperdžiovink. Viršų ap- 
rudįnti pakepk po liepsna. 
Paduok ant stalo tame pa
čiame inde.

Reikiant gaminti didelei 
grupei valgytojų, geriau 
kepti supiaustytą porcijo
mis.

Čielomis kepti tinka di
desnės, bet neperdaug ‘ kie
to raumens žuvys: blue, 
mackarel, shad, white ir 
daug'kitą. ,

inj

Pattern 9078. Misses’ Sizes 12, 
14, 16, 18, 20. Size 16 takes 4%

Prieskonių ir sosų prie 
žuvies vartoja visokiausių. 
Tarpe dažniausia vartoja
mų yra paprika ir sukapo
tos petruskos.

Dauguma kepa žuvį jau 
pasūdytą. Tačiau kiti eks
pertai tikrina, jog žuvis 
(kaip kad ir mėsa) iškepa 
minkštesnę kepant nedrus- 
kuotą, G-a

■yards 35-iuch fabric.

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



Philadelphia, Pa.
x GERAI PAVYKO

‘ PRAŠVILPTA LAIMĖ”
Veikalo pastatymą rengė 

LDS 5-ta kuopa. įvyko kovo 
12 dieną, 414 Green St.

Aktoriai visi labai gerai sa
vo roles atliko. Aš jų visų var
dų neturiu čia paminėti. Tik 
negaliu iškęsti nepaminėjus tą 
čalį Cibuką, kuris daugiausia 
jvokų pridarė. Jis tikrai vaidi
no tą, kuo turėjo būti. Visi 
buvo gerai nugrimuoti, tad ir 
išvaizda tiko savo rolėms.

Publika tapo patenkinta. 
Jeigu kam ir būtų nepatikę, 
tai tik tiek, jeigu nebūtų aty- 
džiai tėmiję ir dėl to gerai 
nesupratę.

Publikos prisirinko nema
žai, veik visi vietiniai. Buvo iš 
Baltimorės Kupris su šmona, 
žemaitis: Mr. ir Mrs. Rama
nauskai iš Almont, Pa., su po
ra savo draugų.

Pasibaigus vaidinimui, visi 
suėjo į apatine svetainę ir vėl 
smagiai laiką leido, sveikino 

■fseniai matytus draugus ir pa- 
žįstąmus, vaišinosi skaniai pa

GUY de MAUPASANT

Tėvas Amablis
Vertė E d. Viskanta

(Tąsa)
Tokią jis išvydo ją tą dieną, kai pir

mą kartą jos įsigeidė. Nors jisai ją pa
žinojo nuo pat vaikystės, bet niekados 
nebuvo ja taip susidomėjęs, kaip aną 
rytą. Juodu valandėlę pasišnekučiavo; 
paskui jis nuėjo savo keliu ir žingsniuo
damas kartojo: “Dievaži, o visgi tai dai
li mergina. Gaila, kad ji nusidėjo su 
Viktoru”. Taip jis galvojo ir vakare ir 
rytojaus dieną.

Kai su ja vėl susitiko, jis pajuto lyg 
kokį kutenimą giliai gerklėje, tarytum 
jam būtų įkišę gaidžio plunksną pro 
burną į krūtinę; ir nuo to laiko kiekvie- 

. na sykį, susidurdamas su ja, jis stebė
davosi šituo nervišku kutenimu, kurs vi
sados atsikartodavo.

Po trijų savaičių jis ryžosi ją vesti — 
taip jinai jam tiko. Jis negalėjo pasa
kyti, kas per galybė jį buvo užvaldžiusi, 
bet jis tai išreikšdavo tokiais žodžiais: 
AJi mane visai apsėdo”, tarytum jo kū
ną būtų užliejęs geismas tos merginos, 
galingesnės už patį pragarą. Jam visai 
nerūpėjo, kad ji buvo paslydusi. Et, dėl 
to ji netapo blogesnė; ir jis nejautė Vik
torui Lekokui jokio apmaudo.

Bet kas jam daryti, jeigu klebonui ne
pasisektų? Jam buvo baisu apie tai ir 
pagalvoti — tiek toji mintis kėlė jam 
nerimo.

Jis priėjo kleboniją ir atsisėdo palei 
neaukštą medinę tvorelę, laukdamas su
grįžtant kunigo.

ravusios. kaip gražiajame pavasario | 
mėnesy.

Tą dieną dideli šiaurės debesys, pilki, 
purslėto lietaus pritvinkę debesys, bu- i 
vo išnykę, ir mėlynas dangus žydravo ! 
virš baltos žemės, į kurią tekanti saulė 
svaidė sidabrinius atspindžius. Cezaris 
žvelgė tolyn pro langą, nieko negalvoda- . 
mas, laimingas.

Prasivėrė durys, įžengė dvi moterys, 
šventadieniškai išsipuošusios kaimietės, 
jaunavedžio teta ir pusseserė, trys vy
rai, jo pusbroliai, paskui kaimynė. Jie 
susėdo ant kėdžių ir tūnojo sustingę ir 
nebylūs, moterys vienoj pusėj virtuvės, 
vyrai — kitoj, staiga pagauti bailumu,, 
to nejaukaus liūdnumo, kuris apima 
žmones, susirinkusius į iškilmes. Vie
nas pusbrolių- tuojau užklausė:

— Ar jau laikas?
Cezaris atsakė:
— Tur būt, jau.
— Na, tai keliaukim — tarė kitas.
Jie pakilo. Tada Cezaris, apimtas ne

rimo, užlipo kopėčiomis1 ant aukšto pa
žiūrėti, ar tėvas jau gatavas. Senis, 
kurs paprastai keldavosi anksti, dar ne
buvo pasirodęs. Sūnus jį rado ant čiu
žinio, įsi vyniojusį į antklodę, pravirom 
akim ir piktu veidu.

Jis jam suriko į pat ausį:
— Na, tėvai, keklkitės, jau laikas į 

bažnyčią.
Senis sumurmėjo sopulingu balsu:

• — Negaliu. Lyg ir nušalau nugarą. 
Negaliu net pasijudint.

Jaunasis, priblokštas, žiūrėjo į jį, nu
jausdamas klastą.

— Na, tėvai, reikia pasitempt.
— Negaliu.
— Palaukit, aš jums padėsiu.
Ir jis pasilenkė prie senio, išvyniojo 

jį iš antklodės, paėmė už rankų ir pakė
lė. B-et tėvas Amablis ėmė dejuoti:

— Oi! oi! oi! Varge mano! Oi! oi, 
negaliu. Man diegia nugarą. Tai vė
jas mane perpūtė pro šitą prakeiktą sto-

Cezaris suprato, kad jam nepasiseks, 
ir pirmukart savo gyvenime įširdęs ant 
tėvo, suriko jam:

— Jei taip, jūs liksit be pietų; aš už
sakiau vaišes Polito smuklėje. Žinosit, 
kaip ožiuotis.

Ir jis, nusiritęs kopėčiomis žemyn, lei
dosi kelionėn, lydimas giminių ir pa* 
kviestųjų.

Vyrai pasiraitojo kelnes, kad jų neiš- 
sisnieguotų; moterys pasikėlė sijonus, 
rodydamos savo liesas kulkšnis, pilkos 
vilnos kojines, prakaules blauzda^, tie
ses kaip šluotražis. Ir visi brido, kry
puodami į šonus, vienas paskui kitą, ne-, 
sikalbėdami, labai pamažu, kad nepa
mestų kelio, dingusio po lygia, vienoda, 
beribe sniego skraiste.

Artindamiesi prie fermų, jie pastebė
jo vieną ar du žmones, kurie laukė, kad 
galėtų prie jų prisidėti; ir eisena, nuo
lat ilgėdama nematomais kelio kontū
rais, atrodė lyg gyvas rąžančius juodais 
poteriukais, vingiuojąs per baltąją ly
gumą.

(Bus daugiau)

Ten jis prasėdėjo gal kokią valandą, 
kai staiga išgirdo žingsnius kelyje ir, 
nors buvo labai tamsu, tuojau pažino še
šėlį, juodesnį už sutaną.

Jis atsikėlė pakirstom kojom, riedrįs- 
. damas nei kalbėti, nei klausti.
** Dvasiškis jį pastebėjo ir linksmai ta

rė:
— Na, vyruti, viskas tvarkoj.
Cezaris sumurmėjo:

. — Tvarkoj!., negali būt!
— Aš gi tau sakau. Užeik pas mane 

rytoj paduot užsakų.
Vaikinas sugriebė klebono ranką. Jis 

spaudė, kratė, trynė ją, mikčiodamas:
— Ar tai tiesa... tiesa... ponas klebo

ne... Duodu karbės žodį... Jūs matysit 
mane sekmadienį... per pamokslą.

f II
Vestuvės įvyko apie vidurį gruodžio. 

Jos buvo kuklios, nes jaunavedžiai ne
buvo turtingi. Cezaris, apsitaisęs nau
jais rūbais, nuo aštuntos valandos ryto 
jau buvo pasiruošęs eiti pas nuotaką ir 
ją vesti į meriją; bet kadangi buvo dar 
per anksti, j’is atsisėdo prie virtuvės sta
lo ir laukė tų savo giminių bei draugų, 
kurie turėjo ateit jo palydėti.

\ flau astuonios dienos, kaip snigp, ir pa
pūdavusi žemė, apvaisinta rudens. sėklo
mis, išblyško, užmigo po milžinišku ledo 
apklotu.

Trobelėse, apsidengusiose baltais ky
kais, darėsi šalta; ir apvalios obelys so
dybose atrodė lyg pražydusios, nusipud-

f ''-' ''
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gamintu maistu. Tame darba
vosi mūsiij gerai patyrusi pa
rengimams maisto gamintoja 
A. žalnieraitienė. Teko nugirs
ti svečių pastabas, kad viskas 
skaniai sutaisyta.

Kalbantis sir daugeliu pa
žįstamų, pas visus matėsi ge
ra nuotaika. Vienas draugas 
išsireiškė: “Esu tiek patenkin
tas šio vakaro parengimu ir 
gerų pažįstamų sutikęs, jau
čiuosi net daug atjaunėjęs.”

Atrodo, gerai išėjo visas pa
rengimas. Nors rengėjai turi 
daug išlaidų, bet, rodos, kad 
ir pelno liks LDS 5-tos kuo
pos reikalams.

Dabar jau visai arti antras 
parengimas. Tai įvyks balan
džio (April) 23 d., 7:30 va
karo, Kuba Hali, 414 Green 
St. Jis bus skirtingas iš visų 
praeityje buvusių. Sceną iš 
operetės “Bailus daktaras” su
vaidins žymūs solistai, taipgi 
duetai, kvartetai ir grupės iš 
Brooklyno ir New Jersey. Da
lyvauja Mildred Stensler, Ta
das Kaškiaučius, Ona Stelmo- 

kaite, J. Grybas, Suzanna Ka- 
zokytė, Augustinas Iešmantą, 
Nelė Ventienė, Elena Brazaus
kienė, Frank Balevičius (Bal- 
wood), pianistas.

Visi būtinai atvykite išgirs
ti šį nepaprastą gražų koncer
tą, kad po laiko netektų gai
lėtis. Įžanga tik $1. Rengėjai 
lauks skaitlingai ateinant į 
minėtą parengimą. Vardan 
rengėjų kviečia,

Mortos Duktė

Montello, Mass.
Paskutinis pakvietimas pa

matyti komediją “Prašvilpta 
laimė.” Vaidinimas įvyks kovo 
26 d. Lietuvių Tautiško Namo 
žemutinėje salėje, kampas No. 
Main ir Vine Sts. Aktoriai bus 
iš New Yorko. Atvyks ir senas 
Mass, gyventojas J. Grybas— 
jis atveš aktorius. Bus Čalis 
Cibu kas, kuris Montell oje turi 
ir giminių. Bus geri aktoriai.

Svetainės durys atsidarys 6 
vai. Vaidinimas prasidės 7:30 
v. v. Turėsime valgių ir išgė
rimų.

Visus kviečiame atsilankyti.
Rengimo Komitetas

DETROIT, MICH

JULIA DAUKUS
(KARPAUSKAITĖ)

Mirties tapo atskirta nuo mūsų 1950i metų 
kovo 23-čią dieną. Tebūna amžinas jos atmi
nimas.

John 1Jaukus ir
duktė Domia

Lewiston-Auburn, Me.
ĮDOMU

Tai praėjo smagi LDS vie
tos kuopos suruošta vakarie
nė. Stalai buvo apdengti bal
tais ir mėlynais kasnykais, iš
vingiuoti. Skirtingų spalvų 
žvakės mirgavo — tai senovės 
banketo symbolis. Buvo įva
das įvairių valgių ir gėrimų— 
svečiai skaniai pasivalgo, žmo
nių prisipildė pilna svetainė. 
Mat, čia miestavas daktaras 
yra lietuvis, Dr. Bereika, ku
ris su žmoną dalyvavo šioje 
puotoje. Taipgi dalyvavo sve
čias su žmona, prof. A. Kra- 
povickas, iš Buenos Aires. 
Mat, profesorius svečiavosi čia 
pas tėvo brolį Joną Krapo vie
ką. Antanas profesoriavęs 
Cordobos Universitete Argen
tinoje. Profesorius lankosi 
Amerikos universitetuose per 
metus laiko dėl pagilinimo 
mokslo. Gavo stipendiją iš J. 
A. V. Guggenheimo fondo. Jis 
yra vedęs ir turi du vaiku. 
Amžiaus 33 metų. Jo tėvas 
Pranas Krapovickas, atvyko 
Argentinon 1910 metuose, tu
ri 3 sūnus. Antras sūnus stu
dijuoja etnologijos mokslą 
Argentinoje.

Iš Portland J. Gindrulis, pa
ti ir sūnus lankėsi pramogoje. 
Tai to je pačioje d ienoj e,va
sario 19 d., Gi n d raliai šventė 
savo 39 metų ženybinio gyve
nimo jubiliejų.

Surengimas vakarienės la
bai pavargino rengėjas, štai 
virėja išėjo iš kuknios, apšilus, 
nubraukus prakaitą nuo veido 
prabilo: “Tai visuomet turiu 
dusti dušnioje virtuvėje, rods 
—pe—oje!” Steponaitiene yra 
gabi virėja, skanių patrovų iš
verda. Ypatos prie stalų ir ki
tų darbų gražiai užduotis at
liko. Draugystė dėkoja už 
taip malonų patarnavimą —■ 
narėms ir nenarėms, dirbu** 
šiom draugsytės ir apšvietus 
naudai. Ypatos dirbo šios: K. 
Steponaitis, M. Wilnariene, O. 
Apšėgienė, S. Šileikienė, O. 
Byronienė, J., Apšėgienė, A. 
Liąudauskienė, Z. Gilbert — 
Kaulakiutė, J. Adomėnas ir 
Adomėnienė (francūzė), J. 
Baltrušaitienė, E. Krapovic- 
kienė, A. Lines, A. Laučius, A. 
Kaūlakis, A. šilaikis. šiame 
bankete man geriausiai pati
ko šviežios kilbasos ir gėrimai.

čia randasi ir lietuvių inte
ligentų., C. Poška i te High 
School mokytoja, H. Marda- 
sas, C. Šemeklis, J. Povilaitis, 
ofise dirba. A. Witonis ap- 
draudos agentas, S. Leonas — 
taxių užlaikytojas, B. Bobs— 
restaurano savininkas, Krapo
vickas ir Frank — lietuvių 
krautuvės, K. Witonis — ke
pyklos, Dr. Simitauskas ir Dr. 
Bereika, lietuviai.

Čia mirė proto ligoninėje 
Baltrus Maįnorįs, senas Laisr

1 - . 

\ės skaitytojas. Tai buvo ty
kaus būdo asmuo ir sugyveno 
draugiškai su visais. Buvo ge
ras maliorius ir dailydė—vie
tos lietuviai pasigenda to spar
taus meistro. Gyvybė užgeso 
69 metų amžiaus. Buvo neve
dęs, paliko nemažai pinigų. 
Karstas kainavo apie tūkstan
tį dol. Kovo 1 d. tapo palydė
tas River Side kapų levony- 
nėn. šiose kapinėse Mainoriai 
turi tvarkingai įrengtą lotą, ir 
3 broliai jau čia guli, ir Vla
do pirmoji žmona šalyje pa
laidota. Pavasaryje ir Baltrus, 
paskutinis brolis, prie jų atsi
guls. Tai visi 4 broliai šį pa
saulį apleido.Tegu būna jiems 
lengva šios šalies žemelė.

Reikia pastebėti tą, /kad 
Baltraus laidotuvės aprašytos 
nevykusiai. Vietos spaudoje— 
pasakyta: karstą nešė Ch. 
Kaldwell, K. Sabaluskas. 
Turėjo būti Sabaliauskas. J. 
Bikulčius, turėjo būti A. Bi- 
kulčius. Peter Kauneckis, A. 
Šemeklis, bet A. šemeklis yra 
jau seniai miręs, todėl numi
rėlis negalėjo grabo nešti! 
Nešė Petras Vi z bar, P. By
ronas, gi nešė M. Byronas — 
kelių namų ir vasarnamio sa
vininkas. Tik vieną dukrą turi 
jau vedusią. Ji gyvena Can- 
ford, N. J. Pirko namą už 
$20,000. Tai dabar Byronas su 
žmona išvažiavo pas dukterį 
svečiuotis keletą savaičių. Kai 
oras sušils Maine valstijoje, 
lai Mike su drauge sugrįš ir 
apsigyvens vasarnamyje prie 
ežero. Byronas myli žvejoti— 
praeitą vasarą sugavo lydeką 
5 */> svarų. O jo kaimynas pa
gavo 7J/j svarų lydį.

Dar reikia pažymėti, kad 
Baltrus buvo laisvų pažiūrų, 
su religija neturėjo nieko 
bendro. O karste jo rankos 
buvo apvyniotos - dideliu ro
žančiumi. Čia žinomas Jonas 
pasakė: Kam reikia varžyti 
mirusio pirštus, kuomet gyvas 
būdamas rožančiaus nenorė
to?! Ministeris paskaitė mal
dą.

' Tas man primena nuotikį 
1906 m. Latvijoje prie Baus
kės portą dragūnai nušovė 
jaunuolį. Sukrito kniūpsčias, 
jo rankos buvo surištos ga
rankščiuota virve. Labai pa
naši rožančiaus išvaizdoje.

Laidotuvių- rengėjos iškėlė 
labai gerus pietus dalyviams 
Šermenyse. Buvo valgių ir gė
rimų sočiai.

Katryna

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

jvyks sekmadieni, kovo (March) 27 
d., 3 vai. Vieta: 1150 N. 4th St. Vi
si nariai esate prašomi atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Reikia darbininkų koncertui 
balandžio 23 d. Kurie galėtumėte 
kame nors pagelbėti, komisija bus 
jums dėkinga. Kurie dar nepasimo- 
kėję duoklių už šiuos metus, pra
šomi ateiti pasimokėti.

VtQdylja.

Philadelphia, Pa.
Draugams iPhiladelphiečiams

Kovo 12 d. esant Philadel- 
phijoje pamatyti komedijos 
“Prašvilpta laimė,” susitikau 
su draugais.Besikalbant, drau
gai Tureikiar pakviečia mus 
pas juos nakvoti. Mudu1 su 
žmona ir pasilikome.

Ant rytojaus žinojome, kad 
sunkiai .serga draugas Kavai- 
čiukas, kuris gyvena po num. 
4628 Tampa St. Nutarėme jį 
aplankyti. Nuvykę, radome li
gonį labai silpną. Jis turėjo 
sunkią operaciją. Patariu 
draugams philadelphiečiams, 
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J Naujienybė Philadelphijai
| Kuri Jaudins Sielą Kiekvienam Žmogui
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| OPERETIŠKAS

J KONCERTAS
| Rengia Aldiečiai ir

t Moterų Kliubas
į PAGERBIMUI
| JONO RAINIO
* Kaipo Visuomenininko

| Įvyks šeštadienį 
| Baiandžio-April 23
i 414 Green Street

$ Programą duos žymūs lie-
t tuviu talentai iš Brooklyno.
? Dalyvaus grupes, duetai ir
t solistai.ii
j Visus kviečiame atsilankyti, pagerbti žymų 

■ * visuomenininką ir pasigerėti gražia programa, 
i* nes retai taikosi turėti Čia tokiu koncertu.I 4,

I* Pradžia 7:30 Vakare Įžanga $1.00
i4. *
♦
A .
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•Jonas Lazauskas, Vera Bunkienė ir Mikas čiaplikas. 
Minėtų miestų ir apylinkių lietuviai raginami daboti 

tas dienas ir dalyvauti spektaklyje.

8 P^l kaisv$ (Įįįberty)-Trečiad., kovo (March) 23, >955

“Ot Komedija! ■■ Cha-Cha-Cha...

Andriaus Skripkos komedija

“Prašvilpta Laime” 
Bus suvaidinta sekamomis dienomis ir 

sekamuose miestuose

Montello, Mass.
Kovo-March 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.

WORCESTER, MASS 
Baiandžio-April 2-L 3 P. M. 

Lietuvių salėje, 29 Endicott St.

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

“Prašvilptoje Laimėje” vaidina rinktiniai aktoriai: 
Elena Brazauskienė, Jonas Rušinskas, Adelė Rainienė, ♦

kuriems laikas leidžia, aplan
kyti sergantį drg. Kavalčiuką.

P. Kupris

Worcester, Mass. -
Sekmadienį, kovo-March 27, Lie

tuvių salėje, 29 Endicott St., jvyks 
Aido Choro pavasarinis koncertas. 
Aido Choro mokytojas Jonas Dirve- 
lis rūpestingai prirengia Aidą ir jo 
paskiras grupes šauniam pasirody
mui.

Šiame koncerte su naujom dai
nom turėsime ir svečių artistų: Al
doną Wallen, montellietę ir So. Bo
stono Broadway vyrų kvartetą.

Koncertas prasidės 2 vai. popiet.
Kviečiame visus Rengėjai

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?



NwYorko^M^zfoZlnlos Ragins atkontroliuoti 
“perdirbtus” butus

Iš Lietuvių Atletų 
Klubo vakarienės

NEW YORK
REAL ESTATE

Jelkės teisme tardo 
Pat apie jos ir 
ty vyry praeiti

na tebebuvo tardoma Pat 
Ward ir spiriama iššaukineti 
Vis daugiau ir daugiau vardų 
tų vyrų, su kuriais jinai turė
jusi bent kokių santykių.

Mažai ji turėjo progos iš
vengti minėjimo tų vardų, nes 
prokuratūra tini jos ir Jelkės

mė nuo jų arešto ir kratos mė

vardus ir griežtai tardo iki 
smulkmenų apie pažintis ii 
ryšius su jais.

Pirmieji įvardyti siunčia 
jos vardu perkūniškai griaus
mingą barnį, prisiogauja, kad 
jie nekalti, jos meiles nepirko.

šeimas.

Nužudė dar viena
C

gengsteriu tūzą
Brooklynietis Vito 

(kai kur žinomas kai

lington, N. J., atrastas nužu
dytas. Jo kūnas įgrūstas į jo 
paties auto dėžę kovo 17-tą.

Jo šeima, žmona ir du jau- 
namečiai sūneliai, gyvena 183

Deimantą pardavėją 
apiplėšė namie
Vienas newyorkietis deiman

tais prekiaujantis tikėjosi ap
saugoti dalį turto nuo plėšikų 
laikymu turto namie, 
lią parėjęs namo tų 
jų” neberado. Vagys 
nę duris ir išnešę
tūkstančių vertės turto, įskai
tant ir šeimos gražumynus.

Aną die- 
“ saugių-

apie 30

Motinai ieškant buto, 
vaikai policijoje

Keturiems vaikams rytmetj 
sukilus, motinai nesant namie, 
vieno kambariuko bute galė
jo būti nemažai triukšmelio. 
Nekantrūs ar perdaug apie 
kaimynus rūpestingi kaimynai 
pašaukė policiją.

Policija vaikus nugabeno j 
stotį ir pradėjo klausinėti. Per 
naktį miegoję, vaikai atsakė, 
kad jie motinos nematė nuo 
praėjusio vakaro. Nuspręsta, 
kad motina juos pametė. įsa
kė jos ieškoti areštavimui.

Tuo tarpu išsigandusi moti
na atbėgo į policiją pasiskųsti, 
kad jai išėjus iš buto valandą 
laiko kas nors vaikus pagro
bė. Ji sakė, kad 9 vai. ryto 
jos vaikai tebemiegojo. Tjio 
pasinaudodama, ji išėjo ieško
ti buto. Kai už valandos ji 
parėjo, vaikų neberado. Poli
cija įsitikino jos kalbos teisu
mu ir vaikus atidavė.

Motina su 4 vaikais gyvena 
1 kambario bute, kuriame tu
ri tik 1 lovą ir pečiuką.

SUSIRINKIMAI
LLD 1 kuopos susirinkimas 

Įvyks kovo 24, 7:30 vakaro, 
L.A.Pil. Klubo patalpose, 280 
Union Avė., Brooklyne. Visi 
nariai prašomi dalyvauti.

Valdyba '(55-57)

BROOKLYN, N. Y.
Kriaučių Unijos 54 skyriaus 

slrinkimas įvyks kovo-March 
Unijos svetainėje, 11-27 Arion 
Visi nariai ir nares malonėkite 
silankyti.

su- 
23, 
PI.
at-

Sekretorius
(55-56)

Su pradžia metų pranešame 
biznieriams, kad Laisvės 
spaustuvė gali padaryti biz
niams kalendorius 1956 me
tams.

Delegacija prašys atšaukti 
nedemokratinį įstatą

Konferencijos šaukėjai—vi- 
sašališkasis sveturgimiams ap
ginti ’komitetas— prašo dele
gatus ruoštis pasilikti Wa
shingtone kovo 28-tą. Visų 
valstijų delegacijos atlankys 
senatorius li
tai pg i aukštus 
prašymu, kad 
už atšaukimą 
ran akto. Sal

New Yorke įvykusi vietinio 
Įsveturgimiams apginti komite
to sušaukta masinė konferen
cija nutarė pasiųsti skaitlin
gą delegaciją į Washingtona 
šį sekmadienį. Ten įvyks visa- 
šališkoji konferencija veiks
mams už atšaukimą sveturgi- 
rriius persekiojančio Walter- 
McCarran įstato.

Delegacijoje į Washingtona 
dalyvaus ir Brooklyno lietuvių 
atstovai. Tikinjasi, kad lietu
vių delegatų taipgi atvyks iš 
eilės kitų valstijų ir stambiųjų 
miestų.

Iš New Yorko delegacija 
keliaus specialiais traukiniais.

27-tos rytą, 
konferenciją.

prasidės 1 
Yorko 

(round 
N uva-

imti speciali

Unijos renka parašus 
už pakėlimą minimum 
mokesties už darba

sinės.

kongresmanus,” 
valdininkus su 
jie darbuotųsi 
Walter-McCar- 
t), jog svarbu, j

'egacijos būtų ma- ,

l:ad suspėtų į 
kuri Washingtone 
vai. Kelionė iš New 
specialiu traukiniu 
trip) kainuos 
žino jaut reikia

Delegacijos atstovaus daug 
tūkstančių savo valstijos gy
ventojų nevien tiktai žodžiu. 
Visur renkami, parašai po pe
ticijomis tam tikslui. Nusives 
t ū k sta nč i u s p a r aš ų.

da begiu 8 dienu.

Newyorkiečių konferencijų- Į 
jo kalbėjo daug žymių visuo- I 
menininkų. Priimta svarbių re
zoliucijų. O užbaigoje įvyko 
masinis banketas, su įspūdi n- 1 
ga programa. Bankete daly va- | 
vo keli šimtai svečių.

Liberty Auditorijos koncertas 
jau šį 'sekmadienį, kovo 27 d.

Gražiu mono programų mė
gėjai ir visi Liberty Auditori
jos prietikiai turės tikrai gra
žų meninį popieti šį sekmadie
nį. Namo direktoriams pavy
ko gauti paskilbusį meno mo
kyklos vedėją Jack Darrell 
s u d ary t i p ro gram a,

Programoje dalyvaus dai
nos, šokių ir muzikos solistai 
ii grupės, tad kiekvienas ras

Vyskupas pakviestas 
liudyti teisme

Metodistų vyskupas G. 
Bromley Ox’nam tapo pakvies
tas į New Yorką pas federal) 
teisėją Edward J. Dimock. 
Advokatas Harry Sacher pa
geidavo, kad vyskupas paliu
dytų apie Matusowa. Vysku
pas Oxnam dar pernai buvo 
paskelbęs, kad Matusowas as
meniškame pasikalbėjime su 
vyskupu sakė, jog jis (Matu
ko was) liudyme prieš darbi
ninkų vadus komunistus me
lavo. Tą dabar patikrina ir 
pats Matusowas savo knygoje 
“False Witness.”

UžraAykit IaIhv© Savo Drangai.

i)’ 
n įt

rinkimą parašų 
kad J.V. Kongre- 
įsakyti visoje ša- 
pakelti minimum 
darbą.

New Yorko CIO unijų 
šapų atstovų susirinkimas 
tarė pradėti 
po prašymu, 
sas nutartų 
lyje, visiems 
mokestį už

Unijos reikalauja, kad ma-’ 
žiausia mokestis būtų $1.25 po 
visą šalį.

Susirinkime dalyvavo apie 
500 unijų vadų.

Unijistai taipgi planavo su
sitarti su AFL unijomis ir 

' bendrai surengti milžinišką 
i masinį mitingą paramai reika- 
| lavimo pakelti minimum mo- 
, kęsti. Vyriausiais tokio mitin- 
I go kalbėtojais kviestų visaša- 
liškuosius tų unijų centrų pre- 

j zidentus: George Meany ir 
Walter Reuther. AFL to dar 
nebuvo nutarusi, tačiau iš at
siųsto CIO konferencijai svei
kinimo suprasta, kad AFLko
operuos su CIO veiksmuose 
tam tikslui.

ką nors žavingo. Specialiai 
įrengs sceneriją, šviesas, kaip 
kad būtų brangiuose teatruo
se. Skirtumas čia bus tiktai 
toks, kad įžanga kainuos $1.15 
(įskaitant taksus), kuomet te
atruose už tokias programas 
mokama po kelis dolerius.>

Kviečiame visus ir prašome 
nesivėluoti. Prasidės 3 vai.

Rengėjai

Darbininkai lengvai 
galėtą sutaupyti $20

Taip pareiškė New Yorke 
iše i nan t is d arb i n i n k ų d i eraštis 
Daily Worker. Pakankamas 
darbininkų sąjūdis —rkongres- 
manams laiškai ir telegramos 
iš namų — dar galėtų gauti 
nukapojimą taksų po $20 me
tams kiekvienam asmeniui.

Kada tas klausimas buvo 
balsuojamas Senate, už numa
žinimą darbininkams taksų 
balsavo 44, prieš 50. Laikraš
tis parodo, kad susisiekimas 
su savo senatoriais1 ir kongres
ui anais pastiprintų sutikusius 
taksus numažinti ir paragintų 
pakeisti balsą tuos, kurie bal
savo prieš numažinimą. 1

Nušovė sunkvežimio
vairuotoją

New Yorko senmiestyje, 
užeigoje prie Bedford ir Le
roy Sts. naktį tapo mirtinai 
pašautas Thomas B'agarozzo, 
27 m., dirbęs sunkvežimio vai- 
luotoju. Jis mirė ant operaci
jos stalo.

Spėjama, kad šovėjas buvo 
jam žinomas, kas nors iš 
gengsterių pasaulio. Bagaroz- 
zo buvo įtartas turint su jais 
nesusipratimų. Sako, kad pa
prastas kerštinęius nebūtų iš
drįsęs pultį karčiamoje esant 
20 ar daugiau žmonių.

New Yorko ‘ rendauninkai 
delegacijomis, laiškais, tele
gramomis, telefonais ir asme
niškais vizitais pas Valstijos 
Seimelio narius darbuojasi už
tikrinti prailginimą rendų kon
trolės.

Tūlų miesto dalių atstovai 
Seimelyje esą sutikę sugrąžin
ti kontrolę rendų tuose na
muose, kurie buvo “perdirb
ti.” Kalba eina apie tuos na
mus, kur šeimas prašalino iš 
namų neva dėl reikalo ‘mo
dernizuoti” namą. Tada vie
nos šeimos butą perdirbo į 
ankštų keletą kamaraičių, pa
našių į vištoms gurbus. Tas 
kamaraites išrendavo kaip at
skirus butus ir už 
d a u g e r i o p as re n d as.

Praėjusio šeštadienio vakare 
Lietuvių Atletų Klubas turėjo 
šaunią vakarienę pagerbimui 
kliubo manadžerio Billy Wel
ton (Osipausko), proga 10 me
tų sukaktuvių, kaip Welton ve
da kliubo biznį. Publikos prisi
rinko gana daug, buvo prisipil
dę svečių visi klubo kamba- 

Matėsi įvairių pakrai- 
žmonių, kaip klubo na- 

Valgių 
Vai-*

PARDUODA SAVININKAS. — 
THROGGS NECK (Judge’s Beach)? 
5 rūmų namas, Bungalow styiiaus. 
Ištaisytas rūmas skiepe, maudymui
si ir žuvavimui patogumai. Naujas 
RCA Estate gas pečius, šaldytuvas 
ir 20 kubiškų pėdų upright freezer. 
$13,000. Tel. UN. 3-8479

(56-62)

ima

Medinis “revolveris”
jam atnešė mirtj

New Yorke tapo nušautas 
newyorkietis Eugene R. Har
ding, 23 m. Vyrukas atėjo ] 
gasolines stotį netoli Holland 
tunelio ir pareikalavo, kad 
įstaigos viduje esantieji asme
nys atiduotų pinigus. Tie as
menys pasitaikė tunelio poli- 
cistai. Vyrukui pagrąsinus šau
ti, policistas jį sušaudė.

Patikrinus n u ša u toj’o tą ki
šenėje laikytą “revolverį,” pa
sirodė, kad tiktai gabalas me
džio, 
visai

nudrožtas ir nudažytas 
taip, kaip tikrieji.

B o o k 1 y n o a partm e n t i n ių ose 
j namuose 2835-2865 
■ plote prižiūrovai
j streiką. Reikalauja modesties
I priedo, penkių dienų savaites, 
i šventadienių., atostogų, taipgi 
į samdyti daugiau darbininkų.

numerių 
paskelbė

Rockaway Beach gyventojų 
Hunter sūnelis, 15 mėnesių, iš
gėrė antiseptiko. Skubiai nu
gabenus į ligoninę, jo viduriu- 

I kus išvalė. Yra vilties pa- 
I sveikti.

ALFRED ABEI

riai.
PU 
rių, taip ir pašalinių, 
ir gėrimų užteko visiem,
giai buvo sutaisyti skaniai, už 
ką priklauso • gaspadinėm kre
ditas.

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

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

FURNITURE 
CO.

Dabar Randasi Mūsų Naujojo Patalpoje

, Aūkil„ FURNITURE
1627 2nd Avenue (84—85 St), N. Y. C. Tel. 4-6144

Pilnai namams rakandai, Įvairią lygiu kainomis

Gyvenamajam rūmui $109, Virtuvei $49.50 
Matrasai $19.95, Sofos $129.50, Stalai, Lempos Etc.

Pristatysime tuojaus.
VeLESNIEM ateiviam Kreditas paliuosuotas nuo Taksų

ir be nuošimčių ❖

KONCERTAS ir UŽKANDŽIAI BALANDŽIO 3-čia

Suzanna Kazokytč
Dramatiškas Sopranas

Augustinas Iešmantą
Baritonas

Nellie Ventienč
Sopranas

Frank
Koncerto

Balevičius
Akompanistas.

Aukščiau paduoti ir kiti talentai dalyvaus programoje. Visas Aido Choras, Aitlo Vyrų Choras 
ir Aido Moterą 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. . Pradžia lygiai 3-čią va
landą po pietų. Tuojau po programos bus duodami užkandžiai. Kviečiame ne tik brooklyniečius, 
liet ir iš tolimesnių kolonijų.

Dėl platesnių informacijų sekite koncerto' garsinimą dienriaštyje.

Susirinkusiem užvalgius ir 
įsigerus pradėta programa, 
kuri susidėjo tik iš prakalbų. 
Veik visi, kurie buvo perstaty
ti pakalbėt, kalbėjo ta pačia 
tema: sveikindami kliubo ma- 
nadžerį i]- linkėdami jam dar 
daug metų darbuotis klubo ge
rovei ir 1.1, 
toj as buvo 
“Vienybės” 
daugi kitiem
užsilaikė pusėtinai 
tai Tysliava pirmiausiai 
bilo: “Mes visi čia susirinko
me pagerbti klubo manadžerį 
Vincą Osipauską, 
lika neužsilaikys 
kalbant, tai .įžeis 
mūsų ' gerbiamą
Na, ir baliavotojai gražiai nu
siramino ir išklausė Tysliavoa 
kalbos iki galui. Tysliava kal
bėjo apie 15 miliutų apie kliu
bo reikšmę, apie seniau atvy
kusių lietuvių darbingumą i r 
pastangas įsteigime bei suor
ganizavime daug įvairių kliu- 
bei draugijų 
tinieji nauji
kalbėtojas, atvykę 
rūpinasi, kad greitai 
mosina...

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 tor.; 7 ]rge rms. 25 baths, 
oversized garage, beach rights. Ideal 
for family with children. Excellent 
schools. Cost $48,000. Inspection by 
appt. Serious buyers only. After
noons PO. 7-0886. Evenings EN. 9- 
2355.

(51-57)

Paskutinis kalbė- 
Juozas Tysliava, 

redaktorius. Ka- 
kalbant publika 

neramiai, 
pra-

ir jeigu pu fo
ram ia i man 
ne mane, bet

Osipauską”

Gi mūsų dabar- 
imigrantai, sako 

labiausiai 
įsigyt li-

Užsibaigus kalbom, 
buvo įteikta nuo klubo dovana 
— gražus laikrodėlis.

Nors programa užsibaigė, bet 
daugelis publikos pasiliko prie 
stalų linksmai pasišnekučiuoti.

Reiškia, Atletų Klubo ban- 
kietas buvo smagus; 'susirinku
sieji buvo pilnai patenkinti.

Rep.
New Yorko važiuotės Auto

ritetas reikalauja linijoms dar 
daugiau policijos. Pernai bu
vo 454, nori padauginti iki 
1,228.

GARBINGAS

Welton u i

ŠERMENŲ APTARNAVIMAS

JOSEPH V. McGRATH 
Laidotuvių Direktorius 

91-20 37th Avė., kamp. 92nd
Jackson Heights 

HAvemeyer 6-3700

St.

55 DODGES-PLYMOUTHS 
žaibuojantis Pirmyn Stilius 

Matykite

AR MA TZ
Downtown Brooklyn 

Dodge—Plymouth Dealer 
75 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Gerai Patyręs Barberis

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. 2-4854 po 5 P. M.
(52-58)

PARDUODA SAVININKAS—-HUN
TINGDON. Užėmimas gegužyje. R 
rūmų, 4 miegrūmių namas. 2 ištai
syti bathrūmiai. Dubiltas garadžius, 
screened patio, ugniavietė. 140x120 
plot. Storms & screens. Aliejus, kar
štas vanduo. Busas j mokyklą. Ide
ališkas didelei šeimai. Pilna kaina 
$20,990 ($14,000 mortgičius). Pa
matymas pagal sutartj.

HUNTINGDON 4-5679-R.
(52-58)

ROCKVILLE CENTRE
Kon t Faktoriaus Nuosavas Namas 

Riverside Drive, AA1 rezidencijine 
sekcija, Moderninis Colonial • lotas 
70x80 pėdų; didelis šviesus gyvena
masis rūmas, valgymui rūmas, du 
miegrūmiai, nauji divonai, spalvuota 
vonia, virtuvė su jbudavotu pusry
čiam nook; cementinė prieplauka su 
Davits ir vėliavai stulpas. Stiklu 
uždaras maudynių rūmas, 2 aukštų 
mūrinis garadžius 22x30 pėdų, šil
tas vanduo, aliejus. Gražus kiemas, 
modeliai ir sodas. Ištaisytas skie
pas su modernine skalbykla, šildy
tuvas. Erdvus-įeinamas drabužiam 
medeliai ir sodas. Ištaisytas . skle- 
veidrodžiai bar rūme. Raštinė su 
bookcases. Taipgi apartment as vir
šuj, 4 rūmai ir vonia. Ideališkas del 
daktaro. $25,000.

RO. 6-2827
(55-57)

BAY RIDGE (86th St.). 3 story 
brick. (2) 5 rm. apts. and a large 
(20x100) store. Ideal location, near 
3 schools and subway. Owner will 
give buyer $1000 to redecorate. Se
cond mortg. can be taken 
$22,000 (full price). Inspec. 
—serious buyers only.

Call TE. 9-1317.

out on 
invited

(57-63)

NEW ROCHELLE (Wykagy Park), 
ideališka profesionalų šeimai, maža 
nuosavybė., pilnai moderninė. Dide
lis panelled knygynas, 14 rūmų (4 
dideli miegrūmiai), Screened por- 
čiai. ;Vį akro žemės, gražus kiemas, 
$49,500. Pamatymas pagal sutartj. 
Tiktai rimti pirkėjai kreiptis.

Tol. NE. 2-7688

Artinasi sprendimas 
rendų Įstatymo

New Yorko Valstijos Seime- 
jlio komįsija susirinko paruoš^ 
galutiną rendų įstatui planą. 
Tikimasi, kad jis bus nedel
siant paduotas Seimeliui ir 
greit nutartas. Taigi, viskas 
priklausys nuo to, kiek Seime
lio nariai tuo klausimu* gauna 
laiškų, rezoliucijų; kiek vizi- 

’torių su prašymais.
Numatoma, kad tas ir visi 

kiti klausimai Seimelyje bus 
svarstomi trumpai ir balsuoja
mi paskubomis. Seimelio na
riai nori balandžio 2-rą išsi
skirstyti namo pavasarinėms 
šventėms.

Brooklynietis Cono Finamo- 
re nuteistas iki 5 metų kalėji
mai! už apiplėšimą banko Wil- 
Jiamsburge. Sakoma, kad jis 
buvo pasigrobęs $10,000. Už 
poros metų jis pasidavė poli
cijai jau būdamas be cento. 
Sakėsi, kad pinigus pralošė 
ieškodamas “laimės.” / k -

New Yorke anksti rytą ki
lus gaisrui bute policija atra
do 3 mažamečius vaikus vie

nus. Areštavo jų motiną.

4 pusi. Laisv$ (Liberty) Trečiad., kovo (March) 23, 1955




