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KRISLAI
“Supinsiu dainužę.” 
Šnipai iš prievartos.
Lietuviški filmai Kinijoje.
“Jie sukils prieš mus.”

Rašo A. Bimba

LIETUVOS DVASISKIJA SMERKIA ATOMINĮ KARĄ
□

Apie “Keturių Didžiųjų” pasitarimus

siuos krislus rašau pirma
dieni. Per telefoną gauta ži
nia, kad staiga, širdies smū
giu, mirė Rojus židžiūnas. Mi
rė teSViIaukęs 60 metų am
žiaus. Gaila žmogaus, Galėjo 
dar gyventi.

Kas nors, tikiu, geriau ir 
arčiau jį pažinęs, plačiau api
būdins velionio gyvenimą ir 
veikla.

Valdžia kalba ir 
vienaip ir kitaip

Vyskupas Paltarokas raginta Amerikos mokslininkai Įspėja:

tikinčiuosius veikti už taika Atominiai bandymai 
kenksmingi žmonėm

liu literatūrinių gabumų žmo
gus, pirmaeilis poetas, mažai 
lygiu sau tetų ris lyrikas. Ka
daise jis rašė gana daug. Gai
la, kad jis, laikui bėgant, lei
do tam talentui sudžiūti, su
vysti. Paskutiniais laikais be
veik nieko gražesnio, rimtes
nio nebesukūrė.

Taipgi, kaip žinia, jau per I 
tūlą laiką velionis nebedaly- I 
vavo pažangiosios visuomenės 
veikloje. Gal tik dalinai tega
lima tą pateisinti reakcijos 
baime.

Tačiau, tai, kas buvo ži- 
d4iūno gražesnio ir rimtesnio 
sukurta, buvo sukurta pažan
gioj vašioj ir už tą pažangioji 
visuomenė ji prisimins ir jį 
gerbs. Velionis kūrybiniai su- 
smailo ir sudžiūvo tiktai tada, 
kada pasitraukė iš veikliųjų 
pažangiosios lietuvių visuome
nės gretų.

Rojus židžiūnas yra auto
rius labai daugelio gražių ei
lėraščių. Jaunas būdamas ir 
energingai kurdamas, veikda
mas su pažangiečiais, jis buvo 
mylimas dainius. Dar ir šian
dien mūsų koncertuose ir po
būviuose girdime jo 
“Supinsiu 
jausmų.”

Supiltas 
Netekome
kaitos veterano

sukurtą
dainužę iš meilūs

dar vienas kapas, 
dar vieno senosios

New York o Miesto švietimo 
Taryba susideda, daugumoje, 
matyt, iš žmonių, kurie nebe
siskaito su jokiais, padorumo 
principais. Ji išleido Įsakymą 
VTSioms mokytojams išdavinė
ti savo bendradarbius ir drau
gu, kurie kaip nors savo idė
jomis ar poelgiu atrodytų “su
sitepę raudonai!”

Kurie tokiais šnipais ir iš
davikais nebūsią, tie neteksią 
darbo!

Šnipai ir informeriai bus ke
pami prievarta.

Baisus dvasinis ir moralinis 
supuvimas tų, kurie pastatyti 
rūpintis mūsų jaunimo apmo
kytom ir ateitimi.

Washingtonas. — Valsty- ■ 
bes departmentas, atsiradęs Į 
nepatogioje padėtyje dėl pa-1 
siūlymų laikyti Keturių Di- I 
džiųjų jėgų konferenciją.i 
darė pareiškimą po pareis-' 
kimo, kuris viens kitam ne-! 
mažai prieštaravo.

Pasiūlymą laikyti tokią1 
konferenciją padarė sena
torius George, demokratas. 
Valstybės department© at
stovas Henry Suydam po i 
nekurio laiko pareiškė, kad 
tokia konferencija būtų ne 

| toks jau blogas dalykas, tik 
1 reikia gauti iš anksto ga- 
! rantijas iš Sovietų Sąjun
gos, kad ji irgi tokios kon- 
ferencijos nori “nuošir
džiai,” o ne kitokiais su
metimais.

Dieną vėliau tas pats 
valstybės departmento par
eigūnas padarė pareiškimą, 
kuriame jau nebuvo kalbos 
apie garantijas. Jis tik sa
kė, kad reikia laukti, iki 
visi patvirtins Paryžiaus 
sutartį apie Vakarų Vokie
tijos ginklavimą, ir tada 
galima bus eiti prie pasita
rimu.

Tuo tarpu kitas adminis
tracijos atstovas, senato
rius Knowlandas, kuris va
dovauja republikonų frak
cijai senate, pareiškė, kad 
jis priešingas pasitarimams 
su Tarybų Sąjunga.

Knowlandas sakė, kad to
kio nusistatymo laikosi ir 
valdžia, kas reiškia, — pre
zidentas Eisenhoweris. Ta 
išgirdęs, valstybės depart
mento Suydamas nusiskubi
no į Baltąjį Namą, kad pa
tikrinti, ar iš tikrųjų vai- ’

džia, tai yra, prezidentas, 
sutinka su Knowlandu arba 
su o juo, valstybės depar tme 
men to atstovu. Sek r. Dul
les, kuris randasi Kanadoje, 
irgi pasakė ką tai, kad kon
ferencija neblogas dalykas.

Šiandien, trečiadienio po
pietį, Eisenhoweris savo 
spaudos konferencijoje tu
rėjo pasakyti, kokia jo pa
ties nuomonė.

Svarbios unijos 
remia A. Bevan

Londonas. — Dvi svarbios 
britų unijos paskelbė, kad 
jos stoja prieš Bevano iš
metimą iš Darbo Partijos. 
Tos dvi galingos unijos yra 
metalistų ir geležinkeliečių.

Metalistų unija (Amalga
mated Engineering Union) 
turi apie 620,000 narių, ge
ležinkeliečių unija arti 400,- 
000. Taigi, šios dvi unijos 
kartu turi apie milijoną na
rių ir jos apima pagrindi
nių sunkiųjų industrijų dar
bininkus. Bevaną taipgi re
mia angliakasiai.

Prieš Bevaną stovi deši
niųjų vadovaujamos unijos, 
kaip tai transporto darbi
ninku ir valdžios bei miestu 
tarnautojų. Tos dvi unijoš 
kartu apima apie 1,650,000 
darbininku.

Geležinkeliečių, angliaka
sių ir metalistų unijoms 
taipgi vadovauja darbie-l 
čiai, ne komunistai, bet j 
darbiečiai, kurie palankiau 
nusiteikę link Bevano.

pirmi prieš atominio 
atsikreipimą. kuris s

ruošimą, čia paduodamo 
sekamai:

Belgradas.— Jugoslavijos 
valdžia įsteigė atominės 
energijos komisiją.

Tik pamatiniai pasikeiti
mai Lietuvoj^ ir Kinijoje pa
darė tai galimu daiktu.

Koks šaunus žmoniškumo ir 
pažangos laimėjimas tuose 
kraštuose, kur liaudis pasiė
mė vairą j savo rankas, 
žmogaus išnaudojimas 
gumi šluojamas laukan!

kur 
žmO'

yra
Išgirdau tai, ką nesitikėjau 

išgirsti. Antanas Venclova sa
vo ’ įspūdžiuose iš didžiosios 
Kinijos pasakoja, sir kokiu en
tuziazmu ir pasisekimu Kini
joje buvo parodyti net du lie
tuviški filmai: “Marytė Melni- 
kaitė” ir “Tarybų Lietuva.” 
Jau ruošiamos ir tuojaus bus 
visur rodomas ir trečias fil- 
m Aušra prie Nemuno!” 

galėjo prieš keliolika 
metų svajoti, kad lietuviškas 
menas — lietuviška poezija, 
lietuviška novelė, lietuviškas 
filmas — pasieks ir bus karš
tai, broliškai sveikinamas ta
me tolimame krašte!

Nors John C. Bennett 
vedėju Union Theological 
minarijos, bet tas netrukdo 
jam rimtai ir pasaulietiškai 
protauti.

Jisi rašo laišką N. Y. Time- 
sui (kovo 21 d.). Jis smerkia 
sekretoriuj Dulles. Jis sako, 
kad jo, Dulleso, politika Azi
joje yra pragaištinga. Ta po
litika jau padarė be galo daug 
žalos Amerikos geram vardui. 
Prieš ją anksčiau ar vėliau su
kils visa Azija.

Gerai, kad ir tokie vyrai,t 
kaip Mr. Bennett, nepasiduo
da isterijai ir suranda pakan
kamai drąsos pažiūrėti tiesiai 
tiesai į akis.

Vokietijos reakcininkai vėl 
“teisia” Marksą ir Engelsą

Karlsruhe. — Vakaru Vo
kietijos aukščiausias teis
mas sprendžia bylą, ar už
drausti ar ne komunistu 
partiją. Panašiai, kaip apie 
šimtmetis atgal Kelne, ir 
panašiai, kaip dabar Ame
rikoje, prokuroras skaitė i 
ištraukas iš marksistiniu 

į raštų, stengdamasis įrody
ti, kad komunistai yra są
mokslininkai, sukilimo ruo
šėjai ir taip toliau.

Advokatai - gynėjai atsa
kė, kad reakcijai nepasise
kė užgniaužti Markso ir 
Engelso idėjas Vokietijoje 
šimtmetis atgal, jai tas ne
pasiseks dabar. Jie sakė, 
kad Vokietijos komunistai 
dabar turi vieną siekį, ku
ris nustelbia visus kitus: 
suvienyti šalį ir neprileisti 
militarizmo atgaivinimo.

Lietuvos TSR. Katalikų Bažnyčios atstovai Lie- ' 
tuvos tikinčiųjų vardu karštai pritaria Pasaulinės 
Taikos Tarybos Biuro Kreipimuisi prieš atominio 
karo rengimą1 ir visiškai remia šį Kreipimąsi.

Visi žmonės yra broliai ir seserys; visi yra vie
no Dangaus Tėvo vaikai; visi turi gyventi draugys
tėje, meilėje, taikoje. Visi turi kūrybiškai dirbti~ge- 
resnės ateities vardan.

Dievas dovanojo žmogui protą, sugebėjimus iš
radinėti ir kurti. Kodėl gi šioji vertingiausioj! Die
vo dovana turi būti panaudota pražūčiai, o ne gyve
nimui, geresniam, šviesesniam, kultūringesniam gy
venimui? Argi negali kitų šalių tautos, taip pat, 
kaip ir Tarybų Sąjungos tautos, atominę energiją 
panaudoti technikoje/ ūkyje, kasdieniniame gyve
nime? Argi kitų šalių vyriausybės negali perteikti 
savo atominės energijos žinias taip, kaip tai pa
sirengusi padaryti Tarybinė vyriausybė? Aišku, 
kad gali. Reikia tik prisiklausyti plačiųjų masių 
balso, reikia tik klausytis Dievo Mokytojo, kuris 
nurodė: “Priesaką naują jums duodu, ir mylėkite 
vienas kitą” (Jonas, 13,34). Reikia stoti į draugys
tės kelią, pasitikėjimo kelią, į derybų kelią.

Mes esame įsitikinę, kad visi ginčytini klausi
amai, tarptautiniai nesusipratimai gali būti išspręsti • 
taikingu būdu.

Įvykiai, rodą, kad sustiprėjo atominio karo pro
paganda, kad paaštrėjo tarptautinis įtempimas, įpar
eigoja mus, dvasinius Ganytojus, pasisakyti prieš 
nusikalstamus kėslus surengti atominį karą.

TSRS Aukščiausiosios Tarybos 1955 metų va
sario 9 d. Deklaracijoje pasakyta: “Tautos yra gy
vybiškai suinteresuotos visuotinės taikos sustiprini
mu.” Šiuose Deklaracijos žodžiuose išreikšti pla- 
čiausiųjų masių siekimai. Mes sveikiname šią De
klaraciją.

Mes ne tik pritariam Pasaulinės Taikos Tary
bos Biuro Kreipimuisi ir remiame jį, bet ir ragina
me visus Lietuvos tikinčiuosius, visus geros valios 
žmones vieningai pritarti šiam, Kreipimuisi ir pa- 
remti. Paremti reikia ne vien maldomis, bet ir 
sąžiningu kūrybiniu darbu. Mūsų ekonominė ga
lia—ne tik mūsų geroves, bet ir taikos laidas.

Tepalaimina Visagalis mūsų taikos siekimą.
K. Paltarokas,
Panevėžio Vyskupas, 

Vilniaus Arkivyskupijos Kapitulo Vikaras.
D r.’ J. Stankevičius,

Kauno Arkivyskupas, Kaišiadorių ir 
Vilkaviškio Vyskupijų Kapitulo Vikaras.

P. Maželis,
Telšių Vyskupijos valdytojas.

Pasadena.—Žymus Ame-,mo klausimu ir kad taipgi 
rikos atominis moksliniu-' butų tartasi su Liaudies Ki- 
kas profesorius Paulingas,! nija.
kuris yra Nobelio pryzo lai- Profesorius Pauling nu
metėjus, įspėjo sulaikyti rodė, kad atominiai užtęrs- 
atominius sprogd i n i m u s.' tas lietus neseniai krito Ja- 
Dr. Linus. Pauling atsišau-' ponijoje ir Vokieti joje,kad 
kė, kad Amerika ir Tarybų oras atominiai užterštas 
Sąjunga sulaikytų bando-l dideliuose Amerikos plo- 
muosius atominius sprogdi- tuose. Jis sakė, kad tas ra
dimus, ‘kad būtų tartasi dioaktyvumas gali pradėti 
atominių ginklų sunaikini-i leukemijos (kraujo vėžio) 

ligas žmonėse.
Du Colorado universiteto 

medicinos fakulteto profe
soriai kelios dienos atgal 
pareiškė, kad atominiai kri
tuliai Los Vegase gali tu

66 žmones žuvo
Hawaii lėktuvo

Honolulu. — Karinis lai
vyno lėktuvas, kuris arti
nosi prie Hickam aerodro-' žmonių sveikatai. Atomi
nio, atsimušė j gretimą kai- nės dulkės Denveryj irgi ta
no viršūne. Lėktuvės su-* bai žymios. «• 
dužo ir visi 66 keleiviai zu-;
vo.
moteris

šie du mokslininkai, dr.
Jų tarpe radosi viena j Rav R Lanier ir df." Thetp- 

su 5 metų vaiku-1 do). puck, sakg, kad atomi- 
aviacijos karių, 121 

22 kareiviai ir 9 imarinų 
Įgulos nariai. ;

Tai buvo didžiausia or- i 
laivinė nelaimė Hawaii is-Į 
torijoje. Orlaivis buvo apie 
7 mylios nuo savo kurso, ir 
manoma, v kad lakūnas pa
klydo migloje. Aerodrome 
esantieji žmonės galėjo iš i 
tolo matyti sprogimą, kuris! 
lyg dienos šviesa nušvietė. 
visą apylinkę . Sprogimas 
ivvko nakties metu.

nių dulkiu pasekmės gali 
pasirodyti net penktoje kar-

racijos vėliau.

Paskutiniai

\

Ottawa. — Kanada dabar 
turi 379,000 bedarbių, dau
giau, negu bile kuomet po 
paskutinio pasaulinio karo.

Vatikano protestas Peronui 
dėl katalikų “persekiojimo”

Vatikanas.—Vatikano or
ganas “Osservatore Roma
no” reiškia griežtą protes
tą prieš Perono valdžią Ar
gentinoje, kuri, anot to laik
raščio, persekioja katali
kus. Vatikano organas sa
ko, kad viso pasaulio tikin
tieji katalikai yra sukrėsti, 
stebėdami Argentinos įvy
kius. “Osservatore Roma
no” ragina Peroną “tuojau 
baigti persekiojimą.”

ORAS NEW YORKE 
Apsiniaukę, kiek šilčiau.

Gallup institutas neskelbė 
Vokietijoje rastu davinių

Bonna. — Amerikos Gal
lup institutas, kuris užsiima 
visokiais statistiniais tyri
nėjimais, pravedė tyrinėji-' 
mą Vakarų Vokietijoje. Vo
kiečiai buvo klausti, ar jie 
remia ar neremia ginklavi
mosi.

Kuomet rezultatai buvo 
sužinoti, jie nebuvo skelbti, 
sako Vakarų Vokietijos so
cialdemokratų spauda. Mat, 
pasirodė, kad bent 60% ne
turi jokios nuomonės ir tik 
15% norėtų matyti naują 
Wehrmachtą. Tie daviniai I

pranešimai
Washingtonas. — Nežiū

rint moksliniknų įspėjimų, 
kad tolimesni atominiai

j sprogd i n ima i gali būti 
Tai buvo viena didžiausių i kenksmingi žmonėms, nau- 

' orinio susisiekimo nelaimių! ja atominė bomba buvo iš- 
i istorijoje bendrai. ; sprogdinta Nevados dyku-

2___________  ! moję. Las Vegas sprogi-
. . . . v ; mas buvo girdėtas ir jaus-

Zymūs brazilieciai pasiraso , t<-is kaip žemės drebėjimas.
' po manifestu prieš atomkarą 
i Rio de Janeiro. — Visa; 
eilė žymių Brazilijos žmo
nių pasirašė po manifestu,. 
kuri išleido Pasaulinė Tai-' 
kos Taryba. Tai manifes- i 

i tas, kuris smerkia atomi-1 
nius ginklus ir reikalauja 
jų uždraudimo.

žymiausias pasirašiusių
jų yra profesorius J. de 
Castro, Brazilijos universi
teto fakulteto narvs ir Bra
zilijos atstovas Jungtinių 
Tautų maisto ir žemės ūkio 
komisijoje.

Taipgi pasirašė du parla
mento nariai, Frota Morei
ra ir Abguar Bastos, mon
sinjoras kunigas Hi polite 
Costabile, vyskupas Cesar 
Dacorso (metodistas), ra
šytojas Jorge Amado, fil
mų aktorė Vanja Orico ir

Morgnano, Italija.—Spro
gimas Įvyko anglies kasy
kloje ir užmušė 22 darbi
ninku. Sprogimo priežasti
mi buvo susikaupusios du
jos.

uojautos telegramų ateina 
Walter White Šeimai. Wal
ter White, NA AC P sekre
torius, mirė turėdamas 61 
metus amžiaus. ...:

Atlanta. Ga.—50,000 Pie
tų telefonistų tebestreikuo-

EI Paso. — Unijos vadas 
Clinton Jencks paduos ape
liaciją, kad jo byla būtų 
persvarstyta. Prieš jį liu
dijęs Matusowas paskui pri
pažino, kad liudijo melagin
gai.

Helsinkis. — Suomijoje 
streikuoja 25,000 valdžios 
tarnautojų, tarp jų ir ge
ležinkeliečiai.

Washingtonas. — Ameri
kos armija Vokietijoje pa
leis iš tarnybos 5,367 karei- 

iš Washington© taško, kad vius, kurie, kaip tai buvo 
amerikiečių statistinis biu- surasta, 
ras jų visai neskelbė. . protą.

New Delhi. — Nehru ap
lankys Tarybų Sąjungą bir
želio mėnesį.

buvo taip nepageidaujami ■ vzwv « a W 1 .V 1
turi “permenką
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SENATORIUS GEORGE REIKALAUJA
ĮDOMŪS DALYKAI Šiandien vyksta ne tik musų 

salyje, o ir visame pasaulyje.
Jie pasireiškia visokiomis formomis ir visokiais 

būdais.
Klausimas yra toks: Ar mes norime karo ar taikos? 

Ar mes stojame už taikų sugyvenimą ar už karinį su
gyvenimą, kitais žodžiais, ar mes norime gyventi ar 
mirti?

Ryškiausias ir, mes manome, rimčiausias dalykas 
yra toks: jei norime karo—pražilkime, jai norime tai
kąs—gy venki me.

Prezidentas Eisenhoweris andai, kalbėdamas su 
spaudos korespondentais, pareiškė, kad Amerika, jei ka
ras prasidės, naudos “taktines” atomines priemones.

Mes nežinome, kas tos do “priemonės.” Nežinome, 
nes niekas iš civilinių gyventojų, apart tų, kurie labai 
slaptas turi žinias, niekad nesužinojo, kas tos do prie
monės.

Užtenka priminti tai, jog prezidentas Eisenhoweris 
turi galvoje, kad Amerika, jei karas prasidės, naudos 
“atomines priemones.” O tai reikštų baisų dalyką. Ato
minė jėga—didelė jėga. Atominė jėga gali sunaikinti 
daugiau negu ligi šiol priimtoji “karinė jėga” galėjo 
sunaikinti.

Jeigu Amerika naudos, kaip sako prezidentas Ei
senhoweris, atominę jėgą, atominius ginklus, tai tą patį 
padarys ir priešingoji pusė, su kuria Amerika kariaus.

Nieks ligi šiol nenustatė, kokius ginklus, kokias 
priemones kare gali naudoti ta ar kita šalis bei valstybė. 
Dėl to nieks šiandien nežino, ką “anoji puse” naudos 
prieš Ameriką, jei karas iškils.

Kalbėti labai lengva, bet kai reikia pravesti gyve- 
niman tai, ką mūsų valdantieji sluogsniai kalba, tai jau j 
kitas .dalykas.

MUMS PATINKA senatoriaus George iš Georgia 
valstijos kalba, sakyta praėjusį sekmadienį.

Kalbėdamas su spaudos korespondentais, senatorius 
George reikalavo, kad būtų sušaukta keturių didžiųjų 
valstybių — Amerikos, Anglijos, Francūzijos ir Sovietų 
Sąjungos — galvų konferencija.

Jis mano, kad šiandien, lenktyniaujant dėl to, kas 
kokį turi ginklą, karas gali prasidėti bet kada ir jis, 
karas, gali sunaikinti pasaulį, gali sunaikinti visa, ką 
mes turime pasiekę. x

Tiesa, senatorius George reikalauja, kad būtų su
šaukta keturių didžiųjų konferencija po to, kai Vokie
tijos (Vakarų) ginklavimas bus užgintas visų valstybių, 
susijusių su tuo reikalu.

Mes manome, kad tokia sąlyga nėra priimtina. Ne
žiūrint, ar bus užgirtas Vakarų Vokietijos ginklavimas 
ar nebus, svarbu, kad tokia konferencija būtų sušaukta 
ir kad ji įvyktų tuojau.

To reikalauja ne tik Amerikos žmonės — ne tik de
mokratų partijos vadovo lūpomis,—to reikalauja viso pa
saulio tautos, viso pasaulio žmonės.

Mes su senatorium George tuo klausimu pilnai 
sutinkame.

Nuo kalbų reikia eiti prie darbų.
Geriau tartis žodžiu, negu “tartis” ginklu.

Klausimai ir atsakymai
•/

Klausimas: Aš planuoju 
parsitraukti iš užsienio 
mergaitę, pasiremiant Re
fugee Relief Act’u. Man 
sako, kad kiekvienas toks 
kvietėjas turi u ž t i k r i n ti 
darbą pribusiančiam asme
niui. Ar tas būtinai rei
kalinga ir tada, kada reika
las liečia dar nepilnametį 
asmenį?

Atsakymas: Ne, nerei
kalinga. Nors normališkai 
kvietėjas turi tokiam as
meniui užtikrinti darbą, 
bet minėtas įstatymas lei
džia darbą pavaduoti mo
kykla, kuomet eina klausi
mas apie žmogų žemiau 21 
metų amžiaus. Daugumoje
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Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

valstijų įstatymai .reikalau
ja vaikui, žemiau 16 metų, 
lankyti mokyklą. Jeigu jū
sų kviečiama mergaitė dar 
neturi 16 metų amžiaus, 
jums užtenka pažymėti tik
tai tą mokyklą, kurią ii čio
nai pribuvus lankys.

Arba, daleiskime, kad at 
kviesta jaunuolė jau yra 
virš1 16 metų, bet dar nėra 
sulaukusi 21 metų. Tokia
me atsitikime kvietėjas tu
ri užtikrinti, kad jinai, čio
nai pribuvus, lankys kokią 
nors pripažintą aukštesnę 
mokyklą ir kad jinai neuž
ims vietos kito toje moky
kloje studento.

Common Council

Kad parašyti feljetoną, 
reikia tam tikro talento— 
autoriaus, kuris permato 
įvykius ir gali aprašyti su 
jumoru ir satyra. Bet kar
tais reikia tik paimti tai, 
ką žmogus sako, ir savaimi 
susidaro satyra.

Kovo 4 dieną teisėjas Ha
rold Medina kalbėjo Taft 
School patalpose apie 300 
žmonių, susidedančių iš apie 
150 studentų ir jų giminai
čių ir draugų. Studentai 
verstinai turėjo išklausyti.

Teisėjas Medina kalbėjo 
apmokamas fondo memori
alui Senatoriui Robert A. 
Taft. Jo dėdė, Horace Taft, 
įkūrė privatinę mokyklą, 
Taft School, Watertown, 
Conn. Horace Taft buvo 
kvėkeris ir net neleisdavo 
pastatyti kalėdinių eglaičių, 
nes esą pagonims prašma- 
tas. Kol jis gyveno, moky
kla buvo liberalė kn slink 
religinių ir politinių pažiū
ru. Jau keletas metu, kai L * V 7
jis mirė.

Teisėjas Medina atidarė 
savo širdį studentams apie 
tą komunistų teismą tų pir
mųjų vienuolikos ir pasakė 
viską. Jo kalba buvo gir
dima ta vakara ir vėliau, 
buvo transliuojama perWa- 
terburio radiją, rekorduo- 
ta.

Medina sakė, kad kuomet 
jį paskyrė kaipo teisėją 
šiame tardyme, jis nieko, o 
nieko nežinojo nei apię ko
munistus, nei apie jų orga
nizaciją. Bet kai tik jį pa
skyrė, tuoj valdžia davė 
jam “body-guard” ir kitas 
apsaugas. Kai jis važiuo
davo namo, motorcikliais 
policistai važiuodavo pirm 
jo karo ir1 užpakalyje su 
juo sėdėjo jo apgynėjai 
(body-guards). Tie apgynė
jai neišleido iš akių nė vie
nai minutei — net į praus
tuvę su juo ėjo. Taipgi tie 
agentai kiekvieną vakarą 
apeidavo jo namą ir tyri
nėdavo visus krūmus, kad 
nebūtų ten pas išlepusi o 
žmogaus.

Tuoj po prasidėjimo tar
dymo, Medina pradėjo gau
ti tūkstančius protesto laiš
kų. Prisiėjo samdyti sekre
tores, kurios juos skaitė. I 
tuos, kurie prielankūs, buvo 
atsakyta; kurie nepalan
kūs, buvo perduoti į FBI su 
konvertais, kad “postmar- 
kę” būtų galima matyti. 
Medina džiaugėsi, kad da
vęs FBI tikrą lobį.

Po savaitės prasidėjo de
legacijos ir pikietavimas. 
Pikietai vaikščiojo po Foley 
Sq. su plakatais “M-E-D-Į- 
NA spells RAT.”

Ne sykį Medinos namuose 
apsilankė reporteriai ir fo- 
tografistai. Jis greit išsiųs
davo anukus ir vaikus iš. 
kambario, kad jų fotogra
fijos nebūtų nuimtos, nes 
bijojo, kad anūkus gali kas 
nors “nukidnapint.” itaip 
kvailai jis matė; labai aiš
ku, kad jis iš tikro nieko 
nežinojo apie komunistus, 
kurie niekuomet neužsiima 
kriminalistiniais d a r b a i s. 
Bet galėjo būti esmėje kri
minalistai, kurie būtų tokį 
darbą atlikę .po priedanga 
politinės nesąmonės, bet tai 
nebūtų buvęs darbas komu
nistų. Medina vaikams 10 
ir 12 metų amžiaus aiškino, 
kodėl jis juos išsiunčia iš 
kambario, sakydamas: “ši 
šalis yra demokratija ir nie
kas neturi bijotis.” Kokia 
satyra!

Apie savaitę po prasidė
jimo tardymo prasidėjo de
legacijos. .Delegacijos nuo 
šeimininkių, nuo įvairių 
unijų, nuo darbininkų orga
nizacijų, nuo įvairių piliečių 
organizacijų. Jos prasidėjo.

kad tai yra mano silpnybė. 
Net mažu vaiku būdamas, 
keliavau su tėvu į Nia
gara Falls, bet niekaip ma
no tėvas negalėjo mane pri
prašyti prie upės krašto — 
aš perdaug bijojau, kad ne- 
įpulčiau į ją.” Visuomet 
vengdavo ir atviro . lango 
per visą savo gyvenimą.

Medina pareidavo namo, 
— rugpiūčio mėnesį laike 
tardymo, — ir rasdavo lan
gus atvirus. Jam susidary
davo baimė ir jis prašyda
vo, kad langus uždarytų, 
negalėjo pakęsti atvirų lan
gų, nes bijojo; kad jis iš
šoks pro atvirą langą. Bet, 
ačiū nuolatinei sargybai, 
niekas panašaus rj^įvyko.

Toliau protingiau kalbėjo. 
Sakė, kad Amerikos taip 
vadinamos patriotinės or- 
nizacijos dažnai žalingai 
atsiliepia dėl Amerikos la
bo. Jis sakė, kad Ameri
kos Legionas beveik suga
dino visas linijas prieš ko
munistus, surengdamas še- 
rengą Peekskill’e. Tuomi 
jis davė komunistams dide
lį argumentą. Jis sakė: 
“Aš žinojau, kad tai įvyks, 
bet negalėjau sustabdyti.”

Po Peekskillo sakosi ga
vęs laiškų maišais ... tūks
tančius, tūkstančius. Tarp 
jų buvo daugelis nuo Pub-. 
lie School 44, kur jis pats 
mokėsi. Pasamdė dar dau
giau sekretorių tuos laiškus 
perskaityti ir keletą atsa
kyti. Kai kurie laiškai bu
vo nuo mokytojų, kai kurie 
buvo nuo neregių žmonių. 
Tuomet jis suprato, kad jis 
turįs “something big,” pa
gal jo žodžiais. Jis supra
to, kad čia visa Amerika 
jam raš4o laiškūs, kad Ame
rika nori teisėtumo. Dau
gelis jį užtarė (taip jis sa
ko). Tūkstančiai tų laiškų 
buvo pasirašyti ir vyro ir 
moters. Tai precedents.

Rugpiūčio mėnesį, kuo
met jam prisiėjo nuteisti 
įkaitintuosius, jis gavo 
“dizzy spell” (jo žodžiai) 
ir, bijodamas, kad nenualp- 
tų arba nepasakytų, ko ne
nori, jis padarė pertrauką 
teisme ir nuėjo atsigulti sa
vo kanceliarijoj ir, kaip jis 
sako, “meldėsi ir meldėsi 
Dievo pagalbos.” Po 15 mi- 
nutų sugrįžo ir nuteisė tuos 
vienuoliką kalėti.

Po to davė pamokslą stu
dentams, ragindamas mels
tis ir pasiduoti Dievo valiai, 
kaip jis pasidavė. Sako,, 
dvasiniai mes išgelbėsime 
Ameriką. Apuokas

nuo 8 ryto ii’ išlaukė ir tęs- 
sėsi lig 9 vakaro. O ryte 
rado jas laukiančias jį pa
matyti. Daug sykių negau
davo nė pietų pavalgyti dėl 
delegacijų. Vargšas!

Medinai pradėjo pasiro
dyti kad tie žmonės negali 
būti visi komunistai. Jie 
neatrodė komunistais. To
dėl jis nusprendė, kad per
daug, pavargęs ir nebegalįs 
atskirti, kokie tai žmonės, 
ir išdavė “ukazą” — “Ne
bepriimsiu daugiau delega
cijų.” Sako, “Kaip užsuk
tas kranas, delegacijos nu
stojo ateiti.” Brangi de
mokratija !

Teisėjas toliau sako: “Įsi
vaizduokite, kokia galinga 
šita organizacija, kad ga
lėjo siųsti delegacijas sker
sai visą Ameriką, nuo Se
attle, Wash., ligi pakraš
tinės Naujosios Anglijos 
valstijų.” Bet neminėjo to 
svarbaus dalyko, kad dau
gelis tų delegacijų nebuvo 
komunistai, bet tik eiliniai 
piliečiai, kurie protestavo 
prieš laužymą Amerikos 
konstitucijos.

Teisme Medina gaudavo 
tik netvarką — advokatai, 
gynę komunistus, keldavo 
daug triukšmo, o publika, 
kuri klausėsi, susidėjo iš 
95% komunistų užtarėjų, 
tie užtarėjai plaukdavo il
gomis eilėmis prieš prasidė
jimą tardymo, ir kai tik at
sidarydavo durys, jie užpil
dydavo žiūrėto j ų vietas. 
Tiek daug opozicijos būda
vo teismo kambariuose, kad 
Medina jausdavosi, kad jo 
galva pliš. Taip jis sakė. 
Opozicija pradėjo vadinti jį 
“discriminator” ir sudarė 
plakatus, kuriuose jis at
vaizduotas kaip išgama, | 
kuris nekenčiąpei žydų nei j 
negrų (keletas tų įvardin
tų tame teisme buvo ne
grai ir žydai). Tie plakatai 
buvo plačiai išdalinti. Kai 
kurie, katrie gavo tuos pla-1 
katus, juos atsiuntė Medi
nai su priedeliais, klausda
mi, kodėl jis nekenčia ne
grų ir žydų.

Jis apsakė visus “var
gus,” kuriuos nukentėjo 
nuo advokatų, kurie gynė 
tuos vienuoliką.

Bet Medina giriasi: “Jei
gu esi teisingas, tai perga
lėsi. Aš buvau teisingas.” 
Ar reikia geresnio feljeto
no?

Jis prisipažino, kad kar
tais jis pats buvo “excited” 
ir pasakė, ko neturėjo pa
sakyti. Taipgi gailisi, kad 
jis buvo tokioj izoliuotoj 
pozicijoj, kad negalėjo gau
ti patarimo nuo kokių 15 
advokatų ir draugų teismo 
rūmuose, kurie būtų jam 
pagelbėję. Jis jautėsi lyg 
koks “flag-pole sitter” — 
—jo žodžiai.

.Bet pikietai nuolat mar
gavo per Foley Square, neš
dami kortas, “Medina Is a; 
Rat,” ir dainuodami tuos j 
žodžius; galima buvo gir
dėti teismo rūmuose. Po 
to net aštriau pradėjo dai
nuoti, vadindami Mediną 
blogiausiais žodžiais. Taip
gi vadino jį ir siaurapročiu 
ir bailiu, kuris nenori už 
Amerikos teises stovėti.

Jis sakė, kad tas jam ne
malonu buvo.

Apie mėnesį po pradėji
mo teismo, Forrestal iššoko 
pro ligonbučio langą ir už
simušė. Tuoj pasipylė Me
dinai laiškai ir plakatai, 
raginant, kad ir jis šoktų 
pro langą. Laiškuose rašė: 
“Medina will fall like For
restal.” Kai kurie rašė tik 
taip: “Jump, jump, like 
Forrestal.” -

Kas link to, Medina sake: 
“Nežinau, kaip jie sužinojo,

Minersville, Pa. 
f *

Labai smarkiai mažėja mū
sų senieji ateiviai, kurie atva
žiavome pabaigoje 19-jo šimt
mečio ir pradžioje 20-jo. Kai 
tik paimi Laisvę j rankas, tai, 
žiūrėk, vienur, kitur, tai mi
rė, tai serga: vieni ligonbuty- 
jc, kiti namie po daktaro prie
žiūra.

Negeriau nė mūsų apylin
kėj. Jau mažai likę mūsų se
nųjų draugų. O kurie dar už
silikę, tai jau su lazdukėmis 
vaikščioja.

Buvo susirgęs Kazimieras 
šilkaitis: du kartu buvo ligo
ninėje, bet dabar jau namie.

Šio mėnesio J 4-tą susirgo 
Marijona Deltuvienė, išvažia
vo į ligonbutį ištirti, kokia jos 
liga, nes jinai jau ir namie 
vis nesijautė gerai. Jai skau
da tai kojos, tai galva, tai šo
nas.

Linkiu M. Deltuvienei gerai 
ir greitai sus veikti. Tai gera 
mūsų piknikų gaspadinė. Ji 
labai gardžias lietuviškas deš
ras) padarydavo.

Taisykis, drauge, nes jau 
vasara, tai ir vėl turėsim Lie
tuvių Klubo mažiuką pikniką, 
kad galėtum vėl būti £aspa- 
dine piknike. •

V. Rąmanap$kas 1

Vandens jėga liaudies 
gerovei kelti

Bendras Tarybų Sąjungos 
upių ilgis viršija 2.5 milijono 
kilometrų. Ežerų priskaitoma 
virš dviejų tūkstančių. Virš 
500 tūkstančių kilometrų van
dens kelio gali būti išnaudo
jama vandens transportui ir 
miško plukdymui. Hidroener
gijos potencialios atsargos vir
šija 300 milijonų kilovatų. 
Tarybų Sąjunga upių ilgumo 
ii jų energijos galingumo at
žvilgiais užima pasaulyje pir
mą vietą.

Ikirevoliucinėje Rusijoje hi- 
drostatyba vystėsi lėtai. Hi- 
droenergotechnikinis šalies 
aprūpinimas apsiribojo kelio
mis dešimtimis smulkiu hidro
elektrinių, kurių bendras ga
lingumas nesiekė 8.5 tūkstan
čio kilovatų.

Tiktai po Didžiosios Spalio 
socialistinės revoliucijos išsi
vystė plati hidrotechnikos sta
tyba. Jau pirmaisiais Tarybi
nės valdžios metais V. I. Le
nino nurodymu buvo paruoš
tas Rusijos elektrifikacijos 
planas, kuriame buvo numa
tyta per 15 metų pastatyti 30 
rajoninių elektrinių ir jų tar
pe eilę stambių hidroelektri
nių—Volchovo, dvi Svirės, 
Dniepro ir kt.

Pastatyta 1926 metais Vol- 
csovo HES buvo tarybinės hi
drotechnikos statybos pirmgi- 
miu. Jos pastatymas turėjo di
delės įtakos tolesniam hidro- 
statybos išvystymui. Kartu su 
Volchovo statyba elektrinių 
statyba išsiplėtė po visą šalį.

1927 metų vasario mėnesį 
vyriausybė priėmė nutarimą 
dėl Dniepro HES statybos, ku
rioje tarybinės hidrostatybos 
principai įgavo tolesnį vysty
mąsi. Dniepro HES pastaty
mas per penkmetį buvo stam
biausia socialistinės statybos 
pergalė. Pačios stambiausios 
Europoje Dniėpro hidroelek
trinės pastatymas buvo didelė 
praktikos mokykla, kuri davė 
pagrindinius prityrusius hi- 
drostatytojų kadrus sekan
tiems milžiniškiems darbams.

AZERBAIDŽANE
Ryškiu tokiu vandens ūkio 

komplekso pavyzdžiu yra bai
giama statyti Mingečauro hi
droelektrinė, Azerbaidžano 
respublikoje; Jos aukšta už
tvanka užtvėrė Kuros upės 
tekėjimą. Prieš užtvanką pa
daryta stambi vandens saugy
kla. Jos bendra apimtis — še
šiolika milijardų kubinių me
trų. Prie užtvankos pastatyta 
galinga hidroelektrinė, kuri 
su Baku—svarbiausiuoju naf
tos išgavimo centru— surišta 
elektros perdavimo linija. Pi
gi hidroenergija leidžia sutau
pyki daug akmens anglies ir 
naftos gaminių. Iš vandens 
saugyklos ims pradžią keturi 
drėkinamieji kanalai, kurie 
duos galimybę drėkinti žy
mius derlingos žemės plotus. 
Vandens nutekėjimo regulia
vimo dėka bus likviduoti nai
kinantieji potvyniai, o Kuros 
žemutinė dalis tiks laivybai.

Daugelio TSRS upių natū
ralus režimas pasižymi neto
lygumu. Tokios kaip Dnie
pras, Volga, Kama, Obė, Je
nisiejus, Lena ir kitos upės 
per pusantro — du pavasa
rio mėnesius, sniego tirpimo 
metu, kai kada praleidžia 
daugiau 60% savo metinio nū- 
tekėjimo. Talpių vandens sau- 
gykų sudarymas yra svarbiau
sia upių režimo valdymo prie
monė. Dar 1940 metais, užtvė
rus Volgos ir jos intako ŠekŠ- 
nos vagas, buvo sudaryta Ry- 
binsko vandens saugykla. Jos 
ilgis siekė iki 120 kilometrų, 
o plotis — iki 80 kilometrų ir 
5 ra pati stambiausia pasauly
je dirbtina vandens talpykla.

Prie Volgos
Statomų šiuo laiku Kuiby- 

sevo ir Stalingrado hidromaz- 
gų vandens saugyklos bus di
džiausios Volgos baseine. Jų 
plotas sieks 5,000 ir 4,000 kva

dratinių kilometrų. Baigus nu- \ 
matytų Volgos ir jos intako 
Karnos 13 hidromazgų staty
bą, vandens saugyklose bus 
galima surinkti 125 milijardus 
kubinių metų vandens, t. y. 
pusė metinio Volgos vandens 
nutekėjimo.

1950 metais išsiplėtė milži
niška hidroelektrinių statyba 
prie Volgos, Dono ir Dniepro. 
Po to buvo pradėtas didžiųjų 
Sibiro^ upių : Obės ir Angaros 
įsisavinimas. Elektrifikacijos 
planas šiuo metu viršytas dau
giau kaip 15 kartų.

Iki revoliucijos Rusijoje bu
vo drėkinama apie keturis mi
lijonus hektarų, be to, irigaci- 
jos statiniai buvo primityvūs 
ir neilgalaikiai. Tarybų val
džios metais šios drėkinimo 
sistemos buvo pertvarkytos į 
šiuolaikines inžinerijos siste
mas ir pastatytos naujos stam
bios sistemos (Alkanosiose 
stepėse — Uzbekistano ir Ka-^ 
zachstano teritorijoje; į«dy- 
sis Čuisko kanalas — Kazach
stano ir Kirgizijos teritorijo
je, Samuro-Divičinsko kanalas 
Azerbaidžane, Samgoro siste
ma Gruzijoje, Didysis Ferga- 
hos kanalas Uzbekistane ir 
kitur.)

Drėkinamieji žemės plotai
Bendras drėkinamų žemių 

plotas 1951 metais siekė sep
tynis milijonus hektarų. Penk
tame penkmetyje drėkinimo ir 
aprūpinimo vandeniu darbai 
aprėps naujus šalies rajonus, 
ypatingai Vidurio Rusijos 
aukštumą, Pavolgį, Vakarų Si
birą ir kitus rajonus. Dideli 
nusausinimo darbai vedami 
Baltarusijoje (Poliesė) ir Gru
zijoje (Kolchida).

Dideli pasikeitimai įvyko 
transportinio upių įsisavinimo 
srityje. Hidroenergetikos maz
gų sudarymo pasėkoje smar-j 
kiai pakilo vandens lygis, upė-* 
se, ypatingai slenkseiuofcosc 

! vietose. Dėka to žymiai page
rėjo upių laivybos sąlygos.

Dviejų didelių kanalų : Bai- 
tosios-Baltijos jūrų ir kanalo 
Maskva-Volga iki karo pra
kasimas tapo, didele aukšto 
h id rotechni kos meistriškumo 
mokykla. Jų ilgis 227 ir 128 
kilometrai. Maskvos - Volgos 
kanale pastatyta 240 statinių, 
jų tarpe 8 žemių ir 3 betono 
užtvankos, 8 hidroelektrinės, 
11 šliuzų ir t. t. 1952 metais 
atiduotas ekspluatacijai nau
jas laivybinis Lenino vardo 
Volgos-Dono kanalas.

Dideli hidrotechnikos dar
bai, susieti sir pramoniniu van
dens aprūpinimu, atlikti Ura
lo, Sibiro, Kazachstano ir 
Donbaso rajonuose.

Užtvankos

Tarybinė hidrotechnika pa
čiose įvairiausiose klimatinė- 
30, topografinėse ir geologinė-/ 
so sąlygose Įsisavino įvairių 
tipų statinių statybą. Pastatj-, • 
ta eilė masyvių betono užtvan
kų : Dniepro iki 62 m. aukš- 

' čio, Magnitogorsk© prie Ura
lo upės daugiau kilmetro ilgu- 

i mo ir kt. Pirmą kartą pastaty
tos aukšto slėgimo užtvankos 
minkštuose įžemiuose: Nižne- 

į Svirės, Volgos, Cimlianskos ir 
j kitos. Pirmą kartą buvo pa- 
I naudotos durpės kaip statybi- 
i nė medžiaga žemių užtvan
koms (užtvankos prie Mas- 

i kvos-Volgos kanalo). Įvykdy
tos originalios aukšto slėgimo 
medinių užtvankų konstrukci
jos (prie Baltosios-Baltijos j fi

lių kanalo). Buvo panaudotos 
į visos vamzdžiatiekių rūšys: 
metaliniai, gelžbetoniniai, me

ldimai. Ekspluatu-ojąmas medi- 
j nis vamzdžiatiekis 5.5 metrų 
diametro.
į Hidrotechnikos statybai Uš^ 

Į vystyti didelę reikšmę turi 
plati darbų mechanizacija. 
Taip, Volgos-Dono kanalo ir 
Cimliansks hidromazgo staty
boje, kur žemės darbų apim-

(Tąsa 4—Ūme put lap.)



CHICAGOS ŽINIOS
Ar bus kas daroma?
Policijos komisionierius 

O’Connor turi gemblerys- 
čių ir piktadarysčių tyrinė
jimo raportą. Sakoma, yra 
užtenkamai įrodymų, kad 
policija protektuoja gem- 
blerius ir piktadarius, bent 
daugelyje atsitikimų.

Komisionierius sako, im
sis tirti dalyką.

Bet jei žmonių spaudimo 
nebus, vargiai galima tikė
tis gerų rezultatų.

Laikraščiai čia galėtų su
vaidinti svarbią rolę, rei
kalaudami panaikinimo tos 
padėties. Bėda su jais ta, 
kad jie tik tada kelia aikš
tėn tokius dalykus, kada 
jų politikai tas reikalinga.

Skliaudžia mokyklas, 
lupa pelnus

Dunbar & Co., kuri pri
stato mokykloms valdžios 
turimą maisto perviršį, tiek 
dMug lupa, kad per 26 mė
nesiu^ padarė $900,000 per
daug pelno.

Taigi, pelno ta kompani
ja turėjo daugiau $900,000. 
Šie 900 tūkstančių dolerių Į 
jau skaitomi perdaug.

Kontraktą kompanijai da-' 

GUY dc MAUPAŠANT

Tėvas Amablis
Vertė Ed. Viskonta

(Tąsa)
Ties nuotakos durimis gausingas bū

rys trypinėjo vietoje, laukdamas jaunojo. 
Kai tas pasirodė, jį triukšmingai svei
kino; čia pat ir Celesta išėjo iš kamba
rio, apsivilkusi mėlyna suknia, ant pe
čių užsiklėsčiusi mažą raudoną šalę, 
galvą apsikaišiusi apelsinų žiedais.

Bet kiekvienas klausinėjo Cezarį:
— Kur tavo tėvas?
Jis atsakinėjo sumišęs:
— Jis negali pajudėti: jį diegliai su

ėmė.
Ir sodiečiai su nepatiklia ir gudria iš

raiška lingavo galva.
Visi nuėjo mero būstinės link. Užpa

kaly jaunųjų viena kaimietė nešė Vik
toro vaiką, tarytum į krikštynas; ir kai
miečiai, dabar sustoję poromis, susikibę 
už rankų, žengė per sniegą, krypuoda
mi, nelyginant laivelis jūroje.

Po to, kai meras surišo jaunuosius sa
vivaldybės namely, klebonas savo rėžtu 
juos sujungė kukliuose dievo namuose. 
Jis palaimino jų santuoką, linkėdamas 
jiems vaisingumo, paskui iškėlė mote
rystės dorybes, paprastas ir šventas 
kaimiečio dorybes, darbą, santaiką ir iš
tikimybę, o vaikas tuo tarpu, sušalęs, 
cypė už nuotakos nugaros.

Kai tik jaunoji pora vėl pasirodė ant 
bažnyčios slenksčio, už kapinių griovio 
supokšėjo šautuvai. Buvo matyti tik 
galai vamzdžių, iš kur greitai veržėsi 
kaspinai dūmų; paskui išsikišo galva, 
žvelgianti į vestuvininkus; tai buvo Vik
toras Lekokas, pagerbiąs mielos draugės 
sutuoktuves, reiškiąs savo džiaugsmą, 
parako šūviais siųsdamas jai savo linkė
jimus. Jis buvo pasitelkęs draugų, pen- 
kis ar šešis bernus, papyškinti iš muš
kietų. žmonės laikė, kad jis elgiasi pri
deramai.

Vaišės įvyko Polito Kašpriuno svetai
nėje. Dvidešimt lėkščių buvo padėta 
ant stalo didžiojoj salėj, kur pietaudavo 
turgų dienomis, ir didžiulis avienos kep
snys, besisukąs ant iešmo, vištiena su pa
dažu, dešros, spirgančios ant skaidrios 
ir smagios ugnies, pripildė namą tiršto 
kvapo, dūmų grynos anglies, aplaistytos 
taukais, stipraus ir sunkaus kaimietiš
kų valgių aromato.

Apie dvyliktą susėdo prie stalo; sriu
ba tuoj pasipylė į lėkštes. Veidai ėmė 
gyvėt’i; burnos prasivėrė sąmojui, akys 
juokėsi su pašaipiom raukšlelėm. Links
mybes valanda artėjo, dievaži.

Atsidarė durys, ir pasirodė tėvas 
Amablis. Jis atrodė piktas, įširdęs, vil
kosi ant ramentų ir vaitojo sulig ’kiek
vienu žingsniu, reikšdamas tuo būdu sa- 
vtrkančią.

Jį išvydę, visi nutilo; bet staiga dėdė 
Malivuaras, jo kaimynas, didelis juok
darys, kurs žinojo visus žmonių prajo
vus, ėmė staugti, šūkauti, sudarydamas 
iš delnų ruporą:

— Ė, senas smaližiau, tu turi gerą 
uoslę, kad namie užuodei Polito vaišes.

Baisus kvatojimas papliupo iš gerk
lių. Malivuaras, sėkmės paskatintas, tę
sė toliau:

— Nuo skausmų nėra nieko geresnio, 
kaip avienos kepsnio kompresas! Išme
tus stikliuką trejų devynerių, viduriams 
šilta darosi.

Žmonės šūkavo, daužė kumščiu į sta
lą, leipo juokais, pasilenkdami ir vėl at- 
sitiesdami visu stuomeniu, tarytum 
pumpuodami vandenį. Moterys kikeno, 
kaip vištos, tarnaitės raitėsi pasieny. 
Vien tėvas Amablis nesijuokė ir, nieko 
neatsakydamas, laukė, kol jam duos vie
ta.

Jį pasodino ties vidurių stalo, priešais 
marčią, ir vos tik atsisėdęs, jis ėmė val
gyti. Šiaip ar taip, juk tai jo sūnus kė
lė vaišes, reikėjo atsiimti savo dalį. Su 
kiekvienu šaukštu sriubos, kuri jam lie
josi į pilvą, su kiekvienu kąsniu duonos 
ar mėsos, sutrinamos jo bedančių žiau
nų, su kiekvienu stiklu sidro, tekančio 
jo gerkle, jis tarėsi atgaunąs šiek tiek 
gėrybės, atsiimąs truputį savo pinigų, 
kuriuos visi šitie ėdūnai rijo, ’išgelbstįs 
bent mažą dalelytę savo turto. Ir jis 
valgė tylėdamas, su slepiančio skatiką 
šlykštuolio užsispyrimu,. su tuo klaikiu 
atkaklumu, kurį kadaise jis rodė savo 
nuolatiniame sunkiame triūsei

Bet staiga jis pastebėjo gale stalo Če
lestos vaiką ant vienos moters kelių, ir 
jo akys nebeatsitraukė nuo kūdikio. Jis 
valgė toliau,-įsmeigęs žvilgsnį į mažytį; 
jo laikytoja kartais įdėdavo jam į burną 
truputį valgio pakramtyti. Ir senis la
biau kentėjo dėl kelių kąsnių, sučiulptų 
šio vabalo, negu dėl to viso, ką rijo kiti.

Pietūs užtruko ligi vakaro. Po to visi, 
išsiskirstė.

Cezaris pakėlė tėvą Amablį.
—r Na, tėvai, laikas namo, — tarė jis. 

Ir įdavė jam į rankas abudu ramentus. 
Celesta paėmė į glėbį savo vaiką, ir jie 
iš lėto nuėjo į blankią, sniego apšviestą 
naktį. Senas kurtinys, kone visai ap
svaigęs, iš girtumo pasidaręs dar pik
tesnis, užsispyręs nejudėjo iš vietos. Jis 
netgi sėdosi daug sykių, norėdamas per
šaldyti savo marčią; ir jis dejavo, netar
damas nė žodžio, kažkaip pratisai ir 
skausmingai aimanuodamas.

Grižus namo, senis tuojau užsirangė 
ant aukšto, o Cezaris tuo tarpu ėmė ruo
šti lovutę vaikui prie gilios įdubos, kur 
jis turėjo gulėti drauge su pačia. B-et 
kadangi jaunavedžiai iškart neužmigo, 
po kiek laiko jie užgirdo senį besi var
tant ant čiužinio; jis net kažką keletą 
sykių garsiai kalbėjo, gal būt, pro mie
gus, o gal būt, jį kankino kokia nors 
įkyri mintis, kuri prieš jo valią nesuval
domai veržėsi jam iš burnos.

(Bus daugiau)

ve Vernon Nickell, republi- 
konas, mokyklų ir viešosios 
informacijos užveizda.

Jisai dabar smarkiai kri
tikuojamas už tokį elgesį. 
Siūloma pravesti tyrinėji
mas.

Tie tyrinėjimai paprastai 
nuglosto viską, tai ir dabar 
negalima daug ko tikėtis.

Tos kompanijos lupimas 
didelio pelno taipgi reiškia 
skriaudą mokykloms.

SakonTa, niekur kitur tiek 
daug nelupama už maisto 
mokykloms pristatymą, 
kiek Illinois valstijoj.

Rep.
Gražus buvo Motery 
Klubo susirinkimas

Kovo 8 d. buvo laikomas 
Moterų Kultūros Klubo susi
rinkimas. Kadangi narės buvo 
kviečiamos atvirutėmis, tai su
sirinko jų gana daug ir visos 
labai nuoširdžiai svarstė klu
bo reikalus. O jų radosi ne
mažai. Buvo malonu matyti 
musu tarpe buvusias ligones, 
kaip mūsų smarkioji d. Vai- 
čiulionienė, kuri visuomet 
linksmai nusiteikusi,gerai dar
buojasi įvairių bilietų platini
me. Sergančios valdybos narės 
irgi jau dalyvavo susirinkime, 

tai d. Mažeikienė nors šlu
buodama atvyko susirinkimai!, 
ir Senkevičienė irgi jau biske- 
lį apsveikusi. Tik gaila, kad 
mūsų iždininkę d. L. Matuz 
dar tebekankina nelaboji liga. 
Taipgi serga d. Mockevičienė 
ir K Vainauskienė. Kultūrietčs 
linki greitai pagyti, sustiprėti 
ir vėl dalyvauti su mumis.

Susirinkimo didesnė laiko 
dalis buvo praleista ant plana
vimo mūsų būsimos vakarie
nės paminėjimui Moterų Die
nos. Kadangi tas parengimas 
jau įvyko (kovo 12 d.), tai 
plačiau apie mūsų tarimus tuo 
klausimu nerašysiu. Veikiau
siai parašys1 kas nors iš komi
sijos. Tik reikia pasakyti, kad 
draugės labai nuoširdžiai re
mia, vienos piniginėmis auko
mis, kitos maistu, kad tik mū
sų parengimas būtų pasekmin
gas. Labai didelis ačiū toms, 
kurios prisidėjo kaip darbu, 
taip medžiaginiai prie vakaro 
pasėkmingumo.

Buvo keli atsišaukimai pa
ramos. D-gas Gelgaudas atsi
lankė ir atsinešė kelias blan
kas aukų rinkimui dėlei mi
rusio Lankelio paminklo. Nu
tarta paaukoti tam tikslui 
$10. Taipgi laiškas iš LMS 
Centro Bhrooklyne liečiantis 
pavasarini festivali ir tt. Nu
tarta užsimokėti duokles $5 į 
centrą ir dar paaukoti $5 ry
tiečių festivaliui. Koresp.

MONTREAL, CANADA
Tekstilės darbininkai 
laukia arbitracijos

Dominion Textile Kompa
nijos apie 6,000 darbininkų, 
kurie dirba' Sherbrooke, 
Magog, Drummondville ir 
M o n t m orency dirbtuvėse, 
negulėdami susitarti su 
darbdaviais dėl algų pakė
limo, pavedė tai išspręsti 
arbitracinei komisijai. Jvj 
reikalavimų iškla u s y m a s 
prasidės kovo 28 d. Darbi
ninkus atstovauja Neonai 
Syndicate unija.

Montreale 1,624,495 
gyventojai

Vadovaujantis statisti- 
! niais daviniais, kaip paduo
da Montreal Metropolitan 
Commission, 1954 m. pačia
me mieste buvo 1,314,641 

■ gyventojas. Bet Montrea- 
j las turi 14 priemiesčių, ku
rių gyventojų skaičius yra 
sekamai: Outremont — 31,- 
266; Montreal West—3,887; 
Verdun — 82,103; Ville St. 
Laurent — 34,927; Lachine 
— 33,255; Westmont — 27,- 
996; Montreal North —20,- 
536; St. Michel — 20,295; 
Ville Lasalle—15,317; Town 
of Mount Royal — 15,304; 
Point-aux Tremies — 10,- 
276; Ville St. Pierre — 5,- 
269; Montreal East—5,069; 
Hampstead — 4,344.

Taigi, Montrealas su vi
sais priemiesčiais turi 1,- 
624,495 gyventojus.
TV automobilyje galimas

Čia vienas žymus televi
zijos inžinierius ir tyrinė
tojas, William B. Still, iš
rado ir pritaikė, kad TV 
setus galima įtaisyti auto
mobilyje ar sunkvežimyje. 
Nors kol kas jis daro tik 
bandymus, bet sako, kad 
veikia gerai ir neužilgo pla
nuoja išstatyti juos rinko
je žmonių naudojimui.

Vienas dalykas, tačiau, 
jis sako, aišku, kad saugu
mo dėl ir kaip reikalauja i 
įstatymiškos taisyklės, tele
vizija veiks ir programą 
rodys tik tada, kada auto-

Rockford, III.
Šis-tas iš mūsų padanges
Kovo 6 d. čia įvyko Jung

tuvių Pare—suvienytos dvi 
kuopos.

Čia gyvavo dvi LDS kuo
pos. 95-oji kuopa įsteigta 
tuo pat metu, kai buvo or
ganizuojamas Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimas. Vė
liau jauni vyrai ir merginos 
sumanė turėti savo kuopą.

Senoji kuopa per 25 me
tus nuseno, o jaunų nebuvo 
progos gauti, kuomet buvo 
atsakyta kuopa, dėl jaunų
jų. Prieita prie to, kad se
nosios kuopos ųariai ir na
rės pradėjo reikalauti, kad 
abi kuopos būtų sujungtos į 
vieną ir kad jaunieji turi 
užimti vadovybę. Taip ir 
padaryta — jaunieji užėmė 
valdyboje1 vietas; pasiliko 
tik vienas iš senosios kuo
pos valdyboj — tai buvusi 
pirmininko vietoj M. Ralie
nė.

Rulienė yra tinkama būti 
valdyboj. Jaunuoliai links
mai ją priėmė ir balsavo už 
ją pirmininkės vietai.

Nutarta turėti vaišes po 
susirinkimo. Kalbant apie 
vaišes, narys P. Kutra pra
nešė, jog jis savo orkestro 
muziką, aukoja šokiams. Vi
si entuziastiškai pranešimą 
priėmė.

Praleidę linksmai vakarą 
skirstėmės namo su viltimi,- 
kad dabar mūsų gyvavimas 
bus gražus.

Kitokį susivienijimai
Kadaise buvo laikai, kuo

met buvo organizuojamos 

mobilis stovės. Priešingai, 
vairuotojas įsižiūrėjęs į TV 
programą gali nuvažiuoti į 
grabę arba ant kito auto
mobilio užvažiuoti. Todėl jo 
išrastas TV bus įtaisytas 
taip,- kad kai tik autombilio 
motoras pradės veikti, tai 
TV pats automatiškai su
stos veikęs.

įsi-
“Teisingi” vagys

Nakties metu vagys 
plėšė į Raudonojo Kryžiaus 
dabar vedamos finansinės 
kampanijos raštinę ir išsi
nešė saugiąją spintą (safe
ty box) su kelių dienų su
rinktomis aukomis. Tačiau 
joje grynais pinigais buvo 
tik apie $10. Kiti visi buvo 
čekiais, išrašytais Raudo
nojo Kryžiaus vardu. Po 
kelių dienų, visų nuostabai,! 
iš po nakties rado vėl iš-i 
plėštas duris, bet šiuo sy
kiu nieko nebuvo paimta, 
tik sugrąžinti čekiai.
Svečiuojasi Smetonų duktė

Aneta Staniulienė-Smeto- 
naitė su dukrele atvažiavu
si iš provincijos pas tėve
lius bei gimines pasisve
čiuoti.

Baby shower party
Artimų draugių iniciaty

va, Matildai Tautkuvienei - 
Miknytei, kuri laukiasi šei
mynos prieauglio, Zenių 
stuboje buvo surengta jos 
pagerbimui “Baby Shower 
Party.” 
dovanu.

Dalyvės įteikė ir

Serga
Mikonytė susirgu-Vanda

si. Gydosi namuose . Taip
gi buvo susirgęs ir Edvar
das Strellis, taip pat besi- 
gydąs namuose.

Anelė Nomeikienė sunkiai 
susirgusi ir gydosi Royal 
Victoria ligoninėje.

Mirė
Kovo 16 d. mirė Jurgis 

Levinskas, sulaukęs apie 70 
metų amžiaus. Palaidotas 
per Holy Cross (Cote St.1 
Paul) bažnyčią, Cote des 
Neiges kapinėse. J.

progresy-

įvairiai^pavadinimais gru
pės, draugijos ir net poli
tinės partijos. O kai prior
ganizuota, tai yra ir ką vie
nyti. Čia buvo trys tvir
tos partijos: republikonai, 
demokratai ir progresyviai.

Praėjusiuose rinkimuose 
demokratai su 
viais susivienijo ir laimėjo 
miesto valdybos rinkimuo
se. ,

Unijos svarsto vienybę
Unijose svarstoma suvie

nyti AFL su CIO, ir susi
vienijus išstatyti reikalavp 
mą — užtikrinti darbinin
kams metinį mokestį. Ko
kio dydžio mokestis turėtų 
būti, dar galutinai nenusta
tyta. Paties reikalavimo 
klausimu ginčijamasi: vieni 
už, kiti prieš.

Kad tokiam reikalavimui 
priešinasi kompanijos, tai 
nenuostabu. Bet kad atsi
randa ir darbininkų, kurie 
kalba prieš tokio reikalavi
mo išstatymą, tai reikia ap
gailestauti. Jie neprotauja 
savistoviai, o tiki, ką jiems 
bosai dirbtuvėje papasako-

Spėka vienybėje
Suvienijus abi unijas, sa

koma, susidarytų didelė 
spėka — 15 milijonų orga
nizuotų darbininkų. Tai tie
sa. Bet kaip su 60 milijonų 
neorganizuotų? Reikia dė
ti didžiausių pastangų su
organizuoti dar neorgani
zuotus.

Toks gerumas
Buvo rašyta, kad ir pas 

mus lietuviai vadavo Lietu
vą doleriais. Kuris daugiau 
davė, galėjo jausti greites

ne kelionę važinėtojams.
Visaip kalbama, bet vie

nas klausimas neaiškus. Va
davimo parengime buvo tik 
apie šimtą asmenų. Atro
do, kad dauguma lietuvių 
“vaduotojams” netiki. Juk 
žmonės gauna žinių apie 
tikrąją padėtį Lietuvoj.

Miesto bėdos
Mūsų miestas su 105,000 

gyventojų susirūpinęs ne- 
datekliumi. Ala e r m a n a i 
kiekvieną savaitę svarsto, 
kaip padidinti pa j amas. 
Mat, yra valstijinis patvar
kymas, kuris neleidžia val
dininkėliams kelti nuosavy
bės mokesčius tiek, kiek jie 
norėtu, v

WORCESTER. MASS
Z

Pranešimas Worcesterio ir Apylinkes 
Visuomenei—Dainos Meno Mylėtojams 
Apie Įvykstantį Aido Choro Koncertą.

Gerbiamieji! Nors ir švelni, lengvutė buvo besi
baigianti žiema, vistiek visi esame smagiai nusiteikia 
matydami ją 
tantį gražųjį

besibaigiančią. Džugu yra 
pavasari, kuris atneša tiek

ir praeityje, Aido Choras rengia .savoŠiemet, kaip 
pavasarinį koncertą. Įvyks sekmadienį, kovo-March 
27 d., 2-rą valandą popiet, Lietuvių svetainėje, 29 
Endicott St.

Visas Choras, jo solistai, grupės ir jo mokytojas Jo
nas Dirveli’s rūpestingai rengiasi šauniam atsireko- 
mendavimui į vykstančiame koncerte. Muzikas Dirve- 
lis sumoki no daug naujų dainų, kuriom aidiečiai pa
linksmins dainos meno mylėtojus ir visus pasveikins 
grįžtančiu pavasariu.

Kviečiame visus dalyvauti šiame Aido Choro koncerte. 
Programoje, apart Worcester iečių, dar dalyvaus ir my
limoji solistė Aldona Wallen iš Montello ir bus dau
giau svečių talentų.

“Oi Komedija! -- Cha-Cha-Cha...”

Andriaus Skripkos komedija

Prašvilpta Laimė”
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.

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

Lietuvių salėje, 29 Endicott St.

Wilkes-Barre, Pa.
Gegužes-Mav I, 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.

—---- -—.....

8 psi.—Laisvė (Liberty)- Ketvirtad., kovo (March) 24,1955

Svarstė pakelt vieną cen
tą cigaretams; automobi
liams vietoj $5 — $10.

Aldennanų dauguma bal
savo prieš.

Dabar siūloma pakelti 
mokesčius ant nuosavybių 
—po $1 ant tūkstančio.

Jeigu “tėtušiai” priims, 
tai sumanymas eis balsavi
mui balandžio 5-tą. Rep.

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

įvyks sekmadienį, 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.

Valdyba.

matyti gr.įž- 
daug grožio

Rengėjai



.... ............................... j,

NewWto^g^zfelinftw
VcnMMtaa Tarp Lietuviu didžiūną laidoja NEW YORK

Yorkvillės mitingas 
protestuos prieš 
ginklavimų nacių

Vokiečiais apgyventoje New 
Yorko srityje, vadinamoje 
Yorkville, šaukiamas masinis 
mitingas prieš ginklavimą va
karinės Vokietijos. Mitingą 
rengia vokiečių savaitraštis 
German-American, kuris stip-

LIBERTY AUDITORIJOJE Policijos viršininkai 
reikalauja didesnių 
algos priedų

Laikraštis pareiškia, kad at
kūrimas militarizmo vakarinė
je Vokieti jo ie. kur ąrmija vėl 
busi valdoma nacių, yra kūri
mu trečiojo pasaulinio karo.

siškis Richard Morford, vokie
tis uni.iu vadas Frank Wedl ir 
kiti taikos šalininkai. įvyks 
šio penktadienio vakarą, kovo 
25-tą, Yorkville Temple, 157 
E. 86th St. Pradžia S vai.

Sekmadieni, kovo 27 d., čia ; pavadinta Stars of Tomorrow 
■Įvyksta vienas iš Įdomiausių ■ Parengimas prasidės 3-či; 
i parengimų, kokio jau seniai vai. po pietų. Įžanga $1, taksi 
j čia nėra buvę.

Parengimas bus Įdomus tuo- 
jini, kad visą menišką progra
mą atliks jaunųjų menininkų 
grupė iš meno mokyklos. Pa

gyręs mono mokyklos savinin- Į ryto iki vėlumos, čia bus, kaip! gos tarp eilinio policisto 
įkas ir mokytojas Jack Darrell !
parodys savo jaunus talentus:! sveiko lietuviško maisto:

dainininkus, akroba- į pūstų, kugelių, I
kitokiu įvairumu,

I namuose ne visuomet galima
! gauti. Kviečiame atsilankyti ir 
skaniai pavalgyti pusryčius, 
pietus arba vakarienę. Paren
gimo pelnas bus namui.

W.B.

I 15 centų, viso $1.15. Nosivė- 
1 luokite, nes viskas prasidės 
i punktuališkai.

Dėl visų patogumo, restau- 
; rantas veiks pilnai nuo anksti

Policijos saržentų mitingo 
[nutarta nepriimti po $250 al
igns priedų. Jie nutarė reika- 
[ lavrti, kad jiems pridėtų tiek, 
|jog mažiausias skirtumas al- 

ir
ir visados, pagaminta

j tasis $25() priedas nopadary-

. Howard Beach kilus gaisrui 
balaniniame namelyje pavo
jingai apdegė Mrs. Ann Trtig- 
ler, 1 mažų vaikų motina. 
Juosi išgelbėjo gaisragesiai.

Veikimas pagelbėjo 
gauti darbus

Valstijinė prieš diskrimina-

1954-sius metus sako, kad bu

mai prisidėjo prie mažinimo 
diskriminacijos darbuose.

Pavyzdžiui to, kas galima

mini vieną banką 
firma samdo 2 
ką. Kai Įstaiga 
nėti, sužinojo, 
samdo tiktai 2Z 
15 dirbo Įvairius priežiūros, 
svarinimo darbus, o tik 9 raš
tinėse. Po Įvykdymo pasitari
mų su firma, paraginimų, fir
ma pasamdė apie 40 negrų 
darbininkų raštines darbams, 
priedams prie samdomų valy
mo darbams.

Valdinė tyrimo Įstaiga tapo 
Įkurta dėka progresyvių ir pa
čių negrų pastangoms už ly
gias progas visiems gauti dar
bą.

!,50() darbinin- 
pradejo tyri- 
jog bankas

1 negrus. Iš tų

Duonkepiu lokalai
jungsis j vieną

Duonos, pyragų kopėjų 
saldainių gamintojų unijų 
lokalai Didžiojo Now 
srityje nutarė jungtis Į

ir

vieną

Kepėjų laikraštukas Local 
1 News žymi, kad planą jau 
užgyrė valdybos lokalų 1,3, 
17, 164. 288 ir 579. Tikisi, 
kad tų lokalų eiliniai nariai 
irgi užgirs planą. Eiliniai na
riai visuomet linko Į vieningu
mą.

Pianas nusako, kad kožnas 
lokalas išrinks savo valdybą 
pirm susijungimo. Toji valdy
ba veiks ištisus midus. Kiek
vienas lokalas atsiųs po 6 su

kalu vykdančiąja tarybą.

Dirbant prie nugriaunamo 
pastato keturi darbininkai nu
krito su pastoliu. Eugene De 
Kanchuk, 38 m., pavojingai 
sužeistas.

Vandens jėga liaudies 
gerovei kelti 

(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
tis sudarė virš 150 milijonų 
kubinių metrų, jie buvo me
chanizuoti 98.8%, o betono 
darbų mechanizacija (apie 
tris milijonus kubinių metrų) 
pasiekė 100%.

Tarybinės hidrotechnikos pa
siekimai davė galimybę per
eiti prie milžiniškų hidromaz- 
gų statybos prie didžiųjų Vol
gos, Obės ir Angaros upių.

Prof. T. L. Zolotoriovas

į šokikus, 
tus ir kitokius meno mėgėjus. !

Bus visiems Įdomu pamatyti 1 
toki parengimą, bet labiausiai 
tokius perstatymus myli jauni 

i vaikai ir mergaitės. Taigi, duo- 
' kite ir jiems progą pamatyti 
! tą Įdomią programą, kuri yra

Traukinio paskutinė 
i kelionė ant 3 Avė.

šventėmis jau

Avė. 
n ak
ini vo

New Yorko trečiosios 
aukštasis gelžkelis (EL) 
timis ir 
apleistas per ilgą laiką,
bernatoriaus Dewey uždėtasis 
miestui Transit Authority yra 
nusprendęs tą lini 
uždaryti balandžio 
ištarnavimo miestui

15-tą, po
77 metus.

planuoja 
ekskursi- 
įvyks šj

Pirm uždarymo, 
vieną šventadieninę 
ją tuo golžkeliu. Ji

Už round tripsek.mad ieni.
kelionę nuo Chatham Square 
iki E. 149th St., 
lei via i mokės po $5.50.

3ronxe, ke-
Jtro

fotografai ir šiaip Įvairumų

neskubės, nei pai- 
bet sustos ten, kur

V ežimas 
pys stočių, 
kas narės paveikslą nuimti at 
šiaip ką stebėti. Kaip ligai 
truks ta kelionė, numanoma iš 
to, kad turės vieną valandą 
pert raukos pietums.

Rengėjams ta kelionė kai
nuosianti $245 už pajėgą ir 
darbininkų algoms.

MIESTE RENDOS PAKILTŲ 
15 PROCENTŲ

Valstijinis rendu adminis
tratorius Ch aries Abrams Įspė
jo, kad jeigu dabar republiko
nų pasiūlytieji rendoms biliai 
taptų įstatymais, rendos galė
tų pakilti apie 15 procentų. 
Pakėlimai vyriausia paliestų 
Brook lyną, Queens ir Staten 
Island.

košel ienos

Šaukia gegužinės 
konferenciją

Laikinasis 
liaudies komitetas 1955 metų 
gegužinei surengti šaukia kon
ferenciją. Ji Įvyks balandžio 
2-rą, 1 vai., Yugoslavų Salėje, 
405 W. 4 1st St., New Yorke.

Konforcncijon kviečia uni
jas ir visokiausias organizaci
jas atsiųsti delegatus ar ste
bėtojus. Konferencija 
visam gegužines darbui 
komitetą ir suplanuos 
kas turės: būti atlikta,
tracija delegato ar stebėtojo

all ikti 
viską,

1 doleris.

įvaiki n asis komitetas jau 
yra Įteikęs miesto valdžiai pa
reiškimą, kad gegužinę vyk
dys balandžio 30-tą, šeštadie
ni. Tam vieta: Union Square.

Lietuvių organizacijoms taip
gi yra atsiųsti kvietimai kon
ferencijom Reikėtų visoms tu
rėti atstovybę

prisidėti 
atstovus.

tiek
savo

ir nors 
paramos per

New Yorke areštuotas apart- 
mentinio namo prižiūrovas, 
kuris periminėjęs savo žmo
nos pokalbius telefonu, šnipi
nėdamas žmoną, .jis klausęsis 
telefono ir tų žmonių, su ku
riais jo žmona bendravo.

Brooklynietė Carol Smith 
apsivertė su auto. Iš auto ją 
ištraukė aukštielninką, nuve
žė i ligoninę, tačiau iš ten Vii 
pati parvyko namo.

Pirmo laipsnio eilinio meti
nė alga siekia $5,015.

SERGA
Kovo su li

j Iriai sužeista Ona Juodzevičie- 
I n e (J a y), gy ve n a n t i P i t. k i n
'Avė. 2754. Einant namo neat
sargus automobilistas sulaužė 
; jai šlaunies kaulus. Turėjo 
operaciją. Gydoma Luteronų 
ligoninėje. Norintiems aplan
kyti, reikia važiuoti Canarsic 
traukiniu. Brooklyne išlipti 
Atlantic stotyje. Visai arti li
gonine. Ji guli 312 
tyj’e.

Lankymo valandos 
nuo 2 iki 4 po pietų 
7 iki 8 vakare.

Linkime greit su gyti.

kamba-

ir nuo

Long Island Universitetas 
ateinanti, rudenį atidarys 
ją kolegiją Brookvilleje.

nau-

UftraAykit I žilsvo Savo Draugui.

GOORS OPEN 9 A M

B W»Y at 45th ST.
On 0u»

WlDE-VmOM MRHlt 
with PtRSMCU 
ilfRf OPHONlC 

VOUNO

Moterų Apšvictos Klubas 
savo praėjusiame susirinkime 
vykdė arbatėlę pasitikimui sa
vo dviejų veiklių viršininkių, 
sugrįžusių iš Floridos. Pirmi
ninkė K. Petrikienė ir E. Kas? 
močienė iškepė po pyragą. Pa
ti sugrižusioji sekretorė atėjo 
nešina- floridiniais vaisiais ir Į 
naminėmis vaišėmis.^

Sekretorė M. šmagorienė 
prabuvo pas savo mamytę, 
broli ir seserį. Turint šeimoje 
ligonių, ji daugiausia laiko 
praleidžia lankydama įstai
gas, kurios rūpinasi sveikata.

Iždininke M. Misevičienė, nu
vykusi atostogauti, taip pra
leido laiką, plačiau1 pavažinė
jo po vietoves ir paviešėti. 
Abi papasakojo savo Įspūdžių.

Brooklyniečių LLD kuopos 
rengtame Įvairumų popietyje 
Liberty Auditorijoje pasigedo
me poeto ir žadėtosios poezi
jos. Tačiau nieko be priežas
ties. Sekamą rytą rengėjai ga
vo dar pirm sekmadienio iš
siųstą iš Chicagos laišką, kur 
poetas buvo pašauktai Į darbą.

L. A. Pil. Klubo rengtosios 
Juozinės ir šiemet buvo labai 
sėkmingos. Ž. R.

PAKLUSNUS ELGETA
nu-Clifton, N. J., policija 

baudė bekoji Clyde Gaete už 
elgėtystę, Įsakė pasimokėti 
$80. Jis pasimokėjo. Po to tei
sėjas Įsakė: “nešdinkis iš šio 
miesto.” Gaete išpildė ir tą: 
sėdo i šoferio vairuojamą nau
jutėli savo auto ir išvažiavo.

Šiomis dienomis i Gardeną 
atsikraustė cirkas. Vaidinimus 
pradės kovo 30-tą.

M-G-M’s (spūdinta Drama 
Vaizduoja 
Terorų!

Jaunuolių

•* GLENN FORD
ANNE FRANCIS • LOUIS CALHERN

FURNITURE 
CO.

Dabai* Randasi Mūsų Naujoje Patalpoje

4 Aukštų FURNITURE Moderninė
1627 2nd Avė. (84—85 St.), N. Y. C. Tel. RE. 4-6144

Pilnai namams rakandai, Įvairiu lygiu kainomis

ALFRED ABEL
•Z*
❖

ketvirtadieni
Rojus židžiūnas (Sidney) 

laidojamas kovo 24-tos rytą. 
Iš Garšvos šermeninės išlydės 
8 vai. Po apeigų bažnyčioje, 
laidotuvių metu Įvyks ir mili- 

Į tariškos apeigos. židžiūnas 
buvo pirmojo pasaulinio ka-

I ro veteranas.

AIDO CHORAS
turi

vyrų lygus, 
skaičius mo- 
dainavimo ir 
moterys vy-

Kaip ir visada, Aidas 
dainų-meno pamoką kiekvie
ną penktadienio vakarą. Jis 
laikė ir pereito penkt. vakare 

į tokią pat praktiką. Susirinko 
geras skaičius choro narių. Vi
si buvo gerame ūpe, mokinosi 
dainas sir pasiryžimu. Bet ka
žin kodėl vyrai tingesni už 
moteris, jų visada mažiau pri
sirenka i choro meniškas pa
mokas. Man rodos, kad i pa
rengimus ateina 
jei ne didesnis, 
terims, bot prie 
meniško veikimo
rus skaičiumi viršija.

Pereitą penktadienį, gra
žiai dainų praktiką atlikę, nu
ėjome Į Auditorijos restauran
tą ir. ton tūlą laiką tęsėme, 
laisvesnėje formoje, lietuviškų 
dainų praktiką. Sudainavome 
gimtadienio dainą Kazimie
rui Jukniui ir palinkėjome jam 
sulaukti dar daug tokių die
nų, nes proga to choristai bū
na pavaišinti. Ne už dyka ir 
ši syki dainavome: Charles 
mus visus pavaišino.

Aidinčiai, nepamirškite atei
ti i ateinančių dviejų penkta
dienių choro praktikas, nes 
balandžio 3-čią turėsime ant 
estrados pasirodyti, ką mos 
galime.

Man yra smagu nors vieną

gerais draugais-gėmis bedai
nuojant. Yra labai sveikas da
lykas pašūkauti, pajuokauti ir 
pasilinksminti. Todėl, kas tu
rite palinkimą prie dainos, 
ateikite su mumis vieną vaka
rą i savaitę linksmai praleisti.

Brownsvilleje 3 vyrai api 
plėšė auksorių jo Įstaigoje 
1515 Pitkin Ave.

HELP WANTED—FEMALE

DOMESTIC HELP. Good job, dav, 
part and full time. Ref. req. No (<-A 
Apply at any of (hese offices: Man. 
—250 W. 90th St. Brx.- 29 E. Ford
ham Rd.; 1111 E. Tremont Avenue. 
B’klyn — 165 Jieralemon St.; 
Kings H’way. Flushing 
Northern Blvd. Jamaica 
Archer Ave.
NEW YORK ST ATE EM PL. SER.

(56-57)

1609 
137-02 
146-01

REAL ESTATE

PARDUODA SAVININKAS. — 
THROGGS NECK (Judge’s Beach). 
5 rūmų namas, Bungalow si yliaus. 
Ištaisytas rūmas skiepe, maudymui
si ir žuvavimui patogumai. Naujas 
RCA Estate gas pečius, šaldytuvas 
ir 20 kubiškų pėdų upright freezer. 
$13,000. Tel. UN. 3-3479

. (56-62)

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.

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

PARDUODA SAVININKAS
TINGDON. Užėmimas geg 
rūmų, 4 miegrūmių namas. 2 ištai
syti bathrūmiai. Dubiltas garadžius, 
screened patio, ugniavietė. 140x120 
plot. Storms & screens. Aliejus, kar
štas vanduo. Rusas į mokyklą. Ide
ališkas didelei šeimai. Pilna kaina 
$20,990 ($14,000 mortgiėius). Pa
matymas pagal sutartį.

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

ję. 8

ATTENTION. SACRIFICE. IN

ASTORIA. Well established statio-

nary-Luiicheonette. Ideal location. 
Near School. An excellent opportu
nity for couple. Only $2000. Lock, 
stock and barrel. Call RA. 6-9726.

(58-60)

For Rent

IftNUOMAVIMUf. Rocky Point, 
L. T. 8 naujai pabūdavo!i bunga
lows. Pusė bloko nuo vandenio. Iš

nuomojama mėnesiais ar visam se
zonui. Saukite:

LA. 8-0637 ar FL. 7-8035

.BUSINESS j 
OPPORTUNITIES

GREENBURGH.— Per Statyt oją- 
Savininką. Naujas Ranch namas. 6 
rūmų (3 miegrūmiai), 2 maudynės, 
ugniavietė, 2 karam garadžius. La
bai arti mokyklų. Ideališkas pirki
nys už $31,000. Pamatymas pagal 
sutartį. Tiktai rimti pirkėjai.

Šaukite: YO. 9-3081
(58-64)

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

❖ Pristatysime tuo jaus,t VELESNIEM ATEIVIAM Kreditas paJiuosuotas nuo Taksų 
v ir be nuošimčių-

Brooklyn, N. Y.
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)

Vairuodamas užmigo

KONCERTAS ir UŽKANDŽIAI BALANDŽIO 3-eia

Suzanna Kazokytė
D r a m a t i s k a s Sopranas

Augustinas Iešmantą
Bari tonas

Nellie Ventienč
Sopranas

Frank
Koncerto

Balevičius
Akompanistas.

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, pasigerėti 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 duodami užkandžiai. Kviečiame ne tik brooklyniečius, 
l>et ir iš tolimesnių kolonijų. , j

DS1 platesnių informacijų sekite koncerto garsinimą dienraštyje.
•Y

JMM ■MMNMMMM

BROOKLYN!) APYLINKEI

Svarbus pranešimas.— L.D.S. 
kuopa rengia fiiknikų, kuris įvyks 
birželio (June) 19 d., J. Kasmočiaus 
Parko, 91 Steamboat Rd., 
Neck, N. Y.

Prašome brooklyniečių ta 
nieko nerengti ir kviečiame
vauti mūsų piknike. Vieta labai pa- 
logi vasariniam pasilinksminimui.

Komisija
(58-59)

13

Great

dieną 
daly-

MATTHEW A.ii
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•• 426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAB 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barbed*

Paskubėjimas su kelione ne
migusiam kartais atsieina la- 

! bai brangiai, kaip patyrė 
i bridgeportietis Escober. Jo au- 
i to nušoko nuo West Side 
i Highway ant New York Cent- 
’ ral gelžkelio bėgių netoli 

125th St. Mašiną gerokai ap
kūlė, bet pats iš jos išlipo dar 
savomis kojomis.

Automobiliui atsimušus Į tilto 
aptvarą pavojingai susižeidė 
du asmenys ties Meadow
brook, L. I.

Montello, Mass
Liuosybės Choras rengia pavasa

rini koncertą ir šokius, įvyks šeš
tadienį, balandžio 16, bus Liet . Tau
tiško Namo žemutinėje salėje.

Koncertas bus turiningas daino
mis—muzika. Choras susimokys ke
letą naujų dainų vadovybėje Alh. 
Potsiaus. Taipgi apsiėmė dalyvauti 
latvių choras iš Roxbury, Mass., ir 
Laisvės Choras iš Hartford, Conn. 
Dalyvaus vietiniai talentai: Rožė 
Stripinis, William Yuodeikis ir Al
binas Potsius, Aldona Wallen ir J. 
Smith.

Gco. Simaitis.
(58-59)

MONTELLO, MASS.

Naujosios Anglijos Moterų At ydai!
Vasario 25 d. įvyko Moterų Ap- 

švietos Kliubo skaitlingas susirinki
mas su arbatėle ir užkandžiai. J 
Kliubą prisirašė dvi naujos narės: 
G. Grakauskienė ir E. Steponaus- 
kienė. Apart kitų tarimų paskyrė 
dieną sąryšio suvažiavimui 
džio 24. Suvažiavimas 
Taut. Namo Svetainėje,
Prasidės 11 vai. ryto. h <

Visų kolonijų prašome rinkfi tvK- 
legates į suvažiavimą ir atvežkite 
gerų sumanymų ir pasveikinimų.

Kviečiame skaitlingai dalyvauti.
Sąryšio Valdyba 

((58-59)

balan- 
bus Liet. 
Montello.

4 puti. Laisve (Liberty) Ketvirtad., kovo (March) 24,1955




