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™'SI 11 MASKVOJE SUSITARTA BAIGTI AUSTRIJOS OKUPACIJADr
Didžiulis laimėjimas.
Garbė didžiajam

prezidentui
Liaudies balso prasmė. 
Dabar!
Pritūravojo.

Rašo A. Bimba

B

'Vj

Valdžia šaukia 
polio klausimo 
žinovu sueinąs

pa
ir genijų 

sąrašan. Tai bus Dr. John 
Salk, dar palyginti jaunas 
žmogus,^ik. rodos, 10 metą.

Jo išrastasis serumas gal 
ant visados nuims nuo žmoni
jos galvas pabaisą, vadinamą 
kūdikiškuoju paralyžiumi. Tai 
toks didelis, toks gražus ir 
prakilnus mokslo laimėjimas 
žmogaus kovoje prieš ligas ir 
kentėjimus, jog dabar dar net 
sunku jo tikrąją reikšmę ap
čiuopti.

Dar

kurioje 
kaip ge- 

vaistus

Visi šiandien, ryšyje su tuo 
išradimu, vėl prisimena Kran- j 
1 Jin Delano Rooseveltą. Jis j 
buvo pritrenktas tosios ligos. 
Jis buvo su paralyžuotas. Jis 
kentėjo. Jis negalėjo nesu-

žius reiškia ne tik Amerikos, 
bet viso pasaulio milijonams.

Todėl Rooseveltas,
Ąjįnerikos prezidentu, 
žo daryti 
ma, Aad

Rooseveltas, tapęs 
, pasiry-

viską, kas tik gali- 
ta baisioji pavietrė 

būtą nušluota. Taip tapo įves
tas metinis “March of Dimes” 
vajus. Taip buvo supilta de- 
sėtkai milijonu doleriu tai ko
vai. Tiktai taip gavo progą ir 
laimę toje srityje taip šauniai 
pasidarbuoti Dr. Salk

Amžiais šie du vardai skam
bės žmonijos lūpose. Visi juos 
gerbs, visi juos prisimins dide
le padėka kaipo vyrus, kurie 

i gyveno ne veltui, 
šmintį, gabumus ir pasitaik’ 
si>»s progas išnaudojo prak 
niam idealui.

Washingtonas. — Prezi
dento Eisenhowerio įsaky
mu sveikatos reikalų sekre
torė Oveta Culp Hobby 
šaukia balandžio 22-ą die
ną konferenciją, 
bus apsvarstyta, 
riausiai išdalinti
skiepijimui prieš polio.

Sekretorė Hobby pradžio
je sakė,- kad ji nemato rei
kalo valdžiai kištis i tą 
klausimą, nes ji “pasitiki, 
kad nebus juodosios rin
kos.” Bet vaisto išradėjo 
Dr. Saiko pareiškimai ir 
spaudimas iš kitur ją pri
vertė pakeisti nuomonę.

Į konferenciją ji pakvietė 
AM A (Amerikos Medikalės 
Asociacijos), anti-polio or
ganizacijų, valdžios sveika
tos pareigūnų ir vaistų ga
mybos kompanijų atstovus.

Komunistų pasiūlymas
New Yorke vietinė ko

munistų partija padarė pa
siūlymą, kad miestas tuo
jau paskirti] penkis mili
jonus dolerių, kad nupirkti 
pakankamai Saiko vaksino 
visiems miesto vaikučiams. 
New Yorkas, sako komunis
tai. tokiu būdu galėtu 
rodyti pavyzdį likusiai

pa-
S3-

savo
k’u-

Prabilo h’ demokratu šulas 
Adlai Stevenson prieš naujo 

Jaro pavoją Tolimuosiuose 
Rytuose. Gerai, tai vis taikos 
idėjos laimėjimas. Už tai Ste- 
vensoną reikia pasveikinti.

Stevensonas ilgai laukė. Jis 
pirmiausia turėjo įsitikinti, 
kad milžiniška Amerikos žmo
gių dauguma nesutiks savo sū
rių kraują lieti ir lieti kraują 
kitu kraštui jaunimo gelpėji- 
rnTii nusmukusio, korupcijos 
suėsto čiangkaišekininką re
žimo.

E. Gersi apie 
jam daromus 
primetimus
Washingtonas. — Iš savo 

uosto išmestasis valstybės 
departmento imig r a c i j o s 
reikalų pareigūnas E. Cor- 
si sako, kad McLeod ir ki
ti jo priešai skleidžia fan
tastiškus kaltinimus prieš

yra,

Okupacines jėgos bū siančios ištrauktos 
šių metų pabaigoje; Austrija pasižadėjo 
likti neutrale, nesid eti prie karo blokų

E__________________ _______________

Kinija kviečia 
kalinami! JAV 
lakūnu rimines

Paskutiniai

Iowa. — Kini-
Maskva. — Tarybų Są- 

ir Austrija išleido 
komunikatą, kad

junga 
bendra 
Maskvoje jau pilnai susi
tarta dėl Austrijos okupaci
jos galo ir pilnos jus nepri- 
klau som y bes įsu g r ąži n i mo. 
Sovietų Sąjunga pažadėjo 
ištraukti visas savo okupa
cines jėgas iš Austrijos ne
vėliau šių metų pabaigos, 
grąžinti Austrijai visą kon
fiskuota tarybines zonos 
anksčiau Vokietijai pri
klausiusį turtą ir pripažin
ti Austrijos suverenitetą 
bei užmegsti normalius di
plomatinius santykius su

bus ištrauktos iš Austrijos 
ii* ji liks pilnai nepriklauso
ma valstybė.

TSRS ir Austrijos ben
dras komunikatas 'šaukia 
keturias okupacines jėgas 
tuojau laikyti konferenciją, 
kad susitarti dėl Austrijos 
o 1< u pac i j os paba i gi m o.

Džiaugi mas Austri joje „
Paskelbimas apie susita

rimą Maskvoje Austrijoje 
iššaukė didelį džiaugsmą.. 
Okupacijos galo lygiai lau
kia visi austrai, nes okupa
cija uždeda nemenką eko
nominį jungą ant tos mažos 
šalies. Austrijos laikraš
čiai vienbalsiai sveikina Ta
rybų Sąjungą už iniciaty
vos paėmimą. Kaip yra ži
noma, Tarybų Sąjunga pa
kvietė kanclerį Raabą, už
sienio reikalu ministrą Fli
gelį ir kitus aukštus Austri
jos valstybininkus į Maskvą, 
tartis.

Austrai dar yra pažade-

išmokėta lengvais termi
nais.
TSRS sugrąžins kalinius
Austrai prašė Sovietų, 

kad jie išlaisvintų dar lai
komus karo belaisvius au
strus, kurie kovojo nacių 
armijoje. Visi paprastieji 
belaisviai jau seniai sugrą
žinti. Iki šiol kalinami, tai 
karo kriminalistai, kuriuos 
specialūs teismai
nusikaltimus prieš 
gyventojus.

Pranešama, kad 
pasižadėjo ir tuos 
ir grąžinti namo.

Banketas Kremliuje
Sovietų valdžia surengė 

iškilmingą b anketą au
strams Kremliuje. Banke
tas prasidėjo 7 : valandą ir 
baigėsi 11. Jame dalyvavo 
aukščiausieji TSRS vadai, 
— Premjeras 
Chruščiovas,

nuteisė už
civilius

Sovietai 
paleisti

prisiuntė laišką vieno kali
namo amerikiečio lakūno 
tėvams. Tame laiške jis 
juos kviečia aplankyti Ki
niją,’ akd pamatyti savo sū
nų.

roldui Fisheriui. Jų sūnus,

Eina, sakoma, slapti pasita
rimai. Ieškoma būdų įvedimui 
paliaubą aplinkui Formozą. 
Norima gauti pasižadėjimą iš 
didžiosios Kinijos, jog jinai 
nevartos jėgos atsiėmimui sa
vo salą.

Viskas puiku,
giai, kuriuos mūsą 
tus verčia 
Amerikos 
taikos.

Vis tai žy- 
diploma- 

daiyti n e d ve j ot i n as 
liaudies troškimas

Bet to
\ daug daugiau to pavojaus pra- 

šalinimui.
Reikia, kad mūsą laivynas 

1 išsikraustytą iš Kinijos vande
ny ir mūsą visos, karinės jėgos 
p^i^ftuktą nuo Kinijos salą. 
Reikia, kad čiango klika nusi- 
nešdintą velniop ne tik nuo 
Quemoy ir Matsu, bet ir nuo 
Formozos.

Ar mes, amerikiečiai, tole-
(Tų«a 5-tam pusi.)

neužtenka.

Vienas kaltinimas 
kad jis norėjo įleisti kuo 
daugiau imigrantų iš Ita
lijos, kad jie, apsigyvenę 
New Yorke, paskui už jį 
balsuotų. Esą, jis planavo 
kandidatuoti iš New Yorko 
i senata. Kitas kaltinimas 
yra, kad jis planavo įleis
ti 1,000 italų virčių ir ke
pėjų, kurie vienu laivu bū
tų atvykę Liepos 4-tąją Jr 
ceremdnialiai išsodinti kur 
nors Hudsono upės krante, 
kur jiems būtų surengtas 
itališkas piknikas...

Cprsi sakė, kad tie sklei
džiami gandai yra tokie 
kvaili ir fantastiniai, kad 
jie stebisi, kaip jie buvo iš
galvoti. '

ORAS NEW YORKE 
Giedra ir šilta.

pranešimai
Bostonas. — 40,000 Nau

jokos Anglijos audyklų 
darbininku buvo pasirengę 
išeiti į streiką, nebent sa
vininkai paskutinėje minu
tėje būtų nusileidę. CIO 
vadovybė žadėjo audyklų 
darbininkams pilną paramą 
streike.

Austrija pasižadėjo likti 
drauginga Tarybų Sąjungai 
lygiai kaip vakarams, nesi- 
dėti prie jokių karinių blo
kų, likti neutrale.

Vakarai turės pasekti?
Austrai yra Įsitikinę, kadi 

Amerika, Britanija ir Frau-( 
cūzija turės pasekti Tarybų Į 
Sąjungą ir sutikti su oku-; 
pacijos pabaigimu. ' 
būdu visos okupacinės jėgos! reparacijomis, bet tas bus. doriai

New Yorkas. — Sveturgi- 
mių Gynimo Komitetai sa
ko, kad teisingu m o depart- 
mentas sustiprino nepilie- 
čių ir naturalizuotų svetur- 
girnių persekiojimą laiškais, 
telefoniniais pašaukimais, 
agentų siuntiniu ir tt.

Washingtonas. — Senato 
komisija pradėjo Cor; i iš
leidimo iš tarnybos klausi
mo tyrinėjimą. Pirmuoju

namųjų amerikiečių, kurie 
kinų kaltinami šnipinėjime.

Fisheriai sako, kad jie 
mielai vyktų Kinijon, jeigu 
tik valstybės departmentas 
jiems duotų pasus. Iki šiol 
valdžia atsisakė duoti pasus. 
Kinijoje kalinamų lakūnų 
giminėms. i

' i
> Čou laiškas yra trumpas, liudininku pašauktas vals- 
ir skamba sekamai: tyhes departmento saugu

mo viršininkas Scott Mc 
McLeod. Gali būti, kad ir . 
pats Dulles bus pašauktas.

ir skamba sekamai:
“Akyzaizdoje jūsų iš

reikšto rimto pageidavimo 
atvykti į Kiniją ir aplanky
ti savo sūnų, Haroldą Fi- 
sherį, mes norėtume jums 

; duoti visokią galimą pagal- 
Molotovas, Malenkovas, Ka- bą. Prašome jūsų mums 
ganovičius ir kiti.

Pietų Afrikos negru vaikai 
nelanko valdiškųjų mokyklų

Johanesburgas. — Prade
dant šiuo mėnesiu, rasistinė 
Pietų Afrikos valdžia per
ėmė visas negrų pradžios 
mokyklas, kurias iki šiol 
palaikė pačių negrų orga
nizacijos, įskaitant bažny
čias.

Mokyklos paverstos val
diškomis, bet dauguma ne
grų tėvų savo vaikų į tas 
mokyklas nesiunčia, jas boi
kotuoja. Vien Johanesbur- 
go apylinkėje 4,600 negrų 
vaikų tų mokyklų nelanko.

Boikotas vedamas todėl, 
i kad rasistinė valdžia mo
kyklas sutvarkė labai savo
tiškai. Ten negrams vai
kams skiepijamas įsitikini
mas, kad jie yra žemesnės 
rasės padarai, kurių užduo
tis yra dirbti baltiesiems, 
iš kuriu “tik su laiku iš
moksime civilizaciją.”

Negrai sako, kad jie ver
čiau visai neleis savo vai
kų į mokyklas, negu' į to
kias, kur jie prirengiami 
vergų rolei.
Tarybiniai studentai matys 
dar keturius universitetus

New Yorkas. — Tarybi
nių studentų - redaktorių 
delegacija, kuri atvyksta 
šion šalin ateinantį antra
dienį, aplankys keturias 
mokyklas apart tų, kurios 
iš‘ anksto buvo numatytos. 
Tos mokyklos yra Califor- 
nijos ir Howardo universi
tetai, Michigano kolegija ir 
Oberlin kolegija, Ohio vals
tijoje.

Washingtona:. — Fort 
Meade stovykloje. Marly- 
lande, galinga radiju diri- 

Taipgi duoti žinoti, kada planuoja- guojama raketa prieš laiką 
Tokiu j ję Sovietams $.100,000,000 ' dalyvavo užsienio ambasa- ’ te atvykti Kinijon, kad mes 

galėtume daryti tinkamus 
prirengimus.

“Su geriausiais linkėji
mais, Čou En-lajus.”

Japonas žvejys mirė ne nuo 
geltligė;, bet nuo A-bombos

Tokyo. — Japonas dak
taras Kazuo Mioši sako, 
kad žvejys Aikiči Kubo ja
ma mirė nuo radioaktyvu
mo užsikrėtimo, o ne nuo 
geltligės, kaip teigė ameri
kiečių daktarai. Kaip yra 
žinoma, Kubojama radosi 
žvejų laive netoli vietos, 
kur amerikiečiai išsprogdi
no bandomąją bombą. .

Sekretorius S. Weeks numato 
“geriausius gerbūvio metus"

Washingtonas — Eisen
howerio prekybos reikalų 
sekretorius Sinclair Weeks 
labai optimistiškai paskel
bė, kad jis numato mūsų 
šaliai “geriausius jos isto
rijoje gerbūvio metus.”

Weeks visuomet kalba 
optimistiškai apie ekonomi
nę padėtį. CIO organas vie
ną kartą sakė, kad tai visai 
natūralūs dalykas: Weeks 
viską niatuoja pagal didžių
jų korporacijų pelną.

Šiuo kartų Weeks savo 
didelį optimizmą pamatuo
ja produkcijos kilimu, auto
mobilių pardavimo didėji
mu ir keliais kitais fakto
riais. Jis pripažino, kad 
nedarbas sumažėjo tiktai 
“sezoniniai,” ant tiek, kiek 
paprastai sumažėja vasarai 
artinantis, kuomet tam ti
kras nuošimtis eina dirbti 
prie ūkių. Pagrindiniąi be
darbių skaičius lieką toks 
pat, bet Weekso aptimizmo 
tas negadina...

Bulganinas, 
Vorošilovas,

Argentinoje visai panaikins 
religijos klases mokyklose j

Buenos Aires. — Argent 
finos švietimo reikalu mi-; 
aistras Aemando Mendez 
San .Martin paskelbė, kad' 
valdžios mokyklose visai i 
panaikinamos religijos ])a-' 
mokos. Pei’ono valdžia jau ; 
anksčiau paleido dali kuni
gų - k apelionų, kurie mo
kyklose dėstė tikybą, bet; 
dabar jie visi bus j)aleisti. ■ 
Tik Jie kunigai, kurie vieto- • 
mis dėsto lotynų kalba, liks. 
Religiją nuo dabar dėstys ; 
tik parapijinėse mokyklose. I

Peroną remianti s. < x i
dabar kelia klausimą, kad I nacinėje Vokietijoje Hitle- 

i religija ir valstybė turėtų | rio Wehrmachtui.
būti visai atskirtos Argen-' 
finoje. Kaip dabar yra, ka- i 
talikų tikyba yra pusiau-! 
oficialė, nes valdžia konsti
tucijoje yra pa si žadėjusi ją 
remti. Katalkių bažnyčia 
panašų stovį turi Ispani
joje.

per klaidą atsiliuosavo nuo 
savo bazes ir išlėkė i orą. 
Ji sprogo kelių mylių at
stume, padarydama duobes 
vieškelyje. Vienas seržan
tas, kuris rado; i netoli ba
zės, buvęs apdegintas.

Hitlerininkai

pilietybę

Washingtonas. — Aukš
čiausias teismas baigė ap
klausinėjimą apie segrega- 
cijo. pabaigimą mokyklose, 
kur ii dar lieka. Kuomet 
teismas paskelbs savo nuo
monę, dar nežinia.

Huntsville, Ala. — Ame 
rikos pilietybė čia buvo ma 
siniai įteikta 103 vokie
čiams mokslininkams, kari
nių raketų ekspertams. Vi
si jie buvo atvežti Ameri
kon po karo pabaigos. Vi- 

• panda i si jie darbavosi prie raketų

Indija jr Egiptas susitarė 
laikytis vienybės Bandunge

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru ir Egipto 
premjeras Našseris susita
rė, kad Azijos-Afrikos kon-' 
ferencijoje Bandunge abi 
šios šalys laikysis vienin
gos programos. Ta$ reiš
kia, kad Egiptas eis su In
dijos - Indonezijos Burmos 
bloku, kuris gan draugiškas 
Kinijai, o ne su Pakistano- 
Irako - Filipinų - Tailando 
bloku, kuris seks Amerikos 
politiką.

Indonezija pažadėjo Kinijai 
saugumą Bandungo sueigoje

Jakarta. — Kinijos am
basadorius Ind o n e z i j o j e 
Huang čen matėsi su In
donezijos premjeru Ali Sa- 
stromidjojo ir jį įspėjo, kad 
Čiango agentai ir kitokie 
elementai ruošia sabotažo ir 
teroro aktus prieš Bandun
go konferencijos dalyvius.

Indonezijos premjeras už- 
selj, Liežą ir kitus miestus, f tikrino kinų ambasadorių, 

Šių Amerikos pilietybę i ^ad bus imtasi griežčiausių 
gavusiu mokslininku tarpe i -augumo priemonių prie to- 
randasi Dr. Werner von | dalykų neprileisti. 
Braun, vyriąusias V-2 išra- l 
dejas. Jis dabar vadovau
ja Amerikos karinių raketų 
tyrinėjimui.

, Visi pilietybę gavę moks
lininkai sako dirbę naciams 
“po prievarta.”

Dauguma jų darbavosi 
prie garsiosios V-2 “skren
dančios bombos,” bepiloti- 
nio lėktuvo, kuriomis naciai 
bombardavo Londoną, Briu-

Jakarta. — New Yorko ir 
Londono “Daily Worker’io” 

'korespondentas Ralph Par
keris randasi, Indonezijoje, 
kur jis stebės Bandungo 
konferenciją. Parkeris karo 
metu buvo New Yorko 
“Times ” korespondentas 
Maskvoje.

Tuo tarpu iš Indijos pra
nešama, kad valdžia pra
dėjo oficialų tyr i n ė j i m ą 
apie indų orlaivį, kuris nu
krito i jūrą pakelyje iš 
Hong-Kongo į Jakarta. Ki
nai sako, kad Čiango agen
tai tą orlaivį sabotavo. 
Premjeras Nehru pareiškė, 
kad to orlaivio nelaimėje 
yra kas nors įtartino.

Maskva.— Amerikos am
basadorius Ęohlenas aplan
kys Centralinę Aziją ir Si- 

I birą.

t
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SMAGI ŽINIA
REIKIA PASIDŽIAUGTI tuo, kad Dr. Jonas Saiko 

išrastas čiepijimas nuo vaikų paralyžiaus gerai veikia, 
kad jis išgelbsti žmones nuo tos baisios ligos, jei jie, 
žmonės, įsičiepija, įsičirškia jo, Saiko, išrastais anti- 
polio vaistais.

Vaikų paralyžius yra baisi liga, kuri ypatingai jau
nus žmones suparalyžiuoja, padarydamas amžinais in
validais.

Franklin Delano Rooseveltas buvo vaikų paraly
žiaus auka. Dėl to labai smagu, kad š‘i žinia apie vaikų 
paralyžiaus suvaldymą buvo paskelbta kaip tik tą die
ną, kurią sukako dešimt metų nuo Roosevelto mirties.

Dr. Salk ši anti-polio vaistą išrado jau senokai. Per 
tūlą laiką buvo abejota, ar jis bus pasekmingas, ar jis 
stivaldys šią žiaurią ligą.

Buvo vestas tyrinėjimas—tyrinėjimas mokslininkų, 
gydytojų Michigano universitete. Na, ir mokslininkai 
surado, kad anti-polio vaistas veikia gerai: tarp 80-90 
procentų žmonių, įčiepytų nuo tos baisios ligos, sakoma, 
apsaugojo.

Dr. Salk mano, kad ateityje bus galima apsaugoti vi
sus žmones nuo vaikų paralyžiaus, jei jie įsičiepys, pa
našiai, kaip apsaugojami žmonės (įsičiepijimu) nuo rau
plių ir nuo karštligės.

Taigi, palaipsniui, žmonija nugali baisias ligas, už
sitikrindama ilgesnį ir smagesnį sau gyvenimą.

Dabar tik tenka saugoti, kad visokie pelnagrobiai 
nepradėtų žmonėms kišti netikrų vaistų pavydale tikrų.

Be abejojimo, visokie žulikai bandys visuomenę ap
gaudinėti, ypatingai šiuo laikotarpiu, kai tų vaistų yra 
labai maža. x

Jeigu vaikų paralyžiaus liga bus nugalėta, jeigu jai 
bus iš tikrųjų pastotas kelias, tai ko žmonija sieksis 
toliau?

Aiškus dalykas, vaikų paralyžius nėra pati baisiau
sia ir daugiausia gyvybių paimanti liga. Vėžys ir šir
dies ligos skina žmonių daugiau negu vaikų paralyžius.

Be to, Amerikoje paskutiniuoju metu žmonės pra
dėjo išprotėti skaitlingiau negu seniau. Neužtenka pro
to ligoninių. • Kurios yra, yra perpildytos protu ser
gančiaisiais. Gydytojai dabar ryžtasi sukoncentruoti 
jėgas proto ligai gydyti, pastoti jai kelią.

Jeigu bus kada nors surastas būdas vėžio ligai pa
stoti kelią, jei bus surastas būdas kovai prieš širdies li
gas, skinančias be laiko labai daug žmonių gyvybių, tai 
žmonija bus kur kas laimingesnė.

“Švyturio” redakcija kreipėsi į Lietuvos Mokslų 
akademijos institutus, užklausdama, kokius mokslinius 
darbus šiemet dirbs mūsų mokslininkai. Žemiau supa
žindiname skaitytojus su kai kuriomis mokslinėmis pro
blemomis, numatytomis institutų 1955 metų planuose.

Lietuvos Mokslų akade
mijos Gyvulininkystės ir 
veterinarijos instituto vyr. 
mokslinis be n d r a d a r b i s 
agronomas J. Lukoševičius 
mums papasakojo:

—Daug svarbių temų šie
met numato spręsti mūsų 
institutas. Viena jų verta 
ypatingo dėmesio: tvarti
nės - ganyklinės galvijų lai
kymo sistemos Lietuvoje 
įdiegimas. Ją taikant dir
bama kartu su Veterinari
jos akademija.

Mūsų respublikos sąlygo
mis institutas dar 1953 me
tais šiuo klausimu pradėjo 
darbus savo eksperimenti
nėje bazėje Baisogaloje. 
Kartu buvo dirbama Žem
dirbystės ir dirvožemio in
stituto eksperimentiniame 
ūkyje Vokėje, eilėje tary
binių ūkių ir kolūkių.

Mūsų respublikoje bus 
taikomi trys šios gyvulių 
laikymo sistemos tipai:

Mišrus tvartinis-ganykli- 
nis tipas, kurio būdingas 
bruožas yra: vasaros metu 
galvijai gauna pagrindinį 
žolės kiekį iš ėdžių tvarte 
ar vasarinėse stovyklose, d 
mažesnę dalį—nederlingose 
natūralinėse stovyklose'ar
ba sėtinių daugiamečių žo
lių ganyklose.

Antras tipas — mišrus 
ganyklinis - tvartinis: va
sarą galvijai gauna dides
nį žolės kiekį derlingose 
daugiamečių žolių sėtinėse 
arba pagerintose natūrali
nėse ganyklose. Papildomą 
žolės kiekį galvijai gauna 
iš ėdžių tvarte arba, nau
dojant žaliojo konvejerio 
sėtines kultūras, vasarinėse 
stovyklose.

Intensy vinis ganyklinis 
galvijų laikymo tipas-—gal
vijai ganykliniu laikotarpiu 
rišami sėtiniuose daugia
mečių ar vienamečių žolių 
plotuose. Papildomas šėri
mas nenaudojamas. Rude
nį galvijai laisvai ganomi 
įvairiose ganyklose. Aukš
tesnio produktyvumo kar
vėms papildomai duodama 
koncentruoto pašaro iš

mainas, konkrečiai — at
sparumą šalčiams.

Chemikai taip pat šiemet 
tyrinės, kaip dolomitinį ak
menį paversti rišamąja me
džiaga, kad tuo būdu padi
dinus rišamųjų medžiagų 
kieki kasdien vis augančiai 
socialistinei statybai.

Sustabdyti Kuršių Nerin
gos smėlynų judėjimą — tai 
nemažos praktinės reikš
mės uždavinys. Šioje sri
tyje didelį darbą atlieka 
Miškų ūkio instituto moks
lininkai. Jie paruošė eilę 
naujiį būdų sutvirtinti Ne
ringos smėlynams, kurie 
praeityje yra palaidoję ne 
vieną žvejų kaimą. Dabar 
pajūrio smėlynai yra tvirti
nami prisodinimu krūmokš
niu eilių.

Šiemet Kuršių Neringoje 
įvyks mokslinė konferenci
ja pajūrio smėlynų tvirti
nimo klausimu, kurioje da
lyvaus svečiai iš broliškųjų 
respublikų.

1955 m. institutas numato 
spręsti ir eilę kitų proble
mų : bus toliau studijuojami 
respublikos miškų fondai, 
tęsiami darbai ąžuolams, 
eglėms bei juodalksniams 
Lietuvos miškuose atželdin
ti. Instituto kolektyvas taip 
pat paruoš priemones Ne
muno baseino m i š k a m s 
tvarkyti ryšium su Kauno 
hidroelektrinės statyba.

apimąs laikotarpį nuo se
niausiųjų amžių iki 1861 m.

Besimokančiam jaunimui, 
plačiajai vis u o m e n e i šių i 
dviejų veikalų pasirodymas 
turės didžiulės reikšmės tei
singai nušviečiant lietuvių 
tautos istorinę raidą.

Lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto 1955 metų 
plane numatyta:

“Šįmet bus išleista “Lie
tuvių literatūros istorijos” 
I dalis (feodalizmo1 laiko
tarpio literatūra), rankarš- 
čio teisėmis išeis “Lietuvių 
literatūros istorijos” kon
spektinė apybraiža, api
manti 1861-1940 metų lite
ratūrą. Išeis iš spaudos 
“Lietuvių tarybinės litera
tūros istorijos apybraiža” 
lietuvių-rusų kalbomis, bus 
paruošta spaudai “Lietuvių 
literatūros istorijos’1 II da
lis, apimanti laikotarpį nuo 
1861 iki 11920 metų, šie lei- Į venamuosius namus, orga- 
diniai sudarys apie 125 au
torinius lankus. — daugiau 
kaip .2,300 puslapių.”

Tarybų Lietuvos vandenų 
biologinio produk t y v u m o 
pakėlimas — viena pagrin
dinių problemų, kurias 1955 
metais spręs Biologijos in
stituto kolektyvas. Vieną 
šios problemos temų—“Kur
šių marių dugninių žuvų 
maisto bazė” — tyrinėja in
stituto vyr. mokslinis ben
dradarbis biologijos mokslų 
kandidatas I. Gasiūnas.

Pirmasis kompleksinio 
klimatologijos metodo pra
dininkas buvo rusų tarybi
nis mokslininkas E. E. Fi
odorovas, jo mokinys—L. A. 
Čubukovas. Pagal jų išdirb
tąjį metodą Geologijos ir 
geografijos instituto dar- 

sėkmingai tiria

Kaip atrodo kolektyvine Vilniaus 
avalynes darbininkų sutartis

Kas metai Vilniaus odos- 
avalynės kombinate tarp 
administracijos ir darbinin
kų kolektyvų sudaroma ko
lektyvinė sutartis, kurią 
darbininkų vardu sudaro 
profsąjunginis komitetas*. 
Pagal sutartį įmonės dar
bininkai įsipareigoja įvyk
dyti ir viršyti gamybinį 
planą, saugiai ir taupiai 
naudoti žaliavas ir kitas 
medžiagas. Administracija, 
savo ruožtu, įsipareigoja 
sudaryti kuo palankiausias 
sąlygas planui įvykdyti, rū
pintis nuolat gerinti darbe 
sąlygas, darbo apsaugą ir 
saugumo techniką, mecha
nizuoti gamybinius proce
sus, kelti dirbančiųjų kva
lifikaciją, statyti jiems gy-

Jei mūsų šalis,—turtinga ir galinga šalis,—paauko- ėdžių ganyklose, 
tų nors trečdalį tų pinigų, kurie yra skiriami karo rei
kalams, tai neužilgo, be abejojimo; būtų surastos prie
monės ir vėžiui, ir širdies ligoms, ir proto ligoms keliui 
pastoti.

Proto ligonių, atsiminkime, pas mus atsiranda vy
riausiai iš to, kad žmogaus ateitis nėra užtikrinta, kad 
žmonės nervuojasi, sielojasi, baiminasi dėl rytojaus. Vi
sa tai galima lengvai pašalinti.

Tenka pasveikinti Dr. Jonas Salk už jo pastangas 
kovai prieš vaikų paralyžiaus ligą!

Šiemet Gyvulininkystės ir 
veterinarijos institutas kar
tu su Lietuvos Žemės ūkio 
ir Tarybinių ūkių ministeri
jomis toliau dirbs gerinant 
natūralines ganyklas ir ti
riant kultūrinių ganyklų 
naudojimo būdus. Tvarti
ne - ganyklinė galvijų lai
kymo' sistema šiais metais 
bus įdiegta apie 200 mūsų 
respublikos kolūkių ir tary
binių ūkių.

KOMUNISTŲ PARTIJOS APELIACIJA
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ komunistų partija krei- 

pėsi į Jungtinių Valstijų aukščiausią teismą, reikalau
dama, kad jis atmestų McCarr an įstatymą, verčiantį tą 
partiją registruotis.

Jeigu tasai įstatymas, sako apeliacija, vers komu
nistų partiją registruotis valdžios įstaigose, kaip nu
tarė “Subversive Activities” Taryba, tai ši partija, sako 
apeliacija, bus pavaryta pogrindin ir dėl to nukentės 
tūkstančiai ne tik komunistų, o ir nekomunistų, pa
žangių darbininkų. Tasai įstatymas, sako apeliacija, už
duos skaudų smūgį ir darbo unijoms.

Ką aukščiausias šalies teismas tuo reikalu pasa
kys, reikia palaukti ir pamatyti.

Apeliacijoje teisingai pasakyta, kad visuose didžiuo
siuose buržuaziniuose kraštuose, kaip Anglija, Francū- 
zija, Italija, komunistai veikia legaliai, viešai ir atvirai, 
priklausydami savo partijoms.

Jeigu komunistai ten veikia legaliai, tai kodėl jie 
negali veikti legaliai Amerikoje, kuri skaitosi “demo
kratijų tvirtove”?
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ir 
in-

su

terminus jai atlikti numano 
taip pat kolektyvinė sutar
tis. 1954 metais chrominių 
odų fabrike buvo įmontuo
ta keletą naujų Tarybų Są
jungos ir čekoslov a k i j o s 
markių mašinų. Tai žymiai 
palengvino darbininkų dar
bą, pakėlė jų darbo našu
mą.

Tolesnis mechanizavimas 
buvo atliktas avalynės fa
brike. Čia praėjusiais me
tais buvo įrengtos šešios 
konvejerinės juostos, kas 
taip pat įgalino žymiai pa
lengvinti darbą ir pagrei
tinti gamybos procesą. Fa
briko sukirpimo ceche bu
vo įrengtas mechanizuotas 
aulų kirpimas. Pastatytos 
ir kitos mašinos.

Darbininku lavinimasis
Didelis dėmesys kolektyvi

nėje sutartyje skiriamas 
darbininkų ir tarnautųjų 
gamybinės kvalifikacijos 
pakėlimui. Kombinate vei
kia priešakinio patyrimo 
mokyklos ir techninio mini
mumo rateliai. Užsiėmimus 
veda vadovaujantieji įmo
nės inžinieriai. Praėjusiais 
metais, besimokydami tose 
mokyklose ir rateliuose, 157 
darbininkai pakėlė savo 
kvalifikaciją.

Prieš kelerius metus Vil
niaus “Lelijos” siuvimo fa
brike atsirado puiki inicia
tyva, kurią trumpai galima 
suformuluoti šitaip: nė vie
no darbininko, neturinčio 
vidurinio mokslo. Tąją ini
ciatyvą parėmė ir daugelis 
kitų Lietuvos sostinės įmo
nių. Ji paplito ir Vilniaus • 
odos - avalynės kombinate. 
Dabar daugiau kaip 30 dar
bininkų ir tarnautojų mo
kosi aukštesniose vidurjnių

nizuoti jų poilsį ir tt.
■

P,pavedimas gyvenimai!
Prieš pasirašant naująją 

sutartį, tikrinama kaip bu
vo vykdoma sutartis praė
jusiais metais. Kaip taisy
klė, šalys sąžiningai vykdo 
prisiimtuosius įsipareigoji
mus.

Darbo žmonių sveikatos 
rūpinimuisi buvo skirta ei
lė 1954 metų kolektyvinės 
sutarties straipsnių. Vie
name iš jų buvo pasakyta 
apie dirbančiųjų aprūpini
mą kelialapiais į kurortus. :

Kaip buvo vykdomas šis Į 
straipsnis?

Šimtai kombinato darbi
ninkų praėjusiais metais 
pabuvojo sanatorijose ir po-i 
ilsio namuose. Daugelis ke-1 
lialapių buvo išduota nemo- į 
karnai, o likusieji — už 30 
procentų jų vertės. Chro
minių odų fabriko darbinin-

1955 metais Istorijos ir 
teisės institutas 
“Lietuvos TSR 
kursą,” 
ir teisės instituto
rius profesorius J. Žiugžda. B. Styra apie tai mums pa- štampuotojas Racinas

išleidžia! buotojai
istorijos! mūsų respublikos kurortų

—pasakoja Istorijos klimatą. Instituto Geofizi- ^as Smolka gydėsi Kislo-!
direkto- kos sektoriaus vadovas doc. vodske, paruošimo skyriausi

. _ — mokyklų klasėse, (keletas
1 i e t u v i š k a j am e I akėnų žmonių m okosi vakai'iniuo-— Šį veikalą sudaro 15 sky- aiškino:

pradedant pirmykštėj —šis metodas nagrinėja) kurorte, sukirpėjas šifris—i se ir neakivaizdiniuose 
aukštųjų/mokyklų skyriuo
se. Administracija ir prof
sąjunginis komitetas tėikia 
šiems besimokantiems visa
pusišką paramą.

Apšvieta ir kultūra
Kombinato klube siste

mingai skaitomos paskaitos 
įvairiomis temomis, rengia-1 
mi kinofilmų seansai, spek
takliai ir koncertai, sukurti 
ir sėkmingai veikia meni
nės saviveiklos rateliai. 
Choro ir šokių rateliuose 
dalyvauja apie šimtas žmo
nių. Profsąjunginio komi 
teto kultūrinis-buitinis sek 
torius seka, kad visos šie 
priemonės,. įrašytos kolek 
tyvinėje sutartyje, būtų 
vykdomos, i

Bet, 'kaip yra žinoma, 
kiekviena kolektyvinė ./su
tartis tam tikras pareįgas 
uždeda ir darbininkams. 
Kaipgi buvo vykdomi šie 
svarbūs sutarties skyriai?

Eidukevičiaus vardo kom
binatas 1954-ų metų pla
ną įvykdė 107-ais procen
tais ir viršum metinės už
duoties davė dešimtis tūks- 
tanjių porų avalynės, daug' 
chrominių ir kietų odų. $ 
Produkcijos savikaina buvo 
sumažinta 5.7 procento, pla
ninei esant 4.3 procento? 
Per metus buvo įsisavinti 
26 nauji avalynės modeliai.

^Gamybos pirmūnų, ge
riausių žmonių, padėjusių 
sėkmingai įvykdyti gamybi
nes užduotis, vardai yra ži
nomi ir už kombinato ribų. 
Su pagarba mieste kalbamja 
apie mezdrotuoją Stasi šujl- 

'gą ir avalynės fabriku ap
traukė ją Mariją Obricką. 
Savo aukštu darbo našumu 
išgarsėjo konvejerio darbi
ninkė Rudženytė, kietų odų

(Tąsa 3-čiam pust J

rių, 
bendruomene ir baigiant 
nūdienos lakotarpiu. Ly
giagrečiai “Lietuvos TSR 
istorijos trumpas kursas” 
ruošiamas ir rusų kalba. 
Jame — 25 autoriniai lan
kai gausiai iliustruoto teks
to. Be to, jau atiduota 
spausdinti “Lietuvos TSR 
istorijos šaltinių I tomas,

ne atskirus klimato elemen-: Palangoje, sąskaitin i n k a s 
tus, bet jų kompleksą. Res-- Trybendis—vienoje iš Kry-

’publikos kurortuose šiemet 
bus toliau dirbama ta link
me, kad galutinai nusta
čius mūsų kurortų mikro
klimato savybes, kurių pa
žinimas turės didelę prak
tišką reikšmę poilsiautojų 
sveikatingumui kelti.

Kelioms mažesnėms

...Mes — Chemijos 
cheminės technologįjos 
stitute. Jo direktorius 
Daukšas supažindino 
Lietuvos mineralinių resur
sų ir pramoninių atliekų 
panaudojimo liaudies ūkyje 
kompletinio tyrimo proble
ma, kurią šiemet spręs Che
mijos institutas.

—Chemikams yra paves
tas atsakingas uždavinys,—

■ sako K. Daukšas, —-surasti 
galimumus, kaip iš vietinių 
medžiagų pagaminti šal
čiams atsparias plytas ir 
čerpes. Du yra būdai ply
toms gaminti: jas degant 
iš molio ir šutinant iš smė- 0 *lio. Milžiniškai išaugusi ir 
vis auganti mūsų respubli
koje mūrinė statyba reika
lauja nedelsiant ne tik pa
greitinti plytų ir čerpių/ ga
mybą, bet ir iš’spręsti jų! anglų kalbos ir beveik 59,- 
tinkamumą atlaikyti oro at-1 900 negali skaityti nei ra-

Amerikos indijonai prašo 
gyvenimo sąlygų pagerinimo

Tautinis Amerikos Indi- syti,
jonų Kongresas savo ll-me šeimoms valdžia įsteigė ge- 
metiniame seime laipkričio 
mėnesį 1954 m. priėmė pla
ną pagerinti gyvenimo sąly
gas Amerikos indi jonams, 
ir tas planas buvo pateik
tas 84-tam Kongresui 
(JAV) vasario 21 d.

Rekomenduoti pasiūlymai 
apima 9 svarbius punktus. 
Jie prašo JAV valdžios pa
rūpinti savo plotuose tokios 
pat rūšies pagalbą Indi jo
nams, kokią ji duoda bied- 
noms šalims visame pasau
lyje. Indijonų 9 Punktų 
Programa yra naminė tech
nikinės pagalbos Point Four 
programa indijonąms, kad 
jie galėtų patys sau padėti.

Nine Point Programa pa
siūlo išvystyti mineralų ir 
rąstų resursus, kurie ran
dasi indijonų rezervacijose. 
Daugelis indijonų skurdžiai 
gyvena rezervacijose, ku
rios yra turtingos minera
lais, ir tt. Šiuo metu jie 
nesugeba juos išnaudoti.

Indijonai reikalauja dau
giau ir geresnių , mokyklų. 
Iš 400,000 indijonų seimų 
sąrašuose, 61,000 nemoka

rų apšvietos parankumų, 
bet nepadengia visus indi jo
nus. Kad nors Indi jonų Rei
kalų Komisijonierius deda 
pastangas įtraukti nors 7,- 
900 Navajo vaikų į moky
klas 1955 metais, 65,000 Na
vajo indi jonų mokosi tik 
vienerius metus mokyklose, i

Šešiuose indi jonų apskri- 
čiuose kūdikių mirtingumo 
vata yra 139.4 kiekvienam 
1,000 gimusių kūdikių, su
lyginus su 29.0 kiekvienam ! 
tūkstančiui visoms JAV-!

N

ėms. Dar' keturios gentės, I 
apart Navajo ir Hopi, turi ’ 
aukštesnę mirtingumo ra- i

mo sanatorijų ir tt. Kas 
ketvirtas kombinato darbi
ninkas praėjusiais metais 
pabuvojo viename ar kita
me kurorte.

Kolektyvinėje sutartyje 
buvo numatytos profilakti
nės priemonės susirgusiems 
įspėti, o taip pat medicini
nio aptarnavimo pagerini
mas. Ir šitas reikalavimas 
buvo įvykdytas. Kombina
tas turi savo gydytoją. Du 
kartus per dieną medicinos 
seserys aplanko įmonės ce
chus ir barus, tikrina sani
tarijos būklę. Per 1954 m. 
buvo atlikta privaloma pro
filaktinė darbininku medi
cininė apžiūra.

Darbo sąlygų gerinimas
Kombinato administraci

ja nemaža nuveikė toliau 
gerinant darbo sąlygas. 
Atskirai imant, buvo re
konstruota visa ventiliaci
jos sistema, cechuose buvo 
įrengti nauji ištraukiamieji 
ventiliatoriai. Kaip ir bu
vo numatyta sutartyje, visi 
darbininkai buvo aprūpinti 
specialiais drabužiais,^ ava
lyne, apsaugos įrengimais 
ir tt.

Pagal sutartį darbo sąly
goms pagerinti buvo numa
tyta išleisti per metus 312Dėl netinkamo maisto 

plaučių džiova kerta Ame- tūkstančių rublių, o faktiš- 
rikes indijonus. 20 iš kiek- kai šiems tikslams buvo ie- 

tūkstančio ta liga i leista 74 tūkstančiais rublių 
' daugiau.

Nauja mechanizacija
Odos-avalynės kombina

tas* — sena įmonė. Nenuo
stabu, kad jos departmen- 
tuose dar užsiliko mažai na
šūs senų markių mechaniz
mai. Bet palaipsniui juos 
pakeičia nauji, tobulesni

vieno 
serga.

Indijonai prašo finansi-į 
nes pagalbos iš Amerikos, 
valdžios. Jie nori išmatuoti 
savo žemę, nusipirkti greti
mas žemes ir išvystyti mi
neralų ir rąstų prodūkavi- 

;mą.
- Common Council I šios priemonės būtinumą,

.4'
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Rojus Mizara

Rojus Židžiūnas-pažangus Amerikos 
lietuvių poetas

Bet žodis poetų, 
Užburtas dainos, 
Jei skelbė teisybę— 
Per amžius gyvuos.

Liudas Gira

I
Š. m. kovo 20 d. Brooklyne nuo širdies 

smūgio mirė Rojus židžiūnas.
Velionis buvo spalvingas, įdomus žmo

gus ir turėjo didžiulių gabumų rašyti.
< R. židžiūnas gimė 1895 metų gruo

džio 5 dieną vargingoje šeimoje Merki
nės miestely. Jo tėvas, Mateušas Žida- 
navičius, kuris Merkinėn buvo atvykęs iš 
Seirijų, mirė Rojui esant tik šešių mė
nesių. Taigi našlaičiui teko augti prie 
motinos Ievos, gyvenusios į žemę sudu- 
busioje bakūžėje, netoli bažnyčios, ei
nant link Stangės upės.

Jo motina buvo geraširdė, darbšti mo
teriškė ir norėjo, kad sūnelis gautų kiek 
tiek mokslo. Rojus buvo gabus ir pa
stabus.

Kai baigė Merkinės pradžios mokyklą, 
pradėjo mokytis, rūbsiuvystės amato. 
Pirmiausiai jam teko dirbti pas tūlą 
Karolį Lepešką, tuomet gyvenusį Mar
cinkonyse. Lepeška buvo pernelyg karš
tai tikintysis, tiesiog asketas. Penkta
dieniais pats valgydavo sausos duonos" 

"tik kartą per dieną ir norėjo, kad ir jo 
“učnius” darytu tą patį. Dažnai ilgai 
klūpodavo ir kalbėjo poterius. Tai buvo 
labai sunkūs jaunam vaikui laikai. Vė
liau, kai Lepeška atidarė rūbsiuvyklą 
Merkinėje, jis patapo pernelyg aštriu 
bedieviu! Ir tuomet Lepeška šaižiai 
juokdįvosi iš “anų, sunkių laikų” Mar
cinkonyse. Juokdavosi iš savęs ir iš savo 
“učniaus” židžiūno!

Man gyvenant Merkinėje, pas Karoli 
lepeška buvo mano “antrieji namai.” 
Ten dažnus svečias buvo ir židžiūnas. 
Lepeška, turėdamas ištekliaus, prenume
ravo visą eilę laikraščių ir turėjo viso
kių knygų, kurių nešykštėdavo mudviem 
su Rojum.

R. židžiūnas buvo pasiųstas trumpam 
laikui į Vilnių mokytis rūbsiuvystės 
amato. Grįžęs iš ten. jis pats pradėjo 
siūt žmonėms drabužius—namie ir ap- 

i linkiniuose kaimuose. Per apie porą 
žiemų velionis buvo daraktorius Samū- 
niškiu kaime. Paaugęs, padėdavo vargo
nininkui metrikus nurašyti ir kriaučiavo 
namie, besirūpindamas sena motina, ku
rios silpna sveikata vis ėjo menkyn.

Nebuvo tuomet Merkinėje nei įstai
gos, nei žmogaus, kuris būtų norėjęs 
jaunam vargo vaikui ŽidžiūnuL padėti 
siektis mokslo, nors visi matė pas jį 
dideli norą ir gabumus mokytis.

Mudu nuvykome Vilniun laimės ieško
ti, bet grįžome labai nusvylę. “Aušros” 
redaktorius kun. Kraujalis patarė mu
dviem: mokykitės lotynų kalbos, tai 

r “ilgainiui gal kada nors kaip nors vais
tininkais patapsite..”

Jis mėgo skaityti ir jau buvo bepra
dedąs laikraščiams neilgas koresponden
cijas rašyti: parašė keletą jų ano meto * 
klerikalų leistoje savaitinėje “Aušroje,” 
ėjusioje Vilniuje.

Neatsimenu, kaip tai įvyko, bet ijie&— 
R. židžiūnas, Zigmas Borisas ir šitų žo
džių rašytojas—1913 metais nusitarėme

- visi kartu vykti į Ameriką.
Pasiekę New Yorką, Borisas ir aš 

buvome keliolikai dienų sulaikyti imi
gracijos namuose Ellis Islande, nes ne
turėjome pinigų parodymui — valdžia 
reikalavo, kad kiekvienas imigrantas tu
rėtų nemažiau $25. R. židžiūnas buvo 

^laimingesnis—jis turėjo $25 ir buvo tuo- 
'jau išleistas — vyko tiesiog į Worcester, 
Massv rodosi, pas savo dėdę, kuris jam 
iš ^4«sto buvo prisiuntęs.

Neužilgo jis gavo darbą South Bosto
no Keleivyje, — pirmiau dirbo adminis
tracijoje, o vėliau pradėjo mokytis 
spaustuvės darbo, linotypininku.

Po pusmečio ir šitų žodžių rašytojas 
pradėjo ten pat Keleivio spaustuvėje mo

kytis spaustuvės darbo; vadinasi, gyve
nimo bangos mudu ir vėl suplakė drau
gėn.

Neatsimenu, kodėl Keleivio lei
dėjas Jurgis Gegužis pradėjo mudu 
taip vadinti: židžiūnas — “Prakeik
tasis,” aš — “Šventasis.” Vėliau per 
tūlą laiką, gal skaitytojai atsimena, ve- 
lionis\rašė Laisvėje ir kt eilėraščius “R. 
Prakeiktojo” slapyvardžiu.
»•

R. židžiūnas pradėjo 'rašyti eilėraš
čius 1915 metais. Jam padėjo tuometi
nis Keleivio redaktoriaus' padėjėjas stu
dentas Petras Kurkulis, šiuo metu gy
venąs Vilniuje. Rašė jis po Merkinės 
Vaidylos slapyvardžiu. Daugiausia jo 
eilėraščių tilpo ano meto Kovoje ir Lais
vėje. 1 ’ 1 '

•South Bostone gyvendamas, beje, jis 
pradėjo mokytis muzikos — pūsti kor
netą.

1916 metų pradžioje velionis dirbo 
Amerikos Lietuvio spaustuvėje, Worces
ter, Mass., o iš' ten atvyko Brooklynan 
į Laisvės spaustuvę dirbti linotypininku.

1917 metais jis įstojo į Jungtinių Vals
tijų kariuomenę ir buvo priimtas į dū
dų orkestrą. Karo metu buvo Fran
cu zi joje.

Paleistas iš kariuomenės., 1919 metais 
atvyko į South Bostoną, čia per tūlą 
laika mokėsi pas M. Petrauską muzikos 
ir dirbo “Sandaros” spaustuvėje. O kai 
Laisvė pradėjo eiti dienraščiu, jis buvo 
pakviestas dirbti jos redakcijon. *

Nė poros metų neišdirbęs, jis įstojo 
į Jungtinių Valstijų laivyną.

Iš laivyno jis ir vėl grižo Laisvėn, 
Brooklynan. Susituokė. Dėl šeimyniš
ku nesusipratimų, po tūlo laiko staiga, 
niekam nieko nesakęs, metė Laisvėje 
darbą ir nuvyko Chicagon, tikėdamasis 
ten gauti vietą Vilnies spaustuvėje. Bet 
darbo teų negavo, nes nebuvo. Vilnis 
tuomet ėjo dukart per savaitę. Pa
dirbęs tūlame angliškame laikraštyje ke
letą savaičių, R. židžiūnas grižo atgal 
į Laisvę. Bet čia jo vieton jau buvo 
naimtas kitas darbininkas ir laikraščio 
direktorių taryba jo nepriėmė. Dėl to 
Židžiūnas labai supyko ant Vilnies ir 
Laisvės. ’ I

—Kaip tai galima,—sakė jis. — kad 
mūsų įstaigose man jau nebeliko vie
tos?

Jis išvyko Bostonan dirbti Sandaros 
spaustuvėje. Labai buvo užširdęs ypa
tingai ant manęs ir A. Bimbos,—ant tu, 
kurie, jis nežinojo, stojo už jo priėmi
mą atgal dirbti Laisvėn! Parašė jis ne
maža piktų, neapgalvotų rašinių ypa
tingai prieš mane, ir aš niekad nežino
jau. kodėl ir už ką!

Jis buvo labai jautrus ir ūmus—tikras 
poetas. Sprendimą darydavo greit, ma
žai pagalvojęs, ar tai išeis jam tiaudon. 
Jo įstojimas kariuomenėn, vėliau—laivy- 
nan buvo atliktas paskubomis grynai 
dėl kai kurių asmeniškų, sakyčiau, ro
mantiškų nepasisekimų.

Bostone R. židžiūnas gyveno ilgokai: 
turėjo savo spaustuvėle, kurioje sunkiai 
dirbo; dirbo kitiems laikraščiams spaus
tuvėse; buvo redaktorius, A. J. Kupsčio 
leidžiamo žurnaliuko “Tarpininkas.” 
Leido savo žurnaliuką — “Išmintis.” Tu
rėdamas savo spaustuvėlę, jis ir vėl pra
dėjo rašinėti Laisvei korespondencijas, 
straipsnelius. Vadinasi, mes susitaikė
me.

Pagaliau, pardavės snaustuvėle, R. 
židžiūnas grižo atgal Brooklynan ir 
vėl patapo Laisvės linotvnininku. šiuo 
atveju jis čia ilgiausią laika išbuvo. 
Laisvės linotvnininku. šiuo atveju jis 
čia ilgiausia laika išbudo.

Per ši laikotarni eilėraščiu jis para
šė nedaug, bet nemažai rašė visokių 
trumnu dalykėlių mūsų “Įvairumų Pus
lapiui.”

Dienomis dirbdamas Laisvėje, vaka
rais. šeštadieniais ir net sekmadieniais 
židžiūnas, norėdamas vis daugiau už

dirbti, dažnai ėjo į kitas spaustuves 
dirbti: į lietuviškas ir į vieną (New 
Yorke) francūzišką. Jis vis galvojo už
dirbti daug pinigų, kad senatvėje galė
tų ramiai gyventi. Darbo jis nebijojo. 
Buvo labai drabštus; mokėjo gerai val
dyti linotypą; mokėjo dirbti ir kitokius 
spaustuvės darbus. '

Pagaliau, prieš apie ketverius metus, 
židžiūną pakvietė lietuviškieji pranciš
konai dirbti jų laikraščio spaustuvėje 
Brooklyne. Ten jam pasiūlė didesnę al
gą negu gavo Laisvėje, bet už tai jis 
turėjo daug daugiau darbo atlikti, negu 
atliko pas mus. Tai, matyt, ir pagreiti
no velioniui mirti, c

Jis paliko žmoną Oną, sūnų Edvardą 
ir marčią, taipgi dukterį Ruth ir žentą. 
Paliko anūkų. Tiek apie R. židžiūną, 
kaip apie žmogų.

Galima priminti dar tai: velionis iki 
savo mirties priklausė Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimui, nepaisydamas to, 
kad makartistai šitą organizaciją ap
skelbė “subversyve.”

Daugiausia velionis rašė spaudai ei
lėraščių tarp 1)915-1925 metų. Nekly- 
siu pasakęs, jei jis būtų nesiliovęs lavin
tis ir būtų kūręs, šiandien židžiūnas gal 
būtų buvęs vienas žymiausių lietuvių 
poetų. 1

Bet nuolatinė rūpestis, kaip uždirbti 
dolerį kitą daugiau, skendėjimas kas
dieniškose smulkmenose jam trukdė eiti 
pirmyn.

Apart keleto eilėraščių, — per kokius 
20 metu, — židžiūnas rašė daugiausia 
satyrinius humoristinius eilėraščius. O 
per pastaruosius ketverius metus jis, ro
dosi, nieko nesukūrė.

Merkinės Vai dyla, Aure Žvalgas, Ko
kus Pokus, R. Prakeiktasis, Atliktas 
Kriukis—vis tai židžiūno naudoti sla
pyvardžiai, marginę mūsų spaudos pus
lapius. Rače jis ir po kitais slapyvar
džiais.

II
Prieš 35 metus mudu sugalvojome iš

leisti “Atžalas” — jaunųjų rašytojų su
kurtai grožinei literatūrai pavaizduoti.

Gavę^ Laisvės administracijos prita
rimą, mudu sudarėme specialų komite
tą knygai išleisti. Kreipėmės i visuo
menę paramos, kuri buvo labai gausi. 
Organizavome jaunus (ir senesniuosius) 
pažangius ano meto rašytojus. Gavę 
jų kūrinius, i teikėme Juozui Baltrušai
čiui redaguoti.

Na, ii* 1921 metais išėjo didelio forma
to knyga: “ATŽALOS, Amerikos lietu
vių darbininkų-rašytojų tvarinių rinki
nys.”

“Atžalose” teina 16-kos rašytojų kūri
nėliai. R. židžiūnas - Aure Žvaigas 
tarp ju vyravo.

Darbas buvo atliktas nemažas. Jis 
pakėlė ūpą visiems, vnatinp’aLR. židžiū- 
nui. Kaip bematant “Atžalos” pasisklei
dė po visa šąli ir jau seniai Laisvės kny
ga sankrovoie jų nebėra.

1923 motais Lietuviu Literatūros 
Draup’iia išleido V. Tauro redaguota ei
lės poetu darbu rinktine—“Švvturvs.”— 
anie 300 pnslaniu knvga, kurioje telpa 
virš 30 R. Židžiūno eilėraščiu.
< Kitais žodžiais, knvgose: “Atžalose,” 
“Švytury” ir “Daug labų dienu” vra pa
tys rinktiniausi židžiūno kūriniai.

Didžiosios krizės, depresijos metu ži
džiūnas su. šeima gyveno Bostone. Vai
kai buvo maži: iam teko rūpintis šeima, 
jai duoną uždirbti, gi iš poezijos pas 
mus nieks neuždirbo ir neuždirba pragy
venimo. Dėl to jis iuo mažiau dėmesio 
kreipė į kūrybą. Gyveno labai vargin
gai.

Po to. kai iis pradėjo dirbti pranciš
konu laikraščio spaustuvėle Brooklvne. 
tik protarpiais, galima sakyti retokai 
teko su velioniu susitikti. Jis buvo 
kruopštus filatelistas—rinko pašto žen
klelius. Aš inm iii sutaunvdavaii. o iis 
man už tai duodavo kai kurios literatū
ros. kurios, mes negauname. Jis man, 
bele, nndovnnoio ir “Lietuviu Poeziios 
Antologiia.” ■Chicno’oie išleista nrieš virš 
norą metu, knrioie idetas ir io naties 
vienas eilėraštis—“Suninsiu dainuže.”

Mudu susitikdavome, kain sakiau re
tai—gal’karta, nėr tris keturis menesius 
ir kalbėdavomės anie visokius dalykė
lius. danginusia anie literatūra ir lite
ratus. Jis tai labai mėgo. Jis man skun
dėsi. pavyzdžiui, kad “Antolnaiios” re
daktoriai. J. Ais.tiq ir A. Vaičiulaitis, ii 
nuskriaudė, neįdedami knygon geresnių 
jo eilėraščių.

Prieš apie metus laiko jis manęs 
klausė: . ’ v

- —Tai tu dar vis,tebesilaikai dialekti
nio materializmo filosofijos?

—O tu?—nusistebėjęs klausiau jį.
—Man rodosi, kad metafizika, kaip 

filosofija, yra įdomesnė ir tobulesnė...
Gerai savo draugą pažindamas, žino

jau, kad jis nėra daug studijavęs nei 
dialektinio materializmo, nei metafizi
kos; supratau, kad čia yra pranciškonų 
“įtaka,” kaip nors jin įdiegta.
i

Frank Balevicius-Balwood raginoma- 
ne parašyti operetei libretą, kurį jis ap
vilktų muzika. Operečių pas mus dide
lė stoka, ypatingai originalių. Prieš 
kokius keturius mėnesius susitikau R. 
židžiūną ir jam siūlau:

Atsakymas į klausimus
Š. m. “Laisvės” nr. 70- 

tam V. Žabui klausia, ką 
•reiškia mano straipsnyje 
pavartoti sekamieji žodžiai:

Pikantiškas—sukeliąs įdo
mumą, smalsumą.

Dekapol ietis — Dekapoli- 
jos pilietis (arabas).

Psichiniai ligoniai — be
pročiai, išprotėję žmonės.

Racionalus — sveikai, lo
giškai protaująs, apsisvars- 
tęs žmogus.

Neklasikas
—Rašykime libretą: aš prozinę dalį, 

tu—eilėraščius. Duokime Balevičiui ir 
dirbkime visi trys, kad operetė būtų iš 
tikrųjų sceniška, gera.

židžiūnas mielai sutiko kooperuoti. 
Deja, nelaboji mirtis mudviejų planus 
suardė.

III
Rojus židžiūnas, kaip sakiau, parašė 

daug eilėraščių, — tvirtesnių ir silpnes
nių. Vieta neleidžia jo kūrybą čia gi
liau ir plačiau nagrinėti. Užtenka pri
minti, kad jis buvo pažangus poetas ir 
visuomet stovėjo darbo žmonių pusėje— 
gal būt tai parėjo ir iš to, kad jis pats 
buvo kilęs iš “bakūžės samanotos,” pri- 
gūžusios prie žemės.

Prie progos išspausdinsime Laisvėje 
R. židžiūno tūlus ištisus eilėraščius 
Šiame rašte paduosiu tik ištraukas iš 
kai kurių.

Tuojau po Lenino mirties, poetas, rašė:
Verkia Vakarai, Rytai,
Verkia Šiaurė ir Pietai,
Verkia Lenino visa
Žemės rankpelnių klesa, 
Visi žmonės — jo draugai 
Liūdi ir liūdės ilgai...

Jis—Liuosybė. Jis—Kova, 
Revoliucijos galva;
žodžiai jo—kilti darbai; 
žvilgsniai jo—Tiesos žaibai;
Nėr pasauly jam lygaus 
Vado-milžino žmogaus!...

Ar yra tokia šalis, 
Kurioje nebuvo jis 
Vargšams palaimos pilna 
Laimės ir vilties liepsna? 
Ar buržujai ne už tai 
Mirtį rengė jam slaptai?...

(Laisvė, 1924 m. sausio 25 d.)
Židžiūnas mokėsi iš senesniųjų lietu

vių poetų.
Atmenu, prieš 40 metų mes susiei

davome South Bostone skaityti eilėraš
čius: Liudo Giros, Jovaro, Juozo Mikuc- 
kio. Edmundo Steponaičio ir kitu. Bet 
didžiausios jam ir jo kūrvbai itakos da
rė pirmiau Jovaras, o vėliau Julius Ja
nonis. Skaitė jis (lenkiškai) ir Adomą 
Mickevičių.

Velionis tarnavo Amerikos kariuome- 
nėie, kai sužinoio, kad tragiškai mirė 
Julius Janonis. Jis. tuojau (1917 m. rug
pjūčio 4 d.) parašė eilutes “Ant kapo” 
didžiajam noetuFpagerbti:

Taip tylu, taip ramu, 
net nejuda žolės;
Tarytum tai vaizdas
Slaptos aureolės, 
Tartum tai miegas 
užsnūdusio svieto, 
Taip ramus, taip tylus 
Ant kapo poeto...

Negirdėt nei ūko 
MažiausiO'Vėjelio, 
Nei skambančio aido 
Virš žalio gojelio. 
Tad kągi tai reiškia 
Miražas slaptybės?... 
Kur ženklas, jog būta 
Didvyrio esybės?!...

(“Atžalos”)
Eilės pesimistiškos. Tenka pasakyti, 

kad visas R. židžiūno armijoje gyveni
mas. buvo liūdnas, pesimistinis. s Susira
šinėjau su juo nuolat ir jo visi laiškai 
buvo pilni aimanų, nusiskundimų.

Karo metu, būdamas Francūzijoje, 
fronte, poetas dainavo:

Leidžias saulė už miškų 
rausvais ugnies spinduliais... 
Ei, sustok!
Juk aš lieku surakintas 
sopuliais!...

Kas gi gydytų ligoni, 
Jeigu į tolybės klonį 
Tavo veidas nusileis?...

(Tąsa 4—tame puslap.)

Pittsburgh, Pa.
Žinios iš mūsų miesto

LDS 160 kp., gyvuojanti 
North Sidėje, rengia pramogą 
atžymėjimui 25 metų nuo Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo įsikūrimo. Pramoga įvyks 
gegužės 1 d., savame name, 
1024 Beaver Ave., N. S. Pitts
burgh, Pa. Esate visi kviečia
mi dalyvauti. Bus duota gera 
vakarienė. Atsilankiusieji ge
rai užkąs ir pasikalbės, pasi
linksmins, be to, pagerbs svar
bią organizaciją.

Jaunųjų Lietuvių Radijo 
Draugijos metinis banketas 
yra rengiamas balandžio 24 d. 
Programa prasidės 4 vai. po
piet, o vakarienė—6:30 v. v. 
Tai bus vienas didžiausių lie
tuviškų parengimų, ši draugi
ja turi savo radijo programą 
kas sekmadieni 4 :30 v. po pie
tų. Banketas įvyks L. M. D. 
didžiojoje salėje, 142 Orr St., 
Pittsburgh, Pa. Iš čia bus 
transliuota radijo programa. 
Dalyvaukite, kas tik galite.

Nedarbas mūsų mieste ple
čiasi. Su kuo tik susitinki, vi
si bėdnvoja. Aną dieną per 
radija buvo paskelbta, kad 
Allegheny kountėje yra užsi
registravusių 165,000 žmonių 
gauti Šiokios tokios pašalpos. 
Tenka pasakyti, kad tiek fab- 

■rikuose, tiek anglies kasyklo
se veikia naujos mašinos, ku
rios atlieka daugelio darbinin
kų darbą. Dėl to daug darbi
ninkų iš darbo paleidžia.

APIE LIGONIUS
Draugė K. Miliauskienė jau 

per 20 metų serga. Kadangi ji 
taip ilgai yra nelabosios ligos 
kankinama, tai draugai ir 
draugės su tuo lyg “apsipra
to“ ir pamiršta ligonę aplan
kyti. O ją reikia atlankyti ir 
suraminti.

Mrs. A. /Jincienė buvo iš
vežta ligoninėn, dabar yra jau 
namie.

Mrs. Yablonskienė buvo li
goninėje operuota; dabar ran
dasi namie.

Mrs. Yankauskienė serga 
namie.

Vincas Kisielius buvo ligo
ninėje; dabar namie.

Dominikas Sandra turėjo dvi 
operacijas, dabar gydosi na
mie.

Visiems linkiu laimingai ir 
gražiai pasveikti!

Pittsburgho Pilietis

NUTARĖ TEIKTI PAGALBĄ 
DAR 1 GRUPEI VAIKŲ

Gubernatorius Harriman pa
sirašė bilių, kuriame pakeičia
ma nustatymas to, kas yra fi
ziškai paliegusiu asmeniu 
(handicapped person). Prie 
tos grupės dabar bus priškai
tomi apkurtę ir per anksti gi
mę kūdikiai.

Pranešime nesakoma, kokia 
bus jiems teikiama parama. 
Jeigu teiktų nemokamai nors 
inkubatorių, tai būtų( begalinė 
pagalba. Kaip dabar yra, ,net 
turinčius ilgų metų sutaupąs 
nubiednina reikalas naujagi
mį išlaikyti inkubatoriuje ke
letą savaičių, o neturintieji su* 
taupų paskandinami skolose 
daugybei metų.
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WORCESTER, MASS
New Yorko vaidintojai

Kaip jau buvo rašyta spau
doje iš visų kolonijų, kur tik 
komedija “Prašvilpta laimė” 
buvo suvaidinta, visur publi
kai labai patiko. Visi sako, 
kad komedija juokinga. O 
sveikas juokas yra geriausias 
suvargusiam žmogui maistas, 
nes kada gerai išsijuoki, tai 
pamiršti visus vargus.

Todėl, draugės ir draugai, 
visi, kas tik būsime gyvas, tu
rime ateiti ir pamatyti tą ne- 
pd.pyastą veikalą. Jis bus su
vaidintas balandžio 24 d., lie
tuvių salėje, 29 Endicott St. 
Kitų- kolonijų lietuviai, kurie 
nebuvote Montviloje ir dar 
nematėte “Prašvilpta laimė,” 
būtinai atvykite pas mus ją 
pamatyti. įžangos tikietas la
bai pigus, tiktai vienas doleris.

Visas šio gražaus ir įdomaus 
parengimo pelnas, kiek liks

j nuo išlaidų, eis dienraščio 
Laisvės $10,000 fondam Su 
ta diena mes rimtai pradėsime 
vajų. Mes visi žinome, kad 
mūsų visų progresyvių lietuvių 
pareiga Laisvę išlaikyti dien
raščiu. Jeigu Laisvė nustotų 
ėjusi, mes pasiliktume be svar
biausių žinių, mes nežinotu
me, kas tikrai dedasi šiame 
pasaulyje.

Todėl mes visi privalome 
susirūpinti Laisvės išlaikymu 
dienraščiu. Visi turime šį sykį 
paaukoti po stambesnę sumą, 
nes tik po dolerį aukodami, 
mes, Laisvės skaitytojai, nesu- 
dėsime būtinai reikalingi] de
šimties tūkstančių dolerių.

Visus ir visas kviečiu daly
vauti balandžio 24 d. paren
gime. Komediją “Prašvilpta 
laimė’’ suvaidins pasižymėję 
aktoriai iš New Yorko.

J. Skliutas

Rojus Žid žiunas
(Tąsa iš 3-čio i>usl.)

Kasgi tuomet išganys
Jaunas paklaidų dienas?
Kas sukurs širdy ugnis, 
Nusinešus tau liepsnas?...

Ei, sustok! Palauk, saulute!
Tau užgesus—mano bute 
Mintys vietos sau neras!...

(’’Atžalos”)
Bendrai, dauguma pirmųjų R. židžiū- 

no eilėraščių buvo pesimistinio pobū
džio. Skaitome jo “Vidunakty”:

Vidunakty, kada visi užmiega,
Aš pajuntu savy užburta jėgą
Ir klaikumoj pats nežinau ko
Einu ieškot po tyrą lauką...
Vidunakty, užgirdęs gūdžią raudą,
Aš tuoj verkiu,—

man baisiai širdį skauda,—
Dėl ko vergus dar šiandien plaka
Už tai, kad' jie teisybę šneka!...

. (“Atžalos”)
Grįžęs iš kariuomenės, poetas, paveik

tas Didžiosios Spalio Revoliucijos Rusi
joje ir bendrai revoliucinių judėjimų 
įvairiose šalyse, jau kitaip dainavo. Ei
lėraštyje “Raudono Švyturio sargai” 
skaitome:
Draugai, Liuosybės pranokėjai,:— 
Raudono švyturio sargai budringi! 
Jūs revoliucijos idėjai, •
Kaip saulė mūsų žemei reikalingi.
Reakcijos dauggalvį smaką
Ne kartą apveikėt jau pasekmingai. 
Nušviesdami Teisybės taką
Žmonijai, turčių nuskriaustai, vargingai.
Jausmai jūs—vėtros, širdys—plienas, 
Dvasia-audra, darbai-perkūnai garsūs; 
Kareiviai nuskriaustų, kaip vienas,— 
Visi visuomet būkite jūs narsūs!...

(’’Švyturys”)
1919 - 1920 metais, atsimename, virė 

žiaurūs Palmerio puolimai ant pažan
gesnių darbininkų. Vyko masiniai areš
tai, kalinimai, trėmimai. R. židžiūnas 
tai palietė eilėrašty “Demokratinė lais
vė.” Štai pora posmų:

Vidunakty, slapta užpuolę, 
šnipai prižadino varguolį, 

komunistu kitų įtartą, 
ir tuoj pradėjo daryt “kratą.”

Varguolis tėvas areštuotas, 
svetur tapo deportuotas;

jo vaikas numirė iš bado,
o motiną negyvą rado...

(“Švyturys”)
Kompozitorius Mikas Petrauskas ap

vilko muzika keletą R. židžiūno kūrinių.
Populiariausia yra “Geismai ir sva

jonės” (“Supinsiu dainužę iš meilės 
jausmų.”) šią dainą ir šiandien nuolat 
girdime dainuojant mūsų pobūviuose.

“Reikia mums mokslo šviesos”—kita 
populiari daina, kuriai muziką davė M. 
Petrauskas, — dainojama chorų.

L. Ereminas pritaikė muziką židžiū
no eilėraščiui “Tai gražiai šviečia mė
nuo auksinis.”

židžiūnas man sakė, kad jam gyve
nant Bostone, kai ten dar buvo Mikas 
Petrauskas, jis davė jo kitoms eilėms 
muziką,—neatsimenu, kurioms.

—Vieną dieną,—sakė židžiūnas,—su-

Vieningoje šeimoje
Rašo D. Gedvilaite

Maskvos M. V. Lomonosovo vardo valstybinio 
universiteto st u d e ntė

su si ti k i- 
kiek įs
tos die- 
Salomė-

MASKVA. — Negaliu su
skaičiuoti kiek buvo 
mil, pažinčių, kalbų, 
pūdžių susikaupė nuo 
nos, kai aš, Vilniaus
jos Nėries vardo vidurinės mo
kyklos abiturientė, pirmą kar
tą peržengiau Maskvos valsty
binio universiteto slenkstį; 
šiandien aš noriu papasakoti 
apie didžią puikią draugystę, 
jungiančią įvairių tautų vai
kus — MVU studentus. O mo
kosi čia 60 tautybių, gyvenan
čių žemės rutulyje, atstovai!

Štai tokia draugystė užsi
mezgė pas mane sir dviem 
merginom iš Kinijos. Jui Siue- 
fen ir Ti Tan, kaip ir mes visi, 
atvyko į sostinę karštai trokš
damos įsigyti žinių. Atsimenu 
vieną mūsų pirmųjų nuošir-

tinku gatvėje Miką Petrauską ir jis 
kviečia mane užeiti pas jį į studiją. Už
einame. Petrauskas sėdasi prie piano ir 
pradeda dainuoti naujai sukurtą dainą 
—mano žodžiai. Ji buvo taikyta solis
tui ir Petrauskas ją sudainavo tokiu 
patosu, kad aš nustebau...

Neužilgo, deja, M. Petrauskas susirgo 
ir išvyko Lietuvon. Kas atsitiko su tuo 
kūriniu, nieks nežino.

Kitoms jo eilėms—“Darbininkas ir po
nas” — muziką davė A. Bačiulis.

Jis sukūrė sceninį, neilgą eiliuotą vei- 
kaliuką “Meilės Rykštė,” kuri buvo iš
leista knygutėje. Deja, aš jos neturiu ir 
nežinau, kur gauti.

1944 metais R. židžiūnas, dirbdamas 
Laisvėje, pasiryžo savo lėšomis išleisti 
knygoje kai kuriuos eilėraščius—rimtus, 
satyrinius ir humoristinius. Jis pats 
juos vakarais surinko, jis pats sudėjo į 
puslapius, pats sutvarkė, todėl nedaug 
jam knygos išleidimas telėšavo.

puslapius. ’ Telpa daug lengvo turinio 
įdomių eilių, ilgesnių ir trumpesnių.

Man rodosi, kad savo “įvedamajame,” 
—“Alio! Alio! Alio!,”—R. židžiūnas 
aiškiau nei kas kitas nusako savo 
žiūras. Štai to eilėraščio dalis:

Daug metų rašęs, kūręs
Juokingas ir rimtas dainas, 

stoviu be kepurės 
duodu jums labas dienas!
sūnus Merkinės,
Merkio-Nemuno krantų,

pa-

Esu 
Nuo 
l-r dovaną gimtinės 
Dabar jaučiu ir suprantu.
Merkinės pievos žalios, 
Darželiai žydinčių gėlių, 
Dar vaikui davė galios 
Pamėgti rašymą eilių.
Pasaulin iškeliavęs, 
Gavau pažint jo žiaurumus; 
Už algą vis vergavęs, 
Žinau,'kas išnaudoja mus!
Vargų ^mokyklas ėjęs 
Gyvenimo žiauriu keliu, 
Vargdienius pamylėjęs, 
Džiaugiuos, kad jiem rašyt galiu!
Visi jūs—mano žmonės, 
Visi—jūs draugės ir draugai; ' x 
Kaip bendros mūs svajonės, 
Džiaugsmai, nelaimės ir vargai!... *| 

Taip, Rojus židžiūnas yra mūsų poe
tas, pažangus poetas!

Jei jis būtų augęs ir gyvenęs kitokio
je sąlygose, židžiūnas būtų, kaip aukš
čiau minėjau, buvęs vienas iš pačių žy
miausiųjų lietuvių tautos poetų. ' ,

PASTABA. Kadaise Merkinėje kle
bonavo apie pusantrų metų tūlas kuni
gas, Jagmino pavarde. Jis pasiryžo pa
krikštyti visus berniukus Rokais! Tik 
dideli tėvų ir krikšto tėvų protestai kai 
kada neleido jam tai padaryti, didžiū
nui ir šitų žodžių rašytojui teko Roko 
vardas. Amerikoje mudu nusitarėme 
nuo jo atsisakyti ir oficialiai priėmėme ■ 
Rojaus vardą (angliškai: Roy). Da
bar žiūriu, rašydamas apie velionį Ži- 
džiūną, Keleivis tebevadina jį “Roku.” 
Kodėl? Nejaugi Keleivis mano, kad ku
nigo duotas vardas yra svarbesnis už 
tą, kurį jis pats pasirinko? Nieko ne
sakau, kad pranciškonų laikraštis taip 
rašo, bet kodėl turėtų jį sekti Keleivis— 
nesuprantu!
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d žiu pokalbių su Jui Siue-fen. 
Sunkiai taikydama 'rusų kal
bos žodžius, ji susijaudinusiai 
papasakojo apie tai, kaip ji 
atvyko į Maskvą:

—Aš ir svajoti neišdrįsau, 
kad vyksiu į Tarybų Sąjungą, 
į jos puikią sostinę, kur dirba 
didžiausieji pasaulyje moksli
ninkai, kurie dėstys biologijos 
mokslą ir man, Kinijos darbi
ninkų dukteriai. '

—žinai, Dalia, — dar tada 
pasakė mano draugė kine, — 
mano šalyje yra senas padavi
mas. Vieną mokslinčių pa
klausė : kas tavo geriausias 
draugas? — Mano geriausias 
draugas, — atsako mokslin
čius, — yra tas, kas ištikimas 
mano liaudies draugas... O aš 
važiavau į Tarybų Sąjungą, 
pas tarybinius žmones, apie 
kurių! didžią draugystę mūsų 
liaudyje kuriamos dainos ir le
gendos...

—Kaip švyturys nurodo ke
lią laivams, taip Maskva rodo 
tautoms kelią į taiką ir laimę. 
Maskvos studentų tarpe mes, 
kinų tautos atstovai, jaučia
mės kaip gimtojoje šeimoje,— 
sako kita mano draugė kine 
Ti Ta n.

Ir iš tikrųjų, ne tik. dėsty
tojai, bet ir studentai visuo
met noriai padeda Kinijos jau
nuolėms ir jaunuoliams. O rei
kia pasakyti, kad Kinijos jau
nuoliai labai stropūs, labai 
tvarkingi ii’ gabūs studentai.

Aš stipriai susidraugavau su 
mano mielomis draugėmis iš 
didvyriškosios) Kinijos. Dažnai 
mes kartu lankome paskaitas, 
biblioteką, mūsų klubą, laisva
laikiu gėrimės iš Lenino kalnų 
aukštumų gražuole Maskva.

Jun Siue-fen ir Ti, Tau dažnai 
apsilanko mūsų kambaryje, 
kur, be manęs, gyvena dar 
juodaakė Lialia Taimurazova 
iš saulėto Dagestano ir šviesia
plaukė Nataša Muravjova iš 
Norilsko, tolimo šiaurės mies
to. Tada pas mus užeina ir ki
ti studentai, su kuriais mes jau 
susidraugavome, —Maja Cha- 
kimova iš Turkmėnijos, Uo
lia Pivazian iš Armėnijos, Vik
toras Mironovas iš Baltarusi
jos, Ela ščelkunova iš Machač- 
kalos... Kiekvienas mūsų smul
kiai papasakoja smalsioms 
draugėms kinėms apie savo 
gimtąjį kraštą, apie savo res
publikos įžymybes, apie savo 
tautos gyvenimą, apie mokyk
lą, mokslą, draugus.

Bet labiausiai mėgstame 
klausytis mūsų draugių kinių 
pasakojimus.

Atmintyje įstrigo - sujaudin
tas Jui Siue-fen pasakojimas 
apie tai, kaip per neregėtai 
trumpą laiką Kinijos žmonės 
įgyvendino amžiną tautos sva
jonę — numalšino Janczy- 
cziano ir Chuanchės upes, ku
rios anksčiau buvo žmonių 
priešais, o dabar tapo jų drau
gais. Su pasididžiavimu Ti Tau 
papasakojo, kad greitu laiku 
Kinijos keliuose pasirodys pir
mieji tėvyninės gamybos au
tomobiliai. čančunę statoma 
p i rm o j i Kinijos a u to mobili ų 
gamykla. Statyboje yra gausi 
technika ir visi ten veikiantie
ji buldozeriai, skreperiai, eks- 
kavatoriai turi tarybinių įmo
nių ženklus. O tuo pačiu me
tu Maskvos Stalino vardo au
tomobilių gamykloje busimieji 
Kinijos automobilių gaminto
jai studijuoja savo tarybiniu 
draugų patyrimą. Kinų tauta 
visur patiria šią nesavanaudiš
ką kilnią tarybinių draugų pa
ramą.

Klausydamiesi šiuos mūsų 
draugių kinių pasakojimus,

Žinios iš Lietuvos

no-

VIENO FABRIKO 
RACIONALIZATORIAI

KAUNAS. — “Drobės” 
nonių audinių fabrike yra 
maža r a c i o n a I i z a to r i ų.
kūrybiniu darbu prisidedančių 
prie tolesnio darbo gerinimo. 
1954 metais įmonėje pateikia 
.62 racionalizatoriniai pasiūly
mai, kurių įgyvendinimas da
vė 811.6 tūkst. rublių metinės 
ekonomijos.

Dažyklos pameistris V. Ga
liūnas pasiūlė būdą pagerinti 
topso (vilnos) dažymui. Jis 
sugalvojo dažomas topso ba
ilinas apvynioti medžiaga, kas 
apsaugo babinos paviršių nuo 
susi vėlimo. įgyvendinus šį pa
siūlymą, dažyto topso atliekos 
sumažėjo iki 0.7 proc., kas su
daro įmonei 103.6 tūkst. rub-| 
lių ekonomijos per metus.

Katilinės 
kas pasiūlė 
katilą.

vedėjas J. Šivic- 
rekonstruoti garo

montuotojo K. 
pasiūlymas dėl 

s i ū 1 g a u d ž i o sistemos 
automai inčins

Marcinėno 
naujos- 
konstrukcijos 
audimo staklėms.

A. Jomantaitč

kos vakarų zoną, žios el^pe 
vijos tikslas buvo išaiškinti v 
tines mineralines žaliav^ 1 
i ios gah būti panaudotos k 
ūkinėje gamyboje. Institi 
moksliniai bendradarbiai a 
ko tyrimus Varnių, Plung 
Telšių, Sedos, Mažeikių 

i Skuodo rajonuose.

Varnių rajone ištirti Ka 
uenu, Pavandenio apylinkė 
Stalino vardo kolūkio rib< 

j esantieji molynai. Nustaty 
į kad čia randamas molis tin 
'ne tik plytų, čerpių gamyb 
I bet ir plonasienės keramil 
dirbiniams. Atlikti laborate 
niai tyrimai molio, esam 
Mažeikių rajono Buknaič 
Griežių, Krūčių apylinkėse., 
taip pat tinka statybinėms n 
Jžiagoms gaminti.

Kalkynai aptikti Plunį 
rajono Gondingos apylinkė 
'•odos rajone prie Kvisl 
upės, šiose vietose randami 1 
lai ir ežeru kreida gali b

Vietines mineralines žaliavos

panaudojama, kaip gera t 
ša laukams tręšti. k

Su tyrimo duomenimis 
pažinei inti rajonų statyl 
kolūkiuose skyriai, kolū 
valdybos.

Z. Maliukevičius

Krautuvių darbininkų i 
jos lokalas 108 pasirašė sut 

I ti su Newarko ir apylinkė 
k o m pa n i šk o m is k r a utį

VILNIUS. — Mokslų akr.de-j 
mijos Geologijos - geografijos j 
institutas prieš kurį laiką su 
rengė ekspediciją į respubli- Imis

mis. Gavo mokesties pried
’ k i t ų pagerinimu. Paliečia i

kiekvienas iš mūsų galvoja —* 
nesugriaunama yra dviejų di
džiųjų tautų draugystė, toji į 
draugystė, kurią sutvirtina pa
siaukojama kova už tautų lai
me, už taika, brolybę bei 
draugystes ir savitarpio pagal
bos tarp TSRS ir Kinijos Liau

ti jos viršininkas Adu- 
policistų labdary 

išdalino po $1,000 č 
skirtingoms įstaigom: 
dvi yra stambios r 

XKJJ.VKJ u AX1H1JW.. — ..v. . r........ Fondą sukelia polio
dies Respublikos sutartis, pa- j Pernai taip sukelta ir išdo 
sirašyta prieš penkerius metus, nota $51,608.

fondo 
’rims

j kurių

Philadelphia, Pa. Jan Arti Operetiška

KONCERTAS
RENGIA ALDIEČIAI IR MOTERŲ KLIUBAS PAGERBIMUI VISUOMENININKO J. RAINIO

Pradžia 7:30 v. vakare 
Salele 414 Green St

Jonas Grybas 
baritonas

Tadas Kaškiaučius 
tenoras

Ona Stelmokaitė
. sopranas

Mildred Stensler 
sopranas

/ Grupė žymių talentų iš Brooklyn, N. Y. suvaidins įspūdingą aklą 
Taipgi dainuos New Yorko ir New Jersey Kvartetas. Apart 

Kazokytė ir Augustinas Iešmantą dainuos

Aktą iš Operos “Bailus Daktaras” Vaidins

Suzanna Kazokytė, .Augustinas lešmontas, 
Nellie Ventienė, Tadas Kaškiaučius ir kiti

iš operos ‘‘Bailus Daktaras.” 
minėtų grupių, Suzanna 
solus.

NEW YORK-NEW .JERSEY KVARTETAS

Dalyviai: Jonas Grybas, Ona Stelmokai te, 
Tadas Kaškiaučius, Mildred Stensler

Šis koncertas bus labai įspūdingas, vertas išgirsti ir pamatyti kiekvienam meną.branginančiam žmo
gui. Tuom pat kartu pagerbsite Joną Rainį kaipo ilgametį visuomenininką. Įžanga $1.00



N. G0G0L1S

Senieji dvarininkai
(Tąsa)

Susimąstė senutė. “Tai mano mirtis 
buvo atėjusi manęs pasiimti!” tarė ji 
sau viena, ir niekas negalėjo jos išblaš
kyti. Visą dieną ji buvo liūdna. Vel
tui Afanasijus Ivanovičius juokavo ir 
norėjo sužinoti, kodėl ji taip staiga nu
liūdo: Pulcherija Ivanovna nieko neat
sakinėjo arba atsakinėjo visai ne taip, 
kad galima būtų patenkinti Afanasijii 
Ivanovičių. Rytojaus dieną ji žymiai 
sulyso.

— Kas jums, Pulcherija Ivanovna? 
Ar tik nesergate?

— Ne, aš nesergu, Afanasijau Ivano- 
vičiau! Aš noriu jums pranešti vieną 
ypatingą įvyki: aš žinau, kad šią vasarą 
mirsiu — mano mirtis jau buvo manęs 
atėjusi!

Afanasijaus Ivanovičiaus lūpos kaž
kaip liguistai išsiviepė. Tačiau sielos gi
lumoje jis norėjo nugalėti liūdną jaus
mą ir, nusišypsojęs, pasakė:

— Dievai žino, ką tamsta kalbi, Pul
cherija Ivanovna! Tamsta, tur būt, vie

ptoj dekochto, kurį dažnai geri, išgėrei 
per^ikinės.

— Ne, Afanasijau Ivanovičiau, aš ne
gėriau persikinės, — atsakė Pulcherija 
Ivanovna.

Ir Afanasijus Ivanovičius gailėjosi 
taip pasijuokęs iš Pulcherijos Ivanov
uos, ir jis žiūrėjo į ją, ir ašara pakibo 
ant jo blakstienos.

— Aš prašau jus, Afanasijau Ivano- 
vičiau, įvykdyti mano valią, — kalbėjo 
Pulcherija Ivanovna. — Kai aš numir
siu, tai palaidokite mane prie cerkvės 
tvoros. Apvilkite mane pilkute suknele, 
ta, kur su nedidelėmis gėlelėmis rusva
me dugne. Atlasine suknele, su rausvo
mis dryžėmis, nerenkite manęs: miru
siai nebereikia suknelės — kam jinai 
jai? O jums ji pravers: iš jos pasisiūsi 
išeiginį chalatą tam atvejui, kai atva
žiuoja svečių, kad galima būtų jums pa
doriai atrodyti 'ir priimti juos.

— Dievas žino, ką jūs šnekate, Pul
cherija Ivanovną! — kalbėjo Afanasijus 
Ivanovičius. — Kada dar jūs mirsite, o 

Ajau gąsdinate tokiais žodžiais.
j— Ne, Afanasijau Ivanovičiau, aš 

jai žinau, kada man reikės mirti. Jūs 
tačiau nesielvartaukite dėl manęs: aš 
jau senė ir užtektinai pagyvenau, ir jūs 
jau senas; mes greit pasimatysime ana
me pasaulyje.

Bet Afanasijus Ivanovičius raudojo, 
kaip kūdikis.

— Nuodėmė verkti, Afanasijau Iva- 
noviciau! Nenusidėkite ir nerūstinkite 
dievo savo liūdesiu. Aš nesigailiu, kad 
mirštu; vieno tik dalyko man gaila, — 
sunkus atodūsis akimirkai nutraukė jos 
kalbą — man gaila, kad aš nežinau, kam 
jus palikti, kas prįžiūrės jus, kai aš nu
mirsiu. Jūs — kaip mažas vaikas: rei
kia, kad tas, kuris jus prižiūrės, mylėtų 
jus.

Čia jos veide pasirodė toks gilus, toks 
slegiamas, nuoširdus graudulys, jog aš 
nežinau, ar būtų kas galėjęs tuo metu 
abejingai į ją žiūrėti.

— Žiūrėk man, Javdocha, — kalbėjo 
ji, kreipdamasi į raktininkę, kurią tyčia 
liepė pašaukti, — kai aš numirsiu, kad 

< tu prižiūrėtumei poną, kad saugotume! 
* jį, kaip savo akį, kaip savo tikrą vaiką.

Žiūrėk, kad virtuvėje būtų gaminama, 
Tką jis mėgsta; kad skalbinius ir drau- 

bužius jam visada paduotumei švarius; 
kad, jei kada bus svečių, tu jį padoriai 
apvilktumei; jei ne, tai, ko gera,.jis iš
eis senu chalatu, nes jis dažnai ir dabar 
užmiršta, kada šventė, kada šiokiadie
nis. Neišleisk jo iš akių, Javdocha; aš 
melsiuosi už tave aname pasaulyje, ir 
dievas atlygins tau. Nepamiršk gi, Jav- 
dochX kad tu jau sena, tau nedaug liko 
gyventi — nežudyk savo sielos nuodėme. 
Jeigu tu jo neprižiūrėsi, nematysi lai
mės pasaulyje. Aš pati prašysiu dievą, 
kad nesiųstų tau laimingos mirties. Ir 
tu pati būsi nelaiminga, ir tavo vaikai 
bus nelaimingi, ir visa jūsų giminė nie
kame nepatirs dievo palaimos.

Vargšė senutė! Ji tuo metu negalvo
jo nei apie tą didžiąją valandą, kuri jos 
lauke, nei apie savo sielą, nei apie savo 
busimąjį gyvenimą: ji galvojo tik apie 
vargšą savo gyvenimo draugą, su ku- 

jkilfuo praleido gyvenimą ir kurį turėjo 
palikti našlaitį ir neglobojamą. Ji ne
paprastai rūpestingai viską patvarkė 

. 'taip, kad po jos mirties Afanasijus Iva- 
novičius nepastebėtų jos nebuvimo. Jos 
įsitikinimas, kad greit mirs, buvo toks

didelis ir sielos būsena taip šitam nu
teikta, jog iš tikrųjų po keleto dienų ji 
atsigulė į patalą 'ir jau nieko nebegalėjo 
valgyti. Afanasijus Ivanovičius labai 
ja rūpinosi ir neatsitraukė nuo jos pa
talo. “Gal jūs ką nors suvalgytumėt, 
Pulcherija Ivanovna?” kalbėjo jis neri- 
mastaudamas ir žiūrėdamas jai j akis. 
Bet Pulcherija Ivanovna nieko nekalbė
jo. Pagaliau, ilga'i tylėjusi, ji lyg norėjo 
kažką pasakyti, pajudino lūpas — ir lio
vėsi alsavusi.

Afanasijus Ivanovičius buvo visiškai 
pritrenktas. Tai atrodė jam taip keis
ta, jog jis net nepravirko; aptemusiomis 
akimis žiūrėjo jis į ją, lyg nesuprasda
mas, ką reiškia lavonas.

Velionę paguldė ant stalo, apvilko ta 
pačia suknele, kurią ji buvo paskyrusi, 
sudėjo kryžiumi rankas, įdėjo į rankas 
vaškinę žvakę — jis į visa tai žiūrėjo 
lyg bejausmis. Daugybė visokių luomų 
žmonių pripildė kiemą; daugybė svečių 
atvyko į laidotuves; ilgi stalai buvo pa
statyti kieme; kruopų košė, saldi degti
nė, krūvos pyragų dengė juos. Svečiai 
kalbėjosi, verkė, žiūrėjo į velionę, po
stringavo apie jos dorybes, žiūrėjo į jį, 
bet jis pats į viską žvelgė nustebęs. Ve
lionę, pagaliau, išnešė, minia išgriuvo 
paskui ją, ir jis ėjo iš paskos. Šventikai 
buvo iškilmingais laidotuvių laibais, 
švietė saulė, maži kūdikiai verkė ant 
motinų rankų, giedojo vyturiai, vaikai 
vienais marškinėliais lakstė ir linksmai 
žaidė pakeliui. Pagaliau karstą pasta
tė prie duobės; jam liepė arčiau prieiti 
ir paskutinį kartą pabučiuoti velionę. 
Jis priėjo; pabučiavo, jo akyse pasirodė 
ašaros, bet kažkokios bejausmės ašaros. 
Karstą įleido, šventikas paėmė kastuvą 
ir pirmas metė žemės saują, djačoko ir 
dviejų ponomarių choras storu tęsiamu 
balsu sugiedojo amžiną atilsį po tyru, 
be vieno debesėlio, dangumi; darbinin
kai paėmė kastuvus, ir žemė jau pripil
dė ir sulygino duobe. Tada jis pralindo 
pirmyn; visi prasiskyrė, davė jam vie
tos, norėdami žinoti, ką jis sumanė. Jis 
pakėlė akis, pažiūrėjo neaiškiu žvilgsniu 
ir tarė: “Tai štai jūs jau ir palaidojote 
ją! Kam?!” Jis sustojo ir nebaigė savo 
kalbos.

Bet kai grįžo jis namo, kai pamatė, 
kad jo kambaryje tuščia, kad net kėdė, 
kurioje Pulcherija Ivanovna, jau išnešta 
— jis raudojo, raudojo smarkiai, raudo
jo nenumaldomai, ir ašaros, kai]) upė, 
tekėjo iš jo aptemusių akių.

Penkeri metai praėjo nuo to laiko. 
Kokio sielvarto nenusineša su savimi 
laikas? Kuri aistra išliks nelygioj ko
voj su juo? Aš pažinojau žmogų dar 
pačiame jaunų jėgų žydėjime, labai tau
rų ir pranašų žmogų; aš pažinojau jį 
įsimylėjusį švelniai, aistringai, pašėlu
siai, drąsiai, kukliai, ir man matant, be
veik mano akivaizdoje jo aistros objek
tas — švelni, graži, kaip angelas, — bu
vo ištikta besotės mirties. Aš niekuo
met nesu matęs tokio baisaus, siaubingo 
sielos skausmo, tokio šėlstančio, degi
nančio sielvarto, tokios naikinamos ne
vilties, kuri jaudino nelaimingą meilužį. 
Aš niekuomet nebuvau manęs, kad žmo
gus gali sukurti sau tokį pragarą, ku
riame nėra nė šešėlio, nė vaizelo, nieko, 
kas bent kiek panėšėtų į viltį... Jo sten
gėsi nepaleisti iš akių; nuo jo paslėpė 
visus įrankius, kuriais jis galėjo atimti 
sau gyvybę. Po dviejų savaičių jis stai
ga įveikė save: ėmė juoktis, juokauti;.- 
jam davė laisvę, ir pirmas žygis, kuriam 
jis ją panaudojo, buvo ~ nusipirkti pis
toletą. Vieną kartą staiga pokštelėjęs 
šūvis baisiai išgąsdino jo gimines; jie 
įbėgo į kambarį ir pamatė jį sukniubu
sį, su sutriuškintu kiaušu. Gydytojas, 
čia pat atsitiktinai buvęs, apie kurio ga
bumus visur plačiai sklido gandas, .įžiū
rėjo dar jame gyvybės ženklą, pripažino 
žaizdą ne visai mirtina, ir jis visų nu
stebimui buvo išgydytas. Jo priežiūrą 
dar padidino. Netgi ant stalo šalia jo 
nedavė peilio ir stengdavosi pašalinti 
viską, kuo jis galėtų pats sau smogti; 
bet jis netrukus rado naują progą ir 
krito po pravažiuojančio ekipažo ratais. 
Jam sutriuškino ranką ir koją; bet jį 
vėl pagydė. Metams po to praslinkus^ 
aš mačiau jį vienoje salėje, kur buvo 
daugybė žmonių: jis sėdėjo už stalo, 
linksmai kalbėjo “petiteouverte”, už
dengęs vieną kortą, o jo užpakalyje sto
vėjo, rymodama ant jo kėdės atlošos, 
jaunutė jo žmona, tikrindama jo lošia
muosius ženklus.

(Bus daugiau)

LOWELL, MASS
Pavykęs Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 40 metų gyvavimo pa
minėjimas

Dar apie programą, apie pa
čią vakarienę ir apie kitką.

Dar 1954 m. gruodžio 19 d. 
LLD 14 kuopos susirinkime 
buvo nutarta vasario menesi, 
1955 m., surengti didelį ir gra
žų kultūrinį parengimą. Tam 
tikslui išrinkta komisija iš tri
jų draugų: S. Paulenka, J. 
Blažonis ir J. M. Karsonas.

Komisija nutarė turėti ge
rą skanių dešrų banketą su 
gražia dainų programa, kurią 
turėtų išpildyti Liuosybės Cho
ro žymieji dainininkai —■ Trio 
ir gal kas kitas iš Montello, 
Massachusetts. Bet kaipo tokis 
parengimas, kad būt tikrai 
gražus ir kultūringas.

štai So. Bostone sausio m. 
įvyksta draugų konferencija 
buvusio radijo programos 
klausime, čia pasikalbame su 
Geo. Šimaičiu, Montello veikė
ju, kas link Montello žymiųjų 
dainininkų. Gerai, sako jis, aš 
jums pagelbėsiu tame klausi
me.

Tik už kelių dienų gavau la
bai prielankų laišką, kuriame 
Šimaitis rašo, jog garsusis Trio 
pasižada išpildyti mums dainų 
programą. Toks didelis sma
gumas suteikė mums, lowel- 
liečiams, nepaprastai daug 
energijos ir ryžtingumo dar
buotis tam parengimui. Tai 
veik visus draugus sujudino 
vieningai veikti,' kad LLD 40 
metų gyvavimo sukaktį kuo- 
geriausia atžymėti.

Gaspadinėmis apsiėmė drau
gės Kaziunė Urbonienė, vieti
nė,. ir Julia Gicevičienė, gyve
nanti” Bedford, Mass. Jau iš 
anksto žinojome, bei nujautė
me, jog tui’ėsime daug svečių 
ir reikės gaminti daug maisto. 
O čia negalima kitų moterų 
priprašyti gaspadiniauti virtu
vėje. Na, ir darykime, ką no
rime! Prašyk, maldauk, kaip 
sau nori o atsakymas tas pats: 
“negaliu”, “nefyjinu” ir baig
ta. Labai gaila, kad mūsų 
draugės nebetokios stipros, 
kaip būdavo!
Visiems mums tenka pavarg

ti, kol ką nors geresnio atsie- 
kiąm. Bet kiekvienas mūsų at
sitraukimas tik darbo žmpnių 
priešams džiaugsmą tesutei
kia. Mes pasitikim, kad atei
tyje turėsime geresnės talkos 
nuo savo draugių.

Sulyg didumu mūsų pažan
giečių kolonijos ir svetainės 
talpa, tai šį kartą svečių suė
jo ir iš kitur suvažiavo ganą 
daug. Buvo lygiai vienas šim
tas, kurie gavo lėkštes maisto. 
Pas mus šiuo laiku tokis skai
čius vokuojama nepaprastu!

Ir tiek žmonių turėjo ap
teikti : dvi draugės virtuvėje 
ir dvi jaunos mergaitės patar
navimu prie stalų. Joms kiek 
pagelbėjo Mrs. Emma Chula- ! 
da—Julės ir Jono Gicevičių , 
duktė. Gi patarnautojomis bu
vo : Urbonienės anūkė Anna 
ir Anuos draugė Mary. Thank 
You very much', Miss Anna, 
Miss Mary and Mrs. Emma II lor your hard work and big 
help to us!

Kuopos vardu tariu širdin
gą ačiū visoms už didelį ir 
sunkų pasidarbavimą! Pasek
mės labai puikios. Buvo gra
žus būrys vietinių svečių ir 
skaitlingas dalyvavimas iš ki
tų miestų: Montello, Worces- 
lerio, Lawrence, Methuen, Ha
verhill, Nashua, No.. Chelms
ford, Bellerical h’ Bedford. Vi
siems lygiai širdingai ačiū už 
tikrą draugišką' paramą. Pri- 
sipa žįstam, nesitikėjom tokių 
gražių pasekmių, kokias aptu
rėjom.

ši draugija per 40 metų sa
vo gyvavimo savo puikiaisiais 
raštais, knygomis ir kultūri
niais parengimais, kaip ir šis 
įvyki.% tūkstančius ir tūkstan
čius lietuvių apšvietė ir tebe
šviečia. Per šią draugiją—iš 
jos leidžiamų knygų ir kito
kių raštų daug tūkstančių lie
tuvių išmoko kultūringiau gy
venti, suprasti ’ žmoniškumo 
teises ir kovoti už žmoniškes
nes sąlygas gyvenimę.

Jau pirmiau buvo minėta 
apie Montello dainininkus. 
Mes buvome labai linksmi, 
kad gauname Liuosybės Choro 
Trio vadovybėje mokytojo Al
bert Potsius. Jame dainuoja 
pats Albertas, Rožė Stripinis 
ir William Juodeikis. Apie tri- 
jetą netenka nei kalbėti, kaip 
puikiai jie dainuoja. Bet prie 
jų atvažiavo kartu ir Jonas 
Šmitas. Taigi apart R. Stripi- 
nienės gražių solo, apart tri- 
jeto, dar turėjome keletą gra
žiai sudainuotų ir duetų—dai
navo Jonas Šmitas ir Willia- 
mas Juodeikis. Gi mokytojas 
Potsius visiems akompanuoja 
akordijonu ir pats dainuoja 
Trio su Rože ir Williamu.

Jie lowelliečiu parengime 
vasario 27 d. dainavo daug 
dainų ir dainavo labai puikiai. 
Jie mūsų parengimui paauko
jo gražiausią meninę dainų 
programą.

Mokytojas Potsius ir dainni- 
ninkai—visi— ne tik daug, 
gražiai dainavo, bet ir jiems 
skirtą mažytį atlyginimą pa
aukojo mūsų parengimui. Mes, 
lowelliečiai, esame jiems la
bai dėkingi už viską! širdin
gas jums ačiū!

Dar tenka priminti, jog 
apart gerbiamų dainininkų, su 
draugu Šimaičiu net 7 montel- 
liečiai: vyrai ir moterys daly
vavo, kaipo svečiai. Tai bent 
draugiškumas!

Programoje turėjome per
trauką, kurioje tinkamai kal
bėjo Geo. Šimaitis. Paskiau 
Skliutas ir Jusius. Nors neilgo
se savo kalbose, jie visi trys 
palietė labai svarbius iš praei
ties istorinius ir išgyventus da
lykus. Bet atrodo, kad sve
čiams dainos, tai už viską ge
riausia buvo mėgiamos ir ge
riausia patiko.

J. M. Karsonas

—i.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

motume, jeigu kuri svetima 
šalis laikytų užėmus Staten 
Islandą prie New York o ir 
visus vandenis aplinkui New 
Yorką?

Ar mes tokios šalies šnekš- 
toms apie paliaubas ir nevar
tojimą prievartos nors valan
dėlei tikėtume?

Ne, netikėtume.
Todėl męs, man atrodo, ne

turėtume teisės stebėtis, jeigu 
kiniečiai netiki mūsų diploma
tų šnektoms apie troškimą iš
vengti konflikto.

Prieš šalies Aukščiausią 
Teismą iškilo didelė atsako
mybė. Pietinės valstijos aiš
kiai sabotažuoja jojo nutari
mą prieš rasinę segregaciją 
mokyklose.

Jis dabar svarstys, ką pada
ryti su tuo savo istoriniu nuo
sprendžiu.

Iš visur eina reikalavimai, 
kad segregacija turi būti iš
šluota visur jau dabar, be to
limesnio atidėliojimo ir vilki
nimo. Tegu visas pasaulis iš
girsta, kad tai begėdystei bus 
padarytas galas sykį ant visa
dos. Tegu visi žino, kad Ame
rikos demokratija skaistinasi 
ir valosi.

Nors labai nesinori tikėti, 
bet reikia tikėti, nes tai fak
tas. Pranciškonų Darbinin
kas pasmerkė ir prakeikė se
natorių Fulbright ir visus, ku
rie šneka apie koegzistenciją 
ir išvengimą atominio karo 
tarpe kapitalizmo ir socializ
mo.

Menševikų Naujienos sveiki
na pranciškonų organą. Jis 
nukalbėjęs labai gražiai irvi- 
sai teisingai!

Štai jums ir bendras fron
tas: tarpe menševikų ir pran
ciškonų !

Kaip atrodo kolektyvinė ViL 
niaus avalynės darb. sutartis

(Tąsa nuo 2 pusi.) 
gamyklos kailių rauginto- 
jas Martinkėnas, skutėjas 
Gživačevskis, ch r ominių 
odų išdirbėjas Iljinas ir 
daugelis kitų.
Darbininkų balsas sutarčių 

daryme
1954 metų sutarties pati

krinimo rezultatai buvo ap
tariami darbininkų susirin
kimuose drauge su naujos 
kolektyvinės sutarties punk
tais. Aptarimo metu buvo 
pateikti dešimtys naujų 
vertingų pasiūlymų, kurių 
realizavimas užtikrins to
lesnį gamybos tobulinimą ir 
kombinato darbininkų ma
terialinės padėties gerėji
mą. Į šiuos pasiūlymus bu
vo atsižvelgta kolektyvinėje 
sutartyje 11955 metams.

Valdininkas sako, kad 
$1.25 būtų perdaug

Valstybinis darbo reika
lams sekretorius James P. Mit
chell, kalbėdamas Ithaca mies
te, pareiškė, jog AFL ir CIO 
unijų reikalavimas po $1.25 
mažiausios mokesties už va
landą yra “nerealistinis.” Po
nas Mitchell sakė, kad “toks 
aukštas minimum būtų ekono
mijos krikdytoju.”

Laivo Liberte 9 marininkai 
sukrito vandenin vienos nulei
džiamos valties virvei suktu
vus. Vienam įpainiotam į vir
vę nulaužė ranką. Nelaimė 
įvyko g)rvybės gelbėjimo pra
timuose, laivui stovint prie
plaukoje.

Ar jau rengiate ką Laisve* 
paramai?

Skambėkite dainos, skleiskit e viltį

Aido choras, Worcester 
Liuosybės choras, Montello 
Laisvės choras, Hartford, 
Sietyno choras, Neivark 
Aido choras, Hew York 
Ąido Moterą choras, N. Y. 
Broadway kvartetas, Boston 
W. ir B, Shatusky

in s tram entin is duetas
O. Dirvelienės-J. Sabaliausko 

duetas
Aldona Wallen
Leonas Jonikas 
Suzanna Kazokytė 
Aldona Klimai tė 
Pra ) i a s Balcv ici i ls 
A nyustinas Iešmantą 
Seryiejus Savičievas 
Irena Babarskaitė

i

Mildred Stensler
Jonas Dirvelis 
Wilma Hollis 
Albertas Potsius

(Tai dalinas sąrašas grupių ir 
• pavienių talentų, kurie daly
vaus festivalyje. Dalyvaus ir 
kiti, kurie bus paskelbti vėles
niuose pranešimuose)

Pavasario 
Festivalis

rengia Lietuvių Meno Sąjungos 
Antros ir Trečios apskričių 

komitetai po LMS Centro globa

Įvyks Lietuvių Kultūriniame Centre 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

GEGUŽĖS 14-15

į šią didžią pavasarinę dainos, vaidinimo, de
klamacijos, šokių šventę suvyks lietuviai iš New 
Yorko, New Jersey, Naujosios Anglijos ir Penn- 
sylvanijos. Tikimasi svečių ir iš Chicagos bei 
kitų tolimesnių vietų. Dalyvaukime visi, kam 
brangus 'lietuviškas menas, šeštadienį, gegužės 
14, šokiai prie geros orkestros.
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5 pusi.—Laisvė (Liberty)-*Šęst., Balandžio (April) 16, 1955



Ką primena gautasis laiškas

Tai buvo rugpjūčio mėnesio 
12-tą dieną, 1919 metais. Sau
lei biskį pakilus, atsisveikinęs 
su savaisiais išvykau i

Rašo A. K.

va ka

iH »

nę. Mat, 1942 motai 
daktaras pasakė, kad 
šienligę. K i 
vėlai vasarą ankstį 
mane, kamuoja tam tikrų

rn a n 
turiu 

metai:) 
rudeni 

žo-

Važiuoju ir galvoju: rasiu 
ar ne tokį kraštą Amerikoje, 
kuriame tos bjaurios žolės ne
auga. Radęs toki kraštą, turė
siu ten apsigyventi ir savo Šei
mą ten nusigabenti. Yra sako
ma: pradžia galvą laužia. 
Taip lygiai buvo ir su mano 
biedna galva: pradžioje ke
lionės visokios mintys kamavo. 
Žinojau, kad vakarinėse vals
tijose, kur pūstynėse niekas 
neauga, tai ir mano neprietel- 
kos žolės ten nugyvena. Bet 
jeigu niekas tuose laukuose 
neauga ir negyvena, tai kaip 
aš ten galėsiu Įsikurti gyveni
mą? Galvojau sau, apsistosiu 
mieste, gausiu darbą ir apsi
gyvensiu; bet štai kame bėda: 
kur žmonės gyvena, turi dar
žus pilnus visokių žolių. O kam 
tu žolių dulkės nekenkia svei
katai, jie jų neišrauna. Pava
žiavęs apie penkiasdešimtį my
lių nuo Bostono, maniau grįž
ti atgal i namus. Bet, sukau
pęs visas jėgas, išblaškiau tas 
mintis, kurios mane viliojo at
gal Į namus, Į Bostoną ir jo 
man priprastą apylinkę. Auto
mobiliui bėgant tolyn į vaka
rus palengva pasikeitė ir ma
no mintys...

Gamtos grožybė Amerikoje

pats vaizdas, kaip ir Massa
chusetts. Už kokio šimto my
lių pradeda rastis didelių ūkių. 
Tiesiai Į vakarus važiuojant 
tenka pervažiuoti aukštus kal
nus, nuo kurių žiūrint Į pla
čiai išsidriekusius slėnius su
daro labai gražų vaizdą. Nuo 
nekuriu aukštų kalnų miško- 
tuose slėniuose matyti daugy
bė prarečiai išsimėčiusių ūki
ninkų, su nemažais laukais ir 
dideliais triobėsiais. Nemažai 
randasi paliktų nedirbamų 
ūkių, nes Antrojo pasaulinio 
karo metu daug žmonių, ypač 
jaunosios kartos susikraustė j 

i miestus bei miestelius dirbti I
apsigynimo reikmenis gami
nančiuose fabrikuose. Skersai 
visą New Yorko valstiją, be
veik keturi šimtai mylių (krei
vu keliu važiuojant), niekur 
nestinga prastos rūšies miškų 
ii akmenuotų - kalnų. Aukštu
tinėje valstijos dalyje 
daug didelių miestų, bet 
jie nepatinka. Pro juos 
pravažiuodamas daug 
juos patirti negalėjau,
miestų centruose, kiekviena 
tuštavietė buvo pilna priau
gusi tų žolių, nuo kurių 
bandžiau pabėgti. Dėlto ma
žai ten teiravausi apie ką nors 
kitą.

Įvažiavęs i Ohio steitą už 
kelių mylių nuo rubežiaus vi
sai kitą vaizdą
prasidėjo rastis lygūs 
išnyko Įkirūs krūmokšnių dy
džio juodalksniniai miškai. 
Pradėjau kvėpuoti tyru lygių, 
javais
Apart kitų 
auga kukurūzų.
įlos ir Illinois valstijose gam^» 
tos išvaizda mažai skiriasi: 
laukai beveik visin’ lygūs, la
bai mažai miškų. Agrikultūros 
atžvilgiu irgi mažai skiriasi: 
atrodo, kad jie visi myli ku
kurūzus (kernus).

yra 
man 

tik 
apie 
Net

MH

mačiau, čia 
laukai,

apaugusių laukų oru. 
javų, daugiausia 

Ohio, India-

Per Massachusetts valstiją 
važiuojant, teko važiuoti dar 
senoviškesniu cementiniu ke
liu, kur auto ratai darė: pa- 
klionk, paklionk ir paklionk. 
Tas man nepatiko. Nepatiko 
ir gamta, nes vakarinėje vals
tijos dalyje nieko gera, nema
tyti. Apait miestų ir miesteh‘0, 
kraštas yra kainuotas, krū
mokšniais apaugęs, o žemose 
vietose šutinantis, oras iš pel
kių dvelkia. Aš myliu gražius 
miškus, bet čia tokių mažai 
buvo matyti.

Nuskynus krūmus būtų mi
lijonai hektarų gražios gyvu
liams ganyklos. Tą padarius 
visoje Naujojoje Anglijoje, ne
tik būtų milijonai gerų ganyk
lų, bet ii’ oras pagerėtų. Ypač 
vasaros metu iš krūmais ap
augusių pelkių, saulei šildant, 
tiršti garai šutina milijonus | 
“biednų“ amerikiečių. Kuo
met rytų vėjas pučia nuo At
lanto vandenyno, tuomet oras 
būna daug sausesnis ir svei
kesnis. žiemai atėjus ir ke
liems coliams sniego iškritus 
ant žemės, daug amerikiečių 
išmiršta. Reiškia, čia gyvenan
ti žmones neturi užtektinai 
gerų vilnonių drabužių apsi
rengti, kad galėtų apsisaugo
ti nuo žiemos šalčių ir nuo 
iškritusio ant žemės šalto snie
go. Turėdami daug ganyklų, 
išauklėtų būrius avelių ir bū
tų visiems pigių vilnonių dra
bužių.

Abelnai imant visa Massa
chusetts valstija yra prastais 
miškais apaugusi. Yra keletas 
gražių sir švariu vandeniu eže
rų. Kai kur žmonės vasaros 
laiku maudosi ežeruose, bet 
dauguma gyvena rytinėje vals
tijos dalyje ir traukia Į jūrų 
sūraus vandens maudynes. Pa- 

* važiavus keliolika mylių nuo 
jūrų, šiaurrytinėje valstijos 
dalyje randasi gražių sodų, 
daugiausia abuolių. Apart slė
niuose pietrytinės valstijos da
lyje auginamų spalgenų uogų, 
agrikultūra silpnai išvystyta.

> Arčiau didelių miestų randasi 
paukščių, karvių ir kitokių gy-#
vulių auklėjimo ūkių. Visa firma išsiderėjo 
valstija išraižyta cementiniais ! daugtūkstaitines 
bei asfalta nulietais plačiais ir , taksų už mieste turimas nuo- 
siaurais keliais. Visoje rytinė-Į savybes. Ko nesumoka kompa- 
jo valstijos dalyje
gyventojų netrūksta, bet juo 
tolyn į vakarus, juo retyn ei
na gyventojai.

Pervažiavus rubežių, išpra- pakeltomis rendomis ir palai- 
<džių New Yorko, valstijoje tas kymu ilgiau “sales tax.”

mačiau, negu Ohio ir India
nos valstijose. (Beje. New 
Yorko steite daug gražių so
dų mačiau). Vidurinių Ameri
kos valstijų miestai moderniš- 
kesni, negu rytinių steitų: 
apart kitko, gatvės platesnės 
ir tiesios. Keliai visur tiesūs, 
platūs, daugiausia asfalta iš

savo lauku 
javais.

d a li
ned ir- 
buvau

Įvažiavęs Į Iowa valstiją, 
mačiau' siūbuojančius kukurū
zų laukus;prilygstančius jūrų 
vandens vėjo sukeltas vilnis. 
Tai buvo jau trečios dienos 
mano kelionės pavakarys. Pa
vargę akys nebemylėjo žiūrė
ti i ta nuobodu vaizda: ištisus k v t %
kornų laukus. Pradėjau dai
rytis, vietos nakvynei, ir kei
kiau šio krašto ūkininkus, kam 
jie nepagražina
apsėdami Įvairių rūšių 
Dabar supratau, kodėl 
geliui žmonių be vaistų 
ba viduriai. Tik dabar
tikras, kad nei vieno sykio mes 
Amerikoje nepavalgome ne
vartoję kornų. Karves, kiau
les ir kitokius gyvulius šeria 
kornais. Duonon ir pyragan 
deda kornų miltų, nes jie už 
kviečius daug pigesni.

Pasipurkite kornų miltų, iš
kepkite duoną be • chemikalų 
priedo, matysite, kad už kelių 
valandų reikės kirvio ieškoti, 
kad duonos gabalą atsikirtus.

(Bus daugiau)

Takaų nuolaida duoda 
kompanijai pelno

Ilgai dejavusi, būk jai yra 
pavojus subankrutuoti, Long 
Island Rail Road firma skel
bia, kad šiais metais tikisi 
gauti arti tris milijonus pelno.

Dejavimais apie bankrotą 
valdžios 

nuolaidas

pakelėse 1 nijos, tą turės sumokėti mažiu
kų namų savininkai pakeltais 
taksais. Gi neturintieji namų 
tuos pakeltus taksus sumoka

NewYorto^<M^2lnloi
vos

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

bet ne ba
ne gegužės 

ginčijo,

Gegužinė Įvyks, nors 
daromos kliūtys

Gegužės Pirmosios demons
tracijai rengti laikinasis ko
mitetas praneša spaudai, jog 
demonstracija Įvyks, nežiūrint 
kliūčių. Komitetas įteikė pra
šymą gauti Union aikštę ba
landžio 29-tą nuo 3 lig S vai.

ši komiteto nuolaida turėtų 
pilnutinai patenkinti parkų 
departmento valdininkus. Jie 
visą laiką tikrino, kad jie ga
lėtų leisti vartoti aikštę bile 
kurią kitą dieną 
landžio 30-tą ir
1 -mą. Užsispyrusiai 
kad tomis dienomis aikštė iš
duota 14th St. Businessmen’s 
Association.

Komitetui, kurį sudaro eili
niai unijistai ir kitų organiza
cijų nariai, suriku buvo Įtikė
ti, kad biznieriai staiga pasi
darė tokiais dideliais darbinin
kų gegužinės šventejais, jog 
jiems reikia net dviejų dienų. 
Negi tiki, kad saujai biznierių 
reikėtų tokios didelės aikštės 
bent kokiems tikslams. Ta
čiau, dėl šventos ramybės, pa
reiškė, jog priims balandžio 
29-tą.

Jei valdininkai yra nuošir
dūs, jie galės įrodyti, jog ne 
iš suokalbio jie pasirinko sau
ją biznierių patenkinti prieš 
minią darbininkų.

Sykiu 
landžio 
popieti, 

“Mes
išdavimu leidimo vartoti Uni
on Square balandžio 29-tą, 
kad eiliniai New Yorko mies
to darbo žmonės galėtų visu 
smarkumu prisirengti geguži
nės demonstracijai už taiką,

Transportininkams 
išseko kantrybė

Miestinės busų linijos
neatsidūrė netikėtame streike 
praėjusi trečiadienį. Tiek 
daug pas darbininkus prisirin
ko visokių nepasitenkinimų ir 
skundų, kad jie pradeda pri
trūkti kantrybės laukti iki bu
vusio gubernatoriaus Dewey 
uždėtasis ant jų sprando Tran
sit Autoritetas imsis ką veikti.

Apie 2,000 darbininkų susi
rinko i garažą East New Yor
ke. Transportininkų Unijos 
prezidentas Quill buvo telefo
nu prikeltas 4 vai. ryto ii-at
skubėjo Į mitingą. Ir visk kiti 
unijos viršininkai
sklido po miestą permaldauti 
darbininkus, 
lau ktu. c

Tik dieną 
buvo tarybai
kad taryba turi rimtai derė
tis, jeigu nori išvengti streiko.

Darbininkus vyriausiai pyk
do per tiek metų nepervedi- 
mas Į 40 valandų darbo savai
tę, taipgi negavimas pakan
kamo mokesties priedo.

Tęsiami tardymai asmenų, 
•turinčių ryšį su periminėjimu 
pokalbių telefonu.

FINNISH EMPLOYMENT ' .
Poms ar pavieniai. Virėjai, 

naitės. namų ruošai darbininVflU. 
Daliai ar pilnam laikui. Guolis vio
loje ar kitur. Patyrę ir be patyri
mo. Greitas padėjimas j darbus vi
siems.

860 Madison Avenue, N. Y. C.
Tol. BU. 8-6562

jog

Eagle pasiūlė savo 
šapą parduoti

Užstreikuoto dienraščio 
gle savininkas paskelbė,
išstato pardavimui Brooklyne® 
esančią šapą. Jeigu neatsiras 
nu perk ančių visą, grasina iš
parduoti mašinas po gabalą, 
bet nenusileisti savo darbinin
kams. Savininkas laikraštį su
stabdė sausio 28-tą, tuojau po 
darbininkų išėjimo Į streiką, 
kai pamatė, kad (darbinin
kams esant vieningiems) jis 
streiklaužių negaus.

MADAME LOUISE 
s Ploniininio Snllonas 
į Del Sveikatos ir Grožio 

Plohinimas 
j Hydrotherapy, Garo kabinetai, 
j Švediški Medikaliai Masažai i:

Dabar po 865 West End Ave. 
(arti 77lb St.) 

šaukite Trafalgar 7-8615

H REAL ESTATE
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anksti pa-

kad jie dar

prieš tai unija 
Įteikusi Įspėjimą,

Sveikina Laisve

su prašymu gauti ba- 
29-tą, penktadienio 

komitetas pareiškė : - 
raginame nedelsti su

Laisvės administracijai,

Skaitau brangią Laisvutę per 
daug, daug metų ir linkiu, kad 
ji gyvuotų dar ilgus metus, 
tad ir aš prsidedu prie Nukėli
mo 10 tūkstančių dolerių fon
do (suma tilps aukų sąrašo—•

Ragina duoti čiepus 
nemokamai visiems 
miesto vaikams

Visos darodytos šaknelės, na
tūralūs vitaminai, dietinis mais
tas, tikri medūs. Didelis pasirin
kimas. Knygos apie šaknis pa
siunčiamos ant pareikalavimo.

MARY LUST
1284 Lexington Ave., N. Y. C.

(83rd - 841h Sts.)
RII. 4-3292 — Kasdien 9—7 P.M.

Rinktiniai medžiais apauginti lo
tai, 2 ir 3 miegrūmių namai. Idea
liški atsistatytojams. $6,950 ir aukš
čiau. Maži jmokėjimai. 80% mort
gage. Shells, nuo $3,200 aukštyn, 
pabudavoti. Prie vandens nuosavy
bės, Peconic Bay. Marių maudynės 
už 5 minučių. Žuvavimas. Mes lai
kome atdarą visada. Ofisas ant Sag 
Harbor, Bridgehampton Turnpike. 
SAG HARBOR 5-0224 — SAG HAR
BOR 5-0743.

(69-98)

Aš esu jaunas žmogus, einu 
tiktai 82 metus, tai labai 
džiaugiuosi, kad Laisvutę dar 
galiu pasiskaityti.

V. Palevičius

J. Klimo išleistuves 
jau rytoj

Klimo
rytoj, balandžio 17- 
popiet, Liberty Au-

Velyki] diena 
aplankėm ligonius

Leon Nekvėdavičius' (Neck-
išleistuvės wort) pergyveno dvi sunkias

Primename, kad' draugo fil
mini n ko 
Įvyks jau 
tą, 2, vai. 
d i to r i joje.

Kviečiame visus atsilankyt i 
ir pamatyti-išgirsti, kaip dai
nininkai dainuos atsisveikin
dami draugą Klimą ir linkė
dami jam laimės filmavimo 
darbe. Kviečia, Komisija

operacijas, tulžia pusi ės ir ąp- 
c-nd i ko. Buvo operuotas balan
džio 5-tą. Dabar gerai sveiks
ta, gražiai atrodo. Jis randasi 
Greenpoint Hospital, Kings
land Ave., Brooklyne. Jo kam
barys 2-A. Gyvena 483 Grand

New Yorko miestas turėtų 
paskirti 5 milijonus dolerių su
teikimui nemokamai čiepų nuo 
paralyžiaus ligos visiems vai
kams. Toki paraginimą mies
tinei budžeto tarybai Įteikė 
New Yorko komunistų organi
zacija viešame budžeto komi
sijos posėdyje.

Pasiūlymą pateikė komunis
tų partijos atstovas isiatymda- 
vystėms, Simon W. Gerson. 
Jis taipgi ragino pridėti 16 mi
lijonų bendriesiems sveikatos 
reikalams.

POLDI EISELT
“Visko Reikalingo Moteriškei’’
Korsetai, brazyrai, pirštinės, 

bliuskutės, kojines, .suknelės etc.
1646 Second Avenue

(Tarpe 851 b ir 861 h Streets)
REgent 4-2214

parduoda SAVININKAS, anks
tyvas užėmimas, aukštos klasės 
West Bronx 3 šeimų Fieldstone re
zidencija. Du 6 rūmų duplex ir vie
nas 3V2 rūmų. Visas sjate stogas. 
2 karam garadžius, ant 55x125 loto. 
Prašo $42,000. Kviečiame pamatyti, 
bet tik rimtai norinčius pirkti, šau
kite: WO. 4-8350, 9—11 A. M. arba 
LY. 9-3165 (6—7 P. M.)

t

Hearsto laikraštis 
verbuoja skebus

New Yorko Journal-Ameri-

KReSLAI 
ATNAUJINAMI

Medžio . Chrome . Wrought Iron
Jimant:

Masland Duran Plastic. Naujas 
Padding. Naujos Vinys. Nauji 

apsiuvimai ir 1.1.
Aprokavimai Nemokamai! 

Nemokamai Pasiimame 
Ir Grąžiname!

Šaukite HY. 7-1798
Emanuel Joseph Co.

586 Seneca Ave., 
Ridgewood, Queens

panko

li
rūmų, 3V2 maudynės, liktai $15,000.

32 Marble Hill Avenue
(225 Street Stotis su Broadway

Subway)
LOrraine 2-8659

Puikiausiojo kaimynėstėje, 
da savininkas rooming hofcsc.

Parduoda savininkas—Lake Suc
cess. Užimt inas liepos mėnesį. Gra
žus 6 rūmų namas, 3 miegrūmiai ir 
žaislam rūmas. Arti Lakeville mo
kyklos, profesionalų srityje, rezi- 
dencijinė sekcija. Greitam pardavi
mui tiktai $29.750. Kviečiame pa
matyti.

Šaukite: Great Neck 2-10395

BUSINESS 
OPPORTUNITIES I

tilpo toksi paieškojimas:
“Vyrų, liejiniui metalo ir 

bendrai sunkiam darbui fabri
ke, kompanija samdo naujus 
darbininkus pastoviam darbui 
iš priežastį’esi streiko ša po j e.”

Seniau ieškojimus skobų 
kaip nors užmaskuodavo, taip 
atvirai n e p ar o< I y d a vo.

Muzikantai susiderėjo 
su radio stotimi

GARBINGAS

ŠERMENŲ APTARNAVIMAS

.JOSEPH V. McGRATH 
Laidotuvių Direktorius 

91-20 37th Avė., kamp. 92n<I 
.Jackson Heights 

IIAvemeyer 6-3700

UŽ $2,000 NUPIRKSITE
Hardware—namas geležinių daiktų, 
maliavų, krautuve, 5 metai kai Įs
teigta, žema randa. $350 savaitinių 
jeigu, biznis rezidencijinėje sekcijo
je. Pardavimo priežastis, savininkas 
turi apleisti miestą. Tik kartą gy
venime tepasitaiko tokia proga.

STABILE HARDWARE, 53-11 
Broadway, Woodside, L. I.

(71-77)
St.

Eksplozija ištrenkė 
darbininkę į gatvę

Drabužių valymo ir prosiji- 
mo šapoje, 300 W. Ill th St., 
New Yorke, e ks plodavo sau
sai valymo mašina, kurioje 
vartota valymui skystas che
mikalas. Trenksmas buvo toks 
pajėgus ir baisus, kad ištren-, 
kė du didžiuosius fronto lan
gus, dubeltavas duris ir išdau- ■ 
žė langus visoje apylinkėje. |

Pavojingai sužalota Įstaigos 
darbininkė Mrs. Fannie Bow- ! 
man, 40 m. Ją ištrenkė iš ša- 
pos ant šaligatvio, apdegino. 
Taipgi apdegė preseris. (

Toje pat ligoninėje gerai 
sveiksta May Merk. Radau 
linksmą. Prašau * draugus at
lankyti ligonius.

Mrs. Levanienė taipgi gerai 
sveiksta, tiktai lankstytis dar 
negali. Jinai jau namie.

Visiems ligoniams linkiu 
greitai pasveikti.

Lankytoja E. K.

,AFL Muzikantų Unijos Lo- | 
kalas 802 šiomis dienomis už- i 
baigė derybas su radio stotimi : 
W0R. Greta kitko, sutikta, 
kad stotis bėgiu vienerių metų 
išmokės $117,500 pasamdymui 
gyvosios muzikos. Kaip žirnio- 
ma, dabar dažniausia vartoja 
tiktai kenuotą muziką—plokš
teles.

Laisvės metinis piknikas, 
Didžiojo New Yorko Apylin
kėje, bus Liepos-July 3, 1955. 
National Hall & Park, 65-13 
38th Ave., Woodside, N. Y.

ELIZABETHPORT N. J.
ŠJ ŠEŠTADIENĮ SVARBUS PARENGIMAS

Miestas uždraudžia 
žaislinius šautuvus

Majoras Wagneris pasirašė 
bilių, kuris uždraudžia mieste 
gaminti, parduoti ar turėti 
žaislinius šautuvėlius, pana
šius tikriesiems. Prasikaltusius 
Įsakė bausti po $1,000, ar me
tus kalėti. Gali skirti ir abi 
pabaudas.

Tikrųjų pištalietų spalvos, 
paprastai, yra juodos ar alu- 
minės. žaisliniai privalo būti 
ryškiai skirtingos spalvos ir 
užlydytu vamzdžiu.

Šiomis dienomis iš 
apartmentiniame name, 
tų berniukas nukrito 6 
nuo kopėčių. Nugabentas 
ligoninę.

gaisro
7 me-

Šį šeštadienį visi keliai iš apylinkių miestų 
ir miestelių veda į Elizabethport. Čia LDS Tre
čioji Apskirtis, su Elizabetho ir Lindeno kuopo
mis, atžymės Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 25-kių metų sukaktį. Atžymės su gra
žiu parengimu — vakariene.

Šis svarbus parengimas įvyks rusų didžio
joje svetainėje, 408 Court St. Parengimo pra
džia 7-tą valanda vakare, šeštadienį, 16-tą die
ną balandžio šios apylinkės LDS šventė ir tai 
turi įsitėmyti visi LDS šios apylinkės nariai ir 
LDS pritarėjai. Dalyvaukite skaitlingai ir bū
kite laiku.

Apart valgių bus graži ir meninė dalis pro
gramos. Pirmu kartu elizabethiečiai išgirs 
gražų kvartetą, susidedantį iš Aido ir Sietyno 
Chorų. Jie dainuos įvairias liaudies dainas. 
Bus traukiami judžiai ir jeigu jie nusiseks, tai ' 
bus galima juos matyti ir kitose lietuvių kolo
nijose. I

Ir rengėjai sako, jie turi ir naują dalį pro
gramos, kuri suteiks atsilankiusiems pasitenki
nimo'ir linksmumo. Vakarienės namie neval
gykite., Valgių bus pakankamai visiems.

Visus kviečia bendra rengimo komisija

55 DODGES-PLYMOUTHS
Žaibuojantis Pirmyn Stilius 

Matykite

ARM A STSo
Downtown Brooklyn

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

MASPETH
Ridgewood Plateau 

Naujai Kostumerskai Statyti 
2 šeimom Namai 

2 ir 3 Mlegrūiniais 
1 Ir 2 Garadžial

Beržinės šėpos, mokslinė virtuvė, 
patios or maudynės — vanities. 

Aliejum-vandeniu šildomi. 
PRIEINAMOS KAINOS!
64th St. ir 53rd Drive

Busas i subway sustoja ant 
kampo

HICKORY 6-9654
, ILLINOIS 9-3608

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

■7
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MATTHEW A

(BUYAUSKAS)

x LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

PARDUODA SAVININKAS-PORT 
CHESTER, Stationery, Grower nė ir 
delikatesų krautuvę. Įsteigta w’/j me
tai. Atdara 7 dienas savaitėje. 4 me

tam lysas, gali būti atnaujintas. Pui
kios jeigos patyrusiai porai. Su nuo
laida prašo $8,000. Pamatymui šau
kite: WE. 9-9562 arba WE. 9-6840.

(73-76)

PUPOS KAINAVO $100
Newyorkietis Enrique Tor

res nuteistas pasimokėti $160 
už puodą pupų. Baudė ne už 
tai, kad jis pupas turėjo, bet 
kad nuo 4-to aukšto ištvojo 
per langą ir padarė nešvarą. 
Už panašius griekelius tą die
ną 480 piliečių sumokėjo 
$3,130.

Policistas Dennis Zapolski, 
niaspethietis, apsiskundė savo 
kolegoms, kad 17 metų mer
gina jį apmušė ant gatvės Wil- 
liamsburge. Jis norėjęs jos 
paklausti, ko jinai ten stovi- 

I niuoja, o ta paleidusi ant jo 
!į darbą nagus, kumštį ir ba^ 
telius.

Norintieji pirkti biznį, na. 
mą ar ūkį, pajieškokite pr/*gų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

Own<*

N. Y.

ANGLIŠKAI
Visiškai Naujas Metodas 

Mokiname su nuostabiu pasise
kimu j trumpą laiką

Privatinės lekcijos $1.75 
Kasdien 9 A. M. iki 9 P. M.

Blanche Fisher
104 West 40th St

HENRY STOL.ZENBERGER
Ine.

FUNERAL DIRECTORS
450 E. 162nd St., Bronx, N.

CY. 3- 4343
OTTO F. PUMMER, liros.

RICHMOND HILL AUTO 
TOP

/ HENRY YUDT, 
185-11 Hillside 
Richmond Hill, 
Tel. JAmaica 6-2191

6 pu»I.-Lai«vė (Liberty)- šest., Balandžio (April) 16, 1955




