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KRISLAI
Suvažiavimas. 
Kaliforniečio patarimai. 
100 metu Whitmano 

knygai.
Galima ja matvti.

Rašo R. MIZARA

Panevėžiečiai už laika, 
prieš naują karą

Richmond Hill 19, N. Y., Trečiadienis, Vasario (FebJ 2, 1955 Metai 44-tieji, Dienraščio 36-tieji.

KRITIKUOJA VYRIAUSYBES TKARŠTOS DISKUSIJOS;
POLITIKA FORMOZOJE KALTINIMAI PRIEŠ U.S.

Iki metinio laisviečių su- 
Vaižiavimo tepasiliko tik 
trejetas dienų.

Dar yra progos kiekvie 
nam prisiųsti suvažiavimui 
sveikinimus.

Padarykime šį suvažiavi
mą skaitlingą ir konstruk- 
tyvų.

Beje, šiemet sukaks jau 
44-ri metai, kai Laisvė gi
mė.

Vienas geras prietelius 
rašo iš Kalifornijos:

“Aš noriu pasiūlyti jums 
vieną patarimą, apie kurį 
gal ir pačiame suvažiavime 
turėtumėte pakalbėti.

“Prieš laisviečių suvažia- 
vima turėtumėte išsiuntinė- 

, ti žmonėms tam tikras blan
kas aukoms parinkti, suva- 

• žiavimui pasveikinti.
(“Kodėl?

Tj‘Viena: Mes, neturėdami
• . blankų, dažnai ir pamiršta

me, kad reikia suvažiavimą 
pasveikinti ir ta proga dien
raštį paremti. Antra: Tu
rint rankoje blanką, būtų 
drąsiau prie žmonių prieiti. 
Trečia: Laisvės skaitytojas, 
kad ir skūpus, gavęs blan
ką, grąžintų ją su doleriu- 
kitu, nes jaustųsi sau garbe 
(jeigu ne pareiga), kad ir 
jį Laisvė atsimena.,.” 

y Man rodosi, kaliforniečio 
‘‘ sumanymas yrageras ir pa

rašytas dnatfgiŠKctk Jei ne
• pats suvažiavimas, roj di

rektorių taryba, aš m amui ,
£ ' jį tikrai pasvarstys. >

Beje, su patarimu kalifor- 
nietis prisiuntė ir $27 ver
tės čekį—doyaną nuo kele
to losangeliečių.

Didžiajame New York o 
miesto knygyne (biblioteko- 

yra išstatyta parodon 
100 metų senumo įdomi 
M>yga.

Kas ji?
Tai nemirštamojo poeto 

Walt Whitmano poezijos rin
kinys, pavadintas “Leaves 

i of Grass” (žolės lapai).
Pavadinimas labai kuklus, 

nes ir pats poetas buvo ku
klus ir labai humaniškas, 

T žmogiškas.
. Walt Whitmanas buvo 
zeceris - spaustuvininkas ir 

J poetai. Jis buvo pažangus 
vyras, karštas patrijotas ir 

j didis darbo žmonių drau
gas. Jis uoliai rėmė prezi- 

» dentą Lincolną ir jo pastan
gas vergiją- panaikinti ir 
mūsų Šalį vienybėje išlaiky- 
ti. 

J •

Knyga buvo atspausdinta 
UŠ55 getais. Vėliau Walt 
whitmanas ją papildė ir, 
jam esant gyvam, buvo iš
leista net devyni jos leidi
mai.

Bet pirmasis leidimas ka-
(Tąsa 3-čiam pusl.J

Panevėžys.— Miesto įmo
nėse ir įstaigose įvyko gau
sūs mitingai, kuriuose dar
bo žmonės karštai pritarė 
Europos šalių Pasitarimo 
taikai ir saugumui Euro
poje užtikrinti priimtąją! 
Deklaracijai.

Cukraus fabriko kolekty
vo mitinge darbininkas Sta- 
niūnas pasakė:

—Mes visi dar labai ge
rai atsimename praeitą ka
rą, sunkias liaudies kan- 
čias ir ašaras, kurias atnešė 
fašistai. Amerikoniškieji - 
angliškieji imperialistai vėl 
bruka ginklus į rankas bu
vusiam hitleriniam krauge
riui. Tačiau Europos tau
tos pasakė karui — ne! 
Mes, darbininkai, karštai 
pritariame Deklaracijai ir 
savo darbu, o jei reikės,— 
ir ginklu apginsime taiką.

Stebėtina operacija su į 
vėžiuotu merginos 
šlaunies kaulu

Los Angeles, Calif.—Dr. 
Thompson pranešė chirur
gų susirinkime, kad jam pa
vykusi tikrai nepaprasta 
operacija. Jis suradęs, kad 
tūlos 20 metų merginos 
šlaunies kaulas yra palies
tas vėžio. Jis išėmė šešių 
colių šmotą, kaulo, gerai 
“išvirė,” tai yra, išsterili- 
zavo, kad užmušti vėžį, pa
skui kaulą įdėjo atgal. Žaiz
da gražiai užgijo, mergina 
dabar sveikutė. Niekados 
pirmiau nesą buvę tokio 
bandymo.

Teismas verčia valdžia 
atidengti liudininkus

San Francisco, Calif. — 
Federalinis teisėjas Louis 
E. Goodman patvarkė, kad 
valdžia turi iš anksto pasa
kyti Harry Bridges’ui, ko
kius ji liudininkus statys 
prieš jį. Tam griežtai prie
šinosi valdžios prokuroras, 
bet teisėjas patenkino apsi
gynimo reikalavimą. Pir
mesnėse bylose prieš Bri
dges prokuroras neišduoda
vo iš anksto apsigynimui 
savo liudininkų.

Berlynas. — Čia planuo
jama pravesti dviratinin
kams tunelius, kurie bus 
pravesti tose gatvėse, ’kur 
yra tirštesnis žmonių judė
jimas.

Windsor, Canada. — Ka
nados Fordo kompanijos 
darbininkai užbaigė strei
ką. Streikas buvo pradėtas 
spalių 10 d. Kovoje dalyva
vo 5,700 darbininkų. Sutar
ties sąlygos nepaskelbtos.

Mitinge kalbėję fabriko 
autokolonos dispečeris Rim
ša, vyr. buhalteris Šilainis, 
išreikšdami visų susirinku
siųjų nuomonę, vieningai 
pritarė Deklaracijai.

Pramonės kombinato ben
drame darbininku ir inži
nieriniu - techniniu darbuo
tojų mitinge kalbėjo sta
lius Voveris:

—Tarybinė liaudis gyvena 
taikų, kūrybinį gyvenimą. 
Mes ne tam statome, kad 
milijonierių samdiniai visa 
tai sugriautų. Štai kodėl aš 
visa širdimi pritariu Euro
pos šalių Pasitarime priim
tai Deklaracijai.

Mitingai, skirti Deklara
cijai^ apsVarstyti, įvyko taip 
pat kombinate “Lietuvos 
muilas,” mėsos, kombinate 
ir kitose miesto įmonėse, 
įstaigose, mokyklose..

Britai biznieriai vyksta 
Kinijon, ieškodami 
naujos rinkos

Hong Kong. — Čionai pri
buvo Britanijos biznierių 
delegacija iš devyniolikos 
žmonių. Delegacija važiuo
ja Kinijon prekybos reika
lais. Britai yra įsitikinę, 
kad didžioji Kinija gali 
duoti jiems labai svarbų 
marketą jų pramonės dir
biniams,
/ -----------------------------

Sovietai perdavė britu 
prašymus Kinijai

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos užsienio reikalų minis
tras Molotovas atsakė Bri
tanijai ir Naujajai Zelandi
jai, jog jų prašymas Peki
no vyriausybei tapo perduo
tas. Kaip žinia, tos šalys 
prašė bei ragino Kinijos 
Liaudies Respublikos vy
riausybę tartis su Jungti
nėmis Tautomis sustabdy
mui ginkluoto konflikto To
limuosiuose. Rytuose.

Bet taip pat Molotovas 
dar kartą apkaltino Jungti
nes Valstijas,' kad jos tame 
kaltos, nes jos, sako, turi 
užgrobusios Formozą ir lai
ko karo laivyną Kinijos jū
roje be jokio pateisinimo.

Vasario 3 d. sukaktys
1821 m. vasario 3 die

ną gįmė Elizabeth Black- 
well, pirmutinė gydytoja 
Jungt. Valstijose. Gydy
tojos laipsnį ji gavo Ge
neva kolegijoje, Syra
cuse, N. Y.

1919 m. vasario 3 d. 32,- 
000 audėjų Lawrence, 
Mass., išėjo į streiką.

ORAS NEW YORKE * 
Lietus ir šilčiai!.

Sacramento, Calif.—Dien- 
ra štiš “Sacramento Bee” 
susirūpinusiai kalba apie 
mūsų vyriausybės politiką 
Tolimuosiuose Rytuose. 
Laikraštis sako: “Formo- 
zos politika neatšaukiamai 
'priėjo prie savo logiškos iš
vados, kur Amerika, nere
miama nei Jungtinių Tautų 
nei savo talkininkų, prade-

Ieško rankvedžio apie 
“komunizmą Amerikoj”

Washingtonas. — Kon- 
gresmanas Flood (demokra
tas iš Pa.) įnešė Kongresan 
bilių, kuriame reikalauja
ma, kad Kongresas nutartų 
ir paskirtų pinigų paruoši
mui rankvedžio, kuriame 
būtų sudėti “tikrieji faktai 
apie komunizmą.” Jis sa
kė: Dabar vjį«,a šalis yra 
sudemoralizuota nežinūjimu 
tiesos apie komunizmą. Vie
ni, girdi, sako, kad komu
nizmas sudaro dideli pavo
jų, kiti gi tvirtina, kad jo
kio pavojaus nesiranda.

New Delbi, Indija. — In
dijos valdžia sumobilizavo 
5,000 savanorių užtvėrimui 
didžiosios upės Kosi nuo 
potvynių. Siena turi būti 
70 mylių ilgio abiejose upės 
pusėse. Šita upė išsiliedama 
kasmet pridaro tiek nuosto- 
lio, jog ji ir vadinama yra 
“Liūdesio Upe.”

Išmes iš darbo apie 
1,650 darbininkų

Amsterdam, N. Y. — Čio
nai uždaro savo įmonę Bi
gelow - Sanford Carpet Co. 
Iš darbo išmeta. 1,650 dar
bininkų. Kompanija sako, 
kad visus darbus iš Ams
terdamo perkelia į Thomp
sonville, Conn.

Nei kompanija, nei val
džia jokio pasigailėjimo ne
rodo darbo netekusiems 
darbininkams. Savo žygį 
skaito teisėtu ir morališku!

North Bradley, Mich. — 
Sausio 31 d. automobilio ne
laimėje užsimušė 4 jaunuo
liai. Iš jų trys yra vienos 
šeimos, — vienas brolis ir 
dvi seserys.

PATYS VOKIEČI AI PRIEŠINGI 
VOKI ETI JOS GINKLA VIMUI
Berlynas. — Čionai susi

rašė 87 buvę Vokietijos ka
rininkai kovoti prieš Vaka
rų pastangų Vokietiją iš 
naujo apginkluoti: Jų pryš- 
akyje stovi maršalas Pau
lus, kuris buvp sumuštas 
prie Stalingrado jr iki pa
skutinių laikų buvo karo 

jo avantiūrą, kurios galas 
nepermatomas.” .

Po to, kai Kongresas priė
mė rezoliuciją, suteikiančia 
prezidentui galią elgtis taip, 
kaip jis nori, Amerika, gir
di, prieš Jungtines Tautas 
ir vėl pastatė jau atliktą 
faktą. Kodėl jų nebuvo pir
miau atsiklausta, ką jos 
mano apie situaciją Formo- 
zoje?

Prezidentas siūlo savo 
senąjį padidintą planą

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris ir vėl 
pasiūlė savo senąjį sveika
tos planą Kongresui priim
ti. Tiktai jis dabar siūlo, 
kad Kongresas p a s k i r t ų 
tam planui $75,000,000, vie
toje $25,000,000. Šitie pi
nigai eitų apdraudos kom
panijoms, o ne paprastiems 
amerikiečiams. ' •

Izraelyje didžiausias 
žmonių susijaudinimas

Tel A vi v. — Visame Izra
elyje minios žmonių reiš
kia didžiausią pasipiktini
mą Egiptu už nužudymą 
dviejų žydų. Jie buvo ap
kaltinti Izraelio šnipais. 
Nužudyti Dr. Mussa Lito 
Marzuk ir Samuel Azar. 
Kiti šeši buvo nuteisti il
gų metų kalėjimai!.

Izraelio parlamente užsie
nio reikalų ministras Sha- 
rett pareiškė: “Egiptas ne- 
išsigelbės pralietu krauju.
Neigi. Izraelis bei žydų liau
dis pamirš savo kankinius.”

Dėl šio įvykio numatomas 
didelis pablogėjimas jau ir 
taip įtemptų santykių tar
pe Izraelio ir arabiškų kraš
tų.

Biržoje dauguma šėrų 
tebesilaiko aukštai

New Yorkas.—Wall Stry- 
to biržoje dauguma šėrų te
besilaiko aukštai. Jie paki
lo tada, kada padidėjo gin
kluoto konflikto pavojus 
aplinkui Formozą. Kapita
listai mano gerai pasinau
doti, jeigu iškiltų karas 
tarpe Amerikos ir Kinijos. 
Pelnagrobiai džiaugiasi ka
ro pavojumi.

belaisviu Tarybų Sąjungo
je. Toje karininkų grupė
je esą beveik pusė iš Vaka
rinės Vokietijos. Jie sako, 
kad atgaivinimas- voikečių 
militarizmo neišvengiamai 
vestų prie naujo karo. Jie 
gi karui priešingi. Jie, mat, 
pasimokė iš Hitlerio kruvi
nos avantiūros.

Amerikos atstovas Lodge aiškino, 
jog jo balsavimas už Kinijos 

kvietimą nėra jos pripažinimas
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

Pirmadieni, sausio 31 die
ną, prasidėjo nepaprastoji 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos sesija. Joje daly
vavo visi ^vienuolika narių. 
Sesija sušaukta greitomis 
apsvarstymui susidariusios 
rimtos padėties Tolimuo
siuose Rytuose, Kinijos jū
roje aplinkui Formozą. Šau
kime sesijos buvo aiškiai 
pabrėžta, jog ten yra susi
daręs didelis pavojus tai
kai. Buvo sakoma, kad Ta
rybos pareiga sulaikyti gin
kluotą konfliktą tarpe Ki
nijos ir čiang Kai-šeko re
žimo Formozoje.
Diskusijos del darbotvarkic

' k ♦ . '

Sesiją atidarė' Tarybos 
prezidentas Sir Leslie Knox 
Munro. Jis pasiūlė, kad 
pirmuoju sesijos darbotvar- 
kio punktu turi būti sieki
mas paliaubų aplinkui For
mozą. Jis nurodė taikai pa
vojų ir reikalą tuojau veik
ti.

Tuojau prasidėjo diskusi
jos. Po Munro pirmuoju iš
stojo Tarybų ’ Sąjungos at
stovas Arkady A. Sobolev. 
Jis pareiškė, kad jis turi 
savo valdžios instrukcijas 
ir pasiūlymus. Jis pasiū
lo į agenda pirmoje vietoje 
idėti punktą: “Jungtinių 
Valstijų agresijos aktai 
prieš Kinijos Liaudies Res
publiką apylinkėje Taivano 
(Formozos) ir kitų Kinijos 
salų.” Jis plačiau aškinc 
savo pasiūlymo skubumą. 
Smarkiai kritikavo Ameri
kos politiką Tolimuosiuose 
Rytuose ir pažymėjo Kon
greso nutarimą pavesti vi
są galią prezidentui. Jis 
sakė, kad visas pavojus su
sidaro iš to, jog Jungtinės 
Valstijos laiko užgrobusios 
Formozą ir kitas Kinijos 
salas ir grūmoja karu Ki
nijai. Saugumo Taryba, sa
kė jis, turi pareikalauti, 
kad Jungtinės Valstijos 
tuojau iš ten ištrauktų vi
sas savo ginkluotas jėgas.
Amerikos, atstovas atsako

Kalba Jungtinių Valstijų 
atstovas Cabot Lodge. Jis, 
aišku, pasmerkia Sovietų 
poziciją. Jis sako, kad Ame
rika pritaria Naujosios Ze
landijos pasiūlymui. Jis tei
gia, kad Jungtinės Valsti
jos nenori karo, taipgi ne
norinčios kištis į Kinijos 
vidinius reikalus. Lodge sa
ko, kad Čiang Kai-šekas tik 
ginasi nuo užpuolimo iš Ki
nijos pusės ir kad Amerika 
rūpinasi tiktai savo reikalų 
apgynimu. Sovietų delega

to argumentai esanti tiktai 
propaganda.

Dar Įkalbėjo visa eilė kitų 
Saugumo Tarybos narių. 
Visi pabrėžė susidariusią 
pavojingą padėtį ir reika
lą greito 'veikimo iš Jung
tinių Tautų pusės. \
Agendos priėmimas, balsų 

pasidalinimas
Pagaliau prieita prie bal

savimo. Už Naujosios Ze
landijos pasiūlymą balsavo 
9 Tarybos nariai. Čiąngo 
atstovas susilaikė nuo bal
savimo, o Tarybų Sąjungos 
atstovas balsavo prieš. Tai 
reiškia, kad pirmuoju dar
botvarkių punktu yra ieš
kojimas paliaubų.

Po to balsuota Sovietų 
pasiūlymas įdėti agendon 
punktą, kaltinantį Ameriką 
agresijoje. Nutarta tą pa- ' 
siūlymą ’ uždėti antruoju 
punktu, bet su tuo patvar
kymu, kad jis nebus svars
tomas patol, pakol pirma
sis punktas nebus išspręs-' 

tas.
Pasiūlymas kviesti Kiniją 

pasitarimui
Taip pat Tarybų Sąjun

ga pačioje pradžioje pada
vė pasiūlymą tuojau pa
kviesti Kinijos Liaudies 
R e s p u b 1 i k ą pasitarimui. 
Šiuo klausimu diskusijos 
buvo visiškai trumpos. De
šimčia balsų prieš vieną nu
tarta Kiniją pakviesti ir pa
vesta Jungtinių Tautų se-' 
kretoriui Hammarskjoldui 
tuojau pasiųsti pakvietimą 
į Pekiną. Prieš kalbėjo ir 
balsavo tiktai Čiango atsto
vas.

Amerikos paaiškinimas
Jungtinių Valstijų atsto

vas Lodge susirinkime aiš
kino, kodėl jis balsavo už 
Kinijos pakvietimą. Jis sa
kė, kad šiame atsitikime 
negalima nesiskaityti su Ki
nija. Bet jis storai pabrė
žė, kad šis jo balsavimas 
jokiu būdu nereikia supras
ti, jog Amerika galvojanti 
apie Kinijos pripažinimą 
arba apie jos įsileidimą į 
Jungtines Tautas. Ameri
ka pasiliekanti griežčiau
sias Kinijos priešas ąbieniiš-- 
šiais punktais. ' __

Visi lauks atsakymo 
iš Pekino

Saugumo Taryba nutarė 
toliau nieko tuo klausimu 
nebedaryti, kol gaus vieno
kį ar kitokį atsakymą iš 
Kinijos. Atsakymui laikas 
nenustatytas. Manoma, kad \ i 
Pekinas nesiskubins,, su at- \ 
sakymu. ""
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NEPRILEISTI UŽSILIEPSNOTI KARUI!
KAI ŠITIE ŽODŽIAI skaitytoją pasieks, gal jau 

bus žinoma, kuria kryptimi nueis karo pavojaus debe
sis, užgulęs Kinijos pakraščius, užgulęs Tolimuosius

Tikėkime, kad tasai debesis išsisklaidys, kad jo vie
ton prasišvies mėlyna taikos padangė.

Mums patinka senatorių Lehmano, Morse ir Lan- 
ger’io nusistatymas Senate. Jie laikėsi prieš suteikimą 
galios prezidentui pradėti karą dėl Formozos, dėl Čiang 
Kai-šeko.

i
Šitie senatoriai žino, jog Amerikos liaudis karo ne

nori. Jie nenori, kad Čiang Kai-šekas įtrauktų Ameriką 
i karą, kuriame žūtų tūkstančiai mūsų tautos sūnų, — 
kaip žuvo Korėjoje, kur Syngmanas Rhee buvo įtraukęs 
Ameriką į karą.

Taip, Amerikos žmonės — išskiriant grupelę “ura 
patrijotų,” makartistų, čiang kaišekistų,—karo nenori.

Tai patvirtino ’ ir praėjusią savaitę Kalifornijoje 
kalbėjęs generolas MacArthuras . Pastarasis dar ir dau
giau ką pasakė. Jis pasakė, jog ginkluotu konfliktu, ka
ru, nebus galima išspręsti Tolimų Rytų problemų. Karo 
pagalba nieko niekas neišspręs, o tik atliks daug žalos 
sau ir kitam.

Šiuos žodžius rašant, Tolimųjų Rytu problemos, — 
Formozos ateitis problemos—yra svarstomos Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje, jos svarstomos Londone, jos 
svarstomos Washingtone, Maskvoje, Pekine ir kitose 
ypatingai didžiųjų valstybių sostinėse.

Tikėkime, jog karo debesis iš Tolimųjų Rytų pa
dangės bus pašalintas!

GENGSTERIO GALAS
PRIEŠ SPALIO REVOLIUCIJĄ Serge Rubinsteino 

..^tėvai buvo bagoti pirkliai. Revoliucijos metu jie pabėgo 
- iš Rusijos, su savimi išsiveždami tuomet dar jauną 

sūnų, v
Turėdami užtenkamai pinigų, jie leido sūnų į moks

lus Anglijoje. Vėliau sūnus patapo bankininku ir suk
čium. Dėl to, kad jis buvo perdaug suktas, Serge Ru- 
j^ūnsteinas iš Francūzijos buvo išvytas ir atvyko Ame
rikon. Čia jis ir vėl turtėjo, nieko naudingo nedirbda
mas. Turtėjo įvairiausiomis finansinėmis suktybėmis ir 
spekuliacija.

Karo metu jis atsisakė eiti į karą—buvo slekeris. 
Už tai vėliau jam teko paragauti kalėjimo. Valdžia no
rėjo jį išdeportuoti, kaip nepageidaujamą asmenį, ta
čiau Rubinsteinas, turėdamas daug pinigų, būdamas mi
lijonieriumi, nuo deportacijos išsisuko.

Jis gyveno ištaigingai. Jis turėjo palociuką Penkto
joje Avenue, New Yorke, ties Central Parku.

Išsituokęs nuo savo žmonos, kuri pasiėmė su savimi 
du su Rubin^teinu sugyventus vaikus, Rubinsteinas ne 
tik lobo, n 
jus milijonas 

v

Daugiau gydytojo persergejimij
J. J .Kaškiaučius, M. D.

Keistų, esti poelgių; Svei
kas, brandus atrodąs vyras 
apie 48 metų amžiaus, su
manė apdraust savo sveika
tą ir gyvastį. Draugas jį 
įrašė, pripildė prašymo 
blanką, nusivedė pas gydy
toją, jo sveikatai patikrint.

Gydytojas surado aukštą 
kraujospūdį ir besivystantį 
arterijų kietėjimą ^‘arteri
osclerosis”). Ii 
orgaizacija jo

draudimo 
nepriėmė.

Gydytojas tam kandidatui 
tuojau padarė persergėji
mą. Nors dar nėra didelio 
pavojaus, ■ bet, brolau, tuo
jau pamesk rūkymą ir gė- 

’ rimą, sugokis sunkių fizi
nių darbų ir dvasinių susi
jaudinimų, baimės, rūpes
čiu, naminiu barniu, riete- 
nų. Ir su valgiais apsižiū
rėk, nepersivalgyk nuolatai. 
Jei šitaip darysi, už kokio 
pusmečio vėl bandyk įsira- 
šyt į draudimo draugystę...

Vyrukas pyktelėjo ant 
gydytojo ir nuėjo savais ke
liais. Šeimyninis gyveni
mas buvo netikęs, santaikos 
ir ramybės visai nebuvo. 
Tai iš to apmaudo jis savo 
tūžmastį skandino gėrime 
ir dūmais leido. O jautės 
jis stiprus, — kas čia jam 
tokio? Truputį paskiau nu
ėjo pas kitą gydytoją. Tas 
irgi jam pasakė maždaug 
tą pat, bet žmogus nieko 
nepaisė.

Po keliolikos mėnesių 
žmogus vėl pripildė prašy
mo blanką, vėl pas gydyto
ją atsilankė. Rezultatai to
kie patys — ir truputį dar 
pablogėję. Prašymą vėl at
metė draudimo draugystė. 
Tai žmogus apsigrįžęs nu-

sidavė į nedidelį vietinį klu
bą. Atrodo jis sveikas, jį 
ten daugelis pažįsta, per 
gydytojo tyrimą pereit ne
reikia, tai jį ten ir priėmė.

Na, ką gi? Jis dabar 
šiaip taip, nors ir nedaug,, 
aprūpintas. Gyvena, dirba/ 
sau paprastai. Po poros 
trejeto metų jau nebetaip,. 
nebegerai. Nesijaučia ge
rai, sirginėja. Pasišaukė tą 
patį savo gerai pažįstamą 
gydytoją, šis dabar rim
čiau patarė mest netikusius 
papročius: rūkymą, gėrimą, 
apsirijimą, prarūgusių na
mų atmosferą. Patarė ir 
darbą pakeist.

Atsigriebė kiek vyrukas.
Gavo šlaviko. darbą tame į Tuose distriktuose galima 
pačiame fabrike, bet šiaip tikėtis tų taip garbinamų 
gyveno, kaip ir pinna.

Buvo metinis klubo ba
lius, 
leido. Jau kada kada, bet 
dabar vis jau

Mūsų, vyras nenusi-

Tuojau

reikia pa- 
ūžt. Ūžė, gėrė, rūkė, pri- 
sisprogo kimštinai, šoko, 
vėl gėrė, rūkė... Kad jau 
ūžt, tai ūžt...

Vidunaktį turėjo šauktis 
gydytojo. Blogai
ligoninėn. Davė deguonies 
kvėpuot (“oxgen”), vidu
rius plovė. Šiek tiek pra
blaivė, paleido namo. Na
mo važiuodamas, ir sukniu
bo autobuse... Vėl atgal jį 
ligoninėn: a p o p 1 e k ,s i j a, 
kraujas užmušė...

Gaila žmogaus, be laiko 
galą gavusio. Bet kieno čia 
kaltė? O tokių liūdnų pa
vyzdžių taip daug, taip 
daug........

Persergėjimai apie širdį 
—kitą kartą. {

San Francisco, Cal
I Pas San Leandro draugus 
I

Antru sykiu atsiėjo daly
vauti San Leandro ir Oak
lando LLD kuopos susirin
kime. Jau ne sykį buvo ra
šyta, bet ir vėl norisi pri
minti, kad minėtų kolonijų 
draugai ir draugės mėgsta 
draugiškumą. Visados visi 
nariai lanko susirinkimus. 
Susirinkimo dieną toje stu- 
boje būna duodami gausūs 
pietūs visiems dalyviams, 
tad ir mes, nors ir pašali
niai svečiai, buvome sykiu 
draugiškai priimti ir pavai
šinti.

Iš kuopos bėgančių reika
lų, tikiuosi, patys oaklan- 
diečiai parašys į spauda. 
Noriu pažymėti' tik porą ki
tų dalykų, kurie man atro
dė įdomūs.

Čia šauniai gyvavo Pa- 
baltijos Tautų Komitetas. 
Keturios tautos veikėme 
bendrai. Dabartiniu laiku 
mažesnių tautelių organiza-

tik žiauriomis spekuliacijomis krovėsi nau- 
iiv šėlo su mergomis, su “aukštos rū

šies" prostitutėmis, ir vis siekėsi daugiau ir daugiau 
jaunų merginų pasigauti į savo tinklą ir jas žiauriai 
išnaudoti. Jis mėgo naktinius klubus, kur šimtinėmis 
švaistėsi.

Bet Rubinsteinas, — turtingas ir garbingas tam ti
kruose rateliuose, — jautė, kad jį sekioja tokios pat 
rūšies sutvėrimai, kaip ir jis pats. Jis savo palocių 
įtvirtino naujausiomis apsaugos priemonėmis. .. 
mis, kur tik jis vykdavo-, eidavo su juo sargai, specialiai veikti, todėl tas komitetas 
jo pasamdyti. Jis norėjo gyventi, norėjo dar ir daugiau 
pinigų prisiplėšti ir “paulioti.”

Tačiau, atsirado tokie, kurie įsiskverbė į tvirtai 
apginkluotus namus ir naktį Rubinsteiną pasmaugė.

Gengsteriai paklojo gengsterį!
Dėl to joks padorus žmogus neraudos, nieks nelies 

ašarų.
Priminti galima tik tai: Kokius keistus gaivalus iš- 

auklėja nūdieninė santvarka, kurioje gyvename!

gų vakarą pasitikimui Nau
jų Metų.

Susirinkime teko nugirsti, 
kad K. Jankauskienės svei
kata silpna, todėl nedaly
vavo susirinkime. O šiaip 
jie niekados neapleidžia.

Apart mūsų, pas oaklan- 
diečius dalyvavo ir mūsų 
svetys A. Kishonas, detroi- 
tietis. Džiaugėsi jis visų 
draugiškumu ir ačiupja Ka
rosams už svetingumą.

Apie Idą Rothstein
Metai atgal Ida Rothstein 

likosi užmušta auto nelai
mėje. Ji buvo milžinas ame
rikiniame veikime, per eilę 
metų Civilių Teisių Kongre- 
so, sekretorė. Dabar, mėti
nėje sukaktyje laikraštyje 
PW jos atminčiai buvo la
bai daug užuojautų.

Vasario,4 d. įvyks masi
nes gedulo prakalbos 150 
Golden Gate svetainėje, va
kare, 
sario

O sekmadienį, va-

MOTERŲ KAMPELIS
Ar mūsų sūnus dar gyvas?
Toks baisus klausimas 

šiomis dienomis kankina 
kiekvieną tėvą ir motiną, 
kurių sūnus randasi mili- 
tariškoje tarnyboje. Tas 
klausimas bile dieną stosis 
prieš akis kitiems milijo
nams gimdytojų, jeigu Ame
rikos liaudis nepaskubės pa
sakyti savo kongresma- 
nams ir senatoriams savo 
troškimo taikos.

Toks klausimas iškils mi
lijonams žmonių miestuose 
ir fabrikų distriktuose, jei
gu taika nebus išsaugota.

atominių ir kitokių bombų, 
jeigu žmonių žudymo karš
čiu užsidegusiems bus leis
ta pradėti jas vartoti prieš 
kitus kraštus. Juk būtų idi- 
jotu tas, kuris tikėtų, kad 
kankinami žmonės nepano
rės atsimokėti tuo patimi ir 
mūsų kraštui.

Tokį klausimą įmato jau 
dabar darbo žmonės ir apie 
tai kalbasi šapo j e, buse, 
traukinyje, prie baro, krau
tuvėje, namie.

Įdomių minčių išgirsti pa
siklausius tų kalbų. Jos vi
sai nepanašios komercinėje 
spaudoje matomosioms, ku
rias reiškia tos spaudos 
specialiai parinkti ir už
klausti kompanijų preziden
tai. Tie stambūs ponai, 
dauguma jų, pasisako už
kąrą. Kaipgi kitaip galėtų 
būti? Juk pirmą dieną po 
prezidento kalbos Wall gat
vės. Šerai pakilo. Karas 
jiems reiškia būsimus pel-j 
ų.us, o jie tiktai tam ir gy
vena. I

Štai, kelios tų tipiškų kal
bų, kurios girdimos tarp 
“overalls” dėvėjančių žmo
nių.

—Prezidentas sako, kad 
mes privalome Formozoje 
ginti savo šalį...

—Savo šalį? Už apie 7,- 
000 mylių? Žmogau, ką tu 
kalbi? (Tiesiausiu oro ke
liu iš New Yorko į Shan- 
ghajų yra 7,357 mylios, o 
jūrų kelias — 10,584 mari- 
ninkystės mylios.)

—“Well,” ir kongresma- 
nai jam pritarė, išskyrus 
tris.

—O kas tie kongresma- 
nai? Rask man nors vieną, 
kuris nebūtų kompanas, 
kompanijos advokatas ar 
koks panašus, per milijonie
rių partijas patekęs į4 Kon
gresą!

Niekas tokio neparodė. 
Kalba pasuko kita krypti
mi, apie tai, kas atsitiktų, 
jeigu atominės bombos pra
dėtų kristi.

—Nereikia nė atominių 
bombų, užtektų saujos deg
tukų, kad tūkstančiai mū
sų žmonių žūtų...

—Na, jau na,—pertrau
kia kitas, — argi mes ne
turime civilinio apsigyni
mo?

—Turime,, turime. Ne tik 
tą, bet ir gerus gaisrage- 
sius turime, o vienok tik 
vienai stubelkai užsidegus 
mieste, be jokių 
žmonės supleška.

Veik norėjosi, 
reikalą vakarienę 
o važiuoti toliau
grįžtančiais iš darbo.

ne lėktuvo

bombų,

užmiršti 
gaminti, 
su tais

Arabai persergės Irake
Cairo, Egiptas. — Arabų 

^ygos premjerai nutarė 
siųsti pasiuntinį į Irako sos
tinę Bagdadą su persergė
jimu. Irakui bus pasakyta, 
kad jis turi atsižadėti “ap
sigynimo” sutarties su Tur
kija, arba pasitraukti iš ly
gos. Kaip žinia, Arabų Ly
ga priešinga Irako nukrypi
mui linkui Vakarų. Lyga

I nori, būti neitrališka santy
kiuose tarpe Rytų ir Vaka
rų.

Albany, N. Y. — Guber
natorius Harriman sutiko, 
kad buvęs valstijos guber
natorius Dewey pirktus! 
kai kuriuos baldus, kuriuos 
jis naudojo savo raštinėje, 
kai ėjo gubernatoriaus par
eigas.

Dieno- ! ei jos sumažėjo ir nustojo ' įvyks apeigos Salum kapi
nėse, prie Idos kapo. Bus 
padėtas antkapio akmuo- 
paminklas, taipgi gerų kal
bėtojų ir gedulo dainų. Kas 
gali, yra kviečiami dalyvau
ti abiejuose.

Mokyklų problema
San Francisco Mokslo Ko

mitetas įsakė, kad mokyklo
je nebūtų mokiniams aiški
nama jokia politika ir kad 
mokytojai nieko bendro ne
turėtų su politika.

Su tuo labai sukiršino* 
Mokytojų Sąjungą, prasidė
jo didelis prieštaravimas 
tam Mokslo Komiteto pa
reiškimui. Įvyko keletas 
Mokytojų Sąjungos sušauk
tų susirinkimų ir yra išneš
ta rezoliucijų prieš tą mo
kytojų aprėžimą. Atrodo,, 
kad tas gerai veikia, moky- 
:klų viršyl'ds kalba labai’ 
* prielankiai, 
(jungai.

jau likviduotas. Bet pas 
mus, lietuvius, dar radosi 
iždas, pora desėtkų dolerių. 
Kad nelikti saumyliais, mu- 
tare tuos pinigus proporci- 
jonaliai padalinti lietuvių, 
latvių ir estų spaudai. Pa
girtinas dalykas.

Oaklando ir San Francis
co kuopos turėjome paren
gimą bendrai. Nors diena 
ir vakaras buvo labai lie
tingas, bet dalyvių atvyko 
gana skaitlingas būrys. 
Įžanginės mokesties nebu
vo, vienok padaryta gra
žaus pelno nuo valgiu ir ki
tokių vaišių.

San Francisco k u o p o s- 
valdyba ir nariai tariame 
ačiū to vakaro, gaspadi- 
.nėms-ir visiems darbinin
kams. Taipgi didelis ačiū' 

.Šlegeriams Už vietą jų stu- 
' boję. Tikrai turėjome sma-

.Mokytojų Są

Lietuvoje pagerbiamos daugiavaikės motinos
Lietuvos Aukščiausiosiosj K. Grigaliūnienė, Z. Luko- 

Taryhos Prezidiumas 1954 j šiene, Z. Petronaitienė,- Ša- 
metų lapkričio 30 d. vėl pa
skelbė apdovanojimą dide
lės grupės daugiavaikių 
motinų.

“Motinos šlovės” Lx laips
nio ordinu apdovanotos 
daugiavaikėą motinos: Ky
bartų rajono — L. Griškie- 
nė, M. Marušk e v i č i e n ė, 
Skuodo rajono — E. Bertu- 
lienė, M. Raudonienė, M. 
Rimkienė, Vievio rajono — 
M. Brazinskienė ir kitos.

“Motinos šlovės” II laips
nio ordinu ap d o v a n o t o s 
daugiavaikės motinos: Bir
žų rajono — E. Lukošiū- 
nienė, L. Paulauskienė, A. 
Pavinkšnienė,. Ignalinos ra
jono — S. Dirvelienė, A. 
Genienė, E. Vitėnienė, Ku
piškio rajono — S. Marga- 
navičienė, L. Masių 1 i e n ė, 
Ramygalos rajono — Z. 
Bartkevičienė, O. Bitautie- 
nė, V. Kielienė, S. Užkure- 
lienė, Utenos rajono — V. 
Zubavįčienė, A. Žemčiūgo- 
vienė, Žiežmarių rajono — 
M. Parapininkienė, ir kitos.

“Motinos šlovės” III laips
nio ordinu apdovanotos šios 
daugiavaikės motinos: Ak
menės rajono — E. Dakta- 
raitiene, B-. Kiselienė, U. 
VenskiAnė,. Dūkšto rajono^— 
J. BraCTulienė, S. Jaurienė, 
A. Karužienė, V. Varnienė, 

• Joniškėlio rajono — S. Ja
nuškevičiene,. A. Kaman- 
■tauskienė, O: Velti n lene, 
Kretingos rajono — O; Mo
tuzienė, D. Narkienė, M. 
Putrienė, N. špogienė, Ma
rijampolės r a j o n o — M. 
Bartninkienė, A. Bendins- 
kienė,. O: Mačiunskienė, M. 
^Račkelienė, Plungės rajono 
—B.. B’ovumienė, O. Domar
kienė,. Radviliškio rajono —

kių rajono — A. Lydeikie- 
nė, T- Liudžiuvienė, Šilu
tės rajono — T. Jonikai- 
tienė, S. Petravičiėnė, O. 
Šeputienė, Vilkijos rajono- 
M. Sinkienė, M. Sutkaitie- 
nė, V. Tiškauskienė ir ki
tos.

“Motinystės medalio” 1 
laipsnio medaliu apdovano
ta 111 daugiavaikių moti
nų /ir “Motinystės medalio” 
II laipsnio medalįli — 218 
daugiavaikių motinų.

KORĖJOJE KARAS 
PASIBAIGĖ?

Oficialiau taipr pasibaigė 
jau seniai, bet faktiškai dar 
per eilę metų tebežudys 
žmones. Sausio 25-tą iš 

, Pusan pranešama, kad ten 
vaikai rado karo palikta 
granatą, paskaitė žaislu ir 
9 tapo užmušti.

Paryžiečių naujausia šių 
metų pavasarinėms sukne
lėms spalva esanti “biskelis 
plytos, biskelį apelsininė, 
primenanti pragariškas ug
nis” — taip rašoma prane
šimuose apie madas. Jei
gu “pragar i š k ą j ą ” ugnį 
kada matėte, jau žinote, ko
kia ten spalva. Beje, ji pa
vadinta Lueiferiumį.

Roma, Italija. — Sausio 
29 d. tarp Romos Universi
teto studentų — tarp ko
munistų ir fašistų — įvy
ko fizinis susirėmimas. Pol 
licijai pagaliau pavyko muš
tynes sulaikyti, bet 18 stu
dentų buvo sužeista; šeši— 
pavojingai.

»»

•V

Dainininkę laikė Įkalinę
Iš Paryžiaus į Meksi^ 

keliaujanti dainininkė Jo
sephine Baker skrido pup 
New Yorką. Kai lėktuvas 
sustojo International Air- 
porte sausio 20-tą, pasiim
ti kelionei kuro ir kitko, vi
sus keleivius išleido į stotį 
ar į miestą. Bet Josephine 
buvo sulaikyta lėktuve visą 
lėktuvo stovėjimo laiką, ke
turias valandas.

Kai reporteriai jos klau
sė, kaip jinai jaučiasi, ji at
sakė: “patogiai.” Tuomi 
ji leido suprasti, jog ji ne
turi skundo prieš lėktuvo 
patarnavimą
įgula jai padarė tą skriau
dą, bet imigracijos valdi
ninkai. Apie kitką, mato
mai, j i. nematė reikalo kal
bėtis su ta spauda, kuri 
niekada jai prielankaus, tei
singo žodžio netarė. O pa
skiausiais heleriais metais, 
kai jinai aiškiai pasisakė 
prieš diskriminaciją/ jiMr 
apmeluojama.

Šiame jos čia užkliuvime 
kelyje spauda ją pavadino 
“kairiąja,” nors gerai žino, 
kad makartizmo laikais to
kio titulo prisegimas artis
tui arba ir bile kurio darbo 
žmogui gali reikšti atėmi
mą darbo ir duonos. Gi jos 
visas “kairumas” yra tiktai 
tame, kad ji nenusilenkė 
baltajam šovinizmui.

Josephine yra amerikietė. 
Bet kaipo negrė ji nematė 
galimybės savo šalyje pa
naudoti ^savo talentą nei 
laisvai gyventi. Ji apsigy
veno Francūzijoje. Ten bū
dama pagarsėjo. Iš ten ji
nai gali* keliauti ir į kitus 
kraštus savo profesijos rei
kalais. Francūzijoje nerei
kia būti užrakintai, kaip kad 
mūsų Išgarsėjusioje laisvfėi 
mis šalyje kad yra užrakin
tas pasaulinio masto artis
tas Paul Robeson, kuriam 
mūsų šalies valdžia nelei
džia iškeliauti užsienin kon
certuoti. B-tė

Hyde Park, N. Y. — Čio
nai sausio 30 d. buvo atžy
mėta 73-sis p r e z i d e n to 
Franklin D. Roosevelto 
gimtadienis.

Today’s Pattern

9—179389
Liį
Pattern 9389: Jr. Misą Sizes 9. 

JI, 13, 15, 17- Size 13 takes 5 yards 
39-inch fatfric. .. --

Užsakymą su 35 centais \ir 
pažymėjimu formos y u 
rio ir dydžio siųskite. Pij 
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,
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GUY de M AU P AS ANT

PAMPUŠKA
Vertė A. Churginas

(Tąsa)
Visi ją karštai sveikino. Ji augo aky

se tų, kurie neparodė tokio drąsumo. O 
Korniude klausėsi jos žodžių, apaštališ
kai, pritariamai šypsodamasis, kaip ku
nigas klausosi savo avelės, garbinančios 
Viešpati. Juk ilgabarzdžiai demokratai 
turi patriotizmo monopolį, panašiai kaip 
altoriaus tarnai — religijos. Paskum 
jis prabilo pamokslininko tonu, iš
pūstu stilium tų atsišaukimų, kurie 
kasdien buvo klijuojami ant sienų, ir 
pabaigė iškalbos srove, be gailesčio su
pliekdamas “tą niekšą Badenge”.

Bet Pampuška supyko, nes ji buvo bo- 
napartistė. Jinai nuraudo kaip vyšnia 
ir tarė mikčiodama iš pykčio:

— Norėčiau pamatyti, ką jūs padary- • 
tumėt jo vietoje. Galima sau įsivaizduo
ti! Jūs patys išdavėt jį!.. Jei mus im
tų valdyti tokie plepiai, kaip jūs, tektų 
tiesiog bėgti iš Prancūzijos!

Korniude, visą laiką pašaipiai ir pa
niekinamai šypsodamasis, išklausė ją 
Abejingai, bet buvo matyti, kad tuojau 
pasipils keiksmai; tada įsikišo grafas ir 
vargais negalais nuramino įsikarščiavu
sią merginą, autoritetingai pareikšda
mas, kad visos atvirai pasakytos nuo
monės esančios gerbtinos. Tačiau gra
fienė ir fabrikanto žmona, jautusios ak
lą, organišką neapykantą respublikai ir 
instinktyvią meilę (slypinčią kiekvienos 
moters širdy) prašmatniai ir despotin
gai monarchijai, nenorom pajuto sim
patiją šiai kilnumo nepraradusiai palei
stuvei, kurios pažiūros- joms buvo taip 
artimos.

Krepšyje nebeliko nieko. Dešimt žmo
nių jį ištuštino be jokio vargo ir tik ap
gailestavo, kad jis pasirodė toks netal- 
pus. Pašnekesys tęsėsi dar kurį laiką, 
bet, valgiams išsibaigus, nustojo savo 
gyvumo.

Leidosi naktis; pagaliau visiškai su
temo, ir Pampuška, nepaisant jos riebu
mo, drebėjo iš šalčio, kuris virškinimo 
metu jaučiamas labiau. Tuomet ponia 
de Brevil pasiūlė jai savo šildytuvėlį, į 
fcurį jau kelissyk dėjo anglių, ir Pam
puška tučtuojau paėmė jį, nes jai buvo 
Jabai sušalusios kojos. Ponia Kare-La- 
madon ir ponia Luazo savo šildytuvė- 
lius atidavė vienuolėms.

Vežėjas uždegė savo žiburius. Jie 
aiškiai apšvietė garų debesėlį viršum 
suprakaitavusių arklių nugarų ir snie
go skraistę, kuri baltavo šioj judančioj 
šviesoj, tarytum atsivyniodama abiem 
pusėm kelio.

Vežimo viduje nebegalima buvo nieko 
įžiūrėti. Staiga tarp Pampuškos ir Kor
niude kilo kažkokis sambrūzdis; ir Lua
zo, įtempęs akis, lyg ir pastebėjo pro 
tamsą, kaip barzdota žmogysta greitai 
atšoko į šalį, tarytum gavusi tylomis ge
ra niuksą.

Prišeais kelyje sumirgėjo šviesos taš
keliai. Tai buvo Totas. Kelionė truko 
vienuolika valandų, o, priskaitant su
stojimus (keturis kartus reikėjo šerti 
arklius ir duoti jiems atsikvėpti), — ke
turiolika valandų. Diližansas įvažiavo į 
miestelį ir sustojo prieš “Komersantų 
viešbutį”.

Durelės atsidarė! Gerai pažįstamas 
garsas nukrėtė visus keleivius šiurpu: 
tai buvo trinksėjimas kardo į gatvės 
grindinį. Paskui kažkieno balsas rikte
lėjo vokiškai.

Nors diližansas jau nebejudėjo, ta
čiau niekas iš keleivių nelipo, tarsi bijo
damas, kad jį nužudys, vos tik išėjus. 
Bet štai pasirodė vežėjas su žiburiu, 
staiga apšviesdamas visą vežimo vidų ir 
dvi eiles išgąsdintų veidų, prasižioju
siomis burnomis ir išplėstomis, pilnomis 
siaubo ir nustebimo akimis.

Greta vežėjo, pačioj šviesoj, stovėjo 
vokiečių karininkas, aukštas, nepapras
tai laibas šviesiaplaukis vyras, susiver
žęs uniforma, tarytum mergaitė gorse- 
tu; plokščia žibanti, kiek pakreipta į šo
ną kepurė darė jį panašų į anglų vieš
bučio kurjerį. Jo ūsai, be galo tiesūs 
ir ilgi, ėjo iš abiejų veido pusių vis plo- 
hyn ir plonyn^ pagaliau virsdami vienu 
šviesiu, beveik nepastebimu siūleliu; at
rodė, kad jie kybo ant jo burnos kampu
čių ir traukia žemyn skruostą, sudary
dami prie lūpų raukšlelę.

Karininkas prancūziškai, bet Alzaso 
akcentu, pasiūlė keleiviams išeiti iš ve
žimo.

— Ponai ir ponios, — tarė jis griežtu 
tonu, — malonėkite išlipti.

(Bus daugiau)

įėjo susilyginti dainavime. Jis■, 
dainavo ii’ vaidino operetėse, 
čia statytose. .Balsą lavino pas 
Miką Petrauską. Dalyvavo 
vaidinime operetėse : “Birutė
je,” “Eglė, žalčių Karalienė,” 
“Cukrinis Kareivis” ir ’kitose. 
Po to, kai Gutauskai įsigijo 
paukščių farmą, tai jis liovėsi 
dalyvauti kultūrinėje veikloje. 
Tačiau į mūši} parengimus 
Gutauskai visuomet ateidavo.

Dabar ilsėkis, Jonai, šalto
je Melrose kapinių žemėje!

Geo. Shimaitis

BINGHAMTON, N. Y.
Mūsų mieste yra šie ligoniai:

Išvažiavo į Packar Hospi
tal, Sarra, Pa., Paulina Bak- 
šiene ir J. K. Navalinskienė. 
Gi Paulina Jasilionienė —į 
Wilson Memorial Hospital, 
Johnson City N. Y.

Dar vis tebeserga šalčiu Ka
trina Jozapaitienė. H. Vėžie- 
nė kankinasi su reumatizmu, 1 
A. Navalinskas irgi nesveikuo- I 
ja šalčiais. Tie visi 3 randasi 
savo namuose. Dar neteko su
žinoti, kaip Mainionio sveika
ta taisosi.

Mary Kaminskienė ir žen
tas Mr. Bonder vėl išvažiavo į 
Kanadą gydytis.

Mirė Uršulės šimoliūnienėa 
pusbrolis Opalius Memeniškis, 
kuris visą gyvenimą gyveno 
Pittsburgh, Pa. Tą liūdną ži
nią pranešė J. Victors, Pitts
burgh ietis. šimoliūnienė yra 
didžiai nusiminusi, kad jai nie
kas nepranešė laiku, ji nega
lėjo dalyvauti laidotuvėse. Ta
čiau ji yra labai dėkinga Mr. 
Viktorą vičiai-Victors už pra
nešimą apie O paliaus mirtį, 
nors ir labai pavėluotą.

Reiškiu širdingą užuojautą 
L. U. šimoliūnų šeimai.

Binghamtono Reporteris
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Philadelphia, Pa.
Pradėjome Naujus Metus

Šiame mieste ir valstijoje 
įvyko gerokai permainų. Per
eiti rinkimai gerokai nustūmė 
republikonus nuo valdviečių ir 
pastatė demokratus. Lauksime, 
ką naujesni valdininkai gero 
padarys, nes daug ką paža
dėjo.

Lietuvių draugystės laikė 
metinius susirinkimus, rinko 
valdybas, raportavo finansų 
apyvartą iš paeitų metų, ap
skaičiavo savo turtą, pakilimą 
ar nupuolimą. Darė naujus ta
rimus dėl ateities ir visi pagei
davo, kad šie metai būtų ge
resni, kad mažiau sirgtų, ma- 

JJb'au mirtų jų nariai...
x Philadelphijos šiaurinės Da

lies Lietuvių Republikonų Su
sivienijimas (Klubas) savo 
metinį susirinkimą turėjo pir
miau, negu kiti klubai — 2 
d. sausio. Jo metinė apyvarta 
aukštesnė negu keleto klubų 
sykiu sudėjus. Būtent: įplaukų 
turėta $04,707.86, o išlaidų 
$54,039.22. Tokiu būdu tur
tas jo pakilęs net ant $10,* 
668.64. Pomirtinės išmokėta 

i už 13 narių ir dviejų narių mo
telis. Jie taipgi paliuosuoja nuo 
mokesčių narius, sulaukus’us 
65 metų amžiaus. Pereitais 
metais už tokius narius klu
bas negavo mokesčių $1,720.- 
50. Klubo valdyboje pasiliko 
veik visi tie patys. Pirminin- 

I kas P. vPlungis, gaspadorius 
W. Stanionis (Stanol). Nariai 
didžiai įvertina valdybos dar
bą ir, dėkingi, kad ji apsiėmė 

/■arbivoiis ant toliau. Čia ne
iti rungtynių įsiveržti į valdy
bą, nėra nei tų, kas duotų “pi
pirų’’ valdybai. Visur kalba
ma, kad jokia klubas neturi 
valdybose nei vieno nario, ku
ris prilygtų Povilui Plungiui

A. A . į;., 
' š. Y ‘

darbštumu ir supratimu tvar
kyme draugijos reikalų.

Lietuvių Tautiškas Klubas 
turi nuo seniai savo didelę sa
lę,- jų metinė apyvarta^ kas 
metai puola žemyn. Už per
eitus metus nedatekliaus buvo 
virš $5,000. Jie nusitarė par
duoti svetainę.

Muzikalis Namas, sykiu ir 
pagalbinis klubas, pereitais 
metais turėjo daug išlaidų dėl 
pagražinimo namo. Tarti išmo
kėjo virš $9,000, todėl neda
tekliaus buvo virš $4,000. Val
dyboje įvyko permainų. Jų 
darbštus, draugiškas pirminin
kas, ištarnavęs draugijai 8 me
tus, atsisakė. Tai Juozas Ba- 
linskas.Jo vieton išrinktas F. 
Balinskas, jaunas vyrukas, 
iš profesijos laidotuvių direk
torius, pirmiau buvęs finansų 
raštininku. Kadangi dar vis 
sunkiai serga tarimų raštinin
kas Juozas Ivanauskas ,tai į jo 
vietą išrinktas St. Petraitis, 

Jietu visko radijo programos 
vedėjas. Kasierium, vieton J. 

; Liepos,—V. švekla. Linkėtina, 
kad nauji įėję į valdybą būtų 
taipgi darbštūs draugijos la
bui.

Kitas Lietuvių Republikonų 
•Klubas, ant Edgemont St., na
rių skaičiumi netaip skaitlin
gas, bet jų finansai balansuo
jasi neblogai. Jie turi narių 
ir lenkų kilmės, bet sugyvena 
igražiai.

Jauniausias klubas tai West 
JPhila. Lietuvių Community 
Association. Jie vis kilo, bet 
pereitais metais ir jie turėjo 

‘nedėtekliaus virš porą tūks
tančių dolerių. Tai vis pasė
ka narių senėjimo, didesnio 
sirgimo, mirimų daugėjimo-, 
ir, žinoma, mažiau baliavcja
ma. čia augūsieji niekur neat-

pildo mirusių.
Tik per porą savaičių čia 

palaidojome J. Regine vičių ir 
A. Papeliušką, abu buvo pa
žangūs, Laisvės skaitytojai. 
Bet A. Papeliušką laidojo re
ligiškai. Matyt norėta įšmu- 
geliuoti bedievį į dangų...

Laukiama čia naujų paren
gimų. KovO 12 perstatymo 
“Prašvilpta Laimė,” o 23 ba
landžio dar ką svarbesnio.

Tik nepamirškime užprašy
ti savo prietelius.

Senas Parapijomis

Montello, Mass.
Sausio 19 d. staiga mirė Jo

nas Gutauskas, sulaukęs virš 
70 metų. Palaidotas sausio 21 
d., laisvai, Melrose kapinėse, 
šermeninėje buvo daug gėlių 
ir daug lankytojų. Į kapines 
palydėjo apie 30 automobilių 
—arti 200 velionio giminių, 
draugų ir pri'etelių. Gėlės vos 
sutilpo į du automobilius.

Paliko nuliūdime savo my
limą žmoną, Marijoną Gutaus- 
kienę (Bubliauskaitę), sūnų 
Joną, dukrą Stefaniją Sau- 
kienę, seserį Karoliną Zlotkie- 
nę ir keturis anūkus. Lietuvo
je liko brolis Ambraziejus ir 
sesuo Ona Liolienė.

Velionis priklausė LDS 67 
kuopai, Liet. Tautiško Namo 
Draugovei ir LLD 6 kuopai. 
Iš Lietuvos kilęs iš Pu ponių 
kaimo, Kupiškio parapijos.

J šį kraštą (į ’Lewiston, 
Me.) velionis atvyko 1901 me
tais. Ten dirbo tekstilės pra
monėje. 1906 metais velionis 
atvyko į Montello, Mass. Par
sitraukė iš Rumfordo ir savo 
seserį Karoliną. Čia susipaži
no su progresyviais lietuviais. 
Įstojo į Mokslo Draugiją, p 
vėliau—tos Draugijos chorą.

•Gutauskas turėjo tvirtą bo
so balsą. Nieks su juo nega-

Elizabeth, N. J.
v ■ v Ji ”• ••<*. , 1 >
žmogžudys Eugene Mona^ 

han numarintas elektros kėdė
je Trentono kalėjime. Mona
han su savo sūnumi Michael, 
15 metų amžiaus, 1953 m. ko
vo 7-tą nušovė du žmones api
plėšimo tikslu. Jie atėjo į sa- 
liūna 12 So. Broad St., nušo
vė bartenderį Sebastian Wc- 
iandies ir kostumerį W. Dis
kin už $52.

Būdamas kalėjime, Mona
han pasikvietė savo žmoną ir 
Romos katalikų kunigą ir per
sižegnojo su katalikiškomis 
apeigomis. Sūnus yra padėtas 
į jaunuolių pataisų namus.

Walter Kantrimas tapo už
muštas automobiliaus. Jį užva
žiavo einantį skersai kelią.

Vytautas Zubričkas auto
mobiliu įvažiavo į įstulpą ir 
užsimušė. Jisai ir seniau, 1941 
m., buvo turėjęs auto nelaimę. 
Tuomet važiavo su savo prie- 
teliumi Antanu Budreckiu. Bu
di eckis tapo užmuštas, vietoje, 
o iZubrickas buvo lengvai su
sižeidęs. šiuo laiku įvykusio
je nelaimėje Zubrickas pats 
užsimušė. /- C

William Petkus mirė sausio 
22 d., daug metų išgyvenęs 
Elizabethe. Jis turėjo laikro
džių krautuvę 227 First St.

Ukrinas

PIRMOJI MOTERIS— 
KUNIGE

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos žinių agentūra A D N 
paskelbė, kad šiomis dieno- 
mie buvo įšventinta protes
tantų kunige pirmoji mote
lis: Dr. Ruth Pilie, iš Leip- 
: žigo.

Washington. — Kongres- 
manas Daniel J. Flood sako, 

Į kad jis pasiūlys Kongresui 
! rezoliuciją, sulyg kuria bū- 
< tų paskirta komisija, kurios 
■tikslas turėtų )ųti: nuro
dyti pagrindu įu^ sku’tu- 

Dnus “tąrp komunizmo ir
i demokratijas/’

I

‘ ST. PETERSBURG, FLA.

MIRUS

JOHN LENIGAN
Mes reiškiame širdingiausią užuojautą jo 
žmonai Natalijai ir visiems artimiesiems.
A. Metelionis W. ir E. Jurėnai
A. ir E. Siderevičiai N. Jurėnas
W. N. Stakėnas T. Staškūnas
P. ir M. Tarai S. Valuškaitis
A. Tašelienė Lietuvis X
M». ir D. Kairiai A. Dulskis
J. ir A. Palioniai A. Vegėla
P. Butkevičius S. Gavrilovičius
M. Tvaska A. ir D. Martinkai
V. ir A. Jomant H. ir G. Bernotai
J. ir O. Greblikai Gera Draugė
K. ir D. štuopai J. Vilkelis
J. ir H. Žilinskai A. ir O. Lapėnienės

Užuojauta nuo Scrantoni-ečių velionės*

KATRINOS STELMOKIENES

’ šeimai:— vyrui Motiejui, dukterei Onai ir žen
tui Fred’ui, jų liūdesio valandoj.

P. Šlekaitis
, Ant. Valu kieno

Geras pažįstamas

Ella Sakevičiutė 
Franais ir Juliana 

Mankauskai
A. Kandraskas

CHICAGOS ŽINIOS
Sekminga buvo LLD 
Apskrities konf er enci j a

Sausio 23 d. Lietuvių Li
teratūros Draugijos Pirmo
ji Apskritis atlaike visapu
siai nafldingą konferenciją. 
Konferencija įvyko “Vil
nies^ salėje. Centriniu kon
ferencijos dėmesio punktu 
buvo Lietuvių ’ Literatūros 
Draugijos jubiliejus. Šią 
vasarą sueina 40 metų nuo 
šios apšvietos organizacijos 
įsikūrimo.

Konferencija vienbalsiai 
priėmė nutarimą plačiai at
žymėti Draugijos jubiliejų. 
Apskrities valdyba įgaliota 
rūpintis suruošimu Litera
tūros Draugijos šventes ir 
atitinkamos spaudos paro
dos.

Apskrities valdybai pa
vesta susisiekti su Centro 
Komitetu dėl jubiliejinio 
leidinio, kuris' duotų- gali
mai pilną paveikslą Drau
gijos kultūrinio veikimo. 
Pageidauta, kad tas darbas 
būtų atliktas kolektyvinė
mis jėgomis.

Apskrities ribose esančios 
kuopos raginamos ruoš
ti lokalinius minėjimus, pa
gerbiant savo veikėjus geru 
žodžiu ir jų darbo įverti
nimu. Ryšium su jubilie
jum bus pravesta naujų na
rių verbavimo vajus, krei
piant daugiau dėmesio .j 
grąžinimą Draugi jon tų 
žmonių, kurie seniau pri
klausė L. L. Draugijai, bet 
dėl vienokių ar kitokių prie
žasčių pamiršo ją. Pačios 
kuopos, ar apskrities val
dyba nuspręs, kiek naujų 
narių turėtų gauti kiekvie
na kuopa.

Konferencijai gerai pir
mininkavo S. J. Jukubka, jo 
pavaduotoju buvo B. Sen- 
kevičienė. Sekretoriavo St. 
Vėšys.' Jis ir A. Yuris ra
portavo apie valdybos vei
klą. Apskrities valdyba vei
kia harmoniškai. Ji turi to
kią gerą reputaciją, kad vi
si valdybos nariai perrinkti 
eiti savo pareigas ir šiems 
metams.

Konferencijai prasidėjus, 
jĮa PVūseika kalbėjo apie

LLD darbą apšvietos bare, 
praeityje ir dabar. • Kon
trastu tam veikimui L. Prū- 
seika paėmė buržuazinių 
lietuvių kultūrinį darbą. Jis 
citavo Vaičiulaitį, Švaistą, 
V. Biržišką, Babrauską, Do
vydėną — ką jie sako apie 
merdėjimą ir sutemas jų 
veikime.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

žin kur dingo ir Whitma- 
nas labai norėjo jį surasti. 
Knyga gi buvo pas tūlą Ho
racijų L» Traubel’į įrišta su 
kitomis knygomis ir padė
ta.

Tik po poeto mirties, 1892 
metais, ji buvo atrasta. Ir 
šiandien ši knyga saugoja
ma, kaip brangiausias tur
tas, kaip retenybė.

Skaitytojas gali iš to su
prasti, kokios svarbos pa- 
-sauliui turi Walt Whitma- 
no kūryba:

šiemet visame kultūriška
me pasaulyje bos iškilmin
gai atžymėta 100-metine 
“Leaves of Grass” sukaktis!

Newyorkieciai, kuriems 
laikas leidžia, tenueina j 
New York PubHc Library— 
Penktoji Avenue ir 42nd St. 
—ir pamato šią retenybę. 
Ten yra išdėstyta ir dau
giau įdomių poeto palikimų.

1881 metais Bostone buvo 
uždrausta šitą knygą skai
tyti, kaip “nemoralę,” kaip 
“nedorą.”

Bet pqetas to nepaisė. Jis t 
leido naują knygos laidą ir 
platino ją visokiomis prie
monėmis.

Walt Whitmanas visame 
kultūriniame pasaulyje ži
nomas, kaip vienas žymiau
siųjų Amerikos poetų.

Gražiai palaidojome John 
Lenigan

Sausio 26 d. tapo gražiai pa
laidotas John Lenigan. Mirė * 
sausio 23 dieną, sulaukęs 74 
metų amžiaus. Jį palydėjo į \ 
amžiną poilsį 16 p)lnų auto- 
jųę^jĮių. Lai jis miega .ramiai 
amžinu miegu, atlikęs Wvo 
gyvenimo kelionę!

John Lenigan buvo airiy 
Kuopų delegatai patiekė tautybės, vedęs su lietuve Na-

gan smulkmeningus rapor
tus apie kuopų veikimą. Ge
riausia laikosi Bridgeporto 
ir Jackson Parko kuopos. 
Roselando kuopa turi virš 
100 narių. Bridgeporto kuo
pa turi virš 160 narių ir 
šiek-tiek naujų narių gau
na. Cicero ir Brighton Par
ko kuopos atlaiko savo po
zicijas. North Side kuopa 
kiek susvyravo, bet šiemet 
ji žadėjo pasitaisyti. Mar
quette Parko kuopa turi 
apie 45 narius.

Kuopos, kurioš randasi už 
Chicagos ribų, neprisiunte 
delegatų. Gaila, kad ir Rcck- 
fordo kuopa neturėjo atsto
vo. Neblogai laikosi trys 
kuopos Indianos valstijoj. 
Mažos kuopos randasi 
Westville j, Peorijoj, Ste
vensville j, Auroroj ir Chi
cago Heights.

Po kuopų delegatų ra
portų, sekė įdomios disku
sijos apie veikimo praplėti
mą.

Kaip visuomet, taip ir šį 
kartą delegatai gavo ska
nius pietus, kuriuos suren
gė apskrities valdybos na
rės.

Buvo rinktos aukos sve- 
turgimjų gynimo reikalui. 
Suaukota $42. Be to, dau
gelis aukojo laisviečių suva
žiavimo sveikinimui.

Konferencija vienbalsiai 
priėmė tris rezoliucijas, 
kurias nutarta paskelbti 
“Vilnyje.” •

Konstruktyvi ir * pasėk- 
mihga buvo ši konferenci
ja. Delegatai skirstėsi na
mo pasižadėdami smarkiau 
veikti šiais jubiliejiniais 
mbtais. Dalyvis
mm-iT im nTt mm n iitinmyn 1 mimm mi i

? ’Jusl.-Laisve (Liberty} -Trečiad., vasario (Feb*) 2^1955

talie, kuri yra mūsų Literatū
ros draugijos narė, žymi vie; 
tos darbuotoja ir nemažai pa- , 
rašiusi mūsų spaudai gerų 
korespondencijų. Todėl ir jos 
vyro laidotuves sudarė, tik su 
maža išimčia, pažangūs lie
tuviai.

Kadangi velionis buvę liu-/ 
teronų tikybos išpažintojas 
(nors nelankė bažnyčios),, tai 
buvo, pašauktas liuteronų ku
nigas atlaikyt tikybines cere
monijas. Aišku, biblijinių psal- 
mų kartojimas negalėjo patik
ti laisvos minties lietuviams, 
kurie čia sudarė didžiumą, bet 
gal patenkino likusius velio
nio (su pirma žinoma) 4 sū- ; 
uus: William, Frank, Harry ir 
Jack ir jų artimus. Natalie pa
kvietė kunigą, vaduodamas! 
tolerentiškumu.
Lenigan’ai atvažiavo iš Pitts

burgh, Pa., į Floridą 1946 me
tais.

Nuo savęs ir nuo Literatū
ros Draugijos reiškiu draugei 
Natalijai giliausią užuojautą 
ir viliuosi, kad Natalie dar
buosis ir ateityje visuomenės 
labui. J- V.

New Delhi, Indija. — Sau
sio 30 dieną visoje Indijoje 
buvo paminėta septynerių 
metų sukaktis, kai buvo už
muštas Indijos šventasis 
Mohandas K. Gandhi. Su
kaktis buvo atžymėta dvie
jų minučįų^tyla.

ptlgradas. — Jugoslavi
jos valdžia patvarkė, kad 
visokios rūšies gembleriai 
privalo mokėti valdžiai eks
tra mokesčius. Ypač mado
je yrą arklių lenktynės ir 
lažybos. Kiekį mokesčių, nu
statys lokalinės valdžios.

Ar jau rengiate ką LarsvSi 
paramai?
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Veteranai ragino kitus 
veteranus nepriimti 
perkamą liudytoją

Amerikos Legijono Jesse 
Palmei; Postas Harleme krei
pėsi Į to paties Legijono The
odore Roosevelt Postą,
jis atmestų norintį tapti to 
posto nariu samdomą liudyto
ją Manning Johnson.

Specialiu argumentu prieš 
priėmimą Johnsono yra tas, 
kad jis “bandė apžmeižti” 
daktarą Ralph Bunche, negrą 
Jungtinių Tautų generalio se
kretoriaus asistentą.

Johnsonas jau yra žinomas 
kaip perkamas - parsiduodąs 
liudytojas.

Harrimanas nerado to 
valstijos pertekliaus, 
kuriuo Dewey gyrėsi

Gubernatorius Harrimanas 
sako, jog buvusio gubernato
riaus Dewey kalbos būk vals
tijos ižde randasi perteklius 
pinigų, jo padarytos šutau pos, 
yra tiktai knygvedystės trik- 
sas. Sako, jog fondai knygose 
išrašinėjami iš vieno depart- 
mento i kitą nieko nepadaugi
no, tik paliko sumažintą vi
suomenei patarnavimą. Gi tuo 
nevykdymu jau nutartų dar
bų ušsilikusį fondą rodydavo 
kaip “geros gaspadorystės” 
sutaupąs.

Padėka
Laikui bėgant, aš ir mano 

dukrelės randamo daug sura
minimo maloniuose ir širdin
guose užuojautos žodžiuose, 
suteiktuose mums Mr. Bimbos 
laike pagrabo mano vyro Ąn- 
tano Gustaičio. Mr. Bimba la
bai gražiai pakalbėjo ir mes 
už tai labai dėkingos.

Tikrai jisai pasakė, kad ■ 
mano vyras, kaip darbininkas 
žmogus, nebuvo . pažymus ir 
pasižymėjimų nesiekė. Nevie
nas verkė klausydamasis Mr. 
Bimbos .žodžių, ba juose kiek
vienas girdėjo apreiškiant sa
ve: nepagarbintas, neapdai 
n uotas eroj u s, darbininkas 
žmogus. Mr. Bimbos žodžiais: 
gamtai turbūt labai reikia ši
tokių žmonių, nes jų yra dau
giausia.

Labai, o labai mes dėkin
gos Mr. Bimbai, jog jis pareiš
kė mums, kad mano vyras, o 
mano dukrelių tėvelis (būda
mas labai kuklus, to nepasi- 
sakė) yra garbės nariu Kul
tūros Ceiitre. Tuomi mes di
džiuojamės, ba esame lietu
vės. Dėkingos Mr/Brazauskui, 
Mrs. Sasnai ir visiems kitiems 
už velionio aplankymą.

Ačiū jums visiems širdin
giausiai už aplankymą 
užuojautos žodžius.

Agota Gustaitienė 
ir dukterys

IŠ ATOSTOGŲ
Maspethietis Vincas Karlo

vnas, grįždamas iš atostogų 
Arizonoje, užsuko į Clevelan- 
dą. Iš ten rašo:

Sustojau pas švogerį Pas- 
son. .čia pasisvečiuosiu1 ir pa- 
simatysiu su draugais. Būkite 
sveiki. Iki pasimatymo!

Jamaikoje areštuota 11 me
tų mergšė ir jos broliukas, 8 
metų, kaip vagišiautojai iŠ 
krautuvių. Tardoma, mergšė 
sakė, kad John Taylor, 45 m., 
gyvenantis 109-31 156th St., 
jiems duodavo per dieną po 
25 centus už parnešamus daik
tus.

BTooklyne areštuoti ir įka- 
z linti du* jaunuoliai kaip įtarti 

bandyme įsilaužti į auto par
king myterius. Jie nebuvo nei 
vieno, atidarę, tik rado stovi
nėjančius prie myterių ir tu
rinčius įrankius, su kuriais ga
lima atidegti*

Ar jau pasiruošėte būti
Laisvės bankete?

klausimo jau aišku, 
dienraščio Laisvės

dalyvaus Laisvės me-

ii- praėjusiais 
klausimu noriu

d alyva u- 
metais.

tik pri-
pasiruo-

Be šio 
jog visi 
prieteliai 
tiniame bankete ir šiemet, va
sario 6-tą, kaip kad 
davo 
šiuo 
minti, jog pilnutinai 
šusiais skaitomiesi tiktai tie, 
kurie turime iš anksto Įsigiję

Įsigydami iš anksto bilietą 
pagelbėsite rengėjams pri
ruošti pakankamai vaišingą 
pobūvį, su nauda Įstaigai. Ta
me prašome visus kooperuoti.

Brooklyn© Eagle 
neišėjo dėl streiko

Gale praėjusios sa vaisęs 
streikas sustabdė Brooklyne 
išeinantį dienraštį Eagle. Išė
jo Į streiką virš 300 redakci
nio štabo darbininkų. Pagerb
dami jų pikietą, nėjo į darbą 
ir technikos darbininkai.

Laikraštininkų Gildija, kuri 
atstovauja darbininkus, reika
lauja tokių pat algos priedų, 
kokius gavo Manhattane išei
nantieji laikraščiai,. Ten pridė
jo po $5.80 per savaitę (al
goms ir kitiems fondams ben
drai). Eagle leidėjai tepasiū
lė tiktai $2.40, kurio priedo 
šiemet duotų tiktai $1.40, o 
už metų pridėtų dar $1.

Gildija nurodinėja, kad ir 
nuo seniau Eagle yra atsilikęs, 
algų skalė žemesnė. Sako, jog 
Eagle reporteriams minimum 
tebėra $131.50, kuomet kitų 
dieraščių jau yra $138.50 už 
savaitę. s

Paskutinėmis nepatenkinan
čių derybų valandomis unija 
siūlė pavesti ginčą arbitraci- 
jai, bet 
priėmė, 
son St., 
kietą.

firma pasiūlyymo ne 
Prie Įstaigos, 24 John 
pastatė nuolatini pi

Miesto centre policija užda
rė tris aludes, kur nužiūrėta, 
kad ten sėdėjo moterys, lauk
damos 
lams.

vyrų prostitucijos tiks-

15 dienų šių metų 142 
leidi-

Per
brook lyniečiai prarado 
mus vairuoti auto, iš tų 31- 
nam, atėmė už vairavimą gir
tu 
iš

esant arba už pabėgimą 
auto nelaimės vietos.

PAGERBS DIDVYRIŠKĄ 
LAKŪNĄ

New Hide Park Mokyklų 
Taryba planuoja naują mies
telio vidurinę mokyklą pava
dinti Van Eeuwen vardu pa
garbai lakūno. Sako, kad jei
gu ne jo pasiaukojusi pastan
ga, daugelio dabartinių moki
nių nebūtų tarp gyvųjų.

Nelaimė įvyko 1942 m., sau
sio 1-mą. Lėktuvo motorui su
gedus, pirmiausia galima vie
ta nusileisti buvo pilna vaikų. 
Lakūnas skrido 
smėlio duobėn, 
plodavo ir visi 
buvusieji žuvo.

Mokykla bus 
ii nuo nelaimės 
Leonard Blvd. 
Ave. Statyba 
$3,500,000.

tolyn ir krito 
Lėktuvas eks- 
penki lėktuve

statoma neto- 
vietos, prie 

ir Evergreen 
kainuos apie

Brooklyne areštuota jauna 
sekretorė, dirbusi pas asmenį, 
įtartą abortų ir vaikų pirkimo- 
pardavimo biznyje. Ją sulai
kė po $25,000 
liudytoją. Pats 
Arthur Isquith 
$5,000 kaucija.

kaucija, kaip 
kaltinamasis 

yra laisvas po

Manhattan teisme 400 kal
tinimų teršime miesto asmenų 
viena diena pasimokėjo $1,200 
pabaudos,

Visi prašomi įsitėmyti, jog 
vakarienę duos 5:30. Prašo 
nesivėluoti. O dar geriau atei
ti valanda ar pusvalandžiu 
anksčiau, susitikti svečius, pa
sirinkti greta jų vietą banke
te. Bus ir graži dainų progra
ma.

Banketas įvyks vasario 6-tą, 
sekmadienį, Liberty Auditori
joje, kampas Atlantic Avė. ir 
110th St., Richmond Hill, N.Y.

Dienraščio dalininkai taipgi 
prašomi būti ir suvažiavime. 
Jis prasidės 11 vai. ryto. Įvyks 
tos pat Liberty Atiditorijos pa
talpose.

Įtartąjį vagimi rado 
nušautą mašinoje

Salvatore LaSca'la, 30 metų, 
rastas nušautas automobiliuje, 
New Yorke. Automobilius bu
vęs pasiskolintas. Policija nu
sekė pagal tą auto pas tuos, 
kurių auto jis turėjo. Tačiau 
žmogžudystėje jų neįtarė.

La Scala, taksiko vairuoto
jas, gyveno 60-37 Catalpa 
Ave., Ridgewoode. Jisai buvo 
Įtartas kaip priėmėjas vogtų 
daiktų praėjusio sausio 28-tą, 
vienas iš 6 asmenų, pas 
riuos rado vogtu kailiu.

k u-

UŽraAyldt Laisvę Savo Draugui.
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.Jau Visai Arti
Laisvės Bendrovės Dalininkų

SUVAŽIAVIMAS 
ir 

BANK1ETAS
Visi Laisvės bendrovės dalininkai rengkitės į suva
žiavimą. O po suvažiavimo vakare bus banketas. 
Taipgi bus ir graži dainų programa, kurią duos žy
mūs menininkai. Suvažiavimas prasidės 11 vai. ryto.

Vakarienė bus duodama 5:30 vai. vakare

Sekmadienį
VASARIO 

FEBRUARY

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

Gražią Dainų Programą. Duos 
New York—New Jersey 

Kvartetas

Labai prašome visus atsilankyti į bankietą, o būsite 
dėkingi už išanksto; įsigijimą bankieto bilietų. Ren
gėjams svarbu žinoti kiek bus publikos Ibankiete, kad 
tinkamai visus aprūpinti maistu.

Bilietas $3.00 asmeniui

Bilietai gaunami pas platintojus ir Laisvės raštinėje.
• p r" .

Nežinomą merginą Įta 
rė galėjus turėti ryšį 
su Rubinstein mirtimi

Serge Rubensteino motina 
ii’ teta sako, jog tą rytą, kai 
Rubinsteinas buvo atrastas sa
vo bute uždusintas, name pasi
maišiusi joms nežinoma, rus
vai apsirengusi jauna, liekna 
mergina.

Kiti pasakojo, būk apie tą 
laiką, kuomet Rubinstein nu- 
marintas, girdėję pas jį piktų 
vyrišką balsų.. Iš to spėlioja, 
kad gal ta mergina buvusi pa- 
siųstakaip Įrankis su milijonie
riumi pažaisti ir kad ji galėjo 
atrakinti visuomet labai sau
giai buvusias1 užrakinėjamas 
duris i jo butą.

Kadangi pas milijonierių 
dažnai būdavo jaunų, gražių 
merginų, tad ir į šią nekreip
ta daug dėmesio. Merginų ten 
buvimas buvęs Įprastas ne tik
tai tarnams, bet jo motinai. 
Teta merginą mačiusi, mergi
na Įėjusi Į jos kambarį, bet ji 
iš to nesistebėjusi. Rubinstei
nas duodavęs gražuolėms rak
tus ir jos taip ateidavo pačios. 
Teta supratusi, kad ir ši pa
klydo, ieškodama Sergejaus, 
pataikė Į jos k airi barį. Mergi
nai išsitraukus atgal iš kam
bario, jinai vėl ramiai užmi
gusi.

Rubinsteinas buvo atrastas 
miręs sausio 27-tos rytą puoš
niame, “saugiame” savo 5 
aukštų name prie garsiosios 
New Yorko 5-sios Avenue.

Vėl 8 asmenys žuvo 
namą gaisruose

šeši vienos šeimos1 nariai žu
vo gaisre New Yorko žemojo
je East Side, 5-me aukšte 
apartmentinio namo 7 Riving- 
ton St.

Nelaimė Įvyko eksplodavus 
aliejiniam pečiukui. Pripurkš- 
tas aliejumi butas momenta- 
liškai pavirto viena liepsna, 
niekas nebeturėjo progos gel
bėtis. Buto rendauninkas 
Frank Cordero bandė gelbė
tis iššokdamas i kiemą. Jis už
simušė. Ten pat bute liepsno
se mirė jo žmona Glorija, 22 
m., taipgi 3 maži vaikai ii’ jos 
jaunametisi broliukas Angel 
Rivera. Kitą brolį, jau pavo
jingai apdegusi, išgelbėjo 
Įleistas John McNamara, 
ris ir pats tapo sužeistas.

po-
ku-

Kitame gaisre, prie Madi
son Ave. ir 90th St., .mire'Ma
ry A. Scott, 70 metų, taipgi 
jos prižiūrovė Alice Barrett, 
irgi 70 m. Ugnies priežastis 
nenustatyta. Ji kilo ligones 
kambaryje. G* jos slaugė už
duso dūmais bandydama ligo
nę gelbėti.

Smerkė vertimą šnipaut
Amerikos Civilinių Laisvių 

Unija smerkė Now Yorko švie
timo Tarybos užmojį versti 
miesto mokytojus išdavinėti, 
kardinėti, skųsti kitus moky
tojus.

Savo pareiškime ta organi
zacija, greta kitko, sako:

“Klausimus apie kito moky
tojo pažiūras, ar su kuo jis su
sieina, reikia visuomet skaity
ti netinkamais, nes jie tuojau 
paneigia tą supratimą laisvės, 
kuris yra gyvybiniu centru 
akademiniame procese.”

Pareiškime toliau sako:
“Problema kilo New Yorko 

mieste, kur keli mokytojai, ku
ine atsisakė liudyti apie veiks
mus kitų mokytojų, randasi 
po grėsme suspenduoti ir teis- 

. ti, kaltinant juos nepaklusnu- 
1 me. Sakoma, kad mokyklų su
perintendentas William Jan
sen priešinasi baudimui tų mo
kytojų, kurie atsisako infor
muoti, tuo tarpu kiti švietimo 
Tarybos nariai i tai žiūri skir
tingai.”

Tiesa, tūli ne tiktai žiūri 
skirtingai, bet elgiasi su mo
kytojais kaip tos pasakėčios 
vilkas su ėriuku.

Miestinė budžeto taryba su
tiko pakelti algas miestinių 
pataisoms Įstaigų tarnauto
jams ir samdyti apie 20 psy
ch iatristų ir socialių darbuo
tojų, taipgi padidinti aptar
nautojų štabą.

Brooklyne pašautas kitas as
muo dėl to, kad vairavo auto 
be lempų. O kuomet suėmė, 
kaltina kaip vagį už tai, kad 
tas auto buvęs jo tėvo ir kad 
auto imti neturėjęs oficialio 
leidimo.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS 

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR&GRILL
' 32TenEyckSt Brooklyn, N. Y.

Telephone: .EVergreen 4-8174

Ragino uždrausti 
atiminėti pečius

American Labor Party su
šauktoje konferencijoje Chel
sea srityje apie 100 organiza
cijų ir apylinkės gyventojų at
stovų nutarė kreiptis i majo
rą, kad uždraustų atiminėti 
nuo gyventojų pečius.

Kitas konferencijos tarimas 
yra reikalauti, kad atitinka
mos valdinės Įstaigos imtųsi 
žygių iškraustyti į tinkames- 
nius butus gyventojus iš tų na
mų, kur nėra tinkamo ir sau
gaus apšildymo.

Konferencijai buvo praneš
ta, kad valdinio Department© 
of Housing and Building agen
tai atiminėja iš gyventojų pe
čiukus. Tuomi jų gyvenimo ne
pagerina, sveikatos ir gyvybės 
neapsaugo, tik didį vargą dar 
padidina. Vienatinė tinkama 
priemonė yra iš tų neapšildo
mų fornišiuotų kambarių gy
ventojus iškraustyti i namus, 
kur yra apšildymas ir dau
giau erdvės, pareiškė konfe
rencija savo telegramose val
dininkams.

Pasekmingas suėjimas
Metinis LLD 1-mos kuopos 

susirinkimas praėjo gana 
draugiškoje, nors ir kuklioje 
atmosferoje. Buvo išrinkta 
valdyba šiems metams ir ap
svarstyti kiti einamieji reika
lai.

Visi sutiko pasveikinti Lais
ves Bendrovės Dalininkų su
važiavimą, kuris1 Įvyks sekma
dienį, vasario 6-tą, Liberty 
Auditorijoje. Be to, dalyvavu
sieji susirinkime nariai užsi
mokėjo nario mokesčius ir tuo 
pagerino kuopos iždo padėtį.

Ateityje tikimasi surengti 
paskaitą, kuri Įvyks, greičiau
sia, Kultūriniame Centre, nes 
ten yra parankiau daugumai 
lietuvių atsilankyti.

Kadangi apie L. A. Piliečių 
Klubą nemažai lietuvių gyve
na, tai reikia tikėtis, jog atei
tyje bus dar skaitlingesnis na
rių atsilankymas.

Narys

New Yorko areštuoti du 
jaunuoliai, 16 ir 18 metų. Įta
ria, kad jie važinėjo subvė- 
mis, stotyse ir prie * stočių 
grobstydami nuo moterų pi
nigines.

i
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55 DODGES--PLYMOUTHS 
žaibuojantis Pirmyn Stilius 

Matykite

AR M A
Downtown Brooklyn 

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

- - - - - - APPLIANCES- - - - - -
Any Make. Any Model 

DIRECT TO YOU 
AT

WHOLESALE
Ask For MR. SMITH
FAIRMART SALES 

932 — 8th AVE. (55th St.)

4 pusi. Laisvė (Liberty) Trečiad.,z vasario (Feb.) 2, 1955

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

YOUNG LADIES, 18-25.’ Trave? 
Miami and many other interesting 
cilies with other young ladies. Na
tionally known Co. (circ. sales); no 
exp. nec. Expenses adve.; good pay; 
perm. (comm, plus bonup). MR. R. Y. 
LONG, Woodward Hotel, B’way & 
55th St. Don’t phone.

(21-23)

MOUNT CALVARY DOMESTIC 
EMPLOYMENT

Couples or Singles. Cooks, maids, 
houseworkers. Part of full lime. 
Experienced or inexperienced. Sleep 
in or out. Quick placements for all.

699 Quincy St. (Brooklyn)
GL. 5-4577.

METROPOLITAN EMPLOYMENT 
AGENCY

Domestic Help
Geros vietos dėl: virėjų, tarnaičių, 
namų ruošos darbininkėms. Pilnam 
ar daliai laiko. Patyrusioms ir be 
patyrimo. Pavienėms ir poroms.

1175 Boston Road, Bronx 
Tel. DA 8-4255

MT. HOLINESS CHURCH 
AGENCY

Auklės, virėjos, tarnaitės, namų 
darbininkes. Poros ar nevedę, pil
nam ar daliai laiko, patyrę ar be 
patyrimo, guolis vietoje ar kitur.)*

360 W. 125th St., N. Y. C. 
(room 1) Tel. MO. 6-3426

MALE and FEMALE

WLADYSLAW 
SZACHACZ 

REAL ESTATE. INSURANCE 
NOTARY PUBLIC

65-06 Grand Ave., Maspeth, N. V.
' DAVENPORT 6-0719

PATYRUSI PORA MODERNINIAM 
LOCUS'? VALLEY NAMAM

Vrimui, valymui, atlikimui lengvų 
skalbinių. 3 suaugę. Su vėliausiais 

paliudijimais. $300 j mėnesį.

G L. 4-6155
(22-24)

REAL ESTATE

QUEENS VLILAGE, NORTH. 2-jų 
šeimų mūrinis namas. (2-5’s); 6 m. 
senumo. Pusė bloko iki Hillside Av. 
Arti mokyklų. Žaislų kambarys. 
Profesijims fotografijom dirbti kam
barys. Abu apartment ai , užimami. 
Geras pirkinys dviem giminingC#n4 
šeimom. $23,500. Dėl pamatymo 
skambnkite: Hollis 4-7827.

<21-23)

Apleidžia šalį. WESTBURY, Carle 
Place $14,500. 2 aukštų atskirai sta
tytas, 3 miegrūmų namas. 1’Zj mau- 
dynų, 25 pėdų gyvenamasis kamba
rys, ugniavietė, jbudavoti bookcases 
ir šėpos. Virtuvė ir dinette. Skiepas 
su ištaisytu rckriacijai rūmu. Daug 
ekstra dalykų. Ideališkas del mo
kyklų ir krautuvių. Pamatymas pa
gal sutarti, tik norntiems pirkti.

Tel. WE. 7-1501 J
(22-24)

Jaunuolis prigėrė 
ilūžus su ledu

šešiolikos metų jaunuolis 
Rye gyventojas prigėrė neto
li to miestelio ilūžus ledui ant 
Įlankos. Sritis buvusi uždraus
ta čiuožinėti, kaip ne saugi. 
Tačiau grupė jaunuolių bandė 
pamandravoti, ten Įčiuožė ir 
Įlūžo. Keturi bandžiusieji jį 
gelbėt vos išsigelbėjo patys.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

iiMATTHEW A.i
BUYUS |

* * « R (BUYAUSKAS) m

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172




