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KRISLAI
.Komunistai konvencijoje. 
Komercinė spauda.
Drąsus vyras.
Amžina gėda!
“Civilizuoja”.
Naujas įrankis.

Rašo A. Bimba

Kai šiuos žodžius skaitysite., 
Amerikos komunistu konven
cija jau bus nuvažiavusi i is
toriją. įdomi konvencija buvo, 
svarbi konvencija buvo.

Komerciniai laikraščiai bu
vo užpildyti aprašymais. Kiek 
tuose laikraščiuose visokio 
niekalo sudėta!

O didelis faktas yra toks-' 
komunistai nutarė savo parti
jos nepaversti kokia nors ap- 
švietos lyga. Gyvuos ir veiks 
kaipo politinė partija.

Kitas, didelis faktas: komu
nistai iš konvencijos išėjo vie
ningi. Gi jų priešai labai lau
kė suskilimo ir “civilinio ka
ro.”

'Kokia ateitis?
Viskas dabar priklausys 

nuo pačių komunistų ir nuo 
sąlygų. Sunku numatyti, kur 
link vystysis šaltasis karas. 
Sunku atspėti, kur link kryps 
padėtis Amerikoje.

» Viskas, kas šiuo tarpu gali
ma teigiamai pasakyti, tai 
kad Amerikos komunistai ne
žada trauktis iš kovos lauko. 
Jie bandys sustiprinti savo 
jėgas veikla ir naujais -rekrū
tais.

Kaip jiems seksis, tai tik 
ateitis parodys.

Laikraštininkas Worthy man 
patinka. Iš jo vyras labai drą
sus. Jis nesiklausęs ir negavęs 
leidimo iš valstybės depart- 
mento nuvyko Kinijon. Jis at
sisako atiduoti savo pasportą. 
Jis sako: tegu teismai šį klau
simą išsprendžia.

Jo kova bus nelengva. Ir 
Dulles, ir Brownell, ir Edgar 
Hoover bandys tam žmogui 
nuo galvos nurauti visus plau
kus. Jie turi laiko. Jie turi pi
nigų. Jie iš to gyvenimą daro.

Bet ir laikraštininkas Wor
thy nebus vienas, nebus ap
leistas. Su juo eis ir jam pa
dės visi, kuriems rūpi spaudos 
laisvė išlaikyti ir apginti.

Mūsų šalies prezidentas Ei- 
senhovveris ir sekretorius Gul
ies užtraukė ant mūsų žemės 
amžiną gėdą! Jie pasakė, kad 
Amerika pilnai palaikys fran- 
cūzus prieš alžyriečius. Jie 
pasakė, kad Alžyras yra ir 
turi pasilikti Francūzijos teri
torija!

Tokio nusistatymo laikytis 
yra įsakyta mūsų delegacijai 
Jungtinių Tautų asamblėjoje.

O štai pranešimas iš tolimos 
Azijos, iš britą kolonijos 
Adeno. Sako: britų lėktuvai 
atlėkė ant Danubą kaimo ir 
Visą jį nušlavė nuo žemės pa- 
viršio!

Už ką visas kaimas buvo 
Sunaikintas ir visi žmonės iš
žudyti ?

Ogi girdi, užtAi, kad to kai
po žmonės atsisakė išduoti 

♦- pasislėpusius keturis sukilė
lius. ' '*■

Tai taip britiški imperialis
tai “civilizuoja’' Azijos žmo
nes. BeL ar ilgai jiems seksis

Jau sustreikuota 
Atlanto uostuose

Apie 45^000 krovikų pradėjo 
streikų. 25.000 jų New Yorke

New Yorkas. — Antra- 
j dienio vakare streikas pra
sidėjo Atlanto pakraščio 
uostuose — nuo Maine iki 
Virginijos. Sustreikavo a- 
pie 45,000 uostininkų-krovi- 
kų, kurie priklauso prie 
ILA. 25,000 dirba didžiau
siame šios šalies uoste, N. 

i Yorke.
Streikas prasidėjo tuo

jau po to, kai pasibaigė 
taip vadinamas “atšalimo 
periodas”, kurio reikalau
ja anti-darbininkiškas Taft 
-Hartley istatvmas. Nors 
streikas oficiališkai prasi
dėjo šeštą valandą vakaro, 
kai kurie uostininkai pra
dėjo .mesti darbą žymiai 
anksčiau, ankstyva popietį. 
Taip, pavyzdžiui. New Yor- 
ko uoste uostininkai ket
virta valanda atsisakė iš
krauti 790 keleiviu bagaža 
iš laivo “Independence”, 
kuris atplaukė iš Europos. 
Patys keleiviai turėjo vilk
ti savo čemodanus, o sun
kesni kroviniai dar tebėra 
laive.

Naujojoje Anglijoje, į- 
skaitant Bostono uostą, 
streikas oficialiai prasi
dėjo trečiadienio ryto 8 va
landą, bet ir ten iš vakaro

Ir Akabos įlanka kvepia 
Dullesni žibalu-aliejumi

Washingtonas. — Sekre
torius Dulles deda pastan
gas įtikinti ir Izraelį ir E- 
giptą, kad Akabos įlanka 
ir Tiranos sąsiauris4 būtų 
kaip ir “sutarptautjnti”. 
Dulles ragina izraeliečius 
ištraukti savo jėgas iš tos 
srities Sinajaus pusiasaly.-

su tokiu barbariškumu ten 
viešpatauti? Nebeilgai.

Dar viena naujiena iš mūsų 
šauniosios sostinės, tiesiai iš 
Washingtono.

Ten, sako, susidarė “Pilie
čių užsieninių reikalų komite
tas’’.

Koks jo tikslas? Kokia jo 
misija ?

Viskas labai aišku: Komi
tetas kovos, kad Amerika nu
trauktą visus ryšius su Tary
bų Sąjunga ir kitais socialisti
niais kraštais.

Komitetas visais galimais 
būdais ruoš ir kurstys sukili
mus socialistiniuose kraštuose:

Pinigų gi, išteklių gi šiam 
komitetui nestokuos. Jį suda
ro stambūs kapitalistai.

Komitetas, matyti, turi pa
laiminimą ir valdžios, kuri, 
kaip žinotoja, turi iždą iš sep
tyniasdešimt dviejų bilijonų 
dolerių!

Matote, kokiais keistais lai
kais gyvename. O pamatysite, 
kaip upėmis pradės bėgti kro- 
kodiliškos ašaros komercinėje 
spaudoje, kai šio komiteto su
ruoštas kurioje nors socialis
tinėje šalyje pučas bus sudau
žytas !

Vengrijoje panašiai buvo.

jau nedirbo. ILA vadai taip 
išaiškino savo narių elgesį:

“Krovikai jaučia, kad 
Taft-Hartley įstatymas 
draudžiantis 'streiką ilgam 
atšalimo periodui, juos 
kaip ir supančioja. Išeida
mi streikan bent kelios va
landos anksčiau, negu tą 
leidžia įstatymas, jie išreiš
kia kaip ir savo protestą 
prieš tą įstatymą”.

ILA vadovybė sako, kad 
uostininkai 14 prieš 1 dau
guma pasisakė už streiko 
atnaujinimą, nes laivų kom
panijos parodė nenuoširdu
mą, suktingumą ir užsispy
rimą.

Derybos šiuo tarpu veda
mos. Trečiadienį, laikraš
čiui einant spaudon, prane
šimai apie derybas buvo 
prieštaraujanti. Unijos pa
reigūnas adv? Waldmanas 
sakė, kad derybos gal bus 
užsitęsusios ir sunkios, bet 
federaliniai valdžios tarpi
ninkai sakė, kad “nesusi- 
tarimo punktai šiaurę ja”.

Tuo tarpu New York o 
uoste tęsiasi anksčiau pra
sidėjęs trauklių laivelių 
(tug boats) darbininkų 
streikas.

je, bet tuo pačiu laiku nori 
garantijų iš Egipto, kad 
nebūtų statorha kliūčių Iz
raelio laivams plaukinėti 
pro Tiranos sąsiaurį. Kaip 
žinia, Akabos įlankos gal- 
vinyje izraeliečiai turi savo 
uostą -Elathą. Pro Tiranos 
sąsiaurį jų laivai galėtų 
plaukioti Indijos vandeny- 
nan — reiškia, Azijon ir 
Afrikon.

Gerai informuoti šalti
niai sako, kad Dulles ir 
Valstybės departmentas su
interesuoti ne tiek Izraeliu, 
kiek faktų, kad Akabos są
siauris gali tarnauti “antru 
Suezu” Amerikai ir Vaka
rams. bendrai. Izraeliečiai 
su Amerikos pagalba jau y- 
rą nutiesę žibalo-aliejaus 
vamzdžius iš Elatho link 
^avo uosto Haifos prie Vi
duržemio jūros. Sudėjus 
Akabos sąsiauri ir tą vamz
džių linija, susidaro kaip ir 
kitas kelias tarp Vidurže
mio jūros ir yąndenų tarp 
Azijos ir Afrikos.
Dulles smulkmeniškai kal

bėjosi tuo reikalu su Izrae
lio ambasadoriumi Ebanu. 
Izraeliečiai sutinka su tuo 
planu, bet dar reikalauja, 
kad jiems būtų leista palai
kyti bent “civilinę adminis
traciją” Gazoje. Egiptie
čiai sako, kad ta “civilinė 
administracija” tai faktinai 
būtų tas pats., kaip okupa
cija: Izraelis savo karinius
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Vėliausios
i 1

Pasaulio 
naujienos

Pittsburghas* — Plieno 
darbininkų unijos lokalai 
buvo pilnutėliai prikimšti 
nariais, kurie balsavo už 
unijos vadovybę. Tik po ke
lių savaičių bus sužinota, 
kokie rezultatai. Į preziden
tus kandidatavo dabartinis 

jprez. MacDonaldas ir D. C.
Rarickas.

Denveris. — Colorado gu
bernatorius S. McNichols 
uždraudė valstijos įstai
goms kviesti į patriotines 
ceremonijas DAR (Daugh
ters of American Revolu
tion), nes ši organizacija 
rodo rasistinius polinkius. 
Viena DAR veikėja Denve
ryje neseniai protestavo 
prieš tai, kad patriotinėse 
ceremonijose leidžiama ir 
meksikiečių kilmės ameri
kiečiams laikyti vėliavą.

Jungt. Tautos. — Tarybų 
Sąjunga prašė gen. asamb
lėjos padėti diėnotvarkėn 
punktą apie Amerikos ag
resingus ^žingsnius Arti
muose! Rytuose, turint o- 
menyje “Eisenhowerio dok
triną”.

Varšuva. — Lenkija su
mažino savo valiutos, zlotų, 
vertę. 1

I
čou En-lajus jau namie
Pekinas. — Po kokių ke

lių mėnesių kelionės po Eu
ropos ir Azijos kraštus 
premjeras Čou En-laius su
grįžo Kinijon. Kinijos 
spauda jį sutiko su sveiki
nimais ir su pabrėžimais, 
kad jo kelionė žymiai pri
sidėjo prie socialistinio pa
saulio vienybės sutvirtini
mo. į

—r---------------
Prezidentas gol f u o i a

Thomasville, Ga. — Pre
zidentas, Eisenhoweris, ku
ris atostogauja čia, Geor- 
gijoje, bent kiek medžioja, 
bet grįžo prie savo myli
miausio sporto — golfavi- 
mo. Su juom golfuoja spau
dos skyriaus vedėjas. Ha
gerty, tūlas G. E. Allen ir 
klubo profesinis golfinin- 
kas John Walter.

Birmingham, Ala. ^-Teis
mas apkaltino keturis ra
sistus, tarp jų žymų jų vei
kėją Asa Carter, už muš
tynes, kurios ju tarpe kilo 
KKK mitinge. bu rasistai 
—KKK-iečiai tapo užmušti 
tose muštynėse.

Roma. — Komunistų “U- 
nita” sako, kad kairieū so
cialistai po savo suvažiavi
mo Venecijoje dar lieka 
kryžkelyje, neapsisprendę, 
kurion pusėn sukti.

junginius pavadintų “civi
line policija”, kaip tai jau 
padarė praeityje demilita
rizuotoje zonje, ir sritis 
faktinai liktų jų okupuota.

Komunistų konvenc. pasisakė 
už ideolog. nepriklausomybę
Išrinko j nacionalinį komitetą

Denisų. F esterį. Gatesų^ Charney
New Yorkas. — Komu

nistų partija pabaigė sa
vo 16-ą suvažiavimą ir nu
balsavo didele balsų dau
guma labiau palaikyti ide
ologinę nepriklausomybę 
nuo kitu saliu komunisti
nių partijų, tai yra, savai
mingai ir kūrybiniai inter
pretuoti marksizmą-leni
nizmą, pritaikant teoriją 
ir suprantant ją Amerikos 
sąlygų šviesoje.

Suvažiavimas aplodavo 
delegatą Steve Nelsoną, ku
ris atsakė į Francūzijos ko
munistu teoretiko Ducloso 
kritiką. Nelsonas priminė, 
kad savo laiku pats Mark
sas įspėjo Amerikos socia
listus, kad “Jūs negalite 
mane cituoti kaip šventraš
ti”. 4.
Tik koks tuzinas delegatų 

balsavo prieš tą rezoliuci
jos dalį, kuri pabrėžia i- 
deologinę nepriklausomy
bę. Penki delegatai susilai
kė nuo balsavimo.

Tos rezoliucijos dalies 
oponentai norėjo, kad iš 
jos būtu išmestas pasisa
kymas, 
munistai
marksizma-leninizma. i. t- 

rinks atskirų valstijų su- 
kad Amerikos ko-1 važiavimai. Po to tie 60 na- 

“interpretuoja” rių išrinks pildomąjį komi- 
Jie teta. Tie 20 nariu išrinktu C C- 4.

Amerika atmeta Šepilovo 
planą Artimiems Rytams

Washingtonas. — Atsa
kingi Valstybės • depart
ment pareigūnai jau davė 
suprasti, kad Amerika at
mes kaip “nerealistinį” Še- 
pilovo planą, kaip užtikrin
ti taiką ir stabilumą Arti
muose Rytuose. Kaip ži
nia, Tarybų Sąjungos už
sienio reikalu ministras 
Maskvoje parlamento po
sėdyje padarė to plano siū
lymą. Plano pagrindiniai 
šeši punktai yra:

1. Taika Artimuose Ry
tuose gali būti palaikyta 
tiktai svarstant derybose 
visus nesutikimus ir nuta
riant, kad niekas nenau
dos karinės jėgos.

2. Kiti kraštai neturi tei
sės kištis. į Artimųjų Ry
tų reikalus ir turi respek
tuoti Artimųjų Rytų ne
priklausomybę.

3. Reikia baigti pastan
gas traukti Artimųjų Rytų 
kraštus į bet kokius kari
nius blokus.

4. Visos užsienio bazės 
Artimuose Rytuose turi 
būti ištrauktos., taipgi už
sienio karinės jėgos.

5. Reikia susitarti netęs
ti Artimųjų ir Vidurryčių 
kraštų ginklavimo.

6. Reikia susitarti bend
romis jėgomis ekonominiai 
padęti Artimųjų Rytų kraš
tams, nestatant jiems ko

norėjo, kad vietoje to liktų 
išsireiškimas “kūrybiniai 
aplikuoja”. Buvęs partijos 
pirmininkas Fosteris pa
laikė tą nuomonę, bet bal
savimo metu jis nesirado 
sesijoje. Smarkiausiai už 
tą nusistatymą kalbėjo Al 
Lanon ir William Weins- 
tone. Gates, Nelsonas, Den
nis ir grupė kitų kalbėtojų 
sakė, kad praeityje Ame
rikos komunistai laikyda
vosi nuomonės, kad mark
sizmo-leninizmo aiškinimas, 
daromas tarybinių komu
nistų, yra ipso facto (sa
vaime) teisingas. Tikras 
tarptautinis proletariškas 
solidarumas, sakė jie, reiš
kia kiekvienos šalies ko
munistų pareiga nagai sa
vo geriausią išmanymą 
spręsti, klausantis nuomo
nių iš visuF, taipgi teisė 
kritikuoti draugiškoje at
mosferoje?
Išrinko 20 nariu i N. K.*- *- ,

Suvažiavimas išrinko 20 
naujojo nacionalinio komi
teto narių. Dar 40 narių iš

kių nors sąlygų, kurios pa
žeidžia jų pilną nepriklau
somybę.

i Kaip žinia, Amerika turi 
karines bazes Saudi-Arabi- 
joje, britai turi bazę Jor
dane, Adene, kuri valdo
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kaip koloniją ir t. t.
Valstybės departmentas 

sako, kad Šepilovo siūly
muose tik vienas pilnai 
naujas: siūlymas nesiųsti 
daugiau ginklų. Kiti yrą, 
sako Valstybės denartmen- 
tas; “senos kalbos”.

Iš Kairo pranešama, kad 
kai kurie Egipto laikraš
čiai jau atsiliepė palankiai 
apie šepilovo pasiūlymus.

Londonas. —Užsienio rei
kalų ministras Lloydas sa
kė parlamente, kad Brita
nija per Jungtines Tautas 
gavo užtikrinimus nuo E- 
gipto, kad nebusi daroma 
kliūčių britu laivams plau
kinėti pro Suezo kanalą.

Londonas. — Britanijos 
darbietė Edith1 Summers
kill, kuri sugrįžo, iš Egip
to, sako, kad britų aviaci
ja Port-Saide užmušė 20,- 
000‘ civilinių gyventojų.

Jeruzale. —Įvyko karinis 
susirėmimas tarp izraelie
čių ir jordaniečių. Vienas 
jordonietis, sako Izraelio 
pranešimai, užmuštas.

yra: Charlene Alexander iš 
Los Angeles.; Claude Light- . 
foot‘iš Chicagos; James E. 
Jackson iš Richmond, Vir
ginijos; Dorothy Healy, 
Los Angeles; Benjamin 
Davis, New York; Eugefte 
Dennis, New York; Wil
liam Z. Foster, New York; 
Earl Durham, Chicago; 
Doxey -Wilkerson, New 
York; Carl Winter, Detro
it; John Hellman, Butte, 
Montana; Fred Fine, Chi
cago; Anna Corea, Denver; 
Carl Ross, Mineapolis; Al 
Richmond, San Francisco; 
John Gates, New^Lo^k; 
Sidney Stein, New Yoijk; 
David Davis, Philadelphia; 
Charles Loman, New York; 
George Blake Charney, N. 
York.

Šie išrinko laikiną 11 aš
menų vadovaujantį komi
tetą, susidedanti iš naciona-
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linio komiteto narių, ku
rie gvvena New Yorke. Jie 
yra: Charney, Davis. Den
nis, Durham, Fine, Foster, 
Jackson, Gates, Loman,

i Stein ir Wilkerson.
Suvažiavimą uždarant 

; Fosteris sakė, kad nors jis 
i nepatenkintas kai kuriomis 
rezoliucijomis, vienybė pa
siekta pagrindiniais klausi
mais. Gates sakė, kad su
važiavimas yra didelis 
žingsnis link Amerikos ko
munistu tapimo plačia ma
sine šalies darbo žmonių 
partija.

Santykiai tarp šalių
Ideologinėse rezoliucijo

se tarp kitko pabrėžta, kad 
praeityje buvo trūkumų 
santykiuose tarp Tarybų 
Sąjungos ir kai kurių socia
listinių šalių, kaip tai 
Vengrijos ir Lenkijos, o 
dabar kai kurie trūkumai 
atitaisyti. Grupė delegatų 
pageidavo, kad būtų išmes
tas žodis “kai kurie” ir bū
tų sakoma, kad visi trūku
mai atitaisomi, bet jie bu
vo mažumoje.

Priimtos rezoliucijos a- 
pie platesnę veiklą negrų 
masėse, anie draugiškes- 
nius santykius, kur tai ga
lima. su socialdemokratais 
ir pilė kitų.

Tarp 300 delegatu anie 50 
buvo asmenvs, kurie nti- 
kentėio no Smitho aktu— 
qpdein kalėjime arba lau
kia teismo.

Kairas. — E finto valdžia . 
nutarė narduoti visus palo- 
cius. kurie priklausė eks- 
k ar alini Faroukui. Kas juos 
nirks. dar nežinia. Kai ku
riuos tu nalociu valdžia iau 
navertė muziejais ir tie ne-z 
bus parduodami.

Budaneštas. — Rusu kal
ba vėl dėstoma visose vidu
rinėse Vengriios mokyklose 
šalia vengru kalbos.

ORAS NEW YORKE
Apsiniaukę, šalta
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TARYBŲ SĄJUNGOS PARLAMENTE
TARYBŲ SĄJUNGOS Aukščiausia Tarybą (parla

mentas), kuri šiuo metu laiko savo sesiją, atliko visą 
eile didelių darbų.

Be kitko, ši parlamento sesija svarstė ir priėmė šių 
metų šalies biudžetą, svarstė penkerių metų plano reika-

Sesija nutarė sumažinti išlaidas pagrindinės pramo
nės plėtojimui. Jeigu anksčiau buvo numatyta, kad šiais 
metais, palyginti su praėjusiais metais, pakils pagrindi
nė pramonė 11 procentų, tai ši sesija nutarė sumažinti 
iki apie 7 procentų. Tačiau ir tie 7 procentai reiškia mil
žinišką dalyką.

Šiemet bus kreipiama juo didesnio dėmesio į žemdir
bystę, į gyvulininkystę ir bendrai Į darbo žmonių bui
ties lygio pakėlimą aukštyn.

Tuojau po TSKP suvažiavimo buvo skelbta spaudoje, 
kad tarybinės respublikos per daug buvo viena kitai 
supanašintos, sucentralizuotos, per daug dalykų buvo 
sprendžiama Maskvoje, kad joms turi būti suteikta 
daugiau teisių spręsti savo vidujinius reikalus. Pavyz
džiui, baudžiamasis kodeksas, įstatymai, buvo naudoja
mi visose respublikose tie patys. Ši sesija nutarė, kad 
kiekviena respublika turi teisę sau pasigaminti baudžia
muosius įstatymus pagal savo nuožiūrą.

Čia pat tenka priminti, kad komisijos, kuri tuo klau
simu sesijai raportavo, pirmininkas yra M. Gedvilas, 
deputatas iš Lietuvos.

Kitas konstitucinis nutarimas: kiekviena respublika 
sprendžia pagal savo nuožiūrą savo vidujinius adminis
tracinius reikalus be įsikišimo iš centrinės vyriausybės, 
iš Maskvos.

Tuojau karo metu ir po karo kai kurios mažos tautelės 
buvo iškeldintos į kitas Tarybų Sąjungos vietas — į Si
birą, į Centralinę Aziją.

Ši parlamento sesija oficialiai nutarė grąžinti pen
kias tauteles—balkarsus, čečensus, ingušus, kalmukus ir 
karachajus — ten, kur jos pirmiau gyveno; leisti 
joms spaudą, mokyklas turėti ir autonomiškai valdytis.

Šios tautelės, sakoma, karo metu pritarė hitleriniams 
okupantams, dėl to jos buvo pabaustos.

Chruščiovas dar XX-ajame suvažiavime sakė, kad to
kia bausmė buvo per daug žiauri, kad skriaudą, pada
rytą toms tautelėms reikia atitaisyti ir kad ji bus ati
taisyta.

Dabar prie to einama.
Tie padoresnieji asmenys (ne komunistai), kurie iš 

arčiau yra susipažinę su Tarybų Sąjungos žmonių gy
venimu, tuojau po karo pranašavo, kad, tvirtėjant taikos; 
reikalui pasaulyje, tvirtėjant socialistinei santvarkai, 
Tarybų Sąjungos tautos-vis daugiau ir daugiau įgaus 
savistovumo, platesnių, savarankiškesnių teisių.

Na, ir dabar, atrodo, visa tai palaipsniui pildosi. Tai 
geriausia liudijo darbai aukščiausio tarybinio parlamen
to, kurio sesija tęsiasi, kai Šitie žodžiai rašomi.

KĄ SAKĖ BULGANINAS?
DABAR JAU PAAIŠKI turinys laiško, kurį Tarybų 

Sąjungos prmjeras Bulganinas prieš savaitę laiko bu
vo pasiuntęs Vakarų Vokietijos kancleriui Adenaueriui.

New York Timeso korespondentas Bonnoie, Vakarų 
Vokietijos sostinėje, suuostė, kad Bulganinas pakartojo 
Adenaueriui savo šalies pažiūrą į Vokietijos apvienijimą.

Laiške, sakoma, Bulganinas priminė Adenaueriui: 
jei Vakarų Vokietija nori matyti visą savo šalį — Rytų 
ir Vakarų Vokietijas — juo greičiau ap vieny tą į tautinę 
valstybę, tai pirmiausia Vakarų Vokietija turi išeiti iš 
•NATO, turi atsisakyti bet kokių militarinių ryšių su 
“Vakarais”, turi sumegzti ekonominius ir diplomatinius 
ryšius su Rytų Vokietija ir taipgi su kitom socialisti
nėm šalim.

Kame šio laiško svarba?
Mes vakar šitoje vietoje minėjome, kad šiemet (rug

sėjo mėnesį) įvyks Vakarų Vokietijos parlamento rin
kimai. Na, tai balsuotojai ir turi pilnai žinoti, ką link 
•Vokietijos apvienijimo galvoją Adenaueris, ką galvoja, 
kaip į tai žiūri Tarybų Sąjunga ir Rytų Vokietijos vy-> 

' riąusybė.
Jeigu vokiečiai balsuotojai tikrai norės, kad visa Vo

kietija by tų apvienyta, tai jie balsuos už tą partiją, ku
ri stoja uz apvienijimą, kuri stoja už padarymą Vokie
tijos neutralia, kuri stoja už draugišką sugyvenimą su 
socialistiniu pasauliu.

Tenka priminti, kad vokiečiai, daugumoje, stoja už tai, 
-kad Vokietija būtų apvienyta, kad istorinis Berlynas 
pasiliktų visos Vokietijos sostinė.

Po karo, kaip jau žinoma, trys šalys, trys tautos tapo; 
suskaldytos: Vokietija, Korėja ir Vietnamas. Vokietija^ 
yra pati didžiausia ir tvirčiausia, todėl ir norima ją pir-> 
.miausia apvienyti, padarant neutralę, duodant pavyzdį- 
Korėjai ir Vietnamui daryti tą patį. i

. Ar pavyks gfeit Vokietiją apvienyti, kol kas nieks ne- 
. gali pasakyti. Bet apie tai kalbėti, diskusuoti verta.

Prezidentas Eisenhowe- 
ris savo prakalboje į tautą, 
pradžioje šių metų, rim
tai pabrėžė, kad kainų ki
limas, plintančioji infliaci
ja gręsia ekonominę krizę. 
Po jo prakalbos iždo sekre
torius Humphrey taipgi 
rimtai pareiškė, kad švais- 
tymasis pinigais gelbėji
mui kitų kraštų veda šalį 
prie tokios krizės, nuo ku
rios “plaukai raitysis”. 
Kiek vėliau išstoja televi
zijoje buvęs prezidentas 
Herbert Hooveris ir įspėja 
valdžią, kad krizė ateina 
su pilnu savo įrengimu 
“plaukų raitymui” ir pata
ria greit ieškoti būdų jos 
sulaikymui. O spaudoje e- 
konomistaibe perstojo kal
ba apie Šerų smukimą, apie 
artėjančią krizę.

Prieš kiek laiko ragan- 
gaudžiai buvo išleidę bro
šiūrą, kurioje mokinama, 
kaip pažinti komunistą iš 
kalbos. Be kitko, toje bro
šiūroje sako: komunistas 
tuojau gązdina infliacija ir 
ekonomine krize. Jei tai 
tiesa, tai aukščiau suminėti 
džentelmanai kalba komu
nistiškai. Tačiau, kaip nie
kur kitur, taip ir čia nėra 
ragangaudžių tiesos. Kalba 
kurstydamas infliacija, e- 
konominio susmukimo ne- 
išyystysi. Turi tam būti e- 
konominės priežastys.

Aukščiau minėti žymūs 
vyrai, Eisenlioweris ir Hoo
veris, teigia, kad kainų ir 
darbininkų algų kilimas 
yra priežastys infliacijos. 
Čia tai tik pusė tiesos pa
sakyta. i Darbininkų algos 
nėra priežastimi, nes reika
lavimas algos pakėlimo yra 
tik tada, kai kapitalistai 
įkelia kainas ant visko: 
rendas už butus, už maisto 
produktus, už drabužį ir 
kitką, kada jau darbinin
kas nebegali pragyventi už 
savo algą, tai tik tada rei
kalauja pakėlimo algos. 
Darbininkams algos yra 
kai kur pakeliamos kartą į 
du ar tris metus, o kainos 
už produktus yra keliamos 
kas savaitę, kas menuo ir 
vis lipa ankštyn metai į 
metus. Keliamos be jokios 
priežasties, grynai kapita-. 
listų pasipelnymui. Štai 
pavyzdys:

Kilūs Suezo Kanalo in
cidentui, Amerikoje taip 
pakilo kainos ant aliejaus 
ir gesolino, kad net vald
žioje sukėlė susirūpinimą. 
Kodėl jos pakilo? Darbinin
kams toje srityje nė' cento 
nebuvo pakeltos algos. Kai-i 
nos pakeltos grynai kapi-' 
talistų pasipelnymui. Taip 
eina visose kitose srityse 
kainų kilimas.

Pati vyriausia infliacijos 
priežastis yra šaltojo ir 
karštojo karų doktrinos. 
Harry Trumanas su savo 
prieškomunistine doktrina

■ įvele mūsų šalį į ^Korėjos, 
karą, kuris pridarė mums: 
baisiai daug nuostolių. 
Daug paaukota gyvasčių,; 
pridaryta daug nuostolių; 
finansiniai ir vos 
howeris ištraukė 
tos baisios kabalos.

Dabar, akyvaizdoje 
jančios krizės, pats prezi-. 
dentas Eis.enhoweris pas
kelbė doktriną prieš ko
munizmo plėtimąsi Viduri-i 
niuose Rytu ošė. Tuomi,
sukėlė daug baimės šalyje, 
kad ta doktrina ghli pri-^ 
vesti prie karštojo karo. 
Dauguma arabiškų valsty-j 
bių 'atmeta tą doktriną kai
po karinę. ;

Herbertas Hooyeris. sako-

si 1928 metais būdamas 
komercijos sekretoriumi, 
labai griežtai protestavęs 
tų laikų iždo sekretoriui 
Melionui už perdaug eikvo
jimą pinigų užsienio pagal
bai, nes tas vedė šalį prie 
ekonominės krizės. Melio
nas į jo protestą nekreipęs} 
dėmesio. O pasėka to buvu
si tą, kad Hooveriui tapus 
prezidentu, “plaukai raitė
si” dėl ekonominės krizės.

Išrodo, kad iš praeities 
mes nieko nepasimokėme. 
Ir dabar lupama taksai iš 
žmonių, kaupiama bilijoni
nės sumos pinigų ir tie pi
nigai lengvai švaistomi už
sieniuose. Per industrialis- 
tų rankas karinių pabūk
lų gaminimui pinigai eina 
kaip jūrų bangos. Aišku, 
kad kapitalistai tuo naudo
jasi kiek galėdami. Kelia 
kainas ant ginklų gamini
mo ir tuo pačiu kartu ant 
visko. Perdaug eikvojimas 
pinigų yrą pati vyriausia 
infliacijos priežastis, kuri 
veda šalį prie nurodomos 
krizės.

Krizės išvengimui reikia 
keisti politiką. Vietoje 
ginklais grasinimų vienos 
šalies kitai, reikia ieškoti 
kelių taikiam sugyvenimui 
ir laisvai prekybai. O tam 
yra gausūs šaltiniai. -

Egiptas prašė iš Ameri
kos paskolos statymui As- 
wano užtvakos, kuri rei
kalinga elektros gamini
mui, laukų irigačij’ai, bend
rai šalies pramonei vysty
ti. Už tą paskolą,apart už
tvankos reikalams, Egiptas 
būtų pirkęs iš Amerikos 
daug mašinerijos fabri
kams ir agrikulūrai; taipgi 
darbužio ir maisto produk
tu. Mūsų valdžia iš karto 
rodė palinkimo tai propo
zicijai, 
Vietoje 
kybos

bet vėliau atmetė, 
komercinės pre- 

pradėta reikalauti 
iš Egipto karinių bazių, 
teisės ginklus ir karius ten 
siųsti. Egiptas karo neno
ri. Jis nori taikiai su pa-

šauliu 
vesti.

Tą patį su Egiptu padarė , t , ....i • * j-. ;LLD 190 kuopos susirinkimasir anglai. Buvo pažadėję ., , .1 , . f- ir pažmonys su vakarienepaskolą, vėliau- atsisakei u.__ ‘■ori r\ 
duoti. Pabijojo Egipto pra
moniniai kilimo, kad nepa
taptų jiems kompetitorium 
pasaulinėje rinkoje.

Prie ko prieita atsisa
kant su Egiptu daryti biznį, 
ieškant karinių bazių, siū
lant ginklus vietoje jiems 
labai reikalingų pramonei 
dalykų. Prieito prie to, 
kad sukurstytas Suezo ka-J 
nalo skandalas toks, kuris 
privedė anglus ir francūzus 
karu padaryti užpuolimą 
ant Egipto ir vos neužkūrė 
pasaulinio karo. Dėl to 
prieš užpuolikus kilo dide
lis protestas visame pasau
lyje ir jie turėjo atsitrauk
ti iš Egipto kojas apdegę.

Kinija norėtų daryti biz
nį su Amerika. Ji įpirktų 
daug visko, bet jai nepar
duodama nieko. Laikomasi 
tokios politikos kaip Her
bert Hooveris laikėsi prieš 
Tarybų Sąjungą: boikotuo
ti, badu išmarinti raudo
nuosius. Hooverio toks nu- 
sitatymas" gilino krizę A- 
merikoje ir ko tik mus pa
čius neprivedė prie bado. 
Taigi ar verta Eisenhowe- 
riui, akyvaizdoje dabar ky
lančios krizės, eiti Hoove
rio keliu Kinijos klausi
mu ?

Mano supratimu, džentel- 
manai Washingtone, kad 
išvengti krizės, turi ieško
ti išeities taikos būdu. Da
ryti biznį su pasauliu ne 
karinių pabūklų pardavi
nėjimu aū nemokamai siū
lymu, bet naudingų, gyve
nimui reikalingų daiktų 
pardavimu, kurie gali būti 
naudojami gyvybiniams 
žmogaus gyvenimo reika
lams. Parduokime 'fabrikų 
mašinerijos, agrikultūros 
įrankių, darbužio, maisto 
produktų — jų visur reika: 
lauja, už juos pilnai užmo
kės. Tada mūsų fabrikų 
kaminai 
laukuose 
sutirps 
sniegas.

Pvanis Papilietis

rūks, 
riedės, 
kaip

traktoriai

Darbininkų Sveikata
PROTLIGIŲ VYKSMO t 

KELIAS

Eisen-' 
mus is'

irtė-'

Visokių esti protligių — 
bendrai vadinamų psicho
zių, neurozių, psichoneuro- 
zių. Tų įvairių nervinių ir 
protinių ligų treminologija 
yra paini ir dažnai netiksli. 
Ribos tarpe įvairių skirtin
gų protligių .neaiškios, skir
tumai migloti, 
Pirmiau, prieš 
šimtmečių, tūlos 
būdavo vadinamos vienaip, 
o pastaraisiais laikais — 
jau kitaip. Nuodugnesni ty- 
rinėjipiai parodė daugelio 
protligių pagrindinę prie
žastį,. kitokią, negu pir
miau būdavo manoma.

Tapo pripažinta, kad vi
sa eilė šiaip ir taip vadina
mų neiuiopšichi a trinių ligų 
artimai susiję su ligonio 
mitybine ’būkle. Mitybiniai 
trūkumai, ypač yitaminių 
stoka ilgainiui sudarko, iš
semia nervus ir smegenis.; 
Imkime, kad ir patį tą es
minį vitaminą B — vitami
no'B mišinį bei kompleksą.; 
Šito sudėtingo vitamino; 
dėsniai — tiaminas (Bl)r 

, niacinas (nikotine rūkštis), 
net ir riboflavinas (B2); 
•tampriai susiję su viso oį< 
ganizmo gyvybiniais Vyks-, 
mais — su jo fiziologija. Be. 
fiziologijos. • / pažinimo ’ nė-’ 
susigraibys i su ligo mi s, y-

CLEVELAND!) ŽINIOS

Susirinkimas įvyks vasario 
15 d., 7:30 valandą vakare, 
LDS Klubo svetainėje.

Mūsų susirinkimai 
tankūs, renkamės tada, kada 
matome reikalo, ir privąlomc 
dalyvauti visi nariai, kuriems 
tik laikas ir sveikata pavėlina. 
Susirinkus daugiau galima ge
riau aptarti kuopos reikalus, 
daugiau gerų sumanymų ir 
lengviau pasidalinti darbais. 
Al ūsų susirinkimai, prie geros 

'tvarkos, nesitęsia ilgai, tai 
daugiau susirinkę likusį laiką 
galėtume sunaudoti savo la
bui1 paskaitoms ar kito kokio 
smagaus laiko praleidimui. 
Pamąstykime apie tai.

Pažmonys s u vakariene 
įvyks vasario 23 d., taipgi LDS 
Klubo svetainėje. Prasidės 
G-ta valanda vakare. Būkime 
visi laiku, kad pavakarieniavę 
galėtume pasišokti ir pasi
linksminti. šokiams bus Plei
kio muzika, kuris groja įvai
rius šokius. Mūsų nuolatinė 
pažmonių šeimininkė Verutė 
Mockaitienė, galima sakyti, 
jau pilnai sveikutėlė ir su pa
galba kitų patieks skanią va
karienę su draugišku patarna
vimu.

Tik mes, kuopos nariai, pri
valome pataisyti vieną negerą 
įprotį: kada mūsų kuopos ko
mitetas 
kviečia 
kuopos 
rinkę 
linksminasi 
paramos apšvietos draugijai, 
daugelis iš mūsų narių pasivė
liname pasilikti namuose ar 
praleisti laiką kur be naudos! 
Pameskime tą įprotį. Apšvie-

nėra

savo pastangomis su- 
apšvietos mylėtojus į 
pažmonius, kurie susi- 
vąkarieniauja, šoka;

ir tūomi suteikia

Lawrence, Mass.
Suėmė A. Koehler, Methue- 

nų gyventoją, už nužudymą 
savo divorsuotos ^moters ir jo’s 
draugo, kuriuos pernai nušovė 
Haverhiliyj, Mass. Matyt, jis 
ne visai sveikas, jei iš Kalifor
nijos atsibaladojo nužudyti sa
vo buvusią žmoną.

Pranešimas visoms 
i kolonijoms kas link

lietuvių 
metinio

inflincii*] • pH<nlk°, l£urI ru°šja Naujosios 
, v J. -Anglijos lietuviai. Jis įvyks pernykštis ;sių8metų birželin (,une) 16 , 

Methuen - Laivrence, M a s s . 
’ Kitos kolonijos prašomos tą 
dieną nieko nerengti, o ruoštis 
atvykti į mūsų pikniką.

pi’h.tos darbas LLD nariams 
valo būti pirmoje vietoje.

CIO smerkia unijoms 
pavojingą bilių *

Republikonas s e n atorius 
Robert Shaw įnešė į valstijos 
seimelio senatą bilių, kuris su
teiktų Valstijos vieškelių sar-, 
gams (State Highway Patrol) 
pilną policijos galią, kurią bū
tų galima panaudoti prieš uni
jas ginčuose su darbdaviais. 
CIO valstijos Taryba griežtai 
smerkia tą bilių atsišaukdama 
į Ohio piliečius:

“Mes esame griežtai prie
šingi kokiai nebūtų valstijom 
policijos sistemai ir esame įsif 
tikinę, kad ir dauguma Ohio 
piliečių jaučia taip pat”.sakė 
Tarybos finansų sekretorius 
Johan R. Rooney.

Sekant mūsų atstovų dar
bus, kurie yra darbo žmonių 
.išrinkti atstovauti juos valsti
jos seimelyje, net nejauku da
rosi, kaip jie žiauriai ir pa
niekinančiai elgiasi su savo iš
linkėtais. Kada darbininkai 
pareikalauja 5 ar 10 centų al
gų pakėlimo į valandą, mūsų 
atstovams pasirodo reikalinga 
policija kompanijas apginti*

Naujasis gubernatorius O’
Neill pareikalavo iš seimelio 
pakelti algas jo pasirinktiems 
komisijonieriams, dire kiu
riams. Vietoje ką buvusiam 
vieškelių direktoriui buvo mo
kama $12,000 metinės algos, 
dabartiniam mokės $30,000. 
Parolės komisijonieriui buvo 
mokama $8,000, d ab altinis 
gaus $14,000. Nekiltiems kiek 
po mažiau, bet vis pakėlė po 
kelis tūkstančius į metus. Cu
be rn a to r i a u s pa re i k ai avimas 
buvo užgintas vienbalsiai.

J. N. S.

' wfc? 'H

WORCESTER, MASS.
SERGA

Jau daugiau kaip trys sa
vaitės sunkiai serga Jurgis 
Kanapkis. Labai geras drau
gas ir progresyvių parengimų 
nuolatinis lankytojas. Buvau 
porą kartų jį aplankyti. Vi
sai menkai galį pavaikščioti. 
Daugiausia guli lovoje. Dak
taras liepia nuolat pavaikšti
nėti nors stuboj po kambarius 
kas valandą į dieną. Jis apsir
go ant rytojaus parėjęs iš pa
rengimo, ką LLD draugai 
buvo surengę Laisvės suvažia
vimui pasveikinti. 'Buvo tą 
naktį smarkiai šalta, tai drau
gas pareidamas sušalo ir lą- 
bai atšaldė * vidurius. Sako, 
pakol užėjau prieš kalną, tai 
turėjau giliai sunkiai, dūsuoti. 
Tai perdaug šalto oro pritraii- 
kė ir užšaldė vidurius.
’ Draugai, aplankykit ligonį. 
Nes visiems žinoma, kaip ir 
draugė ligonio jaučiasi, khi 
niekas neateina. Juk ji irgi 
beveik negali nuo jo pasi
traukti. Turi prižiūrėti ligdtiį. 
Gydytojas sakė ims nemaža 
laiko, pako) Jurgis pasveiks.

Antras ligonis tai Nikode
mas Kiidarauskas. Kudaraus- 
kas kaip pakavojo’savo gyve
nimo draugę Kudarauskieųę 
tai nuo to ir jis sunkiai serga. 
Jani blogiausia su kojomis. 
Tik biskelį pavaikščiojo, tai 

; Į jau ir skundžiasi, negali paėi- 
i ti, skauda. Prieš kelias šavali- 1 Ą
tęs sukrito miegruimy ir taip 
išgulėjo per dieną ir naktį ant 
grynos aslos. Gal būtų ir nu
miręs, jei nebūtų patėmiję 
kaimynai, kad jo lempųkė 
nuolat žiba. Tuoj buvo nuvež-* 
lūs į ligoninę, ten po kelių 
dienų biskutį pagerėjo ir da
bar vėl būna savo name Ox
ford, Mass. Turi sūnų dakta- 
ią, bet tas tik atvažiuoju pa- ! 
žiūrėti tėvo, duoda patarimus 
ką turi daryti, nes sūnus‘gyve
na ir dirba Bostone, yra ve-

■
i

Viena kompanija išdirbinėjo 
plastikus Washington Mill 
dirbtuvėje. Supirko mašinas 
ant išmokesčių. Dirbo apie 
dvejus metąs. Dabar ta kom
panija pabėgo su visu turtu/ 
neapmokėdama darbi n i nitams 
algų' ir už mašinas. Ieškoma. 
Galima manyti, kad j i gerai 
“apsidairė,” kaip visa tai at
likti.

Dr. J. J. Kaškiaučius, M. D. >

Bestudijuodami, betyrį- 
nėdami tiamino chemiją ir 
jo daugiavertę įtaką kūno 
audiniams bei organams, 
mokslininkai labai daug ką 
surado, kas pirma nebuvo 
žinoma. Tiamino stoka že
mina smegenų metaboliz
mą: medžiagų apykaita 
smegenyse vyksta tingiai,- 
ir iš to prasideda oeuropsi- 
chiatrinės ligos, ima atsi
rasti jų simptomai. Tarp 
kitko, tiaminas veikia, kai
po raugas (enzyme), ku
ris padeda audiniams nau
doti angliavandžius — cuk
rų, saldumynus, krakmo
lus, padaro iš jų kraujo 
cukrų — glikogeną. O tas 
glikogenas būtinai reikalin
gas ir raumenims, ir ner
vams, ir smegenims — viso 
organizmo Veikimui.

Kai tiamino esti žmogui 
permažai, tai smegenų au
diniai užklanka nudėvėto
mis niedžiągomis, kurios, 
neprasišalinę, nuodija, ga
dina smegenų ląsteles.’ 
Maisto angliavandziai ne- 
susiriaudoja, mažiau to Vi- 
Sagaivinahčio , degininės 
(okyge.no) pasiekia smege
nis,— ir smunka žemyn tų,, 
audinių veikimas. ‘

Ir kuomet tokiais atsiti-j vytimai, Teh jaii'blogai. Or- Alsinau j indanus pręni

N. PcnkOMskas

I

neaiškūs.
keletą de-

- pač proto ir nervų ligomis
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ZONOS PROPAGANDISTŲ 
PASITARIMAS

•Panevėžys. — Čia neseniai 
įvyko Panevėžio zonos rajonų 
komjaunimo politinio švietimo 
tirfklo propagandistų pasita
rimas.

Gausiai pasisakiusieji pasi-i 
tarimo dalyviai pasikeitė dar-; 
bo patyrimu, svarstė klausimą 
kaip pagyvinti užsiėmimus,' 
siūlė priemones propaganda, 
niam darbui pagerinti.

Pasitarimo dalyviai aplankė 
vietos kraštotyros mirtie jų, 
'kur susipažino su rajono isto
rine praeitimi, miesto pramo
nes laimėjimais. Š. Pupelytė

i
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K

i

i

$

a

maistą, tai neuropsichiniai 
simptomai atslūgsta, pro
tas prasiblaivo. Šitaip vyk
sta pradinėse ir vidutinis-.dęs. 
kai pažengusiose ligos sta- 
dijOše. Galutinėše ‘stadijose^ 
kdr jau pasidarė or^ani- 

■ nės sniegenų pakaitos, išsi-' 
^gimimai, kraujaVimai, su-;

Sunku, sunku gyventi vie
nam, kai žmogus netenki ant
rosios pusės.

■ i Jurgis

pradeda kūninių sugėrimų hėbeat- pienatą pridėk vieną kitą 
gauti didžiulėmis dozėmjs gaivinsi. , ,. , J doleiiuką Laisvės ^paramai,
tiamino ir kitu vitamino B ---------------------------- ------ 7--r

kimais : ligonis .

tiamino ir kitų /vitamino B

■

__ , ......................................... .............t M • ’• r ’ ’*■ ufU "
dėsnių, O dar ir tikrai gerą 2 pusi. Laisve (Liberty) Ketvirt., vasario (Feb.) 14, 1&7 

‘ ■ r . '■ A < 7' <' iv _ j \ c T k ,‘L; \ ‘

i

okyge.no


-

Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

v. MYKOLAITIS-PUTINAS

£

>

I

<K>

į

i

j

(Tąsa)

• Tačiau dar įkyriau, negu fizinius ne
galavimus, jaučia ponas Skrodskis mo
ralinį sugniužimą. Diena iš dienos vis 
aštrėja santykiai su tarnais ir chlopais 
kaip kokios rūdys graužia jo savimylą 
bei orumą. Pagaliau, tarnai ir chlopai— 
bala jų nematė! Bet štai gimtoji duktė! 
Jau kaip jis ją mylėjo nuo pat jos kūdi
kystės, kaip jis ja rūpinosi ir kaip lau
kė jos parvažiuojant! O kai sulaukė, iš 
pat pirmosios dienos nuolatiniai nesusi
pratimai ir kivirčai. Dabar jis mato — 
padarė klaidą, siųsdamas ją į Varšuvą. 
Vilniuje gal ii nebūtų apsikrėtusi ta 
chlopomanija ir visokitj ten Mieroslavs- 
kių revoliucinėmis idėjomis. Ir reikėjo 
dar prisiplakti prie jos tam akiplėšai į- 
tartinos kilmės deipagogui Piankai! Su 
kokiu įžūlumu jis puolė andai Jurkevi
čių ir jį patį, poną Skrodskį, už mužikų 
neva skriaudimą!

Ypač skaudų smūgį ponas Skrodskis 
išgyveno .tą dieną, kai tas chlopomanas 
Survila pasikvietė pas save kai kpriuos 
kaimynus, Pianką ir Jadzę, o jį, tėvą, 
aplenkė! Jis, žinoma, nebūtų ten važia
vęs, bet jo honoras nebūtų užgautas: jis 
taip nesikrimstų, jei ir duktė būtų atme

tusi pakvietimą. Tačiau *ji. beširdė, ne
paisė jo įtikinėjimų nei gražumu, nei 
piktumu ir veržte įsiveržė į tą maišti
ninkių sueigą! Ten, sako, dalyvavęs ir 
tas sutanuotas neklaužada Mackevičius, 
ir šundaktaris Dimša. Nieko sau, graži 
kompanija . panelei Skrodskytei!

Svarstydamas visa tai, ponas_ Skrods
kis taip nervinasi ir pyksta, kad jam net 
vidurius suka, ir jis nenustygsta vietoje, 
kaip sužeistas šernas.

Vieną pavakarę, netrukus po /nepavy
kusių derybų su mužikais, kai ponas 
Skrodskis jautėsi ypačiai paliegęs ir 
sugniužęs, į kabinetą įėjo Jadzė. Ji rū
pestingai pasikįausinėjo apie jo sveikatą, 
apklostė kojas chalato skvernais ir — 
kas per gerumas? — pasiūlė stiprias 
arbatos su romu. Net susigraudino po
nas Skrodskis, ir šilta tėviškos meilės 
banga perliejo širdį. Paskui pradėjo 
čiauškėti apie savo vaikystę, apie žai
dimus, apie daugelį nereikšmingų įvy- 

/kių, kurie tačiau ir jį, senį, ima svajin
gai nuteikti ir jaudinti, kaip gražių pra
eities dienų atgiję aidai. Gražiai moka 
Jadzė kaip plaštakė skraidyti nuo vieno 
ant kito saulėtos savo jaunystės žiedo!

—Tėveli, ar tu žinau, kokis mano 
pirmasis apie tave atsiminimas?—klau
sia ji, glostydama jo ranką.

Jis nežino, nes ji niekad jam to ne
sakė.

—Aš buvau dar visai mažytė. Tu sū
pavai mane ant rankų, o paskui pabu
čiavai. Tavo barzda ir ūsai taip šiurkš
čiai palietė mano veidą, kad aš abiem 
rankom kibau tau į plaukus.

—Kokia tu buvai nedėkinga!—-juo
kiasi jis. — Ir aš nesušėriau tau kur 
^reikią?

—O, tu niekad manęs nebausdavai. 
' Beje, %ykį nubaudei. Atsimenu kaip 

šiandien. Tada aš buvau jau paaugusi. 
Mamos nebuvo namie. Po pietų tu la-

bai supykai ant Motiejaus ir smarkiai 
• jį išbarei. Paskui pasišaukei poną Pše- 

mickį ir kažką su juo tareisi. Aš žai
džiau verandoje ir girdėjau, kaip tu jam 
sakei: “tik be triukšmo, ir kad vaikai 
nesužinotų?’ Tada auklė uždarė mudu 
su broliuku kambaryje ir duris užraki
no. Aš papasakojau viską broliukui, 
mudu išlindome per langą ir pro kam
pą rūmo pamatėme, kaip ponas Pšemic- 
kis, Motiejus ir du vyrai eina į darži
nes. Ir mudu slėpdamiesi ten pasilei
dome. Bet mus pastebėjo ir sugavo. Tu 
labai dėl to suykai, paklupdei mane į 
kampą, o rytojaus dieną, po pietų, lie
pei saldaus neduoti. Už ką tu mane ta
da baudei, tėveli?—klausia duktė, stebė
dama tėvą. Vėliau ji suprato ir dabar; 
žino, kas ten buvo per reikalas.

,—Nežinau, neatsimenu, — kiek sumi
šęs išsigina tėvas.

Bet jis puikiai atsimeną, kaip jis ta
da liepė nuplakti Mo.tiejų už neišvalytas 
pypkes ir sudrėkintą tabaką. Jis žino, 
kad visiems buvo įsakyta kuo stropiau
siai saugoti vaikus, kad jie nepamatytų 
lažininkų ir tarnų bausmės ir neišgirstų 
plakamųjų riksmo. Jis ir dabar su bai
me veizi į dukterį, ar ji neprisimins dar 
ko nors panašaus. Bet Jadvyga, paten
kinta padilginusi tėvo sąmonę, daugiau 
tokiu atsiminimu nebekelia, c-

Jai labai dar kniečia padilginti tėvo 
sąžinę už motiną, bet susilaiko. Šian
dien ji nori tėvą nuteikti giedriai, pa
lankiai. Tad vėl savo atsiminimais pie
šia jam malonias savo vaikystes scenas: 
kaip jis ją lepindavo, glamonėdavo, su 
ja,žaisdavo, jai pasakas sekdavo ir kaip 
vieną sykį jai parvežė iš Vilniaus didelę 
nuostabią lėlę — su krinolinu, tikrais 
plaukais, raudonais veideliais, ir kaip ji 
išsigando, kai lėlė pajudino akis, su
mirkčiojo, o paspausta per pilviuką, 
klykė kaip tikras kūdikis.
• Ponas Skrodskis juokiasi, kaip
seniai nebuvo juokęsis. Jis ir pats įsi
traukia į dukters atsiminimus. Jis jai 
primena daug visokių atsiminimų, ku- 

. riuos ji buvo pamiršusi. Nejučiomis jis 
tarsi nubraukia dvidešimt, penkiolika 
metų nuo savo amžiaus, pajaunėjo, atsi
gauna dukters ir savo šviesių praeities 
dienų gaivinančiu, kaip pavasario dvel
kimas, oru.

Bet štai Jadvyga pereina į dabartį. 
Kaip būtų puiku, jeigu ir dabar dienos 
riedėtų kaip karoliukai šviesios, saulė
tos, skaidrios! Jeigu nebūtų tų nėsan- 
tarvhi, tų kivirčų, tų kenčiančių, nelai
mingų žmonių. Vargšė Jadzė! Ji neži
no, o gal tik apsimeta nežinanti, kad ir 
anais jos laimingos kūdikystės laikais 
žmonės dar daugiau kentėjo, tik jie bu
vo kantrūs, nesiskundė, nemaištavo.

Bet ponas Skrodskis negriauna 
susikurto laimingų kūdikystės laikų pa- 

- Veikslo. Tegu ji juo pasidžiaugia! Jis 
žino teisybę, o vis vien džiaugiasi, nes 
tada, iš tiesų, gyventi buvo linksmiau. 
Jis sutinka su dukteria, kad ir dabar 
būtų, smagiau, jei nematytume aplinkui 
tų kenčiančių, nelaimingų žmonių. Bet 
kaip padaryti, kad jų nematytume?

(Daugiau bus)
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MIAMI, FLA
Vasario 3 diena užsuko

me 1 į Miames priemiestį 
j>as tūlą lietuvį, turintį ge
rą gabalą žemės, visą ap
sodintą medeliais, gėlėmis 
ir orendžių medžiais. Oren- 

*džiai jau prinokę, tai savi
ninkas leido nusiskinti ke
lis. Ačiū jam. Tą , pačią 

• dieną suvažiavo dar* kelios 
šeimos su kraičiais, tai yra 
užkandžiais, ta proga užsi- 
jndzgė naujos pažintys, nau
ji, niekad nematyti drau
gai, tai pasidarė kaip ir 
savotiškos rūšies v floridiš- 
kis piknikas.

Tai ta proga susipažinau 
Ųu tūlais simpatingais se
ptikais. Besišnekučiuojant, 
man tuoj paaiškino: Štai, 

<va, anas jaunas vyras — 
mano žentas, o prie jo sto
vi mano dukra su dviem 
anūkėm. • Žentas gavo dar-

bą prie orlaivių mechani
kų skyriuje —prie motorų 
peržiūrėjimo.
gaus po $2 valandai, o vė
liau daugiau. Jis yra pa
tenkintas visa kuo. Papras
tus, » “leiberiškus” darbus 
paprastai atlieka negrai 
darbininkai, bet tokius pa
prastus darbus’ gali gauti 
ir baltieji darbininkai. Ta
čiau amatininkams žiemos 
laiku čionai rojiškas gyve
nimas, nes vienu šūviu gali 
pataikyti į du zuikius —* 
turėti atostogas ir dolerį 
kitą užsidirbti.

Teko pasikalbėti ir su ki
tais visais svečiais. Kai ku
rie jū pasisakė dažnai gau
ną laiškus iš Lietuvos nuo 
savo giminių. Aš pats taip
gi gaunu tų laiškų, bet ne 
visi tie laiškai būna malo
nūs, tai yra kas liečia dar-

pradžių
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Sekanti draugai išreiškia' giliausią užuojautą | 
velionio žmonai Elzbietai, dukrelei Amilijai |
Gilmartin, anūkams ir kitierris giminėms: g
J. Valma
S. :ir J. R^nard 
P. ir EI. guruliai .
S. ir M.
K. Beniuliš
Mrs. P. Sinkevičienė 
Mrs. K. Čereškienė 
A. Grigūnas

| S. Družas
* A. ir K. Barčiai 
Mrs. Ur. Gaigalienė 
Mrs. Ci, Tarailienė 
Vitartų šeima 
Mrs. A. Vaitekūnienė 
Mrs. M. Krasauskiene
L. Trakimavičius 
D. Jusius
Mrs. E. Valmienė

J. Šimaitis 1

S. Karalius g
Mr$. Barres g
Mrs. Am. Vasiliauskienė
A. Smalskis
Y. ir E Niaurai .
Rich. Barres
W. Mažeika
S. ir J. Budrevičiai
Mrs. E. Yesiukėnienė
A. ir O. Zarubas
M. Musteika
J. Vizgirda. Į
Mrs. N. Grybienė Į
M. ir V. Misevičiai |
Artimas kaimynas E
Mrs. B. Sarapiene g
M. Uždavinis |

I M
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MONTREAL, CANADA
. lės ypatingai kreipia val
džios dėmesį į tai, kai]) 
Vengrijos pabėgėliai yra 
dabar ši Itai globoj am i, o 

.'tuo tarpu negaunančios 
kuriai' pensijos veteranų našlės la- 

buvo pavesta išspręsti sam-.bai mažai prižiūrimos. Jos 
dytojų ir darbininkų nesu- savo laike .premjerui sako: 
sipratimą dėl, algų pakėli
mo, pereitą savaitę išnešė 
savo sprendimą, kuriuo re
komenduojama visi e m s 
Montrealo plumber i a m s 
pakelti algas po 20 centų į 
valandą, nors ne visus ant 
sykio, būtent, 10. centų pa
kelti nuo šių metų kovo 1 
d., o kitus 10 c. nuo 1058 m. 
kovo 1 d. Ligi šiol jų alga 
buvo $2.12 į valandą, o vė
liau gaus apie $2.32 į va
landą. Šioje industrijoje 
čia. dirba apie 3,000 darbi
ninkų.

VETERANŲ NAŠLĖS 
PROTESTUOJA

Negaunančių pensijos 
Veteranų Našlių Asociaci
ja pasiuntė stiprų laišką 
Kanados premjerui Louis 
S. Laurent, išdėstydamos 
savo padėtį jam ir reika
laudamos ją ištirti prieš 
sekančius rinkimus.

REKOMENDAVO
PLUMBERTAMS

PAKELTI ALGAS/
Kvebeko provincijos arbi

tral jos komisija,

bus kolūkiuose. Kolūkių 
vadam ir pareigūnams esą 
labai gerai, jiems gal tik 
gervės pieno betrūksta. 
Bet paprasti kolūkių darbi
ninkai uždirba tiktai ant 
duonos. O drabužių ir apa
vų nusipirkti neturi iš ko, 
tai labai prašo amerikiečių 
giminių, kad. jiems prisiųs
tų nors pavilketų visokių 
drabužių ir avalynės. Mes 
ta» mielu ndru padarytu
me, bet ve kame keblumas: 
Senais, smetoniniais lai
kais pasiuntimas pavilketų 
drabužių (pakietas 20 sva
rų)' lėšuodavo' $4. Dabar 
gi, sulyg naujos valdžios 
potvarkiu, pasiuntimas pa
viliotų drabužių 20 svarų 
pakiėto lėšuoja apie $35. 
Turėtumėt atminti, kad ir- 
doleriai gaunami sunkiu 
darbu ir prakaitu, todėl 
mes turime palaukti, iki 
tas pasiuntimas kiek nors 
atpigs, ar gal kokia hdrs 
netvarka bus pasąljrita. <

, L. Rep.

si, iš kurios nieks dabar 
negali pragyventi.

KUR TŲ IŠDAVIKŲ 
NĖRA?

Montreale, ypatingai ry
tinėje miesto dalyje, pasku
tiniu laiku pusėtinai privi
so chuliganų, kurie daro, 
žalos visur, o paskutiniu 
laiku pradėjo užpuldinėti 
ir policininkus. Prieš porą 
savaičių smarkiai sumušė 
du policijos pareigūnus. Jie 
daugiausia prisilaiko prie 
kai kurių naktinių klubų 
ir kitų panašių užeigų. 
Todėl policijos įstaigos, su
mobilizavusios apie 400 ci
vilių ir uniformuotų polici
jos vyrų, iš vasario 1 d. į 
2 d., naktį pasileido kratas 
daryti tose užeigose, kur, 
jų nuomone, chuliganai 
prisilaiko. Dvyliką vietų 
jie užpuolė, bet nė vienoj 
nerado t ų 
nors, sako, policijos žinio
mis, pora valandų priėš 
kratą jie ten buvo. Aukš
tieji policijos pareigūnai sa
ko, nors užpuolimas buvo 
planuojamas gana slaptai, 
bet pasirodo, kad kas nors 
vistik išdavė planą, ir dėl 
to chuliganai laikui spėjo 
prasišalinti.

Taigi atrodo, kad ir pa
čios policijos viršūnėse yra 
išdavikų...

GIMĖ
Mykolas ir Doreen Či

činskai susilaukė sveikos 
ir gražios dukrelės. Motina 
ir naujagimė jaučiasi ge
rai.

Paieškau dviejų draugų, Juozo ir 
Boleslavo VVitartų. Atvyko iš Lie
tuvos į Ameriką 1908 m., apsigy
veno Worcester, Mass., Paeina iš 
Naujamiesčio parapijos, Rudlkių 
kaimo. Norėčiau žinoti, kur jie da< 
bar gyvena, ir mylėčiau sų jais su
sirašinėti. Būtų malonu, kad jie at
silieptų. O jei kas apie juos žino
damas man praneštų, būčiau .dėkin
gas. John Vaicekauskas, 48 Mygatt 
St., Binghamton, N. Y. (31-33)

Madridas. — Saudi-Ara- 
bijos karalius Saudas pa
kelyje sustos Maroke ir Li
bijoje.

PHILADELPHIA, PA

HELP WANTED—-FEMALE
Operatorės. Tuoj rekalingoS. 

Dienom ar naktim. . Patyrusios prie 
vienos ar dviejų adatų. Turime 
ant ilgo laiko valdžios kontraktus. 
Nuolatinis darbas su visom apdr&u- 
dom. Skambinkite, telegrafuokite 
ar kreipkitės pas: L Foster Sports
wear, Kensington Ave. & Ontario 
St. GA. 5-1020. (31-37)

i

prasikaltėlių,

(Kazio ir Veronikos Ivaš
kevičių duktė) Labb susi
laukė sveiko ir gražaus sū
nelio. Motina ir naujagimis 
abu jaučiasi gerai.

. SERGA
Genė Tapara u s k i e n ė 

sunkiai, susirgusi ir randa-
Mes reiškiame savo gi- si Royal Victoria ligoninė

je. O Utulė Tumienė susi
žeidė, rodos, šonkaulius. 
Gydosi namie. J.

netei- 
kuriu 
kraš-

kuriu

pragyvenimo reik-

liausią užuojautą Vengrijos 
pabėgėliams, bet jaučiame, 
kad jei valdžia išgali už
mokėti jjems keliones išlai
das, mokėti po $3 į dieną, 
tuomet mes ' protestuoja
me prieš šitą didelę 
Sybę linkui našlių, 
vyrai tarnavo savo 
tui.”

Veteranų žmonos,
vyrai žuvo kare, tegauna 
$60 į mėnesį ir jos savo 
Ištiškę sako, kad iš to, kaip 
dabar 
menų kainos iškilusios, jo
kiu būdu negalima pragy
venti.. Jos taipgi stebisi, 
kaip pabėgėliai gauna vel
tui ligoninėse aptarnavi
mą, kuomet' Kaųadoje nėra 
valstybinės sveikatos prie
žiūros. Pabaigoj' savo laiš
ko jos taipgi premjerui pri- 

pxivo!,mena apie senatvės pensiją, 
Naš-1 kuri dabar, yra $40 į menė-

TAVO ŠIRDIS SAKO:
, ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNY

GŲ,, ypač tų,’kurios parduodamos už visai žmonišką kai
ną ir kurias pradėjęs skaityti, skaitysi neatsikvėpdamas, 
kol pabaigsi. $13.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIKTAI 
Už $5.00! Tuoj kišk penkinukę į voką ir siusk, nes tokia 
proga atsitinka rečiau, nei aukso klodų suradimas.

SAULES RŪSTYBĖ (romanas) sako : skaitai mane, nes 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 pusla
pių. Kaina $3.00..

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdų kny
ga, kurioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, ne
gu mariose vandens ir druskos. Iliustruota, 316 psl., kai
na $3,. 00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi
širdies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skai
tysi. 449 psl., kaina $4.00. Iliustruota.

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo’ kny
ga) sako: tik. mane skaitydamas matysi lietuvių tautos 

^trečiosios dalies darbus, vargus, kančias, * nuopelnus, 
kultūra iv taptinį išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina, 
tik $3.00! ■ .

VISOS 4 KNYGOS TIK Už $5.00! Bet kas.nori tik 1. 
ar 2, ar 3,’knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 : 
tik $4100. Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
DR. ALG. MARGERIS, 332į5 S. Halsted St., Chicago 8, 111 |
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Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.
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, HELP WANTED MALE
AUTOMOBILE SALESMEN. Im

mediate opening. For New and 
used cars. Exp., if not, Nve will 
train you. Earn while you learn. 
Classes every day to fit your 
schedule. Highest pay in Phlla. 
Factory trained instructor. Steady 
year round employment for those 
who qualify and excellent opportu
nity to make top earnings if you 
are ambitious and willing. Appjy 
in person to: V. E. DOON AN, 
TRIO MOTORS, 6101 Lancaster 
Ave., GR. 8-6800. A Ford trafnirtg 
center. (30-36)

MEDUS
KODĖL TURIME VALGYTI 

MEDŲ
Natural is ir tikras medus ' 
bitelių surinktas iš įvairių 
medžių ir žolynų žiedų, >. 
Meduje randasi įvairių mį- 
ncralių druskų ir vitaminų, 
kas yra būtinai reikalingh 
atbudavojimui žmogaus kū 
no
Medus yra daug saldesnislr 
sveikesnis už cukrų.
Medus, šiltas vanduo ir’cit- 
rino (lemon) sultis daug 
pagelbsti nuo gerklės skaU- 
cjpjimo ir šalčio. ‘

Tuojau parsitraukite tikro 'bi
čių medaus. Prisiųskite $1.35 
už kvortą, arba $2.50 Už po 
galiono, $4.70 už galioną.

Už persiuntimą pirkėjas ap
simoka. Rašykite :

J. W. Thomson
R. F. D. 1, RT. 32, 
N. Franklin, Conn;

i

Pasinaudokite
Grožine literatūra

USNYNE — Istorija Poezijoje

Laisve

Prošvaistės
Jono Knškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su jo gy
venimu, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių, 
DABAR TIK 75c.

1 r

Moderninė Lietuvos istorija, gyvai ir jaudinančiai ap-1 
rašyta , poezijoje. Naudingas ir puikus pasiskaitymas. 
Parašė žymusis Lietuvos poetas TEOFILIS TILVYTIS.

puslapiu 160, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonomijai r 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos įr vargai. Parašė Mikas Rasoda, 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Džiaugsmai ir Sielvartai
Parašė A. Dagilis. Rinkinys labai įspūdingų eilių, ; 
136 puslapių, kaina tik $1.00

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y. į
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Norwood. Mass
JUOZĄ GALGAUSKA 

PALAIDOJUS
Sausio 31 dieną, po dvie

jų menesiu sunkios ligos, 
mirė Jutais Galgauskas, 
sulaukęs 73 metu. Paliko 
d i deliame liūdesy savo my
limą žmoną Elzbietą, vieną

SERGA
t Pereitą penktadienį aplan
kė Laisvės įstaigą daug metų 
dirbęs Laisvės vajininku ir 

dukrelę Amilia, žentą ir du | daug jai gavęs naujų skaity- 
anūkus: taipgi nemažai ar-!toju Mataušas Dobinis. Jis už- 
timu giminiu ir draugu.

Venoms turėjo gerų; 
draugų ne tik Norwoode,! 
bet ir kituose miestuose: | 
Brocktone, . 
cesterv ir kitur, nes buvo 
plačiai žinomas kaip pažan
gus, darytus veikėjas.

Laidotuvių pareigas ai
liko Paul IL Kraw iš savo į mie po daktaro priežiūra, 
puošnios koplyčios, 1248 ; Labai gaila veterano Lais- 
Washington St. Juozo gra
bas skendėjo gyvų gėlių 
vainikuose, kurie buvo su-i 
nešti nuo šeimynos, gimi-| 
niu draugu ir organizaci-!
jy-

Juozas priklausė prie šių ! 
draugijų: Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Kęstučio, 
kuriai per daugelį metų 
tarnavo kaip finansų sekreto
rius; prie ALDLD 9 kuo
pos, kuriai jis taipgi sekre-1 
toriavo, ir buvo narys Nor- Į 
wood Lithuanian 
Association.

Vasario 2 dieną popiet | 
susirinko apie šimtą žmo-j 
nių, atvažiavo net iš kitų 
miestu—Bostono ir Brock- 
tono, kad atiduoti Juozui 
paskutinį atsisveikinimą.

Atrodė, kad nebuvo nė 
vieno žmogaus, kuriam ne
būtų nuriedėjusios ašaros j p 
per veidus, kada pradėjo r1, 
nešti laukan vainikus, o 
paskui ir grabą. Visi ap
gailestavo netekę gero žmo
gaus.

Į Norwoodo Highland 
kapines palydėjo virš poros 
desėtkų karų. Kapinėse 
Worcester ietis drg. D. J il
sius pasakė trumpą kalbą. 
Jis taipgi pasakė eiles, ku
rios tiko amžinam su velio
niu atsisveikinimui.

Visi palydovai buvo pa
kviesti į Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubą, kur bu
vo pavaišinti 
ir gėrimais..

Iš Lietuvos 
paėjo iš Kauno 
lažiu kaimo.

1913 metų kovo mėnesį, 
palikęs savo jauną žmonelę 
ir mažą dukrelę Lietuvoj, 
atvyko į šią “aukso sali” 
sau laimės paieškot. Pir
miausia jam teko pagyvent 
Bostone, kėliau 
Norwoodą. Čia 
no virš 40 metu.

Po pirmojo 
karo Juozas pradėjo rūpin
tis, kaip parsitraukti - šei
mą iš Lietuvos. Atlikęs vi
sus reikalingus įvažiavimo 
dalykus, vieną gražią 1923 
metų dieną sulaukė iš Lie
tuvos savo žmonos su duk
rele. Tai buvo didelė Juo
zui džiaugsmo diena — su-' 
•laukė šeimos, kurios nema
tė per 10 metų.

Atvykus į šią šalį, drau
gė Galgauskienė nesėdėjo 
namie, . bet ėjo į fabriką 
dirbti—į garbarnę, kurioje 
dirbo per daugelį metų <

Abu padirbėję, susitaupę 
daugiau centų, 1929 me
tais nusipirko vienos šei
mynos namelį ant 3rd St., 
gražioj vietoj, biskį nuoša
liai nuo miesto centro. Čia 
Juozas gyveno ligi paskuti
nių savo gyvenimo dienų.

Juozas per daugelį me
tų dirbo Gene Printing 
Co. Darbas buvo nelengvas 
ir sveikatai pavojingesnis. 
Paskutinius porą metų jau 
nedirbo, gyveno iš pensijos.

Širdinga užuojauta jo 
žmonai Elzbietai, dukrelei

jsimokėįo Laisvės praen u mora
lią i)- dovanojo dienraščiui $5

Dobinis skundžiasi
Ilgai

Drg. 
sveikatos pablogėjimu.

Bostone, Wor-! ,1(T’alėjęs
bar vaikštinėja, bet vos paei
na, viena koja labai sutinusi. 
Buvęs daktarų patartas eiti i 

; ligoninę, bet biskį sveikatai 
f. j pasitaisius dar pasilikęs na-

Labai gaila, veterano 
ves platintojo ir visuomeninio 
veikėjo. Balsas jo nusilpęs ir 
nusiminęs. Kankina ji skaus
mai ir daktarų kaštai.

Linkime draugui 
kantrybės, gero poilsio 
greito pergalėjimo ligos.

Dobiniui
ir

B.

Visas Brooklynas 
kviečiamas i banketą
ši šeštadienį, vasario (Feb.) 

Citizens’! 16 d., Įvyks L.D.S. l-mos kuo-
pos banketas. Bus Liberty Au
ditorijoje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond. HIH, N. Y. 
Pradžia 6-tą vai. vakare.

Išj praeities žinoma, kad 
I-moji kuopa visada duodą 
gerus banketus. Bet šiuom 
kartu? yra pasirengusi dar ge
riau pasirodyti. Aprašyti — 
perplatus dalykas, turite atei
ti ir persitikrinti. Kviečiame 
visą Brooklvna atsilankyti. 
Vietos daug, valgių bus užten
kamai visiems. Bilietas tik

Rengėjai

Brockton. Mass.
Sausio 25 d. čia mirė pirmas 

lietuvis daktaras, Aiphonsas 
F. Budreskis, sulaukęs 61 me
tu amžiaus. Savo
Lįuvo gerai pagarsėjęs 
lietuvių ir svetimtaučių, 
jo ofisą netoli ■ Lietuviu 
tiško Namo, Montello, 
Toje profesijoj turėjo

t.,..................  J i

Miesto valdyba priėmė tam 
t i k r a s- “etines taisykles?”

✓

kurių laikysis jos nariai
Miesto valdyba priėmė tam 

tikrą “etišką kodeksą“, tai 
yra, tam tikras taisyklos, ku
rios nusako, ką tarybos narys

tinai, kaip tai išsireiškė priva
tiniai vienas tarybos narys, tai 
yra kaip ir savanoris pažadas, 
kuris, išverstas į kasdieninę 
paprastą kalbą, skambėtų: 
“Mes pasižadame nebūti suk
čiais, neimti kyšių, nedaryti 
finansinių machinacijų, nepa
stumti riebių uždarbių " fir
moms, su kuriomis mes suriš
ti....“ ’

“Etinis kodeksas“, žinoma, 
nenaudoja tiek, žodžių, bet jis 
turi tą reikšmę.

Kodėl miesto taryba turėjo 
toki kodeksą priimti? Tas 
pats neįvardintas narys, kuris 
privatiniai išsireiškė, kaip tai 
aukščiau paduota, turėjo štai 
kokį aiškinimą:

“Kai grupė yra perdėm do
ra, ji nemato reikalo priimti 
kokias nors taisykles ir paža
dus prieš suktybes. Tas savai-

New Yorko

užkandžiais

Gaižauskas

atvyko į 
jis išgyve-

pasaulinio

Tarp Lietuvių

me suprantama...“
Taip, savaime suprantama, 

it i visokius skan- 
visai

D ai’ kelios savaitės 
Yorko laikraščiuo- 
žinios apie Queens 
Quinn, kuris buvo 
visokias nešvarias

dalus, kurie buvo iškilę 
neseniai.
atgal New 
se mirgėjo 
demokratą 
įsivėlęs i
machinacijas.'Uis, žinoma, da
bar' irgi balsavo ; ;iiž tą naują 
“etinį kodeksą”. Jis pripažino 
neseniai, kad gavo apie $30,- 
()()() nuo firmos, kuriai jis 
žarstė miestinius kontraktus. 
Kodekse kalbama kaip tik 
prieš tokius dalykėlius. Bet 
Quinn balsavo už padorumo 
taisykles aukštai ranką ‘ iškė-

Taip balsavo ir kiti nariai. 
Neįvardintas narys, betgi, ko
mentuoja :

“Balsuoti nieko nekainuoja, 
bet laikytis tų taisyklių dau
geliui kainuos nemažai. Ar jie 
atsisakys savo ekstra jeigu, 
parodys ateitis....

M.

profesijoj 
tarp 

Turė- 
Tau-

gerą
į pasisekimą ir daug darbo. Ko
dori metai atgal gavo širdies 
■ataką, turėjo uždaryti savo 
ofisą. Buvo biskį kiek pasvei
kęs, bet sunkiai vaikščiojo ir 
gerai kalbėt negalėjo. Ilgai 
taip kankinosi. Dabar gavo 
kitą firdies ataką ir staigiai 
mirė.

Paliko nuliūdime savo žmo
ną Evą (Trakinis), vieną duk
terį ir sūnų, kuriupdu eina 
aukštus mokslus; du brolius 
ir vieną seserį, visi gyvena 
Monte 11 o. j.

Jisai priklausė prie daug vi
sokių profesionališkų medici
nos organizacijų, taip pat ir 
prie lietuvių klubų ir pašalpi- 
nių organizacijų ir buvo jų 
daktaras per daug metų ligi 
susirgimo.

Dr.sBudreskis gimė 1895 m. 
Montelloj. Baigęs pradinę ir 
Aukštąją mokyklą Brocktone, 
įstojo j Tufts College, Bostone. 
Iš ten gavo medicinos daktaro 
diplomą. Paskui jis praktika
vo St. EElizabeth Hospitai, 
Brighton,- Mass. Vėliau liuos- 
noriai pasidavė į armiją, buvo 
tevežtąs į užsienį

1/919 metais buvo palmosuo
tas iš armijos. Sugrįžęs, užsi
dėjo savo ofisą, ir ėjo daktaro 
pareigas iki susirgimo.

Buvo labai didelės šerme
nys ir laidotuvės. Palaidotas 
Kalvarijos kapinėse sausio 29 
d.

Geo. Shimaitis

Amilijai, žentui ir anū
kams.

O tau, drauge Juozai, lai 
būna lengva šios šalies že
melė amžinai, ramiai ilsė
tis. M. Uždavinis

Šeštadienį įvykęs kuopų at
stovų susirinkimas buvo skait
lingas, darbas brandus. Nepai
sant labai blogo oro, nuolati
nio lietaus, veik visos Didžio
jo New Yorko kuopos turėjo 
savo atstovybę.

Vyriausiu susirinkimo klau
siniu buvo balandžio 6 d. ruo
šiamas banketas, kuriame bus 
pagerbti menininkai ir jų va
dovė 

i Tą 
tarta 
mus.
Apskrities komitetas jau yra 
paėmęs Great Necke Kasmo- 
čiaus sodą piknikui birželio

Krautuvė ant ratų 
vyksta Į Floridą

Pirmadienį s u s k ambėjo 
Laisvės telefonas. Paėmus 
klausytuvą, sako: Kalba Stan
ley Šukys , iš Waterbury. Va
žiuoju į Floridą, prašau su
laikyti Laisvę tūlam laikui.

Klausiu, ką veiksi Florido
je? Sako: Aš turiu vyriškų rū- 
•bų krautuvę ant ratų... pava
žinėsiu ten bizniavodamas.

Iš lietuviškų biznierių dar 
pirmą girdžiu tokios rūšies 
biznierių. Gero pasisekimo, 
Stanley!

HELP WANTED MALE

MACHINIST, 1st CLASS, EXP.D* 
MILLING MACH. & TURRET* 
LATHE OPERATORS. AGE NO 
BARRIER. Bxart Machine Co., 1020 c 
Decatur St., Ridgewood.

(32-35)

MECHANICS (2)
MUST BE EXPERT 

Nash experience preferred. 
OZONE PARK NASH CO.

108-02 Rockaway Blvd. 
%

(32-34)

I
t

Mildred Stensler.
klausimą aptarus, pasi- 
ir apie kitus parengi-. 
Raportuota, kad 3-osios

Kaip atrodo, tai'Apskritis 
su bendrai su kuopomis dabar 
turi tris parengimus: Kovo 2 
d. — veikėjo K. čiurlio pa
gerbimui banketą Elizabeth, 
N. J.; bal. 6 d. — meninin
kams pagerbti banketą Liber
ty Auditorijoje, Richmond 
Hille, ir pavasarinį pikniką.

P. B.

Uždarė teatrus,
A 7

nes juose davė 
sekso lekcijas

Miesto leidimą komisijonie- 
rius O’Connell uždarė du ki- 
no-teatruis, nes juose tarp vie
no filmo ir kito buvo duoda
mos paskaitos apie sekso ly
ties dalykus. Esą, teatrai gar
sino, kad per tas paskaitas 
jauniems žmonėms bus aiški
nama “viskas, ką 
kinti namie“.

AUTO MECHANIC
A-l only. Must know Fordomatic. 

Good working conditions. 
Authorized Ford dealer.

DI BLASI MOTORS
112-21 Northern Blvd., Corona 

HA. 4-8810
(32-34)

Superintcndent. Pora. Flatbush. 
Kalbanti angliškai. Turintis nuo
savus taisymo įrankius. Moderniš
kas namas su keltuvu, aliejinis pe
čius, išmatų deginimui pečius. Pui
kūs 2l/z rūmai ant pirmų lubų. Ge
ra alga. TR. 5-8282. (31-33)

sunku aiš-

Wood Furniture Workers. 2 Fin
ishers. Exp., quality furniturę. 
Spraying on Dulux. Two Machine 
Operators, exp., quality furn. Stea
dy work; good salary, free life in
surance, hospitalization, fnedicaland 
benefits. BRO-DART INDUSTRIES, 
56 Earl St., Newark, N. J. BI. 2-, 
7500.

Baltimorės “Afro-Ameri
can’’ korespondentas William 
C. Worthy, kuris prieš Valsty
bės departm.ento norus lankė
si Liaudies Kinijoje, parašė 
straipsni vietiname “Post“. Jis 
sakė, kad Valstybės depart- 
jnentas turės nuspręsti, ar eiti 
j teismus jo pasporto reikalu.

Kaip žinia, valdžios agentai 
prašė jo sugrąžinti pasportą, 
kai jis nusileido Bostone aero
drome, bet jis atsisakė tą pa
dalyti. Kovo 4 d. jo pasportas 
nustoja galios ir jis jau yra 
padavęs prašymą jį atnaujint. 
Jeigu pasportas nebus atnau
jintas, jis trauks Valstybės 
deprtmento’ pasportų skyrių 
teisman. •*

Worthy sako, kad 
aukojo daug laiko ir
jo reikalu ii’ vis bereikalingai. 
Kai jist grįždamas iš Kinijos 
sustojo Maskvoje, Budapešte 
ir Vienoje, tenykščiai Ameri
kos konsulatai mušė visokias! 
telegramas W a s hingtonan 
apie ji ir jo pasportą ir išlei
do net tūkstančius dolerių.

spaudoje
“Daily Worker“ skelbia, 

kad jo sekmadieninėje laido
jo “Workeryje” pradės tilpti 
reguliariai Mike Goldo straip
sniai. Mike Gold, kuris yra 
plačiai ’žinomas rašytojas, 
praeityje bendradarbiavo ta
me laikraštyje.

Kalbėjausi su A. Matuliu, 
LDS Apskrities pirmininku. 
Pilnas jis energijos ir optimiz
mo. Darbuojasi jis, kiek tik 
išgali, nors darbo aplinkybės 
ir sveikata jam veikti tankiai 
trukdo.

Su pasitenkinimu prisiminė, 
kad jam dabar geriau1 patin
ka vietinės dienraščio Laisvės 
žinios, nes jose yra kasdien 
kas nors iš lietuvių gyvenimo. 
Jis taipgi žadėjo ką nors dau
giau parašyti. O jis rašo labai 
gerai.

Tie du teatrai 
ral“ Manhattane 
krooklyne. Komisijonierius sa
ko, kad apart pačiu filmų, ku
rie irgi buvo parinkti tuose 
teatruose labiau linkę į lytiš
kus dalykus, paskaitos buvo 
duodamos be miesto leidimo, 
nes teatrai turi turėti specia
lius leidimus, jeigu nori, apart 
filmų, turėti ir kitokias pro
gramas. Be to, sako jis, teatre 
dar buvo pardavinėjamos ir 
brošiūros — irgi apie lytinius 
dalykus...

yra “Cent- 
ir “Strand’’

PATYRĘS
* —AUTO—

—MECHANIKAS— t
Pageidaujame patyrusio, vedusio.

DO. 3-0009

(29-31)
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valdžia 
ištekliu

“II’erald-Tribune“ p u ola 
uostininkų 1LA uniją ir sako, 
kad streikas jos rankose yra 
no įnagis kovai už geresnes 
darbo sąlygas ir algas, bet už 
unijos “galią“.. Esą, ILA dar 
yra perdėm gengsterinių ele
mentų kontroliuojama ir strei
kas yra tik būdas palaikyti 
narius kontrolėje....

“Herald - Tribūne“ stebisi, 
kaip tai negalima buvo susi
tarti per kelisi “atšaldymo pe
riodo” mėnesius. Visa kaltė, 
žinoma, sumesta ant unijos, o 
ne ant užsispyrusių savininkų.

LDS 13 kuopos susirinkimas 
įvyko' vasario 7 d. Tai buvo 
nemažas susirinkimas. Dauge
lis' atsilankiusiųjų pasimokėjo 
savo mokestis, kiti net už vi
sus metus.

Banketo komisija raporta
vo, kad jau visas reikalas su
vestas ir pelnas pasidalintas 
su LDS 46 kuopa. Pasirodo, 
kad ir 13 kuopai gerokai pel
no liko. O banketas buvo val
giais visai geras.

Naujasis finansų sekreto
rius Pranas Yakštys užėmė sa
vo vieta 
t is kartu 
k a it ie ne. 
adresas:
Ozone Park, N.
Įima pas jį kreiptis.

Raportuota susirinkimui, 
kad kuopos pirmininkas. S. 
Brusokas gana sunkiai serga. 
Priminta kuopos nariams jį 
aplankyti.

Sekantis kp; susirinkimas 
įvyks kovo 7 d. Visi įsitėmyki- 
te.

“Numirėlis” areštuotas

ir 
už 

elgesį, 
kuris 
neva

T. F. Keegan areštuotas 
nuteistas 30 dienų kalėti 
girtavimą ir netvarkų 
Tai tas. pats Keegan, 
lapkričio mėnesį buvo
miręs- ir palaidotas. Jo šeima 
taipgi tikėjo, kad jis yra mi
ręs. Betgi pasirodė, kad buvo 
palaidotas .visai kitas žmo
gus, tik Keeganui panašus.

Majoras Wagneris paskyrė 
ligo n i n i ų komisijonierium 

1 daktarą Morris Jacobs.

L. I). S. 1-ina kuopa kviečia visus į

BANKETĄ
kuris Įvyks šeštadienio vakarą

Vasario 16 February
Linksimas laiko praleidimas su gražiu būriu gerai 
pažįstamų, proga įsigyti naujų pažinčių ii- nepa
prastai gera vakarienė.

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

Prašome įsitėmyti, kad nepaprastai žema kaina.

Tik $2.50 Asmeniui. Pradžia 6 P. M.
N

Iš praeities žinote, kad L. D. S. 1-ma kuopa visada 
duoda geras vakarienes, o šiuom kartu tai nuste
bins visus. Ateikite, pasinaudokite gera proga!

DEL VERSTINOS AUTO INSPEKCIJOS

Gali būti reikalingi jūsų auto pataisymai. Mūsų rekordas yra 
garbjngas šimtuose ir šimtuose pasitenkinusių kostumerių gnranj,, 
tuotu pataisymu ir žemomis, žemomis kainomis, ^irm negu eisite 
kur kitur, atvažiuokite pas mus pasitarti;

CENTURY AUTO WELDING & REPAIR CO.
OR. 4-0423x

ENGINE LATHE 
OPERATOR

Familiar large machine 
Tool bits, Roughing.

ST. 6-5577
(30-32)

Superintendent. Apartmcętinis 
namas, Queens. Aliejinis pečius, 16 
šeimų. Pageidaujama pora, .vid^r- 
amžiaus ir blaivi. Kalbanti ang
liškai, gali dirbti kitur, 
rūmų apartmentas, gesas 
Newtown 9-7816.

Alga, 4 
ir elektra.

(30-32 y

į

i
HELP WANTED—FEMALE

OPERATORES’ 
ir 

PRESERKOS 
geresnės rūšies moteriškų 

Marškiniai ir kelnės.

o 0

ir kolektavo mokes- 
su iždininke S. Vini- 

Fin. sekretoriaus 
106-12 107 Avė., 

. Reikale ga-

DOKERIS LAIMĖJO $45,000
Aukščiausias 1 teismas nu

sprendė, kad A. S. O. Victory 
Carriers, Inc., išmokėtų savo 
darbininkui Frank December 
$45,000 už tai, kad jis gruo
džio 20 d., 1954 m., dirbda
mas prie tankus Juoduojančio 
laivo buvo sunkiai sužeistas 
ir jau nebegalėsiąs būti dar
bingu.

Prie 
sportswear. 
Gera mokestis, nuolat.

Mr. GEE, Inc.
89 W. 37th St. WO. 7-8179

(30-32) i

ranch narhai, 
valgio gami- 
2 mažų vai- 
namų darbo.

kooperaty-

VAIKO PRIŽIŪRĖTOJA VIRĖJA

Guolis vietoje. Gražūs 
New’ Jersey pajūryje, 
nimui ir prižiūrėjimui 
kų. Nėra sunkaus
Mes norime linksmos, 
viškos moteriškės, kuri pageidauja 
malonios atmosferos. Priimtume ir 
porą. šaukite: JU. 6-5640 pirma
dienį po 10 A. M. dėl smulkmenų.

i

t

Reikalauja daugiau algų j
Apie 200 N. Y. miesto mo

kytojų nuvyko'į Albany, kad 
iš legislatures gavus sutikimą 
pakelti mokytojams algas.

TEISĖJAS PASIGAILĖJO 
TEISIAMOJO ŠEIMOS

Brooklynietis A. J.. Cadott 
buvo areštuotas bandant ban
ką apiplėšti. Teisme pasirodė, 
kad jis tai daręs desperacijon 
įpuolęs, nes esąs bedarbis ir 
turįs užlaikyti 4 vaikus. Teisė
jas paleido jį be bausmės. .

PERSERGĖJO TĖVUS

Flatbush gengės 12 vaikėzų 
buvo areštuoti praeitą savait
galį. Teisėjas pasišaukė jų tė
vus ir persergėjo, kad jie ge
riau 
kad
kokių nors 
kitokių kriminalinių; darbų.

savo vaikus prižiūrėtų, 
jie ateityje nepapildytų 

užmušė j ysčių, ar

238 Delaney St., N. Y. C.

Atydai visų mūsų lietuviškų 
pažjstamų!

RAPPAPORTS REST., INC.
98—2nd Ave., N.Y.C. GR. 7-9888

Tai žymi pieno ir daržovių 
maisto valgykla per daugelį me
tų. Tūkstančiai patenkintų kos- 
tumerių. Žemos kainos. Veltui 
kambariai susirinkimams. Patar
naujame visokiems pokiliams.

BUSINESS OPPORTUNITIES t
t

(31-37)

RICHMOND ROOFING CO.
181-19 Liberty Ave. 

Richmond Hill, N. Y.
• ' ! ' T6rf i :
Rė-Roofihg—Re-Šiding

Waterproofing
• General* Contracting

Time payments, up to
; Arranged .

. Vi; 8-1005

5' years 
f j

(29-32)

MATTHEW A 
BUYUS

I ' (BUYAUSKAS) '

Elmont, L. I. Parsiduoda Bar & 
Grill, puikus pirkinys iš privataus- 
savininko. Ideališkas partneriams, 
šeimai arba individualui. Žema ren- 
da, geras lysas. Įsisteikite čia, 
puikūs čia žmonės.

PR. 5-8862 — Elmont, L. I.
(32-38J

žaisli; Krautuvė. Gera vieta Ja
maica. $80,000 metinė įeiga. Idea
liška partneriams ar korporacijai 
Labai puiki proga, geras biznis. 
Parduodu iš priežasties nesutikimų. 
Privatiški savininkai. RE. 9-4922.

(31-38)

DELIKATESSEN-GROSERNft Že
ma r end a, puiki vieta. Geras biznis 
per pietus. Trys kambariai. Pra
šome vien tik pirkėjų kreiptis. 3

FLoral Park 4-7066. \
(27-33)

t

i

LUMBER 
___c_______

PRANEŠIMAS
BROCKTON, MASS.

Liuosybės Choras, po vadovybe 
Albert Potsius, susimokinę keletą 
naujų dainų, ruošiasi prie koncerto, 
šoklų ir vakarienės. Įvyks vasario 
23 d.r Liet. Taut. Namo viršutinėje 
salėje, No. Main St„ kampas Vine. 
Pradžia 7:£0 v. v. Geo. Shimaitis.

(31-32)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•oc—oc*
426 Lafayette_Št

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

■ \

Retail Lumber yard. Pardavimui 
ar išnuomavimui. Taipgi pilnai įtai
syta woodworking krautuvė. Įskai
toma pilna nuosavybė. Tai puikus 
pirkinys. Persitikrinkite po in
spekcijos. Cedarhurst, L. I. CE. 
9-6064.'

RESTAURANTS
(12-15)

THE RED BRICK RESTAURANT
Puiki vieta, galite atsivesti visą 

šeimą. Mes turime gerus pietus už 
prieinamas kainas. Malonūs žmek 
nSs ir puiki atmosfera. Smorgasbord. * 
212 E. 53rd St., N. Y. C. Arti In
dependent 3rd Ave. stoties. EL 5- 
8278.

1
4 pu*l. LahvB (Liberty) Ketvirt.. vasario (Feb.) 14, 1957




