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KRISLAI
Komunistų suvažiavimas.
Plačiai jis skelbtas.
Nauja vadovybė.
Kova dėl^principų.

Rašo R. Mizara

Anglies kasyklose
446 angliakasiai 
žuvo 1956 metais

Egiptiečiai atmetė 
Dulleso planą, rems 
Šepilovo pasiūlym

Washingtone
Senatas patvirtino 
"aprėžtą" doktriną

Keturias dienas besitęsęs, 
JAV .Komunistų parti jos suva
žiavimas baigėsi.

Suvažiavimas buvo laikytas 
uždaromis durimis: spaudos 
ir radijo atstovai i suvažiavi
mą nebuvo Įsileisti.

Suvažiavimą sudarė apie 
300 delegatų, prie to, buvo 
nemaža stebėtojų, specialiai 

’i.v anksto pakviestų; buvo 
kiek tiek ir broliškų delegatų.

Nors suvažiavimas vyko, 
kaip minėjau. prie uždarų 
durų, tačiau spauda apie jį 
plačiai rašė, o radijo komen
tatoriai kalbėjo.

Apie suvažiavimą žinias 
spaudai suteikė specialūs žmo
nės, kuriuos suvažiavimui 
šaukti komitetas Įpareigojo.

Gal būt nei apie jok; kitą 
amerikinių komunistų suva
žiavimą komercinė spauda 
tiek daug nerašė, kaip apie šį.

Mat, buvo spėliojimų, būk 
suvažiavimas skils, o tai būtų 
reiškę skilimą partijoje.

Bet suvažiavimas neskilo, 
ihors jame, kaip muš infer 
niuoja, buvo labai aštrių debą- 
tii.

Suvažiavimas atmetė kai r
kurių veikėjų (pav. John 
Gates ir kt.) sumanymą, kiid 

\ši partija būtų paversta ap
švietus associacija. Komunistų 
partija bus kaip, buvo. Ji dar 
vis turi tarp 20—25 tūkstan
čiu narių, žinoma, tai labai 
maža, atsižiūrint Į šalies didu
mą.

Renkant partijos Nacionali
nį komitetą, buvo išstatyti 46 
kandidatai, iš kurių turėjo 
būti išrinkti 20.

Pirmą kartą šios partijos 
istorijoje Nacionalinis Komi
tetas buvo renkamas slaptu 
balsavimu.
• Tarp tų* 20 septyni yra ne
grai ir viena meksikietė-ame- 
rikietė Anna CoiTea. Į. NK 
įeina ir Fosteris. ir Dennisas, 
ir Davis, ir John Gates —iš 
Vdsų trijų frakcijų, kurios bu
vo pasireiškusios prieš suva
žiavimą.
a Sekamų kelių sąvaičių bė
gyje Įvyks valstijiniai suvažia
vimai, kuriuose bus darinkta 
į Nacionalinį komitetą dar 40 
narių.

’ Kaip matome, NK bus dide
lis ir jis bus išrinktas demo
kratiškiausiu būdu.
y •

Karščiausi suvažiavime de
batai buvo dėl partijos princi
pų, dėl teorinių klausimų. Po 
ilgų ir karštų ginčų buvo nu
tarta :

1. JAV Komunistų partija 
pasilieka teisę kritikuoti bro
liškas, kitų šalių komunistines 
partijas.

2 Markso-Lenino mokslo 
principus ši partija pati aiški
na ir taiko amerikinėms sąly
goms, kovojant už socializmą 
Amerikoje.

Visa tai suformuluota ir pa- 
.^kelbta ne’ pilnai vienbalsiai, 

<bet didele balsų dauguma.
Dabar, aišku,viskas vyriau

siai priklausys nuo to, kas ir 
kaip aiškins ir taikys Markso- 
Lenino mokslo principus.

Washington. — Praeitais 
metais Amerikos anglies 
kasyklose 'užmušta 446 
angliakasiai, o 19,000 ' su
žeista lengviau arba sun
kiau. Tai 26 daugiau mir
čių, negu buvo kaslyklose 
1955 metais ir daugiausia 
paskutinių penkerių metų 
bėgyje. Sužeidimų skai
čius aukštesnis, negu bet 
kada .per paskutinį dešimt
meti, v

Imant domėn, kad vis 
mažiau angliakasių dabar 

i dirba, mirčių ir sužeidi
mų daugėjimas rodo, kad 
saugumas kasyklose daro
si prastesnsis, vietoje ge
rėti. Senos kasyklos labai

Philadelphijos miestas priima 
vieną uniją savo tarnautojams
Philadelphia. — Philadel- 

phijos miestas pasirašė 
kontraktą su American Fe
deration of State, County 
and Municipal Employes, 
pripažįstant ją kaip vienin
telę savo tarnautojų atsto
vę. Miestas turi 15,000 tar
nautojų. 11,000 jau priklau
so prie tos unijos. Likusieji 
neorganizuoti, bet daLar 
ši unija kalbės ir jų vardu.

DC atomines slėptuvės kainuos
40 bilijonų doler.. sako valdžia
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris ir jo 
patarėjai turi* išdirbę pla
ną statyti Washingtone a- 
tomines slėptuves, kurio
mis galėtii naudotis Balta
sis namas, Kongresas ir 
departmental. Tos atomi
nės slėptuvės, iškastos gi
liai po žemės paviršium ir 
aprūpintos viskuom, kai
nuotų bent 40 bilijonų dole-

Kullūviniai santykiai
Maskva. — Aukščiausios 

tarybos posėdyje kultūros 
reikalų ministras Michai
las sakė, kad TSRS vis te- 
bepageidauja glaudėsiu kul
tūrinių ryšių su Amerika. 
Amerikos valdžia, sakė jis, 
deja, to nepageidauja. Jis 
nurodė, kad praeitais metais 
130 amerikiečių menininkų 
lankėsi Sovietuose, bet tik 
vienas tarybinis svečias če- 
listas Rostropovičius, lan
kėsi Amerikoje.

žiūrėjimas į televiziją 
gadina akis. Ypač seni 
žmonės per ilgai nežiūrėki
te į TV.

Beje, Nacionalinis Komite
tas ir visa partijos vadovybes 
biūstinė bus perkelta į Chica
go. 1 ” H

Kas bus išrinkti partijos 
viršininkais, matysime už ke
leto savaičių, kai bus sukurtas 
pilnas Nacionalinis Komitetas. 

apleistos ir, kur savininkai 
planuoja jas artimoje atei
tyje uždaryti, jokie taisy
mai ir gerinimai nedaromi.

Nors angliakasių skai
čius laipsniškai mažėjo, 
anglies iškasama daugiau. 
10 metų atgal dukart tiek 
angliakasių iškasdavo tik 
kokiu penktadaliu daugiau 
anglies. O 1956 metais iš
kasta 32 milijonų tonų dau
giau, negu 1955 metais.

Londonas. — Britanijos 
baletas., kuris susilaikė nuo 
gastroliavimo Sovietuose 
dėl Vengrijos įvykių, dabar 
keičia nuomonę, gal vyks 
Maskvon.

Policininkai, ugniagesiai ir 
ginkluoti sargai, betgi, ne
priklauso šiai unijai, turi 
nuosavas.

Miesto majoras Dilworth 
sakė, kad turėti reikalus su 
viena unija geriau, negu su 
keliomis. Tie tarnautojai, 
kurie nori priklausyti prie 
kitų unijų, gali taip daryti, 
bet miestas derybas ves tik 
su viena pripažinta unija.

riu. Biudžeto vice-direkto- c*
rius Merriam sako, kad kol 
kas valdžia nepatieks to 
plano Kongresui, ' bet lau
kia tinkamos progos. .

Merriamas sakė, kad to
kių slėptuvių reikės visai 
Amerikai. Be jų, sakė jis, 
“nuo 75 milijonų iki 100 mi
lijonų amerikiečių mirtų 
pernakt staigiai atominei a- 
takai atėjus”.

Hartford. Conn.
MIRĖ B. MULERANKA

Ketvirtadienio rytą, va
sario .14 d., mirė Bolis Mu- 
leranka, sulaukęs 61 m. lani- 
žl’aus. Pašarvotas Molloy 
šermeninėje ant Farming
ton Ave. Laidotuves bus 
šeštadienį, vasario 16 d., po 
pietų.
Didel iame nuliūdime pali

ko žmoną, tris dukteris ir 
posūnį.

Velionis buvo veiklus na
rys visose pažangiųjų or
ganizacijose —Lialisves Cho 
re, L. D. S., L. L. D., Lietu
vos Sūnų ir Dukterų drau
gystėje.

Šią liūdną žinią pranešė 
telefonu Velionio žmona M. 
Mulerankienė.

(Liūdsio valandoje reiš
kiame nuoširdžią užuojau
tą mirusiojo šeiindi, gimi
nėms ir draugams. — Red.)
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Kairas. — Egiptas atme
tė Dulleso planą apie Ga
zos sritį ir Akabos įlanką. 
Atsakingi Egipto valdžios 
pareigūnai ii) spauda sako, 
kad tas Dulleso planas yra 
“smūgis Egipto veidan”.

Dulleso planas yra, kad 
izraeliečiai pasitrauktų iš 
Gazos ir Akabos, bet Egip
tas turi garantuoti Ameri
kai, kad nestatys kliūčių 
Izraelio laivų plaukdinėji- 
mui pro Tiranos sąsiaurį A- 
kabos įlankon ir iš jos. E- 
gipto valdžia1, sako, kad 
toks sąlygų statymas yra 
Izraelio agresingų žingsnių 
užgerinimas. Izraelis pra
vedė agresiją, sako egiptie
čiai, o Dulles dabar ragina, 
kad jiems už tą būtų atly
ginta. Izraelis neturėtų tu
rėti jokių teisių statyti ul
timatumus, sudarinėti są
lygas. . .

Sakoma, kad egiptiečiai 
informavo Jungtinių Tau
tų generalinį sekretorių 
Hammarskjoldą^ kad jie 
nekliudys Izraeliui plaukti

Kova už laisvamanybę stiprėja 
keliose socialistinėse šalyse i

Maskva. ■— Tarybų Są
jungoje, Lenkijoje, Kinijo
je, Jugoslavijoje^ Rytų Vo
kietijoje ir keliose kitose 
socialistinėse šalyse pasku
tiniu laiku sustiprinta ko
va ųž laisvamanybę. Palie
kant pilną' laisvę tikintiems 
praktikuoti savo religijas, 
tose šalyse sustiprinta i- 
deologine apšvietoskova už 
ateizmą.
' Tarybų Sąjungoje “Kom- 
somolskaja Pravda” veda
majame straipsnyje primi
nė, kad laisvamanybės. pla
tinimas lieka komunistų už
duotimi.. Šis komunistinio 
jaunimo laikraštis kritika
vo tuos komunistus, kurie 
apsileidę toje . ideologinėje 
kovoje.

Lenkijoje pradėjo steig
tis kovingi atei^tų-laisva- 
manių klubai, kurie pasi
ryžę kovoti prieš klerikalų 
įtaką mokvklose. Kaip ži
nia, Lenkijos valdžia davė 
leidimą katalikų kunigams

Buvęs Hitlerio generolas jau 
inspektuoja JAV karo laivus...

Roma. — Generolas Spei- 
delis, buvęs Hitlerio gene
rolas ir Rommelio genera
linio štabo viršininkas, jau 
pilnai “biznyje” — puikiai 
uniformuotas Vakaru Vo
kietijos Wehrmachto gene
rolo uniformoje, jis atvyko 
čia, kad inspektuoti Ame
rikos. karo laivtis. Speide- 
lis, • kaip žinia, paskirtas 
NATO pėstininkų jėgų ko- 
mandieriumi 5 Cenralinėje 
Europoje. Po jo s komanda 

...
•v. '--'r...i 

pro Tiraną, 'bet jie priešin
gi garantijų davimui. Tira
na yra Egipto teritorija, 
sako jie, ir Amerika neturi 
teisės ten kišti savo nosi.

Laikraštis. “Al Goumhou- 
ria” sako:

“Amerika gali duoti ko
kias tik nori garantijas Iz
raeliui, bet tos garantijos 
neliečia mūsų ir mes netu
rime prievolės jų laikytis. 
Ko iš viso Amerika nori 
Artimuose Rytuose? Tai ne 
ne jos žemė ir ne jos reika
las. . .”

Tuo tarpu, kai egiptie
čiai griežtai smerkia Dul
leso planą, jie atsineša tei
giamai į Šepilovo pasiūly
mus Artimųjų Rytų reika
lu. Šepilovas, kaip žinia, 
Maskvoje Aukščiausios ta
rybos posėdyje siūlė, kad 
didžiosios jėgos, įskaitant 
Ameriką ir Tarybų Sąjun
gą, garantuotų Artimųjų 
Rytų kraštų, nepriklauso
mybę, kad būtų iš tos pa
saulio dalies ištrauktos vi
sos svetimos karinės bazės 
ir t. t.

dėstyti religiją vaikams, 
kurių tėvai to pageidauja. 
Varšuvoje i vykusiame lais
vamanių mit. nutarta ko
voti prieš tuos klerikalus, 
kurie bando plėsti savo įta
ką ir netinkinČių tėvų vaikų 
tarpe.

Kinijoje žinių agentūra 
“Hsinhua” sako, kad nors 
Liaudies Kinijos valdžia 
sugyvena su budistų, tao- 
tistų, musulmonų ir kito
mis bažnyčiomis, bet lais
vamanybės platinimas vis 
vien turi būti stumiamas 
pirmyn.

Kova už laisvamanybę 
sustiprinta ir Jugoslavijoje. 
“Borba” neseniai sakė, kad 
ta kova eina gerai katali
kiško] e Chorvatijoje (Kro
atijoje), kur-klerikaliia bu
vo pro-nacinė ir jos dabar 
neapkenčia platūs sluoks
niai, bet ii lėtesnė pravo
slaviško ie Serbijoje. “Bor
ba” ragino serbus komunis
tus stiprinti agitaciją už 
laisvamanybę.

randasi jankių, britų, 
francūzų ir vokiečių kariai.

Speidelis, kurio unifor
ma yra kaip ir mišinys se
no Wehrmachto ir Ameri
kos armijos, su didele pa
garba tapo priimtas krei
seryje “Salem”, Patrankos 
šovė jo garbei ir įgula išsi
rikiavusiai jį saliutavo. 
“Salemo” įgulos tarpe yra 
ir karininkų, kurie praeito 
karo metu kovojo prieš 
nacius. . . •'' ’ ’

Washingtonas. — Senato 
užsienio reikalų ir ginkluo
tų pajėgų komitetai pat
virtino taip vadinamą Ei- 
senhowerio doktrina Arti
miesiems Rytams, bet ją 
tam tikra dalim aprėžė. 
Kad ją aprėžti pasidarbavo 
demokratai. Svarbiausias 
pravestas aprubežiavimas 
yra, kad neduota preziden
tui teisė naudoti Amerikos 
karines jėgas Artimuose 
Rytuose jo pageidavimu be 
Kongreso nutarimo ir igno
ruojant Jungtinių Tautų 
carter}., Kaip žinia, Eisen
howeris prašė, kad jis būtų 
įgaliotas bet kuriuo laiku 
pradėti karinius veiksmus 
toje pasaulio dalyje, jeigu

Trys už šnipinėjimą suimtieji 
pilnai paneigia, kad jie kalti

New Yorkas. — Trys 
newyorkieciai, kurie tapo 
suimti kaip “tarybiniai šni
pai”, teisme paneigė, kad 
jie kalti. J. Albam, J. Soble 
ir jo žmona Myra Soble pa
reiškė teisėjui Noonanui, 
kad kaltinimai prieš juos 
neturi pagrindo.

Suimtieji laikomi po 
$100,000 kaucija . kiekvie
nas. Kaip praneša spauda, 
Soble ir Albam yra imi
grantai iš Lietuvos, gimę

Lytines ligos 
platėja šalyj

New Yorkas. — Lytinės 
venerinės ligos (sifilis, go- 
norea ir kt. ) retėjo Ameri
koje iki li948 m., bet nuo to 
laiko pradėjo vėl plėtotis ir 
dabar pavojingai auga. Tą 
paskelbė Socialinės Higie
nos sąjungą, organizacija, 
kuri pravedė nuodugnų 
statistinį tyrinėjimą.

Lytinės ligos plėtojasi, 
sako ta organizacija, nes 
pradėta apsileisti, nes ma
nyta, kad toms ligoms be
veik padarytas galas, nes 
sustabdyta kampanija prieš 
jas: . • . , •

1956 metais Amerikoje 
126,219 asmenų apsirgo si
filiu, o metai prieš tai tik 
122,057.

, New Yorkas. — Informe- 
ris Budenzas, kuris kadai
se buvo “Daily Workerio” 
redaktorius, turėjo širdies 
smūgį, bet gėrėja. Jis da
bar profesoriauja katali
kiškame Fordhamo univer
sitete.

Londonas. — Apgynos 
ministras D. Sandys sako, 
kad Britanija panaikins ka
rinę konskripciją, tai yra, 
verstiną tarnybą, kaip tik 
tas pasidarys galima. Bet 
kada tas pasidarys galima, 
Sandyš nežinąs.

jis ten įmatytų tarybinę ag
resiją.

Balsavimas komitetuose 
doktrinos klausimu buvo 
pagal partines linijas: 15 
demokratų balsavo prieš 13 
republikonų.

Bet komitetai patvirtinto 
doktrinos ekonominę pusę, 
įgalinant administraciją 
tiekti ekonominę pagalbą 
jos nuožiūra.

Prezidentas Eisenhowe
ris, kuris dabar atostogau
ja Georgijoje, jau pareiškė, 
kad jis gan patenkintas se- 
natiniu kofhitetu nutari
mais, nors, žinoma, būtų 
buvęs labiau patenkintas, 
jeigu doktrina būtų buvus 
priimta be aprubežiavimų.

Vilkaviškyje. Kaltinimai 
prieš juos yra, kad jie šioje 
šalyje ir keliaudami Vaka
rų Europon susitikdavo su 
tarybiniais agentais ir 
jiems teikė informacijas.

Prokuroras Williams sa
kė, kad 1951 metais Soble 
ir jo žmona lankėsi Švei
carijoje ir ten susitiko su 
tarybiniais žvalgybos a- 
gentais. Neseniai, sakė jis, 
jie bandė pabėgti iš šios ša
lies.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Venecija. — Italijos So
cialistų partijos suvažiavi
mai vėl išrinko Nennį sa
vo generaliniu sekretoriu
mi, bet į nacionalini komi
tetą įėjo daug kairiečių, ku
rie stoja už santykių su ko
munistais palaikymą. Nors 
nubalsuota vienytis su deši
niaisiais socialistais, tai da
bar tas bus lėtas procesas/

Londonas. — Didžiulis 
gaisras pridarė daug žalos 
Jaguarų automobilių fab
rike Coventryje. Pridaryta 
keliolikos milijonų dolerių 
nuostolių. Britanija žymiai 
nukentės dolerių gavime; 
nes didesnę dalį “jaguarų” 
pardavinėdavo Amerikai.

New Yorkas. — Komu
nistai nutarė laikyti spe
cialią konvenciją civilinių 
teisių reikalais. Joje bus 
tvirčiau organizuota kova 
už Smitho akto aukų, poli
tinių kalinių, laisvę.

Budapeštas. — Praneša-* 
ma, kad premjeras Kada
ras atnaujino pastangas su
sitarti su taip vadinamų 
“Smulkiųjų savininkų” ir 
Valstiečių partija.

UžraSyklte Laisve savo drangtil

ORAS NEW YORKE
Apsiniaukę, šalta
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Svogųnas tokis nekaltas I rinti didžiausius sliekus 
augalas, rodos, ką bendro pasaulyje. Esą, yra keturių 
jis galėtų turėt su aukso’ iki penkių colių ilgio. Tai 
dievaičiu, o vienok turi. > bent sliekai. Stebėtina, kad 
Jau antri metai, kai po;iki šiol vertelgos dar nesu- 
teismus tąsosi už rinkas 
New Yorko ir Chicagos 
svogūnų pirkliai-

bių liaudis turi budėt.

Ties Japonija yra piktoji 
jūros užlaja. Tai pragar
mė, į kurią vanduo sukda
masis veržiasi, padaryda
mas verpetą, lyg milžinišką 
bliūdą, leikos pavidalo. Dėl 
staigių šilto ir šalto oro 
susidūrimų, • tenai nuolat 

i suku
ty phoons” 

Ir nelaimė tam

KALBANT APIE AMER. KOMUNISTUSI
SAVO KORESPONDENTO RAŠTUI APIE JAV Ko- 

munistų partijos suvažiavimą, pasibaigusį prieš keletą 
dienų, New York Times uždėjo tokią antraštę:

U. S. Reds Vote End to Control by Soviet”.
Lietuviškai, atsieit, bus: “Jungt. Valstijų raudonieji 

atmetė sovietinę kontrolę”.
Tokia antraštė mus nustebino ir veltui mes rašte ieš

kojome jos turinio patvirtinimo, — neradome.
Tiesa, JAV Komunistų partija turėjo didelių ginčų i- 

deologiniais klausimais. Tie ginčai prasidėjo po Tarybų 
Sąjungos KP XX suvažiavimo, Įvykusio prieš metus lai
ko.

Ginčai vyko per keletą mėnesių spaudoje, mitinguose 
ir šiame suvažiavime, kuris tęsėsi keturias dienas New 
Yorke. Atrodo, kad jie bus ir baigęsi su šiuo suvažiavi
mu.

Ginčai vyko, kiek mes galėjome pastebėti, kiek galė
jome juose susigaudyti, dėl visos eilės dalykų: pavyz
džiui, dėl asmenybės kulto (J. Stalino) atliktų klaidų, 
dėl Įvykių Vengrijoje, dėl to, ar JAV Komunistų partija 
turi teisę kritikuoti kitų šalių komunistines partijas, 
jei ji mato, kad ten vyksta kaikas negero, jei mato, kad 
ta ar kita komunistinė partija daro klaidas.' Ginčai vyko 
ir dėl to, ar nevertėtų šią partiją pakeisti kokia nors 
apšvietos organizacija. Gal būt svarbiausias dalykas, te
orinis dalykas, sukėlęs daug ginčų, buvo: dėl marksizmo 
-leninizmo mokslo principų aiškinimo ir gyvenimui pri
taikymo.

Suvažiavimas visus tuos dalykus padengė ir partiją pa
liko partija, amerikine partija, turinčią teisę kritikuoti 
kitas komunistines partijas, turinčią teisę Markso-Leni- 
no mokslą aiškinti ir derinti, taikyti pagal amerikines 
klasių kovos tradicijas, kovojant už socializmą Ameri- 
koje. •

Taip mes supratome šio JAV Komunistų partijos su
važiavimo nutarimus, jų dvasią.,

NA, O KAI DeL “sovietinės kontrolės” — mes niekur 
nematėme, kad dėl to būtų buvę ginčų.

Tiesa, viena partijos frakcija vadovaujama Fos- 
terio, stojo už tai, kad palaikyti juo tampresnį ideolo
ginį ryšį su kitų šalių komunistinėmis partijomis, y- 
patingai su Tarybų Sąjungos Komunistų partija. Jeigu 
ir būtų buvę taip nutarta (kad tokį tamprų ideologinį 
ryšį palaikyti),,tai dar, mūsų nuomone, nereikštų “so
vietinę kontrolę”.

Kadaise, prieš karą, kai gyvavo Komunistų Interna
cionalas ir jam amerikinė partija priklausė, tuomet, 
atrodė, buvo kontrolė.'Kominterno nutarimai ° buvo pri
valomi visoms partijoms. O kadangi vadovaujančią rolę 
Kominterne vaidino Tarybų Sąjungos Komunistų par
tija, tai, aišku, ii dažniausiai ir turėdavo sprendžiamą 
žodį.

Jungtinių Valstijų Komunistų partija, kiek mums ži
noma, iš Kominterno pasitraukė dar prieš karą, o karo 
metu buvo likviduotas ir pats Kominternas. Tuomet 
kontrolės jokios negalėjo būti. Tiesa, tuomet, kaip ir da
bar, vieni amerikiniai komunistai buvo linkę užgirti 
visa, ką Tarybų Sąjunga atlikdavo, kiti — ne.

• Vėliau buvo įsikūrusi kita tarptautinė organizacija, 
Komin formas, kuriai amerikiniai komunistai, kiek 
mutns žinoma, neuriklatisė.

Vadinasi, jokios iš kitur kontrolės ant jų nebuvo uždė
ta, bent mums taip atrodė ir atrodo.

Su šių Kalėdų šventėmis 
jau ir šitas popiežius Pijus 
XII nusiėmė nuo savo vei
do taikos apaštalo kaukę ir, 
kaip ir visi buvę Ronjos 
bažnyčios popiežiai, palai
mino turčių klasę ginan
čius ginklus, o prakeikė ko
munizmą, kitais žodžiais, 
paskelbę karą prieš dau
giau kaip pusę viso pasau
lio žmonių, kurie išsilaisvi
no iš kapitalo vergijos.

Washingtono užkulisiuo
se kalbama, kad Nixono ke
lionė į Austriją supurtys 
visą žemės kamuolį, išsijos 
per tankų sietą visus reak
cininkus,1 atidarys j i e m s 
duris į šią šalį ir jie visi 
čia suplauks dėl Poilsio ir 
laimingo gyvenimo. Esą, 
gausim jų apie po 30,000 iš 
Čekoslovakijos, Bulgarijos, 
Lenkijos, - Lietuvos, Rumu
nijos; Na, o pabėgėlių ne
trūksta ir kitose šalyse — 
laimei viltis didelė.

Mūsų vice - preidentas 
Nixonas tik nulėkė į Aus
triją, pasibučiavo su kruvi
nais fašistų vadovais ir 
pranešė margajam svietui, 
kad Vengrijoje komuniz
mas gavo tokį smūgį, kad 
jis jau visame pasaulyje 
daugiau nebeatsigriebs.

• čPabėgėliai ir pas juosj nu- 
bėgėliai audras ruošė, 
dras sapnuoja-

Liaudis turi labai surim- 
tėt ir kapitono akis į visas 
puses turėt, kad išvest pro
greso laivą iš tų audrų.

a u

įvyksta pragariški 
riai - vie"”1"' “ 
vadinami.
kapitonui, kuris laiku ne
pajunta,. kad jo laivą jau 
glosto typhoono sparnai — 
suka, traukia į verpetą. Ži
nia trenkė igula- Vvrai 
krauju pasisiuvusiomis aki
mis iš visų savo jėgų, kaip 
liūtai, suka laivą i saugiąją 

karves, tik į žmones, visaip • bet jau per vėlu,—
• » 1 - • 1 1 ♦ } Inuriln Ithiia m ’i’irYTT’nagituodami juos, kad pieno 

daugiau gertų.

manė kokį biznį su jais da-

Stena - braška mūsų rin
kos. Su 1957 metų pra
džia tam tikri žmonės pa
skelbs karą pieno pervir
šiui. Bet jie kreipsis ne į

Progresyvis svietas sykį 
ant visados turėtų pasisa
kyt prieš mirties bausmę- 
Ne tam, kad būti skirtin
gais nuo žmogžudiškų fa
šistų, bet kad rodyt kilnes
ni žmoniškumą. Fašistas 
užgimė taip, kaip ir visi. 
Laikas ir patyrimai kartais 
gali ir jo nuotaiką permai
nyt. Gali ir jis prisitaikyt 
prie naujo gyvenimo.

Kaip žmonės išauklėti,\tai 
jiems yra sunku iš tų 
dicijinių ir dogmiškų 
kių išbristi.

laivas, kaip bejėgė žuvytė, 
panėrė po putomis—jį pra
rijo dūkstanti jūrų gelmė!

Tai šitokį įspūdį .gavau 
skaitydama “Bargains.” Jį 
išleidžia “Popular Mecha
nic.” mėnesinis garsinimų 
periodikas, prikimštas ir 
prikyliuotas garsinimais, 
riksmais.

“Kapitonas” Amerikos 
biznis, sukniubęs prie die
vaičio dolerio kojų, konvul
siškai rauda—šaukiasi pa
sigailėjimo, pagalbos. Jo 
širdis trūkčioja-., ligą turi, 
vidurio vėžys ėda. Rinkos 
produktais užverstos. Lai
vą kapitalizmą prarys Ilki-

Darbininkų tarybos 
ir turi būti kertinis akmuo 
naujo socialistinio gyveni
mo. Reakcinis elementas, 
atstovaująs seną, žmogaus 
žmogumi išnaudojimo gyve
nimą, įsigauna į tokias ta- 
rybas-organiz'acijas ir, loš
dami nekalto avinėlio rolę, 
stengiasi paimt į savo ran-1 
kas vadovybę ir laukia pro-i 
gos- ■„ : ; 
Išleidžiama didelės 
pinigų, kad prie to ,eit ir 
kitose šalyse. Visų valsty-

vra •/ Kai kas jau kelia balsą 
apie sustabdymą kurstymo 
žmonių vienų prieš kitus. 
Būtų pravartu, kad šis rei
kalas pagyvėtų. Sakoma, 
jog šaltasis karas apstab- 
dytas, bet šitoks begėdiškas 
ir beprotiškas žmonių pju
dymas ;

Ikaro? Argi jau negalėtų 
Taip įvyko Vengrijoj. laikraščiai ir radijai bū- 

sumosj^ užpildyti žmonėms nau
dingesnėmis žiniomis?

Farmerka,

Kūčių vakare vorą iš apie 
1,700 pilgrinių — varganų 
arabų lėtai perėjo Izraelio 
sieną ir paryčiu po ilgos 
nakties kelionės jie jau 
žingsniavo pro šventus var
tus į senąjį Jeruzolimą. 
Čia jie aplankys Betlėjų, 
Nazaretą ir kitas bibliškas 
šventas vietas, prisisotins 
tikėjimiškais niekalais ir 
grįš į savo varganas gy
venvietes.

Kodėl ir kaip pralaimėjo 
boksininkas R. Murauskas? •

Įžymusis Tarybą Lietuvos Vėjo vietoje, laukdamas, * 
boksininkas Romualdas kol aš pradėsiu jį pulti,> 
Murauskas pasakoja apie kad galėtų pasitikti savo 
susirėmimą paša u l i n ė j e j “replėmis” (dvigubais smū- 
olimpijadoje su amerikiečiu i giais). Boido laukimas nėr- 
Boyd ir pralaimėjimą. Apie 1 
tai jis gražiai aiškina Lie
tuvos sportininkių organe 
“Sportas” s. m. sausio 15 d. 
Murauskas sako:

vino, ir aš pabandžiau šiek 
tiek judėti į priekį, mėgin
damas jį prispausti prie 
virvių. Deja, šis manevras 
taip pat nedavė laukiamų

Olimpinėms kovoms, ku- pasekinių. Tada neisken 
rios buvo pirmas nepa
prastai rimtas jėgų išban
dymas, buvau pasiruošęs 
neblogai. Nuvykęs į Mel- 
bourną taip pat nenutrau
kiau treniruočių. Todėl žai
dynių išvakarėse buvau ge
ros sportinės formos. Ir vis 
dėlto nesijaudinti negalė
jau: juk laukė kovos su di
desni patyrimą turinčiais
boksininkais.

Kai lapkričio 23 dieną 
buvo ištraukti burtai, atro
dė, jog man teks išeiti j 
ringą sekančią dieną. Ta; 
čiau išties į kovą stojau tik 
po . . . septynių dienų. Pri
sipažinsiu, kad ta savaitė, 
kai kas dieną laukiau susi
tikimo (jis keletą kartų bu
vo atidedamas), sugadino 
nemaža nervų. Tai, be abe
jo, šiek tiek atsiliepė ko
voms.

Ir štai, pagaliau, lapkri
čio 29 dieną stojau į kovą 
su australiečių Mediganu. 
Jis už mane maždaug pen
kiais centimetrais žemes
nis, tačiau fiziškai labai 
stiprus boksininkas.

Mano kovų balanse yra 
pergalių, pasiektų nokautu. 
Kaip tik todėl treneris Vik-

čiau ir mečiausi į staigią 
ataką. Ją Boidas nutraukė 
stipriu dešiniu smūgiu f 
galvą. Todėl pradėjau štai-* 
giau manevruoti, gąsdin
damas kaire ranka, bet ne-* 
puoliau. To dėka amerikie
tis kartais imdavo atakuo
ti. Aš to ir telaukdavau: 
staigiai atšokdavau nuo jo 
smūgių, ir pats smūgiuoda
vau. Todėl antrame raun
de, skirtingai nuo pirmojo, 
kuris pasibaigė apylygiai, 
aš iškovojau nežymią per
svarą. Ir vis dėlto prisi
pažinsiu, man stigo drąsos* 
pereiti į serijines atakas’ 
Vengdamas pakliūti į “rep
les,” tenkinausi vien pavie
niais smūgiais. Todėl tre** 
čiame raunde nepavyko aiš
kiai užtvirtinti persvarą, ir 
teisėjai, kaip žinoma, pa-

argij ne. tąsa šaltojo į įoras Michailovas buvo tos

Darbininkų Sveikata
Dr. J. J. Kaškiaučius, M. D.

JUNGTINĖS VALSTIJOS tvirčiausia buržuaziniame 
pasaulyje valstybė. Didelė, galinga valstybė. Bet komu
nistinė partija čia silpna.

Kodėl silpna? t•
Suvažiavime buvo aiškinta, kad ji susilpnėjo dėl dvie

jų priežasčių: (1) dėl jos vadovybės padarytų sektanti- 
nių klaidų, (2) dėl žiaurios reakcijos siautėjimo. Norint 
šią partiją sutvirtinti, aiškinama, tenka imtis griežtų 
priemonių kai kurioms pakaitoms padaryti. Reikia ją 
sudemokratinti labiau, reikia, kad partija būtų tikrai 
amerikinė partija, sugebianti marksistiniu^ principus 
žmonėms išaiškinti ir pritaikyti gyvenimui pagal są
lygas/

Rodosi, Čou En-lajus, būdamas Varšuvoje, yra daug 
maž taip pasakęs: Kelias į socializmą tėra vienas, tačiau 
kiekvienoje šalyje yra pravedamas sulyg tos šalies pa

dėtimi.
Kai JAV Komunistų partija pilnai susitvarkys, kkai ji 

savo vadovybę išsirinks, kai ii pradės vykdyti gyveniman 
suvažiavimo nutarimus, matysime, kaip ji tą kelią a- 
-merikinėse ^sąlygose vingiuos.

Amerikinių komunistų eilėse šiandien yra daug pra- 
lavintų jėgų, užsigrūdinusių veikėjų, ilgamečių darbuo
tojų darbininkų organizacijose ir daug jų jau yra val
giusių kalėjimo duoną. Dėl to socialistinio darbininkų 
judėjimo Amerikoje ateitis labai daug priklausys, kaip 
tie vyrai ir moterys veiks. ........... .  .1......

Kalėdos atlieka du darbu: 
biznieriai pasipelno, o ti- 
kybininkai prisimeldžia iki 
šventos ramybes,.žiūrėdami 
į gražiai padarytus pa
veikslėlius ir skulptūros fi
gūrėles — visokias stovy-1 
liukes. Ir sakoma, kad ta
tai ne stabmeldystė.

Lyg Betlėjaus štai neles 
šviesa • žybtelėjo trečio pa
saulinio karo troškė jams, 
kuomet 24 dieną gruodžio 
tokie dideli vyrai, kaip. 
Australijos ministrų . pir
mininkas Menžies ir Pietų'- 
Korėjos prezidentas Syng- 
man Rhee paporino mūsų- 
sekretoriui Dullesui, kad- 
būk yra plačių galimybių' 
1957 metais prasidėt pa
sauliniam karui.

Atrodo, jog nekurie žmo
nės nenori, kad jiems sau
lutė šviečia. Juo greičiau į 
pražūtį, tuo geriau. Ko jie- 
daugiau tikisi iš trečio pa-, 
saulinio karo, tai tik jiems 
žinot

Australija giriasi ■ tu-'
• t • 3 ' (

3. NEUROPSICHIATRI- 
LIGOS

Visa eilė psichiatrų spe
cialistų metų metais tyri
nėjo (ir dar tebetyrinėja) 
tūlas neunopsĮichiatrines li
gas, ryšium su ligonių mi
tybos būkle, su vitamino B 
mišinio stoka. Jie nenugin
čijamai prirodė, jog dau
gybė psichotikų, pamišėlių 
yra aukos netikusio mais
to, vitaminų stokos. Jie 
taip ir pareiškė: žymi psi- 
choneurozių dalis iš pat pag
rindo yra lavitaminozė (a- 
vltaminosis, subvitamino- 
sis).

Kai tolydžio, per visą ei
lę metų, žmogus tegauna 
menką maistą, be reikalin
gos vitaminų gausos, tai ir 
išsivysto trūkuminės ligos, 
pasireiškia aieurotiški sim
ptomai, didelis nervingu
mas, arzumas, suniurusi 
nuotaika, bendras apsilpi- 
mas, nėmiegas, stoka apeti
to, sukliurę viduriai, neri
mastis, baifnė, sąjūdžių 
audros. . .. Dar vėliau, pa
laipsniui tie įvairūs neuro- 
tiški simptomai ima painio
tis jau ii’ su psichotiškais 
simptomais, ir vis tai ant to 
pąčio mitybinių trūkumų 
pagrindo.

Gydomosios priemonės, 
tęrapeutiški tyrimai dar laj 
biau, dar tvirčiau nustato 
diagnozę. Ankstyvieji vita
minų stokos požymiai (y- 
pač tiamino ir niacino sto
ka) sukelia kaip ir kokią 
neurasteniją. Vargina žmo
gų viso organizmo apsilpi- 
mas, miegas neima, valgy
ti nesinori, viduriai pagedę, 
širdis užeidinėja pergreit ir

persmarkiai mušt, 
kaip 
juodos,
netikusi savijauta. . .

Ir stebėtina, kaip greit 
tokį sukiužėlį neurosteniką 
ant kojų pastato didžiulės 
tiamino ir niacino dozės, 
per burną, o dar greičiau — 
su adata įšvirkščiant. Nors 
niacinas yra labiau atsižy
mėjęs su. pelagros (pellag
ra) pagydymu, jis gražiai 
atgaivina ir daugybe kito
niškų nervinių bei prbtinių 
iškrypimų, kur ligonis at
rodo apštankęs, sumišęs, 
sustipęs, susitavaliot negali.

Ir ne tik , kad nerviniai 
sukrypėliai, neuro tikai, 
neurostenikai, bet ir pro
tiniai kryplos, dar nepertoli 
nenuslydę psichiotikai — 
pasvyra į gerąją pusę ir 
atsigauna nuo tiksliai, są
moningai' pritaikomo mais
to ir dar būtinai vartodomi 
gausias vitaminų dozes.

Medicinos žurnalai nuo
lat raportuoja senatvės psi
chozes, net ir smegenų ge
dimo nepertoli. nuėjusius 
nuotykius (encephalopa- 
thy), kurie ima eiti geryn 
ir geryn, tolydžiai begy- 
dant su niacinu, tiaminu, 
riboflavinu! ii? visu vitami
no B mišiniu. Vitaminų 
trūkumai paprastai esti ne 
pavieniai, bet daugeriopi, 
tai ir reikia visokių, mišrių 
vitaminų.

galva 
puodynė surūgusi, 

neramios mintys,

nuomonės, jog reikia ban
dyti palaužti australietį 
stipriais smūgiais- Ir ką gi 
—• nuskambėjus varpeliui, 
aš po keletos žvalgybinių 
judesių lyžt ingai pradėjau 
smūgiuoti iš visos jėgos. 
Bet, deja, iš to naudos bu
vo maža — varžovas buvo 
“kietas” ir nebijojo smūgių.

Po pertraukėlės ryžausi 
pakeisti taktiką: toliau ko
voti savo įprastu stiliumi— 
apiberti priešininką ne to
kiais stipriais, bet užtat 
dažnais smūgiais. Ši takti
ka neapvylė: Mediganas, 
nebepajėgdamas atsiginti 
nuo smūgių, nustojo kontr
atakavęs ir perėjo į gyny
bą. Taip buvo iškovota ini
ciatyva, kurią dar labiau 
užtvirtinau paskutiniame 
kovos periode.

Nors sekančią dieną laukė 
pusfinalinė kova su stipriu 
Amerikos negru Boidu, da- 
bar jau nebesijaudinau 
taip, kaip prieš pirmą susi
tikimą. Viena buvo aišku— 
kova bus nepaprastai sun
ki, ir, norint nugalėti, teks 
panaudoti visas taktines 
gudrybes, nes vien jėga 
įveikti fiziškai labai stiprų 
varžovą tikrai bus neįma
noma. • Prieš tai savo prie
šininką mačiau kovojant su 
argentiniečių Diazu. Boidas 
pats nesiveržė į priekį: jis 
apgaulingais judesiais pri- 
viliddavo varžovą arti sa
vęs, ir tada jį pasitikdavo 
dvigubais smūgiais — kai
re ranka iš šono ir dešine 
ranka tiesiai į smakrą. Ap
skritai, Boidas kovojo la
bai atsargiai, neskubėda
mas. Todėl dauguma jo pa
vojingų smūgių pasiekdavo 
tikslą. ' .

Ruošdamasis, kovai su 
Boidu, nutariau, kad jį tie
siai atakuoti yra pavojin
ga. Todėl tikėjausi rinkti 
taškus kontratakomis. De
ja, tai buvo sunku. Kai iš-

Analizuodamas kovą, tu
riu pripažinti, kad perver
tinau savo varžovą. Juk 
paskutiniame raunde jis 
jau buvo gerokai nuvargęs, 
o aš tuo tarpu buvau 'dar 
gana žvalus. Jei būčiau 
nedavęs varžovui atsikosėti 
trečiame raunde, kova bū
tų, be abejo, kitaip susi
klosčiusi.

Kovos Melbourne ringę 
buvo puiki pamoka, o broi> 
zos 
dar

medalis— paskatinimas 
atkakliau treniruotis-

--------------------

Philadelphia, Pa.
Miesto policijos komisijonie- 

rius J. Gibbons vis nerimsta ir 
reikalauja, kad miesto taryba 
išleistų įstatymus, kad kiekvie
nas asmuo, atvykęs iš kitur į 
miestą pastoviai apsigyventi, 
privalėtų užsiregistruoti poli
cijos stotyje už 24 valandų lai
ko. Policijos viršininkas tei
gia, kad, turint tokį įstatymą, 
policija įgytų tvirtas rankas 
kovai su kriminalistais, kurie 
atvyksta iš kitur į miestą? Ta
čiau tarpe miesto tarybos na
rių jau porą kartų iškilo karš
tų debatų dėl to naujo įstaty
mo perleidimo. Kai kurie ta
rybos nariai, kritikuodami tą 
naują sumanymą, sako, kad 
toks įstatymas laužytų civilines 
piliečių teises. Nes policija 
tuomet galėtų areštuoti kiek
vieną jiems nepatinkamą as
menį ir nekaltai tampyti pas 
magistratus, juos apklausinėft, 
kol išteisintų... o vėliau UŽ ne
kaltai suareštavimą asmuo gai
lėtų patraukti miestą į teisinį, 
reikalaudamas atlyginimo, kas 
miestui brangiai kainuotų...

Nuo seniau miestas turįs 
įstatymą, kad privalą kožna^s 
metais registruotis tiktai bJvę 
teisti už kriminališkus prasi
žengimus... v

Namie augintas .šuo įkando į 
veidą šeimos vaikui James 
Strobell, šešeriii metų amžiaus. 
Nuvežtas pas gydytoją, kuris 
vaiką užklausė: “Ką tu šuniui 
darei, už ką jis tave kando?“ 
“tJž tai, kad aš' jį kandau...” ■* 
atsakė vaikas.

Laistįs Reporteris

Gloline randasi ligolli- 
esamoje kampas 5th ir 
Sts., • Philadelphia, Ra.

Juodas grabas gubernatoriui

N. Y. gųb. Harrimanas vas.
27 d. rasiąs prie savo raštinės 
durų juodą!grabą, kuriame i ėjome į ringą, Boidas, su 
būsią sudėti 8,000 mažųjų na- jam būdingu < l’amumU Sto
mų/ •: $ąVininkų protestai dėl —' ■ < .. r. n i
rendų kontrolės..

M. 
nėję, 
Re i d 
Kambarys 333. ,

A. Zalner nukrito nuo laip
tų ir išsilaužė šonkaulį.,

Abiem linkiu greit pasveiko

MM
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SUKILĖLIAI Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-18(54 metais

SKAITYTOJU BAESAI

(Tąsa)

Jadvyga pastebi, kad tėvą gerai pa
veikė jos nauja taktika. Paskutiniu 
laiku ji ėmė abejoti, ar pasieks ko tei
giamo nuolatiniais ginčais, atkakliais 
užsispyrimais ir jo tradicijų nepaisymu. 
Pagaliau jai ir pagailo tėvo. Ar ji ne
mato, kaip jis diena iš dienos nyksta ir 
kaip skaudžiai išgyvena kiekvieną su ja 
susikirtimą? Ji žino, kad tėvas, nepai
sant jo kieto būdo, žiaurumo ir blogų 
Įpročių, yra pasiilgęs jos užuojautos ir 
meilės. Ir šito reikia jam duoti, jei nori 
ir iš jo ką nors laimėti. Be to gi, savo 
tėvą juk ir ji myli. O laimėti iš jo nori, 
daug. Tad štai jau kuris laikas ji elgia
si su juo kaip mylinti duktė.

Pirmam bandymui ji nori išgauti tė
vo sutikimą leisti savo kambarinei Kat
rytei*7 tekėti už Petro Balsio. Šiam pra
šymui ji atsargiai paruošia tėvą. Ji ke
liomis atmainomis kartoja vieną minti: 
kaip būtų puiku, kaip ji jaustųsi lai
minga, jei nematytų aplinkui kenčian
čiu, nelaimingu žmonių. Jis sutinka: 
tikrai gyventi būtų smagiau, jei tokių 
žmonių aplink save nematytumei!

— Bet, mano Jadze,—susigriebia tė
vas,—ką gi tu matai jau taip nelaimin
gą prie savęs? Nebent mane?

—Taip, tėveli, tu nesi laimingas, bet 
mūsų-laimė nuo mūsų pačių pareina, 
arba, jei nori, nuo nieko kito nepareina. 
O štai vra žmonių, kuriu likimas tavo 
rankoje. Jr tu gali padaryti juos lai
mingus. O koks džiaugsmas padaryti 
nors vieną žmogų laimingą!

— Kas gi jie tokie? — klausia tėvas, 
neaiškiai suvokdamas, kad duktė suka 
pokalbi pavojinga kryptimi: ar tik ne 
chlopus ji pasišovusi ginti? Vos suval
domas nepasitenkinimas įsi brėžia pono 
Skrodskio lūpų kampuose.

"Duktė tai mato. Ji vėl sugaubia ant 
tėvo kelių prasiskutusius chalato skver
nus ir, k i rasdama į pypkę jo mėgiamą 
tabaką, lengvai atsako:

—Šiuo atveju aš turiu galvojo savo 
kambarinę Katrytę.

< — Kambarinę? — nustemba ponas 
Skrodskis, ir jo nepasitenkinmias atlyž
ta: ačiū dievui, ne chlopų ir ne žemės 
klausimas!

— Kas gi yra tavo kambarinei? — 
klausia dukterį.

Ir Jadvyga ima* pasakoti tėvui, kaip 
Katrytė rūmuose neri mastau j a ir kan
kinasi, lyg sugauta narve paukštelė. 
Reiktų ją paleisti atgal i kaimą pas 
tėvus.
'* Ponui Skrodskiui tai naujiena. Anks
čiau jis būtų piestu stojęs, prieš dukters 
pasiūlymą, bet dabar jis klauso jos ga
ną ramiai. Susižavėjimas ta mergše 
praėjo greitai ir kažkaip nepastebimai. 
Ji nedavė jam jokio malonumo, tik sykį 
nosį sugurino... Gėda apie €ai ir prisL 
minti! Paskui ponas Skrodskis nuspren
dė, kad ji ne tokia jau ir gražuolė. Prie

blondinių jis niekad nejausdavo ypatin
go patraukimo. Pagaliau, pašlijusi svei
kata. Ech, ką jau čia...

Jis sunkiai atsidūsta, bet dar bando 
dukteriai prieštarauti:

—Ką gi ji veiks kaime?' Ar čia'jai 
ne geriau? Tėvas nevalyvas mužikas, 
jos, kiek žinau, neglosto.

—Tėveli!—sušuko Jadvyga.—Ji ište
kėti nori. Ji turi puikų jaunikį.

—Kas jis tokis?—klausia tėvas
—Jos kaimynas—Petras Balsys.
Ponas Skrodskis tikėjosi tai išgirsti, 

bet išgirdęs, ūmai suliepsnoja pykčiu;
— Balsys?! Tas akiplėša, kurstyto

jas?! Ir tu sugalvojai tą biaurų draban- 
tą į savo globą imti ?!

Jis bando atsistoti, chalatas prasi
skleidžia ne tik ties keliais, bet ir ant 
krūtinės, ir atsisegusių marškinių apy
kaklė išlenda i viršų.

Duktė sugriebia jį už rankų ir jėga 
sodina atgal.

—Tėveli, tau negalima jaudintis.
Sėsk ir nors sykį ramiai manęs pa- ’ 
klausyki.

Ji rūpestingai sutvarko jo chalatą, 
užsegioja apykaklę, šiltai įvynioja ko-, 
jas ir duoda nugerti šiltos arbatos. Pas
kui ima kalbėti apie Katrytę ir Balsį. 
Ji moka įtikinamai kalbėti. Reikia esą 
įeiti į kiekvieno padėtį, kas jis bebūtų. 
Šiandien ir iš kaimiečių tarpo atsiranda 
galvojančių žmonių. Pakitėjusios ap
linkybės, socialinių problemų paaštrėji
mas stumia juos į kovą, į maištavimą. 
Savo teises jie gina. Toks, tur būt, yra 
ir Petras Balsys.

Pamačiusi, kad tėvą tie argumentai 
nelabai įtikina ir kad jis vėl jau ima 
spurdėti savo chalate, Jadvyga imasi ki
tokių įrodymų:

—Žinoma, aš suprantu,, kad tokie išsi
šokėliai, kaip Petras Balsys arba tas 
Pranaitis, kur su plėšikų gauja siautė
ja giriose ir, sako, grasina tau atker
šyti, sudaro daug nemalonumų. Tad ar 
ne geriau, kbl laikas, atsikratyti? Kad 
ir tokiu Balsiu. Padaryti tai' nesunku. 
Leisk Kedulytei ištekėti už jo, ir jiedu 
išnyks iš šios apylinkės visiems laikams.

Ir Jadvyga ėmė pasakoti tėvui apie 
Petro sumanymą apsigyventi kažkur i 
Žemaitijoje ir daugiau Šilėnuose nebe
pasirodyti. Ji ima įrodinėti tėvui, kad 
būsią daug ramiau ir saugiau tokiu bū
du Balsiu atsikratyti, negu padaryti jį 
amžinu pyiešu. Ar nepakanka jau to 
vieno Pranaičio?!

Dukters argumentai poną Skrodskį 
įtikina. Iš tiesų, tegu, jis veda tą merg
šę ir nors skradžiai žeme prasmenga! 
Apsvarstę su dukteria tą reikalą, jiedu 
sutaria taip: ponas Skrodskis lieps pa
rašyti Kėdainių ispravnikui, kad Petras 
Balsys susitaikė su ponu, o Jadvyga 
praneš apie tai Katrytei ir palenks jos 
tėvą, kad nesipriešintų toms vedyboms.

(Daugiau bus)

WORCESTER, MASS.
* Intensyviai veikiama 

Lietuvoje >
, Dažniau ateinanti laiš

kai iš Lietuvos parodo, kaip 
intensyviai jie ten clarbub- 
jasi. Mano sūnėno žmona 
štai ką rašo sausio 26 d. 
laiške:

“Įdedame porą iškarpų 
iš rajoninio (Kupiškio) 
jaikraščio ‘Stalino keliu’ 
parodyti, kaip mes gyvuo
jame. Kovo 3 d. pas mus 
bus balsavimas - rinkimai 
į vietines (kaip seniau 
buvo seniūnijas) apylinkės 
darbo žmonių deputatų ta
lžytas. Kaip matysite, aš 
šiemet pirmininkausiu, 
darbo bus nemažai prieš 
balsavimą. Nors ir šiaip 
daug darbo turiu. Kas
dien po 5 pamokas, be to, 
Vadovauju sporto būreliui 
“(mokinių), <nokausi užaki
mu būdu, dar ir prie šei
mininkavimo reikia prisi-
dėti. Bet kai sveikata ge
ra—susitvarkau.

Linkiu ilgo ir laimingo

amžiaus!
Bronislava Rudinskienė”

IŠTRAUKĖLĖS:
. Rųdilų apylinkės 

balsavimo komisija ,
Balsavimo komisijos pir

mininkas Rudinskienė. Bro
ne, Jono d., — nuo švieti
mo darbuotojų rajono, prof
sąjungines organizai jos;

Balsavimo komisijos pir
mininko pavaduotojas Ri- 
bokas Pranas, Grigorijaus 
s., — nuo / “Laisvės” kolū
kio pirminės komjaunimo 
organizacijoj.;

Balsavimo komisijos sek
retorius * Zakevičiūtė Jani
na, Kazio d., —nuo švieti
mo darbuotojų rajono prof
sąjunginės organizacijos.

• Balsavimo komisijos 
naria!i:

Petrulyte Zinaida, Povilo 
d., — nuo švietimo darbuo
tojų rajono profsąjunginės 
organizacijos;

Skardžiui e Elvyra, Pra
no d.,—nuo “Laisvės” kol-
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“KELEIVIO” 
BENDRADARBIO 
GALVOJIMAS

Keleivio num. 5 koks ten J. 
Vlks paduoda .skaitlinę niio 
1916 m., tai dar nuo caro lai
kų, kaip tik įpusėjus pirmam 
pasauliniam karui, bet ‘Vlks 
priskaito jau Sovietam 
1955 metų pagal kokį 
“Almanaką.” Pradeda 
kaip: Sovietų žemės ūkis

kad Sovietuose liau- 
ūkio nėra, kaip kad 

giria, yra tai tik 
choziaistvo.” (Ne-

iki 
ten 
štai
su-

produktų
Sovietuose

Skaitlines 
del svieto akių 
kaip jiems go- 
ir kad pasaulį

smukęs, ir 
dies žemės 
komunistai 
narodnaja 
suprantu skirtumo tarpe liau
dies ir narodnaja.) Toliau ra
šo: Palyginus su Amerika, tai 
Sovietai mažiau negu pusę rei
kalingų gyvenimui 
pagamina. Rašo :
1955 m. pagamino plieno 41 
milijoną tonų, o Amerika pa
gamino 88,311,652 tonus- Nors 
Sovietai daug daugiau terito- 
rijos-žemės turi, daugiau žmo
nių, tačiau daug mažiau visko 
pagamina ne tik fabrikų gami
nių, bet maisto ir visko kito. 
Rašo, kad tie nedatekliai-trūr 
kūmai paeina iš priežasties, 
kad Sovietai negamina liau
džiai reikalingų daiktų, bet 
kas labiausiai reikalinga karui, 
o žmonių nepaiso.
savo produktų 
sufliksina taip, 
riau atrodytų 
gąsdinti.

Ten viskas tokiu pažeminan
čiu tonu aprašyta, ibet galų ga
le už vieną pastangą atiduoda 
Sovietams kreditą, tai už 
mokslą, kad Sovietuose yra 
daugiau mokytų žmonių negu 
Amerikoj, ir vis dar daugiau 
steigia mokyklų. Prie caro val
džios vos 18 procentų žmonių 
ten mokėjo skaityt ir rašyt. 
Šiandien Sovietų Sąjunga aukš
čiausiai stovinti šalis moksle. 
Nenorėdamas atiduoda kreditą 
ir Lietuvai, kad nprs ir sovie
tiškai! tvarkosi, taip pat pripa
žindamas, kad šiandien Lietu
voj yra daugiau mokyklų, dau
giau jaunimo niokosi įvairiau
sių šakų moksle, negu prie 
Smetonos fašistinės valdžios.

ūkio kolūkiečiu;
V 7

Sivtaška- Kazys, Jurgio s.,
— nuo “Laisvės” kolūkio 
kolūkiečių;

Buzas Bronius, Povild s,.
— nuo maisto pramonės 
profsąjunginės organizaci
jos;,,

N ein^avicvus Antanas, Jo
no s.,—nuo “Laisvės” kol
ūkio kolūkiečių;

Užusienis Bronius, Petro 
s., —.nuo “Laisvės” kol
ūkio kolūkiečių;

Kisielius Balys, Balio s., 
nuo “Laisvės” kolūkio 

kolūkiečių;
Daukša Jonas, Jono s.,— 

nuo “Laisvės” kolūkio kol
ūkiečių.

MASKVYČ1Ų septynme
tėje mokykloje kolūkio jau
nimas ir mokytojai pastatė 
A. Ostrovskio 5 veiksmų 
komediją “Pelninga vieta.” 
Komediją režisavo mokyto
jos B. Rudinskienė . ir Z. 
Petrulytė. Geriausiai vaid
menis atliko L. Rudinskas, 
M. Karvelytė ir A., Bužas.

K. Širvys
Tai, taip darbuojasi Ku

piškio apylinkėje. D. J.

‘"v '"'l

kęs, kad nė puses tiek industri
nių produktų netfagamina kaip 
kad Amerika. Norėčiau pa
klausti Vlks, kiek metų Ame
rikai ėmė, pakol pasiekė tiek, 
kiek Sovietai šiandien yra pa
siekę industrijoj ir žemės ūky 
per 36 metus. Aiškiai matosi, 
kad ponas Vlks pasilikęs vie
nas iš tų choristų kontrrevoliu- 
cijos, kad Sovietai nieko netu
ri.

O kiek antras karas sutrukdė 
Sovietus nuo pažangos indus
trijoj ! Jei buržuazija nebūtų 
išprovokavus karo prieš Sovie
tus, tai penkeriais ateinančiais 
metais Sovietai pasivytų ir 
pralenktų Ameriką produkci
joj. Po pirmojo! karo, po re
voliucijos, Sovietams reikėjo 
atsteigt.tą viską, ką aukščiau 
minėjau, kas buvo sunaikinta, 
o kad atsteigt, reikėjo pasista
tyt dirbtuves. . O kur gelžkelių 
vagonų dirbtuvės, dirbtuvės 
visokiems plieno ir kitų metalų 
išdirbiniams, ka.s būtina žemes 
ūkiui! žemes ūkis — tai rak
tas į naują gyvenimą, į ma~. 
šinerijos gadynę. Sovietai, at- 
steigę žemės ūkį, turėjo grieb
tis industrijos, o industriją iš
būdavo! nėra taip lengva, kaip 
kad Vlks pasakytų, kad Sovie
tų ūkis susmukęs, Plieno in
dustrijos išbudavojimui reikė
jo išbūdavo! liejyklas, had iš
liet ratus, gyrus, rolius,' o šio 
visko reikėjo ne desetkų ar 
šimtų, bet tūkstančiu ir dar 
daug jų reikės ateity. Bet, 
menševikai to nemato ir nenori 
matyti. Jie tik ašaras lieja už 
carizmą, buržuaziją, fašizmą.

Dzūko ’-vaikas

>
Baltimore, Md.

Baltimorės Lietuvių radijo 
pusvalandis vis dar po biskį 
kruta. Tik visa beda, kad ta
me jų pusvalandy, kaip jie va
dina “Lithuanian melody ti- 

jme”, nėra melodijų. Visas be
veik laikas užimtas su apgar- 
sinimais-pranešimais, sveiki
nimai^. Kadangi, ką pasako, 
tai vienasj pranešėjas sako lie
tuviškai, o kitas pranešėjas 

|sako angliškai apie tą patį da- 
la vionaš kitą 

į nori aplenkt, tai sumaišo visą

fia.]au J: VkS-' ta*’da)nas P,aS' sako angliškai ap 
kutams zodz.us išlieja pasku-|)vka Q kaį ]<ad 
tinę mensevikiska - fašistinę , ‘ : . , , . .
ašara uz Lietuvos fašistinę ...i J. . i . . • , , . i bizni..(.i m lew m Ir I »■ i /aI/ *■valdžią, tardamas, vistiek kiek 
Lietuva pažengė pirmyn, ta
čiau, jei būtų pasilikus laisva, 
neprįgulminga, kaip kad buvo 
prieš karą, tai būtų daug aukš
čiau j pakilusi, negu dabar.

Jei J. Vlks tik tiek pažan
gos įžiūri Sovietų Sąjungoj, 
tai daug geriau padarytų, jei 
visai užsimerktų ir nei iš al- 
manakų, nei iš savo menševis- 
tinėš makaules ne pašytų.

Patarčiau ponui J. Vlks, kad 
padarytų daug žingsnių atgal, 
iki baigimo pirmojo pasaulinio 
karo ir nuvertimo caro val
džios. Tik papūtus revoliuci- 
nianį vėjui, caro valdžia nenu
dulkėjo, kai}) pelenai, bet reikė
jo Rusijos žmonėms daug gy
vybių ir turto paaukoti, ku
rio ir taip trumpa ten buvo 
Rusijoj. Tuom tarpu visa ta 
šunauja — menševikui, anar
chistai, caro pasekėjai, kuni- 
gai-batiuškos stojo' prieš revo- 
liuoii'ię armiją, kad apginti ca
rą ir carizmą. Matydami, kad 
pozicijų negalės išlaikyti, ko 
negalėjo išvežti, tą viską nai
kino, ypatingai žemės ūkio 
įrankius—žagres, akėčias, špa
tus, šakes, grėblius, kad nieko 
tokio neliktų, su kuom žmonės 
galėtų žemę dirbt, maisto pasi- 
gamint; arklius, galvijus iki 
paskutinės oškelės išnaikino, ir 
išsivarė,, kad bolševikams ne
liktų! o ko negailėjo išsivežti, 
tą viską sunaikino.

Revoliucinei armijai laimė
jus, [caristinės gaujos, išlakstė^ 
(Po visą pasaulį. Vieni Ameri
kon, l kiti Azijon, dar kiti iš
bėgo į Europos kapitalistines 
šalis, ir ėmė šaukti kaip patra
kę: žiūrėkite, kaip ^bolševikai 
nemoka vesti ūkio, neturi nie
ko, badauja, drabužių neturi, 
žmonės nedirba, tinginiai, 'ir 
tam panašais epitetais drabstė 
tuos žmones ir šalį. J. Vlks 
gal sprando nepasuka, kad pa
matyti tą viską. Kaltina So
vietu^, kad žemės ūkis susmti-

Keleri metai atgal dar vis 
kokiu dainelių buvo. Kada tu
rėjo baltimorietę i dainininkę, 
tai toji kai uždainuodavo “O 
kad būtų arielkėlės ar nebūtų 
geriau...!’ liet dabar jau ir 
toji dainininke prapuolė. O 
jos dainos buvo drūtos, kai 
uždainujodavo, -tai net “pik- 
čiai” nuo sienų nulakstydavo.

Na, o dabar, kai jie sako 
dviemis kalbomis tuos viso
kius pasveikinimus, tai atro
do, jie skaito visų šventų lita
niją. O kai kada uždeda kokį 
rekordą, tai ir tas irgi atrodo, 
kad sliplyšęs, nes kada klau
saisi, tai girdėti kur skamba: 
“opopa, opapa, opapa’ , bet 
vasario .3-čią, sekmadienį, 
klausiau, uždėjo gražią pol
kutę. Bet kas tau leis išklau
syti! Nedavė rekordui apsi
sukti kejių sekundų, išlindo,

> įsu tais savo 
sveikinimais.

Jonas Adomą, 
Kazys Vincą, 
kad jie skaito 

Jonas pa-

žei

metais buvo
asmenų. Su-
V i šokių nuo-
Už $10,800,-

ninkų rankas. J. | savo kišenę 
įkišt labai lengva. Dar ir pa
prato1 “duokit daugiau, ^jei 
vadinatės save lietuviais...” 

# ♦ * t

‘'National Safety Council” 
praneša, kad Jungtinėse Vals
tijose praetais 
užmuštų 95,000 

ta 9.450,000
st o Ii ų padaryta
00(j),000. Council i sako: “The 
cost includes wage losses, in- 
suijance, medical expenses 
and property damage’ .

Tai baisi žudynė, tai baisūs 
nubstoJiai. Atrodė, kad būta 
Amerikoj karas be karo. Vien 
tikj automobilių nelaimėse žu
vo 40,000. Skaitome* žinias, 
ka|d Eisenhoweris prašė Kon- 

so, kad būtų bent padvigut- 
bihtas imigrantų įleidimas A- 
merikon. Well, gkl Ike niano 
atpildyti žuvusius su pabėgė
liais, su dypais. žinoma, nekm 
rie dypai yra priimti ir padėti 
į geresnę vietą, nėgu jie verti. 
Bet tai tik lašas į viedrą. Pa
vyzdžiui, Johns Hopkins Uni- 
\ (jrsitetas pasiėmė kelis veng
iu dypus, duoda jiems mokslą 
baigt ir duoda pilną užlaiky
mą.

Bet kas gali žinoti, kas bus 
toj ? Ką dypai atbėgę ras, 
igu užklups depresijos lai-

gr

n
j c
kas? Nes tą pranašauja buvęs 
pi 
p;
d

e

•ezidentas Hooveris, kuris 
ezidentavo Amerikoj di
liosios krizės metu. Jis da- 
ar įspėjo, kad mums gresia 
ta tokia nelaimė: inffliacija, 
vonominė krizė.

Senas Baltimorietis

INDUSTRIAL TRUST CO. 
1518 Wanut St. PE. 5-9212 

Kensington A venue & 
Huntingdon St.

Broad St. & Nedro Ave. 
1944 N. Front St.

136-138 W. Girard Aye* 
3178 Richmond St. 
(Philadelphia, Pa.),

(33-39)

MEDUS
. i

kODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ »z /

I Naturalis ir tikras medus 
bitelių surinktas iš įvairių 
medžių ir žolypu žiedų.
Meduje randasi įvairių mi- 
neraliu druskų ir vitaminų, 
kas jTa būtinai reikalinga 
atbudAvojimui žmogaus kū 
no
Medus yra daug saldesnis ir 
sveikesnis už cukrų.
Medus, Šiltas vanduo ir cit- 
rino (lemon) sultis
pagelbsti nuo gerkles skau
dėjimo ir šalčio.

uojau parsitraukite tikro bi
čių medaus. Prisiųskite $1.35

ž kvortą, arba $2.50 už Vi 
aliono, $4.70 už galioną.

Už persiuintimą pirkėjas ap- 
imoka. Rašykite:

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

2

4
daug

u
P

s

Paieškau dviejų draugų^ Juozo it 
Boleslavo Witartu. Atvyko i§ Lie
tuvos i Ameriką 1908 m., apsigy
veno'Worcester, Mass. Paeina H 
Naujamiesčio parapijos, Rudikių 
kaimo. Norėčiau žinoti, kur jie da
bar gyvena, ir mylėčiau su 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)

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

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 apdraU- 
dom. Skambinkite, telegrafuokite 
ar kreipkitės pas: I. Foster Sports
wear, Kensington Ave. & Ontario 
St. GA. 5-1020. (31-37)

HELP WANTED MALE

Personnel Inspector. Trainees, 
veterans. Imm. openings with a. 
National Concern seeking full* time 
insurance & personnel inspector 
trainees. Must have a car. Mar
ried men « pref., but will accept 
single dependable men. Knowledge 
of typing to work in Delaware Co. 
$280 starting sal., plus mileage and 
bonus. Exd. opp. for ambitious men 
for adv. Call Mr. Cope, Jr. Kings- 
wood 8-9100. (33-35)

ENGINEERS 
and 

SCIENTISTS

you are iriterested in solvingIf 
difficult problems in:

RADAR
• MISSILE GUIDANCE

SYSTEMS
ANALOG AND DIGITAL

COMPUTERS
NUCLEAR REACTORS 

AVIONICS
Find out for yourself in person what

FORD
INSTRUMENT CO.

offers to mon of talent and ability 
in electronics, servomechanisms, 
nucleonics and physical sciences.

1

PHlLADELPHIA 
INTERVIEWS 1

will give you the opportunity of 
talking with Engineers from Ford 

Instrument Company.
PENN SHERWOOD HOTEL

3900 Chestnut St., or call EV. 6-9000 
Room 245. Interview^ at your Con
vergence beginning 3 P. M. Wednes
day and all day and eve. Thurs. and 
Fri. Must have proof of U. S. 
citizenship.

FORD INSTRUMENT CO.
Dll', of Sperry Rand Corp., 

31-10 Thomson Ave., L. I. City, N. Y. 
WritO, call or apply. Stilwell 4-9000.

(33-34)

AUTOMOBILE SALESMEN. Im
mediate opening. For New and 
used cars. Exp., if not, we will 
train you. Earn while you learn. 
Classes every day to fit your 
schedule. Highest pay in ’phllą. 
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. Apply 
in person to: V. E. doonan, 
TRIO MOTORS, 6101 Lancaster 
Ave., GR. 8-6300. A Ford training 
center. (30-36)

KALENDORIUS
1957 Metę

.1®

Knyga iš <128 Puslapių, Kaina 75c
; i i • , • / 1

Rūpestingai prirengė L. Jonikas

h ! ! Laisvės
110-12 Atlantic Ave.^ Richnumd Hill 19, N. Y

I kai yla iš maišo 
uviem kalbom 
Kur sveikina 
Mikas Juozą, 
ir 1.1., atrodo, 
psalmas, kur sako: 
gimdė Jokūbą, Jokūbas Izao-

Bet smetonininkai nepamir
šo pranešti 16 vasario “iškil
mės”, kur sakė, kad kalbės 
kunigas, na, ir žinoma, užsi
prašė gubernatorių McKeldi- 
uą. O gubernatorius, kaip jau. 
matėm praeitą savaitę, nulen
kė galvą prieš karalių Saudą, 
kuris čia apsilankė su abrusu 
aprišta galva ir užsigaubęs 
paklote. Tai gal gubernato
rius pagerbs ir smetonininkus. 
žinoma, “laisvintojams” tiek 
rūpi Lietuva, kaip praeitos 
žiemos sniegas. Bet kadangi, 
karvukė dar neužtraukė, tai 
ją smetonininkai vis dar mel
žia. O kadangi pustagalvių 
vis dar atsiranda, tai . kodėl 
juos ' smetonininkai nemelš. 
Kodėl neimt žalią doleriuką, 
jeigu jis atplaukia į Smetonų

Vilnies

t .

Tai kūrinys, kuris būtinai reikalingas turėti 
kiekvienam ^savo namuose. Kokiu tik informa
cijų jums reiktų jame rasite. Apart įvairių in- > 
fofmaęijinių dalykų yra labai naudingu raštų 
įvairiais klausimais.

Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite. Gaunamas 
Laisvės knygyne, Užsisakantiems per paštą kai
na 80c. Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stampomis vertes po 10c. Kartu su užsakymais 
prašome priąiųsti ir mokestį.



Huntington N. Y. MM

Palaidojom Frank Pildūną

Sausio 22 d. begulint posil- 
sio mirė, rastas nuo širdies 
rmūgio negyvas Frank Pildū
nas, gyvenęs 113 Henry St. 
Huntington, N. Y. F. Pildūnas 
jau buvo pagyvenęs amžiumi, 
turėjo 75 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo gyvenimo, draugę-žmoną, 
sūnų Joną, dukterį Heleną ir 
keturis anūkus. Taipgi paliko 
broli Joną, kuris gyvena New
ark, N. J., dvi seseris, M. Jan
kauskienę ir A. Mieliauskienę- 
Miller.

F. Pildūnas iš. Lietuvos pa
eina nuo Raseinių. Nemakščių 
par., Ylių kaimo. J Ameriką 
atkeliavo 1903 m. Huntingto- 
ne išgyveno 45 metus. Buvo 
laisvų pažiūrų žmogus.

Palaidotas be bažnyčios ce- 
lemonijų Velvet kapinėse. Ne
mažas būrys artimųjų ir drau
gų palydėjo ji i amžino atilsio 
vietą. Palydovai buvo užpra
šyti sugrįžti i namus Elzbietos j 
Piklūnienės dėl pagerbimo sa- j 
v o mylimo vyro į i suruošė pas- Į 
Butinio atsisveikinimo pietus.

Draugė Pildūnienė, .jos sū
nus ir duktė reiškia gilų dė
kingumą visiems palydovams 
ir už suraminimą jų to liūdo-j 
šio valandoje. Ramybė tau. 
Ihanai, ant visados’

— F., K1—-ton

♦
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NoH'York(>^/ž^Įifcr7lnli>4 New Yorko spaudoje HELP WANTED MALE

AIDO CHORAS
Vasario 8 d. Įvyko choro 

pamokos, buvo ir pranešimų. 
Pirmininkas J. G. ...pranešė, 
kad Aido Choro “šprum-bu- 
runi”, arba lietuviškos vaka
ruškos Įvyks kovo (March) 
23, Liberty Auditorijoje.. Ta
me “šurum-burum” bus visko : 
dainų, š< 
gėrimų, 
tą dieną

Tad visiems reikia 
atsiminti ir atšilau-

Taipgi buvo skaitytas laiš
kas — kvietimas i L. M..S. su
važiavimą, kuris Įvyks New 
Yorke gegužės 18—19 d.d. 
Aidas išrinko 5 delegatus ir 
pasveikins suvažiavimą su $5. 
Kai kurie choriečiai darbuoja
si gauti asmenišku suvdžiavi- . *■ Imui sveikinimų nuo chofriečių 
ir nuo meną remiandiosios

Sun k iausiai dirbantieji 
dažnai streikuojantieji...

Antradienio vakare 
Yorko uosto krovikai, 
kiek anksčiau, kiti

jau pradėjo mokin- 
Teismo komedi- laivus.t is operetę 

ja”.Operetė bus statoma sce
noj 1957 metų gegužės 5 d., 
Liberty Auditorijoje. Visus se
nuosius ir naujus choristus 
kviečiam lankyti- pamokas, t

Aido Chor^ pirm.

PAŠAUTAS BEDARBIS

vieni 
vėliau, 

pradėjo padėti savo kablius ir 
virves, paliko laivus su sun
kiais kroviniais, ir traukė na
mo — arba j unijos lokalus. 
Dar kartą, kelioliktą kartą, 
keliolikos metų bėgyje, tyla 
užviešpatavo uoste. Taip kro
vikai uostininkai, longšorrnc- 
nai, ILA nariai, veį išėjo strei
kam . ’ '

šiuo kartu tyla uoste buvo 
dar didesnė, nes šalia krovikų 
streikavo, jau kelintą savaitę, 
ir dalis jūrininkų, tie, kurie 
dirba ant mažu laivelių-trauk- 
lių, kurie lydi ir traukmėja 
uoste, kai yra reikalo, didžiuo
sius prekybinius ir keleivinius

čia visas darbininkiškas judė
jimas.

Paskutiniu laiku New Yor
ko krovikų uiostininkų gyveni
mas pradėjo atsispindėti lite
ratūroje (kaip tai knygoje 
“Waterfront”) ir filmuose 
(“Waterfront”, pagal virš mi
nėtą k'nygą, ir “Edge of the 
City”).' Ten jie vaizduojami 
su tam tikra simpatija, bet ne 
su brolišku solidarumu, ko jie 
(ikrai užsitarnauja. Nors
vadovybė nėra šiuo metu pa
žangi, nors jų ILA toli nėra 
tobula, nors jie žymia dalimi 
atsilikę nuo Vakarų pakraščio 
krovikų, kurie organizuoti po 
pažangiečio Bridgeso 1 
be, jie' visvien sudaro 
k b v i n g i a u s i ų Amerikos 
ninku

Jų
žmonių kova.

.1Ų

Great Neck, N. Y.
Buvo laikai, kuomet ir ši 

maža lietuvių kolonija gra
žiai gyvavo ir buvo gana veik
li, ypatingai pažangiečiai dar
bavosi Įvairiose organizacijo- 
se-draugystėse. Turėjome cho
rą Pirmyn ir gražaus jame 
jaunimo. Galėdavom pasiro
dyti su linksma daina įvairių j 
d r a u gy sč i u parengimu ose, p a- | 
vairinti programą, patarnauti I 
joms. Bet choras, išgyvavęs 
17 m., likvidavosi todėl, kad 
netekome .jaunimo, nes jauni
mas suaugo, pradėjo kurti sa
vo gyvenimą - šeimas ir jomis 
rūpintis.

Tokios gyvenimo permainos 
palietė ir kitas Įvairias organi
zacijas - draugystes ir t. t. To
dėl, kad jaunimo jau negali
ma buvo Įrašyti.

Apie dveji metai atgal liko
si likviduota šv. Pranciškaus 
pašalpinė draugystė, tai pir
mutinė ir seniausia draugys
tė, kuri išgyvavo virš 40 m. 
Likvidavosi todėl, kad padau
gėjo sirgimai ir mirimai, 0 
naujų narių jau nebuvo gali
ma Įrašyti. Prie šios draugys
tės priklausė Įvairių Įsitikini
mų žmonės ir mokėjo gražiai 
sugyventi.. Nors kunigai ir 
bandė ją padaryti savo Įran
kiu, atkreipti prieš pažangie
čius narius ir pasipinigauti, 
bet tas jiems nepavyko, nes 
draugystė padarė tarmą, kad 
neaukoti ir draugystė laikėsi 
šio nutarimo.

Dar viena draugystė buvo 
likviduota praeitą mėnesį. Tai 
Namų Savininkų organizacija. 
Šios org. tikslas buvo kovoti 
prieš aukštus taksus, kurie 
yra uždėti ant mažų namų sa
vininkų ir. abelnai gyventojų. 
Turėjo už tikslą veikti ir už 
kitokius pagerinimus, kaip tai 
sutaisyti šaligatvius, Įvesti 
šviesas apleistose gatvėse ir tt. 
Ši organizacija buvo gana 
veikli ir yra daug nuvei
kusi dėl namų savininkų nau
dos ir mūsų valdininkai skai
tydavęs! su ja. Nežiūrint to 
visko, sąlygos veikimui pasi
keitė, kitos išeities neliko ir 
organizacija, Išgyvavus 16 
metų, buvo likviduota.

P. B.

Thomas Reese areštuotas 
tik tada, kai jis buvo policisto 
pašautas. Policija tvirtina, kad 
jis nenorėjo pasiduoti geruoju, 
vieną policistą apmušęs.
yra bedarbis automobilių me
chanikas. Kaltina jį už ban
dymą automobili pavogti.

Jis

IŠ LIETUVOS
LAIŠKAS IŠ VELIUONOS

Jeigu paskaitytume New 
Į New Yorko spaudą, ypatingai 
streiko metu; tai uostininkai 
vaizduojami kaip labiausiai 
atsilikęs, beveik kriminalinis 
ir neatsakingas elementas, ku
ris leidžia gengšteriams vado
vauti jų unijoms. Vienas laik
raštis net išsireiškė, kad “nė
ra griežtos ribos tarp uostinin
ko ir gengsterio...”

Koks melas! New Yorko 
uostininkai, tiesa, nėra lopšiai. 
Jie tokiais ir būti negali. Jie 
dirba prie vieno sunkiausio iš 
fiziniu darbu. Jie dirba sun
kiose sąlygose. Uostas tai no 
salionas, kur poniutės geria 
arbatą. Uostas, 
pasaulio uostas, 
toks didis uostas
Yorkas, yra vieta, kur dirbti 
gali tikri vyrai, -ne minkštno- 
liai. Tas darbas ir gyvenimas 
uoste krovikuose išvysto tam 
tikrą Šiurkštumą, bet tai tik 
paviršius. Didžiulė dauguma 
uostininkų yra ramūs šeimynų 
galvos, kurie pašvenčia vjsns 

, kai iš tų ne
nuolatinių ir nelygių įeigų 

gauna į kaip nors išmaitintų

[klasės žmonių, 
ikova yra visu

vieną 
darbi-

darbo

Michael Quill 
bus teisiamas 
kaip šmeižikas

Aukščiausio teismo apelia
cijų skyrius Brooklyne nutarė 
kad Michael Quill turi būti 
teisiamas
Quill, kuris 
darbi tankų 
prezidentas, 
jis apšmeižė

kiekvienas 
ir ypatingai 
kaip New

Laišką gavo Veliuoniškis 
Aleksandras Velička, ilgame
tis darbuotojas Lietuvių Ame
rikos Piliečių Klube ir kitose 
organizacijose. Rašo jo se
suo Mačiulaitienė.

Atidavusi broliui ir jo šei
mai sveikinimus, ji mini daug i savo pastangas, 
amerikiečių, nuo kurių jie, jų ■ nuolatinių ir 
gimines ar kaimynai 
arba nesulaukia laiškų.

Apie savo ir bendrąjį apy
linkės gyvenimą rašo: /

— Tuo kartu mes dar kru
tame po biski po kolektyvą....

patogu-
ligoninė
Mokslas 
vaikams

Dabai* pas mus visi 
m ai. Yra Veliuonoje 
ir gydytojas geras, 
nemokamai. Mokytis
labai gerai, tik su aprodymu 
sunkiau, žinot, su jaunais. Sa
koma, jaunystė — durnystė... 
Kai paaugo, tai viso ko reikia. 
Kad tik to prakeikto karo ne
būtų, tai viskas būt gerai. Jau 
sūnui Valentinui reikėtų ka
riauti, ba gimęs 1937 metais, 
o Daliutė — 1947 metais... '

šeimas.
Taip, New Yorko

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

Liet. Moterų Klubo susirinkimas 
vasario 18 d., 157 Hungerford St., 
7:30 v. v. Bandykim visos dalyvau
ji susirinkime. Praeito susirinkimo 
išrinkta komisija praneš apie pa
rengimą.

Moterų Klubo parengimas. Įvyks 
kovo 10 d. Bus nepaprastas, ban
ketas su įvairia programa, taipgi 
skanių valgių. Užkvietirhas tik 
$1.50. Dalyvaukime visi pasį mote
ris, jos visuomet suruošia gerus 
pokillus. L. Ž. } -> • (33-?4)

• Brockton, Mass. -
Sausio 27 d. nuo širdies ata

kos staiga mirė Aleksandras 
Rinkus, 3,4 metų amžiaus. Su 
kitu draugu jis buvo išvažia
vęs žuvauti į Hyannis Pond, 
apie Cape Cod, Mass. Jis ten 
staigiai ant ledo ir mirė. - (

Buvo geras’ namų-šeimynos, 
galva. Savo rankomis pasibu-1 
davojo sau gražius namukus i 
ant 424 No. Cary St., Brock
ton, Mass. Jo uošvis, Jonas 
Balionis mirė pernai prieš Ka
lėdas. Buvo Laisvės, skaity
tojas.

Paliko nuliūdime savo žmo
ną Sophanie (Balionis), sūnų, 
dukterį ir kitas gimines. Šei
mynai didelis širdies skaus
mas.

Priklausė prie First Church 
oi the Nazarene.
Melrose kapinėse,

Palaidotas
Brocktone.

ir pasidavė 
pažangus geras 

Skirinan- 
1515 
Avė.,

Staigiai susirgo
Operacijai 
laisvietis Alphonas 
tas. Randasi ligoninėje 
Commonwealth
Brighton, Mass. Linkėtina li
goniui laimingai pasveikti. Na
mų adresas: 251 Field St., 
Brockton, Mass. 

į

Geo. Shimaitis

TARP LIETUVIŲ
Brooklyno “Darbininkas” pa

duoda žinią, kad jo redakcijo
je dirbęs “tėvas’’ Bernabas 
Mikalauskas paskirtas “treti
ninkų reikalams” komisaru.

Brooklyno “Vienybė” apie 
tai parašo kiek daugiau. Ku
nigas Mikalauskas, girdi, ne
buvo pranciškonu vadovams 
nuolankus, ‘todėl juo ir atsi
kratę, paskirdami jam kitą 
vietą, kurios jis nenorėjęs.

Sakoma, kad kun. Mika
lauskas buvęs naujai vietai 
priešingas, norėjęs pasilikti 
redakcijoje, bet jis savo pozi
ciją pralaimėjęs. Pralaimėjęs 
todėl, kad to laikraščio vy
riausias’ redaktorius Sužiedė
lis nepakęsdavęs Mikalauskų, 
su juomi visai nesikalbėdavęs.

Ypač nepatikęs pranciškonų 
vadovams šio kunigėlio tole
rantiškumas kitoms lietuvių 
srovėms: jis nesmerkdavęs ki
tų, pažiūrų žmonių./

šią savaitę New Yorke lan
kos) 
tininkų krovikų unijos' 
Harry Bridges.' 
davė interviu spaudos kores
pondentams. Atėjo visų dien
raščių atstovai, bet jie atėjo, 
kaip matyti, kne gauti informa- 
cijcs ąpie unijinius reikalus, o 
bandyti Bridgesą ‘įldamįiinti’.
/Visų pirma komercinės 

Lidos reporteriai bandė iš- 
ti iš Bridgeso pripažinimą,

i Vakarinio pakraščio uos- 
vadas 

Ta proga jis

PRIE STALO 
DARBININKAI 

RINKĖJAI
Prie Mills ir Maišymo Mašinų

148 Classon'Avc„ B’klyn.
(33-35)

SPRINGER
Su patyrimu. Nuolatinis darbas.

CAPPA, UPHOLSTERY 
87-15 115th St.. Richmond Hill.

■ . (33-35)

spa 
gau 
kad jis turi savo pirštus pri
kišęs prie ILA streiko. Bridges 
atsakė visai paprastai. Jis sa
kė, kad ILA yra viena unija, o 
jo 
kad 
ryšąj, ir jis tikriausiai 
jokios Įtakos. ILA vadovybėje 
Bet 
vikų, sakė jis, tikriausiai 
zist 
tai 
m u 
lai\

. Ęo to 
kla
jų ^onvenciją: Kodėl jis atvy
ko 
me
vintas? Ar jis dalyvaus suva
žiavime? Ar jis matėsi su ko
kia

vadovaujamą unija kita, 
jos neturi organizacinių 

neturi

tarp abiejų pakraščių kro- : 
eg- ;

uoja bendri interesai, ir
todėl jis su dideliu atydu- 
seka derybas tarp ILA ir* 

ų kompanijų.
jis buvo apipiltas

tįsimais apie koniunistus ir

New York an kaip tik tuo 
u, kai čia vyksta suvažia-

MACHINIST, 1st CLASS, EXP.IT 
MILLING MACH. & TURRET 
LATHE OPERATORS. AGE NO 
BARRIER. Bxart Machine Co., 162(f 
Decatur St., Ridgewood. ?

(32-35)

t = MECHANICS (2)
MUST BE EXPERT 

Nash experience preferred. 
OZONE PARK NASH CO. 

103-02 Rockaway Blvd.

(32-34)

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 t
(32-34)

Vietiniai “Lietuvos vaduoto
jai” ruošiasi didžiulei rūgi a 
piūtei —- vasario 16 dienai, 
kurioje; jie neva' minės nepri
klausomos Lietuvos paskelbi
mo sukaktį.

Ruošdami vardan tos su
kakties mitingus jie turi min
tyje visai ką kitą: vyriausias 
pas juos tikslas yra — pasipi
nigavimas, 
randa 
kiuoso 
iriuose, 
išmeta 
sumą.

s nors suvažiavįTno daly< 
vi a is į?

Bridges atsakę, kad jis su
važiavime nedalyvaus, kad 
net nežino, kur jis vyksta. 
“Aš turiu svarbesnius reika
lus,” sakė jis.

Reporteriai
įspūdžiu; kad Bridges ne mul
kis, 
kai

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

skirstėsi po HELP WANTED—FEMALE
Juk dar vis atsi- 

lėngvatikių, kurie to- 
‘i‘va d u oto j ų ’ ’ su sir in k i- 
smarkiai sugraudinti, 
ir po didesnę pinigų

kad jis moka atsakinėti 
p geras diplomatas ir, kad 
žino, ko siekia.

Dieną po interviu “Heraid-^ 
ibune’’ visvien bandė Surišti

VIRfcJA—ABEĘNAS NAMŲ DAR
BAS. Namai už miesto. 1 valandą’ 
nuo New Yorko. Amžiaus apie 30- 
40 m. Guolis vietoje. $225 į mė
nesį. Su paliudijimais. Skambin
kite pirmadienį ar antradienį. EL. 
5-6522. (33-35)

k a i p • šmeižikas, 
yra Transporto 
unijos (TWU) 
kaltinamas, kad 
Harris J. Kleiną. 

Ouill Hj54-ais metais sakė 
.spaudos ’konferencijoje, kad 
Kleinas, kuris buvo Transpor
to valdybos narys, žadėjo uni
jai remti jos reikalavimus, jei
gu TWU ir visas CIO reika
lautų iš majoro Wagnerio 
skirti Kleiną,, kuris yra advo
katas, teisėju.

Kleinas 
sako Quill 
i eikalau.įa 
mo už jo v • , ,suną .

Quill’a gins advokatas Paul 
O’Dwyer, buvusio majoro bro
lis.

paneigia tą, ką 
ir jis per teismą 
$.100,000, atlygini- 
‘charakterio suter-

vaduotojai” “blogai 
surinktus pinigus”,

kaip nors Bridgesą su vietiniu 
streiku, 
pat
streiką uoste, o prie žinios net
keturi (keturių pozų) Britige- 
so paveikslai.... ,

Pirmame puslapyje 
alpinta didelė žinia į [apie NAMŲ DARBININKfc

Suaugusi, patikima. Guolis vie
toje. Maža Šeima. Geros sąlygos.

NEW ROCHELLE 6-4855.

“Vienybės ’ bendradarbis 
V. Meškąuskas jaui dabar ra
šo, kad 
dalinas 
kad pas juos nebėra susitari
mo, kad LNF renka pinigus 
atskirai ir jais 'naudojasi.

Už kį jie pešasi? Aišku, 
kaip dieną, kad jų vyriausias 
principas yra doleris, dėl
rio jie dabar ir tarp savęs va- 
javojasi. I Gr.'

ku-

Teatruose
RKO teatrai pradėjo 

lyti “Anastasią”, paskiausi

(33-35)'

uostinin
kai moka, kai reikia, apsidirb
ti ir su streiklaužiais ir jie ne- 
pabijo ir taip vadinamų tvar
kos saugotojų. Juos tokiais- 
padarė 
dažnios 
sakyti, 
bančių 
Nestebėtina, 
ir tarp dažniausia streikuojan 
čiųjų. Jiems solidarumą jau-1 mušė.

Dalyvaukime LDS Los 
kuopos bankete

■ Visi 
rod 
filnįią su : Ingrid BergmanJ Už 
vaidinimą šiame filme Berg
man gavo geriausios 1956 me
tų aktorės pryzą. šalia jos 
vaidina Yul Brynner ir I Token 
Ha Vės. •’ !; . ■:

OPERATORfcS 
ir 

PRESERKOS 
geresnės rūšies moteriški! 

Marškiniai ir kelnės.
Prie 
sportswear.
Gera mokestis, nuolat.

Mr. GEE, Inc.
39 W. 37th St. WI. 7-8179

(30-32)

BUSINESS OPPORTUNITIES

gotoj ų. Juos 
sunkus . jų darbas ir 

kovos. Jie yra, galima 
tarp sunkiausiai dir- 

žmonių mūsų krašto, j 
kad jie randasi'

Fotografistas/ nušautas

B r o o k 1 .y n i e t i s foto gr a f i stas 
A. Marčiand rastas prie savo 
automobilio sukritęs. Viena 
kulka suvaryta i galvą, dvi 
krūtinėn. Nežinia, kas ji už-

L. I). S. 1-nia kuopa kviečia visus i

BANKETĄ
kuris įvyks šeštadienio vakarą

LDS 1 kuopos banketas jau 
čia. pat. Jis įvyks šį šeštadienį, 
vasario 16, Liberty Auditorijo
je. Pradžia 6 vai. vakare. 
Įžanga tik $2.50.

Ši kuopk visada suruošia 
gerus banketus. Taip pat ir šis 
bus labai geras. Galima tai 
užtikrinti, . nes komisija jau 
seniai darbuojasi, kad gerai 
prie šio. bąnketo pasiruošti.

Kuopos valdyba kviečia vi
sus ir visak šios kuopos narius 
dalyvauti. Taipgi prašo ir ki
tus, kurie [myli gerus banke
tus, nepatingėti atvykti ir ska
niai pasisotinti.

LDS narys

teatras Manhattan e 
naują itališką fįlmą

P?uis
Lodo
“Gold of Naples”, kurį' dire- 
gav 
pat

o Vittorio de Sicą. De Sica 
s vaidina tame filme.

ątV 
m a

Brooklyno Paramount te
as rodo filmą “The- Raui- 
ker

Klaidos pataisymas
\[asario 6 d. laidoje buvo 

paskelbta sąrašas tų, kurie 
pagerbdami velionį Antaną 

tą aukojo Į Laisvės fondą.
praleista au
tai yra Ve

ji davė $10.

Sm
Per klaidą buvo 
kotojos pavardė, 
ronika Urbienė, 
Atsiprašome.

Vasario 16 February
Linksmas laiko praleidimas su gražiu būriu gerai 
pažįstami], proga ‘Įsigyti naujų pažinčių ir nepa
prastai gera vakarienė. ;

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

Prašome Įsitėmyti, kad nepaprastai žema kaina.

Tik $2.50 Asmeniui. Pradžia 6 P. M.
įį

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!

DfcL VERSTINOS AUTO INSPEKCIJOS

Gali būti reikalingi jūsų auto pataisymai. Mūsų rekordas yra 
garbįngas šimtuose ię šimtuose pasitenkinusių.kostumerių garan
tuotu pataisymu ir žemomis, žemomis kainomis. Pirm negu eisite 
kur kitur, atvažiuokite pas mus pasitarti. " , <

CKNTURY AUTO WELDING & REPAIR CO.
238 Delaney St., N, Y. €. — OR. 4^428

f .. i,u

VALGYKLA. Nuo 7 v. ryto iki 
5. v. v. 5 dienos. Labai bruzgi 
apylinkė Long Is. City. Prieinamai. 
Maži rankpinigiai. Skambinkite nuo 
pirm, iki penkt. EX. 2-9584.

• ' (33-38>

G ROSERNfi-DELIK  ATESSEN
Toli nuo marketų. Geras biznis. 

Karštos kavos ir valgio (sandwich
es) išsinešimai. ,
218 E. 5th St., AL. 4-5652. N.Y.C.*

(33-35)

Keturių vaikų motina 
pabėgo su jaunuoliu, 
paliko vaikus vienus

" Mrs. El’eįmor Hyapis, iš Far 
Rockaway, paliko savo keturis 
vaikus, nuo dvejų iki šešerių 
metų amžiaus, vietinėje kata
likų bažnyčioje ir pabėgo su 
savo mylimuoju, 19 metų jau
nuoliu. Jie buvo planavę ap
sivesti Meksikoje. Su vaikais 
paliktas raštelis, prašant dva
siškių globoti vaikus vienerius 
metus, iki motina grįš.

Bet ji grįžo anksčiau. Pake
lyje į Meksiką, Texase, ją są
žinė pradėjo graužti, ir ji nu
tarė grįžti taamo. Ji.ten pat 
vietoje pasidavė policijai. Jai 
ir jaunuoliui dabar gresia 5 
metai kalėjimo bausmės už 
vaikų paljkimą.

Didelė krautuvė užsidaro
Broklyno centre esanti de- 

partmentinė krautuvė Namm- 
Loeser šioipis dienomis išeina 
iš biznio. Ji įčia veikė nuo 1885 

jmėtų, .'-.i 4; '■:

R. Merkis

AtydaI visų mūsų lietuviftkų 
pažįstamų!

RAPPAPORTS REST., INC.
93—2nd Ave., N.Y.C. GR, 7-9888

Tai žymi piendl ir daržovių 
maisto valgykla per daugelį me
tų. Tūkstančiai patenkintų kos- 
tumeriil. Žemos kainos. Veltui 
kambariai susirinkimąms* Patar
naujame visokiems pokiliams.

(31-37)

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
1 Newark 6, N. J.

MArket 2-5172

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

PR. 5-3862 — Elmont, L. I.
(32-381

žaisli; Krautuvė. Gera vieta Ja
maica. $80,000 rpetinė jeiga. Idea
liška partneriams ar korporacijai! 
Labai, puiki firoga, geras biznis. 
Parduodu iš priežasties nesutikifnų. 
Privatiški savininkai. RE. 9-4922.

(31-38) 
-------------------- -------- ---- 4---------------

DELIKATESSEN-GROSERNft že
ma renda, puiki vieta. Geras biznis 
per pietus. Trys kambariai. Pra-. 
šorio vien tik pirkėjų kreiptis. )

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

LUMBER

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

MISC. ADS
(12-15)

----------- : r*
WELLWORTH OIL CO. Geriau

sios rūšies šildymo aliejaus; prista
tome aliejaus automatiškam pečiu*, 
sutvarkome kontraktus ir pertaisy
mus. Mūsų geras patmavimas.
Mr. Sammartanė, GL. 6-6900.

1 4 Rusi, Laiavė (Liberty) Penktad., vasario (Feb.) 15, 1957




