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KRISLAI
,Seno Vinco 
“Eilėraščių rinkinėlis.’ 
Graži dovana!
A. M. Vadapalas.

Rašo R. Mizara

Pagaliau jau gatava Seno i 
Vinco eilėraščių knyga — . 
“Seno Vinco eilėraščių rinki- I 
nelis.” ’ j

knyga turi 160 puslapių įr i kontrole, kad jie ten pas
ine telpa apie 80 eilėraščių, j kelbė karinį stovį, ir stato 

Knyga išleista dailiai; virše-' ultimatumus centralinei 
lį piešė dailininkas R- Feifer- ‘ Indonezijos valdžiai. Suki- 

pats autorius viršelyje lėliai sakosi kontroliuoją 
apie 12 milijonų gyventojų. 

■Indonezija iš viso turi apie 
75 milijonus gyventojų.

Sukilėliai kalba apie au- 
į tonomiją Celebes salai, bet 
taipgi aišku, kad jų vyriau
sias tikslas yra izoliuoti ko
munistus. Ksiip žinia, pre
zidentas Sukamo neseniai 
pasisakė už reikalą sudary
ti naują tautinės vienybės 
vyriausybę, kurion komu
nistai įeitu kartu su nacio
nalistais. Jis. taipgi siekia 
sudaryti nacionalinį frontą, 
į kurį įeitų ir komunistai. 
Komunistai su tokiu planu 
sutinka.

Bet kai kurie reakciniai 
karininkai, kurie koman
duoja įgulas provincijose, 
sako, kad tas padarytų iš 
Indonezijos “liaudies demo
kratiją”, panašią šalį i Če
koslovakija, Rumuniją, ir 
t. t. Tie karininkai reika
lauja, kad komunistai būtų 
visai izoliuoti.

Prie šių karininkų prisi-

V, o 
į fckaitytoįą šitaip prabyla

I.R tavęs, Liaudie, esu kilęs:
Suaugęs siela ir širdim . . .
Dėkoju tiems, kurie dalijas
Šio rinkinėlio išeitim.

Knygos pradžioje autorius 
dėkoja tiems, kurie jo eilėraš
čių rinkinį iš anksto prenume
ravo, o tokių buvo daug, ir jų 
vardai telpa knygos gale.

“Be jūsų talkos, Draugai, ir 
drauges,” rašo autorius, “aš 
nebūčiau susilaukęs to 
džiaugsmo, kokiu Jūs mano 
širdį bei jausmus uždegėte.”

Vienas eilėraštis — “AT
MENU” -y- telpa dviem kalbo
mis: lietuvių ir anglų. Verti- 
m’ą atliko Rudolfas Barani- 
kas.

*Senas Vincas jau pabuvęs 
žmogus. Jis jau gyvena 77- 
uosius metus. Bet visi jo eilė
raščiai jaunatve alsuoja; pe
simizmo, nusiminimo jtose 
nerasi. Ir tai labai gerai ir 
gražu!

. ši poeto - rašytojo knyga 
neapima visų jo sukurtų eilė
raščių, — čia telpa tik rinkti
niai.

„ Senas Vincas pradėjo span-J 
doje pasireikšti beveik prieš 
50 metų. Jis labiausiai pasižy
mėjo savo apsakymais, kurių 
.rinkinį ALDLD išleido prieš 
apie 30 metų.
♦O šiuo tarpu Lietuvoje ruo

šiamasi išleisti visus rinktinius 
rašytojo apsakymus.

* Seno Vinco eilėraščių tema
tika apima daug gyvenimiškų 
klausimų. Kiekvienas darbo 
žmogus juose ras įkvėpimo, 

♦ padrąsinimo veikti dėl laimiu- 
/ gesnės savo ir visos žmonijos 

ateities.
Tik, man rodosi, būtų buvę 

geriau; jei po kiekvienu eilė
raščiu būtų padėti metai, ku
riais jis rašytas. Tai būtų, 
lengviau skaitytojui susivok
ti, koki progresą poetas pada
rė kūryboje.

Tenka pasveikinti poetą su 
jo eilėraščių rinkinio pasiro
domu ir palinkėti jam sveika
tos ir kūrybinės sėkmės!

Po 
ir apsi-

Dar nemaža yra mūšy žmo
nių, kurie atsimena Antaną 
Vadapalą, prieš daugiau kaip 
35 metus veikusį Bostone; o 
vėliau per kai kurį laiką gy
venusį Brook lyne,

I Tarybų Sąjungą jis išvy
ko, rodosi, 1921 metais, 
karo grįžo Lietuvon 
gyveno Vilniuje.
v Matyt, sveikatai 

A. Vadapalas buvo 
mėnesių pasiųstas 
Gruziją. Iš ten jis rašo:
‘“Siunčiu Jums ir visiems se

niems draugams širdingus lin
kėjimus iš tolimos Gruzijos, 
iŠ Chaltubos kurorto...”

pašlijus,
* keletui

gydytis į

Vadapalas tuomet išvyko

I Indonezijos sukilėliai už
pilną komunistų izoliaciją

Šiandien gimsta naujoji 
Afrikos valstybė: Ghana

Jakarta. — Kaip žinia, 
Celebes saloje ir keliose 

 gretimose mažesnėse salelė- 
’ se karininkai ir kai kurie 
! valdininkai paskelbė kaip 

kj. |1 ir sukilimą. Jie skelbia, kad somą Malukų respubliką”, 
■ta teritorija randasi po jų|Indonezijos valdžia turi 
1 . žinių, kad už sukilėliu nu-iz f

garos stovi olandai, kurie 
anksčiau valdė Indoneziją 
kaip koloniją, o bendrai už 
reakcinių karininkų nuga
ros amerikiečiai, dalinai 
ir britai.

Kol kas karinių v susirė
mimų su sukilėliais Celebe- 
se neįvyko. Prezidentas 
Sukamo konferuoja su 
premjeru Sastroamįdj o jo 
ir kitais .kabineto nariais, 
kad prieiti išvados, ką da
ryti. Manoma, kad dar šią 
savaitę bus nuspręsta, ko
kiu būdu valdžia reaguos į 
sukilėlius. Jau žinoma, kad 
pirm bet kokių karinių 
veiksmų jiems bus duotas 
ultimatumas pasiduoti.

Gyvenimas 
Lietuvoje

Svetimšaliai jūreiviai
X

Klaipėdos ligoninėje la
bai dažnai tarp vietinių pa
cientų randasi ir svečių — 
žmonės, kurie kalba šve
diškai, suomiškai, daniškai, 
vokiškai, angliškai ir t. t.

Tai užsieniečiai jūreiviai, 
kurie suserga savo laivuo
se Baltijoje ir, esant jirti 
Klaipėdos, atvežami į vie
tinę ligoninę. .

Klaipėdoje bendrai dabar 
galima girdėti įvairiausias 
kalbas. Nemažai girdisi 
latvių kalba, nes atvyksta 
jūrininkai iš Latvijos. Gir
disi ir vokiečių kalba, taip
gi rusų. Bet lietuvių kalba 
vis vien yra vyraujanti 
lietuviškos Klaipėdos gat
vėse, kaip yra ir kitose 
Klaipėdos krašto vietovėse.

Tarybų Sąjungon. su grupe 
kitų lietuvių amerikiečių. Da
lis jų neužilgo grįžo, bet Va
dapalas pasiliko ir ištikimai 
ten dirbo visokiausius darbus.

Jis šiandien jau artėja prie 
70 metų amžiaus, todėl neste
bėtina, jei ir sveikata jo kiek 
tiek pašlijo.

“Laisvintojų” spaudoje daž
nai plepama: į Druskininkų 
kurortą '‘privažiuoja daug 
ruskių.” Bet toji Spauda užty
li tai,, kad daug Lietuvos žmo
nių, kuriems reikalingas poil
sis, vyksta į Šiaurės Kaukazą, 
į Gruziją, į Krymą, į geriau
sius kurortus.

dėjo ir sukilėlių grupė, ku
ri jau. senokai veikia Malu
ku salose, taipgi Rytinėje 
Indonezijoje, ir kuri jau se
nokai. paskelbė “nepriklau-

Britai nuteisė 
mirčiai dar 3 
Kipro graikus

Londonas. — Britu teis
mas Nicosijoje nuteisė mir
čiai dar tris jaunus Kipro 
graikiškus nacionalistus, 
kurie dalyvavo kovoje 
prieš britišką okupaciją. 
Tai jau aštuonios mirties 
bausmės vieno mėnesio 
bėgyje.

Nuteistieji yra Nicos Jo- 
annou ir Andreas Kokkinis, 
abu 23 metų amžiaus, ir 
Christos Apostolou, turįs 
tik 18 metų amžiaus. Kuo
met teisėjas paskelbė mir
ties bausmę, visi trys at
sistojo ir drąsiai pareiškė, 
kad jie nebijo mirti už 
“Motina Graikiją”.

Visi trys suimti kaip par
tizanai Kipro kalnuose. 
Vienas jų teisme'pareiškė:

“Aš nekaltinu teisėjo, ku
ris vadovaujasi savo įstaty
mais. Bet jeigu aš.rastas 
kalnuose su ginklu rankose, 
tai todėl, kad myliu savo 
tėvynę Graikiją ir jos lais
vę. Tegyvuoja Enosis!” 
(’’Enosis” reiškia p risi jun
gimas, tai yra, Kipro pri
sijungimas prie Graiki- 
jos).

Ketveri m. nuo\ 
Stalino mirties

Maskva. — Vakar, kovo 
penktą, sukako keturi me
tai* nuo J. Stalino mirties. 
Stalinas, kaip žinia, palai
dotas Raudonojoje aikštėje, 
mauzoliejuje šalia Lenino.

Kelios savaitės atgal da
bartinis Komunistų parti
jos gen. sekretorius Chruš
čiovas išsireiškė, kad .ne
paisant iškeltų Stalino klai
dų ir jo asmeniško kulto 
žalingumo, Stalinas pama
tiniai buvo didis socializmo 
statytojas.

Tarybų Sąjungos ir 
Indijos delegacijos 
įspėjo izraeliečius

Jungtinės Tautos. — Iz
raelio užsienio reikalų mi
nistrė’ G. Meir paskelbė 
Generalinėje Asamblėjoje, 
kad izraeliečiai jau pradėjo 
praktiškus žingsnius dėl 
pasitraukimo iš Gazos ir 
Akabos. Izraelio genera
linio štabo viršininkas M. 
D. Lydos aerodrome prie 
Tel Avivo susitiko su kana
diečiu generolu Burnsu, ku
ris komanduoja Jungtinių 
Tautų karines jėgas Pa
lestinos srityje, ir pradėjo 
pasitarimus dėl pasitrauki
mo.

Tarybų Sąjungos dele
gatas Sobolievas ir Indijos 
delegatas Lall’as įspėjo iz
raeliečius^ kad jie negali 
tikėtis garantijų, kad jie 
neturėtų laikytis “asump- 
ęijų” vien todėl, kad jiems 
pažadus darė tam tikros 
valstybės, tai yra, Amerika.

Tarybų Sąjunga ir Indija 
įspėjo, kad Jungtinės Tau
tos turi laikytis principo, 
jog Izraelis traukiasi kaip 
pasmerktas agresorius, o ne 
.išsikovojęs tam tikras kon
cesijas.

Egipto užsienio reikalų 
ministras-Fawzi sakė, kad 
Izraelis turėtų pasitraukti 
per dieną ar dvi, kad ilgiau 
tas neturėtų imti. Jis įspė
jo, kad izraeliečiai prieš 
traukdamiesi gali bandyti 
sunaikinti karinius ir ki
tokius įrengimus, ir jis sa
kė, kad J. T. iš anksto tu
rėtų įspėti izraeliečius, kad

Pasaulio naujienos
Accra, Ghana. — Nors 

Gold Coast dar vadinasi 
Gold Coast iki kovo 6 d., 
kuomet bus paskelbta ne
priklausoma Ghanos. valsty
bė, vietiniai gyventojai 
jau pradėjo visur nuimti 
senus užrašus, pakeisti į 
naujus su vietiniais negriš
kais pavadinimais. Sostinė 
Accra puošiasi prisireng
dama prie nepriklausomy
bės paskelbimo šventės. ■ ♦

Leipcigas. — Leipcige) 
Rytų Vokietijoje, atsidarė 
didžioji pasaulinė mugė. Pa- 
vilijonus turi ne tik socia
listiniai, bet ir Vakarų 
kraštai.

Santiago, Čilė. — Čilės 
gyventojai • praeitą sekma
dienį dalyvavo parlamenti
niuose rinkimuose. Oficia- 
liškai rinkimų rezultatai 
dar nėra žinomi.

Londonas. — Britanijos 
Komunistų partijos narių 
skaičius per metus suma
žėjo nuo 34,000 į -25,000.

Rabatas. —Karalius Sau
das iš Kipro negrįžo namo, 
o vėl atvyko Marokan, kur 
medžioja laukinius šernus 
kartų su sultonu.) 

■ 9.

laikys juos, už tokius žings
nius atsakomingaiš.

Riaušes Jeruzalėje
Tuo tarpu kruvinos riau

šės įvyko Jeruzalėje, izra
eliečių laikomame miestč 
sektoriuje. Heruto (Lais
vės) ’partijos elementai, 
kraštutiniai dešinieji, su
rengė jaunuolių demons
traciją. Jie Šaukė prieš pa
sitraukimą iš Gazos ir A- 
kabos ir vadino premjerą 
Ben Gurioną išdaviku, už- 
gerintoju ir “Chamberlai- 
nu”. Policija puolė juos ir 
bandė išvaikyti, bet anie 
priešinosi. Susirėmimuose 
policija sužeidė vieną de
monstrantą.

Tel Avive izraeliečių po
licija iš anksto ėmėsi prie
monių neleisti ekstremis
tams surengti demonstraci
jas. > Dešinieji parlamente 
reikalauja, kad Ben Gu- 
rionas- atsistatydintų, bet 
manoma, kad jis įstengs 
palaikyti - savo, kabinetą?

Izraelio spauda sako, kad 
reikėtų naudoti karinius 
laivus ir “prasišaudyti” pro 
Tiranos sąsiaurį ' Akabos 
įlankos gale, jeigu prie A- 
kąbos grįžę egiptiečiai vėl 
blokuotų laivus.

Egipto spauda sako, kad 
Akaba yra arabiški vande
nys ir Egiptas turi teisę 
juos kontroliuoti. Taip pa
sisakyta ir Kairo konfe
rencijoje, kurioje dalyvavo 
Egiptas, Sirija, Jordanas ir 
Arabija.

Maskva. — Tarybų Są
jungoje išdirbami nauji į- 
statymai, kurie žymiai pa
lengvins divorsus- išsituo- 
kimus. Kaip žinia, tuoj po 
revoliucijos per nekurį lai
ką buvo labai lengva išsi
tuokti, bet paskui laipsniš
kai pasidarė vis sunkiau ,di- 
vorsą gauti. , x

Washlngtonas. .— “Den
ver Post” leidęjafe . Palmer 
Hoyt sakė,, kad Knowlan- 

’das neturėtų būti nariu 
Amerikos delegacijoje J. 
Tautose, nes jis negerbi a’J. 
Tautų principų, žiūri į 
jas su panieka; •’' ’ -

Kairan
Nasse-

Kairas. — Indijos Krišna 
Menonas atvyko 
ir konferuoja su 
riu.

Tel Avivas. — Izraeliečių 
policija Negevo dykumoje 
nušovė keturis arabus. Iz
raeliečiai sako, kad tie a- 
rabai buvo ginkluoti ir pir
mi pradėjo šaudyti. ' x

Wiashingtionas. — Pre
zidentas Eisenhoweris pri
me Vakarų Vokietijos už- 

ministrąsienio reikalų
von Brentano...

Accra. —Šiandien, trečia
dieni, kovo 6 d., oficialiai c 7 1

gimsta nauja valstybė Gha
na. Valstybė nauja, bet’ 
pavadinimas ' senas, nesi 
daugiau kaip du tūkstan-i 
čiai metų atgal Vakarų Af-’ 
rikoje egzistavo didelė gani 
aukštos civilizacijos imperi
ja, kuri vadinosi Ghana. Ta 
valstybė turėjo miestus, ne
menkus pastatus, ir net tam 
tikra rašta, ten buvo išdir- u v 7
barni aukso dirbiniai, žino
ta astronomija ir t. t.

Dabartinė Ghana gimsta 
iš ligšiolinės britų kolonijos 
Gold Coast, šalies, kurioje- 
gyvena apie trys milijonai 
negrų ir keliasdešimt tūk
stančių baltųjų.

Ghana bus nepriklauso
ma respublika, bet liks Bri
tanijos bendruomenėje, pa
našiai, kaip lieka Indija ir 
Pakistanas. Ghana yra 
antra nepriklausoma neg
riška respublika Afrikoje. 
Kita yra Liberija.

J. A. V. turistai 
galėsią vasarą 
vykti Latvijon

New Yorkas. — Cosmos 
keliAvimo biuro galva 
G. Reineris sako, kad jis 
gavo žinių iš tarybinių tu
rizmo pareigūnų, kad se
kančią vasarą turistai ga
lės vykti iš Amerikos Lat
vijon, ypatingai Rygon. 
Reineris sakė, kad su laiku 
turizmui bus atidarytas 
kelias, ir į kitas sritis, ku
rios iki šiol turizmui nebu
vo atdaros, tai yra, — Lie
tuvon.

Ryga, kaip matyti, atida
roma turizmui pirmiausia, 
nes šis didžiausias Pabalti
jo miestas visuomet buvo 
vyriausiu tos srities turiz
mo centru.

Reineris taipgi sakė, kad 
tarybiniai pareigūnai la
bai suinteresuoti galimybe, 
kad turistai iš Tarybų Są
jungos vyks Amerikon.

.......... ............ —. ;.. 4—

. Ottawa. —t Francūzijos“ 
premjeras Mollet kalbėjo 
Kanados parlamente. Jis 
kalbėjo s francūziškai ir jo 
kalba nebuvo versta.

_________________ _______________

‘Neamerikiniai’ 
Connecticute

New Havenas. — Kon
greso Atstovų buto taip 
vadinamas Neamerikinio, 
veikimo tyrinėjimo komi
tetas pabaigė čia 1 savo 2 
dienų kamantinėjimus, 
per kuriuos buvo pašaukęs 
septynis liudininkus. Liu
dininkų tal’pe radosi Nor- 
walko Elsie Willcox, 
Bridgeponto Lou Zito ir| 
Harold Rodgers, New B ri
tamo Stanley ir Ladislaus 
Michalowski.

Elsie Wilcox buvo daug 
kamantinėjama apie savo

Accroje susirinko 58 vals
tybių atstovai, kad dalyvau
ti nepriklausomybės pas
kelbimo ceremonijose. Ame
riką atstovauja vice-prezi- 
dentas Nixonas, Tarybų 
Sąjungą kolūkių ministras 
Benediktovas. Bankete, ku
ris buvo duotas užsienio 
svečiams, Nixonas ir Bene
diktovas kalbėjosi per ver
tėją.

Benediktovas perdavė 
Ghanos premjerui Nkru- 
mah laišką, po kuriuomi pa
sirašo tarybinio parlamen
to vardu Lobanovas ir La- 
cis, pastarasis, latvis. Tary
binis parlamentas, Aukš
čiausioji taryba, kviečia 
Ghanos parlamentinę de- 

i legaciją apsilankyti Tary- 
I bu Sąjungoje.

Labai draugiškai Ghano- 
je sutiktos Kinijos, Indijos, 
Burmos ir kitų Azijos kraš
tų delegacijos. Didelę de- 

1 legaciją! atsiuntė 1 britai, 
taipgi kiti Britanijos bend
ruomenės kraštai. Ghanos 
nacionalistuose viešpatau
ja tam tikras pasipiktini
mas prieš Nkrumah, kam 

' jis priėmė delegaciją iš Pie
tų Afrikos. Nurodoma, kad 
kaip negriškai valstybei 
Ghanai nepritiko priimti • 
delegaciją iš labiausiai ra
sistinės anti-negriškos val
džios Afrikoje.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Dublinas. — Parlament- 
niai (Dail’o) rinkimai Ai
rijos respublikoje praėjo 
ramiai. Rezultatai dar ne
žinomi.

Tokyo. — Japonijos žve
jai paskelbė, kad jie neko
operuos su britais ir nesi
laikys nuošalyje vandenų, 
kur britai Pacifike planuo
ja išsprogdinti vandenilinę- 
hidrogeninę bombą. Japo
nai žvejai mano, kad ' >jie 
tuo būdu sulaikys britus 
nuo bombos išsprogdinimo 
arti Japonijos. Japonų žve
jų laikraštis neseniai sa
kė: “Tegul britai sprogdi
na bombas, jeigu jie nori, 
prie savo salų. . .”

Dublinas. —Airijos prem
jeras Costello sako, kad 
griežčiau gniauš IRA.

Chicago. — Susilies AFL 
ir CIO popieriaus darbi
ninkų unijos. Bendroji u- 
nija vadinsis United Pa- 
permakers and Paperwor
kers. Unija turės 130,000 
narių. ' ' 

tetulę Anita Wilcox, kuri 
1952 metais dalyvavusi pa
saulinėje taikos konferen
cijoje Pekine, Kinijoje.

New Haveno Civilinių 
teisių sąjunga, kuri pri
klauso prie Amerikos Ci
vilinių teisių sąjungos 
(ACLU), liberalinės neko
munistinės organizacijos, 
pasmerkė apklausinėjimą.

t
t

t
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under the Act of March 3, 1879

SVARBUS PUSLAPIS IŠ
AMERIKOS ISTORIJOS

KOVO 6 DIENĄ sukaks lygiai 100 metų, kai Jungti- 
niųVals.tijų Aukščiausias Teismas padare sprendimą

• Dredo Scocto byloje.
Šis sprendimas buvo tokios dideles svarbos., kad jis 

priartino Civilini karą. Tai buvo sprendimas, kuriuo 
Aukščiausias Teismas pasmerkė negrus visiems laikams 
vergauti, kuriuo Aukščiausias Teismas nepripažino neg
rų lygiais baltiesiems. Tai buvo baisus sprendimas, pada
rytas aklų rasistų!

Asmuo, norįs geriau pažint: Amerikos istoriją, nega
li praeiti pro šalį, nesusipažinęs su šiuo Aukščiausio 
Teismo sprendimu.

• /

KAS GI BUVO Dred Scott? Kodėl jo byla, pasiekusi 
Aukščiausią Teismą, šiandien sudaro negarbingiausią 
Amerikos istorijos puslapį?

Dred Scott buvo negras, buvo vergas. Jo žmona Ha- 
rietta, io dukros Eliza ir Lizzie taipgi buvo vergės.

Dred Scott priklausė tūlam John Emersonui, kuris 
gyveno Missouri valstiioje. Jis buvo, vadinasi, Emerso- 
no nuosavybe, kai]) bet koks kitas negyvas daiktas.

1834 metais jo savininkas persikėlė gyventi į Rock Is
land, Illinois valstiioje. Žinoma, j‘s pasiėmė ir Dred 
Scots. Vėliau Emersonas persikėlė gyventi į Fort Smell
ing, Minnesota. Minnesota tuomet dar neturėjo valsti
jos teisių— buvo teritorija, nupirkta iš Francūzijos. Ta
čiau Minnesotos teritorija tuomet buvo laisva; Kongre-

• sas paskelbė, kad ten negali būti vergijos, kad ten kiek
vienas asmuo, bus jis juodas ar baltas, turi būti laisvas.

1852 metais Dred Scott su šeima ir vėl buvo perkelti į 
Missouri valstiją, ir vėl jis buvo vergas.

Missouri valstijoje būdamas, Dred Scott kreipėsi i 
teismą, reikalaudamas, kad jis būtų paskelbtas laisvu, 
kadangi, sakė jis, jo gyvenimas Minnesotoie jį išlaisvino.

Kai io byla buvo teisme, Dred Scott buvo parduotas 
tūlam John F. A. Sanfordui, gyvenančiam New Yorke. 
Nors Aukščiausias Teismas nutarė, kad Dred Scott 
turi būti vergu amžinai, Sanfordas visvien jį išlaisvino.

BET NĖ TAME YRA SVARBA. Svarba tame, ką 
Aukščiausias Teismas Dred Scotto bylos reikalu nu
tarė.

Aukščiausio Teismo vyriausias teisėjas, pirmininkas, 
tuomet buvo Roger Brooke Taney, kilęs iš Marylando 
valstijos. Jis para ė sprendimą ir dauguma teismo narių 
tą sprendimą užgyrė.

Ką gi rasistas teisėjas Taney savo sprendime .sakė?
Jis sakė, jog Dred Scott buvo pirktas, parduotas ir lai

komas kaip paprasta preke — pirktas ir parduotas, kai}) 
bet kokia prekė, naudojama apyvartoje, iš kurios daro
mas pelnas ir tokiu turi pasilikti.

Toliau:
“Jie (negrai) per daugiau kaip per šimtmetį buvo 

traktuojami kaip būtybės, kilusios iš žemesnės pader
mes, ir jie netinka santykiauti su baltąja rase nei politi
niame nei socialiniame gyvenime; ir jie yra tik žemesni 

. už baltuosius, kad neturi tokių teisių, kokias turi baltas
• žmogus. Negras teisėtai ir įstatymiškai turi būti laiko

mas vergijoje jo paties naudai. .
Ten pat teisėjas Taney sakė, jog negrų rasė yra at

skirta nuo baltosios net savo išvaizda: jie juodi, o baltieji
• — balti. . .
< ___ I

Tokis buvo Aukščiausio Teismo sprendimas Dred 
;; Scotto bylos reikale!
, -Tiesa, ne visi teisėjai tam pritarė: du parašė savo 

\ nuomones, priešindamiesi daugumai, bet tai nieko ne- 
padėjo.

Amerikos negrai buvo Aukščiausio Teismo apsmerkti 
amžinai vergijai tik dėl to, kad jų odos spalva yra juo- 

■į da.

GALIME ĮSIVAIZDUOTI, kokį baisų įspūdį šis Aukš
čiausia Teismo sprendimas padarė į vergijos priešus.

Jis dar labiau sukėlė žmones, kovojančius, už vergi
jos panaikinimą, už Aukščiausio Teismo sprendimo at
metimą.

’ k Atsiminkime, sprendimas buvo padarytas 1857 metų 
kovo 6 dieną, kada judėjimas už vergijos panaikinimą 

■ buvo platus ir didelis. z
Pasiremdamas tuo, Lincolnas ir kiti vergijos priešai 

ėjo į žmones, aiškino jiems., kokį pavojingą, kokį baisų 
sprendimą atliko Aukščiausias Teismas.

1860 metais įvyko prezidentiniai rinkimai, kuriuose 
būvo išrinktas prezidentu Abraęmas Lincolnas.

1861 metais prasidėjo Civilinis Karas, kuris nušlavė 
Aukščiausio Teismo sprendimą, kurio metu Lincolnas 
paskelbė Negrų Išlaisvinimo deklaraciją.

PRAĖJUS ŠIMTUI metų po to baisaus sprendimo,.A- 
merikos negrai dar vis nėra laisvi, nėra lygūs baltįe- 

. jūeip&H - b. .... . . ....■s... r.
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NEŽINAU, iš kur mes, 
vaikai, ta ištraukėme. Tik 
prisimenu, užsilipę ant tvo
rų ar akmenų krūvos, šauk
davome “Einam nuversti 
carą!”, “Šalin carą!” O kas 
tas caras, ir kaip jį nuvers
ti — nežinojome. Mes girdė
davome namuose kalbant, 
kad sunku gyventi, kad tas 
caras jau norįs visus gyvus 
į kapus sugrūsti. Ir mes, 
tur būt, prisiklausę suaugu- 
gusių žmonių dejonių, pa- 
darydavom savo išvadas.

Aš šaukdavau gal net gar
siau už kitus vaikus.. Bū
dama našlaitė, neturėjau 
kam pasiskusti savo karčia 
dalia. Tik širdies gilumoje 
buvau įsitikinusi, kJd viso 
to kaltininkas yra tas bai
susis caras. Jeigu jo nebū
tų, galvojau, gal nereikėtų 
ganyti žąsis, gal galėčiau 
visuomet iki soties prisival
gyti duonos.

žąsys — jes dųauges
Tačiau kam aš galėjau 

pasiskųsti ? A rt imiausieji 
mano draugai buvo žąsys. 
Bet jos ne visada mane su
prasdavo: aš prašydavau 
jų neskristi i kitoje pusėje 
upelio esančias avižas, o jos 
lyg tyčia ten lėkdavo. O 
žmonės? Jie buvo “geres
ni”. Vienas turtingas ūki
ninkas mane laike visus 
metus, žinoma, ne už ačiū. 
Aš ganiau, buvau nešiote, 
tarnaitės . padėjėja, o man 
už tai-pasiuvo batukus. Ki
tas šeimininkas, kiek atme
nu, buvd “neblogas” — jis 
išmokė mane lietuviškai ir 
lenkiškai skaityti. Už tai, 
žinoma, aš turėjau atidirb
ti.

Šiuos savo vaikystės per
gyvenimus prisiminiau 1905 
metais, kai nuvykau į Smo
lenską ieškoti darbo. Aš ta
da turėjau septyniolika me
tų.

Prie fabriko vartų'
Smolenske nieko nepaži

nojau. Prie linų fabriko su
tikau vieną moterį — balta
rusę. Pasisakiau, kad ieš
kau darbo, neturiu kur gy
venti. Sužinojusi, kad aš ne
turiu tėvų, nei artimųjų, ji 
mane parsivedė jSas save. 
“Pamėginsim kartu ką nors 
surasti”, — pasakė ji. Išei
dama į fabriką, ji man pa
likdavo knygelių, , “Pasi
skaityk, — sakydavo, — 
nebus taip nuobodu. O jeigu 
kas ateitij — paslėpk... Ne 
visiems jps gali patikti...”

Supratau, kad knygelės 
buvo uždraustos. Jose rašė 
apie tokius pat vargšus, 
kaip ir aš, ragino susiburti, 
susiprasti. “Be kovos neat
eis pergalė. O ją pasiekti 
turi patys darbo žmonės”— 
šie žodžiai įstrigo man gi
liai į sąmonę. Nutariau pa
sikalbėti su savo buto šei
mininke. “Nuo ko pradėti 
tą kovą? — kartą paklau
siau jos. — Aš taip pat no
rėčiau kuo nors prisidėti”.

Slaptų raštų nešeja
Po kurio laiko gavau

svarbu uždavinį — nuvežti 
į Počinkos rajoną įvairios 
literatūros. Taip aš tapau 
nelegalios spaudos, atsišau
kimų platintoja.

Bet man reikėjo gyventi, 
o darbo Smolenske niekur 
negavau...

...Mes sėdime prie stalo 
dviese. Juzefą Kondratavi- 
čienė visa laiką žiūri pro 
langą ir kalba. Iš pirmo 
žvilgsnio atrodo, kad ji ste
bi kieme augantį išsišako
jusį medį ar rudens,., vėjo 
gainiojamą lapelį. Bet ne, 
jos mintys toli, toli... Ji pa-, 
kelia ranką prie pražilusių I 
plaukų, , lengvai savo vir-| 
pančiais pirštais paliečia | 
skarelę, ir ši nusmunka ant! 
jos palinkusių pečių.

Kurį laiką abidvi tylime. 
Aš nenoriu jos trukdyti. 
Žinau, papasakoti viską, 
kas buvo ve:k prieš pusę 
šimtmečio, ne taip lengva. 
Bet štai pasakotoja vėl 
prabyla:

— Po to beliko viena išei-' 
tis — keliauti į Rygą. Gir
dėjau, kad ten yra daug fa
briku ir galima gauti dar- 
bo. j

Tai]) aš patekau į stambų j 
gumos fabriką ir isiliejaui 
į keturiolikos tūkstančių! 
ten dirbusių žmonių minią.

Radau darbo ir draugų
Sekančia diena, kai pra

dėjau dirbti, fabrike buvo 
išklijuoti atsišaukimai. Aš 
nudžiugau ir susimąsčiau, 
kaip gi man susipažinus su 
žmonėmis, atliekančiais šį 
nelegalų darbą.

Netoli manęs dirbo švie
siaplaukė mergina. Munis iš 
darbo į namus buvo pake
liui, ir mes visada eidavome 
kartu. Tai buvo Marytė 
Karvelytė. Pamažu mes ta
pome neišskiriamomis. Ji 
man pasiūlė nueiti su ja į 
vieną grupelės susirinkimą. 
Tai buvo, kaip vėliau suži
nojau, Rygoje įkurtos soci- 

• aldemokratų organizaci jos 
nariai. Iš pradžių jie žvelgė 
į mane su nepasitikėjimu, 
bet sužinoję, kad aš jau ir 
Smolenske platinau nelega
lią literatūrą, labai nudžiu
go. Čia pat iš Marytės suži
nojau apie kitas pažangias 
fabriko moteris.

Marytės Karvelytės aš 
niekados neužmiršiu. Ji, 
kaip ir aš, buvo paprasta 
darbininkė, bet už mane la
biau išsilavinusi... Gaila, 
neturiu nė vienos jos nuo
traukos, — sudegė šio karo 
metu... Ji; man dažnai kal
bėjo apie darb’ninkų vieny
bę, 'bendrus uždavinius. Iš 
jos aš išgirdau plačiau įr 
apie Leniną, ir anie partija. 
Taip išsiaiškinau daugelį 
man nesuprantamų klausi
mu.

—- O kur ji dabar? — ne
iškenčiu.

— Mirė kalėjime... džio
vą...

Netrukus susipažinau su 
Jonu Priteikiu ir su Vikto
ru Brigmanu. (Šiuo metu 
jie gyvena Vilniuje). Per 
juos, o taip pat ir iš Igno

Krasausko ir Juozo Ozars- 
kio, dirbusių gumos fabri
ke, gaudavome atsišauki
mus. Juos čia pat prie dar
bo stalų, ant sienų išklijuo
davome. Tai atlikti reikėjo 
greitai ir atsąrgiai. Kar
tais, eidamos namo,- klijuo
davome ant gatvės stulpų. 
Prisimenu, įsidrąsinusios, 
nunešdavome ir prie pat 
policijos būstinės ir ten pri
mėtydavome.

Pa'ickau ciarininkams
Kartą man reikėjo nu

vežti politinę literatūrą į 
Vokietiją. Atvažiavau iki 
Virbalio stoties ir išlipau. 
Naktis buvo tamsi, darga-
nota, ir aš sieną perėjau ne
pastebėta. Ten laukė manęs 
žmogus. Jis nuvedė į vieną 
netoli esančią trobelę ir 
kažkur virtuvėj tarp dviejų 
didelių' katilų paguldė. Bu
vau nuvargus ir miegojau 
kietai. Praplėšiau akis tik 
tada, kai pajutau, kad kaž
kas mane už peties judina. 
“Jau švinta, — išgirdau. —‘ 
Greitai sargyba pasieny 
keisis”...

Bet šį kartą nepavyko: 
vos perėjau sieną, mane su
laikė caro kareiviai — pa
sieniečiai. štabe, kur mane 
nuvedė, vienas po kito pasi
pylė klausimai: “Kur bu
vai? Kur eini? Kas esi?” 
Išsisukinėjau, kaip mokė
jau.' Nežinau, kuo visa būtų 
ba:gęsi, jeigu nebūtų užsu
kęs vienas geležinkelinin
kas. Jis pasisakė esąs to 
paties traukinio, kuriuo aš 
a t v a ž i a v a u, konduktorių s 
ir žinojęs, kad aš važiuo
janti pas tetą, gyvenančią 
Vokietijoje.

Patikėjo. Išėjus aš stip
riai nuspaudžiau ranką ne
pažįstamajam, kurį mačiau 
pirmą kartą gyvenime... ;

taip dirbo daug mo-
terų. Buvo Rygoj Emilija 
Šimaitė,taip pat darbminke 
— verpėja. Tik ji dirbo ki
tame fabrike. Su ja daž
niausia susitikdavom susi
rinkimuose. Ji visada būda
vo tokia paprasta, kukli, o 
kaip dirbdavo! Ji ir nelega
lią literatūrą platino, ir 
partijos naudai lė^as rinko, 
ir streikus fabrike organi
zuodavo, lankydavo politi
nius kalinius — vykdydavo 
viską, ką tik jai pavesdavo 
partija.

(Tąsa 3-čiam pusi.)

Moterys gyvai susidomėjo 
Yakščių sukakties nuota ’ £

Visi laukia Motiejaus ir 
Marcelės Yakščių vedybi
nės 45-rių metų sukakties 
puotos, nes tai bus graži 
puota. Atvyks brooklynie- 
čiai. Girdisi, kad bus svečių 
ir iš toliau.

Viskas rodo, kad kovo 10 
dieną jau iš pat ryto visi 
keliai ves į Liberty Audito
riją, kampas 110th St. ir 
Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y., kur įvyks ta 
puota — pietūs pietų laiku, 
1 valandą dįeną.

Gal už vis daugiausia ta 
nuota susidomėjo, jai dar
buojasi brooklynietės mo
terys. Jos paskleidė daug 
kvietimų, ruošia puošnius 
stalus, geriausias vaišes ir 
net žada dainų. 1

Kai kas klausė, kur čia 
to moterų uolumo priežas
tis? Jos štai/kaip atsako:

Greta to, kad abu Yakš- 
čiai yra malonūs, visur ma
tomi ir mylimi žmonės, 
Marcelė joms yra ypatin
gai artima kaip talkininkė 
šeimininkystėse. Vargiai ir 
ji pati begalėtų suskaičiuo
ti, kiek ji visuomeniškų

teirauti: “gal reikia pagel
bėti dirbti?”

Aišku, moterys labai nu- 
džiugo, kai .sužinojo, jog 
Yakščiams rengiama su
kakties puota ir kad į tą z 
puotą kviečiamos ir jos su 
savo šeimomis ir draugais.

Kovo mėnesio antrą sek
madienį moterys visuomet 
minėdavo Moterų Dieną. 
Jos džiaugiasi šiemet pasi
taikiusia galimybe gražiaih 
bankete pagerbti pavyzdin
gą šeimą. O kad banketas • 
rengiamas pietų laiku, 1 v.f 
tai bus proga ir visieiAs 
r ūsų draugams pagerbti 
savo drauges, atleisti jas 
nuo darbo tą dieną*, pasi
kviesti :r pavaišinti šaunia
me pokylyje. Taigi, užleis- • 
damos tą dieną Yakščių 
vestuvėms mes, klubietes, 
manome, kad sykiu pager
biame visas šeimininkes.

Kvietimų d a r g a 1 i m a ' 
gauti pas klubietes ir Audi- ' 
torijoje. Rengėjos prašo ne
delsti užsakymo, nęs svečių 
ims tik tiek, kiek tilps prie 
vienų stalų didžiojoj salėį

banketų surengusi,
taip daug! O kas gi, kad ne 
moterys gali daugiausia 
įkainuoti tame sunkiame 
darbe brangią savo talki
ninkę ?

Margelės žodžiui ir dar
bui visuomet gali atsidėti. 
Ji visuomet pribus, Užbai
gus pokylį, nežiūrint nuo
vargio nuo sunkaus darbo, 
ji tiktai padariusi tvarką 
baigią darbą. Net ir tais at
vejais, kai kitos draugės 
šeimininkauja, kažin ar bu
vo tokia pramoga, kad Mar
celė neužeitų į virtuvę pasi-

Johiaincsburgas. — Pie^ų 
Afrikos rasistinė policija l 
suėmė 160 negrų, kurie da
lyvavo segreguotų autobu
sų boikote.

Wash ngtonas. — Prez, ‘1 
Eisenhoweris trumpa kai- jį 
bele per visus radijo-tele- M 
vijos tinklus atidarė Rau- y 
donbjo Kryžiaus finansinę Į
kampaniją. I
----------------- ---------------------- I

Today’s Pattern >)

Šeimininkėms
ATLIKUSIOS MĖSOS 

PATIEKALAS
3 ketvirtadaliai puoduko 

pieno
3 ketvirtadaliai puoduko 

vištienos nuovirų (stock)
1’ vokelis gelatines ( besko

nės -r unflavvored)
2 kiaušinių tryirai.
1 puodukas, virtos maltos 

ar labai smulkiai supjausty
tos hamės

3 ketvirtadaliai šaukštelio 
paprika

3 ketvirtadaliai puoduko 
tirštos grietinės N \

1 puodukas virtos maltos 
vištienos.
Skoniams ir kvapsniams 

vaitoja: 1 sukapotą piipi- 
ento, onion salt (arba švie
žio svogūno sunkos, jeigu 
svogūninės druskos nesi
randa) druskos, pipirų, pet- 
rušku, krienu.V z v

sekamasis' būdas parodo 
darymą kožnos mėsos sky
rium, bet ątšaldoma^viena- 
me:
Supilk pieną ir vištienos 

nuoviras į puodą. Supilk že
latiną ir leisk pastovėti 
penketą minučių. Suplak 
ir įmaišyk trynius. Nuolat 
maišant, pavirk virš ver
dančio vandens iki sutirštės 
ir pradės aplipti ant šaukš
to.
Perpilk mišinį pusiau. 

Atšaldyk. J vieną sudėk 
hamę, papriką, piiniento. 
Įmaišyk pusę kietai suplak
tos grietinės. Įdėk įsvogūno 
druskos, druskos ir pipirų 
pagal skonį. Supilk į pagei
daujamą formą ir padėk 
gerui atšalti ir visiškai su
stingti,

Soso likusion pusėn įmai-l 
šyk vištieną, šaukštelį krie-l 
nu, sukapotų petruškų.

Pattern 92C2: Misses' Sizes 12.
14. 16, IS. 20. Size 16 juniper takes
4 yards 39-inch fabric: blouse i 
yards 35-inch fabric.

Užsakymą su 35 centai^ 
(pinigais, ne stampoinis)

Šiuo metu yra-kovojama už kito Aukščiausio Teismo 
sprendimo vykdymą gyyeniman — už tai, kad negrai tu
rėtų lygias teisęs mokyklose, važiuotėje ir kitose viešo
siose višųomeninėse įstaigose. •

Ir toji kova, aišku, bus laimėtą, jei ne anksčiau, tai 
vėliau. r ' , 1

žmonijos, progreso nieks negali sulaikyti!

Daro šį patiekalą kelerio
pą!:
gali būti daromas iš vieno

kios mėsos;
kiti daro iš dvejopų mėsų, 

viską sumaišius kartu;-
kiti daro kožną mėsą at

skirai, skyrium atšaldo ir 
paduoda. Tas būdas yra ge
riausias, kai nežinome, kas 
valgys ,arba savoji, šeima 
negali mišraus valgio imti; 
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Įmaišyk gerai atšaldytą-li
kusią suplaktą grietinę, pi
pirų ir druskos pagal skonį. 
Supilk viršum jau sustin
gusio hamėą mišinio.
Išimtą iš formos supiaus- 

tyk riekelėmis. Tinka bufe
to užkandžiui su duona ar
ba su daržovių salads.

V. G.

ir pažymė j i m u formos 
numerio ir dydžio siųski* 
te: Pattern Dept., 110-12 •„ 
Atlantic Avenue, Rich- 

^■■HIH^^Hmond Hill 19, 
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2 pusi. Laisve (liberty) Trečiaa., kovo (March) 6, 1057 
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Senas Vincas dvės. Jis, gavęs lengvesnį, sa-

’ Buities audrose
( Apsakymėlis )

M Nors tėvų išsižadėsi, 
Brolių ir savo tautos. 
Bet nuo savęs nepabėgsi! 
Neužmirškie šios tiesos.

Kai tik Pyt Dūk (Petras 
Daukaitis), grįždamas iš po 
trijų savaičių vekeišino, pra
leisto saulėtoj Flori.doj, dava- 
žiavo netoliese savo naujutėlio 
namelio, jo automobilis nusi
čiaudėjo, užsikosėjo ir, neatga
vęs kvapo, .sustojo. Veltui jis 
kelis kalius mynė ant mygtu
ko, kad nors iki namų dasikas- 
ti, automobilis nuima' ir nė 
Jkrust.

Petro visa šeimynėlė, kuri 
susidėjo iš jo žmonelės ir jau 
pradinę mokyklą lankančių 
berniuko ir mergaitės, išsi
maudę Floridos saulės spindu-

mokėjimų, kad juos perkūnas 
trenktų be žaibo!

Taip apsimąstęs, tiksliau — 
pasižiūrėjęs į .savo raalės bui
ties perstatymą, Petras ten pat. 
ir užmigo giliu nuovargio bei 
nusiminimo miegu.

* * *
Petras Daukaitukas buvo 

vienturtis Daukaičių šeimos sū
nelis. Jo abu tėvai buvo pro
gresyvių pąžvalgų žmonės. Ei
dami į lietuviškus parengimus, 
vesdavosi ir savo Petrelį. Kiek 
paaugėjęs, Petrelis buvo ir Jau
nų Komunistų' Lygos nariu, ir 
jeigu apsiimdavo kokį darbą 
atlikti, tai ir atlikdavo iš pilno 
ir tikro. Tik rųirus jo tėveliui, 
o ant motinėlės pečių buities 
naštai visu savo svoriu užgu
lus, kad tik Petrelį šiek tiek

liuose bei jūrose, dabar išsi- 
rabazdinę iš šilto automobilio, 
įpuolė lyg į šaltą vandenį ir su
stiro, nuo šalčio. Šiaurys vėjas, 
savo išgverusia gerkle nusikva
tojęs, čiupo juos .į savo ledinį 
griebi, kasojo vasariškas dra
panas ir .savo lediniais pirštais 
grabaliojosi apie jų šiltus kū
nus
.Jie pristūmę automobilį 
šaligatvio, stvėrėsi iš jo

prie 
kas

reikalinga ir susigūžinę, Ursi 
galvomis norėdami pradurti 
vėjui skyles, dasikasė ir griū
te sugriuvo į savo Šiltą namelį.

Tai buvo sekmadienio vėly-

išmokslinus. Petrelio galvoj 
pradėjo sukaliotis kiti vėjai, 
įstojęs į aukštesnę mokyklą, vi
su uolumu pradėjo amerikonė- 
ti.

Motinėlė, matydama, kad jos 
Petrelis eina visai kitais ke
liais, atsisakė jį leisti į kolegi
ją, ir būsiantis daktaras turė
jo eiti į darbavietę, kad užsi
dirbti pragyvenimą. Anot mo
tinėlės: Eini, vaikeli, savais 
keliais . . . Pradedi net su savo 
motina sarmatytis lietuviškai 
kalbėtis, tai ir eik ... Tik pats 
gyvenimas, sunkus darbas gali 
tave padaryti gerbtinu žino

ves išvakarės. Ryt dieną Pet-; 
ras jau tarėsi .stoti prie 'savo 
mašinos darbavietėje, o čia au
tomobilis sustreikavo. Jis ži
nojo, kad reikės įdėti naują 
mašinerijos dalį, teks automo-

gum, arba—valkata . . . Gy
dykis, daktarėli, pats save . • •

Tędėl mūsų Petrelis, supykęs 
ant motinos ir gavęs darbą 
aliejaus išdirbystėj, išsibraukė 
ir iš lietuvio pavardes, iš Pet-

bilį vežti į garadžių, o į dar- ras Daukaitis paliko tik—Pyt 
bą eiti pėsčiam apie pusantros Dūk. Palikęs viso labo tik Pyt
mylios kelio. O čia, už lango 
stūgauja vėjas, tai kvatodamas, 
tai alkano vilko balsu staug

damas, tai vaiko balseliu pra
verkdamas ir vis pikčiau nirš
damas, šėlo net šiurpu kūną 
nukrėsdamas. 5
5 Moteris ir vaikai, kiek už
kandę vakarienės, sukrito į lo
vas ir užmigo. Tik mūsų Pe
trui automobilio sugriuvimas 
ir vakacijų išlaidos išvaikė nors 
ir iš pavargusio jo kūno poilsį 

L f ir miegą. Juk ir be vakacijų 
jis, vos galą su galu sudulda
mas, tik šiaip taip gynėsi nuo 
skolintojų už visa ką, ką jis 
turi ant lengvų išmokėjimų 
prisipirkęs.

Vakacijų išlaidoms “pasisko
lino” neatmokėdamas mėnesi
nės sutarties už vieną ar kitą 
pirkinį. O dabar . . . dar neiš- 
ipokėtas automobilis jau ,su- 

. griuvo. Pataisymas—20 dole- 
>rių mažiausia! Sudeginęs ke
li? lygiai cigaretus, bevaikš
čiodamas nuo sienos iki sienos, 
sudribo į minkštą, taip pat dar 

’ neišmokėt# krėslą, užsimerkė 
ir, tarsi kas būtų pakėlęs kokią 
tai miglotą uždangą, atsisklei
dė prieš jo akis reali jo buities 
scena.

*■ štai jis dabar, pačiame ju
drume, pačiose jėgose, 35 metų 
yyias ir dviejų vaikų tėvas sė- 

adi savo naujoj, ant lengvų iš
mokė j i m ų aps i p irk toj gr į te 1 ė j. 
Gi, pagal sutartį, ta grįtelė bus

‘ išmokėta ir paliks pilno jo nuo- 
savybė tik po 35 metų, jeigu

* jupda katelė nepabėgs skersai 
kelio.

Taip apmąsčius ir vėjui pik- 
|čiąu suriaumojus, jį nukrėtė 

šiurpas.,.. Petras mato save ant 
reales buities scenos, jau pra
žilusį, susikūprinusį, ant laide
lės krentantį, 70 metų, iš pu
pų nevaryt'iną scn\. . . In tai 
tik—jeigu . . .

Automobilis paliks jo pilna 
nuosavybė tik už dvejų metų, 
ir tai tik—jeigu ... O juk už 
poros metų ta jo nuosavybė jau 
tiks tik geležų laužui. Teks 
pirkti nąiiją automobilį ir vėl 
ant tų prakeiktų lengvų išmo- 

'kėjimų! Su stubos invento-* 
rium, tiesa, išsimokėjus bus ga
lima stumtis iki vaikai pradės

# savistoviai gyventi. Bet tcle- 
*■ vįzijos setas, nors dar neišmo

kėtas, jau pradeda / gesti. Kai 
tik spėsiu išmokėti, tieks pirk-' 
ti naują ir vėl ant lengvų iš-
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Dūk, dar labiau pradėjo virsti 
į ablavuką: spjaudėsi ant uni
jų, tyčiojosi iš ateivių, o ne- 
Vrų visai nelaikė žmonėmis, 
nors su ateiviais, taip ir su 
/negrais jam teko vieną ir tą 

7patį darbą dirbti.
Savaime suprantama, kad 

šitoks Petro iš aukšto į .savo 
bendradarbius žiūrėjimas save 
kuo tai aukštesniu už kitus to-' 
kius pat darbininkus nešimasis, 
prie bosų la'ižymasis, negalėjo 
savaime praeiti, neiššaukęs 
darbininkuose pasipiktinimo, 
tam tikro už tai atpildo. Juk 
yra sakoma: Kaip jis mane 
užsveikino, taip as jam atidė
kojau.

Pirmiausia lietuviai pradėjo 
traukyti jį per kriukį, tai iš jo 
vardo išmetę paskutinę raidę t, 
o jos vieton įdėję raidę z ir 
sulieję jo vardą ir pavardę į 
vieną pavadinimą, kurį patiems 
skaitytojams palieku išsiversti 
ant lietuviško liežuvio. Bet ir 
tai dar ne viskas.

Kažkas iš lietuvių išmokino 
ir negrus ištarti tą jo pavadi
nimą .su raide z. Negrams to į 
tik ir reikėjo, kad atsimokėti 
už jų rasės paniekinimą, ir jie 
pilna burna, tikriausiu lietuvi-, 
ku akcentu, ištardavo tą jo pa
vadini mą . . . Petras siuto tai 
girdėdamąs,. o tas dar labiau 
skatino anuos jį erzinti, atsi
mokėti už jų niekinimą.. Juk 
fąktas palieka faktu — kad
bile darbininku kiti darbinin
kai pradeda pasikarti, traukyti 
per kriukį, juo puolamasis la
biau pyksta, tuo jį labiau erzi
na. Taip atsitiko ir su mūsų 
Petrų,. ’ *

Galima daleisti, kad Petras, 
iki dantų gėlimo įerzintas, būtų 
metęs ir darbą. Ęet bosai, ma
tydami, kad Petras gali būt 
jiems ištikimas vergas, o gal 
būt ir šnipas kompanijos nau
dai, pastatė jį : prie mašinos, 
kad Jis su kitais darbininkais, 
jei norėjo, galėjo susitikti tik 
iš ryto, pertraukos laiku ir 
darbą baigus. Tokiai jtai per
mainai įvykus, rečiau susidu
riant su kitais darbininkais, o 
ir jam pačiam pamoką gavus, 
kad apie negrus bei ateivius ir 
velnią mislino, prikando liežu
vį, tai ir į jo vardo galūnę su
grįžo išdeportUota raidė t.

Tačiau Petras vistiek pasili
ko Petru. Juk yra sakoma: 
Jei žeforiu gimė, tai žebriu ir
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vistovesnį ir geriau apmokamą 
darbą, dar’aukščiau? savo nosį 
pradėjo riesti, dar vergiškiau 
laižytis prie bosų. Tuo jis no
rėjo lyg ir atkeršyti savo mo
tinai, kad, va, aš įr be tavo nu
rodymo žinau ką darau, kuriuo 
keliu eiti ir kokio tikslo siekti.

Taip jis, suprantama, bosų 
keliamas vis į geresnius ir ge
riau apmokamus darbus, taip ir 
kopė vis aukštyn, kuomet kiti 
tos darbavietės darbininkai, 
šimtai jų, pradėjo nesudurti 
galo su galu, o darbo vis sun
kesnis svaris gulė ant jų pečių. 
Tad darbininkai, kad pagerinti 
savo būvį ir aplaužyti bosams 
ragus, slapta pradėjo organi
zuotis į uniją. Gi bosai, tai pa
jutę, prisiveisė šnipų ii’ kiek
vieną tų šnipų nurodytą, kad 
ir visai nekaltą, o tik pakrikš
tytą “unijos organizatorium,” 
metė iš darbo be jokio pasitei
sinimo, nepaisant kiek metų 
jisai ten būtų išdirbęs.

Jeigu Petrą kas iš ateivių ir 
pakalbindavo prisirašyti prie 
unijos, tai jis, pasiuntęs tą į 
žmogų pas velnią, pridėdavo: 
“Jeigu tau šis kontras negeras, 
tai važiuok ten, iš kur tave vel
nias čia atnešė!”

Tiesa, jam kartais šmėkštel
davo mintis, kad darbininkai 
jau perdaug čia išnaudojami... 
Tokias ilgas valandas ir taip 
sunkiai dirbdami, tik per 
streiką gali .savo būvį page
rinti. Bet tuoj pats sau ir at
sakydavo: “6 kam tau, Pyt, 
rūpintis jų reikalais? Turi 
lengvą darbą, daug daugiau 
uždirbi, tik nenusidėk bosams, 
tai dar aukščiau pakilsi.”

Yra sakoma, kad niekas! 
aukščiau savo bambos noiššoka, 
neiššoko nė mūsų Petra-s. Jis, 
apsivedęs ir iki paaugėjo jo sū
nus ir duktė, gyveno prisiglau
dęs prie savo motinėlės, jos 
grintelėje. Galima daleisti, kad 
jis ten būtų gyvenęs ir iki 
motinėlės mirties, jei ragangau- 
džių siautėjimas nebūtų jo mir
tinai pritrenkęs.

Jis, atsiminęs, ' kad kadaise! 
prigulėjo prie Jaunų Ko- į 
munistų Lygos 'ir kad mo
tinėlė dar ir šiandien daly
vauja progresyvių lietuvių ju
dėjime, gando . ir nusigando, 
kad gali pakliūti į ragangau- 
džių nagus! Tik nusiraminęs, 
kad jis dabar jau ne Petras 
Daukaitis, o tik Pyt Dūk, apsi- 
pirko namelį, įlindo iki ausų į 
skolas, išsikraustė iš motinos 
namelio, išsižadėjo net ir sa
vo motinos, pareiškė: “Jeigu 
kas atsitiktų .su manim, tu ne- 
pažink manęs, o aš nepažinsiu 
tavęs, mama...”

—Dėkui, sūneli . . . Aš tave 
norėjau išauklėti gerbiamu 
žm°gum, visuomenišku veikėju, 
drąsiu vyru ... O bailį glaus
ti prie savo krūtinės mano sąr 
žin.ė neleidžia . . . Dabar mudu 
stovim ant kryžkelės, ir sūnus 
su motina persiskirta ■ . • Tu, 
vaikeli, beg savo keliu, kuriuo 
visi bailiai nubėgo, o aš einu, 
tuo keliu, kuriuo drąsios darbo 
žmonių minios eina! Skirki
mės, sūnau . 1.

(Bus daugiau)

AUDRU METAI
(Atkelta'iš 2-ro pusi.)
Mus užklupo karias

Pirmasis pasaulinis ka
ras užklupo mus, daugelį 
lietuvių moterų - revoliu
cionierių, Rygoje. 1917 me
tų pradžioje sudegę gumos 
fabrikas. Tūkstančiai žmo
nių liko be darbo. Šiaip taip 
patekau į geležies dirbinių 
fabriką. Tai buvo katorgi
nis darbas. Tuo metu mano 
vyras' buvo kariuomenėj, o 
ųajnuose manęs laukdavo 
du maži vaikai. O kiek to
kių motinų buvo? ! Jos vi
sos turėjo šeimas, vaikus, 
kuriais reikėjo rūpintis. 
Fabrikas dirbo pilnų -apk.ro- 

’ vimu, darbininkai išstovė
davo prie savo atliekamų 
operacijų po 16 valandų, 
pelnų fabriko savininkai 
skaičiuodavo milijonais, o 
mes gaudavome / grašius, 
Mjęstė trūko jiįaisto pro
duktų, viskas pabrango.

Darbininkų vaikai išbadė
jusiomis akutėmis žvelgda
vo į motinas, prašydami 
parnešti duonos. Pagaliau 
pradėjo siausti įvairios vai
kų ligos. Ir daugelio jų nu
silpę organizmai neišlaiky
davo — mirdavo...

Vaikai, mano vaikai!
čia Kondratavičienės bal

sas suvirpėjo, prikimo. Ir 
vėl jos akys įsmigo į langą. 
Aš be žodžių supratau, kad 
ir šią motiną ištiko 
skaudus smūgis... Ji atsi
kvėpė, nubraukė ranka ant 
blakstienų sužvilgusią aša
rą ir vėl tęsė:

— Mirė ir manieji. Per 
savaitę iš namų buvo išneš
ti du karstai...

O fabrikantas tiesiog iš 
mūsų tyčiojosi. Jis atsisakė 
mums pakelti atlyginimą, 
sumažinti darbo dieną. Čia 
darbininkai neištvėrė, susi
organizavome ir metėme i 
darbą, o atėjusius žandarus 
moterys apmėtė akmeni
mis. Vieną jų visai užmušė.

Artėjo audrų metas. Ru
sijoj vyko vasario revoliu
cija. Organizavosi ir Rygos 
proletariatas. 1917 metais 
kovo mėnesį buvo sudaryta 
Rygos darbininkų deputatų 
taryba, o balandžio gale 
pradėjo eiti bolševikų laik
raštis “Okopnaja prąvda” 
(“Apkasu tiesa”). Šis laik
raštis atliko dalelį darbą 
Šiaurės fronto kareivių tar
pe. Gegužės 13 dieną Rygoj 
pirmą kartą išėjo legalus 
Latvijos socialdemokratų 
partijos CK organas “Ci- 
nia”.

Nebuvo laiko raudoti
Reikėjo savo skausmą 

nuslopinti ir dar aktyviau 
dirbti.

Po to, kai kontrrevoliu
cionierius Kornilovas išda
vė Rygą vokiečiams, 1917 
metų pabaigoj aš išvykau į 
Smolenską, kur in likau gy
venti. Spalio socialistinė re
voliucija jau buvo įvykusi, 
ir Smolenske, kaip ir kitur, 
kūrėsi tarybos. Mane su vy
ru nusiuntė dirbti į Rudnės 
rajoną.

Aš sugrįžti į Rygą jau 
nebegalėjau, bet su didžiau
siu susidomėjimu gaudžiau 
visas žinutes apie darbo 
žmonių' kovą už savo laisvę 
Latvijoje ir Lietuvoje. Nors 
1919 metais Tarybų valdžia 
' iose Pabaltijo respublikose 
buvo sužlugdyta, bet aš ti
kėjau, kad draugai, su ku
riais teko man dirbti, ir tie, 
kurie naujai stojo į kovoto
jų gretas, nenurims iki ga
lutinės pergalės...

Kondrat avičįenė n u tilo.
Aš pakilau atsisveikinti.

— Greit ir aš keliausiu, 
— tarė ji, — Turiu užeiti į 
savo pirminę organizaciją. 
Sekretorius prašė... Artėją 
Spalio šventės — yra reika
lų. ■

Gyvenu liaudies gerovei
* I

...Pąmažu nulipu laiptais 
žemyn ir išeinu į Algirdo 
gatvę. Prieš akis Juzęfos 
Kondratavičienės paveik.s- 
las, paveikslas moters, ku
rios gyvenimo kelias buvo 
toks sunkus, kuri tiek daug 
pergy vęno. Tarytum vėl | 
girdžiu jos balsą: “vyrą pa
korė Smolenske fašistai — 
nespėjo evakuotis...”, “aš 
partizanavau, paskui sužei
dė, teko ilgai gydytis...”

Ji nesiskundė,; kad nete
ko vaūcų, vyro,* artimųjų, 
kad silpna sveikata... Dva
sioje ji lįko stiprį, nepalū
žusi. Juk negali palūžti 
žmogus, kuris visą savo są
moningą gyvenimą sujungė 
su veiksmais už darbininkų 
gerovę, kurį užgrūdino . il- 
gaiiiętė kovą. Ir ši kova bu
vo laimėtą, jies kųVotojų ei? 
lėse buvę tūkstančiai tokių, 
' ■ N . , | .

Su vėžiu juoki; nėra
J. J. Kaškiaučius, M. D

(Tąsa)
-Jau visiems gerai žinoma, 

kaip baisiai pavojingos ra
dioaktyviosios dlulkes. Pa
kvėpuok tokių “atombom- 
biškų” dulkių, tai ir 
mirsi nuo plaučių vėžio. 
Arba gausi odos vėžį, krau
jo vėžį (“leukemia”). Net 
ir nuo paprastų .rentgeno 
(X) spindulių atsiranda 
kraujo vėžių. Patys radio
logai bent 8-10 kartų daž
niau gauna kraujo vėžį, ne
gu Šiaip gydytojai.

Dažų fabrikuose darbi
ninkai greit suserga pūsles 
vėžiu* nors ir vartojamos 
tūlos apsaugomosios prie
monės.

Chromo darbininkai greit 
mirdavo nuo vėžio: beveik 
pusė darbininkų šitaip nu
mirdavo, prieš keletą metų. 
Dabar miršta rečiau, dėl 
apsaugomųjų priemonių 
įvedimo, bet ir tai dideliai 
pavojingi darbai. O juk 
chromas ir jo druskos ne
pavaduojamos aukšto grei
čio prietaisams, kariniams 
pabūklams, juodylams, da
žams, stiklui, net ir tau
kams (lajui) baltinti.

Nevalyti naftos produk
tai, aliejai padaro odos vė
žius, ypač r a u d o n p 1 a u - 
kiams, baltaodžiams darbi
ninkams. Labiausiai pavo
jinga tokiems dirbti prie 
mašinų laivuose, povande
niniuose laivuose ir terlio
tis su aliejų bei naftos nuo
sėdomis, deginant jas dar
žuose bei soduose nuo šal
čio.

O kas gi dedasi jūrų van
deny?- Juk į ten sueina vi
sokie nevalumai ir nuodai, 
jau neminint anų beprotiš
kų atombombiškų bandy
mų. Vėžiai, krabai, aus
trės daugiausia prisisiurbia 
vėžiagamių medžiagų, alie
jų. Gauna jų ir žuvys. Su 
tokiu maistu gauname ,ir 
mes anų žalingų veiksnių.

Didnųesčių dūmai, rūkai 
ir dūkai žymiai didina plau
čių vėžių nuotykius. Am 
tomobilių smarvė iš va ryk
lių labai nuodija orą. Svar
bu atsimint, kad mes netik 
kad įkvėpuojam tuos che
minius garus, dūmus, dul
kes, suodžius, gazus: mes 
juos ir nuryjam. Atseit, ši-

kaip Juzefą Kondratavičie- 
nė.

Pasakojimą užrašė
E. Kulakauskienč

tie visokie nuodai veikia ir 
mūsų plaučius ir vidurius, 
ir tuo būdu greičiau per
ima visą organizmą...

O ką gi besakyt apie rū
kymą? Jau keli metai, 
kaip nuoširdūs ir nepaper
kami mokslininkai aiškiai, 
kaip ant delno, parodė, kad 
“kuo daugiau žmogus rūko, 
tuo greičiau jis gauna plau
čių vėžį.” Įgudę rūkytojai 
miršta nuo plaučių vėžio. I 
Ir čia kalta netik pąti ta
boka, dūmai, bet ir arseni
kas, kuriuo purkščiami be
augančios tabokos lapai,

Paveikslas sloginąntis, iš- i 
vaizdus, rūstus, ir sveikam 
gali įvaryt hipochondriją. 
Juk negalime apsieit neval
gę, negėrę. Negalime slaps
tytis nuo saulės. Nenorime 
pamest reikalingų i ų chemi
kalų bei vaistų. Negalime 
nuo visko pasislėpt, pabėgt, 
nes juk ir bėgt nėra kur. 
Visur gresia ta pati pra
gaištis.

Užtat galimė šiek tiek su
laikyt vėžiiagames priežas
tis. Tūlose įmonėse turime 
nešiot pirštines, respiratus, 
maskas, oro koštuvus. Įmo
nėse privalo būt galinga vė
dinimo sistema, gaubtuvai, 
turi būt aukšti kaminai, 
dūmtraukiai. Darbininkus 
reikia mainyt iš vienos vie
tos kiton, kad išvengtų pa
vojaus.

Būtinai reikia karštai iš
simaudyt, švariais rūbais 
apsivilkt kasdien. Darbi
nius rūbus skyrium laikyt 
šėpukėj. Reikia dažnos me
dicininės apžiūros, patikri
nimo.

Ir minėt nėr ko: prieš val
gymą reikia gerai nusimaz- 
got rankas, nuvalyt, nu
plauti daržoves, vaisius. To
liau nuo bet kokio gresian
čio pavojaus. Atominiuose 
ir branduolinės energijos 
fabrikuose darbininkai tu
ri būt atskirti nuo pavo
jingųjų medžiagų, kad vi
sai su jomis nesusidurti.

MIRĖ 
KOMPOZITORIUS

PRANAS 
BALEVIčIUS 
Pranas Ęalevičius buvo 

plačiai žinomas Amerik.03 
lietuviams kaip pianistas 
ir kompozitorius. Jis mi
rė vasario 25 Jieną- Chi- 
cagos menininkų Pirmo
sios Apskrities komite
tas varde Chicagos meni
ninkų reiškiame jo gimi
nėms gilią užuojautą, ir 
kartu reiškiame apgailes
tavimą, kad netekome žy
maus menininko.

LMS I APSKR.
KOMITETAS

CHICAGOS
* t LIAUDIES 

teatras 
Chicago, III.

< . ■ i

Hartford, Conn.
KLAIDOS PATAISOMAS 

“Laisvės” Nr. 40 tilpusia- 
me užuojautos išreiškime 
dėl Balio Mulerankęs 
ties, varduose įsiskverbė 
klaida: pasakyta “Julia 
Vorty,” o turėjo būti Jtdią 
V anty.

Atsiprašome.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškau sesers Barboros Poš

kienės ir .3 brolių: Antano, Alek
sandro ir Juozo Piščikų, iš Akme
nės,1 gyveno Dabikinės dvare. At
vykę j Ameriką gyveno Bostone. 
Labai norėčiau su jais susižiąoti. 
Mano antrašas:

Pranas Piščikas
Vilniaus give 30 b A 5 
Kuršėnai 
LITHUANIA. USSR

$150,000 fondas invalidams

N. Y. invalidų vaikui ir su
augusiųjų pagalbai draugija 
skelbia vajų, kad iki velyki
nių švenčių sukėlus $150,000.

PHILADELPHIA, PA.

MALE and FEMALE

RECEPTIONISTS 
TYPISTS 

STENOGRAPHERS 
Excellent Opportunity 

for Advancement

(Daugiau bus)

45,000 GAVO PROTINĖS 
SVEIKATOS PAGALBĄ
N. Y. prętinės sveikatos ta

ryba raportuoja, kad 1956 
metais .jinai suteikė protinę 
pagalbą 45,000 žmonių, ku
rie buvo protinės nesveikatos 
l’aliesti.

We have openings for stengraphers 
or graduating seniors to take dicta
tion from managers & other execu- 
tives, other pleasant reception-type 
duties of greeting customers & 
answering telephone keep job in
teresting. Pleasan suApundijigs, 
health coverage plan & life ink- 
Paid vacation.

HOUSEHOLD FINANCE, INC. 
5200 Chestnut St., 7 N. 52nd St. 
4667 Paul St., 1405 W. Erie Ave.

i 5543 N. 5th Stu 101 $. Htli S^
141-44)

AIR CIRCUIT BREAKER

TOOL AND
DIE MAKERS

Small and medium 
punch & die experience.

Graduate apprentices 
preferred,

Qualified candidates must 
be experienced in all phas- 

z es of tool •& die operations.

Excellent wages, Life & 
Health Insurance. Libera! 
Pension Plan. Annual au- ! 
tomatic increases. Paid 
Holidays. ■,

APPLY IN PERSON,
WRITE OR PHONE

Interviews Daily Monday 
Thru Friday 8:30 A. M. to
11 A. M.'or I to 3:30 P. M. 1 
or Call Mr. C. P. Calaghan.
SA, 9-0418 or wire, write, 
('all. or apply

1 GENERAL
ELĘCTRĮC GO.
f ■ * .

6901 EJmwood Avenue 1 ' 
Philadelphia 42, Pa.

Mention. Ad
'.. ' : \ '

-........ i ................................................................ ............... ............................................ ..................... ....

Seno Vinco Eilėraščių
Knyga Jau Sinutinėjama 

Prenumeratoriams
*

Seno Vinco ..eilėraščių knyga jau užbaigta 
ir siuntinėjama prenumeratoriams. Jei kuris 
iš prenumeratorių jos negautumėte bėgiu apie 
savaitės laiko, praneškite Laisvės Administra
cijai., "

Kartais gali būti klaidų antrašuose, arba jei 
kurie pakeitė savo antrašą p.0 knygos užsisa
kymo, tai knyga gali tokių nepasiekti To<W, 
jėi negausite knygos bent į savaitę laiko po šio 
pranešimo, atsiliepkite, ir' būsite aprūpinti.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

ROCKWELL MANUFACTURING COMPANY
Manufacturers of NORDSTROM Valves, DELTA Power Tools, 

č\Water, Gas and Parking Meters, and other products, 
is seeking experienced

INDUSTRIAL ENGINEERS
v AND

, HYDROLIC ENGINEERS
to help operate the biggest little business in AMERICA, where 
mahy opportunities exist for ambitious men.—Positions filled 
may cajl for traveling or relocating in. another state.—Sąląry 
commensurate with abilities.

APPDY, WRITE OR WIRE RESUME TO PERSONNEL MGR.

Rockwell Manufacturing Co.
Box 151 BARBERTON, OHIO



Rochester, N. Y.
Vasario 2$ d. įvyko motoru 

ir vyru Lt D kuopų pažmonys, 
kuris pavyko gerai. Svečių ir 
viešnių buvo gražus būrelis ir 
visi gražiai laiką praleido. 
Svečiai ne tik užsimokėjo už 
\algius, bet dar ir paaukavo 
spaudos reikalams. Tai labai 
puikiai pasidarbavo, Visiems 
atsilankiusiem ir aukavusiems 
didelis ačiū. Aukosi ir- vardai 
jau pasiųsti Laisvės fondui.

Virėjomis buvo G. Labei- 
kienė, P.,' Sadwick, $. Palapie- 
nė, V. Bullienė. Prie stalų 
patarnavp E. Usevičienė. Už 
baro dirbo J. Labejka. Pini
gus rinko J. Stapčikasj ir P. 
Malinauskas. Visokius darbus 
dirbo J. Vaitas. Vakare pa
gelbėjo K. Žemaitienė ■ ir Use
vičienė, tikietus pairdavę.

Maistą dovanojo |G.' Labei- 
kienė, V. Bullienė, A. Duobie
nė, H. Stančikienė, L. B. Alų 
nupirko vyrų kuopos nariap 
nesužinojau vardų.

Visiems dirbusiems ir auka
vusiems* širdingas ačiū.

Mūsų ligoniai

Sunkiai buvo susirgusi E. 
Čereškienė. Buvo liganinėje, 
dabar randasi namie.

Serga A. Ėekešius. Randa
si ligoninėj, turėjo operaciją.

Aukos Laisvei, surinktos
• parengime 23 d. vasario

Maita Bonikat aukavo 5 
dolerius atminčiai mirusio vy
ro Charles Bonikat.

Wm. R. Cherney $2.50.
Daugilis $2.
J. ir V. Graibiai $5.
O. Vilimaitienė $1.75.
A. Gricienė $1.50.
Po $1 : A. Duobienė, R. Ba

rauskas, P. žirgulis,. J. L. To
toriai, K. Žemaitienė, P. O. 
Malinauskai, J. Kontėnienė, 
O. Balzar, S. Vaivada, E. 
Duobienė, E. Usevičienė. P. 

» Barzdaitienė 75 c. J. M. že
maičiai 50 c. Baltakienė 25 c.

— ★ —
Vasario 21 mirė Charles 

Bonikat.
Velionis gimęs Vokietijoje. 

Atvažiavo i šią’ šąli 1905 m. 
ilgus mettts išgyveno Roches
ter, N. Y. Prigulėjo prie Ge- 
demino Draugystės ir prie 
LDS 11 kuopos. Buvo Laisvės 
skaitytojas, laisvų pažiūrų ir 
rėmė' darbo klasės ‘ reikalus. 
Vėliausiu laiku gyveno Pal
myra. N. Y., turėjo re\tauran- 
tą. /

Paliko nuliūdime savo myli
mą moterį Marthą Bonikat, 
sūnų Edie ir marČiąį posūnį 
Albertą Shurkų ir jd šeimyną 
ir daug giminių, ir draugų.

> Pašarvotas buvo pas Mr. G. 
‘Savage, 1080 North St., jRo- 
chestery. Jo karstą puošė dau
gybės gėlių nuo (įedemino 
Draugystės, nuo kairpynų ir 
draugų.

Palaidotas laisvai, Mt. Pope 
kapinėse. Atsisveikinimo kal
bą pasakė L. Bekis ii'’ Mr. Sa
vage, graborius. Palydovų at
vyko skaitlingai, užpildė dau
gelį automobilių.

* Palydovai buvo užįkviesti į 
Gedemino svetainę ir pavai
šinti užkandžiais ir gėrimais.

Ilsėkis, brangus drauge, 
amžinai šaltoje žemelėje!

b L. B.

AKVARIUMĄ ATIDARYS 
BIRŽELIO MĖNESI

Coney Island akvariumas 
(vandeninių gyvūnui muzie
jus) atsidarys šių metų birže
lio mėn. Seniau jis buvo Bat
tery parke, Manhattane.

MATTHEW A.į 

BUYUS ■
. (BUYAUSKAS) ”

< > •»

;■ LAIDOTUVIŲ ;;
;; DIREKTORIUS ;
gi 11
< i | ,

::’426 Lafayette St. ::
' ■ j ' Newark 5, N. 1. ;;

MArket 2-5172
" T— — h

NewYorko^<M^ferZlnl(a
LIETUVIU TARPE

Keršulienės pagarbai pietūs

Šeštadieni Eleną Keršulicnę 
palydėjus į Evergreen kapiny
ną, laidotuvių direktorius Šu
linskas, mirusiosios vyro Wal- 
terio Keršulio ir sūnaus Ed- 
wardo vardu, užkvietė visus 
dalyvius susirinkti į Liberty 
Auditoriją.

Apie pusantro šimto laido
tuvių dalyvių susirinko. Stalai 
jau buvo paruošti. Svečiai ga
lėjo sočiai pasivalgyti, na ir 
troškulį nuvyti.

Pasikalbėjimuose visi reiš
kė gailesį, kad dar jauna Ele
na ant visados iš mūsų tarpo 
atsiskyrė.
užuojautą 
taipgi jos

Visi reiškė širdingą 
vyrui ir sūnui, 

sesutei Mildred.

Auka dienraščiui

Tuo metu ten dalyvavę 
Cedronai pridavė $5 kaip 
“Laisvei”, auką.

šie mūsų veikimo rėmėjai 
paskyrė šią auką todėl, kad 
.juos nuvežęs į kapines Juozas 
Weiss tos penkinės neėmė. Jis 
atsisakė priimti bent kokį at
lyginimą. Jeigu norite kuo 
nors atsilyginti, Juozas sakė, 
tai galite perduoti tą penkinę 

[“Laisvei”. Taip jie ir padarė.
Pietų metu daugelis daly

vių susirašė išreikšti Keršuliui 
j ir šeimai užuojautą per dien
raštį “Laisvę”.

Banketas buvo didelis

šeštadienio vakare nuvyko
me i Elizabethą. Ir kokia bu
vo nuostaba. Prisirinko pilnas 
Lietuvių Progresyviskas Klu
bas. Prisirinko daug daugiau, 
negu tikėtasi.

Banketas buvo gražiai pa
ruoštas. Valgių ir gėrimų bu
vo skanių. Bet kai kuriems 
gal jų ir pritruko. O tai atsiti
ko todėl, kad beveik pusė 
publikos susirinko iš anksto 
neįsigiję bilietų. Todėi nei ne
žinota, kad tiek daug bus 
publikos.

Tad tie, kuriems gal ir pri
trūko ko nors, neturėtų dėl to 
rengėjus kaltinti. Turėtume iš 
to tik pasimokinti, kad reikia 
bilietus iš anksto užsisakyti.

Iš BrooklynO apylinkės at
vyko didžiulis būrys, bent 
penkios mašinos juos atvežė, 
o beveik visi nebuvo iš anksto 
bilietų užsisakę. ’

LDS 3-sios Apskrities pirm. 
A. Matulis perstatė keletą pa
kalbėti. Visi kalbėjusieji nu
rodė, kad d. K. čiuriis užsi
tarnavo tokio pagerbimo, nes 
jis pasišventusiai dirba mūsų 
pažangiajam veikimui Pa
kviesti jo žmona Čiurlienė ii” 
jis pats pakalbėjo ir visiems 
padėkojo už pagerbimą ir 
gražią dovaną — elektrikinį 
laikrodį laivo pavidale.

Pabaigoje P. Grabauskas ir 
J. Grybas, W. Žukui akompa
nuojant, sudainavo kelias dai
neles. Publika taipgi prisidėjo 
prie dainavimo.

Gražai ir iškilmingai K. 
čiurlio pagarbai banketas 
praėjo.

Sveikina iš Floridos

Jonas Juška prisiuntė atvir
laiškį, kuriame jis sveikina 
laisviečiuts. Iš Miami, Floridos, 
j is, rašo1

‘Aš’čia visur važinėju ir vis
ką" apžiūrinėju. Taigi, kai su
grįšiu namo, tai jums viską 
papasakosiu”. <

Geriausios Jonui kloties 
linksmai praleisti -šiltame 
krašte atostogas.

Auka Kultūriniam Centrui

. Irena Levanienė pridavė 
Lietuvių''1 Kultūrinip Centro' 
gaspadoriui W. Brazauskui 
penkinę. Tai esanti d. J. Ba
naičio iš Flushingo auka Kul
tūriniam Centrui.

Šios įstaigos direktoriai ,už 
tai d. Banaičiui išreiškia šir
dingą ačiū.

Rep.

ja

MUMMl

New Yorko spaudoje
Dėlei nelauktos mirties

ELENOS KERŠI IIENeS
nuoširdžią užuojautą reiškia jos vyrui 

Volteriui ir sūnui Edvardui

Mar garėta ir Antanas Petrikai
<»

Kuomet buvęs Vengrijos 
diktatorius admirolas Hbrthy 
neseniai mirė Portugalijoje, 
New Yorko “Times” jį pava
dino “fašistinio tipo diktato
rium”. Dabar atsiliepė laišku 
tame laikraštyje buvęs Hor- 
thy diplomatas Paul de Heve- 
sy. Jo aiškinimas: Horthy ne
galėjo būti diktatorium, nes 
jis visai nebuvo valdžios gal
va. Jis buvo 
simbolizuojąs 
premjerais,

tik “regentas”, 
monarchiją, o 

valdžios galvo
mis, buvo kiti. O tos valdžios,
sako d Hevesy, njekuoni nesi
skyrė - nuo Vakarų Europos 
demo/kratijų..iMIRUS

Pr a n u i B a 1 wood - B a I e vi či u i

gabiam-Amerikos lietuvių pianistui ir 
kompozitoriui, kuris savo kūryba di
džiai praturtino mūsų meno lobyną, 
ir kuris ilgai liks mūsų atmintyje,

Lietuviu Meno Sąjungos
Con iro Komitetas

LMįj Mimikos Komisija
LMS Trecia Apskritis

Trauklių jūrininkai prieš 
šešerių m e tų kontraktą,— 

ir jie tęsia savo streiką
4,000 .jūrininkų, kurie dir

ba traukliuose - laiveliuose 
(tug boats) laikė masini mi
tingą ir nutarė tęsti streiką. 
Jie beveik vienbalsiai įgaliavo 
savo 27 asmenų derybų komi
siją atmesti savininkų siūly
mus. Ypatingai jūrininkams 
nepatiko savininkų siūlymas, 
kad kontraktas būtų pasira
šytas net šešeriems metams. 
Visi laikėsi nuomonės, kad 
tai yra labai ilgas laikas, per

kurį kainos gali nepaprastai 
pabrangti, gali Įvykti visokios 
kitokios nenumatytos pakai
tos, ir nėra prasmės iš aukoto 
taip “surišti unijai rankas“.

Unija pageidauja dvejų 
metų kontrakto.

Federaliniai t a r pininkai 
Lando baigti streiką. Kol kas 
uoste turima nemažai sunku
mų be tų trauklių, bet laivai 
bando apsieiti be jų. Ilgai, 
betgi, taip tęstis negali.

Jeigu nuomos bus pakeltos, 
reikės daugiau labdarybės
New Yorko miesto gerbū

vio komisijonierius Henry L. 
McCarthy per WCBS radijo 
programą kalbėjo apie rendų 
kontrolę. Jis sakė, kad kont
rolė būtinai turi būti palaiky
ta. Jeigu kontrolę nuims ir 
bus pradėta nuomas kelti, tai 
daug dangau žmonių bus pri
versti kreiptis į miestą labda- 
riškos pagalbos. /

Komisijonierius sako, kad 
klaidinga manyti, jog nuomų 
pakėlimai pakeks tik tiems, 
kuriuos tas paliečia tiesiogi
niai. Reikia atsiminti, kad tie

nuomininkai tada begalės' ma
žiau daiktų pirktis, kad ma
žiau gaminių parsiduos, taip
gi, kad daugiau pagalbos (re
lief) neturtingoms šeimynoms 
daugiau kainuos miestui ir ki
tiems gyventojams.

Komisijonierius sakė, kad 
kai kuriose New Yorko valsti
jos apskrityse, lęj.r rendos jau 
nekontroliuojamos, jos staiga 
pakeltos dvigubai. Daugelis 
žmonių buvo priversti keltis 
iš butų, kur gyveno per ilgus 
metus, ir ieškoti - sau pastogės 
lūšnynuose.

Motina ir trys dukros ištekėjo net 14 karty
Jolie 
kuriu 
(išsu
kę tū

lę ad

Yra tokia 'šeimyna — 
Gabar ir jos 3 dukros; 
garsiausia yra Zsa Zsa 
taria ža ža). Jos visos 
rios yra žinomos tuomi,
dažnai išteka — jos kartu iš
tekėjo bent 14 sykių. Praeitą 
savaitgalį ištekėjo mama Jo
lie — “tik” trečiu kartu. Ji 
ištekėjo už vengriško pabėgė
lio Edmundo de Szigethy, 
“aristokrato”, kuris buržuazi
nes santvarkos laikais Bucla-

pešte turėjo audinių fabrikė
lį. Dabar.' Szigethy < s atbėgo iš 
Vengrijos kaip “laisvės kovo
tojas” — ir tiesiai Į Gaboriė- 
nės glėbį. Gabar šeimyna, 
kaip žinia, irgi vengriška.

Vestuvėse, kurios įvyko 
New Yorke, vyriausiu svečiu 
buvo brigados generolas S. 
Wootenas, kuris komanduoja 
Kilmer stovyklą, kur sustoja 
vengriški bėgliai...

NEIŠSISUKO NUO
ELEKTROS JCĖDĖS

East Harle'm banditas Leo
nard Salend 7 sykius buvo lai
mėjęs laiką, bet pereito ket
virtadienio vakare buvo paso
dintas -Sing Sing kalėjimo 
elektrinėn kėdėn ir numarin-( A _ . . .
tas. Jis apkaltintas žmogžu- nuo bado ir išgąsčio. Nesusek- 
dystėje ir kituose kriminali- ta, kas ją'ten uždarė. Ji buvo 
niuose darbuose.

MERGAITĖ MIRĖ Iš 
BADO IR IŠGĄSČIO

Bellmawr, N. Jk — Ketve- 
rių metų mergaitė Jane Par
ker rasta miegamojo kamba
rio klosete uždaryta ir mirusi. 
Apskaičiuojama, kad ji ten iš
buvo apie savaitę laiko. Mirė

ieškoma visą tą laiką.
. »

Mirė Helen Adomaitis
Pirmadieni, kovo 4 d., mi

rė Helena Adomaitis, gyvenu
si 5817 61st St., Maspeth, L. 
I., N. Y., amžiaus 62 metų.

Paliko liūdinčius vyrą An
taną ir brolį Juozą Bernatavi
čių.

Kūnas lilsisi August Kodzis 
šermeninėje, 63-06 Flushing 
Ave., Maspeth, L. I. Bus pa
laidota ketvirtadieni, kovo 
(March)’ 7' d. Pamaldos 
Transfiguration bažnyčioje 
8 :30 vai ryto. Laidos Long Is
land National kapinėse'

Prano Balevičiaus 
laidotuvėms aukos

HELP WANTED MALE

TILE SUDRTOJAS •
Susipažinęs su marmuru, geras 

nuolatinis darbas tinkamam — pil
nai darbą žinančiam — vyrui. ABC * 
MARBLE CO., 1100 Stebbins Ave., 
tarp 166 ir 167 Sts., Bronx I)A» 
3-9060

(39-43-46)

MOULD MAKER

Exp'd fitting, pinning and finish
ing bronze moulds.
Prod., 1780' Broadway,

CI. 7-2133

Pcrmadent

(43-45)

HELP WANTED—FEMALE

susirūpinęs dėl 
Esą, prem- 

perdaug už- 
stal mistinius elemen-

esą, partijos vienybės

Amerikos spau- 
viltį, kad 
socializmo 
pradžia.

kad naujoji Lenki-

NAMŲ DARBININKfc

Žemiau 40 metų, Forest Hill, L. I., 
namuose. Turi kalbėti angliškai ir 
būti linksma. 5 dienos, guolis kitur. 
Šaukite:

BO. 3-8997
------------------------------------------------
MACHINERY & EQUIPMENT

Bull dozers (3) D6—(1), L7, 1 truck 
crane, good serviceable equipment 
that will afford you many years- 
of good service. All we ask 
inspection. You’ll save 
Private Concern. Pioneer 
Nassau, L. I.

is your 
plenty. 
6-5770. 
(43-45)

BUSINESS OPPORTUNITIES

N.

ASTORIA. QUEENS. Naujai išde-». 
keruotas Stationery ir Luncheon* 
ette, dabar uždarytas iš priežasties 
staigmenos. Tik Vz bloko nuo Mil
lion Dollar Boys Club. Gross $400 
iki $450. Gera proga patyrusiam as- ♦ 
meiiiui. Pamatymas sulyg jūsų pa* 
togumu. RA. 6-3569. (41-48)

)

tai gal 
staty

te u o m et

“Times 
Įvykių Lenkijoje, 
jeras Gomulka ‘ 
gerina 
tus”,
vardu perdaug sukama prie
šinga linkme, ir panašiai.

“Times”, kaip • bendrai 
Amerikos komercinės spau
dos, nusivylimas Gomulka jau 
ne naujas dalykas. Kupmet 
spalį atėjo pakaitos Lenkijo
je geltonoji 
da reiškė 
Lenkijos 
bos galo 
pasirodė,
jos valdžia yra pasiryžusi, kad 
ir skirtingomis priemonėmis 
ir metodomis statyti socializ
mą, jis jaut pasidarė blogas, o 
dabar, kuomet yra žymių, 
kad Uomulka bando vienyti 
visus elementus savo partijo
je, kad kartu statyti socializ- 

/ .

mą, jis dar blogesnis.

“Daily News” piln&i sutin
ka su FBI direktoriaus Hoo- 
verio mintimi, kad liberalai 
yra pavojingas elementas^ už
sislėpę “raudonieji”. Esą, bu
vo laikai, kuomet buvimas li
beralu reiškė buvimą gerada
riu, gan nuosaikiui žmogumi, 

“liberalas” yra žo- 
atstovauja ką nors

laikosi nuomonės, 
liberalai kaip Roo-
Reutheris, Steven-

bet ’dabar 
d is, kuris 
įtartino.

“News” 
kad tokie 
seveltienė,
sonas ir kiti pamatiniai ruošia 
dirvą socializmui, o po to — 
komunizmui.

Nėra užpuolikui kaucijos

Joe Giasulla kaltinamas už
puolimu ir bandymu išprje- 
vartauti 16 metų Lindą Laza
rus. Teisėjas nepaleidžia jo 
po. jokia kaucija. Jis pirmiau 
yra buvęs kalėjime už krimi
nalinius prasižengimus.

GAVO ŠIRDIES ATAKĄ 
NUO BANDITŲ

Brooklynietis dresių 'fabri
kantas L. Gherman vos nenu
mirė, kuomet du banditai 
re ik alavo atiduoti $1,800. 
gavo širdies ataką, buvo 
veštas ligoninėn ir įdėtas į 
sigeno tanką.

pa-
Jis
nu-
ok-

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Moterų Apšvietos .Klubas, pami
nėjimui Motinų Dienos, kovo 
(March) 9 dieną rengia vakarienę 
Lietuvių Tautiško Namo žemutinėj 
svetainėje. » Kviečiame visus ir vi
sas ateiti. įžanga $1.50.

Rengėjos (44-47)

HARTFORD, CONN.’
Laisvės Choro Klube bus Open 

House. Sekmadieni, kovo 10, ne
priklausantiems nereikės rašinėt 
vardų. Daugelis to nenori.

Kovo 10 d.(. taipgi Įvyksta Mo
terų Klubo banketas, 157 Hunger
ford St. Durys atsidarys 3 vai., va
karienė 4:30 vai, popiet. Moterys 
banketą rengia ne dėl pelno,, o tik 
pasižmonėjimui. Tik $1.50.

Dalyvaus ir Christina Stanislo- 
vaitiene iš Waterburio.

Užkviečiame svečius iš visur da
lyvauti. • Rengėjos (44-47)

11ICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks ketvirtadiertio vaka
re, kovo 7 d., Liberty Auditorijoje. 
Visi kuopos nariai kviečiami daly
vauti. Ypač tie, kurie dar nepa- 
simokėję savo mokesčių, turėtų at. 
ęiti i susirinkimą ir p&simokėti.

Valdyba (43-45)
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IŠNUOMAVIMUI ARBA ILGAM
LY&UI patalpa, ideališka mašynša- * 
pei, elektra, dalinai jrengta, su 
driveway. Tame pačiame name 2 
apartmentai: 1-3 rūmų ir 1-4 rūmų, 
kiekvienas turi 2 tile m&udynes, ga
ru šildoma ir dalinai išfornišiuoti. 
1100 Stebbins Avė., tarp 166 ir 167 
Sts., Bronx. DA. 3-9060.

(39-43-46)

Pranas Balevičius mirdamas 
nepaliko jokio turto. Jo brolis 
ir sesuo taipgi nėra turtingi. 
Tai susitarta per šermenis pa
rinkti aukų laidojimo išlai
doms. O kitą dalį sutiko pa
dengti Lietuvių Meno Sąjun
gos Centras ir Balevičiaus 
brolis ir sesuo.

Aukojo sekami:
W. ir A. Yuskevich $10.00
S. Sasna .................. 10.00
O. ir F. Yakštis .... 10.00
Dr. A. ir Margaret
Petrick .................... 10.00
L. /Kavaliauskaitė . . . ’5.00
Jonas Valentis ............ 5.00

ir P. Ventai ............ 5.00
K. Juknys.................... 5.00
S. Vetchkis ................ 5.00
W. ir O. Baltrušaičiai 5.00
H. ir L. Juškai........
G. Thompson ..........  .
J. Siurba .......... .
Helen Jeskevičiūtė . .
Amelia Young ..........
Ann Stellman-Eicke .
M. ir E. Liepai........
R. ir E. Mizarai ........
A. ir 1. Bimbai ............. 2.00

Kaškiaučius .......... 2.00
Gasiūnas........... 2.00
ir D. Mažiliai .... 2.00 j J^*lsislat0-

Walter Brazauskas . . 2.00
Elena Brazauskienė .
K. Petrikienė ............
K. Balčiūnas .......
R. ir Ei Feiferiai ...
R. Baraiiikas ..........
V. šibeikienė ............
Mildred Sterisler ....
F. Krunglis ............   .
J. ir K. Rušinskai . .
O. ir F. Reinhardt .
P. Buknys :. ....

. P. Grabąuskas ........
K. ir'B. Briedis........
Wm. Skodis ..............
Povilas Rainįs ..........
A. Lašas ....................
V. ir O Kazlauskai . .
V. Žilinskas ..............

(M. Lukšienė .•............
F. Bepirštis ........

Mr. & Mrs. A. Nevinskas 1.00
M. Krunglienė ........

,, J. ir M. Kalvaičiai . .
J. ir M, Purvėnai. . .
V. ir O. Čepuliai .. .
M. Tamelienė ..........
Marijona Misevičienė 
Mary Wilson ............
K. Karpavičienė .... 
Helen Hoffman ....

T.
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Bergen Co., N. J. 9 šeimų na
mas ir krautuvė. $6,000 į metus 
jeigu. Kaina $45,000.

Wallington, N. 9. Mėsinyčia ir 
grosernė. Jeigos '$750 į savaitę. Su . 
4 rūmų apt. ir vonia. 2 karan^s

I garadžius, 50 x 100 plotas. Savinin-'
. Kaina nužeminta iki 

j $15,500. Geros sąlygos. D’Agostino 
Rlty Co., 290 Market St., E. Pa-x, 
terson, N. J. Fairlawn 6-1130.

(40-46)

PASIRENDAVOJA
Pasirendavoja Hardware StorJ £ 

vieta, moderniška, 24 x 55, pilnas"^ 
skiepas, nėra / kompeticijos, gera 
vieta, miestukas ir žmonės. Priei
nama renaa, geros sąlygos. 1136 
Willis Ave., Albertson, L. I. •

(44-46)

PARDAVIMAI
Nauji ir mažai vartoti' kostiu

mai, palitai, batai ir baltiniai. Ga
lite patys naudoti, ar pasiųsti Eu
ropon. Labai prieinamos kainoj. 
Pertaisymai veltui. LUTA CLOTH
ING, 599 W. 187th St. (Nuo St. 
Nicholas Ave.), IRT 191st St., 
N. Y. C. *

v

REAL ESTATE

D. Galinauskienė* . .
S. Cedronienė .... 
M. Ya-kštienė ..... 
Ona Dobinis ..... 
Mrs. J. Daniels . . .
Magdalena Aleksienė '1.00
E. Kasmočienė
T. Repšys . . .
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1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

1.00
1.00

Pavyduolis užmušė žmoną

Brpnxo polijcijaį prisistatė 
Peter Mangini ir pasisakė, 
kad jis užmušė - savo žmoną 
už tai, kad ji myli šokti 
daugeliu -vyrų.

su

Lenkas dipukas užmušė 
savo žmoną

Brootlyne gyvenąs lenkas 
dipukas Stanislovas Bryk už
mušė savo žmoną todėl, kad 
jis manąs ją esant jam neišti
kimą. Teisėjui pareiškė, kad 
ir jis norįs mirti.

Rado prigėrusią moterį
Coney Islando vandenyje 

rado Mrs. Lena Nudleman 
prigėrusią. Jos vyras sako, 
kad ji sirgjnėjo per pastaruo
sius 20 metų..

DUTCH COLONIAL. 7 rūmų, ant 
72 x.100 gražaus kiemo. Visas cus
tom wood built, užima 15x23. Gy
venamasis rūmas, graži ugniaviete^ 
valgymas virtuvėje, malonus, sce
niškomis sienomis valgomasis kam
barys. Den ir uždari porčiai. 3 eks
tra dideli miegrūmiai. Turite pa
matyti, kad įvertinti. Kreipkitės^ 
pas A. Juergens, 167 Dikeman St. 
Hempstead. Tel. IV. 1-0388.

(40-46)

Įvairūs atsitikimai r
Pasislėpęs po lova...

Kareivis William. J. McCor- ' 
mick savo stovykloje sužino-’ 
jo, kad Brooklyne palikta 
žmona Anna romansuoja su 
tūlu Albertui Palazzo. Praeitą 
savaitgalį jis grįžo Brookly-ų, 
nan, įstlaužS^ į namus ir pasi
slėpė po lova. Kuomet vėlai 
naktį Anna grįžo su mylimuo
ju ir ėjo miegoti, kareivis už-* 
puolė, kitą vyrą ir jį plikomis 
rankomis užmušė.

McCormick ir Anna nebu
vo legaliai vedę, bet gyveno 
kaip pora ir turėjo du vaiku
čiu.

Drąsusis raitelis
“Laikyk mano arklį”, tsakė 

raitelis policininkas E. J. Koh
li praeiviui. Paskui jis įsiveržė 
į degantį namą 137th St. ir 
Lenox kampe ir iš liepsnų iš
nešė du vaikučius, 3, ir ke,tve-< 
rių metų. ą

Vaikai buvo palikti vieni 
name, kuomet gaisras buvo 
prasidėjęs. Jie šiek tiek ap* 
degė, bet pasveiks. Kiek apde
gė ir policininkas, bet jis gaus 
kpkį nors medalį...
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