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KRISLAI
Geo. Bernard Shaw. 
100 metų, kai jis gimė 
Apie amerikiečius.
Rėmė pažangią spaudą.

Rašo R. Mizara

Rytoj, liepos 26 (L, sukaks 
lygiai šimtas metų kai gimė 
didysis anglų rašytojas Geo. 
Bernard Shaw.

Shaw gimė Airijoje, bet jis 
vadinamas anglų rašytoju, 
kadangi didesnę dali savo 
amžiaus jis gyveno Anglijoje 

-j ir rašė anglų kalba.
Jis buvo savamokslis, bet 

plačios erudicijos ir didelių 
gabumų vyras, sukūręs daug 
komedijų ir (įremti, kurios 
niekad nemirs.

George Bernard Shaw mi- 
f. rė prieš Seseris rpetus. Nedaug 

prašytojų toki amžių pasiekia. 
Kūrybinis rašytojavimas, mat, 
yra labai sunkus darbas, greit 
pakertąs žmogaus sveikatą.

Daug gerų rašytojų miršta 
labai jauni — iš lietuvių, pa
vyzdžiui, jauni mirė Pr. Vai
čaitis, J. Biliūnas, Salomėja 
Nėris, Petras Cvirka.

Daug jų miršta, pasiekusių 
pusam Na, o G. B. Shaw 
išgyveno arti šimtą metų!

G. B. Shaw mėgdavo daž
nai pašiepti amerikiečius — 
tuos, kurie didžiuodavosi sa- 

♦ vo “didžiu patrijotizmu”, bet 
f*kurie iŠ tikrųjų rūpinosi tik 

dolerių gaudymu.
. Tuos amerikiečius, kurie 

skelbėsi esą “10^ procentų 
patriotai’’, rašytojas Shaw va
dino “99 procentų idiotais’’.

Kartą Kolorado valstijos 
Amerikos Darbo Federacija 
kvietė rašytoją atvykti į jos 

• suvažiavimą ir pasakyti kal
bą. Shaw kviet/ėjams daug 
maž taip atsake:

—Jei aš norėčiau būti pa
kartas, tai vykčiau į Airiją— 

L • čia arčiau. ..
k , Airijoje tuomet, virė kova 

už nepriklausofnybę ir ne vie
ną airi patrijotą anglai nužu
dė.

Neperseniai, kai New Yor
ke buvo įkaitinti ir ruošiami 
teismui 12 komunistų vadovų 

A-ttSu Kosteriu ir Dennisu prie- 
ętjTšaky — tai G. B. Shaw vadino 

j u os 12- k a a pasta 1 ų !

' Rašytojas-dramaturgas Shaw 
į gyvenimą žiūrėjo abiem 
akim.
' Jis buvo apsilankęs Tarybų 
Sąjungoje, o iš ten grįžęs, pa
sakė :

—Jei aš būčiau jaunesnis, 
važiuočiau’ ten gyventi, nes tai 
šalis, kur jauniems žmonėms 
stovi prieš akis didžiausios 
progos savo talentui vystyti.

G. B. Shaw visuomet rėmė 
pažangųjį darbininkų judėji
mą Anglijoje. Jis buvo londo- 
niškio Daily Workerio koope
ratyvo šėrirrinkas; jis tą laik
raštį dažnai rėmė finansiškai.

Na, ir šiandien kultūriška
sis pasaulis pagarbiai mini G. 
B. Shaw 100-tinį gimtadienį.

*1 ' Amerikoje, rodosi, iškil- 
^rningiausiai jis bus pagerbtas 

Chicagoje.
New Yorke teatruose šie

met bus daugiau pastatyta jo 
veikalų negu kada nors buvo.

Gaila, kad pas mus .tur- 
nėra* išverstas į lietuvių 

kalbą nė vienas didesnis Shaw
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Tarybines aviacijos galva 
apie skridusius orlaivius

Orlaiviai buvo ihatyti, 
bet į juos nešaudyta į

Maskva. — Tarybinės kar 
rinės aviacijos vice-koman- 
dierius maršalas Rųdenko 
sake užsienio žurnalistams, 
kodėl netapo pašauti JAV 
orlaiviai, kurie, kaip tai sa
ko Sovietai, skraidinėjo virš 
Lietuvos ir Bielorusijos. Tie 
Amerikos orlaiviai, sakė 
marš. Rudenko, buvo maty
ti, bet tarybiniai karo or
laiviai į juos nešaudė.

Tarybų Sąjunga, sakė Ru
denko, laikosi nusistatymo, 
nešaudyti tuojau į svetimus 
orlaivius, tuomi norėdama 
išvengti santykių įtempimo.

Girtas seržantas 
smogdavo savo

Parris Island, S. C.—ĮKe- 
li marinai liudijo, kad ser
žantas McKeonas, kuris da
bar teisiamas už naujokų 
kuopos įvedimą į pelkes 
nakties metu, rodė žiauru
mą ir kitokiais būdais. Du 
kareiviai, kurie dalyvavo 
tame naktiniame žygyje 
pelkėse, sakė, kad McKe
onas anksčiau smogė jiems, 
kuomet jie nusižengė disci
plinai.

Jie matė McKeoną smo
giant ir kitiems naujokams.

Rudenko sakė, kad tie or
laiviai skrido labai aukštai, 
ir iš jų formos tarybiniai 
lakūnai sprendė, kad tai 
Amerikos. LaįĮįništininkai 
klausė Rudenko, kaip tai 
gali būti, kad įsitikinta, jog 
tai Amerikos orlaiviai, juk 
tai galėjo būti kitos valsty
bės orlaiviai, tik Amerikoje 
pirkti, Rudenko atsakė, 
kad didelio skirtumo nėra.

Marš. Rudenko taipgi sa
kė, kad nešaudyti yra ben
dras principas, bet ne bū
tina taisyklė. Lakūnai kiek
viename atsitikime spręs, 
ką daryti, sakė jis.

McKeon dažnai 
kuopos marinus 

i Keli kiti liudininkai sa
kė, kad McKeonas buvo la
bai įtūžęs ir susikrimtęs, 
kad jis negali savo kuopoje 
i vesti discipliną. Naujokai 
jį pajuokdavo ir tas prives
davo jį prie didelio pykčio.

Vienas liudininkas sakė, 
kad McKeonas prieš pat 
naktinį žygį į pelkes sakė, 
kad “Tie jūsų, kurie nemo
ka plaukti, paskęs, o tie, 
kurie moka,, bus ryklių su
ėsti.”

Darbiečiai s merk i a saviškius, 
kurie priima aristok. titulus

Londonas. — Darbo par
tija jau rengiasi prie su
važiavimo, kuris įvyks, 
spalio mėnesį. Jau patiek
ta 402 rezoliucijos. Viena 
rezoliucija, kurią patiekė 
v a d o v a u j a n čios grupės, 
smerkia aristokratinių ti
tulų priėmimą. Rezoliucija 
sako, kad darbiečiai netu
rėtų priimti aristokratinius 
titulus nuo karalienės. Taip
gi sakoma, kad turėtų bū
ti panaikinti lordų rūmai.

Ta rezoliucija netiesiogi-

niai nukreipta prieš Attlee, 
kuris neseniai priėmė nuo 
karalienės aristokratinį earl 
titulą ijr dabar sėdi lordų rū
muose. Yra ir daugiau dar- 
biečių, kurie tokius titulus 
turi.

Taipgi patiektos rezoliu
cijos už atominių-vandenili- 
nių bandymų pabaigimą, už 
Kipro, Kenyjos ir kitų ko
lonijų apsisprendimo laisvę, 
už rasinės diskriminacijos 
panaikinimą kolonijose, ir 
t. t.

H, Stassenas ragina
atsikratyti NixonoVI

Jis siūlo į vice-prezidentus 
Mass, gubernatorių Herterj

Washingtonas. — Jau il
gokas laikas, kai Washing
tone eina kalbos, kad libe- 
rališkesnis Repub 1 i k o n ų 
partijos sparnas darbuoja
si, kad Richardas Nixonas 
būtų išstumtas — kad jam 
nebūtų leista būti • vice- 
prezidentiniu kandidatu 
kartu su D. Eisenhowe- 
riu. Iki šiol apie tai kal
bėta neviešai, bet dabar da
lyką viešumon iškėlė svar
bus Eisenhowerio adminis
tracijos narys, nusiginkla
vimo reikalų patarėjas Bal
tuose namuose, Haroldas 
Stassenas.

Stassenas sušaukė spau
dos konferenciją, kurioje 
jis informavo laikraštinin
kus, kad jis stoja prieš 
Nikolio kandidatūra. Jis 
sakė, kad Nixonas atstum
tų nuo republikonų nepri
klausomus ir labiau libera
liškus republikonų balsuo
tojus.

Stassenas ne tik ragino 
atsikratyti Nixono, bet tu
rėjo gatavą kandidatą jo 
vieton: Massachusetts1 gu
bernatorių Christianą A. 
Herterį. Stassenas. pabrėžė 
pakartotinai, kad jis kalba 
tik savo vardu, o ne prezi
dento Eisenhowerio. Jis, 
vienok, pridėjo, kad prezi
dentas Eisenhoweris, be 
abejo, būtų patenkintas, 
jeigu Herteris būtų nomi
nuotas.

Eisenhoweris atmeta
Iš karto visi manė, kad

Stassenas kalba paties Ei
senhowerio vardu, nors to 
nepripažįsta. Bet tuojau 
po jo pareiškimo Eisenho
weris, kuris tada dar rado
si Panamoje, per savo spau
dos sekretorių Hagerty 
pranašė, kad Stassenas kal- 
b a griežtai asmeniškai, 
tai yra, kaip pavienis as
muo ir neišreiškė adminis
tracijos nuomonės.

Dabar daromos dvejopos 
išvados. Vieni sako, kad 
Stassenas tikrai kalbėjo be 
Eisenhowerio žinios, bet 
yra ir nuomonių, kad jis 
vis vien kalbėjo su Eisen
howerio sutikimu, nors dėl 
akių prezidentas turi nuo 
Stasseno atsiriboti.

Vienaip ar kitaip, Stas
seno išstojimas rodo, sako
ma, kad Republikonų parti
jos suvažiavimas, kuris pra
sidės užu keturių savaičių, 
nebus jau taip vieningas 
kaslink vice-prezidentinio 
kandidato.

Stassenas sakė, kad sta-, 
tistiniai daviniai rodo, jog 
Eisenhowerio - Herterio 
kandidatūros sutrauktų ant 
6 nuošimčių daugiau bal
suotojų, negu Eisenhowe- 
rio-Nixono kandidatūros.

Gub. Herteris yra origi- 
nalės Stasseno, Lodge ir ki
tų labiau liberališkų repu
blikonų grupės narys, tos 
grupės, kuri ketveri metai 
atgal iškovojo Eisenhowe
rio kandidatūrą prieš Taf- 
t‘o jėgas.

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio
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Edenas kalba apie didesnį 
draugiškumą link T. S. R. S.
Jis ragina tartis apie 
nusiginklavimo reikalą
Londonas. —• Premjeras 

Edenas pasakė svarbią kal
bą parlamente. Jis sakė, 
kad pagrindinis pasikeiti
mas įvyko per paskutinius 
dvejus metus * tarptautinėje 
padėtyje. 1 Jis sakė, kad 
Britanija turi siekti drau
giškesnių santykių su Ta
rybų Sąjunga ir'reikia la
biau stumti^ pirmyn dery
bas apie nusiginklavimą, 
sakė jis.

Bet Edenas pabrėžė, kad 
tose visose pastangose Bri
tanija turės pasitarti su sa
vo sąjungininkais. Tai bu
vo suprasta kaip ir užtikri-

- nimas Amerikai, kad geri
nant santykius, su TSRS, 
britai neatsisuks nuo Ame
rikos.

Edenas taipgi sakė, kad 
britai sumažins savo kari
nes jėgas .Europos konti
nente. Tos jėgos yra NATO 
dalimi. Amerikiečiai ko
ma n d i e r i a i, kurie stovi 
NATO štabo priešakyje, 
stoja prieš mažinimą. Jie 
sako, kad NATO jėgos ir 
taip jau labai susilpnintos, 
nes francūzai ištraukė be
veik visas savo jėgas ir pa
siuntė Šiaurės Afrikon, Va
karų Vokietijos gink1 avi
mas eina vėžlio greičiu, ir 
t. t.

Pirmieji sprūsminiai keleiviniai, 
orlaiviai Amerikoje bus užsienio

Pietų Afrikos malanaciai 
užmušė negrą, sužeidė 100

Johanesburgas.— Rasisti- i 
niai malanaciški elementai j 
Johanesburge pravedė riau
šes prieš negrus, užmušė 
vieną ir sužeidė virš šimto. 
Vienas baltas rasistas taip
gi tapo sužeistas. Polici
ja nebandė rasistų suval- 
dyti. ■

Guatemala. — Diktatūri
nė Armaso valdžia, kuri 
mėnuo atgal įvedė nepa
prastą stovį, kuris turėjo 
tęstis mėnesį, dabar jo ne
atšaukia. Ir toliau liks pil
nas mitingų ir susirinkimų 
uždraudimas bei kitos prie
spaudoj priemonės.

veikalas. Rašytoj'd veikalai 
yra taikyti profesionališkai 
scenai, gi pas lietuvius tokius 
veikalus sunku1 pastatyti, tie
siog nebeįmanoma.

Klerikalai paskyrė pensiją . 
dviem B. Mussolinio vaikam

Roma. —Klerikališkas 
Romos, teismas paskyrė 
pensijas dviems buvusio; 
diktatoriaus ■ Benito Mus-i 
solinio vaikams, — jo sūnui 
Romano ir dukteriai Ana 
Maria. Romano, turįs 29 
metus amžiaus, iki šiol už
darbiavo kaip pianistas, bet 
dabar serga džiova. Ana 
Maria yra invalidas, nes 
vaikystėje turėjo polio.

Kairioji spauda sako, kad 
nebūtų nieko blogo, jeigu 
Mussolinio vaikai būtų iš
laikyti valdiškose arba lab
daringose ligoninėse, kaip 
/visi kiti ligoniai be įeigų, 
bet nebuvo reikalo jiems 
duoti pensijas. Pensijos 
jiems duotos kaip “valdžios 
tarnautojo vaikams.” Tas 
“valdžios tarnautojas” bu
vo. . . II Duče.

Washingtonas. — Atsto
vų butas 279 ais balsais 
prieš 126 pasisakė už civi
linių teisių bilių. Bilius yra 
apie civilinių teisių sky
riaus įsteigimą teisingumo 
departmente, už specialės 
komisijos civiliu, teisėms 
prižiūrėti steigimą ir t. t.

Prieš bilių balsavo beveik 
viąi pietiniai demokratai ir 
apie 40 republikonų.

Dabar bilius siunčiamas į 
senatą. Yra pavojus, kad 
senate jis bus užvilktas ir 
nepraeis prieš atostogas.

Trenton, Tenn. — Baltas 
policininkas pašovė negrą 
Lindbergą Smithą. Apie 
300 negrų susirinko į spon
tanišką protesto mitingą. 
Smithas sužeistas.

Londonas. — Rytų Nige
rijos vietinis premjeras 
Unamėdi Azikiwe reikala
vo, kad britai atšauktų sa
vo gubernatorių Sir Cle
ment Pleašs. Azikiwe įspe 
jo britus, kad jie atšauktų 
arogantišką gubernatorių, 
jeigu jie nenori, kad Nige

rija pavirstų kitu Kipru ar
ba kita Mala j a.

Budapeštas. — čia atsi
darė pasauline moterų uni- 
jisčių konferencija, kurioje 
dalyvauja atstoves iš 42 ša
lių.

Kairas.—Premjeras Naš 
seris dar neinformavo ša-, 
lies, kad Amerika atsisako 
finansuoti Aswano užtvan 
ką ir jėgainę.

Jeruzalė. — Nauji susi
rėmimai įvyko Izraelio-Jor- 
darjįo pasienyje.

Washingtonas. — Prez. 
Eisenhoweris antradienio 
rytą atskrido iš Panamos. 
Jis skrido visą naktį ir bu
vo pailsęs, nors, kaip tai 
sakė Hagerty, jis orlaivyje 
miegojo. Bet laikraštinin
kams Eisenhoweris pareiš
kė, kad vizitas Panamoje 
pasitarnavo jo sveikatai — 
jis dabar jaučiasi žymiai 
geriau.

Jis sakė, kad “darbas 
man yra geras vaistas.”

New Yorkas. — Capitol 
Airlines bus pirma oro su
sisiekimo linija, *kuri pra
dės naudoti sprūsminius 
(jet) orlaivius. Bet tie or
laiviai bus ne pačios Ame
rikos, o Britanijos. Capitol 
Airlines pirks Britanijoje 
12 Comet tipo didelių ke- 
laivinių sprūsminių orlai
vių. Sakoma, kad britai 
yra aukščiau išvystę sprūs
minius orlaivius civiliam 
keliavimui, nors Amerikoje 
sprūsminiai orlaiviai aukš-

Tito lankosi pas Graikijos 
karalių, tariasi apie Kiprą

Belgradas. — Po pasita
rimų su neutralistais Neh
ru ir Nasseriu, o vėliau su 
tarybiniu vice-premjeru Mi- 
•kojanu, • maršalas Tito da
bar tariasi su Graikijos ka
ralium Povilu. Tito išvyko 
į Graikijos Corfu salą, kur 
jis vieši pas karalių ir ka
ralienę.

Oficiališkai Tito apsilan
kymas yra tiktai “asmeniš
ka atostoginė kelionė,” bet 
nei graikai, nei jugoslavai 
neslepia fakto, kad bus ta
riamasi apie Kipro salą.

Tuo tarpu Tanjungo ži
nių agentūra sako, kad Ti
to priėmė pakvietimą at
vykti Į Kambodiją, Pietry
tinės Azijos mažą kraštą, 
kuris seniau buvo francū- 
zų valdomos Indokinijos 
dalimi.

Washing tonas. — Sena
torius Knowlandas sako, 
kad Islandija dabar gali 
“nuriedėti į komunistinę 
stovyklą.” Jis sakė, kad 
nors Islandija maža gyven
tojais šalis, ji yra strate
giniai labai svarbi.

Teheranas. — Anksčiau 
buvo pranešta, kad Isfaha- 
no srities potvyniuose pri
gėrė 40 asmenų, dabar pra
nešama, akd surasta dar 60 
lavonų.

čiau išvystyti kąro tiks
lams.

Kitos Amerikos oro lini
jos dar abejoja, ar laikas 
atidaryti pastovų susisieki
mą sprūsminiais orlaiviais.

Sprūsminiais orlaiviais 
keliavimas bus apie tris 
kartus greitesnis, negu pa
prastaisiais. Kelionė iš 
New Yorko Chicagon im
tų apie valandą ir 15 mi
nučių, o iš New Yorko į 
Los Angeles apie keturias 
valandas. 
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Darbiečiai panaikintų rasių 
nelygybę kolonialese šalyse

Londonas. — Britanijos 
Darbo Partija išleido pa
reiškimą, kad darbiečiai 
panaikintų rasinę diskri
minaciją kolonijose, jeigu 
jie ateitų prie valdžios vai
ro. Darbiečiai sako, kad 
Britanija turi savo koloni
jose 50 milijonų gyventojų. 
Daugumos kolonijų gyven
tojų ne vienos rasės žmo
nės. Pavyzdžiui, Kenyjoje, 
Ugandoje ir kitose Rytų 
Afrikos kolonijose gyvena 
negrai, azijiečiai (indusai 
ir arabai) ir europiečiai.

Dabriečiai sako, kad to
se kolonijose negrų, azijie
čių ir britų teisės, turėtų 
būti lygios. Bet pareiški
me neminima, kodėl tos ša
lys turi likti kolonijomis, 
tuo tarpu, kai britai ten su
daro mažiukę gyventoję 
dalį.

Apie pdtį kolonialį klau
simą pareiškime tik tiek 
sakoma, kad “su laiku vie/ 
tiniai gyventojai turi turėti 
apsisprendimo teisę.”

Būkite Laisvės Prietelius.
Metinė duoklė tik $25.00.

East Paterson,-N. J. ; 
Didelis gaisras sudegino 
vietinį Grand Union super
marketą. Septyni gaisri
ninkai tapo sužeisti. Nuo
stolių pridaryta ant pusės 
milijono.

ORAS NEW YORKE
Giedra įp šilčiau
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SNIEČKUS VARŠUVOJE
MININT 13 METŲ sukaktį nuo Lenkijos išsilaisvi

nimo iš nacių okupacijos—13 metų, kai Lenkijoje gy
vuoja liaudies valdžia. Tarybų Sąjunga pasiuntė Var
šuvon savo delegaciją, kad ji dalyvautų didžiosiose iš
kilmėse.

Delegacijon, greta premjero Bulganino ir maršalo 
Žukovo, įeina ir Lietuvos Komunistų partijos pirmasis 
sekretorius A.- J. Sniečkus.

i Mes jau esame minėję, kad kiekvieną kartą, kai 
Tarybų Sąjunga siunčia į Lenkiją kokią nors svarbesnę 
delegaciją, jon būna ir vieųas Lietuvos atstovas. To
kia praktika buvo pradėta naudoti po Stalino mirties.

Mums rodosi, jog tai geras dalykas. Lietuvos at
stovas į delegacijas įeina vyriausiai dėl to, .kad Lietuva 
rubežiuojasi su Lenkija, dėl to, kad Lietuvą su Lenkija 
riša daug tradicinių ir istorinių ryšių. Į tos rūšies de
legacijas, beje, paprastai įeina ir Ukrainos ir Baltaru
sijos delegatai. Į Bulganino vadovaujamą delegaciją įė
jo ir Ukrainos respublikos premjeras, Demjanas S. Ko- 
rosčenko. Iš Baltarusijos specialaus delegato nebuvo, 
kadangi, mums -ųodosi, dabartinis Tarvbų Sąjungos am
basadorius Lenkijoje P. K. Ponomarenko yra baltarusis.

Na, o kai tarybinės delegacijos vyksta, sakysime, į 
Indiją, Kiniją ar kurią kitą Azijos šalį, tuomet žiūrima, 
kad į ias įeitų azijinių tarybinių respublikų atstovai.

Iš toliau dalykus stebint, mums atrodo, , kad A. 
Sniečkus yra labai kuklus žmogus. Mažai jis kur spau
doje rodosi, ofišuojasi. Dėl to jis liaudies gerbiamas ir 
mylimas veikėjas.

BULGANINAS, kalbėdamas iškilmių mitinge Var
šuvoje, prisiminęs Poznanę, įspėjo Lenkijos spaudą, kad 
joje neretai pasirodo neleistinų straipsnių.

Tarybų Sąjungos premjeras paminėjo itin svarbų 
faktą: .Liaudies priešai, sbcializmo priešai, dėjo, deda 
ir dės didžiausių pastangų tam, kad socialistiniuose 
kraštuose būtų atsteigtas kapitalizmas. Dėl to tenka' 
spaudai budėti, kad per jos skiltis ’ negalėtų pralysti’ 
su savo ardymo misija joks pyieŠas.

Tenka pripažinti, kad svetimi socializmui, elementai, 
prisidengę anti-stalinizmo skraiste, bando ir bandys pa
laužti tą artimą draugystę, kuri gyvuoja tarp socialis
tinių šalių ir Tarybų Sąjungos. Jei jiems tai pavyktų 
•pasiekti, tuomet būtų jų; pirmas mūšis prieš socializmu 
laimėtas.

SVEIKAS, B^T NEDRŪTAS
PREZIDENTAS EISENHOWERIS Panamoje savo 

pasisakymu, atrodo, bus pakenkęs savo partijos’ (repu- 
blikonų) vadovams.

Užklaustas, kaip jis dabar po operacijos jaučiasi, 
prezidentas atsakė: jaučiuosi gerai, bet esu silpnas.

i Mūsų nuomone, teisingai atsakyta. Mes irgi galvo
jome, kad prezidentas negali būti labai fiziškai tvirtas 
po tokios operacijos, kokią neseniai jis turėjo. Joks 
žmogus negalėtų būti pilnai tvirtas keliom savaitėm po 
tokios ligos.

Šį prezidento pasisakymą dabar išnaudos demokra
tų vadovai, sakydami, kad jis, prezidentas, neturįs kan
didatuoti kitam terminui.

Jau dabar pro-demokratiški radijo komentatoriai 
ir spaudos kolumnistai sako: gydytojai ir nepublikonų 
vadovybė slepia tikruosius faktus apie Eisenhowerio 
sveikatos būklę.

Na, kaip neimsime, bet prezidento kelionė į Pana
mos konferenciją jo sveikatos pataisyti negalėjo. Jis 
ten turėjo praleisti nemaža laiko pokalbiuose su Lotynų 
Amerikos respublikų prezidentais; jis ten, beje, konfe
rencijoje, pasakė kalbą. Visa tai prezidento sveikatos 
netaisė, o jai kenkė.

Į Panamą prezidentas, matyt, vyko verčiamas re- 
publikonų partijos šulų. Nes, jei jis ten nebotų vykęs, 
tai demokratų partijos lyderiai dar garsiau būtų skel
bę, kad Eisenhoweris esąs labai silpnas ir dėl to ne
turįs kandidatuoti kitam terminui. \

. I Republikonų lyderiams lupiausiai rūpi tai: kad tik 
\ IEisenhoweris galėtų “kiek tiek pasirodyti” iki republi- 
'’konų partijos suvažiavimo, kur bus nominuoti-kandida

tai prezidento ir vice-prezidento vietoms. Reakcinin
kams rūpi ir vėl pastatyti vice-prezidento vietai Nixoną.

Bet dar visko gali būti.
~ - ■ ■■ ■.' --■■■■■ ................. t

Tarybų Sąjungos aukšto
jo mokslo įstaigose dabar 
mokosi" milijonas ir aštuo- 
ni' šimtai tūkstančių su virš 
studentų, 620 tūkstančių 
daugiau negu 1950 metais. 
Tarybų Sąjunga dabar tu
ri daugiau studentų, negu

MOTERŲ KAMPELIS
Tarp puodų ir gyvenimo

Būrys meterų ir vaikų, pasiekė ir Bronksą. Vaikus 
liepos 12/dieną atvyko iš 
Lester, Pa., į New Yorką, 
pikietuoti New Yorko Wall 
gatvės srityje esančią Wes- 
tinghouse firmos raštinę.

Šeši tūkstančiai tos fir
mos darbininkų Lesteryje 
randasi streike. Streikie- 
rių moterys susitarė apie 
tai informuoti ir New Yor
ko darbininkus. Tuo patim 
išvykimu iš namų pamaty
ti ir vaikams parodyti did-

nuvedė į parką, parodyti 
jiems žvėrinčių ir jo lauki
nius gyventojus (vaikai sa
kė, kad čia jiems atrodo 
panašu į Wall gatvę, nes 
visur grotai).

Vaikai gavo dvigubą pa
moką — apie tėvų kovą už 
duoną ir vaikų mokslą ir iš 
arti pamatė miestą.

Tas man priminė Naujo
sios Anglijos vienos lietu
vės motinos pasisakymą, 
kaip ji savo vaikams paro
dė New Yorką- Jos Vaikai, 
kaip ir visų, norėdavo did-

Įspūdingas buvo pikietas, 
nors ne ilgas. Ne už ilgo 
policija įsakė apsiriboti tik miestį matyti, jame pabūt, 
dviem pikietuotojais. Jos Žinoma, nebuvo ištekliaus 
nusprendė, kad tos dvi f ak- važinėti. Tačiau tėvai visa- 
tinai paskęs minioje >.-ei‘nan- da kaip nors surasdavo lai

ko ir pinigų senybiniu for- 
duku ir prastais tų laikų 
keliais atsivežti miestan 
vaikus didžiųjų darbo žmo
nių švenčių dienomis, jiem 
parodyti 
lietuviu 
gas.

Šeima 
laikais, jau išsiskirsčiusi į 
naujosios kartos šeimas, sa
vo susitikimus vis dar tebe
vykdo tokiose pat sueigose, 
prie kurių jų tėvai taip 
planingai ir pasišventusiai

čių iš darbo raštinių darbi
ninkų. Pavargusius vaikus 
susodino į specialį busą' ir 
nusivežė parpdyti miestą. 
Moterys sakė: f

— Vaikai jau matė gro
tais apkaustytą, auksd api- 
blizgintą Wall Strytą. Pa
matė, kur jų tėvų uždirb
tas ponams turtas yra su
skaičiuojamas ir iš naujo 
perkamas ir parduodamas; 
Dabar lai pamato, kaip gy
vena žmonės, ypačiai darbo 
žmonės, fpūsų draugai. Per 
vargo žmonių Harlemą jie

visos Vakarų Europos vals
tybės sudėtos sykiu.

Tarybų Sąjungoje arti 
35,000,000 asmenų studi
juoja bendrojo mokslo ir 
specializuotose šalies mo
kyklose. ‘ *

demonstracijas ir
svarbiąsias suei-

ir dabar, sunkiais

Kūdikių grobimo pavietre
Naujausieji kūdikių vo

gimo pavietrės aukos, L. L 
gyventojai. Weinbergeriai 
vis dar tebekenčia juos sle
giančią nežinystę apie savo 
sūnelį ir nenumaldomą, vi
sam amžiui jų širdį įgylusį 
gailesį-

Baugu ir pagalvoti, kokių 
pabaisų dvikojų mūsų dole
rinė santvarka išaukli! Pa
baisomis tenka skaityti ne 
vįen tik kūdikio pagrobėją. 
Pats pagrobimas ne kartą 
būna darbas protiniai ne
sveikų asmenų, kurie turė
tų būti visuomenės įstaigų 
prižiūrimi. Už jų veiksmą 
turėtų būti atsakingos tos 
įstaigos.

Proto ligonių įvykdytieji 
pagrobimai kūdikių dažnai 
greit išsiaiškina ir kūdi
kiai atgaunami. Daug blo
gesnė padėtis susidaro, kur 
pagrobimą įvykdo dolerių 
grobstytojų • biznis, kaip 
kad buvo Weinbergeriu sū
nelio pagrobimo nuotykyje. 
Šioje byloje, greta kitko, 
visuomenėje ir pas pačius 
nelaimingus tėvus susida
rė nuomonės, kad kūdikio 
atgavimo reikalui padarė 
neatitaisomą skriaudą ir 
žymiai pasunkino tėvų kę- 
smus tas faktas, kad spau
da įsikišo, paskelbė įvykį 
per anksti. Pirmiausia tai 
padarė New Yorko Daily 
News, o paskiau, dolerio 
gaudymo varžybų spiria
mi, tuo prapliupo ir kiti.

Šeimos nuotaikas link tos 
spaudos gal geriausia paro
dė einantiems ją susitikti 
reporteriams Weinberge- 
rienės pareiškimas:

— Galėčiau jums visiem 
gerklę perrėžti! — sušuko 
susikrimtusi, motina.

Apart tos širdgėlos, kad 
pagrobtas jos kūdikis,

pagrobėjus

kūdikio nesaugumą, dar di
dinant savo vargą, kančias.

Weinbergeriu įvykiui ty
rinėti, tėvams pagelbėti 
atvykusioj! policija, sako
ma, buvo prašiusi spaudos 
to įvykio neskelbti. Buvusi 
gavusi ir spaudos atstovų 
pažadą- Tačiau įvykis tapo 
paskelbtas.

Daug žmonių smerkia ne 
tiktai Daily News, kuris 
pirmas išpublikavo Wein
bergeriu kūdikio pagrobi
mą, bet ir tuos, kurie. įvykį 
pranešė spaudai.

Taip auklimas 
ateities pilietis/
V1RSKINIWAS. Žindo- 

mo amžiaus kūdikių virš
kinimo organai, lyginant 
ne tik su suaugusiais, bet 
ir su vaikai^, peržengusiais 
vienerius metus, turi daug 
savybių. Nebekalbant apie 
organų dydį, pats žindomų 
kūdikių maistas ir jo priė
mimo būdas (žindymas) 
suteikia virškinimui sa
votišką pobūdį-

nuo

tik di-

kūdikio 
susitikimo su ja.

Jau aišku, kad 
padėtyje būdama ji 
džiausiom -pastangomis te
galėtų užsimigdyt. Tačiau, 
ar manote, kad jai keletą 
tokių poilsio minučių kas 
leido? Ne. Visokiausiomis 
dienos ar nakties valando
mis birbino telefonas, nes 
juk jų namų adresas ir te
lefonas taipgi buvo pakar
tojamai išgarsinti. Tele
fonas, iš kurio ji laukė lai
mingos žinios, tapo jos kan
kinimo įrankiu.

Ne visi tie pašaukimai 
buvo tiksliai taikomi ją ka
muoti, vienok višumoje jie 
tokiais tapo. Kai kurie ge
rų norų žmonės pranešinė
jo kiekvieną kur nors pa
stebėtą nežinomą kūdikį, 
tuomi trukdydami tikrąjį 
tyrinėjimo darbą. Bet daug 
buvo tokių pašaukimų, ku
rie neparodė jokio kito tik
slo, kaip tik kankinti. Kai 
kurie iš tų paskambina ir 
neatsiliepia- ŲaV kiti prisi
statinėjo neva turinčiais tą 
kūdikį ir reikalavo išpirki
mo. Pora iš tokių reikalau
tojų tapo suimti ir bus ašt
riai nubausti.

Pirmomis po kūdikio pa
grobimo ir to pagrobimo 
paskelbimo:, spaudoje va
landomis ji pašaukta apie 
75 kartus. Ir stipriam as
meniui tai būtų nemenkas 
darbas. O čia tuos pašau
kimus turėjo išklausyti iš- 
gąsties ir gailesio priblokš
ta motina, pati dar ne pil
nutinai atstiprėjusi po to 
kūdikio gimdymo.

Baisūs tas kūdikių grob
stymo biznis! z

Weinbergeriu nelaimė vi
suose tėvuose sukėlė naują, 
žiaurų rūpestį, baimę dėl 

biznio grobstyto j ai tai ne- kūdikių nesaugumo. Dau- 
laimės ištiktai motinai už-'gelis išsitaria, kad atsitiki- 
vertė štai kokių kiančių:

Kiekvienas jos pajudėji- pa$tatonii į desperatinę pa- 
mas tapo fotografuojamas, dėtį: patys vieni negi išieš- 
jos kožnas žingsnis seka- kos visą apylinkę- Praneši 
mąs ir garsinamas, tarsi policijai, iš ten gali patekti 
būtų reikalas nubaidyti spaųdon, tuomi padidinant 

I

tie

nepakankamo 
išsivytymo ir 

nebuvimo. Burnos 
labai turtinga 

indų, bet gleivių 
teišskjria- 1 Seilių

BURNA. Kūdikio burnos 
ruimas nedidelis, tai pri
klauso nuo plokščio kietojo 
gom u r i o , 
žandikaulių 

‘dantų 
gleivinė 
kraujo 
mažai
liauukosper ( p i r m uosius 
tri mėnesius taip pat mažai 
teduoda seilių, dėl to šiame 
amžiuje burnos ruimas pa
lyginti sausas. Gleivės ir 
seilės dar nereikalingos kū
dikiui, gaunančiam tik 
skystą maisfa, kurio prieš 
nuryjant nereikia kramtyt 
ir suvilgyti seilžmis.

Žindomi kūdikiai leng
vai suserga burnos gleivi
nes uždegimu, jei įsotina 
prreš maitinant nenusi
plauna krūčių, duoda kūdi
kiui nenuplautą 
tokiais
labia pasunkėja, 
rėkia, 
trinka- jis liesėja.

spenelį; 
atvejais žindymas 

kūdikis
su-jo maitinimas

Šeimininkėm

me kūdikio dingimo tėvai

v

Užkaitink visą likusį pieną 
ir dadėk želatiną; maišyk 
iki ištirps ir įsijungs į pie
ną. Atšaldyk iki pradės 
tirštėti- Tuo tarpu sutrink 
sykiu abu sūrius, dalimis 
sudėk į želatiną, plaktuvu 
maišant, iki sušvelnės ir 
pasidarys purus. Supilk į 
šaltu vandeniu pavilgytą 
formą. Šaldyk iki sustings-

Išverstą iš formos ant 
lėkštės papuošk' watercress 
šakelėmis (čerukai — ma
ži, smulkiais, valgomais ža
liai lapeliais augmenėliai).

Padubk su mėlynėmis.
Prie šio užkandžio, "apart 

mėlynių, lygiai gerai tinka 
kitokios uogos, o taip pat 
ir vaisiai: nunokęs melo- 
nas, arba ir kenųotos py- 
čios ar bile kurie kiti vai
siai.

Prieskoniui kai kas dar 
vartoja mayonnaise a?r dre- 
singus. Tuos paduoda ant 
stalo atskirai.

PUDINGAS su UOGOM
2 šaukštai kukuruzinio 

krakmolo (cornstarch)
9 šaukštai cukraus 
keli grūdeliai druskos 
pusė puoduko šalto pieno 
puodukas ir pusė verdan

čio pieno
ketvirtadalis šaukštelio 

mace
pusė šaukštelio almond 

ekstrakto
du puodukai šviežių mė

lynių (arba gali būti kitos 
uogos ar vaisiai)

puošti, skaninti plakta 
grietine (kas mėgsta, ii*-iš- 
gali)-

Bu§ apie 4-6 porcijos.
'Sumaišyk sykiu krakmo

lą, 5 šaukštus cukraus ir 
įmaišyk 
sumai- 
pieną; 
vande- 
nuolat 
ir dar 
Įmai-

Laiškas Redakcijai
Brangi Redakcija :—

Savaitė atgal buvo parengę 
ta privatus pažmonys. Tas) 
draugiškas pokilys buvo labai j 
pasekmingas. Ant pakvietimo! 
atėjo šešiasdešimt draugų. Vi
si žinojo, kad pažmonį ren
gia ne taip sau.. . Kožnas pa
dėjo vieną dolerį aukų.

Rengėjai buvo žydų progre- 
syviškas klubas. Buvo pri
rengta daug skanių užkan
džių ir nesvaiginančių gėri
mų. Taipogi atlikta įdomi 
programa. Dainavo žydų ir 
anglų kalbomis liaudiškas ir 
darbininkiškas dainas. Viena 
drauge deklamavo, o kita per
skaitė keletą apysakų žydų 
rašytojo šolem - Aleihem.

Svečiai buvo labai užganė
dinti ir draugiškas ūpas vieš
patavo tarpe svečiu. -i>

Viena rengėja klubietė, pri
ėjo prie manęs ir pasakė: Ste
puką! ’ Ką tik tik atsiroka- 
vom, visas išlaidas apmokė- 
iom. Gryno pelno liko ketu
riasdešimt dolerių ($40). Sa
kau jai, tai labai malonu ir 
smagu, toks pasekmingas pa- 
i engimas. ..

Klubietė nutvėrė man už 
rankos ir sakė: Imk tuos pi
nigus! Girdėjau, kad lietu
viškas dienraštis Lalsv^renka 
pinigus dėl finansinės para
mos. Toks ir buvo tikslas 
mūsų šiandieninio pokylio.

Padėkavojau už gražią do
vanėlę klubietėiūįT Laisvės rev- 
dakcijos vardu.
S 10 nuo pažangių 
rų klubo.

čia siunč$ 
žydų mote-

JoniškietisSteponas
Washington, D. C.

druska. Dalimis 
šaltąjį pieną, gera 
šyk. Supilk karštąjį 
virk virš verdančio 
nio iki sutirštės; 
pamaišyk. Uždenk 
kaitink 15 miūnčių.
šyk almond ekstraktą ir 
mace. Atšaldyk.

Sumaišyk uogas su liku
siais 4 šaukštais cukraus, 
palaikyk 5 minutes. 1 aukš
tąsias stiklines pakaitomis 
sudėstyk pudingą ir uogas. 
Paduok gerai atšaldytą-

PIENO GĖRIMAS SU 
MĖLYNĖMIS

puodukas sutrintų mėly
nių (blueberries)

pusė puoduko cukraus 
keli grūdeliai druskos
3 šaukšteliai tarkuotos 

lemono žievės
4 šaukšteliai lemono sun

kos
6 puodukai šalto pieno
puskvortė (pint) vanilla 

šaltainės.
Sutrink šviežias uogas; 

dadėk ir sykiu gerai su
maišyk cukrų, druską, cit
rinos žievę ir sunką. Supilk 
pieną. Supilk į šaltas stik
lines, apdėstyk šaltaine. 
Paduok papuoštą čielomis 
uogomis ar plonai atpjautu 
lemonu. ,

MĖLYNĖS su VARŠKE 
IR ŽELATINA

1 vokelis beskonės želati
nos (gelatine)

2 puodukai pieno
puodukas cream cheese 

arba paprastos, biskį grie
tine paskanintos varškės
. 1 pint šviežių uogų.

trečdalis puoduko (3 un
cijos) roauefort sūrio (kam 
šio* sūrio skonis perstiprus, 
gaįi vartoti kitą, kurio sko
nį mėgsta)

Užteks keturiems.
Suminkštink želatiną pu

sėj puoduko šalto pieno.

Today’s Pattern

9390
12—2Q

Inį fllkntCvH TH&'T&h
Pattern 9.390: Misses’ Sizes 12. 

14. 16, 18. ,20. Size/16 takes 4% 
yards 35-int-hį, boleįro, .1-% yards.

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažyme j i m u formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Avenue^ Rich
mond Hill 19, Y.

Darbininku sveikata
Dr. J. J. Karkiančius, M. D.

Atomhonibų ir jų radio
aktyviųjų dulkių pragaištis 
vis labiau ir labiau gresia 
žmonijai. Tiesiog negalima 
nė apsakyt, kokia nežemiš
ka, tiesiog sauliška, žvaigž-* 
diška ta radioaktyvui^ 
galybė, tas nuolatinis pra
gaištingas spinduliavimas.

Nuėjimai ir stebėjimai tų 
tūkstančiu nekaltu belai- 

v 4

mių, kuriuos iš tolo bent 
kiek paveikė Hirosimos ir 
Nagasakio atombo m bos. , 
Tokių žmonių vaikai daž
nai gimsta arba visai negy
vi arba visaip sužaloti ap
sigimėliai, negerai išsivys
tę. Tūli apsigimsta su akių < 
katarakta, tūli neprigirdi, 
kiti furi apgadintas galū
nes ir kitokius organizmo 
sutrikimus. Sugadinta pro
toplazma...

Dar kol kas negalima ne
statyti, kokie bus tokių vat^ 
kų protiniai pajėgumai. 
Tačiau jau. pastebėta, kad 
žymus jų skaičius būsią , 
bukapročiai. Ir, kas dar < 
blogiau, kad tokių apsigi- j 
mėlių vaikų vaikai irgi nu- 
smerkti apsigimimui, per 
keliolika gentkarčių. Pa
veldėjimo dalelytes, .vadi
nami gehaD (“genes”) nuo 
radioaktyvumo įgauna pa
kitimų, 'mutacijų. Nors to
kių pagadintų genų būtų 
tik vienas ar du, ir tai jie z ' 
neša su savim pragaištį, iš 
gentkartės gentkartėn.

Na, o mūsiškiai pašėlę 
karo kurstytojai karo erži
lai be atodairos gamina vis 
smarkesnes, vis baisesnes 
atomines ir vandenilines 
bombas, sprogdina jas, baclk 
dymus daro, ir Šitokiai^ 
nežemiškais fejerv e r k a i s 
užteršia orą radioaktyvio
mis dulkėmis per šimtus ir 
tūkstančius mylių aplinkui.

na žmonių giminę.

2 pusi. Laisvė (Liberty). Trečiad., Liepos (July) 25, 1956
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Guy de Maupassant 1

Ponios Telje namai Methuen, Mass. I
Minersville, Pa.

Tai ir vėl tapo supiltas 
naujas kapas

Liepos 13 d. mirė-Kazimie
ras šilkaitis, sulaukęs 74 me
tu amžiaus. Paliko liūdesyje 
moterį, vieną dukterį, sūnų ir 
tris/ anūkus. Duktė ir sūnus 
yra vedę. Buvo pašarvotas I. 
Dutkevičiaus šermeninėje. 
Grabas buvo apdėtas gėlėmis 
nuo giipinių ir draugų. .

Liepos 17 d. buVo palaido
tas. Iš šermeninės lydėjo į 
kapus K. šilkaičio geras 
būrys draugų ir giminių net 
.12 automobilių. Nuvežtas į 
Lietuvių Laisvės kapines ir 
laisvai palaidotas, nes jis bu
vo laisvas visą savo laiką 
su religijos reikalais nieko i 
turėję. t

Draugas K. šilkaitis į 
sali atvažiavo 1901 metais i- ,

Dirbkite Arti Namų
Sutaupykite $104 į Metus ant KarferųPrisiminimas

Mylimo Sūnaus mirties
(Tąša)

Sugulusios lovon po dvi, 
jos spaudėsi viena prie ki
tos, tartum norėdamos ap
siginti nuo šio tykaus ir 
gilaus miego, užliejusio vi
są žemę. Bet Roza Kume
lė, viena savo tamsioj pa
lėpėj, atpratusi gulėti nie
ko neturėdama glėby, juto 
savyje kažkokį neaiškų ir 
slegiantį jausmą. Ji vertė
si lovoje, negalėdama už
migti, kai staiga išgirdo už 
medinės pertvaros, ties sa
vo galva, silpną kūkčioji
mą, lyg verktų vaikas. Išsi
gandusi ji tyliai šūktelėjo, 
ir atsiliepė plonutis, trūk- 

y*čiojantis balselis . Tai mer
gytė, visuomet mieganti 
motinos kambaryje, verkė 
iš baimės ankštoje palė
pėje.

y Roza nudžiugusi atsikėlė 
ir pamažėl, kad nieko neiš
budintų, nuėjo prie mergai
tės . Ji pasiguldė ją į savo 
įšiltą patalą, apsikabino, 
prispaudė prie savo krū
tinės, glamonėdama, my
luodama/ ją su ypatin
gu švielnumu, paskui 
nusiramĮinusi užmigo. Ir 
nekalta Konstancijos gal
velė ligi ryto ilsėjosi ant 

į prostitutės nuogos- krūti- 
) nes.

Penktą valandą mažas 
bažnyčios varpas, visu 
smarkumu skambindamas 
rytmetinėms pamaldoms, 
pažadino šias moteris, ku-. 
rios buvo pratusios ilgai 
miegoti rytais, ilsėdamosi 
po naktinių darbų. Kaime 
visi jau buvo atsikėlę. So
dietės susirūpinusios vaikš
čiojo iš namų į namus, gy-’ 
vai šnekučiuodamos, atsar
giai nešdamos trumputes 
muslino sukneles, taip iš- 

a zirakmolytas, kad jos atro- 
wde lyg iš kartono, arba lai- 
^ky damos didžiules vaško 

žvakes, per v 
tas kaspinu 
gaiš ir su rėžiais apačioje, 
rodančiais vietą, už kurios 
paimti. Saulė, jau aukštai 
pakilusi, spindėjo visiškai 
mėlyname danguje, tik ho
rizontas, tarytum dar iš- 

, saugojęs silpną aušros pėd
saką, tebebuvo šiek tiek nu
raudęs. Pulkeliai vištų gū
žinėjo ties namais, ir tai

► šen, tai ten juodas gaidys 
blizgančiu pagurkliu pakel
davo galvą, papuoštą pur
puru, sulapsėdavo sparnais 
ir sudrebindavo orą savo 
varjniu giedojimu, kurį at
kartodavo kiti gaidžiai.

4 . Iš gretimų kaimų traukė 
v* vežimai ties durų slenks

čiais išsodindami augalotas 
normandietes tamsiais rū
bais, su skarelėmis, kryž
mai sudėtomis ant krūtinės 

, ir susegtomis šimtametė- 
’ mis sidabro sagtimis. Vy

rai po mėlynomis bliūzėmis 
buvo pasivilkę naujus, švar
kus arba senus žalios ge
lumbės frakus, kurių skver
nai kyšojo užpakaly.

Arklius nuvedus į tvar
tus, išilgai vieškelio išsiri-. 
kiavo dviguba eilė kaimiš
kų ratų, vežėčių, brikų, ka
brioletų,—visokių formų ir 

* visokio amžiaus vežimų, 
sukniubusių nosimi žemėn 
arba‘ atgulusių ant pastur
galio ir užrietusių aukštyn 
ienas^

Staliaus namuose virė 
darbas kaip avily. Damos 
naktinėmis striukėmis ir 
apatiniais sijonais, su dryk- 
sančiais ant pečių retais ir 
trumpais plaukais, tarytum 
išblukusiais ir nušiurusiais 
nuo glamdymų, buvo užsi-

M
• X

urį perriš- 
aukso spur-

ėmusios mergaitės rengi
mu.

Mažytė stovėjo ant stalo 
nejudėdama, o ponia Telje 
vadovavo savo skrajojančio 
batalijono veiksmams. Mer
gaitę išprausė, sušukavo, 
aptaisė ir su daugybe seg
tukų prismaigstė suknelės 
klostes, sumetė perdaug 
platų .juosmenį, suteikė ele
gancijos visam jos apdarui. 
Paskui, viską užbaigusios, 
jauną kankinę pasodino, 
įsakiusios jai nejudėti, ir 
sujaudintas būrys moterų 
nubėgo rengtis savo ruožtu.

Mažutėj bažnyčioj vėl 
ėmė skambinti; menkučio 
varpo skystas žvangsėjimas 
sklaidėsi danguje, lyg per
daug silpnas balsas, kuris 
tuoj paskęsta mėlynoj be- 
galybėj.

Išpažin t minkai išeidinėjo 
iš namų ir žygiavo į savi
valdybės rūmą, kuriame 
buvo įsikūrusios dvi moky
klos ir merija. Šis rūmas 
stovėjo viename gale kai
mo, o “dievo namai”—ant
rame.

Giminės, šventadieniškai 
išsipuošę tėvai, nerangūs, 
suvaržyti ir nepaslankūs, 
lyg žmonės, kurie amžinai 
susilenkę prie darbo, sekė 
paskui savo mažyčius. Mer
gaitės skendo debesyse 
snieginio tuliaus, panašaus 
į plaktą grietinę, o berniu
kai, lyg kokie miniatūri- 
niai kelneriai gluotniai pri
teptais plaukais, žengė pla
čiai išsižergę, kad nesu
terštų savo juodų kelnių.

Šeimai buvo garbė, jei 
vaiką supo daug giminių, 
atvykusių iš tolo. Taigi sta
liaus triumfas buvo pilnu
tinis, nes 
ei ją sekė 
rys su 
priešaky:
ranka seserį, motina žings
niavo drauge su Rafaele, 
Fernanda — su Roza, o už 
jų—abidvi “Potnpos”; pul
kas žygiavo didingai, tary
tum generalinis štabas su 
paradine uniforma.

Kaimą šis vaizdas krėste 
sukrėtė.

. Mokykloje mergaitės iš
sirikiavo pagal Vedėjos vie
nuolės gobtūrą, o berniuką?■ 
pagal skrybėlę mokytoja, 
dailios išvaizdos vyriškio. 
Ir visi, užtraukę giesmę, iš
sijudino į bažnyčią.

Berniukai dvilinka virti
ne išsitiesė priešakyje, tarp 
dviejų eilių iškinkytų veži
mų; mergaitės tokia pat 
tvarka sekė paskui juos. 
Visi kaimiečiai iš pagarbos 
užleido kelią miesto da
moms, o todėl jos ėjo tuo
jau pat už vaikų, dar la-

William Vaitkūnas
ORO-VEDINAMI

paskui Konstūn- 
ponio^ Telje bū- 
pačia šeimininke 
tėvas vedėsi po

Mirė Liepos-July 23, 1946
Mes jo liūdime, ir per tuos 10 metų 

nepamirštame jo.
M. Vaitkūnaš, motina
Sesuo S. ir jos vyras C. Amšahy

Naujai Išdekoruoti Ofisai!! 
Puikios Aplinkybes 

Arti Namų!

Ar neieškojote tokių gerumų?
Mes turime jums NUOLATINĘ vietą.

Elizabeth, N. Jžvakes, kurias jie laikė ran
kose, atrodė lyg ietys, pa- 

i Iš L.D.S. Seimo i
Neturiu daug ką pasakyti 

apie LDS Seimą, įvykusį 
cestery. Kiti apie tai 
kiau parašė. Tiek galiu 
kyti, kad seimas buvo
dingas ir padaryta naudingų 
tarimų narių gerovei.

Man teko būti Worcestery 
pirmą kartą. Mieste gyvento
jų, sako, ' yra 224,000, o lie- 

12,000. Miestas

linkusios į visas šalis.
Trys vyriškiai, stovėdami 

’ties pultu, giedojo pilnu 
balsu; jie begaliniai tęsė 
skambius lot y n i š k u s žo
džius, traukdami “amen” 
su nepabaigiamu “a,” o jiems 
pritarė vargonai savo'pra
tisa gaida, savo monotoniš
ku staugimu, einančiu iš 
plačios varinio instrumento 
gerklės. '... ..... . __
balsas atsakinėjo giesmi
ninkams. Laikas nuo laiko 
kunigas su keturkampe be- ]<0 seimas,

Laibas vaikiškas tuvių apie 
gražus.

Olympia

ir
ne-

(Moteriškes) 
STENOGRAFISTĖS 

TELETYPE-DICTAPHONE OPERATORĖS 
TVARKYMO DARBININKĖS

Wor- 
smųl- 
pasa- 
įspū-

Kodėl nepašaukti mane—RAvenswood 8-1000' 
Arba ateikite asmeniškai pamatyti manešią 

ir.
visą laiką Minersvillėje išgy
veno. Jis čiėT turėjo ir 4 bro
lius ir vieną seserį, bet visi 
jau mirę. Jis paskutinis iš j 
šeimos išsiskyrė iš gyvųjų tar
po. <

Draugas K. šilkaitis iš Lie
tuvos paėjo: iš Suvalkų, rėdy-1 
bos, Kalvarijos apskrities ir 

i parapijos.
Kazimieras šilkaitis nuo

seniai buvo Laisvės skaityto
jas. Taipgi prigulėjo prie

ir kadaise jiedu su

COMBINED INSURANCE 
COMPANY OF AMERICA 
5316 Sheridan Road, Chicago, III.

Henry Covyeau—Personnel

Shenandoah, Pa.
Numirė Juozas Slavickas

Liepos 9 d. savo namuose 
numirė geras draugas Juozas 
Slavickas, kuris per daug me
tu prigulėjo prie LDLD 17 
kp. Buvo “Laisvės” skaityto
jas per j daug metų. Prigulė
jo prie L.D.S. 34 kp. “Brolis

bininkiškus parengimus. Bu
vo labai draugiška moteriškė, 
su visais draugiškai sugyveno. 
Paliko vyrą Petrą, 3 dukteris, 
vieną sūnų. Palaidota su baž
nytinėmis apeigomis.

Ilsėkis, Stela, ramiai, užbai
gus savo vargus!"

Kalnietė

parkas, kur įvy- 
puikus vasarnamis 

—ant kalno, prie didelio eže
ro, į paežerę reikia lipti laip
tais žemyn, sako, apie 80 pe
ri u. *■

Worcesterieciai draugiškai 
ir maloniai delegatus priėmė. 
Aš* ir F Kvetkauskas nakvo
jome pas draugus Petkūnus. 
Petkūnai — širdingai mus pri
ėmė. Dėkoju jiems! Jų rezi
dencija puiki. • ; /

Teko svečiuotis pas Povilą 
Jelskį. Jelskiai tūrt/ūkį Oak
dale, Mass., iš 13 akrų že
mės ir augina 600 vištų. Jels- 
kis Worcester] ečiams pristato 
šviežių kiaušinių ir kitų ūkiš
kų produktų. Dėkoju Jels- 
kiams už tokį šiltą priėmimą.

Buvau pas brolius Kvet-
G asparas 

Kvetkauskas gyvena Camb
ridge, Mass, v Turi savo puikų 
namą. Pasikvietę į svečius, 
draugiškai vaišino ir pavežio
jo po Bostoną ir jo apylinkes. 
Nuvežė pas savo brolį Praną 
Kvetkauską į Dorchester j. A. 
Kvetkauskienė pagamino ska
nius pietus, o Pranas patrak- 
tavo gėrimų. Dorchesteriečiai 
Kvetkauskai turi savo gražų 
namą ir puikiai gyvena.

Visiems suminėtiems dėko
ju už nuoširdumą ir draugiš
kumą, gi Gasparui Kvetkaus- 
kui ir už nuvežimą j stoti.

A. Skairus

rete, sėdėjęs krėsle, atsisto
davo; kažką pabambėdavo 
ir vėl sėsdavosi, o trys cho
ristai vėl u ž t r a u k d a v o, 
įsmeigę akis į.storą knygą, 
atskleistą ties jais ant me
dinio pastovo, vaizduojan
čio ištiestus medinio erelio i ’ 
sparnus.

Paskui stojo tyla. Visi 
žmonės kaip vienas suklau
pė, ir pasirodė kunigas, se
nas, orus, žilaplaukis, pa
lenkęs galvą ant kieliko, 
kurį laikė kairėje rankoje. 
Prieš jį ėjo du patarnauto
jai raudonomis kamžomis, 
,o užpakaly, su grubiom kai
mietiškom kurpėm, pasiro-Į

.v; . , _ . . . kauskus svečiuose,de istisas būrys giesminiu-1 
kų, kurie sustojo abipus al
toriaus.

Gilioj tyloj suskambino 
Prasidėjo mišios 

iš lėto judėjo ties 
tabernakulu, pri-

Kunigas 
auksiniu 
klaupinėjo, tęsdamas sugve- 
rusiu, drebančiu iš senat
vės basu įžangines maldas. 
Kai tik, jis nutilo, sugaudė 
vargonai, pritariami choro; 
jiems pritarė ir vyrai, esan
tieji bažnyčioje, silpnesniu 
ir kuklesniu balsu, kaip ir 
pridera paprastiems para- 
jprjonims.

Staiga iš visų krūtinių ir 
•širdžių išsiveržė dangun 
“Kyrie eleison.” Nuo seno
vinių skliautų, šio balsų 
griausmo sudrebintų, pabi
ro dulkės ir sutrūnijusio 
medžio nuotrupos, 
įkaitynusi skalyno stogą, 
ankštą bažnytėlę 
tikru pragaru. Stiprus su
sijaudinimas, nerimastin
gas laukimas ir artėji
mas nesuvokiamo stebuklo

Saulė,

pavertė

jau pab v v-icvi ict j e ... v.
biau pailgindamos šią 4vj. I gniaužė -vaikų sirdis, spau- 
gubą procesiją, po tris po- dč gerklę ir jų motinoms.

rėje,
bais,

Jų 
čioje

ras dešinėje ir po tris kai- 
tvaskėdamos savo rū- 
it fejerverkais.
pasirodymas bažny- 

sukėlė sąmyšį. tarp
žmonių. Visi spraudėsi, 
kreipė galva, stumdėsi, kad 
tik jas pamatytų*. Pačios 
dievotosios ėmė beveik gar
siai šnekėti, stebėdamosi 
šių damų tualetais, vaiskes
niais negu choristų apda
rai. Meras pasiūlė joms sa
vo * suolą, pirmąjį dešinėje 
vargonų, ir ponia Telje ten 
atsisėdo su savo broliene, 
Fernanda ir Rafaele; Roza 
Kumelę, abi “Pompos” ir 
staljus, užėmė antrąjį šuo- 
lą.

Bažnyčioj, už grotelių, 
buvo pilna klūpančių vai
kų : mergaitės — vienoj pu
sėj, berniukai—kitoj; ilgos

Kunigas, kurį laiką pasė
dėjęs, vėl užlipo prie alto
riaus ir, dabar jau nusiė
męs beretę nuo sidabraplau- 
kės galvos, artinosi prie di
džiojo stebuklo.

Jis atsigręžė į tikinčiuo
sius ir, ištiesęs į juos ran
kas., prabilo: “Orate, frat- 
res” — “Melskitės, broliai.” 
Senas kunigas dabar vos 
girdimai šnabžde j of paslap
tingus švenčiausius žo
džius; varpelis tolydžio 
skambčiojo, sukniubusi mi
nia šaukėsi dievo; vaikai 
alpo nuo baisiai varginan
čio įsitempimo.

(Bus daugiau)
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Ižymioji filmų aktorė Linda 
Darnell žada šį rudenį gauti 
rolę ir vaidinti kokiam nors 
veikale ant Broadway. Ji no
rinti išbandyti savo dramati
nius gabumus.

tavęs Į Juozas”, .(nes taip ji visi va-

L.L.D, 
žmona buvo socialistų.kuopoj. 
Aš su draugu' šilkaičių labai 
draugiškai sugyvenom. Taigi 
lai tau, Kazimierai, būna len
gva ilsėtis šios šalies 
žemelėje, o mes ilgai
nepamiršime ir ateisime tavo 
kapą a'plahkyti.

* i * *•

Liepos 7 d. buvo atvažiavus 
draugė Zeikuvienė su savo 
dukrele ir žentu- Vincu Kiuzik 
iš Newarko, N. J., apylinkės. 
Aplankė ir mane. Malonu bu
vo pasimatyti su drauge M. 
žeikuviene, nes kai Čionai gy
veno, tai 
draugai.
pasimatyti' su senovės drau- 

Ačiū tariu jiems.
V. Ramanauskas

buvom labai geri

gaiš'.

Binghamton, N. Y.
Išvažiavo i Kanadą John 

eilė Stroliai

dindavo) visados dalyvauda
vo minėtų organizacijų paren
gimuose ir visados prisidėda
vo su darbu. Buvo labai drau
giškas žmogus, laisvų pažiūrų, 
bet likosi palaidotas su baž
nytinėm apeigom, nors jis i 
bažnyčia gyvas būdamas nė
jo. Juozas, nuo pribuvimo į ši
tą šalį visą laiką dirbo sun
kius darbus anglių kasyklose, 

malonu l imo 1<O gavo mainų dusulį 
I ir nuo to mirė. Paliko moterį 
Į Marijoną, vieną dukterį ir vie- 
jną sūnų, 
į Ilsėkis, 
į Amerikos

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pa j ieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

HELP

Broli Juozai, šaltoje 
žemelėje!

Tarybų Sąjungoje randa
si 390,000 bibliotekų (kny
gynui) , - kurių lentynos ap
statytos bilijonu ir 350 mi
lijonų knygų. Lenino vardo 
valstybinė biblioteka, did
žiausioji šalyje, turi 18 ir • 
pusę milijonų su viršum 
knygų,. svarbių rankraščių, 
laikraščių bei žurnalų setų. ■

įs

ir 
taipgi Joseph 

ir šeima Stroliai aplankyti se
selę ir švogerį, kurie turi ta
bako farmą.

Willie ir J$ue Bakshai
skrido su savo lėktuvu Į Kali
forniją ir į Montanos valstiją. 
Sakė, aplankys savo brolį An-1 
dy ir jo, šeimą, kurie gyvena 
Highwood, Montanoje.

Sugrįžo J. ir K. Vaičekaus
kai, jų duktė ir žentas, taip
gi anūkės,. Kathy ir Sonya, iš 
Atlantic City, N. J. Ten . pra
leido vakacijas.

Gavome atvirlaiškį nuo mū
sų L.D.S. 6 kp. delegačių iš 
Worcester, Mass. — Paulinos 

’ i
,Jasilionienės ir Qnos Wiliius. 
Sakosi laimingai nuvažiavu
sios ir viskas gerai sekasi.

Josephine

South Boston, Mass

PIKNIKUS
Rengia Liet. Darbininkų Susivienijimo 62 Kp.

Įvyks Sekmadienį

Liepos 20 July
Lietuvių Tautiško Namo Parke

Winter St. ir Keswick Road Montello, Mass.

Į šį pikniką važiuoja So. Bostonas ir kviečia 
- kitus miestus atvažiuoti- Čia būsite pavaišinti 
su mūsų garsiais kilbasais ir kitais įvairiais 
gardėsiais. O alaus, tai ir Panevėžyje gardes- 
nio nerasite. ■?

Maloniai kviečiame visus,
! Rengimo Komitetas

14 d. numirė Stela 
kuri taip pat

Liepęs
Gataveckienė, 
prigulėjo prie L.D.S. 34 kuo
pei ii- visados lankydavo dar-
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Chicago, HI.
WANTED—FEMALĖ

Top Notch
STENOGRAPHER

(
Who has Secretarial Aspirations. 

Requirements: Shorthand 90 words 
per min. Typing 60 words per min. 
40 hour week.

Benefits: 24 working days paid 
vacation. 8 paid holidays per year. 
Generous sick leave, retirement 
plan, hospital and insurance pro
gram. Phone MR. C. E. DREW — 
COLUMBUS 1-1278. Local office 
of —

SANDIA CORPORATION
A subsidiary of the Western El- 

i ectric Company, engaged in research 
' and development of nuclear weap- 
I ons.

(143-149)

as

Pagerbkime Ilgametį Rašytojų
Seną Vincą-Jakštį

Išleiskim Jo Poezijos Knygą
f

Dienraščio Laisvės bendrovės direktorių taryba 
kviečia visuomenę pagerbti ilgametį liaudies rašy-i 
toją Seną Vincą. Laisvė kviečia visuomenę išleisti 
Seno Vinco poezijos knygą. Nes pats dienraštis ne
turi finansų vienas tai padaryti, reikia visuomenes 
paramos-

Yra nutarta išleisti 128 puslapių knygą, dailiais 
apdarais ir kaina nustatyta $1.00. Išleidimas bus 
prenumeratos būdu. Taigi kviečiame visuomenę 
prisidėti prie išleidimo Seno Vinco poezijos knygos.

Išleisti tokią knygą už vieną dolerį, prie dabarti
nės brangenybės, yra negalima. Bet leidėjai nori, 
kad ir sunkiai finansiniai besiverčianti asmenys ga
lėtų įsigyti savo mylimo poeto eilėraščių knygą iri 
kad jie turėtų progos išreikšti rašytojui pagarbą, 
prisidėdami prie knygos išleidimo. Todėl kaina yra 
nustatyta tik $1.00. t

Prašome visų apšvietą branginančiųjų tuojau 
užsiprenumeruoti Seno Vinco poezijos knygą. Tų, 
kurie finansiniai geriau pasilaiko, prašome stam-d 
besne suma negu doleriu paremti knygos išleidimą. 
Visų, kurie užsiprenumeruos knygą, vardai bus kny
goje atspausdinti.

Prašome be atidėliojimo išrašyti, iškirpti ir su 
pinigais prisiųsti Laisvei šią formą.

110-12 ATLANTIC AVE., RICHMOND HILL 19, N. Y.

v

■ f

Šuomi užsiprenumeruoju Seno Vinco Poezijos 
knygą ir prisiunčiu $-----------

Vardas ....................................................

Antrašas

Miestas

sįjgaBSSBflB
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
statybai

Dauguma 
susijusios su svar- 
praktiniais hidroį-

Diplominiai darbai, skirti 
iKauno HES

Kaunas, vi 13 d. (Eita). 
Kauno Politechnikos instituto 
hidrotechnikos fakulteto dip
lomantai pradeda ginti diplo- 
Jhinius projektus, 
temų yra 
blausiais
renginiu statybos uždaviniais 
mūsų šalyje.

Eilė diplomantų savo tyri
nėjimus paskyrė Nemuno van
dens z resursų panaudojimui. 
Vyresniojo dėstytojo Jono Ži
levičiaus vadovaujamas diplo
mantas Stasys Latauskas pa
ruošė darbą apie Katino HES 
šliuzo statybą. Jaunasis hid
rotechnikas dalyvavo laivybos 
šliuzų tyrimo darbuose, ku
riuos atlieka institutas Kauno 
HES statybai. Diplominiame 
darbe atlikti bliuzo apskaičiaT 
vimai, nustatyta darbų tvar
ka, išnagrinėti kiti klausimai. 
Kauno HES mašinų pastato 
statybai savo diplominį pro
jektą paskyrė busimasis inži
nierius Vitalis Borilka. Diplo
mantas Apolinaras Džiaugys 
pasirinko temą, susijusią su 
kitos stambios hidroelektrinės 
statyba, kuri bus vykdomd 
Nemuno žemupyje.

Šimtametė senutė pagerbta, 
lyg ji būtų “prima donna”

Kftiomet New Yorko Metro- 
politan opera atsidarė 1883- 
ais metais, operos chore dai
navo 27 metų dainininkė Clo- 
thilde Operti Gobbi. Ji Turė
jo visai gerą balsą ir turėjo 
vilties tapti ir soliste, bet kaž
kodėl į pirmas eiles niekad 
neprasimušė. Ji liko chore Il
gus metus ir savo pažįsta
miems dažnai sakydavo, kad 
jai, kaip matyti, neįemta bū-' 
ti prima donna.

Bet šiomis dienomis Clothil- 
de Operti Gobbi buvo trak
tuojama kaip prima donna, 
kaip žvaigždė. Jai dabar su
kako šimtas metų.' Į Hayden 
Manor Nursing Home, kur ji 
dabar gyvena, atvyko operos 
solistai, kad dalyvauti jos 
gimtadienio šventime. Metro
politan© direktorius Rudolfas 
Bingas, nors jis dabar Euro
poje, atsiuntė sveikisimo te-1 
legramą.

Gimtadienio minėjimo la- 
biausiai jaudinantis momen
tas atėjo, kuomet Gobbi ir 
kita sena Metropol itano vete
ranė, 91 metų amžiaus Maria 
Savage, žemais bet visai 
blogais balsais sudainavo 

iš Fausto.

ne- 
du-

NewYirto^/M^ZInlov
NEW YORK

HELP WANTED-MALE

Draugystės dokumentai
etą

TEATRUOSENAUJOJI, VILNIA. — Ra
jono bibliotekoje atidaryta li
teratūros paroda, vaizduojan
ti Tarybų Sąjungos ir Jugo
slavijos Federatyvinės Liau
dies Respublikos tautų drau
gystės ir bendradarbiavimo 
vystymąsi. Gerai matomoje 
vietoje — prieš metus Belgra
de pasirašytos abiejų šalių 
vyriausybių Deklaracijos tek
stas, straipsniai, apybraižos 
ir nuotraukos apie TSRS vy
riausybės delegacijos viešėji
mą Jugoslavijoje. Eksponuo
jama medžiaga iš Jugoslavi
jos tautų nacionalinio išsiva
davimo kovos istorijos, apie 
Jugoslavijos pramonės, že
mės ūkio ir kultūros vystymą
si, apie socialistinės statybos 
laimėjimus Jugoslavijoje.

Parodoje surinkta literatū
ra pasakoja apie Tarybų Są
jungos ir Jugoslavijos tautų j Francūzijos ir Italijos bei Ta- 
revoliucines tradicijas, apie 
jų bendrą kovą prieš hitleri
nius grobikus, apie visapusiš-

• ką TSRS# ir JFLR bendradar
biavimo vystymąsi ekonomi
kos, politikos ir kultūros sri
tyse.

Lankytojų dėmesį patrau
kia rusų kalba išleisti Jugo
slavijos rašytojų D. čosičiaus, 
I. Andričiaus, A Šenoa ir ki
tų kūriniai, daug iškarpų iš 
laikraščių ir žurnalų apie 
“Kolo” ansamblio, Jugoslavi
jos dramos, teatro artistų gas
troles Tarybų Sąjungoje, apie 
Jugoslavijos dramaturgų pje
sių pastatymus Maskvos ir 
Leningrado scenose.

Parodoje eksponuojami tu
ristų kelionės užrašai, išspaus
dinti periodinėje spaudoje, ir 
kita medžiaga, liudijanti apie 
TSRS ir Jugoslavijos tautų 
draugystę. (Elta)

David Platt, “Daily 
keVio” filmų kritikas, 
kad “iVĮoby Dick” yra puikus 
filmas. Kaip žinia, tas filmas 
paremtas Herman Melville’o 
to paties vardo klasikiniu kū
riniu, kuris jau šimtmečio se
numo.

Platt mano, kad tai vienas 
geriausių filmų, kurį kada 
nors pagamino HjoHywoode.

“Moby Dick” rodomas dvie
juose Manhattano vidum ies- 
čio teatruose, Criterion ir Sut
ton.

l

Wor- 
sako,

* ■ * *
Contemporary teatras

St. ir 2nd Avė.) stato 
trumpus Čechovo vieno 
veikaliukus scenoje. 

* * *
Apart Amerikos, Britanijos,

(15th 
tris 

akto

rybų Sąjungos filmų, kuriuos 
mato bendroji publika, Now 
Yorke skirtingose tautinėse 
apylinkėse ^beveik nuolat ro
domi filmai ispanų, vokiečių 
ir graikų kalbose, o laiksnuo 
laiko ir vengiu], lenkų, švedų, 
hebrajų bei kitose kalbose.

Ispanų kalbos filmas da
bar rodomas apie 20-yje tea
trų.

Šiandien teisia K9 
suimtųjų pacifistas

^Šiandien, trečiadienį, Man
hattano magistrato teismo 
prasidės 19 suimtų pacifistų 
bylos spreiidimas. Tie paci
fistai tapo suimti praeitos sa
vaitės penktadienį, kuomet 
New Yorke buvo pravesti taip 
vadinamieji atominio puolimo 
pratimai. Minima pacifistų 
grupė susirinko Washington© 
skvere ir 'atsisakė eiti į slėp
tuves. Jie tuomi norėjo de
monstratyviai palodyti, kad 
netiki, jog mūsų kraštui iš ti
krųjų gresia pavojus. Jie sa
kė, kad tokie bandymai tik 
prisideda prie karinės atmos
feros sukūrimo.

Suimtųjų tarpo randasi Do
rothy Day, “Catholic Wor
ker” redaktore. Tai sena pa
cifistinio judėjimo veteranė, 
tikinti katalikė, kuri laikosi 
nuomonės, kad kovoti prieš 
karo pavojų yra visų religin
gų asmenų uždavinys. Kita 
suimta yra Miss Dean Mow- 
rer, irgi iš “Catholic Worker”.

Ji tapo suimta nešdama iška
bą “Karas tai ne politinė klai
da, o moralinis nusikaltimas”, 

r
Tarp suimtųjų randasi ir 

Eltząbeth Quigley, dviejų vai
kų motina iš Agawam, Mass., 
kveikerė, kuri atvyko specia
liai iš Naujosios Anglijos, kad 
išreikšti savo politinius nusi
statymus

šalia katalikų ir kveikerių 
dalyvavo" ir kitokie 
studentai Mąrcus 
Tom Įliek, kurie 
prie War Registers 
net keli praeiviai-,

pacifistai: 
Cohen ir 
priklauso 

League ir 
kurie ne

buvo planavę demonstracijoje 
dalyvauti, o tik pamatę iška
bas ir šūkius prie jos prisidė
jo..

Kaip yra žinoma, po ban
dymo civilinio apsigynimo pa
reigūnai “apskaičiavo”, 
Manhattane žuvo virš
su puse milijono žmonių 
Brooklyn© arti milijono 
d ()(),()()().

kad 
dviejų 

o 
ir

Uostininkų unija reikalaus 
aukštesnių algų, taipgi, kad 
kroviniai būtų palengvinti

shopmen's Association) New 
Yorko distrikto taryba laiko 
pasitarimus, kuriuose išdirba
ma strategija būsimoms dery
boms su kompanijomis. Kon
traktas tarp 1LA ir laivų kom
panijų baigiasi rugsėjo 30 d. 
Dar ilgokas laikas prieš tai 
bus pradėtos derybos, kad 
pasiekti naują kontraktą?-

Unijos distrikto valdyba ne
skelbia, 
m ai,
sužinotų detales, 
kai avima i

lūs reikalavimas, žinomas 
kiekvienai unijai. Krovinių 
klausimas tai jau labiau savi
tas uostininkams ir kiti darbi
ninkai rečiau su ta problema

New Yorko FAŠISTAI PRANAŠAUJA

kokie bus rcikalavi- 
nes nenori, kad bosai 

Bet du rei
są k omą, bus, pa-
padidinti algas, 
krovinius.palengvinti

Algų pakėlimas tai norma-

Folic is tas Sa witsky negalė
jo užmigti ir išėjo vėlai naktį 
pasivaikščioti. Nors-tai buvo 
ne jo pareiga, bet jis, pama
tė ir pagavo plėšiką. Po to 
jau ir visą naktį policistas 
akių nebegalėjo sudėti.

PRANEŠIMAS
NELAIMĖJE ŽUVO TRYS, |

Long Island prie Glen Cove 
automobilių nelaimėje . trys 
žmonės užmušti. Susikirtimas 
įvyko, kai viena mašina pa
sileido važiuoti kairėje pusė
je kelio, o iš priekio atbėgo 
kita mašina.

PIKNIKAS

PARDAVIMAI
Parduodame farmą. 72 akrų že

mės, geras pastatas; du arkliai, 8 
galvos galvijų. Vištų, mašinerija. 
Kaina $5500. Kreipkitės pas Wm.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA Į Rogers, R. D. No. 1, Nineveh, N. Y. i
Užrašykite Laisvę savo draugui I (143-145)

Pakeliama Laisvės kaina
Su pirma diena rugpiūčio Laisvės kaina pa

keliama $2.00. Vietoje dabartinės kainos $8.00 
metams bus $10.00.

Kurie naujai ^užsirašys ar atsinaujins pre-s 
numeratą ik 1 d. rugpiūčio (August), su
taupys $2.00.

<• Nuo rugpiūčio pirmos dienos mokėdami už 
prenumeratą atsiminkite, kad kaina metams 
$10.00, pusei metų $6.00.

Naujai užsisakydami dienraštį Laisvę ar at
sinaujindami adresuokite: /

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

< P“*1 Laisvi (Liberty) Tree i a d., Liepos (July) 25, 1956

Lietuvių Kriaučių 54-to loka
lu metinis piknikas įvyks šį še
štadienį, liepos 28 d., 2 vai. 
dieną. Jamaica Polish National 
Hall, Inc., 108-11 Sutphin Bou
levard, Jamaica, N. Y.

Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti, linksmai pra
leisti dieną su lietuviais kriau- 
čiais. Bus skanių užkandžių, 
įvairių įsigėrimų, o smagiausia 
tai puiki orkestrą gros lietuviš
kus 
atėję

niuL

ir amerikoniškus šokius, 
gerai pasilinksminsite.

a 75c (su taksais) asme-
Renęje jai.

(143-146)

S. BOSTON, MASS-

Darb. Susivienijimo 62 kp.Liet, 
rengta pikniką, kuris įvyks liepos 
29 d., Liet. Taut. Pušyne, Montel
lo, Mass. (Winteiv St. ir Keswick 
Rd.) Kviečia visus dalyvauti. Ko
mitetas. (142-144)

H+++++M4"H+<hH4+M+44++4

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

spaudoje
Pusiau liberalinio “Post” 

bendradarbiai tarpusavyje 
nesusikalba. Max Lerneris tei
gia, kad visos diskusijos kal
niečių spaudoje yra “tiktai 
dėl akių”. Esą, komunistų va
dovybė diskusijas “atsuko lyg 
kraną ir bile kuomet gali už
sukti”. Esą, tikrų nesutikimų 
komunistų tarpe nėra ir jie 
klausimus diskusuoja ir gin
čijasi; vien tam, “kad sudary
ti’ pašaliečiuose įspūdį, jog 
pas- juos yra tikra demokrati
ja’’.

Visai kitokios nuomonės lai
kosi “Post” bendradarbis 
Lash, kuris sako, kad komu
nistai ne tik turi nesutikimus, 
bet net yra susiskaldę į tris 
frakcijas. Esa^ yra pro-stali- 
nistų frakcija, kuriai vado
vauja Fosteris, centristinė 
pusiaukelio frakcija, kuriai 
vadovauja Dennis, ir frakcija, 
kuri stoja už kuo nuodugnes
nį Stalino eros klaidų kėlimą, 
kurią sudaro “Daily Worker” 
redakcijos narių dauguma.. . .

* * *

Unija nori, kad būtų nusta
tytas maksimalis svoris vienai 
“siingei”, tai yra, kiek krovi
kas gali saugiai ir nepersi
dirbdamas opęruoti. Dabar 
tokio maksimumo nėra. Kro
vikai sako, kad ne tik jiems 
tenka sunkiau dirbti, bet per
krovimas juos stato į nuola
tinį gyvybinį pavojų.

Unija statys ir kitą reikala
vimą : garantuotos astuonių 
valandų darbo dienos. Tuo 
tarpu, kai kiti darbininkai jau 
pradeda galvoti apie garan
tuotą metinę algą, uostinin
kai dar turi išsikovoti garan
tuotą dienos algą.

Mat, krovikai nežino diena 
iš dienos, kuomet jie dirbs. 

(Taipgi, kai jie atėję į uostą 
ijau gauna tai dienai darbo, 
jie nežino, ar dirbs pilną die
ną. Unija dabar reikalaus 
bent vieno užtikrinimo: kad 
priimtas dirbti ' darbininkas 
gautų bent pilną aštuonių va-, 
landų ližmokesnį, o nebūtų 
paleistas po kelių valandų, 
kaip tai dažnai atsitinka, >

“Mirror” bendradarbis Vic
tor RieseJ surado naują “Kon
spiraciją” unijose: Vakarinio 
pakraščio krovikų unijos (IL- 
WU) veikėjai, sustoję New 
Yorke, 6 naudojasi nepriklau
somos elektristų unijos (UE) 
raštinėmis, net naudoja tuos 
pačius taipraiterius!

'Apie tą baisų sąmokslą Rie
sel prirašo pusę puslapio. , Jis 
dar prideda, kad tos dvi uni
jos palaiko savo atstovus Wa- 

ishingtone ir—skandalas— jų 
raštinės randasi 
me name! .. .<

tame pačia-

* * *
“Times” atspausdino 

mą straipsnį, kuriame 
mos
deklaracijai,

veda- 
gieda- 

alelujos penkių punktų 
kurią Panamoje

išleido Amerikos prezidentai. 
“Times” tame stfaipsnyje 
(pirmadienį) sako, kad tai 
didis ir kilnus įvykis, kad^de
klaracija nuaidės po visą pa
saulį ir 1.1. Bet dieną anksčiau 
tas pats “Times’’ nurodė, kad 
iš 16 Lotynų Amerikos vals
tybių, kurios dalyvavo kon
ferencijoje, tik keturios turi 
‘demokratines santvarkas!

M.

di- 
iš-

CHIRURGIŠKI RAIŠČIAI
Išplaunami, lengvi. Diržai, gu

mines kojinės, arkai batuose. 
Viską išdirbame mūsų įstaigoj.

ENTERPRISE
SURGICAL APPLIANCES

348 W. 57th St. (7-8 Avės.) 
JUclson 6-3943.

On

VACATION MONEY 
NOW!

We’re ready with extra cash 
for your Summer needs 

CASH LOANS 
made hi record time!
Get $25 to $500

Signature, Auto, Furniture! 
phone nearest office:

43rd St. at Grand Central 
415 Lexington Ave..... MU. 7-2580 

at Herald Square
45 West 34th. St..........  WI. 7-2884

In Stuyvesant Town
438 E. 14th St............. OR. 3-5250

In Brooklyn at Borough Hall
409^ Fulton Street..... MA. 5-4252

Flushing, Cor. Kissena Blvd.
75-15 Parsons Blvd..... JA. 3-4566

Dyckman, Cor, Sherman Avė.
151 Dyckman St......... LO. 7-2100

Bronx, Near Webster Ave.
387 East Fordham Rd. CY. 5-2100

Westchester Offices
5 South B’way .... YOnkers 5-7800

519 Main St. — Nfc. 6-8880

Open Mon. & Fri. Eves, till 6
SEABOARD

. FINANCE COMPANY

Fašistinis Free Europe ko
mitetas tvirtina, kad liaudies 
demokratijos šalyse randasi 
labai daug nepasitenkinimo 
inteligentijoje. Ypač to neri
mo esą daug Lenkijoje ir Če
koslovakijoje.

Mašinistai, visame kame. Techni
kai. Mokiniai. Interesingas įvairus T 
darbas Aukštos algos ir apdraudos 
Skambinkite paprastom dienom 8— 
5 v. v. Glen Cove 4-7300. Vakarais 
šešt. ir Sekm. Oyster Bay 6-3110.
HANSON-GORRILL, BRIAN, INC.

83 Hazel St., Glen Cove, L. I.

(143-149) /

HELP WANTED FEMALE

OPERATORES. Patyrusios 
suknelių. Gera alga. Nuolatinis 
bas apskritiems metams.

CAREDEN MFG.
315 W. 39th St., N. Y. C.

(143-145)

prie 
dar-

PRIE GONTŲ DARBININKAI
Siding Vyrai, Patyrė. Nuolat.

RALPH & ROCKY’S 
894 Graham Ave., B’klyn.

ST. 2-4626

(143-149)

Operatorės. Patyrusios. Prie mo
teriškų koatų ir kostiumų. Ranko- 
vinės ir pamušalų darbininkės.

354 Troutman St., Brooklyn
(143-145)

Superintendent. Vanest Sek., su 
patyrimu. 22 Šeimų namas, lengvi 
pataisymai. 3 rūmų apartmentas, 
priskajtant $50. Anglies šiluma, gc- 
sas, elektra. Taipgi 25 šeimų na
mas, 3 rūmų apt., $55 priskaitant 
anglies Šilumą, gesą, elektrą, šau^ 
kite pirm., antrad., ketvirtad. arw 
pen'ktad., nuo 11 vai. ryto iki. 2 vai. 
dieną. Mr. \Corell, MO. 9-3898.

(141-147)

Maži
kambarys ir vonią^

Namų Darbininkė,—Jauna, 
namai; nuosavas 
Visi įtaisymai.

Nuolat. Gera
BO.

alga. Skambinkite: 
3-4953.

(143-146)

Namų Darbininkė—25—50 m. Pa
prastas virimas, namai priemiestyje. 
Arti subvių. Kambarys ir vonia. Ge
ra alga. Nuolatinis darbas draugiš
kuose namuose. Skambinkite papra
stom dienom. HA. 6-2229.

(143-145)

Slaugė. Praktiška. Su laisniais ar 
be. Gyventi vietoje, dirbti senelių 
namuose.

WARTBURG ORPHAN FARM 
SCHOOL 

Mt. Vernon 8-9188.
(143-149)

Nurses, R. N. For Clinic work. 
9-12 and 1-4. 5 days. Salary $200 
a month. Light duties. Pleasant 
conditions.

CH. 2-5511.
’ ((141-147)

Kambarių Tvarkytoja. Vasaros 
metu. Patyrimas nereikalingas. 
Taipgi reikalinga patyrusi stalų pa
tarnautoja; Skambinkite: General 
1-3097.

(141-144)

Merrow Operatorė,s. Patyrusios 
prie geresnių moteriškų megstinu- 
kų. $2.00 į valandą ar darbas nuo 
kavalkų.

CASUAL SPORTSWEAR 
502 Onderdonk Ave., Ridgewood.

HE. 3- 2868.
(141-147)

Business Opportunity

Ideališka šeimai. Restaurantas įs
teigtas 20 m. Vietos dėl 20 žmonių 
prie stalų, 6 stalai prie baruko. Vis
kas pilnai įtaisyta/ Nori $3000 pini
gais. Parduoda savininkas. Skam
binkite EV. 2-9796 arba ateikite 
po 2 vai. dienų. 714 Seneca Ave., 
Ridgewood.

(143-149)

Agentas visom tautom. Kalbame 
vokiškai Tvarkome Industrijinius 
mašinšapės, išdirbystės, ir patyru
sių darbininkų gerai užmokančius 
darbus. Klausimus, kas liečia dar
bus atsakinėjamo plačiai ir drau
giškai. ‘ YORKVILLE EMPLOY
MENT AGENCY, 200 E. 85th St. 
(3rd Ave.) TR. 9-4620.

Auto Mechanic. For one of West
chester's busiest service stations. 
Excellent working ^conditions. Please 
call Mr. A. F. Burse, service Mgr. 
Between 8-5 P. M. WIL 9-4300.

(140-146)

Medžio Išpiaustinėtojas. 
tyrimu prie modelių, 
kompanija, šiaurėse, 
Nuolat. Gera alga.
MU. 9-0970 ar rašykite: Box J-17, 
Room 830, JI W. 42nd St., N. Y. C.

(139-145)

Gerai įsteigtąjį
New York/v 
Skambinkite.

REAL ESTATE

Ozone Park. 2 šeimų kampinis. 
115x120; tuoj užimama su nupirki
mu; 4 rūmai viršuj, 5 apačioj; 2 
maudymosi prūdai (1 vaikams); 
porčiai, alum, langų sietai ir durys; 
daug ekstra dalykų. Cyclone tvora. 
Arti transp. mokyklų, bažnyčių; 
puiki' apylinkė. Turi pamatyt įverti
nimui, 
ksta

•Sav. parduoda su nuost. Vy- 
Kalif. $23,000. Privatiška. —

VI. 3-1169.
(143-146) *

Namų Statytojo išpardavimas. JiW' 
turi palikti Queens apskr., ir pradė
ti kitą projektą kitur. Nužeminta 
kainos: Brick Ranch $15,690. Over- 
sied Cape Cod $15,990. Miesto ka
nalizacijos. Busas į subvę. Krautu
vės, bažnyčios. 221 st St. ir 1461h 
Ave., Laurelton, L. I. LA. 8-0553.

(143-146)

2-family house for sale. 8 rms— 
<& 3. Cement block, lot 63 x 100. 
car garage. Close to churches, 

schools. Residential* section. Call 
DObbs Ferry 3-4767J, after 8 p. m. 
38 Moulton Ave., Dobbs Ferry, N. 
Y. (141-147)

5
2

Biznieriai išlėkė 
Maskvon pasirodyti

Praėjusį sekmadienį iš 
džiojo aerodromo Idlewild
skrido vienuolika Amerikos 
stambių biznierių. Visi jie yra 
iš Kansas valstijos. Jie skren
da Maskvon. Jie sako, kad 
jie nori Sovietams ir jų žmo
nėms gyvu pavyzdžiu įrodyti, 
kad jie nėra tokiais “vel
niais”, 
vaizduojami, 
papasakosią, 
beveik visi yra kilę iš darbi
ninkiškų šeimų ir savo pastan
gomis pralobę.

Biznierių grupės priešakyje 
stovi Dr. Goulder, chirurgas.

Biznieriai iš Maskvos sugrįš 
rugpjūčio 11-ą dieną.’ _______ ______ ar___________

Ideališka šeimai. Del-Grosernė. 
įsteigta 40 metų. Geras skaičius 
kostumerių. Biznį galima padidin
ti. Virtuvė pagaminti
EVergreen 1-5510.

Hicksville,— Cape Cod. 2 bdrms, 
liv. rm., kit., bath, expansion attic 
with dormer. Full basement, blinds, 
garage, aluminum comb, windows 
& doors. Near Plainview shopping 
center, schools, churches. Call 9 A. 
M. to 9 P. M. ED. 3-8483.

(138-144)

valgius.

(142-148)

tokiais 
kokiais ten jie yra

Jie Maskvoje 
kad jie patys

Ideališka porai. Delicatessen. 
Gerai įsteigta kampinė krautuvė. 
Virtuvė užpakalyj, taipgi mažas 
kiemas su daržu. $1200 j savaitę 
jeigos. Parduoda savininkas, .žema 
kaina $7,200. Šaukite nuo 9 j. ry
to iki 10 v. v. PE. 8-3377.

(141147)

Įeig-ą darytojas. 3 šeimos, legaŲ.^ 
liška. 6, 7, 4 rūmų apartmentai*^ 
2, 3, 2 miegrūmiai apart mente. . 4 
mašinų garadžius, 2 atviri porčiat 
Po vonią apartmente. Ištaisytas 
skiepas, aliejinis pečius, garas. Daug \ 
įeigirtių nuosavybių. Parduoda sa
vininkas. UL. 1-6907.

(139-145/

Ideališka partneriams, 
užbaigimo šapa. Pilnai 
kr' proga pirkti tiesiog 

5386. 9—5ko.

Rakandų 
įtaisyta. Pui- 
nuo savinin- 
v. v.

(140-146)

amisAtidarytas•/
Su visais patogumais vasarotojams

JŪRŲ MAUDYNES PRIE PAT NAMO

VIOLET’S OCEAN VIEW
GUEST HOME

Kainoj nebrangios. Tuojau 
arba apartmentus

užsisakykite kambarius 
vasarojimui.

125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J
Telefonas 6-2838

Baldwin. Naujas split level, 3 
miegrūmiai, salionas, vakarieniauti 
rūmas, virtuvėlė, 2 vonios, gara
džius. Utility kamb. Viskas iš- 
pleisteriuota, viskas iš cedro šinge- 
liuota. 60 x 100. Latvis budavoto- 
jas. $14,750. Galima gauti $12,000 
mortg. Baldwin 8-8475.

(139-145)

Flushing. Kampinis plotas. Field
stone ir mūro, 7 kamb. 
rūmiai; ištaisytas skiepas;
išviete, aliejaus šiluma, spalvuota 
vonia.
puikus 
kyklų, 
čios.

4 mieg- 
ekstra

S. & -S. garadžius; 60x100 
daržas. Arti krautuvių, mo- 
transp., St.- Kevins bažny- 

$24,800. Sav. BA. 4-5052.
(142-144)

Handy Man Special. 1 fam., 5 • 
rms, 2 Ige porches, handyman, „ 
some repairs; 3 bedrms, liv. rm.,-** 
kitchen, utilities, oil heat; nr. St.,». 
Arithony. Shopping. Best possible* 
price given directly by owner. Sac. 
FA. 4-2i>3.

(142-148)

Amatininkai, pa jieškodami. 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimu žema. 

I - -
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