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Rašo A. Bimba

' “Tribune” kolumnistė Mar
guerite Higgins pasirodo šal
čiausia ir gudriausia iš visų 
komercinės spaudos .rašeivų. 
Ji sako: nieko neišeis iš to 
spaudoje ir valdžiose keliamo 
triukšmo dėl Egipto preziden
to Nasserio pasielgimo su Su- 
ezo kanalu.

Ji motiniškai mokina diplo
matus: vietoje grūmojimo 
kumščiu Egipto' valdžiai, pa
ieškokite tikrai neutral iškos 
šalies, kuri padėtų su Egiptu 
susitarti ir susikalbėti.

* Visiškai protingos mintys.
* Suezo kanalas eina per 
Egipto žemę. Jį operuoja | 
Egipte inkorporuota kompa
nija. Tai kas, kad šėrų dau
gumą valdo britai ir francū- 
zai? Nasseris žada jiems už 
Šerus atmokėti

Tikrai sveikinantis Ameri
kos ir Tarybų Sąjungos susi
tarimas atnaujinti leidimą 
žurnalų. “America” išeina 
rusu kalba ir taikomas Tary
bų žemės žmonėms. “USSR” 
išeina anglų kalba ir bus pla
tinamas Jungtinėse Valstijose.

Abudu žurnalai žada apsi- 
Jpiti be “propagandos”. Jie tik
tai teiksią faktinas žinias apie 
savo šalis.

Nė vieno šių žurnalų dar 
nematėme. Todėl apie jų tu
rinį neturime ką pasakyti.

Laisvės administratorius P. 
Buknys sako : Ar žinote, kad 
paskelbimas išleisti Seno Vin
co eilėraščių rinkinį jau susi
laukė gražių atsiliepimų, kad' 
prenumeratos jau plaukia!?

Malonu girdėti. Rinkime 
prenumeratų darbuojasi kolo
nijų veikėjai.

Bet ir patys Laisvės skaity
tojai gali užsiprenumeruoti. 
Parašyk savo adresą, įdėk į 
laišką dolerį ir pasiųsk.

j Harold Stassen labai norė
jau Nixona išversti iš viceprezi- 

clento vietos. Jo troškimai ge
ri ir remtini. Bet prieš jį su
kilo visa aukštoji republikonų 
vadovybė. Tuo tarpu jo šali
ninkai (o kad jis jų turi, tai 
netenka abejoti) tyli kaip ža
do netekę.

Dabar atrodo, jog čia tė
ra reikalas dviejų gaidžių. 
Nixonas daug stipresnis, nes 
už jį galvą guldo visa Ameri
kos reakcija.

i Gaila, kad mūsų sąlygose 
neįmanoma įsigyti ir perskai
tyti visas knygas. Neskaičiau 
nei kiniečio, buvusio čiangi- 
ninko, Liu parašytos knygos 
“A Military History of Mo
dern China”.

- Bet, atrodo, knyga turi ne
mažos istorinės vertės. Ap
žvalgininkas Tillman- Durdin 

/Arašo:
hV “Liu aprašo vieną po kitam

I gen. Čiang Kai-šeko klaidin
gus taktikinius nuosprendžius, 
kurie privedė prie Komintan- 
go armijų viena po kitos su
triuškinimo per komunistus. Iš 
kitos pusės, jis parodo, kaip 
pasekminga buvo komunistų 
propaganda ir raudonųjų

PREMJERAS EDEMAS GRASINO EGIPTUI LAIVYNO JĖGA
Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

n ©

Jau kalbama apie tarptautinę 
kanalo kontrolę įtraukiant į ją
ir Tarybų Sąjungos atstovus

. Rangoonas. — Nepatvir
tinti gandai sako, kad su
sirėmimas įvyko Kinijos- 
Burmos pasienyje, kad Ki
nijos kariniai daliniai ran
dasi 60 mylių Buriuos te
ritorijos giliumoije. žinios 
neaiškios ir nesakoma, ar 
čia turima reikalo su čian- 
gininkų susirėmimu su ki 
nais liaudiečiais. Kaip ži
nia, Burmos šiaurinėje da
lyje dar iki šios dienos ran
dasi čiangininkų daliniai, 
kurie sauvaliauja didokoje 
teritorijoje ir prieš kuriuos 
prisiėjo kovoti ir patiems 
burmiečiams.

Danijos laivai Leningradan, 
tarybiniai laivai - Dani jon 

J
Kopenhaga. — Du Da

nijos kariniai laivai, Es- 
bern Snare ir Valdemar Se- 
jar, išplaukė link Leningra
do, kur pribus ketvirtadie
nį. Tą pačią dieną tarybi
nis kreiseris Ordžonikidzė 
atplauks Į Kopenhagą.

Tas draugiškų vizitų pa
sikeitimas skaitomas įrody
mu, kad vis draugiškesni 
jūriniai santykiai įsiviešpa
tauja Baltijoje tarp Tary
bų Sąjungos iš vienos pusės 
ir Skandinavijos šalių iš ki
tos. Švedų ir norvegų ka
riniai laivai jau lankėsi So
vietuose.

Reading, Pa.
Liepos 30 d. mirė Kaži 

mietas Romikaitis, 65 me
tų amžiaus. Kūnas pašar
votas pas graborių Krams, 
934 Central Avė. Bus pa
laidotas šeštadienį, rugpiū
čio 2 d., 1 vai. popiet.

žinią telefonu pranešė K. 
Sambasevičius.

• Kuo anksčiau užsisakysite 
Seno Vinco poezijos knygą, 
tuo greičiau ji bus išleista.

Kainą $1.00.

Užrašykite Laisvę savo clrau- 
gams į Lietuvą. Kaina metams 
$15.00, 6 mėnesiams $8.00.

technika laimėjimui ir panau
dojimui masinės paramos, ir 
kaip aukštesnė buvo komunis
tinių armijų dvasia, discipli
na ir vadovybė”.

Pasakyta trumpai, bet la
bai daug.

Nežinau, kas dar būtų ga
lima pasakyti, kas dar nebu
vo iki šiol pasakyta apie 
Laisvės $15,000 fondo vajų. 
Argumentai aiškūs. Mes nori
me, kad Laisvė gyvuotų dien
raščiu. Bet be stambios finan
sinės paramos tatai neįmano
ma.

Troškimo ir noro prie šių 
dienų brangumo nebeužtenka. 
Reikia aukų. Reikia, kad 
šis vajus pavyktų...

New Yorkas. — šešių ko
munistų vadų byloje pri
saikdintieji teisėjai (džiū- 
re) dabar svarsto dalyką. 
Teisėjas Bicks jiems perda
vė kaltinimą kaip “konspi 
ravimą mokinti valdžios 
nuvertimo.”

Budapeštas. — Įvyko ke
lios pakaitos Vengrijos val
džioje. Imre Hovarth ta
po užsienio reikalų minis
tru. Premjeras Hegedues 
parlamente sake, kad val
džia stengsis kelti gerbūvį 
ir bus daugiau demokrati
jos.

Neseniai vizitais pasikeis
ta ir tarp Tarybų Sąjungos 
laivų ir Olandijos, laivų (0- 
landija nėra Skandinavijos 
dalimi). Roterdame tary
biniai jūrininkai buvb su
tikti labai draugiškai.

Karači.—Vengrija ar Pa
kistanas pasirašė vienerių 
metų prekybos paktą. Pa
kistanas jau yra pasirašęs 
prekybos sutartis su dviem 
kitais socialistiniais kraš
tais, Tarybų Sąjunga ir 
Lenkija. Taipgi vedamos 
derybos su Čekoslovakija ir 
Liaudies Kinija.

Islandija gre i t 
išprašys J. A, V. 
jėgas iš šalies
Washingtonas. — Islan

dijos ambasada Amerikoje 
paskelbė, kad Islandija ne
lauks ilgai ir imsis praktiš
kų žingsnių, kad amerikie
čiai ištrauktų savo karines 
jėgas iš Keflaviko bazės 
Islandijoj] e. Kaip yra žino
ma, nau j oj i Islandijo s vai ; 
džia jau išreiškė savp pa
geidavimą,. kad , Amerika 
savo jėgas ištrauktų, bgt 
Amerikos valdžia kol kas 
nieko nedarė.

Islandijos ambasados pa
reiškime sakoma, kad rei
kalavimas /-iš Amerikos, kad 
ji ištrauktų savo jėgas, ne
reiškia, jog Islandija pla
nuoja palikti NATO. “Tas 
dar labiau sustiprins NATO 
principus,” sako Islandijos 
ambasada. Bet kaip tas su
stiprins NATO, neišaiškin
ta. 

• u į .......
Alžyras. Prancūzai skel

bia, kad užmušė 66 alžyrie
čius Rytų Alžyre.

Atlanta.—Georgijos KKK 
rasistai laikė tris mitingus.*

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirflpink gauti. 
i \ *

Londonas. — Premjeras 
Edenas parlamente pasakė 
smarkią kalbą, kurioje jis 
atvirai grasino Egiptui Bri
tanijos karinio laivyno jė
ga. Jis minęjo, kad britai 
neseniai pardavė Egiptui 
du naikintuvu ir sakė, kad 
“mes su jais apsidirbsime, 
kur jie nesirastų.” Toriai 
smarkiai plojo. (Faktinai 
tie du naikintuvai dar bri
tų vandenyse ir po britų 
kontrole, nes britai juose 
lavina egiptiečių įgulas.)

Tuo tarpu Britanija pa
skelbė pilną embargo prieš 
Egiptą, sulaikė bet kokį 
ginklų siuntimą tai šaliai, 
net jau pirktų ginklų.

Tarptautinė kontrolė
Britų Lloyd, francūzų Pi- 

neau ir amerikiečių Mur
phy tęsia pasitarimus Su
ezo klausimu. Skelbiama, 
kad jie priėjo nuomonės, 
jog geriau negu Egipto sa
vaiminga kontrolė būtų 
tarptautinė, ir tai ne gry
nai vakarietiška, o įtrau

Pasaulinė bažnyčių taryba 
laiko posėdžius Vengrijoje
Budapeštas— Pasaulinės 

bažnyčių tarybos pildoma
sis komitetas laiko savo po
sėdžius' Vengrijoje, Galay - 
tetoe miestelyje. Prie Pa
saulinės bažnyčių tarybos 
priklauso viso pasaulio pro
testantai, anglikonai ir sta
čiatikiai, įskaitant ^Ameri
kos protestantus, Britani
jos oficialią angliko
nų bažnyčią, Rusijos sta
čiatikius., Graikijos, Ru
munijos ortodoksus ir t. t. 
Katalikai buvo kviesti pri
sidėti prie šios tarybos, bet 
jie atsisakė.

Daktaras Franklin Clark

Paulėkiutė-Rockefellerien ė 
buvo policijos areštuota

Morrilton.—Buvusi Win
throp Rockefellerio žmona, 
Paulėkiūtė - Rockefellerie- 
nė, trumpai žinoma kaip 
Bobo, čia tapo vietinio še
rifo suimta. Pasirodo/ kad 
jos sūnelis .Winnie radosi 
savo tėvo vasarnamyje, kuo
met Bobo atvyko. Ji pa
šaukė vaiką iš plaukiojimo 
baseino ir įsisodino į savo 
automobilį. Rockefellerio 
patarnautojai, manydami, __  z______ *

Amanas. — Jordano val
džia sako, kad arabiškos 
šalys reikalaus iš Jungti
nių Tautų pašalinti paliau
bų ; komisijos- Palestinoje 
pirmininką generolą Burn- 
są. Arabiškos šalys laiko
si nuomonės, kad generolas'

V

kiant ir Tarybų Sąjungą. 
Bet manoma, kad Tarybų 
Sąjunga, kuri pripažįsta, 
kad Suezas yry Egipto te
ritorija ir Egimas turi tei
sę kanalą nacionalizuoti, 
nesileis į tokias machinaci
jas. \

Mollet puola N^serį
Iš Francūzijos prahoša- 

ma, kad premjeras Mollet 
smarkiai puolė Nasserį, sa
kydamas, kad jis yra Hitle
rio imituotojas. . Suezo ka
nalo srityje tuo tarpu įves
tas karo stovis. Užsienie
čiai tarnautojai, britai, 
francūzai ir kiti, neturi tei
sės palikti darbą, nes tokiu 
būdu nusikalstų karo padė
ties įstatymams.

Iš Kairo pranešama, kad 
Egipto prekybos ministeri
ja atšaukė draudimą eks
portuoti ką nors į britų va
liutos kraštus, nebent jie 
moka kitomis valiutomis. 
Bet tuo pačiu laiku finan
sų ministerija užšaldė visų 
užsieniečių turtą bankuose.

Fry, Amerikos liuteronų 
galva, laikė ilgą pasitari
mą su Rusijos pravoslavų 
metropoitanu Nikolajum.

Pasauliės bažnyčios tary
bos komitetas priėmė nuta
rimą protestuoti prieš 
Franko Ispaniją ir reika
lauti laisvės Ispanijos pro
testantams. Nurodoma, kad 
sausio 23 Franko valdžia 
uždarė vienintelę protes
tantų teologinę seminariją 
Ispanijoje. Ispanijos poli
cija draudžia protestan
tams laikyti viešas pamal
das.

kad ji nori vaiką išsivežti, 
pastojo jai kelią.

s
Sakoma, kad prasidėjo 

ginčas ir paskui susirėmi
mas. Vienas patarnautojas 
esąs apdraskytas, o pati 
Paulėkiūtė - Rockefellerienė 
užgauta ir parblokšta že
mėn. Atvykęs šerifas ją su
ėmė, nes ji buvo “storžie
viška,” aiškino jis.

Ji vėliau tapo paleista. 
Burns, kanadietis,'* nėra be- 
šališkąs, kad jis perdaug 
palankus izraeliečiams. Iz
raeliečiai, iš kitos pusės, 
laikosi kaip tik priešingos 
nuomonės — jie sako, kad 
Burns, kaip paliaubų komi
sija bendrai, dažniausia pa
lankesnis arabams.

Sutarties derybos 
fe'

Japonijos užsienio 
ministras Maskvoj

Maskva. — Japonijos už
sienio reikalų ministras 
Mamoru Šigemitsu ir gru
pė ekspertų atvyko čia, kad 
vesti derybas pastovios su
tarties reikalu. Kaip yra 
žinoma, Japonija ir Tarybų 
Sąjunga techniškai dar ran
dasi karo stovyje.

Praeita kovo mėnesi de
rybos tarp TSRS ir Japo
nijos buvo vedamos Londo
ne, bet paskui buvo nu
trauktos. Japonai tada sa

ADA įspėja, Ibiip pavojinga 
būtų išrinkti Rich. Nixoną
Washingtonas. — Libera

lų organizacija ADA (Ame
ricans for Democratic Ac
tion) išleido specialę bro
šiūrą apie Nixoną. Toje 7,- 
000 žodžių brošiūroje ADA 
plačiau apsistojo prie Nix- 
ono politinio charakterio 
ir nurodo, kad pavojus bū
tų Amerikai, jeigu jis vėl 
būtų nominuotas į vice
prezidentus. ADA sako, 
kad prezidento Eisenhowe- 
rio silpna sveikata sudaro 
pavojų, kad Nixonas, aršus 
reakcininkas ir karjeristas, 
gali tapti .šios šalies pre
zidentu. ADA mano,kad 
Nixono nominavjmas būtų

Egiptas samdytų 
Suez tvarkymui 
TSRS technikus

Kairas. — Jeigu Britani
ja, Prancūzija ir kitos Va
karų šalys ištrauktų savo 
technikus iš Suezo kanalo, 
Egiptas to nacionalizuoto 
kanalo tvarkymui pasam
dytų tarybinius technikus— 
pilotus, mechanikus ir t. t. 
Dabar prie Suezo kanalo 
dirba 350 francūzų, 135 bri
tai, 900 kitų tautybių euro
piečių iij du amerikiečiai.

Gerai informuoti šaltiniai 
sako, kad Nasseris tuo rei
kalu jau tarėsi su tarybi 
niu ambasadorium Kesele- 
vu.

Andreos Dorios “sesuo”
Genoa, Italija. — Iš čia 

išplaukė ir rugpiūčio 8 d. 
New Yoj’kan atplauks Cris- 
toforo Colombo, paskendu
sios Andreos Dorios sese
riškas laivas, to paties dy
džio ir panašios išvaizdos. 
Cristoforo Colombo plaukia 
su vėliava ant pusiaustie- 
bio kaip gedulo ženklas.

Washingtonas. — Apie 
63% Amerikos šeimynų yra 
giliai įsiskolinusios. 

kė, kad jie nepasirašys tai
kos sutarties, nebent Sovie
tai pasižadėtų grąžinti Ja
ponijai kai kurias teritori
jas, kaip tai Sachalino sa
los dalį, Kurilų salyną ir 
kt. Dabar Šigemitsu sakė, 
kad Japonija, nors nenori, 
gal pasirašytų taikos sutar
tį ir be teritorinių pakaitų. 
Teritoriniai klausimai būtų 
palikti ateičiai.

Šigemitsu jau tarėsi su 
TSRS užsienio reikalų mi
nistru Šepilovu.

kaip ir “gemblinimas” ša
lies ateitimi.

Tuo tarpu demokratų na
cionalinis pirmininkas But- 
leris pareiškė, kad nežiū
rint visų pažadų, preziden
tas Eisensoweris vis vien 
nekandidatuos. Galimas da
lykas, sakė jis, kad prezi
dentinis kandidatas bus 
Nixonas.

Deli. — Indijos valdžia 
nutarė užsakyti kur nors 
užsienyje pastatyti didelį 
lėktuvneši. Kur jis bus už
sakytas, Indijos valdžia kol 
kas neskelbia, o gal ir ne
nutarė.

H. Stassenas prašė ir gavo 
atostogas politinei veiklai

Washingtonas. — Nusi
ginklavimo reikalų patarė
jas Haroldas Stassenas pra
šė prezidento Eisenhowe- 
rio, kad jis jam duotų 30 
dienų atostogas. Per tą lai
ką, sakė Stassenas, jis no
ri pasitraukti nuo valsty
binių pareigų ir darbuotis 
už Herterio kandidatūrą į 
vice-prezidentus, nors pats 
Herteris sakosi nenorįs 
kandidatuoti ir net planuo
ja nominuoti Nixona.

Prezidentas Stassenui da
vė atostogas, bet politiniai 
stebėtojai dar nėra tikri, 
kame dalykas.. Vieni laiko
si nuomonės, kad Stassenas 
tikrai pats norėjo tokių 
atostogų, bet kiti laikosi 
nuomonės, kad administra
cija paveikė Stasseną, kad 
jis tokių atostogų prašytų 
ir tai esąs pirmas žingsnis 
link jo pilno pašalinimo iš 
administracijos.

/------------------
V$liausios žinios

New Yorkas. — Neatras
tų Andrea Doria keleivių 
skaičius dabar tik 29.

ORAS NEW YORKE
i Dalinai apsiniaukę, šilčiau.
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84-ASIS KONGRESAS IŠSISKIRSTĖ
DIDELE PASKUBA IR ĮKARŠČIU 84-asis Kon

gresas praėjusią savaitę išsiskirstė, užsidarė ir nuėjo į

Kongresmanai ir senatoriai, kurių dauguma norės, 
ir vėl būti išrinktais, dabar per sekamus tris mėnesius, 
iki lapkričio 6 d., gerinsis balsuotojams, didžiuosis savo 
atliktais darbais, o’ dėl neatliktų save teisins įr kaltins 
kitus, sakydami: mes buvome geri, bet kiti buvo blogi, 
todėl nepadarėme nieko naudingo. Jie prašys balsuoto
jus, kad balsuotų už juos, kad išrinktų į 85-ąjį Kongre
są, o tuomet, jie būsią geresni negu buvo.

Taip .esti visuomet, taip bus ir šiemet.
Ką gi gero 84-asis Kongresas atliko?
Vieną dalykėlį jis atliko gerą: pravedė įstatymą, 

kad moterims senatvės pensijos būtų mokamos sulaukus 
62 metų amžiaus, taipgi kad visiškai sunegalinti,. ne
darbingi piliečiai, sulaukę 50 metų amžiaus., galės gauti 
pensijas, einant Social Security įstatymu.

Tai ir'viskas geresnio, ką šis Kongresas liaudžiai 
atliko, nors posėdžiavo per dvejus metus.

Atsimename 1954 metus, 
kampaniją, kurioje kandidatai 
seklbdami, būk jie padarys tą, 
rinkite juos.

Kaip greit jie buvo išrinkti, 
vo pažadus.
manai, galvoja—bausmes nuo 5 metų kalėjimo iki 20! 
išpildyta.

Buvo žadėta sumažinti tiems, kurie mažai uždirba, 
federalinius taksus už pajamas—neištesėta.

Eisenhowerio valdžios pasiūlytoji civilinėms žmonių 
teisėms ginti programa nepravesta.

Buvo žadėta suliberalizuoti imigracijos įstat^mąr-^ 
nepadaryta nieko.

Smitho akto, pagal fturį siunčiami į kalėjimą žmo
nės dėl galvojimo, ne tik Kongresas neatmetė, bet dar 

• padidino bausmes tiems, kurie. ne taip, kaip kongres- 
manai, galvoja—bausmes nuo 5 metų kalėjimo iki 20!

Dėl viso to ^epublikonai kaltina demokratus, o pa
starieji republikonus. v

Ir taip nieko naudinga neatlikęs, 84-asis Kongresas 
išsiskirstė!

Žinoma, buvo žemesniajame atstovų bute ir senate 
gerų žmonių, kurie norėjo padaryti liaudžiai gero, bet 
jie buvo mažurrįoje.

Išvada iš to aiški: prasideda rinkiminė kampanija. 
Piliečiai balsuotojai privalo labai rinitai galvoti. Svar
biausia: reikėtų nestatyti kandidatais tų, kurie kliudė 
'pravedimui geresnės, žmoniškesnės legislatures..

Darbininkų savaitraščio 
The Worker ' kolųmnistės 
serija straipsnių apie mūsų 
šalies šeimininkių padėtį 
iššaukė labai • daug komen
tarų tame laikraštyje. Yra 
širdingų užgyrimų, kai ku
rios reiškia abejingai kri
tiškų minčių ir yra jos te- 
ęriją smerkiančių vyrų ir 
moterų-

Ta pati kolumniętė Eli
zabeth Lawson liepos 29-os 
laidoje iškėlė įdomų ir sti-. 
prų šūkį, adresuotą demo
kratų ir republikonų kon
vencijoms^ Ji klausia:

Kas bus šiuose rinkimuor 
se?

Paklausime 
ir republikonų 
ji rašo:

demokrątų 
partijoms

merce (tarp valstijų preky
bos) įstatymu..

Visi valdiniai kontraktai 
turėtų būti pataisyti, kad 
u ž draustų diskriminuoti 
dėl lyties. Dabartinis val
džios administracinis įsa
kas praleido žodį “sex” iš 
savo nuostatų.

Galėtumėt platformos 
komitetams priminti, kąd- 
AFL-CIO savo vieningu
mo konvencijoje praėjusį 
gruodį priėmė rezoliuciją, 
kurioje pareiškia, kad ly
gi mokestis už prilygsta- 
mą darbą bus “pagrindiniu 
o r g a nizuotų darbininkų 
siekiu?’ Taip pat svarbu 
priminti, kad veik visos .di
džiosios moterų organiza
cijos yra pasisakiusios už 
įvedimą visašališkos lygios 
mokesties įstatymo. Galė
tumėt jiems taipgi primin
ti ir prezidento Eisenhove- 
riu žodžius, pasakytus jo 
pi’anešįme Kongresui
ėjusį sausio mėnesį: “Įsta
tymas įvykdymui lygios 
mokesties už lygų darbą , 
principo be diskriminacijos apsaugoti įstatymų, už ku- 
dėl lyties yra paprasčiausio riuos unijos ir moterų or- _ _ ff 1 jvn VA ; rin i IzVATT/A i c\

Dėl ko nebuvo dau- 
Nacionalės konven- 

man rodosi, turėtų

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Bostoniečiai Kazlauskai ga

vo laišką iš savo giminaičio, 
gyvenančio Panevėžyje, 
paduosime svarbesnes to 
ko ištraukas.—Red.

čia
laiš-

Atsimename rinkiminę 
į Kongresą sielojosi, 
kitą ir trečią, tik iš-

taip greit pamiršo sa-

DĖL SUEZO KANALO
EGIPTO VYRIAUSYBĖ nutarė nacionalizuoti Su- 

ezo kanalą, vandeninį kelią, einantį > per Egipto žemę.
Ar Egiptas turi teisę tai daryti?
Mums rodosi, kad jis turi. Suezo kanalą juk iškasė 

egiptiečiai—daug jėgų, daug prakaito Egipto žmonės 
įdėjo, kasdami šį vandens kelią. Tiesa, kanalo kasimą 
fijiąnsavo ir techniškai padėjo kiti kraštai—daugiausia 
Anglija. Anglija per ilgus metus šį kanalą ir valdė.

Betgi viskam turi būti kada nbrs galas. Atėjo ga
las ir anglų viešpatavimui Egipte. Jie buvo priversti iš 
ten. pasitraukti. Bet tarptautinė korporacija, padėjusi 
finansuoti" Suezo kanalą, pasiliko.

Dabar Egipto valdžia pasakė: Mes paimam Su
ezo kanalą tiesioginėn savo kontrolėn, nes jis teisėtai 
mums priklauso.

Egipto valdžia tai padarė po to, kada Amerika ir 
Anglija griežtai atsisakė padėti Egiptui pasistatyti di
džiulę užtvanką ant Nilo upės, padėti pasistatyti didžiulę 
hidroelektrinę jėgainę, kuri padėtų tam krąštui sukur
ti pramonę, atsistoti ant kojų.

Tačiau, nacionalizavusi Suezo kanalą, Egipto val
džia pareiškė, kad visų šalių laivai kaip turėjo tęįsę, 
taip ją ir turės plaukioti Suezo kanalu, tik už tąį jie tu
rės mokėti Egiptui mokestį. O iš tų mokesčių Egiptas 
plės savo pramonę, bandys susitvarkyti geriau ekono
miškai.

, Dėl viso to kilo skandalas. Ypatingai Anglija, Fran- 
cųzija ir Amerika pradėjo šiauštis, grasinti Egipto vąl- 
ožiai.

. Nejaugi dėl to bus siunčiami į Egiptą kariuomenių 
. daliniai, kaip tūli “ekspertai” pranašauja?

Mums, rodosi, tai būtų nelemtas mostas, kuris galė
tų įnešti į-tarptautinę situaciją labai blogų “atspindžių.”

* .♦ ,*
ŠIEMET DAUGUMA 

balsuojamojo amžiaus 
amerikiečių bus moterys, o 
darbininkės bus didele bal
suotojų dalimi. Darbo ir 
prekybos departmental tik 
<ą paskelbė, kad vienas iš 
trijų dirbančiųjų asmenų 
yra moteris, ir trečdalis vi
sų ištekėjusių šios šalies 
moterų eina į darbą.

Tad norėčiau pasiūlyti, 
kad Amerikos moterys, — 
taip pat ir vyrai — rašytų 
abiejų didžiųjų partijų 
platformos komitetui pra
šymą, kad platformose bū
tų įrašyti ir svarbūs mote
rims dalykai.

Demokratų partijos plat
formos komitetas susi
rinks rugpiūčio l:6-ą Cųn- 
rąd Hilton viešbutyje, ChL 
cagoje. Gi Republikonų 
partijos platformos komi- 
tetas posėdį pradės njgpiū- 'sąlygų,' kad ti 
čio 15-ą, Cow Pąlace, San mažas skaičius žnw 
Fi'ancisco. įgali tuo pasinaudoti.

Štai keli punktai, kuriuos vedėjai, kuriais daugu- 
aš mylėčiau matyti platfor-'^oje yra vyrai, gali atskai- 
mose. Jus, jūsų unija, jūsų įyįį talęs.u už įvairius iš- 
moterų auxiliary, Tėvų ir kaščius, įskaitant iškaš- 
mokytojų sąjungos (PTĄ) tingus pietus'ir kitus kos- 

itumeriams palinksminti iš
gąsčius. tie dalykai iš 
tikro yra svarbesniais už 
priežiūrą vaikams V "

Dabar kongresmanai Fi
ne ir Multer yra įteikę bi- 
lius, kurje' reikalauja pa
likti netaksuojaųiais $2,500 
kaip būtiną iškaštį vai
kų priežiūrai. Biliujė nusa
ko nuo taksų atleisti tokią 
sumą uždarbio dirbančių 
motinų ai- vyrų našlių., 
taipgi tame pasiūlyme nė
ra apie pustuzinio tų varž- 
čių, kurie riboja vertę da- 

paliuosavimo

Trečiąsis punktas: Nėra 
kongresinib įstatymo ar 
tam biliaus, kuris suteiktu 
dieninius vaikų priežiūros 
centrus,h nei didžiosios par
tijos yra pasisakiusios už 
tokį įstatymą- Dėl ko ne? 
Ai’ tokie dienini^ prižiūrė- 
tuvių centrai nebūtų prak
tiški? Aš atsimenu puikias 
dienines, prižiūrėtuves, ku
rias WPA buvo įkūręs ma
no kaimynijoje New Yorke- 
Kas yra buvę galima pada
ryti seniau, galima padary
ti ir vėl — ir nereikia tam 
laukti depresijos. Darbo 
klasės apgyventosios sri
tys, kurioms tokie centrai 
yrą reikalingiausi, 
žiausia jų teturi.

# # *

moterų auxiliary, Tėvų ir

pra-

svarbiausiais yra trys sky
riai: teisė balsuoti, teisė 
būti išrinkta, ir teisė užim
ti bile kurią valdvietę, eiti 
visas visuomeniškas par
eigas be diskriminacijos. 
Tai v*isai mažas reikalavi
mas; tikriausia bile katra 
busimoji mūsų šalies admi
nistracija turėtų būti pasi
ryžusi suteikti bent tiek.

Moterys visose valstijose 
turi teisę balsuoti jau, nuo 
1920 metų. Vienok 84-ame 
Kongrese tebuvo tik 17 mo
terų, 
giau? 
ei jos,
pasižadėti akstinti' moteris 
dalyvauti politikoje ir tapti 
išrinktomis liaudies atsto
vais.

Mintin veržiasi daug ki
tų dalykų, kuriuos aš norė
čiau matyti moterims lai* 
metus — visos šalies vald
žios finansuojamą motinys
tės apdraudą, pavyzdžiui. 
Tačiau viršuj minėti punk
tai galį būti gera pradžia-

♦ « ♦

VIENAS ŽODIS apie tą, 
ko mes nenorime: Mes ne
norime esamojo pasiūlyto 
Equal Rights Amendmento 
(reakcininkai nori jį pada
ryti Konstitucijos priedu— 
vert.), nes dabartinėje for
moje jis panaikintų dauge
lį sunkiai iškovotų moterim

Labas, Teta ir Dėde!
Gavau Jūsų laišką, už kurį 

širdingai dėkojam. - Po trupu
tį kiekviename laiške stengia
mės ir toliau stengsimės apra
šyti visą tą, kas jus įdomau
ja. O jūs iš kiekvieno mūsų 
rašyto laiško susidarysite nuo
monę apie mūsų gyvenimą.

Sekančiame laiške, dėde, 
parašyk ar gavot prie Vydos 
rašytą laišką, kuriame aš šį 
tą buvau aprašęs apie mate
rialinę būklę.

Jūs savo laiške rašėte, kad 
įsigijote radijo aparatą 
dėl to, kad geriau būtų 
Įima girdėti iš tarybinės 
no s.

Kaip jums žinoma,
mus priyati nuosavybė panai
kinta. Visa pramonė ir žemės 
ūkis tvarkosi kolektivizaci- 
jos pagrindais. Ypač kolekti- 
vizacija atsiliepė žemės ūkiui, 
nes daug žemdirbių, stambes
nių ir smulkesnių, buvo prie
šingi kolektivizacijai, 
galėjo išsipardavė ir 
te namus miestuose 
miesto . gyventojais.
jums teko būti Panevėžyje, 
tai šiuo laiku jis namų ir gy
ventojų skaičium padidėjo tri-‘ 
gubai. Kur buvo priemiestyje 
tušti laukai, dabar aplink vi
sa miestą ištisi kvartalai pri
statytų namų, kuriuose dau
gumoje gyvena kaimo žmo
nės. O Panevėžyje nėra dide
lės pramonės, visą pramonę 
sudaro kelios įmonės miesto 
gyventojams, kurie gyveno 
nuo seniau.

Susidarė sunkios sąlygos su 
Tokiu 

ir 
ku-

prie- 
ran- 
per-

tik 
ga- 
zo-

pas

teisingumo dalyku/7 
,*> ♦ *

TAIPGI, jeigu aš rašy
čiau platformos komitetui, 
— o aš tikriausia žadu ra
šyti — aš prašyčiau padi
dinti nųmušimą taksų, kad 
padengtų iškaštį priežiūros 
dirbančių motinų vaikų. 
Esamasis numušimas $600 
(tiek paliekama - netaksuo- 
to uždarbio) reiškia * tiktai 
$12 per savaitę vaikų prie
žiūrai, nežiūrint, jkiek turi 
vaikų. Prie to, įstatymas 
apsuptas tokiu daugiu vai

de labai 
nių te- 

Igali tuo pasinaudoti. Ęiz-

ganiz'acijos kovojo.
Mes moterys turime vis 

didėjantį vaidmenį politi
koje. Politinėms partijoms 
reikia mūsų balsų. Lai jos 
tuos balsus užsidirba-

Laisvai vertė M.K.V.

Šeimininkėms

grupe, ar kuri kita grupė 
gal sutiktų su tais visais IkaščiuZ * Ar
reikalavimais, o gal tik su 
kai kūriais iš jų. Lai plat
formos komitetas išgirsta 
jųsų nuomonę. .

Pirmiausiu iš visų reika
lavimų aš statyčiau pasau
lio j taiką — galą visiems 
karams, sustabdymą gami
nimo atominių karo įran
kių ir bandomųjų eksplozi
jų.

Visašališkas lygios mo
kesties už lygų darbą įsta
tymas turėtų begalinės 
svarbos abejiems, vyrams 
ir moterims. Paskiausias bar esamojo 
J. V. Cenzas 1950 metais nuo taksų $600. 
rodė, kad yidutinė metinė 
alga moterims tuomet buvo 
$1,285 mažesnė negu vy
rams. Negrai, ’ puertęrir 
kiečiai ir kitos mažumos tą; 
diskriminąciją jaučia dar 
daugiau ir už baltas mote
ris, nors tas paliečia beveik 
visas moteris. 

{ * s

VISOJE ŠALYJE lygios 
mokesties už lygų darbą bi- 
liai laiks nuo laiKo yra buvę 
įteikiami Kongresui. Nė 
vieno jų neperlejdof nei 
vienas nepraėjo aukščiau 
komiteto ląipsųio (komite
tas visiškai nepasiūlė Kon
gresui svarstyti),

Federalįo įstatymo despe
ratiškai reikia, Tiktai 16 
valstijų ir Alaska teturi 
valstijinius lygios mokes
ties įstatymus, o 32 valsti
jos neturi. Federalė valdžią 
turi galią nustatinėti lygią 
mokestį po interstate com-

ma-

ŠTAI dar vįenąs dalykas: 
J.V. lig šiol tębęątsisąko 
pasirašyti UN pareiškimą 
(“covenant”) už teises mor 
terims. Tame pareiškime

AVOCADO VAISIUS
Avoc.ado (ištark: avaka- 

da) vaisiai x yrą auginami 
Califprnijoj, Floridoj ir r 
Centrajinėje A m e rikoj-e. 
Šaltuose kraštuose jie ne
auga. Išvaizda panaši grū- 
šei, tamsiai žalios spalvos. 
Auga ant didelių medžių. 
Yra kelių rūšių.

Šaltų ' kraštų gyventojai 
ne visi yra apsipažinę su 
tuo vaisium. Nors nekatros 
krautuvės partraukia jų iš 
pietinių valstijų, bet kaina 
gana aukšta darbo žmogui- 

i Neįpratusiems ne visiem 
tepatinka skonis, kuris turi 
kiek panašumo riešuto sko
niui. Viduje, yra didelis 
branduolys - sėkla. Tarp 
žievės įr sėklos vaisius, ka-\ 
da prinokęs, yra minkštas, 
kaip bananės, žalsvai gels
vas.

Vieni jį valgo jo natūra- 
Įeje formoje, kaip yalgoma 
melonas. Kitiem patinka 
užsipilti medaus ar cukru
mi. Dar kiti užsipila drus
kos, kad pagerinti skonį.

DAUG NAUDOJAMA 
Į SALADS

Supiaustyk pusę avocado 
(jei dąug darai, visą), su
maišyk su kitais produk
tais. Salad bus skanesnis 
ir maistingesnis.

Geras. mišinys, patogus 
sąpdvįčiąms daryti, gami
namas iš sutrinto avoca
do su medum ir razinko- 
mis. Ypąč vaikai mėgsta 
pąskąnintą saldiniais.

Ąvocado turi proteinų ir 
riebąlų, taipgi vitaminų B, 
A, E ir mažą dalį C. Tinka 
sergantiems cukrine liga, 
nęs jame mažai tėra cuk
raus. ,

Avocado augintojai dide
lę dalį derliaus palieka ne
surinktą, supūti, nes, sako 
jie, neapsimoka darbas, per 
uhažai teuždirba parduo
dant. Bet iki vaisius pasie-? 
kia pirkėją - vartotoją, tai

ir ką 
pasista- 
ir tapo

Jeigu

darbu ir produktais, 
būdui visa tai apsunkina 
miestą ir kolūkius. Kai 
riuose kolūkiuose dėl tos 
žasties liko maža darbo 
ku. O mieste j u tapo
daug, dėl ko miesto žmonės 
su šeimomis ir pavieniai iš
vyksta darbams į rytus, į

jau gana brangiai už jį rei
kia mokėti.

Žinoma, tas yra ne vien 
tiktai su šiuo vaisiumi, bet 
ir su visais kitais.

Today’s Pattern

naujas žemes, kur mėnesiniai*^ 
uždarbiai, palyginus su mūsų, 
trigubai didesni, bet klimati
nės sąlygos nemalonios. Bet 
aišku, laikui bėgant susitvar
kys ir tokių sunkumą nebus. 
Tiesa, d^bar jau į miestą iš 
kolūkių patekti gana sunku, 
o iš miesto į kolūkius—kada 
tik nori, bet norinčių nelabai 
daug. Dėde, mano manymu, 
Jūs esate susipažinęs su tary
bine santvarka. Kadaise Ru
sija buvo atsilikusi nuo kaiku- 
rių Europos valstybių tiek 
pramone, tiek kultūra ir že
mės ūkiu. Bet dabar jau ne 
tas, kas buvo prieš revoliuci
ją. Stiprinant taiką ir. ryšius 
su visomis pasaulio valstybė
mis, iš atsilikusios šalies tapo 
viena iš galingiausių.

Jūs rašote ir prašote apra
šyti ir apie save. Aišku, norAp 
mano savistovio gyvenimo lai-’ 
kotarpis ir trumpas, bet vis- 
tiek ši tą teko pergyventi. Kol 
buvau pas tėvelius, versdavo- 
mės šiaip taip, mokiausi mo
kykloje, baigiau 6 klases ir . 
1945 metais rudenį per vai
kišką smalsumą granatos kap
sulis nutraukė mano kairės 
rankos tris pirštus, pradedant 
nuo nykščio, ir dešinės ap
draskė. žinoma, ilgai sirgau 
susitrugdė mokslas, taip pat 
ir materialinės sąlygos. Tai 
privertė mesti mokslą ir eiti 
padėti tėveliui išlaikyti šeimą, 
kurių buvo nemažai.

Stojau dirbti Į geležinkelį 
blombus lieti. Darbas buvocy 
nesunkus, bet ir uždarbis ma-r 
zas, ir tėveliams nedaug ką 
galėjau padėti. Tada turėjau 
18 metų. Norėdavau nueiti su 
draugais į jaunimo vakarus, o 
apsirengti kuo- gražiau nebu
vo. Praėjus metams apsive- 
ctžiau, atsiskyriau nuo tėvų, 
kad jiems nereiktų manim rū
pintis, nes be manęs dar bu
vo trys vaikai. Kazys jau bu
vo vedęs Galvojom dirbti abu 
su žmona Stase. Bet darbo 
taip greit Stasė negalėjo gau- 
G, o’ už “dviejų metų susilau
kėm sūnaus, kurio vardas 
Vy (Imantas, ir jam jau ketvir- w 
ti metai eina. Taip gyvenu 
mas ir bėga. Tiesa, turėda
mas patraukimą radio techni
kai, šiek tiek pats prasilavi
nau ir stojau dirbti geležinke
lio ryšių ruože; dirbau radio 
mechaniku keleiviniuose trau
kiniuose, kuriuose buvo įreng
ti radio mazgai. Ten prabu
vau penkius metus'.y Ir atlygi
nimą geresnį gavau, bet šį 
menesį, ryšium su ekonomijos 
pakėlimu, siaurųjų geležinke
lių. traukiniuose radio mazgus 
panaikino ir kaip tik tokiame 
traukinyje dirbau, ir mane- 
paliuosavo etato mažinimu. 
Dabar sėdžiu namuose. Ka- • 
dangi esu nesveikas, tai bent 
kurį*darbą dirbti negaliu. O 
lengvesnio darbo sunku gauti. 
Neturėdami santaupų, likome ‘ 
keblioje padėtyje. Tik nepyto 
galvokite, kad pragerdavaiįft 
nes tam esu priešingas.

Dabar galvoju išvažiuoti į 
darbą kur nors į šiaurę. Iš 
pradžių vienas, nes turim vai- į 
diską butą ir nesinori jį pra- 

ir, jeigu bus pakenčia- 
tai šeimą pasiimsiu, o jei 
tai po kelių mėnesių grį-

ma,
ne, 
šių.

Leiskite Jums palinkėti ge
ros sveikatos ir sėkmės Jūsų 
senatvėje.

širdingi linkėjimai nuo visų 
namiškių. Bučiuojame Visi 
Tetą ir Dėdę.

Jūsų Vladas

Pattern 9317.• Misses' Sizes 12, 
14. 16, 18, 20. Size 16 top, l5^ yards 
35-inch fabric; shorts, 1% yards, 
skjrt, 2% yards. 

X

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y.

Tarybų Sąjunga pernai 
išleido 53,000 skirtingų 
pavadinimų knygų. Jų visų 
bendras tiražas siekė virš 
bilijoną knygų. Tai buvoį) 
du ir pusę 
n-egų 1940

Knygos 
kalbomis, 
kų tautų kalbomis ir sveti' 
mų šalių kalbomis.

karto 
metais.
leista

savųjų

daugiaųf

84-omis 
respubli-
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Dėkoju ir 
/protestuoju

<' Didžiai esu dėkingas 
I “Laisvės” personalui, kad 
kpasimojo išleisti Seno Vin
co Eilėraščių Rinkinėlį pre 
numeratos keliu. Bet tuo 
pačiu atsikvėpimu ir pro
testuoju už taip žemą pre
numeratos kainą — vienas 
doleris!

Ir kur jūs 
išpuola nei 
mažiau kaip 
už eilėraštį!

i

matėte? Tai 
daugiau, nei 
vienas centas 
Tai neužmo

ka nė už tą šviesą, kiek tą
eilėraštį rašant buvo išvar- 
tota elektros. Bet turint 
mintyj kad čia ne dolerio, o 
idėjos reikalas, pasidaro 
lengivau ant širdies.'

Tačiau kainos klausimas, 
tfe pačios ‘‘Laisvės” reika
las. Aš giliai esu įsitiki
nęs, kad mano draugai bei 
draugės, “Laisvės” ir “Vil
nies” skaitytojai, užsipre
numeruodami Seno Vinco 
Eilėraščių Rinkinėlį, pakiš 
po lėkšte ir tipą “Laisvei” 
už patarnavimą.

Juk randasi tokių gera
širdžių, kurie nuėję į res- 
tauraną pravalgo 25-kis 
centus, o po lėkšte pakiša 
50 centų veiterkai už pa
tam avimą. Būsiu labai dė
kingas tiems draugams bei 
draugėms, kurie, užsipre- 

v numeruodami manoeilėraš- 
^čįų rinkinėlį, paseks anų 
•^paširdžių pavyzdžiu. Už 
tai visiems ir visoms iš 
anksto tariu didelį ir šir
dingą Ačiū!

Laukdamas atbalsio iš 
“Laisvės” ir “Vilnies” skai- 

‘ tytojų su aukštai pakilusią 
dvasia, liekuosi,

’ Senas Vincas

I

naudodama tuo įvykiu, priso
dino Sovietų Sąjungoje šnipų; 
Internacionalas likviduotas ir 
komunistų partijos skirtingų 
šalių negalės t pastebėt viena 
kitai, jei kuri klys. Tai tarp
tautinės buržuazijos šnipija- 
dos galva Europai davė suma
nymą, kad prisodint į Sovie
tų Komunistų partiją šnipų, 
kiek tik galima, kad tie šni
pai dėtų pastangas įeiti į 
aukštus postus partijoj į vald- 
vietes, ypatingai policijoje 
(kaip kad Berija), ir iš vi
daus daryt suirutę, visokias 
niekšystes, kad sukelt žmo
nių neapykantą prieš vadus, 
kaįp xad draugas. Stalinas.

Kodėl Chruščiovas su Bul- 
ganinu tylėjo, tik po Stalino 
mirties 20-am Partijos suva
žiavime išstojo. Kai Stalinas 
dar buvo gyvas, tai Chruščio
vas su Bulganinu nebūtų drį
sę tokį skandalą kelt.

Sovietų Sąjunga turės da
lyt partijoj operaciją, panau-1 
dojant geriausius daktaras, j 
Po operacijos reikės .panaudo
ti senas gyduoles ar receptą 
—Komunistų Internacionalą. 
Be to nebus galima išgydyti. 

1

Dzūko Vaikas

MIRUS

JONUI RUPLENIUI

Reiškiame giliausią užuojautą velionio žmo 
nai Dorothy Ruplenienei ir jų šeimai.

M; Paurienė C. P. Žukauskai
V. Mineikienė v. Vaškienė
B. Chuberkienė p. T. Niukai
P. Trečiokas u. Kavoliūnienė
S. Šimkienė J. H. žekoniai
M. Chigas J. E. Lekai
M. K. Kazlauskai A. Sabulienė
K. Plutai H. Thomas

— Iš Bostono apylinkės.

CHICAGOS ŽINIOS

LAISVOJI
SAKYKLA

(Pirmesniajame savo rašiny, 
tūpusiame Laisvėje, Dzūko 
Vaikas sakė, kad jis Chruš
čiovo kalbos, kurioje buvo iš
keltos apie Staliną klaidos, 
nebuvo skaitęs. Mums rodosi, 
kad jis nebuvo tos kalbos 
skaitęs ir kai rašė šį rašinį. 
O tai negera^ Norint apie 
tai rašyti, kitus kritikuoti taip, 
kaip kritikuoja Dzūko Vai
kas, reikia pačiam su kalba
muoju dalyku gerai susipa
žinti. “Sunday Workery” 
Chruščiovo kalba tilpo; “Dai
ly \Vorkery’’ tilpo ir Tarybų 
Sąjungos Komunistų partijos 
CK rezoliucija, aiškinanti tai, 
kaip tos Stalino klaidos įvyko, 
kodėl nebuvo jos anksčiau iš
keltos, bet Dz. Vaikas ir to 

i nežino. Jis siūlo atgaivinti 
Komunistų Internacionalą., bet 
pamiršta, - jog eilė Stalino 

i klaidu buvo padaryta dar tuo- 
, met, kuomet K. Internaciona
las gyvavo. —Red.).

Įspūdžiai iš 
“Lithuanian Plaza

Pastebėjus anglų ir lietuvių 
laikraščiuose garsinant “Lith
uanian Plaza”, man parūpo 
sužinoti, iš kur yra kilusi pla- 
zos prasmė ir kodėl svetimžo
dį lietuviai turėjo nusavinti? 
Lietuvių žodyne žodžio plaza 
nėra, bet tik randasi Webs
ter žodyne, kurio prasmę iš
aiškina t,aip: “An open square 
in a city or town for the use 
of the public”. Lietuviai to
kią vietą vadina Rinka, Tur
gavietė ir Lietuvos miesteliai 
turi tokias pat rinkas, kur sa
vaitiniai kermošiui vyksta.

primeta, kokį 
troškimą y p a-

Ar jau turite Lietuvių Kal
bos žodyną? išleistas Lietu
voje, 
gynė.

gaunamas Laisvės 
Kaina $5.00.

’kn y-

Vykliai nervinosi ,

• Apie 1 vai. popiet, Western 
ii’ California Ave. persikėlė 
mas busais buvo labai lėtas 
ir užsikimšęs vyklįais ir daug 
kas pavėlavo pribūt laiku. 
Pribuvus į Darįo-Girėno aikš
tę matėsi pagrindas, garsai ir 
dalyviai. Susirinkusių žmonių 
buvo veik tiek, pat, kiek ■, ir 
būna lietuviškuose piknikuos 
se. Su dalyviais ir praeiviais 
galėjo būt apie 4 tūkstančiai.

.Lietuviai dėl smalsumo da-j 
lyvavo iš visur ir ___ _____
ti daug-rimtų veikėjų, biznie
rių, profesionalų ir pas visus 
girdėjosi,, kad tai paversta į 
katalikiškas apeigas, o ne 
Dariaus-Girėno nuoširdus pa
gerbimas? Taip jau ir Lietuvai 
‘‘laisvės troškulys”' pasisako
mas tik dėl to, kad prislinkti 
prie lietuvių liaudies savo 
naudai.

Tiesa, būčiau pamiršęs pa
ti glaunąjį kalbėtoją šimutį, 
jam bekalbant, betrukšmau- 
jant, viduramžis žmogus pri
slinkęs prie netolimai stovin
čio kunigo, sako: “kunigėli, 
sulaikyk šimučio šūkavimą, 
nes man ausis spiegia”. Kuni- 

pasižiūrėjęs, atsakė: 
“Kaip vėjas išsibaigs ir pats 
sustos”. Ir kaip tik baigėsi tos 
apeigos, žmonės pradėjo skir
stytis ir tarp jų girdėjosi 
darnūs pasikalbėjimai.

Dalyvis

gas

spaudoje vie-

*NIEKQ BE PRIEŽASTIES

>Chl •uščiovo iškelti kaltini
mai prieš Staliną keisti. To
dėl keisti, kad nepasako prie
žasties, o tik 
tai kultą kaipo 
tiškos garbes.

Progresyvėje
ni kaltina Staliną, kiti visą ko
munistų partijos n.asionalį ko
mitetą. Dar kiti daro užme
timą, kad Stalinas turėjo ko
kį tai ypatišką kultą, kurį 
buvo įgavęs per savo gerus 
darbus’per daugelį metų. Ar 
tas užmetimas turi savyje 

, nors kiek tikrenybės?
Net tam tikruose rezoliuci

jų pareiškimuose pasako, kad 
Stalinas, būdamas sunkiausio-! 
se aplinkybėse, dėjo visas pa
stangas gelbėti šalį, gelbėt 

•partiją ir visą žmoniją. Ar šis 
afrimena kokį troškimą ypa- 

,1 Wsko kulto? Pagal skambesį, 
žodžių, rodosi ne. čia netroŠ- 
kimai, čia žmogaus pasišven
timas, pasiaukojimas, čia ne- 

į simato nei kokio troškimo 
« garbės, kaip kad Chruščiovas 

/ ir kiti apkaltintojai Stalino 
/ mato. Ka<j suprast Stalino ap

kaltinimą, tai reikia kreipti 
daugiau domės ne į kokius 
kultus, o į priežastis; pana
grinėjus priežastis, gal ką ki
tą kattu* rasime, — kaltu ra
sime buržuazinį pasaulį

Po Pirmojo ir Antrojo pa
saulinių karų, pasaulio buržu
azija darė viską prieš Sovie
tų Sąjungą, visaip niekino, vi
saip gąsdino, /čiurčilas, 

? vęs Anglijos premjeras, 
šydamąs, pasakė: “We
get tough with Soviet Union”,

• tačiau iš to niekas neišėjo. Tik 
patys suklimpo į ekonominį

Irimą.
Buržuazija, matydama, kad 

&u neapykanta nė su gąsdini
mais negalės pakenkti, tai 
sumanė mainyt būdą. Tuom 
patim kartu kaip tik buvo lik
viduotas Komunistų Interna
cionalas. Buržuazija, pasi-

Velionėš visi gailėjosi. , šei
ma, tėvai,-^gimines’ ir- arti** 
ųfiieji nemažai išliejo ašarų. 
Paliko liūdesy du sūnus, vy-' 
rą, .tėvus, Kazimierą ir Anna 
Ustupus, taipgi daug giminių.

Velionė buvo tik apie 41 
metų amžiaus, čia pat Mon- 
teloje ji gimė ir augo. Čia 
baigė'ir mokyklą. Tėvai jos 
progresyviai. Kadaise ji pri
klausė žiburėlio draugijėlei, 
vėliau Liuosybės Chorui. Kai 
ištekėjo, 
mininkė. 
gyveno, 
myną.

Visi jos lydėtojai į kapines 
buvo pakviesti i Lietuvių Taų.- 
tišką Namą pietų.

K. ir O. Ustupai dėkoja vi
siems už išreikštą užuojautą, 
gėles ir palydėjimą jų dukros 
į kapines.

G. Shimaitis

buvo gera namų šei- 
Su visais gražiai su- 
mylėjo tėvus ir šei-

t ančių naujų gyventojų. Mies
tas auga kaip ant ntielių. Nau
jai atvykusieji statosi namus, 
steigia biznius.

Vienas iš Draugų

Jei jūi norite parduoti n>* 
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa* 
skelbimą kaina žema.

LAWRENCE, MASS.

BANKETAS
Sušelpimui ,

Jono Karsono

Rugp. 4 Aug 
Maple Park

6 - . •

Jau daugeliui žinoma, kad Jonas Karsonas 
dar jaunystėje, traukinio nelaimėje, neteko 
abiejų kojų. Dabar jam tapo suparalyžiuotos 
abi rankos. Todėl jo sušelpiami yra rengiamas 
banketas, kuris įvyks šį šeštadienį, rugpjūčio 4- 
tą d., pradžia 7-tą vai. vakare.

Kviečiame visus atsilankyti, išreikšti drau
gui užuojautą nelaimėje ir tuo pačiu kartu su
teikti nors kiek materialūs paramos.

Rengėjai

Los Angeles, Cal.
Parengimas ir kitkas 1

LOS ANGELES, Caliror.— 
Liepos 15 dieną įvykęs LDS 

35-tos kuopos parengimas bu- 
i kokį 

esame kada turėję. Suvažia
vo ne tik visi nariai, bet daug 
ir pašalinės publikos. Daly-" 
vavo nemaža buvusių LDS na
rių, kurie dėl vienokios ar ki
tokios priežasties iš kuopos 
pasitraukė.

Išvažiavime malonu buvo 
susitikti ir pasikalbėti su bu
vusiais “Mix-Master” nariais. 
Gaila, kad susidariusiose ap
linkybėse jiems reikėjo apleis
ti " geriausią ir turtingiausią 
lietuvių organizaciją Ameri
koje. Į

šauniosios Los Angeles šei-; 
mininkės paruošė gardžių už- Į 
kandžių. O dešros, tai buvo 
pačios geriausios, nes jas ga
mino Leon Peters. Kai jis^pri-; 
stato parengimui maisto, tai; 
žinok pietūs bus geri.

Parengimas, reikia manyti, 
kuopai dups neųiaža ir mate-: 
Halinės naudos. Moralė nau
da, ypatingai mums, senyVo 
ąmžiaus žmonėm, yra ta, kad 
tokiuose parengimuose susi
tinki, su jaunesniais, pasikalbi 
apie savo reikalus, visuome
niškas organizacijas, ir pats 
lyg atjaunėji. Pasidarai links
mesnis žinodamas, kad ši 
nors ir maža progresyvių Rie
tuvių kolonija išlaiko organi
zacijas, lietuvybę ir t. t. '

Parengime mačiau daug 
darbavosi draugės Dementie- 
nė. Peters, Cable, Pukiene, 
Zixiene ir kitos. Aukšta padė
ka joms už pasidarbavimą.
Biskis apie naujus f ’
Los Angeles gyventojus

Chicagiečiai Zixai pasipir- 
ko puikų namą gražioje apy
linkėje, 
kad jie 
sakant, 
Angeles

, , .... vo vienas iš geriausiu
l’ teko susitik- . . , X

ne-

Dabar Laisves kaina
Jungtinėse Valstijose $10 metams

6 mėnesiams $6.00

Daly.je Queens County $11.00 metams
6 mėnesiams $6.50

Kanadoje $11.00 metąms
6 mėnesiams $6.50

Kitur užsieniuose $15.00 metams
6 mėnesiams $8.00

Pavienio egzemplioriaus kaina 5 c.

Naujai užsisakydami arba atsinaujindami 
dienraštį Laisvę taikykitės aukščiau 

nustatytų kainų.
Siųsdami “prenumeratas adresuokite:

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

Brockton, Mass.
Sirgimai ir mirimai

■Po dviejų mėnesių sunkios 
ligos, liepos 13 d. mirė Ed
vard Sklut, sulaukęs 41 metų 
amžiaus. Gyveno po num.' 
108 Ames St. Palaidotas'reli
giškai Melrose kapinėse, ten, 
kur ilsisi jo motina Kristina. 
Velionis paliko žmoną Anna 
(Simonąvich), sūnų Edvardą, 
apie, šešių metų amžiaus, tė
vą ir daug giminių ir artimų
jų. šermeninėje buvo daug 
gėlių ir lankytojų. Edvardas 
priklausė prie šv. Roko pašal- 
pinės draugystės, buvo jos 
pirmininku, taipgi priklausė 
prie Lietuvių Piliečių klubo, 
LDS 67 kuopos ir kadaise dai
navo Liuosybės Chore.

Prasidėjo eisena

Pagrinde matėsi programo 
tvarkovai, iš 69 ir California 
gatvių pasigirdo būbnų ir mu
zikalių instrumentų' garsai ir 
po to pasirodė rikiuotės eise
na. Apart Dariaus-Girėno ir 
Varnos postų buvo airių ir ne
grų postai, kelios grupelės iŠ 
lietuviško veikimo, policijan- 
tų grupė, marinų ir vaikų da
liniai. Eisenoje lietuvių spal
vingumas buvo 
sias,, bet pas svetimtaučius 
matėsi daugiau rimtumo, djs-

Cleveland, Ohio
šiemet įvykę piknikai be

maž visi gavo po kiek lietaus, 
nes .šiemet nepaprastai tan
kiai palyja, tačiau reikia pa
sakyti, jog visi turėjo neblo
gas pasekmes. Atrodo, jog 
netrukus ir baigsis visi mūsų 
piknikai; ant užbaigos pasi
liko dar du ir patys didžiau
sieji. Aug. 5 d. įvykę L.D.S. 
Klubo piknikas. Kaip visiems 
mūsų piknikų laikytojams ži
noma, klubas visuomet sve
čius pavaišina alučiu dykai. 
Jis atsilankiusių neapvils ir šį 
kartą; rengėjai tai užtikrina.

Paskutinis mųsų piknikas 
tai Spaudos Piknikas Jis 
įvyks rugsėjo (Sep.) 2-rą die
ną, tai yra, dieną prieš La
boj; Day. Reiškia, galėsime 
piknikauti iki vėlumos arba 
kad ir abi dienas. Kad mūsų 
spaudos pikniką padaryti sėk
mingu, neužtenka vien rengi
mo komisijos darbo. Čia rei
kalingai jau visų vietinių drau
gų bei draugių kooperacija, 
tai yra visų pareiga ką nors 
tam reikalui paaukoti, o kar
tu ir nuo kitų dovanėlių pa
prašyti. Jas galima iš kalno 
pikniko gaspadoriui J. Kras- 
nickui priduoti. Jeigu paran-, 
kiau, palikti L.D.S. Klube, ar
ba galite ir tiesiai į pikniką 
atvežti.

Rengėjai suraę būdus, 
kaip jas tinkamai sunaudoti. 
Taigi neatsidėkime vien 
ant rengėjų, 6 būkime 
rengėjais, tuomet visi ir 
sėkmėmis pasidžiaugsime.

abu piknikai 
piknikų darže

Pagerbkime Ilgametį Rašytoją
Seną Vincą-Jakštį

Išleiskim Jo Poezijos Knygą
prašmatniau-

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 visuomenės 
paramos-

Yr# nutarta išleisti 128' puslapių knygą,' dailiais 
apdarais ir kaina nustatyta $1.00. Išleidimas bus 
prenumeratos būdu. Taigi kviečiame visuomenę 
{nusidėti 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< ir 
kad jie turėtų progos išreikšti rašytojui pagarbą, 
prisidėdami prie knygos išleidimo. -Todėl kaina yra 
nustatyta tik $1.00.

Prašome visų apšvietą branginančiųjų t 
užsiprenumeruoti Seno Vinco poėzijps knygą, 
kurie finansiniai geriau pasilaiko, prašome stam
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. '

..................... *... t-....•;................................................... •••••
Šuomi užsiprenumeruoju Seno Vinco Poezijos 

knygą ir prisiunčiu $
Vardas

žinome, 
Taip 

pilnais Los 
Juo ilgiau 

mažiau be- 
Geriausios

A n trąšus

J. Žebrys Miestas

Čia minimi 
įvyks J. Rūbo 
ant 422 kelio.

bu- 
ker- 
will

tik 
visi 
pa-

ant 
ir.

ten 
ku- 
be-
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Preletas Mozirius kalbėjęs 
angliškai, baigė su Viešpa
ties malda; dainininkas Bra
zis sugiedojo Amerikos ir Lie
tu voš hymnus. Lietuvos Tiym- 
nas buvo sugiedotas origina
liai, “tegul saulė Lietuvos”, o 
ne tegul Kristus, kaip kad 
klerikalai išmislijo. Michigan 
valst. gub. Williams buvo vy
riausias kalbėtojas; jis api
būdino lietuvių veiklą, pagy
rė lietuviškas merginąs ir 
baigdamas kalbą lietuviškai 
pasakė: “Kaip bus, kaip ne
bus, bet Lietuva nepražus”. 
Buvo sakyta, kad Olis kalbės, 
bet jo ten niekas nematė, žy
mesnieji veikėjai, biznieriai 
ten irgi nedalyvavo ir iš ku
nigų buvo tik 3, kurie maišė
si tarp susirinkusių. Po kalbų 
prel. 'Mozirius atkalbėjęs loty
niškai maldelę,' vandeniu 
šlaktelėjd į tris puses, bet ke
tvirtosios pusės nelytėjo, nes 
bijojo užrūstinti. Kai kas iŠ 
susirinkusių, klausė, “Kodėl į 
ketvirtąją kryptį nekrapijo?” 
Kitas šalip stovėjęs atsakė: 
“Mąt, ar nesupranti, juk 
pagrindo sėdi protestantai 
keletas bedievių”. Mat, 
būta Grigaičio, Vaidylos, 
riuos įtarė laisvamaniais,
dieviais, bet ten dar matėsi ir 
šiaudiniai kat^lįkąi.

' * K< *

K. Beniulis buvo sunkiai su
sirgęs LDS Seime, kur jis bu-1 
vo delegatu. Dabar sveikata 
jo pasitaisė, pavojaus nėra.

Antanas Orintas buvo ope
ruotas dėj- apendiko. Opera
cija pavyko, ». dabar jis yra 
namie.

Peter Chesnut pasidavė 
operacijai. . Juo rūpinasi jo 
žmona Anna. Sako, operaci-

Kastantas. Grakauskas sun
kiai susirgo. .Nuvežtas į ligo
ninę, gal reikės operuoti, dar 
nežinia, kaip bus.

# * *

Tenka prisiminti Alice Zisi- 
kevvicz (Uštup) tragišką mir
ti ir laidotuves. «•

Birželio 18 d. jos tėvas, K.. 
Ustupas, ją rado anksti rytą 
garadžiuje, sėdint automobi- 
liuje be žado. Mėgino išgel
bėti dukters gyvybę, bet va
kare ji mirė.

Laidotuvės įvykę birželio 
22 d. šermenis lankė daug 
žmonių, buvo daug gelių. 
Apie 50 automobilių ir keturi 
kerečiai,, pįlni žmonių, paly? 
dėjo velionę į Kalvarijos ka
pines. Du airiai kunigai, atlai
kė pamalda?. . j

tai dabar 
čia ir pasiliks.

patapo 
piliečiais.

čia pagyvens;, tuo
norės keltis kitur, 
kloties jiems.

Demenčiai ir Repečkai bu- 
vo; nuvažiavę į San Bernardi
no kalnus pamatyti kaip ten 
įsikūrė J. ir M. Pupiai savo- 
“palivarke” ant dviejų ratų; 
Mat, jie nusipirko gražų 
“trailerį” jr nusivežę pasistatė 
aJlt savo sklypo miške po di
deliu ąžuolu. 'Aplinkui pušys, 
ir jie, sako, jaučiasi kaip 
“milionįeriai”;

“Traileryjė” įtaisyti visi pa
lankumai kaip miesto namuo
se, tik jis mažesnis, negu na
mai.

Demenčiai pirmu ’kartu bu
vo nuvykę taip aukštai į lai
kus. Būdami Los 'Angeles jie 
netikėjo, v jog tokioj aukštu? 
moję, 5-6 tūkstančiai pėdų, 
rastųsi tokie gražūs miškai ir 
net miestukai su įvairiom biz
nio įstaigom. Kaip žiūri iš to
lo į tuos kalnus, tai atrodo vi
sai qiljki.
Kaliforpijos oras

Oras šiemet pas mus pats 
geriausias, pėra nei dūmų, nei 
rūkų. Saulė nei per šilta, nei 
peršalta.

Miesto autoritetai . aplikuo
ja, kad kas menėsis į Los An
geles atvyksta po Į§-Į5 tųks-
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Raudonasis Kryžius 
pirko drabužius 
A. D. jūreiviams I

Apie keturi šimtai Andrea 
Doria jūrininkų, kujie tapo 
išgelbėti ir -kitais laivais pa
siekė New Yorką, buvo be
veik vienmarškiniai. Daugu
ma jų buvo apsivilkę darbo 
kelnėmis ir marškiniais, o kai 

’ kurie net marškinių neturėjo. 
Buvo ir basų. Praeitą savait
galį jie buvo aprėdyti. Raudo
nasis Kryžius juos grupėmis 
nuvežė į didžiąsias depart- 
mentines krautuves, kur kiek
vienam -jūrinnkui buvo leista 
pasirinkti vasarinį kostiumą, 
marškinius, kojines, batus, 
apatinius drabužius. Viduti
niškai kiekvienas jūrininkas 
pasirinko apie $60 vertės dra
bužių.

Išėję iš krautuvių visi 
lai jūrininkai atrodė kaip 
ri amerikonai.

ita- 
tik-

— Jugoslavi- 
pusiau oficia- 
“Politika” ša
bus pradėtas 
komunas kai-

Jugoslavija vėl imasi įvest 
kolektyvizaciją ir kaimuose

Belgradas, 
jos valdžios 
lūs organas 
ko, kad vėl 
vajus įvesti
muose. Apie šešeri-septy- 
neri metai atgal Jugoslavi
jos valdžia sulaikė kolūkių 
organizavimų . Taipgi daug 
kolūkių paįro, nes valstie- 

į pavie-
nius ukius.

kad il- 
negali,

NewYorto^/^zferZlnloi
įvyko 

lietuvių 
54 piknikas

Kriaučių piknikas 
gerai pavyko

Praėjusį sekmadienį 
metinis Brooklyno 
kriaučių lokalo
lenkų parke Jamaicoje. Rei
kia pasakyti, kad piknikas 
buvo labai smagus. Kriaučiai 
turėjo nemažai svečių iš kitų 
užsiėmimų. Diena pasitaikė 
nepaprastai graži dėl pikniko.

Reikia, tačiau, pripažinti, 
kad kaip visi paskutiniais lai
kais lietuviškieji parengimai, 
taip šis siuvėjų piknikas jau 
nebuvo toks skaitlingas, kokie 
būdavo praeityje, kai su
plaukdavo tūkstančiai žmo
nių.’ Priežastis aiški: nemažai 
gerų unijistų jau yra išmirę, 
o kiti dėl senatvės bei nesvei
katos nebegali panašius pa
rengimus lankyti.

Nežinia kodėl, šiame pik
nike buvo neperdaugiausia 
lietuviško jaunimo. O, pa
prastai, į kriaučių piknikus jo 
pribūdavo labai daug.

TEISINGAS PROTESTAS
ap-

Kalbama apie nauju 
subvės Manhattano- 
Queens liniją

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE ' <

Jaunuolių nusikaltimai per 
metus paaugo ant 41%^ sako 

N. Y. policijos viršininkas
New Yorko policijos vy

riausias komisijonierius Ste
phen P. Kennedy sako, • kad 
nusikaltimų augimas tarp jau- 
namečių yra tiesiog pasibaisė
tinas. Per pirmus šešis šių me
tų mėnesius jaunuoliai New 
Yorke atliko ant . 41 nuošim
čio daugiau nusikaltimų, negu 
tuo pačiu periodu' praeitais 
metais. Jaunuoliais skaitomi 
visi iki 21 metų amžiaus. Dau
guma tų nusikaltėlių yra taTp 
15 ir 18 metu amžiaus.

sakoPolicijos viršininkas 
kad taip greit jaunuolių nusi
kaltimai niekad neaugo New 
Yorke, ko gero, bet kokiame 
kitame Amerikos mieste.

garsus

“Politika” sako, 
gai taip pasilikti 
nes apdirbdami pavienius 
ūkius, valstiečiai nenaudo
ja traktorių ir kitų mašinų, 
nepagamina 
maisto. Bet Jugoslavijos 
valdžia nenori, sako “Poli
tika,” varu versti valstie- 

- čius eiti į kolektyvus. Vie
toje to, sako tas laikraštis, 
valstiečiai bus raginami 
steigti kooperatyvus, kur 
jie galėtų kartu pirkti 
ūkio mašinas ir bendrai jas 
vartoti, taipgi per tuos ko- 

• operatyvus parduoti savo 
derlių. Valdžia tikisi, kad 
toks laisvų kooperatyvų 
steigimas su laiku įtikins 
valstiečius, kad kolektyvi
niai ūkiai geye^ni, negu pa
vieniai. X

Daugelis Westchesterio 
skrities maudymosi pyieplau- 
ku netoli New Yorko atsisako 
įsileisti žmones, kurių auto
mobiliai neturi Connecticut© 
laisnių. Tokiu būdu tų mau
dynių tvarkytojai tikisi atbai
dyti tuos tūkstančius newyor- 
kiečių, kurie šeštadieniais ir 
sekmadieniais patraukia į At
lanto pakraščius.

New Yorko spauda prieš to
kį Connecticut pareigūnų 
gėsį protestuoja.

Kennedy sako, kad vienin
telis būdas sulaikyti krimina- 
lysčių augimų, tai “daugiau 
policininkų?’. New York ui 
reikia bent 5,000 jų daugiau, 
kas sudarytų arti 30,000. Ge
riausia apsauga prieš krimina- 
lystes; sako policijos viršinin-

kas, yra “policininkas savo 
poste”.

Kennedy “buvo klaustus, 
kuomi jis aiškina kriminalys- 
čių augimų jaunuolių tarpe. 
Vienas jo aiškinimas:, polici
ja veiklesnė, tai yra, ji dau
giau1 nusikaltėlių sugauna; ga
li būti, kad anksčiau buvo 
daugiau nusikaltimų. Jis sa
kė, kad statistika sudaroma 
vien iš atidengtų riušikaltimų. 
Kas nesužinota, aišku, neįei
na į statistikos davinius. ,.

Vienas laikraštininkas klau
sė Kennedy, ar tas reiškia, 
kad su daugiau policininkų 
atsiras daugiau jaunimo nusi
kaltėlių, tai yra, daugiau bus 
sugautų. “Taip, gali būti”, 
sakė Kennedy, “bet tik pra
džioje, nes paskui mesi visvien 
nusikaltimus šuvaldysime”.

Jis nieko nesakė apie blo
gas gyvenimo sąlygas ir skur
dą, kurie nusikaltimus gimdo. 
Jam visas dalykas buvo gry
nai policinę problema.

Newyorkietis Billy 
Rose Maskvoje

Visoje Amerikoje
teatrininkas Billy Rose yra iš
vykęs Maskvon. Pranešama 
iš Maskvos, kad jo ten kelio
nė buvo labai pavykusi. Pra
nešimas sako, kad Rose pa
darė sutartį su Sovietų Kultū
ros ministru dėl apsikeitimo 
ateinantį sezonų aktoriais. 
Planas labai platūs, labai di
delis. Jei jis bus įgyvendintas, 
tai net penki šimtai Jungtinių 
Valstijų aktorių nuvyks Tary
bų Sųjungon ir ten plačiai de
monstruos Amerikos teatrinį 
menų. Pagal tų' pačių sutartį, 
Amerikon pribus penki šimtai 
tarybinių aktorių ir čionai su
vaidins keletą veikalų. Jie pa
sirodys , penkiuose didmies
čiuose.

Billy Rose pats sako, kad 
šitas susitarimas yra tiktai jo 
paties sumanymas ir kad‘ jis 
neturi įgaliojimo kalbėti nė 
vienos įžymesnės amerikiečių 
aktorių grupės vardu. Jis ta
čiau mano, kad nebus bėdos 
gavimui iš tokių grupių užgy- 
rimo.

Rankom Siuvėjos. Patyrusios prie 
j sijonų ir bluskių. Nuolatinis dar- 

Transporto Autoriteto (TA) bas.
pirmininkas Charles L. Pat
terson sako, kad yra planas 
nutiesti naujų požeminio trau
kinio - subvės linija Į Queens 
iš Manhattano. Dabar einan
čios linijos, Independent E ir 
F traukiniai bei Astorijos li
nija, nepakankamos. Queens 
smarkiai auga ir reikia geres
nio susisiekimo.

Be to, sako 
jau būtų laikas 
apie susisiekimą 
Suffolk
randasi, toliau į rytus 
Islande. Susisiekimas 
Island geležinkeliu lėtas 
patogus. /Susisiekimas po že
me būtų greitesnis’ ir leng
viau pasiekiamas iš bile kurio 
Maphattano puhkto. Dabar 
pirma reikia vykti subve ar
ba autobusu' į Pennsylvanijos 
stotį ir tik iš ten galima vykti 
Long Island geležinkeliu.

Naujos linijos tiesimas, kaip 
tai numato Pattersonas, imtų 
bent $2,00Č,000,000. Kaip il- 

,gai statyba užsitęstų, Patter
sonas nei spėlioti nenori.

WILL-MAR CORP.
162 E. 23rd St., N. Y. C.

(147-150)

Namų darbininkė. Guolis vietoje,, 
nuosavas kambarys ir vonia. Dak
taro namai. 5% dienos. Nuolatinis 
darbas. Ar4d miesto. Skambin
kite ištisą savaitę. CE. 9-8828 ar 
CE. 9-2079.

ei-

pakankamai
Biznierių atidai

admi-

noriu 
padė-

Prašome pasiskaityti laiške
lį vieno iš Laisvės klientų:
“Laisvės redakcijai ir 
nistracijai.

Gerbiamieji!
šiuo trumpu laiškeliu 

išreikšti jums savo gilių
ka už puikų mano vasarinio 
rezorto paskelbimų Laisvėje. 
Tas paskelbimas davė man 
puikių rezultatų. Meldžiu dė
ti į dienraštį tą .skelbimų kas 
dieną per visų vasaros sezo
nų. Bilos bus užmokėtos į lai
ką ir aš pranešiu, kada su
laikyti.

Pasilieku
. Ar jau užsisakėte Seno Vin
co poezijos knygų? 1

Kaina $100.

su pagarba,
Violet Raktis
Atlantic Avė.

PRANEŠIMAI
* HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Dr-jos 

Hartfordo ir Manchesterio . skyr. 
rengia bendrai pikniką. Harry Gory 
Park, Broad Brook, Corin. Sekma
dienį, rugp. 5 d. Pradžia 12 vai. die
ną iki tamsos vakaro. Turėsime ge
rą orkestrą šokiams, skanių užkan
džių ir gėrimų. Kviečiame-visus lie
tuvius dalyvauti. Iš Hartfordo kurie 
norėsite važiuoti ir turite automobi
lius, tai prašome nevažiuoti tuš-» 
čiais, sustokite prie salės, 157 Hun
gerford St., 12 vai dieną, tuomet

. galėsime daugelis nuvažiuoti.
Kom.

(148-150)

BROCKTON, MASS.
' Metinis piknikas. Liet. Taut. Na

mo parke, Winter St.. Keswick Rd., 
Jvyks rugp.-Aug. 5 d. Rengia LDS 
67 kp. Pradžia 1 vai. dieną. Bus 
Visokių valgių—Chop Suey, piragų, 
kavos, kugelio, sūrių. Taipgi ir gė
rimų. Kviečiame visus dalyvauti, 
turėsite gerus laikus. Sueisite daug 
pažįstamų. Reng. Komitetas.

Liet. Literatūros Draugijos 6 kp. 
susirinkimas jvyks rugp. 6 a. Liet. 
Taut. Namo kambariuose, 7:30 v. v. 
Visi nariai dalyvaukite, išgirsite 
Laisvės pikrtiko raportą. Taipgi pra
šome pasimokėti duokles. Geo. 
Shlmaitis. (147-149)

. RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienio vakare, rugpjūčio 2, 
Liberty Auditorijoje. LDS '£>eimo 
delegatės patieks raportus iš Sei
mo tarimų. Svarbu visiems išklau
syti. Todėl visi nariai turėtų da
lyvauti. Valdyba.

(147-149)

Patterson as, 
pagalvoti ir 

su Nassau ir 
apskritimis

(148-154)

kurie 
Long 
Long 
ir ne-

STELMOKAITĖ-EICKE
ATOSTOGOSE

Puertorikiečiai organizuoja 
judėjimą prieš segregaciją

New Yorko puertorikiečiai 
pradeda tverti organizacijų, 
kuri kovos prieš diskriminaci
ja. Ta organizacija bus pana
ši į negrų NAACP arba žydų

- Anti - Defamation League. Ji 
atsilieps į kiekvienų diskrimi
nacijos prieš 'puertorikiečius 
požymį, protestuos prieš kiek
vienų spaudoje arba kitur vie
šumoje pasirodantį puertori
kiečius teršiantį pareiškimų 
ir t.t.

Keliasdešimt puertorikiečių 
organizacijų ' atstovų jau po
sėdžiavo Ispaniškame Maria
me ir nutarė tų organizacijų 
steigti, i •'

Kuomet puertorikiečiai po 
karo pradėjo masiniai emi
gruoti į šia šalį bendrai ir 
į New Yorkų ypatingai, NAA-

125
Atlantic City, N. J,

Kurie norite pagerinti savo 
biznį) pasiskelbkite Laisvėje 
ir rezultatais pasidžiaugsite 
lygiai taip, kaip Violet 
tis, Laisves Adm.

Rak-

“Stockholmas” 
jau Brooklyne „

švedų laivas Stockholm, ku
ris Atlante susidūrė su And
rea Doria, dabar Brooklyno 
uoste prie-First Avė. ir 56th 
St. Tie, kurie tų laivų mato, 
negali atsistebėti, kaip jis sa
vo jėga atplaukė uostan, dar
gi atveždamas ne tik savo keT 
leivius, bet ir. šimtus, kuriuos 
išgelbėjo nuo^ Andrea Doria. 
Visa priekinė laivo dalis taip 
sulaužyta ir sulamdyta, kad 
pataisymas ims ilgų laikų.

Stockholmas, betgi, nenus
kendo, nes vanduo pripildė 
tik vienų kompartmentų, o 
įgula suspėjo ant greitųjų už
daryti visas hermetines už
dangas ir neleisti vandeniui 
apsemti kitus.

Andrea Doria, kuri dabar 
Atlanto dugne, mažiau buvo 
pažeista. Bet dėl dar neišaiš
kintų pi’iežasčių tame laive 
vanduo greit apsėmė kelis 
kompartmentus ir nebuvo vil
ties jį palaikyti paviršiuje.

Tūkstančiai žmonių ateina 
į uostų, kad Stockholmų pa
matyti.

Užmiršo, kur gyvena
Kuomet Gertrude Negge- 

smith ana naktį ^ugrįžo į sa
vo butų Bronkse, ji savo lo
voje rado miegantį vyrų. Jis 
atrodė vidutinio amžiaus ir 
buvo pilnai apsirengęs. Mirti
nai išsigandusi Gertrude pa
šaukė policijų.

Kuomet tas žmogus, atsipei
kėjo išbudintas, jis pasisakė 
esųs John Laakso. Kaip jis 
pateko į panelės* Neggesmith 
butų? Ogi, jis vedęs vyras ir 
jo žmona labai dažnai keičia 
butus. Taigi, jis pamiršo, kur 
gyvena ir užsuko į namų, ku- 
pris jam atrodė panašus į jojo.

Jis paleistas laisvėn po 
'$1,000 užstatu.

On

VACATION MONEY 
, NOW!

We’re ready with extra cash 
for your Summer needs

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

Signature, Auto, Furniture!
Phone nearest office:

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

at Herald Square
45 West 84th St..........  WI. 7-2884

In Stuyvesant Town
438 E. 14th St....... ......OR. 8-5250

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

Flushing, Cor. Kissena Blvd.
75-15 Parsons Blvd..... JA. 8-4566 

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

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

——— I

Westchester Offices
5 South B’way.... YOnkers 5-7800
519 Main St. — NE. 6-8880

Open Mon. & Frt Eves, till 6
SEABOARD 

FINANCE COMPANY

for

puertorikie-
Bet dauguma

organizacijų

CP (National Association 
the Advancement of Colored 
People) kvietė 
čius prisidėti, 
puertorikiečių
atsisakė dėtis ir ragino savo 
narius nesidėti Aiškinimas 
buvo, kad puertorikiečiai nė
ra vienos rasės, kaip yra neg
rai, o jų tarpe yra ir negrų, 
ir mulatų ir baltų, — ispanų 
kilmės žmonių. Tad, jiems 
“ne vieta” NAACP eilėse. •

/.•J Dabar . daugelis Yįmtų puęr-

LIGONIS TAPO 
ŽMOGŽUDŽIU

Prieš dvyliką dienų iš Bel
levue ligoninės psychiatrinio 
skyriaus paleistas 24 metų vy
ras, sako policija, prisipaži
no išžaginęs ir paskui nužu
dęs 3 metų amžiaus mergaitę. 
Tuo nusikaltėliu esųs Diego 
Lugo, kuris gyvena po num. 
147 W. 90th St., Manhattane. 
O jo auka yra Jeanette Ribot.

Svarbus leidinys
Vienos /knygos formoje 

leista 
niso straipsniai 
keryję” ’ 
straipsniai, Francūzįjoš ir Bp-

iš-
fuščiovo- kalba, Den-

Daily Wor-
Togliąčio ir Nęnnio

torikiečių vadu apgailestauja, įanijos Komunistų partijų pa-
kad anksčiai! neprisidėta prie 
NAACP, nes prisidėjus, jie 
būtų šiuo laiku iškovoję žy
miai daugiau teisių.

Vienok, kadangi New Yor
ke puertorikiečių tiek daug, 
ir jie turi speciališkas proble
mas (ispanų kalbos vartojimų 
ir t. t.), tai jie verčiau steigia 
savo organizacijų.

reiškimai, Tarybų Sąjungos 
K. P. centro komiteto pareiš
kimas ir eilė kitų dokumentų.

Tą knygų išleido ne kokia 
nors kairiečių leidykla, o Co
lumbia universiteto rusiškas 
institutas.

Knygos kaina $1.75. Ji tu
ri 338 puslapius.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA 
Užrašykite Laisvę savo draugui

< SLAUGES, R. N.
Praktiškos ir Laisniuotos Praktiškos

NURSING HOME
2886 Valentine Ave., Bronx 

CY. 8-7500
(146-152)

Slaugės. R.N. ir L.P.N. slaugėj 
Taipgi slaugių pagelbininkės. ViW
šiftai; 8 vai., 5 dienos. Puikios dar-» 
bo sąlygos. Nauja ligoninė Yonkers. • j

YO. 5-9500.
(145-151)

Cook. Unattached, 35-50. Honest, 
reliable. Plain meals, cook for ap
prox. 60 small chidren’s Institution. 
Salary, room arid board. Mdst live 
in. Call WIL 9-0665 for Appt.

MALE and FEMALE

CHIRŲRGIŠKI RAIŠČIAI
Išplaunami, lengvi. Diržai, gu

minės kojinės, arkai batuose. 
Viską išdirbame mūsų įstaigoj.

ENTERPRISE
SURGICAL APPLIANCES

848 W. 57th St. (7-8 Avės.) 
! JUdson 6-8948.

HELP WANTED-FEMALE
CHICAGO, ILL.

x 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 lėave, retirement 
plan, hospital arid insurance pro
gram. Phone MB. O. E. DREW — 
COLUMBUS • 1-1278. .. Local office 
of — ‘ ‘ ' ■ ' •

SANDIA CORPORATION
A subsidiary of the Western El

ectric Company, engaged in research 
and development of nuclear weap
ons. t

(143-149)

«**W**4»M**»*«"fr***4>**M>**

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•HG**DC*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2J5172

28 d., 
Polish

PAMESTA
Pereitą šeštadienį, liepos 

Lietuvių Kriaučių piknike, 
National Parke, Jamaica, pamečiau
pusėtinai brangų auskarį (ear-ring), 
jis yra sidabrinis, su mažais žiban
čiais akmenėliais. Panašumą turi į 
žvaigždę. Jeigu kas radote, arba ži
note apie tąi, labai prašau man 
pranešti. Būsiu jums nuoširdžiai dė
kinga. Tel. FLushlng 9-1615.

(148-149)

Atidarytas Vasarnamis
•A - \

Su visais patogumais vasarotojams
JŪRŲ MAUDYNES PRIE PAT NAMO

VIOLETS
t' \ ■

Kainos nebrangios. Tuojau
arba apartmentus

125, Atlantic Avė., Atlantic City, N. J.

ocean View
GUEST HOME 

užsisakykite kambarius 
vasarojimui.

Neseniai gavau atvirutę 
nuo mūsų žymios meninin
kės Stelmokaitės - .Eicke ir 
jos vyro iš Floridos, o da
bar kita Onutės atvirutė 
jau iš Chicagos. Ji sakosi 
grįšianti į namus rugpjūčio 
11 d.

Laimingo sugrįžimo!

Patarnautojas ar suaugusi patar
nautoja. Patyrę. Darbas vasarą. 
Nuo 12 v. nak. iki 8 v. ryto. Penk
tadienio ir šeštadienio vakarais. 
Geri tipai. Skambinkite 10 v. ryto 
iki 12 v. deną. WH. 8-4544. į*

t (144-150^7

Business Opportunity

BLOGAI APSKAIČIUOTA

Miesto valdžia sako, kad 
Idlewild aerodromo išvysty
mas kaštuos 50 proc. daugiau, 
negu buvo numatyta. Sako, 
kad reikės pridėt $30,000,000 
daugiau. Tai didelis neapskai- 
čiavimas.

KEPYKLA
Ideališkai šeimai ar partneriams. 

Išnuomojimui ar pirkimui. Kampas 
Leonard ir Metropolitan, Brooklyn. 
Įtaisyti visi įrankiai. Skiepe visi ke
pimo dalykai. Kaina labai prieinama.

EV. 4-2523
(148-151)<

HELP WANTED-MALE

ŠEPEČIŲ DARYTOJAS
Patyręs prie maliavos ir liakerio 

šepečių. Pilnam laikui. Nuolatinis 
darbas. Gera alga. Puikios darbo 
sąlygos. WOrth 4-8472.

(148-154)

Watchmen. At. least 25 yrs. 
old. 6 day wk, paid vacations, in
surance & hospitalization. Neces
sary equipment furnished. Must 
have clean record. Call RE. 2-8298 
weekdays, 9-5. Saturday 9-12.

Mašinistai, visame kame. Techni
kai. Mokiniai. Interesirigas įvairus 
darbas Aukštos algos ir apdraudos 
Skambinkite paprastom dienom 8— 
5 v. v. Glen Cove 4-7300. Vakarais 
Šešt. ir Sekm. Oyster Bay 6-8110.
HANSON-GORRILL, BRIAN, INC.

85 Hazel St., 'Glen Cove, L. I.
(143-149)

PRIE GONTŲ DARBININKAI
Siding Vyrai, Patyrę. Nuolat.

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

ST. 2-4626
i (143-149)

Guzikų Darytojai. Patyrę prie 
vestų guzikų.

BRAD-BUD NOVELTY CO.
X1027 Grand St., B’klyn.

(147-149)

ap-

prie 
odi-

OPERATORIUS. Patyręs 
viršutinio dalies bato ir įvairių 
nio dalykėlių.

B. & R. HANDBAG & 
LEATHER PRODUCTS CORP. 
216 Wallabout St., B’klyn, N. Y.

UL. 2-7529.
(147-150)

STONESETTER 
(Akmenėlių Pritaikytojai)

REGAL WATCH CASE CORP.
74 Lafayette St.

WO. 2-2080

(147-153)

' Staliorius. 1-mos klasės. Prie 
šinos ir stalo darbininkas ir 
puikių kostumeriškų rakandų.

RONELL

ma-
prie

Ideališka šeimynai. Groscrn’ė. 
Nassau Apskr. Užrubežiuota kaimy
nystė. 30 m. įsteigta. Savininkas 
parduoda su viskom. Yra 7 rūmų 
apt. IV. 6-8889.

(147-153 )<

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

(143-149)

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

(142-148)

REAL ESTATE

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. 4-2528. u

(142-141
___________________ i________ _________________ _

Ar norite pasibudavoti namą be 
pinigų ? Mes jums pabudavosime, 
jeigu turite savo lotą ir planus—tik 
•tiek ir reikia.

COUNTYWIDE 
CONSTRUCTION CO.

10 Depot Plaza.
White Plains 6-2140.

(147-153)

Ąrti Katalikų lxažnyčios. Priemie
stinis namas, 6 dideli kambariai, 3 
miegrūmiai, virtuvė, valgymo ir sa- 
liono kambariai. Skalbyklą galima 
pakeisti į miegrūmį. 2 karam gara- 
džius; patio, bar-b-cjuc, vaisių me
džiai, kiemas, daržas. Puiki trans- 
portacija. Kaina greitam pardavi
mui $15,000. IN. 3-4110. 46-16 — 
160th St, Flushing.

BENAMIS SU $9,780

(148-150)

Policija rado ant Cypress 
Hills kapinių Gustave Schmi- 
dt’ų. Pas jį rasta prie nuga-, 
ros pririšta tarbelė su1 $9,780Av 
Jis sakosi, esąs benamis. ’S’

PLĖŠIKAMS NEPAVYKO
Tik ($28 belaimėję plėšikai 

Cribbin 
sprukti, 
rankas.
Įėjimo.

ir Reilly bandė pa- 
bet pateko į policijos 
Laukia ilgų metų ka-

4 Labvi (Liberty) Treciad., Rugp, (Aug.) 1, 1956




