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KRISLAI
Ateis šaltas rudenėlis!...

DULLES IŠSISKUBINO LONDONAN; JAV UŽŠALDĖ EGIPTO FONDUS
H * v*

Ar Kefauveris p a s i I e n k in s 
vice-prezidento vieta? Jis 
jau rems Adlai Stevensoną

Šeši nuteistieji 
teiks apeliaciją

Chruščiovas ragino britus O
ir francūzus nusiraminti, 

pripažinti Suezą Egiptui
Kai įžengiame į 

mėnesį, galvojame, 
»bus ruduo.

Nors karšto oro, 
jimo, dai 
neles jau 
pajusime, 
užpuls.

rugpjūčio 
jog tuoj

be abejo- 
turėsime, bet die- 
trumpėja. Nei lie

kai rudenėlis mus

O tai reikš, kad prasidės 
.didesnis darbymetis. Atosto- 
goszniekam galvos nekvaršins, 

5). visuomeninis darbas ir vėl 
prasidės salėse.

Šiemet mūsų šalyje bus 
svarbūs rinkimai. šį mėnesį 

• įvyks abiejų stambiųjų politi
nių partijų suvažiavimai — 
republikonų San Francisco 
mieste, o demokratų — Chi
cagoje. Po suvažiavimų prasi
dės tikra rinkiminė kampani
ja.

Kas kuo galime ir kaip ga
lime, rūpinkimės, kad būtų 
pastatyti geri kandidatai — 
kandidatai į Kongresą, taipgi 
šalies prezidento ir vice-pre- 
zidento vietoms.

84-asis Kongresas nuvylė 
daugelį žmonių, tai reikia 
daboti, kad būsimasis, 85- 
asis Kongresas nenuviltų, kad 
jis atliktų naudingų liaudžiai 
darbų.

Washingtonas. — Estes 
Kefauveris paskelbė, kad 
jis ištraukia savo kandida
tūrą ir remia Adlai Steven
soną. Jis ragino visus se- 
vo pasekėjus suvažiavime 
atiduoti savo balsą už Ste
vensoną. Dabar visi stato 
klausimą: ar tik nebuvo už
kulisiuose padarytas, susi
tarimas tarp Stevensono ir 
Kefauverio, kad Kefauve
riui bus suteikta nominaci
ja į vice-prezidentus?

Kefauveris sako, kad ne. 
Jis priėjęs išvados, kad 
reikia remti Stevensoną, tik 
“išklausęs savo sąžinės bal
so.” Esą, jis ilgai kama
vosi su šiuo klausimu ir tik 
dvi valandos prieš spaudos 
konferencijos sušaukimą 
priėjo galutinos išvados.

Bet politikieriai mano, 
kad šalia sąžinės veikė ir ki
tokie faktoriai — ilgos de
rybos su Stevensono žmonė
mis.

Kefauveris sako, kad jis 
ištraukia savo kandidatūra, 
kad nepakenkti demokra
tų partijai. Jis manąs, kad 
kuo vieningesnė partija bus, 
tuo daugiau šansų ji turi 
laimėti. 

A

Stevensonas triumfuoja
Chicagoje Stevensonas 

laikė spaudos konferenciją, 
kurioje jis išreiškė savo 
didelį pasitenkinimą ir 
džiaugsmą. Jis sakė, kad 
jis dėkingas Kefauveriui. 
Jis taipgi pasiuntė sveiki
nimo ir padėkos telegramą 
pačiam Kefauveriui.

Bet New Yorko guber
natorius Harrimanas, ku
ris irgi kandidatas, didžiai 
nepatenkintas. Jis sakė, 
kad jokiu būdu nerems Ste- 
vensono, nes tai principo 
klausimas.. Jis sakė, kad jis 
stovi ant Roosevelto - Tru- 
mano liberalinės platfor
mos, o Stevensonas ne.

New Yorkas. — šeši 
komunistų partijos va
dai, kurie buvo teisia
mi po Smitho aktu, 
(džiūrės) rasti kaltais. Jie, 
kaip kiti po Smitho aktu 
teisti, rasti kaltais “kons.- 
piravme mokinti valdžios 
nuvertimą”.

Nuteistieji yra A. Trech- 
tenbergas, J. E. Jacksonas, 
F. Fine,
Stein ir G. B.
Teisėjas Bicks 
kad jis bausmę 
rugsėjo 17 dieną.

W. Norman, S. 
Charney, 
paskelbė, 
paskelbs

Nuteistieji komunistai 
tuojau išleido pareiškimą. 
Jie sako, kad apeliuos į 
aukštesnius teismus- ir jie 
tikri, kad su laiku jie bus 
pripažinti nekaltais. Da
bartinis sprendimas, sakė 
jie, yra makartistinių lai
kų liekana.

Prokuroras paskui ban
dė paveikti teisėją, kad 
jis pakeltų nuteistųjų už
status, kad jiems tuojau 
reikėtų eiti kalėjiman, bet 
teisėjas Bicks atsisakė tai 
padaryti.

1 Sustreikavo 48,000 
alumino darbininky

Seržantas McKennas verkšleno 
teisme aiškindamas apie rolę

New Yorkas. — Apie 48,- 
000 darbininkų alumino 
pramonėje sustreikavo. 
Streikas vyksta dviejose 
didžiose alumino kompani
jose, Alcoa, kurioje 
38,000 darbininkų 
nolds Metal Co., 
dirba 10,000.

Streikuojantieji
kai priklauso prie plieno 
darbininkų unijos (USW- 
AFL-CIO) ir Aluminum

dirba
ir Rey-

darbinin-

praėjusį pirmadienį Laisvės 
b-vės direktorių taryba turė
jo savo posėdį.

Be kitko ji jau svarstė bū- 
' simąjį mūsų dienraščio vajų, 

ji, svarstė ir būsimoje Laisvės 
' koncerto reikalus.

Tai rodo, kad laisviečiai iš 
anksto rūpinasi tuo, kas bus 
už poros-trijy mėnesių.

Lietuvių Liaudies Teatro 
aktoriai uoliai mokosi komedi
ją “Lapkus”.

I Karščiai - nekarščiai, o mū
sų aktorių grupė prakaituoda
ma dirba.

“Lapkus” — juokinga ko
medija, nereikalinga didelės 
estrados, dėl to bus prieina
ma ją vaidinti ir mažose sa
lėse, provincijoje.

Aktoriai rengiasi gastro
lėms. Kai kur vaidinimui die
nos jau nustatytos.

Veikalą režisuoja Jonas 
Valentis.

Parris Island. — Pats ap
kaltintasis seržantas Mc- 
Keonas jau liudijo apie tai, 
kaip jis nubaudė naujokų 
kuopą, įsakydamas jiems 
maršuoti j balas, šeši nau
jokai marinai paskendo.

McKeonas verkšleno, kai 
pasakojo apie įvykį. Jis sa
kė, kad dieną šiek tiek gė
rė vodkos, nors manė, kad 
tai gin. Jis naujokų ne
baudė, sakė jis, o tik norėjo 
juos labiau disciplinuoti, 
padaryti juos kietesniais. 
Kai jis pastebėjo, kad kas 
tai netvarkoje, jis pats ne

tesi skęstančius gelbėti.
Sakoma, kad gynimo ad

vokatams Emil Zola Bor
manas smulkmeniškai pri
rengė McKeono liudijimą, 
sakydamas jam “nebijoti 
būti sentimentaliu,” tai yra, 
ir paverkšlenti. Teismo sa
lėje taip pat radosi McKe
ono nėščia žmona, kuri 
taipgi verkė. Gynimo ad
vokatas tikisi, kad tas su
minkštins prisaikintų tei
sėjų širdis — teisėjų, kurių 
šeši yra marinų ir vienas 
laivyno karininkas.

Workers International 
Union. Unijos * per ke- 
Reynolds turi septynis, 
lias savaites vedė derybas 
su minimom dviem kompa
nijom ir derybos pakriko, 
sudaryti kontraktą tokiu 
pat pamatu, kaip susitarta 
plieno pramonėje.

Alcoa auri 19 fabrikų, 
kurie išmėtyti po visą šalį. 
Reynolds turi septynis..

Washington. — Valstybės 
sekretorius Dulles išskrido 
į Londoną, kad kartų su 
Britanijos ir Francūzijos 
užsienio reikalų ministrais 
svarstyti Suezo klausimą. 
Faktas, kad Dulles išvyko 
tuo reikalu, yra skaitoma 
aiškia demonstracija, kad 
Amerika solidarizuojasi su 
britais ir francūzais prieš 
Egiptą.

Tuo pačiu laiku Amerika 
atliko dar vieną žingsnį, 
kuris ją pastato šalia Bri
tanijos ir Francūzijos. šia
me ginče: iždo departmen- 
tas paskelbė, kad visi Egip
to ir Suezo kompanijos 
fondai šioje šalyje užšaldo
mi. Tokiu būdu Egiptas, 
nacionalizavęs Suezą, nega
li liesti kompanijai pri
klausančių fondų, kurie 
randasi šioje šalyje.

Eisenhowerio siųstas
Dulles išskrido paties, 

prezidento siųstas. Balta-

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Pasibrėžėme atlikti kitą ne
mažą ir kultūriniu atžvilgiu 
gražų darbą: leisime rašytojo

Knygą leisime prenumera
tos keliu.

Senas Vincas — visokiais 
ryšiais susijęs su pažangiuoju 
lietuvių darbininkų judėjimu.

Nedaug rasime Amerikoje 
lietuvių, kurie nebūtų ’ šio 
populiaraus rašytojo skaitę 
įdomių apsakymų ar eilėraš
čių.

• Jo apsakymų knygą jau se
niai išleido- Literatūros Drau
gija, bet eilėraščiai, kurių jis 

; sukūrė nemaža, tebestovi ne
sukaupti į vieną knygą.

Senas Vincas—žmogus jau 
gyvena aštuntąjį amžiaus kry-

Stassenas kartojo: su Nixonu 
repu bl ikon a i prarastu balsų

Washingtonas. — Harold 
Stassenas tęsia savo kam
paniją prieš Nixoną. Jis 
kalbėjo National Press 
Club pietuose įr sakė, kad 
su N i x o n u republikonai 
gautų keliais milijonais ma
žiau balsų, negu be Nixono. 
Jis nesakė, ar Eisenhoweris 
galėtų laimėti ir praradęs

želį—tuoj jj baigs. Jis vertas 
kiekvieno pagarbos už jo dar
bus, atliktus plunksna. Ir šis 
S. Vinco eilėraščių rinkinys 
bus jo pagerbimas ir papildy
mas mūsų literatūrinio 
no

tuos kelis milijonus dėl 
Nixono kaltės.

Stassenas sakė, kad par
tijos nacionalinis pirminin
kas Leonard Hall ir kiti, 
kurie stoja už Nixona; no
ri, kad republikonų konven
cija būtų tik tuščias for
malumas, kad viskas iš 
anksto būtų nustatyta.

Jis sakė, kad su tuom ne
sutinka milijonai republiko
nų.

loby-

Vinco 
tik iš- 

nepaskūpėkite pridėti

Užsisakydami Seno

Gražiai pagerbkime 
2ĮŲ, per virš 40 metų

ž mo
savo 

talentinga plunksna marginu
sį mūsų spaudos puslapius!

Pati Burma paneigia, kai! 
kinai pravedė ^invaziją”

Rangoonas. — Pati Bur
mos valdžia paneigė Vaka
ruose plačiai paskleistą ži
nią, kad Liaudies Kinija 
pravedė invaziją Burmos 
teritorijom Burmos valdžia 
sako, kad grupės kinų ka
reivių perėjo į pasienio sri
tis, dėl kurių iš seno ve
damas ginčas tarp Kinijos 
ir Burmos.. Dabar derybos 
jau užvestos apie dalyko iš
aiškinimą.

Burmos-Kinijos rubežius 
nėra pilnai nustatytas.. Jis 
driekiasi per laukines 
džiunglių ir kalnų sritis ir 
kai kurios .vietovės niekad 
nebuvo tiksliai pažymėtos, 
kuriai pusei jos priklauso.

Burmos premjeras , Ba

Swe sakė, kad pasienyje 
įvyko j nesusipratimas, ku
ris bus išlygintas. Burmie- 
čiai, sakė jis, skaito, kad 
kinai perėjo Burmos terito- 
rijon, bet būtų klaida kal
bėti apie invazijų; nes vis
kas rodo, kad ginčas bus 
taikingai išspręstas.

Washingtonas. — Čia jau 
buvo kalbų, kad SEATO 
(Piętrytinės Azijos sutar
ties organizacija) turėtų ei
ti į pagalbą Burmai prieš 
Kiniją. Pati Burma, neu- 
tralistinė šalis, prie SEATO 
nepriklauso. Dabar visos 
žymės rodo, kad Burma to
kios, pagalbos nepageidau
ja ir neprašys.

Gaza. — Egiptiečių val
džia sako, kad du Izraelio 
orlaiviai skraidinėjo virš 
Egipto . ‘teritorijos Gazos 
srityje. Į juos buvo šaudy
ta iš patrankų ir orlaiviai 
pranyko. * •

Berlynas. — Per. 24 
landas Vakarų Berlyne 
nebuvo elektrinės šviesos.

va-

Nepakeldami baisių sąlygų, 36 
Georguos kaliniai patys save 
sužeidė, kūjais daužė kaulus

Buford, Ga. — 36 kali
niai, kurie dirba prie ka
torginių , darbų akmenų 
skaldykloje, negalėjo to
liau pakęsti persekiojimo 
ir 'baisių darbo sąlygų, ir 
jie nutarė kaip nors protes
tuoti. Kad atkreipti visuo
menės spaudos ir valdžios 
dėmesį,, jie kūjais patys su
traškino savo kojų kaulus.

7 iŠ tų kalinių yra negrai.
i Daktarai sako, kad vi
siems kaliniams pasisekė 
rimtai save sužeisti. Jie 
dabar yra kalėjimo ligoni
nėje. Vienas kalinys sakė:

“Jūs galiU suprasti, l^o- 
kia buvo mūsų baisi padės 
tis, jeigu priėjome prie to-> 
kio dalyko. Nelengva mums 
buvo tai padaryti.../’

Montgomery, Ala. — AI- 
abamos valstijos rasistiniai 
pareigūnai uždėjo $100,000 
bausmę Negrų pažangos 
susivienijimui (NAACP) 
už tai, kad atsisakė Įteikti 
savo narių sąrašus.

Lima. — Peru paleido iš 
kalėjimo visus politinius 
kalinius ir legalizavo opo
zicinę APRA partiją.

Chicago. — Dėl Saiko 
skiepų stokos tūkstančiai 
Chicagos motinų negalėjo 
prisiprašyti, kad klinikos 
skiepytų jų vaikus. Tuo 
tarpu polio epidemija dar 
siaučia. ►

Roma. — Italija irgi pa
siuntė protestą Egiptui 
kaslink Suezo nacionaliza
vimo, bet Italijos, protes
tas žymiai švelnesnis, negu 
Britanijos arba Francūzi
jos.

Varšuva.—Lenkijos Dar
bininkų (Komunistų) par
tija, iPPR, paskelbė, kad ji 
ateityje mažiau dalyvaus 
tiesioginiai valdžios veiklo
je ir daugiau teiks politi
nės inspiracijos.

ĮtemptĮ santykiai tarp 
C. Ricos ir Guatemalos
Guatemala. — Santykiai 

tarp Guatemalos ir Costa 
Ricos darosi vis labiau 
įtempti ir net kalbama apie 
ryšių nutraukimą. Iš viso 
'atrodo, ’ kad nesu tikimai 
yra vyriausiai asmeniški 
tarp Guatemalos preziden- 

To Armaso ir Costa Ricos 
valdžios narių, bet jie per- 
sinešė į valdišką lygį.

sis namas išleido pareiški
mą, kad Dulles vyksta Lon
donan Suezo reikalu, nes 
Amerika skaito tą proble
mą sava ir svarbia. Kaip 
yra žinoma, Amerikos pilie
čiai neturi tiesioginiai daug 
akcijų Suezo kompanijoje, 
bet Egipto žingsnis vis vien 
labai įerzipo Eisenhowerio 
administraciją.

Londonas. — Sekretorius 
Dulles jau atskrido Londo
nan, kur jis tuojau pradėjo 
pasitarimus su Lloydu ir 
Pineau. Tuo tarpu iš Kai
ro pranešama, kad Ameri
kos ambasadorius Henry 
A. Byrode apsilankė pas 
Nasserį. Sakoma, kad iš to 
pasikalbėjimo nieko kon- 
kretiško neišėjo — Nasse- 
ris tik smulkiau informa
vo Amerikos ambasadorių, 
kodėl Egiptas nutapė, naci
onalizuoti kanalą. /

Chruščiovo įspėjimas
Maskva. — Tarybų Są

jungos KP sekretorius N. 
Chruščiovas jaunų darbi
ninkų mitinge pasisakė apie 
Suezo reikalą. Chruščiovas 
sakė, kad Tarybų Sąjunga 
irgi suinteresuota Suezo 
kanalo palaikymu laisva 
praplaukime vieta visų sa
lių laivams. Bet Tarybų 
Sąjunga tikra, sakė jis, kad 
Egiptas laikysis to nuosta
to. Egiptas turėjo pilną 
teisę kanalą nacionalizuoti, 
sakė jis.

Kaslink grasinimų kari
niais veiksmais, kurie' atei
na iš britų ir francūzų pu
sės, Chruščiovas patarė 
jiems < nusiraminti. Jis. sa
kė, kad britai, kurie ištrau
kė savo jėgas iš Indijos ir 
Burmos ir nesipriešino tų 
šalių nepriklausomybei, tu
rėtų suprasti, kad Suezo 
kanalo nacionalizavimas 
yra toje pačioje dvasįoje — 
tai visYėjimo prie kolonia
lizmo galo.

Ceilonas siunčia delegaciją 
į Tarybą Sąjungą ir Kiniją

Colombo. — Ceilono nau
jasis premjeras Bandara- 
naike nutarė pasiųsti trijų 
asmenų delegaciją j Pekiną, 
o^iskten delegacija vyks 
Maskvon. Ceilono valdžia 
nutarė įsteigti diplomate 
nius santykius su Liaudies 
Kinija, ir Tarybų Sąjunga. 
Pekine ir Maskvoje ’ bus 
įsteigtos Ceilono ambasa
dos, o anų šalių ambasados 
—Ceilone.

Ceilonas tuo tarpu dar 
vis reikalauja iš britų, kad 
jie evakuotų iš Ceilono te
ritorijos savo karines ba
zes.

ORAS NEW YORKE 
švelnu, gali būti lietaus

t.
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NAMU STATYBOS KLAUSIMU
4

ŠIEMET, sakoma, Amerikoje bus pastatyta mažiau 
gyvenamųjų namų negu buvo pastatyta pernai. \

O žmonėms namai labai reikalingi—namai prieina
momis kainomis.

New Yorkas, be abejojimo, yra didžiausias miestas 
Amerikoje. Naujai atvykęs i šį didmiestį asmuo, apsi
dairęs, tuojau pasakys: kiek daug čia naujų, gražių 
apartmentnamių statoma !

Taip, statyba vyksta. Čia ir ten statomi didžiuliai 
apartmentnamiai, puikūs, gražūs gyvenamieji namai.

Bet kaip tas paliečia darbo žmones, ypatingai tau
tinių mažumų (jei taip galima išsireikšti) žmonės, puer- 
tarikiečius ir negrus? Jų toji statyba ne tik nešildo, bet 
dar kenkia.

Negrai ir puertorikiečiai gyvena tam tikruose lūš
nynų rajonuose—o lūšnynų New’ Yorke yra labai daug. 
Yra kalbama apie lūšnynu išnaikinimą.

Kaip?
Nugriauti keletą kvartalų lūšnynų ir ton vieton pa

statyti didelius apartmentnamius. Ką tai reiškia? Pir
miausia tai reiškia, kad iš tų lūšnynų žmonės esti iš
metami laukan. (Jie ten gyvena papigintomis kainomis, 
aišku.) Išmestosios iš griaunamųjų namų šeimos pri
verstos ieškotis naujų butų, už kuriuos savininkai juos 
brangiai aplupa. I naujai statomuosius apartmentna- 
'mius tos šeimos juk nebegali įkelti kojos, nes^ butai la
bai brangūs. O daugely vietų naujieji apartmentnamiai 
bandoma “apsaugoti” (neoficialiai) nuo negrų ir puer- 
torikiečių.

Pagaliau, kiek gi paprastų darbininkų šeimų gali 
gyventi naujuosiuose apartmentnamiuose, kuomet už 
trijų kambarėlių butą reikia mokėti po apie $100 nuo
mos per mėnesį?’

Taigi toji statyba, kuri šiuo metu mūsų didmiesty 
daroma, nepasitarnauia biednuomenei, o dar kenkia.

Mūsų miestui reikalingi nauji namai, kur butai 
šeimoms būtų nebrangesni, kaip $50-60 mėnesiui. To
kie namai nestatomi.

Kai kurie žmonės sako: palaukite, užeis krizė, tai 
ir šitie, brangieji namai (butai) atpigs. Taip galvoti yra 
klaidinga. Krizė juk kerta sunkesnį smūgį negrams, 
pūertorikiečiam's ir, bendrai žmonėms, mažiau uždir
bantiems.

Laisvoji Sakykla

nuo- 
nuomo- 
sustoti 

anksty-

D. M.

drau- 
kaltina 
“tčviš-

srityje buvo 
Radzikausko' 
Teisybė, jis 
marksistinės

KODĖL TAIP?
♦

ANĄ DIENĄ Bulganinas, kalbėdamas Varšuvoje, 
pripažino, kad socialistinių šalių, o tai reiškia ir Tarybų 
Sąjungos, darbo žmonėms dar vis daug ko gyvenime 
atakuoja.

Stokuoja kai kurių gyvenamųjų produktų, stokuoja 
įvairesnių rūbų, dar ne visur žmonės turi televiziją, ne
lengva įsigyti automobilius—jų per maža. Daug ko sto
kuoja, ko, sakysime, Amerikoje yra pilna.

Kodėl taip?
Bulganinas atsakė: Todėl, kad visos socialistinės 

Žalys buvo labai nuniokotos karo, jas reikėjo atstatyti; 
todėl, kad nemaža lėšų tenka išleisti gynybos reikalams; 
todėl, kad socialistinis pasaulis turi pasistatyti savo pa
grindines pramones—pasistatyti jas greičiausiu laiku!

Kąpitahstinis pasaulis dar vis tebeboikotuoja socialis
tinį pasaulį. Pastarasis nebegali pirkti, sakysime, Ame
rikoje, svarbesnių mašinų; negali jų pirktis nei Angli
joje, nei Prancūzijoje, nei Vakarų Vokietijoje—toms ša
lims uždrausta parduoti socialistiniams kraštams svar
besnes mašinas, nes tai, girdi, socialistinės šalys galėtų 
naudoti “karo reikalams,”’

Tarybų Sąjunga, tačiau, jau pasigamina^ visokias 
mašinas, kokių tik jai reikia; tų mašinų ji duoda ir 
kitoms socialistinėms šalims, kad ir jos greičiau atsisto
tų ant tvirtų kojų.

Mašinų ir visokios techninės pagalbos — inžinierių, 
aukštų technikų—Tarybų Sąjunga jau pradeda duoti ii; 
Indijai, ir Afganistanui, ir Burmai, ir siūlo net Eigiptui.

Ryšium su tuo kai kurie žmonės, klausia: Kodėl gi 
Tarybų Sąjunga taip plačiai pasimojo teikti pagalbą 
net ir socialistinėms šalims, kuomet pačiose tarybinėse 
respublikose dar daug ko žmonėms trūksta?

Klausimas įdomus.
4iems atsakymas tegalimas toks: Tarybų Sąjunga 

teikia techninę pagalbą kitoms, atsilikusioms Šalims ne 
UŽ dyką. Už tą pagalbą tos šalys atmoka—atmoka, jei 
ne doleriais, tai žaliąja medžiaga. Bet Tarybų Sąjunga, 
teikdama įvairioms šalims pagalbą, teikia ją prieina
mesnėmis sąlygomis, negu kapitalistiniai kraštai.

Padėti silpnesnėms, atsilikusioms tautoms atsistoti 
’ ant kojų juk tai yra žmogiška. O socialistinis pasau
lis kaip tik ir privalo visų pirmiausia padėti silpnes
niems—padėti, kiek, jis begali. Tai ilgainiui atsimokės 
keleriopai.

2 pu»L Ląitve (Liberty). Ketvirtad., Rugp. (Aug.) 2, 1956

Kas ką rašo ir sako
APIE LIUDĄ GIRĄ

Š. m. liepos 1 d. sukako 
10 metų kai mirė žymusis 
lietuviu tautos dainius Liu- 
das Gira. Ta proga rašy
tojas J. Butėnas išstojo su 
straipsriiu Vilniaus ‘Tie
soje.*” Be kitko, J. Butėnas 
rašo:

“Aplamai"Mjiros poezija 
pasižymi meninių priemo
nių paprastumu, artumu 
tautosakai. Karo meto ei
lėraščiuose Gira neretai pa
naudoja satyrą, ypačiai 
smerkdamas priešą, demas
kuodamas jo kėslus; tatai 
ypačiai ryšku eilėraščių 
cikliuje ‘Smurtas ir ryžtas?

“Vertinant L. Girą kaip 
poetą, kaip kūrėją, tenka jį 
paminėti aplamai kaip lie
tuvių literatūros ugdytoją. 
Jis visą savo gyvenimą šie- i 
lojosi ‘ lietuvių literatūros 
reikalais, jos kilimu. Juk 
jis įsteigė ir.redagavo pir
mą lietuvių literatūros žur
nalą ‘V ai vorykštę’ dar 
1913-1914 m. Jis taip pat 
buvo entuziastingas lietu
vių mėgėjų teatro darbuo
tojas Vilniuje carinės prie
spaudos metais.

“Nemažą barą Gira išva
rė lietuvių literatūros kri
tikoje; šioje 
žinomas E. 
slapyvardžiu, 
buvo tolimas
kritikos principams, ‘ bet 
jam būdinga meilė literatū
rai, jos meninio lygio kė
limas.

“Tuo metu, kada Gira 
vaisingai reiškėsi kritikoje 
(1921-1923 m.lietuvių li
teratūros vertinimą buvo 
m o n o p o 1 izavę klerikalai. 
Kad ir stęvėdamas buržua
zinėse pozicijose, Gira griež
tai pasisakė prieš jų kriti
kos metodus. Čia jis rėmė
si žymiuoju rusų kritiku 
Bielinskiu, ne kartą jį ci
tuodamas. ‘Bielinskiui pra
dėjus drąsią rusų poezijos, 
panteono reviziją, — rašė 
Gira ‘Skaitymuose’ 1921 m., 
— nuo ' jojo žožių kūjų 
bematant ėmė byrėti visuo
menės nuomonės aukso mil
teliai nuo pristatytųjų ten 
‘majestotingų,’ ‘talentų’ ir 
‘genijų’ — net ir veikiai pa-, 
sirodė, kad jie..,. paprasti 
moliniai puodai.’

“Bielinskio pavyzdžiu Gi
ra demaskavo klerikalinių 
kritikų keliamą kantičkinį 
poetą Margalį, kurie jį no
rėjo paskelbti ne tik lygiu 
Maironiui, bet ‘lietuvišku 
Puškinu.’

“Iš pozityvių Giros-Ra- 
dzikausko to laikotarpio 
kritikos momentų galima 
pažymėti A. Vienuolio, kaip 
realisto, kaip menininko, iš
kėlimą.

“Kaip buržuazinio laiko
tarpio Giros kūryboje, taip 
ir jo kritikoje ryškūs prieš
taravimai ir ribotumai; iš
plaukę . iš jo • buržuazinės 
ideologijos.

“Mylėdamas lietuvių* lite
ratūrą, Gira prisidėjo prie 
mūsų literatūrinio paliki
mo kėlimo ir vertinimo<

“Mūsų liaudies poeto L. 
Giros vardas populiarus pla
čiuosiuose tarybinių skai-: 
tytojų sluoksniuose. Ne
maža jo kūrinių išversta ne; 
tik į rusų, bet ir į daūgelio 
kitų tarybinių tautų kalbas, 
ir įeina į daugianacionali
nės tarybinės (literatūros 
lobyną. , .

“Mes vertiname L. Girą 
kaip plačiųjų mūsų liaudie's 
masių mėgiamą poetą,' vie
ną iš lietuvių tarybinės po
ezijos ,pradininkų, sukūru
sį idėjiniu ir meniniu po-

Diskusijų logika

Liepos 17-os dienos nume
ryje Laisvoje skaitykloje man 
teko pasisakyti dėl eilės klau
simų, kuriuos anksčiau iškė
lė trys draugai — Susninkų 
Jurgis, Dzūkų Vaikas ir D. 
M. šolomskas. Diskusavau 
klausimus, kurie mums vi- 
siems dabar rupi — pakaitos 
Tarybų Sąjungoje ir kaip jos 
atsiliepia į pasaulinį marksis-,. 
tinį judėjimą bendrai. Ban
džiau, ant kiek pajėgiu, eiti 
prie plausimų esmės, nagrinė
jant pagrindiniai mintis, ku
rias iškėlė kiti draugai, 
širdžiai reiškiant savo 
nę. . Plačiausiai teko 
prie D. M. šolomsko 
vesnio straipsnio.

Dabar (liepos 26)
Šolomskas atsiliepė. Negaliu 
pasakyti, kad atsiliepė tokiu 
pat nuoširdžiu ir 
gišku t<j)nu — jis 
mane, kad jį bandau
kai” mokinti, sarkastiniai ma
ne vadina “mokytoju” ir t. t.

Gerai, jeigu D. M. šoloms
kui labiau artimas tokios rū
šies “diskusavimas” vietoje į 
klausimų gilinimasis, jam pa
lieku tą privilegiją. Aš prie 
tokio lygio nenusileisiu. Tik 
noriu paimti iškeltas mintis,— 
ant kiek jų ten yra.
Karinis) klausimas ■

Kuomet XX-as Tarybų Są
jungos K. P. suvažiavimas iš
kėlė viešumon, kokią žalą da
rė asmeninis Stalino kultas, 
užsienio marksistai pradėjo 
plačiai diskusuoti, kaip tas 
kultas buvo palietęs visą pa
saulinį kairiųjų judėjimą, kaip 
prieš tą kultą reikia kovoti ir 
t. t. Suvažiavime Chruščiovas' 
tarp kitko taipgi apsistojo ir 
prie Stalino rolės kare ir pa
žymėjo, kad Stalinas nebuvo 
toks visų laimėjimų architek
tas, kaip tai buvo perstatoma 
Tarybų -Sąjungos 
anksčiau.

BET JOKIAM 
MARKSISTUI 
GALVON PADARYTI Iš TO 
(JENTRAL1NĮ KLAUSIMĄ. 
Jokiam, tai yra — apart mū
sų šolomsko. Suvažiavime iš
kelta, kaip po Stalino režimu 
politinė policija turėjo hege
moniją, kaip buvo slopinama 
eilinių kadrų iniciatyva, kaip 
buvo stoka laisvo galvojimo, 
kaip nebuvo proletarinės de
mokratijos ir kaip skaudžiai 
buvo pažeistas socialistinis lė- 
gališkunias. r

Kuomet pasaulio marksisti
nių partijų vadai ir leidiniai 
pradėjo apsidairyti, daryti iš
vadas, gvildenti, tyrinėti, ana- 
lyzUoti, keistis nuomonėmis, 
debatuoti, jie debatavo tuos 
visus klausimus. Nei Italijos 
Togliatti, nei Thorezas Fran- 
čūzijoje, nei Fosteris čia, nei 
Kinijos, Britanijos arba kitų 
šalių kairiečiai nediskusavo 
klapsimo, kokia buvo' Stalino 
rolė kaip karo stratego.

Ar -tai tik supuolimas? ži
noma, ne. Marksistai užsie
nyje jautė, kad tas- klausimas 
mažiausiai iš visų juos liečia. 
Jeigu Stalinas ir būtų buvęs 
gėniališkiausias, neklaidhi- 
giausias kafo vadovas it kiekr 
vieno fronto laimėjimo archi
tektas, tas nepakeistų fakto, 
ant kiek jo praktika ir* kai 
kurios teorijos pažeidė socia
listinę demokratiją.

Tik tie, kurie nesupranta 
klausimo esmės ir kuriems vis
kas susiveda prie Stalino pre- 
styžo ar gero vardo klausimo, 
puola prie tos' strategijos. Aš 
nesakau, kaip tai iškraipytai 
man prideda Šolomskas, kad 
karo vadovavimas menkas da
lykas. Bet aš kartoju, kad jis 
menkas punktas diskusijose, 
ant kiek” jos liečia pasaulinį 
marksistinį judėjimą.
Norint diskusuoti. ..

žmonėms

UŽSIENIO
NEATĖJO

I
nei “Army Times”. Eiti į to
kias smulkmenas, kaip ana
lyze oti tarybinės armijos įsta
tymus, lyginti Leningrado 
frontą su Kijevo ir 1.1, tik
riausiai ne amerikiečio mark
sisto orbitoje, šolomskas kaip 
istorikas, kuris ir paprastai 
labiausiai įdomaujasi karų is
torija, gali į tai gilintis, bet 
tas visai nepadeda mūsų dis
kusijoms. Tas tik nutempia 
jas į pašalinį taką, kuriame, 
kaip tai išsireiškiamą angliš
kai, “žiūrėdamas į medžius, 
nemato miško”.

Bet ir bandant pažvelgti į 
tą karinį argumentą, jame tuo
jau matosi daugybė skylių, 
/prieštaravimų ir neaiškumų.

Pažiūrėkime į dalykus, pra
dedant su pradžia. Chruščio
vas kalbėjo delegatų posėdy
je, kuriame sėdėjo Vorošilo- 
vas, Molotovas, Mikojanas, 
Žukovas ir kiti vadai, kurio 
karo metu radosi tame glau
džiame vadovų ratelyje aplink 
Staliną. Chruščiovas padarė 
eilę apkaltinimų prieš Stalino 
rolę, karčiti apkaltinimų, 
kaip tai, kad pačioje karo 
pradžioje Stalinas buvo pasi
daręs pesimistinis ir tik pas
kui susigriebė, kad jis nebuvo 
gerai numatęs strateginio pri
sirengimo ir t. 1.1 .

Tai buvo skaudūs kaltini
mai. Bet jeigu jie neatitiktų 
tiesai, Chruščiovas juos galė
jo padaryti tik prie dviejų ap
linkybių :

1. Arba jis yra tapęs dik
tatorium ir visi vadovai, įskai
tant seną raudonosios armijos 
patriarchą Vorošilovą, bijojo 
atmesti tuos melus;

2. Arba, visi kiti vadai,— 
Vorošilovas, Žukovas, Bulga
ninas, Molotovas, Mikojanas 
ir kiti, — susidėjo su Chruš
čiovu į kažkokį šėtonišką są
mokslą, kurio siekis yra nie
kinti mirusį Staliną.

Taip, drauge šolomske, 
tokio aiškinimo nebūtų.

Kad Chruščiovas nėra
sidaręs visagaliu, kokiu buvo 
Stalinas, pats šolomskas pri
pažįsta kitoje straipsnio daly
je, kur jis sako, kad kiti 
vadai sužabojo Chruščiovą. 
Ar tada tikite, kad visa da
bartinė vadovybė kalta kaž
kokiame melų sąmoksle ?

Reikia logiškai galvoti, o 
ne švaistytis mintimis, kurios 
nesurištos ir nesudaro bendro 
vaizdo.

0 man atrodo, kad jeigu 
Chruščiovas, akyvaizdoje vi
sų kitų vadų ir tūkstančių de
legatų, (taip sakė apie Stalino 
rolį; tai kas nors panašaus 
buvo, šolomsko argumentas, 
kad 10 dienų po karo pra
džios Stalinas išleido atsišau- 

, kimą į karines pajėgas ir 
■ . žmones dėl laimėjimo, tam 
' neprieštarauja ir nieko nepa

keičia — Chruščiovas sakė, 
kkd po pirmo smūgio ir peši- 

• mizmo periodo Stalinas “pa- 
ėjįnė save į rankas” ir vėl sto
jo vadovauti.

Tiek apie karinės strategijos 
klausimus.
Chruščiovo kalba

ki-

pa

žiūriu vertingų kūrinių.

da” citavo Denniso straipsnį, 
kuriame jis mini Chruščiovo 
kalbą. Diskusijos visame pa
saulyje vyksta tos kalbos pa
grindu. Savaitę atgal buvęs 
“National Guardian” redakto
rius Cedric Belfrage, kuris 
dabar Maskvoje, pranešė, kad 
ta kalba dar diskusuojama 
Tarybų Sąjungoje partijos su
sirinkimuose. r

Bet Richmond Hill’e sėdįs 
šolomskas tos kalbos “nepri
pažįsta” ! Jis nesako atvirai, 
kad mano, jog tai falsifikaci
ja, bet duoda suprasti, kad 
čia kas nors netvarkoje. Vie
toje aiškumo — drumzlinas ir 
maišytas galvojimas, sėjąs ne
pasitikėjimą. Kodėl Šoloms
kas nesusięažįsta su faktais? 
Kodėl, jeigu jis juos žino, jis 
jų neima domėn? Kodėl jis 
elgiasi kaip tas vaikas, kuris, 
jeigu kas jam nepatinka, at
sigrįžta ir sako, kad tas daik
tas visai neegzistuoja? Sunku 
pasakyti.
(Kalbos “atmetimas*’

v Beveik visą sato raštą šo
lomskas pašvenčia bandymui 
įrodyti, kad Chruščiovas ne
tiesą sakė, kuomet kritikavo 
Staliną , kaip strategą. Aš ne
su karinis žinovas. “Laisvė? 
nėra nei “Krasnaja Zviezda”

Nors per didesnę dalį savo 
straipsnio šolomskas kalba 
apie Chruščiovo kalbą, jis 
dar vis turi abejonių, ar ji iš 
viso egzistuoja. Jis dar vis 
sako, kad jis nėra tikras, at 
ta kalba “tikra”. Pirmame 
straipsnyje jis ją vadino* “ne
va Chruščiovo kalba”.

Vėl pažiūrėkime faktams 
į akis.

Togliatti, / Thorezas ir kiti 
Vakarų komunistų vadai da
lyvavo kaip broliški stebėto
jai XX-ame TSRS K. P. suva
žiavimo. Jie nedalyvavo sesi
joje, kurioje kalbėjo Chruš
čiovas, bet jie be abejo buvo 
informuoti, kas ten įvyko. 
Kuomet vėliau' ta kalba tapo 
paskelbta Amerikos valstybės 
departmento, Amerikos kai- 
riečių organas “Worker”, Ita
lijos “Unitą” ir kitų kairiečių 
laikraščiai tekstą perspausdi
no. Niekas nekėlė abejonių— 
reikėjo pripažinti, kad tai ne 
falsifikacija. Paskui “Prav-

kad ten anų vardai 
mirgėjo negu Stalino.

apie diskusijų lo-

si šolomsko ’galvoji- 
kad jis neturi susi-

šaltinių”, bet žinau kaip ste
bėtojas: paimkite tarybinę ar
ba užsienio spaudą 1917, 19- 
18, 1920 ir 1921 metų ir ma
tysite, 
dažniau 
Tiek to.

Taigi, 
giką.

Bėda 
m u yra,
kūręs bendro vaizdo. Vieto
je to, kad susidaryti nuomo
nę, ką reiškia pakaitos, ko 
siekia dabartinė vadovybė, ko
kia yra XX suvažiavimo reikš
mė (ta nuomonė gali būti 
teigiama arba neigiama), vie
toje, kad įsigalvoti, kokią 
pamoką tas neša mums, šo- 
lomskas pasirenka siaurą ta
kelį : ginti mirusio Stalino 
prestyžą. Ir tam takelyje jis 
susiranda dar siauresnį: pa
gal karinės strategijos pusę.

Aš sakau, kad tas visai ne- I 
prisideda prie sveikų ir ap
šviečiančių diskusijų mūsų 
tarpe. Stalino rolė bus istori
jos su laiku nustatyta. Jis, be 
abejo, buvo didis žmogus, su 
didžiais gabumais ir didžiais 
užsitarnavimais. Jis paskui 
taipgi darė didžias klaidas ir 
jo charakteris turėjo didžias 
ydas. Bet diskusijos vyriau
siai eina ne dėl Stalino rolės, 
čia ne Stalino teismas. Pasau
lio marksistai, lygiai kaip ta
rybiniai marksistai, diskusuo- 
ja platų klausimų barą, ati
daro naujus kelius į įvairių 
socialistinių srovių vienybę, gi
lesnį demokratingumą, masių 
iniciatyvą. Nušluojamas šalin 
kultas, sustingimas, savaimin
go galvojimo stoka. Atsidaro 
naujas etapas — socializmo 
laimėjimo etapas pasauliniu 
mastu. Diskusijos nesustos, 
kaip tai nori šolomskas. Ne
bus jo taip norimo “clamp
down”. Nebus, nes pažangus 
judėjimas pasimokino iš pra
eities klaidų ir ryžtasi niekad 
negrįžti į tą seną atmosferą.

A. Šilėnas

kas

ap

Šalia teorijos, kad Chruš
čiovo kalba “netikra” ir “ne
va kalba”, šolomskas savo ar
senalu turi ir kitą teoriją: pa
saulinis darbininkų judėjimas 
ją atmetė.

Niekas negali būti toliau 
tiesos. Chruščiovo kalba buvo 
apkaltinimas prieš Stalino ro
lę. Pasaulio marksistai joje 
pasigedo nuodugnesnio aiški
nimo, kas prie to privedė, 
kaip tas buvo prileista. Už
sienio komunistai statė klausi
mus, kurių esmė buvo, kaip 
tą marksistiniai išaiškint. Pas
kui atėjo TSRS KP CK pa
reiškimas. Fosteris gerai išsi
reiškė apie tą pareiškimą, sa
kydamas, kad jis papildo 
Chruščiovo' kalbą. Panašiai 
atsiliepė ir kiti. Niekas nepa
neigė Chruščiovo kalbos es
mės, niekas neneigė, kad iš
keltieji faktai apie vieno as
mens diktatūrą ir policijos 
sauvaliavimą buvo tikri ir ver
ti išvilkimo į dienos šviesą.

šolomskas vadovaujasi 
“wishful thinking” principu, 
jei mano, kad pasaulinis kai-, 
rus judėjimas tą kalbą atme
tė — arba jis neskaitė, 
buvo sakoma ir rašoma.
Kuomet priešas sako. . .

Šolomskas turi ir kitą
gumentą” : Grigaitis perspaus
dino Chruščiovo kalbą. Ir jis 
sako, kad “to turėtų pakak
ti ir Šilėnui, kad suprasti, juk 
Grigaitis tą daro ne gero vė
lindamas darbininkų judėji
mui ir Tarybų Sąjungai”.

Kad Grigaitis tai daro sa
votiškais sumetimais, aišku, 
ir ne tik Grigaitis, bet blo
gesni už jį bando ta kalba 
naudotiš. Bet jeigu šolomskui 
to užtenka, kad kalbą pa
smerkti, ir jis mano, kad tai 
argumentas, tai kas nors ne
tvarkoje su jo marksistiniu 
galvojimu.

Marksistai visuomet žinojo, 
kad priešai bando naudotis jų 
klaidomis, bet taipgi visuo
met laikėsi nuomonės, kad 
tas neturi jų sulaikyti nuo 
klaidų iškėlimo. Momentaliai 
priešas gali džiaugtis, bet il
gesnėje perspektyvoje savų 
klaidų iškėlimu pažangiečiai 
suduoda smūgį ne sau, o kaip 
tik priešui, nes taisydami 
klaidas jie darosi pajėginges- 
ni. O klaidų taisyti jų negvil
denus ir neišvilkus į paviršių 
negalima.

Galima būtų dar daug klau
simų iškelti, bet noriu eiti 
prie bendrų išvadų.

Diskusijos yra bevertės, jei
gu mintys jose švaistomos tik 
tam, kad “sumušti” kitą dis- 
kusantą. Vienoje vietoje šo
lomskas sako: “Tai didelė ne
tiesa!” — ir nei vienu žodeliu 
nepaaiškįna kodėl (reikalas 
sukasi aplink Trockio, Zinov- 
jevo ir kelių kitų rolę pirmais 
porevoliuciniais metais}, šo
lomskas naudojo argumentą, 
kad Stalinas negali, būti “blo
gas”, jeigu Leninas jį pasi
rinko artimu bendradarbiu, o 
aš sakiau, kad bent pirmais 
porevoliuciniais metais kiti 
buvo artimesni, 
pagedo.' 
lieku —

Darbininkų sveikata
Tuberkulozė eina mažyn, 

mažiau žmonių suserga- 
džiova, nekaip būdavo pir
miau, prieš metų dešimtis. 
Baltoji žmonijos rykštė da
rosi labiau suvaldoma.

Visų svarbiausia — tai 
sugaut džiovą pradžioj, kuo 
anksčiau, tuo geriau. Su
rast ligą pradinėse stadijo
se padeda tyrinėjimai už
perėtų kiaušinįų, vištos ge
malų. Tuos embrionus 
mokslininkai apkrečia džio
vos bakterijomis iš ligonio 
skreplių bei kraujo, ir re
zultatai * pasireikia greit. 
O kai diagnozė padaryta, 
tada jau kuo greičiausia į 
laukus, į gryną orą, į sana
toriją. /

Truputį padeda suvaldyti 
džiovos bakterijas strepto- 
micinas, jeigu kartu varto
jamas ir naujesnis vaistas 
“hes” — “hydroxyethyl sul
fone,” sintetiškai pagamin
tas vaistas.

Surasta taipgi, kad žmo
gaus kūne yra cheminė me
džiaga “lysozyme,” savo rū
šies “enzyme” bei fermen
tas, raugalas. Jeigu to rau
go turi daugiau savo or
ganizme, tai tu geriau at- 
sispiri prieš džiovą, tavo 
atsparumas prieš tuberku- 
lozę didesnis.

Prieš džiovą vartojama ir 
čiepai, pagaminti iš žmo
gaus džiovos bakterijų, už
muštų su “urea” skysčiais.

metais 
nors paskui

Prie tos nuomonės 
nežinau iš “vidujinių

Reading, Pa.
Liepos 30 d. mirė Kaži* 

mięras Romikaitis, 65 me* 
tų amžiaus. Kūnas pašar
votas pas graborių Krams, 
932 Central Avė. Bus pa
laidotas Šeštadienį, rugpiū- 
čio 4 d., 1 vai. popiet.

žinių telefonu praneši K. 
Sambasevičius.
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Titūnas.— Bet kokius 
po velnių, kriukučius 
Nei turkiškas, nei žy- 

raštas !

Kalba ponas Liulka
(Feljetonas)

—Sveikas, sveikas ponas Ti-Į srities, 
tunas,!—pasveikino Liulka sa
vo seną pažįstamą.

—A, Dėkui Dievui, kad 
$ sutikau! Tūriu du labai svar- 
į bius reikalus pas poną Liulka.

—džiaugėsi Titūnas.—Na, bet 
• pirmiausiai paaiškink, kaip 

mūsų pereito susitikimo pasi
kalbėjimas pateko į gazietą 
“Laisvę” ?

—O, atleiskite, kad perei
tą kartą jumis nesupažindi
nau su mano asmeniniu sekre
toriumi ponu Trakų Svogūnu. 
Štai jis jau vėl užrašinėja mū
sų susitikimą.

—Sveikas, ponas Svogūnai!
—tarė 
tu čia, 
statai? 
duslias

—Tai greitraščio ženklai,— 
atsiliepė Svogūnas.

—Ir tu paskui ką nors su
prasi iš to tavo vištiško ke
verzojimo ?

—žinoma, kiekvieną jūsų j 
ir Liulkos išsireiškimą.

—Tai stebuklai šiame pa
saulyje, — stebėjosi Titūnas. 
—Prisigamino žmonės visokių 
paralių: radijo, televizijų,
kokio tai skeverdžiojimo. pa
galiau, pasidarė atominę bom
bą, nekitaip, kaip prieš svie
to pabaigą. Na, bet dabar 
lai ponas Liulka man pirmiau 
paaiškina mažesni reikalą, o 
vėliau* jau eisime prie pačio 

^žvarbiausio. Pasakyk, ponas 
Wulka, kodėl dabar žmonės 

’ net dubultavai ženinasi? Ar 
jie jau toki labai zbraini pa
sidarė, kad vienas šliubas ne
gali juos stone moterystės iš
laikyti ? Pereitą rozą kalbė
jai apie tą panelę Kielaitę ir 
Monų Karalystės princą. Ga- 
zietos rašė, kad jie ėmė du 
šliubus — vieną protesto n i Š- 
ką, kitą—katalikišką.
bar skaičiau, 
žuolė Marytė 
šliubus ėmė. 
ir reikia, nes 
na,

. jfiasi. Oi, tie čėsai, 
Metaip buvo mano 

’olenose.
bašnikę Rozaliją, kaip apže- 
nino Užuguosčio klebonas 
Gruzdas, tai mes išgyvenome 
iki jos mirties 51 metus, du 
mėnesius ir tris dar dienas. O 

) dar turiu pasakyti ir ženino- 
mėsi tik du kartus viens kitą 
pamatę. Vieną, kada piršlys 
SUktaliežiuvis nusivežė mane 
į Stakliškių parapiją, pas ją, 
o antru kartu susitikome prie 
altoriaus. O dabar net du 
šliubus ima ir dar nežinau, ar 
jie išsilaikys stone moterystės.

1 —Kas dėl išsilaikymo sto-
’ ne moterystės,—pradėjo Liul

ka, — tai čia kiekvieno as
mens privatinis Veikalas. Daug 
geriau, jeigu poroje nesutin
ka, tai kada persiskiria ir 
vienas ir kitas susiranda sau 
JStą, su kuria arba sir kuriuo- 
mi jaučiasi laimingi. Argi ne* 
geriau perskyrai, negu amži
na šeimynoje pekla ir lauki-

/ mas viens antro mirties?
O kas dėl dubultavų vedy

bų, tai tam yra priežasčių. 
Monų Karalystės princas že- 
ninosi pirmu kartu protesto- 
niškai, nes tokia jo viera. 
Manau, kad ir panelė Kielai- 
tė nepaisė kaip apsiverlė. Bet 
antru kartu ženinosi todėl, 
kad jis į metus laiko gauna 
$400,000 įplaukų iš gemble- 
riŠko biznio, kuris faktiškai 
yra Romos popiežiaus ranko
se. Antras šliūbas, tai .buvo 
jau pinigų reikalas ir neuž- 
rūstinimas galingo popiežiaus. 
Atmink, kad ten buvo nuvy
kęs net kardinolas Spellma- 

, jias į vestuves. Atminkite, 
kad amerikonai gabūs pakeis- 

JDfy, valdonus, kurie jiems ne- 
/Watinka. Tik prisimink, kas 

darosi Pietų ir Central inė j e
' Amerikoje, kiek valdžių jie 

ten “demokratiškai” pavaro! 
Štai anais metais Panamos 
prezidentas pradėjo kalbėti, 
kad amerikiečiai turėtų išsi
kraustyti iš Panamos Kanalo

Ar žinai kas atsitiko? 
Nagi policijos viršininkas tuo
jau suorganizavo revoliuciją, 
nuvertė tą prezidentą ir savo 
“demokratišką” valdžią pa
statė. Beje, jam pasiūlė vie
ną generolą j prezidentus. 
Policijos viršininkas sako: 
“No good!”. Pasiūlė kitą, jis 
vėl pasitarė su reikalingu at
stovu’ ir vėl sako: “No good!”. 
Tik trečią asmenį sutiko i 
prezidento vietą pasodinti. 
Monų Karalystės princas žino 
tokius Įvykius, tai jis supran
ta; \kad jam daug parankiau 
du kartus apsivesti, negu ne
smagumą turėti. O kas dėl 
gražuolės Marilyn Monroe ir 
jos dabartinio vyro Millerio, 

antrą šliūbą jie ėmė, gal 
pageidavimą išpil

gerai 
Titu nas.

i, Ponas Liul- ];a.lsjimo 
nas. —<Ne vi- ,

draugų to nesakė ir tęsė vei
klą. Trys savaitės atgal ji pa
sidavė ligoninėn. Ji prašė vi
sų draugų nesiųsti jai gėlių 
ir dovanų, o vietoje to auko
ti “Daily Workeriui”. Pertas 
kelias savaites jos artimieji 
surinko apie $100- laikraščiui.

Ji mirė praeitą Šeštadienį, 
palaidota dieną vėliau. Vai
nikų irgi nebuvo,— vietoje to 
—aukos jos pamylėtam darbi
ninkiškam laikraščiui.

“r— atsiliepė sibiriokas. 
—Dabar turime eiti į palo- 
ciaus kiemą.

—Kodėl j kiemą?-
—Ten paaiškinsiu.
Jie išėjo; Sibiriokas nesku- 

bomis priėjo prie medžio1, ku
rio viena šaka buvo atkišta, 
tartum supynei kabinti. Atse
gė savo skūrinį krepšį, išėmė 
iš jo apie 75 pėdų ilgio tvirtą 
virvę, ant kurios abiejų galų 
buvo padarytos kilpos. Mos
telėjo, permetė virvės vieną 
galą per šaką, priėjo, suly
gino, vieną kilpą užsidėjo sau 
ant kaklo, o kitą jau mauna 
Mr. Stupidui ant kaklo.

—Police!./. Help! — rė
kia Mr. Stupid.'— Tas Sibir 
nori mane pakarti!

—Ramiau, ramiau,

re nuo tos linijos, kur turėtų 
laikytis.

Prancūzų kapitonas pa
brėžė, kad laivų kelias yra 
“neoficialus” ir nėra įsta- 
a, kurių jie turėtų lai- 

Bet jis vis vien skai
to Stockholmą kaltu, sakė 
jis-

Tuo tarpu Italijos laivi
ninkystės linija praneša, 
kad Andrea Doria per sa
vo radarą matė Stockhol- 
mą. Neišaiškinta lieka, ko
dėl susidūrimas įvyko.

visus, tik gyvą palikite 
kė Mr. Stupid.

—Na, gerai. Ir sibiriokas 
išlaisvino Mr. Štupid iš kilpos. 
Šis- atidavė visą išlaimėtą ir 
savo -turtą, braukdamas nuo 
kaktos prakaito lašus, kaip 
riešutus ir dantimis kalenda
mas. . .

—T(fu, kad juos velniai, net 
man karšta pasidarė! — tarė 
ponas Titūnas. Ir vis dėl tų 
prakeiktų pinigų !

—Tai ką, Mr. Titūnai, ar 
važiuosi į Monų Karalystę pa
lošti ?
, —Tegul Dievas mane kero
ja, aš dar gerai apie tai pa
dūmosiu.

—Kaip gi ten su tais ste
buklais Skilandžių šeimoje? 
—teiravosi Liulka.

—Kitą rozą papasakosiu. 
Dabar negaliu, nes mane dru
gys krečia. Skilandžiukai 
sveiki ir linksmi, kaip baronė
liai. Lik sveikas!

Trakų Svogūnas

! gęs palošti. Jis sakė, kad ke
li šimtai mainierių, kaip ko
kiu kurmiu dirba ir dirba, o 
pono Stupid pelnai neišpasa
kytai auga. Jį atlydėjo kokia 
tai graži panelė. Kada jis su
kinėjosi “Montd Carlo Casi
no” palociuje, ieškodamas ge
ro kostumerio, tuo kartu’ į 
palocių įėjo diktas, aukštas 
vyras,' kurie barzda buvo 
veik iki bambos, į dvi puses 
sušukuota. Kairioje rankoje 
jis turėjo biskį aptrintą, bet 
geros patalpos skūrinį krepšį. 
Matyti, kad jis ten buvo ne- 
pirmu kartu’, nes tūli pradėjo 
pusgarsiai 
(rusas).

—Ar tu 
šaukiančiai 
Stupid tarė.

—O ne, ne. Aš Dievui dė
kingas, kad nuo bolševikų iš
trūkau,—atsake barzdyla, bu-< 
vęs Sibiro dvarponis ir laike

I caro vieno politinių kalinių
» viršininkas.—Aš ru- karti? — rėkia Mr. Stupid.

kuris

sakyti: “La ruse

bolševikas ? — iš- 
priejęs prie jo Mr. Mr. 

Stupid, — sako jam sibirio
kas. — Sutartis yra sutartis, 
čia policija niekų neturi prie 
mūsų reikalo, čia yra “Mon
te Carlo Casino”. ..

—Tai ką tu nori, mane pa-

—Bus pakartas tas, 
iš mūsų lengvesnis ir silpnes-

— G a-1 uis.
lėsi su .manimi važiuoti į Ame

rika ir laike paradu NewYor-
ti į tą Monų Karalystę? i ke,‘tu galėsi atstovauti rusus,

-Tai kas ten tave traukia? |() . (]ai, h. |<azokus

tai
tik jo tėvų 
d y darni.

—Gerai, 
k a, —• tarė
sai aš sutinku su. tavo priklo- 
dais, bet apie tai pagalvosiu. 
O dabar man paaiškink svar- 

! besnįl reikalą: k'aip nuvažiuo-

sas, ne bolševikas.
—Tas tai gerai, gerai 

džiaugėsi Mr. Stupid.

— Užtikrinimas 
natvės, — tarė 
Kaip tu man 
apie tuos pinigų

NEWYORKO MERGAITĖ 
ŽUVO LAIPIODAMA 

PO KALNYNUSNuo vėžio mirė atsida
vusi kairiosios 
spaudos rėmėja

Praeitą savaitgalį Bronxe 
mirė Ella Marshak, 67 metų 
žilaplaukė moteris, kuri ilgai 
ir atsidavusiai darbavosi, kad 
palaikyti darbininkišką spau
da. Ji kas mėnuo surinkdavo

I

bent $30 nuo pastovių aukoto
jų ir krizei pasireiškiant laik
raštyje surinkdavo daugiau. 
Ji taipgi
kitose darbininkiškose 
zacijose.

Jau kelinti metai, 
sirgo vėžių ii’ žinojo,

17 metų mergaitė Lynu? 
Kaufman, iš New Yorko prie
miesčio Larchmonto, užsimu
šė laipiodama po Oregono 
kalnynus, Mount Hood paš- 
laistėje. Ji buvo išvykusi su 
grupe kitų jaunuolių į kalnų i 
laipiojimo ekspediciją. Keli 
jauni laipiotojai neįstengė 
paskui nusileisti ir juos prisiė
jo gelbėti, o Lynn Kaufman 
užsimušė.ĮVAIRIOS ŽINIOSAbu turime po lygų vir

vės galą su kilpa ant kaklo, 
abu turime lygias teises. Da
bar eisime atgal, gali ir ran
komis ir kaip nori laikyti vir
vę. bet kilpa bus ant kaklo. 
Jeigu, Mr. Stupid, tu> 'mane 
užtempsi prie šakos, na, tai 
galėsi savo galą pririšti prie 
to stulpo, ar medžio; aš su
prantama, rankomis laikysiu 
virvę, kad ji neužverstų man 
kaklo, bet neilgai. Rankos 
nutirps, virvė užvers kaklą ir 
galas. O jeigu aš tave ten 
užtempsiu, tai 
tas pats.

—Police ! . . .

Vodkos bulelis buvo ne jo, 
sako seržantas ’M. McKeon

smarkiai darbavosi 
organi-

Jos tėvai sako, kad jie vi
sai nežinojo, kad jų jauname- 
tė duktė dalyvavo tokioje, 
ekspedicijoje. Pasirodė, kad 
vaikinai ir mergaitė nutarė ‘kai 

kad 
gai negyvens, bet niekam

—Apie tai vėliau, — atsa
kė sibiriokas, — dabar gal 
pasilinksminsime, prie “rule
tės” ?

—žinoma, žinoma, — atsa
kė Mr. Stupid. — Labai ma
lonu.

—Bet lošime pagal -Sibiro 
Įpročius, — tarė sibiriokas.

—Man tai nesvarbu, pagal 
Sibiro, ‘'ar Francijos, bet mo- 

amerikoniškais do-

il- laipioti po kalnus be savo te
lš vų pritarimo.

Parris Island, S. C. — 
Marinų seržantas McKeo- 
nas, kurio priežiūroje pa
skendo per pratimus šeši 
marinai, sako, kad rastas 
vodkos butelis buvo visai 
ne jo. Kaip žinia, naujokai 
liudijo, kad McKeonas pas 
save turėjo tą sekmadienį 
vodkos buteli, iš kurio 
gurkšnojo visą dieną.

Kad vodka buvo ne jo, 
patvirtino kitas liudininkas, 
seržantas Scarborough, ku
ris sako, kad tai jis atnešė 
vodką pas Mc.Keoną.

Tuo tarpu daktaras liudi
jo, kad seržantas vakarą po 
viso tragiško nuotykio ne-: 
buvo tikrai girtas, nors I

Dabar Laisves kaina

siu tavimi bus

Pavienio egzemplioriaus kaina 5 c.

Išreiškiame Užuojautą
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Man kūmas Ski- 
kad amerikonai

ti z- 
ne,

1 
m

nie
kaip

do
pa-

ei- 
at- 
pa-

kosime tik 
leriais.

žiūrėk, kad ne
visus savo tau-

Mr 
ir 

per skūrinį

Da
ka d ir ta gra- 

(Marilyn) ir du 
žinoma, jei gal 
sako tokia jau-

o jau trečiu rozu ženi- 
Oi, tie čėsai, čėsai!

jaunose 
Mane ir mano na-

kstąnčius
— tarė siJiriokas ir 

numeri/sui krokadilio 
Amerikietis, laikėsi to

lošti pAgal Sibiro būdą, 
šis mano skūros gabalas

pasirašome sutar- kė Mr. Stupid 
sibiriokas. (Tokia

, kurie nori, bet 
sukinėja “rutetes”

nigus atgal!
Mr. tus tiek mano,

Šuomi užsiprenumeruoju Seno Vinco Poežijos 
knygą ir prisiunčiu $--

Vardas

Jungtinėse Valstijose $10 metams 
6 mėnesiams $6.00

Police! —šau- 
Tuo kartu pri

ėjo pora policininkų ar geriau 
sakant ponų patarnautojų, ku
rie tyliai tarė:

—Prašome netrukšmauti,

Dalyje Queens County $11.00 metams
6 mėnesiams $6.50

Kanadoje $11.00 metams
6 mėnesiams $6.50

tį, — tarė 
yra tvarka 
didžiuma 
be jokių sutarčių).

—Pradžioje statau tūkstan- čia jūsų reikalas pagal sutar
ti. — Gi sibiriokas, kuris du 
kartus diktesnis už Mr. Stu
pid, jau pradėjo atgalias 
ti ir virvę tempti. Tuojau 
sirado graborius ir du jo

ti dolerių, — tarė sibiriokas.
—Na, galima ir su tūks

tančiu pradėti, — sutiko Mr. 
Stupid. Jis pasirinko numerį 
su atvaizdu gražios merginos,
o sibiriokas numerį su atvaiz- tarnautojai su pintine.

—Help!..’. Please help!— 
rėkė Mr. Stupid atkišęs ran
kas i sibirioką. Imk savo pi- 

Imk penkis kar
ti k palik gy- 

Im kvą. .■ Please I Please . . . 
pinigus.

—Gerai, aš niekados nesigin
čiju, kada man pinigų siūlo 
imti!
—Jeigu nenori 
tai ’galiu sutikti, 
kontraktą, man geriau tave 
užtempti, prie šakos ir tada 
paimti tavo visus pinigus.

—Please, please,

Ilde (te France kapitonas 
kaltina švedų Stockholm
‘New Yorkas. —j.Prancū

zu didlaivio lie dė France 
kapitonas Raoul de Beau- 
dean, kuris dabar kelyje 
Europon, per radijo tele-

- tarS Sibiro barzdyla. ffon^ ^vo. nuomonę 
pasitampyti, I aP>e Andrea Dona ir Stock- 

Bet pagal susidūrimą. Jis sakė, 
Kad, ant kiek jis Supranta, 
Andrea Doria radosi tei
singoje vietoje,' o švedų 

imkite | Stockholm keliolika mylių

Kitur užsieniuose $15.00 metams
6 mėnesiams $8.00

Naujai užsisakydami arba atsinaujindami 
dienraštį Laisvę laikykitės aukščiau 

. nustatytų kainų.
Siųsdami prenumeratas adresuokite:

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

Pagerbkime Ilgametį Rašytoją
Seną Vincą-Jakštj

Išleiskim Jo Poezijos Knygą

mano se- 
Titūnas. — 
pripasakojai 
laimėjimus,

tai aš ir dieną mislinu, ir nak
tį negaliu1 užmigti, vis galvo
ju ir skaitliuoju, kiek aš ga
lėčiau pasidaryti pinigų. Gir
dėjau, kad ten yra toki lo
šimai, kad-ant kiekvieno do
lerio gali išlaimėti 50 dolerių, 
arba net čielą šimtą. Aš ap- 
skaitliavau, kacį/turiu taupi- 
nių 3,116 dolerių. Taigi, lai 
jau virš tūkstančio išleisčiau 
kelionei ir ten pragyvenimui, 
negi pas savo kūmą Skilandį 
važiuoji. Bet jeigu lošin pa
statyčiau $2,000 ir gaučiau po 
50 dolerių, tai pasidarytų net 
$100,000. Kaip manai, 
tektų man iki mirties at
neš turiu jau 76 metus ?

—Tai priklauso, kokį kon
traktą su mirčia padarei. Jei
gu kaip, tai kaip man žino
ma iš daugelio atsitikimų, tai 
gali būti net ir turimų tavo 
pinigų perdaug. Na, bet jei
gu nori pralaimėti ir tą, ką 
turi, tai galėtum važiuoti į 
Monų Karalystę, — aiškino 
Liulka.

—Kaip tai pralaimėti? Aš 
moku- gerai kaziriųoti.- “Ver
žimą” moku lošti gerai. Na 
ir “66” manęs niekas jiekirs. 
—gyrėsi Titūnas.

—“Vežimo” nei “66” tėti 
neloši, — įkirto Liulka.—Ten 
reikės sukinėti “ruletę”.

—Na, tai kas, anais 
tais “Laisvės” bazare,
įsismaginau, tai sukau ir su
kau tokį ratą,-— gyrėsi Titū
nas. — Išlaiinėjau Bekampio 
pagamintą skilandi, kelias 
dešras, dvi- bonkas degtinės ir 
daugelį kitų tavorų. Jau sa
kiau jų “bosui”, jeigu taip 
seksis, t&i po jūsų bazaro aš 
turėsiu savo bazarą atidaryti, 
kad tą tavorą išparduoti.

—Ruletė nevisai panaši ir 
į tą ratą, bet tai technikinis 
klausimas, kai nuvažiuosi, taį 
išmoksi. Tik 
paliktum ten 
pinius.

— Kaiptai. 
land is sa<kė,
daug išlaimi ten pinigų.

—Visaip pasitaiko. Nema
žai amerikiečių/ išlaimi, kiti 
ir daug palieka ten. žinau 
vieną atsitikimą, kad. vienas 
anglies kasyklų savininkas, tū
las Mr. John Stupid, taip pra
silošė geimyje su. vienu buvu
siu Sibiro gyventoju, kad veik 
be kelnių iš “Monte Carlo Ca
sino” išsinešdino.

—Na, kaip tai atsitiko, pra
šau paviroziti, gali būti rei
kalas žinoti,—sujudo Titūnas.

—Čia ilgoka istorija, bet 
jeigu sveikas nori, tai papa
sakosiu.

-^Prašau, prašau, man rū
pi pinigėlių išvinyti, o ne pra
laimėti.

—Taigi vieną kartą ponas 
John Stupid atvyko į ‘“Monte

da baisaus Sibiro tigro. Pa
suko, sibiriokas prakišo.

—Na, matai, kaip ameriko
niška gražuolė prarijo tavo 
Sibiro tigrą, — juokėsi 
Stupid.

—Statau du 
lerių,
si rink o 
galva.’ 
paties numerio. Pasuko'ir vėl 
sibiriokas prakišo.

—<Na, kaip matai, ameri
koniška gražuole prarijo ir 
tavo krokodilių,—juokėsi Mr. 
Stupid, imdamas nuo lėkšte
lių savo du tūkstančius dole
riu ir tiek pat sibirioko ✓

Dabar sibiriokas atsisegė 
švarką, pasikėlė marškinius, 
i šs itr a ūkė peilį ų- pradėjo 
pjauti šaut ant pilvo skūrą.. .

—Jėzus Marija! — suriko 
Mr. Stupid. —, Ką, ar tu no
ri pasipjauti dėl tų kelių 
tūkstančių dolerių ?

—O ne, — atsakė sibirio
kas, mesdamas ant lėkštės .do
lerio dydžio savo skūros ka- 
valką, — tai mano turtas. Pa
gal pąsirašytą mūsų kontrak
tą, 
tai
yra mano turtas. -Jeigu aš iš
lošiu, tai Mr. Stupid turėsite 

i man sugrąžinti visus mano 
išloštus pinigus ir dar tris kar
tus tiek iš savų pridėti.

—O jeigu aš išlošiu, tai ką 
aš darysiu su tuomi tavo skū
ros kąvalku, tfu t protesta- 

’ vo Mr. Stupid.
—Dėl to nesirūpink, 

Stupid, —.tarė Sibiriokas 
ranka paplojo ' 
krepšį. — čia yra tinkamas 
tau atlyginimas^

Mr. Stupid pasižiūrėjo į 
krepšį, krepšys didelis. Jis 
mano, kad turbūti dar ten 
yra pakankamai dolerių. Ki
tos išeities nėra, kontraktas i 
pasirašytas. Jie 
tuos pat numerius, kaip ir 
antrame geimyje. Pasuko ir 
sįbiriokas, vėl pralaimėjo.

—-Na, tai dabar mokėk,— 
tarė Mr. Stupid..

—Mokėsiu, mokėsiu, pagal

A 
¥

/JONAS M. KARSONAS 
nuimtas prieš! arti 40 metų. kada 

antros
Pąv.eikslas

traukinis nupiovė vien#' koją virš kelio ir
Dabar Jonui Karsonui paralyžiuotos abi rankps. 
suselpimui yra i 
pjūčio 4 d. (šį šeštadienį), Maple Parke, Lawrenc 
Mass.

omraKrasi Kviečiame visos apylinkės visuomenę atsilankyti 
pasirinko I bagetą, išreikšti užuojautą savd draugui, paliesta 

taip skaudžios nelaimės ir tuom pat kartu prisidėti su 
fifiarisine parama' jam.

Jonas M. Karsonas kaipo visuomenininkas yra pi 
čiai žinomas, todėl čia apie jį plačiau nekalbėsime. T 
prašome įšitėmyti dieną ir vietą parengimo ir kvieči 
riie atsilankyti. ' Rengėjai

Jo 
vengiamas banketas, kuris įvyks, rug-

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

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

Išleisti tokią kny|ą 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 tuojau 
užsiprenumeruoti Seno Vinco poezijos knygą. Tų, 
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.

'ik
Ji-



Chicago IB Aido Choras
jspūdžiai L.D.S, Seime Iš svarbaus susirinkimo

apie 
darysime, kaip 
kaip pagerint or- 
kaip gauti dau- 

Besikalbant pasi-

Liepos 2 d. pirmadienio ry
te kaip 6 vai. mes abu, O.na 
Jokubauskienė, Rožė Samolio- 
uienė — visi LDS Seimo dele
gatai, važiuojame į Worces- 

* ter, Mass. Keliai geri, karas 
geras, mūsų draiveris Ignas, 

' geras vairuotojas. Viskas 
tvarkoje.

Važiuodami kalbame
Seimą, ką 
balsuosime, 
ganizaciją, 
giau narių,
žiūrime, kad jau Clevelandas. 
Įvažiuojame i miestą ir ieško
me Onutės Kazelionienės ad
reso. Sunkokai buvo surasti, 
bet suradome belaukiančius. 
Onutė ir jos vyras pasitiko 
mus, vakarienė prirengta lau
kė. Įėjus j stubą radome sta
lą apkrautą su- visokiais val- 

) giais. Pasivalgę, pasikalbėję, 
nuėjome gulti. Ryte atsikėlė
me kaip 4-ta vai., Onutė pa
taisė pusryčius. Mes visi 
valgėm, padėkavojorn, 
sveikinom ir išvažiavom.

pasi-

užte-

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

Liepos 26-os vakarą Brook- 
lyno Aido Choro Veiklos ko
mitetas turėjo gan svarbų su
sirinkimą.

Komitetas buvo išrinktas 
paskutinėje pamokoje prieš 

I vakacijas išdirbimui plano at- 
| einančio sezono meniniams 
Į parengimams.

Į komitetą įeina: M. Stens- 
Jer, A. Brazauskienė, J. Juš
ka, A. Kandraška, V. Kaz
lauskas. J. Grybas i?gi daly
vavo kaipo Aido pirmininkas.

Daug pasikalbėta, ir daug 
tarimų padaryta. Tikrai dar 
negalima pasakyti visko, kas 
turės įvykti po vakacijų. Tiek 
yra žinoma, kad jau yra nu
tarta surengti labai gražų pa
silinksminimą. Tai bus meniš
kas ir didelis.

šis komitetas susisieks su 
| įvairiais talentais ir artistais, 
(su meno veikėjais Ir kai jau 
pasieks visas jėgas, gaus, at
sakymus nuo ‘kviestųjų, tai 
praneš chorui ir visuomenei, 
kas tikrai įvyks spalio (Octo
ber) 28-ą, sekmadienį, Liber
ty Auditorijoje, didžiulėj sve
tainėj,

* * *
Komitetas prisiminė ir apie 

pikniką, kuris įvyks rugsėjo 
sekmadienį, 

, Great Neck, 
Nutarta turėti 

įžanga 75c. 
į parką. Taipgi bus pasamdy
tas busas, kuris eis iš Wil- 
liamsburgo į Richmond Hill ir 
iš, ten į Great Necką.

Kaip visada, choras turės 
gražią meninę programą. Apie 
tai bus paskelbta vėliau.

Taigi iš šios trumpos ap
žvalgos jau galima spręsti, 
kad choras smarkiai ruošiasi 
prie sunkaus ir didelio veiki
mo artėjančiame sezone.

Turime nepamiršti, kad šis 
piknikas bus uždarymui pik
nikų sezono, atsisveikinimui 
su gėlėmis, su žalumynais, su 
gamtos grožybėmis, ir pasku
tinį kartą šį sezoną pakvėpuo
ti tyru oru.

* * #
Aido Choro pamokos įvyks 

rugsėjo .(Sep.) 7-ą, 8 vai. va
le are, Liberty ................
Music Room. Aidiečiai ir vi
si nauji choriečiai esate kvie
čiami susirinkti minėtą vaka- 
1’9.

Rytas gražus, saulutė 
' kėjo, šildo mus. Pervažiavo

me Ohio ir Pennsylvania. New 
Yorką pasiekus prasidėjo kal
nai, kalneliai. Medžiai pasi- (September) 16, 
puošę žaliais lapais. Gėlės žy-! Kasmočių parke 
di. Kur tik pažiūri, vaizdas!Long Island, 
gražus ir malonus ir širdį gai- muzika šokiams, 
vinantis. 
džiaugiamės 
Įvažiuojame 
valstiją.

Pamatome
do, kad iki Worcester 24 my
lios. Už pusvalandžio jau ir 
mes ten buvome. Tariamės 
pas ką važiuosime. Mano vy
ras sako — Važiuokime į Lie
tuvių ęvetainę. Ten susirasi
me. *

Ignas kelio d’ar neužmiršo, 
tiesiai Rjęie svetainės sustojo
me. Svetainė žmonių pilna, 
orchestra groja. Prieina sve
tainė prižiūrėtojas drg Navi
kas ir jo žmona. Pažino mus 
tuojau, 
ko 
nėj 
m a

Važiuojame ir 
gamtos grožiu, 
į Massachusetts

iškabą, kuri ro-

nori šokti.

griežia, 
negali 

'Išeina- 
ji ,susi-

— Jeigu 
nepavargo 

gali šokti, tai

Pradėjom kalbėti. Sa- 
Helen Žilinskienė viršuti- 
svetainėj laiko susirinki- 
prieš Seimą. Nueinu į vir- 
randu’ tik išvažiavusią na

mo. Drg. Navikas duoda tele
fono numerį, pašaukiu. Ži
linskienė nusistebėjo išgirdus 
mano balsą. Sako — Palau
kite, aš tuoj atvažiuoju jus 

.paimti. — Bet mes esame ke
turi, ar bus vietos? — Bus vi
siems vietos, -— atsakė ji.

Susėdom už stalo troškulį 
numalšinti. Susitinkame pažįs
tamus iš Worcester. Visi kal
bamės, orchestra 
Onutė Jokubauskienė 
nusėdėti,
me šokti. Pašokome, 
pažino su worcesterieciu, ge
ru šokėju, ir šoka. Ir kiti pra
dėjo šokti. Sako 
Chicagos draugai 

' atvažiuodami,
z ir mes galim šokti.

Pasilinksminę atsisveikina- 
/ me ir važiuojame ant nakvy

nės pas drg. Žilinskus. Jų na-. 
ma3 didelis ir gražus. O kie
mas, darželis toks didelis ir 
gražus, gėlės žydi, medeliai 
aplinkui kaip didžiausiam so
dne.

Ačiū tau* Helen ir tavo vy
rui už tokį geKą priėmimą mū
sų visų!

Ant rytojaus mes gerai pa
silsėję, drg. Rožę Samolienę 
nuvežam pas jos gimines į 
Norwood, Mass. Drg. Žilins
kienė važiuoja sykiu, kad mes 
nepaklystume. Parvažiuoda- 

X mi sustojome į Olympia Par- 
A ką, Sūnų ir Dukterų Draugi

jos pikniką. Ignas tos draugi
jos narys’

Susitinkame Kuklevičienę, 
•Jos vyrą ir dukterį. Buvo 

linksma susitikti ir pasikalbė
ti su buvusia šeimininke. Su
tinku Marytę Petkūnienę ir 

. jos vyrą dirbant virtuvėje su 
M. Sukackiene. Tai mūsų ge
ri draugai. Marytė Ęetkūnie- 
nė sako, prižuvavusi daug žu- 

7 vieš ir laiko dėl mūsų. Užsi- 
kvietė mus ant vakarienės.

Religija būtų dar labiau
/ • ’

kaišiojama j New Yor- 
ko mokyklas

Rugpiūčio 30 dieną Ap- 
švietos taryba (Board of Edu
cation) pradės apklausinėji
mą apie naują tvarką New 
Yorko mokyklose. Taryba 
rengiasi įvesti “Mokytojų ir 
auklėtojų moralinių ir dvasi-' 
nių vertybių skleidimą tarp 
mokinių”. Po tais žodžiais, 
sakoma, glūdi bandymas įves
ti religijos skleidimą viešose 
mokyklose. Didele dalimi tas 
daroma \įr dabar — daugely
je New Yorko mokyklų kal
bamos maldos, nors valstybė 
yra oficiališkai atskirta ' nuo 
bažnyčios, .

Kaip’ Apšvietos taryba tai 
numato, mokyklose bus dės
toma ne viena ar kita reli
gija,. o “bendri religiniai-mo- 
raliniai principai”. Kitaip Sa
kant, ir laisvų pažiūrų tėvai, 
kurie jokiu būdu nesiųstų sa
vo vaikų į religines - parapiji
nes mokyklas, patenka į to
kius spąstus.

Tarp organizacijų, kurios 
protestuoja prieš tą užsimoji
mą, randasi ir kai kuriu reli- 
ginių grupių žmonės. Pavyz
džiui, protestuoja New Yorko 
rabinų valdyba. Jie, mat, 
jaučia, kad toks “bendras” 
religijos dėstymas vis vien bus 
artimesnis krikščioniškam. 
Protestuoja ir protestantų pa
storiai, nes jie laikosi nuomo
nės, kad viešos mokyklos tu
ri likti viešos. Tik katalikų 
hierarchijai visas dalykas pa
tinka, bet ir jie ne vieningi, 
nes liberališkas katalikų žur
nalas “Commonwealth” pasi
sakė prieš Apšvietos tarybos 
užsimojimą.

kai 
buvo

Prašo gubernatoriaus 
pasigailėjimo

Tai buvo 1942 metais, 
Miss Madeline Webb
rasta kalta nužudyme vienos 

.lenkės moteriškės. Nuo to lai- 
uditon.io? j ]{0 j j Sėcįėjo kalėjime. Dabar

J. ir K. Ručinskai jau 
sugrįžo iš atostogų

-J. ir K. Rušinskai (iš Jack- 
son Heights) buvo išvykę į 
savo seną tėviškę, į Miners
ville, Pa., atostogų. Jinai iš 
ten grįžo namo anksčiau, o 
Jonas išbuvo ištisą savaitę. x

Paklaustas,v ką jis girdėjo, 
Rušinskas atsakė:

—Aplankiau savo senus 
draugus, buvau- nuvykęs ir į 
Šenadorį, ir į Mahanoy City 
apsidairyti. Buvau viename 
tarptautiniame piknike, biz
nierių suruoštame.

—Kaip viskas atrodo ?
—Atrodo ne kaip. Ilgame

čiai mūsų veikėjai sensta, kai 
kurių sveikata palaužta, bet 
moraliai visi tvirti. Jauni žmo
nės, angliakasių vaikai, iš
vyksta į didmiesčius, nes ang- 
liakasyklose darbai labai su
mažėjo. Dabar kietosios ang
lies kasyklų sritis jau nebe ta, 
kokia buvo kai męs ten gyve
nome. . .” N.

J. Skliutas geras darbuoto
jas ir Laisvės vajininkas. Pasi
kalbėjome bėgančiais klausi
mais. Aš kalbu ^,pie Vilnį. 
Drg. Skliutas paaukojo $5.00 
Vilniai ir daug Vilnies pikni
ko tikietų prisipirko.

D, Jusius sutikęš klausia ar 
apsigyventi atvažiavome. 
Atvažiavome anksčiau, 
turėtume laiko aplankyti 
vo draugus, jų tiek daug
visi labai geri ir -malonūs 
atsakėme jam.

J. Urmoniene
(Pabaiga rytoj)

kad
sa-

ir

Laisve (Liberty) Ke t vir tad., Rugp. (Aug.) 2, 1956

ji kreipiasi prie gub. Harri- 
mano ir prašo pasigailėjimo. 
Gubernatorius turi teisę 
bausmę panaikinti.

jai

at-

Studijuos ir tyrinės 
“Stockholm^” "

Jau pribuvo Kongreso 
ątovų buto komisija ir apžiū
rinėja švedų laivą “Stockhol- 
mą”. Komisija bando surasti 
priežastį, kodėl šis laivas 
įplaukė į laivą “Andrea Do
ria”.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Dr-jos 
Hartfordd 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 ęe- 
rą orkestrą šokiams, skanių 'Užkan
džių ir gėrimų. Kviečiame visus lie
tuvius dalyvauti. Iš Hartfordo kurie 
norėsite važiuoti ir turite automobi
lius, tai prašome neVažįuoti tuš
čiais, sustokite prie salės, 157 Hun
gerford St., 12 vai dieną, tuomet 
galėsime daugelis nuvažiuoti.

Kom.
(148-150)

“Dabar ne laikas prarasti 
darbininkiškąjį laikraštį”

“Daily Worker” vėl randa
si kraštutiniai sunkioje finan
sinėje padėtyje. Tas laikraš
tis sako, kad tiek susidėjo 
skolų,' kurias reikia be atidė
liojimo išlyginti, kad, jeigu 
laikraštis negaus tuojautinės 
pagalbos iš skaitytojų ir kitų 
rėmėjų, negalima išsilaikyti.

Savo atsišaukime į skaity
tojus ir kitus > pažangiečius 
“Daily Worker”. sako:

“Dabar ne laikas prarasti 
mūsų laikraštį, „ bet kaip tik

tas atsitiks, jeigu mes negau
sime pagalboj iš kiekvienO 
skaitytojo, nežiūrint, kiek jis 
anksčiau neaukojo”.

Kadangi dėl 
susikirtimo su
miš 
dar vis kaip ir 
laikraštį dar vis 
nas specialus komitetas, Emj- 
ergency Commitfee forj a Freė 
Press, ' kuris veikla 566 6th 
Ave. Room 301. Tai tam koj- 
mitetui prašomos aukos.

< <’ M.

Rankom Siuvėjos. Patyrusios prie 
sijonų ir bluskių Nuolatinis dar
bas.

WILL-MAR CORP.
162 E. 28rd St., N. Y. C.

(147-150)

Narnu darbininkė. Guolis vietoje,,

ankstyvesnio 
taksų įstaigon 

Daily Woi’kerio” fondai 
užšaldyti, tai 
palaiko laiki-

Italai jurininkai sukrėsti, 
jie sako, kad neteisybė, jog 
jie bailiai ir savanaudžiai J

Nauji projektai turėtų 
būti statomi tuščiuose 
plotuose

Piliečių, organizacija,
žinoma kaip Citizens Union, 
įteikė peticiją miesto majorui 
Wagneriui. ši organizacija 
sako, kad nauji namų projek
tai pirmoje eilėje turėtų būt' 
statomi tuščiuose plotuose, ku
rių dar yra nemažai, ir tik 
po to, kai gyventojai iš lūš
nynų išsikraustys į tuos • pro
jektus, lūšnynus galima būtų 
griauti.

Citizens Union taipgi sako, 
kad dažniausiai statomieji 
projektai yra brangesnių bu- 

negu išgali žmonės, kad, 
mažomis išimtimis, lūšny- 
gyventojai tuni ieškoti ki- 
lūšnynų. Pasėka yra, kad

lūšnynai tiktai 
spaudžiami”, 
juose gyvena 
susikimšime

kuri nuosavas kambarys ir vonia. Dak- 
Nuolatinis 
Skambin- 
9-8828 ar

taro namai. 5’/2 dienos, 
dalbas. Arti miesto, 
kite ištisą savaitę. CE.
CE. 9^2079.

(148-154)

SLAUGLS, R. N.
Praktiškos ir I^alsniuotos Praktiškos

NURSING HOME
2886 Valentine Ave., Bronx 

CY. 8-7500
(146-152)

su 
nų 
tų

Slaugės. R.N. ir L.P.N. slaugėA 
Taipgi slaugių pagalbininkės. Vist) 
šiftai; 8 vai., 5 dienos, f’uikios dar
bo sąlygos. Nauja ligoninė Yonkers.

YO. 5-9500.

BROCKTON, MASS.

Metinis piknikas. Liet. Taut. Na
mo parke, Winter St., Keswick Rd., 
įvyks rugp.-Aug. 5 d. Rengia LDS 
67 kp. Pradžia 1 vai. dieną. Bus 
visokių valgių—Chop Suey, piragų, 
ką vos, kugelio, sūrių. Taipgi ir gė
rimų. Kviečiame visus dalyvauti, 
turėsite gerus i laikus. Sueisite daug 
pažįstamų. Reng, Komitetas.

Liet. Literatūros Draugijos 6 kp. 
susirinkimas įvyks rugp. 6 d. Liet. 
Taut. Namo kambariuose, 7:30 v. v. 
Visi nariai dalyvaukite, išgirsite 
Laisvės j)ikriiko raportą. Taipgi pra
šome pasimokėti duokles. Geo. 
Shimaitis. (147-149)

Šimtai italų jūrininkų nuo 
Andrea Doria, kurie dar ran
dasi New Yorke, laikė mitin
gą, o paskui kalbėjosi su lai
kraštininkais. Vienas po kito 
jūrininkai sakė, kad jie su
krėsti ir skaudžiai užgauti ap
kaltinimu, 'kurie pasirodė 
Amerikos spaudoje. Kaip ži
nia, kai kurie keleiviai kalti
na, kad jūrininkai parodė 
bailumo, kad jie patys ban
dė įsigauti pirmi į gelbėjimo 
valtis ir t. t.

Jūrininkas Salvatore Cap- 
pola sakė:

“Kai kurie įgulos narių ne
kalba angliškai, o keleiviai 
nesuprato italų kalbos. Sun
ku buvę Išaiškinti kai ku
riems keleiviams,, kodėl jūri
ninkai pirmi lipa į gelbėjimo
si valtis, kad fe ik i-a bent ke
liolikos jūrinirikų, kąd laivą 
irti..;”' ‘ 7..... . .

Senyvas jūrihinkas Pietrp 
Poppi sakė:

“Mes visi esame tikri jūrU 
įlinkai ir nebūtume padarę 
negarbę Andrea Doria laivui. 
Mes gelbėjome keleiviams] 
kiek tik galėjome. Kaltinimai, 
kad mes bailiai, mums labai 
skaudūs. . .”

vis labiau “su- 
kad žmonės 

vis didesniame

(145-151)

sakė:
1,700 keleivių 

nepatenkinti

New Yorko 
spaudoje

Pabuvęs keletą savaičių Ta
rybų Sąjungoje, “Post” ben- 
dradarbis-pletkininkas (“gos
sip columnist”, kaip tokie ofi
cialiai žinomi) dabar Londo
ne. Iš Tarybų Sąjungos tas 
žurnalistas, Earl Wilson, ra
šė visokius jumoristinius nie
kus, bet ant galo jis suvedė 
savo įspūdžius ir priėjo išva
dos, kad Tarybū Sąjunga blo
ga šalis. Štai kelios priežas
tys:

šokoladas perbrangus; vieš
bučiuose geriamas vanduo ne- 
leduotas; tarybinės moterys 
nepakankamai ‘ gracieziškos.

Tai tokios yra Wilsono “ob- 
servacijos”. Dabar jis vėl 
“namię”— kapitalistiniuose jo 
mylimuose .Vakaruose — ir jis 
gali, kiek tik širdis geidžia, 
rašyti apie kabaretus,' moteris 
su' pilnu* biustu’, filmų žvaigž
džių j|iMkaippius7 i kętokam- 
piuš ir ipenkiakamplus roman
sus ir t. t.. . .....

■ * ♦ > *

John V i gano 
y “Aišku, kad iš 
kai kurie buvo 
gelbėjimo metodomis. Ką mes
galėjome padaryti? Bet fak
tas, kad beveik 'visi keleiviai 
tapo išgelbėti, juk savaime 
liudija apie gerą ir atsidavu
sį jūrininkų darbavjmąsi”.

I ..‘..j

Jūrininkų susirinkime' kal
bėjo ir Andrea Duria kapito
nas bei kiti viršininkai. Jie ra
gino jūrininkus nenusiminti, 
įsidėmėti, kad anksčiau ar vė
liau teisybė iškils. * 

....... .. .. .
nei Baskijos (Ispanijos 
110s) valdžiai .tremtyje, 
randasi Paryžiuje. Bet 
mas, kuris Galindezą
pažino, garantuoja, kad Ga- 
lindezas buvo vienas doriau
sių žmonių pasaulyje ir į jo
kius piniginius nešvarumus 
negalėjo įsivelti.

da- 
kuri 
Tho- 
gerai

PAMESTA
28 d., 
Polish

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 tai, labai prašau man 
pranešti. Būsiu jums nuoširdžiai dė
kinga. Tel. FLushing 9-1615.

(148-149)
----------------------_----- -------------------------

• • . > 1 . ... j

Pažangus savaitraštis “Na 
(tional Guardian” šiuo 
turi net du savo , bendradar
biu, kurie, siuntinėja praneši
mus ir raštus iš Maskvos. Ten 
dabar vieši “Guardian” re
daktorius tremtyje” Cedric 
Belfrage ir 'speciali korespon
dentė Tahita Petran.

r ■

* * *

RICHMOND HILL, N.- Y.

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

(147-149)

laiku

laiš-“Times’e’f tilpo ilgas 
kas nuo Norman -Thomaso, 
socialistų/ vado. Jis tame lai
ške paneigia keliamus ‘kalti
nimus, kad Tiberališkąs ispa- 
nų-baskų profesorius Galinde- 
zas buvo įsivėlęs į pinigines 
machinacijas.' Kaip yra žino
mą, Galindezas pranyko, ir 
įtariama, ąad jį nužudė Do
mininkų d^tatoriaus Trujillo 
agentai. ’į >

Thomas sako, kad Galinde- 
zas rinko ■. piąigųs respubliki-

James T. Ryan 
kaltinamas plė- 
darbavosi kailių

POLICIJA SUAREŠTAVO 
POLICIŠTĄ

Policistas 
sulaikytas ir 
šikavime. Jis
pramonės distrikte. Pas jį ras
ta net trys revolveriai, kurių 
turėti jis neturėjo teisės.

HELP WANTED-MALE

Prie medžių darbininkai. Patyrę. 
Truck bodies. Gera alga. Nuolati
nis darbas. 548 Bryąnt Ave., Bronx. 
163rd St. Crosstown Bus iki pa
skutinio važiav mo, ar Pelham Line 
iki 163rd St. luntspoint.

(149-151)

POLISHERS
Experienced. Good pay, steady 

work. Benefits. Mod’n air-cond. 
plant. 1600 Chestnut Ave., Brook
lyn. NI. 5-8167. Take B. M. T. to 
Avenue! M.

(149-152)

ŠEPEČIŲ DARYTOJAS
Patyręs prie maliavos ir liakerio 

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

(148-154)

Mašinistai, visame kame. Techni
kai. Mokiniai. Interesingas įvairus 
darbas Aukštos algos ir apdraudos 
Skambinkite paprastom dienom 8— 
5 v. v. Glen Cove 4-7800. Vakarais 
Šešt. ir Sekm. Oyster Bay 6-8110.
HANSON-GORRILL, BRIAN, INC. 

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

Guzikų Darytojai. Patyrę prie 
vestų guzikų.

BRAD-BUD NOVELTY CO.
1027 Grand St., B’klyn.

(147-149)

ap-

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

OPERATORIUS. Patyręs prie 
viršutinio dalies bato ir įvairių odi
nio dalykėlių.

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

UL. 2-7529.
(147-150)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*OC**DG*

426 Lafayette St' 
Newark 5, N. J. y 

MArket 245172

STONESETTER
(Akmenėlių Pritaikytojai)

REGAL WATCH CASE CORI’. 
74 Lafayette St.

WO. 2-2080

(147-153)

ma-
prie

HELP WANTED—FEMALE
CHICAGO, ILL.

Stallorius. 1-mos klases. Prie 
šinos ir stalo darbininkas ir 
puikių kostumeriškų rakandų.

RONELL
1806 Coney Island Ave., B’klyn.

(1467-150)

Top Notch 
STENOGRAPHER

Who has Secretarial Aspirations. 
Requirements: Shorthand 90 words 
pep 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. B. 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. ’ * ,

‘ ' (143-149)

Cook. Unattached, 35-50. Honest, 
reliable. Plain meals, cook for ap
prox. 60 small chidren’s Institution. 
Salary, room arid board. Must live 
in. Call WH. 9-0665 for appt.
_ (144-150)

MALE and FEMALE

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.

' (144-150*į

Buslness Opportunity

KEPYKLA

Ideališkai šeimai ar partneriams. 
Išnuomojimui ar pirkimui. Kamjjas 
Leonard ir Metropolitan, Brooklyn, 
įtaisyti visi įrankiai. Skiepe visi ke
pimo dalykai. Kaina labai prieinama.

E V. 4-2523
(148-151)

Ideališka šeimynai. Grosern'e. 
Nassau Apskr. Užrubežiuota kaimy
nyste. 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 baruko. Vis
kas pilnai' įtaisyta. Nori ScpOO pini
gais. Parduoda savininkas. Skam
binkite EV. 2-9796 arba ateikite 
po 2 vai. dieną. 714 Seneca Ave., 

.Ridgewood.
(143-149)

OPERATORS
Experienced on canvas and leather.

EVERLAST CO.
175 Walnut Ave., Bronx

138 St. Bus stop at door.
WY. 3-01i)0

(149-155)

REAL ESTATE

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

COUNTY WIDE
\ CONSTRUCTION CO

10 Depot Plaka.
White Plains 6-2

(147-153^/

Arti Katalikų bažnyčios). Priemie

 

stinis namas, 6 dideli kaibbariai, 3 

 

miegrūmiai, virtuvė, valgylio ir sa- 
lioho kambariai. Skalbykl 
pakeisti j miegrūmj. 2 karam gara- 
džius; patio, bar-b-que, vaisių me
džiai, kiemas,' daržas. Puiki trans- 
portacija. Kaina greitam 
mui $15,000. IN. 8-4110.

160th St., Flushing.

galima

pardavi-
46-16 —

(148-J 50)

Daugelis newyorkiečių pa
siuntė gimtadieninius sveiki
nimus kalėjime sėdinčiai ko
munistų vadovei Betty Gan
nett. Ji sulaukė 50 metų am
žiaus.

Atidarytas Vasarnamis
Su visais patogumais vasarotojams

JŪRŲ MAUDYNĖS PRIE PAT NAMO

VIOLETS OQEAN VIEW
GUEST HOME

Kainos nebrangios. Tuojau 
arba apartmentus

užsisakykite kambarius 
vasarojimui.

125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J.
Telefonas 6-2388




