
LAISVE—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Dalis Queens apskrityje (N. Y.) $11.00
Kanadoje ............................................... 11.00
Kitur užsienyje .................................. 15.00
Metams prenumerata:
Jungtinėse Valstijose ...................... 10.00

Pavienio egzempl. kaina 5 centai

THE LITHUANIAN

rf'...................... .......................

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian daily in 

Eastern States
110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827
PRICE 5c A COPY

Richmond Hill 19, N. Y., Trečiadienis, Riigp. (Aug.) 22, 1956 ¥¥¥¥No. 163 METAI 46-ti

KRISLAI
Argi jie jį nominuos? 
Reakcininkai — akli. 
Lenkai grįžta namo.

9 Londono konferencijoje Vėliausios žinios

Rašo R. Mizara

Po demokratų partijos su
važiavimo įvyksta repubi iko
nų partijos suvažiavimas San 
Francisco mieste.

Oras tame mieste visuomet 
vėsus, bet žada būti “vėsus“ 
ir republikonų suvažiavimas.

Man vis dar nesinori tikėti, 
kad republikonų suvažiavimas 
vice-prezidento vietai nomi
nuos Nixona. Nejaugi tos par
tijos vadovai apkurto ir apa
ko, 
apie

Kaip daugelis amerikiečių, 
taip ir aš, jaučiu, kad nomi
nuodami Nixona, republiko- 
nai prakiš rinkimus; neišgel- 
'bės jų prezidento Eisenhowe- 
rio populiarumas!

kad nežino, ką kalba 
4ixona žmonės?!

Kiek galėjau, sekiau (per 
spaudą ir televiziją) demo
kratų partijos suvažiavimo ei
gą.

Vienas kalbėtojų daug maž 
šitaip pasakė:

—Eisenhoweris yra populia
rus, tiesa; prieš j) vieną mes 
gal ir nelaimėtume rinkimų. 
Bet prieš juodu du tikrai lai
mėsime. ..

“Juodu du“ kalbėtojas tur 
įėjo galvoje Eisenhoxyerj ir 

* Nixona.

Reakcininkai dažnai 
aklai, nepaiso žmonių 
, Tenka pasakyti, kad 
kratų partijos vadovai 

, kitaip: jie nominavo

elgiasi 
balso.
Ūemo- 
elgėsi 
Adlai

Stevensoną ir Estes Kefauverį, 
. kuriuos piršo, už kuriuos sto

jo dauguma organizuotų dar
bininkų ir geresnieji liberalai.

Po šio suvažiavimo demo- I
kratų ūpas pakilo ir, jei jis 
iki lapkričio 6 dienos vis kils, 
o ne puls žemyn, tai jie tik
rai rinkimus laimės.

Lietuvių kilmės amerikie
čiai, kurių milžiniška daugu
ma yra darbo žmonės, be abe
jojimo, parems demokratus ir 
už juos balsuos.

Polski“ re- 
Romualdas 
į Lenkijos

4

Vilnis rašo, kad buvęs 
tAmerikos lenkų socialistų lai
kraščio “Robotnik 
daktorius, Dr. 
Šiynskis, išvyko
Liaudies Respubliką ir iš ten 
jau Amerikon nebegrįš.

Kitas žymus lenkas, Ado
mas Sokolowskis, . gyvenęs 
Londone, taipgi grįžo Lenki
jon.

Prieš kara A. Sokolowskis 
buvo Naugarduko gubernato
rius.

Beje, teko matyti Vilniaus 
spaudoje, kad jau pasiekė 
Lietuvą ir buvęs brazilietis 
poetas Kapso Sūnus — Li
nas Valbasys. Su juo grįžo jo 
žmona ir sūrius, o taipgi visa 
eilė kitų Brazilijos lietuvių 
darbininkų.

Kapso sūnaus laiškas 
lionės nelabai seniai 
Laisvėje.

iš ke- 
tilpo

Indija irgi atmetė 
Dulleso pasiūlymus

Krišna Menonas sakė, kad Suezas turi pasilikti 
Egipto žinioje, kiti kraštai galėtų “patarti”

Kad bent kiek užgerinti 
Egiptą, jis siūlė, kad Lon
dono konferencija “išreikš
tų savo pagarbą Egipto su
verenitetui.”

Krišna Menonas sakė, 
kad Dulleso siūlymas, yra 
sau prieštaraujantis, — iš 
vienos pusės jis siūlo ben
drais žodžiais reikšti pa
garbą Egipto nepriklauso
mybei, iš kitos jis siūlo at
plėšti nuo jo teritorijos da
lį (Suezą). Menono pareiš
kimas buvo sutiktas ploji
mais visų Azijos - Afrikos 
ir socialistinių kraštų dele
gatų.

Londonas.— Sekretoriaus 
Dulleso pasiūlymas, kad 
Suezo kanalas būtų padė
tas po tarptautine kontro
le, susilaukė dar vieno smū
gio. Anksčiau prieš tą pla
ną pasisakė Tarybų Sąjun
gos atstovas Šepilovas, da
bar panašiai pasisakė In
dijos atstovas Krišna Me- 
nonas.

Tas kaip ir užtikrina, 
kad iš konferencijos nieko 
neišeis, sako stebėtojai, nes 
be Indijos ir kitų Azijos 
kraštų, kurie ją seka, Lon
dono konferencija ir jos 
nutarimai negali turėti mo
ralinės galios, nors daugu
ma ir paremtų Vakarų nu
sistatymą.

Krišna Menonas sakė, 
kad Inchįa tvirtai stoja už 
Suezo pasilikimą po Egip
to kontrole. Jeigu kiti kraš
tai nori, sakė jis, jie galėtų j Brownellis kandidatuotų į

Senatą New Yorko valsti
joje, bandytų laimėti dabar 
demokrato Lehmanp laiko-1 
mą vietą. Ar Brownellis 
norėtų kandidatuoti, dar 
nežinia.

sudaryti kaip ir patariamą
ją tarybą, su kuria, jis ma
no, Egiptas sutiktų.

Dulles, kaip žinia, pasiū
lė, kad būtų sudaryta tarp
tautinė kontrolės komisija.

Vilnių dabar aplanko 
*nkitų šalių žmonių.

'• ten gastroliavo artistai iš Bul
garijos, Jugoslavijos, Alba
nijos, Vokietijos ir kt.

Taipgi Vilnią aplankė ame
rikiečių statybininkų delegaci
ja, anglų delegacija, lenkų 
delegacija. /

, Amerikiečiams lietuviams

daug 
Neseniai

Brownellis raginamas 
kandidatuot į Senatą

blikonai pradėjo .dėti pa
stangas, kad generalinis 
pro kuroras Herbertas.

Tarybiniai vaikai irgi bus 
skiepijami prieš paralyžių

Maskva. — Tarybų Są
jungos specialus institutas 
prieš polio (vaikų paraly
žių) pradėjo gamintis čie- 
pus prieš tą ligą. Tarybi
niai medikai sako, kad tie 
vaistai yra to paties sudėji
mo, kaip Saiko vaistai Ame
rikoje.

Tarybinius vaikus pradės 
skiepyti ateinančią žiemą. 
Numatoma, kad sekančią 
vasarą visi TSRS vaikai, 
nuo naujagimių iki 15 me
tų, jau bus įskiepyti.

Polio, kaip žinia, nėra 
taip paplitusi Tarybų Są
jungoje, kaip Amerikoje, 
bet tarybiniai medikai vis 
vien priėjo išvados, kad 
verta visus skiepyti.

Nehru lengvai susižeidė 
1

Deli. — Premjeras Neh
ru lengvai susižeidė, kuo
met džypas, kuriuo jis ke
liavo Anjaro provincijoje, 
nuriedėjo nuo kelio į griovį. 
Nehru petis, ranka ir šonas 
lengvai susižeidė, bet nepri
siėjo jį vežti ligoninėn.

gerai žinomas Povilas Rotoms- 
kis — VOKS’o vadovas—dele
gacijas pasitinka ir išlydi.

Lenkijos kultūros darbuoto
jams Lietuva — įdomiausias 
kraštas. Patys žymiausieji len
kų rašytojai plačiai rašė apie 
Lietuvą. O didžiausias jų po
etas, Adomas Mickevičius, 
Vilniuje mokėsi, Kaune kitus 
mokė ir Lietuvą skaitė savo 
tėvyne. Lenkijoje poetas vi
sai negyveno.

Iš viso pasaulio
Maskva. — “Pravda” pa

smerkė Komunistų parti los 
uždraudimą Vakarų Vokie
tijoje, sakydama, kad tai 
žingsnis link karo. “Prav
da” taipgi kritikavo Vak. 
Vokietijos Socialdemokratų 
partiją, įsakydama, kad 
jie nereagavo pakankamai 
energingai. Socialdemokra
tai turėtų atsiminti, kad 
taip, su komunistais, pra
dėjo ir Hitleris, o paskui 
atėjo eilė ir socialistams. 
Tuo tarpu iš Hamburgo 
pranešama, kad policija ten 
suėmė apie 120 komunistų.

Jakarta. Indonezijos

reakcinį armijos generali
nio štabo adjutantą pulki
ninką Lubį, kuris bandė su
iminėti nacionalistinius mi
nistrus. Lubis paskirtas ko- 
mandantu provincijos vie 
nete.

Beirutas. — Libanas jau 
išdirbo legališką planą, kaip 
nacionalizuoti naftos vamz
džius jo teritorijoje. Tie 
vamzdžiai, per k u r i u o s 
nafta (petroleumas) plau
kia iš Irako link Vidurže
mio Jūros uostų, priklauso 
užsieniečių firmoms.

Republikonų suvažiavime

Gali pasirinkt tarp 
Nixono ir Nixono...
Langlie pagrindinėje kalboje bandė piešti 
republikonus kaip pasaulio taikos rėmėjus

Paliaubos Kipre 
laikosi, saloje esą ramu

Britai grąžinsią Kipran
Nicosia. — Nors neįvyko 

derybų tarp britų ir kiprie- 
čių nacionalistų pogrindi
nės organizacijos EOKA, 
EOKA štabo paskelbtos pa
liaubos galioję EOKA pa
skelbė, kad sulaikys visus 
karinius ir individualinio 
teroro žingsnius, jeigu bri
tai' nutrauks teisimą mir
tim Britai neatsakė tiesio
giniai, bet davė suprasti, 
kad jie paliaubas priima.

Tad, jau kelinta diena, 
kai Kipre nesprogsta bom
bos ir neįvyksta ginkluotų 
užpuolimų prieš britus ka
reivius arba policininkus. 
Britai, iš savo pusės, su-

kol kas

Prancūzai pravedė keršto 
skerdynes Bone miestelyje

Bone, Alžyras. — Vieti
niai partizanai nudėjo 
francūzą policininką, ku
ris pasižymėjo- nepaprastu 
žiaurumu prieš gyvento
jus. Taipgi krito francūzas 
parašūtistas,' kuris bandė* 
policininką užstoti.

Keršydami, g i n k luoti 
francūzai, — policija, ka
riai ir civiliai, — pasileido 
po arabišką miestelio dalį 
ir pravedė skerdynes. Jie | kabineto, 
patys skelbia, kad nužudė'kuri 
20 žmonių ir sužeidė dau- nacionalistinių grupių, sa- 
giau. Jie, žinoma, neskel- ko, kad premjeras Bekkai 
bia, kad išskerdė tiek civi- ir sultonas Ben-Jusefas yra 
lių — jie sako, kad “nuko- perdaug nuolaidūs francū- 
vė 20 partizanų”.

iš tremties arkivyskupą , 
stabdė partizanų medžioji
mo akcijas šiaurrytinėje 
kalnuotoje salos dalyje.

Bet abi pusės budi ir pa
sirengusios prie pirmos pro
vokacijos vėl mestis į ko
va, c

Britai tuo tarpu paskel-' 
be, kad galimas dalykas, 
jog. jie grąžins Kipran ar
kivyskupą Makariosą, kurį 
jie dabar laiko ištrėmę 
Seychelle salyne Indijos 
vandenyne, netoli Madagas
karo. Jie ištrėmė ta stačia
tikių arkivyskupą teigda- 

įmi, kad jis globoja EOKA 
> partizanus.

Istiklalo parti j a p a s i t r a u k s iš 
Bekkai valdžios kabineto Maroke
Rabatas. — Istiklalo (Ne

priklausomybės) ' parti j a 
paskelbė, kad ji ištrauks 
savo ministrus iš valdžios 

Istiklalo partija, 
yra žymiausia tarp

Tydingas nusprendė, kad 
nekandidatuos į Senatą
Havre de Grace, Md. — 

Ęks-senatorius Ty dingas 
paskelbė, kad jis ištraukia 
savo kandidatūrą į Senatą. 
Tydingas, kuris turi 66 me
tus amžiaus, paskelbė, kad 
jo sveikata jam neleidžia 
kandidatuoti.
' Tydingas laimėjo nomi

naciją gegužės 7-tą, bet 
trumpas laikas vėliau ap
sirgo nervų galūnių liga ir 
keletą mėnesių praleido li
goninėje. Jis dabar namie, 
bet nesijaučia gerai.

zams ir nesidarbuoja . už 
į pilną nepriklausomybę. Is
tiklalo nariai turi daugumą

kabinete, bet premjeras 
Bekkai yra nepriklauso
mas.

Istiklalo paskelbimas su
kelia rimtą krizę Maroke, 
nes be Istiklalo* joks kabi
netas negali Maroke išsilai
kyti. Manoma, kad sultonas 
gal bus priverstas paskirti 
Istiklalo žmogų premjeru 
ir pasukti aiškiau naciona
listiniu keliu.

Johanesburgo policija nušovė du 
negru, apšaudė minia automatais

Detroitas.— Detroito pa
žangiečiai laikys didelį pik
niką Labor Day Arcadia 
parke. Labor Day išpuola 
rugsėjo 3. Vyriausia kalbė
toja bus Helen Winter,' vie
na Smitho akto auXų.

. Johanesburgas. — Rasis
tinė Pietų Afrikos policija 
naudojo automatus (ranki
nius kulkosvaidžius) prieš 
negrus. Policija sako, kad 
įvyko “riaušėį” — Nacio
nalinis Afrikos kongresas,' 
negrų organizacija, sako, 
kad policija išstojimus iš
provokavo ir apšaudė tai
kingą minią.

Du negrai tapo užmušti 
ir labai daug sužeista. Už
muštų buvo tik du, nes “po
licija šovė žemai, taikyda
ma į negrų kojas. Didelis 
skaičius taip sužeistų pate
ko į ligoninę, bet policija 
nesako, kiek.

Neseniai keletas tūkstan
čių moterų, daugumoje ne
grės, bdb-tarp jų ir kai ku
rios baltos, susirinko prie 
Strijdono rūmų, kad įteik
ti valdžiai protestą prieš 
naują patvarkymą: nuo da
bar ir moterys negrės, kaip 
ir vyrai, turi su savimi vi
sur nešiotis regisetravimo- 
si blėkeles.

Demonstrantės išrinko 
delegaciją, bet tik Strijdo- 
mo sekretorius jas priėmė.

Bombėjus. — Čia dabar 
vieši Amerikos Aukščiausio 
teismo teisėjas Warren.

San Francisco. — Wash- 
ingtono valstijos guberna
torius Langlie savo pagrin
dinėje kalboje suvažiavimo 
antroje sesijoje demagogiš
kai pliekė demokratus, vai
zdavo republikonus kaip A- 
merikos gelbėtojus “po 20 
metų suirutės, korupcijos 
ir netvarkos”, tai yra, po 
Roosevelto ir Trumano ad
ministracijų. Bet .daugiau
sia Langlie bandė sudalyti 
įspūdį, kad tai republiko- 
nai; kurie yra taikos parti
ja, o demokratai — karo. 
Jis minėjo Ženevos konfe
renciją ir sakė, kad prez. 
Eisenhoweris joje, užtikri
no pasaulinę taiką.

Jis sakė, kad republiko- 
nai dabar pradeda savo an
trą “kryžiaus karą” (crus
ade), kad laimėti savo par
tijai ir Eisenhower i ui dar 
ketverius metus Baltajame 
name.

Antradienį prez Eisenho
weris atskrido j San Fran
cisco. Buvo pranešta, kad 
jis pasirengęs įklausyti

%
Vis vien neleis keturiems 
žurnalistams vykti Kinijon

Washingtonas. — Savai
tės pradžioje buvo paskelb
ta, kad keturi žurnalistai, 
iš APt UP, NBC ir Chi- 
cagos Daily News, nepai
sant Valstybės departmen- 
to nepritari m o , vyksta 
Liaudies Kinijon. Buvo 
pranešta, kad jie jau Hong 
Konge ir ketvirtadienį at
vyks Kinijon.

Bet dabar paskelbta, kad 
Valstybės depar tm e n t a s 
padarė ant jų spaudimą, 
pasakė jiems, kad pats 
prez. Eisenhoweris pritaria 
draudimui nekeliauti Kini
jon. Šie keturi nutarė ne
keliauti, nors jų agentūros 
išreiškė nepasitenkinimą.

Tuo tarpu' New Yorko 
“Post” paskelbė, kad jo ko
respondentas Freidinas vis 
vien bandys vykti- Kinijon. 
“Post” prašo išduoti Frei- 
dinui paprastą afideivitą, 
vietoje pasporto, ir jis su 
tuo afideivitu vyks Kini
jon. Freidinas su panašiu 
afideivitu aplankė Bulgari
ją li954-ais metais, kuomet 
Amerikos pasportai dar be- 
galiavo keliavimui Bulgari
joje.

r Libertiville, III. — Demo
kratų kandidatas į prezi
dentus Adlai Stevensonas 
ilsisi savo farmoje kelios 
mylios nuo šio miestelio. Ir 
jis turi pagrindo ilsėtis, nes 
per visą demokratų kon
vencijos laiką jis beveik ne
miegojo. Jis dabar mesis į 
priešrinkiminę kampaniją 
po republikonų konvenci
jos.

kiekvieną aspirantą į vice- 
prezidentinius k a n d ida- 
tus, bet iš viso jau buvo 
aišku, kad republikonai y- 
ra pasiryžę nominuoti Ni
xona, kad1 vienintelis bū- 
das, kuriuomi jis galėtų 
būti sulaikytas, tai jeigu 
prezidentas pasakytų, kad 
Nixonas jam nepriimtinas.

Suvažiavime buvo juo
kaujama, kad delegatai tu
ri pasirinkimą tarp Nixo- 
no, Richardo Nixono, Dick 
Nixono ir trumpai Dick — 
Ike partnerio.

Tuo tarpu platformos ko
misija paskelbė, kad ji, pa
našiai kaip demokratų, par
tijos komisija, pasiekė / 
“kompromisą” su pietiniais ' 
Rasistais ir išdirbo civilinių 
laisvių punktą, kuris “nie
ko neužgauna”.

Kiti platformos punktai 
kalba apie gerbūvį, taiką> 
laisvę, privatinę iniciatyvą, 
stabilumą, didį Amerikos . 
prestižą visame pasaulyje 
ir t. t.

Laoso premjeras Phourna 
lankos Liaudies Kinijoje

Pekinas. — Į Kiniją at
vyko Lao,sos premjeras So- 
uvanna Phourna. Jis buvo 
sutiktas iškilmingai. Stoty
je jo laukė Kinijos užsienio 
reikalų ministras Čou En- 
lajus ir 7,000 žmonių mi
nia.

Kaip žinia, Laoso vald
žia, kurios priešakyje stovi 
Phourna, paskutiniu laiku 
užvedė derybas su Laoso 
liaudiečių (Pathet Lao) re
žimu, kuris valdo krašto 
dalį. Planuojama sudaryti 
bendrą vyriausybę, į kurią 
įeis ir komunistai.

Tuo tarpu, kai Laoso 
premjeras vieši Kinijoje, 
kitos buvusios Indokinijos 
dalies, Kambodijos, princas 
Sihanoukas sustojo Kalku
toje, Indijoje, pakelyje na
mo iš Tarybų Sąjungos, 
Lenkijos ir Čekoslovakijos.

Bulgarija paskyrė naują . 
užsienio reik, ministrą
Sofija. —. Bulgarija savo 

nauju užsienio reikalų mi
nistru paskyrė vice-premje- 
rą Karlą Lukanovą. Praei
tą savaitę mirė Minčo Mei- 
čevas, kuris ėjo užsienio 
reikalų ministro pareigas. 
Lukanovas pasiliks ir vice
premjeru.

Camden, S.’ C. — Penki 
vienos 'šeimos nariai, Ro
bert Gray, jo žmona ir trys 
vaikai, užsimušė automobi
lio nelaimėje.

ORAS NEW YORKE 
Giedra ir šilčiau
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UŽ NAUJĄ AMERIKĄ
ADLAI STEVENSONAS, savo kalboje,., sakytoje 

demokratų suvažiavime Čikagoje, po to, kai jis buvo no
minuotas prezidento vietai, griežtai pabrėžė, kad jis, kai 
bus išrinktas prezidentu, darbuosis už naują Ameriką.

Ką tie žodžiai reiškia? Jie reikštų, daug ką, jei po 
jais neitų kiti žodžiai, paaiškiną jų prasmę.

Demokratų kandidatas prezidento vietai po to sakė:
“Aš suprantu naują Ameriką, kurioje skurdas bus 

pašalintas ir mūsų gausa naudojama kiekvienai šeimai 
praturtinti.

“Aš suprantu naują Ameriką, kurioje laisvė būtų
visiems, nežiūrint žmonių rasės ar įsitikinimo' bei eko
nomines būklės.

suprantu naują Ameriką, kuri be paliovos puls 
(attack), atmes tą supratimą, būk žmonės tegalį išspręs
ti savo nesusipratimus tik viens kitą mušdami, žudy
dami.. ”

Tai, trumpai pasakius, bene patys svarbiausi demo
kratų kandidato prezidento vietai principai, liečia mū
sų šalies ateiti, mūsų šalies žmonių gyvenimą.

Nauja Amerika, vadinasi, negali būti tokia,, kokia 
yra šiandien, kai apie 30 milijonų šeimų tegauna pajamų 
per metus mažiau $2,000. 6 tuo pačiu kartu nedidelis 
kiekis žmonių ima pajamas milijonais.

Iš viso, tenka pasakyti, kad Stevensono kalba, sakyta 
penktadienio naktį demokratų suvažiavime, buvo gera 
kalba. Jis, aišku, negalėjo savo kalboje eiti toliau, kaip 
eina demokratų partijos priimtoji rinkimų platforma.

“Throw out Republicans!...” — šūkis, dažnai kar
totas demokratų partijos suvažiavime.

Ir jis bus kartotas iki lapkričio 6 d.
Penktadienio vakarą, rodosi, išsimiegojo ir Truma- 

nas. Ir jis, pakviestas kalbėti, jau pripažino, kad Adlai 
Stevenson su Estes Kefauveriu gali laimėti rinkimus. 
Jis žadėjo padėti jiems juosi laimėti, Kaip žinia, Tru- 
manas buvo gerokai “nusinakinęs” po; to, kai jo siūlo
mas kandidatas, gubernatorius Harrimanas, liūdnai pra
kišo nominacijas. O pats Harrimanas turbūt buvo pats 
liūdniausias ritieris visame suvažiavime.

Mums patiko Stevensono ir tas pasisakymas, būtent, 
kad jis savo rinkiminėse kalbose nelies prezidento svei
katos; t. y., jis neagituos žmonių nebalsuoti už Eisen- 
howerį dėl to, kad pastarasis nesVeikuoja, dėl to, kad 
prezidentas metų bėgyje buvo sunkiai net du kartu su
sirgęs. Tai nebūtų, žinoma, ir etiška. Adlai Stevensonas 
sakė, kad jis ir Kefauveris, o taipgi ir visi kiti demo
kratų partijos propagandistai, statys prieš visuomenės 
akis vyriausiai tai, kad republikonų valdžia nesirūpina 
darbininkų ir darbo farmerių interesais, kad jai rūpi 
vyriausiai finansinio kapitalo interesai. Stevensonas sa
kė, kad jis parodys pasauliui, kaip Eisenhowerio val
džia nupuldė Amerikos vardą kitose tautose—vis tik dėl 
gobšumo, dėl statymo pirmon vieton turčių reikalų.

Atrodo, kad demokratų vadovai ne juokais yra pa
siryžę darbuotis už tai, kad republikonai būtų išmesti 
iš valdžios Washingtone.

Dėl komunistų partijos nulegalizavimo 
Vakarų Vokietijoje

VAKARŲ VOKIETIJOJE tapo nulegalizuota Ko
munistų partija. ,

Tai padarė tos šalies aukščiausias teismas, reika
laujant valdžiai.

Tuojau po to, kai teismas paskelbė, kad Komunistų 
partija tampa paskelbta nelegale, valdžios agentai'už
puolė tos partijos biustines-raštines, jas uždarė; suareš
tavo visą eilę partijos veikėjų ir pagrasino: dabar jums 
bus! * s""

, Ką visa tai reiškia? '
Pirmiausia tai parodo, jog Vakarų Vokietijoje hit

lerininkai turi suleidę giliai šaknis net ir aukščiausia
me tos šalies teisme. Hitleris, kaip žinia, komunistus 
budeliškai žudė; jis buvo sudaręs su Japonija ir mu- 
solinišką Italiją “Anti-komunistinę ąšį” ir pradėjo karą 
Šūkiu: sunaikinti komunizmą! Bet iš tikrųjų jam rū
pėjo sunaikinti viską kas pasaulyje yra gera, kas pa
saulyje yra naudinga darbo žmonėms. ,■

Vokietijos komunistų partija pergyveno baisius lai
kus prieš karą ir karo metu. Bet ji išliks nesunaikinta. 
Rytinėje Vokietijoje komunistų partija stovi valdžios 
priešakyje. Na, o Vakarų Vokietijoje valdžia siekiasi 
neprileisti komunistams viešai net pasirodyti.

Kas dabar bus? ' . ,
Pranešimai skelbia, kad komunistai veiks slapta. 

Tai jiems nebepirmiena. Jie gerai žino, kad jie išeis lai
mėtojais, kad Adenauerio valdžia žlugs, o liaudis gy
vuos.

Reikia atsiminti, jog kadaise toje pačioje Vokieti
joje buvo paskelbta nelegale ir social-demokratų partija, 
pet ji išliko, o tie, kurie ją skelbė nelegale, žlugo. Bus. 
taip ir šiandien.

Beje, dauguma Vakarų Vokietijos laikraščių, sako

MOTERŲ KAMPELIS
AMERIKIETE

18

vis
sa-

čiau šeimos, kur žmona yra 
65 ar daugiau metų, turi 
daugiau kaip trečdalį mili
jono savo vaikų jaunesnių 
kaip 18 m. amžiaus, gyve
nančių kartu. Prie to dar 
didelis skaičius anūkų ir ki
tų randame gyvenančių to
kiose šeimose ir dažnas iš 
jų yra praradę vieną ar a- 
budu tėvus. Daugelis vidu
rinio amžiaus porų taip pat 
išlajko savo vaikus or gimi
naičius, kurie yra virš 
metų, bet negali savęs 
laikyti.

Nors dauguma vyrų 
dar neša atsakomybę už
vo šeimų išlaikymą, vis di
dėjantis skaičius žmonų tu
ri gerai apmokamas vietas. 
Apie 10 su virš milijonų 
ištekėjusių moterų dirba 
(27 nuošimčiai iš visų).

Jau seniai buvo įprasta, 
kad jaunos žmonos dirbtų 
ligi pirmo kūdikio gimimo, 
tačiau pąskiausiais metais 
daugiau ir daugiau iš jų 
grįžta prie darbo po to, kai 
vaikai paauga. Taigi treč
dalis iš visų žmonų tėrp 35 
ir 44 m. amžiaus dabar dir
ba už savo namų ribų. Ir 
ketvirtadalis iš dirbančių- 

yra 45—64 metų am- 
kad apie 2

Šeimininkėms
KAVA SUTRAUKIA 

PIENĄ
Ne kartą atsitinka, kad 

kava sutraukia pieną. Tai 
įvysta verdant daug kavos, 
kada ji paduodama jau už
baltinta, kaip kad daroma 
pramogose. Už tai dažniau
sia kaltinamas pienas. Vie
nok daugumoje atvejų ^al
tu būna - kavos karštis- Tas 
nepatogumas įvyksta ka
da kava baltinama tebesto
vint ant ugnies ar tik ką 
nukaltus. ‘

Reikale tik ką išvirtą 
kavą paduoti ant stalo ga
tavai užbaltintą, pirma dėk 
cukrų, paskiau pieną, tada 
nesutrauks. Reikiant pa
duoti tik baltintą, nesaldin
tą, atsargai įmesk gabaliu
ką ledo ar biskelį šalto van
dens pirm baltinimo. Vė
siame ore gana pamaišy- 
mo šaltu metaliniu samčiu 
ar poros minučių palaiky
mo puodo ant metalinio ar 
marmorinio stalo.

Paduodant ant stalo jau 
išpilstytą puodukuose jo
kių atsargumo priemonių 
nebereikia, puodukas bus 
nutraukęs į save pakanka
mai karščio.

Po Italijos saule
V. JEROFIEJEVA 

TSRS sporto meistras, 
“švyturio” specialus korespondentas

Nepilnas mėnuo — ne
pakankamas laikas, kad 
galima būtų išsamiai susi
pažinti su tpkia įdomia se
novine šalimi, kokia yra

Jungtinių Amerikos Val
stijų šeimos gyvenimas žy
miai pasikeitė po Antrojo 
Karo. Vedusiųjų skaičius 
rekordiniai padidėjo. Šiuo 
metu gimimų skaičius yra 
aukščiausias visoj genera
cijoj ir daugiau žmonų, ne
gu bet kada aktyviai daly
vauja ekonominiame krašto 
gyvenime.

Ištekėjusios moterys mū
sų tautoje sudarė 40 mili
jonų 1954 metų balandžio 
mėnesį,. jų skaičius pakilo 
iki 9 ir trijų ketvirtadalių 
mil. nuo 1940 metų ir dau- 
gjąu kaip du ir trečdalis 
milijonų nuo 1950 m. Pa
gal dabartinius apskaičia
vimus jų skaičius 1960 me
tais gali siekti ligi 42 ir pu
sės milijono.

Daugumas amerikiečių 
žiponų yra palyginamai 
jaunos: maždaug du penk
tadaliai yra mažiau kaip 
35 m. amžiaus ir ketvirta
dalis sudaro grupę tarp 35- 
44 m. šitokia padėtis at
vaizduoja mūsų tradiciją 
ankstyvų vedybų ir taip 
pat vedybų padaugėjimą po 
antrojo didžiojo karo. Tik
rumoje, beveik pusė visų 
žmonų J. A. Y-o&e ištekėjo
po 1940 m. Iš kitos pusės, JU 
dabar yra daugiau kaip žiaus. Faktas, 
2 milijonai ir 700 tūkstan- iš 3 ištekėjusių moterų gy
čių ištekėjusių^ moterų 65 įvena miestuose, suteikia 
metų amžiaus .ar daugiau; į 
devyni dešimtadaliai iš jų 
ištekėjo prieš ketvirtadalį 
šimtmečio ar daugiau.

Didelėje šeimų daugumo
je žmona yra paprastai 
jaunesnė už savo vyrą. Ta
čiau maždaug aštuntadaly
je iš šeimų ji yra vyresne. 
Daugiau kaip pusė ištekė
jusių moterų jaunesnės 
kaip 25 metų amžiaus turi 
vyrus, kurie yra 25 m. am
žiaus ar senesni. Mažiau 
kaip 2 su puse nuošimčių 
žmonų tarp 25 ir 34 m. 
amžiaus yra ištekėjusios 
už vyrų jaunesnių už 25 
m. amžiaus.

Tipiška žmona gyvena su 
savo vyru savo nuosąvame 
name: tokia padėtis' yra 9 
iš 10 šeimų. Nemažas nuo
šimtis porų dalinasi savo 
gyvenvietes su giminėmis 
ar kitais jaunais žmonėmis. 
Maždaug trečdalis iš šių 
žmonų yra mažiau kaip 25 
m. amžiaus. Tik apie 6 
nuošimtis iš visų ištekėju
sių moterų gyvena atsisky
rusios nuo savo vyrų, ir di
džioji dalis iš jų gyvena 
atsiskyrusios ne dėl vedy
binės nesantaikos, daugelis 
vyrų yra išvykę iš namų 
civilinėse tarnybose. Maž
daug pusė milijono yra ka
riuomenėje. Didelis skai
čius iš jų vedė prieš pat 
pašaukimą į kariuomenę.

Daugiau, kaip pusė iš vi
sų vedusių porų turi jau
nus vaikus, gyvenančius 
kartu. Apie 4 penktadaliai 
iš šeimų, kuriose žmona yra 
25-34 metų amžiaus, turi 
mažiausia vieną vaiką sa
vo globoje. Daugelis ištekė
jusių moterų perėjusios gy
venimo vidurį* vis <lar neša 
atsakomybę augi h damos 
vaikus. Tokių moterų yra 
apie trečdalis tarp 46—64 
m. amžiaus. Nors jų skai
čius ir mažėja vyresniame 
amžiaus laikotarpyje, ta-

iš-

miestuose, suteikia 
galimybę daugeliui iš jų 
dirbti industrijose.

Common Council

Taip auklimas 
ateities pilietis
MAISTO ATPYLIMAS 

Dėl nepakankamai i š s i- 
vysčiusio • skilvio kūdikis, 
ypač pirmaisiais trimis gy
venimo mėnesiais, dažnai 
etsirūgsta piepu: be jokių 
pastebimų pastangų, be vi
durių įtempimo jis* atpila 
nuryto pieno dalį. Skirtin
gai nuo vėmimo atpyliųias 
įvyksta be jokųu ženklų, t. 
y. be šleikštulio/veido išba- 
limo ir 1.1. Kaip prieš at- 
pylimą, taip ir po jo kūdi
kis palieka linksmas, jis 
tiesiog lyg “nupila” nerei
kalingą pieno kiekį. Daž
niausiai tatai įvyksta kūdi
kį užsupant, o taip pat, kai 
jį vysto / arba tuojau po 
maitinimo paguldo ant 
pilvo.

Jei kūdikis atpila tik 
atliekamą pieną, tai
reiškinys, galimas daiktas, 
ir nėra blogas, bet atsitin
ka, kad dažnai atpildamas 
j i s netenka 
maisto. Dėl to 
dažnai atpilant 
reikia atidžiai sekti jol svo
rį ir pasitarti su konsulta
cijos gydytoju. Vyrešniem 
kaip 3 mėnesių kūdikiams 
maisto atpylimas papras
tai praeina savaime.

Kaip ilga,i maista lieka 
skilvyje? Motinos pienas, 
priimtas normaliu kiekiu, 
iš skilvio į žarnas patenka 
per 2 iki 2 ir pusės valan
dų, o karvės pienas per 3 ir 
3 ir pusę* valandų. Vanduo 
ir nuoviros skilvyje „ lieka 
labai trumpai-

(Iš “Motina ii; vaikas”)

Papaya Marmaladas
3 puodukai smulkiai su

pi austyto papaya
4 nemaži oranžiai

■ pusės lemono sunka 
cukraus
Išsunk oranžių sunką,

rink sėklas ir išmesk, o žie
ves sumalk malamąja maši
nėle. (

Supilk viską kartu (a- 
part cukraus) į palivotą 
puodą, pavirink kelias mi
nutes. Atmieruok tiek pat 
cukraus, kiek to viralo turi. 
Supilk viską kartu. Virink 
ant lengvos ugnies (dažnai 
maišant) apie 20 minučių. 
Turėk švarius išvirintus 
(sterilizuotus) stiklus 
supilk.

ir

NewPolicija sako, kad
Yorke griežtesnis tikrinimas 
privedė prie to, kad automo
bilistai mažiau skubina.

Ar jau užsisakėte Seno Vin
co poezijos knygą?

>
Today’s Pattern

toks

reikalingo 
kūdikiui 
maistą,

Būkite Laisves Prietelius. 
Metine duoklė tik $25.00.

pranešimai, šią Adenauerio ir jo teismo politiką smerkia. 
Be kitko, spauda sako, jog šis dalykas pakenks ir bet 
kokiems pokalbiams apie Vokietijos apvienijimą.

Bet visi pripažįsta, jog Adenauerio valdžia, kurios 
įtaka žmonėse smarkiai puola, neilgai -begyvuos.

9169
SIZES 

10— 18

Pattern 9169: Misses’ Sizes' 10, 
12, 14, 10, 18. Size 16 takes 2.% 
yards 54-incli fabric.'*'

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.

Todėl' nenuostabu, kad 
mes, tarybiniai turistai, 
pirmą kartą atsidūrę italų 
žemėje, stengėmės nepra
leisti nė vienos progos kuo 
daugiau pamatyt.

Iš Kortina d’Ampeco, tei
singiau sakant iš Dobiako, 
kur mes gyvenom Olimpi
ados metu, autobusu atvy
kome į Veneciją. Autobu
sai čia. labai patogūs.'" Ir 
nors pati kelionė buvo ga
na sunki, — 200 kilometrų 
vingiuoto, su įkalnėmis ir 
tarpekliais kelio,—mes jau
tėmės gerai, ir su malonu
mu žiūrėjome pro langus, 
tikriau, per stiklines auto
busų sienas. Gamta čia 
nuostabi. Iš visų pusių iš
kilusios didingos rudos 
klintys, vietomis padeng
tos sniegu. Dolomitinių Al
pių šlaitai papuošti, tan
kiais spygliuočių miškais. 
Ryškios saulutės apšvies
tos žalios gėlės balto snie
go fone teikia vietovei ypač 

Daug kasžavu vaizda. 
primena Kaukazą.

VENECIJA
Buvo vasario pradžia. 

Tuo metu, kai mūsų Tėvy
nėje buvo trisdešimt laips
nių šalčio, Venecijoje malo
niai, nors ir nelabai karštai 
šildė saulė. Jos spinduliai 
visomis vaivorykštės varso
mis žaidė kanalų vandeny
se.

Pailsėję viešbutyje, į ku
rį persikėlėme gondolomis, 
pradėjome apžiūrinėti mie
stą.

Ekskursijos vadovo lydi
mi, pirmiausia atlikome 
tradienę kelionę — paplau
kiojome gondola Didžiuoju 
kanalu ir kitais įdomiau
siais kanalais.

Kas stebina ir domina 
keliautoją, atvykusį į Ve
neciją — tai, be abejo, pats 
miesto išdėstymas. 118 sa
lų, kurias skiria 160 siau- u 7

rų kanalų-gatviū ir jungia 
‘ maždaug 400 tiltų — štai 
ir Venecija. Anot mūsų, gi
do, šnekaus ir malonaus 
italo, visi pastatai Veneci
jos salose pastatyti ant me
dinių polių.

Nelengva buvo pastatyti 
ant medinių polių tokią 
daugybę pastatų. Rodyda
mas mums didelę Santa 
Maria de la Salute bažny
čią, ekskursijos vadovas pa
pasakojo, kad prieš prade
dant šią statybą, kuri tru
ko penkiasdešimt metų, į 
lagūnos dungną buvo įkal
ta daugiau kaip milijonas 
šimtas penkiasdešimt tūks
tančių polių. O juk tai bu
vo septynioliktajame am
žiuje, kai statybinė techni
ka buvo, palyginti, primity
vi. Žinoma, niekas neap
skaičiavo, kiek žmonių au- 
kų kainavo šios ir kitų 
bažnyčių statybos.

Venecijos širdimi teisė
tai yra laikoma šv. Mor
kaus aikštė su įžymiais Do
žų rūmais. Apsupti dau
giatūkstantinio balandžių 
būrio, kurie tupte tupia ant 
'turisto pečių, tikėdamiesi 
gauti lesalų, mes čia pada
rėme daug įdomių nuo
traukų.

Ten pat mes apžiūrėjo
me nepakartotinus, didin
gus ir kažkada buvusius 
puošnius Dožų rūmus su

paveikslų galerija, kurioje 
saugojami Ticiano ir kitų 
Italijos dailės meistrų kū
riniai, kalėjimą, esantį po 
paradinėmis rūmų salėmis 
ir garsųjį Atodūsių tiltą 
(“Poonte del sospiri”), ku
riuo nuteistieji buvo veda
mi mirti.

Kaip ir daugelis kitų ša
lių turistų, mes aplankėme 
šv. Morkaus bažnyčią su 
Tintoreto ir Ticiano pa
veikslais, Frari bažnyčią su 
Ticiano ir Kanovos mauzo
liejais, Rialto tiltą, Turqaus 
aikštę, Auksinę krantinę, 
kur v a s a r ą kunkuliuoja . 
kurortinis gyvenimas.

Tačiau, nors gidas sten
gėsi parodyti tik tai, kas 
skirta turisto akims, mes 
negalėjome nepastebėti, kad 
Venecija — tai ne tik pa- 
veiksų galerijos, gondolos 
ir senoviniai pastatai, kad 
paprastųjų žmonių gyveni
mas čia ne toks jau švie
sus ir linksmas, kaip kad 
jis vaizduojamas reklami
nėse brošiūrose, skyduose, 
atvirutėse.

Juk ne visi plaukioja 
gondolomis, kai kas turi ir 
irkluoti... Ir ne visuomet 
gondolininkas randa kelei
vį. Ne vienoje vietoje ga- 
Įima buvo pastebėti žmo
nių, siūlančių savo paslau
gas bet kuriam darbui at
likti. Tai buvo bedarbiai.

Daugelis vęnecijiečių, visų 
pirma darbininkai, sužino
ję, kad mes esame turistai 
iš Tarybų Sąjungos, neslė
pė savo simpatijų mums, 
Tarybų šalies » atstovams. 
Jų žodžiuose 
sirodė mokąs 
— sveikinimo 
galima buvo 
koks- didelis 
paprastųjų žmonių tarpe? 
mūsų šalies autoritetas, šaT 
lies, kurios pergalės Didžio
jo Tėvynės karo metais 
įkvėpdavo Italijos patriotus 
kovai prieš fašistinius gro
bikus. Ii944 metais penki 
tūkstančiai venecijiečių ke
letą savaičių atkakliai ko
vėsi prieš stambias vokiš
kųjų fašistų pajėgas, tuo 
pačiu gelbėdami Veneciją 
nuo besitraukiančių hitle
rininkų. Venecija yra vie
na Italijos Komunistų par
tijos tvirtovių.

ROMA'
Kai atvykome į Romą, 

miestą gaubė sutemos.
Apsistojome viešbutyje 

“Naujoji Romuva.” Kit^ 
rytą pradėjo smarkiai snig< 
ti, i)’ netrukus viskas — na
mai, skverai, medžiai, pa 
minklai—buvo apklota bal
tu minkštu apdangalu. Šis 
mums įprastas vaizdas Ro
mos gyventojų tarpe sukė
lė didelį susižavėjimą. Daž
nas praeivis — pradedant 
mažyliais ir baigiant suau
gusiais — laikė sau malo
numu" ir net pareiga pasi
naudoti proga ir sviesti į 
ką nors sniego gniužulą. 
Vienoje vietoje mums net 
teko matyti, kaip garsiai 
kvatodami sniego gniūžtė
mis svaidėsi vyrai... apsi
rengę'. vienuolių drabužiais.

Savo pažintį su miestu 
pradėjome nuo Vatikano. 
Apžiūrėjome bib 1 i o t e k ą, 
Bordžijos apartmentus, poi> 
piežiaus Julijaus II rezi* 
denciją, kur yra puikių Ra-' 
faelio piešinių. Per Gobele
nų galeriją patekome į 
skulptūrų muziejų, kuria
me saugomi tokie pasauli-» 

(Tąsa iš 3-čio pusi.)

(kai kas pa
rašų kalbų), 
gestuose ne
nepastebėti, 

yra Italijos

K

S

I
K

F

i

2 pusi.—Laisvė (Liberty)—Trečiad., Rugp. (Aug.) 22, 1956



V. MYKOLAITIS-PUTINAS .

SUKILĖLIAI
(Kovų dėl žemės ir laisvės vaizdai 1861-1864 m.)

reika su Jonu daužė ją kūjais taip, kad 
ausyse spengė ir žiežirbos triško net li
gi sėdinčiųjų ant kaladėlės.. JKai gele
žis atvėso, kalvis įkišo ją atgal į žaiz
drą, ir visi trys nusišluostė rasotas 
kaktas.

—Karšta, kad tave devynios!—tren
kęs kūjį, sušuko Noreika ir pridėjo: — 
Želvys, andai, sakėsi matęs Panevėžy ga
tavų noragų. Fabriko darbo. Netru
kus kalti nebereikės, vyručiai.

Dundulis, tai išgirdęs, su panieka nu- 
sispiovė:

—Fabriko darbo noragu tu neilgai 
arsi. Kokia jų geležis? Minkšta kaip 
košė.

—Ir vis pinigą mokėk ir permokėk,— 
pritarė Kedulis. — O iš kur jo paimsi? 
Jei dar tokie metai, kaip šiemet, grįši
me, grįšime prie medinių išarų.

Bet Noreika manė kitaip:
—Ne, vyrai, be geležies jau nebeaps- 

eisime. Ne tik noragus, bet ir šakes ge
ležines turėsime. Vežimus geležimi kaus
tysime. Plūgais arsime.

—Karališkiai jau ir dabar aria,—pa
stebėjo Jonas.

V Geležies reikalais paskutiniu metu 
valstiečiai sirgte sirgo. Kiekvieną kar
tą kaimynas, važinėjęs į Kėdainius ar į 
Panevėžį, grįždavo su kokia nors naujie
na apie geležį. Geležies jau buvo ga
lima pirktis ne tik stambiais gabalais, 
“štobomis,” iš kurių kalvis kaldavo vi
sokius reikmenis, bet ir pritaikytos 
kiekvienam daiktui atskirai. O štai la- 
bar jau ima atsirasti ir gatavų geležinių 
daiktų: vinių, pasagų, kirvių, noragų, 
kastuvų... Taigi ir čia, nukrypus kalbai 
į geležį, Šilėnų vyrai tarsi net pamiršo, 
kad jie čia susirinko vildamiesi išgirsti 
ką nauja ne apie geležį, bet apie cieso
riaus gromatą ir baudžiavos panaikini
mą. Tad, baigus Noreikai pasakoti apie 
naują geležinį plūgą, kurį jis matė Sur
vilos dvare, Daubaras, grįždamas į nu
trauktą šneką, kreipėsi į Dundulį:

—Tai ką daugiau girdėjai, kavoli, apie 
tą ciesoriaus manifestą? Ką kitur žmo
nės apie tai kalba?

—Ką gi daugiau?.. Vakar, jau tems
tant, buvo čia sustoję du tokie kaip ir 
šlėktos, kaip ir .karališkiai, tai kad ėmė 
varyti prieš- tą manifestą, net baisu 

. klausyti. Apgavo, sako, mus ciesorius ir 
tiek!’ Matyki t, žemę, kurią mes dirba
me, reikėsią išpirkti po dvejų metų. O 
ligi to laiko viskas pasilieku po senovei!

—Ir man Balsių Petras taip sakė, kad 
lažą turėsime eiti dar dvejus metus, — 
kalbėjo Noreika,—bet baudžiavos nebė
ra, ir jos niekas jau nebesugrąžins, ir 
ponai rykštėmis mūs daugiau nebeplaks, 
ir mūsų moterų nebeniekins. Petras 
pats tai girdėjo. O jis išmintingas, vyras.

Kedulis ištraukė pypkę iš dantų ir 
niekinamai nusispiovė:

— Na, žinoma, gudročius.... Klau
syk tu jojo./. ;

Jis nebeišmanė, kaip kitaip išreikšti 
savo nepasitenkinimą Balsių Petru ir ką 
manyti apie tas naujienas.

Netrukus prie kalvės atsirado Stasys, 
Galinis ir dar vienas vyras iš Paliepių 
kaimo, šis pasiklausyti naujienų buvo 
užsukęs į karčiamą. Buvo ten sustojęs 

x vienas pakeleivis iš Panevėžio, tai pasa
kojo, jkad ir Panevėžy, ir Upytėje, ir 
Krekenavoje manifestą skaitę. Žmonės 
iš pradžių visur labai džiaugėsi, bet 
paskui cmęi plisti; visokių paskalų. Kai 
kas nuogąstauja, kad būsią dar sunkiau, 
negu ligšiolei. ■ > » :

—Ar ir ten skaitė, kad dar dvejus 
metus reikės eiti lažą?—paklausė Norei
ka.

—Sako, kad skaitė,—patvirtino palie- 
piškis.—Dėl to kai kurie nė netiki? kad 
iš to kas geros bus. šneka, kad ponai 
apgaus žmones ir taip padarys, kad vis
kas liks po senoVei.

—Ponai apgaus žmones?!—pasipikti
nęs sušuko Stasys. — Pasileido dabar 
svietas, tai ir pradėjo prieš ponus kete
rą statyti. O' kaipgi mes gyventume be 
ponų? Kuh gyvulį ganytume, kur mal
kos gautume ? Iš ko trobesį pasistatytu- 
me? Viską iš pono gauname. Už tai ir 
panščizną einame.

(Bus daugiau)

(Tąsa)
—Na, Vinęai, trauk “Eisme laukan 

pažiūrėti.” Ta lengva pritarti. Ir Vin
cas, ilgai nelaukdamas, aukštu, ' skar
džiu balsu užtraukdavo: *

Eisme laukan pažiūrėti 
Koks vėjelis pučia.
Pučia rytų, pučia pietų, 
Pūs ir vakarėlių. <

\ Dainuodami, dažniausiai eidavo prie 
Galinio liepos, kur daina ypač garsiai 
skambėdavo, kad net tarsi pats medis 
dainuodavo kartu su jaunimu, džiaugs
mingai virpėdamas lapais ligi pat viršū
nės.

Kitą kartą jie traukdavo per visą kai
mą ligi kalvės. Dundulis išeidavo prie
šais su smuiku, ir juodais nuo kūjo ir 
žiežirbų, sudiržusiais pirštais, nuosta
biai mikliai išvedžiodavo suktinius, pol
kas ir klumpakojus. Jankauskutis su
sirasdavo kokį skambantį gelžgalį, ki
tas išritindavo kubilą ir mušdami tak
tą pritardavo Dundulio smuikui. Aikš
telėje prieš kalvę tuojau imdavo suk
tis ir trypti poros. Kai Dundulis, pail
sęs, nebegalėdavo nulaikyti smuiko, pra
sidėdavo rateliai ir žaidimai,, su daino- 
mis, juokais, šūkavimais.

Vakarų žara jau toli būdavo nuėjusi 
į šiaurę. Blyškus vasaros nakties dan
gus su retomis žvaigždėmis, prigludęs 
prie žemės kada-ne-kada lengvai atši

lt dusdavo, ir vėsi, vos jaučiama oro sro
vė paglostydavo 
sušnarėdavo už

< drebulės lapuose.

PO ITALIJOS 
SAULE

(Tąsa nuo 2 pusi.) 
nio meno šedevrai, kaip 
“Miegančioji Venera,” “La- 
okoonų grupė,” “Belvedero 
Apolonas,” o paskui į pa
veikslų galeriją, kurioje 
surinkta daugiau kaip 460 
įžymiausių tapybos meistrų 
kūrinių.

Didelį įspūdį paliko šv. 
Petro bazilika, kuri yra 
tartum paradinis įėjimas į 
Vatikaną. Iš 284 penklio- 
likos metrų aukščio kolonių 
ir 84 piliastrų susideda di
dinga kolonada, XVII am
žiuje pastatyta abiejose ba
zilikos pusėse. Ir bazilikos 
viduje viskas padaryta taip, 
kad nustebintų ateivį 
savo mastu. Pastato kupo
las, kuris iš oro atrodo tru
putį priplotas, 
daro didžiuilės

viduje su- 
aukštumos

viso užima
keturių

įkaitusius veidus, su- 
kalvės išsikerojusios 
Ore sąmišiai sklaidė

si nakties dvelkimai. Pro aitrų dūmi
nių pirkių kvapą protarpiais iš darželių 
pūstelėdavo atgajus mėtų, žirniukų, re
zetų kvapas. Kada-ne-kada nuo kelio 
pakildavo smėliu ir dulkėmis atsiduo
danti šilumos banga.

Kaimas jau miegojo. Tik retame kie
me pasieny, ant suoliuko, atsirėmęs nu
gara į nespėjusį dar atšalti sienojų, sė
dėjo senelis ar senelė, klausėsi jauni
mo dainų ir rūpestingai laukė sugrįž
tančių saviškių. Juk jau seniai giedojo 
pirmieji gaidžiai.

Štai ten, prie kalvės, ima aprimti. Ke
liu girdėti šneka,'tylus juokas. Vienur- 

%itur sugirgždėjo vartai, durys. Štai 
parėjo ir saviškiai. Pailsę, bet nurimę, 
traukia kas į klėtį, kas’ į daržinę, griū
va į savo guolį ir tuoj Užmiega kietu 
jaunystės miegu.

O senelis giliai atsidusta. Jis atsi
mena ir savo jaunystę. Ir jis taip šoko 
ir dainavo po Galinio liepa ir ties kalve. 
Tik žmonės buvo kiti. Praėjo jaunystė, 
praėjo gyvenimas. Žmonės kiti, o vargai 
tie patys. Ar jo anūkai sulauks geres
nių laikų? Žmonės vis kalba, kad grei
tai būsią kitaip. Bet ir jo jaunystėje ar 
nekalbėjo?

Atsikelia senelis, pasižiūri į rytus, kur 
dangaus raudonis įgauna skaistesnės 
spalvos, persižegnoja ir eina į pirkią 

/prie krosnies.
Ima giedoti antrieji gaidžiai.

HI
k Rytojaus, dieną po garsaus Kėdainių 

• kermošiaus, kuomet buvo paskelbtas cie
soriaus manifestas, visi Bagynų dvaro 
baudžiauninkai jau žinojo, kad skaitė 
ciesoriaus gromatą apie “panščiznos” 
panaikinimą, ir kad Balsių Petras ir 
Pranaičių Juozas patys savo ausimis 
girlėjo, kaip tą gromatą skaitė. Tad 
vieni ėjo pas Balsį, kiti pas Pranaitį pa
siklausinėti tų naujienų.

Trečias žmogus, kuris galėjo ką nors 
nauja apie tai žinoti, buvo Šilėnų kalvis 
Dundulis. Jo kalvė stovėjo prie didelio 
kelio, prie jos sustodavo nemaža viso
kiu žmonių, toliau buvusių, daugiau gir
dėjusių. Tad šeštadienio popietę ne vie
nas iš gaspadorių radp reikalą paėjėti į 
kalvę—tas noragą pasmailinti, kitas aš
menis užmesti, trečias stebulei rinkės 
pažiūrėti, o kiekvienas—ką nors naujo 
išgirsti apie visiems * rūpimą žinią.

Šildant popiečio saulei ir kuosoms 
jovaruose kvarksint, aikštelėje apie 

.< Aalvę jau sukinėjosi keletas ši- 
Hbniškių. Kalvės tarpdury, atsirė

męs pečiais, stovėjo Jankauskas. 
Netoli, ant kaladėlės, sėdėjo senis 
Daubaras ir Kedulis. Noreika bu
vo sumanęs pasidirbinti naują noragą, 
tad abu su broliu Jonu darbavosi prie 
žaizdro ir priekalo. Dundulis didžiulė
mis replėmis ištraukęs baltai žaižaruo
jančią geležį vartė ant priekalo, o No-

Vatikanas iš 
keturiasdešimties 
hektarų ploto teritoriją. 
Joje gyvena apie tūkstan
tis žmonių. Teritorijos dalį 
užima rūmai, kurie suside
da iš vienuolikos tūkstan
čių didėlių ir mažų patal
pų, ir yra didžiausi pašau- 
lyje.

Mus stebino antikinės 
Romos griuvėsiai, savo mo
numentalumu ir formos 
grožiu išsiskiri autieji iš 
šiuolaikinių pastatų, kurių 
dauguma, mūsų požiūriu, 
pastatyti su pretenzija į 
originalumą, bet be meni
nio skonio.

Iš Pinco sodų prieš mū
sų akis atsivėrė nuostabus 
miesto vaizdas. Koks dide
lis jis turėjo būti Romos 
imperijos klestėjimo metu, 
jei dabar, po’ tūkstančio 
metų, Romoą gyventojų 
skaičius (vienas milijonas 
700 tūkstančių žmonių) vis 
dar yra 300 tūkstančių ma
žesnis už tuometinį.

Italijos sostinėje mus ma

Nesivėlinkite, Laisves Pricteliai
Tuojau pasisakykite, kad stojate j Lais

ves prietelių eilę, jei vienu kartu Beišgalite 
įmokėti metinės duoklės $25, pasisakykite, 
po kiek galite mokėti į mėnesi, ir pradėkite 
darbą*

fe

centre ir skurdas priemies
čiuose, senose gatvikėse, 
daug kas, kas taip teisingai 
parodyta pažangiuose italų 
filmuose.

Kaip Venecijoje, taip ir 
Romoje mus dažnai sulai
kydavo praeiviai, kurie su
sidomėję klausinėdavo mū
sų apie' gyvenimą Tarybų 
Sąjungoje, reiškė didžiulės 
sirppatijos jausmus mūsų 
šaliai. ’ ,

... Sakoma, kad keliauto
jas, išvykstantis iš Romos 
ir svajojantis dar kartą jo
je pabuvoti, turi atsisvei
kindamas mesti monetą į 
Trevi fontaną ir atsigerti 
gurkšnį jo šalto vandens. 
Tuomet jo troškimai būti
nai išsipildysią.

Visa tai, nors prietarams 
netikiu, aš padariau, tikė
damasi vis tik jdar kada 
nors čia pabuvoti ir smul
kiau susipažinti su “Amži
nuoju miestu,” su jo darbš- 
čiąja liaudimi, kurios ge
riausieji atstovai petys į 
petį su dorais viso žemės 
rutulio žmonėmis kovoja 
už taikos reikalo ir pažan
gos pergalę visame pasau
lyje.!

(Iš “Švyturio”)

Rugp. 12 d. mirė Jonas p. Nauji gyvulininkystės 
specialistų kadrai

KAUNAS. — Lietuvos Ve
terinarijos akademija išleido 
penkioliktą veterinarijos gy
dytojų laidą. Akademiją bai
gė 66 žmonės. Vienuolika iš 
jų valstybinius egzaminus iš
laikė vien labai gerais pažy
miais. šiomis dienomis jaunie
siems gyvulininkystės darbuo- 

Dip-

Buinickis 74 metų; amžiaus, 
nevedęs, gyveno 343 Broad

away. Ilgai sirgo. Buvo nuvež
tas į Hale Hospital, Haverhill, 
vėliau į P^ntucket Conveles- 
cent Home, 76 Summer St. 
Ten ir mirė. Haverhill’e išgy
veno 50 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
brolį Vincą, Northampton. 
Mass., seserį

Ii vi Vllaiiipvvii) .

i Anna-xBachins- tojams įteikti diplomai, 
kienę’so. Boston, M'ass. Pa- lomus su Pagyrimu gavo 
laidotas rugp. 15 d. ant Lie- jLiandzl>ergas, - 
tuvių kapinių, Bradford, Mass.

Lai būna mirusiems leng- ta dirbti kolūkius,
va Amerikos žemelė, o 
siems užuojauta!

Senis

, M. Neveraus- 
‘kas, K. Žukas ir kiti.

Jaunieji specialistai išvyks-
tarybi-

liku- nius ūkius ir MTS.
L. Orvydas, 
V. Meliūkštis
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AVALON, N. J.

užbAigkime vasaros sezoną

Labor Day—-tai pabaiga vasaros sezono

šia proga įneš kviečiame visus frentus ir pažįstamus at
silankyti pas mus. Būsite gražiai, širdingai priimti.

Valgių bus {valias. Galėsite atsigert gero, šalto alučio 
iš bačkutės. Bus ir kitokių gėrimų.

Taigi širdingai užkviečiame visus pribūti pas mus—

SekmadL Kugsejo-Sept. 2
Kad užtikrinti sau vietų, kurie norite praleist visas 3 die

nas—praneškite apie tai iš anksto.Haverhill, Mass.
Liepos 18 d. mirė Stephen 

Degason 54 metų amžiaus. 
Gyveno 37 Salem St. Brad
ford, Mass. Palaidotas 21 .d. 
liepos ant St. Mary’s kapinių, 
Newburyport’e, Mass. Paliko 
dideliame nuliūdime moterį 
Marguarite F., dvi dukteris 
Stephanie F. ir Joann D. Pa
liko tėvą Mykolą Degason ir 
seserį Anna Marino, Bradford, 
Mass. Laidotuvių pareigas 
atliko The Thomas P. Noonan 
Funeral Home 52 Salem St., 
Bradford, 'Mass.

Liepos 28 d. mirė Antanas 
Pisiekas 56 metų amžiaus. Gy
veno 3 Arch St., Haverhill, 
Mass. Paliko dideliame nuliū
dime savo moterį Ida, dvi 
dukteris ir seserį, gyvena 
Brocton, Mass. Ir Antanas se-

Mass.
ant 

St. Patrick’s kapinių. Grabo- 
rius S. M iRosinski, 17 Bea
con St. Haverhill, MassZ^

Rugpjūčio 1 d. mirei Jurgis 
Yanuška 82 metų aj 
Gyveno 60 Water St.
Hale ligoninėje, Haverhill’e., 
čia išgyveno 55 metus. Jo 
motina mirė seniau. Palaido
tas 4 d. rugpiūcio ant St. Pat
rick’s kapinių. Graborius S. 
D’Amiro and Son Funeral 
Home 7 Bratlett St., Haver
hill.

Rugpiūcio 11’ d. pasirodė 
vietinėje spaudoje “Haverhill 
Evening Gazette”, kad Jur- 
gis padarė testamentą (Will) 
kovo 22 d. ir savo likusį tur
tą, apie $16,966.96, paliko 
dviem seserim , gyvenančiom 
Lietuvoje, bet jeigu nebus ga
lima Lietuvon pinigų nusiųsti, 
tai pinigai turės būt padalyti 
tarpe krikštosūnaus, Vincent 
F. Stulgis Andover, 1 Mass., ir 
Mary Miškinis, Bradford, 
Mass.

J. A. BEKAMPISy *

147—13th St, Avalon, N. J.

Tel. zkvalon 7-5(983

Įvairumus Mylinčių

, Rengia LLD 2-ra Apskritis

Rugpiūcio 26 August
lomai nustebino fontanų njau gyveno Brockton, 

IdoniiiAUsias jų Palaidotas 31 d. lieposgausybė.
yra fontanas Trevi, kuris 
vaizduoja pasaką, su dau
gy ve figūrų, meniškai 
įmontuotų į miniatūrinių 
uolų peizažą. Fontano vir
šuje — Neptūno figūra jū
ros arklių t r a u k i a m o j e 
kriauklėje. Plačiomis kas
kadomis vanduo krinta jo 
papėdėje. Kairėje ir deši
nėje — Sveikatos ir Gau
sumo stovylos, o žemiau — 
bareljefas, vaizduojantis 
antikinį karvedį Agripą, 
įsakantį pastatyti dvide
šimties kilometrų ilgio ak- 
viaduką, kuris senovėje 
tiekdavo čia vandenį.

Labai įdomu buvo stebėti 
šiuolaikinio miesto gyveni
mą. Čia jau yra dauĮr ben
dro su kitomis kapitalisti
nių šalių sostinėmis—trans
porto ir margai apsirengu
sių praeivių bruzdesys, puoš
nios parduotuvių vitrinos, 
įmantrūs reklamų skydai

Kosmowski’s Hall & Park
91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.—1 vai. dienų

ziaus.
Mirė

—PROGRAMA— ,

Dainų programą duos “Aidsietyno” Kvartetas 
Kalbės “Šviesos” Redaktorius

Gėrimai ir Užkandžiai visiems
PUIKI ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

Kviečiame visuomenę skaitlingai dalyvauti

Busas išvyks nuo Lituanica Square Brooklyne, 
12:30 v. dieną, ir. nuo Kultūrinio Centro,

• Richmond Hill, 1 vai. dieną.
—Rengėjai

s

BE ATIDĖLIOJIMO UŽSISAKYKITE

SENO VINCO POEZIJOS KNYGĄ

Brockton, Mass.
» *

Naujosios Anglijos Moterų Sąryšio ruošia
mas metinis piknikas įvyks sekmadienį, rugpjū
čio (August) 26 d., Lietuvių Tautiško Namo 
Parke, Winter St. ir Keswick Rd., Montello, 
Mass.-

Moterys ruošiasi gražiai prilipti visus ir 
pavaišinti kokiu tai įvairiausių namie gamintų 
valgių maistu. Tad nepraleiskite šių Vaišių ir 
pasilinksminimo, atsilankykite visi.

Turėsime ir įdomių pamarginimų. Todėl 
nuoširdžiai kviečiame iš visos apylinkes atsilan
kyti.

Rengėjos
r.TV •'įTJ? mhTT n • i n • ■

Užsisakydami jo poezijos knygą pagerbsite 
ilgametį darbininkišką rašytoją ir prisidėsite 
prie apšvietos platinimo darbo. Jūs kartu bū
site išleidėju tos knygos, nes jūsų vardas bus 
knygoje įrašytas kaipo išleidėjo.

i
Knyga iš 128 puslapiu, kaina $1.00

UŽSAKYMUS PRAŠOME SIŲSTI ADRESUOJANT:

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

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

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

įrašas

Miestas

3 pusi. Laisvė (Liberty). Trečiad., Rugp. (Aug.) 22, 1936



} Chester, Pa
m. am-
d., na-

George 
ir Ma-

Juozas Lipčius, 66 
žiaus. Mirė rugp. 20 
muose, Lester, Pa.

Kūnas pašarvotas 
White koplyčioje, 9th
dison Sts., Chester, Pa:

Laidotuvės įvyks rugp. 23 
d. (ketvirtad.), 10 vai. ryto, 
Longkrowft kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Sofiją, du sūnus, Dr. 
Praną Lipčių ir Izidorių; dvi 
dukteris Eleną ir Stellą ir 4 
anūkus. Taipgi gerai žinomą 
brolį Antaną Lipčių, gyvenan
tį Eddystone, Pa.

Šią žinią telefonu pranešė 
velionies brolis Antanas, ant- 
padienio ryte.

Lawrence, Mass. I
Stevens Mill 340 darbinin

kų išėjo į streiką, ši kompa
nija streiko neturėjo per 25 
metus. Kompanijos fabrikas 
yra North Andover, šalia Law- 
reneaus. Darbininkai streikuo
ja dėl unijos pripažinimo ir 
už tai, kad jų unijinės duok
lės būtų išskaitomos iš algos. 
Streikas tęsiasi jau apie tris 

!savaites. Teko kalbėtis su dar
bininkais streikieriais. Sakė, 
grįšime į darbą, kai kompani
ja pripažins mūsų uniją.

* * * •

NewYork>^/6^zfci7liil(>i
.UMMMMi NEW YORK

HELP WANTED FEMALE

Montreal, Canada

Pacific Mill dirbtuvės ponai 
niekaip negalėjo susitarti dėl 
algų darbininkams pakėlimo. 
Jau keturi mėnesiai, kai eina 
dėl to derybos. Kompanija 
siūlo 7>/2c. i valandą pakelti, 
o unija reikalauja 12c. 
čių darbininkų kaltė, 

Iš viso 
: Mill dirtuvėje tik 250 

kalnuose, St. |ninku
Tai mažai. Darbininkai turi 
susiorganizuoti ir laimėti 
streiką. 

♦ * * #

5(mogžudis pagautas, paleis- Į neorganizuoti, 
tas ir vėl areštuotas

Laurentian
Agethe miestelyje, rugpjūčio 
7 d., naktį mirtinai peršautas 
policijos kapitonas E. Chali- 
foux. Tragedija įvyko, kuo
met kapitonas užtiko nakties 
laiku gatvėje du vagišių va
giant likerį iš automobiliaus 
(station wagon). Po tragedi
jos, miesto ir provincialės po
licijos pareigūnai, taipgi sa
vanoriais stoję miesto gyven
tojai, sukilo ieškoti žmogžu
džių. Vienas iš jų B. Landry, 
kaip vėliau paaiškėjo, apie 10 
vai. ryto buvo sugautas tarp 
daugelio kitų įtariamųjų, bet 
po apklausinėjimo paleistas. 
Tačiau po keturių dienų, rug
pjūčio 11 d., vėl iš naujo bu
vo sugautas ir areštuotas jau 
Montrealo mieste. O jo bend
radarbis Michel Benoit pats 
pasidavė policijai antroj 
noj po žmogžudystės.
Garsioji plaukikė M. Bell

priklauso prie 
mažai.

FBI ir vietine policija negali 
susitarti apie Rieselo puoliką

FBI paskelbę, kad atiden
gė, kas balandžio 5 dieną už
puolė ir actu išdegino akis 
laikraštininkui Victor Riesel, 
“Mirror” kolumnistui. FBI sa- 

' ko, kad tas užpuolikas buvo 
Abraham Telvi, dabar jau ne
gyvas, nes kiti East -Side 
gengsteriai jį nušovė.

Bet vietinė policija sako, 
kad abejoja, ar F13I atidengi
mai tikslūs. Distrikto proku
roro- padėjėjas Alfred J. Scot- ( > i

Pa- 
kad jie

darbi- 
unijos.

JisMirė Vincas Kibirkštis.
mirė ambulanse, vežant į li
goninę. Jis buvo 70 metų am
žiaus. Velionis eidamas laip
tais griuvo ir nuo to mirė.

Taipgi mirė našlė Frances 
Amshys, po tėvą is Kasu Ii o- 
nis.

Lai ilsisi abudu ramiai, o jų 
giminėms — užuojauta,

* * *

Pea- 
$20,- 
svei- 
$100

ti sako, kad du. policininkai, 
kurie matė pasikėsintoją pa
bėgant, tvirtina, kad jis ne
atrodė kaip Telvi.

Laikraštininkas Riesel, kaip 
žinia, nuo to pasikėsinimo 
apako, bet jis tęsia savo lai
kraštinį darbą. Pats Riesel 
mano, kad jį užpuolė pasam
dyti gengsteriai, kad sulaiky
ti jį nuo gengsterlų veiklos 
kai kuriose unijose atidengi- 
mo# \

TEATRUOSE
šį 

23, 
tane 
vietišką filmą “čapąjevas
taipgi

ketvirtadienį, rugpiūčio 
Thalia teatras Manhat
rodys seną klasikinį so- 

ir
filmą “Aleksandras 

Nievskis”. Tie filmai rodomi 
tik tą vieną dieną. Kas tų fil
mų seniau nematė arba norė
tų dar kartą pamatyti, dabar

Namų Darbininkč-Virčja. Atsako- ’ 
minga 
Guolis 
vonia..

moteriškė. Mylinti vaikus, 
nuosavam kambaryje, yra ir

PI. 2-4506.
(158-164)

Narni; darbininkė. Guolis viduje 
(suaugusi). Paprastas virimas, 
lengvas valymas. Nuosavas kam
barys, vonia.. Du suaugę. Pilnas 
prižiūrėjimas 9 mėnesių kūdikio. 
Nuolat. Gera alga. TR. 9-2209.

(163-166)

į ... 1 ) .

Lehman dar neapsisprendė^ 
Wagneris nekandidatuos

Policija smerkė kunigą, 
o jis smerkė policiją...

Kaip žinia, New Yorko po
licijos komisįjonierius Kenne
dy pasmerkė tuos kelius ku
nigus ir pasauliečius, kurie 
žemoje East Sidėje pravedė 
paliaubas tarp jaunuolių gau
jų. Kennedy sakė, kad tokios
derybos ir paliaubos tik kai turi progą, 
drąsina “kriminalinį elemen
tą jaunuolių tarpe”.

Dabar atėjo atsakymas. 
Episkopalųi kunigas Kilmėj’ 
Mayers, kurio bažnyčia ran
dasi toje srityje ir kuris buvo 
aktyvus derybų vedime, sako, 
kad Kennedy pareiškimas pa
darė daug žalos. Jis sakė, 
kad tuoj po paliaubų pasira
šymo ne. tik draugiškesni san
tykiai tarp jaunuolių grupių 
egzistavo, bet ir tarp jaunuo
lių ir policijos.

I3et kai tik Kennedy pada
rė tą savo pareiškimą, tie pa
tys policininkai tuojau pasida
rė žiaurūs, pradėjo vaiku ir 
jaunuolių būrelius vaikyti be 
jokios priežasties. Kunigas 
Mayers sakė:

“Matyti, kad Kennedy no
ri nuolatinės kovos tarp jo po
licijos ir jaunuolių, o ne ra
mybės. Jeigu jis to nori, jis. 
kaip matyti, tai gaus, nes jau
nuoliai ir vėl pradeda rodyti 
savo seną peštukiškumą. ...”

Criterion 
pradėsro- 
įsakymų”

Rugsėjo 8 dieną 
teatras Manhattane 
dyti filmą “Dešimt 
(“Ten Commandments”). Tai
Cecil DeMille direguotas fil
mas, kurio pagaminimas kai
navo, sakoma, 13 milijonų 
dolerių. Kaip kiti DeMille fil
mai, ir šis monumentališkas, 
ilgas, spalvuotas ir t.t.

Namų Darbininkė. Nuosavas kam
barys, vonia ir TV. Paprastas viri
mas, prižiūrėti kūdikj. Visi Įtaisy
mai. Vėliausi paliudijimai.. $35-$40 
j savaitę. GR. 2-0154.

(163-166)

Slaugės, RN. ir Slaugių pagolbi- 
bininkūs, LPN nuo 8-4 ir 4-12 šil
tai. Naujai pabudavota gydymosi 
namai, atidarymas rugsėjo 9.

IN. 1-9900
(161-167)

jau toks senukas, dar stiprus,, 
aktyvus, daug keliauja, sako 
prakalbas ir t. t.

Wagneris tuo tarpu pareiš
kė, kad jis nekandidatuos. 
Gal tas pareiškimas padary
tas Lehmano svyravimo aky- 
vaizdoje, o gal jis iš tikro 

I nenori kandidatuoti. Wagne- 
| ris dabar sako, kad jis skaito 
savo dabartinį darbą svarbes
niu. Jis pareiškė spaudos at
stovams1

“Aš nenoriu užgauti sena
torių, bet aš manau, kad 
New York o miesto majoro 
postas svarbesnis už senato
riaus. .. .”

Wagneris, kuris demokratų 
suvažiavime buvo vlce-pręzi- 
dentiniu kandidatu, bet nesu
rinko daug balsų, dabar sa
ko, kad jis pilnai patenkintas 
Števensono-Kefauverio tikėtu.

Iki demokratų partijos su
važiavimo Chicagoje čia, New 
Yorke, buvo beveik tikra, kad 

1 senatorius Lehmanas daugiau 
! nekandidatuos, nes jis jau tu
ri 78 metus amžiaus. Taipgi 
buvo tikra, kad miesto bur
mistras - majoras Wagneris 
beveik išsižiojęs laukia tos) 
vietos. Wagnerio tėvas buvo 
garsus senatorius ir visi Wag
nerio pažįstami radosi po įs
pūdžiu, kad jis norėtų sekti 
savo tėvo pėdomis.

Bet dabar atėjo dvi pakai
tos. Senatorius Lehmanas pa
reiškė, kad jis dar neapsi
sprendė — gal jis ir kandi
datuos. Matyti, kad partijos 
suvažiavime jis buvo įtikintas, 
kad turi kandidatuoti. Drau
gai jam taipgi nurodė, kad 
“žmogus ant tiek senas, kaip 
jis jaučiasi”, o Lehmanas, nors

Paris teatras Manhattane 
pradeda rodyti naują francū- 
zišką komediją “Papa, Mama, 
Tarnaitė • ir Aš”. Tai lengva 
komedija, bet sakoma, tarp 
komedijų viena iš geriausių.

Antradienį Capitol teatre su 
didelėmis iškilmėmis įvyko fil
mo “Karas ir Taika (pagal 
Tolstojaus knygą) premjera. 
Filme vaidina Henry Fonda, 
Audrey Hfepburn, Mel Ferrer, 
Anita Ekeberg, Oscar Tlomol- 
ka, Vitorio Gassman ir kiti.

Biletai kol kas iš anksto iš
parduoti.

Cleaning Women. To work 6 P.
M.-12 P., M.
large bldgs.
9 A. M. all wk. Please
phone. NATIONAL 
CONTRACTORS, 9 W.

Cleaning offices in 
Up to age 45. Apply 

do not tele- 
CLEANING 
29th St., N. 

(161-167)

Houseworker. Mother’s helper. 
Exp. Sleep in; 2 school children, rm. 
and bath, nice home, good salary. 
Call 10 A. M.-12 mornings; evenings 
after 6 p. m. Gd opp. for perm, 
pos. in friendly home., LY. 3-8949.

(161-164)

OPERATORE

Patyrusi prie Morrow Machine 
Nuolatinis DarbasI Atostogauja

Vienas rusas gyvenąs 
bodėjo, mirdamas paliko 
()()() turto. Dar būdamas 
kas, 1952 metais, jis
paskyrė rusų bažnyčiai Salem, 
Mass., o $20,000 savo gimi- 

die-fpoms, gyvenantiems Tarybų 
Sąjungoje. Gerai jis padarė, 
nes giminės už tai jį ilgai at
simins. O jei būtų palikęs 

'i viską dvasiškijai, tai už tai 
nei kelio į dangulį nebūtų ji 
jam

stos

Pasauliniai pagarsėjusi plau
kikė Marylin Bell iš Toronto, 
užsiregistravo ir priimta atei
nančiais metais mokytis Mc
Gill universitete. Tas skaito
ma .didele garbe ne tik Mc
Gill universitetui ir visam 
Mohtrealo miestui, kad ta ga
bi plaukikė t 
pasiryžimu, pasirinko čia stu
dijuoti mokslą.
Nesusikalbėjimas ką tik 
neatėmė gyvybės

Arti prie Montrealo, Rose- 
mere miesčiukyje. pereitą šeš
tadienį po pietų, .15 metų mer
gaitė, Joan Ansel), iškrito iš 
važiuojančio automobiliaus /ir 
prisitrenkė taip, kad iš kar
to mažai buvo vilties, kad iš
liks gyva. Nors ligoninėje iš
tyrus nebuvo rasta jokių žen
klų, kad ji būtų buvusi iš
prievartauta ar šiaip kokie 
nors nors piktadarybės žygiai 
prieš ją atlikta. Tačiau vis- 
vien buvo manyta, kad ji vai
ruotojo buvo išmesta iš auto
mobiliaus. Tačiau po kelių 
dienų atgavus jai sąmonę li
goninėje paaiškėjo, kad ji pa
ti sutikusi automobiliu pava- 

’ žiuąti, o kada ji prašė vairuo
toją sustoti, tas nesuprato ją 
angliškai kalbant, o jinai ne
suprato ką sako francūziškai 
vairuotojas, todėl nusigandu
si pati iššoko iš automobiliaus.

parodžiusi.
S. Penkauskas

Iš užsienio atvyko į Pakraščio sargyba jauHJ.A.V. 657 jaunuoliai reguliuoja “trafiką

Chicago, 111
Lietuviai pasidarbavo

su neapsakomu Midwest piknike

Labai gerai, kad bent dalis 
lietuvių dalyvavo Midwest Ko
miteto (Sveturgimių gynimo) 
piknike praėjusį sekmadienį. 
Ciceriečių piknikas sutraukė 
didžiumą, nes geriau žino
moj vietoj ir savas piknikas 
visuomet daugiau sutraukia.

Kaip paprastai lietuviai 
gražiai pasidarbavo svečiams 
patarnaudami su gėrimais. Už 
baro dirbo abu Jūriai, abu 
BJaškiai, Avižienis, Kamins
kas, Juodaitienė ir Nellie De- 
Schaaf. S. Vėšys gaspadoria- 
vo. Piknike matėsi Jonas Pa- 
teckas, kanklietis Leon. Mar
kevich ir keletas kitų.

Piknikas abelnai nebuvo la
ibai skaitlingas, bet gerai su
tvarkytas ir kurie atvyko, bu
vo pilnai patenkinti. Vei
kiausiai ir nekurios kitos tau
tos, kaip ciceriečiai, jau iš 
anksto buvo surengę savus 
piknikus ir turėjo juose daly
vauti. Visgi komitetui liks 
gražaus pelno.

Buvusi

Praeitą savaitgalį laivu Aro- 
sa Kulnį atplaukė 657 jau
nuoliai iš užsienio. Tai jauni 
vidurinių mokyklų ! (high 
schools) studentai, kurie vie
nerius metus* studijuos Ame
rikos mokyklose. Tiek pat 
amerikiečių studentų studijuos 
užsienyje. Svečiai gyvens pri- 
vatiškuose amerikiečių butuo
se, su šeimynomis, kurių vai
kai išvyko studijuoti užsieny
je.

Atvykę jaunuoliai ir jau-' 
nuolės, tarp 15 ir 18 metų 
amžiaus, yra iš keliasdešimt 
kraštų, tarp jų Britanijos, Ita
lijos, Skandinavijos, Indijos, 
Pakistano ir t.t. Iš socialisti
nių kraštų jaunuolių -neatvy
ko, nors 'jau vedamos dery
bos tarp Amerikos ir socialis
tinių kraštų švietėjų apie to
kius pasikeitimus.

Laivas Arosa Kulm, čarte- 
riuotas specialiai tiems stu
dentams,- buvo “linksmiausias 
laivas vandenyne”, sakė jūri
ninkai. Laive su studentais ra
dosi ir nemenkas skaičius glo
botojų iš kveikerių organiza
cijos, kuri tuos pasikeitimus 
rengia. Globotojai palaikė 
tvarką ir taipgi, Kaip tai iš
sireiškė vienas, “neleido ro- 
manjsavjmui ’ išeiti iš ribų”, j-1

Pakraščio sargyba (Coast 
Guard) yra mūsų karinių pa
jėgų dalis, kurios užduotis 
yra Sergėti -krašto krąntūs nuo 
užpuolimų, tvarkyti karinių 
laivų Vyksmą )pakrašt^jė, pa
laikyti saugumą ir t. t. Bet 
■New Yorko srities vandenyse 
;Čoast Guard laiveliai dabar 
eina policines trafiko (judėji- 
mi) tvarkytojų pareigas.

Mat, New Yorko vandeny
se, ypatingai Long Islando 
sąsiauryje (Sound’e), Jamai- 
cos įlankoje ir kitur, dabar 
yra tūkstančiai ir tūkstančiai 
privatinių motorinių laivelių. 
Iki šiol jų greitis buvo neri
botas, bet paskutiniu laiku 
buvo daug susirėmimų, katas
trofų. Tad, Coast Guard da
bar gavo pareigą prižiūrėti, 
kad tie motorlaiviai perdaug 
neskubėtų.

Ona Kačergienė 
lankėsi Čikagoje

Ona Kačergienė, našlė

SMMaitSK-SHIBRB
CAPITOI -NOWI COOL V//1I I I \J L Broadway & 51st St.

Gali kilti telefoną 
darbininką streikas

Communications Workers 
of America, telefonų techni
kų unija, kuri turi 18,000 na
rių Didžiajame New Yorke, 
sako, kad Western Electric, 
kompanija nedaro nuolaidų ir 
gali tekti streikuoti. Jeigu tie 
technikai streikuos, tai tele
fonistės respektuos jų pikie- 
tų linijas ir gali būti sulaiky
tas telefoninis aptarnavimas, 
pirmiausia su užmiesčiu, pas
kui ir pačiame mieste.

šeštadienį ir sekmadienį 
derybos buvo vedamos, bet 
abi pusės sako, kad apie nie
ką nesusitai*ta.

IRGI STATO KANDIDATUS
Socialistų darbininkų parti

ja (Socialist Workers Party) 
skelbia, kad vėl nominavo į 
prezidentus Farrell Dobbs ir 

Myra Tan- 
grupė yra 

trockistinių 
šio- 

kandidatus 
taiįįi tltri Sdčialistų I partija 
(Darlington Hoopes, l'homa- 
so pasekėją) ir taip vadinama 
Socialistinė darbo partija (So
cialist Labor Party).

žy
maus menininko Juozo Kačer- 
gio, lėktuvu išlėkė iš Jersey 
City į Čikagą liepos 14 dieną.

Ji ten pabuvo mėnesį laiko, 
rugp. 14 d. grįžo namo. Ka- 
čergienė lankėsi pas gimines 
Butkus Cicero, III., ir turėjo 
progos dalyvauti kelete pikni
kų. Sako, *kad jai labai Ra 
tinka Cicero ir net galvoja 
apleisti Jersey City ir apsigy
venti tenais. Bet dar netikra, 
tiktai apie tai mąsto.

Ji nors išvyko atostogoms, 
pasisvečiuoti, bet ir nepamir
šo dienraščio Laisvės. Ta pro
ga dalyvaudama piknikuose 
surinko aukų — pinigais $60, 
kuriuos pridavė • asmeniškai 
pirmadienį atvykusi į Laisvės 
raštinę. Prie progos, vardai 
tilps Fondo reikaluose.

Jai buvo ir proga net ir 
padirbėti viename piknike. 
Matėsi su vilniečiais, ir lais- 
viečiams parvežė daug linkė
jimų.

Esame Kačergienei dėkingi 
už jos pasirūpinimą sukelti 
finansų dienraščiui ir linkime 
jai daug laimės, jeigu tikrai 
apleis New Jersey ir apsigy
vens Illinois valstijoje.

Plačiai žinoma Richmond 
Hill veikėja M. Yakštienė iš
vyko atostogoms. Ji žada po
rą savaičių smarkiai pailsėti 
pas savo gimines Ansonia, 
Conn.

San Francisco. — Viešbu
tis, kur apsistojo Eisenho- 
weris, dabar žinomas kaip 
“Baltasis namas, San Fran
cisco.”

BUSINESS OPPORTUNITIES

Ideališka Seimai. Dclikatcsson.
Alaus. $1300 gr. Parduodame su 
nuostoliu. Įsteigta 40 m., Parduo
damo pilnai įtaisytą. RE. 4-0435.

s (163-169)

Ideal for family. Grocery, 
catessen. Est. long time, 
clientele, beer. 3 rooms in 
Low rent, reasonable terms, 
pietely equipped. . Sold by i 
AD. 4-8774.

. Deli- 
Good 
rear. 
Com- 

owncr.

(163-169)

Delicatessen. Doing over $2300 
gross week, can do more. Excellent 
transit location. Sold by owner. Re
cently remodeled. Compl. equipped 
back kit.. -Est. 15 yrs. JA. 3-7759.

(163-169)

i-
Rugp. (Aug.) 22, 1956 Užrašykite Laisvę aavo drangai

SO. 8-1839

(161.-164)

HELP WANTED MALE

KEPĖJAS

Formanas Prie duonos, bandukių, 
kavinių tortų. Nuolat.

TANKS BAKERY
306 Hempstead Tpke 

Franklin ‘Sq. FL. 4-5818
(162-168)

DIVONŲ MECHANIKAI
Patyrę. Aukštos Algos Goriems ’’I 

Darbinirikams. Nuolatinis Darbas..

147 Front SI., Hempstead 
Ivanhoe 3-9368; 3-8488 

(162-168)

KEPĖJAS
Prie duonos, rolių, 
Danish gardumynų.

WEISMANTEL BAKERY 
172 Jericho Tpke 

Mineola. PI.6-4094
(162-168)

Įrankių ir muštuvų darytojas. 
Pirmos klasės. Gera proga. Nuo
latinis darbas.

D. P. METAL PRODUC TS 
856—39th St., B’klyn

UL. 4-4600
(161-164)

į vice-prezideiftus
ner-Weis. Minima 
vięną tarp .kelių, uyunj»w»
partijūkių, kū’rios veikia ši
j e šalyje. ] Savo

PAKEITĘ NUOMONĘ

New Yorko republikonai, 
kurie anksčiau kalbėjo apie 
tai, kad dabartinis valstijos 
generalinis prokuroras Javits 
turėtų kandidatuoti į senatą 
prieš Lehmaną, dabar pakei
tė nuomonę. Sakoma, kad jie 
linksta prie Joseph F. Carlino 
nominavimo į tą vietą.

Modern Beauty Salon. 4 booths. 
3 shampooing set-ups; • newly fur
nished, sold completely equipped. 
Wonderful location, good business. 
Owner selling because of other. in
terests. Call week-days 10-5; Wed., 
12-5. RE. 9-5476.

Stalioriai. Patyręs prie krautuvės 
rakandų. Unija. Kreipkitės:

ott bros. .
517 W. 45tli St. (10—11 th Avės.) J

N. Y. C. j
(160-166)

(160-166)

. Grožio Saliomis. Įsteigta 30, m. 
6 džiovinimo aparatai; 3 krėslai prie 
sinkų; 2 manikiūro stalai. Vėdini
mo sistema. Geras pirkinys. YO. 
5-3021, Taipgi 6 rūmų apt.

(162-168)

Užbaigėjas. Patyręs, 
ant spalvų. Gera alga.

darbas. Skambinkite 
dienom.

COLVILLE
1811 1st Ave. (94th St.) FI.8-3008.

• (160-166)

Rakandų
Ekspertas
Nuolatinis 
paprastom

Engine Lathe Operatoriai. Radi
al, Gręžimo operatoriai. Turret 
Lathe operatoriai ir Milling Maši
nos operatoriai. MOREY MACHIN
ERY CO., INC., 4-57 26th Ave., 
Astoria, L. I. Tel. Astoria 8-8850. 
Ext., 14. Pasimatymai 1:30-3:30 v. 
dieną.

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNU
Nors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną. ■' Išleistas Lietuvoje. Didele 
knyga, stipriais apdarais. Tai naudingiausias dalykas turėti savo na
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais.

Kaina $5.50. Persiuntimą Apmokame
Prašome kartu sū užsakymu prisiųsti ir pinigus

Gaunamas Laisves Knygyne) 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y

REAL ESTATE

Valley Stream. Motina ir Duktė. 
9 rūmai, mūrinis-Shingle bungalow; 
50x100 ; 5 rūmai apačioj, 4 viršuj. 
Dvi spalvuotos vonios. Aliejus, karš
tas vanduo. Arti visko. Kaina 
$21,900. Kelrodis: Sunrise Highway 
iki Rockaway Ave., į dešinę iki 2- 
ros trafiko šviesos.. Valley StreaiflL 
5-7584 ar LO. 1-0641. *

(162-168)

GAUKIT LAISVU SKAITYTO/^ I1—
TFT

Syosset. 33 Walter Ave., 8 rūmai, 
2 vonios, 2 virtuvės, karštas van
duo, aliejus. Žemi taksai, naujas 
stogas, gražus daržas. 50x135; 3 
blokai į geležinkeli, arti krautuvių 
ir mokyklų. Pilnai išfumišiuota. 
Tuoj užimama. $15,000.. Be brokerių. 
Poulon. Walnut 1-0417.

(162-165)




