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METAI 4?-a

JCRISLAI
Naujoji mada — 

didžioji nelaimė!
Ir mokslo krizė.

*L>rąsūs jaunuoliai.
Pirmasis tiltas.
Beveik stebuklai.

Rašo A. Bimba

[)• ptiilyii ir džiugu, kad mū
sų jaunosios sesės nebeatsilie
ka nuo jaunu vyrų. Vyrai ge
lia, latravoja, jiems nepasi
duoda ir moterys. Vyrai ne- 
Leišmeta cigaretės iš dantų, 
dar smarkiau rūko mūsų se
sės !

Jei šitokios karštos lenkty
nės virtų kiekvienoj!1 gyveni
nio srityje, tai vyrams nebe
liktu kuomi pasirodyti ir pasi
didžiuoti.
* Tik viena bėda su ta naują
ja mada. Sakoma, kad nuo to 
besaikio rūkymo paskutiniais 
laikais labai Įsigalėjo tarpo 
moterų vėžys.

Nežinau, kiek tanu* tiesos, 
bet vienas labai protingas 
žmogus aną dieną Įrodinėjo, 
kad tabakas daug lengviau 
prigydo vėžį moters kūne, ne
gu vyro.

Kaip ten nebūtų, kai dabar 
vystosi gana graži kampanija 
prieš rūkymą, mūsų rūkančios 
moterys turėtu apie tai rim
tai pagalvoti, žinau jau kele
tą vyrų, kurie išsigando ir jau 
metė rūkę. Sako, daug svei
kiau ii' linksmiau pasidarė.

Šiandien mūsų šalies kolegi
jose mokosi7* trys milijonai 
.jaunų žmonių. O kas džiugu, 
kad toji studentu armija kas
met auga, — taip atiga, jog; 
sako, su 197D metais jų armi
ja pasieks šešis milijonus!

Taip aiškina prezidentinis 
Komitetas, kuris esąs tokią 
galimybę gerai ištyręs.

Atrodo, jog dėl to nereikė
tų niekam sirgti. Bet tas pats 
komitetas dejuoja, kad jokiu 
būdu tiek studentų į kolegi
jas nebegalės sutilpti. Gi 
naujoms statyti neturime pi- 

tnigų, nes viską sušeriame mi- 
litariniams reikalams.

Ar bereikia gražesnės kapi
talistinės beprotystės 9

Kas sakė, kad mūsų jauni
mas išlepęs ir ištižęs? Pasi
žiūrėkime i tuos keletą desėt- 
kų Amerikos jaunuolių, kurie 
iš Maskvos tiesiai traukia Į 
Pekiną !

Gąsdina juos mūsų Valsty
bės Departmentas visokiomis 
bausmėmis, o jie vis tiek va
žiuos Į Liaudies Kiniją savo 
akimis pamatyti tą didelj, to
limą kraštą, prie kurio valsty
bės vairo jau kelinti metai 

\stovi Mao Tse-tungas.
7 Tokiais jaunais drąsuoliais 

/•' turi teise didžiuotis visa Ame
rika.

Kalbant apie Liaudies Ki
niją, pranešama, kad komu
nistinė valdžia jau pastatė 
pirmą tiltą per Yangtse upę. 
Visos pirmiau buvusios val
džios kalbėjo, bet nieko ne 
padarė. Atėjo komunistai ir 
tuojau įvykdė visos tautos di
dįjį troškimą.

Panašių tiltų per Yangtsę 
ir kitas didžiąsias Kinijos 
upes bus pastatyta daugiau, 

' / pamatytite.
Kinija progresuoja! .O 

Čiang Kai-šekas, mūsų dole- 
I * riais šeriamas, sėdi Formozo-

Republikonai bule 
prieš nusileidimą

Egiptiečiai teisia 
13 suokalbininku

Washingtonas. — Atsto
vų buto republikonų frakci
jos lyderis Joseph W. Mar
tin pareiškė, kad republi- 
konai neturėtų nusileisti. 
Jis sako, kad geriau visai 
atmesti, negu priimti iškrai
pytą ir susilpnintą civilinių 
teisių Įstatymą, kaip jis 
priimtas Senate. Bet demo
kratų frakcijos lyderis Sam 
Rayburn sako, kad repub- 
likonai nėra nuoširdūs. Jis 
sako, kad republikonams 
rūpi ne gero civilinių teisių 
Įstatymo pravedimas, bet 
“politinis, kapitalas” — ži

Komunistai pralenkė kitas 
partijas Ban (h inge. Javoje

Jakarta. — Po dideliu lai
mėjimų, kuriuos komunis
tai atsiekė Centralinėje Ja
voje ir sostinėje Jakartoje, 
jie dabar atsiekė žymius lai
mėjimus ir tos provincijos 
sostinėje Bandunge. Ik* šiol 
Nacionalistų partija stovėjo 
pirmoje eilėje Bandungo 
savivaldybėje. Dabar komu
nistai juos pralenkė. Komu
nistai rinkimuose gavo 90.- 
000 balsų, nacionalistai tik 
45,000, Masįumi (reakciniai 
musulmonai) 39,000 ir Orto
doksu musulmonų partija 
19,000.

Komunistai tokiu būdu 
dabar yra stipriausia par

Malajos reakcininkai nenorų kad 
Singapore miestas būtą įjungtas
Kuala Lampuras. — Šio 

mėnesio pabaigoje Malaja 
oficiališkai tampa nepri
klausoma karalija Brita
nijos bendruomenėje. Bet 
Singapore, didžiausias Ma- 
lajos miestas, nebus Mala- 
jos dalimi. Vietoje to, Sin
gapore taps atskira valsty
be, turinti tam tikrą sa
vivaldą, bet dar liekanti 
Britanijos kolonija.

Kad Singapore neprisi
jungtų prie Malajos norė: 
jo ne tik britai, bet ir pa
čių malajiečių reakcinin
kai, kurie stos prie vairo. 
Jų argumentai yra tokie:

Malajos gyventojų pusę 
sudaro malajiečiai, pusę 
kinai. Singapore mieste ki

jo ir keikiasi. Jam pikta, jis 
tiesiog siunta.

Reikia nepamiršti, kad jis 
turį palaiminimą ir mūsų vy
riausybės.

Kas ten dedasi toje tolimo
joje Indonezijoje, tai labai 
panašu į politinius stebuklus.

Komunistai rinkimus jau 
laimėjo Centralinėje ir ryti
nėje Javos provincijose. Taip
gi spėjama, kad jie pirmon 
vieton atsistos ir Vakarinėje 
provincijoje, kai paaiškės šio1- 
mis dienomis įvykusių rinki
mų rezultatai.

nodami, kad pilnas civili
nių teisių įstatymas dabar 
visvien negali būti praves
tas, jie dedasi dideliais ci
vilinių teisių gynėjais, kad 
paskui surinkti langiau bal
sų negrų tarpe.

Tuo tarpu NAACP, neg
rų kovinga organizacija, 
sako, kad abi partijos, ir de
mokratai, ir republikonai, 
nesąžiningai “lošia politinį 
loši” civilinių teisių įstaty
mu ir atrodo, kad joms ne
rūpi pravesti afektingą 
civilinių teisių įstatymą.

tija visose Javos provincijų 
sostinėse — Jakartoje, Su- 
rabajoje, Semarange ir 
Bandunge.

Java yra tankiausia ap
gyventa Indonezijos sala ir 
joje gyvena didesnė pusė 
Indonezijos gyventojų. Ja
vos didmiesčių savivaldybė
se komunistai ""cfaBar turi 
stipriausias frakcijas, o kar
tu su jiems pritariančiais 
nepriklausomais deputatais 
jie tuose didmiesčiuose turi 
daugumas.

Vienas reakcinis Jakartos 
laikraštis sako, kad “Idone- 
zija dabar laipsniškai vysto
si link liaudies respublikos”.

nai sudaro daugumą. Jeigu 
Singapore būtų prijung
tas prie Malajos, kinai 
Malajoje sudarytų daugu
mą. Be to, Singapore labai 
stiprus kairus judėjimas ir 
unijos, ir prijungus tą mili
jono su puse gyventojų did
miestį prie Malajos, kairie- 
čiai galėtų persverti.

Malaja randasi pusiasa
lyje, prie kurio randasi Sin
gapore sala. Tas geografi
nis faktas naudojamas bri
tų ir Malajos ręakcininkų 
aiškinimui, kodėl Singapore 
neturėtų būti Malajos dali
mi.

Bet Malajos nacionalistai, 
lygiai kaip pažangūs kinai 
pačioje Malajoje ir Singa
pore, laikosi nusistatymo, 
kad Singapore turėtų būti 
Malajos dalimi.

Britų Giriama. — Britų 
Guianoje (Pietų Ameriko
je) pirmadiehį įvyko parla
mentiniai rnkimai. Laikraš
čiui einant spaudon rezul
tatai dar nebuvo žinomi. 
1953 metais rinkimus lai
mėjo kairiečių PPP (Prog- 
resyvė Liaudies Partija) ir 
kairietis Jaganas buVo ta
pęs premjeru, bet britai 
jį / pašalino ir parlamentą 
paleido. ‘

Valstybės departmentas 
grasina J. V. jaunuoliams, 

kurie važiuoja į Kiniją
White sako, kad vykti 
yra net subversyviška 
Washingtonas. — Valsty

bės departmentas, kuris 
per kelias dienas tik įspė
jo amerikiečius jaunuo
lius, kad nepritaria *jų va
žiavimui į Kiniją, kaip 
nepritarė jų vykimui į 
jaunimo festivalį Maskvo
je, dabar pakeitė savo tak
tiką. Matyti, kad Valsty
bės departmentas nustebo, 
jog toks didelis skaičius a- 
merikiečių (virš 40) rengia
si vykti iš Maskvos Kini- 
jon, ir dabar padarė griež
tesnį įspėjimą.

Aukštas Valstybės, de- 
partmento pareigūnas Lin
coln White pareiškė, kad 
važiuoti Kinijon yra ne tik 
prieš Amerikos pasportų

Tarp jauini amerikiečiŲ, kurie 
vvksta Kinijon, randasi kunigas
Maskva. — 47 jauni ame

rikiečiai nutarė aplankyti 
Kiniją. Tai tarptautinio 
jaunimo festivalio dalyviai, 
kurie gavo kvietimus iš 
Kinijos jaunuomenės orga
nizacijų vykti ir aplankyti 
jų šalį.

Tarp- K-i n i jorr vy kstanc ių 
amerikiečių randasi jaunas 
Bostono protestantų pas
torius Warren McKenna. Jų 
tarpe vyksta ir Sally Bel-

Pasaulio naujienos
Grindelwiajdias. — Iš ke

turių alpinistų laipiotojų 
vienas išgelbėtas, bet trys, 
du vokiečiai ir vienas italas, 
manoma, bus žuvę.

Britų Guiana. — Pilni 
rinkimų rezultatai dar ne
žinomi, bet sakoma, kad 
balsavo mažesnis skaičius, 
negu tikėtasi.

Britai skelbia, 
kad užkariausią 
visą teritoriją
Nizwa. — Britai skelbia, 

kad tik vienas Omano kai
mas — tvirtovė randasi su
kilėlių nacionalistų ranko
se iii kad jie, britai, ir jiems 
tarnaujantis sultonas grei
tai užkariaus visą terito
riją. Imamo vadovaujami 
sukilėliai, sako britai, kon
troliuoja tiktai Žabrino kai
mą apie 20 mylių į pietus 
nuo Nizwos.

Britai ir sultono jėgos už
ėmė Mauz, Izki, Birket ir 
kelias kitas vietoves.

Omano nacionalistų at
stovai Kaire sako, kad 
britai bombardavo kai ku
riuos kaimus, kuriuose vi
sai nebuvo karinių jėgų. 
Tokiuose bombardavimuo
se jie užmušė daug vaikų, 
moterų ir senelįų. 

taisykles, bet ir “subversy- 
vu prieš Amerikos politi
ką”. Jis tokiu būdu davė su
prasti, kad grįžus namo, 
nuo vykusių amerikiečių 
galės būti atimti paspor- 
tai arba dar blogiau.

Manoma, kad bent dalis 
vykstančių turės atsisakyti 
kelionės, kadangi jie studi
juoja užsienyje ir bijo pra
rasti pasportus.

White sakė, kad iš visų 
Kinijon vykti planuojančių 
amerikiečių kokie šeši užė
jo į Amerikos ambasadą 
Maskvoje ir teiravosi apie 
valdžios nusistatymą link 
jų kelionės.

(Iš Maskvos tuo tarpu 
pranešama, kad ten visi, ku
rie pasirengę vykti, ren
giasi kelionei.) 

frage, Britanijon deportuo
to žurnalisto Belfrage duk
tė.

Tarybiniai sveikatos pa
reigūnai davė Kinijon vyk
stantiems amerikiečiams 
skiepus prieš cholerą ir ki
tas ligas. Tie amerikiečiai, 
kiirie vyksta geležinkeliu, 
iki Kinijos sienos, bus ly
dimi dviejų tarybinių ver- 
tėjų-palydovų.

Belfastas. — Airijos res- 
publikiečių armijos nariai 
išsprogdino upės baržą 
Šiaurės Airijoje. Niekas ne
nukentėjo.

Washingtonas. — 67,200,- 
000 amerikiečių dabar dir
ba ir gauna algas — dau
giau, negu bile kuomet pra
eityje.

Brihj policija 
atakavo minias 
Šiaur. Airijoje
Belfastas. — šiaurės Airi

jos miestelyje Newry pro- 
bri tiška policija puolė 
žmonių minias. Sąryšyje su 
airių nacionalistų IR A su
stiprinta veikla, policija 
uždraudė gyventojams pa
sirodyti gatvėse po 11 va
landos vakaro. Bet daugu
ma miesto gyventojų, y- 
patingai jaunimas, demon
stratyviai pasiliko gatvėse 
po to laiko. Newry turi a- 
pie 15,000 gyventojų.

Policija bandė gyvento
jus išvaikyti ir juos ataka
vo lazdomis. Trys asmenys 
tapo sužeisti. Kuomet po
licija atakavo, minia" už
traukė Airijos respublikos 
himną ir buvo šaukiami šū
kiai už IRA.

Kairas. — Specialus kari
nis tribunolas pradėjo teis
ti 13 žymių suokalbininkų, 
jų tarpe du buvusius kabi
neto ministrus. Jie visi 
kaltinami sukalbiavime 
prieš Nassero valdžią, Na- 
sserio ir kitų vadų nužudy
mo konspiravime ir planavi 
me įsteigti Egipte režimą, 
kuris būtų palankus Ame
rikos politikai Artimuose 
Rytuose.

Prokuroras sako, kad 
suokalbininkai dalyvavo A- 
merikos imperialistinėje

Arabu lyga nutarė iškelti
* V

Omano reikalą Jun. Tautose
I

Kairas. — Arabų lygos 
politinis komitetas, kuris 
per nekurį laiką neposėdžia
vo dėl vidujinio susiskaldy
mo arabiškų kraštų tarpe, 
nutarė vėl susirinkti. Susi
rinkta ir tartasi klausimu, 
kuriUom sutinka visi ara
biškieji kraštai — ir Egip
tas, Sirija bei Jėmenas iš 
vienos pusės, ir Irakas,Li
banas bei Jordanas iš kitos. 
Tas klausimas.— tai Omano.

Arabų lygos politinis ko
mitetas nutarė, kad arabiš
kų kraštu delegacijos Jung
tinėse Tautose turi iškelti 
Omano klausimą ir reika
lauti, kad J. T. pasmerktų

Džilaso knyga yra demagogiška 
propaganda kapitalizmo naudai
Belgradas. — Jugoslav!-1 “Naujoji klasė”, kuri išleis- 

jos komunistų organas i ta Amerikoje. Kaip žinia, 
“Borba” rašo apie buvusio jDžilas, buvęs komunistas, 
vice-prezidento Milovano dabar sėdi kalėjime Jugo- 
Džilaso (Djilaso) knygą slavijoje už anti-valstybinę

i veiklą. Jis save dabar vadi-
Pasipsti laišką 
jau kainuos 4c.
Washingtonas. — Mano

ma, kad Atstovų butas nu
balsuos pakelti paštinio 
aptarnavimo kainą — bus 
nubalsuota, kad paprasto 
laiško persiuntimas, iki 
šiol kainuojantis 3 centus, 
kainuos 4, o oro, specialaus 
pristatymo ir kitokio po
būdžio laiškai irgi pabrangs 
proporciniai. Pakėlus tas 
kainas, paštas gaus $500,- 
000,000 per metus daugiau 
įeigų ir daugiau neturės de
ficito, tai yra, neturės nuos
tolių, sako pašto aukštieji 
valdininkai.

Ar Sentas dar per šią se
siją patvirtins Atstovų bu
to nutarimą, nežinia, bet 
jeigu to nepadarys dabar, 
tai padarys vėliau. Vienaip 
ar kitaip, abejonės jau nė
ra, kad laiškų siuntimas 
pabrangs.

Washingtonas. — 150 an- 
ti-fašistų kubiečių pikietavo 
Baltąjį namą, reikalauda
mi, kad Amerika neremtų 
Batistos diktatūros. . .

konspiracijoje ir palaikė 
santykius su Amerikos am
basada. Ambasada tuos kal
tinimus jau paneigė.

Apkaltintųjų suokalbi- 
Ininku tarpe randasi buvęs 
i vidaus reikalu ministras A.
I 4i Fattah Hassan ir buvęs už- 
! sienio reikalų ministras E- 
Idin. Abu jie buvo valdžios 
nariais, kuomet Faroukas 
dar buvo Egipto karaliumi.

Prokuroras reikalauja 
1 nusikaltėliams griežčiausių 
’bausmių.

Britaniją kaip agresorių.
Arabų lyga vienbalsiai 

nutarė, kad Omano imamas 
yra teisėtas nepriklausomo 
Omano valdovas, o sulto
nas yra britų kvislingas. 
Britai praveda nuogą agre
siją prieš nepriklausomą O- 
maną, sako Arabų lyga.

Jeruzalė. — Izraelis nori, 
kad Jungtinių Tautų dali
niai pasiliktų Gazos srityje 
ir prie Akabos.

Budapeštas. — Devyni 
buvę sukilėliai teisiami. Jie 
kaltinami pulkininko San
dor Szilklai nužudyme.

na socialdemokratu.
Sėdėdamas kalėjime jis 

i parašė knygą, kuri pava
idinta “Naujoji klasė”. 
Rankraštis iššmugeliuotas 
iš kalėjimo ir pristatytas 
Amerikon, kur knyga iš
versta ir išleista anglų kal
boje. Visa komercinė spau
da apie knygą plačiai ra
šė.

Knygos esmė yra, kad 
“naujoji klasė” komunisti
niuose kraštuose, tai yra 
parinktieji, privilegijuotie
ji, “naujieji išnaudotojai” 
— komunistai. Jų tironija, 
sako Džilas, yra aršesnė, 
negu absoliutiškose monar
chijose, ir tas liečia Jugo
slaviją, lygiai kaip Tarybų 
Sąjungą ir kitus komunis
tinius kraštus. k

“Borba” sako, kad Džila
so knyga yra demagogiška 
propaganda, kuri siekia pa
sitarnauti kapitalizmo nau
dai, ir nestebėtina, kad ta 
knyga taip platinama Va
karuose.

Jau laikas visur rūpinti* 
žieminiais parengimais. Iš 
rudens parengimai visada bū
na sekmingesni.
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VILNIS SURETINO IŠĖJIMĄ
( HICAGOS DIENRAŠTY VILNYJE skaitome toki 

laikraščio bendrovės, direktorių nutarimą:
"Lietuvių Darbininkų Spaudos Bendrovės direkto

rių posėdyje, Įvykusiame rugpjūčio šeštą ‘Vilnies’ raš
tinėje, buvo visapusiškai apsvarstyta spaustuvės darbi
ninkų ir redakcijos štabo narių būklė.

“Direktoriai vienbalsiai priėmė šį nutarimą: Kadan
gi ‘Vilnies’ dienraščio technikines ir redakcines jėgas la
bai skaudžiai pažeidė ligos, tai prieita išvada, kad pirma
dieniais ‘Vilnį’ neišleisti. ’Vilnis’ išeis penkias dienas sa
vaitėje — antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penkta
dienį ir šeštadienį.

“Šis pakeitimas įeis galion nuo sekamo pirmadienio, 
rugpjūčio 12 d.

“Lietuvių Darbininkų Spaudos Bendrovės (‘Vilnies’) 
Direktorių Valdyba’’.

MES MANOME, JOG YRA geras nutarimas. Turi
me žinoti, kad dauguma Amerikos darbininkų šiuo metu 
dirba tik penkias dienas savaitėje. Tai kodėl darbininkiš
ko laikraščio spaustuvės ir redakcijos darbininkai turėtų 
dirbti šešias* dienas.? Vilnies personalą sudaro jau pa
buvę žmonės, kurių dalis dažnai suserga, tad jiems 
kaip tik viena diena ekstra poilsio bus labai naudinga.

Didieji komerciniai laikraščiai yra išleidžiami net 
septynis kartus per savaitę, tačiau jie turi ištekliaus ir 
gali suderinti savo štabus taip, kad visi tedirbtų tik 40 
valandų per savaitę. Mūsų spauda neišgali to padaryti.

Antras dalykas — kaip į tai pažvelgia skaitytojai? 
Laisvės ir Vilnies skaitytojų dauguma yra prenumeruo- 
tojai. Jie pasimoka už prenumeratą ir laikraštį gauna per 
paštą. Bet šiuo metu, kai paštas suretino savo veiklą, ma
žai skaitytojų gauna, sakysime, šeštadienio laikraštį šeš
tadienį; dauguma jų gauna mūsų dienraščių šeštadienių! 
laidas tik pirmadieniais. Na, tai skaitytojams skriaudos i 
iš suretinimo nebus.

Laisvė jau seniai išleidžiama tik penkis kartus per ! 
savaitę. Iš karto buvo skity tojų, kurie reiškė lyg ir nepa-1 
tenkinimą tuo suretinimu, bet ilgainiui ir jie suprato, kad 
esamomis sąlygomis laikraštį mes tegalime leisti tik taip, 
kaip leidžiame.

KALBANT APIE ŠNIPUS
ŠIOMIS DIENOMIS komercinė spauda ir radijas ra

šo ir kalba apie tūlą “Sovietų šnipą’’, kaž kokį “leitenan
tą Rudolfą Ivanavičių Abel’’, kurį EBI suėmė.

Aprašymai labai išpūsti, juos skaitant sunku besisu- 
gaudyti, “kur ranka, kur koja’’.

Vieną dalyką reikėtų visiems suprasti: didžiosios 
valstybės palaiko savo apmokamus agentus kitose vals
tybėse, kad jie rinktų slaptą medžiagą. Amerika palaiko 
savo agentus Tarybų Sąjungoje ir kitose socialistinėse 
šalyse, o pastarosios palaiko, jei tik gali, Amerikoje.

Nebūtų nuostabu, jei Anglija, Francūzija ir kitos 
buržuazinės šalys palaikytų savo slaptus agentus Ame
rikoje, pastaroji — tose šalyse.

Slaptų agentų palaikymas kitose šalyse — labai se
nas dalykas. Kiekviena valstybė nori sužinoti, kas darosi 
kitose valstybėse. Turime atsiminti, jog visos valstybės 
turi savo slaptybių.

Mus tik labai stebina tie be saiko išpūsti aprašymai 
apie suėmimus, apie visokius suimtųjų “būdus ir priemo
nes’’, kuriomis jie bando gauti žinias ir jas perduoti 
toms valstybėms, kurios juos palaiko.

CLIFFORD T. McAVOY
NEDIDELIAME Cape Cod salos, Mass, valstijoje, 

Hyannis miestelyje, mirė žymus visuomenininkas Cli
fford T. McAvoy. Jis mirė sulaukęs vos 52 metų amžiaus.

Clifford T. McAvoy labai gerai pažįstamas New 
Yorko žmonėms vyras. Baigęs Columbia universitetą, 
jis tūlą laiką dar studijavo lotynų kalbas, vėliau mokyto
javo New Yorko miesto kolegijoje, o dar vėliau įsitrau
kė į visuomeninį ir žurnalistinį darbą.

Kai New Yorko miesto majoro pareigas ėjo La Gu
ardia, tai velionis McAvoy buvo miesto Gerbūvio 
(Welfare) Komisijonieriaus padėjėjas. Jis tose pareigose 
atliko gerų darbų.

Vėliau jis įsitraukė į Amerikos Darbo Partijos veik
lą ir 1953 metais buvo tos partijos kandidatas miesto 
majoro vietai.

McAvoy dalyvavo visoje eilėje švietimo srityje ir po
litinių pareigų. Jis yra pasakęs daug kalbų, parašęs 
daug straipsnių gynęs puolamus komunistus, teisiamus 
pagal Smitho aktą, žodžiu, šis vyras yra daug gero at
likęs Amerikos darbo žmonėms.

Labai gaila jo netekus!

2pusi. Laisvė (Liberty) Trečiad., rugp, (Aug.) 14, 1957

MOTERŲ KAMPELIS
• • v

Mokėkime priimti svečius
Lietuvos buvusioms ponų tarnaitėms, ūkininkų samdinėms ir 
kitoms praeities vargo ir sunkaus darbo moterims ne vie
nai šiandien tenka eiti atsakingas pareigas. Tarpe tų yra di
džioji šeimininkystė. Juk dabar vykdomos ne vien tik mies
tuose, bet ir kolūkiuose jvairios tautinės ir visašališkųjų šven
čių sukaktyse iškilios puotos. Vykdomi nusipelniusių darbuo
tojų pagerbimai. Kolūkiečiai lenktyniuoja darbuose ir nuga
lėtojus sveikina masinėse sueigose. Atvyksta net iš kitų res
publikų garbingi svečiai. Ir visam tam reikia gabių ir savo 
užduotį gerai žinančių šeimininkių. Iš Lietuvos laiškuos šian
dien skaitome: “Dabar ir pas mus visi gražiai rėdosi. Jei 
neturi gerų rūbų, niekur negali pasirodyti”. Dar daugiau rū
pinamasi įsigyti gražia ir pritinkamą elgseną visose šeimi- 
ninkystės srityse. Tad visai nenuostabu, kad daugelis moterų 
pradėjo Vilniaus žurnalą “Tarybinė moteris” bombarduoti” 
prašymais išspausdinti rinkinėlį patarimų. Jį pasiskoliname 
ir perspausdiname mūsų moterų kampelio skaitytojoms pa
sinaudoti. Mums irgi bus naudingas nors ir ne viskas būtų 
pritaikoma Am. lietuvių darbo šeimininkių reikalui. — S. V.

Kukliausios vaišės gali susi
dėti tik iš šaltų užkandžių ir 
kavos arba arbatos su įvai-

kur dalyvauja įvairių tautybių 
žmonės, svečių pagerbimui 
stalą galima papuošti mažo-

JONAS KAŠKAITIS

MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo kovingi keliai

Jonas Švagždys
Nuo dienos pirmutinės bičiulis

Nuoširdus buvo Jonas Švagždys
Tai pieštuką, tai plunksną pasiūlys, 

Net ir pamoką aiškint bandys.
Ne naujokas, jis viską čia žino:

Pirmoj klasėj jam metai antri, —
Taipo pat dar ir kito vaikino 

Antramečio galva jau gudri.
Ir gerumas Stasiuko Dragūno!

Lyg kad broliai jie man abudu!
Man keblu, man neaišku kas būna—

Viens ir kits... tuoj man miela, 
sklandu.

Ir krūvoj visi trys mes sėdėjom,
Ir stiprėjo draugystės ryšiai,

Nudažyti rožinėm idėjom,
Kaip lapeliai gėlės panašiai...

Seminarijoj ir vėl susiėjom,—
Bet jau čia—man pati apačia ...

Ir kalbingas — marma ir marma, 
Ir žandaro ir to nebijos. ..

Kai Brazil’joj kovodamas krito
Komunizmo herojus andai, —

Tų 'pat Marmu? ar būta čia kito?
Gal ne gentys? tokie tik vardai?

Vistiek Alfonsą Marmą herojų —
Komunistą širdies vidury

Pagarbiai ir gėlingai nešioju, — 
It žvaigždė, jo akis patvari.

Geg. 16, 1957

Štai Vilūną ten pat gimnazistą — c
Tokį nuoširdų, taurų menu,—

Tapo kunigu — jaučia pažįsta 
Melą, purvą šventyklų anų . . .

Kunigystę jis metė, — tuoj knygą
Davė: “Kunigo išpažintis’’, —

Ne vienam gryna sėkla išdygo,— 
Tan purvan jis pėdų nestatys!

riais kepiniais. Tokio valgių 
meniu pilnai užtenka pobū
viams, kuriuose linksminasi 
jau n imas.

Svarbesniais atvejais šventi
nio stalo meniu gali būti daug 
Įvairesnis. Pavyzdžiui, iškil
mingiems pietums galima duo
ti tokius patiekalus: šaltus už
kandžius, sriubas, vieną ar du 
šiltus valgius, desertą, juodą 
kavą arba arbatą. Jeigu vie
nas šiltas valgis yra mėsa, tai 
kitas gali būti daržovių ar 
žuvies patiekalai; jeigu abu 
\algiai iš mėsos, tai vienas iš 
jų turi būti paukštiena.

Iškilmingos vakarienės me
niu esti panašus i pietų, tik be 
sriubų. Iš viso, kokios vaišės 
bebūtų ruošiamos, reikia ne
pasitenkinti vien mėsos ar žu
vies patiekalais, bet pagaminti 
kuo daugiau valgių iš įvairių 
daržovių.

Stalo Padengimas
Iškilmingas šventinis stalas | 

užtiesiamas balta, smulkaus 
raštelio linine ar medvilnine 
staltiese su tokios pat spalvos 
servetėlėmis. Spalvotos staltie- į 
sės bei servetėlės tinka tik ar- ! 
batėlei, kuri paprastai duoda
ma 17 valandą.

Šventinio stalo staltiesė tu
ri būti gerai išlyginta ir nesu- 
lankstyta. Indai šventiniam 
stalui turi būti ne tik gražūs, 
bet ii’ vienodi.

Iš karto dengiama pagrindi
nio valgio ir užkandžių lėkšte
lė. Duonai, salotoms, sriubos 
priedams lėkštelė dedama pa
grindinės lėkštės kairėje pusė
je, kiek toliau nuo krašto.

Valgymo reikmenys dedami 
atvers'ti, kad graviruoti pagra
žinimai būtų i viršų; peilių aš
menys atsukami i lėkštės pu
sę. šakutės dedamos kairėje 
pusėje, peiliai — dešinėje. 
Jeigu vienas valgis bus žuvies, 
tai padedami specialūs peilis 
ir šakute. Valgant žuvį, peilis 
naudojamas no pjaustymui, 
bet prilaikymui ir skirstymui. 
Pietų stalui šaukštas dedamas 
tarp peilių. Peiliai ir šakutės 
sudedami tokia tvarka, kokia 
bus naudojamasi valgant. De- 
seitui naudojamas šaukštelis 
ar šakutė dedami skersai prieš 
lėkštę.

Gėrimų stiklai statomi deši
nėje pusėje, kampe tarp lėkš
čių ir peilių, laikantis bendros 
taisyklės: kuo stipresnis gėri
mas, tuo mažesni turi būti 
stikliukai.

Desertinės lėkštelės ant sta
lo nededamos, jos paduoda
mos vėliau kartu su desertu.

Servetėles reikia sulanksty
ti nesudėtingai, bet tvarkingai 
ir vienodai. Jos padedamos 
ant užkandinių lėkštelių arba 
kairėje lėkščių pusėje ant sta
lo. Už servetėlės gali būti už
kišta gėlės šakelė arba kor
telė, nurodanti svečiui jo 
vietą.

Stalas puošiamas gyvomis 
gėlėmis. Gėlių vazos gali būti 
žemos arba aukštos; vidutinės 
netinka, nes užstoja žmonių 
veidus. Ryškių spalvų ir ašt
raus kvapo gėlės štai u i r. et f i L 
ka. Jokiu atveju netinka po
pierinės, medžiaginės arba ki
tos dirbtinės gėlės. Iškilmėse,

mis, geriausia, šilkinėmis, tų 
nacijų vėliavėlėmis.

Vietų paskirstymas
Vietas paskirstyti prie sta

lo dažnai būna labai keblu, 
nes nuo svečių susodinimo la
bai daug priklauso bendra po
būvio nuotaika. Nedideliam 
asmenų skaičiui vietas nurodo 
patys šeimininkai, esant dau
giau- svečių, išdėstomos korte
lės. Garbingiausiam to vakaro 
dalyviui kortelė nededama, jis 
tiesiog nuvedamas į paskirtą 
vietą.

Kortelės paprastai taip iš
dėstomos, kad vyrai ir mote
rys sėdėtų vieni šalia kitų. Dė
ti korteles į lėkštes netinka. 
Vyrai moterims padeda susi
rasti vietas prie stalo.

Patarnavimas
Patarnavimas prie stalo tu

ri vykti tyliai, be triukšmo, 
kad pobūvio dalyviai jį ma
žiausiai pastebėtų. šeimyni
niuose pobūviuose prie stalų 
patarnauja jaunesni šeimos 
nariai, o oficialiose vaišėse — 
specialūs asmenys, turintieji 
šiame darbe įgudimą.

Iškilmingam svečių. stalui

Čia kapai moraliniai idėjom!
Nešk iš čia man’, pegasai, risčia!

Geg. 15, 1957

“Už pisal Konstantin Jasiukaitis”—
Rašinėjo tad rusų kalba —

Pažangus ilgakojis bernaitis, 
Mūs‘ kuopeles slaptos pažiba.

Net su Gorkiu kartu pagyveno, 
Ir kovingus raštus jo skaičiau,—

Kada kalbą lietuvišką seną 
Jis įgudo vartot pagaliau.

Broliai Sruogos lakiojo, skambėjo —
Visi trys, kaip raibi sakalai, —

Nuo inspektoriaus gaudavo vėjo, 
Kai įbėgdavo sienon aklai...

Greitas buvo ir Mykolas Marma —
Iš klonių — kanburių Vilkijos,—

Juozas Svirskis į pažangą sviro,
Mūs’ kuopelės slaptos jis narys, — 

Girdžiu paskum — jo esama tyro,—
Penktų metų grūmimą varys ...

Taip, pirmeivis ir Felis Valiukas, 
Nelegalščiną vartė dažnai,—

Aštriabriaunis jo buvo keliukas, — j 
Ji pargriovė tamsybės varnai.

Revoliucija, areštas, teismas — 
Jis — kalėjime metų metus . . .

Laisvė tėviškės — karštas jo geismas,— 
Kaip sargybinis bokštas — status!

Kazematan jį vedė konvojus, —
Staiga kirto klastinga kulka

Jam pakaušin — ir jaunas herojus, 
Krito žemėn, — mes žinom už ka!

Geg. 17, 1957

krinta į akis moterų tualetai. 
Iškilmingai vakarienei ar iš
kilmingiems pietums (19—20 
valandai vakaro), kaip operos 
premjerai, netinka gėlėtos 
languotos, įvairiaspalvės suk
nelės. Iškilminga moterų suk
nelė turi būti ilgoka, tamses
nės spalvos, mažai dekoltuota. 
Suknelė gali būti ir šviesesnė,

kad Sirupo užtektų uo-SeilIlljnUlkeiIlS goms apmerkti.

BRUKNES SIRUPE MARINUOTI POMIDORAI
Nedidelius pomidorus nųę

indus ir reikmenis po kiekvie- OUKI1Lie 11 šviesesne,
no valgio reikia pakeisti. Pa-|bct vienspalvė, dailiai papuos- 
tarnaujant reikia laikytis ben-1^' 
droš taisyklės: 
tarnautojas sėdinčiam prie 
stalo paduoda ar paima, reikia 
dėti ar imti iš dešinės sėdinčio 
pusės, o ką valgantysis pats iš 
patarnautojo pasiima — pa
duoti iš kairės jo pusės.

Iškilmingose vaišėse sriuba 
nestatoma su vaza ant stalo, 
bet apnešiojama lėkštėse ar 
didesniuose induose. Sriuba 
antrą kartą nesiūloma. Pa
grindinis valgis ir jo priedai 
(padažas, daržovės) taip pat 
apnešiojami. Kai nuo stalo nu
imami visi valgiai ir lėkštu
tės, tada dedamos desertinės 
lėkštelės ir saldūs valgiai. Kol 
svečiai sėdi prie stalo, deserti
nės lėkštelės nenuimamos.

Kava ar arbata paprastai 
duodamos praėjus 1—2 valan
doms po pietų. Per tą laiką 
pertvarkomas stalas, jei reika
linga, uždengiamas švaria 
staltiese. Ant stalo išdėstomi 
įvairūs kepiniai, cukrus, citri
na; arbatai — uogienės. Kavą 
galima paduoti ir svečių kam
baryje, nebūtinai valgomaja
me prie stalo.

Gėrime i duodami tam tikra 
tvarka. Prie užkandžių tinka 
'degtinė, konjakas, prie žavies 
ir daržovių patiekalų — rūgš
tus baltas vynas; prie šilto pa
grindinio valgio duodamas 
alus, raudonas vynas, konja
kas. Prieš desertą geriamas 
saldus Vynas, šampanas. Prie 
kavos — saldūs likeriai, krup
nikas. Limonadas, gira, .'Įvairūs 
vaisvandeniai tinka visą laiką.

Degtine, šampanas, alus 
duodami gerti atšaldyti; sal
dūs vynai, konjakas—kamba
rio temperatūros. Įvairūs na
mie gaminti antpilai ir degti
nė perpilami Į ropines, kiti vi
si gėrimai paduodami pirkti
niame įpakavime. Pilstant 
Ua butelį laikyti taip, 
matytųsi etiketė.

Elgtoaya prie stalo
Prie švenčių stalo ypatingai

* i i
: Viską, ką pa- Į Vilnones megztos suknelės

vei
ka d

netinka nei iškilmingoms vai
šėms nei teatrui. Ilgesnės gėlė-' 
tos suknelės tinka tik vasaros 
sezono metu. Neleistina, kad 
šeimininkė svečius priimtų su 
virtuvės prijuoste, šlepetėmis 
iv panašiai. Vyrams iškilmin
gais atvejais geriausiai tinka 
juodi ar kitos tamsios spalvos 
drabužiai. Vasaros sezono me
tu gali būti

Prie stalo 
lo atsikelia 
nieji žmonės. Pirmas gestas 
prie stalo yra atlenkti servetė-' 
lę ir pasidėti ant stalo. Serve-! 
lėlę kišti už apykaklės; 
tinka tik vaikams. Prie stalo 
patartina laikytis laisvai. kick( 
galima patarnauti savo kaimy-. 
nui. Perdaug raginti valgyti’ 
ar gerti nebūtina.

Valgant būtina laikytis nu-’ 
s (stovėjusių taisyklių. Duonos, 
negalima piauti peiliu ar 
smeigti šakute, bet paėmus 
pirštais, atsilaužti. žuvį, įvai
rias maltas mėsas taip pat ne
galima piauti peiliu, o valgyti 
vien šakute; jei reikalinga, 
prilaikyti duonos gabalėliu. Iš 
bendrų indą valgius imti tik 
pridėtais bendrais reikmeni
mis bet ne savo naudojamais.. 
Iš bendro indo negalima patie
kalų versti į savo lėkštę, bet, 
reikia dailiai įsidėti. Įdėjus į 
'lėkštę mėsą ir daržoves, pada
žą papilti šalia jų, bet ne ant 
viršaus, kad nedarkytų bendro, 
vaizdo. Valgių negalima siek-, 
ti per visą stalą, bet paprašy
ti kaimyno, kad paduotų. Bai
gus valgyti, reikmenys sude
dami lygiagrečiai ant lėkštės, 
kotais į dešinę pusę. Servetė
lės sulenkiamos ir padedamos1 
ant stalo.

Už jaukiai praleistą laiką! 
prie švenčių stalo ir vaišes šei-( 
mininkams paprastai dėkoja-; 
ma išeinant Į namus. j

L. Kadziaūskiėhe“

pilkos spalvos.
. i sėdasi ir nuo sta- 

pirmiausia vyrės-,

■ ■»
■t.

Prinokusias bruknes per
rinkti, išplauti šaltame vande- plauti ir sudėti į stiklinius in- 
nyje ir sudėti į švariai išplau-; dus. <
tus stiklinius indus.

Sirupas gaminamas taip: 
suberti į puodą cukrų, įpilti 2 
Stiklines vandens, įmesti citri
nos žievelių, užvirinti, perkoš
ti ir atšaldyti.

Šaltą 
bruknių, 
mentiniu

Tinka
tos mėsos, paukštienos..

Trims mieroms uogų, ketvir
tąją pilt: cukraus. Vandens

sirupą užpilti ant 
indą aprišti perga- 
po-pieriumi.
prie bet kokios kap

Marinadą paruošti taip: U 
stiklinei acto imti vieną stikli
nę vandens, 1 , stiklinės cuk
raus, </2 arbatinio šaukštelio 
druskos, truputį malto cina
mono, gvazdikėlių, pipirų. 
Marinadą užvirinti, atšaldyti 
ir užpilti juo pomidorus.

Jeigu po kelių dienų marina- 
das pasidaro netyras, reikia jį 
dar kartą pervirti.

Printed Pattern

ly
Printed .Pattern 9073: Misses' 

Bites 10, 12, 14, 16, 18. Site 16 
takes 3% yards 39 tnch fabric.

Užsakymą su 35 centais)' 
(pinigais, ne stampomis)* 
ir pažymėjimu formos 
tinmeiio ir dydžio siųski- 

Oept, 110-12 
AtlimtSc Averttte, Rich
mond HiU 19, K Y.

bus ski- 
dovanų.
d., bus 

rugs.

Worcester, Mass.
GALA FIELD DAY

Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų pašalpos draugija ren
gia nepaprastą festivalį. 
Labai seniai panašus pa
rengimas buvo.

Gala Field Day prasidės 
rugpiūčio 31 d., subatoj, ir 
tęsis nedėlioj ir panedėlyj, 
1 ir 2 d. rugsėjo.

Šiame festivalyje 
riama net 15 gerų 
Subatoj, rugp. 31
Field Day; nedėlioj 
1 d., bus gražus koncertas; 
panedėly, rugs. 2 d., bus šo
kiai. Taip pat bus ir ska
nių valgių ir gėrimų.

Gala Field Day įvyks 
Olympia parke, Shrewsbu
ry, Mass. Tiki et us galite/ 
gauti pas D. Jusiu, Olym
pia parko gaspadorių ir 
pas Paulauską, 29 Endicott 
St., klubo gaspadorių, taip
gi pas narius.

L. S. ir D. draugija nuo
širdžiai kviečia narius ir ( 
mūsų plačios apylinkės ge
rus simpatikus dalyvauti 
kuo skaitlingiausiai. Už
tikrinu, kad visi būsite pa
tenkinti kaip pasilinksmini
mu, taip ir dovanomis.

Sekantis draugijos susi
rinkimas įvyks rugsėjo 3 /y 
d., 7:30 vai. vakare, 29 En- 
dicott St., Worcesteryj.

.J
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CHICAGO, II I..
• SUPILTAS NAUJAS 

KAPAS, PALAIDOJANT
f P. MIKULĖNĄ

Rugpiūčio 5 d. Lietuvių 
Tautinėse kapinėse vėl tapo 
supiltas naujas kapas, kur 
tapo palaidoti tauraus lie
tuvio darbo klasės ištikimo 
sūnaus ir nenuilstančio ko
votojo už geresnį darbo 
žmonių rytojų, Petro Miku- 
lėno palaikai.

Niekas, o niekas iš jo 
draugų ir artimųjų nesiti
kėjo, kad toks tvirtas, am
žiumi nesenas, vos sulaukęs 
65 metu, taip greitai iš
siskirs iš mūsų tarpo. Ro
dos, dar neseniai jo tvirtas 
balsas, ryžtingi žingsniai 
skambėjo Mildos name. Dar 
tik neseniai jis puošė tą lie
tuvių kultūros centrą, o čia

kitą kartą, dabar apie pa
čias laidotuves.

Dar ankstokai pirmadie
ni, rugpiūčio 5 d., prisirin
ko P. Ridiko laidotuvių 
koplyčia kimština velionio 
draugų ir pažįstamų, kad 
galėjus paskutinį kartą at
sisveikinti su taip daug vi
sų gerbiamu ir mylimu 
draugu. O jau artinantis 
pirmai valandai, apie pusę 
palydovų netilpo koplyčion, 
o gėlių vainikai ir atskiros 
puokštės puošė ne tik kars
tą, bet nutiesė kelią per vi
są koplyčią.

Toks gausingas atsilan
kymas ir gėlių daugybė ro
dė, kad velionio Petro Mi- 
kulėno darbai, buvo pilnai 
įvertinti draugų ir pažįsta
mu, v

žioje kalboje nušvietė ve
lionio nuopelnus darbo kla-.
sei ir ragino visus vykdyti 
jo siektą idealą.

Kuomet laidotuvių vedė
jas P. Ridikas pradėjo au
tomobilius eiliuoti, jie užė
mė virš dviejų blokų. Ku
rie skaičiavo automobilius, 
sako, kad jų buvę virš šim
to, kimštinai pilni palydo
vų.

Kapinėse kalbėjo G. K. 
Budrys. Jis daugiau lietė 
tai, kiek velionis prisidėjo 
su darbu Mildos pastate. 
Taipgi kalbėjo P. Ridikas 
angliškai ir lietuviškai, nu
šviesdamas velionio atlik
tus darbus. Jis nurodinė
jo, kokiose sąlygose žmogus 
turi dirbti ir gyventi dėl 
visuomenės labo.

Po laidotuvių apiegų, P. 
Ridikas visus palydovus pa

tei, taip pat jos broliams, 
sesutei, jų šeimoms ir velio
nio giminėms.

Man teko su Petru Mi
kniūnų susipažinti 1920 m., 
Chicagoje, vienoje tuo lai
ku suruoštoje demonstraci
joje, kur buvo atžymėta ru
sų revoliucijos sukaktis. 
Demonstruojančius policija 
žiauriai puolė, nemažai su
mušė, jų tarpe buvo skau
džiai sumuštas ir velionis
Petras Mikulėnas. Bet tas

MONTREAL, CANADA
Telefonavo iš Lietuvos

Jonas Braknys prieš porą 
savaičių, vieną gražu sekma
dienio rytą gavo pašaukimą 
'lie telefono ir opereitorka 
pranešė, kad jį šaukia kas tai 
iŠ Europos. O kada sujungė 
telefoną, pasirodė, kad jo 
pusbrolis telefonuoja iš Vil
niaus. Tai buvo, ištik rują, jam Į 
didelė staigmena. Nors tolima!

žiaus.
O liepos 27 (1. mirė Jonas 

Kunčiaitis, sulaukęs 9 1 m. 
amžiaus. Tai gražu amželi 
praleidę žmonės. Korespon-
dentui neteko asmeniškai pa
žinoti Kunčiaitį, bet Balkevi
čienę gerai teko pažinti. Tai 
buvo maloni, nors amžium ne 
jauna, bet gražiai, visą laiką 
tvirtai atrodanti moteris.

puikiau-
jo neatgrasino nuo veiklos *5a’ vienas kitą galėjo girdėti.

t

jau jo nėra. Paliko, tik di
di ir neišdildoma jo gyveni
mo atmintis. Tie dideli nu-

Koplyčioje buvo sūdai-j kvietė į Mildos patalpas 
nuota keletas liūdesio dai
nų, kurias dainavo solistė 

dirbti darbai, tiek daug ko-lEstella Bogden. Taipgi 
vingų ir ryžtingų jo darbų'vargonais pagrojo G. Gied- 
atlikta, kad kai imi galvot,' raitienė keletą liūdnų mele

pietums, kur buvo surengti 
Dailės ir Dramos klubo di
rektorių, kad tinkamai pa
gerbus savo nenuilstamą 
narį-darbuotoją Petrą Mi-

tai pajunti didelį ir neišly- diju. Koplyčioje kalbėjo 
ginamą nuostolį darbo kla- “Vilnies” redaktorius Leo- 
sei jo netekus. Bet apie tai i nas Prūseika. Jis savo gra-

kulėną ir išreikšti gilią už
uojautą velionio našlei Onai 
Mikulėnienei - Tamošiūnai-

darbo žmonių naudai.
Velionis daug prisidėjo 

prie išleidimo bei tvirtini
mo mūsų dienraščio “Vil
nies.” Gaila, kad ta žiau
rioji mirtis nutraukė bran
gaus draugo gyvybę, rug
piūčio 1 d., 1957 m. Mums 
skaudu netekus nepavaduo 
jamo kovotojo, r " ~ 
skaudu netekus mylimo vy-j 
ro, su kuriuo ji taip gra
žiai sugyveno, giminės liū
di netekę realaus giminai
čio. Bet faktas liekasi fak
tu, kad turime ramintis ir 
tęsti gyvenimą, kurie liko
me gyventi.

buvo

Mirė

mirė
Auna

Gražiai pagerbti Bunkai

Draugai Milovičiai, Kazi
mieras ir Antanina. — Kana-

Marijona . ...
c augintojai ir

sulaukusi

j menesius mirė antrasai 
žmonai; Vincas Naujokas.

Paliko nuliūdime
Valentiną. Toronte

bu m.
keturis Į

vyras j

du 
ir Justina

taipgi posūni, Aleksandrą 
Naujoką čia Montreale. Abu 
sūnūs su šeimom buvo atva
žiavę atiduoti motinai basku-

Vieną mes sakome, brau- pinosi jos laidotuvėmis.

gyvuliu

I juos niekad netrūksta sūriu, 
sviesto ir medaus per ištisus 
motus. Dabar jie pasistatė la

sūnų, tuves 
čiams, 
č i a m.s, 
Lunkams, tai

ant savo

surengė gražias pagerb- 
' b u v u s i e m s m o n tre a1 i e - 

o dabar amerikie- 
ir Veronikai 

draugės Milevi-

(ivieju; 25-kiu metu vedybiniu 
sukaktuvių proga.

Draugai Milovičiai pagerb-
tuves renge savo lėšomis, pa-

SENAS VINCAS

REALAUS GYVENIMO KELIU
• (Tąsa)

Pirmasis pradėjo juoktis, o po tam 
baigė: “Labai lengva atspėti, kuomet 
pats tokiam suole esi sėdėjęs. Aš irgi tik 
trejetas metų atgal pradėjau štukavoti 
ir įsištukavojau į tokią skylę, kad kol 
mane tėvas iš jos iškrapštė, ko tik nesu- 
bankrūtavo ir iš proto neišsikraustė. 
Jis ir dabar mane tankiausia tik velniu 
dar tebevadina“.

“Gal būt, kad jūs štukavojote tik iš 
nuobodumo, iš raskažio. Bet aš neštuka- 
voju, brolau. Aš negaliu pakęsti tos ne
teisybės, suktybių, vagysčių ir to viso 
purvo, kas po demokratijos ' vėliava de
dasi. AŠ renku faktus, persitikrinu, ieš- 
Sau išeities, kad bent kiek pagerinus 

arbo žmonių būklę”.
“Duok ranką, brolau. . . Aš irgi nors 

ne tiesiogiai, bet iš dalies, tokiais pat 
sumetimais pradėjau ir jeigu ne tėvas, 
kalėjime būčiau ir sukirmijęs!”

Juodu paspaudė vienas antro dešinę, 
pirmasis vėl nusuko po cigaretą, abudu 
užsirūkė ir redaktorius vėl tęsė: “Da
ba’- galime kalbėtis atvirai, visai nesi
varžant. Aš irgi žinau, kad nekur nėra 
teisybės, kad kvšių, vagysčių, suktybių, 
plėšimo ir besotiško išnaudojimo vėžys 
ūda visą kapitalistinę sistemą. Žinau, 
kad medvilinės plantaciioje nebuvo ko
kios ten juodos ar raudonos gaujos pa
sikėsinimas ant viršininkų, bet stre’kas 
su teisingais darbininkų reikalavimais, i

Taip pat žinau, kad musų laikraštis 
mylavo. Tą žinom ne tik mes, bet žino 

' tie patys užvaizdai, plantacijų savinin
kai, policija, veik visi miestelio žmo
nės, skatiytoiai ir tie tūkstančiai plan
tacijos baudžiauninkų, bet . . .”

Čia pasakotojas paėmė lakštą popie
riaus, paišelį ir perbraukęs per popie
rių dvi linijas ir mažiukais rateliukais 
margindamas popierį, aiškino: “Štai tie 
du brūkšneliai reiškia gelžkelį, už ku
rio prasideda medvilnės plantatorių 
šventa, nepaliečiama nuosavybe, pasak 
jūsų — vergijos respublika.

štai šičia, kur vakar kilo streikas, 
tai mūsų valstijos gubernatoriaus dva- 

yras, o toliau jo sūnaus dvaras, o už;to
žento dvaras, kuris yra mūsų mies

telio majoras. Gi toliau į rytus, mūsų 
/valstijos kongresmano savastis, jo sūnų 
ir žentų, kurie tai advokatai ar teisėjai. 
Paskui seka apskrities šerifo plantaci
jos ir kitos mūsų valstijos Smetonos 
nuosavybės, kurios sudaro apie 20 tūks
tančių akru medvilnės respubliką!

O ten toliau į vakarus, jau prasideda 
kitos valstiios tokių pat didelių žuvų 
plantacijos. Jų rankose randasi ne tik jų 
baudžiauninkai, bet ir miestelių val
džios, valstijų seimeliai, policija ir val
stijos kariuomenė. Jie kontroliuoja ir 
biznį, ir laikraščius, kurie negali rašyti 
to, kas iš tikrųjų atsitiko, bet ką jų 

(reporteris pridavė.
Tad kur jūs manote rasti teisybę ar

. 3 pusi. Laisvė (Liberty)

kokias ten konstitucijos teises? Jie vi
si priėmė Roosevelto mėlynąjį erelį •— 
NRA, kurį turi prisilipinę prie auto
mobilių langų, prie tvorų ir net prie 
mulų uodegų. Bet tas erelis juk neturi 
nei akių, nei ausų, nei liežuvio, daro su 
darbininkais, ką tik jie nori, moka kiek 
jiems patinka ir niekas jų darbo valan
dų neskaičiuoja, taipgi”.

Jam baigus, Edis nieko neatsakyda
mas, tik nervingai pradėjo gnaužyti 
pirštus, kramtyti lūpą ir betiksliai žiū
rėjo į ant sienos kabantį žemėlapį. Re
daktorius, matydamas, kad šis pradėjo 
nervuotis, pasuko vėl po cigaretą ir 
lyg norėdamas pakreipti kalbą į kitą 
pusę, pridėjo: “Tai tokios, brolau, toke
lės pas mus ir visoje šalyje. Kieno ran
kose randasi knutas ir pingai, to dirva, to 
ir pieva. . . Beje, o ar nesate kiek ženk
lintas?”

“Ką jūs turite mintyje — ‘ženklin
tas’?’’

“Taigi, vakar ar jus nepaženklino pai
ka ar kuo kitu?”

“Kaipgi ne? Trys mėlyni rumbai ant 
pečių ir praskustas pakaušis”.

“Šitaip... O ar jūs žinote, kas dedasi 
visoje apylinkėje?”

“O kasgi?”
“Blogai, vaikine. Visi keliai, geležin

keliai apstatyti sargyba, gaudo visus 
klajūnus, teisia ir stato prie darbo 
medvilnės plantacijose. Be to dar, ieško 
riaušių kaltininkų, ant kurių bus su
verstas riaušių sukėlimas, juos laukia 
ilgų metų kalėjimo bausmės pirmame 
atsitikime, o mirties bausmė antrame, 
juk ten buvo ir užmuštų ar ne?

Atsivers, brolau, tikras pragaras! 
Teismai, kalinimai ir negrų linčiavimas. 
Jums patarčiau neštis iš šios valstijos 
kuogreičiausia, kad nepakliūtum į ža-z 
bangus”.

Tik jam baigus kalbėti, pabeldęs tru
puti į duris, įėjo policijos viršininkas... 
Vaikinai susimaišė. Bet redaktorius, 
pasveikinęs policijantą, mostelėjęs ran
ka Edžio link, mikčiojo: “Bonas Besme
geni, teiksiesi susipažinti su mano mo
kyklos mokslinimo bendru. . . ta-a-a tai 
policijos viršininkas ponas Besmegenis, 
o čia tai. . . maino geras bičiulis. . . e. . . 
e. . . Jurgis e. . .e e”

“Jurgis Ekmanas”, duodamas polici- 
j an tu i ranką, pataisė Edis.

“Teiksiesi nusikopijuoti ir patalpinti į 
laikraštį šį 'atsišaukimą į. piliečius, ku
ris skamba sekamai: “Policija tvarkos 
palaikymo dėlei, prašo savo piliečių, kad 
jai tuoj praneštų, jei kur randasi, jau
nas vaikinas — Edis. Jo išvaizda tokia: 
Kaštoniniai, truputį pasigarbiniavę 
plaukai, tamsiai melsvų akių, trumpos, 
tiesios nosies, linksmo būdo ir apie ne
toli šešių pėdų aukščio. Kas apie tokį 
gaivalą policijai praneš, policija bus 
dėkinga ir reikalui esant, atnagradys”.

(Bus daugiau)

gus drauge, tavo skaisti ir 
kovinga asmenybė bus gyva 
mūsų širdyse. Mes vykdysi
me tavo tęstą darbą iki jis 
taps realybe. O tavo gra
ži atmintis tebūnie jauna
jai kartai tikruoju švytu
riu į geresnį ir šviesesnį 
rytojų! V. Vasys

Velionė iš Lietuvos i Kana
dą buvo atvykusi prieš pirmą 
pasauliui karą. Buvo nuoširdi, 
malonaus būdo moteris. Mylė
jo skaityti. Visas laikas pre
numeravusi ir skaitė Liaudies 
Balsą.

Tebūna lengva jai Kanados 
žemelė, o sūnum, posūniui. ■ 
broliui ir giminėms giliausios

kviesdami gražu būrį svečiu 
ir viešnią. Užtai svečiai ten 
pat atsidėkodami už pakvie
timą ir kad prisidėti kiekvie
nas nuo savęs draugą Bunku 
pagerbimui, sukėlė tam tikrą 
sumą pinigą ir nupirko jubili- 
jantams gražią atminčiai do
vaną. žinoma, draugai Bim
bai to nesitikėjo, nes papras-

Trečiad., rugp. (Aug.) 14, 1957

Ką planuojate rengti šj ru
denį? Laisves spaustuve pi
giai ir gražiai padarys spau
dos darbus jūsų parengimams.

i žuojautos.
'kaipgi tą pačią dieną, lie

pos 20, mirė kita mot-Tis, 
Ona Balkevičienė (Karpavi
čiūtė), sulaukusi XI m. am

ini jiedu atvažiuoja i Kanadą 
kiekvienais metais pavasaroti 
pas savo sesutę ir švogeri. 
'kaip ir šiemet, drg. Bunkienė 
Dar atsivežė ir savo broli Juo-

IMS Apskrities Piknikas
Programą atliks Montello, Bostono, Worcesterio dainininkai. Taipgi dalyvaus pro- 

piv.gramoi;e Laisvės Choras iš Hartford, Conn. Bus ir kitokių Įdomumų

Įvyks Sekmadienį Rugpiūčio 25 August

? ____

Olympia Parke, Shrewsbury-Worcester, Mass.
Kviečiame visus 25-tą rugpiūčio būti Olympia Parke su menininkais.

zą Misiūną. Todėl šios pa- 
gerbtuvės jiems tikrai buvo 
didelė staigmena.

Buvo iš tikrąją smagus Ir 
linksmas draugu Bunkų pa
gerbimui balius. Muzika grie
že iš penkių asmenų. Gėrimų 
pavilgymui burnos buvo net iš 
kelių pasaulio kraštų. Maisto 
kanadiško ir amerikoniško. 
Prie stalų patarnavo labai 
smarkios ir malonios moterė
lės, taipgi dvi jaunuolės su 
linksima šypsena. Visos ragi
na svečius vaišintis. Viena sa
ko, paragaukite šito, labai 
skanu, o kita sako, paragau
kite šito — dar skanesnis.

Svetainė buvo gražiai, tam 
tikrų specialistų išdekoruota, 
taipgi fotografas buvo pa
kviestas ir fotografavo publi
ką iš visu pusių, žodžiu, pa- 
gerbtuvės buvo labai gražios 
)]• linksmos. Jubiliantai ir 
,s\'cčiai, atrodė, puikiausiai 
buvo patenkinti.

Dalyvis

Mahanoy City, Pa.
Iš mūsų tarpo ir dar vie

nas geras ir daugeliui pa
žįstamas išsiskyrė — drau
gas Juozas Čekaitis

Jis mirč nuo mainų du
sulio š. m. liepos 31 d., bū
damas pas savo dukrą. Bu
vo pašarvotas pas Louis 
Truskowsky. Palaidotas su 
bažnytinėmis pamaldo m i s 
airių parapijos kapinėse. 
Velionį Juozą dusulys kan
kino jau apie porą metų.

Juozas Čekutis atvyko į 
šią šalį 1906 metais ir il
giausią savo amžiaus dalį 
išdirbo mamose. Velionis 
buvo gimęs Suvalkų rėdy- 
boje, Šakių apskr., Nau
miesčio parapijoje, Kriklių 
kaime. Buvo Jono čekučio 
ir Marijonos Dailydukės 
sūnus.

Velionis paliko liūdesy 
dvi dukras ir vieną sūnų, 
kurie gyvena išsiskirstę po 
Ameriką. Žmona mirė jau 
keleri metai atgal.

Velionį Juozą j kapines 
palydėjo gražus būrelis 
draugų ir giminių. Velio
nis prigulėjo prie LDS 104 
kuopos ir buvo labai gero 
būdo draugas.

Ilsėkis, Juozai, šaltoj že
melėj, o mes tavęs ilgai ne
užmiršime.

LDS 104 kp. narys

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

Piknikas. Svcturgimių naudai. 
J vyks rugpjūčio 17 d., Hungarian 
Workers Fed. Salėje, 11123 Buck
eye, G v. v. Pikniko surengime da
lyvauja įvairios Clevelande gyvuo
jančios tautos, tad bus įdomu. 
Kviečia Komitetas. (156-157)

ROCHESTER. N. V.
Rochescrio Gedemino Dr-tės meti

nis piknikas įvyks rugp. 25 d., Bay 
View Parke, prie ežero. 1:30 die
na. Vietiniai ir iš apylinkės lietu
viai kviečiami dalyvauti, taipgi 
kviečiame kanadiečius ir bingham- 
toniečius. Bus gera muzika, skan’ių 
valgių ir gėrimo. Maloniai praleisi
te laika Kom. (156-158)

BROCKTON, MASS.
So. Bostono Lietuvių Amerikos 

Piliečių Kliubo piknikas įvyks rugp- 
18 d., Liet. Taut. Namo Parke, 
Winter St. ir Keswick Rd., 1 vai. 
diena. Bus gera muzika, namie ga
mintų valgių, šiltų ir Šaltų gėrimų. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. (156-158)

Colombo. — Ceilono spau
da sako, kad nemokša 
Gluck, kuris net nežinojo, 
kas yra Ceilono premjeras, 
turėtų bent tiek turėti pa
dorumo, 'kad atsisakyti 
tapti Amerikos ambasado
riumi Ceilone. . .

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED MALE

GRINDŲ ISDBSTYTOiĄI
Kietas medis, 5c. ft. Skambinkite 
ED. 6-4660.

JOHN ERICKSON & OO. 
110 N. Bentalou St.

Mr. Beck.
(I5M-15S)
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.jie augina visokių 
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Victory

įdomu, kaip karta iš kartos 
McAvov Šeimyna judėjo į 
1 airę. Senelis buvo reakcinin
kas. tėvas liberalas, o sūnus, 
Clifford — kairietis.

las, bet tikras liaudies drau
gas. Geltonoji spauda pradė
jo jo neapkęsti.

1941 metais McAvoy ap
leido miesto tarybą ir pradė
jo darbuotis unijų lauke. Jis 
tapo New Yorko CIO tarybos 
politinės akcijos direktorium, 
o 1944-ais metais jis tapo pa
žangios elektristų unijos, UE, 
h gislatyviniu 
ingtone. 1946 
UE politiniu 
1948 metais
Progresyvių partijos steigėjų 
ir taipgi tapo aktyviu ALP 
vadu New Yorke,

atstovu \Vash- 
metais jis tapo 

direktorium, 
jis buvo vienas

Gimęs gan pasiturinčio h’- 
rališko • teisėjo šeimoje,

Clifford

gyvenęs Brook- 
Ješinskas mirė 
d., palaidotas

Ilgus metus 
lyne Vaclovas 
rugpjūčio 1 
Alyvų kalnelyje rugpjūčio 10 
dieną.

Liko nuliūdę trys vedusios 
stos dukterys: Ona Sedeikie- 
nė, Elena Duffek ir Marija 
Gabrėnienė; trys sūnūs: Ma- 
taušas. Jonas ir Edwardas.

Velionis buvo darbo žmo
gus. Jis buvo praktikuojantis 
katalikas, bet progresyvę 
veiklą suprato i)' jai pritarė. 
Jis labai gerbė prezidentą 
Rooseveltą.

Tractor. 1951 m. . International 
model No. 1.185. Attached to a* 
Fruehauf 20 foot trailer, in A-l 
condition. Only 65,000 miles on thi» 
unit, private owner selling reason- ». 
able. East Paterson, N. J. Fair
lawn 0-4930. (156-162)

MISC. ADS

BROWNING truck crane, 10 wheel 
tandem drive, $5,900; also Koehring 
shovel and back hoe, half-yrd., '49 
model 205; $4,250. Both very good 
condition. Private owner, many yrs.

I of exc. service. Ind. or both. Mas
sapequa Park, L. I. PY, 8-4264

(151-160)

Michigan Truck Crane, half yard 
bucket, private owner selling at low, 
low price of $10,500. This is less 
than half of its real true original 
value. In A - 1 condition. For^ 
appt, and information call IVanhaė 
9-5028. (156-158)

Richmond, Jo Bay St.. St. • 
' J orge. Staton Island. I

era visa eilė vietinių 1 
Jo<e negalima regist-;

ertadicniais, bet gali- I 
istruotis paprastomis 
dienomis, pradedant

’ irrnad i< niu. baigiant penkta-

Tottenvi 1 le
Yetman Av

neleisti

\gs karjeros — būti aukštu 
valdininku. Jis ii' siekė tokios 
'Tetos, bet taipgi buvo princi
pų žmogumi, o tie principai 
buvo kairumo.

Jis kandidatavo kaip ALP 
kandidatas 
pirminink us 
927 balsus.

Į miesto tarybos 
ir surinko 102,-

kaip eilė kitų

rastiniu.

n i a

popiet

Manhattan:

Mok

Avė. ir 11 th 
W. 35th St. 
s HS. 208 W.

Mariners Harbor.

Cleveland, Ohio
PINTI MŪSŲ SPAUDOS 

PIKNIKU

gyvenimo

Hunter College,
Lobby. G8th St. ir

PS G. 15 E. 81st
166 West End Ave.
121 E. 5 I st St.

Go W. 1 :’,th St.

63rd St.

Benjamin Franklin High 
School, East 116th Street i’’ 
Franklin I). Roosevelt Drive.

liibtli St.

Brooklyne:

PS 259, 720 1 Ft. Hamilton 
park way.

PS 68. Bushwick ir DeKalb

PS S5, 635 Evergreen A
PS 152, 2:’,lo Ghmwood
PS 103, ;>3O7 1 1th Ave.

PS 167, 1025 Eastern Pk
Abraham Lincoln HS,

Ocean Parkwav ir West Ave.

ir

PS 208.
St.

Avenue D ir E.18th

ir Beteh-

Distr.

Bronx:

jauniem girtiem 
vairuoti autus,

.\ew y oi‘l<o va 1st) 
j(- kaimynės. New . 
Connecticut, nutarė, 
l.ia ką nors daryti piieš jau
nus girtus automobili1) vairno-

ir

vieno pažangaus clevelan-, prop 
diečio pareiga vra susii'ū-1 m-gu
pinti ('levolande 
čiu pažangiosios

būtu vie-Į

'.jauni ir girti arba pusgirti 
I' airuoto jai atsakomingi už (li

ūdi važiuotos nelaimių, 
(•i’ii.ti žymiai dauginu, 
vr i laimu (žemiau 2 i 
amžiaus) vairuotojų.

. kurie važinėja vieške- 
žino tuo.' jaunuolius —

nas iš didžiausių ir pasek-1 
miingiausių piknikų, nes: 
! mūsų pažangioji s p a u d a 
1— Laisve ii 
vienintele

uokuos.'1 atdaruose 
liuose, 
astuoni.

automobi

šutei- i
kianti teisingas žinias iš vi- . . ... ■, v i ta i i r

li io,

Jie sustoja užeigose 
alaus ar ko stiprės 
įaskui vairuoja grotir

• neatsargiai, labai “did-

da- 
kuri 
šiuo

County Court House, Kilst 
St. ir C rand Concourse.

Brony HS of Science, E.
1 84th

T o d e 1 visi pažangiosios 
spaudos patriotai, bičiuliai, 
o ypatingai mūsų gerosios 
drauges, kurios kas metai 
apdovanojo spaudos pikni
kus su savo artistiškais 
rankdarbiais, yra meldžia
mos pasiskubinti. Taipgi 
yra prašomi visi, kurie tik 
išgali, atnešti gražių dova
nėliu papuošimui spaudos 
pikniko ir gavimui daugiau 
jeigu spaudos para m a i. 
Tai)) pat ir visi pradėki
me rengtis iš anksto, ne 
vien patys dalyvauti pikni
ke, bet paprašyti bei atsi
vežti ir savo draugus, pa
žįstamus ir bičiulius į pik
niką. Trumpai sakant, pa
sirūpinkime visi, kad pada
rytume šių metų spaudos 
pikniką šaunia Clevelando 
iškilme.

Spaudos mylėtojas

O prisirengimui laikas Ii-' Minimos trys valstijo> 
ko visai trumpas. PiknikasŲ>ar sudarė komisiją, 

bandys ką nors daryti 
reikalu. Vienas siūlymas
kad nereikia duoti vairavimo 
bosnių tiems, kurio dar nepa
siekė 21 metų. Bet tas siūly
mas atmetamas, nes yra daug 
jaunų žmonių, ypatingai 
versiteto studentų, kurie 
stoviai vairuoja ir jiems 
tomobiliai reikalingi.

Komisija siųlys, kad 
cija griežčiau tvarkytų

uni-

J ali
nus vairuotojus, juos dažniau 
sulaikytų, tikrintų, taipgi, kad 
būtų griežčiau uždrausta jau- 
namečiams pirkti alkoholinius 
gėrimus.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai.

PS

PS
PS
PS
PS

HS of 
St. ii' Field Pl.

7, 3201 Kingsbridge

1036 Fox Street.
4 25 E. 145th St.
660 Fox St.

102, 1827 Archer Street.
105, 725 Brady Avenuo.
78, 1400 Needham Ave.

149 E. Mos ho hi

20,
37,
62,

80,

Bryant HS, 31st 
St., L. Island City.

HS, Northern

QUEENS:
William

Ave. ir 48
Flushing

Blvd, ir Union St., Flushing.
Andrew Jackson HS,

Ave, ir Francis Lewis 
Cambria Heights.

PS 88, 60-85 Catalpa 
Ridgewood.

PS 44, 93-07 Rockaway 
Beach Blvd., Rockaway.

PS 89, 85-28 Britton Ave., 
Elmhurst.

116th
Blvd.,

Jis gimė 190 I meti) spalio 
•“() dieną New Yorke ir baigė 
Columbia universitetą 1926- 
ais matais. Jis tiro laiku susi
domėjo muzika. studijavo 
smuikiuinkavimą ii' tapo to
kiu geru smuikininku, kad 
buvo oficialiu smuikininku 

konservatorijoje 
miesto, Frančūzi-

; merik iečių
Lontainbleii

metų iki 1938 jis 
dėstė miziką ir kitus dalykus 
Columbia universitete, City 
kolegijoje ir kitu)'.

tiniai aktyvus kaip k a i rus li
beralas. Miesto majoras La
Guardia kuris tuo laiku io.š-

administratorių, paskyrė jau
nąjį McAvoy miesto gerbūvio 
vice - komisijonierium. Mc
Avoy pasižymėjo kaip pado
rus valdininkas; 
ra i rūpėjo New 
i uomenės gerov
kai pamaži pradėjo suprasti, 
bad McAvoy yra ne tik gra
žiai kalbantis jaunas libera-

kuriam tik-
Yorko bied-

Reakcinin-

McAvoy, 
veikėju, stojo prieš ALP pa
leidimą ir jis' iki paskutinės 
minutės laikėsi nuomonės, 
kad buvo klaida tą partiją 
likviduoti.

Paskutiniu laiku, betgi, 
McAvoy pašventė visą savo 
energiją kitai organizacijai 
— socialistinės vienybės ko- 

paskutiniu 
pasikalbėji- 

su komunis- 
pacifistais, 

kitais, 
juos į

Amerikon atvykęs beveik 
visą laiką gyveno Brooklyne. 
Prieš mirti gyveno pas sūnų 
Mataušą Maspethc. Mirė nuo 
širdies smūgio. Buvo 76 metų 
amžiaus. Gimęs Varėnoje. 
Amerikon atvyko 1902 me
tais.

Liūdinčiai šeimai širdinga 
užuojauta, «■ Vaclovui lai hil

mitetui. McAvoy 
laiku vedė daug 
mų ii* pasitarimų 
tais, trockistais,
kairiais socialistais ir 
bandydamas suvesti 
kuo glaudesnę vienybę. Jis vi
suomet gynė komunistų tei
ses ir 1952 metais buvo spe
cialaus komiteto pirmininku. 
Tas komitetas gynė komunis
tu vadus, kurie buvo persekio
jami po Smith o aktu.

McAvoy buvo plačiai žino
mas New Yorko masėse dar 
nuo tų laikų, kai jis buvo ger
būvio vice - ko'misijonierius, 
— o jis pažino New Yorką ir 
jo liaudies problemas, 
tai jis pats išsireiškė, 
“penkis savo pirštus’’.

Jis mirė turėdamas 
metus amžiaus, dar 
daug ką nuveikti New 
žmonių gerovei.

Po miestą pasidairius
Pastovus r e gistravimasis 

linkimams (PPR) eina vis 
geryn, sako spauda. Ar tai 
garsinimas spaudoje, ar tai 
Įvairių organizacijų pasidar
bavimas, ar tiktas faktas, kad 
linkimai vis labiau artinasi, 
— vienaip ar kitaip, newyor- 
kiečiai vis labiau sujunda ir 
eina registruotis, 
ko “Times“ savo 
straipsnyje, tai 
nes tempas dar 
l etas,

Bet, kaip sa
ve d am a j am e 
vis negana, 
vis perdaug

nes, kad visi registruo-
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Viename Bronx apartmen- 
te vieną dieną iškilo net trys 
gaisrai. Tai dabar policija ty
li nėja tų gaisrų priežastis.

MATTHEW A

•W**0G*

BUYUS
(BUYAUSKAS)

T
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

UY

kaip

tik 52

ko

R.

tusi laiku, jis turėtų būti 
padvigubintas...

dar

kuris beveik niekad 
New York o 

bet Long Islande,

Ar arklys turi teisę maudy
tis miesto pajūryje? Tai klau
simas, 
dabar neiškyla 
mieste,
Glen Cove .miestelyje, polici
ja turį Į jį dabar atsakyti. 
Mat, advokatas Dorfmanas 
ten turi gražų juodbėri, kurį 
laiko ne važinėjimui, bet kaip 
savo vaikučių “pet“ — Įnamį. 
Kasdien. Dorfmanienė su savo 
dviem vaikais, tryse, atjoja 
ant to arklio prie prieplau
kos, kur maudosi žmonės — 
i]’ maudosi — kartu su arkliu. 
Kai kuriems gyventojams tas 
patinka, bet kai kuriems ne, 
ir jie skundžiasi policijai, sa
kydami, kad arklys teršia 
vandeni. Bet Dorfmanai tei
gia, kad jų juodbėris, kurio 
vardas Domino, švaresnis už 
kai kuriuos vadovaujančius 
Glen Cove piliečius...

Glen Cove miestelyje poli
cija dabar turi spręsti, ar 
leisti arkliui maudytis, ar ne.

Beje, Glen Cove keliose vi
lose gyvena Tarybų Sąjungos 
Jungtinių Tautų delegacijos 
nariai. Vienas laikraštininkas 
užsimanė paklausti jų, “kazo
kų ainių“, ką jie galvoja apie 
visą reikalą. Bet jam buvo at
sakyta, kad tarybiniąi dele
gatai prie savo vilų turi pri
vatinius pliažus ir ’jiems ne
svarbu, ar Domino maudosi, 
ar ne...

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

Mes uždarome savo fabriką. Tu
rime visokių įrankių. Della Drill 
Press, Platform Scale, steel shelv
ing, steel chains, winter cooler. Vis
kas gerame stovyje, parduodame su 
nuostoliu. Ateikite, persitikrinkite. 
LE. 2-8351. N. Y. C. (156-158)

NOTICE 
TO JOB APPLICANTS

Įvairūs atsitikimai
Mokytojas nušokęs i upę 

prigėrė

Nyack, N. Y., vaiku mokyk
los uždėjėjas ir vyriausias mo
kytojas John Karkos nušoko 
nuo Tappan Zee tilto ii Hud
son upę ir prigėrė. Policija už 
triju valandų skenduolio la- 
voną ištraukė. Karkos nese
niai turėjo širdies priepuoli ir 
(iėl to smarkiai nervavosi.

Virš 12 milijonų lankytojų

Apskaičiuojama, kad Rock
away pajūrį (bičius) liepos 
mėnesi aplankė apie 12,- 
700,000 žmonių. 1955 metais 
liepos mėn. tą vietą aplankė 
virš 20 milijonu žmonių.

“Nušovė’’ žmogų, kurio 
niekur nesuranda

m
in 

for 
at

interstate com- 
the production 
commerce must 
least $1.00 an

The Laisvė does not know
ingly /accept Help Wanted 
advertisements from firms 
covered by the Federal Wage 
and Hour Law if they offer 
less than the legal minimunjf 
wage. Under the Federal 
Wage and Hour Law firms 
engaged 
merce or 
of goods 
now pay
hour, and time and one-half 
for work over 40 hours in 
any one week. If you are of
fered less by covered firms 
or if you have questions con
cerning the activities of the 
10 Bureaus of the U. S. La
bor Department now serving 
you, write, c»all or visit U. S. 
Department of Labor at 92-32 
Union Hall Street, Jamaica 
.33, New York, telephone 

•AXtel 7-6020. >

Mrs. Margaret Maloney, 
atėjusi su revolveriu rankoje 
karčiamon ir pareikalavus! 
išsigerti, pasakė, kad ji nušo
vė tūlą Frank Smith, kuris 
baderiuojąs jos vyrą. Policija 
visur ieškojo nušautojo ir 
niekur nesurado.

PAIEŠKOJIMĄ St
Aš, Stasys Grigaravičius, paieš

kai! savo brolio Antano Grigaravi
čiaus. Ilgus metus gyveno Water
bury. Conn. Prieš karą susirašiau 
su juo, vėliau pamečiau antrašą. 
Mūsų tėvų vardai yra Pranciškus 
ir Pranciška. Lietuvoje kilę nuo 
Raseinių. Prašau jo paties atsi
liepti, arba kas žinote apie jj pra
nešti man, už ką būsiu dėkingas. 
Stasys Griggs, 356 Ambrose St.‘, 
Port Arthur, On't., Canada.

(157-159)
For Sale

25 Watt Hi-Fidelity amplifier, 
Masco. Model MA-25EX, w Ex
pander circuit. Frequency response, 
1 DB 30 to 20,000 CPS. Output im
pedances 4,8,16,250.500 Ohms. Peak 
power—43 watts. Application: For 
critical music lovers, dance halls, 
clubs, doctor’s offees, public ad
dress systems, etc. Amplifier is 
brand new and is being sacrificed 
at less 
Please 
110-12 
Hill, N.

KAS TURITE PARDUOT 
Koja sukama 

SIUVAMĄJĄ MAŠINĄ?

Pageidaujama Singerio išdirhystės 
Turintieji prašomi pranešt 

Laisvės raštinei
Telefonas Virginia 9-1827

(156-157M

than half its cost. $105. 
write: Mr. A. R. Sutkus. 
Atlantic Ave., Richmond

PAGERBKIME 
VISUOMENES 
VEIKĖJUS

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kit# 
doleriuką Laisvės paramai.

VERĄ ir VALĮ
BUNKUS

dvidešimt penkerių metuJų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga. Tuom reikalu šaunus pokilis

Įvyks sekmadienĮ

Spalio 27 October
19 5 7

Bus puiki meninė programa, gera muzika šokiams, 
kuogeriausia paruošti valgiai ir kitokie 

Įvairumai bei Įdomumai.

Bus Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill, N. Y.

Pradžia 1 vai. dieną Prašome nesivėlinti
Maloniai kviečiame visus atsilankyti —

Rengėjai

4 pusi. Laisve (Liberty) TrečiacL, rugp.




