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KRISLAI
Gražiai ir gerai. 
Kur ju demokratija?
Užsirūstinę menševikai. 
V.stiek dar perdaug. 
Su vilčia ir pasiryžimu. 
Pas ncvvhaveniečius.

Rašo A. Bimba

Pereitą sekmadieni teko da1 
l.vvauti Dali inioriecįii piknike, 
i ai buvo nelabai didelis, I>< t 
kibai jaukus ir malonus pik
nikas. Davė Laisvei dvasines;1 ir medžia/ines paramos. Ačiū 
visiems, kurie darbavosi šio 
pikniko •urensimi’.

Bali imoie m randasi gerokai 
grupė labai nuoširdžiu iri 
darbščiu laisviečiu. Malonu 
buvo su jais dar syki susitikti 
ir pasimatyti.

U Brooklyno buvome nuva
žiavę <e<). |< | ’I: iladel pli i jos
atlėkė pilnas didelis busas ir 
' iena Kita pilna mašina.

Sutikau Juozą Bekampi ir 
A. Lipčiu. Jie man sake, j 
kad jie birželio 2 1 d. ruošia ' 
aną dieną pas Bekampius j 
ruošto ir sulyto vasarnamio ali- i 
darymo užbaigtu ves. Laukia ' 
svečiu iš visur. Visi būsią vis-I 
/no smarkiai pavaišinti.

O Štai kita naujiena: Phi-; 
ladelpk,iečiai galvoja ir ;11-! 
ni oja dideliu busti prilY^ i į 
Brooklynan i Laisvės piknikai 
liepos 1 d. Linkiu, kad jiems 
ju pastangos pavyktu.

t) d. Paserskis. baltimorie- 
t is, mane užtikrino, kad jis su 
pilna mašina geru Baltimorės 
laisviečiu taip pat pribus į 
Laisvės pikniką. T'ikiu. jog jis Į 
avo žodi pilnai ištesės.

__  ‘ i
I

Labai lengva kalbėti apie j 
kitus, juos barti ir kritikuoti.

Paimkime Draugą. Naujie
nas, Keleivi ir visus panašios 

ieros Amerikos lietuviu laik-l 
laščius.

Kiek jie neprirašo ir nepri-
plepa apie demokratiją \’i- 
j-irr jos sušilę (tik žodžiais, ži
noma), ieško. Pamiršta tik 
\ ieną vietą, svarbiausią vietą: 
pas save, savo pastogėje.

Pas juos namie demokrati
jos nesiranda nė mažiausio 
krislelio. Ju laikraščius lei
džia ir valdo vienas kitas 
žmogus. Nėra jokiu suvažia
vimu, diskusiją, nutarimu.

Na, o paimkime mūsą pa
žangiąją spaudą—Laisvę, Vil
nį. Juos leidžia visuomenė, 
tūkstančiai lietuviu. Kasmet 
pyksta platus ščrininką suva
žiavimas. Ten jie diskusuoja 
iaikraščiu turinį ir likimą. I)a-

, nutarimus. Išrenka direk- 
nius laikraščiu nukalu dabo

jimui.
čia tai demokratija, tikra 

demokratija .’

Menševikai ir vėl tapo smar-» 
kiai užrūstinti. Argi jie ne
guldė galvos už “Jungtiniu 

^►Xrnerikos Valstybių lietuviu 
bendruomenęIr kalbėjo už i 
ią ir padėjo ją suorganizuoti.

O kur dabar toji ją “bend
ruomenė?” Well, ji atsidūrė 
pas smetonininkus ant “bur
bo”, nutardama oficiališkai 
dalyvauti j u sąskYidyje Wa
shingtone.

To jau perdaug ir Keleiviui. 
’Net grūmojančiai Keleivis su
rinka: “Bendruomenės centro

- valdybai visa tas turi būti aiš-

(Tąsa 4—tame puslap.)

“PREZIDENTAS SULAUŽĖ ĮSTATYMĄ”-SAKO TEISMAS
Gal išvengs plieno 

; darbininku streiko
New Yorkas. — Plieno 

darbininkų linijos preziden
tas McDonald šaukia unijos 
“policy committee” susi
rinkimą penktadienį. Susi
rinkime būsią patiekti tri
jų plieno korporacijų pa
siūlymai dėl naujo kontrak
to. Jeigu komiteto susirin
kimas tuos pasiūlymus pri
imtų, tai naujas kontraktas 
būtų pasirašytas ir streiko 
plieno pramonėje, būtų iš
vengta. Unijos komitetas 
susideda iš 650 narių.

Yemeno kunigaikštis 
išvyko Tar. Sąjungon

Cairo. — Yemeno kuni
gaikštis ir užsienio reika
lų ministras Badr iš Egip
to išskrido Maskvon. Jis i 
išskrido Sovietu lėktuvu, 
kuris čia pribuvo jį pasi
imti. Badr sako, kad jis 
skrenda Maskvon dėl pasi
tarimo prekybos reikalais 
tarpe Yemeno ir Tarybų 
Sąjungos.
KINIJA LAUKIA DIDE
LIO ŠIEMET DERLIAUS

Pekinas.— Kinijos žemės i 
ūkio ekspertai laukia šie
met didelio derliaus. Jie 
stebisi žemės ūkio kolekty
vizacijos pasisekimu. Pa
sirodo, kad jau apie 56% 
valstiečių yra susidėję į 
vienokios ar kitokios for
mos kolektyvus. Ju r dar
bas pasidarė išnašesnis ir 
žemė geriau įtręšiama.

Reikalauja dar 1-riij bilijonų 
dolerių bomberių gamybai
Washingtonas. — Senato 

komisijos slaptame posėdy
je buvo pakviestas apklau
sinėjimui gen. LeMay apie 
Amerikos karinės aviacijos 
padėtį, Gen. LeMay pasa
kęs, kad Amerika esanti 
labai toli atsilikusi su bom
berių gamyba. Sovietai esą 
kur kas Ameriką toje sri
tyje pralenkę.

Gen. LeMay senato komi
sijai pasakęs, kad dabarti
niame militariniame biu
džete numatomų penkių bi
lijonų dolerių aviacijos rei

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Washingtonas. — Prezi
dento Eisenhowerio sveika
ta beveik netikėtai greitai 
taisosi po operacijos. Jis 
jau truputį gali vaikštinėti 
ir laiko pasitarimus val
džios reikalais su savo pa- 
gelbininkais.

Washingtonas. — Repu- 
blikonų partijos vadai nė 
kalbėti nenori apie tai, kad 
Eisenhoweris gali nebekan- 
didatuoti. Jie mano, kad 
šita operacija dar sveikes

Teis keturis rumunus 
žmogžudžius fašistus o

Bernas.—Šveicarijos fe
deralinis teismas teis ketu
ris rumunus fašistus žmog
žudžius. 1955 metų vasarį 
jie įsiveržė į Rumunijos de
legaciją ir nušovė automo
bilio vairuotoją. Jie laiki
nai buvo delegaciją užgro
bę, bet paskui paspruko. 
Sakoma, kad katalikų kuni
go buvo prikalbinti pasi
duoti, pažadant jiems, kad 
Šveicarijos valdžia jų smar
kiai nenubaus už užpuoli
mą legacijos ir užmušimą 
žmogaus.

Visi keturi rumunai yra 
pabėgėliai. Prieš juos iš
kelta vienuolika kaltinimų. 
Sakoma, pribuvo ir bylos 
eigą seks 120 koresponden
tų.

Laimėjo streiką ir 
jau sugrįžo darban

Newark, N. J.—Du tūks
tančiai Wortington korpo
racijos darbininkų baigė 
streiką. Jie sugrįžo dar
ban laimėję 14 centų i va
landą algų pakėlimą. Strei
kas tęsėsi vieną savaitę. 
Streikavo tos korporacijos 
darbininkai Harrisono, E. 
Orange ir Newarko fabri
kuose.

Maskva.—Skelbiama, kad 
apsigynimo ministras gen. 
Žukovas yra susirgęs. To
dėl jo nesimato Jugoslavi
jos prezidento Tito sutik
tuvėse.

kalams toli gražu neužten
ka. Jis reikalauja, kad 
Kongresas dar pridėtų ma
žiausia tris bilijonus ir aš
tuonis šimtus milijonų dole
rių. Tai viso labo karinė 
aviacija gautų beveik devy
nis bilijonus dolerių!

Kaip į gen. LeMay paro
dymus žiūri senatoriai? 
Kalbama, kad dauguma se
natorių yra linkę pritarti, 
generolo reikalavimui ir 
pridėti tuos tris bilijonus 
dolerių bomberių gamybos 
išplėtimui.

niu jį padarys.
New Haven, Conn.—Va

karų Vokietijos kancleris 
Adenauer, 80 metų ’am
žiaus žmogus, pareiškė, kad 
jis yra išsigandęs Tarybų 
Sąjungos naujosios politi
kos. Jis persergsti Ameri
ką, kad jinai “neužkibtų 
ant Maskvos meškerės kab
liuko.” ,

Maskva. — Čionai buvo 
šiltai pasitiktas ir priimtas 
pribuvęs Yemeno kuni
gaikštis Badr. Jį lėktuvų 
stotyje sutiko Tarybų Są
jungos užsienio reikalų mi
nistras šepilovas.

Išlaikymui Laisves Dienraščiu

$15,000 Fondas
J. Skliutas, Worcester, Mass., prisiuntė $107.00. Jo 

i laiškas tilpo anksčiau, čia paduodame aukotojų vardus:
F. Petkūnas .........   $15.00
Naujas skaitytojas ........................................... 12.00
P. šiušąs.............................................................. 10.00
J. Krukonis ..........  10.00
J. Jaskevičius ................................................. 10.00
K. Valantukevičius .............................................. 5.00
V. Bevardis........................................................... 5.00

S. Penkauskas ir V. Kralikauskas, Lawrence, Mass., 
ant blankos surinko $73.00. Aukojo:

Nuo banketo, Lawrence, Mass......................... $25.00
QB. Chulada ........................................................  10.00
/S. Penkus ............................................................. 5.00

P. Laisvės skait....................................................  5.00
Ig. Chulada ................................... <........... f... 5.00
Laidotuvių Direk. Juzakas ir J. Čiurlioniūt-ė 5.00
J. Milvidas .......................................................... 5.00
J. Kodys .............................................................. 2.00
J. Rudis .............................................................. 2.00
J. Šupetris. ........................................................... 2.00
A v. V. skait. .. ...........  2.00

Po $1: V. Daugirdienė, M. Chuladienė, M. Sinkus, 
V. Kralikauskas, ir Ed, Alukonis.

P. Beeis, Great Neck, N. Y., ant blankos surinko 
$76.00. Aukojo:

P. Beeis ............................................................ $15.00
L. A. P. Klubas ..............    10.00
M. Adomonis ..................................................... 10.00
F. Klaston, Huntington, N. Y............................. 10.00
O. Lukauskienė ................................................... 5.00

(Tąsa 2-ram pusi.)

PREZIDENTAS NELEIDŽIA 
VADAMS VYKT MASKVON

Washingtonas.— Jau se
niai buvo kalbama, kad gal 
Tarybų Sąjunga pakvies 
visų Amerikos ginkluotų 
pajėgų skyrių vadus daly
vauti Tarybų Sąjungos avi
acijos dienos ceremonijose. 
Taip pat buvo duota su
prasti, kad jeigu toks pa
kvietimas iš Maskvos atei
tų, prezidentas Eisenhowe
ris su mielu noru leistu 
aviacijos, laivyno ir armi
jos vadams vykti Maskvon.

Tačiau išėjo kaip tik 
priešingai. Nors ne oficia
liai, bet buvo toks pakvie
timas gautas, arba pasiža
dėjimas, kad toks pakvie
timas bus atsiųstas. Tačiau 
prezidentas patvarkė, kad 
šiuo tarpu negali visų trijų 
skyrių vadai vykti, kad už
tenka vieno aviacijos sky
riaus štabo pirmininko gen. 
Twiningo.

Matyt, tokį patarimą pre
zidentui davė jo “patarė
jas” Sherman Adams, ir 

SOVIETŲ LINKĖJIMAS 
PREZ, EISENHOWERIUI

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris gavo 
bendrą laišką nuo Tarybų 
Sąjungos prezidento Voro- 
šilovo, premjero Bulganino 
ir partijos sekr e t o r i a u s 
Chruščiovo. Tarybiniai va
dai reiškia susirūpinimą 
prezidento staigiu susirgi
mu ir linki jam greito pa
sveikimo.

prezidentas, nors po sun
kios operacijos, jį priėmė. 
Tuo būdu Maskvon armijos 
ir laivyno štabų pirminin
kai nevyks.

Kaip tas atsilieps į visą 
pasaulį, kuris laukė ir ti
kėjosi, kad mūsų vyriausy
bė tik laukia tokio pakvie
timo, bet dabar nepriima, 
dar sunku pasakyti.

Paryžius. — Francūzijos 
krautuvės savininkas skun
džiasi, kad Monaco nacio
nalinė taryba neužmokėjo 
jam už $100,000 žiedą, kurį 
taryba padovanojo Miss 
Grace Kelly. Kalbama apie 
didelį skandalą dėlei tos ve
dybinės. dovanos.

Atėnai. — Graikijon pri
buvo Sovietų laivas “Pobe- 
da” ir atvežė 431 tarybinį 
turistą. Tai pirma tokia 
masinė tarybinių žmonių 
ekskursija į kapitalistinį 
pasaulį.

Amerik. statybos ekspertų 
delegacija išvyko Maskvon 

New Yorkas. — Pirma
dienį iš čia lėktuvu išskri
do Amerikos statybos dele
gacija iš 18 narių. Ją siun
čia National Association of 
Home Builders. Jie Tarybų 
Sąjungoje ir kituose kraš
tuose išbus iki liepos 20 d.

ORAS NEW YORKE
DALINAI APSINIAUKĘ

Aukščiausias teismas prieš 
prezidento Eisenhowerio 

“saugumo programą”
TŪKSTANČIAI FEDERALINIŲ VALDŽIOS 

TARNAUTOJŲ PAŠALINTA Iš VIETŲ
NETEISINGAI IR NETEISĖTAI

Washingtonas. — Šalies 
Aukščiausias Teismas išne
šė didelės svarbos nuo
sprendį. Nuosprendis lie
čia visą prezidento Eisen
howerio sudarytą ir jau 
kelinti metai pravedamą 
“saugumo programą” prieš 
federalinius valdžios tar
nautojus. Pagal tą progra
mą jau tūkstančiai tarnau
tojų tapo išmesta iš vietų, 
daugelis jų yra skaudžiai 
n u k e n tė j ę . Daugelis iš
mestų tarnautojų dar ir 
šiandien vaikštinėja be dar
bo. Mat, kadangi jie paša
linti iš vietų už tai, kad 
jais “negalima pasitikėti,” 
kad jie “sudaro riziką ša
lies saugumui,” jų niekas 
nenori samdyti.

Aukščiausias teismas še
šiais balsais prieš tris nu
tarė, kad daugybė tų pa
šalinimu buvo atlikti netei
singai ir neteisėtai, kad 
prezidentas sulaužė įstaty
mą, kurį Kongresas priė
mė 1950 metais. Tas įstaty
mas kalba, kad preziden
tas turi teisę pašalinti tuos 
tarnautojus, kurie sudaro 
“saugumui riziką.”

Aukščiausias teismas sa
vo sprendime sako, kad tai 
nereiškia, jog įstatymas lei
džia arba suteikia galią 

Socialistai žada apvienyti 
visus socialist, elementus

Chicago. — Paskutinėje 
Socialistų Partijos konven
cijos sesijoje buvo priimta 
rezoliucija dėl vienybės vi
sų Amerikos “socialistinių 
elementų.” Partija mano, | 
kad jinai tai misijai pil
nai atitinka.

Kas per vieni tie socia- 
listtiniai elementai? Re
zoliucijoje aiškiai nepasa
koma, bet jų esą daug vi
sur ir laikas atėjęs jiems 
susivienyti. Tačiau rezo-

George Meany tebekalba 
apie “komunizmo pavojų”

Washingtonas. — AFL- 
CIO prezidentas George 
Meany kalbėjo katalikų 
universitete. Jis kalbėjo 
apie, komunizmą. Meany
pareiškė, kad “komunistų sumažino prezidento reika-
vadai kalba apie taiką su 
tikslu susilpninti laisvąjį 
pasaulį jo pastangose prie
šintis komunizmui.” Jis pa
smerkė tuos, “Amerikos 
talkininkus,” kurie veda 
prekybą su Kinija. Jis no
ri, kad su tokiais kraštais 
Jungtinės Valstijos liautųsi 
prekiavusios.

prezidentui šalinti iš darbo 
visus tokius “rizikingus 
tarnautojus.” Įstat y m a s 
reiškia tik tą, kad jis turi 
teisę pašalinti tokius tar-
nautojus, kurie dirba tam 
tikrose, svarbiose vietose, 
surištose su reikalu pa
laikyti slaptybę. Gi yra šim
tai tūkstančių valdžios apa
ratuose vietų, kurios yra 
paprastos, kurios nesuriš
tos su jokiu šalies saugu- 
gumu, su jokia slaptybe.

Prezidentas Eisenhoweris 
gi, pagal tą 1950 metų 
įstatymą, patvarkė, kad 
kiekvienas valdžios tarnau
tojas, nepaisant kokioje 
vietoje jis randasi, jeigu 
tik yra “nužiūrimas,” turi 
eiti laukan! Šitokia prezi
dento programa, sako teis
mas, sulaužo įstatymą.

Tai labai retas toks atsi
tikimas, kad Aukščiausias 
teismas taip griežtai ir aš
triai pasmerkia prezidento 
programą, šis teismo nu- 

: tarimas skaitomas didžiau- 
’ siu pažangos laimėjimu.

Ką dabar valdžia darys 
i su tais tarnautojais, kurie 
buvo atleisti neteisingai? 
Ar ji bus priversta juos su

grąžinti? Tai klausimai, 
i kurie turės būti išryškinti.

liucijoje aiškiai pasakoma, 
kad į siekiamus apvienyti 
elementus neįeina “Ameri
kos leninistai,” tai yra, ko
munistai.

Partija nominavo ir pre
zidentinius kandidatus Dar
lington Hoopes iš Reading, 
į prezidentus, ir Samuel H. 
Friedman, iš New Yorko, 
į vice-prezidentus. Ir 1952 
metais buvo jos tie patys 
kandidatai.

Dar reikalauja visu 
bilijonu kirst išlaidas

Washingtonas. — Sena
to ginkluotų pajėgų komi
sijos pirmininkas demokra
tas Russell sako, kad At
stovų Butas dar per mažai

lavimą paskyrų užsienio 
pagalbai. Jis sako, kad rei
kėtų dar vienu bilijonu do
lerių tą sumą nukirsti. Bu
tas priėmė pasiūlymą su
mažinti vienu bilijonu do
lerių. Prezidentas reikala
vo $4,900,000,000. Russell 
sako: pilnai užtektų $2,- 
900,000,000.
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PREZIDENTO LIGA
VISKzVS ĮVYKO GREITAI ir netikėtai. Kai mūsų 

laikraštis (spausdinamas penktadienį) jau buvo baigia
mas spausdinti, sužinota, kad prezidentas. Eisenhoweris 
susirgo ir tapo patalpintas ligoninėn.

Ant rytojaus, birželio 9 d., jis buvo operuotas— 
padaryta jam vidurių operacija.

Sekmadienį buvo pranešta, kad operacija, kuri tę
sėsi apie porą valandų, buvo pasekminga ir ligonis jau
čiasi gerai.

Pirmadienį, kai šie žodžiai rašomi, pranešama, jog 
prezidentas jau truputėlį vaikščiojo ir viskas gerai.

' Šia proga mes linkime, kad prezidentas Eisenhow
eris sėkmingai ir greit pasveiktų ir kad pasveikęs vėl 
stotų darban, kuris, be abejojimo, yra .labai didelis.

Mes esame įsitikinę, kad prezidentas greit pasveiks.

Atsišaukimas j Lietuvių Li
teratūros Draugijos narius

Brangūs Nariai: |tingą protą? Iš to jie pa
jus gerai žinote, kokia • daro knygą.

padėtis šiais laikais kas- 
link popieriaus ir spaustu
vės darbininkų. Ypač sun
ku ir beveik negalima gau
ti lietuviškai m o k a ,n č i ų 
žmonių dirbti spaustuvėje. 
Aišku, kad susidaro sunke
nybės išleisti “Šviesą” ir 
vieną knygą per metus dėl 
LLD narių, nes metinė mo
kestis $2.00 nepadengia nei 
spaudos ir poieriaus lėšų, 
neskaitant tų daugelio pa
sišventusių žmonių, kurie 
rašo, redaguoja ii’ dailinin- 
kauja, kad išleisti žurnalą 
ir knygą.

MOTERŲ KAMPELIS

SVARBU PABRĖŽTI tai, kaip republikonų vadovai 
į tai žiūri.

Republikonų lyderiams, atrodo, nieks daugiau ne
rūpi, kaip tik tas, kad prezidentas Eisenhoweris neatsi- 
sakvtu nuo kandidatavimo antrajam terminui, v v

Jie patys ir jų spauda rėkia ir rėkia: prezidentas 
apsiims kandidatuoti, prezidentas neapleis republikonų!

Dalykas toks: jei Eisenhoweris atsisakytų kandida
tuoti, tai republikonai neturėtų kito populiaraus žmo
gaus pastatymui kandidatu prezidento vietai. O rinki
mai jau ne už kalnų—jie įvyks už puspenkto mėnesio.

Kaip žinia, prezidentas Eisenhoweris buvo apsiėmęs 
kandidatuoti dar vienam terminui tik dėl to, kad repu
blikonai neturi kito gero žmogaus tai vietai. Republiko
nai jaučiasi taip: jei Eisenhoweris neapsiims kandida
tuoti, tai demokratai laimės rinkimus, 
daro, kad tik jis apsiimtų. 4

Praėjusiais metais prezidentas Eisenhoweris buvo 
labai susirgęs širdies liga. Sako, jis pilnai iš. tos ligos 
pasveiko. Bet dabar, štai, kitas priepuolis, kita liga. 
Na. o prezidentas jau ne jaunas žmogus, jis jau 66 metų 
amžiaus.

Kodėl gi republikonų lyderiai nori sergantį žmogų 
priversti neatsisakyti kandidatuoti? Todėl, kad jie 
mano į vice-prezidentus statyti Nixona. Jiems nesvar
bu, ar Eisenhoweris bus sveikas ar nebus—jei tik jis 
apsiims, jei tik jis bus išrinktas kitam terminui, tuomet, 
jeigu jis prezidento pareigų negalėtų eiti, jas eitų Nix- 
onas. Reakcinei republikonų grupei Nixonas yra pri
imtinesnis už Eisenhoweri. b

Štai, kame glūdi tos grupės propaganda už tai, kad 
prezidentas Eisenhoweris, net ir sirgdamas, pažadėtų, 
kad jis kandidatuos!

Tai blogas tikslas, tai bloga propaganda, nepasa-

Aš priguliu prie vieno 
amerikinio literatūros klu
bo ir turiu užmokėti apie 

I $2.00 už kiekvieną knygą ir 
: pirkti mažiausiai 4 knygas 
j į metus — tai $8.00. O 
’ jiems nėra sunku spausdin- 
|ti. Jie perima knygas, ku- 
i rios po 50,000 tiražo spaus- 
i dinamos. Kuo daugiau kny- 
; gų galima išplatinti, tuo 
i mažiau kaštuoja, nes pir- 
; mieji kaštai (kompozicija) 
; yra sunkiausi. O kas pas 
Imus? Už keletą tūkstan
tiu knygų mes turime be
veik tokius pat kaštus, kaip 

Į už 50,000,
Šiemet gausite labai įdo- 

i mią knygą, parašyta Leo- 
1 no Prūseikos. Jūs džiaug
sitės ja. Bet ar žinote, kiek 

; ta knyga kaštuoja tikreny
bėj?
| Mūsų autoriai rašo be
veik be atlyginimo. Dau
gelis rašo visai veltui—tik 

i dėl pasišventimo mūsų vei- 
j kiniui.
J Bet jie tas knygas rašo 

Dėl to jie viską > ne vien tuo sugaištu laiku, 
i bet visu jų protu, visomis 
emocijomis, visu gyvenimo 
patyrimu. Kas gali užmo- 

i keti jiems už jų patyrimus, 
i už jų emocijas ir jų talen-

Gal jūs 'patys vengiate 
parašyti laišką giminėms 
apie save, nes atrodo per 
sunkus dalykas. Na, o kaip 
jums patiktų sėdėti prie ra
šomos mašinėlės 8, 10 ar 12 
valandų per dieną, kad pa
rašyti knygą?

Rašyti korespondenciją 
nėra per sunku, bet ir tą 
mažai kas iš mūsų žmonių 
padaro.

Gal autorius praleido .vi
są gyvenimą, kad studijuoti 
tuos dalykus — be atlygini
mo. Dabar mes jo viso gy
venimo užpelnus gauname 
už vienos valandos darbo 
užmokestį — tik už $2.00. 
Argi tai nėra išnaudojimas 
mūsų pasišventusių žmo
nių?

Atrodo, kad mes, Litera
tūros D r a u g i j o s nariai, 
esame lyg pensijonieriai. 
Mes gauname dailininką 
veltui, gauname geriausių 
rašytojų raštus veltui, ir 
gauname daug minčių pa- 

’ kėlimo per “šviesą.” Ar tai 
ne per didelis davinys už 
$2.00 i metus?

Dabai’ eikime prie kon
krečių dalykų. Ar užsimo
kėjote duokles? Ar dadėjo- 
te auka dėl apsigynimo fon
do? Nė vienas iš mūsų ak
tyvių narių nėra toks bied- 
nas, kad negalėtų pridėti 
koki dolerį prie apsigynimo 
fondo. Čia išskiriu tuos, 
kurie liekasi tik ant 
“social security.”

Pagal radiją ir komerci
nius laikraščius, mes esame 
kuo smarkiausiame “pro
sperity” periode, bet ifiūsų

, Draugija ir laikraščiai ran
dasi depresijoje. Todėl tu-
rime sukaupti jėgas. . _ . -Susirinkinle ka!bgjusieji

LLD pirmininkė įsakė, jog labai svarbu, kad

ant

Atsilikusiems vaikams vra viltis
J

geresnes ateities
Paskiausiu laiku iš me-1 komi jie galėtų išmokti sū- 

dikališkos profesijos pasi- ve aptarnauti ir tūlus da iš
girsta vis daugiau balsų, 
kad yra vilčių, jog ateityje 
bus galima daug pagelbėti 
protiniai atsilikusiems, li
gūstiems vaikams. Iki pat 
šių laikų tie vaikai tebebu- nai atskirai šeimai išgali- 
vo nelaimingiausiais iš ne- ma. Tai nurodė ir daktaras 
laingųjų.

Viltingų minčių buvo pa
reikšta neseniai' įvykusiam 
visašališkame institute tam 
tikslui. Jo šaukėjais buvo 
New Yorko Medikališka 
kolegija ir Atsilikusiems 
vaikams sąjunga.

Raportuose buvo paro
dyta, kas jau atsiekta dia- 
gnostyme (pažinimui ligos 
ir jos priežasčių) ir teiki
me pagalbos protinės ne- 
svikatos paliestiems vai
kams.

Brooklynietis daktaras 
Joseph Wortis, Žydų ligo
ninės vaikų sveikatos prie
žiūroje darbuotojas, sako, 
kad daktarai jau gali sėk
mingai gelbėti keturių tos 
rūšies protinių nesveikatų 
paliestus. Pagalba pasidarė 
galima tuo, kad jau patir
ta tų rūšių nesveikatos 
priežastys.

Tarpe tų jau žinomų ke
turių priežasčių yra nesu
derinamos viena su kita tė
vų kraujo rūšys; taipgi 

i thyroidinės liaukos nesvei-

Liekasi dar gal šimtai 
kitų priežasčių. Bet atra
dus kelio pradžią, švystelė
jo viltis tą kelią galėti ves-

$15,000 Fon
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

C. Staneslow.

J. Kupčinskas ............................................... .. . 5.00
J. Lauzaitienė ...........................................  3.00
A. Simokaitis ........................................................ 3.00
M. Giedrenas .................................  2.00
J. Vanagas, Alberton, L. 1................................... 2.00
K. Balčiūnas, Richmond Hill, N. Y......................2.00

Po $1: Jesinskas, M. Kalvaitienė, V. Bunkus, S. W., 
Drg. Brooklynietė, M. Dobinis. Taipgi ir $3.00 nuo “be
vardžiu.” v

$25.00 Priekini Klubas

bus dirbti, išlaikyti patys 
save.

Tokia pagalba protiniai 
pažeistam vaikui nėra 
lengvai gaunama neigi vi-e-

Wortis, sakydamas, jog 
tame turi kooperuoti šei
mos daktaras, specialistas, 
mokytojas, daugelis kitų 
profesijų žmonių. O ypa
čiai svarbiausia tėvu ir vi
sų arti vaiko esančių su
pratimas jo padėties ir 
simpatingas, norus ryžtas 
jam pagelbėti augti galin-

malonesni gyvenimą, negu 
iki šiol tokie vaikai gyvena.

gydytojai tokių vaikų tė
vams pasakytų apie vaikus 
visą tiesą ir pasakytų taip 
aiškiai, kaip aiškiai tas ga
lima pasakyti- Jie turi ži
noti, ko jie gali tikėtis iš to
kių vaikų. Jie turi būti pa-

Tik gerai žinodami nesvei
katos priežastį ir pagalbai 
priemones tėvai tegalės 
sėkmingai pagelbėti savo 
vaikams tiek, kiek jų padė
tyje jiems galima pagelbė-

ARGENTINOJE LIEJASI KRAUJAS
ARGENTINOJE IR VĖL SUKILIMAS. Sukilimą 

vykdė karininkai, ištikimi Peronui, kurio valdžia buvo 
nuversta prieš apie porą metų.

Sukilimas buvo organizuotas ii’ pravestas trijose i 
vietose: Buenos Aires mieste (Sostinėje), La Platoj, — 
Buenos Aires provincijos sostinėje, taipgi Santa Rosa 
mieste, — La Pampa provincijoje.

Tuo metu, kai sukilimas įvyko, laikinasis šalies pre
zidentas Aramburu buvo išvykęs į provinciją. Sostinėje 
betgi buvo “tvirta ranka”—vice-prezidentas admirolas 
Issac F. Ro jas. Pastarasis “žertų” nedarė su sukilėliais. 
Buvo įsakyta ištikimiems armijos ir aviacijos daliniams 
naudoti visokias priemones sukilėliams malšinti, jiems

J. M. Lukas, Worcester, Mass.
J. Žilinskas, Worcester, Mass.

$50.00
25.00
15.00

naikinti.
Na, ir švino nebuvo gailėtasi. Šaudyta, naikinta iki 

sukilėliai buvo parblokšti.
Kiek žmonių buvo užmušta Šiuose mūšiuose, kol 

kas tikrų duomenų nėra—valdžia, matyt, nenori skelbti.
Tuojau, kai tik sukilimas buvo numalšintas, keletas 

dešimtų sukilėlių vadovų buvo pastatyti prie sienos ir 
sušaudyti. Kitus valdžios organai kišo j kalėjimus. 
Spauda sako, šiandien Argentinos kalėjimai kupini po
litinių kaliniu.

Dar ieškomi kai kurie sukilimo vadovai, kuriems 
pavyko pasislėpti.

Reikia manyti, kad valdžia turi visą sali savo ži
nioje. Bet kaip ilgai? Ar praėjus keletui mėnesių nebus 
daugiau panašių išstojimų?

Mums rodosi, Argentinoje reikėtų kuo veikiausiai 
eiti prie rinkimų, prie pastatymo valdžios, demokratiš
kai išrinktos. Tik tuomet būtų galima ten laukti pa
stovesnio, ramesnio gyvenimo.

Į $15,000 Fondą Aukų Gauta Sekamai:
A. Sheiris, New Kensington, Pa..................
R. Chuberkis ir šeima, So. Boston, M'ass.
Fairlawn (N. J.) Pilietė ..........................
A. ir D. Veličkai, Rego Park, L. I..............
Seattliečiai ........... .....................
Biržų Lio Ii a ..................................................
Laisvietis, New Kensington, Pa..................
M. Virbickienė, Nashua, N. H.....................
Anna Remkus, Brooklyn, N. Y. .................
J. Jakelevičienė, E. St. Louis, Ill.................
P. Janiūnienė, Matawan, N. J....................
Petras Selickas, B’klyn, N. Y. ... .........
Vincas Kvietkus, B’klyn, N. Y...................
Juozas Kazlauskas, B’klyn, N. Y. ....... 

P. Tijūnas, Detroit, Mich, ...........................
S. Aliukonis, Paterson, N. J.........................
Alice Lideikienė, Great Neck, N. Y............

i Mrs. P. Naktinis,f B’klyn, N. Y..................
Helen Vukadinovigh, Washington, Pa........

i M. P. Matukas, Boston, Mass....................
Natalija Lenigan, St. Petersburg, Fla. .. 

* May Žąsinas, St. Bernardino, Calif. .....

$10.00
. 10.00

. 10.00 
. 10.00 
. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00
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Šeimininkėm?!
PYRAGAIČIAI

Gruzdės mažieji pyragai
čiai (cookies) gali ilgai lai
kytis. Juos gaudo iš moky
klos sugrįžę vaikai ir bile 
kam skanu suvalgyti išal
kus tarp valgių ar ir prie 
valgių pasijutus, kad dar 
ko saldaus ir skanaus nori
si.
trečdalis puoduko sviesto 
trys ketvirtadaliai puo

duko cukraus
2 suplakti kiaušiniai 
puodukas ir pusė viskam 

vartojamų miltų (all pur
pose flour)

1 ir pusė šaukštelio ba-

Laipsniš- 
iki visas 
ir visas 
švelnus, 

suplaktus 
jau su-Taip auklimas 

ateities pilietis
dauguma mūsų tebeatsi- 

mename tuos laikus, kai 
pas mus atėjusi “bobutė” 
“atnešdavo” ir palikdavo 
mūsų motinai mažytį kali
nį. Juomi buvo šeimos nau
jagimis. Jis pasilikdavo 
kietai subandažuotas i stul
pelį, tarsi kokia mumija, 
kad negalėtų kojytes lank
styti, nes nuo to galinčios 
išaugti kreivos.

Kad ir gaila buvo moti-! ------------------
nai mažytį varžyti, ji sten- Pudingų iškepimui 

gėsi įsaką pildyti. Kuri gi tikrinti vartoja peilį. Jc»
vidurin smeigtas ir tuojau 
štrauktas metalinis smeig

tukas neaplipo tešla, pu
dingas jau iškepęs.

ketvirtadalis šaukštelio 
druskos

1 ir pusė šaukštelio cina
mono
šaukštelis vanilla.
Bus apie 30 mažu pyra

gaičių.
Ištrink sviesta, 

kai įtrink cukru 
įsijungs į sviestą 
mišinys atrodys 
Įmaišyk gerai 
kiaušinius- Turėk
maišytus ir gerai persijo
tus sykiu visus sausuosius 
dalinius, įmaišyk į skystuo
sius, sykiu įmaišant ir va
nilla, v

Sumaišytą minklę gerai 
atšaldyk. Ant pamiltuoto 
paklodo išplok apie aštun
tadalio colio storio. Surė
žyk į pageidaujamų formų 
pyragučius. Išdėstyk ant 
lėkštos) blėtos. Kepk viduti
niu karščiu (375 F.) apie 
12 minučių, c.

iškepi mui p

Ta informacija, sako 
daktaras Wortis, turi būtj 
paremta visuotinu kiekvie
no atskiro vaiko ekspertiš- 
ku ištyrimu, pritaikyta pa
gal jo padėtį, nes kiekvieno 
padėtis yra kita, skirtinga 
nuo kitų.

Tarpe jau žinomų proti
nio atsilikimo priežasčių 
vyriausiomis yra skaitomos ; 
trys: kokie nors pažeidi
mai gemalo pirm gimimo; 
sužeidimai gimdant; sme
genų uždegimas nuo bile 
kokios priežasties — įsiga- 
vimo bakterijų, arba gali

5.00 išsivystyti uždegimas dėl
5.00 kokių alergijų — erzinau-
5.00 čių medžiagų kūdikio ap-
5.00 linkoje ar maiste.
2.00 Visose tose padėtyse yra
2.00' galima pagalba, jeigu ji
2.00 dar nepavėluota. Tas dar
2.00 kartą primena, kaip yra
2.00 svarbu nuolatinė ekspertiš-
2.00 ‘ ka medikališka priežiūra
2.00 ir pagalba kūdikiams.
1.00 Apie 80 procentų tų pro-

Iš anksčiau gauta $4,179.37. Dabar įplaukė $451.00. 
Viso gauta $4,630.37. Dar reikia $10,369.63.

Kodėl tie, kurie gavote blankas, taip ilgai laukiate 
prisiųsti? Nesilaikykite prie savęs, nepaisant kiek esate 
sukolektavę, tuoj prisiųskite. Vajus eina jau prie pa
baigos, o dar mažai yra atsiliepimų.

Viršminėtiems rėmėjams dėkojame už paramą.
Laisves Administracija

tiniai jau pažeistų vaikų, 
sako daktaras Wortis, yra 
tik lengvai ar vidutiniai 
pažeisti.” Prie geros pa
galbinės priežiūros jie ga
lėtų rasti sau vietą tarpe 
normalių suaugusių žmo
nių. Simpatingoje aplin
koje, ekspertiškai apmo-

motina nenorėtų savo kūdi
kį išauginti sveiku ?

Suvaržymas bintais bū
davo tik pradžia daug ko 
kito. Sekė praalkusiam kū
dikiui kamštis, kuriam, 
duoną- sukramtydavo pati 
motina, o kartais ir bedan
tę senutė. Susižeidusiam 
ne kartą tekdavo labai “ge
ro” Vaisto voratinklio ant 
žaizdos. Susirgusį, klykian- 
tį iš skausmo pasmilkyda
vo šventintomis žolelėmis, 
nes gydytojo pagalbai gau
ti mažai kas teturėjo ištek
liaus.

Akiregyje tokios netoli
mos praeities be galo nuo
stabi yra toje srityje pada
rytoji pažanga dabartinėje 
Lietuvoj.

Dabartinė motina gauna 
mokslinę literatūrą, specia
liai leidžiamą motinos ir 
vaiko gerovei. Dauginami 
patarimo punktai - konsul
tacijos. Vis daugiau kuria
ma sveikatos centrų, kad 

į kiekviena šeima galėtų tu
rėti sveikatos patikrirpma 
ar ligoje pagalbą.

Išgirdus apie tas šaunia^j 
naujoves širdį įgilia savi-, 
gaila. Atrodo lyg skriauda, • 
kad mes, o ypačiai vargšė Į 
mūsų motina, buvome gi
musios per anksti. Mums 
neteko tuo mokslo pagerin
tu, pagražintu motinos ir 
vaiko santykiu naudotis. 
Mums, tačiau, džiugu, kad 
nors mūsų seserų dukterys 
ir dukraitės sulaukė tu lai
mingesnių laikų-

Mes, kurios jau tapome 
“senutėmis”, joms parašy
ta informacija galime pasi
naudoti tik kaip įdomiu pa
siskaitymu (o kai kurios ir 
savo vaikaičių priežiūroje).

Išradėjai lūpoms 
didžiai pasitarnavo 

valgyklų pažangai-
Ji: Stebiuosi! Visuomet 

mane kritikuodavai už da- 
kas 

dažogali būti bendra 
ir valgyklų?

Jis: Jie dabar 
riau kavinius 
plauti.

tarp

geturi 
puodukus

Todays Pattern

Maskva. — Tarybų Są
junga skelbia, kad jau turi 
virš 200 milijonų gyvento
ją. ,

9051 »2-2O ; 30-42

Iry
Pattern 9051: Misses’ Sizes 12, 

14, 16, 18, 20; 30, 32, 34, 36. 38, 40. 
42* Size 16 takes 4% yards 35-inch.

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

v



San Francisco, Cal.
Seniai jau buvo parašyta iš 

šios apylinkės lietuviu gyveni
mo ir veikimo. Skaitant pa
žangiųjų laikraščius ir nieko 
nematant juose iš Čia parašy
ta, atrodo, kad mes prisnūdo- 
me. O mes labai gyvi, dar
buojamės pasekmingai ir nau
dingai.

Besibaigiant žieminiam se
zonui turėjome linksmus šo-

šiais metais jau esame pasiun
tę arti $200.00 mūsų laikraš
čių parėmimui.

>» ♦ *■
Vasarai atėjus, pradedama 

ruoštis atostogoms. San francis- 
kiečiai, Sutkai, planuoja vyk
ti i rytines valstijas. Taipgi 
sanfranciskiečiai Alvinai, jau 
atostogauja Seatlio puikiam 
mieste. Alvinicnč myli kviet- 

kius bendrai su San Francisco 
lietuviais. Smagiai pasišoko
me, linkesmai laiką praleido
me. o pertraukoje stebėjome 
judžius iš sovietinių kraštų 
žmonių gyvenimo.

g Po to įvyko didelis sąskry- 
^dis, taipgi bendrai su San

Francisco pažangiečiais, susi
pažinimui su šios apylinkės 
sveturgimiais, kuriuos valdžia 
yra užsimojusi išdeportuoti. 
šiam sąskrydžiui gausiai buvo 
paaukota valgių ir kitokių 
daiktų, dėl to dalyviai tai at
jautė ir parėmė vietinį komi
tetą gynimui sveturgimių nuo 

y deportavimo su $120.00.
Buvo smagu šiame sąskry

dyje dalyvauti ne vien dėlto, 
kad jis buvo pasekmingas, bet 
ir dėlto, kad jame pasimatė
me iš po sunkios ligos kilu
siais gerbiamais Norkais ir 
oaklandiete Jacubsiene, per
gyvenusia sunkią operaciją.

w Po to turėjome puikų są
skrydį pas Karosus proga Ve
lykų švenčių. Tai buvo vienas 
mūsų tradiciniu sąskrydžiu, 4 * € » *• '
kurių mes turime bent kelis 
per metus. Linksmai, drau
giškai juose praleidžiamu lai
ką.

Biskutį vėliau turėjome ma
žiuką sąskrydį pasimatymui ir 
susipažinimui su maloniais 
svečiais Ginaičiais, iš Detroi
to, kurie atlankę savo dukrą 

• Los Angeley, grįždami namo 
sustojo pas san fra ne is kiečius J 
Al vi nūs.

Tuojau iš eilės suskridome 
jūrelis pas naujakurius bran
gius prietelius buvusius det- 
roitiečius Kisonus; labai ma
loniai priėmė, skaniai pavaiši
no. Nors jiedu mūsų sąskry
džiuose jau nuo seniai daly- 

t vauja, bet mums buvo pirma 
proga susipažinti su jų puikia 
rezidencija puikiame San Ma
teo miestelyje. Mes didžiuo
jamės ir džiaugiamės, kad vis 
susilaukiame tokių draugiškų 
žymių pažangiečių. Tai nauji 
pilioriai mūs lietuvių tarpe.

Pase k m i ngąsis sąsk ry d is pa
ramai vietinio komiteto gyni
mui sveturgimių davė inicia
tyvą pagelbėti lietuvių komi
tetui, besirūpinančiam perse
kiojamais lietuviais sveturgi
miais. Proga Karosienėš ir 
Taraškienės gimtadienių atžy- 

y mėjimo San Leandro ir Oak- 
lando vyrai suruošė puikų po
kylį. Veik visus valgius parū
pino sunešė sugamfno, paau
kojo. Po pokvlio indus sumaz
gojo, sutvarkė. Svečių susirin
ko puikus būrys. Skaniai pa- 
\alge “Barbekued” stoiko ir 
kitokių, valgių. Atidainavo 

' “Happy Birthday” dainelę.
Puikiam ore buvo praleista 
diena gražioje nuotaikoje. Są
skrydžiui pasibaigus pasirodė, 
kad jau yra $132.00. Pinigai 
pasiųsti lietuvių sveturgimių 

i gynimo komitetui Chicagoje.
' Šis nuotikis tai tikrai buvo 
adclo inspiracija mūsų drau

gėms, nes ten pat jos pareiš
kė, kad birželio 17 d. — Tė
vų pagerbimo dienoje — jos 

"M mobilizuoja didžiausią sąskry
dį : pagerbs tėvus, pavaišins 
dalyvius skaniausiais valgiais 
ir gėrimais, o ta pačia proga 
gal bus parama suteikta pa

langiečių laikraščiams, ar 
kitam kokiam geram tikslui.

San Francisco, Oaklando ir 
San Leandro lietuvių priskai- 
toma apie 150. Tame skaičiu
je pažangiečių yra apie 50. 
Nedidelė lietuvių kolonija, bet 
su gerais norais, su draugiš
kumu. sutartinai besidarbuo
jant, galima atlikti puikius 
visuomeninius darbus. Be to, 
kas paminėta čionai dėl pa
ramos sveturgimių gynimui,

kus, ji tenai jų pamatys daug, 
nes Seatlio miestas yra pa
garsėjęs gražiais sodais ir 
kvietkynais. Linkime visiems 
linksmų laimingų atostogų!

Rožyte

ĮVAIRIOS ŽINIOS
DRAUGIŠKAS GINČAS

Maskva. — Draugiškas 
ginčas vyksta tarp Chruš
čiovo ir Furcievos, Mask
vos komunistu vadovės. 
Chruščiovas sako, kad ne
pakankamai jaunuolių vyk
sta i Kazachstana ir Sibi
rą iš Maskvos, kad plėsti 
naujus dirvonus, bet Fur- 
cieva teigia, kad jie rei
kalingi vietoje naujų butų 
statybai, nes Maskvoj žmo
nės dar gyvena labai susi
spaudę.

Washingtonas. — Ro ba
sonas prarado apeliaciją 
gauti pasportą, kad galėtų 
vykti užsienin.

Londonas. — Britanija 
ateinančiais metais irgi 
išsprogdins vandenilinę 
bombą.

Ragina Harrimaną 
ištraukt kandidatūrą

New Yorkas. — David 
Dubinsky, moteriškų dra
panų siuvėjų unijos prezi
dentas, viešai ragina gub. 
Harrimaną nebesiekti no
minacijų į prezidentus. Jis 
nori, kad Harrimanas pa
remtu Stevensono kandida
tūrą. Girdi, dabar jau aiš
ku, kad Stevensonas turi su 
savimi demokratų daugu
ma, v

MAROKIEČIAI REI 
KALAUJA NAUJO 

SUSITARIMO
Rabat, Marokas.—Maro

ko užsienio reikalų minis
tras Balafrei pareiškė, kad 
Amerika turi tuojau pra
dėti pasitarimus dėl josios 
militarinių bazių. Dabar
tinės bazės buvo įsteigtos 
be Maroko valdžios ir žmo
nių sutikimo. Manoma, kad 
marokiečiai stengsis su
siaurinti amerikiečių bazių 
o pe ravimą.

SOVIETŲ MINISTRAS 
APLANKYS EGIPTĄ
Maskva. — Čionai pa

skelbta, kad Tarybų Sąjun
gos naujasis užsienio rei
kalų ministras Dimitri T. 
Šepilovas labai greitoje at
eityje, dar šiomis dienomis, 
vyks į Egiptą svarbiems 
pasitarimams. Kaip žinia, 
Egipto premjeras Nasseris 
dar šią vasarą lankysis Ta
rybų Sąjungoje.

3 ptul. Laisvė (Liberty) Trečiad., Birželio (June) 13, 1956

Stockholmas. — Čionai 
pribuvo Britanijos karalie
nė su savo vyru. Jie buvo 
šturmingai pasitikti Švedi
jos sostinėje. Tai pirmas 
britų monarcho atsilanky
mas Švedijos sostinėje bė
giu paskutinių 40 metų.

Nicosia. — čionai stato
moje naujoje militarinėje 
britų bazėje įvyko didelė 
eksplozija. Padaryta ne
mažai nuostolių. Spėjama, 
jog tai bus nacionalistų žy
gis pakenkti britų tolimes
niam Kipre įsigalėjimui.

Montreal, Canada
Gegužis Šalčiausias 
per 31 metus

Pagal McGill oro stebėto
jus, šiais metais gegužės mė- 
nesis buvo šalčiausias nuo 19- 
25 metų. Kai kada tempera
tūra buvo nukritusi iki 28.3 
laipsnio. Bendrai paėmus, 
temperatūros aukščiausias ly
gis bu v o b ė g y j e m ė n e si o ’ 6 0.3 
laipsnių, lyginant su 64.2 
laipsniais per 82 metu, kada 
oficialiai pradėta oras rekor- 
duoti. žemiausias temperatū
ros lygis gegužės mėnesyje 
buvo 11.9, kai tuo tarpu visų 
kitų metų 46.4 laipsniai.

Iš antros pusės, nors ne
mažai buvo lietaus, bet ir 
saulė švietė per 223.2 valan
das, kuomet viso kito ilgo 
laikotarpio, bendrai paėmus 

- saulės šviesos lygis tebuvo 
206.8 valandos.
Laikinas policijos virši
ninkas gaus $12,500 algos

Policijos viršininko padėjė
jas Tacifiqno Plante, kuris 
šiuo tarpu laikinai užima vir
šininko pareigas, kaipo visos 
policijos galva Montrealo, 
gaus metinės algos $12,500, 
nežiūrint, kad del to miesto 
taryboje yra daug ginčų. Mat, 
pats vyriausias policijos virši
ninkas Albert Lamglois laiki
nai paleistas nuo pareigų, pa
gal teisėjo Caron nusprendi
mą ir jo byla dabar laukia 
apeliacijos teismo.
Toronto LB piknikas ir 
mūsų vasarinė parama

Kai j) matome iš pranešimų, 
Ontario pažangiųjų lietuvių 
ruošiamas Liaudies Balso pa
ramai piknikas įvyks Toron- 

H.e, birželio 24 d. Ten Toron
to ir apylinkių lietuviai susi
rinks linksmai kartu gražų 
vasaros sekmadienį praleisti 
ii* kartu, neabejotina, sudės 
piniginės paramos laikraščio 
išsilaikymui.

Būtų labai gražu, jei ir iŠ 
Montrealo, kuriems sąlygos 
leidžia ir norėtų kartu su to- 
rontiečiais ir bendrai Ontari- 
jos lietuviais papiknikauti, 
kad nuvažiuotų Montrealo lie
tuvius “atstovauti” tame pikni
ke. O prie to — ir svarbiau
sia — tai. kad tie, kurie ne- 

| mano važiuoti i pikniką, kad 
] prisidėtų ir iš Montrealo su 
į vasarine parama dėl Liaudies 
• Balso. Montrealo lietuviai, 
į Liaudies Balso skaitytojai ir 
rėmėjai visuomet gražiai pa
sirodome, pasirodykime ir šį
met. Paremkime Liaudies Bal
są. -Jo išlaikymas yra mūsų vi
sų rankose. Tad atlikime sa
vo vasarinę pareigą!
Gudaitė išvažiavo į Vancou
ver mokslo praktikai

Irena Gudaitė, kuri jau se
niai buvo aukštesniąją moky
klą baigusi, kokį laiką dirbo, 
o paskiau pasirinko aukščiau
siojo laipsnio gailestingosios 
slaugės (nursės) mokslą stu
dijuoti. Sėkmingai jį baigė šį 
pavasarį ir pereitą sekmadie
nį, birželio 10 d., išvažiavo 
dviem mėnesiam į Vancouver, 
B. C., ten ligoninėje praktiš
kus pratimus atlikti. Po to, i 
gaus diplomą ir, žinoma, tęs 
savo pasirinktos profesijos 
d arba.
Pagerbtas prieš vedybas

Francis Romuald Kušleika, 
kuris rengiasi vedyboms, jo 
draugų iniciatyva, birželio 8 
d., lietuvių Vytauto Klubo 
svetainėje; gražiai buvo pa
gerbtas su “Stagg” pare prieš 
vedybas. Jo -vestuves su Jean- 
nine G. Jirogeliavičiūtc įvyks 
birželio 23 d.

Apsivedė
Birželio 9 d. apsivedė John 

Varaška su kitataute mergi
na. Po vedybinių apeigų, ves
tuvių pokylis atsibuvo jauna
vedžio tėvų namuose, o vė
liau jaunavedžiai išvažiavo 
kur tai “medaus mėnesį” pra
leisti.
Serga

Helena šimonėlienė (Petro* 
nytė) ser&a jau antra savaitė. 
Gydosi namuose. J.—

VETERANŲ DIDELIS 
LAIMĖJIMAS

Washingtonas. — Atsto
vų buto ^veteranų reikalų 
komisija nutarė patarti 
Kongresui gerai pagerinti 
veteranų premijas. Jeigu 
Kongresas komisijos planą 
užgirtų, tai veteranai lai
mėtu padidintomis pensijo
mis $1,240,657,000.

Beirut.— Lebanono val
džia paskelbė, kad ji turi 
suėmusi grupę šnipų ir juos 
teis viešai. Sako, kad tai 
yra Izraelio šnipai.

Singapore. — Vietoj pa
sitraukusio šios britu kolo
nijos vyriausio ministro 
Marshall, atsistojo L. Y. 
Hock. Ir jis sako, kad dės 
visas pastangas laimėti 
Singaporui nepriklausomy
bę.

Londonas. — čia sakoma, 
kad Sovietai pasigamino 
naują automobilį, kuris pa
daro į valandą du .šimtu 
mylių. Kas svarbiausia, 
kad išis automobilis operuo
jamas paprastu kerosimi.

Balboa, Canal Zone.—Bu
vęs Argentinos diktatorius 
Peron atsisako pareikšti 
savo nuomonę, ar įvykęs 
Argentinoje sukilimas yra IŠPARDUOTI SU VIRŠUM

Užsiprenumeruokite Laisvę 
dabar, kaina vis dar $8.00,

jo pasekėjų ar kokios nors 
kitos j politinės grupės.

2 = PIKN1KA1=2 
f

Dienraščio LAISVES Paramai

Abu Įvyksta Tą Pačią Dieną—Sekmadienį

LIEPOS 1 JULY
Brooklyno Apylinkėje

NATIONAL HOME & PARK
65-13 38th Ave., Woodside, L. I, N. Y.

(Arti Roosevelt Avenue)

AIDO CHORAS, VAI). M. STENSLER
Duos Gražią Dainų Programą

6 Kavalku Orkestrą
PIKNIKO PRADŽIA l-MĄ VAL. POPIET

MUZIKA NUO 4-TOS VAL. POPIET
Įžanga prie varlių $1.00. 1$ ankstoj perkant bilietą 

tik 50c. Įsigykite pikniko bilietą iš anksto.

Bo ston o Apylinkėj e

Lietuvių Tautiško Namo Parke
Winter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass.

Puikią Dainų Programą Duos
Chorai ir Mažesnės Grupės

»

Gera Muzika Šokiams

Įžanga 50c Asmeniui

Iš anksto įsigykite bilietą, nes prie iš anksto 
parduodamų bilietų skiriama dovanos.

Abiejuose piknikuose bus patarnaujama publikai valgiais ir gėrimais •

Daug svečių bus šiuose piknikuose. Būkite ir jūs viename iš šių sąskrydžių, pasimatykite su svečiais. 
Tuom pačiu kartu prisidėsite prie išlaikymo dienraščio.

Nepamirškite, kad abu piknikai įvyksta tą pačią dieną—liepos 1-mą 
k

Lowell, Mass.
Trumpos žinutės iš 
mūsų kolonijos

LDS 110 kp. balandžio 22 
d. buvo surengus parę su dai
nų programa. Programą pil
dė South Bostono vyrų grupė, 
vadovaujant S. Paurai. Visai 
publikai patiko jų dainos. 
Vardan L.D.S. 110 kuopos ta
riu ačiū Stasiui Paurai ir vy
rų grupei už puikų padaina- 
vimą. Nuo parengimo pelno 
liko* $22.24.

Jaunutis iš So. Bostono bu
vo pastebėjęs, kad Lowellio 
korespondentas parašys pla
čiau1 apie šį parengimą. Bet 
mūsų korespondentas J. Kar
lsonas nieko neparašė iki šio 
laiko. 

* * #
L.D.S. 110 kuopos susirinki

mas įvyko birželio 3-ą dieną. 
Narių dalyvavo mažai. Liko 
išrinkti du delegatai į L.D.S. 
Seimą, kuris įvyks Worcester, 
Mass. Lowellio 410 kuopą 
atstovaus šie delegatai: A. 
Stravinskas ir K. Urbonienė.

Lowelly dar-

bet visos 
mažai. Vil- 
mažai.

Apie darbus.
bai eina prastai. Yra Lowelly* 
keliolika šiūšapių, 
Šiuo laiku dirba 
nonės irgi dirba

Pipiras

koresponden-
prašome dažniau rašy-

(Dėkojame už 
c i j ą 
ti—Red.).

Lewiston-Auburn, Me.
čia pereitą vasarą nesuren

gė jokio pikniko nei Literatū
ros Draugija, nei Darbininkų 
Susivienijimo kuopa. Tai ži
noma buvo apsileidimas—tin
ginystė. Jų pasiteisinimas bu
vo toks: nariai nuseno, tūli 
išmirė — nėra spėkų dėl su
rengimo. čia gi reikia tik ge
rų norų — suburti spėkas į 
centrą, tai ir užteks rengėjų, 
Dar tūli apleido ir apšvietos 
ratelius, bijodami savų šešėlių 
—rodos žvirbliai sulindo į ža
bus nuo nebūto vanago . ..

Vasaros laiku labai yra ma
lonu tyru1 oru pakvėpuoti, 
tarpe marguojančių gėlynų. 
Piknikai teikia smagumo da
lyviams. 

* ■* *
Štai užpraeitą nedėldienį 

nuvykau pas Steponaitį su rei
kalu ir neradau jo namie. 
Tuomet užėjau pas Vaišvylą, 
ir taip maloniai laiką pralei

Dėkojame
Publikai Siūlomi Šerai Dėl

PAINTED DESERT URANIUM & OIL CO.

725 Peyton Building 
Spokane, Wash.

dome—čia svečiavaus aš ir ki
ta pora lietuvių. Mat, Jono pa
ti yra francūzė ir gražiai kal
ba angliškai. Tai su1 Kanišaus- 
kiene nuosekliai dalinosi min
timis apie bėgančius nuota
kius. Vaišvylos gražus na
mas ant dviejų gyvenimų. Iš 
vakarų pusės kvėpinČių gėlių 
kvietkynas marguoja. Iš žie
mių pusės tūno garadžius su 
moderniškomis durimis. Na
muose dailūs rakandai ir te
levizija.

Beje, Tamošiūnas jau su
grįžo iš ligoninės ir sveiksta 
namie.

Simokaitis buvo išvežtas li
goninėn.

Kaip kuomet ligonis pasa
ko teisybę, štai Liaudanskie- 
nė išvažiuodama ligonbutin 
rašėjui pasakė taip: “Kai nu
eisi pas Levutę, tai pasakyk 
jai tai: kad aš išvažiavau 
mirti”. Mat, Selemoniene bu
vo jos geriausia draugė.

Petrov



So. Brooklyn, N. Y.
Palaidotas Kazimieras Tiškus

Birželio 9 d. palaidotas Ka
zimieras Tiškus, Cypress Hill

NeHYork»'>zW2fc77lnl(>t B TEATRUOSE NEW YORK

K. Tiškus gyveno S. Brook- 
lyne ilgoką laiką, bet draugų, 
matyt, mažai teturėjo, nes 
laidotuvėse dalyvavo mažas 
būrelis palydovu. Kazimieras 
buvo laisvų pažiūrų, tai ir lai
dotuvės Įvyko be bažnytinių 
apeigų.

Kazimieras buvo nariu LDSĮ 
50 kp., ir, rodosi, skaitė dien
rašti Laisvę.

Nuliūdime liko sūnus, mo
teris, su kuria buvo atsisky
ręs ir daugiau giminių. Laido
tuvių patarnavimą gražiai at
liko Shalins laidotuvių Įstaiga.

Koresp.

mi-

tė-

lai vo gimęs 
Indijos salo- 
Vėliau atvy-

n

So. Brooklyn, N. Y

KAZIMIERAS TIŠKUS'
Mirė birželio 2, 1956

Radio Music Hali rodoma
sis filmas “Bhovani Junction” 
pradėjo trečią savaitę, žvaigž- 
džiuoja Ava Gardner ir Stew-

HELP WANTED FEMALE ų

ALTERATION

Experienced. Suits
9 A. M.—5:30

HAND

& Dresses 
P. M.

dar-

Reiškian k* p i) i aus i ą 
nai, sūnui ir visiems

uzuojautą
Riminėms

velionio žino- 
jų nuliūdimo

65-as Distriktas 
gavo 3 sutartis

Krautuvių ir sandėlių
Liniukų unijos District 65 lai
mėjo sutartis su trimis iŠ di
džiųjų krautuvių :

(Sacks — 34th St., 
Brothers.

Didžiojoje scenoje naujas 
Leonidovo spektaklis, daly
vaujant šokėjoms, chorui, or
kestrai ir svečiams solistams.

FRANCESCA DRESSMAKING
J049 Lexington Ave., N. V. C.

(109-115)

li’ Stern

apie 5,000

Tamm Vnulnm Meškėnas

nau-
Fee-

6

Narnų darbininkė. - Patyrusi, 
zidencinis viešbutis, 
darbo. šeštadieniais 

380 Riverside Dr.
(Singer)

vyriausiu

Vyskupas susirūpinęs 
katalikais studentais

Romos katalikų bažnyčios vy
skupas Shehan iš Bridgeport, 
Conn., kalbėjo Queens katali
kų kolegijos studentams. 
Klausėsi šeši tūkstančiai jau
nų; žmonių. Vyskupas mano, 
kad katalikų aukštosios mo
kyklos neatlieka savo uždavi
nio. Jis ragino tas mokyklas 
“paruošti savo dalį jaunų 
žmonių, pajėgiančių protiniai 
ir moraliai grumtis su šių die
nų problemomis”.

Vyskupas Shehan mano, 
kad katalikų mokykloms pa
kenkia ir šiaip Amerikos žmo
nių Į jas atsinešimas. Daugu
ma amerikiečių nekaip žiūri 
Į religines sektantines mokyk
las, kuomet yra tiek daug ir 
tokių puikių viešųjų ir laisvų
jų mokyklų.

Mirė deportuotos 
veikėjos tėvas

New Yorke birželio 8-ą 
rė Charles Cumberbatch, 
portuotos Claudijos Jones
vas. Sekamą vakarą Įvyko 
lyg ir šermenų masinis mitin
gas atvirame ore New Yorko 
Harleme, prie Lenox Ave. ir 

|126th St. Tai sritis, kur daug
i prakalbų sakydavo, daug dar
bų nudirbo paskelbusio ji jo 
duktė, ir kur jis pats buvo 
gerai žinomas.

Cumberbatch 
britiškos Vakarų 
se ir ten veikęs,
ko i J. V. ir Įsipilietino. Bet 

j kovingai veikli darbininkų rei
kalų gynėja jo duktė negalė
jo įsipilietinti. Ji buvo nuteis
ta ir kalinta po Smith Aktu. 
Nežiūrint jos silpnos sveika
tos, praėjusi gruodį ji išvyko 
Anglijon kaip deportantė. Jos 
tėvo sveikata pradėjo regimai

šilaikė tos didelės neteisybės 
Įskaudintame senuko kūne.

Gub. Harrimanas esąs 
"geriausias kandidatas’

Ir taip sako ne kas kitas, 
bet pats gubernatorius Harri
manas. Jis taip pareiškė per 
televizijos programą “Meet 
the Press” sekmadienį.

Kodėl jis mano, kad jis yra 
geriausias ir tinkamiausias 
kandidatas i Jung. Valstijų 
prezidentus ?
jis turįs labai daug patyrimo 
tarptautiniais 
mano,
biausia veikla susideda iš nu
statymo santykių su visom ki
tomis 
son, 
rimo neturi.

Ogi todėl, kad

reikalais. Jis
kad prezidento svar-

Šimtai publikos atvyko 
pasiklausyti debatų

šeši šimtai su virš publikos 
susirinko i Community Church

tų civilinių teisių klausimu. 
Juose civilinių teisių apgynė
ju išstojo socialistų lyderis 
Norman Thomas, o prieš ji 
argumentavo reakcinis Natio-

William
Jr.

puri k tu 
kuriuo 

ne už

partija, jau nekalbant 
d a u g i a 11 s i a puolam ą j ą 
nistų partiją. Ir jis čia argu
mentavo, kad mūsų šaliai ir 
jos santvarkai jokio artimo 
ąiškaus pavojaus nėra. Jis sa
kė. jog mūsų šalyje jokie per
sekiojamieji, varžomieji Įsta
tymai yra nereikalingi. Jie ne 
tik nereikalingi, bet yra dar 
žalingi mūsų šalies garbei ir 
gerovei.

apie 
komu-

makartisti-

Re-
Biskį raštinės 
laisva.

MO. 3-1200

(110-116)

V y liausiu d e b a ta m s 
buvo Smith Aktas, 
p e i ’s e k i o j a m i žmones 
veiksmus ar net ne už
o tik už pažangiais mintis.

Kadangi šis Įstatymas pir
miausia buvo pi įtaikytas per
sekioti kovingiausius < 
ninku vadus komunistus, 
ir šiame mitinge kalbos 
nai sukosi apie juos,

tad

Į niii idėjų ir veiksmų žmogus, 
I pripažino, kad Smitho Aktas 
galis būti priešišku mūsų ša
lies Konstitucijos Pirmajam 

Amend- 
neatimi- 
ir susi- 
Tačiau

Amend m e n t a s. (T a s 
mentas Įsako valdžiai 
lieti žodžio, spaudos

(Tąsa iš pirmo pusi.)

k u ir nedovanotina, kad ji 
jokiu rimtesniu1 darbu1 dar ne
pasirodžius), jau lenda Į po
litinį kermošių ir tą savo ne
leistiną ir negražų nutarimą 
remia tariamais ’kultūriniais’ 
sumetimais”.

buvusius nuteistus ar dar te-1 
beteisiamus po šiuo Įstatymu.

Thomas, kuris visą gyveni-

rinkimul
Smith Aktas esąs reikalingas

mažu-politinėms
moms.

šalimis. Nei Steven- 
nei Kefauver tokio paty

ma

Sutartis paliečia 
darbininkų.

šio susiderėjimo 
punktu yra darbininkų pensi
jos. Į jų fondą samdytojai 
sutiko mokėti po 2 procentus 
nuo darbininkų, algoms išmo- 
kesčių sumos. Tai sumoka pa
tys samdytojai (be išskaitymo 
iš darbininkų algų).

Unijos viršenybė skelbia, 
kad fonde jau yra susidaręs 
pakankamas rezervas ir kad 
jau priimami prašymai pensi
jos.

Išmokestis darbininkams nu
matytas toks: po $35 per mė
nesį išdirbusiems 25 metus, 
suėjusiems 65 metus amžiaus. 
Gi dalį laiko dirbantiems, su
ėjus pensijos amžių, mokės 
po $21 per mėnesį po ištar- 
navimo 25 metus.

Namų -darbininkė Patyrusi. 
Guolis nuosavam kambaryje. Pui
kūs namai. Gera alga. 2 mokyklą 
lankanti vaikai. Skambinkite pirm 
10 va), ryto ar po G vai. va k.

BU. 4-0710.
(110-116)

*
New Yorke

Slaugės,* RN. prižiūrėjimo par
eigoms. Nuo 12-tos nakties iki 
8 v. ryto. Alga nenustatyta. Nuo
latinis darbas. Puiki proga ilgam 
bendradarbiavimui. 1543 East N. ¥'. 
Avė., B’klyn. EV. 5-0304.

(110-116)

pa
va

* * *
New Yorko Paramount te

atras prie Times Square bir
želio 20-ą pradės rodyti 
ją filmą “That Certain 
ling”.

1 Tai komedija, su nemažu 
priedu jaudinančios dramos.

Komediją Įdomiai įgyvendi
na komikas Bob Hope ir Eva 
Marie Saint. Draminį elemen
tą Įneša komedijon įvedimas 
8 metų berniuko Jerry Math
ers, kaip Įsūninto poniškoje 
dailininko šeimoje, kuri pati 
dar nėra šeima. Jos laukia 
ypačiai komiška užbaiga.

* 4

Camco Teatre
(8th Avė. prie 44th St.) ro
domas moderniškai perdirbtas 
gražusis tarybinis filmas 
“Road To Life”, apie karų ir 
revoliucijų metais pastūmėtus 
į benamystę vaikus ir jaunuo
lius.

Naujai perdirbtasis filmas 
yra spalvinis. O jis ir be to 
buvo nuostabiai gražus, neuž
mirštamas.

Priedams rodo operetiškąjį 
naują “Porgy and Bess”, fil
muota neseniai, kai amerikie
čių aktorių trupė Maskvoje 
vaidino tą veikalą.

Narnų darbininkė
Guolis nuosavam
Prižiūrėti vaikus, 
darbininkus. $40 
sius paliudijimus.

TE. 4-0293

(abolnam darbui), 
kambaryj. 'J". V.

Turime ir kilus 
j savaitę. Vėliau- 

Larchmont.

MILLING MACHINE 
OPERATORES 

PRIE STALO PIELUOTI 
GRĘŽIMO PRESO 

OPERATORES

Moterys tiktai iki 35 m. amžiaus. 
Nuolatinis darbas, gera alga.

NATIONAL TOOL 
& DIE CO.

75 Airport Rd., Hartford, Conn.

Žydai sukėlė $40,000, 
000 pagalbos fondą

United Jewish Appeal 
skelbė, kad jų 1956 metų
jus pilnai pavyko ir kad viso 
labo sukelta net $40,000,000. 
Tie pinigai eis teikimui jau
niems žydams pagalbos visuo
se pasaulio 
daugiausia 
dams. Dar

+♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦**»»*♦♦♦

MATTHEW A

Gerai, kad rl 
gos vadai paskelbė karą “as
mens garbinimo kultui.” Mes 
už tai juos galime tiktai pa
sveikinti.

Bet kam tada toks liaupsi
nimas maršalo Tito? Argi 
čia ne garbinimas asmens?

Ir pats Chruščiovas perdaug 
visur figūruoja. Atrodo, 
be jo nebegali apsieiti 
diplomatinis banketas, 
pasitarimas ir nutarimas, 
bus naudos iš karo prieš as
mens kultą, 
lino, prasidės garbinimas 
Chruščiovo arba kito kurio ly
derio.

Reikia logikos, 
ko senso, 
platesnės demokratijos.

Štai proga Connecticut vals
tijos pažangiečiams. Birželio 
17 d., jau ateinantį sekmadie
nį, New Havene yra rengia
mi šaunūs pietūs pagerbimui 
tėvų. Man tokiuose pietuose 
jau porą sykių teko dalyvauti. 
Newhavenieciai moka svečius 
gražiai priimti ir smarkiai 
vaišinti, žinau, kad jie 
ko nesuvils nė šiemet.

Girdėjau, kad bent jau 
■ na pilna mašina pribus ir iš 

Brooklyno.

NORI 40 MILIJONŲ 
DOLERIŲ STATYBAI

Mr. Moses reikalauja, kad 
miestas paskirtų ir išleistų 10 

j milijonų dolerių naikinimui 
i New Yorke lūšnynų. Board

“Kiek liečia tą narsią ko
votoją už darbininkų teises, 
Elizabeth Gurley Flynn, aš
manau, kad ji neturėtų būti 

pat 
neturėtų rastis

(! komuniste, 
manau, kr

tai p

larjbu Sajun-j()£ Estimate ir majoras Wag-
nėr žada Mosės pasiūlymą 
rimtai apsvarstyti.

Th omas 
tyma kaip 
užgniaužti 
kaip

smerkė Smith Įsta- 
n otiesi ogi n Į Įranki 
politinę partiją ir 

pavojingą mūsų šalies Į
bei namie ir užrubežv- Į

jog 
joks 
joks 
Ne

PRAŠO TEISMUS 
PASIGAILĖTI “BOMŲ”

Buvęs gana žymus advoka
tas, bet dabar “Bowery gy
ventojas” Corr, 63 motų am
žiaus, kreipiasi į New Yorko 
teismus pasigailėti “bomų”. 
Tie iš Bowery gatvės bomai, 
patekę į teismą, nesigiria, nie- *

jeigu vietoje Sta- ko nesako ir dažnai gauna di- ■» t ... 1 m •

reikia svei- 
irreikia daugiau

pa- 
nie-

vie-

Alfonsas Bieliauskas yra 
vienas iš jauniausių ir smar
kiausių socialistinės Lietuvos 
darbuotojų. Jis rašo:

“Šiandien kiekvienas mūsų 
respublikos žmogus turi dar
bą, jam atverti visi keliai į 
mokslą, savo gabumų vysty
mą, Į kūrybą. Mūsų tauta, 
kaip niekados anksčiau, yra 
monolitinė ir vieninga, kupi
na pasiryžimo bendromis jė
gomis su visa tarybine liaudi
mi įgyvendinti savo senelių ir 
tėvų s va j on ęs — sukurti ko
munizmą.”

dėlę neteisingą bausmę. Tei
sėjai, jis sako, privalo su
prasti tų nupuolusių bevilčių 
ir 
jų

bejėgių žmonių padėti ir 
pasigailėti.

Washingtonas. — Repu- 
blikonai sako, šis naujas 
Eisenhowerio susirgimas 
nepakenks jų progai laimė
ti rinkimus.

Stalingradas.—čionai du 
šimtai tūkstančių darbo 
žmonių išėjo į gatves pa
sveikinti Jugoslavijos pre
zidentą Tito ir Chruščiovą. 
Tai buvo demonstracija, 
kokios jau senokai šis did
miestis nebuvo matęs.

PRANEŠIMAS

Tie 
link 

vi- 
pie-

NEW HAVEN; CONN.
Tėvu Diena, birželio 17 d. 

kurie klausėte per laiškus kas 
vietos, tai pranešame, kad bus 
siems, .tik pribūkite laiku, nes
tūs bus lygiai 1 vai. dieną. Gaspa- 
doriai ir gaspadinės visi dirba, kad 
priimti svečius. Važiuodami klaus
kite kelio Jones Hill Rd., čia prie 
naujos mokyklos, pasisukite apie 
200 pėdų ir tuoj Indian Grove Park.

J. S. K.
(115-117)

Būkite Laisvės Prietelius.
Metinė duoklė tik $25.00.

4 pusi. Laisvi (Liberty). Trečiad., Birželio (June) 13, 1956

.10 .
Socialistų lyderis patsai še-' 

šis kart kandidatavęs i šalies 
prezidentą. Jis žino, su ko
kiais sunkumais susiduria dar-j 
bininku ar liaudies bile kuri i 

v I

ką p oi) as
Įstatyme 
vis viena

dąs tu mažumų. Esą, jos te
beveikia, nežiūrint vadų įka- 

jlinimo. O išėję iš kalėjimo ir 
'tie vėl grįžta i savo pirmykš
te ius veiksmus.

Ponas Buckley norėtų, kad 
Įtartieji turint jam nepatinka-! 
rnas mintis būtų po Smith Ak
tu nuteisiami bent po 20 
kalėti.

Atrodė, kad publikos
’ė dauguma piktinosi
Buckley norais. Tat matėsi ir 
iš klausimų po jo kalbos. Mi
tingą rengė Civilinių Laisvių 
Unijos New Yorko skyrius.

Rep.

mate tame
Buckley 
negero, 

nesuval-

motu

pono

“PER KOMUNIJĄ EINA 
KELIAS j TAIKĄ”

Tai bus visiškai naujas
JĮ siūlo visiems
kunigas McManus.

“kūniš-
Jczum 
ir visą 
taikos!

k am s 
pareiškė, kad tiktai 
kas susivienijimas su 
Kristum” prives mus 
pasauli prie pastovios

NAŠLEI $95,000

i BAŽNYČIA ŠALIN, 
PROJEKTAS PIRMYN

Manhattane ant Rivington
katali- St. sena DeWitt’ bažnyčia bus 

Jis! nuversta, o jos vieton įskils 
didelis gyvenamųjų namų 
projektas.

nušovė1950 metais policija 
pašto darbininką Margolies. 
Jo našlė patraukė miestą teis
man. Teisėjas Gold patvarkė, 
kad našlė turi gauti $95,000. 
Bet miesto valdžia žada ape
liuoti teisėjo nuosprendi. By
la gali dar tęstis keletą metų.

Dr. Frank J. Hynes r 
negyvas savo kabinete, 
ties priežastis nežinoma.

Bėgo nuo policijos, 
padarė daug žalos

Pirmadienį Brooklyno 
ei jos

Mir-

poli- 
vejamas Frank Stokes, 

24 metų, sužalojo penkis au
tomobilius ir pataikė Į busą. 
Vienas 
žeistas, 
ninėje. 
dėl, 
way 
sa. c

žmogus kritiškai su- 
Stokes atsidūrė ligo-

O policija jį vijosi io- 
kad jis ant Ocean Park-
pravažiavo raudoną švie-

Trečiadienį čionai republi- 
konams kalbės atvykęs Wis- 
consino valstijos gubernato
rius Kohler. Jis kalbės temo
je : “Tautos pulsas”.

KUNIGAS, BIBLIJA 
IR PIETIEČIAI

Protestą ntų ep isk o palų
i nigas McCandless mokina pie- 
Itinių valstijų rasistus mokin
tis iš Biblijos. Jie klaidą da
ro, jis sako, kai jie mokinasi 
iš Senojo testamento, kuria
me kalba už rasinę segrega- 

Naujasis testamentas, jis 
kalba visai kitaip, kai 

ko: “Išmesk rąstą iš sa-
akies”.

ęiją. 
sako, 
jis
v o

ku-

SERGA
Ignas Sutkus buvo operuo

tas birželio 9-ą. Menama, kad 
operaciją jis pergyveno 
mingai, gale savaitės 
galėti parvykti namo, 
dasi Manhattan General 
ninėje, 17th St., prie 2nd

Linkime greit pasveikti.

sėk- 
tikisi 
Ran- 
ligo- 
Ave.

ATLANTIC MARINE
Išnuomojame 16” Sea D or y s

Su ar be motorų. Saugūs, Geri 
ir Sausi.

$7 į dieną. Nuo Manhattan va
žiuokite Sunrise Highway iki So. 
Grove, laikykitės į pietus ant So. 
Grove, paskui į kairę ant Jeffer
son.
11 Hudson Ave. FR. 8-2170

kraštuose, bet 
teks Izraelio žy- 
kartą Amerikos 

žydai parodė savo duosnumą.

il. JACOBSON 
HARDWARE

Geležiniai tavorai, maliava, dar
žininkystės įrankiai. Apt. namų 
įrankiai. Elektros ir Plumbing 
įrankiai. Grindų smėliavimas ir 
poliravimas. Išnuomojame tinka

mas mašinas.
8003—5th Avė., B’klyn 

SU. 8-9510

BUYUS
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•w**oo*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2.5172

LAISVĖS SKAITYTOJAI!
Remkime Moderniška Lietuvišką Vaistine

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu muitu į 
į visus U.S.S.R. kraštus. Mes užlaikome visus vaistus, 
reikalaujami Lietuvoje, kaip Rimifon, streptomycin, 
nuo reumato antpuolių, ir vaistus J

ligų ir aukšto kraujo spaudimo. Per y \
pasiekia Lietuvą į 10 BbMĮm / į )

Per mūsų 
Lietuvą ir 
kurie yra 
validolo ir 
del širdies
mūsų vaistinę vaistai 
dienų, o į Sibirą ima 22 dienas oro paštu. Visi 
siuntėjai per* mumis gauna garantiją iš rusų 
valdžios. Rašykite mums sveikatos reikalais.

" VYTAUTAS SKRINSKA '
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas ir Notary Public

v

NEW YORKO APYLINKĖS LDSĮ KUOPŲ

PIKNIKAS
Visus Didžiojo New Yorko LDS narius irnenarius 
kviečiame i šį gražų sąskridį labdarybės reikalui.

Įvyks Sekmadienio Popietį

Birželio 17 June
Gražiame Sode, Tyrame Ore

Ka smočiu P a vilione
91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.

Pelnas nuo šio pikniko yra skiriamas padengimui 
delegatų lėšų, vykstančių į LDS seimą liepos 

mėnesį, Worcester, Mass-

Pikniko Pradžia 1-ą- Vai. Popiet

, Iš Brooklyno (Williamsburg) busas išeis 1-ą vai. 
nuo Lituanica Square. Iš Richmond Hill 1:30 

vai popiet nuo Liberty Auditorium.

REGISTRUOTOS SLAUGES
Privatiškos pareigos. Geros dir- 

banČiom sąlygos. ’ Telegrafuokite1, 
šaukite ar kreipkilA^jiasj^-^

KATHARINE BTLTZ )
Bucks County Nurses Registry 

225 N. Fine St., Langhorne, Pa.
SKyline 7-2312 (Her'

HELP WANTED-MALE

Suporintendent. Reikalingas paty
ręs dėl 3S šeimų apartmento. Ke
turių rūmų apart meni as, priskai- 
tanl. gerą algą. Šaukite dėl pasita
rimo. PResident 3-1566.

(114-116)

REIKALINGI 
PAGRINDINIAI VYRAI

Patyrę budavotojai ir pagelbininkai 
Kreipkitės prisiruoš? darbui 

7:15 A. M.
THE FERRIGNO 

FOUNDATION COMPANY
1800 Park St., Hartford, Conn.

AD. 3-6273.
(111-117)

Staliorius. Jaunas, gera alga, ir 
kitos geros naudos. White Plains. 
Westchester.

Skambinkite:. WH. 6-1046

MALE and FEMALE
i

VYRAI-MOTERYS 
Fiziškai Tinkami' 
Duokite Kraujo 

Jums Užmokėsime
Kreipkitės pirm, iki šeši. kasdien 

nuo 9 v. r. iki 9:30 v. v. šešt. nuo 
9 v. r. iki 4 v. dieną.

340 —Second Ave., N. Y.C. 
Tarpe 19 ir 20 gat.

Slaugės. Vyrai ar moterys. Re
gistruoti New Yorko valstijoj. Pri- 
vatiška sanitorija. Taipgi norime 
ir laisniuotų praktikuojančių slau
gių. Graži vieta. KI. 9-8440. J

(11O-?"1

Business Opportunity

Grožio Salionas. Ideališka dėl poros. 
Brooklyno. Geras skaičius košt ūme- , 
rių. Gera vieta; geras pasiūlymas. 
Pardavimo priežastis, ženybos. Pir
kite tiesiai nuo savininkės.

AP. 7-8502. AP. 7-0686 
(113-119)

REAL ESTATE

• • Coney Island. Su nuostoliu par
duodame bungalows; pirmoje šlubo
je 5 rūmai, purčius, aliejinis pečius, 
7 bungalow vienetas, visi išforni- 
šiuoi. Turistai vasaros metu. Tessel, 
2872 W. 32nd St., B’klyn. ES. 3-4631 

(109-115)

LondonasLondonas. — Iš Maskvos 
radijo sužinota, kad Bulg^ 
ninas yra pasiuntęs laiškus^ 
apie nusiginklavimą taipj 
pat Italijai ir Kanadai. B

P




