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KRISLAI I S p e c i a I i komisija tyrinėja
Iš senojo Vilniaus 

daugiau autonomijos. 
“Sukilimas” Tibete. 
Vaikučiai stovykloje.

Rašo A. Šilėnas

Ketvirtadienio laidos veda
majame straipsnyje tilpo cita
ta iš Vii niaus “Tiesos”, kurio
je kalbama apie amerikiečių 
statybininkų apsilankymą Vil
niuje. 18 amerikiečių su ar
chitektu Ear) Smith priešaky
je ten viešėjo.

*Iš tos žinios sužinome du 
svarbius faktus:

Vienas yra, kad Pabaltijo 
kraštai, įskaitant Lietuvą, jau 
nėra uždrausti 
lankyti, kitas, 
veikia Lietuvos 
šių su užsieniu 
rios pirmininku
rai žinomas Povilas Rotoms- 
kis. Mat, Rotomskis kaip tos 
draugijos vedėjas radosi tarp 
tų/ kurie Vilniaus aerodrome 
pasveikino amerikiečius.

žingsnis po žingsnio Lietu
va darosi labiau atdara, ma
žiau izoliuota nųp mūsų. Tai 
reiškinys, kuriuomi visi Ame
rikos lietuviai, nepaisant po
litinių įsitikinimų skirtumų,

užsieniečiams 
kad Lietuvoje 
kultūrinių ry- 
d raugi j a, ku- 
yra mums ge-

turėtų džiaugtis.

' Maskvoje pradėjo 
if- naujas laikraštis, “Sovietska- 

• Aa Bosija” (“Tarybų 
'ja”.). Tai laikraštis, kuris yra
Fedaratyvės tarybinės Rusijos 
respublikos organas. Rusija, 
kaip žinome, yra didžiausia 
Tarybų Sąjungos respublika.

Faktas, kad rusai turės sa
vo organą (paliekant 
dą” ir “Izvestiją 
sasąjunginiais organais) 
dar vienas žingsnis, 
do, kad atskiros 
respublikos įgauna 
giau- savaimingumo, 
nepriklausomybės.

Poznanės kruvinus ivvkius: 
paneigia sušaudymų gandus

Poznanė, Lenkija. — čia ti, jeigu unijos, valdžia ir 
sudaryta speciali komisija, partija būtų anksčiau krei- 
kuri imasi tyrinėti, kas pri- ‘ 
vedė prie’ kruvinų įvykių 
praeitą savaitę. Į komisi
ją įeina valdžios. P PR 
(komunistų - socialistų) ir 
unijų atstovai. Komisija: 
bando atskirti, kurie suim
ti ir riaušininkai yra su
vedžioti darbininkai, ir ku
rie sąmoningi liaudies prie
šai.

Užsienyje skleidžiami 
gandai, kad Poznanėje jau 
sušaudyta eilė riaušių va
dovų. Bet vietinio laikraš
čio “Gazeta Poznanska” re
daktorius Lech Jestka pa
reiškė užsienio korespon
dentams, kad jokių egzeku
cijų nebuvo, kad tik veda
mas tyrinėjimas ir praside
da bylų svarstymas. Jis 
taipgi paneigė gandus, kad 
tūkstančiai suimti.

Galėjo būti išvengtos
Varšuvoje PPR organas 

| “Trybuna Ludu” vedamaja
me straipsnyje sakė, kad 

išeiti riaušes galėjo būti išveng
tos. Jas išprovokavo re- 

lusi- akciniai priešai, bet jie ne- , 
būtų galėję jų išprovokuo-!

i pusios daugiau dėmesio į 
darbininkų nepasitenkini
mą ekonomine padėtimi.

Tuo tarpu prapešama, 
kad Lenkija per savo Rau
donąjį Kryžių atmetė Ame
rikos siūlymą siųsti Lenki
jai pagalbą' maistu. Len
kai sako, kad amerikiečių 
siūlymas yra išdava ne nuo
širdaus noro padėti, o vesti 
provokacinę propagandą.

Išlaikymui Laisves Dienraščiu

$15,000 Fondas
Pradžia liepos labai graži fobdo atžvilgiu, tačiau- 

esame atsilikę ir turime dirbti prakaitą braukdami iki 
tikslą atsieksime. Paskutinių dienų fondo raportas yra 
toks:

J. Bekampis, Avalon, N. J., pridavė $230’ ir auko
tojų vardus—seka: (Philadelphia)—

Merkiai ............ :
Žuvininkas .......
Philadelphietė ..
B. Kovalchuk ;.
J< Mikita .. ........
O. Zalner .........
P. Degutienė ...
P. Baranauskas 

t Fergis šeima ...
'O. Lietuvaitė ...
Konst. Naruckas

Padėtis Artimuose Rytuose 
vėl labai įtempta; Jordano, 
Izraelio pasienyje neramu

Prav- 
gryniau vi- 

yra 
kuris ro-
tarybinės 
vis d au
ti augiau

Didlapiai laika nuo laiko 
talpina pranešimus apie suki-/ 
limus, kurie, esą, vyksta 
prieš Liaudies valdžią rytinia
me Tibete. Bet Bombėjuje, 

^/ndijoje, išeinantis laikraštis 
.. 3 Blitz” (ne kairus) taip nu
šviečia padėtį Tibete:

“Tibete visuomet veikė pro
fesinės plėšikų gaujos, kurios 
tykiojo keleivius keliuose ir 
apiplėšinėjo juos. Panašiai 
kaip senoje Kinijoje, taip Ti
bete buvimas plėšiku yra kaip 
ir profesija, kurią sūnus pa
veldi nuo tėvo. Tai prieš tuos 
plėšikus prisieina kinų - tibe- 
tėnų kariams kovoti. . .”

Na, tai koks tas “sukili
mas”.

Dešiniems socialistams irgi 
nepatiko neo-fašisty parama

Roma, -—i Kaip yra žino
ma, Romos miesto galva ta
po išrinktas klerikalas Um
berto Tupini. Už jį balsa
vo ne tik klerikalai Or cen
tristai, bet ir kraštutiniai 
dešinieji, tai yra, neo-fašis- 
tai ir monarchistai.

Tas nepatiko dešiniems 
socialistams, kurie paskel
bė, kad jie atsimes nuo ko
alicijos su klerikalais, jei
gu tie neparodys, jog neno
ri fašistų paramos.

Tad, burmistras Tupi
ni atsistatydino, ir penkta
dienį, šiandien, Romoš 
miesto valdyba iš naujo 
rinks burmistrą. Tupini vėl 
kandidatuoja, bet jis iš 
anksto paskelbė, kad neno
ri fašistų paramos.

Liepos Ketvirta 
paminėta beveik 
visame pasaulyj

New Yorkas. — Ameri
kos Nepriklausomybės 
šventė, Liepos Ketvirtoji, 
buvo vienokiu arba kitokiu 
būdu paminėta visame pa
saulyje. Britanijoje, Fran- 
cūzijoje ir kituose Vakarų 
Europos kraštuose- spauda 
ir radijas plačiai paminėjo 
tą dieną. Danijoje buvo 
oficiališka šventė. Mask
voje valdžios nariai daly
vavo kaip svečiai Amerikos 
ambasados bankete. “Iz
vestia” talpina specialų 
straipsnį, kuriame sveikino 
amerikiečius su jų tautine 
švente.

Sveikinimus taipgi siuntė 
kiti socialistiniai kraštais

Šioje šalyje šventė šiais 
metais paminėta tradiciniu 
būdu. New Yorko srityje 
šaltokas oras bent kiek at
vėsino šventimą, bet kitose 
krašto dalyse buvo karšta. 
Žuvusių automobilistų skai
čius didelis, bet dar neži
nomas tiksliai.

Mattis
Pietai

P. Puodis ........................................
Fr. Navardauskas ........................
Jul. Griciūnas .................................
Nuo Philadelphiečių stalo

Baltimorės. piknike..................
A. Lipčius, Eddystone, Pa................
P. Šlajus, Eddystone, Pa..................
K. Čiurlis, Elizabeth, N. J............
J. Stanelis, Westfield, N. J............
J. Stanys, Baltimore, Md.................
A. Žemaitis, Baltimore, Md............ .'

(Tąsa ant 3 puslapio)

$30.00 
. 25.00 
. 20.00 
. 16.00 
. 15.00 
. 15.00 
. 12.00 
. 10.00 

.. 10.00 
. 10.00 
.. 7.00 

... 8.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
. .■ 5.00 
.. 2.00

5.00
20.00
20.00
16.00
10.00
10.00

7.00

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

Jeruzalė. — Artimuose 
Rytuose vėl viešpatauja la
bai įtempta padėtis. Ypa
tingai įtempta padėtis Izra
elio ir Jordano pasienyje, 
kur abi pusi koncentruoja 
savo karines jėgas ir kur 
neramu. Izraeliečiai sako, 
kad jie koncentruoja savo 
armiją, nes bijo, kad ka
ras gali prasidėti tarp pa
čių arabų. Izraeliečiai'sa
ko, kad Irakas, kuris pri
klauso prie pro-vakarietiš-

Gen. Twinning 
jau raportavo 
Eisenhower iu i

ko METO bloko, koncen
truoja armiją, prie Jordano 
sienos, nes bijo, kad Egip
tas, Sirija ir Libanas ga
li užimti Jordaną,. jeigu 
rinkimai Jordane eis neu- 
tralistų naudai. Izraelie
čiai biją, kad tame sąmy
šyje ir jie gali būti užpulti.

Jordanas tą versiją pa
neigia. Jordano valdžia sa
ko, kad Izraelis koncen
truoja kariuomenę prie sie
nos, ypatingai Jeruzalės 
srityje, ir rengiasi agresi
jai.

Jungtinių Tautų paliau-/ 
bų komisijos, vadovybė pri
pažįsta, kad padėtis pasku
tinėmis dienomis pasidarė 
labai įtempta. Tuo tarpu 
Amerikos karinis laivas at
plaukė į Izraelio uostą Hai
fa, lyg priduodamas mora
linės paramos izraeliečiams.

jog

Anądien važiavau traukiniu 
iš New Yorko Grand Central 

, stoties į priemiestį Westch.es- 
teryje. Stotis buvo pilna tūks
tančių linksmų, besidžiaugian
čių vaikų, kurie su savo pri
žiūrėtojais ir • globėjais vyko 
j vasaros stovyklas - kempes. 
Malonu buvo jutos matyti ap- 

idžiančius karštą, dulkėtą 
miestį.

T Bet traukiniui riedant per 
Harlemo lūšnynus Ir matant 
negrus vaikučius žaidžiant 
skudurių ir atmatų pilnose 
tarpgatvėse, aš prisiminiau 
faktą, kurio kaip tai nepaste
bėjau stotyje: važiuojantieji į 
stovyklas vaikai visi buvo bal-

Eisenhoweris vėl golfuoja
Gettysburgas. — Prezi

dentas Eisenhoweris ilsisi 
po operacijos savo farmoje 
ir jaučiasi neblogai. 'Jis 
jau jgrįžo ir prie savo mė- 
giamiausio sporto, priegol- 
favimo. Tiesa, jis dar ne
lošia tikrai, o tik prakti
kuoja ant pievos prie pa
čių namų, bet visvien jau 
golfuoja.

ti! Visai mažai vaikų iš neg
rų biednuomenės patenka į 
stovyklas, nebent į kelias pa
žangiečių išlaikomas arba 
religines-labdariškas.

O tai kaip tik tie vaikai, 
kurie gyvena lūšnynuose, toli 
nuo žaliumynų, jūros ir gry
no oro, - kuriems stovykla la
biausiai reikalinga.

Jugoslavija dar nepripažins 
Ryty Vokietijos respublikos

Belgradas. — Kuomet Ti
to lankėsi Maskvoje, jis pa
sisakė už Vokietijos. ,vieny
bę ir abiejų Vokietijos da
lių (Rytų ir Vakarų) tie
siogines derybas. Iš to bu
vo padaryta išvada, kad 
Jugoslavija artimoje atei
tyje pripažins Demokrati
nę Vokietijos (Rytų): res
publiką. Su Bonna jugosla
vai jau senokai palaiko ry
šius.

Bet dabar Jugoslavijos 
valįžia sako, kad ji dar 
nepasirengusi pri p a ž i n t i 
Rytų Vokietiją. Vienas 
aukštas Jugoslavijos val
džios narys pripažino, kad 
priežastis yra praktiška: 
Jugoslavija plačiai prekiau
ja su Vakarų Vokietija ir 
nenori jos įerzinti.

New Yorkas. — Plieno 
magnatų organas “Iron 
Age” pranašauja, kad strei
kas plieno pramonėje bus 
ilgas, kitaip sakant, — bo
sai greit nenusileis.

Roma. — Italijos komu
nistų vadas Togliatti sako, 
kad tarybinių komunistų 
centro komiteto pareiški
mas įneša daug daugiau 
aiiškumo į dabar vedamas 
diskusijas.

Kairas. —- Egiptas ir Si
rija pradėjo derybas apie 
vienos federatyvės valsty- /

Gpttysburgas. — Aviaci
jos vadas generolas Twi
ningas, kuris jau grįžo iš 
Maskvos, jau išdavė rapor
tą generolui Eisenhoweriui. 
Sakoma, kad Twiningas pa
sakojo Eisenhoweriui,
tarybinė aviacija į jį pa
darė gilų įspūdį. Jis 
portavęs, kad tam tikruose 
dalykuose mes esame atsi
likę nuo Sovietų, nors yra 
sričių, kuriose mes Sovie
tus pralenkiame.

Pakelėje namo Twiningas 
taipgi buvo sustojęs Pary
žiuje, kur kalbėjosi su ge
nerolu Greuntheriu ir ki
tais NATO komandieriais.

ra-

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos parlamentas gavo pa
kvietimą nuo Tarybų Są
jungos aukščiausios tary
bos (parlamento) pasiųsti 
delegaciją Maskvon.

bes sudarymą. Jeigu dery 
bos turės teigiamų rezulta
tų, Egiptas ir Sirija galėtų 
tapti viena sudėtine šalimi, 
kaip yra Čekoslovakija.

Alžyras.—Prancūzai gil- munistų vadai, Pajetta, Ne
gotina vo (nukirto galvą) 
jauną alžyrietį nacionalis
tą, kurį jie nuteisė mirti.

Guatemala. — Pagulėjęs 
kelias savaites ligoninėje, 
čia mirė dar vienas studen
tas, kuris buvo policijos su
žeistas per demonstraciją. 
Fašistinė policija tokiu bū
du užmušė penkis studen
tus.

Roma.—Trys Italijos ko-

garville ir* Pallegrini, išvy
ko Maskvon,^ kad laikyti 
ideologinius pasitarimus su 
tarybiniais komunistų va
dais.

Bundestagas bąlsavo už verstiną 
karinę tarnybą; socialdemokratai 
protestuodami išėjo iš posėdžio

Bonna. — Rytų Vokieti
jos parlamentas šios savai
tės pradžioje balsavo ne- 
pra vesti verstinos karinės 
tarnybos ir turėti armiją 
iš ne daugiau kaip 90,000 
karių, kurie visi bus sava
noriai.

Vakarų Vokietijos parla
mentas, Bundestagas, da
bar nubalsavo ' kaip tik 
priešingai k' įvesti verstiną 
karinę tarnybą, o armija 
bus keletą kartų didesnė, 
turės net pusę milijono ka
rių.

Už verstinos t a r n y b o s 
įstatymą balsavo Adenau
erio krikščionys - demokra
tai ir kraštutiniai dešinės 
partijos. Socialdemokratų

Įstatymas paverčia net 10 
milijonų Vakarų Vokietijos 
vyrų tinkamais’ mobilizaci
jai. Bet Adenauerio val
džia ramino kraštą su pa
žadu, kad “bent kol kas ka
rinėse pajėgose vienu me
tu nesiras daugiau kaip- 
pusė milijęno vyrų.”

Viena. — Austrijos spau
da sako, kad apie 60 Čeko
slovakijos studentų pasku
tiniu laiku perėjo rubežių*. 
Austrijon. Dauguma jų esą I frakcija, susidedanti iš 150 
buvusių turtingų tėvu vai-, 
kai.

* ■ deputatų, protest uodimą
1 apleido posėdį/

Varšuva turės 1,300,000 
gyventojų po 10 metų
Varšuva.—Lenkijos sosti

nė Varšuva dabar turi 956,- 
000 gyventojų. Valdžia nu
brėžė planą, pagal kurį 
Varšuva po dešimties metų 
turės vieną milijoną ir 300,- 
000 gyventojų, tai yra, pa
augs maždaug vienu treč
daliu. Vienas aukštas val
džios pareigūnas sakė:

“Prikimšti Varšuvoje dar 
virš 300,000 gyventojų bū-

Indija ir Ceilonas atsisakė 
tartis apie karinius blokus

Londonas. — Kaip Bri
tanijos bendruomenės na
rės, Indija ir Ceilonas da
lyvauja tos bendruomenės 
premjerų pasitarimuose 
Londone. Bet kai atėjo lai- 

i kas posėdžiui kariniais 
į klausimais, Indijos Nehru 
ir Ceilono Bandaranaikė. 
atsisakė dalyvauti. Daly
vavo tik Britanijos, Kana
dos, Australijos, Zelandi
jos ir Pietų Afrikos bei Pa
kistano premjerai.

Nehru ir Bandaranaikė 
sakė, kad jie negali tartis 
apie karinius klausimus su 
kitais bendruomenės prem
jerais, nes anie visi pri
klauso prie NATO, SEATO 
arba abiejų, o Indija ir Cei
lonas nepriklauso prie jo
kių blokų.

R. Nixonas buvo Filifinuose, 
kiršino prieš neutralises

Manila. — Liepos Ketvir
tos proga JAV vice-prezi- 
dentas Nixonas buvo apsi
lankęs čia, Filipinuose. Jis 
pasakė kalbą, kurioje tvir
tino, kad Amerika ir Fili
pinai eina vieningu laisvės 
keliu. Ta proga jis paskel
bė, kad Amerika jau ne
skaito, kad jos bazės Fili
pinuose priklauso jai — jos 
esančios Filipinų, bet ame
rikiečiai jas valdys laikinai, 
su Filipinų pritarimu, žino
ma...

Po to Nixonas pašventė 
didžiausią dalį savo kalbos 
kiršinimui prieš neutralu
mą. Jis sakė, kad neutra- 
listinės Azijos šalys (Indi
ja, Indonezija, Burma ir 
kt.) “eina riešutauti su vel
niu,” tai yra, su komunis
tais, ir su laiku “pateks į 
velnio nagus.”

Iš jo kalbos daroma iš
vada, kad Amerika 
susirūpinusi, kad .tik 
pinai irgiv nepasuktų^ 
tralumo Mehari.

labai
Fili-
neu-

tų nesunku, bet tai būtų 
nusidėjimas, nes žmonės ir 
taip jau susikimšę čia. Kai 
mes sakome, kad didinsime 
miestą, tai turime omenyje 
ne gyventojų skaičių, bet ir 
namus, butus. Mes staty
sime, budavosime ir taip 
didinsime...”

Naujas ir senas šerifas 
viens kitą užmušė kovojje
Stilwell. Okla. — Šiame 

mažame Oklahomos mieste
lyje šerifas Chester Crit
tenden pralaimėjo nomina
ciją* į tą postą. Tą pačią 
dieną jis ir laimėtojas Bob 
Alberty susirėmė dvikovo
je, su pistoletais, ir jie 
viens kitą nušovė.

Gettysburgas, Pa. — Pre
zidentas dar randasi po 
griežta daktarų globa, nors 
jis jau gali vaikščioti.

ORAS NEW YORKE 
(Dalinai apsiniaukę, šaltoka.
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Apie tai, kuo šiandien mūsų žmonės 
daugiausia domisi ir sielojasi

(Žiupsnelis įspūdžių iš Laisvės pikniko Montello j)
ŠIUO METU REČIAU mums tenka išvykti į kolo

nijas, esančias toliau nuo New Yorko. Todėl, kai iš
vykstame, mūsų žmonės gausiai apipila mus visokiais 
klausimais.

Visa tai parodo, kuo. mūsų žmonės šiandien la
biausiai domisi, kuo jie sielojasi.

Štai, esant Laisvės naudai suruoštame piknike 
Montello j e, teko kalbėtis su daugeliu geriausių mūsų 
prietelių, mūsų draugų. Du patys didžiausi klausimai 
juos šiandien vargina—taip man davėsi suprasti iš pa
sikalbėjimų.

PIRMAS: Kaip bus su Laisve? Mūsų draugai ir 
draugės mato, kad paskelbtasis vajus sukėlimui $15,000 
neina taip, kaip turėtų eiti. Mes esame per daug toli 
dar atsilikę nuo pasibrėžtos kvotos.

Antai geras laisvietis (M. Ž., iš Nashua, N. H.)«, 
duodamas Laisvei dovanų, sako:

—Laisvę skaitau nuo to laiko, kai ji pradėjo išeidi
nėti —i nuo 1911 metų. Skaitau ir remiu, pagal savo iš
galę. Bet vajus už sukėlimą $15,000 eina lėtai; tik be
veik pusę pasibrėžtos kvotos teturime sukėlę. Kas 
bus? Ką jūs manote daryti?

Skaitytoja iš Sumervile, Mass. (E. R.), prisimygu
si stato tokį patį klausimą. Visa eilė kitų gerų žmonių, 
gerų laisviečių (pav. P. iš Stoughton), duodamas $25 ! 
Laisvei, stato tokį pati klausimą. Ką mes darysime, 
jei nesurinksime $15,0001 •

Mūsų žmonės, kaip matome, nežiūrint, kur jie be
gyventų, Laisvės reikalais rūpinasi taip pat, kaip ir mes, i 
kuriems pavesta stovėti dienraščio išleidimo priešakyje.

• Ką gi jiems atsakyti?
Aš jiems sakiau daug maž taip:
—Laisvės akcininkų (šėrininkų) metinis suvažiavi

mas, įvykęs sausio mėnesį, nutarė dėti visas pastangas j 
išleisti Laisvę dienraščiu. Dėl to suvažiavimas ir pa- ' 
reiškė, kad šiemet būtinai reikės sukelti $15,000 fondą, j 
jei norėsime palaikyti dienraštį. Visa tai yra bendras | 
visų laisviečių reikalas... Leisime dienraštį, kol galė
sime leisti. Jei negalėsime, tuomęt žiūrėsime, ką toliau 
daryti. Mes, kurie stoviiųe prie Laisvės išleidimo, rū
pinamės, ir patys aukojame, kiek begalime, kad fondas 
būtų sukeltas. Mes trokštame, kad visi laisviečiai pa
gal savo išgalę darytų tą patį...

ANTRAS KLAUSIMAS: Kaip yra su J. Stalinu? 
Ar^š tikrųjų jis padarė tokių stambių klaidų, kaip 
šiandien rašoma? Ar iš tikrųjų Chruščiovas tokią kalbą 
Tarybų Sąjungos 20-ajame suvažiavime apie J. Staliną 
pasakė?

N. Chruščiovo kalba apie asmenybės^kultą, iškelian
ti J. Stalino klaidas, sukrėtė nemaža mūsų žmonių.

Viena moteris sako:
—Aš negaliu užmigti; aš galvoju ir galvoju, klaus

dama savęs, argi taip galėjo būti?
Kitas geras laisvietis (iš Middletown, Conn.) sako:
—Galėjo Chruščiovas Staliną /kritikuoti — bet, man 

rodosi, jis per aitriai jį kritikuoja. Kam taip aštriai?!
Viena sksftįytoja šitaip stato klausimą:
—Ąr jūs manote, kad dabar Tarybų Sąjungon ne

bus grąžintas kapitalizmas?
Veikėjas iš Worcesterio (J. S.) primena:
—Mane visas šis dalykas, (Chruščiovo kalba apie

J. Staliną) sukrėtė. Daug mūsų žmonių nenori tikėti 
tuo, ką Chruščiovas iškėlė. Nedaug kas iš mūsų Chruš- ’ 
čiovo kalbą skaitė. Būtinai reikėtų, kai gausite lietu-1 
vių kalba autentišką vertimą, išspausdinti ištisą Chruš
čiovo kalbą Laisvėje tęsiniais..

Matome, mūsų žmonės šiuos klausimus stato ne iš 
blogos’valios, 'o iš to, kad jiems visa tai neaišku, dar 
pilnai nežinoma; per daug staigiai visa tai atsirado.;.

Ką gi begalima į tai atsakyti? Kaip atsakyti? Pa
galiau, trumpai negi galima viską išaiškinti, kadangi 
reikalas yra labai platus, klausimai labai gilūs.

Aš jiems atsakinėjau daug maž taip:
-—Chruščiovo kalba apie asmenybės kulto žalą, apie. 

J. Stalino padarytus gerus ir negerus darbus, mus su
krėtė nemažiau, kaip jus. Daugiau: Chruščiovo kalba 
apie J. Stalino klaidas sukrėtė 'viso pasaulio marksistus, 
nežiūrint, kur jie begyventų. Dėl. to šiandien ir vyksta 
visame pasaulyje placioš ir gilios diskusijos. Dėl to, kad 
Tarybų Sąjungon gali būti grąžintas kapitalizmas—ne
sirūpinkite. Pasitikėkite 8,000,000 Tarybų Sąjungos ko
munistų, pasitikėkite milijonams nepartinių darbininkų, 
pasitikėkite tos šalies kolektyve vadovybe. Socialistinis 
pasaulis —. ypatingai Tarybų Sąjunga—niekaip nebuvo 
toks tvirtas, kaip šiandien, Tik dėl to, kad socialistinė 
šalis (TS) tokia tvirta, ji gali be jokios baimės savo 
padarytas klaidas atidengti, išanalizuoti, išsikritikuoti, 
kad ateityje būtų jų išvengta. Žiūrėkite, kokios stam
bios atmainos • įvyko po J. Stalino mirties—atmainos į 
gerąją pusę. Tai Vyksta visame socialistiniame pasau-

$15,000 Fondas
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

St. Urbon, Mt. Ephraim, N. J. ... 
Garionienė, Mt. Ephraim, N. J. . 
J. Statkus, Laurel Springs, N. J. . 
M. Beutel, Laurel Springs, N. J. 
A. J. Pranaitis, Camden, N. J. ... 
J. ir E. Bekampiai, Avalon, N. J. .. 
Smulkių aukų nuo žuvininkų.........

... 6.00 
.. 3.00
... 5.00
.. 5.00

.. 10.00
.. 17.00 
... 7.00 .

Alex Gudaitis ....................... ’..................  5.00
Viso $371.00. Išlaidų $114.00. Vilnis gauna $32.00. -

$25.00 Prietelių Klubas
Draugas iš Connecticut ..................
F. Malkaitis, Beverly, N. J................
Laisvės rėmėjas, Cliffside, N. J..........
Petras Paserskis. Baltimore, Md. ... 
J. Steponaitis, B’klyn, N. Y. •.. ...

2ū:00
25.00
15.00
10.00

20.00 
20.00 
15.00 
14.00 
12.Q0 
12.00
12.00 
11.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00
10.00 
10.00 
10.00 
10.00

7.00
. 6.00
. 5.00

5.00
, 5.00 

5.00
. 5.00 

5.00
, 5.00 

5.00 
5.00

. 5.00 
5.00 
5.00 
5.00

. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00

. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00
. 5.00 
. 3.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 2.00

. 2.00 
. 2.00 
. 2.00

2.00 
. 2.00
.. 2.00 
,. 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00

«

I $15,000 Fondą Aukų Gauta Sekamai:
Iš Baltimorės pikniko (per P. P.) ........ $100.00 
Nuo Tėvų Pagerbimo Dienos, W. Haven, Conn. 70.00 
Senas L. skaitytojas, Brooklyn, N. Y...............
E. M., Miami, Fla. .............. ,..................
L: Tilwick, Easton, Pą......................................

1 Per J. Kalvaitį, nuo stalo Laisvės piknike ... 
Juozas Boubonis, Kenosha, Wis......................
Frank Zaviš, Bethlehem, Pa.............................
Lukšių Antanas ...................................... .........
Z. Kavaliūnas, Jamaica, N. Y. ..........................
E. ir Z. Gailiūnai . ............... . ...................
J. Marmokas ....... .......... . .............. ..................
M. Žiedelis ...... ..................................-...............
.P. Taras, Clearwater, Fla....................... .........
A. Jasiulaitis ...................................... ............ .
Ona Kvederiūtė.................................................
F. ir M. Krunglys, Woodhaven, N. Y..............
M. Klimas, air Lawn, N. J...........................
C. Jacobs, BaKimore, Md................ .......... . . . .

imore. Md. ................
V. Bite, Paterson, N. J. ...................................
Joe Stanelis, Westfield, N. J..............................
T. Kaškiaučius, Newark, N. J.........................
K. Žukauskas, Seattle, Wash........... ..............
J. Gailiūnas .................... ..................:................
D. Burba, Stamford, Conn............................ .
Napoleonas Kisielius ................ /....'..............
A. Siegus, Newark, N. J. ..... ..............
L. Gavrilovich ...................... ..............................
M. Brooklyniete .. . . ............ . ...........................
J. Balčiūnas, Brooklyn, N1 Y.............. . . ..........
J. D., Baltimore, Md. ........................\.............
Petras Poškus, Elizabeth, N. J. .....................
Jaunuoliai, Elizabeth, N. J. ........... .  Au ....’.
Charles, Newark, N. J.’....... ...........................
P. Beeis, Great Neck, N. Y............................ .
P. Babarskas, B’klyn, N. Y................ .--r.........
C. Maziliauskas ........................... . ...................
M. Vitkauskienė ................................................
P. Bečienė, Great Neck, N. Y.............. Z ...*...
P. Bieliauskas ......... . ................................
Joe Kovas, B’klyn, N. Y.......... .....................
Gaškąuskai, Huntington, L. I. .. ................ .
J. Deltuva, Hanover, Md................... ................
W. Newarkietis ........................................ .
M. ir D. Burkauskai, Elizabeth, N. J. ......
St. Tvarijonas, Detroit, Mich................. .
V. Zelvis, Waterbury, Conn.............. ..............
Bevardis, Waterbury, Conn.............. -.J.. ...
V. Augutienė, Paterson, N. J, ......... . ..........
Geo. Daugėla, Richmond Hill-, N. Y. .........
J; Liminskas, Detroit, Mich. >............... 
J. Yankovskes, Hayward, Calif....................... .
F. Balch, San Leandro, Calif..................•..........
Vienas iš Dzūkų, Paterson, N. J.......................
M. Švedas, Paterson, N. J...............................
V. Daugirdas, Paterson, N. J...............
E. Jamacke, Flushing, N. Y........................... .
Elizabeth & Walter Pečiulis, Cliffside, N. J. 
Chas. Yuknis, B’klyn, N. Y, 
Karl Kaptein, Brooklyn, N. Y. . 
A. Philipse, Stamford, Conn. . 
M. Smaidžiūnienė ......................
J. Bimba, Paterson, N. J...........
J. Balaika .. . . . ...........................
Po $1: J. Pečiulis, Cliffside, N. J., A. Greibus, Ver

dun, Canada, J. Pluščiauskas, Jamaica, ^N. Y.’

IŠ anksčiau gauta $6,389.66. Dabar įplaukė $914.00.
Viso gauta $7,303.66. Dar reikia $7,696.34.

Širdingai ačiū visiems' prieteliams už puikią para
mą dienraščiui. Kurių pavardė nepažymėta, malonėkite 
pranešti mū^ų raštinei, ir mes peržiūrėję patalpinsime.

Laisvės Administracija

lyje. Atsteigiamos žmonių laisvės, demokratinės teisės 
ten, kur jos buvo paneigtos., palaužtos. Kapitalistinis 
pasaulis atvirai šiandien sako, jog dabartinė kolektyvinė 
Tarybų Sąjungos vadovybė jamhyra pavojingesnė negu 
buvo Stalino patvaldystė.

Taip daug maž atšakinėjau mūsų geriesiems žmo
nėms į jų iškeltus klausimus dėl Stalino. Kartu pata
riau, kad jie labiau sektų tuo klausimu'Straipsnius, tel
pančius Ląisvėje. ; . ■ , .

Sakiau: mes turime džiaiigtis, kad Chruščiovas iš
kėlė viešumon tai, ką iškėlė. v Ne jis vienas, beje, tai pa
darė, o visas KP Centro Komitetas. Mes faktinai tu
rime būti dabartinei Tarybų Sąjungos vadovybei dė
kingi už tai, kad ji drąsiai pasakė tai, ką reikėjo pa
sakyti ... . ■ ;>Rojus Mizara

ĮVAIRUMAI
Antarktikas

!

Kas yra Antarktikas? jardų./ 
Antarktiku vadinama sri
tis aplink pietinį mūsų pla
netos “ašigalį.” Ji apima 
20,000,000 ketvirtainių my
lių. Tai.didesnis plotas už 
Europos kontinentą.

Antarktiko žemynas yra 
aukščiausias žemynas. Ja
me yra taipgi labai aukš
tų kalnų. Vidutiniškai, 
Antarktikas yra 7,900 pė
dų virš jūros. Vandenys 
aplink Antarktiką vietomis 
16,000 pėdų gylio.

Antarktike yra daug vul
kanų. Pavyzdžiui, Viktori
jos Žemės pakraštyje yra 
grupė vulkanų, kurie skai
tosi didžiausiais pasaulyje. 

I Vulkanai kalnai, Terror ir 
I Erebus, yra 4,850 jardų 
aukščio. Erebuso (dar te
beveikiančio) kreteris yra 
virš mylios diametre ir 360 
jardų gylio. Aukščiausia 
viršūnė siekia virš 4 my
lių virš jūrų. «

' Antarktikas gali būti va- 
dinamas amžino ledo žeme. 
Beveik visas žemynas vi
suomet po ledu.

Antarktikas, yra labai vė
juotas. Ten būna dažni 
uraganai. Vidutiniškai per 
visus metus vėjas pučia 49 
mylių per valandą greičiu. 
Bet dažnai.būna tokios vė
tros, kad vėjhs pasiekia 240 
mylių per valandą.

Vidutiniška (imant visus 
metus) temperatūra yra 
20 Centigrado laipsnių že
miau nulio. Vasaros metu 
termometras niekad nepa
kyla virš nulio. Žiemos me
tu jis nupuola iki 40 žemiau 
nulio, o būna tokių dienų, 
kad nupuola iki 80 žemiau 
nulio.

Tenai dažnai sninga, o 
1 pakraščiuose ir lyja. Tad 
susidaro daug ledo. Visas 
kontinentas apdengtas sto
ru ledo sluoksniu. Viduti
niškai, ledo sluoksnis yra 
mylios storio.

Mokslininkai apskaičiavo, 
kad jeigu visas ledas iš
tirptų, tai vanduo vandeny
nuose ir jūrose pakiltų nuo 
18 iki 24 jardų. Eilė šalių 

‘ atsirastų po vandeniu.

Nereikia, tačiau, manyti, 
kad visas kontinentas ap
dengtas ledu. Iš orlaivių ! 
buvo pastebėta, kad. yra ne
mažos teritorijos, kur nėra 
ledo. Yra didelių ežerų, 
kurių vanduo išrodo mels
vas ar raudonas.' Vanduo 
ežeruose toks šiltas, kad 
galima maudytis. Galimas 
daiktas, kad tie ežerai pa
eina nuo vulkaniško akty
vumo.

Negalima įsi vai z d u o t i, 
kad tenai visai niekas ne
gyvena. Mokslininkai ma
no, kad savo laiku tenai 
klimatas buvo šiltas ir te
nai augo miškai, buvo di
delių žvėrių. Bet iki šiol 
nebuvo 
atrastomis liekanomis. Gal 
tas bus padaryta kada nors 
ateityje. Dabartiniai ledai 
pradėjo koncentruotis mili
joną metų atgal.

Dabartiniu metu tenai 
gyvybė aprubežiuota, bet 
jos yra. Ypač ant Graham 
Žemės, šiaurinėje kontinen
to dalyje. Tenai auga 300 
rūšių kerpių, daugiausia 
ant uolų, 70 rūšių samanų 
ir 15 rūšių žolių. Randa
ma dviejų rūšių vabzdžių. 
Visas žemynas dar neištir
tas. Gali būti daugiau gy
vūnų.

Prie vandenų yra daug 
įvairių rūšių pengvinų, van
deninių žvėrių. Ruoniai yra 
gana skaitlingi. Taipgi yra 
jūrų dramblių, kurie siekia 
21 pėdos ilgio ir sveria iki 
5 tonų. Vandenyse gyvena 
banginiai, kurių tarpe yra 
tokių, kad sveria 130 to

dengtas didingas pamink
las V. I. Leninui. ’

Ištisi Tbilisio miesto rą^ 
jonai skendi statybų pašto-Q 
liuose. Aukštai ties Kūra, t, 
22 hektarų plote, statomi v 
didž i u 1 i a i respublikos 
Mokslų akademijos mieste^- 
lio daugiaaukščiai kor- 
pai. Visi įrenginiai sieks 
420 tūkstančiui kubinių 
metrų. Saburtalo rajoną, 
kuris dar neseniai buvo lai
komas tolimu pakraščiu, 
dabar kerta dvi plačios as
faltuotos magistralės, ap
statytos daugiaaukščiais 
namais. Pastaruoju metu 
čia iškilo 1 hidroenergeti- 
kos mokslinio tyrimo insti
tuto, dviejų vidurinių mo
kyklų, duonos fabriko ir 
technikumo pastatai- Rai- 
g i am i statyti hipodro^ 
mas, troleibusų parkas- .-V

Gausus statybininkų 
kolektyvas tiesia naują

' • JI x v J. A*. JL iO A A

galima patikrinti I magistralę per Vąradzis-
chevio slėnį, netoli Didvy
rių aikštės. Ji trumpiau
siu keliu suriš du stambius 
miesto rajonus — Stalino 
ir Ordžonikidzės. Ši ma
gistralė, einanti per vieną 
iš gražiausių miesto kam
pelių, yra 26 metrų pločio.

Puikios perspektyvos at
siveria Tbilisiui šeštajame 
penkmetyje. Jau pirmai
siais naujojo penkmečio 
metais tbilisiečiai gaus pui
kią dovaną. Pradės veikti s 
pirmoji televizijos centru’ 
eilė. Šiemet tbilisiečiamš* / 
bus pirmą kartą demonst
ruojami • filmai plačiaja
me -ekrane.
.Su didžiuliu dėkingu

mu partijai ir vyriausybei 
tbilisiečiai sutiko TSKP 
XX suvažiavimo Direk
tyvose numatytą dujotiekio 
Groznas - Tbilisis statybą. 
Tai bus dujotiekio Groznas 

; atšaka. Pi-nų ir yra 100 pėdų ilgio. Į —Stavropolis
Kaip matote, yra gyvu- I gjos natūralios dujos page-

nų, kurie perneša didelius 
šalčius ir šiaip taip išsimai
tina. Peiigvinų yra iki 110 
svarų.

Pastaraisiais metais dau
gelio šalių tyrinėtojai užsi
mojo ištirti Antarktiką. 
Suplaukė eilės šalių ekspe
dicijos, pasiruošusios ilgam 
tyrinėjimui. Jos naudoja 
orlaivius, traktorius, heli
kopterius ir kitas moder
niškas priemones. Su lai-

Esą manoma/kad bėgyje ku bus patiekta daug dau- 
daug metų Antarktiko ledo giau informacijų apie tą 
pluta suplonėjus ant 358 ledo “kepurę.”

TBILISIS
staklių ir mašinų gamybos, 
siuvimo, trikotažo ir 
nes fabrikai, verpimo, šu- 
kuotinės vilnos bei gelum
bės, muzikos instrumen
tų, baldų ir 
kombinatai, daug maisto 
pramonės įmonių.

Tbilisyje yra įsikūręs re
spublikos mokslinės min
ties centras — Gruzijos 
TSR Mokslų akademija, 
kuriai neseniai sukako 15

amžino

• Nuo Mtacmindos kal
no, riogsančio tarsi nebylus 
Tbilisio sargas, • atsiveria 
žavus Tarybų Gruzijos sos
tinės vaizdas. Senasis Tbi
lisis išsidėstęs pailgoje dau
boje, kurią sudaro prie pat 
Kuros upės susidurian
čios kalnyno atšakos. Di-i 
dingą, bet drumzlina ir
grėsminga potv. metu. Ku
ros juosta miestą perkerta 
į dvi dalis. Tarsi į begalybę 
nusidriekia nuos tabus 
miesto peizažas. Ypač džiu
gina akį visada žalias par
kų, skverų ir sodų apdaras- 
Tolumoje dunkso didinga
sis Kaukazas su 
sniego" kepurė.

, Tarybų valdžios 
Tbilisis nepaprastai 
keitė ir, išsiplėtė. Svarbiau- 
sios( miesto magistralės ir 
aikštės buvo iš pagrindų 
rekonstruotos, n u tiestos 
naujos gatvės; upės per-j 
skirtas -miesto dalis sujun
gė gražūs tiltai.

Dabar Tbilisis — vienas 
igf gražiausių šalies miestų, 
stambus pramonės ir kul
tūros centras. Mieste yra 
135 fabrikai ir gamyklos, 
jų tarpe metalo apdirbimo,

rins darbo žmonių buitinį 
aptarnavimą, komunai) 
nių ir pramonės įmonių 
darba.

• Tik 1956 metais bus pa
statyta ir atiduota naudo
tis maždaug 50 tūkstančių

I kvadratinių metrų gjwe- 
namojo ploto.

Šeštojo penkmečio me
tais numatoma pastatyti 
etnografinio muziejaus, 
istorinės bibliotekos, cho
reografijos mokyklos, ligo
ninių ir kitus pastatus. 
Statomos naujos ir rekon
struojamos senos įmonės.

Naujajame penkine ty- 
! je bus skirta daug dėmesio 
Kuros krantinės, Tarybų

1 avaly- 8’atv^s Avčalo plento su-
tvarkymui. Prie šio plento 
neseniai iškilo yįena iš dL 
džiausiu šalyje garvežį

keramikos re“lonto -^myklų.
Sporto mėgėjams kran

tinėje bus pastatytas kūno \ 
kultūros kombinatas- Jį su- ' 
darys trys vasaros plaukio- 

1 jimo baseinai, salė sunkia
atlečiams ir kiti sportiniai 
įrenginiai. Numatyta 
taip pat pastatyti dirbtinę 
čiuožvkla. Didelės lėšos •
skiriamos parkui aplink
Tbilisio jūrą įrengti.

Toks yra saulėtojo Tbi
lisio rytojus.

K. JENGOJANAS

i

Redakcijos Atsakymai

Tbilisis - dešimčių mok
slinio tyrimo įstaigų, 12 
aukštųjų mokyklų, daugiau 
kaip 100 vidurinių mokyk
lų,- 20 darbininkų jaunimo 
mokyklų, 10 muzikos mo-

I kyklų miestas. Čia yra 11 Tbilisis 
teatrų, filharmonija, čir-Į 
kas, eilė stadionų, 45 mies
to ir klubų kinoteatrai, 30 
kultūros namų ir klubų, 12 
muziejų^ 7 kultūros ir poil
sio parkai, dešimtys biblio
tekų ir kitų kultūros bei 
švietimo įstaigų.

Tbilisis diena iš dienos 
gražėja, vis geriau sutvar
komas. Šiomis dienomis, 
Lenino gimimo 86-ųjų me- na minėjo savo vedybinio 
tinių proga, čia buvo ąti-i gyvenimo 40 metų sukaktį.

2 pusi. LaUvė (Liberty). iPenktad., Liepos (July 6, 1956

metais 
pasi*

Annai, Clevelande, — Dė
kojame už “Mes ir mūsų vai
kai”. Mes jį, anksčiau | 
vėliau; išspausdinsime 
terų Skyriuje”.

Gettysburgas. — Prezi
dentas Eisenhoweris ir žmo-
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a GYVENIMO VERPETi!

neži- 
tadgi

tokiu

J (Tąsa)
—Jūs žinote, Martinkie- 

ne, kad aš per mėnesius už
sidariusi kambary nuobo
džiauju. Anglų kalbos dar 
neišmokau, negaliu nė į 
miestą išeiti pasižiūrėti 
miesto įdomybių, nes 
nau miesto gatvių, 
net bijau paklysti!

Tačiau Birutė su
pasiteisinimu apie savo pus
brolį Martinkienės neapga
vo, neįtikino: Martinkienė 
suuodė visai ką kitą.

Vieną vasaros šiltoką ry
tą Birutės pusbrolis, atėjęs, 
skubiai žengė laiptais į an
trą aukštą ir staigiai smu- 

J ko į Birutės kambarį, ne- 
spėjęs nė durų sandariai 
uždaryti, paliko pora colių 
visas srutų nuobėgas. ir nie- 
atviras. Martinkienė, žin
geidumo apimta, užsigeidė 
pašnipinėti*ir pasiklausyti, 
ką tokio Birutė kalbasi taip 
dažnai su savo pusbroliu. 
Jinai, kaip katukė, tyliai 
laiptais užlipo į viršų ir 
tik ant galų kojų pirš
tų pasistiepusi, selendama 
priėjo prie Birutės kamba
rio durų. Kadangi durys 
buvo paliktos pora coliii 
praviros, tai daug geriau 
pasižiūrėti pro duris, negu 
pro rakto skylutę, į kamba- 

-į rio vidų.
Martinkienė, viena akia 

pasižiūrėjusi į vidų, nuste
bo, pamačiusi tokį vaizdą, 
kokio jinai nemačiusi savo 
gyvenime... Birutės vadi
namas pusbrolis guli lovo- 
ja aukštielninkas tik su 
apatiniais marškiniais. O 
Birutė pusnuogė pašnabž
domis kalbėjo:

—Vytautai, ar tai tu ma
nęs jau nemyli? Na, ir ką, 
nemyli?! Ar tu jau pamir
šai, kad aš Vokietijoj, Bre- 

r .mene, palikau mažiuką! 
^bamblį? Tu gerai žinai, kad 

jis buvo tavo! Tavo!.. 
Nes aš daug kartų, žiūrė
dama į jo mažytį veidelį, 
stebėjau, kad jo visa išvaiz
da ir pilkos akutės kaip ta
vo, Vytautai. Viskas kaip 
tavo. Aš tavęs, Vytautai, 
prašiau jau pora mėnesių 
atgal, kad mes pabėgtume 
į Bostoną. Aš tenai turiu 
giminių ir pažįstamų. O 
ką jie žinotų, kad tu esi ne
tikras mano vyras?

—Kaip su . 
pratarė Vytautas.

—Hm... tas kaimo asi
las! Jis gal jau atšalęs, nes 
kelios savaitės jau praėjo, 
o Algirdas ant mano kūno 

^ttė rankos neuždėjo. Kad 
kur nors paglostytų, bet 
ne! Tai kaip su tokiu gy
venti? Vytautai, aš tave 
myliu. Tu esi mano sie- 

*los vidinė šviesa. O Algir-

kita mergaite nuo trečio laiku, išėjęs į miestą, pasi- 
aukšto žaidė per dieną na- žiūrėti, gal ir surasiu.
mie. Jos bėgiojo laiptais 
ir koridoriais nuo vieno i 
kitą, krykštaudamos. Stai
ga Rimutė, atbėgusi pas 
savo motiną, pirštukais lai
kydama už nosies, sušuko:

—Oi, mamyte, kaip .ten 
viršuj smirda!

Tai išgirdusi, Martinkie
nė net tekina laiptais į vir
šų užbėgo apžiūrėti, iš kur 
ta smarvė ėjo. Jinai greit 
patyrė, kad josios Rimutė 
nemelavo: nes koridoriuj 
buvo nepakenčiama kiek il
giau pastovėti. Kol kas, ji
nai pati apžiūrėjo prausyk
las, bet nieko įtartino nera
do. Tuomet, pasišaukusi 
Rimutę, sako:

—Eik, dukrele, pašauksi 
plumberį, tegul jis apžiū
rės, 
tis jo 
ties durimis, tai rasi jį na
mie.

Už pusvalandžio pribu
vęs plumberis, apžiūrėjęs 
visas srutų nuobėgas ir nie
ko blogo nesuradęs, pasa
kė, kad viskas tvarkoj. Pa
tarė nešvarumų ieškoti pas Tačiau labai pigūs — tiktai

i -$19 už mėnesį.
Algirdas, nė Birutes ne

atsiklausęs ar jai patiks 
kambariai ar ne, nuėjęs pas 
savininką padavė dešimtinę 
rankpinigių ir rūmus iš
nuomavo, džiaugdamasis, 
kad gavo pigiai. Sugrįžęs

Ana, pro langą maty- 
sunkvežimis stovi

Nors ir labai nenoromis, 
bet žmonos prispirtas Al
girdas, išėjęs į miestą, ieš
kojo kambarių vakarais, 
šeštadieniais ir sekmadie
niais. Jis nėjo į tas miesto, 
dalis, kur gražios gatvės ir 
namai, puošnūs apartmen-- 
tai, nes žinojo, kad ne pa
gal jo uždarbį tenai gyven
ti. Jisai vaikščiojo siau
rutėmis, aprūkusiomis fa
brikų dūmais gatvėmis, kur 
biedniausi darbininkai gy
vena.

Eidamas siaura gatve, 
žvalgydamasis į abu šonus, 
jis net nudžiugo pamatęs 
plytinį namelį ir dar neblo
gai atrodantį netoli fabri
ko, kurio lange kabojo gar
sinimo iškaba didelėmis v 
raidėmis “For Rent.” Jis, 
nieko nelaukęs, greit nuėjo 
pas namo savininką ir, ga
vęs raktą, apžiūrėjo namo 
vidų. Buvo ketini didoki 
kambariai. Naujai išpopie- 
riuoti ir nudažyti. Tačiau 
viskas labai senoviškai. Ne
buvo kelnorės (skiepo), nei 
maudynės, išvietė lauke.

rendauninkus.
Sekamą dieną Martinkie

nė nusitarė apžiūrėti viso 
namo gyvenamuosius kam
barius. Pirmiausia pradėjo 
nuo trečio aukšto. Įėjusi į 
nuomininkės k a m b a ri u s, 
rado viską švariai užlaiko- ■ 
m u s. Tačiau šeimininkė į į namus, pasiėmęs už ran- 
nusiskundė, kad ir ji suuo- kos žmoną, 
džianti nemalonų kvapą jau dyti rūmus, 
seniai. Tuomet Martinkie
nė, nieko nelaukdama, pasi
leido tekina laiptais žemyn sako: 
pas Birutę. Vos tik atida-!
rius duris, tuojau josios no- vensiu, bet ne pas tą biau- į 
sis surado, ko jinai ieško- rybę diktatorką Martinkie- ' 
jo...

x
Prisilenkusi žiūri, po lo-.. i i--’ 1 ’ girdas greit nuskubėjo pas

atsivedė paro-

Birute, apžiūrėjusi, su
raukė veidą, bet, patylėjusi,

—Kayl ir palatinėje gy-

nęl
Abu sugrįžo į namus. Al-

MIRUS

V. PAUKŠČIUI
. .1 7 •

Reiškiu nuoširdžią užuojautą jo žmonai, 'vi
siems artimiesiems,- giminėms ir draugams.

Su V. Paukščiu (Čibiru) buvome geri prie- 
teliai dar gyvenami Liepojuje.

Antanas Kavoliūnas
— Dorchester, Mass.

no, o likusios silpnai gyvuoja. 
Lietuviški klubai skursta. Da
bar ėjo ŠIA vajus. Aš ma
nau, ka,d jie daugiau narių 
išvijo, negu įvijo. P. Dargis, 
SLA vice-prezidentas, gaus 
nuo Vaidylos papeikimą, kad 
nesuorganizavo daugiau san- 
dariečių kuopų.

Aš gaunu laiškų iš Lietuvos 
nuo mano brplio dukterų iš

I
• M a r i j am p o 1 ės, k u r i ą
užvadino Kapsuku.

E. K. Shurman

kiti ir patys turėjo pasi
traukti iš darbo dėl silpnos 
sveikatos ar dėl sužalojimų 
darbe ištikusiose nelaimė
se.

dabar

Tarpe suėjusių 65 metus 
ar vyresnių žmonių veik vi
sos moterys yra našlėmis ar 
divorsuotos. Apie trečdalis 
to pat amžiaus vyrų yra 
našliai, divorsuoti arba vi
są amžių gyvenusieji pavie
niais.

va stovi puodukas,’ pusiau 
laikraščiu pridengtas. Mar
tinkienė, nustebusi, sušuko:

—Birute, kam tu laikai tą 
puoduką po lova? Maudy
nės kambariukas netoli jū
sų durų, ir 'aš nematau rei
kalo jį laikyti po lova! Ta
čiau Birutė, teisindamasi, 
pradėjo ginčytis, sakydama, 
kad jinai buvo poniškai iš
auklėta su tokiais patogu
mais. Sako: ot, tiktai išli
pai iš lovos, ir atlikta ..Jx • I x v 7 . •

Algirdu? _  ypač nakties laiku nereikia
vaikščioti tammsiu korido
rium... Ir dar pridėjo: vi
sos ponios patogumams 
naudoja puodukus — Kau
ne, Bremene ir kitur...

Martinkienė, 
kantrybės, rūsčiai suriko!

Martinkienę ir sako:
—Ponia! Aš jums pasa

kysiu nemalonia-naujieną. 
Mes nusitarėm sekamą šeš
tadienį kraustytis iš jūsų 
namo.

Martinkienė, pažvelgusi 
Algirdui tiesiai į akis, su 
žingeidumu užklausė:

—O kur gi jus biesas 
neš ?

—Aš jau išsinuomavau 
keturis kambarius ant 
Wood gatvės. Ten mums 
gyventi atsieis daug pigiau 
negu jūsų apartmente. Aš • 
jums užmoku $36 už mene- j 
sį, tiktai už du kambarius, 

' o ant Wood gatves suradau 
' keturis, ir tiktai $22 mėne- 

netekusi! sjup
Martinkienė

Cleveland, Ohio
Piknikas apšvietos .naudai

LLD 15-tos apskrities komi
tetas ir dvi kuopos bendrai 
rengia šaunų pikniką paramai 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos, nes mūsų apšvietos Drau
gijai parama yra reikalinga: 
išleidimui knygų, žurnalo 
Šviesos ir apsigynimui. Todėl 
Į tai visi LLD nariai privalo
me kreipti ypatingą atidą, kad 
dalyvauti piknike ii- pasikvies
ti savo draugus bei pažįsta-/ 
mus. Taipgi nuoširdžiai yra 
kviečiami visi apšvietos mylė
tojai iš plačios apylinkes da
lyvauti piknike. Piknikas 
Įvyks liepos 8'd. Rūbų farmos 
piknikų darže, prie US 422 
vieškelio, tarpe Welshfield ir 
Parkman.

Kviečia Rengėjai

Carnegie, Pa.
Žiupsnelis žinių iž Carnegies.

Tarp Kalnes ir Pittsburgh o 
apylinkės nieko ypatingo. Lai
kas bėga šuoliais, lietuviai 
ateiviai sensta. Vienas pp ki-

pas Abraomą”, 
ištautėja, jai 

darbininkiški

tam “keliauja 
Jaunoji karta 
nėra galvoje 
reikalai.

Man atvykus prieš 36 me
tus iš kietųjų anglių srities, 
Dickson, Pa., iš Scranton apy
linkes, apsigyvenome Carne
gie mažame miestelyje. Tuo
met jame radosi apie 20,000 
gyventojų. Iš lietuvių apie po
ra desėtkų pavėnių. Buvo 
suorganizuota paša.lpinių 
draugysčių : SLA kp., RKSLA, 
švento Antano, Aukščiausios 
prieglaudos kp., ir turėjo nuo
savą klubą. O tų politinių 
kuopų kuopelių kaip po lie
taus grybų. Ir visos buvo 
skaitlingos nariais, ir mes vi
si energingai veikėme ii* vi- j 
sur, kur tik reikėjo, aukomis, Į 
pinigiškai rėmėme, i]' šeimas į 
auginom, ir tikėjomės, kad j 
jaunoji gentkartė eis mūs pra-i 
mintais takais. 4

Bet visos org. kuopos kuo
pelės pasinaikino . pačios per 
save. Dar mes likę keli sene
liai laikomės. Dar LDS kp.su 
I) u stu z i n i u seni ų gyvu o j a .Taip 
pat ir didžiuly Pittsburgh e 
daug organizacijų pasinaiki-

D v ideši m toj o ši m t me
čio Fundas neseniai tyrinė
jo dėl ko senesnio amžiaus 
žmonės nebedirba. Raporte 
sako, kad 56 procentai visų 
seno amžiaus bedarbių ap
leido darbą pagal samdyto
jų nuostatus nelaikyti dar- 

:be senųjų. Gi 26 procentai 
sakė, kad juos atstatė, o

Lisbonas. — Portugalija 
paveda Amerikai ir kitoms 
NATO sąjungininkėms du 
svarbius aerodromus jos i 
teritorijoje*

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

AVALON, N. .1. PUIKI PROGA
Puiki Vieta Atostogoms bei Poilsiui 

Kambarys 2 asmenim $20, 4 asmenim $30

valgi s vienam asmeniui $2.00 i dieną. Jau
niems pusė kainos. Jei kurie nori patys ga

mintis. valgi, turi privilegijas, yra visi 
patogumai tam reikalui.

Liepos ir Rugsėjo mėnesiais kainos nupigintos
Čia yra gera vieta nevien atostogom, bet ir visados gyventi. 
Ypatingai pensionieriams ir šiaip senesnio amžiaus žmonėms. 
Nuolat gyvenantiems kambai ių kaina nuo $20 iki $30 j mė
nesį. Antrašas:

J. A. Bekampis, 147 13th St.
Avalon, N. J. Tel. Avalon 7-5983

LDS 12-jo SEIMO PARENGIMAIB!

liepos 8 dL Poesseliwois Piknikas

Gražiame Olympia Parke., 68-JSo. Quinsighmond Ave 
x ’ Shrewsbury. Mass.

’Nemažai piknike bus jau atvykusių delegatų iš kitų miestų.

Martinkienė, stovėdama 
už durų ir stebėdama mei
lužių prišvinkusią atmos- 

-ferą, prisiklausė daug ne
švankių kalbų, ypač Biru
tės, kuri tik neseniai dangs
tėsi padorumo skraiste. Ne
galėdama toliau pakęsti ne
sijuokusi, Martinkienė bis- 
kį pergarsiai nusiprunkštė 

’ ir ilgais žingsniais korido
riumi nuskubėjo į maudy
mosi kambarį.

O meilužiai, išgirdę juo
ką, abu šoko iš lovos ir už- 

’ sirakino duris.
Po tų įvykių Birutės pus- 

*■ Jirolis niekados nė akių ne
parodė.

Vieną dieną oras buvo 
labai blogas, darganotas. 
Dėl to Martinkienė neleido 
savo mažos dukrelės į mo
kyklą. Tą dieną Rimutė su

išgirdusi 
Neškis tą smarvę laukan iš minint Wood gatvės vardą, 
namų. O jei ne, tai pa- net akis._išvertė. JI 
šauksiu miesto švaros par- sikVatojusi, sušuko: 
eigūnus, tai tau jie parodys j 
patogumus!

Algirdas, parėjęs iš dar
bo, rado savo žmoną ver
kiančią. Nesuprasdamas 
priežasties, jisai kelis kar
tus klausė, kas atsitiko. Bi
rutė, verkdama, atsakė:

—Nagi, įvyko skandalas!
—Koks skandalas?
Birutė, net kukčiodama, 

skundėsi, kad namų savi
ninkė griežtai uždraudė jai 
laikyti po lova patogumą. 
Birutė apkabino Algirdą 
aplink kaklą ir jausliu bal
su vėl prabilo:

—Algirdai, pasiieškokime 
kur kambarių ir išsikraus- 
tykime iš čia.

Bet Algirdas, pagalvojęs, 
sako:

—Lengva pasakyti, ta
čiau netaip lengva kitus 
kambarius surasti. Bet aš 
bandysiu laisvu nuo darbo

namų. 0 jei ne, tai pa net akis..išvertė. Jinai, nu-

—Algirdai! Kas tau gal
voj protą sumaišė? Aš vi
suomet maniau, kad tu esi 
geras ir protingas vyras. 
Tavęs/ Algi, negalima pri
lyginti prie kitų dipukų. 
Man tavęs net gaila, kad 
tu kraustysies gyventi į to
kią biaurią ir pavojingą 
vietą, vadinamą Skid Row. 
Tu neseniai šitam didmies
ty gyvenk tadgi nežinai 
-apie miesto blogąsias dalis. 
Už tai aš tavęs nekaltinu, 
o tik perspėju, kad toje 
miesto dalyje, kur tu išsi
nuomavai * gy venamuo sius 
kambarius, yra susitelkę 
ne tik viso miesto, bet gal 
ir viso pasaulio kampų vi
sokie valkatos, girtuokliai, 
plėšikai, žmogžudžiai ir 
prostitutės. Toje apylinkė
je dažnai peiliais susipiaus- 
to, šaudosi ir įvyksta žmog
žudystės.
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Jonas Sabaliauskas 
: Tenoras .

Ona Dirvdienč
Sopranas

Jonas Dirvelis
Aido Choro Mokytojas

Programoj dalyvaus linksmasis Laisves Choras iš Hartford, Conn 
vadovybėj gabios chorvedės Wilma Hollis

Liepos JO d. Įspūdingas šeiminis koncertas 7:30 v. vakare?
Lietuvių Svetainėje, 29 Endicott St., Worcester, Mass.

Apart iš toliau atvykusių menininkų, dalyvaus ir vietinis Aido Choras vadovybėj žymaus chorve . . 
džio Jono Dirvelio ir duetas Ona Dirveliene ir J^onas Sabaliauskas. Jų dainavimu publika neatsige- 

rėja. Nepraleiskite šios vasarines skambaus dainavimo progos.
i

, * Seimo Rengimo Komisija

kp.su
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New Yorko
spaudoje

Demokratams . 'palankus 
“Post’’ yra vienintelis iš New 
Yorko didlapių, kuris laiks 
nuo laiko pakibina prezidentą 
Eisenhowerį. “Post” dabar pa
duoda faktus, kurie rodo, kad 
prezidento Eisenhowerio dak
tarai* nesako teisybės apie jo 
padėtį, neduoda publikai pil
nu faktų.

Kuomet prezidentas Eisen- 
howeris ‘neseniai apsirgo, dak
tarai tuojau, konstatavo, kad 
jo liga yra ileitis. Pašaliniai 
daktarai dabar sako, tvirtina 
“Post”, kad toks diagnozas 
negalėjo būti padarytas dar 
prieš operaciją, 
egzaminavimas 
—yra visa eilė 
rios turi tu^os 
mus. 'I

Taigų, jeigu

nes kitoks 
to neparodytų 
kitų ligų, ku- 
pačius simpto-

daktarai tuo
jau konstatavo, kad tai ilei
tis, jie jis anksto žinojo, kadtis, jie (iš anksto žinojo, 
jis turi tos ligos pradžią. Jo 

! Rentgeno ( fotografijos 
rays), darytos anksčiau spe- 

, cialiai viduriams tyrinėti 
, bariumu, tai turėjo parodyti.

O betgi, kuomet Eisenho- 
weris po savo širdies atakos 

| apleido ligoninę, 
komunikatai 
same kame sveikas, 

į tada žinojo, j:' 
tis pradžią.

Kitaip sakant-M-anot “Post” 
—jeigu daktarai nesakė 
hes tada, kaip jiems 
dabar?

(X-

su

mediciniški 
sakė, kad jisvi- 

, nors jie 
kad jis turi ilei-

teisy- 
tikėti

rašy-

--------mwnnirnmimiiMrrTriw-ri-nMT u -....  in—m—ai iwiNeH,Yorko^/W/i,7liik)< ■i

Pareikalavo priedų 
marškinių siuvėjam

Amalgameitų kriaučių uni
ja įteikė marškonių drabužių 
siuvimo industrijos savinin
kams reikalavimą mokesties 
priedo. Prie 
apie 100,000

Reikalauja 
cento priedo 
dą algoms ir
pensijų fondą.

Savininkai kol/kas pasiūlė 
tik po 5 centus viso priedo. 
Unija paliko iki liepos 17-os 
bosams apsisvarstyti.

marškonių dirba 
darbininkų.
po 12'~ir pusę 

už darbo valan
dai* po centą Į

Šiandien pakilo jūsų 
telefono kainos

Liepos 5-ą Įėjo galion val
dinės Public Service Komisi
jos leistos kelti naujos telefo
no kainos. Tie pakėlimai su
teiks New Yorko Telefonų 
kompanijai $15,745,000 eks
tra metinių pajamų.

Gi publikai tas komisijos 
patarnavimas (service) kai
nuos sekamai: Po 10 centų 
per mėnesį ekstra mokesties 
už party-line priimtuvą na
muose; po 25 c. per mėnesį 
už privatinį priimtuvą; po 50 
centų ekstra biznio telefonui.

Pakėlimai paliečia apie ke
turis ir pusę milijono vartoto
jų.

aštrios 
pažan-I

p * *
Max Lerner kadaise 

davo vedamuosius straipsnius 
pažangiam^ dienraštyj “PM”. 
Jis buvo skaitomas 
plunksnos analytišku
giai - liberaliniu žurnalistu.

Max kitoks dabar, štai jis 
neseniai nuvažiavo (kaip 
“Post” korespondentas) Afri- 
kon, Belgijos valdoman Kon- 
gan. Iš ten jis siuntinėjo pla
čius savo įspūdžius. Apie ką 
Lerneris rašo? Apie vietinių 
žmonių spalvingus papročius, 
apie ji/ šokius, apie nuogų 
Afrikos jaunų merginų kūno 
grožį, apie laukinius žvėris, 
apie nykštukus ir t. t. Įdomūs 
įspūdžiai, bet tokius galima 
rasti kiekviename “National 
Geographic” numeryje. Ko 
galima buvo laukti iš Lerne- 
rio, tai nuodugnesnio suprati- 

' mo apie Afrikos žmonių ko
vą už savo teises, apie negrų 
siekimą išsikovoti laisvę, apie 
jų aspiracijas... Bet apie tai 
Lemerio reportažuose beveik 
nei -žodžio nėra. . .

Plūduriavo jūroje 
šešias valandas

Iš Long Island miestelio 
Bayville išplaukė 5 jauni'con- 
neetikiečiai pasivažinėti laivu- 
ku • po užlają tarp salos ir 
Conn. Jų 22 pėdų laivukas 
apvirto ties Stamfordu .už 5 
mylių nuo kranto.

Grupėje viena moteris ne
mokėjo plaukti. Bet ir mo
kantieji nebūtų' rizikavę tokį 

.tolį, ir, tikriausia, būtų neno
rėję palikti draugę. Tad visi 
išplūduriavo 65 laipsnių tem
peratūros bangose 6 valandas. 
Gal būtų ten ir žuvę, jeigu 
netoliese praplaukiančio kito 
laivuko vairuotojas Robertson 
nebūtų tuo tarpu sumanęs pa
keisti motorus, juos sustab
dęs. Motorams einant jis ne
būtų išgirdęs pavargusių pa
galbos šauksmo. Robertsonas 
juos išgelbėjo.

sako, 
apie 
dau-

♦ * *
Kiek New Yorke dabar pu 

ertorikiečiųi?. “Times” 
kad jų dabar čia yra 
600,000, tai .yra, jau
giau, negu puse milijono.

Puertorikiečiai, sako tas 
laikraštis, visa eile atžvilgių 
skiriasi nuo kitų imigrantų 
grupių, kurios anksčiau masi
niai plaukė New Yorkan: ita
lų, žydų, airių, Rytų Euro
pos slavų ir 1.1. , -

* Pirmas skirtumas yra, kad 
puertorikiečiai čia atvyksta 
ne per keliolika dienų, o per 
trumpą 7~iir valandų kelionę. 
Jie taipgi lengvai gali grįžti 
namo—jeigu tik turi 57 dol., 
kiek kainuoja orlaivio biletas. 
Kitaip sakant, atvykę Čia jie 

/ / ir geografiniai ir laiku lieka 
netoli gimtinės, kurią aplan
kyti ne taip jau sunku ir ku
rion grįžti irgi gan lengva. 
Tuo tfcrpu kitų imigracinių 
grupių/ žmonės vienu kartu 
palikę Europą buvo nuo jos 
atskirti 
lankyti 
didelis 
reikėjo

Tiltas atsisakė 
užsidaryti

Keliaujantieji į Rockaways 
ir iš ten anksti pirmadienio 
rytą susitiko nemalonų, lauki
mą. Atidarytas praleisti lai
vus, tiltas atsisakė susičiaup
ti. Per virš valandą laiko prie 
tilto sustojo 8 traukiniai. Vie
ni keleiviai pyko, kiti juoka
vo, sakydami, kad tiltas už- 
sižiovavo protestui prieš 
tinį darbą.

nak-

Pataisa
Aprašyme Laisvės pikniko 

vakar dienos Laisvėje likosi 
nepaminėtas A. Gilmanas, ku
ris pirmininkavo programai. 
Atsiprašau. R!ep.

tvirtai — grįžti, ap- 
seną gimtinę, buvo 
užsimojimas ir tam 

didelio pasiryžimo.
Kitas skirtumas yra, kad

puertorikiečiai, iš pat pirmos 
atvykimo dienos yra Ameri
kos piliečiai—jie faktinai .to
kiais buvo dar namie, Puerto-' 
Ricoje.

Puertorikiečiai taipgi nesl- 
. koncentruoja taip atskirose 
. bendruomenėse, kaip koncen
travosi New Yorke italai, žy-

Atomines laboratorijos 
apgyventose vietovėse

Sprogimas, kuris šios sa
vaitės' pradžioje Įvyko atomi
nėje laboratorijoje Bayside, 
Queens apskrityje, iššaukė ei
lę klausimų pas gyventojus. 
Queens gyventojai ypatingai 
klausia, kodėl atominės labo
ratorijos turėtu rastis tankiai 
apgyventose srityse, tuo tar
pu, kai jos galėtų būti Įkur
tos užmiestyje.

Sprogimas įvyko Sylvania 
Electric Products atominėje 
laboratorijoje. 9 asmenys ta
po sužeisti. Bet daugiau rū
pesčio sukėlė faktas, kad bi
jota, jog ir nesužeisti darbi
ninkai (virš 200) bei apie 
šimtas gaisrininkų ų- policinin
kų,^ kurie atsiskubino į gelbė
jimo darbus, gali būti ap
krėsti pavojingu radioaktyvu
mu

4 gaisrininkai ir 11 polici-

o

Teisine už klausymąsi 
telefonu pokalbių

Fe d erai is teismas New Yor
ke Įkaitino privatinį Į Šniukštą 
Charles Gris kaip prasikaltusį 
klausymęsi ir rekordavime ki
tų asmenų pokalbiui telefonu. 
Specifiškai minimas, jo darbas 
Sammy’ui 'Fain. Gris užrekor- 
davo jo žmonos pokalbius; ir 
paskui 
jo. Jį 
kalėti.

Keli

Pradėjo statyti N. Y. 
centre helikoportą

Pradėti pirmieji darbai staV 
tybai miesto centre helikopte
riams stoties. Ji bus'ant Hud- 
son upės prie galo 30th St. 
Pirmąjį ^tulpą 150 pėdij gel
mėn po upe įkals liepos 10-ą. 
Stotis kainuos $320,000.

Stotį vartos tarp didmiesčio, 
up-state, New Jersey ir Conn, 
mjestų 
riai”.

skraidantieji “kopte-

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

HAND SEWERS

For Dresses and Blouses 
Experienced

Call WI. 7-4570
(130-136)

juos gramafonu išgro- 
galėtų teisti 7 metus

kiti asmenys Įkaitinti

ninku buvo pasiųsti į ligoni- 
ĮieS, nes jautrūs instrumentai, 
kurie skubiai buvo atvežti, 
rodė, kad juos palietė radio
aktyvumas, nors švelniai, 
likusius dar švelniau.

Nekuris laikas atgal Long 
Islando laikraščiuose (“Long 

i Island Press”,- “Newsday” ir 
kituose) buvo keliamas klau
simas, kad atominės laborato
rijos neturėtų būti steigiamos kaip suokalbininkai. 
Long Islande, kuris dabar vis 
tankiau apgyvenamas, nes 
sprogimui kilus, radioaktyvės 
dujos gali užnuodyti žmones. 
Ta kritika buvo prieš labora
torijas rytinėje Long Islando 
dalyje. Bet spauda visai ne
minėjo, kad yra atominių la
boratorijų ir .tankiausiai ap
gyventoje Long Islando daly
je, 
yra 
m i.

Trumanas tarėsi su 
EverelI Harrimanu

Queens apskrityje, kuri 
New Yorko miesto dali-

Prokuroras apkaltino kai kuriuos 
tymsteriįi unijos vadus suktybėse

Distrikto prokuroras Frank t veikė lokaluose 875 ir 275.
S. Hogan apkaltino 6 tyms- 
terių unijos lokalų vadlis ap
gavystėje. Jis sako, kad tie 
lokalų vadai ne tiek vadova
vo' unijoms, kiek varė savo 
privatinį biznį, grasindami 
mažiems biznieriams ir reika
laudami iš jų atlyginimo, kad 
nepravesti streikus prieš juos.

Tie apkaltinti yra Anthony
Corallo*ir penki kiti, kurie > atsiskaitys.

Kaltinimai perduoti prisaik
dintų teisėjų tarybai — džiū- 
rei.

Prokuroras Koganas sako, 
kad biznieriai nekooperavo su 
tyrinėtojais ir nenorėjo ati
dengti, kaip jie mokėjo ky
šius. Manoma, sako proku
roras, kad biznieriai bijojo, 
jog gengsteriai paskui su jais

Antradienį eks-pręžidentas 
Truimanas ir jo žmona atplau
kė New Yorkan laivu “S. S. 
Constitution”, Jie praleido 
Europoje apie mėnesį laiko. 
Tuojau po atvykimo New Yor
kan Trumanas konfeįravo su 
gubernatorių Harrimanu. Iš 
to tuojau visi padarė išvadą, 
kad Trumanas dar vis remia 
Harrimaną Į prezidentus, ne
paisant fakto, kad Stevenso- 
nas jau yra palikęs Ilarrima- 
ną toli užpakalyje iri nėra di
delio šanso, kad Harrimanas 
būtu nominuotas, t-

New Haven geležinkelių 
r o kėlimas atidėtas bent 
rugpjūčio 1-os. Pirmiau firma 
žadėjo pakėlimą vykdyti pra
dedant liepos 15-a. i

Filmos-Teatrai
svarbūs filmai kuris 

vėžio.

fė- 
iki

Now Yorke birželio mėnuo 
buvęs normalus vedybų atžvil
giu. Per mėnesį išduoti 7,778 
leidimai vestis, tik 142 ma
žiau negu- pernai.

kon- 
jie 

Turi

DOLPHIN
Deep Sea.. Open Boat. 7:30 A.M. 

Daily
McKINLEY’S DOCK

Island Park Vicinity. Accom
modates up to 40 people. CAPT. 
CHAS. IIASTĄVA. GE. 1-4805

Mrs.
tina penkių mažų 
laukianti šešto, 
jos stotin ir pasiskundė:
nai bijo eiti namo, 
gauti nuo vyro mušti, 
dažnai apkuliąs.

Chippa, 3,3 metu,mo- 
vaikų ir 

atėjo polici- 
ji-

nes bijo

HELP WANTED-MALE

Ūkininkas. Abelnas ūkės darbas, 
arti Beacon, N. Y. Geras gyveni
mas. Skambinkite, mes užmokėsi
me — Olympia 7-3000. Jamaica a- 
pylinkėj. šaukite ištisą savaitę.

(130-136)

AUTO MECHANIKAS

Patyręs. Gera alga. Nuolat.
QUEENS HYDRA-MATIC 

EXCHANGE CORP.
218 St. & Hempstead Ave.

Queens Village, L. I.
(130-136)

KEPL.JAS (Antras)

Greitas, patyręs, pažįstantis 
šineriją. Gera alga.

DARA BAKERY
518 Grand St., B’klyn.

130-136)

ma-

Mechanics. Familiar with Mcr- 
credes-Benz; Jaguar, Porscher, M. 
G. Do not apply unles§ experienced. 
Top salary.

BREWSTER AUTO CO.
15 Berry Hill, Oyster Bay. 

OY. 6-3484—Mr. Spara.
(129-135)

filmas pagamintas 
Jis vadinasi “Dai- 
prįe Vislos”. Tai 
iš tarptautinio jaų-

Gatavai Padaryta , 
Awnings—Bamboo Firankos 

Insect Screens.
Sutemdyt kambarį firankos. 

Daromo naujas, pertaisome ir 
sutaisome, i

YONKERS SHADE &
AWNING MFG. CO.

įsteigta 1919. 34 Riverclale Ave., 
Yonkers 3-1822. Atdara penkt. 
iki 9 v. Veltui pastatyti karą.

Gera virėja — namų darbininkė. 
Malonūs namai Hewlett, L. I. Nuo
savas vėsus kambarys, vonia ir TV. 
1 vaikas dieninėj kempėj, kitas na
muose. Paliudijimai. Nuolat. $45 į 
savaitę Franklin 4-3019.

(130-132)

Nurses. Practical. Rotating shift 
or permanent. Night duty assign
ment. Good emp. benefits. Also 
registered nurses. Apply—Director 
of Nursing. Mount Sinai Hospital. 
11 E. 100th St.

(128-131)

IRENE HAHN AGENCY 
147 E. 84thSt., N. Y. C.

Puikūs darbai. Pilnam ar daliai 
laiko. Guolis ant vietos ar na
muose. Slaugės, auklėtojos, virėjos, 
namų darbininkės, draugės. Kreip
kitės dabar. BU. 8-1635-6.

SLAUGES
N. Y. State R.N.

Kreipkitės pas Slaugių Direktorę
BROOKLYN MEMORIAL 

HOSPITAL
Hospital Rd., Patchogue, L. I.

Grover 5-5000. Ext. 27.
(126-132)

OPERATORS ON SKIRTS. Steady 
work, good wages. Union and non
Union. Non-Union can join later. 
Vacation with pžry.

NU-STYLE SPORTSWEAR
1)1)5 E. Tremont Ave., Bronx.

Rm. 616—-CY. 9-1939.
(127-133)

Namų darbininkė.
Pagaminti vakarienę, 
vaite. 6 vai. kas dien. 
gal valandą. Nuolat,
losite susitvarkyti. RE.

Guolis kitur.
6 dienų

Gera alga 
Valandas 

7-1666.
(129-132)

sa-
pa-
ga-

užbaigimo. Eksper- 
ant rankų darbo, 

dalykai. Turi būti 
vyras. Kreipkitės r

Namų darbininkė. Guolis Vietoje, 
visi įtaisymai. TV. Namai prie
miestyje. Nuosavas kambarys, nuo
lat: Gera alga. HO. 8-6054.

Prie rakandų 
tas prie spalvų 
Tikri senoviški 
pilnai patyręs
ANTIQUE FURNITURE RESTOR
ERS, 235 42nd St., ar šaukite MU. 
8-0551.

(129-132)

(125-131)

Auto Mechanic Thoroughly exp. 
Dodge-Plymouth preferred. Opp. for 
right man. Must know automatic 
trans. Also hiring comb, metal & 
pairit man, exp. Call New Rochelle 
6-8585. Ask for Mr. Baker.

Laundry Workers. Exp. personnel. 
Needed as folders, operators, 
pressers; vacation and sick leave.' 
5 day week. Security necessary: 
HOLIDAY LAUNDRY, 764 Myrtle 
Ave., Brooklyn. UL. 5-1300.

(129-135)

(125-131)

SHEET METAL 
, MECHANIKAS

Taipgi prie stogų-kopėčių darbo.
Gera alga. Nuolatinis darbas.

ROTHMAN & WERLING *’ 
ROOFING CO.

242 E. 10th St. OR. 7-7941
(124-130)

BABY nurses
3 yrs. experienced. New born. 

Modern approach. Full or part tiem. 
Top salary. Please call UL. 9-4110 
—Agency.

Business Opportunity

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN. *

Pranešam Hartfordo lietuviams, 
kad liepos 8 d., busas išvyks j Wor
cester, Mass., dalyvauti LDS Šeimi
niam piknike.\ Kurie norite vykti 
kartu, užsisakykite vietą, 
į abi pusi, $2.00 asmeniui, 
telefonu: JA. 7-6126.

Tikietas
Šaukite

(130-131)

dai ir kiti. Puertorikiečiai iš
simėtę po visą miestą, kur 
tik randasi nebrangių butų. 
Beveik nėra Didžiojo New 
Yorko dalies, kur neužtiktu- į
me jų “bodėgų (maisto krau
tuvių), “carniserijų” (mėsi
nių) ir ispaniškus filmus ro
dančių kino-teatrų.

4 gratL Laiavi (Liberty). Penktad., Liepos (July 6, >1956

atominės 
vyriausiai

išvaizdos

Du
Cameo teatras Manhattane 

(8th Avė. ir 44th St.) dabar 
rodo du dokumentiniu filmu. 
Dokumentiniai filmai dažnai 
sausoki, bet šie du; kuriuos 
teko praeitą šeštadienį maty
ti, nuo sausunio-Jabai ir labai 
toli.

Pirmasis filmas yra tarybi
nis — “Atomai'už taiką”. Ne
su mokslintas ir turiu pripa
žinti, kad kokios komplikuo
tos nebūtų rodomos mašinos, 
kokie įstabiai sudėtingi nebū
tų visokie reaktoriai, neutro
nai, radiumo ir kobalto 
centruotojai ir kitokie, 
manęs labai nejaudina.
Sovietai komplikuotas moks
lines mašinas, turi ir mūsų ša
lis,—ir iš filmo ne-ekspertas 
žmogus tikriausiai negali 
spręsti, ant kiek k;as pažengę 
pirmyn.

.Kas kita žmonių veidai. Tu
riu omenyje veidus ligonių, 
vėžio ligonių, kurtuos tarybi
niai medikai gydo 
energijos pagalbą, 
kobaltui.

Štai moteris, i
gruzinė, kuri ateina pas gy
dytoją ir sužino, kad turi 
pleuros (plaučių išlaukinio ap
dangalo) vėžį. Jos gyvastis, 
aišku’ nedaug ko verta, tai 
yra — jeigu ne naujos gydy
mo priemonės.

Ji gydom?/ ko.baltu. Kobal
to “šautuvas” (kuris visai į 
šautuvą nepanašus) dieną po 
dienos savo spinduliais naiki
no vėžiuotas ląsteles. Gydyto
jai netikri, ar ji pagys, mat, 
nėra garantijos. Bet štai ji 
vėl gydytojo kabinete. Galu
tinas diagnozas: šiuo kartu 
pasisekė, vėžys pilnai išgydy
tas. Ji gyvens!

Aprašyti moters veidą sun
ku. Įsivaizduoti galima.

Arba štai senukas, 
gydomas nuo vidurių 
Arba šešerių ar septynerių me
tų mergaitė, kuriai koks tai 
nesveikas guzas auga ant 
kaktos. Juos .visus pagydo.

Beje, filmas primena žino
mą faktą, kurį, betgi, daž
nai pamirštame: kad daugu
ma tarybinių daktarų tai dak
tarės — moterys. Tai jos eg
zaminuoja pacientus, tai 
jos valdo kobalto aparatus, 
tai jos lošia tą taip svarbią 
rolę socializmo šalyje.

Antrasis 
Lenkijoje, 
na ir šokis 
nuotraukos
nimo festivalio Varšuvoje. Fil
mavo tarybiniai ir lenkų filmi- 
ninkai.

Tarybiniuose’ dokumenti
niuose filmuose jau daug kar
tų teko matyti įvairių Rytų, 
Europos slaviškų kraštų šokių 
ansamblius, girdėti chorus, 
Tad, ta dalis ne nauja. Bet 
filme mes taipgi matome dai
nininkus ir šokėjus iš Nigeri
jos, Brazilijos, Mongolijos, 
Korėjos, Egipto ir daugybes 
kitų kraštų. Gaila, kad į fil
mą neįjungti lietuviški šokiai, 
nors, rodos, Varšuvoje buvo 
ir lietuvių. Visų apimti, betgi,, 
filmas negalėjo.

LENTŲ PAGAL MIERĄ
Dėl Mouldings Millwork, Statyto
jams medižagos, knygoms lentų; 
padarome spintas pagal užsaky
mus. Atdara šeštadieniais.

“Patarnavimas su Šypsena’.’
CHELSEA LUMBER CORP.

71—8th Ave., CH. jj-6496-7

MATTHEW A
BUYUS :
(BUYAU8KAS)

B.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*D6**0G*

l-nios klasės įrankių darytojai, 
mašinistai, Lathe 
/valandų savaitė, 
pan'ijos apdraudos. 
ma. EV. 8-7724.

darbininkai. 50
Viršlaikiai. Kom-

5 metų progra-

(127-133)

Counselor (25-35). Pioneer. Exp. 
for Zonist camp. Work out. Camp
ing & General 
with teenagers.
Hatzofeh, Coventry, 
Feierman. Call N. 
Conn. PI. 2-8075.

outdoor activities 
(Co-ed). Camp 
Conn., c/o Mrs. 
Y. CO. 5-1162.

(128-134)

Pravažiuodamas Bronx upės 
pakraščiu policistas Liccardi 

i išgirdo iš upės šaukimą pagal- 
I bos. Jis skubiai nusirengė, nė
rė. upėn ir ištraukė jau- skęs
tantį 52 metų vyriškį.

PARDAVIMAI
Pardavimui 2 namai, 400 x-85. 

Viskas gražia ištaisyta. Parduodu 
labai prieinamai. , Mortgage $1000. 
Dėl pasitarimų, galite skambinti 
ištisą dieną šeštadieniais ir sekma
dieniais. Arba'galite atvykti asme
niškai pamatyt. Mrs. Mary Be- 
ganskas, 61 Steamboąt Rd., Great 
Neck, N. Y. Tel. ’ Great Neck 
2-3298W.

(1)28-132)

426 Lafayette St- 
Newark 5, N. J, 

MArket 2-5172

ASuperintendent. 74 šeimų apart- 
mentas, arti Avenue B, New York 
City. 1-Class A anglies systema dėl 
garo ir šilumos. Gera alga priskai- 
tant 4 didelių rūmų apt, su gesu ir 
elektra. Tel. GR. 4-7869.

(127-133)

T

Handyman—Mechanikas, prie “dar
žinių apartmentų” (Mamaroneck- 
Westchester County). Nuosavas 
apartmentas bus duodamas su dar
bu. Šaukite Supt. 8—10 A. M. ar 
3—5 P. M. '

TE. 4-5666.
(127-133)

Atidarytas Vasarnamis V I

Su visais patogumais vasarotojams
JŪRŲ MAUDYNĖS PRIE PAT NAMO

VIOLET’S
t

Kainos nebrangios. Tuojau
. arba apartmentus

OCEAN VIEW
GUEST HOME 

užsisakykite kambarius 
vasarojimui..

125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J
Telefonas 5-2388

REAL ESTATE

Baldwin. Minutes to All Beach
es. Modern col. Liv. rm. (pic. rm.); 
full modern kitchen, formal (knot
ty pine) diking rm. Laundry rm., 3 
bdrms; 1% bath, 2 ter., unattached 
garage. Nr Church, shopping, transp. 
Plus 2 Room Finished Attic. ’145% 
South. Grand Ave., BA. 3-7652.

(127-130)

Hempstead W. Malverne Oaks. 
$19,900. 6 rms, 3 bedrms, 1% baths, 
firepl. finished knotty-pine base
ment, kitchen, bdrm. Extras. Ter
rific locatioh, nr churches, schools, 
transp. walk to station. 4% GI Mtg. 
Imm. occup. IV. 1-4150.

(126-132)

$400 Į Mėnesį, liuoslaikiais.
Pripildyti mašinas riešutais ir iš- 
kolektuoti pinigus; High Grade Nut 
machine. Nereikia nieko parduoti. 
Kvalifikuoti šiam darbui, reikalinga 
mašina, paliudijimai, $640 pinigais. 
Galite 6 vai. j savaitę praleisti biz
niui, jūsų nuošimtis nuo sukolek- 
tuotų pinigų bus $400 j mėnesi. 
Yra progų perimti- darbą pilnam 
laikui. Įeiga didinas pagal pelną. 
Del pasitarimų rašykite: QUEENl 
DISTRIBUTING CO., 251 W. 42nf" 
St., New York 36, N. Y. Praneš-,, 
kite savo telefoną aplikacijoj.

(121-123)

Ideal Family Enterprise. Delica
tessen-Grocery. 3 rm. apt. Selling 
German Delicacies heavy to good 
clientele. Can be built up; com
pletely equipped. Full kitchen. 
$10,000 value, sacrifice for $3.750. 
By owner. Other bus. Queens area. 
8th Ave. sub. line. VI. 8-2390.

' (129-134)

Ideal Young Partners. One work 
as motor repairman, one work as 
wireman. Electric Motor Repair 
Shop and Wiring. Asking $500. 50 
yrs. est. Completely equipped. Imm. 
occupancy. Owner retiring Act now! 
24 Horatio St. WA. 9-5312.

(128-134)

Ideal for family. Delicatessen— 
Grocery. 5 room apt. $950 week 
gross. Asking $8,500. Half cash. Buy 
from owner. LA. 5-9888.

(124-130)

Ideališka partneriams. Gasol&L T 
stotis. 25,000 galionų. Pataisymo 
šapa, aliejavimas. įsteigta 6 m. 
Galima padidinti biznį. - Klausiame 
$28,000. Išmokesčiai. Pirkite priei
namai nuo savininko. ES. 2-9184.

(125-131)

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJI 
Užrašykite Laisvę savo draugui




