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KRISLAI
Puikiausias paminklas.
Trockienės šposas.
“Kaip žuviai vanduo”.
Keturi prieš vieną.

Rašo A. Bimba

Skaitau pranešimą
“Naujai leidžiami šešių to

mų Žemaitės Raštai, paruošti 
pagal autorės ir Jono Jablons
kio paskutiniąją redakciją. Šį 
naują leidimą ruošia Redakci 
mė komisija, kurion įeina aka
demikas J. Žiugžda, MA na- 
rys-korespondentas A. Venclo
va, rašytojas Šimkus ir kiti. 

. Tai bus pilniausias rašytojos 
kūrinių leidimas.”

Tai bus šauniausias tai lie
tuvių tautos klasikei pamink
las. Toks rašytojos kūrybos į- 
amžinimas vertesnis už puoš
niausią marmurinį ar bronzinį 
paminklą.

Labai smarkiai tapo suvilti 
mūsų šalies ragangaudžiai. 
Jiems gi šposą iškirto ne kas 
kitas, kaip Leono Trockio 
našlė, gyvenanti Meksikoje.

■ Neseniai ji buvo iškilmingai 
atgabenta Amerikon. Buvo re- 

JJamuojama, kad ponia Troc- 
l>ienė pasirodys kongresinia
me komitete ir dar kartą iš- 
plieks kailį visiems komunis
tams. '' :

Bet Trockienė jau sugrįžo 
Meksikon, nepasirodžius! jo
kiam komitete. Ji aiškinasi. Ji ! 
nieko nežinojusi, kad jai rei
kės kam nors prieš ką nors 
liudyti. Kai Sužinojo, spiove iri 
išvažiavo.

“Unijoms kapitalizmas rei
kalingas taip, kaip žuviai van
duo”. Tai žodžiai iš burnos 
,David Dubinskio, to amžinojo 
ir labai riebiai apmokamo mo
teriškų rūbų siuvėjų unijos 
prezidento.

Ideologiniai D u b i n s kis 
‘skaitosi socialdemkratu, — i 
tokios pat sugedusos politinės 
vieros, kaip mūsų Pijus Gri
gaitis ir Stasys Strazdas.

Tokius unijų lyderius Leni
nas vadindavo buržuazijos 
agentais darbininkų eilėse. 
Dubinskis pats tokiu prisipa- 

i žįsta. Jis pats sako, kad jam 
kapitalizmas taip reikalingas, 
kaip žuviai vanduo.

g Kitaip, žinoma, supranta ir > 
galvoja minėtos unijos odi
niai nariai. Jie džiaugasi, jei
gu per metus pasidaro dveje
tą, trejetą tūkstančių dolerių,

* kuomet Dubinskis iš jų unijos 
iždo pasiima apie dvidešimt 
penkis tūkstančius dolerių, su 
dideliais pridėčkais visokioms 
asmeniškoms išlaidoms.

Sekmadienį vakare per ra
diją klausiausi įdomios pro
gramos. Tai buvo keturių žy
mių vyrų “debatai” su Chruš
čiovu. Jų tarpe buvo vienas 
admirolas.

Jie pliekė tą tarybinių ko
munistų lyderį iš visų šonų, 
nors paties Chruščiovo ten ne- 

„ buvo.
« Jų visų argumentas buvo 

maždaug toks: Sovietais ne
galima pasitikėti, Sovietai ga
li mus apgauti, Chruščiovo žo
džiais ir pasiūlymais nereikia 
ir negalima tikėti!

Į tuos “debatus’’ buvo pa

Konservatorių partija gavo 
daugumą parlam. rinkimuose

Knowlando pasiūlymai yra 
juokingi, sako europiečiai

Toronto. — Po 22 metų 
valdymo Kanados Liberalų 
partija prarado savo • dau
gumą parlamente. Laik
raščiui einant spaudon tik
slus deputatų skaičius dar 
nežinomas. Liberalai neturi 
daugumos, bet daugumos 
taipgi neturi ir taip vadina
ma Progresyvė Konservato
rių partija, nors ta dabar 
stipriausia šalyje.

Kas sudarys naująją Ka
nados valdžią, dar nežinia. 
Ją gali sudaryti tie patys 
liberalai, jeigu gaus pakan
kamai mažesnių grupių pa
ramos, arba konservatoriai. 
Vienaip ar kitaip, dabarti
nis premjeras St. Laurent 
rezignuoja ir su juo visas

Alžyro Prancūzai sukelia 
riaušes, puola alžyriečius

Alžyras. — Alžyro reak
ciniai francūzų elementai 
sukėlė kruvinas riaušes 
prieš vietinius gyventojus, 
alžyriečius. Tai yra lyg at
sakymas i bombą, kurią 
alžyriečiai nacionalistai iš
sprogdino vienoje francūzų 
šokių salėje. Bomba užmu
šė 8 žmones.

Prancūzai pravedė kelias 
demonstracijas.. Demon
strantai šaukė, kad Pran
cūzijos valdžia neužstoja 
pakankamai energingai ko
lonistus Alžyre. Pro-fašis- 
tiniai elementai šaukė: 
“Suvaldykime laukinius a- 
rabus!”

Paskui demonstrantai, 
apsiginklavę revolveriais, 
lazdomis ir akmenimis pasi
leido link arabiškų kvarta
lų. Policija neva bandė 
jiems pastoti kelia, bet 
kai kurie policininkai juo
kaudami sakė demonstran
tams, kad jie gali praspruk- 
ti.

Francūzų cenzūra nepra-

WashingtOnas. — 2 svar
būs republikonų vadai, Ni- 
xonas ir Knowlandas nesu
tinka dėl pagalbos davimo 
Lenkijai. Nixonas stoja už, 
KnoWlandas prieš.

kviestas ir Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas Geor
ge Meany. Jis buvo apsiėmęs, 
bet paskutinėmis dienomis 
pabėgo.

Jis aiškinosi šitaip:
Aš maniau, kad ten Chruš

čiovo visiškai nebus, bet pasi
rodė, kad jo kai kurie išsireiš
kimai bus pakartojami ir bus 
mums siūloma tuos išsireiški
mus suvaryti į ožio ragą. To 
gi padaryti nebus galima. To
dėl aš, George Meany, nepri
sidėsiu prie Chruščiovo pro
pagandos išplatinimo.

Tai istorinis pasiteisinimas. 
Meany parodė nepasitikėjimą 
savimi

Kodėl reikėjo taip jau bai
siai išsigąsti ten nesančio 
Chruščiovo ? , 

kabinetas, ypatingai, kad 
net devyni ministrai netapo 
perrinkti parlamentan — 
jų vietas laimėjo konserva
toriai.

Apart liberalų ir konser
vatorių Kanados rinkimuo
se figūruoja ir CCF (social
demokratams artima parti
ja), komunistai ir kelios 
kitos grupės.

Buenos Aires. — 12 asme
nų mirę nuo užsinuodijimo 
valgiais, kuriuos gavo La 
Platos restorane.

Kairas. — Egipto valdžia 
svarsto klausimą, ar nu
traukti diplomatinius san
tykius su Jordanu.

leidžia žinių, kokios rim
tos buvo riaušės, bet ap
linkiniais keliais sužinota, 
kad francūzai pravedė tik
ras skerdynes Alžyre. Pa
dėtis mieste labai įtemp
ta.

Eisenlioweris 
vėl susirgęs

Prez. Elisenhioweris
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris vėl 
buvo susirgęs, bet dabar 
gerėjąs. Oficiališkai praneš
ta, kad jo liga šiuo kaktų 
buvo skilvių kokia netvarka 
ir pabrėžta, kad ji nieko 
bendro neturi su jo širdimi 
arba ileitis liga, dėl kurios 
jis praeitais, metais praė
jo operaciją.

Prezidentas nesijautė ge
rai dar sekmadienį, o pir
madienį jis buvo rimtokai 
susirgęs. Daktarų komuni
katas paskui sakė, kad jis 
gerėja ir miega “be sedaty- 
vinių vaistų”, iš ko daryta 
išvada, kad pradžioje to
kie vaistai jam buvo duo
ti.

Naujas prezidento nega
lavimas spaudoje pirma
dienį traktuotas kaip vy
riausios svarbos žinia.

premjeras patiekė 
savo rezignavimą

Roma. — premjeras A- 
done Zoli, tapęs valdžios 
galva tik praeitą savaitę, 
jau atsistatydino. Priežas
tis yra, kad buvo padaryta 
klaida parlamento balsavi
mo apskaičiavime.

Kuomet parlamentas bal
savo pasitikėjimą jo kabi
netui, Zoli gavo 305 balsus, 
prieš balsavo 255 ir 11 su
silaikė. Zoli buvo iš anksto 
paskelbęs, kad komunistų 
ir neo-fašistų balsų jis ne
priimtų. Komunistai vis 
vien balsąvcrprieš jį, ir taip
gi iš įrarto buvo manyta, 
kad ir neo-fašistai balsavo 
prieš jį, o dalis jų susilaikė. 
Kadangi balsavimas slap
tas, tai viešai nežinoma, 
kaip kuris deputatas bal-

Vėliausios
Pasaulio

Paryžius. — Bourges- 
Maunoury jau beveik su
darė naująjį kabinetą. Į jį 
jis įtraukė užsienio reikalų 
ministru Pineau, Alžyro 
reikalų ministru Lacoste ir 
kelis kitus ministrus, kurie 
buvo Molleto kabineto na
riais.

Washingtonas. — Aukš
čiausias teismas vienbalsiai 
Tymsterių unijos pareigū
no J. Curcio byloje parėmė 
naudojimąsi konstituciniu 
Penktuoju pataisymu. Teis
mo nutarimas skaitomas la
bai svarbiu, nes jis turės 
liesti ir politines bylas.

Kairas. — Egiptiečiai nu-
. ■ - -   r . i. I. r J - _ I. _ .--I

Suomių industrijos centras 
šiltai priėmė TSRS svečius

sakė, kad “Tarybų SąjungaLahti.— Šiame industri
niame Suomijos centre, 
kuris turi apie 60,000 gy
ventojų, Bulganinas ir Ni
kita Chruščiovas kalbėjo 
masiniame mitinge miesto 
centro aikštėje. Jų pasi
klausyti ir juos pasveikinti 
atėjo apie 20,000 žmonių. 
Lahti yra skaitomas kai-, 
riaušių Suomijos miestų, 
nes apie 30 proc. čia balsuo
ja komunistiniai, likusieji 
beveik pėrsveriamai social
demokratiniai.

Chruščiovas ir Bulgani
nas čia sutikti šiltai, plo
jimais ir sveikinimais.

Chruščiovas savo kalboje

Tage Erlander Jugoslavijoje
Belgradas. — Jugoslavi

jon atvyko Švedijos prem
jeras Tage Erlanderis, ku
ris taipgi yra savo šalies 
Socialdemokratų s partijos 
vadovas., Erlanderis tariasi 
su Titu ir kitais Jugoslavi
jos vadais. Pasitarimai ve
dami ant dviejų lygių — 

su o j a.
Bet vėliau tapo paskelb

ta, kad neo-fišistai balsavo 
už Zolį. Zoli tuojau paskel
bė, kad jis negali likti 
premjeru, nes nenori dau
gumos, kuri priklausytų 
nuo neo-fašistų balsų.

Gerai informuoti šaltiniai 
sako, kad Zoli taip pasielgė 
ne tiek todėl, kad jis taip 
griežtai nusistatęs prieš fa
šistus, bet todėl, kad jis 
jautė, kad kaip fašistų at
virai remiama valdžia ji 
negalės ilgai išsilaikyti, 
taipgi, kad krikščionių de
mokratų labiau liberališkas 
sparnas nebus patenkintas.

Dabar prezidentas Gron- 
chi bando rasti naują prem
jerą.

naujienos
teisė mirti egiptietį Mah- 
moudą, kuris šnipinėjo Bri
tanijos naudai. Teisti ir 
keli britai, bet nuosprendis 
prieš juos atidėtas kitai 
datai.

Portsmouth. — Atrastas 
naro lavonas beveik tikrai 
yra Lionei Crabb’o, sako 
britų spauda. Britų spauda 
dabar taipgi sako atvirai, 
kad kai Crabb šnipinėjo po- 
vandenyje tarybinius lai
vus, jis buvo Amerikos 
žvalgybos 'tarnyboje.

Nantucket Lightship. — 
Antradienį popiet naujasis 
“Mayflower” jau rądosi 
prie pat kranto.

ir Suomija gali kartu šyp
sotis už taiką”. Bet jis taip
gi priminė, kad “Tarybų 
Sąjunga moka ir susirauk
ti, o kai mes susiraukiame, 
tas dažnai sulaiko priešus ’.

Apie suomius Chruščio
vas sakė, kad jie “geri kai
mynai ir .blogi priešai”. 
Tuomi jis priminė tuos lai
kus, kuomet suomiai kovo
jo prieš TSRS ir jis kaip, 
ir pagyrė suomių sugebėji
mą kariauti, pridėdamas 
su šypsena, kad “mes tą pa
tyrėme.” Jis sakė, kad “pra
eitis turi būti užmiršta ir 
Sovietai ir Suomija gali 
puikiai sugyventi”.

valstybinio ir partiniai-i- 
deologinio. Jugoslavijos ko
munistai, kaip žinia, bando 
palaikyti tam tikrus ryšius 
su Vakarų Europos socialis
tais.

Manoma, kad Švedijos 
premjeras pakvies Tito ap
silankyti Stockholme.

Paryžius. — Beveik visa 
Europos spauda traktuoja 
Knowlando pasiūlymus Ta
rybų Sąjungai kaip nerea
listinius ir gan juokingus. 
Įtakingas laikraštis “Le 
Monde” sako, kad senato
rius Knowlandas tikrai ne
žino, ką jis kalba.

Kaip žinia, Chruščiovas 
per televiziją nekuris laikas 
atgal sakė amerikiečiams, 
kad Tarybų Sąjunga iš
trauktų savo jėgas iš Ven
grijos, Lenkijos, Rumunijos 
ir Rytų Vokietijos, jeigu 
amerikiečiai ištrauktų jė
gas iš Francūzijos, Brita
nijos ir kitų Vakarų Euro
pos kraštų.

Influenzos epidemija dar 
gali pasiekti ir Ameriką

Washingtonas. — Kaip 
žinia, Azijoje, ypatingai In
dijoje, Hong Konge, Filipi
nuose* ir Japonijoje, dabar 
siaučia influenzos (flu) e- 
pidemija. Yra baimės, kad 
ta epidemija gali pasiekti 
ir Ameriką.

Darbo unijų 
kovos lauke
Washingtonas. — Aukšti 

Tymsterių unijos pareigū
nai sako, kad Beck bus pa
šalintas iš unijos vadovybės 
liepos pirmos posėdyje.

Sringfield, III. — Apie 
1,000 unijistų buvo suvykę 
į Illinois sostinę Sringfield, 
kuomet legislatūra svarstė 
anti-unijinį “atviros šapos 
įstatymą”. Gal tokios de
monstracijos didumas pri
sidėjo prie fakto, kad legis
latūra atmetė tą bilių.

Washingtonas. — Vakarų 
pakraščio uostininkų krovi
kų unija atsiuntė į Wash
ington ą septynių narių de
legaciją matytis su kon- 
gresmanais ir reikalauti 
prekiauti su Kinija. Vakarų 
pakraščio uostininkai jau
čia, kad tokia prekyba la
bai pagyvintų jūrininkystę

Madridas. — Katalikų 
aukštoji vadovybė uždrau
dė kunigams važinėti mo- 
tocikliais, dėvėti beretes, 
lankyti kino-teatrus ir ste
bėti futbolo* rungtynes. Ka
talikų aukštoji hierarchija 
sakė, kad eiliniai kunigai 
darėsi “nelkbai kunigiški”.

Budapeštas. — Amerika 
sumažins savo diplomati
nės pasiuntinybės narių 
skaičių dar daugiau, negu 
to reikalavo Vengrija.

Colombo. — Ceilone pra
sidėjo Pasaulinės Taikos ta
rybos pildomosios tarybos 
praplėstas posėdis.

Knowlandas dabar pada
rė kaip ir kontr-siūlymus. 
Tegu, sako jis, Sovietai iš
traukia jėgas iš Vengrijos 
ir Amerika pasižadės ga
rantuoti Norvegijos neitra- 
lumą. Arba, sako jis, už 
Norvegijos neitralumo už
tikrinimą Sovietai atsimo
kėdami galėtų pasitraukti 
iš Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos, kitaip sakant, iš tri
jų tarybinių respublikų.

“l’Humanite” sako, kad 
tai lyg pasiūlymas Ameri
kai, kad ji “pasitrauktų” iš 
Californijos, Naujosios 
Meksikos ir Texaso, o jai 
atsilyginant, Sovietai pasL 
žadės garantuoti Indonezi
jos neitralumą. . .

Valdiškas sveikatos pa
reigūnas daktaras Hirst sa
ko, kad povojus yra ne
menkas. Su darbartinėmis 
moderniškomis keliavimo 
priemonėmis, kuomet orlai
viai ir laivai kasdien pasie
kia Amerikos Pacifiko uos
tus iš Oriento, neišvengia
ma, kad influenzos mikro
bai čia būtų atvežti. Dar ki
ta bėda, kad Azijos influ
enzos mikrobai bent kiek 
skirtingesni nuo Amerikos 
infulenzos mikrobų. Dauge
lis žmonių, kurie yra atspa
rūs vietiniams influenzos 
mikrobams, ir juos net ne
šioja su savimi savo orga
nizme neapsirgdami, leng
vai apsirgtų, jeigu užsikrės
tų iš Azijos atvežtais influ
enzos mikrobais.

Bet yra priešingų nuomo
nių. Tos nuomonės yra, kad 
epidemija vargiai čia atke
liaus, o jeigu pradėtų Čia 
plėstis, tai ant greitųjų ga
lima būtų pradėti gaminti 
skiepus prieš tą ligą.

Tuo tarpu, kai į San 
Francisco atplaukė iš Ori
ento laivas “President Cle
veland”, sužinota, kad 90 
keleivių pakelyje sirgo in
fluenza.

Izraelio laivas 
pasiekė Eilatę 
Londonas. — čia gauta 

žinia, kad Izraelio prekybi
nis laivas “Atlit” pasiekė 
Eilato uostą Akabos įlanko
je. Tas laivas plaukė iš Af
rikos arba Azijos Rytų, ir 
kad pasiekti Eilatą, jis tu
rėjo praplaukti pro siaurą 
Tiranos sąsiaurį, kurio vie
name krante egiptiečiai, ki
tame Saudi-Arabijos kariai.

Britų spauda sako, kad 
izraeliečiai tokiu būdu pir- 
mu kartu 8 metų bėgyje 
pralaužė blokadą Akabos į- 
lankoje.

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga.
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PAULINGAS NEIŠSIGĄSTA
NOBELIO PRYZO LAIMĖTOJAS ir pasaulinio 

garso amerikietis mokslininkas Linus Pauling, kaip at
rodo, neišsigando fakto, kad reakcija atkreipė prieš jį 
visas kanuoles. Jis, kuris buvo vyriausiu iniciatoriumi 
Amerikos mokslininkų manifesto už vandenilinių bombų 
bandymų sustabdymą, dabar skelbia, kad jis darbuosis, 
kad panašų manifestą išleistų visų kraštų mokslininkai.

Nėra abejonės, kad tas jo planas atneš vaisius. O 
tuo tarpu jo bebaimis užsilaikymas kaip ir atšaldė bent 
kiek reakcininkus puolikus. Senatinis Eastlando vado
vaujamas komitetas jau paskelbė, kad nešauks jo liu
dyti. Dar šnairuoja visokie reakciniai pletkininkai spau
doje, kaip toks “Herald-Tribune” Philbrickas, dar jie 
skaičiuoja, prie kiek bendrakeleiviškų organizacijų Pau- 
lingas priklausė ir priklauso, bet didysis mokslininkas 
eina savo keliu ir lyg sako: Tas lojimas, tie šmeižtai, yra 
menkniekis, palyginant su didžiu tikslu, už kurį aš ir ma
no kolegos mokslininkai stoja: žmonijos gerbūvio ir svei
katos apsaugojimas nuo nuodingojo radioaktyvumo, ku
ris gali atnešti didžias nelaimes ne tik šiai, bet ir atei
ties kartoms! <

SUOMIŲ UNIJŲ SUVAŽIAVIME
KAIP TO GALIMA k BUVO tikėtis, Suomijos valdžia, 

dabar esanti konservatyvių agrarų rankose, tarybinius 
svečius Chruščiovą, Bulganina ir kitus priėmė pagarbiai, 
bet šaltokai —• tas padaryta sąmoningu apskaičiavimu. 
Ypatingai Suomijos valdžia rūpinosi, kad vizitas būtų, 
taip sakant, ant griežtai “valstybinio lygio”, kad nesu
sidarytų koks nors įsnūdiš, jog Chruščiovą ir Bulganina 
specialiai priima Suomijos darbo žmonės, panašiai, kaip 
tai buvo Indijoje, kur' Chruščiovas kalbėjo tiesioginiai 
už socializmą, ir Britanijoje, kur darbiečiai atskirai ( 
susitiko sū tarybiniais svečiais draugiškoje, kad ir kiek 
kritinėje, nuotaikoje.

Tad, Suomijos valdžios planas buvo to neprileisti. 
Bet štai ėmė socialdemokratai ir viską sugadino. . . Pa
sitaikė. kad kaip tik praeitą savaitgali įvyko Suomijos 
darbo unijų kongreso jubiliejinis suvažiavimas, tos uni
jos 50 metų gyvavimo sukaktis. Na. ir pakvietė unijos 
Chruščiovą ir Bulganina apsilankyti. Unijoms vadovau
ja socialistai. -

Tiesa, reikia pripažinti, kad ir socialdemokratai pri
ėmė tarybinius svečius su tam tikromis rezervacijomis. 
Ir čia bandyta įkergti ir bent kiek to šaltumo, — kuomet 
Chruščiovas ir Bulganinas įėjo į salę, kur radosi apie 
5,000 delegatų ir svečių, Jie priimti sustojimu, bet tyliai, 
be plojimo. • ' s

Na, gerai, tegu be šilto plojimo, bet visgi tas pakvie
timas lyg pabrėžė, kad ir socialdemokratai ir jų-vado
vaujamos unijos Tarybų Sąjungoje mato darbininkų val
domą šalį ir priima jos vadus kaip tokius, nežiūrint, 
kiek skirtumo yra ideologijoje ir kaip kritiniai socialde
mokratai neatsineštų į daug ką Tarybų Sąjungoje.

KAREIVIO GIRARDO BYLA
BEVEIK NĖRA ABEJONĖS, kad jeigu amerikietis 

Girardas būtų atlikęs savo nusikaltimą kur nors Itali
joje arba Francūzijoje, mažiau protestų būtų šioje ša
lyje prieš jo perdavimą tenykštiems teismams. Gal dar 
mažiau protestų būtų, jeigu jis būtų perduodamas tokių 
“nordiškų” kraštų kaip Britanijos, Vakarui Vokietijos 
arba Norvegijos teismams.:

Bet čia mes turime reikalą su Japonija, kurioje Gi
rardas nusikalto, nušaudamas beginklę moterį, nors ji, 
esą, “vagiliavo” rinkdama metalo skeveldras prie ameri
kiečių karinės stovyklos šaudymo pratinimosi lauke.

Mūsų Valstybės departmentas ir aukštoji karinė 
vadovybė, pamatę, kas įvyko panašiu atsitikimu Taivane- 
Formozoje, sutiko perduoti Girardą Japonijos teismui. 
Bet čia Amerikoje atviri rasistai ir reakcininkai, ku
rie yra rasistai, nors atvirai nesako, sukėlė didžiausią 
lermą. Jie negali suprasti, kaip tai galima perduoti bal
tą amerikietį, “masterių rasės jaunuolį”, “geltoniesiems 
orientalams, žemesnės rasės žmonėms”. Jie su panieka 
kalba apie “orientališką justiciją”, kurią jie piešia kaip 
nuožmią ir neteisingą. .

Svarbu atsiminti, kad pats Girardas, įausdamas., 
kad japonų teismas jį nuteis gal net švelniau, negu a- 
merikiecių karinis teismas (ypatingai tuojau po Formo- 
zos įvykių) jau buvo pasisamdęs japonišką advokatą ir 
pasirengęs gintis japoniškame teisme. Bet reakcininkai 
Čia ir reakcinė spauda net kalnūs verčia,, kad Girard bū
tų “išplėštas iš orientalų nagų”.

Tas aiškiai rodo, kad rasizmas, panieka Azijos žmo
nėms, dar giliai įleidusi šaknis mūsų šalies geltonojoje 
spaudoje ir valdančiuose rateliuose.

iT’;1!' Si!

MOTERŲ KAMPELIS
JUOZAS PAUKŠTELIS

Apsakymas
(Pradžia tilpo šiame - sky
riuje birželio 5-os laidoje)
— Mat, kad tu nė pats ne- 

besižinai — lazda...
— O ko ten dabar sėdi, ko 

neina namo ? ! Ar namie vie
tos neužtenka? žmonių vaikai' 
po vakaruškas nelaksto, — 
trenkė durimis ir išėjo.

— Tėvai, neik iš galvos! — 
šaukia pasivydama pati. — 
tik mergaitei padarysi sarma
ta!..

Bet Klybas negirdi; nulekia 
galvą iškėlęs per purviną kie
mą. Tik prie daržinės apsisto
ja •— pagalio ieškosi. -.

Radęs pagalį, šunį perdo- 
bia: kur šoki purvinas ant 
žmogaus! — Ir nušlepsi keliu
ku sodžiaus link. Slidinėja,

Tokie dabar lai-

žino'ma, taip ne-

gaitė nieko nepasakysi. Per 
susirinkimą kalba... Ką gi -— 
liepiame, mokome — neturi 
būti, išsižiojusi. Ir tie susirin
kimai nieko... gerai... Kai-.duk
tė tokia, tai ir tėvams nereikia 
raudonuoti.
kai...

Pasakyti,
žymiai, švelniai, kad nepagal
votų, jog Klybas giriasi.

Bet Klybas akimis nieko ne
suranda, su kuo galėtų “taip 
laisvai, iš širdies’’... Tik jis pa
mato, kaip jo Eugenija ir tas 
akiniuotasis, valsą užgrojus, 
ima suktis.

— Na, mat, —* vėl kalba 
sau Klybas, — kad žmoniškai, 
tai žmoniškai. O Gaidienei rei
kia liežuvį' nupjauti. Palauk 
—aš su ja pasikalbėsiu. “Gai
diene, — sakysiu.— jei tavo 
dukterys namie rūgsta — te
gul rūgsta, aš nepavydžiu, bet 
tu atėjusi man niekų ne- 
taukšk!’’ Taip ir pasakysiu.

kad ji seniau dvidešimtį 
tik du.

tu sakysi?- šarka! Argi ne 
šarka?

Tik staiga susigriebia, kad 
jis su kepure ir su pypke dan
tyse. čiumpa Už kepurės — 
kad tu prasmegtum! Grūda ją 
į kišenę. Paskui už pypkės — 
taip pat į kišenę.

— Ir klausosi jos visi! — 
vėl stebisi Klybas. — Ir mer
ginos, ir berniokai, ir vyrai, 
žiū, kaip tylu, v—musę skren
dant girdėtum, s

Tik prie lango, mato, du pa- 
aukliai kuždasi. Klybo veidas 
staiga vėl .kaip debesis. Kad 
įmanytų — jis tuoj juos abu 
y.ž pakarpos nutvėręs išblokš
tų i lauką. Paršai! Bet vėl | 
Klybo dėmesys nukrypsta į jo. 
dukterį. Tik ką ji čia tokiu\la- 
pės balsiuku ? -— vėl prisidedu 
delną prie ausies. —; Aha, 
svečiams dėkoja. Ir išring’uok 
tu man taip švelniai: ačiū, 
ačiū! Ne vedėja, o ji. Matyt; 
vedėjai taip neišeina.

Klybas net nejunta, kaip, 
dukteriai gražiai dėkojant, 
galva linksint, linksi galva ir 
jis.

Taip ir reikia. Reikia sve
čiams padėkoti. Mes, tėvai, 
taip ir mokome.

— Mat, dėde, Augutė pirmi
ninkas. O kad kalba, tai kaip 
žirnius beria, — prasišiepęs, 
lyg geležėlę radęs, šnabžda 
jam Treškos paauglys.
. Klybas negirdi, nusigręžia. 
“Snargly! — norėtų jam pa
sakyti, — kokia ji tau Augu
tė? Tu su ja kiaulių neganei! 
Eugenija, o ne Augutė — taip 
ir žinok’’.

Jam pikta, kad toks lapu
kas kalba apie jo dukterį kaip 
apie sau lygią.

Bet štai ji jau- baigė. Klybas 
išsitiesia visu ūgiu, žiūri į vie
ną pusę, i kitą, į akiniuotą sve
čią pasižiūri, šypsosi. Jis da
bar jaučiasi kaip koks artistas 
po pasisekusio spektaklio, 
žiūrėk, — norėtų pasakyti, 
— tai aš — jos tėvas ■.— Kly
bas Antanas, seniau buvęs 
mažažemis... čia mano Euge- 
njja kalbėjo, duktė. Vieną ją 
teturiu — bet neišsižiojusi.

Tik Klybas nemato, kad. į jį 
kas žiūrėtų ir stebėtųsi, Ką 
jie išmano, kvailiai!

Greitai įsibruka tarp dantų 
pypkę, užsidega .ir traukia, 
kad ši net spragsi.

— Ar manęs, tėtuk, ieškoti 
atėjai? — klausia pribėgusi 
duktė.

— Ne, dukryte, taip atėjau 
ir tiek... Sakau tau pareiti pa
dėsiu, kad viena nebijotum.

Tur būt niekad Klybas taip 
švelniai su savo dukterim nė
ra kalbėjęs, gal tik tada, kai 
ji mažutė buvo, kai ant rankų 
paėmęs ją nešiodavo. O jo 
veidas taip švietė ir spindėjo, 
kaip įsimylėjusio jaunikaičio.* 
Jis dabar pastebi, kad, duktė-, 
liai prie jo priėjus, ir iš susi

rinkusiųjų vienas kitas į jį pa
žengia Klybas per slenkstį, žiūri, tartum susidomėję.

nė kepurės nenusiima. Nesvar
bų — jis tėvas. Tik kur 
yra? “Greičiau man namo!’’
— pamatęs pasakys.

Tuo tarpu pasigirdo ploji
mai. Po valandžiukės pradėjo 
kalbėti kažkas kitas. Kas gi 
čia? Rodos, Augutės balsas. 
Na, taip, ?įi. Pasistiepia, mato'
— kalba už stalo atsistojusi, 
žiū, kad tave! Mažiau jis nu
stebtų per ausį gavęs, 
čia... Prisideda delną prie au
sies: tai apie ką ji čia dabar? 
Klausosi (jis gal niekad taip 
įtemptai nesiklausė): “Jau
nystė’’... “reikšmė’’... “lavin
tis”... Na, ką tu sakysi -—mūsų 
Eugenija! Prie šitiek žmonių! 
Kalba, dėsto. Ir net neparau-1 
donija! O šalia dar toks nepa
žįstamas sėdi. Akiniuotas, ma
tyt, iš Vilniaus..,

Žiūri Klibas ir nejunta, 
kaip jo rūstus veidas suminkŠ-i 
tėja, atrodo, kad tuoj juoktis 
pradės. Na, ką tu sakysi ? Ką

ta.
“Būk tu man šilkinė ar ak

sominė — nieko nepadės, gal
voja eidamas Klybas, — nu
tversiu už rankos ir — marš 
namo! Tokias ponias aš dar 
suvaldysiu! Gal tas komjauni
mas jus moko dūkti naktimis? 
Taip ir pasakysiu. O ką, ar aš 
ne tėvas? Tegul žino../’

Beeidamas ir bepykdamas 
Klybas net sušilo — kakta iš
rasojo.

Nebetoli ir klubo namai. 
Pažiūri stabtelėjęs — languo
se šviesa žibaroja. Aišku, kad 
vakaruškos! žmonės juda, šo
ka, tai ir šviesa žibaroja. Na, 
palaukit jūs man!

Ir vėl kasasi priekin. Jis ne
pagailės ir klubo vedėjai tin
kamo žodžio pasakyti. Ką. sa
kys, ar pati čia tam pasodin
ta, kad vakaruškautum per 
naktis? Ar geresnio darbo jau 
nebenusitveri ?

Prieina artyn — šokant ne
matyti, tik visi langai nugaro
mis ir galvomis užstoti. Durys 
atdaros. Sustoja pašalėje, 
pypkę užsidega: ko čia sku
bėti —atras ir neskubėdamas. 
Jis vaizduojasi, kokį įspūdį vi
siems padarys: pats tėvas atė
jo dukters varyti 
kų!

Įeina prieangiu 
d aus visos durys 
viduje žmohių net
sa dega, bet pro susigrūdusių 
galvas nieko nemato. Tik gir
di — kažkas kalba. Hm, nu
mykė sau Klybas, — o gal ir 
ne vakaruškos, kaip toji šne
kėjo. Bet ir po susirinkimus 
naktį nėra ko per daug tran
kytis !

Priežiūrų stovi sargienė.
— Prašau į vidų, pasiklau

sysi, — sako ji, aštriai į jį žiū
rėdama.

'— Kas gi čia ?
— Nagi susirinkiritas... 

skaitos.
— Kokios čia gali būti 

skaitos nakties vidury?
—- žinoma,.. Bet, mat, skai

to ir tiek. — Sargienė irgi ne
patenkinta: reikia eiti namo, 
o jie su savo paskaitomis.

iš vakavus-

— ir iš vi- 
atdaros. O 
lūžta, švie-

pa-

pa-
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Žinios is Lietuvos

Kas, 
he’ktąrų turėjo, o aš 

, Dabar lygūs esame...
Tik štai — duktė vėl prie

tėtuk ?— Gal jau eisime,
—-Tai ar jau nusibodo?
— Nenusibodo, — Š y p sosi 

ji, — bet mama viena namie.
Klybas žiūri, kad ir tas aki

niuotasis šalia jos šypsosi.
—-Nebijok —mamos iš na

mų niekas neišneš. Pašok dar 
kokį valsą, kol aš pypkę išrū
kysiu... Paskui galėsime eiti.

Grįždamas Klybas ir už pa
rankės dukteriai paėmė.

— Duokš... taip slidu; kad 
neišsitięstume katras. Gaila, 
kad liktarnos nepaėmiau — 
būtume pasišvietę. ,

Ir ėjo abu susikabinę, vie
nas kitą prilaikydami, tartum 
įsimylėję. O lietus vis nesilio
vė tėškęs; šaltas rudens vėjas 
lindo po drabužiais ir gėrėsi 
į kūną.

Šeimininkėms
Acto ir aliejaus uždaras

2 valgomiems šaukštams 
acto — 5 valgomieji šaukš
tai aliejaus; druskos, pipi
rų, cukraus pagal skonį.

DARŽOVIŲ KOTLETAI
1 Nuvalytas ir nuplautas mor
kas ir griežčius smulkiai su
pjaustyti, sudėti į puodą, už
pilti karštu pienu, įdėti valgo
mą šaukštą sviesto, cukraus, 
druskos, uždengti ir troškinti. 
Po 15 minučių į tĄ patį puodą 
sudėti supiaustytųs kopūstus, 
arbūzus ir viską troškinti 15— 
20 minučių, kol išsitroškins.

Kai . daržovės jau gatavos,

DIDŽIAUSIOJE 
RESPUBLIKOS 

STATYBOJE 
(Nuo mūsų korespondento) 

...Vieną sausio dieną, 
smarkiai atšilus orui, Ne
mune pradėjo kilti vanduo. 
Į šiaurę nuo Kauno hidro
elektrinės statybos susigrū
do ledai. Per naktį vanduo 
pakilo dar apie, pusantro 
metro. Dešinėje Nemuno 
pusėje pradėjo griūti užtū
ra — plati, aukšta žemės 
juosta įsirėžusi beveik iki 
pusės upės vagos.

Upės vanduo pradėjo 
skverbtis net į pagrindinių 
įtvarų duobę. Kilo pavo
jus, kad per nieką nueis 
didelis darbas... Kiekvieną 
minutę rizikuodami būti 
užsemti, šoferiai K. Vitas, 
K. Norkus, P. šeškus, V. 
Sofonovas dieną ir naktį 
vežė žemes ant užtūros pi
lamam pylimui. Po parą 
ir daugiau laiko be poilsio 
ir jokios pertraukos pasi
aukojančiai dirbo ekskava- 
torininkai, buldozerininkai, 
visų specialybių darbinin
kai. Kovai su pakilusiu Ne
muno vandeniu vadovavo 
aikštelės viršininko pava
duotojas J. Velaniškis, ku
ris sukaupė didelį patyri
mą Gorkio HES statyboje. 
Daugiau kaip dvi paras vy
kęs mūšis su pakilusia sti
chija baigėsi statybininkų 
pergale.

Statant Kauno HES daly
vauja visa šalis. Iš broliš
kųjų respublikų nenutrūks
tama srove čia plaukia nau
ja technika, nauji statybi
niai mechanizmai.

Mūsų hidroelektrinės sta
tytojams padeda iš Tarybų 
šalęs didžiųjų statybų at
vykę specialistai.

Pavasarėjant darbai vis 
labiau plečiami. Iš hidro-

elektrinės pastato bei gelž- , 
betoninės vandens nuteka
mosios užtvankos duobės iš
imta 250 tūkstančių kubų ' 
žemės. Žymiai anksčiau nu-* 
matyto laiko pradėta kasti 
laivybos šliuzo duobė. Ne
seniai stojo rikiuotėn ma
žoji betono gamykla, sta
toma antroji — didžioji be
tono gamykla. Bus pasta
tyta mokykla, valgykla, 
klubas, ambulatorija. Pe- # 
trašiūnuose išaugo nauja 
HES statytojų gyvenvietė. 
Perduota naudoti daugiau 
kaip 4,700 kvadratinių me-» 
trų gyvenamojo ploto. Sta
toma dar visa eilė gyvena-> 
mųjų namų, ryškėja naujų 
gatvių kontūrai.

Nebetoli jau tas laikas, 
kai ties Kaunu išsilies plati 
jūra, jos pakrantėse įsikurs 
pionierių stovyklos, poilsio 
namai, puikios vasarvietės.

J. Tauter is

Printed Pattern

— Tai gal eisime, tėtuk? — 
ji į vėl klausia duktė.

— Ar man sakai? A-a... na,, 
gerai, gerai. Tik... Gal gi šo
kiai bus... Kam čia skubėti? 
Juk tu pastrikinėti nori ?

— Tai... aš tik truputį.
— Nieko, nieko — aš 

lauksiu... gali ir ilgiau.
Duktė nubėgo.
Klybas atsigręžia —

pa-

ant
negu suolo paaugliai sėdi, tie patys, 

kurie pirma, dukteriai kal
bant, šnibždėjosi. Priėjo.

—- Traukitės1! i
• O šie dar žiūri: nežino, 

jis juokais, ar rimtai.
— Traukitės, sakau! —• jau 

visai piktai paliepė, šoko jie 
nuo suolo ir atsidūrė kitame 
gale. Klybas atsisėdo. Bet jis 
nenirsėdi — dairosi, grąžioja- 
si. Jam tarp norėtųsi prie ko 
nors prieiti ir iš širdies pasi
kalbėti. Na, sakykim, kad ir 
taip: mat, dabar, laikai.., Ot, 
kad ir mano Eugenija

♦

ar

- mer
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Printed Pattern 9073: Mases’ 
Sizes 10, 12, 14, 16, 13. Size 16 
takes 3% yards 39-inch fabric.

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stumtomis) 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich- 
mond Hill 19, N. Y.

• ■ kik1
•v.'

iberti į puodą manų kruopu ir 
dar viską patroškinti 8—10 
m in. Po to puodą nukelti ir į 
daržoves įmušti vieną kiaušinį, 
iberti druskos ir, viską gerai 
išmaišius, atšaldyti.

Iš atšaldytos masės padaryti 
kotletus, aptepti juos kiaušinio 
baltymu, išvolioti džiuvėsė
liuose ir iš abiejų pusių apkep
ti svieste. Į stalą kotletus pa
duoti su grietinės arba pieno 
padažu.

2 ir i/2 svaro daržovių, 
stiklinės pieno, stiklinės 
manų kruopų, 3 kiaušiniai, 
stiklinės džiūvėsių, 1 arbatinis 
šaukštelis cukraus ir 3 valgo
mi šaukštai sviesto.

(receptai iš Lietuvos)
.........................r 11 ' ■ ■

Aš viską užmiršau...
Aš viską, viską užmiršau. 
Ir viską tau seniai atleidau. 
Sugrįžk, sugrįžk! Vardu 

pašauk!
Tu vėl gyvensi pas mane. 
O jeigu ne, o jeigu ne — 
Tai susitikime... per klaidą...
Aš viską tau seniai atleidau.
Jsjliepsnojęs ilgesys 
Išdegino širdies kartėlį.
Ir ašaros — lyg debesis — 
Nuplovė i nuoskaudos šešėlį.
Ir to prakeikto išdidumo 
Neliko nė mažiausio dūmo.
Ir pykčio nuosėdos pradingo,— 
Paliko tik aistra audringa.
Aš taip myliu, aš ta'ip myliu!
Prieš šitą jausmą.
Meilė pirmutinė -į—
Tik menkas aidas
Tolimo griaustinio.
Aš taip myliu, aš taip myliu, 
Kad, rodos ir tavy galiu 
Uždegt didžiulę 
Jausmo ugnį...
Tik ta bedugnė, ta bedugnė...
Sugrįžk, sugrįžk!
Vardu pašauk!
Aš viską, viską užmiršau...

. Alg. Baltakis

ŽVEJŲ GYVENVIETĖJE
Vakare, kai ties “Ban-* r 

gos” arteles žvejų gyvenvie
te sutirštėjo sutemos, kultū
ros namuose įsižiebė žibu
riai. Čia atėjo iš žvejybos 
grįžę žvejai, jų šeimos. Po 
darbo dienos vieni nutarė 
pažaisti biliardu, šachma
tais, šaškėmis, kiti — pa
skaityti laikraščius ir žur
nalus, pakeisti bibliotekoje 
perskaitytą knygą. Tačiau 
dauguma kolūkiečių skubė
jo į žiūrovų salę, kur turėjo 
būti demonstruojamas kino- 
filmas “Žvejo sūnus,” pa
statytas pagal latvių rašy
tojo Viliaus Lacio to paties 
pavadinimo romaną. Fil-Vz 
mo kadrai pasakoja apie 
Latvijos žvejų skurdaus gy- • 
venimo sunkią dalią buržu--. 
azijos viešpatavimo metais.

Kai pasibaigė seansas irĄ 
žiūrovai išėjo iš salės, tai 

i Čia, tai ten pasigirsdavo 
skambūs jaunimo balsai. 
Senyvi žvejai ėjo susimąstę, 
tylėdami. • .

Staiga brigadininkas D. 
Naujokas prašneko:

—Pamačiau savo jaunys
tę. Dabar ne taip. Gyven-1 
ti ir dirbti džiugu. Gerai, 
kad mūsų jaunimas matė 
šį filmą. Dar labiau vertins 
dabartį.

•..“Bangos” artelės žvejų 
gyvenvietė įsikūrė pokario 
metais ant ? jūros kranto, 
pušyne. Išilgai lygių, pla- t 
čių gatvių pastatyti 126 
vieno ir dviejų butų mūri
niai namai. Gyvenvietėj yra 
kultūros namai, biblioteka, * ; 
maisto prekių parduotuvė. 
Vaikams atidaryta erdvi 
pradžios mokykla.

Kultūros namuose kas sa-.:1 
vaitę demonstruojami nau
ji filmai, 
seansus, 
koncertais 
Klaipėdos

kasdien po 3-4
Čia atvyksta su 3 

ir spektakliais 
meistrai. Žve

jams ruošia koncertus Jū
rų prekybos uosto, Celiulio
zės - popieriaus kombinato, ■* 
pedagoginės mokyklos ir 
kitų įmonių bei organizaci
jų meninės saviveildos ko-,» 
lektyvai.'

Švaru ir jauku kolūkiečių 
namuose. Juose galima pa
matyti gražius gerus bal
dus, muzikos instrumentus, 
radijo aparatus, dviračius, 
motociklus, elektrinius reik
menis. Prie namų užveisti į
sodeliai, gėlių lysvės. Kol- I
ūkiečiai S. F 1 a k s a s, A. 1 
Pranckevičius, P. Kaspara- I 
vičiusvičius, J. Radzevičius ir f 
daugelis kitų įsigijo savas 
grožinės ir politinės litera
tūros bibliotekas.

Šiemet numatyti didelį 
gyvenvietės tvarkymo dar-

(Tąsa 3-čiam pusi.)

2 pusi. Laisve (Liberty) Trečiad., birželio (June) 12, 1957
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Apie vidujinių paskolų atmokėsimo tūlam 
laikui nutraukimą Tarybų Sąjungoje

čius iš buvusio ekonominio milijardus rublių liaudies 
ir techninio Rusijos atsili- švietimui, mokslui ir kultū-

Laisvės skaitytojas D. 
J- gavo iš savo giminai
čio iškarpą iš Kupiškio 
rajono laikraščio “Stalino 
keliu” ir mano, kad mūsų 
laikraščio skaitytojams bū
tų įdomu susipažinti su juo. 
Jis ragina mus straipsnį 
išspausdinti Laisvėje. Kaip 
žinia, Tarybų Sąjungos vy
riausybė sulaikė atmokėji- 
mą vidujinių paskolų 20- 
čiai metų. Kodėl ji taip 
darė, pasako savo pareiški
me, tilpusiam? spaudoje- 
Mes čia ir paduosime svar
besnes ištraukas dėl to, 
kaip skaitytojas D. J. nu
rodo, kad apie tai buvo ne
maža rašyta mūsų šalies 
komercinėje spaudoje. — 
Redakcija.

Svarstydami pasiūlymus 
dėl paskolų atmokėsimo ati
dėjimo, darbo žmonės su 
patriotiniu pasididžiavimu 

'kalbėjo apie tuos didžius, 
pasaulinius - istorinius dar
bus, kuriuos per praėjusius 

"ip Tarybų valdžios metų 
nuveikė Komunistų partijos 
vadovaujama mūsų liaudis. 
Per šiuos keturis dešimtme-

kimo neliko nė pėdsako. 
Pastatyti tūkstančiai pir-

rai, darbo žmonių medici-

marūšių gamyklų, fabrikų, 
elektrinių. Kaime įsigalėjo 
kolūkinė santvarka. Įvyk
dyta kultūrinė revoliucija. 
Šiuo kartu daugiau produk
cijos, negu 1913 metais, ir 
beveik keturis kartus dau
giau, negu ikik ariniais 
1940 metais. Per tą laiką 
180 kartų padidėjo mašinų 
gamybos ir metalo apdirbi
mo produkcija, beveik 100 
kartų — elektros energijos 
gamyba.

Sėkmingai vystyti visas 
liaudies ūkio šakas ir kul
tūrą būtų buvę neįmanoma’ 
nemobilizavus socialistinės 
gamybos vidaus rezervų, 
neturint tvirto rublio, pa
stovioj finansų sistemos. 
Nepaliaujamai didėjančių 
socialistinio ūkio sankaupų 
dėka Tarybų valstybė vien 
per du pokarinius penkme
čius pajėgė įdėti 861 mili
jardų rublių į pramonės at
statymą ir vystymą, 321 
milijardą rublių — į žemės 
ūkį, išleisti 1 trilijoną 184

nos aptarnavimui, aprūpi
nimui pensijomis. Vien 
valstybės lėšomis per šį lai
kotarpį buvo pastatyta gy
venamųjų namų, kurių 
bendras plotas — daugiau 
kaip 185 milijonai kvadra
tinių metrų.

Socialistinėje statyboje 
didelį ir šlovingą vaidmenį 
suvaidino iš gyventojų pa
gal valstybines paskolas 
gautos lėšos. Darbininkai, 
valstiečiai ir inteligentija, 
didžiai įsisąmoninę patrio
tinę pareigą, savo noru pa
skolindavo dali savo uždar
bio savo valstybei ir tuo jai 
suteikė rimtą pagalbą. Pir
mųjų penkmečių metaiš pa
skolos padėjo Tarybų vals
tybei pastatyti M a g n i t o- 
gorsko metalurgijos kombi
natą ir Dniepro hidroelek* 
trinę, Stalingrado ir Char
kovo traktorių gamyklas, 
Uralo mašinų gamyklą, 
Rostovo žemės ūkio mašinų 
gamyklą ir daug kitų stam
bių įmonių, naujų miestų, 
geležinkelių, maši nų-trak-

G. ZIMANAS

2,000 kilometrų po Austriją
(Tąsa)

i

Vienoje nemaža gotikos. Aukštai į 
dangų šauna smailas didžiausios ir se
niausios Vienoje Stepono bažnyčios 
^“Stephansdom”) bokštas. Jo aukštis — 
137 metrai, ir jis matomas beveik iš vi
sų miesto vietų. Ši bažnyčia pradėta 
statyti 12 amžiuje, o pats bokštas baig
tas 15 amžiuje.

Vienos pasididžiavimas—Ringo (“Žie
do’■) gatvė — 60 metrų platumo susisie
kimo arterija, kuri tęsiasi apie 5 kilo
metrus ir papuošta gražiais pastatais, 
pastatytais iau devynioliktojo amžiaus 
antroje pusėje, gausingais parkais ir žo
lynais.

Karo metu Viena smarkiai nukentėjo, 
ypač nuo bombardavimų iš oro. Štai, pa
vyzdžiui, bombardavimų iŠ oro buvo su
griautos garsiosios Vienos operos pasta
tas, statytas praeito amžiaus antroje pu
sėje, Po karo Vienoje lankėsi vienas tų 
ąmerikiečių karių, kurie dalyvavo ją 
bombarduojant iš oro, ir jis prisipažino, 
kad jie operą subombardavę per klaidą, 
esą, palaikę ją geležinkelio stotimi.

Dabai’ Vienos centre nebesimato jokių 
karo Pėdsakų. Atstatyta ir opera —tie
sa, tik pernai buvo baigti atstatymo dar
bai. Vieniečiai tvirtina, kad dabar opera 
esanti dargi gražesnė.

• Tuo metu, kai mes lankėmės Vienoje, 
ten buvo švenčiama vadinamoji “jauno 
vyno” šventė (“zum Heurigen”). Tai 
tradicinė šventė, kuri populiari ne tik 
Vienoje, bet ir visoje Austrijoje.

Kai valstiečiui — vynuogių augintojui 
subręsta praeitu metų derliaus vynas ir 
įam reikalingi indai, naujajam derliui, 
jis kreipiasi i vvndarių draugiją su pra
šymu leisti jam parduoti praeitų metų 
derlių. Toks leidimas jam duodamas su 
sąlyga, kad jis pardavinės tik savo vyną 
Ir nepardavinės karštų užkandžių.

Tuo metu visi Vienos priemiesčiai, kur 
gyvena valstiečiai vyndariai, virsta kone 
ištisa vynine. Tūkstančiai vieniečių, pėsti 
ir važiuoti, susitelkia Vienos priemiesčių, 
valstiečių namuose, kur prie vyno ąso
čio praleidžia vakarą.

Šit paprastame kaimietiškame name, 4 
prie medinių stalų, ant paprastų medi
nių kaimiškų suolų susėdę svečiai. Žmo
nių daug, ir laisvą vietą rasti nelengva. 
Nuolatinės programos čia nėra, bet į 
patalpą dažnai užeina vienas kitas mu
zikantas, ar jų būrys su smuiku, akorde
onu ir sudainuoja dainelę, kuriai pritaria 
ir lankytojai.

♦ Ant stalų — jaunas vynas, ir, žinoma, 
nuotaika irgi atitinkama. Patalpoje link- 
snps klegesys, bet nusigėrusių nematyt. 
/Tiesa, mano kaimynas, sėdėjęs nugara į 
mane prie gretimo staliuko, vis nusvir
davo į mano pusę ir visu savo kūnu įsi- 
remdavo į mane. Aš jį gražiai atitiesda- 
vau, jis mandagiai atsiprašydavo, o sė

dėjusi prie jo moteris jį subardavo. Bet 
po keletos minučių jis vėl užguldavo ma
ne, kol jį pagaliau išvedė greta su juo 
sėdėjusi moteris.

Žmonės susirinkę nepažįstami, bet prie 
vyno stiklo greit mezgasi pažintys.

— Linksma čia, —- kreipiasi į priešais 
sėdėjusį vidutinio amžiaus vienietį, ap
sirengusį nacionaliniais drabužiais — 
pilku švarku su žaliais atlapais ir brie
džio kaulo sagomis.

— O ką gi? Tai daro jaunas vynas. Jis 
pakelia, ragina, įkvėpia. Tuo tarpu sena
sis — slegia. O pagaliau, kodėl mums ne
pasilinksminti. Mes, austrai, mėgstame 
atsikvėpti po darbo. Mes — ne vokiečiai, 
kurie tik pinigą krauna ir su vištomis 
eina gulti. Mes, tiesa, ir ne prancūzai, 
kurie nuo ryto ligi vakaro sėdi prie vyno 
stiklinės. Mes — kažkas tarpinio tarp 
šių abiejų tautų.

Sužinojęs, kad mes tarybiniai žurna
listai, jis dar labiau įsismagino ir perėjo 
į politiką.

— Mūsų būdas, — tęsė jis saviškų Vie
nos akcentu, — atsispindi ir mūsų poli
tikoje — neutralumo politikoje. Mes ne
norime kištis į ginčą tarp rytų ir vaka
rų. Pagal savo geografinę padėtį mes. e- 
same tarp rytų ir vakarų, ir tai turi nu
lemti mūsų politiką. Austrai visuomet— 
sintezė tarp rytų ir vakarų. Iš rytų ir va
karų mes norime, kad jie mūsų neliestų, 
n’esikištų į mūsų reikalus, leistų mums 
išlaikyti neutralumą. Taip, mes, austrai, 
impulsyvūs žmonės. Mums prikaišioja
ma, kad mes buvome pernelyg susižavė
ję nacizmu. Būta tokio dalyko, jo nepa
neigsi, bet tai greit išgaravo.
Mep nesiginčijome su linksmuoju ir šne
kiu kaimynu. Prie mūsų. staliuko priėjo 
muzikantai, suskambo linksma daina, iš 
galvos išdulkėjo kaimyno samprotavi
mai. .

Šį pasikalbėjimą aš įvertinau tik ge
rokai paviešėjęs Austrijoje. Neilgai pa
buvus Austrijoje, būtų sunku pasakyti, 
ar šitaip galvoja daugumas austrų. Bet 
neabejojama tai, jog oficialioji propa
ganda labai stengiasi, kad taip ar maž
daug taip gaįvotų austras.

Tos oficialios propagandos esmė šit 
kokia: politika — tai ne klasių interesų 
išdava, tai — tautos dvasios, jos būdo 
ir savitumo išdava. Gal kur nors ir yra 
klasių kova, klasių interesai, net ne 
Austrijoje. Mes, austrai, esame ypatin
ga tauta, mes tarp rytų ir vakarų, ir 
mums reikia savo vietos laikytis. Šitaip 
diena iš dienos kalama į galvą viduti
niškam austrui.

Vėlai vakare grįžome į Vieną. Nors ir 
labai įgudęs važiuoti, mūsų Holceris sun
kiai ąrėsi per mašinų sūkurį. Blogiausia 
buvo tai, kad visos tos mašinos grįžo iš 
jaunojo vyno šventės. . .

(Bus daugiau)

torių stočių, tarybinių ūkiu. 
Didžiojo Tėvynės karo me
tais valstybės -iš paskolų 
gautos lėšos padengė apie 
15 procentų visų šalies ka
karinių išlaidų. Pokario 
laikotarpiu paskolos padėjo 
sparčiai atkurti ir vystyti 
TSRS liaudies ūkį. Iš 
pelenų ir griuvėsių atgimu
sių tūkstančių kaimų tarpe 
— daugelis atstatyti ištisai 
už lėšas, gautas iš paskolų. 
Šios lėšos suvaidino svarbų 
vaidmenį ir vykdant stam
biausias pokario statybas. 
Pakanka pasakyti, kad per 
penktąjį penkmetį liaudis 
paskolino valstybei sumą, 
lygią vertei, penkiolikos to
kių milžiniškų hidroelektri
nių kaip Kuibyševo HES.

Kapitalistai niekuomet 
negalės suprasti tarybinės 
tikrovės sąlygomis išaugu
sio tarybinio žmogaus sie
los. Šio žmogaus gyvenimo 
tikslas — ne asmeniškas 
turtėjimas, o bendra gero
vė, visos šalies ekonomikos 
kilimas, visos liaudies gyve
nimo lygio ir kultūros kili
mas. Tarybiniai žmonės 
skolindavo savo darbo san
taupas valstybei, kitą kartą 
apribodami savo asmeni
nius poreikius, bet jie dary
davo tai su tyra širdimi, 
nes žinojo, kad kuria naują, 
socialistinę visuomenę, kuri 
jiems ir jų vaikams atneš 
laimės ir gausumo kupiną 
gyvenimą.’ Paskolos pasi
rašymą jie laiko savo didžia 
pilietine pareiga ir savo 
garbės reikalu, nes giliai 
suprato, kad kiekviena jų į 
valstybines paskolas įdėta 
kapeika socialistinės vals
tybės sunaudojama liau
dies interesais ir priartina 
didžiųjų komunizmo idėjų 
pergalę.

Tačiau paskolos negali 
būti amžinos. Jeigu jos to
liau bus leidžiamos didesnio 
dydžio, negu, pavyzdžiui, 
1956 metai, tai jos jau ap
sunkins gyventojus. O jei
gu leisime paskolas mažes
nės sumos, tai ji beveik vi
sa eis anksčiau išleistų pa
skolų laimėjimams išmokėti 
bei joms padengti.

Reikia atsižvelgti ir į tai; 
kad, nutraukusi naujų pa-' 
skolų leidimą ir tuo pačiu 
metu toliau mokėdama gy
ventojams pagal anksčiau 
išleistų paskolų laimėjimų 
ir padengimo tiražus, vals
tybė būtų priversta mažin
ti asignavimus I i a u d i ę s 
ūkio poreikiams ir darbo 
žmonių gerovei kelti- Tuo 
atveju valstybei tektų sulė
tinti pramonės ir žemės f

ūkio gamybos, gyvenamųjų 
namų bei buitinės ir kultū
rinės statybos augimo tem
pą, o tai prieštarautų pa
grindiniams v a Is t y bes ir 
liaudies interesams. Todėl 
komunistinės statybos inte
resai, bendri visų darbo 
žmonių interesai reikalau- 
j a , nutraukiant n a u j ų 
paskolų leidimą, kart u 
atsisakyti nuo anksčiau 
išleistųjų p a s k o 1 ų obli
gacijų padengimą. Tai įga
lins valstybę mętai iš metų 
didinti lėšas gyvenamiems 
namams, mokvkloms, ligo- z v z <7?

ninėms ir kitoms kultūri
nėms - buitinėms įstaigoms 
statyti, liaudies vartojamų 
prekių gamybai plėsti.

Atsižvelgdami į tai, kad 
šioms priemonėms, kaip pa
rodė jų svarstymas daugy
bėje darbininkų, tarnau
tojų, kolūkiečių, inteligen
tijos susirinkimų, TSKP 
Centro Komitetas ir TSRS 
Ministrų Taryba nutaria:

1. Nuo 1958 metų nu
traukti tolesnį gyventojų 
pasirašomų valstybinių pa
skolų leidimą.

2. Nuo šio Nutarimo pa
skelbimo dienos neberengti 
gyventojų pasirašytų anks
čiau išleistųjų valstybinių 
paskolų laimėjimų tiražų 
ir atidėti 20 metų šių pa
skolų obligacijų padengimą. 
Nuo 1977 metų valstybinių 
paskolų obligacijas padeng
ti per 20 metų, lygiomis 
dalimis kasmet. Kai dėl 
Valstybinės 3 procentų vi
daus išlošiamosios paskolos, 
tai jos tiražus rengti ir to
liau pagal šios paskolos iš
leidimo sąlygas. 3 procen
tų paskolos obligacijas, kaip 
ir anksčiau, laisvai parduo
da ir perka taupomosios ka
sos.

T) Įpareigoti TSRS Fi
nansų ministeriją ir toliau 
apmokėti per taupomąsias 
kasas tas visų anksčiau iš
leistųjų paskolų obligacijas, 
kurios laimėjo arba yra pa
dengtos tiražuose, įvyku
siuose iki šio Nutarimo iš
leidimo.

4, Atsižvelgiant i tai, kadV- k Z

1957 metu valstvbiniame 
biudžete numatytos tam ti
kros pajamos iš paskolų, o 
anksčiau išleistųjų paskolų 
laimėjimų tiražų nutrauki
mas ir jų padengimo tiražų 
atidėjimas nep r i lygsta 
šioms pajamoms, pripažinti 
re i kai i ngu i šlei st i š i a is me
tais paskolą, bet žymiai ma
žesnio dydžio, negu ankstes
niais metais.

išleisti 1957 metais vals
tybinę paskolą 5 metams 12 
milijardų rublių sumos, t. 
y. beveik tris kartus mažes
nės sumos, negu 1956 me
tais pasirašytoji paskola, 
Nuo 1958 metų iki 1962 
metų rengti kasmetinius 
šios paskolos laimėjimų ti
ražus, o nuo 1959 metų iki 
1962 metų — padengimo ti
ražus.

Darbo žmonių pasirašoma 
1957 metų paskolos suma 
neturi viršyti dviejų savai
čių uždarbio- Tarp darbi
ninkų, tarnautojų, studen
tų ir karių, kurie gauna 
rublių per mėnesį ir mažes
nio dydžio mokestį, pensijas 
arba stipendijas, paskolos 
pasirašymo nerengti.

ŽINIOS B LIETUVOS
(Tąsa nuo 3 puslapio)

b'ai. Bus pastatyta žvejų 
stovykla, kurioje bus poilsio 
kambariai ir ska i tykia, 
pramoninių prekių parduo
tuvė, numatyta nutiesti 
vandentiekį, įrengti kana
lizaciją, asfaltuoti centrines 
gatves,. pasodinti jose šim
tus daugiamečių medžių.

Pajieškojimai
Prašau atsiliepti, jeigu esate gyvi, 

dėdės Juozas, Jurgis ir Petras Ne- 
verauskai, teta Elzbieta Vaicekaus
kienė. Dėdės Juozas, Jurgis ir Pet
ras Neverauskai gyveno Čikagoje, o 
teta Elzbieta Vaicekauskienė irgi 
prie Čikagos turėjo vištų farmą. 
Taip pat tuo pačiu prašau paieškot 
brolio Antano Alekno - Aleknavi
čiaus, anksčiau gyvenusio Scranton, 
Pa.

Atsakymą prašau siųsti šiuo ad
resu:

Jiezno rajonas
Jieznas
Gedimino g-vė Nr. 8
Juozas Urbauskas
Lithuania, USSR

Aš, Gylienė Marcelė (Pečiukaitė), 
labai prašau jus paieškoti mano bro
lio Pečiulio Juozo, Jono s., gimusio 
1896 m. • išvykęs į Ameriką 1914 
m. balandžio mėnesi; ir gyvenęs Či
kagoje, kiek žinau, iki 1930 m.

Dabartiniu metu Pečiulio Juozo 
gyvenimo vietos nežinau.

Mano adresas::
Jurbarko rajonas
Raudonės paštas
Raudonė
Marcelė Gylicnė-Pečiukaitytė, 

d. Jono
Lithuania, USSR

Ar tamsta turi Jono Kaš- 
kaičio poezijos knygą. “Pro
švaistes”? Jei ne, tai tuo
jau įsigyk. Kaina tik $1.00. 
Gaunama Laisves Iknygy-

Atsinaujindamas prenu
meratą pridėk vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai.

Baltimore ir Apylinke,
Puikiausia proga linksmam laiko praleidimui

LAISVĖS PIKNIKAS
Rengia Am. Liet. Literatūros Draugijos 25 kuopa

Biržjelio 16 June
Pradžia 11 vai. ryto, muzika nuo 3:30 iki 8:30

Puikią Idainit programą duos žymūs menininkai

Mildred Stensler Ona Stelmokaitė

New Haven, Conn. — Birželio 16 tą

Fathers’ Day, June I6th 
Tėvų Pagarliai Pietūs 

Rengia patys tėvai plačiajai visuomenei

Newhavenieciai jau tradiciniai įgyvendino tėvų 
dienos pokylį. Praeities pasisekimai duoda ūpo 
tėvams ir vėl suruošti visuomeniškus pietus pa
simatymui ir pasivaišinimui gražiame miške.

Indian Grove Parke
Jones Hill Rd., West Haven, Conn.

Geri Pietūs Tik Už $2.00
Laikas 2-rą Valandą Dieną 

i

BUS ŠOKIAI—GERA MUZIKA

Jei tą dieną ir lytų, pietūs vistiek įvyks, nes čia 
yra daug gražios pastogės, taip kaip salėje. 

“ Širdingai kviečiame iš visų Connecticut valstijos 
kolonijų visuomenę atsilankyti į šį gražų pokylį.

TĖVAI

KELRODIS: Iš West Haven centro važiuokite Platt Avenue 
(Privažiavę mokyklą sukite po dešinei ir čia rasite 

Indian/ Grove parką.

Jonas Grybas Tadas Kaškiaučius <

Aidsietyno Kvartetas iš New Yorko
Taipgi Finų Merginų Grupė

Dainuos ir. šoks savo tautiškas dainas ir šokius

VIETA SLOVAK NATIONAL HOME & PARK
6526 Holabird Ave., Baltimore, Md.

J. P. Lekavičiaus orkestrą šokiams. Įžanga 75c.
KELRODIS: Iš Philadelphia, Pa., imkite.kelią No. 40 ir važiuokite’ 
iki Baltimorės, privažiavę pirmą gatvę—Kresson St., sukite po kai
rei ir važiuokite iki Lombard St.; privažiavę LombartįJ St. sukite 
po kairei ir pervažiavę tiltą laikykitės tiesiai iki Holabird Avenue; 
čia sukite po kairei ir mailę ir pusę pavažiavus po kairei pusei bus 
pikniko vieta, o dideli variai kareivių Camp—po dešinei. Iš miesto 
galima važiuoti 26th St. karu iki Holabird Avė. Išlipę eikite į 
vakarus pusę mailes, O busą No. 20 Dundaik reikia imti ant Bal
timore St., ir jis priveža ki Pikniko vietas.

P. S. Privažiavus Kresson St. reikia tėmyti orlaivių iškabas, 
kurios tiesiai veda i pikniko vietą.

3 pusi. Laisve (Liberty) Trečiad., birželio (June) 12, 1957
'i - '' 
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MONTREAL, CANADA
STALIAI LAIMĖJO 
PAKĖLIMĄ ALGŲ
Medžio dirbinių Įmonė, 

Levis plant of Baribeau 
and Sons, pasirašydama su 
darbininkais naują darbo 
sutarti, sutiko pakelti algas 
nuo 15 iki 20 nuošimčių. 
Taipgi pridėta du apmoka
mi šventadieniai ir kitos 
darbo sąlygos pagerintos.

Taip pat kitos dvi medžio 
išdirbystės — South Shore 
Industries, Ltd., ir Desche
nes Mills — pasirašė naują 
darbo sutartį, 
pirma, susiorganizavus jos 
darbininkams, pakeldama 
algas po 7 c. į valandą, o 
antroji—po 8 c.

1956 m. birželio mėnesį, 
miestas tuo laiku turėjęs 1,- 
094,000 gyventojų.

Montrealo miesto sveika
tos departmento apskaičia
vimu, š. m. gegužės mėnesį, 
miestas turįs 1,127,000. O 
miesto privalomų mokesčių 
apskaičiuotojai (assessors) 
sako, kad mieste dabar gy
vena 1,380,000 žmonių.

Tu, žmogus, dabar ir ži
nok, kiek Montrealo mestas 
iš tikrųjų turi gyventojų...

„.r ■■ iiii—HigTi—
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pastaroji

Didžioji chocolate ir ice 
cream gamybos įmonė, Wal
ter M. Lowney Company, 
Ltd., kuri samdo apie 700 
darbininkų, pasirašydama 
naują sutartį, pakėlė darbi
ninkams algas po 15 c. į va
landą.

Taipgi kita panašių pro
duktų gamybos įmonė, 
Christie Brown, Kvebeko 
Darbo Santykių Komisijai 
pripažinus uniją legale at
stovauti darbininkus, pra
dėjo derybas dėl pasirašy
mo darbo sutarties.

MIRĖ 3 LIETUVIAI
Gegužės 25 d. mirė Jurgis 

Vizbarą, sulaukęs 60 metų 
amžiaus. Paliko nuliūdime 
žmoną Margaret Leahy.

Tą pačią dieną taipgi mi- 
♦ rė Marijona Pranskevičie- 

ne (Norkūnaitė), sulauku
si 82 metu amžiaus.

O gegužės 27 d. mirė Je
ronimas Radzišauskas, su
laukęs 73 metų amžiaus.

Visų trijų velionių palai
kai palaidota per Šv. Kazi
miero bažnyčią, Cote dės 
Neiges kapinėse.

NĖRA SUTARIMO DĖL 
ŽMONIŲ SKAIČIAUS 

MONTREALE
Visi žino ir sutinka, kad 

Montrealo miestas yra di
delis. Bet dėl gyvenančių 
žmonių skaičiaus yra skir
tingų nuomonių. Štai, pa
vyzdžiui, “Lovell’s Directo
ry ’ 1956 m.,, kuri išleista 
pereitą kovo mėnesį, sako, 
kad miestas turi 1,080,000 
gyventojų. O ta pati “Di
rectory” 1955 m. sako, kad 
miestas turi 1,544,683 gyv. 
Leidyklos pareigūnai sakė, 
jie turi naujus būdus žmo
nių suskaitymui, bet šiemet 
neturėję laiko padaryti sa
vo apskaičiavimo, todėl bu
vo priversti naudotis miesto 
ekonomijos biuro statistika;

Pagal federalinj cenzą

GINČAI TARP RADIJO 
STOČIŲ

Verdu.no CKVL radijo 
stotis veda ginčus, arba 
geriau pasakius kovą, su 
Moptrealo CJAD radijo sto
tim dėl juodvieju pajėgu
mo. Mat, verduniškė CKVL 
stotis nori sustiprinti savo 
jėgą nuo 10,000 iki 50,000 
voltu. Bet CJAD stotis tam 
priešing'a, nes tai, sako, 
maišys jos transliavimą.

Dalykas pavestas išspręs
ti CBC gubernatorių komi
sijai Ottawoje.

APSIVEDĖ
Prieš dvi savaiti apsive

dė Algirdas Likas su fran- 
cūzų tautybės mergina. Me
daus mėnesį praleisti buvo 
išvykę į JAV — Atlantic

SERGA
Albinas Simijonas buvo 

pasidavęs operacijai. Ligo
nis randasi Montreal Gene
ral ligoninėje.

Petras Jokšys susirgęs ir 
randasi taip pat Montreal 
General ligoninėje.

Jonas Petrulis serga ir 
randasi Queen Elizabeth li
goninėje. J.

GRAŽIOS ĮDOMIOS ŽUVYS, 
BET, KAS IŠGALĖS ŽIŪRĖT?

Miesto tarybos narys Rici
nas sako, kad įėjimo bilietai į 
naująjį akvariumą Coney Is
lande labai brangūs. Jie yra 
90 centų suaugusiam, 45 cen
tai vaikui. Kleinas sako:

“Kur tai girdėti, kad tėvas, 
motina ir vaikas turėtų mokė
ti $2.25 už įėjimą į akvariu
mą pamatyti kelias žuvis per 
kelioliką minučių?”

Jis siūlo, kad biletas suau
gusiam būtų tik 45 centai, 
įėjimas vaikams veltuL

0

Buvęs darbietis siūlosi 
republikonams

Dean Alfange, 1942 metais 
kandidatavęs į gubernatorius 
ant Darbo Partijos tikieto, vė
liau' buvęs demokratų kandi
datas Kongresui, dabar pasi
siūlė republikonams tarnauti 
— galįs būti jų kandidatu 
majoro vietai. Nežinia, ar re- 
publikonai jį užgirs.

NEW YORK IR NEW JERSEY APYLINKE

Daug

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
3-sios Apskrities ir Kuopų

PIKNIKAS
įvairumų, skanūs užkandžiai ir gėrimai

Įvyks Sekmadienį

Birželio 16 June
Prasidės 1-mą valandą popiet

Steamboat Inn Park
91 Steamboat Rd., Great Neck, N.

Tuojau užsisakykite vietą busu važiuoti į šį pik
niką. Busas iš Williamsburg išeis nuo Lituanica 
Skvėro 12:30. Iš Richmond Hill busas išeis nuo Li
berty Auditorium 1-mą valandą popiet. Kelionė tik 

$1.50 į abi pusi (round trip).

Suaugusieji 
irgi turely 
įsiskiepyti

New Yorko miesto sveika
tos skyrius sako, kad suaugu
sieji žmonės, nuo 16-17 iki 40 
metų, amžiaus turėtų pasisku
binti ir skiepytis prieš polio, 
tai yra, vaikų paralyžių. Jau
nesnieji, kaip žinia, jau Įskie
pyti per savo mokyklas.

Polio retai paliečia suaugu
sius, bet kuomet paliečia, tai 
ji jiems pavojingesne, negu 
vaikams — dažnai mirtina.

Sveikatos departmęntas sa
ko, kad tik apie 41 procentas 
suaugusių jau įsiskiepijo. Visi 
kiti raginami nusiskubinti pas 
savo daktarus ir sužinoti, kaip 
ir kur galima skiepytis. Visi 
daktarai dabar turi skiepus ir 
gali juos duoti privatiniai 
(dažniausiai už $10), bet 
taipgi galima tam tikru laiku 
skiepus gauti viešose sveika
tos departmento klinikose.

Tuo tarpu skelbiama, kad 
šiais metais 11 vaikų jau ap
sirgo polio mieste. Praeityje, 
kuomet skiepų dar nebuvo, 
šiuo metų laiku* mieste ■ jau 
būdavo virš 50 susirgimų. Nie
kas dabar neabejoja, kad Sai
ko skiepai pasekmingi.

LIETUVIŲ TARPE
Grįžo iš Kalifornijos

Mateušas Simon - Simana
vičius su savo žmonele, ilga
mečiai brooklyniečiai, nese
niai grįžo iš Kalifornijos. Jie 
ten išbuvo suvirs keturis mė
nesius. Buvo apsistoję pas sa
vo sūnų netoli nuo Los Ange
les. Sakė, kad Kalifornijoj gy
venimas jiem labai patiko. 
Draugė Simanavičienė, kuri 
per keletą metų kankinama 
cukrinės ligos, sakė, kad, ten 
gyvenant, sveikata žymiai pa
sitaisė.

Simanavičiai mano kada 
nors rudeniop Brooklyną ap
leisti ir vykti Kalifornijon ir 
ten pastoviai apsigyventi, ži
noma, jeigu pasiseks sutvar
kyti čionai savuosius reikalus. 
Jeigu taip įvyktų, tai būtų 
brooklyniečiam nuostolis, nes 
Simanavičiai yra uolūs pro
gresyvių organizacijų ir spau
dos rėmėjai ir parengimų lan
kytojai. žinoma, jeigu apsi- 
vens Kalifornijoj, jie pasiliks 
progresvio veikimo rėmėjais 
ir ant kiek jiems bus galima 
jame dalyvaus.

Rep.

N e g r ė kovoja 
už teisę būti 
TWA samdine

jaunaDorothy Franklin, 
New Yorko negrė, keli mėne
siai atgal
Trans World Airlines kompa
nijai, kad gauti darbo kaip 
prižiūrėtoja - hostess skrai
dančiuose. orlaiviuose. Raštiš
kai ji buvo informuota, kad 
jos kvalifikacijos tinkamos, ir 
užprašyta- ateiti asmeniškai. 
Bet, kuomet sužinota, kad ji 
negrė, darbo jai* pe'davė, nors 
po visokiais išsisukinėjimais, 
kaip tai, po aiškinimu, kad 
“tuo tarpu visos vietos užim
tos”. Bet Dorothy Franklin su
žinojo, kad po to TWA pa
samdė kelioliką baltų mergi
nų.

TWA turi 1,500 tokių mer
ginų ir nė viena jų tarpe nėra 
negrė. Taipgi .nėra negrų la
kūnų, navigatorių arba skrai
dančių inžinierių tarpe — ne
grai dirba tik aerodromuose, 
nors negrų tarpe yra patyru
sių dar iš tarnybos karinėje 
aviacijoje. y

Dorothy Franklin 
nenurimti
kreipėsi į valstijos 
prieš diskriminaciją (SCAD) 
ir ta komisija dabar veda ty
rinėjimą. Galimas dalykas,

padavė aplikaciją

Nepamirškite sekmadienio Nors uždrausta,

ENGRAVER > 
Patyręs, mechaninis inžinierius.

Aukščiausios skalės mokestis — 
Viršlaikiai. Turi būti Jungtinių 
Valstijų pilietis.

ED. 8-1555—L. L
<1104 IGF

Sekmadienis, birželio ,16-ta 
cHena — Brooklyno ir apylin
kės ir'kartu Lietuvių Darbinin
kų Susivienijirpo narių ii* pri
tarėjų šventė, ši sekmadienį 
netik Brooklyrias, bet ir visa 
Brooklyno apylinkė vykime Į 
Great Necką ir dalyvaukime 
I.DS Trečios Apskrities bend
rai su Brooklyno LDS kuopo
mis surengtame piknike.,4

Gamta savo malonumu ir 
grožiu visus vilioja, pasigrožė
ti jos atgijimu, žydinčiais me
džiais ir gėlynais. Great

gra- 
me- 
gra- 
(1 ar-

ii* gėlynais.
Neckas yra vienas iš tų 
žiųję vietų, paskendęs 
džiuose ir turintis daug 
žiųjų scenų. Kasmočiaus 
žas — gražus, turintis stalų ir 
sėdynių suvykusiem piknikau- 
ti ir linksmintis.

x Taip, po šaltos žiemos ir il-

go nesimatymo savo draugų 
ir pažįstamų, tai čia bus vieta 
juos susitikti, paspausti deši
nę, padiskusuoti gyvenimo bė
gamus įvykius ir paremti or
ganizaciją, kuri ištiktus nelai
mės paremia kiekvievieną sa
vo narį su pašalpa.

Įsitėmykite tie, kurie mano
te vykti dideliu autobusu. Au
tobusas išeis 12:30 vai. dieną, 
nuo Lituanica Skvero Union 
Avė. ir Hewes St; nuo Liberty 
Auditorijos 1-mą vai.

Bet tie, kurie vyksite savo
mis mašinomis, tai nuošir
džiai prašomi pasiimt; tuos sa
vo pažįstamus ir draugus, ku
rie norėtų vykti su automobi
liais. Padarykime šį. pikniką 
vienu iš sėkmingųjų piknikų.

Kviečia
LDS Apskrities komitetas

klauso Graham

nutarė 
ir nenusileisti. Ji 

komisiją

Kokios organizacijos prieš, 
kokios už diskriminaciją?..

Vyrų—15. Parduoti ice-cream. 
Amžius nedaro skirtumo. Taipgi 
kolegijos bernai. $30 iki $15 į die. 
ną. Karštesnės dienos, geresnis už
darbis. Apie 6 mėn, darbas. Mes 
duodame įrankius. Patyrimas ne
reikalingas. 426 W. 46th St., N. Y. C.

(112-118)
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katali kais, 
tam tikras skaičius žy-

kurie užsiregistruoja ir 
kortelę, perduodami sa-

MERGINOS

Nuolatos, dėl dirbtuvės. Patyrusios 
ir be patyrimo. Puikiausios darbd 
sąlygos. Gera mokestis.

ED. 3-1555—L. L

MISC. ADS

(110416)

1955 A. C. 3 yard shovel-dozer. 
H. D. 15. Privatiškas savininkas. 
Daugelį metų gerai ištarnavęs, gera
me A-l mechaniškafrie stovyje. Ge
ras pirkinys. VI. 9-7160. Ozone 
Park, L. I.

(112418)

Miesto taryboje Įvyko ap
klausinėjimas, per kurį Įvairių 
grupių ir organizacijų atsto
vai pasisakė apie taip vadina
mą Sharkey-Brown-Isaacs bi
lių. Tai bilius, kuris priverstų 
privatinius namų savininkus 
baigti diskriminaciją. w Kaip 
dabar yra, vieši namų projek
tai neturį teisės diskriminuoti, 
bet privatiniai savininkai gali 
nenuomoti butų negrams, pu- 
crtorikiečiams ir kitoms ma
žumoms pagal savo nuožiūrą.

Už minimą bilių
prieš diskriminaciją pasisakė 
45 organizacijos, kaip tai 
NAACP, Urban League, Na
tional Council of Negro Wo
men, vyriausios puertorikiečių 
ir kitų ispaniškai kalbančių 
grupės, svarbiausios unijos, 
kaip tai miesto CIO taryba, 
International Ladies Garment 
Workers unija, Mokytojų uni-

tai yra

t I

ja ir t. t. Taipgi pasisakė Įvai
rios žydų organizacijos, pra
dedant konservatyviu žydų 
kongresu, baigiant socialde
mokratų vadovaujamu Work
men’s Circle ir dar labiau į 
kairę stovinčiomis grupėmis. 
Taipgi1 už bilių pasisakė Libe
ralų partija ir komunistų par
tija, kurios vardu apklausinė
jimuose kalbėjo Benjamin Da
vis, pats buvęs miesto tarybos 
narys. '

Prieš bilių pasisakė 14 or
ganizacijų, kuriu 13 yra atvi
ros namui savininkų sąjungos, 
cl-na,— rasistiniai nusiteiku
si tų pačių elementų neva “vi
suomeniška” draugija — bet 
nei viena politinė, kultūrinė, 
profesinė arba kitokia organi
zacija.

Tas aiškiai rodo, kaip New 
Yorko žmonės nusiteikę.

Nors katalikų dvasiški ja 
draudžia lankytis evangelisto 
Grahamo pamoksluose Madi
son Square Gardene, nemen
kas katalikų skaičius ten daly
vauja, ir ne tik dalyvauja, bet 
“padaro nuosprendžius už 
Kristų”, tai yra, po pamokslo 
užsiregistruoja kaip “atgavę 
tikėjimą”.

Pastorius Tayloris, vienas 
Grahamo padėjėjų, sako, kad 
apie 15,000 jau padarė tuos 
“nutarimus už Kristų”. Di
džiulė dauguma jų yra protes
tantai, bet yra nemenkas nuo- 
š i m t i s gimusių 
taipgi 
du.

Tie, 
gauna
vo apylinkiųĮ bažnyčioms, kad 
jos juos globotų. Katalikų at
sivertėliai neperduodami ka.- 
taliki.škoms bažnyčioms, nes 
katalikų bažnyčia su Graha- 
mu nebendradarbiauja. Vieto
je to, jie perduodami vieti
nėms protestantų bažnyčioms. 
Kitaip sakant, jie laikomi ne 
tik grįžusiais į tikėjimą, bet iš 
kataliku pavirtusiais protes
tantais.

Grahamas taip išsireiškė 
apie tą reikalą:

“Mes neturime kitokios iš
eities. Jeigu katalikai neveik
tų prieš mus, mes jų atsivertė
lius siųstume atgal Į jų bažny
čias, nes mums svarbu atvers
ti žmogų į tikėjimą,, o ne ko
kią nors specifišką bažnyčią. 
Bet, kadangi jie nebendradar
biauja, mes turime juos siųsti 
pas protestantus...”

Tow Motor LT 35. 1 tono darbas.
108’’ liftas.
stovyje.
matyt:

Free lift 15”. A-f # 
Puikus pirkinys. Galima

TOW MOTOR CO.
Rose St., Newark, N. J.136 
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BUSINESS OPPORTUNITIES

BROOKLYN, N. Y. Cleaning Biz
nis — 30 lb. Hoffman mašina, že
ma renda. Privatus savininkas. Jei- 
gos $20,000 į metus, tikrai galima 
pagerinti biznį. Geras pirkinys ir 
geras pastovus pragyvenimas.

Tel. GE. 8-0774

(113415)
■

New Yorko spaudoje
Paštas Čia ir kitur

Praeitfi savaitgalio “Herald 
-Tribune” pašventė kelis pus
lapius specialiai apžvalgai, 
kaip veikia paštas mūsų did
miestyje :ir kituose pasauli
niuose didmiesčiuose. Pasiro
do, kad mes stovime beveik 
paskutinėje vietoje.

Londone paštas pristatomas 
miesto centre tris kartus, prie
miesčiuose du kartu. Kiekvie
nas laiškas pasiekia vieną 
Londono dalį iš kitos nevėliau 
kaip sekančią dieną, o kartais 
tą pačią dieną. Paštą skubinti 
padeda specialus požeminis 
traukinis, kuris kursuoja po 
Londoną ir sustoja tiesiog po 
pašto skyriais įvairiose 'miesto 
dalyse.

Paryžiuje paprasti laiškai 
pasiekia gyventojus greičiau, 
negu New Yorke. Paštas pri
statomas du arba tris kartus. 
Yra specialus “pneumatiškas” 
paštas, už kurį apmokama 
kiek daugiau. To pašto laiškai 
keliauja tam tikrais vamz-

pašto sistemą dabar turi Va
karų Vokietija, sako “Herald 
-Tribune”.

Daugumoje kitų kraštų val
džia tvarko ne tik paštą, bet 
ir telefonus ir telegrafą, kurių 
pelnas žymia dalimi eina paš
tams. Bet Amerikoje, kur yra 
privatinės telefono ir telegra
fo kompanijos, paštams sun
kiau išsiversti ir todėl net to
kiame didmiestyje kaip New 
Yorke paprasti laiškai prista
tomi tik kaitą į dieną.

LDS PIKNIKAS BIRŽELIO 
16-Ą, GREAT NECK

Visi ruoškimės dalyvauti 
LDS kuojjų piknike šj sekma
dienį, birželio 16, Kasmočiaus 
sode, Great Necke. Piknikas 
ruošiamas kuopų naudai. Ge
riausia pasidarbavusios kuo
pos galės daugiau uždirbt.

40 
gengsteriukų ruošėsi 
Jau buvo ir savais

i Ąk J 1 X 11 1 Cv A O W 2^ k.

džiais iš vieno pašto skyriaus j0 atidaryti 
į kitą požerpiu, ir laiškas, iš
siųstas iš vienos Paryžius da
lies, pasiekia kitą nevėliau įuo]iai 
kaip po šešių, valandų —ir 
pristatomas tuojau.

Maskvoje laiškai pristatomi 
tris kaltus, o kartais net ketu
ris kartus į dieną. Beveik visi 
laiškanešiai yra moterys. Ta
rybinis paštas neturi finansi
nių sunkumų, kas paaiški iš 
fakto, kad nuolat leidžia nau
jus meniškus visokių paminė
jimų pašto ženklus. Didesnių 
siuntinių pristatymas Maskvo^- 
je kiek lėtesnis palyginant su 
laiškais.

Bene sklandžiausia ir grei
čiausią, bet taipgi brangiausią

Pereitą šeštadienį apie 
jaunų 
mūšiui.
ginklais apsirūpinę. Tik reikė- 

i “ugnį”. Bet poli
cija įsikišo ir suardė visus jų 
planus. Penki ginkluoti

_____ i” buvo pasodinti 
jon, kad atauštų.

nar- 
šalto-

Man-Washington Skvere 
hattanė atsidarė “atviro oro’ 
meno paroda — lauke išstaty
ta keli tūkstančai paveikslų.

Lietuvių Kalbos

Žodynas

kad šis tyrinėjimas privers 
TWA ir kitas orinio susisieki
mo kompanijas baigti rasinę 
diskriminaciją.

Išleistas Lietuvoje, 990 pusla
pių, kaina $5.00. Kartu su už
sakymu prašome prisiųsti 
pinigus.

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

ir

BROOKLYN, N. Y. Laundromat— 
ir Dry Cleaning, kilnesnė vieta 
Flatbush. Savininkas dėl nesvcika- 
vimo negali ' vesti dirbtuvės, turi 
parduoti Kaina $7,000, tai bargaJ 
nas. *

Tel. UL. 9-2565
(113419)

Po miestą pasidairius
Brooklynietės Mrs. J. Bow

man ir Mrs. C. Robinson teis
me kaltinamos peiliais iki 
mirties subadymu savo vyrų. 
Abi paliktos kalėjime be kau
cijos. o

STATIONARY—LUNCHEONETTE 
naujas frontas, prieš mokyklą, pil
nai aprūpintas tavoru, 3 rūmai gy
venimui, E. N. Y. 
žmonių ir didelis 
verčia parduoti. 
Puikus pirkinys. 
Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y. 
7-4582.

sekcijoje. Daug 
trafikas. Liga 

Maišyti klientai. 
RUTTNER, 2768' 

AP. 
(113419) •

Y , —
Perėją h sėk'madienį apie 

,75O,0()(f žmonių apsilankė Co
ney Islande. Nors oras 
šaltokas, ant 
apie 200,000, 
skaičius drįso 
dytis.

buvo 
smilčių kepinosi 
bet visai, mažas 
vandenyje mau-

IRT subway traukinys pa
gavo B. Mahoney ir pavilkęs 
pervažavo. Mahoney buvo su
traiškytas. Nežinia, kaip trau
kinys jį galėjo pagauti.

Pereitą savaitgalį 
žmonės buvo automobilių 
laimėse užmušti. Nemažai 
vo sužeistų. Kadangi oras 
vo gražus pasivažinėti, tai 
tomobrliais keliai buvo 
kimšti.

penki 
ne- 
bu- 
bu- 
au- 
už-

Federalinio narkotikų biuro 
vietinis viršininkas James C. 
Ryan teigia, kad narkotikų 
naudotojų skaičius kiek suma
žėjęs. New Yorke šiuo metu 
esą apie 15,000 narkotikų var
totojų. Kalėjimuose esą apie 
15 procentu kalinių narkotis- 
tų.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)
. ■ ■ *

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

- I

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

BROOKLYN; N. J., BAR & GRILL, 
Bedford ' Stuyvėsant Section. Daug 
žmonių, trafikas, privatus savinin
kas parduoda nupigintai. Pirkėjas 
gali daryti gerą pragyvenimą, šau
kite po 6 P. M. GL. 3-6248. >

(113415)

OCEANSIDE, L. Į., Auto viršų, fen
derių taisymo ir užbaigimo dirbtu* 
vė, 2,500 ketv. pėdų, 1 blokas nuo 
ligonines, per 18 metų tame biznyje, 
taip vadinamame Drive in — Drive 
out. Parduoda privatus savininkas. 
Ilgų metų lysas. Prieinama kaina. 
Šaukite: RO. 6-9452. (113419į

REAL ESTATE

ELMHURST, arti St. Adalberts Pa
rapijos, 1 šeimos, detached, 25x135* 
lotas. Turite pamatyti, kad įvertin
ti. $17,000. Inter-City Brokerage, 
NE. 9-0898 89-11 87th Ave., Jack- 
son Heights, L. I.

i (114-120)•l

PRANEŠIMAI
BROCKON, MASS. .

Piknikas Lietuvių Tautiško Narni 
parke, Winter St. ir Keswick Rd., 
Montell, Mass., rengia LDS 67 kp., 
sekmadienį, birželio (June) 16, pra
džia 1-mą vai. dieną.

Bus muzika, namie gamintų gerų 
valgių ir visokių gėrimų. Kviečia-* 
me vietinius ir iš apylinkės atsilan-. 
kyti, gražiai pasipuošiusiame pušy
ne tyru oru pakvėpuoti ir linksmai 
praleisti laiką. Rengėjai. (114-116)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 14 d., 7:30 vai. vak., 1150 
No. 4th St. Nariai malonėkite da
lyvauti laiku ir užsimokėkite duok* 
les už š. m. Turime ir kitų svarbių 
reikalų. Valdyba. (114-116) »

Senute iššoko pro langą
79 metų amžiaus Izabel Ro- 

senstein iššoko pro langą iš 
savo šešto aukščio apartmon- 
to ir ant vietos užsimušė.

Atlanto vandenyne, netoH 
Rockaway Beach, vienas žuvį-: 
ninku laivukas buvo užside
gęs. Septyni žuvininkai puolė 
vandenin ir šaukėsi pagalbbs.^ 
Kiti žuvininkų laivukai juos 
išgelbėjo. i A į 

s

4 pu#!. Laisvė (Liberty) Trečiad., birželio (June) 12, 1987
....

*

v

$4 y ‘, A.-
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