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LAISVE-LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose 
Dalis Queens apskrityje (N. T. Ifll.OO 
Kanadoje ............... ...... 11.00
Kitur užsienyje ........ 18.00
Metam prenumerata: 
Jungtinėse Valstijose................. __ 10.00

Pavienio egzempl. kaina S centai

91

METAI 47-tf

KRISLAI
•^Primename trumpai. 

Kento prašymą atmetė. 
Apie prof. J. Kriščiūną.

. Kelia kainas.
* Nemuno galybė. * (

Rašo R. Miza^a

Tarybų* Sąjungoje
Ekonominių sričių 
Tarybų kontrolėje

Kaslink FBI dokumentų

Tik trumpai primename: 
Liepos Ketvirtoji yra mūsų ša
lies tautinė šventė, JAV ne
priklausomybės deklaracijos 
paskelbimo diena.

Naujosios Anglijos lietuvių 
z visuomenė šią šventę minės di

džiuliame piknike,
> čiame Brocktone • 

Mass.

įvyksian- 
Montelloj,

Teismas
bal-

' ^JJAV Apeliacijų 
Washingtone, keturiais

- prieš tris, atmetė dailinin- 
o Rockwell Kent ir psichiat- 

4y';*vi’o Walter Briehl prašymą, 
kad teismas priverstų valsty
bės departmentą duoti jie
dviem pasportus. Jiedu nori 

, keliauti užsienin.
Atrodo, kad ši byla ’ dabar 

tikrai pasieks Aukščiausią 
' 1 Teismą. Bet ji pasieks tik ru

denį.

Tarybų Sąjungos ambasada 
Washingtone leidžia savo mė
nesinį žurnalą (anglų kalba), 

10-ajame numeryje 
Lietuvos žurnalisto Juo- 

70 Čhiivicico straipsnis apie 
<(^įeną kolektyvinį ūkį, kuriam 
jPI&dovauja mokslininkas Jo

nas Kriščiūnas/
žurnalas išspausdino Jono 

Kriščiūno gražų paveikslą,’ 
pažymint, kad šis nusipelnęs 
Lietuvai vyras jau yra para
šęs net 60 knygų apie žemdir
bystę. Bet jis ne tik rašo, o ir 
dalyvauja praktiškame dar
be, prižiūrėdamas kolektyvinį 
žemės ūkį, teikdamas jam ge
riausius patarimus.

Jonas Kriščiūnas, beje, yra 
Lietuvos žemės ūkio Akade
mijos profesorius.

Beje, čia pat, šiame žurna- 
4 lo numery, išspausdinta ir 
■M augiau iš Lietuvos kolekty- 

viečių gyvenimo ir veiklos 
potrauki!.

f vAa, tai U. S. Steel Korpora
cija jau paskelbė, kad ji pa- 

i; 'kelia plienui kainas.
Pakeliama šeši doleriai to- 

F? nlri’
Manoma,

plieno korporaciją neužilgo 
paseks ir mažesnės: visos pa
kels plienui kainas. O tai 
reikš: pakils kainos ir ant vi-

5

V

jog šią didžią

»ų gyvenimo produktų.
lĮdomų tai, kad ši bilionierių 

korporacija įakėlė savb pro- 
‘ l^.duktams kainas tuojau po to, 

kai prezidentas Eisenhoweris 
prašė samdytojų, kad jie ne
keltų ant savo produktų kai-

f nų, o darbininkų prašė, kad 
ik ai autų didesnių ai-

i IX'

ką pasakė yyyrlau- 
ekto inžinierius D,

bus tik pirmoji

>4*

>li Kauno palei Nemuną 
i ir darbininkai ener- 

dirba prie Kauno HES 
Statomoji elektrinė

ė, kuriai jėgą duos Ne- 
vanduo, bus didžiausia

Maskva. — Liepos pirmą 
atskirų ekonominių sričių 
tarybos perėĮmė galią So
vietų pramonėje. Visa šalis 
padalinta į apie 100 ekono
minių;, sričių, ir kiekvienoje 
srityje savaimingos tarybos 
tvarko visokias pramonės 
šakas. Iki šiol visokios pra
monės ministerijos Mask
voje tvarkė visą pramonę 
ir kiekviena pakaita1 ir 
naujas žingsnis turėjo bū
ti patvirtintas iš centro.

Dabar prieita išvados/ 
toks griežtas centralizavi
mas neduoda pakankamai 
iniciatyvos, .apvynioja visą 
pramonę perdaug “popieri
nių formalumų” ir vedą 
prie biurokratizmo. \

“Izvestia” jsako, kad kon
trolės perkėlimas praves
tas sklandžiai ir tvarkingai. 
Didelis skaičius ministerijų 
tarnautojų iš Maskvos pas
kirti į ^atskiras sritis, kur, 
vietoje viską koordinuoti iš

savo raštinių, jie dabar pa
tys vadovauja fabrikams 
ir įmonėms, —
ra kvalifikuoti. “Izvestia” 
^ako, kad kai kurie valdi
ninkai “nerodė didelio noro 
vykti į tolimas sritis”, bet 
tokių nenorinčių buvo tik 
menka mažuma. /

jeigu tam y- 
“Izvestia1

Rytoj tautine, 
J.A.V. švente

Rytoj, ketyirtadienį, yra 
Lepos Ketvirtoji, 181 metai 
nuo 1776 Liepos ketvirtos, 
kuomet tapo , < paskelbta A- 
merikos. Nepriklausomybes 
deklaracija. šventę, kaip 
paprastai, bus minima tra
diciniu būdu ~ vėliavų iš- 
kėlimais, patriotinėpiis su
eigomis, parąijjją^

. Daugelis įmonių ir įstai
gų lieka Uždarytą ir penkta
dienį/ tokiu fluidu duodant 
žmonėms keturių ■ • dienų 
liuoslaikį. 7 1

Richmond Hill 19, N. Trečiadienis, liepos (July) 3, 1957
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Niio potvynio žuvusius
i ka|Hio.e---

i i mO RW-11'
3' Lake CliŽHes, La. — šia
me miestelyje, kuris bai
siai nukentėjo tfiuo viesulo ir 
nuo tvano,, kurį viesulas su
kėlė, palaidoję 85 žmones, 
kurių negalųna atpažinti. 
Juos palaidojo ‘ masiniuose 
kapuose — dviejuose — 65 
negrai viename kape, 20 
baltųjų kitame.. (

Lavonai buvo sudėstyti 
krūvomis didęlįame garaže 
prie laidojimo koplyčios. 
Artimieji bandė atpažinti 
gimines ir šeimos, narius, 
bet daugumos* negalėjo at
pažinti. Mat, /kad lavonai 
negestų karštame tvankia
me ore, valdžios .sveikatos 
pareigūnai juos aplaistė

kalkėmis.
’ Potvynių srityje dar 

randasi daug paskendusių 
karvių, arklių ir kitokių gy
vulių. Sveikatos pareigūnai 
stengiasi ir tų gyvulių la
vonus ant greitųjų laidoti, 
kad nebūtų sukeltos epide
mijos.

Kai kurie žuvusiu gimi
nės smarkiai protestavo 
prieš lavonų aplaistymą 
kalkėmis, teigdami, kad 
vien dėl to negalėjo saviš
kių ’atpažinti. Bet mažai 
kas kėlė, kad mirę kartu 
gamtos nelaimėj ė baltieji 
ir ne'grai galėtų būti pa
laidoti kartu, kad. nereikia 
segregacijos kapuose. •

Senatoriai aprėš- sen aior i a i a p r < 
teismo sprendimą

. . ■ ’’ < < ' ' * .'

Washing tonas. — Pasku
tinėje savo sesi j oje Aukš- 
čiausias teismas nusprendė, 
kad apkaltintas asmuo arba 
jo advokatai turi teisę ma
tyti visus FBI dokumentus, 
kuriais paremti kąltihimai 
prieš jį. Kitaip sakant, ap
kaltintas asmuo; turi teisę 
žinoti, kas ir ką prieš jį pa-

i
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rodo liudyjimai Federal!- ' ■ 
niam tyrinėjimo biurui. , 

; šį nuosprendį Aukščiau
sias teismas - išnešė unijų 
veikėjo Clinton Ę. Jencks | 
byloje. Kaip žinia, 
Jencks , New Mexico lieji- f 
kų unijos (Mine-Mill) vei- ‘ 
kėjas, ■ buvo žemesnių teis
mų nuteistas vuž teigimą; 
kad jis nekomunistas, tuo

Komunistai stiprinsią • 
vCiklį už lėgališkumą 1
Vakarinėje Vokietijoje

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos komunistų vadovas Ųk 
brichtaš sako, kad jis* gavo 
žinių, jog ^Vakarų Vokieti
jos koniūnistai sustiprins 
savo veiklą už legališkumą.- 
Kaip žinia, reakciniai kleri- 
kališka Vakarų Vokieti
jos valdžia atėmė legališkas 
teises nuo Komunistų par
tijos ir ta partija dabar vei-' 
kia pogrindyje.

Vak. Vokietijos komunis
tai išleido lapelį,' kuriame 
jie sako, kad jiems užmes
tas nelegalumas yra nepa
geidaujamas, bet jie nieko 
kito negali daryti, nes vie
nintelis būdas kovoti už le
galumą,/ tai darbuotis po
grindyje.

Trys vokiškos divizijos 
jau N. A. T. O. tarnyboj

Bonna.Bonna. -r. „Trys V akarų 
VoĮkietijos naujosios anni- 
jos divizijos jąų ofięiališkąi 
perduotos NATO tarnybon. 
Tos divizijos > kol kas lįks 
Vokietijos teritorijoje, bet 
nėra garantijų, kad jos ne
bus perkeltos į kitas šalis;

ant Nemuno. Po jos ant Ne
muno bus pastatytos dar sep
tynios: Smalininkų, Birštono, 
Alytaus, Druskininkų, Gardi
no, Mastųj ir Dokudovo. Pir
mosios dvi Kauno HES turbi
nos pradės veikti 1959 metais, 
likusios dvi -—. 1960 metais. 
Lietuvos pramone greitai au
ga, / jai reikia vis daugiau 
energijos, tbdėl paleidus Kau-„ 
no elektrinę, artimiausiu metu 
bus statomos hidroelektrinės 
prie Smalininku > (netoli Jur
barko) ir prie Jonavos ant Ne
ries upės”. *'

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Washingtonais. — Gene
ralinis prokuroras Brow
nell sako, kad Japonija tu
ri teisę teisti amerikietį ka
reivį Girardą, kuris užmu
šė japonę. Brownell ragino 
Aukščiausią teismą atmesti 
federaliųio teisėjo nuo
sprendį, kad Girardo nega
lima perduoti japonų juris
dikcijai.

Pekinas,

turi įrodymų, kad jis tokiu 
buvo. / ,

Dabar Senate dedamos 
pastangos aprėžti teisme 
nutarimą. Senato juridinis 
komitetas jau patvirtiM 
senatoriaus O’Mahoney }-
neštą bilių, kad FBI do- - 
kumentų tiekimas būtų ap- ' 
rėžtas. Bilįus numato, kad - 
kiekvienoje byloje pats teis M 
sėjas . turės teisę nuspręsti,, 
kurie FBI dokumentai turi 
ir kurie neturi būti perduok ? ■ 
darni apkaltintam arba gy
nybos advokatui. Jeigii tei1 
sėjui atrodys, kad kokio

Olimpiada neįyyktų Amerikoje, 
jeigu atsisakyjtume įleisti iš 
Kinijos ’atvykstančius atletus

Washingtonas. — Tarp
tautinio Olimpiados komi
teto pirmininkas Ayery 
Brundage ; pareiškė, . kad 

forpijoje, kaip tai buvo ma- 
nyta, jeigu Aųierika neįleis 
sportininkų - iš Liaudies Ki
nijos. Kaip .žinia; mes ne-z 
palaikome diplomatinių ry
šių .su Liaudies Kinija ir* 
todėl Kinį jos piliečiai negau 
Ii atvažiuoti Amerikon.

1 ' * V j., -

Brundage sako, kad dau
guma olimpinių delegacijų 
nesutiktų / rengti olimpiadą

Amerikoje, jeigu Liaudies 
Kinija nebūtų prileista.
; Valstybės1 dėpartmente 
dėl to ‘jau susirūpinta., Ma- 
noma, ka< '

Pekinas. — Japonijos So-, 
piaiistų partija; nutarė pa,-, 
siųsti, j «ęroš t nors doVūmento parodymas
Tarybų Smm.-..j.™.-...mmw

Kottiųništų partijos^ centra- 
linis komitetas.

Ho Ci-minli šią 
vasarą vyks į 
Rytinę Europą
Hanoi.

dies respublikos (Šiaurės 
Vietnamo) prezidentas Ho 
Či-minh šią vasarą padarys 
plačią kelionę po Aziją ir 
Rytų Europą. Azijoje jis 
sustos Kinijoje, Mongolijo
je ir Šiaurės Korėjoje, o 
Europoje Tarybų Sąjungo
je, ' Lenkijoje, Čekoslovaki
joje, Bulgarijoje, Rumuni
joje, Vengrijoje, Jugoslavi
joje, -Rytų Vokietijoje ir 
Albanijoje. Jis tokiu būdu 
a]Į)laųkyse visus ? 
komunistų valdom 
tus.

fairaų , jis atsisakys 
kumentą perduoti.Ejiaudteš iltiBjds,. 

tai, kjnąį gal j !bųs; .įleisti 
su /specialiais. ,t 5pasais, i pa- < 
našiai, kaip Australija į 
paskutinę olimpiadą įleido 
tarybinius sportininkus, 
nors Australija ir TSRS da
bar nepalaiko santykių. : / 

Olimpiada, kuri įvyks 
1960 metais Kalifornijoje 
bus žiemos sportu. Ji vyks 
Squaw slėnyje.

.1 ■! \ .........................■‘Į.I.Į.iyt^ll. l I I..H

Girard vedė japoinait ę ■ ■
Kogohara. — Amerikietis fe 

kareivis Girardas, tains 
laikomas kariniame kalėjį- 
me, nes jis užmušė senyvą 
japonę, dabar vedė — jauną | 
japonaitę. Kariniai parei
gūnai jam davė specialų 
leidimą vėsti.

Kaip žinia, Girardas bus 
teisiamas japonų teisme, 
jeigu dalykai liks, kaip da-. 
bar stovi, tai yra. jeigu 
Amerikos Aukščiausias 
teismas nepatvirtins že
mesnio teismo nutarimu 
kad Amerikos armija netu
ri teisės išduoti Girardo ja
ponams.

srito5 žmonės 
susirerriiniiiose 
Kubos Rytuose
Santiago .de Cuba. — 

Kaip tik tuo metu, kai šio 
Rytinės . Kubos ■ miesto 
centre vyko mitingas už 
Batistą, priemiesčiuose į- 
vyko susirėmimai tarp ka
rių ir sukilėlių. Trys sukilė
liai ir du kariai krito.

Pačiame masiniame mi
tinge, kurį surengė Batis- 
tos rėmėjai, irgi buvo nera
mu. Nors kariai ir policija 
pripildė aikštę, vienur ki
tur girdėjosi šūkiai prieš 
Batistą ir už sukilėlių va
dą . Fidel Castro. Net per 
radiją, kuris perdavė' mi
tingo kalbas,, galima buvo 
laiks nuo laiko tuos šūkius 
girdėti' ir *iš tolo. ’ *'? r

I ■ > J I.................‘iii' .... U? ’r 1 , • ■
' Australijos kasykloje 

eiūa sėdėjimo sti^etkas 
: i | . <'■ /( . > J > :) . ?■ į?..

; Melbourne^ -- 260 anglia
kasių streikuoja Cessnock 
kabykloje. Tai sėdėjimo 
štfėikas, nes angliakasiai 
laiko : okupavę kasyklą. 
Jiems maistą ir gėrimus 
pristato jų žmonos ir vai
kai. Streikas jau tęsiasi ke
lintą dieną. Anądien tūks
tančiai angliakasių iš aplin
kinių kasyklų suvyko į 
Cessnocką, kad išreikšti so- 
lidorumą streikieriams.

.......i

“LAISVE” NEIŠEIS 
LIEPOS KETVIRTĄ

Rytoj, Liepos JMvirtą,

- Vietnamo liau-

Matote, kokią rolę Lietuvos Nepriklausomybes šventę, 
onomikoie ir kultūroje su- “Laisvė” neišeis. Sekantisekonomikoje ir kultūroje su 

vaidins senelis Nemunas! 
• . . . .1 • *.
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Pietų A f r i k o s rasistine tvarka 
barharika. sako AdlaiStevenson
Accra. — Kuomet Adlai 

Stevensonas lankėsi Pietų 
Afrikoje, jis ten padarė ke
letą švelnių kritinių pareiš
kimų prieš rasistinę segre
gaciją, kuri ten žinoma kaip 
“apartheįdas”. ■ Kuomet jis 
paliko Pietų Afrikos terito
riją ir lankėsi kituose Afri
kos kraštučsė, jo kritika 
prieš Į Pietų .Afrikos rasis
tus pasidarė aštresnė. Bet
i ,' n■ ip lull    .i    —i ni,-r.Mį

i Amerikiečiui kareiviui 
gręsia m irtis ^giljotina -
' Paryžius. Jaunas 'ame
rikietis/. kareivis McOsker 
čia įsėdL kalėjime ur frdmėū- 
zų teismas jį teis. Jisr už
mušė alžyrietį ( Liaminį. 
Jam igtęsią; mirtis^ po< giljo
tina, tai y ra, jo galva būtų 
nukirsta, jeigu mirties 
bausmė jam būtų vykdo
ma.

ąštriausiai prieš Pietų Af
rikos rasistus Stevensonas 
pasisakė atvykęš čia, į Gha- 
nos sostinę Accrą.

Stevensonas čia pareiškė 
spaudos atstovams:

“Aš mačiau barbarišką 
apartheidą Pietų Afrikoj ir 
buvau sukrėstas; Aš turiu 
gilią viltį, kad. tam neteisė- 
tumui be didelio atidėlioji
mo! bus padarytas galas”.

Varšuva. —“Trybuna Lu- 
du’l praneša,, kad Siedlice 
įvyko neramumai,, kuomet 
milicija i iškraustė iš .būtut 
kelias šeimas, kurios ten 
gyveno nelegajiskąf.

Atėnai. —. Graikijos ir 
Bulgarijos pasienio srityje 
siaučia potvyniais Abiejose 
šalyse potvyniai pridarė 
daug žalos. ,

» - I l,|| I lOr1" I Ulini !■ I

asaulio 
s kraš-

Brockton, Mass.
4 d. Liepos 
4th of July

, /

Lakūnas gyveno 
tyruose per 53 
dienas “žuvęs” 
' '' i : '* ‘ ‘ ’*> • ‘ ' •'

kings Canyon. -— 53 die
nosi atgal reaktyvinis (iet) 
orlaivis nukrito, 'čia aplink 
kalnuose ir buvo manyta, 
kad lakūnas Steeves užsi
mušė t- jo lavono niekur 
negalima buvo rasti. Ma
nyta, kad lakūnas parašu- 
tavo ir nukrito kur nors į 
gilų tarpkalnį ir užsimušė^ 

Ir štai dabar, apie šešios 
savaitės vėliau, lakūnas 
Steęves atsirado — jis pa
siekė kalnų laipiotojų stotį. 
Pasirodė, kad jis nukrito į 
ledynus ir per 12 dienų gy
veno be maisto, iki užtiko 
apleistą medžiotojų šėtrą, 
kurioje rado kiek maisto ir 
taipgi meškerę. Nuo to lai
ko jis gyveno valgydamas 
žuvis ir. vis ieškojo Mvili-

Tel Avivas. — Iš patiki* i 
mų šaltinių sužinota, kad 
gen. Bums planuoja atsi
statydinti iš' Palestinos _pa- 
liaubų vyriausio prižiūrė
tojo vietos. Priežastis yra 
jo nesutikimai su Dag Ha*

. A:-mmarskjoldu.

Lake Charles, Lx Čią dar 
n ni-Hnn/lalwin rlnu/wimtl swMmSjvis atrandama daugiau 

vonų. Viesulo potvyniu 
žuvusiu skaičius jau si 
arti 500. <

numeris bu
i'* '■ 'M/ ė-'.vJ

Montello, Mass. Iš toliau važiuojantieji sekite., 
iškabas ĮBrockton, Mass., nes Montello tik , 
Brocktono.priemiestis.

New Yvrkas. — Svetu 
mių Gynimo komitetas sk 
bia, kad apeliuos New Y 
ko valstijos aukšči 
teismo nuosprendį 
tąi organizacijai rink®! 
dus

Nacijos”, iki jam p 
pasiekti stotį.

Leitenanto Stee 
vai ir žmona J 
miestelyje Co 
kuone apalpo iš < 
kai i '
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ir noro. Liuda nemėgo skųstis
— tą švereckis žinojo. Šių me
tų pradžioje kartą jie susitiko 
banke —r tvarkė pinigines są
skaitas. Po to nuėjo pavalgyti. 
Užsiminė Liuda, kad krenta 
gyvuliai, kad ji važinėja po 
Kaliningrado sritį ir kitus ra
jonus -—ieško pašaro, kad, ją 
išrinkus pirmininku, pusė brL 
gadininkų, palaikydami buvu
sį pirmininką, atnešė pareiški
mus' ir pareiškė nedirbsią. 'Tai 
pasakė lyg tarp kitko. Dau
giau ji rūpinosi artėjančiu pa
vasariu, klausė, kur jai gauti 
geresnės veislės sėklų, tarėsi 
apie sėjomainą.

Ir dabar ji, sėdėdama raj
komo laukiamajame, žiūri į 
šve r e c k į besišypsančiomis 
draugiškom akimis ir atidžiai 
klausosi jo patarimo. — orga
nizuoti kompleksines briga
das.

-— Aš tau rimtai sakau. Or
ganizavusi nesigailėsi. Juk pa
ti sakai, kad neturi gero gy
vulių fermos vedėjo, gyvuli
ninkystė nekyla... O brigadi- 
dininkai kaip dirba? Turi ge
rus vyrus ? ;

-—Tu manai nauji? Tiesa, 
aš tau ir nesakiau, Tie patys, 
tik vieną pakeitėm. Dar prieš 
sėją atėjo visi trys, žinpjm’a, 
po vieną, ir atsiėmė savo pa- 
leiškimus. Dabar dirba, nega
lių skųstis.

— Na, matai. Valdyboje ap- 
svarstykit ir perduokit visus 
gyvulius brigadininkų žinion. 
Pamatysi, tada jie ir pašarus 
taupys ir i-ūpinsis ne vien ark
liais. Bus kita tvarka: tau, 
brolyti, gyvuliai priskirti, tu 
jais ir rūpinkis. Jei kris — tu
rėsi pats atsakyti. Taigi...

Į kabinetą tai įeidavo, tai 
išeidavo nauji interesantai, 
bėginėjo skyrių vedėjai.

— Tiesa, girdėjau, kad eks
kavatorių is, MTS gavai, dur
pes k^si? paklausė švereckis 
ieškodamas papiroso. O kiek 
parUoŠit kompdslto?

Galvojam apie porą 
tūkstančių tonų. Juk ta žeme
lė tiesiog prašyte prašo dau- 
giauti*ąšų, ;l.;/ ■

įOr tilt1 'Uėdūi^iį'M^ilvbdaVb' 
apie žemę, kuri pastaraisiais 

| metais buvo palikta; visiška 
našlaite, jai visada krūtinę už
guldavo kažkoks sunkumas. 
Ji ir dabar negali suprasti, 
kaip Pelčius, pats visą laiką 
gyvenęs ir dirbęs ,kaime, už
miršo žemę, paskandino deg
tinės buteliuky ne tik savo są
žinę, bet ir kolūkiečių pasiti
kėjimą. Trąšomis čia niekas 
nesirūpino 
užberdavo mineralinių, ir vis
kas. Tai ir derliaf tokie buvo 
—sėklą 
dienius 
davo.

Kiek
į kylančius dūmų rutuliukus, 
Liuda vėl prašneko:

— Ir šiais metais nekaip 
užaugo: vos po septynis cent
nerius prikūlėm. Gerai, kad 
už paruošas priima pieną ir 
mėsą — daugiau grūdų kolū
kyje' liko. Dabar išduodam 
avansą, o netrukus ir likusius
— duonos visiems užteks, ne
reikės iš miesto vežti.*

Jų| pasikalbėjimą nutraukė 
iš kabineto išėjusi tamsiai mė
lynu kostiumėliu Apsivilkusi, į 
viršų sušukuotais kaštoniniais 
plaukais moteris. '

— Kaip1 gerai, kad jūs čia 
abu, — pamačiusi pirminip- 
kus, šypsodamosi tarė ji. Aš 
jau ruošiausi aplankyti jūsų 
kojūkius, o dabar galėsim ir 
vietoję pasitarti. 1: ?

— O dėl to mane iškvietėt, 
drauge Diltoikyte?’

— čia tau, Liuda, reikia su
tvarkyti' kai kuriuos doku
mentus siųsti į Vilnių. Užeik 
paskui pas bendrojo skyriaus 
vedėją.' O dabar, prašau, u^- 
eikite pas mane. \

Abu- pasikabino lietpalčius 
ir įėjo,.į erdvų kambarį. Jo vi- 

d ūryj ė stoyė j o rašomasis, ’; o. 
.priedo. kiW^ 
ga dengtas ilgas stalas. Linda 
nebę/|į»Mą kartą Šiaihe. kam- 
baryję. J<^ia priėmė į kandi- 
d atus, vėl iau į TSKP j narį ū s. 
Čią jaį pasiūlė moky
tis, o vėliau dirbti “Sūduvos”

1 ;

. ............
už mus atliko. Taigi, reiškia W 
aplenkė.

Ir jis truputį stabtelėjo, lyg. 
laukdamas patvirtinimo.

— Visada ir visur gera turej 
ti gerus kaimynus, — tęsė to
liau Švereckis, tada ir pačiam^/ 
lengviau dirbti. Juk kartais,' 
bėdai ištikus, kur kreipsies? 
Pas kaimyną. O jis, i 
jeigu kurį laiką ir kiek 
silpniau stovės ekonomiškai, 
negi nepadės ? Būtinai padčs. , i 
Taigi, manau, kad ir mes bū
sim gerais kaimynais, padėsim 
vieni kitiems, na, ir lenkty- i 
niausim. - O su tavim, Liuda, 
kaip jnatyt, greit man bus vi
sai nelengva, reikės pasis- 
spaust. ../• ;

Liuda visai nusiramino. Ji 
žiūrėjo į švereckį šiltu žvilgs
niu, tarytum norėdama 
pasakyti kažką labai labai 
malonaus. Ir tepasakė:

— Draugas šverecjds gerai 
sako. Jis man buvo ne tik ge- W 
ras kaimynas, bet ir draugas... 
Artimiausiomis dienomis ap- | 
svarstysime lenktynių klausi
mą su 'visais kolūkio nariais. 
Manau, kad jie taip pat pri
tars.

Iš rajkomo išėję abw pirmi
ninkai greitai išsiskyrė: kiek
vienam savųj rūpesčių iki kak
lo. Liudos mintys jau buvo sa
vame kolūkyje. Jai norėjosi 
bėgti, skubėti į “Sūduvą”, sa
vo širdies krauju, savo ranko
mis nugalėti senąjį sunkų pa
likimą... A.

joną, vis užbėgdavo ir į rajko- 
mą pas sekretorių.

Sėsdamasi ir kviesdama įė
jusius, sekretorė paklausė:

—-Pati darbymetė pas jus, 
tur būt, praėjusi?

— Kurčia praėjusi? Gal 
taip tik atrodo iš aukščiau 
žiūrint, — atsakė Jonas šve-r 
reckis. — Pas mus dabar visi 
pluša: kas šiltadaržius stato, 
kas kulia... Na, žinoma, lau
kai jau nuvalyti. Ir pas Liudą, 
rodos, rudens gėrybės suvež
tos 
kąis pridėjo 
atmenu, “Sūduvoš” 
neskubėjo -— paklotus linus 
žiemavoti paliko.

Liuda karčiai šyptelėjo.
— Tai gal dabar apie rei

kalą, — pasakė sekretorė, 
žvelgdama judviejų kolūkių 
pirmininkus. Be abejo, skuba
te, o namai toli,..
; —- Aš norėjau pasitarti su 
jumis, draugai, 
štai ir anksčiau, 
tais mūsų rajone tarp kolūkių 
buvo sudaromos įvairios sutar
tys, priimami įsipareigojimai. 
Tačiau , tikro lenktyniavimo, 
kuris jaustųsi per visus metus, 
nebuvo. Aš pagalvojau, kad 
kaip tik jūsų kolūkiams reikė
tų parodyti pavyzdį. Jūs esa
te .kaimynai. Ąbu kolūkiai įei
na į tą pačią apylinkę, tie pa
tys vieškeliai kerta jūsų lau
kus. Vieni pas kitus lankotės
— ir vadovai, ir eiliniai kolū
kiečiai. Iškvieskit vienas kitą į 
lenktynes. Kaip galvojate, 
draugai?

Liuda žvelgė čia į sekretorę, 
čia į Švereckį ir tylėjo. Paga
liau, neramiai sujudėjusi kė
dėje, pasakė: •

— Kokios čia lenktynės ? I 
Jau iš anksto galima skelbti 
rezultatuę. Draugas švereckis 
pirmininkauja aštunti metai, o 
aš... nė, mėtai nesuėjo.

Kuo toliau ji kalbėjo, tuo 
labiau jaudinosi. Liuda jautė, 
kad perdaug karščiuojasi, ir 
stengėsi kalbėti ramiai. • >

* - “Naujo kelio” kolūkyje 
ii’i gyvulininkystės fermos su
komplektuotos, ir javąi užde-i 
ra ‘geriau. Kasmet iš šių šakų/ 
dideles' pajamas gauna. O 
“Sūduva?’’ Skolose paskendu
si. Štai jau kelios dienos suku 
galvą, iš kur paimti pinigų 
benzinui nupirkti... Arba kąd 
ir tos gyvenvietės. Mes antri 
metai nesugebam 
užbaigti, o “Naujo kelio” ko
lūkio nariai 'greit naujuose 
butuose gyvens — visa pakelė 
stogais raudonuoja... Bet ką 
čia ir šnekėti!..

Pasakė ir lyg lengviau pasi
darė. Sekretorė, atsilošusi į kė
dės atramą, atidžiai klausėsi, 
galvodama, ką gi atsakyti 
šiam gabiam, nors ir jaunam 
kolūkio vadovui. „ Pagaliau ji 
pastūmė kėdę, pakilo iŠ užsta
lės ir, apėjusi aplink stalą, at
sisėdo ■ prieš Marcinkevičiūtę 
ir švereckį.

— Taip, Liuda, — palinkusi 
kiek į pri'ekį ir sudėjusi rankas 
ant stalo, prašneko Puteikytė,
— žinom, kokį tu gavai pali
kimą. Tau teko labiausiai ap
leistas kolūkis visame rajone. 
Iš karto neatstatysi tai, kas 
prarasta. O pradėjai gerai. 
“Sūduva” iš paskutinės vietos 
poztruputį į viršų kyla, Lenk
tyniavimas kąip tik ir paska
tins dar. labiau pasitempti... aš 
turiu galvoje Visųš kolūkie
čius... Suprantu, tu dabar vie
ną, — ■ n ė r-a . agronomo, zoo
techniko. Tai laikinai — at
siųsim.-

' Jonas švereckis, Šonu pasu
kęs kėdę prie stalo, žiūrėjo 
čia į sekretorę, čia į Liudą.

— Dabar, turbūt, mano eilė 
pasisakyti, nusišypsojo šverec- 

rNorėjosi, pasakysiu, ir

nias, ir atsidurdavo ant prie
bučio slenksčio. Dabar ji ne
skubėjo./ Atgal parvežti ko
pūstai nedavė Liudai ramy
bės. Visi džiaugėsi, kad užau
go didelės galvos, kad iš dar
žovių bus šiek tiek, pajdmų. O 
dabar — še tau: per minkštos 
galvos”. Ne, ne, kopūstai iš 
atsilikimo neišveš, čia reikia 
žiūrėti giliau; —į linus. Į 
cukrinius runkelius. Į kvie
čius. Taip ji valdyboje ir pa
sakys : “Kopūstais, - ; draugai, 
mes neprasigyvensime”.

Liuda stabtelėjo prie dviejų 
aukštų,, gal būt, didžiausio vi
same Barzdų’ miestelyje, gy
venamojo namo ir, paėjėjusi 
keletą žingsnių kiemo link, 
perbraukė per žolę savo atrai
totais auliniais batais, 
liusi Prilipusį' purvą, ji 
priebutį.

Visą dieną Liuda jodinėjo 
po brigadas, po ’fermas. Tik 
vėlai vakare, kai saulė jau slė
pėsi už namų stogų, ji ir jos 
ištikimiausia susisiekimo prie
monė — trimetis ilgais kar
čiais sartis — sugrįžo į kolū
kio centrą.

Mergina, stryktelėjusi nuo 
arklio, įgudusiais pirštais at
segė diržą, atžabojo, ir, nukū
lusi balną, atidavė bėrį seno 
pirmos brigados arklininko, 
visų vadinamo Jurgeliu, prie
žiūrom

— Neužmiršk, Jurguti, jam 
avižų įpilti, o kai atvės trupu
tį, nuvesk pagirdyti, — pasa
kė Liuda.

Ji ir nepagalvojo, kad tokie 
žodžiai gali Jurgiui nelabai 
patikti. Kas gi tai matė'moky
ti žmogų, kuris beveik visą 
sayo amželį praleido prie ark
lių ! Jis gi ir brigadininkui pa
taria kokius arklius, pavyz
džiui, galima kinkyti į vežimą 
bulvėms vežti ir kokius vykti 

į tolimesnę kelionę. Bet 
ant Liudos jis nepyko. Gal 
jam ir patiko, kad mergina 
tokia rūpestinga ir myli gyvu
lius... Nė vienas iki šiol buvu
sių pirmininkų taip nesirūpino 
nei visu ūkiu, nei gyvuliais. 
Štai kad ir tas Pelčius. Jeigu 
krisdavo ‘kurioj brigadoj ark
lys, jis tik numodavo ranka. 
Na, sakykim, Jurgio prižiūri
mi arkliai išsilaikė per visą 
žiemelę, bet tai jau ne pirmi
ninko dėka: jis žiūrėjo, sau
goj6 kiekvieną šiaudų Puokš
telę, kad nesumintų. Tai taip 
ir išsilaikė. , “Na, šiais metais 
jums bus geresnė žiema, — 
patapšnojęs bėriui per kaklą. 
— guodė Jiįygis, — ir šieno 
daugiau . gausit, ir avižė
lių po truputį pabarstysiu į 
ėdžias”. Jau vesdamas už pa
vadžio arklį į tvartą, jis šūk
telėjo nueinančiai Liudai:

— Ir pašersiu, ir pagirdy
siu, pirmininke, ’nesirūpinkit. 
Lytoj galėsit su savo bėriu vėl 
šuoliuoti.

Taip jau Liudu Marcinkevi
čiūtė byvo įpratusi: ar anksti 
grįždavo iš laukų, ar vėlai — 
visada užsukdavo į kolūkio 
valdybą. Ant savo stalo ji ras
davo iš rajono atsiųstą paštą, 
reikalingus pasirašyti raštus.

Ir šį vakarą, įėjusi į savo, 
kabinetą; Marcinkevičiūtė at- 
plčšinėjo iš eiles vokus, per
žiūrinėjo gautas instrukcijas. 
Į kai kuriuos gautus raštus ji 
tuoj pat atsakė, kitus dėjo į 
atskirą aplanką. ^Cai buvusi 
gana nemaža krūvą išnyko, ji 
pakėlė galvą ir apžvelgė sta
lą. Ant rašalinės pastebėjo 
pritašytą stalinio' kalendo
riaus lapelį. Rašė sąskaitinin
kė : “Po pietų skambino iš 
Naumiesčio. Prašė rytoj at
vykti į partijos rajono> komite^ 
tą”. ’

.♦ “Koks gi čia gali būti rei
kalas?:— sunerimo Liuda. ■— 
Qaila, kad manęs nebuyo - 
būčiau sužinojusi”. •, ,

Jau išėjusi iš valdybos, ji 
susitiko vienplaukį, alyvuota 
vatinuke apsivilkusį jaunuolį

kolūkio^ofėrĮ.
— Pranas! Greit parvažia

vai. PriėĖtė?
— Parvežiau atgal.

■ • ♦

. — Sakė, minkštos galvos.
— Na, žinai, tur būt, tų pa

čių paruošų priėmėjų minkš
tos galvos! ■ / ,

Praėjus-pirmajam pykčiui 
ji vėl prašneko:, ■ ’ ■ ; r-.'•••■
' — Rytoj ruošiuos važiuoti į 
rajoną. Tai, kol visai nesute
mo, susirask sandėlininką ir 
pasakyk, kad; pakrautų' į ma
šiną sėmenis, 
Šim. ■ . . [ ' .

Nuo valdybos iki buto, kur 
Liud a\ gyvena, k ei i asd ešimt 
žingsnių. Paprastai ji, perėjo
si per sodelį, šuoliais peršok’’ 
d a vo mašinų ir arklių ismintą 
.kelią, kur. ypač rudenį,, gali
ma buvo tiesiog imti purvo vo-

Ir lyg rimtai, lyg juo- 
Pernai, kiek 

kolūkis

LIEPOS KETVIRTOJI
; ŠIEMET LIEPOS KETVIRTOJI bus švenčama links- 

miau, negu per praėjusius apie desėtką metų.
, Kodėl?
Todėl, kad, einant šalies Aukščiausio Teismo pada

rytais nuopreiidžiais, šiemet kiekvienas amerikietis jau
sis laisvesnis. .

Todėl, kad Aukščiausias Teismas savo keletu'nuos
prendžių pasisakė už individualinę amerikiečių laisvę, 
kuri per pastarųjų metų eilę buvo paneigta, pažeista.

Šiemet, minint Nepriklausimybės paskelbimo 181 su
kaktį, amerikiečiai jausis, jog makartizmui ragai yra 
gerokai aplaužyti. . .

Nepriklausomybes Deklaracija, kurių parašė nemir
tingasis Thomas Jeffersonas, taipgi Teisių Bilius — yra 
dokumentai, gimę kovoje už Amerikos nepriklausomybę 
ir už žmonių laisvę.

Tiesa, Nepriklausomybės Deklaracija — ne įstaty-, 
tik deklaracija, todėl su dėsniais, kurie joje yra

Nors sunkvežimis,

mas, 
pareikšti, teismai nesiskaito. Bet Teisių Bilius — įstaty
mas arba įstatymo dėsniai, su kuriais teismai turi skai
tytis, nors jie per kai kurį laiką tai buvo paneigę.

Tik dabartinis Aukščiausias Teismas šiais metais at
sižvelgė į Teisių Bilių ir pareikalavo (savo sprendimuo
se), kad jis būtų saugojamas, kad būtų vadovaujama
si juo, žmones teisiant arbo juos “tyrinėjant”.

Žiauriausiai pasižymėjo Teisių Biliaus paneigimu 
kongresinis anti-amerikinis (Un-American) veiklos ty
rinėjimo komitetas, tiek daug žmonių inkvizavęs, o jam, 
žinoma, padėjo federalinės valdžios prokuratūros.

Aukščiausias Teismas (Watkinso byloje) pasakė, kad 
tokią taktiką, kokią vartoja tasai komitetas, būtinai rei
kia pakeisti, negalima inkvizuot, terorizuoti žmones tik 
del to, kad komiteto nariams tai patinka.

. “Kas yra anti-amerikinis?” klausia Aukščiausio 
Teiąpio vyriausias teisėjas Warren. ‘ . .

Iš tikrųjų,/kds gi/ yra anti-amerikinis? ,Nieks ligi 
šiol nedavė aiškios tam pavadinimui definicijos.'

Anti-amerikinis galėtų būti tas asmuo, kuris vei
kia, sąmoningai dirba liaudies nenaudai. Betgi tie, ku- 
rie buvo inkvizuojami ir baudžiami, nedirbo prieš liau- 

į dį_ jįę dirbo liaudies interesams, Amerikos žmonių in- 
i ■; teresams. Juk veikla už taiką yra ' gražiausia, garbin- 

** giausia veikla, nes taikos visi dori žmonės trokšta, nes 
į į taika jiems išeitis, jų išganymas.
į ' 1 \ 1 ■
i »» >

NESAKOME, kad jau viskas, kas būtinai Amerikos 
** žmonėms reikalinga, jau pasiekta. Būtų klaida taip sa- 

i|: kyti- . . .
Atsiminkime, kad iš 14,000,000 sveturgimių ameri- 

kiečių, tik 11,000,000 yra nutūralizavęsi Amerikos" pi- 
į liečiais, o trys milijonai dėl vienokios ar kitokios _prie- 
i žasties, dar yra nepiliečiai. Daug jų persekiojami, daug 

jų nuskirta deportavimui. Puolami ir kai kurie natūra- 
• gužuoti piliečiai, ir jei nebus sulaikytas tasai puolimas, taj. 

i bus puolami ir tie, kurie mano, jog esą saugus.
* r , Arba paimkime. 16,000,000 Amerikos negrų. Milži- 

I į niška jų dalis neturi teisės balsuoti. Milžinišką jų vaikų 
•’ dauguma neturi teisės eiti į tas pačias' mokyklas, kur ei- 
/ na baltieji vaikai; didelė jų dauguma neturi teisės sėsti 
>r T xrico -jrv’n n vi Yri* irk Irnfl TČAYTafl-

«« ■

” greta busuose. Ir visa tai yra, nežiūrint to, kad ^Konsti- 
?: tūcijos pataisymas suteikia negrams teisę- balsuoti, visa 
> tai po tOj kai Aukščiausias Teismas nutarė, kad negrai 

turi teisę naudotis tomis pačiomis mokyklomis, kaip bal
tieji, kad negrai turi pliną teisę turėti lygią laisvę (sės
tis kur nori) busuose! ‘ >

Tik prieš keletą dienų NAACP organizacijos gene
ralinis sekretorius Roy Wilkins Detroite sakė:

— Kol pietinių valstijų negrai neturės pilnos teisės 
aoti už kongresmanus ir senatorius, tol negrai ir. jų 

prganižacijos tose valstijose bus puolami, bus persekiot-
r>

. Gi negrai, kaip sakėme, toli gražu dar neturi pilnos 
teises balsuoti pietinėse valstijose. Neturi teisės balsuoti, 
neturi teises jie kandidatuoti, sakysime, į Kongresą.

/Tik pagalvokime, kokia atmaina būtų visame Amėrį- 
s žmonių gyvenime, jei negrai —• milijonai jų* — gy- 
ną pietinėse valstijose galėtų balsuoti ir galėtų būti 

:ti į įstatymdavystes bei į valdvietes!
. ; Tiesa, šiuo metu JA V Kongreseyra prez.Eisenjiow- 

io pasiūlytas įstatymo projektas, pavadintas “Civil 
ighte”. žemesniajame Atstovų Bute jis praėjo dauguma 

šiuo metu jis yra Senate. Tačiau, jnanoma, kad 
lių valstijų senatorial dės didžiausių , pastangų, 

tis bilius, kad" tas siūlymas nebūtų padarytas įstaty-!

’OS KETVIRTĄJĄ, minint didžią aųierikiečių 
šventę, kiekvienas žmogus privalo virš suminė- 

nesuminėtais svarbiais klausimais iuąirūpinti. ^ ■
........... •■■■!■ ■■■.■* ■»    m Į I! M ,>.^.,1 .,„..1^4.. —I.i’į II...

. Laitvė (Liberty) Trečiadien., liepos (July) 3, 1957

kartu nuve-

Apva- • ab» • •įėjo i

p i 1- 
nas prikrautas maišų, išriedė
jo iš garažo anksti, tačiau 
Naumiestį Liuda Marcinkevi
čiūtė pasiekė tik apie vidudie
nį.

Lipant į antrą aukštą, kur 
yra sekretoriaus Onos Putei- 
kytės kabinetas, Liuda pajuto, 
kaip jos širdis pradėjo smar
kiau plakti. “O gal į biurą? 
Gal kokių “skundų ' gavo ?—lin
do į galvą įvairios mintys.—• 
žmonės dabar netyli: jei tik 
kas, tuoj : “Skųstuos rajonui” 
—ir, žiūrėk, bėga su pareiš
kimais. O kaip gi buvo su tų 
arų mažinamu? Pati Puteiky- 
tė atvažiavo į kolūkį. Mate ir 
ji, kad nėra d 
“priemones” tielabai 
Pasakė: “■ 
jais kovoti, bet ne vien apde- 
dant baudomis ir mažinant 
.arus. Dažniau su žmonėmis

maža partinė organizacija, di
delis būrys komjaunuolių —•’ 
jais remkis, jie padės”.

Įėjusi į laukiamąjį ir apme
tusi jį akimis, Liuda kiek nusi
ramino. Još'Žvilgsnis sustojo 
ties kabykla. Biuro dieną čia 
būdavo prikabinta tiek paltų 
u kepurių, kad, rodos, ir pa
kabos neišlaikys, o dabar ka
bykla buvo beveik tuščia. Ne
spėjo Marcinkevičiūtė užkal
binti pro šalį įeinančio bendro
jo skyriaus vedėjo, kaip į lau
kiamąjį įžengė įraudusiu riuo 
vėjo veidu, atsegiotu lietpal
čiu ir ilgaisjJ batais "apsiavęs 
vyras. Jis nusiėmė kepurę ir, 
perėmęs ją į kairę, tiesė deši
niąją Liudai. ‘ ' •

Abu stipriai paspaudę vie-' 
nas kitam rankas.

— Tai ir tave iškvietė ? — 
neiškentė ji.

— Ne. , Aš čia savais reika
lu jis, mostelėjęs ran-

Irausmės, bet už 
i pagyrė. 

Reikia su dykinėto-

- kiek parsivežę

surinkdavo, už darba- 
žmonės gramus gau-

patylėjusi, žiūrėdama

- tęsė ji. — 
ir šiais me-

karvidžių

l&is 
ka sofos link, tarė:

— Sėskim kbl kas, pasišne
kėsim. Retai tave bematau, 
“Naują kėlį^V/ visai užmiršai.

— Tai jau . tu be re i kai o. 
Argi gali užmiršti žmones, su 
kuriais, kaip sakoma/visą pū
dą druskos esi suvalgęs.

Liuda visada džiaugdavosi 
sutikusi “Naujo kfelįp” kolū
kio pirminiriką Joną šyėreckį. 
Kai ji grįžo iš. Verkių/ baigusi 
kolūkių t pirmininkams ruošti 
vidurinę? mokyklą, ir kai šią 
žiemą ją ’išrinko “Sūduvos” 
kolūkio pirmininku, ji ne kar
tą gailėdavosi, /kad nėra šalia 
šio protingo, visada apgalvo
jančio ir jautraus draugo. O 
pažinėj o> jį?jįerai; kaip ir višūs 
“Naujo kelio” kolūkio žmo
nes. Juk ji$en gimė, praleido 
jaunystę, vėliau sir tuo pačiu 
švereckiu kūrė kolūkį. Jis bu
vo išrinktas pirmininku, ji dir
bo sąskaitininke,• • į,

z SuSitikda^' / jie ir ^ąbąrį 
Barzdą apylinkės dęPMtataš 
Jonas švereckis atvykdavo į 
sesijas, kalbėdavo apie “Nau
ją > kelio” apjb
kolūkių reikalus. Tačiau nuo- 
širdesĄei,1 ^Stvireanėi/ ■ kalbai 
kažkaip nebuvo progos, o gal

■ nėra >agronomo, zoo-

kis. —«. Norėjosi, pasakysiu, ir 
anksčiau su -‘Sūduva” palai
kyti artimesnius santykius, 
kaip ir tinka kaimynams, bet 
neišeidavo... Ir aš tikrai nu
džiugau sužinojęs, kad Liudą 
Išrinko šio kolūkio* pirmininku. 
Man visada buvo malonu- gir
dėtų kad ten taisosi pašliję 
reikalai. Pavasarį po sėjos, 
gražu būdavo pažvelgti į “Sū
duvos” koiįkio laukus: visur 
užsėta, užsodinta. Vasarą ko- 
Wkis vėl dirbo, stengėsi, paša- 
i^is/ąpairttpino, siloso prir au- 
'gė; o rudenio sėją net greičiau

X
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TRAPŪS KEKSIUKAI

2 puodukai paprastų miltų i 
pusė šaukštuko druskos 
šaukštukas kepiniams sodos

• puodukas riebalų
3 šaukštai pieno . t
puodukas rudo cukraus 
puodukas balto cukraus
1 ir pusė puoduko 

kuoto koknato, gerai 
ar kenuotas. •

2 kiaušiniai
šaukštelis vanilla
puodukas oatmeal 

išverdamojo) 
-t2 puodukai crisp

Išsijok miltus kartu su so
dos milteliais ir druska. 
šydama, suminkštink rieb^ps/ 
pp biskį pridėk cukrų, mai
šant. Gerai sumaišius, įmušk 
po vieną kiaušinius, paskiau, 
pilk miltus ir visus kitus pro
duktus, gerai sumaišius, išdės
tyk ant dviejų didelių blėtų. ‘

Kepk neperkarštam pečiu
je apie 15 minutų. Jei ne
stambiais išdėstysi, tai bus 
apie 5 tuzinai,keksiukų. 
’ Leisk atvėsti pirm išėmimo 

iš blėtos. > E. V.
.— .. ... .

Printed Pattern

i
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Printed Pattern 937?: Misses’
Sites 12. 14. 1«. 18. $0. 'BtarW 
requires 4M, yards 35-inch fabric. 

Užsakymą su 35 cw 
(pinigais, ne štai 
ir pažymėjimu 
numerio ir dydžio si 
tePattern De 
Atlantic , A

R*a < 
nebe



Liepos—July

Mes norime, suprantama, ne tik

New Yorko Apylinke

BOSTON, MASS

miesto ko- 
Masiokas 
sudeginto 
tragediją,

prve- 
leris

- pasakojo 
direktorius
— pradėjo

— 4thof July 
Montello, Mass.

kiek pasi-
p r a-

Bušai į Laisvės Pikniką 
Liepos 4tą

Brockton —

Mass. V.Laisves piknikas

Vargiai kas tiksliai beatsi1 
mena, kada įvyko pirmas ma 
sinis dienraščio . Laisves pikni1 
kas Massachusetts Valstijoj

inžihierusapsidairė, neigiamai;papurtė 
galvą ir įsidėjo atgąl į' kišenę įsavo port
sigarą, • ‘ . y -

r— Kodėl taip?.Nejaugi jūs bijote? — 
paklausė kažkas iš mūsų, '

—■ Oo ką jūs manote? Aš jau trejus 
metus buvau be darbo. Kada čia atėjo 
jūsų kariuomenė, aš buvau tiek neat
sargus, kad parodžiau savo simpatijas. 
Mane tuojau išgrūdo iš įmonės,'o paskui 
trejus metus niekur negalėjau gauti dar-

*Tuo pat metu, kai Austrijoje buvo ru
sų okupacinė kariuomenė, tarybinei ad
ministracijai priklausė kai kurios* įmo
nės, kurios anksčiau priklausė vokiečių 
monopolistams. Tose įmonėse dirbo tary
biniai specialistai, jose buvo tarybinė 
atlyginimo už darbą tvarka. Šios įmonės

ninku kovoje už teisingą darbo užmo- 
ke$tį,už teisę į apmokamas atostogas, į 
poilsį, už paramą ligos metu.
^Gerą atiminimą paliko tarybiniai spe

cialistai. Kai mes apžiūrėjome naftos tel- 
kifiius, kurie anksčiau buvo valdomi ta-

(Tąsa)
Jau dabar Austrijoje yra įmonių, ku

rios turi' daug užsakymų iš mūsų šalies. 
Austrijos ūkiniai darbuotojai gerai žino, 
kad Austrijos ekonomika iš viso rimtai 
nukentėtų be ryšių su Tarybų Sąjunga. 
Jie žino, kad tie ryšiai yra tradiciniai 
ir natūralūs, kad jie turi visas sąlygas 
vystytis ir kad sveikas protas diktuoja 
juos stiprinti. ,

y— Mes norime didinti savo tiekimus 
Tarybų Sąjungai, *— kalbėjo mums stam
biausio Austrijoje metalurginio kombi
nato generalinis direktorius P. Hitcin- 
geris 
parduoti Tarybų Sąjungai, bet ir pirkti 
iš jos. ’•

Panašiai kalbėjo ir Jenbacho mo 
žiu gamyklos direktorius p. H. PiS

Austriją su Vokietija sieja bendra kal
ba, bendra kultūra. Tačiau dabar aus
trų darbo žmonės klausyti nenori apie 
“anšliusą” (prijungimą) prie Vokietijos. 
Į tai turi atsižvelgti ir Austrijos polit- 
kai. Pavyzdžiui, labai įdomu, kad įėjus 
į Valstybės kanclerio Raabo laukiamąjį, 
pirmiausia dėmesį patraukia milžiniška, 
žvakė, pastatyta toje vietoje, kur 1934 
metais Hitlerio agentai nužudė Austri
jos kanclerį Dolfusą.

Plačiosios Austrijos darbo žmonių ma
sės didžiai dėkingos Tarybų Sąjungai 
už tai, kad ji padėjo Austrijai išsivaduo
ji iš fašistų jungo, už tai, kad Tarybų 
Sąjungos vyriausybė padėjo Austrijai 
pasiekti nepriklausomybę ir įgalina ją 
vykdyti neutralumo politiką. Nors tam 
tikri Austrijos žurnalistai viską darė ir 
tebedaro, kad apšmeižtų Tarybų Sąjun
gos politiką, tikrovės faktus sunku pa-

Seni žmonęs daugumoje 
yra mervuoti. Gražios kom 
panijos yra puikus nervų 
atliuosavimas. , Lankykite 
Laisvės nauda) parengi
mus dėl pasilinksminimo.

Ir tai ne vienintelis atsitikimas. Mes 
vaikščiojome po vieną fabriką, ir aš at
silikau su simpatingu vidutinio amžiaus 
inžinierium. Užėjo kalba apie tarybinę 
kariuomenę. Jis labai šiltai atsiliepė apie 
Tarybinę Armiją.

>— Mano bute, -— pasakoja jis, — gy
veno du leitenantai. Mes pripratome 
prie’ jų kaip prie savų. Jie padėjo mums 
maistu sunkiausiu laiku. Kada duonos už 
jokius pinigus negalima buvo gauti, jie 
beveik maitino mano vaikus, gelbėjo juos 
nuo bado. . . • ' '

Jis kalbėjo susijaudinęs, ir jo akyse 
žibėjo ašaros. Bet čia pasirodė kiti mū
sų grupes dalyviai su įmonės vadovu 
priešakyje. Jo veido išraiška staiga pa
sikeitė, ir jis, paėmęs mane už rapkos, 
mandagiai tarė: , .

Na, o kaip jųsų šalyje vystomas 
sportas. > . jūs šioje srityje turite dide
lius laimėjimus.. ? r < v ' C 

Galima paklausti, kodėl demokratinėje 
respublikoje ‘ žmonės slepia savo įsitikį- 
nimus? Atsakymas paprastas — buržu
azija keršija tiems, kas reiškia savo sim
patijas Tarybų Sąjungai. Nebūtina ir į 
kalėjimą sodinti. Užtenka išmesti iš dar
bo, pažeminti tarnyboje, sumažinti už
darbį, ir nereikia didesnės bausmės nei 
pačiam nukentėjusiam, nei jo šeimai.

Neiškenčiu nepapasakojęs vieną įvykį, 
kuris mane labai nustebino. Visą vakarą 
sėdėjome žurnalistų tarpe. Vienas iš jų 
be paliovos klausinėjo mus apie Tarybų 
Sąjungą. Mes pasakojome jam teisybę, 
neslėpdami trūkumų ir nesigirdami, 
stengdamiesi nesupykti dėl jo klausimų 
absurdiškumo.

Kai išėjome, man teko eiti nedidelį ke
lio galą su juo vienu du. Jis pradėjo kal
bėti visai kitaip, skundėsi padėtimi Aus
trijoje: ♦ z ,

Tuojau kreipkitės į komisiją ir užsisakykite 
vietą busu važiuoti į Laisvės Pikniką.

Bušai eis iš sekamų miestų:

So. Boston. Mass.!

Nashua. N. H. *
Busas 'išeis 10 vai. ryto nuo 36 High St. Būkite Pą* 

skirtu laiku. Norinčiųjų važiuoti 'prašome tuojau 
kreiptis į komisiją: .

; J. Egeris, telefonas
M. žiedelis, telefonas 3-3865

Lowell, Mass.
Iš Nashua eidamas busas į Laisvės pikniku 

sustos Lowellyje prie Kliubo, 14 Tyler St* Jr 
paims lowellieČius. Busas bus lowellyje 10:30 
vai. ryto.: Važiuokite į pikniką ir tuojau užsi
sakykitecbusę.vieta." Aš-v WometbūnUB-ĘIi]įWb 
galite per mane užsisakyti vietą važiavimui/

r 1 J. Blažonis

liai, pilnai, kiek tilpsta, vi
su pilvu. Atseit, kad, be
kvėpuojant, ne tik krūtinė 
išsipūstų, bet ir pilvas. Pa
kvėpuokite giliai k olėtą 
kartų kelioliką kartų. Na, 
ir galite, sau ramiai atgal 
grįžti savo ,sėdynėn. Paste
bėsite, kad snudumas dingo, 
bent tam tarpui, kol ir vėl 
dujų prisidarys viduriuose 
perdaug. ? .

Tada teks ir vėl pakarfot 
visą ; procedūrą. Tai tik
riausias būdas.
;. Ką jau besakyt apie snu- 
duftią! Nuo išpūstų vidu
rių, nuo dujų , įvyksta ii* 
rimtesnių^ net

,. Gali krist ir susi

4» Austriją
rybinės admnistracijos, mus lydėjo vy
riausias naftą ekspoatuojančios bend
rovės geologas, dirbęs taip pat tarybi
nės administracijos laikais,, prof. Leo
poldas Kelblis. v

Jis jau buvo pramokęs šiek tiek rusiš
kai ir mums prisistatė: “Leopold Leopol- 
dovič”.

Paklausėme jį, kokios jis nuomonės 
apie tarybinius geologus, kurie dirbo 
čia tarybinės admnistracijos laikais.

— Labai geros, —' atsakė jis, — jie 
daug čia nuveikė, ir mes iš jų nemaža 
pasimokėme.

— Ar galime mes tai pasakyti jūsų 
vardu savo skaitytojams? 1

— Be abejo, aš galiu drąsiai pasakyti, 
kad tarybinės administracijos laikais 
mes, pasikeisdami nuomonėmis, daug 
pasimokėme iŠ tarybinių geologų, kaip ir 
jie, be abejo, iš mūsų. y

Bet ne visi taip drąsiai reiškė savo 
simpatijas tarybiniams žmonėms. Vie
noje iš įmanių, 'kurias mes lankėme, 
mus nustebino vertėjas, kuris ne tik ge
rai mokėjo rusiškai, bet ir puikiai ži
nojo visą techninę terminologiją. Kar
kas iš mūsų draugų pasidomėjo, iš kur 
jisai taip gerai žino rusišką technišką 
terminologiją.

— Aš gyvenau Rusijoje.
p-Kada?
— Buvo laikas, kai į jūąų šalį buvo 

kviečiami užsienio specialistai. Aš išvy
kau ir eilę metų dirbau. Jūsų' šalyje aš 
ir šeimą sukūriau. Mano žmona ruse, ir 
mano vaikai taip pat gerai moka rusiš
kai. Aš labai nenorėjau išvažiuoti iš jūsų 
šalies, bet mes tada visi turėjome išva
žiuoti.

JTis išsitraukė sidabrinį portsigarą, ku
rio dangtyje buvo išgraviruotas sveiki
nimas jam nuo darbininkų ir .tarnautojų 
tos įmonės, kurioje jis buvo vyriausiu 
inžinieriumi,

— 'Šį portsigarą man padovanojo drau
gai per išleistuves. Sunkų man buvo pa
likti įmonę, kur as daug darbo įdėjau.

Vienas iš mūsų paėmė iš jo rankų 
portsigarą ir buvo benorįs parodyti ki-

ir pavojm- 

alpsta. Gali krist ir susi- 
daužyt, net ir užsimušk Ir 
mirčių pasitaiko nuo išpūs
tų vidurių. ( Kitas primigęs 
ir numiršta: širdis staiga 
sustoja nuo per didelio vU 
durių slėgimo. Ne vienas 
senelis taip ir numiršta, 
perdaug godžiai .prisikirtęs 
vakarienės ir atsigulęs., "

jau po" pirmo pasaulinio karo 
ir tęsiasi) iki Šių dienų be pet- 
raukos kiekvienų metų Liepos 
Ketvirtą dieną, šie piknikai 
pasiekė čiukt&ą ■ populiarumo, 
kada jie buvo rengiami Vose 
Pavilionę, Ma/nardė. Į ten su- 
važiuodąyo įjęi ‘^,000, ar 7,000 
žmonių, o kartais buvo atsiti
kimų ir daugiau. Vargiai kur 
kitur pastoviai tokie parengi
mai galėjo vykti. , <1

J Laisvės piknikus išuvažiuO- 
ja lietuviaine tik iš‘ vMass. 
valstijos, 1 < bet visos 'Naujo
sios Anglijos ir iš toliau už’jos 
ribų, Cia^ra^ takyieta ir tas lai
kas, kur lietuviai suvažiuoja: 
susitikti, pasimatyti, susipa
žinti, pasisvečiuoti, pasidalin
ti su vientaučiais, su vienmin
čiais atsiminimais praeities 
laikų ir savo gyvenimo laimė
mis ir nelaimėmis ir pasisemti 
ryžto siekti ateityje šviesesnės 
buities.

Po antrojo pasaulinio karo 
Maynardo ^Parkas buvo par
duotas naujiems savininkams 
ir sąlygos rengimui ten pikni
kų pasidarė nepąlankios. Iš 
tos priežasties rengimas tradi- 
cijinių Laisvės . piknikų per 
pastaruosius keletą metų liko
si perkeltas j Brocktono lietu
vių Tautiško- Namo Parką, kur 
Vyks ir šių metų»Liepos 4 die
ną Laisvės pįkpftąs.

Priimdamas mūsų delegaciją, Austrių 
jos kancleris p. Julius Raaoas kalbėjo:

— Austrija niekad nepamirš tos pa
ramos, kurią jai suteikė Tarybų Sąjun
ga, padėdama pasiekti nepriklausomy
bes. Mus sieja su Tarybų Sąjunga viš 
stiprėjantieji ūkiniai santykiai; gerėja 
kultūriniai ryšiai. Valstybinės sutarties 
su Austrija pasirašymas yra didelis in
dėlis į taikos stiprinimą. Toks pat indė- 
^»-f taikos reikalą-yra' stiprėjantieji ry* 
šiai tarp abiejų kraštų.

r, Tiesa, šie draugiški ir teisingi žodžiai 
liko nežinomi Austrijos darbo žmonėms. 
Austrijos spauda nė žodžio neparašė a- 
pie tai, kad kancleris priėmė Tarybų Są
jungos žurnalistus. Tik vyriausybiniame 
laikraštyje buvo nedidelė žinute antraš
te ‘‘Tarybiniai žurnalistai aplankė vals
tybinę spaustuvę”. Toje žinutėje buvo 

“pasakytas vienas sakinys apie tai, kad 
“po spaustuvės apžiūrėjimo tarybinius 
žurnalistus priėmė kancleris”.

Pažangi, visų pirma komunistinė, 
.spauda vis daugiau paskleidžia teisy
bės apie Tarybų Sąjungą plačiųjų Aus
trijos darbo žmonių sluoksnių tarpe. Bū
dami Kaprune mes, pavyzdžiui, turėjo
me progos įsitikinti, kad inž. Voborni- 
kas, Lastovecka gerai žino apie didžių
jų tarybiniij elektrinių statybą ir vertina 
rias. ■ '
y Austrijoje buvo mū§ų okupacinė ka
riuomenė. Okupacinė kariuomenė yra, 
žinoma, okupacinė kariuomenė. Sunku 
laukti, kad kas nors norėtų turėti savo 
šalyje okupacinę kariuomenę* Tačiau ta
rybine okupacinė kariuomenė sugebėjo 
įsigyti nemaža draugų.

— Jeigu mūsų įmonė,- 
muiife tekstilės kombinato 
Feslau mieste p. Reishoferis, 
dirbti /antrą dieną po to. kai pasibaigė 
karo veiksmai, ir iš esmės-beveik nebuvo 
sustojusi, tai už tai mes dėkingi Tarybi-\. 
neiĄnnijai. > w J

’: Buvo, žinoma, — pasakojo vienas
darbininkas, — atskirų nedrausmingų, 
karių. Bet užtekdavo pasiskųsti vyres
nybei, kad jie būtų- sutvarkyti. Jūsų 
kariuomenėje buvo galima rasti teisy^

Iš visos Amerikos to 
kite į Brockton, | 
dįjį Laisvės pikniką, ia 
bus Lietuvių Tautiško 1

Dabar jau ir be didelių 
skelbimų visi žino,, kad Liepos 
4ną / bus Laisvės piknikas ir 
žmonės iš kalno rengiasi būti-, 
nai jame dalyvauti, žmones 
skaito sau už privilegiją' ten 
būti ir jąja naudojasi, o atsili
kėliai jaučiasi lyg ir nu
skriaustais.

, Suprantama, dabar suvą> 
žiąvę, mėš jau nebesugebesi- ‘ 
m,e kaip kad seniau, linksmai, 
šauniai sukti ratą su žaibuo- 
•jančiom akutėm ir virpančiom 
širdelėm, užmirštin nuėjo ^;ir 
daug kitų jaunuoliškų prh- 
šmatny bių, nes, mat, j au m ūsų. 
kaulai surambėjo ir širdelės; 
atvėso, bet vis tik tiek, para-/ 
įgavę po taurelę kitą gaivinant 
čio' elįksiro ' dar paromansuo- 
jam ir kaip balandėliai pabųr- 
kuojarn, o tame ir yra mūšų 
šjų dienų paguoda -ii* susirami
nimas. /

Matysimės Laisvės piknike!
Jūsų Arėjas

VAKARAS FAŠIZMO 
AUKOMS ATMINTI

Klaipėda. — Vakaras buvo 
nepaprastas. Prezidiume — 
žmonės, kurie perėjo per vi
sus fašizmo žiaurumus, ne 
kartą žiūrėjo mirčiai į akis.

JKP Klaipėdos 
miteto sekretorius 
papasakojo apie 
Pirčiupio kaimo 
jvykusią prieš 13 metų. Buvęs 
politinis kalinys Bajoriūnab 
papasakojo apie policinius 
žiaurumus fašistiniuose kalė
jimuose. Alne nekaltų žmonių

Pelnas skiriamas išleidimui knygos

GYDYMO ISTORIJA
Parašė Dt. J. IStanistovaitie ir Dr. A. Petriką

, Įvyks sekmadienio popietį. ‘

Liepos 14 JuBy*
J

Steamboąt Inn Parke

Gera Muzika Šokiams
Brooklyno Aido Choras 
Vadovaujamas Mildred Stensler 
Atliks Gražią Dainų Programą . '

Visi apšvietą branginanti žmonės privalo afr 
silankyti į šį pikniką ir tuomi prisidėti prie fi- 
leidimo labai svarbios knygos. Tuo pačių karta 
čia ir patys turėsite daug malonumo.

Busas išeis nuo Kliubo patalpos, 318 Broadway, .-'į 
12:15 P. M. Prašome nesivėlinti. O atsargai prašo
me Iboston'iečių, kurie važiuosite automobiliais kiek t , 
vėliau ir turėsite vietos, užsukite prie kliubo, ir jei ’ 
rasis pavėlinusių busą, paimkite ir atvežkite į pikniką. >

M. KAZLAUSKAS ’ ;
122 G St-, So. Boston, Mass.’v

SNAUDULYS IMA?
Draugės ii* draugai, jūs 

nekartą turėjot tokį patyri
mą. Ir patys turėjot ir ki
tus stebėjot... Labai nejau
kus dalykas, > nesiduoda su
valdomas bei prašalinamas. 
Jūs sėdite kdr mitinge, sei
me arba ir teatre. Dalyvių 
daugybė. Jūs gaudote įvy
kius, pranešimus. Ir stai
ga, o gal ir ne staiga, bet 
palaipsniui jus apgali ir 
ima slėgti snudumas.. Akys 
limpa, lyg medum pateptos. 
Galva sunki, kaip puodas. 
Jūs jau : nebeįstengiate ori
entuotis, » klausytis, stebėti. 
Miegas marina pašėlusiai.

Bet ■ kaipgi < čia dabar? 
Sarmata. Dar pastebės kas, 
niuktelės kaimynui, grįžte
lės, šaipytis pradės... Po 
paralių! Nesmagu. Jūs 
baridote iš paskutinių atsi
kratyt tuo nelabuoju snū- 
duriu. Mirkšite, akis išpū
tę laikotės. O akys stulbs- 
ta. Kad ir atmerktos tebė
ra, mažai k"ą . bemato, atsi
sako. • Dar kiek ir užmig
site, knapsėt pradėsite. Su- 
sikompromituot baisiai ne
norite. <

Na, gal gėriau patraukti 
prie bar^, išeiti, išmesti po 
vieną kitą burnelę, tai tą 
pasiutusį snudumą išblai- 
vys... Ir neisblaivo. Netru
kus ir vėl —rir dar blogiau. 
Kas gi daryt?

Pat pirma — kodėl užei
na tas nelemtas snūdis? Ir 
kaip tik tuomet, kai jo taip 
nenorite? Užbina, brolyčiai, 
vis nuo tų pačių jūsų vidų- 
riu., žinoipK dažniau vis 

, jau, pagyvenusiam (žmogui, 
kurio n|alamasis aparatas 
silpnokai veikia, ypač kada 
prisikirsta smarkiai, per
daug — daūg 
gu reikėtų. Kas gi tada 
įvyksta viduriuose? Ogi ne- 
malimas. f įtirūgsta ' vidu
riai,. duju susidaro daugy
bė, ir još iškelia vidurius, 
slegia viską aplinkui.

Nuo padidėjusio pilve slė
gimo širdžiai darosi sun
kiau 4a&uj$ varinėt. ‘ Vidu
riai suima daugybę kraujo,

Darbininkų Sveikata "
. L! J. Jt Kaškiauciv^, M. D.

o kitur kur mažiau prieina 
kraujo. Mažiau kraujo gau
na tada ir smegenys. Men
kiau, tingiau, tada jos ir 
veikia. • Galva' pasidaro ap
sunkusi. Bet koks protinis 
darbas nekaip tesiseka. Ir 
įsigali snudumas.

Kaip tą snūdurį bent kiek 
suvaldyt, jei ir visai išvai
kyt? Ogi, brolyčiai, būtinai 
turite viduriams padėt pra
šalint tas nelabąsias dujas. 
Nedelsdami išeikite kur į 
nuošalesnę vietą — ir imki
te energingai mankyt, sp’au- 
dyt, masažuot, tekšleni tą 
savo išpūstą pilvą. ? ’

Pradėsite atsiraugęt, at- 
sipūkšt. Ir gerai išsiraugė- 
kįt, dar ir dar jaugiau. Ga
lės dalis dujų prasišalint ir 
pėr apačią 
spausite, raumenis 
skleisite.

Tai ir padarėte didelį 
darbą. Mažiau liko vidu
riuose dujų, mažiau slėgi
mo, Širdžiai lengviau: dau
giau kraujo gąuna ir sme
genys ir akys, akių valdo
mieji raumenėliai. /

: Iš Brooklyno eis busas, kelionė $1.50 į abi pu
ses, iš anksto įsigykite buso, bilietą. Bus išeis:

Iš Williamshurgo 12 vai. dieną nuo Lituanica 
Square, Union Avė ir Stagg Street

IŠ Richmend Hill 12:30 d. dieną, nuo Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic Avė.

žudynes hitlerinės okupaąijog 
metais Kauno rajone kalbėjo 
buvęs koncentracijos stovyk
los kalinys Kuznecovskis. Savo 
prisiminimais taip pat pasida
lino Račius, Kozlovas.

Susirinkimo dalyviai priėmė 
rezoliuciją^ smerkiančią bran
duolinio ginklo bandymus, rei
kalauja uždrausti masinio nai
kinimo priemones.

Koresp.
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F DETROIT, MICH. HELP WANTED MALE

APLANKIAU
PITTSBURGHĄ

IR BRADDOCKĄ
Išgyvenau šiame didmies

tyje metus laiko ir niekad 
nieko neteko matyti mūsų 
dienraštyje Laisvėje apie 
Braddock, Pa., kur išgyve
nau apie 45 metus. Todėl 
man parūpo: nejaugi tie 
mano draugai ir Laisvės 
skaitytojai yra jau mirę?

Pasitariau su savo žmo
na, kad reikėtų aplankyti 
Pittsburghą ir jo apylinkę. 
Jinai sutiko. Tad birželio 
14 d. sėdome į Capitol lėk
tuvą ir biskį daugiau lėkę 
kaip vieną valandą buvome 
jau Pittsburghe. 0 iš De- 

- troito į Pittsburghą skaito
ma 340 mylių.

Atvykę į S. S. Pittsbur
ghą, apsistojome pas mano 
gimines P. ir V. Margelius.

šeštadienį nuvykome į 
Duquesne, Pa., pas tetą ir 
dėdę Greičius, ir turėjau 
mintyje aplankyti L. Lite
ratūros Klubą, kuris buvo 
suorganizuotas 1907 metais 
ant laisvų pamatų, ir tame 
organizavimo darbe ir man 
pačiam reikėjo daug darbo 
pridėti, net ir klubui kon
stituciją man pavedė para
šyti. Ji ir po šiai dienai 
yra galioje, tik išversta į 
anglų kalbą. Tai aš ma
niau, kad 'galėsiu užrašyti 
kliubui Laisvę. Bet nepa
vyko. Įėjęs į klubą , radau 
pilną barrūmį žmonių, ir 
visi svetimtaučiai, išski
riant bartender j, ir dar du 
senukus lietuvius.

Užklausus bartenderio, 
gal užsirašysi Laisvę, tai 
gavau atsakymą, kad tų 
žmonių, kurie skaitė lietu
viškus laikraščius .mažai te
liko, o juk matai, čia visi 
social memberiai kitą^ąl- 
biai.

Sekmadienį vykstu į LDS 
142 kp. klubą. Ten turiu 
daug gerų pažįstamų, drau- 

'gų; maniau gauti dolerį Ri-.’ 
'tą Laisvės palaikymo, foįi-į 
dui. •’ '

Įėjus į klubą, pasirodė 
pusėtinai gražus būrys 
žmonių ir keletas gerai ži
nomų lietuvių, tarpe jų abu 
Laisvės patriotai—J. Purti- 
kas ir J. Mažeika. Pasisvei
kinus šiltai, draugiškai, 
manau sau, tai iš čia neišei
siu su zero, bet irgi neišde
gė taip, kaip manau.

Man prisiminus Laisvės 
fondą, J. Mažeika pareiškė 
gan storai: “Nesirūpink su 
mūsų kolonija: mudu su 
Purtiku tuo pasirūpinsim. 
Ir dar pridėjo: Gyveni di
delėje lietuvių kolonijoje, 
Detroite, teri turi plačią 
dirvą tam tikslui darbuotis. 
Ir pabrėžė: Mudu su Pur
tiku du sykius lankėmės ta- 

. yo buvusioj kolonijoj Brad- 
docke su Laisvės reikalais, 
ir tik vienas M. Zamalis at
sinaujino Laisvę. Tai aš 
patariu tau važiuoti į Brad
docką... .

Pamaniau sau: po pietų 
šaukšto nebereikia. Nors ir 
nesijaučiau gerai, bet nepa
rodžiau nusiminimo.

Sekančią dieną nuvykau 
į Braddocką. Čia labai ma
žai beliko lietuvių, bet jų 
tarpe dar yra 3 Laisvės 
skaitytojai, kuriuos visuo
met reikia atlankyti ir pa
raginti, kad atsinaujintų 

, Laisvę.
Visų pirma aplankiau M. 

Žarnai į ir užklausiau apie 
Laisvę. Jis sakė, kad J. 
Mažeika jam atnaujino. O 
kur yra Petras?, klausiu. 
Atsakė: dirba.
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Laisvi (Liberty) Trečiadien., liepos (July) 3,

mavičių. Jis šlubuoja, tu
ri skaudamą koją ir nedir
ba. Prisiminus apie Lais
vę, jis ištraukė dešimtinę 
ir padavė ir dar $2 pridėjo 
Laisvės palaikymo fondui.

Padėkojau ir pareiškiau, 
kad ir aš prie jūsų $2 pri
dėsiu $8, tai padarysime 
čielą dešimtinę Laisvės pa
laikymo fondui, tegu Brad- 
docko vardas telpd dienraš
tyje Laisvėje.

Reiškiame širdingus pa
dėkos žodžius: V. Marge
liams už mūsų priėmimą 
ir kambario poilsiui su
teikimą, tetai ir dėdei Grei- 
čiams — už skanias vai
šes, pusseserei Helenutei ir 
jos vyrui Larry—už drau
gišką priėmimą ir savo au
tomobiliu pavežiojimą.

George ir Marijona 
Urbonai

Cleveland, Ohio
LLD PIKNIKAS 
PUIKIAI PAVYKO

Piknikas, rengtas ben
drai LLD 15 apskrites ir 
abiejų Clevelande gyvuo
jančių 22 ir 190 kuopų LLD 
Knygų leidimo fondui, bu
vo puikiai pasekmingas Jr 
smagus. Svečių suvažiavo 
daug, daugiau negu pirmes- 
niuose piknikuose buvo, ir 
tas buvo smagu matyti, kad 
tiek daug Clevelando lietu
vių įvertina ir remia Lietu
vių Literatūros Draugiją, 
kuri per virš 40 ųųetų savo 
gyvavimo paskleidė tarpe 
Amerikos lietuvių desėtkus 
tūkstančių egzempliorių ge
ros mokslinės ir-dąiliosios 
literatūros. Prie to, jau ar
ti 20 metų, kai Draugija 
leidžia bertaininį mokslo, li
teratūros ir politikos žurna
lą “Šviesą.” TocĮėl daugelis 
apšvietą mylinčių, o labiau
siai LLD nariai ir pirmiau 
buvusieji nariais, kurie sė
mėsi />sau- apsviltą iš Draw- 
gi jos leidinių, suvažiavome1 
į* šį pikniką, kad atiduoti; 
jai pagarbą ir paremti jos 
Knygų Leidimo Fondą iš
leidimui knygų ateityje.

Diena irgi pasitaikė gra
ži, nors saulutė ir kaitino, 
bet švelnus, gaivinantis vė
jelis pūtė per visą dieną; 
kas darė malonią nuotaiką 
tarpe pikniko dalyvių. Vie
ni šoko, linksminosi, daina
vo, net Julius Krosin pasi
rodė su savo profesionaliai 
išlavintu balsu, kuris nu
skambėjo per mišką. Kiti, 
susėdę aplink stalus, drau
giškai kalbėjosi, o nekurie 
rišo bėgančius h pasaulinius 
įvykius, ir tas'viskas tęsėsi 
jau ir saulutei nusileidus.

Čia negalima praleisti 
nepažymėjus ir tų, kurie 
įdėjo daug darbo prie 
surengimo pikniko ir svečių 
aptarnavimo: J. Žebrys iš
siuntinėjo daug pakvietimų, 
Mariutė Nikas savo namuo
se pagamino visus valgius 
ir prikepė .įvairių skanė
sių ir piknike dirbo kartu 
su Petriute Nemura prie 
stalų aptarnavimo iki vė
laus Vakaro. Pietųsz buvo 
šilti ir sudėtingi. .Julius 
Krosin gaspadoriavo ir gel
bėjo Arcy Nikas dirbti už 
baro per visą dieną. Pet
ras Nemura, kuris dar skai
tomas nesveikuojančiu, su
rinkęs iš kelių vietų pikni
kui reikalingus daiktus bei 
ledą atvežė į pikniką ir gel
bėjo visur, kur matė reika
lo. Jie visi užsipelnė mū
sų pagarbos už jų nuošir- 
džiai atliktus darbus.

LLD narys .
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LIETUVIŲ TARPE

Pranas Pakalniškis mus 
aplankė

Penktadienį Pranas Pakal
niškis aplankė Lietuviu Kultū
rinį. Centrą ir visas jame esan
čias įstaigas.

Jis atvyko iš Clearwater, 
Fla. Atostogų proga aplankė 
savo seserį ir kitus gimines ir 
pažystamus. Paskui išvyko į 
Chicagą aplankyti savo brolį 
Nikodemą Pakalniškį ir kitus. 
Po to vėl grįš prie savo užsiė
mimo.

Atvežė mums širdingų 
linkėjimų

Pirmadienį Čia lankėsi Ade
lė Suvak su savo vyru George. 
Jie čia atvyko iš Miami,., Fla., 
kur jau šeši metai ten gyvena. 
Jie aplankė mūsų įstaigas. 
Buvo apsistoję pas dėdę Na
poleoną Kisielių.

Dabar jie vyksta į Bing- 
hartitoną, kur Adelė (buvusi 
Tvarijonienė) yra ilgai gyve
nusi. Išvykdami apdovanojo 
penkine dienraštį Laisvę.

Adelė priminė, kad ji atve
žusi Laisvės personalui šir
dingų linkėjimų nuo d. Paukš
tienės ir kitų draugų.

Rep.

SERGA
Juozas Kovas 

kritiškoje padėtyje

Jau antras mėnuo, kai Juo
zas Kovas randasi Williams- 
burg General ligoninėje, 
Bushwick Ave. ir Cedar St., 
Brooklyn, N. Y. šiomis dieno
mis jo sveikata labai pablo
gėjo. Nieko nebegali valgyti 
jr jau nebepastovi ant kojų. 
Jam labai skauda krūtinę ir 
kosulys vargina taip, kad 
begali miegoti.

ne-

; ■ Valtis apvirto, vienas 
prigėrė, tris išgelbėjo

J. Bittner ir D. ChizzĮk sek
madienį norėjo Coney Islande 
pasiirti toliau į vandenis. Bet šiauriniai
didelės vilnys apvertė jų valtį. 
Bittneris nuskendo, o Chizzi- 
kas ir jo maži du sūnūs buvo 
kitų išgelbėti.

Užmušęs žmogų terado $9

, Sz- Goldberg užmušė II. 
Martėriseną. Vėliau areštuo
tas prisipažino,..- kad teradęs 
pas užmuštąjį tik $9.

Važiuokite Bušu J Pikniką

Išleido **
Valstybinė Politinės ir Mokslinės Literatūros Leidykla 

Vilniuje, Lietuvoje

Puslapių 987 Kaina $5.00
žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos.

i Ar jis randasi jūsų namuose? Jei ne, tai greit įsigy
kite jį. Gaunama^ Laisvės knygyne. Užsisakydami 
adresuokite sekamai;

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

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

Liepos-July 14 įvyks Literatūros draugijos 
2-osios Apskrities piknikas. Pelnas skiriamas 
išleidimui knygos Gydymo Istorija, kurią para
še Dr. J. Stanislovaitis ir Dr. A. Petriką.

Į šį pikniką iš Brooklyno eis busas, kelione į 
abi pusi tik $1.50. Iš Williamsburgo busas išeis 
nuo Lituanica skvero 12 vai. Iš Richmond HiH 
—12:30 vai. dieną. Busas grįš iš parko 8-tą vai, 

- vakare.
Piknike bus gera muzika šokiams ir Aido 

Choras, vadovaujamas Mildred Stensler, duos 
gražią dainų programą. Taipgi bus gerų val
gių ir gėrimų. , Piknikas prasidės 1-mą valandą 
dieną. Įžanga 75c. <

Pikniko vieta: Steamboat Inn, 91 Steamboat 
Rd., Great Neck, L. I.

Visi dalyvaukime šiame piknike.

Politinėje padangėje
Christenberry menkas

majoras Robert Wagner

Kaip buvo pranešta praeitą 
savaitgalį, rėpublikonai jau 
kaip nors susirado majorinį 
kandidatą, biznierių Robert 
K. Christenberry. Tai jis kan
didatuos ateinantį lapkričio 
mėnesį prieš dabartinį demo
kratinį majorą Robertą Wag- 
nerį.

Wagneris jau atsiliepė apie 
savo būsimą o.ponentą. Wag- 
nerio priimta, taktika yra to
kia: vietoje atakuoti Christen
berry, vietoje vadinti jį reak
cininku arba sakyti, kad jis 
blogas — kalbėti apie jį su 
tam tikra simpatija, bet iš 
“aukšto”, kaip su apgąila... 
Taipgi Wagneris dabar sako, 
kad Christenberry “gal turi 
gerų norų”, bet yra labai ne
patyręs, silpnas, nekvalifikuo
jąs. Wagneris sako, kad 
Christenberry per trumpą lai
ką tikrai negalėtų įsisavinti 
miesto vedimo žinojimo. Kaip 
žinia, Christenberry iki šiol 
beveik neėjo jokių viešų par
eigų, ir tik vadovavo vienam 
dideliam viešbučiui. Wagneris 
sako, kad “miestas, tai bent 
kiek daugiau negu viešbutis.”

Wagneris sakė, kad jis ne
turi mažiausios abejonės, jog 
laimės rinkimus.

Adam Clayton Powellis 
sako, Demokratų partija 

pataikauja rasistams

Praeitą savaitgalį Powellis 
kalbėjo Harleme. Jis sakė, 
kad jau aišku, jog Demokratų 
partija vis labiau nugręžia nu
garą nuo darbo ųnijų ir negrų 
ir vis labiau pataikauja rasis
tams.. Jis sakė, kad tai daro
ma pagal nutarimą, kuris pa
darytas pačiose partijos viršū
nėse ir už tą liniją atsakingi 
senatorius Johpson iš ,Texąs ir 
spykeris Rayburn iš tos pačios 
valstijos. Powęllis sakė, kad 
laikantis partinės disciplinos,

i liberaJįjĮįftį. demo
kratai dabar'vĮąįdįžniau bal
suoja su ^pietiniais d i ksi kra
tais. Tokie demokratai, kaip 
Morse, Kennedy ir Mansfield 
paskutiniu laiku Senate bal-’ 
savo su civilinių teisių prie
šais.

Kaip žinia, ' Powellis praei
tuose rinkimuose atsimetė nuo 
Demokratų partijos ir ragino 
balsuoti už Eisenhower), 
nors jis partijos pilnai neap
leido ir save dar skaito jos na
riu.

Jis dabar ragina negrus 
balsuoti“už asmenis, ne parti
jas”, tai 
sitiki'me 
partijos,’ 
aukščiau 

yra, kiekviename at- 
spręsti, nepaisant 
kuris kandidatas 

stovi už negrų ly
gias teises.

Liberalų partija bandys 
ateinančiuose rinkimuose 
vaidinti “dvejopą” rolę

Liberalų partija planuoja 
ateinančiuose rinkimuose vai
dinti" dvejopą rolę. Iš vienos 
pusės Liberalų partija rems

• - M ■ J.
lik 

majorą Wagneri, neturės sa
vo majorinio kandidato. Iš ki
tos pusės ta partija bandys 
ant kiek galima palaužti De
mokratų partijos hegemoniją, 
ir daugumoje rinkiminių sri
čių turės savo kandidatus į 
miesto tarybą.

Liberalai nesitiki galėsią iš
rinkti daug narių Į tarybą, bet 
statydami kandidatus jie tiki
si ant kiek galima demas
kuoti Demokratui partijos po
litinės mašinos' ,’korbpciją. Li
beralai laikosi nuomonės, kad 
Demokratų partija New Yor
ke yra nešvari polotinė j&ga, 
nors pats majoras Wagneris, 
demokratas, žymiart. labiau 
priimtinas.

Liberalų partiją sudaro 
ADA liberaliniai demokratai, 
dešinieji socialdemokratai su 
Dubinskiu priešakyje ir pana
šūs elementai.

Newyorkieciai 
gali pamatyti 
4‘Mayflower i”
Pirmadienio popietį nauja

sis Mayflower atplaukė, iš 
Naujosios Anglijos — geriau 
pasakius, tapo atitemptas dy
zelinio laivo, nes vėjai nebu
vo palankūs šiam buriniam 
laivui. Kaip žinia, dabartinis 
Mayflower yra kopija senojo, 
kuriuom. šimtai metų atgal 
pirmieji pilgrimai iš Anglijos 
atplaukė Amerikon., šis May
flower irgi perplaukė Atlan
tą.

Čia, New Yorke, Mayflower 
dabar stovi uoste prie West 
41st St. 81-oje prieplaukoje. 
Laivą galima aplankyti bet 
aplankymui reikia bileto, ku
ris kainuoją 90 centų. Laivas 
pasiliks čia bevęik visą, vasa
rą ir , jo statytojai tikisi ne
menkai pasipinigauti. \

Dabar jau visi pripažįsta, 
kad tie britai ir amerikiečiai, 
kurie visą naujo Mayflower 
statybą .ir/ ksumanė, 
omenyje turėjo’ n$ pagerbti is
torinius įvykius," o pasipini
gauti. Jau atvirai pripažįsta
ma, kad tai buvo komercinis 
užmanymas.

Vienok, manoma, kad tas 
nesulaikys newyorkiecius nuo 
laivo aplankymo. Daugelis no
rės pamatyti, kaip atrodo tas 
nedidelis senovinio tipo buri
nis laivas, kuris perplaukė 
Atlantą.

NEBUS STREIKO
Green Bus Lines, Ine., dar

bininkai ruošėsi streikai!, bef 
dabar jau streiko nebus, nes 
kompanija sutiko su unija pa
sirašyti sutartį vieną valandą 
pirm streiko apskelbimo.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

Dabartinės
• * I .

Lietuvin Kalbos
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New Yorko spaudoje
korespndentas 

J. Jorden 
po Ukrainą, 

kitas 
ir dū

savo

“T i m e s
Maskvoje William 
plačiai važinėjo 
Kaukazą, Armėniją ir
Tarybų Sąjungos dalis 
bar iš Maskvos aprašo 
įspūdžius. Jordenas sako, kad 
tarybiniai žmonės patenkinti, 
kad jie jaučia, jog jų gyveni
mas dabar žymiai lengvesnis 
ir malonesnis, negu buvo pra
eityje, ir kad jie tikisi, jog jis 
vis gerės.

Jordenas sako, kad di
džiausieji sunkumai Sovietuo
se dar vis yra su butais, kad 
žmonės dar vis gyvena nemen-; 
kame susikimšime, bet padė
tis ir tuo atžvilgiu vis gerėja, 
nes statyba varoma pirmyn 
nemenku tempu.

Armėnijoje Jordenas kalbė
josi su kai kuriais armėnais, 
kurie grįžo savo tėvynėn iš 
Amerikos. Jis aprašo pasikal
bėjimą su armėnu, kuris New 
Yorke buvo gan turtingas dra
bužių valymo įstaigos savinin
kas. Dabar jis dirba Erevane, 
Armėnijos sostinėje, bibliote
koje. Tas armėnas jam sake, 
kad “tėvynėje geriausia”.

turi daug 
tame slė- 
nuošimtis 

; potvyniai 
net šimtus

' Jau kelinta savaitė, kaip 
vyriausieji antgalviai New 
Yorko itališkame dienraštyje 
“II Pkogresso -Italiano-Ameri
cano’’ yra kitokie, negu liku
sioje spaudoje — ten pirmoje 
eilėje hašoma apie potvynius 
Po slėnyje, Italijoje.

New Yorko italai 
giminių ir saviškių 
nyje, nes nemenkas 
iš ten pareina. Tie 
padarė benamiais 
tūkstančių žmonių. Itališkasis 
vietinis dienraštis sako, 
nemenkas skaičius New 
ko italų net nusiskubino 
mo, kad kuo nors padėti 
giminėms.

kad
Yor- j
na-' 

savo

Vengriški ir kitokie pabė
gėliai praeitą sekmadienį pi- 
kietavo Jungtinių Tautų rū
mus. Jų nešamose iškabose 
ryškėjo. ■ re i k ąlayimaj ‘ ‘ i.šl ai s- 
vinti Vęngriją”. ’ •

Vaikutis užsimušė

Dvejų metų Francis Brown 
iškrito pro langą ir nuo penk
to aukšto krisdamas užsimušė.

KELIAS Į LAIMĘ
Apysaka

Parašė R. Mizara
Nepaprastai įspūdinga apysa
ka iš lietuvio emigranto gy
venimo Amerikoje: apie neti
kėtą jo pralobimą, pagaliau 
grįžimą j 'Lietuvą, ten įsivėli
mą į klastingos meilės pink
les ir baigimą gyvenimo tra
giška mirtimi.

Knyga Iš 870 puslapių 
Kaina $1.50

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.
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Shipping Clerks. Jamaica apy
linkėje. Mokanti angliškai. Paty
rę prie addressograph (adresavimo) 
mašinos, ir mechaniškai nusimaną. 
5 dienos. Puiki apylinkė. Apdrau- 
dos planas, kompanijos pašalpos. 
Mr. Newman. AX. 1-9100.

BUSINESS OPPORTUNITIES

BUCERNft. Staten Islande, Port 
Richmond. 2 stiklinės dėžės, išdėstyt 
mėsą, 2 šaldytuvai, dideli-įeinami. 2 
pjaustymo mašinos, 1 elektrinis mė
sai pjūklas. 2 svarstyklės, 1950 tro- 
kas. Oru-vėdinama. Gross $65,000. 
Savininkas apleidžia vietą, nori 
$5,000. GI. 2-9565. (121-129)

TRUCKS

FORD TROKAS 1954 F 500 mode- 
lis, 12 pėdų Van Body, 7 pėdų plo
čio, 6 pėdų aukščio. Privatus savi
ninkas parduoda už $1,100 pilna 
kaina, geras pirkinys. A-l stovyje, 
leidžiama i š b a n d y t i. Galima 
matyti prie Gas statibn, Forest 
Ave. ir Merrick Rd., Massapequa, 
L. I. PY. 8-7277.

(126-132)

PRANEŠIMAI
KAS VAŽIUOJA 

Į BROCKTON, MASS.?

Girdime, kad yra brooklyniečių, 
kurie važiuos į Laisvės pikniką, 4 
d. Liepos, į Brockton, Mass. Norė
tume ir mes važiuoti. Jei kas iš 
važiuojančiųjų turėtų vietos dviem, 
tai mes būtume dėkingi, kad nu
vežtų ir mus. Dėl kelionės kaštų 
susitarsime. Prašome kreiptis te
lefonu. F. černiavičius T\V. 4-8180.

(128-129)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, liepos 2 d., 7:30 k 
vai. vakare, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill; 
Visi nariai kviečiami dalyvauti. Ku
rių duoklės nemokėtos malonėkite 
ateiti ir užsimokėti, kad nesusi- 
spenduotumė.t Valdyba (127-128)

ELIZABETH, N. J.
LDP klubo susirinkimas įvyks lie

pos 5 d., 408 Court St , 7 v. v. 
Kviečiame visus klubo narius da
lyvauti, nes bus svarbių reikalų 
aptarti. Kom, (127-129)
, .... - I ■ '■ —‘
Perkūnas pritrenkė 11 žmonių

Sekmadienį Orchard Beach 
tuo laiku buvo apie 2,000 

’žmonių, kai užėjo šturmingas 
įlietus su perkūnija.-- 11 žmo
nių buvo žaibo pritrenkti ir 
nuvesti ligoninėn.

Užmušęs žmoi?ų terado $9_ |
Abram Breitman. buvo auto* <s 

mobili aus užmuštas, kai - jis 
norėjo skersai gatvę pereitL^I

ATSIMINIMAI
ir

Dabartis ,
Parašė L. Prūseika

>Tai gyvi bruožai iš jo gyve- 
I nimo, visuomeninės veiklos, 
į caro reakcijos metu pergy- 
t venimai kalėjimuose, ištrėmi- 
>mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
I takai jo kovoje už laisvę ir 

Šviesesnį gyvenimą darbo 
k žmonijai.

Knyga iš 804 puslapių 
Kaina tik $2.00

’ Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

I Richmond Hill 19, N. Y.

PROŠVAISTĖS
Širdį Jaudinanti 
Jono Kaskaičio

z Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija, kuri Jabaį 

įdomi
Knyga ift 880 puslapių 

Kaina tik $1.50

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

MATTHEW A.
Bl A I S

•: (BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

:: 426 Lafayette St
Į Newark 5, N. J.
;■ __ MArket 2-5172
i ******hwiiiiihh»




