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KRISLAI
Gero draugo gražus 

sumanymas.
Dar vienas mėnuo 

rugiapjūtės.
Liūdnas savaitgalis.
Socializmo laivas 

audrose.
Senos jų svajonės.

Rašo A. Bimba

Pietiniai rasistai Senate 
veda smarkią kovą, norely 

pastoti kelią įstatymams

Senatorius Humphrey stoja už
gerus ryšius su

Sekamas laiškutis nereika
lingas jokių pridečkų. Jis aiš
kus, kaip saulėta'diena :

“Aš manau, kad dienraštis 
Laisvė turi prenumeratorių 
daugiau kaip tris tūkstančius. 
Na, ir .jeigu jai reikalinga už
baigimui dešimties tūkstančių 
jdolerių fondo vajaus tik trijų, 
nUtstančių, kad Laisvė išeidi
nėtų dienraščiu per šiuos me
tus, tai, gerbiamieji, būkime 

*■ tiek geri, įdėkime po dvidole- 
i inę į konventą ir pasiųskime 
tam fondui. Fondas bus už
baigtas su-kaupu. Tada jausi
mės, kad atlikome gerą dar
bą, parėmėm lietuvišką spau
dą. Aš jau pasiunčiau dvidole- 
rinę, o kas daugiau ?

K. Nečiunskas

Vakar dienos Laisvės pir
majame puslapyje skaitėte 
Laisvės Bendrovės Direktorių 
Tarybos pranešimą, jog vajus 
pratęsiamas dar vienu mėne- 

teiu. Direktoriai, matyt, pama
lė, kad pasiskirtuoju Taiku (su 
liepos 15 d.) vajus nebus sėk- 

£>jngai užbaigtas.
'■ Direktorių nutarimas geras. 
Dabar turime dar vieną mėne
sį laiko pasidarbuot. Drg. Ne- 
čiunsko pakvietimas visų skai
tytojų vajaus baigimo talkon 
labai vietoje. Jo linkėjimai va
jų užbaigti su dideliu kaupu 
yra linkėjimai laisviečio, ku
riam visuomet buvo arti prie 
širdies ne tik Laisvė, bet visa 
pažangioji lietuvių spauda ir 
visas Amerikos lietuvių judė
jimas.

Washingtonas. — Deba
tai Senate apie . adminis
tracijos siūlomus, civilinių 
teisių įstatymus yra labai 
karšti. Pietiniai diksikra- 
tai-rasistai garsiai rėkia, 
kad jie jokiu būdu nepri- 
leis tų įstatymų pravediino. 
Jie tikisi filibusteriu (be
galinėmis diskusijomis) ne
prileisti prie balsavimo. Bet 
du trečdaliai Senato narių 
gali, jei jie nori, debatus 
uždaryti, ir galimas daly
kas, kad atsiras du. trečda
liai, kurie taip padarys.

Kalbėdamas viso diksi- 
kratinio bloko vardu, se
natorius Russell iš Georgi- 
jos šaukė, kad “bandoma 
priversti Pietus išgerti 
kartų gėralą”, bet pietinės 
valstijos, sakė jis, neleis, 
kad būtų pažeistos jų “bal
tos tradicijos”.

Jam atsakė senatorius 
Douglas iš Illinois, demo
kratas, kaip yra ir Russell. 
Jis sakė, kad ko civilinių 
teisių įstatymai siekią, tai 
visų teisės balsuoti. Rus
sell, sakė jis, kalba “Pietų 1 
vardu, bet kas žino, kas at
stovauja Pietus, jeigu mili
jonai negrų ir neturtingų 
baltų dabar negali balsuoti, 
kadangi Pietuose egzistuo
ja balsavimo mokesčiai 
(poll tax), o negrai šalia 
to dar yra terorizuojami

daugelyje vietų ir neprilei- 
džiami prie balsavimo urnų 
arba net prie registravimo
si.

Kai kurie pažangesni pie
tiniai senatoriai, kaip tai 
Kefauveris, Chavez, Gore ir 
Kerr, nerėmė rasistų, bet ir 
jie reikalavo, kad civilinių 
teisių įstatymo svarstymas 
būtų atidėtas.

Stebėtojai sako, kad įsta
tymas praeis, bet jis gal’ 
bus “kompromisinis”, tai y- 
ra, bus bent kiek nusileis
ta rasistams.

Jokasukos gyventojai 
išrinko į burmistrus 
kairių grupių asmenį

Tokyo. — Jokasuko uos
tas Japonijoje turi didžiau
sią Amerikos karinę bazę 
Tolimuose Rytuose. Šiomis, 
dienomis ten įvyko miesto 
burmistro (majoro) ir savi
valdybės rinkirtiai. Į majo
rus kandidatavo konser
vatorius Umezų,., kuris vi
same* ’kartie nuolankavo a- 
merikiečiams, Jr progresy- 
vis Nagano, kurį rėmė vi
sos kairiosios partijos. Na
gano rinkimus laimėjo.

ja. Kitokia demokratija neį
manoma.

Praėjusis savaitgalis buvo 
labai liūdnas. Mirė net trys 
laisviečiai, nuoširdūs, geri 

> žmonės, taurūs lietuviai. Nete
kome Prano Reinhardt’o, Juo
zo Kovo ir Juozo Pauliukonio. 
IJRks didelis nuostolis Laisvei 

* ir- visai pažangiečių yve iki ai!

žinoma, kad mums labai 
rūpi visa tai, kas dedasi visa
me socialistiniame psaulyje, 
lygiai, o gal dar labiau, kaip 
mums viskas rūpi, kas deda
si kapitalistiniame pasaulyje.

Susipratusiam darbo žmo
gui negali nerūpėti tokie įvy
kiai, apie kokius spaudoje 
skaitome pranešimuose iš Ta
rybų Sąjungos.

Iš to, kas jau aišku, man at- 
' A, rodo, yra aišku, jog ypač Mo- 

■ 9 lotovas, senas ir įgudęs kovo
tojas, pamiršo tai, jog jau se- 

j; niai tarybinėje Komunistų 
partijoje nusitarta nesileisti 
prie frakcijų ir klikų.

Partijos suvažiavimas nuta- 
/// rė pravesti tam tikras, be ga

lo svarbias reformas tiek na
minėje, tiek užsieninėje politi- 

: « koje. »Suvažiavimo išrinktas 
Centro Komitetas griebėsi pa- 
stangų tuos tarimus pravesti 

S gyvenimam
Visiems partijos vadąms 

Yį reikėjo stoti talkon. Negražu, 
neleifiltina ir baisiai klaidinga 

h t bandyti toms pastangoms pa- 
ĮBtyptoti kehą.
į Pasitikėti reikia daugumos 

valia ir ryžtu. Tai demokrati-

Kiekvienas smarkus, dide
lis, gilus pasisukimas neapsiei
na be aukų. Taip byloja visa 
žmonijos istorija. Tarybų Są
jungoje vykdomos didelės re
formos išeis ant naudos, jeigu 
jos bus pravestos su ryžtu, iš
mintingai. Nesimato, jog šiam 
partijos komitetui, šiai vado
vybei sir Chruščiovu, Bulgani- 
nu ir Žukovu priešakyje sto- 
kuotų ryžto ir išminties.

Na, o kas liečia komercinės 
spaudos rašeivų nebesuvaldo
mą džiaugsmą, jog tarybų že
mėje jau prasidėjusi amžinoji 
suįrutė ir pradžia socializmo 
pabaigos, tai nieko tokio. Per 
keturiasdešimt metų jie to 
troško, apie tai svajojo1 ir sap
navo.

Nesinori būti pranašu, 'bet 
negalima iškentėti nepasa
kius, jog jiems prisieis dar 
daug, daug metelių taip kvai
lai pasapnuoti be jokių" rezul
tatų.

Socializmas yra apėjęs gy
venti. Jis pergyveno nemažai 
sunkių audrų, jis dabar gyve
na nemažas audras, jis matys 
ne vieną audrą ir ateityje, bet 
socializmo laivas teplauks iŠ 
jų visų tiktai dar tvirtesnis ir 
drąsesnis.

Pasikeis to laivo vairuoto
jai, pasitrauks arba nukris se
nieji, jų vieton stos nauji. La- 
bai dažnai naujose sąlygose 
tiktai nauji vairuotojai tegali 
suprasti ir surasti teisingą ke- 

llią.
■j

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Washingtonas. — Aukš
čiausias teismas svarstė 
klausimą, ar Amerika turi 
teisės reikalauti iš Japoni
jos, kad ten nebūtų teisia
mas amerikietis kareivis 
Girardas, kuris nušovė ja
ponę. Federalinis teisėjas 
išnešė nuosprendį, kad A- 
merikos armija neturi ju
risdikcijos perduoti Girar- 
dą Japonijos teismams, bet 
Amerikos valdžia su tuom 
nesutinka ir nori laikytis 
sutarties su Japonija — 
leisti japonams teisti Gi- 
rardą. Išklausęs argumen
tus, Aukščiausias teismas 
nuosprendį atidėjo.

Knoxville, Tenn. — čia 
teisiama 16 rasistinių.chuli
ganų, jų tarpe rasistų “i- 
deologinis” vadas John Cas
per. Kaltinimas prieš juos 
yra, kad jie kliudė mo
kyklų rasinei integracijai. 
Bet teisėjas pats parode 
polinkius į rasizmą, kuo
met jis pašalino iš prisaik
dintų teisėjų (džiūrės)eilių 
vienintelį negrą.

Paryžius. — Amerikietis 
eks-leitenantas Zlatovskis 
sakė spaudos atstova/ms, 
kad jis gavo užtikrinimus 
iš Francūzijos pareigūnų, 
kad jis nebus išduotas A- 
merikos policijai, tai yra, 
kad jis galės likti Francūzi- 
joje kaip tremtinys. Ame
rikos valdžia jį kaltina šni
pinėjime Tarybų Sąjun
gos naudai.

Washingtonas. — Demo
kratinis Minnesotos sena
torius Humphrey sako, kad 
jau laikas susiprasti, jog 
negalima ignoruoti 600 mi
lijonų gyventojų šalies Ki
nijos. Jis. sako, kad Ameri
ka tuojau turėtų pradėti su 
Kinija prekiauti, taipgi tu
rėtų leisti amerikiečiams 
žurnalistams vykti Kini- 
jon. Kaip žinia, Kinija yra 
pasirengusi amerikiečius

Liaudies Kini ja —HI 
^urnaįistus įleisti, jeigu 
tik Amerikos valdžia jiems 
duotų pasportus ir jie ga
lėtų vykti.

Humphrey taipgi sakė, 
kad negali būti ąbejonės, 
kad su laiku į nusiginklavi
mo derybas reikės įtraukti 
ir Kiniją. Jis sakė, kad Ki
nija visais atžvilgiais’ da
bar yra pasaulinė jėga ir 
su ja reikia skaitytis.

Buvęs karininkas ir jo žmona 
apkaltinti šnipinėjime už TS

New Yorkas. — Federali
nė Grand džiūrė apkaltino 
eks-leitenantą George Zla- 
tovskį ir jo žmoną, buvusią 
Jane Foster, šnipinėjime 
Tarybų Sąjungos naudai. 
Kaltinimas sako, kad jie 
buvo susirišę su Soble ir Al
bam, kurie irgi kaltinami 
šnipinėjime.

Zlatovskis, Rusijoj gimęs, 
karo metu buvo armijos 
G-2 (žvalgybos) sekcijos 
leitenantas. Jo žmona, Ame-

rikoje gfmusi, turėjo įvai
rias valdiškas tarnybas už
sienyje. Jie abu dabar gyve
na Paryžiuje. Amerika pra
šys, kad Zlatovskiai jai bū
tų išduoti, tai yra, kad jie 
būtų deportuoti Amerikon. 
Bet gali atsirasti keblumų, 
nes Francūzijos įstatymai 
šnipinėjimą laiko' politiniu 
nusikaltimu, o ne krimina
liniu, ir tokie nusikaltėliai 
turi teisę prašyti tremtinio 
užuovėjos.

, iš kaliku oi ūs
n

kaukuolės galima sudaryti 
miltelius, kurie savo magi- 
ka gali užkariauti bet ku
rios moters meilę. Nega
lėdamas rasti kaukuolės, 
Aponte nutarė, kad geriau
sias būdas tokią gauti, tai 
nužudyti žmogų.

Manoma, kad Aponte už 
nusikaltimą turės mirti e- 
lektrinėje kėdėje.

Užmuši ' berniuką 
norėjo gamini^“meiles miltus
Vineland, N. J. Čia suim-

tas farmų darbininkas J. R. 
Aponte, kuris prisipažino, 
kad 9 mėnesiai atgal jis nu
žudė Roger Carletto, 13 
metų berniuką. Pasirodė, 
kad Aponte, 47 metų am
žiaus vyras, yra prietarin
gas fanatikas, kuris tiki į 
taip vadinamą “juodą magi- 
ką”. Pas jį rasta knyga, ku
ri mokina, kad iš žmogaus

“Unitos” korespondentas 
praneša iš Maskvos apie 
tai, kaip vystėsi įvykiai

H. Trumano biblioteka 
iškilmingai atidaryta

Independence, Mo. — Čia 
tapo iškilmingai atidaryta 
Harry Trumano biblioteka, 
didelis pastatas, kuriame 
bus laikomi visi eks-prezi- 
dento Trumano dokumen
tai, raštai, knygos ir kita 
istorinė medžiaga. Biblio
tekos pastatymas kainavo 
$1,750,000. Tuos pinigus su
kėlė privatinės aukos, bet 
federalinei valdžiai.

Atidarymo ceremonijose 
dalyvavo i eks-prezidentas 
Hooveris, Aukščiausio Teis
mo teisėjas Warrenas, Ele
anor Roosevelt^ Senato ir 
Atstovų buto nariai, aukšti 
kariškiai ir kiti žymus sve
čiai.

Los Angeles. — Pietinėje 
Kalifornijoje streikuoja 
14,000 skardininkų, nlombe- 
rių ir plytininkų. Streikas 
eina jau antrą sayąitę.

Praga. — Chruščiovas ir 
Bulganinas atvyko trauki
nių į Čekoslovakijos sosti
nę. Maskvą jie apleido or
laiviu, bet kur nors kelyje 
persėdo į traukinį. Stotyje 
juos sutiko visa Čekoslova
kijos valdžia. .

Europoje dabar siaučia 
labai dideli karščiai
Roma. — Italijoje ir ki

tuose Vakarų ir Rytų Eu
ropos kraštuose siaučia di
deli vasaros karščiai. Ita
lijos Bolognos mieste tem
peratūra praeitą savaitę 
siekė 105. Pačioje Romoje 
temperatūra buvo apie 100 
ir taipgi buvo labai tvan
ku. Dideli karščiai taipgi 
siaučia Jugoslavijoje, Vo
kietijoje, Francūzijoje. Bri
tanijoje temperatūra šiekia 
9Q, kas Britanijoje skaito
ma labai karšta, nes ten 
temperatūra retai siekia 
virš 80 laipsnių.

Santiago die Cuba. — Su
kilėliai, kuriems vadovau
ja Fidel Castro, planuoja 
sudaryti laikiną vyriausy
bę, kuri paskelbs karą Ba- 
tistos diktatūrai. Sukilė
liai tikisi artimoje ateity
je užimti Santiago miestą.

Maskva. — Uralo srities 
miesto Molotovo žmonės mi
tinguose priėmė rezoliuci
jas, kuriose prašo pakeisti 
miesto pavadinimą į Perm, 
kaip praeityje. Kazachsta
ne sritis Kaganovičiaus. 
vardu irgi pakeitė savo va- 
vadinimą.

Roma. — Italijos Komu
nistų partijos organo “Uni
tą” korespondentas Mas
kvoje G. Boffa praneša, 
kaip ten vystėsi įvykiai, ku
rie privedė prie Molotovo, 
Malenkovo, Kaganovičiaus 
ir Šepilovo pašalinimo iš 
partijos ir valdžios vadovy
bės.

Boffos pranešimas, at
spausdintas “Unitoje”, ta
po praleistas pro Maskvos 
cenzūrą. Jis sako, kad me
džiagos jis sėmėsi iš steno- 
grafinių užrašų iš K. P. CK, 
kurių informacija tapo per
duota visiems partijos sky
riams.

Jo pranešimas sako maž
daug tą:

Kuomet Chruščiovas ir 
Bulganinas radosi Suomijo
je, Molotovas, Malenkovas 
ir Kaganovičius pareikala
vo, kad partijos Centro ko
miteto prezidiumas laikytų 
specialų posėdį. Jų oficia
lus aiškinimas buvo, kad 
reikia specialaus posėdžio, 
kad apdiskusuo tL kalbas, 
kurios bus sakomos Lenin
grade 250 sukaktuvių minė
jime.

Nors atrodė keista dėl tp 
šaukti posėdį, pasėdis vis
gi buvo sušauktas. Bet ja
me Molotovas, Malenkovas, 
Kaganovičius ir Šepilovas 
kalbėjo apie visai ką kitą. 
•Jie kaltino Chruščiovą opor
tunizme ir trockizme ir rei
kalavo, kad jis bei kiti jam 
pritariantieji -būtų pašalin
ti iš vadovybės kaip vedą 
Tarybų Sąjungą neteisingu 
keliu.

I Jie jau turėjo gatavą są
rašą, kas turės įeiti į naują 
prezidiumą ir jie reikalavo, 
kad būtų balsuota vietoje, 
nepėrduodant klausimo vi
sam Centro Komitetui.

Molotovas ir jo draugai 
tikėjosi gauti daugumą, nes 
trijų prezidiumo narių ne
buvo. Bet Chruščiovas ir 
Bulganinas atsiskubino na
mo ir įstengė iškovoti pre
zidiume, kad jeigu būtų pa
kaitos, jas turi padaryti ne 
pats prezidiumas, o visas 
Centro Komitetas. Moloto
vas ir jo draugai, iš kitos 
pusės, norėjo kaip ir “pučo’ 
pačiame prezidiume. Šepilo- 
vas jau turėjo ir gatavą po
litinį pareiškimą, kuris 
būtų buvęs atspausdintas 
spaudoje, jeigu viskas bū
tų ėję sklandžiai. Centro 
Komitetas ir visa partija 
būtų buvę pastatyti prieš 
jau atliktą aktą.

Tuo tarpu Centro Komi
teto nariai rinkosi Mask
von. Kai kurie Maskvoje 
gyvenantieji CK nariai sa
vo iniciatyva’ buvo atėję į 
prezidiumą ir reikalavo in
formacijos, kas vyksta, nes 
sužinojo, kad prezidiume 
eina smarki vidujinė kova. 
Pagaliau Molotovo grupė

sutiko, kad dalyką svarsty
tų Centro Komitetas. Tai 
buvo beveik pasidavimas, 
nes ta grupė žinojo, kad 
per atviras diskusijas komi
tete mažai kas jai pritars.

Pagaliau birželio 22 d. 
prasidėjo komiteto posė
džiai. Keturi vadai, kurie 
bandė pravesti kaip ir per
versmą, bandė ideologiniai 
atakuoti Chruščiovą ir Bul- 
ganiną, bet jie laipsniškai 
atsirado defensyvoje, nes 
neįstengė faktais nurodyti, 
kuomi jie dalykus pagerin
tų. Tik paaiškėjo, kad jie 
laikosi dogmų ir senų min
čių, nesiskaito su faktais ir 
vartoja tuščias frazes.

Vienas po kito eiliniai 
Centro Komiteto nariai iš 
visų Tarybų Sąjungos dalių 
tiesiai į akis sakė seniems 
bolševikams Molotovui ir jo: 
draugams, kad jie atsilikę 
nuo gyvenimo, kad jų ke
lias negali vesti Tarybų Są- t 
jungos į gerą. * '• -
--Pagaliau Centro Kopųte-'. 

tas priėjo išvados, kad se- ‘ 
nūs vadus už konspiraciją ’ 
ir klikos sudarymą, reikia 
pašalinti.

’’Daily Worker” sako:

Reikėjo daugiau 
atviru debatij...
New Yorkas. — Kairiečių 

organas “Daily Worker” 
velamaiame straipsnyje ko
mentuoja apie įvykius Ta
rybų Sąjungoje ir tarp kit
ko reiškia sekamą nuomo
nę:

Pilnas partijos cen tralinis 
komitetas ilgai ir išsamiai 
svarstė klausimus ir visos 
nuomonės tano išklausytos 
nrieš tai, kain Molotovas, 
Malenkovas ir Ka Aranovi
čius tano pašalinti. Tai yra 
žingsnis pirmyn nuo Stali
no laiku, kuomet vadai 
dažnai buvo šalinami it* 
apkaltinami be partijos 
centro pritarimo.

Bet dar geriau būtų bu
vę. ir nebūtų prieita prie 
tokiu klikų, jeigu iš pat 
nradžios nuomonių nesuti-. 
kimai būtu - buvę išreikšti r 
atvirai, jeigu debatai būtų 
buvę atviri, jeigu visa par
tija ir žmonės būtu buvę'* 
informuoti, kas stoia už ką 
ir kas dvskusuojama.^

“Molotovas” — “Baltika”
Leningradas. — Tarybi

nis keleivinis laivas “Molo
tovas”, kuris kursuoja 
tarp Leningrado ir Londo
no, pavadintas kitu užvadi- 
nimu — jis dabar “Baltika”. ►

Belgradas, r— Vice-prem* 
jeras Rankovicas ir Karde? 
lis atostogas praleis Tary
bų Sąjungoje. lJI
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kritikomis pareigūnų tų įstaigų, kurios vėluoją vaikus gelbėti, 
padeda didinti ir greitinti nelaimingiems vaikams pagalbą. 
Šis raštas imtas iš Liet, žurnalo “Tarybinė moteris”. —Sk.V.

APIE PADĖTĮ TARYBŲ SĄJUNGOS 
KOMUNISTŲ PARTIJOJE

ŠIŲ METŲ BIRŽELIO 22 DIENĄ Maskvoje buvo 
sušauktas Tarybų Sąjungos Komunistų partijos Centro 
Komiteto praplėstas plenumas arba suvažiavimas.

Jame buvo karštų debatų, ilgų diskusijų, o po to visko 
buvo padarytas nutarimas išvesti iš Centro Komiteto- se
kamus asmenis: G. M. Malenkova, V. M. Molotovą, L. M. 
Kaganovičių ir Šepilovą.

Vėliau buvo paskelbta, jog pašalinti iš atsakomingų 
vietų dar keli kiti, ligi šiol ėję atsakomingas pareigas 
partijoje ir vyriausybėje asmenys.

Birželio 29 d. TSKP CK išleido pareiškimą, priimtą 
rezoliuciją, išdėstant, dėl kurių priežasčių tie asme
nys buvo iš tokių atsakomingų pareigų pašalinti.

Į pašalintųjų vietas prezidiuman buvo priimti kiti žy
mūs asmenys, tarp jų yra Švernikas ir Furtsova.

Beje, po to CK plenumo visoje Tarybų Sąjungoje vyko 
partiniai ir masiniai mitingai, kuriuose buvo aiškinta, 
kodėl tie asmenys buvo pašalinti iš vadovybės.

Sakė tuo klausimu kalbas ir Chruščiovas, ir Bulgani
nas, ir Švernikas ir kiti žymieji vadovai. Kiekvienas jif^ 
kaltino pašalintuosius dėl jų netikusių veiksmų tuo ar 
kitu klausimu.

Įėję į Žebrauskų namus, 
mes apklausėme šeimininkę, 
kur jos sūnus Vilius.

— Viliau, eik šen1 — sušu
ko motina į gretimą kambare-

TSKP CENTRO KOMITETO rezoliucijoje-pareiški- 
i- me yra pateikta duomenų apie pasalintųjų veiksmus, 
■’ žalingus TSKP ir Tarybų Sąjungos liaudžiai.

Vyriausias kaltinimas: Molotovas, Malenkovas, Kaga- 
" novicius ir kiti sudarė frakcinę grupę ir ryžosi neteisė- 
• tais būdais pasiimti partijos vadovybę ir pakeisti parti

jos politiką daugeliu svarbių klausimų.
Kokia gi dabartinio TSKP Centro Komiteto, išrinkto 

XX-jame suvažiavime, politika?
, Jo politika tokia:

1. Darbuotis už tai, kad būtų įvykdyta pasaulyje tai
ka; kad socialistinis ]

Tačiau, vaikas nesirodė. Ta
da ji pati dingo už > pertvaros 
ir, sugriebusi už apykaklės, 
atitempė aštuonerių metų ber
niuką. Vaikiūkštis Basas, ne
švarus, bet labai guvus, judrių 
akių. Išsivadavęs iš motinos; 
jis vėl spruko už pertvaros.

Paklausėme, kod.ėl jis taip 
bijo svetimų žmonių. Motina 
žvilgterėjusi i kartu atėjusią 
Viliaus mokytoją, kuriai Žeb
rauskų šeimos gyvenimas bu
vo žinomas, prapliupo ašaro
mis :

— Jis jau toks apsigimę... 
Gero iš jo nieko neišeina, jam 
tik valkatauti, neklausyti tė
vų... Kiek mes jam sakydavo
me — ir aš pati, ir vyras— vis 
kaip i sieną... Atimkite jį iŠ 
manęs, aš nebegaliu...

— Taip, taip, tokia prigim
tis, — patvirtino kambaryje 
sėdėjusi stora kaimynė.

Pagaliau berniuką mums 
pavyko prašnekinti. Į klausi- 
mu-s, kurie jo nedomino, jis vi
sai neatsakinėjo. Bet, kai pa
taikėm į jam artimą temą, — 
prašneko.

— Buvau restorane, — pa
sakojo berniukas... Dėdės man 
davė užrūkyti ir vyno... o pas
kui aš pats susirinkau pinigų 
ir nusipirkau cigarečių “Pri- 

Šiandien vėl eisiu į

X

ka; kad socialistinis pasaulis gali koegzistuoti su ka-įma”... 
pitalistiniu pasauliu; eiti prie ginklavimosi sufmažinimo; |miestą, pirksiu rūkyti...

■ ' “ *' ' Vaikas kalba suaugusio to-
Chruščiovas, Bulganinas, Vcrošilovas aplankė daug ša- 0 motina žvilgčioja į mus, 
lių ir visur bandė ginti taikos reikalų. Tai buvo didžiulės Į,arsi, f norg ama? „paša-y i. 
reikšmės vizitai, atnešę daug naudos Tarybų Sąjungai ir | ma 0 °- 0 a 11S •• 
viso pasaulio darbo žmonėms. Taikos išlaikymo reikalu 
Tąrybų Sąjunga sudarė taikos sutartį su Austrija; ji už-

daryti visa, kad nebūtų pasaulinio karo. Tuo reikalu 
Chruščiovas, Bulganinas, Vcrošilovas aplankė daug ša-

rnezgė diplomatinius ir ekonominius ryšiūs su Japonija. 
Ginklavimosi sumažinimo reikalu Tarybų Sąjungos at-

•J*įlotas yra pasiūlęs gerų sumanymų konferencijai, vyk- 
V stančiai Londone.

Visam tam, sako TSKP CK pareiškimas, labai prieši- 
nosi Molotovas, taipgi Malenkovas ir Kaganovičiu's.

2. Vykdydama gyveniman XX suvažiavimo nutari- 
' mus, dabartine TSKP vadovybė daro viską, kad istaisy- 

' tų padarytas klaidas, Stalinui esant valdžioje ;z ji dirba 
*• už praplėtimą socialistinės demokratijos visose tarybi- 
•• nese respublikose.

- Opozicinė grupė tam visais būdais priešinosi.
.3. Centro Komit. deda pastangų suteikti juo . dau- 

į giau ekonominių ir kultūrinių laisvių visoms tarybinėms 
respublikoms.

; i Molotovas-Kaganovičius-Malenkovas tam priešinosi.
Jį 4. Centro Komitetas pasiryžo pakelti respublikų že- 
? mes ūkį, kad jis juo greičiausiu laiku pasivytų Jungtinių 
»* Valstijų žemės ūkio išsivystymo lygį.

Opozicinė trejukė tam priešinosi.
it*'* 5. Centro Komitetas pasiūlė, o Aukščiausioji Taryba 

(šalies parlamentas priėmė) pakeisti praJmonės valdymą 
Ir vystymą, įtraukiant vietos, kur toji pramonė yra, 

^jSmones į jos valdymą.
h Opozicinė grupė tam priešinosi.

6. Centro Komitetas nutarė atleisti . visus kolūkiečius 
j nuo pyliavų už tuos žemės sklypus, kuriuos kiekvienas 
.2 kolūkietis turi ir valdo. Tai padaryta tikslu, kad pakelti 

fWvisu kolūkiečių gerbūvį.
cjįj Molotovas, Malenkovas ir Kaganovičius ir tam prieši- 

gnosi.
Suminėjome pačius svarbiausius punktus, labai svar- 

C K bius punktus, dėl kurių Centro Komitete buvo aštrių 
■• debatų, prieš kuriuos ši opozicija visais būdais kovojo. 
X Prisipažinsime, mums atrodo, kad žygiai, kuriuos 
j Centro Komitetas padarė arba daro’, yra labai geri. 
*Koks žmogus, rodosi, turėtų jiems prįešintis? O tačiau 
“jiems priešinosi net toks senas bolševikas, kaip Molo- 
" kovas!

jie tokiai programai priešinosi, nėra jau toks di- 
“ delis nusidėjimas; didžiausias jų nusižengimas glūdi ta- 

' įlme, kad jie organizavo frakciją ir jos pagalba ryžosi 
•o įeiti į vadovybę. O prieš frakcijas, prieš visokias klikas 

"TSKP dar dešimtajame suvažiavime buvo griežtai pasi- 
t-'fc sakyta rezoliucijoje, kurią parašė pats Leninas, Frakci

jos, besisiekiančHos užvaldyti komunistinę partiją, visur 
yra pavojingos,> bet jos juo labiau pavojingos tokioje ša
lyje, kaip Tarybų Sąjunga. Kas gi būtų, jei ten įsivy
rautų visokios frakcijos, visokios klikos?'

Centro Komiteto rezoliucija-pareiškimas vadina Molo-

i norėdama pasakyti: 
matote, koks jis!..’’
Jau kuris laikas, kai Vilius 

gyvena gatvės vaiko gyveni
mu. Jis slampinėja po krautu
ves, užkandines, įstaigas, pra
šinėdamas išmaldos, vagiliau
damas. Rūko. Ne kartą žmo
nės jį yra matę drybsant už
kandinių prieangiuose girtą. 
Prasidėjo šalrjos, o jis basas, 
paraudusiais skruostais... Ka- 
tiniškos akys blizga iš po už
maukšlintos didelės kepurės. 
Plungiškiai, kurie yra skaitę 
V. Hugo “Vargdienius” ironiš
kai jį vadina Gavrošu.

— Mes neturime priemonių 
jam sutvarkyti, — sako pradi
nės mokyklos direktorius Ei- 
dimtas. — Jis tik kitus vaikus 
gali sugadinti. A

O rajono milicijos skyriuje 
guli Žebrauskienės pareiški
mas. Atimkite jį iš manęs kol 
dar palaužiamas, — rašo moti
na apie savo vaiką, — ir1 nu
kreipkite į kokius auklėjimo 
namus...”

Bet, pasikalbėjus su kaimy
nais ir mokytojais, aiškėja, 
kad Vilius anksčiau nebuvo 
toks blogas vaikas, kaip tvirti
na motina. Jis pereitų metų 
pradžioje neblogai lankė mo
kyklą, buvo gero elgesio.it 
pakenčiamai mokėsi. Kažin 
kokios kitos priežastys jį nu
vedė į gatvę...

.„Prieš šešetą metų motina 
išsiskyrė su savo pirmuoju vy
rų, patekusiu kalėj įman už 
vagystę, ir ištekėjo už Zenono 
Žebrausko. Pastarąjį plungiš
kiai pažįsta, ne vien tik- kaip 
gerą batsiuvį,- bezt taip pat 
kaip didelį girtuoklį, triukš
madarį ir apskritai pakriku
sios moralės žmogų. Už triukš- 
mąvimą; viešojsė vietose jis ne 
kartą' būdavo pristatomas į 
milicijos skyrių. Kaimynai jo 
vengė ir bijojo: jei kokios —-

*

jis gali plytgaliais išmušti lan
gus arba užvožti su lazda per 
galvą. Nedarė jis išimčių ir sa
vo žmonai: kartais grįždavo 
pas ją girtas ne pro duris, o 
pro langą, ir krėsdavo jai į 
kailį. Nesunku įsivaizduoti, 
kokia auklėjimo aplinka buvo 
sudaryta pirmojo vyro vai
kams Edvardui ir Viliui. Vos 
tik berniukai kiek paūgėjo, 
patėvis juos pradėjo “auklėti” 
diržu. Už 'menkiausią neklau
symą arba visai be priežasties 
vaikai būdavo žiauriai muša
mi. Motina ne tik kad neuž
stodavo vaikų, bet ir pati dar 
pritardavo patėviui. Kai vai
kas nuplaktas skųsdavosi, kad 
jam. bėga kraujas, motina sa
kydavo :

— Nieko, pasiutęs kraujas 
nubėgs, būsi geresnis...

Šeimoje gimė dar du antro
jo vyro vaikai. Prie tų vaikų 
motina labiau prisirišo, negu 
prie Edvardo ir Viliaus. Kai
mynų teigimu, dabar motinos 
ranka berniukams pasidarė ne 
švelnesnė už patėvio.

Norėdami išvengti mušimo, 
vaikai pradėjo bėgti iš namų. 
Ypač Vilius, kuris kiekvieną 
kartą patėvio priluptas, vis la
biau jo neapkentė. Dabar jis 
ėmė praleidinėti1 pamokas, o 
gatvėje ir draugų netruko su
sirasti. Neretai pasitaikydavo, 
kad jis ir savor vyresnį brolį iš
tempdavo gatvėn.

— O kur Vilius vaikščioja, 
ar jūs nežinote? — klausia 
mokytojai tėvų.

— Ką ąš galiu, zįnoti, >— 
aiškina motina, —- juk jis man 
nesisako... Jis apsigimęs, sun
ku jį atversti į žmogų...

— Nieko, mes jį sutvarkysi
me, — atsako patėvis.

Dabar jau yra už ką vaiką 
lupti: todėl, .kad jis nepareina 
namo. Vilius pradedamas riš
ti prie sienos. Berniukas danti
mis nugraužia virvę ir paŲėga. 
Namai jam dabar — kankynė, 
pragaras, — jį traukia gatvės 
gyve n i m a s, valkatavimas, 
nauji draugai. Tada tėvai 
siunčia vyresnįjį brolį Edvar
dą jo ieškoti. Tas, susiradęs 
Vilių miestelyje, užšnekina, e 
tuo momentu motina griebia jį 
už apykaklės ir tempia na
mo... It* netrukus iš trobos pa
sigirsta mušamo valko klyks
mas...

Paskutinis įvykis su Viliumi 
išgarsino- Žebrauskų šeimą vi
same rajone. \

Kartą naktį patėvis įgėręs 
grįžo namo. Motina buvo išė
jusi į fabriką. Ji tą savaitę dir
bo naktinėje pamainoje. Ne
radęs namuose vaiko, patėvis 
išėjo jo ieškoti. Parsitempė 
namo, uždarė kambaryje. 
Greitomis nųsįivijęs iš septynių 
vielų rimbą, ‘
berniuką; taip, o vėliau1 šį bai
sų savo įrankį prisitaisė ant 
koto... Pažadinti vaiko klyks
mo, subėgo kainynai.

— Nustok, ltib; žmogėdra, 
vaiką užmuši!—šaukė jam 
pro langą. I yidu .kaimynai ei
ti bijojo, žinodami Žebrausko 
būdą. ■

Už tokį žvėrišką vaiko~ kan
kinimą teismas nubaudė patė
vį dviems metams kalyti.

O Vilius? ' •
Ant jo rankų, kojų, nugaros 

ir galvos užgijo baisios, rimbo 
padarytos ir žąizdos. Ir vėl jis 
išėjo į gatvę. Kol buvo ^ilta, 
jis nenakvodkvo namuose. Bu
vo įsitaisęs ligonines, korido
riuje. Iš tęfy’ėąrgas išginė -ry 
susirado kitur vietą. Jis slarn-

pinėja po krautuves ir užkan
dinės, žmonės dalija jam iš
maldą. Na, o atsiranda ir to
kių “geraširdžių” dėdžių, ku
rie jį vaišina vynu ir cigaretė
mis ir stebisi vaiko “subrendi
mu”... Nebijokite, tokie savo 
vaikui papirosą daužte išdauž
tų iš nagų, o svetimam — be
ne gaila!..

Kartą motina netyčia kai
mynams išsitarė Vilių, užmu
ši anti : mat, jis atėmęs iš jos 
vyrą. Tai sužinoję, milicijos 
organai supažindino Žebraus
kienę su1 atitinkamu baudžia
mojo kodekso straipsniu — 
kas jai grėstų už vaiko užmu
šimą.

Tai faktai, kuriems, kaip 
sakoma, komentarų nereikia... 
Ir joks teismas, jokios baiis- 
mėsz neįkvėps tokiai motinai 
meilės vaikams ir neišmokys 
jų auklėti. Visuomenė turi Vi
lių atimti iš tos šeimos ir auk
lėti pati.

Apie tai daug laiko turėjo 
pagalvoti Plungės rajono at
sakingi organai. Juk ir peda
gogai, ir švietimo skyriaus 
darbuotojai, ir milicija, ir pro
kuratūra seniui žino Žebraus
kų šeimos gyvenimą. Ką čia 
kalbėti, tą šeimą dabar žino 
kone visi. Vilius valkatauja 
daugiau kaip pusė metų. Ir 
niekas Plungėje dėl to per 
daug nesijaudina. Gal būt, ra
jono vadovai užsiėmę kitais 
svarbiais uždaviniais ir neturi 
laiko domėtis tokiais pavie
niais faktais ? Ne, laiko užtek
tų, bet tik nėra gerų norų, ne
sirūpinama tuo, kas svarbiau
sia mūsų šalyje — žmogumi.

i švietimo skyriaus vedėjas 
Geštautas, rajono vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduo
tojas Dubininas, prokuroras ir 
kiti atsakingi darbuotojai ta
il ėsi, ką daryti su tuo vaiku, 
švietimo- skyrius teiravosi mi
nisterijoje, bet sužinojo, kad 
vaikų namuose jnėra vietų, o į 
koloniją jis per nąažąsJ A

— Tai kur gi mes jį padėsi
me? — traukė pečiais atsa
kingos galvos, — kaip, kokiu 
įstatymu pasiremdami, atimsi- 
me jį iš tėvų ?..

Pakalbėjo, pakrapštė pa
kaušius ir ranka numojo: te
gul sau valkatauja, mes bejė
giai padėti.

O vis dėlto jo likimas turi 
sujaudinti kietas vadovaujan
čių širdis. Argi nėra jokios iš
eities? Nejaugi teismas negali 
atimti vaiko iš tos šeimos ir 
nejaugi vaikų namuose, tary
binės visuomenės prieglobsty
je, neatsiras jam svetingo 
kampo ?

Viliui dar tik aštuoneri me
tai, jį, kaip tą medelį, galima 
išauginti ir tiesų, ir kreivą.

Tegul jis auga tiesusi
R. Kašauskas.

Žinios is Lietuvos

:urį laiką kapojo

lotovą, Malenkovų įr Kaganovičių >
Centro Komitetų sudaro, rodosi,. 13$(o gal daugiau) 

nariai. Balsuojant Molotovo, Malenkovo, Kaganovičiaus 
ir kitų pašalinimų iš vadovybė, j buvd pasisakyta vifen* 
ba’siai- '

“TARYBINĖ LIETUVIŲ 
LITERATŪRA ir KRITIKA” 

(1945—1955)

Lietuvos Mokslų akademi
jos Lietuvių kalbos ir litera
tūros institutas paruošė ir iš
leido gana stambios —• 232 
puslapių — apimties biblio^- 
grafinį darbą “Tarybinė lie
tuvių literatūra ir kritika” 
(1945—1955). Čia pateikia- 
kiama tarybinės lietuvių lite
ratūros kūrinių, literatūros 
mokslo bei literatūros kriti
kas ..darbų, išspausdintų 1945 
—1955m. m. laikotarpiu, bib
liografiją

Pratarmėje aptariami leidi
nio sudarymo, principai. Suda
rant bibliografiją panaudota 
keliolika lietuviškų laikraščių,

Worcester, Mass.
Labai sunkiai serga Helena 

Smith (Janulytė), mūsų gar
saus dueto Jono Sabaliausko 
ir Onos Dirveliėnės piano 
akbmpanistė. Dar visai nese
niai Lawrenciuj atsibuvusiame 
piknike jinai jiems akompa
navo, nors buvo n/e labai svei
ka, neganėtinai sustiprėjusi, 
po dviejų padarytų operacijų. 
Pirmą operaciją turėjo vasa
rio 17d., 1957; antrą — gegu
žės pirmą, o dabar turėjo pa
siduoti trečiai ir labai pavo
jingai vidurių operacijai. Tai 
sudaro didelį pavojų jos svei
katai ir gyvybei. Jos 
daug kraujo nutekėjo,
operacijos gydytojai negalėjo 
sustabdyti. Ir tas sunkiai at
siliepė ir ant jos motinos, 
draugės Helenos Žilinskienės 
(Janulienės) sveikatos. Nes ji 
tik tą vieną dukrelę turi.

Atrodė, turi daug draugų ir 
draugių, ir visi žino, kad jau 
ji senokai serga. Bet iki šiol 
dar niekas neparašė į spaudą. 
Tai taip negerai! Kada žmo
gus sveikas, tai visiems reika
lingas ir visiems geras. Bet 
kada ištinka nelaimė, susergi, 
tai visi pamiršta... Nei 
į spaudą, nei aplanko 
nėjo ar namuose.

Dabar Helena guli:
NEMANN Hospital, Lincoln 
St., Worcester, Mass.

Janulio Draugas

žurnalų bei almanachų, o taip 
pat sąjunginės spaudos■Jeidi-’*^- 
niai rusų kalba.
s Ši bibliografija yra pagaI-^/z 

binio informacinio pobūdžio ir 
skiriama kaip priemonė litera
tūros, spaudos, mokyklų dar
buotojams ir aplamai studi- , 
juojantiems tarybinę Jietuvių 
literatūrą ir kritiką. Nors šio
je bibliografijoje nesiekiam 
sutelkti visą medžiagą, ji duo
da ryškų vaizdą apie mūsų 
lietuviškos tarybinės literatu- ’ , 
ros ir jos kritikos augimą ir 
vystymąsi. Iš bibliografijos įti- ’į 
kinamai matome, kokius lai
mėjimus yra pasiekusi tarybi
nė lietuvių literatūra visuose^ 
savo žanruose. Išleista kelv 
šimtai įvairių žanrų origina
liosios tarybinės lietuvių lite
ratūros kūrinių — knygų. .

Lietuviui tarybinės literatu- \ 
ros kritika ir mokslas per de- 
šimtmetį nuveikė didelį dar
bi,. Kaip rodo bibliografija, “ 
joje suregistruota apie 1000 
straipsnių ir recenzijų tarybi
nės lietuvių literatūros kiausi- i 
mais. Didelė jų dalis priklau
so jaunųjų literatūrpą moksli
ninkų ir kritikų plunksnai..^ 
Bibliografiją paruošė S. Sta
nevičienė, redagavo A. šešel- 
gis. Ji išleista 3,000 egzem
pliorių tiražu.

labai
Ir be

ligonei greito pasvei- 
man — ištvermės. Ar- 
draugai bei draugės 

ją, kaip ligoninėj,

parašo 1 
ligoni-

HAH-

Šeimininkėms
MORKŲ PUDINGAS

3 kiaušiniai 
šaukštas vyno 
34 puoduko confectioner’s 

cukraus \
2 šaukštai sutrintų mačių ar 

kitų nesūdytų sausainių
puodukas smulkiai sutar

kuotų morkų.
pusė puoduko maltų riešutų 
pusė šaukštelio druskos 
sutarkuota lemono žievė.
Atskirk kiaušinių baltymus 

nuo trynių. Plak trynius gerai 
įpilant cukrų. Gerai išplakus 
trynius su cukrum, supilk ma
čių trupinius ' ir visus kitus 
produktus apart kiaušinių bal
tymų ir druskos. Gerai išplak 
baltymus su druska, supilk 
po biskį, maišant, prie visko 
kito. Kepk nekarštame. pečiur- 
je apie 40 minutų.

Valgant galima užsipilti so- 
su iš vaisių ar uogų. <

Kairas. — Egiptas ir ki
ti arabiškieji kraštai Jung- 
tinčse Tau tose kels reikala
vimų, kad būtų uždrausta 
Izraeliui vartoti Ąkabos į- 
lankų. Arabiškieji kraštai 
sako, kad Izraelis neturi 
tęjsčs valdyti ir Elatjipjuoš- 
tų, nes pagal paliaubų su
tartį tas uostas j am nepri
klauso. k ’

Ūžia vėjas tarp 
klevo šaky

Baigė šviesos pirkelėse degti. 
Apsisiauski manuoju švarku, 
Kaip tą pirmą 
Laimingąją naktį, 
šaltas vėjas tarp klevo šakų...
Dešimt metų prabėgo pro šalį, 
O galėjome būti kartu. 
Tavo juoką — sidabro varpelį 
Dar sapnuoju vienatvėj naktų, 
Nors tiek metų 
Prabėgo pro šalį.
Aš gailiuosi svajonių 
Skaidrių...
Jos kaip lapai be laiko nuvytę. 
Į tave lyg pro šydą žiūriu 
Ir matau tą pirmykštę 
Mergytę...
Aš gailiuosi svajonių skaidrių.
Gal tave, gal jaunystę 
Sapnuoju.
Nesakyk, kad buvai 
Tu kalta, — >
Aš ramiai apie skriaudą 
Galvoju — 
Ji kažkur praeity užmesta. 
Gal tik vieną jaunystę 
Sapnuoju...
Gęsta žvaigždės tarp 
Klevo šakų. *
Aš nenoromis ranką paduosiu. 
Tavo žvilgsnį ir liną plaukų, 
Kaip pavasario rytą nešiosiu.
Gęsta žvaigždės virš 
Klevo šakų.
Nežadėk man širdies 
Išsvajota,— j
Reikia eiti savaisiais keliais: 
Ir skambiausia daina 
Pakartotu 1 s
Savo buvusio grožio* neskleis.
Nežadėk man širdies^ 
Išsvajotą... t x 
? ' V. Giedra

Gibbstown, N. J.
Didelis ir širdingas — ačiū! '

Mano žmonelės širdžiai su
šlubavus ir jai patekus į ligo- ' 
ninę, nuo draugų bei draugių 
gauta daug užuojautos laiške
lių iš arti ir toli. Visi ir visos 
linkėjo 
kimo, o 
timesni 
atlankė
taip ir sergančią namuose.

Per suvirš keturias saVait^K 
ligonė išgulėjusrlovoj, dabar) . . 
jau pradėjo vaikštinėti ir stjp- 
rėti,,.. Bet; ar pavyks tą širjdję®^^ 
tėkmės užsitvenkimą vaistais y 
ištirpyti, tai tik ateitis duos y 
atsakymą.

Todėl visi ir visos, iš arti ir ■ 
toli draugai ir 'draugės, už 
tokią mudviem užuojautą, pri
imkite nuo mudviejų ir visos 
šeimos, didelį ir širdingą — 
Ačiū!

Senas Vincas, 
žmonele ir šeima

printed Pattern

9038 
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Printed Pattern 9038: Mlseee* 
Sizen 10, 12, 14, 16, 18, 20. Stee 1« 
upper ^version 1% yards 35-lnch; 
middle 1% yards\jow$r

Užsakypią su 35 centais) 
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numerio ir dydžio siųski
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N. Chruščiovo pasikalbėjimas su Amerikos
korespondentais per televiziją

(Tąsa)
idėjų kova, ir nu- 

ta idėja, kuri bus 
stipresnė, gyvybingesnė ir 
kurią parems liaudis. Jei
gu jūsų amerikiečių tauta 
eina paskui 'buržuazinius 
veikėjus, argi dėl to reikia 
pradėti karą? Argi dėl to 
mes turime būti priešai su 
Amerika arba su kitomis 
šalimis? Ne! Gyvenkime 
taikiai, vystykime mūsų 
eekonomiką, lenktyniuoki- 
me, prekiaukime, keiski- 
mes patyrimu vystant pra
monę, žemės ūki, kultūrinių 
laimėjimų srityje, o kuri 
santvarka nugalės — pali
kime tai istorijai, leiskime 
mūsų tautoms pasirinkti. 
Aš manau, kad tai gera są
lyga. Jeigu mes sakome, 
kad mūsų santvarka nuga
lės, t. y. nugalės socializ
mas, tai tas nereiškia, kad 
mes savo santvarką prime
sime karu kam bebūtų, 
koks jis bebūtų. Dieve sau
gok! Mes manome, kad ji 
nugalės ir užkariaus tau
tų protus. Bet kiekvienos 

Italics santvarka turi būti 
atokia, kokios nori tos šalies 

liaudis. Kito kelio mes ne
matome ir savo idėjų ne- 

v primetame.
Štai ką galima pasakyti

Tai
atsakant į jūsų pateiktą 
klausimą.

Šoras. Ponas Chruščio
vai, leiskite grįžti prie Jūsų 
pastabos, kad vyriausybė ir 
liaudis neatskiriamos. Tai 
man primena neseniai pa
skelbtą pareiškimą iš Peki
no, kuris, man atrodo, bu
vo taip pat išspausdintas 
“Pravdoje,” apie tai, kad 
socialistinėje valstybėje gali 
būti prieštaravimų tarp 
masių ir vadovų. Tai per
spausdinami “Pravdoje,” 
ar nepriima tarybiniai ko
munistai šios idėjos ir ko
kia bus jos reikšmė Tarybii 
Sąjungai?

Chruščiovas. Kiekviena 
šalis, socialistinė ir kapitą- 
1 is t i nė, vystosi savaip ir tu
ri savus vystymosi etapus. 
Mes jau gyvuojame 40 me
tų; Kinijos Liaudies Res
publika gyvuoja 8 metus. 
Todėl tai, kas buvo mums 
būtina savo metu, ne būti
nai turi pakartoti kitos so
cialistinės šalys.

Kiekviena tauta turi savo 
istoriją, savo įpročius,, ir 
Komunistų partijos bei vy
riausybės turi su tuo skai
tytis ir į tai atsižvelgti. 
Mūsų bičiuliai kinai socia
listinėje statyboje įgyvendi-1 jai nesako kalbų, kuriose 
na daug originalių idėjų, būtų įrodinėjama, kaip mes

Kai kurios idėjos yra nau
jos, atsižvelgiant į Kinijos 
specifiką, ir tai mes laiko
me visiškai normaliu, tai 
jėkiu būdu neprieštarauja 
marksizmui-leninizmui. To- 

.#dėl mes daug ką iš to spaus
diname ir iš esmės remia
me. Kartoju: kiekviena ša
lis vadovaujasi savo sąly
gomis, — kas jai tinka, tą 
ir įgyvendina. Tai nieko 
neužgauna ir nepriešta
rauja mūsų bendrom mark
sistinėms pažiūroms.

Katleris. Ponas Chruščio
vai, Jūs neseniai pasakėte, 
kad Jungtinės - Valstybės, 
be abejo, ruošia karą prieš 
Tarybų Sąjungą. Ar iš, ti
krųjų šis įsitikinimas suda
ro Tarybų Sąjungos politi
kos pagrindą?

Chruščiovas. Tai ne ma
no nuomonė. Aš tik pasa
kiau tai, ką kalba jūsų poli
tiniai veikėjai, jūsų genero
lai, jūsų kariuomenės va
dai, admirolai^ Dievas ži
no, kiek jūsų šalyje sakoma 
kalbų, ir šiose kalbose įro
dinėjama, kad JAV per ke
lias valandas gali sunaikin
ti Tarybų Sąjungą. Prie
šingai, mes tuo neužsifma- 
me, mūsų politiniai veikė- • • 1 1 •

SENAS VINCAS

REALAUS GYVENIMO KELIU

^UpąJKihsim^'g t i ne s 
Valstybes. ? TB -kvaila, mū
sų šalyje tai uždrausta nęt 
įstatymu.

Šoras. Aš prisimenu, kad 
maršalas Žukovas kalbėjo 
kažką panašaus.

Chruščiovas. O jūs prisi
minkite, ką maršalas Žuko
vas kalbėjo. Manau, kad 
Žukovas to nesakė! Jūs nu
rodykite, kada ir kur Žuko
vas kalbėjo ką nors pana
šaus, kad mes sunaikinsi
me Ameriką. Mes sakėme 
štai ką, to aš neneigiu: jei
gu JAV kariniai veikėjai ir 
kai kurie politiniai veikėjai 
sako, kad jie gali sunaikin
ti Tarybų Sąjungą, jeigu 
dabar technika įgalina su
naikinti bet 'kurią , šalį, tai 
ta šalis, kurią norima su
naikinti, matyti, taip pat 
gali sunaikinti kažkokią ša
lį. Šiuo atžvilgiu mes ne
abejojame savo jėgomis. 
Bet jeigu kas nors panorė
tų sunaikinti kitą šalį, — 
o aš tokį žmogų pavadin
čiau bepročiu, — tai toks 
mėginimas sukeltų didelę 
katastrofą, ir tai būtų di
delė nelaimė žmonijai.

Man kai kas priekaištau
ja, kad aš dabar keičiąs sa
vo požiūrį, nes kartą pasa
kiau, kad, jeigu bus atomi
nis karas, tai šiame kare 
žus kapitalizmas. Aš tai ir 
dabar kartoju. Bet, mūsų 
nuomonę, kapitalizmą rei
kia sunaikinti ne karu ir 
kariniais konfliktais, o kova 
ideologiniame fronte. I r 
mes manome, kad kapitaliz
mą nugalės ne tik Tarybų 
Sąjungos idėjos. Prieš ka
pitalizmą Jungtinėse Ame-

šalima Todėl, tėkš mums 
gyventi vienoje planetoje.

Jiims patinka kapitalisti
nės formos, o mums — so- 
cialistinėš; kovosime' ideolo
ginę kovą, turėsime nesuta
rimų, lenktyniausime eko
nominiais klausimais. Bet 
gyventi teks drauge. Męs 
norėtume gyventi be karo, 
taikiai. Mes manome, kad 
galėtume turėti draugiškus 
ryšius, galėtume draugauti, 
kiek tai galima esant ideo- 
ologiniams nesutarimams. 
O tai galima. Mes turime 
daug klausimų, kurie mus 
jungia, ir mes mielai ben
dradarbiautume su Jungti
nių Amerikos Valstybių 
tautomis.

Šoras. Yra vienas daly
kas, ponas Chruščiovai, ku
rio aš niekaip negaliu su
prasti? kaip Jūs galite kal
bėti apie sambūvį su šalimi, 
jeigu Jūs tikrai7 manote, 
kad ši šalis planuoja karą 
prieš Tarybų Sąjungą?

Chruščiovas. O ką mes 
galime daryti? Mes norė
tume, kad jūs neplanuotu
mėte karo, o jūs planuoja
te. Mes į tai atsižvelgiame. 
Bet žinokite, kad šis karas 
gali brangiai atsieiti, ir A- 
merikos generolų kariniai 
planai negali būti įgyven
dinti. Todėl reikali n g a s 
sambūvis. Jeigu jūs taip 
•pat parodytumėte norą 
gyventi, kaip rodome mes, 
tai mes atpalaiduotume sa
vo liaudį nuo mokesčių, 
nuo nereikalingų išlaidų ap
siginklavimui, nenaudotu
me darbo jėgos gaminti 
tiems reikmenims, kurie ne
reikalingi žmogaus gyveni-

Atminčiai /

Edwardo Kanapkio

— 1 ■ Jb ak *r\ ' \ fc

WORCESTER, MASS.

kritusio mūšyj 1943 m. liepos 10 d. Sicilijoj. 
Edwardas buvo vienintelis mūsų sūnus; kariuo
menėje tarnavo parašiūtininku-saržentu. Pa
laidotas Italijoje.

Vyras Jurgis Kanapkis mirė 1957 m. gegužės 
2 d. Tapo sudegintas krematorijoje. Dabar aš, 
pasilikusi viena, su dideliu širdies skausmu tik 
prisimenu, kad turėjau sūnų ir vyrą, kuriij 
daugiau jau nebematysiu.

Elzbieta Kanapkienė

nau, kad Liuksemburgas 
mums negrasins. Mūsų 
valstybių draugystė riau- 
dinga ir visoms tautoms.

Apie tai aš labai norėjau 
jums pasakyti, kad jūs savo 
ruožtu savo ' aparatūra ir 
technika galėtumėte per
duoti savo liaudžiai šią mū
sų didžiausią svajonę—gy
venti draugiškai su Jungti-

nėmis Amerikos Valstybė
mis. z •;

(Bus daugiau)

(Tąsa)
Saulutė jau visai buvo arti laidos, kuo

met į vaikino ausis atsimušė malonus 
moteriško balselio kokios tai danelės ai
das. Vaikinas nudžiugo. Bet atsiminęs, 

t kad jis kaip pilypas nuogas, vėl nusi- 
minė ir pats savęs paklausė: “Kaip aš 
jai, po šimtas pypkių ir vieno cibuko, 

>pasirodysiu? Tegul būtų ir vyras, tai 
stiek palaikvs mane bepročiu ar, palai

kęs pasiutusiu, nušaus!”
Švelnus, malonus dainelės balselis 

artinosi artyn ir artyn. O mūsų Edis 
nusitarė atsitūpti už krūmo ir kaip tik 
ji praeis, pasekti iki jos namų ir šiokią 
Jokią rodą rasti. Iš krūmų išlindo jauna, 
graži mergina: sustojo prie vieno krū
mo, nustojo dainavus ir pradėjo skinti 
uogas. Saulė, prasiskverbus per* medžių 
šakas, atsimušė į merginos tos pačios 
saulutės nubučiuotą, rausvai raudoną, 
stebėtinai gražų veidą ir dar daugiau 
pagražindama jos kaštuoninius, truputį 
pasigarankščiavusius plaukus.

Ji skynė mėlynes ir dėjosi į po krūtine 
kabančią blėkinę. Jos pirštai taip vikriai 
rankiojo uogas, >.?ip pianistės pirštai 

rankioja piano klavišius. Vaikinui 
iš pirmo pamatymo, visame kame pa

ir jis norėjo atsistoti, užkalbinti ją, 
atsiminęs kokioje padėtyje randasi, 

susitraukė'už krūmo ir akis įdėbęs, žiū
rėjo į tos gražuolės veidą.

Taip jam betupint, kur buvęs kur ne
buvęs, išlindo iš krūmų didelis rudas šuo,. 
Kiek pauostinėjęs, įsmeigė savo rudas a- 
kis į Edį, pastatė karčius, pabruko uo
degą ir atsirekomendavojo: r r r—au, 
au, au”.

”Skipi! Ką tu ten radai? — paklau
sė ^šunies mergina.
* “E r r r —au, au”, atsakė uodegą paju
dinęs šuo, parodęs savo dantis ir šokęs 
artyn vaikino.
/’Dėl dievo meilės, atšauk tą šunį nuo 

manęs!” — riktelėjo jis.
“0h”, krūptelėjo mergina ir pridėjo: 

“Nebijok. Kuomet šuo uodegą visguliuo- 
jai, tai nekanda”. z

“Aš irgi apie tai* esu girdėjęs. Bet ar 
tįkgali užtikrinti, kad patsai šuo tokį 

r konstitucijos paragrafą yra skaitęs?”
"Skipi! Eikš pas mane. Bet kas tu. per 

Vienasf ir ką tu ten veiki ?
“Atsiprašau. . . Gelbėk mane, z duok 

jnan. savo kelinaites ar ką, nes aš esu 
nuogas, kaip gimęs kūdikis”.

Šie Eižio žodžiai per merginos kū- 
f Hą, kaip elektros srovė perbėgo.. . Ji va- 

landėlę* pastovėjus, nei nejuto, kaip rik
telėjo: “Beprotis!” Ir Skipį šaukdama, 

7>pąefleidoį bėgti*-

Vaikinas iššokęs iš už krūmo, už me
džių kamienų besislapstydamas, sekė 
paskui merginą ir maldavo,: “Nebėk! 
Nebijok! Aš nesu jokis beprotis, bet ne
laimės ištiktas vaikinas . . . Dėl dievo 
meilės, gelbėk mane, gražuole!’

Mergina kiek pabėgėjus, atsigrįžo. Tą 
patį padarė ir jos draugas Skipis — atsi
grįžo ir pradėjo loti. O vaikinas, už me
džio stovėdamas ir tik galvą pro medį 
prakišęs, maldavo ir bažijosi:

“Jėzus-Marija! Tikėk manim, kad aš 
nesu suvarijavojęs! Džiovinausi drabu
žius, maudžiausi, paklydau ir negaliu 
surasti drabužių, priglausk mane. . .”

“Džiovinos!, maudėsi miške! Suvarija
vojęs ir tiek!” Taip su savim pasikalbėjus, 
mergina vėl pasinešė pirmyn. Ji perlindo 
per tankius akstinuotus krūmus, perėjo 
per kampą pelkės pavirtusio medžio 
kamienu, peršoko per gilų griovį, išlin
dus dar per vienus krūmus ir atsidūrus 
ant į jos tėviškę Vedančio'keluko, kiek 
pabėgėjus sustojo ir pradėjo šaukti šu
nį, kuris skalino ant nuogalio.

O tuo tarpu vaikinas, kiek tik šuo lei
do, neatsiliko nuo jos. Jis irgi lindo per 
krūmus., braižėsi į erškėčius; nuslydęs 
nuo merginos “tilto”, išsimakojęs pur
vyne ir vėl iš jo išrepečkiojęs, perbridęs 
per griovį, iškišęs galvą iš krūmų, mal
davo:

“Paukštyte! Sodžiaus gražuole! Ne
jaugi aš tave negalėsiu įtikinti, kad aš. 
nesu joks beprotis? Nejaugi tu nesupra
si, kad esu nelaimingo atsitikimo auka? 
Nejaugi neduosi jokios pagalbos, nepi
giausi manęs ir paliksi mane nuogą, ne
valgius} ir negėrusį šiame užkeiktame 
miške ant nakties, kad uodai išgertų gy
vam kraują, o žalčiai ir gyvatės— nu
čiulptų kaulus?!”

“Išeik. Aš noriu pamatyti tave”.
“Tai kad aš nuogas, nuogutėlis, gra

žuole”.
“Tai niekis. Tas manęs visai neužgaus. 

Aš tik noriu ; persitikrinti, su kuo turiu 
reikalą — žmogum, ar ... ’

Jis išlindo,, atsistojo prieš merginą 
šonu, kuri buvo trejeto šimtų bėdų at
stume/ ir laikė už apikaklės savo drau
gą Skipį. Vaikinas vėl bažijosi:

“Persitikrink ir suprask 'mane, gra
žuole, Štai prieš tave stovi nelaimingas, 
nusikamavęs, susibraižęs, purvinas, pa
vargęs vaikinas* . . Nejaugi tu, sodžiaus 
gražuole, • atstumsi manė ? . Dar kartą 
prisiekiu tau, kad esu pilnaprotis žmo-, 
gus... Turėk širdį savo .krūtinėje ir at-x' 
mink, kad mano likimas bei gyvastis y- 
ra tavo rankose;, kurias aš išbučiuosiu, 
jei jos pridengs mane!” . /

(Busdaūgiau) / ’ :

ii
LiZtu r .w

pilčuizaiią d unguncov. nmc- ----------- —
rikos Valstybėse kovos A-, ™ui. _ Tai būtų tiek naudin- 
merikos darbininkų klasė.

Katleris. Ponas Chruš
čiovai, Jūs ką tik pasakėte, 
kad busimasis karas sunai- 

' kintų kapitalizmą. O ar 
Jūs nemanote, kad busima
sis karas sugriautų ir ko
munizmą? '

i

Chruščiovas. Ne, nesu
griautų. Jis atneštų visai 
žmonijai dideles nelaimes, 
pareikalautų daug žmonių 
aukų, sugriautų vertybes, 
bet žmonija vis dėlto nežū
tų. O jei žmonija gyvens, 
tai gyvens ir idėjos, kuriom 
mis gyvena žmogus, o 
marksizmo - leninizmo idė
jos n e m i r t i n gos. Todėl 
žmonija išsivaduotų iš ka
pitalizmo. Bet karas —tai 
tokia kaina, kad nereikia 
griebtis šios priemonės. Tai 
būtų žalinga ir sociališti- 
n ė m s ir kapitalistinėms

ga Amerikos, Tarybų Są
jungos tautoms ir visoms 
pasaulio tautoms.

Mes labai norime gyven
ti taikiai .ir draugiškai su 
amerikiečių tauta. Mes no
rime draugauti ne tam, kad 
mūsų dvi stiprios valstybės 
susijungtų prieš silpnąsias, 
mes norime draugystės to
dėl, kad jeigu mes turėsime 
geruis, draugiškus .santykius 
su Jungtinėmis Valstybė
mis, tai dėl to laimės ir vi
sų kitų šalių tautos.. Ma-

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED—FEMALE

Want a good home ? 
1 boy, 15, need worn- 
housekeeping, cooking 

Someone who wants

Woman.
3 adults and 
an for gen. 
and laundry.
a good home in Penn Valley with
her own air-conditioned room, TV, 
new furniture and drapes. Salary 
$110 monthly.. Write Box E-l, Lith
uanian paper, Jefferson Bldg, Phi
ladelphia 7, Pa. ' * ' (130-132)

Spaudos Detroite

PIKNIKAS
Rengia Detroito Draugijų Sąryšis '

Liepos-July 14 d
Beechnut Grove

Middle Belt Rd., Inkster, Mich.

Kas metai ' Detroito organizacijos rengia vieną 
iš didžiausių piknikų spaudos naudai. Todėl 
mes kviečiame visus, ne .tik Detroito lietuvius, 
bet ir įš yisų apylinkių dalyvauti piknike ir 
linksmai laiką praleisti.

^G©RAS ORKESTRAS . ŠOKIA MS'Ot.v. 1 <

lyz '„I

Visus kviečią Detroito Lietuvių 
Draugijų Sąryšio Komitetai

LDS 5-tos Apskrities

PIETŪS
Sekmadienį, Liepos-July 14

KELRODIS: Iš West Haveno centro klauskite Platt avenue, 
ir privažiavus Jones Hill, sukitės 1 dešinę, čia rasite parką

Pietūs 1 vai. dieną. Bilietas $2 asmeniui. 
Rengėjai prašo pribūti minėtu laiku.

New Yorko Apylinke
Literatūros Draugijos II-sios Apskrities

Pelnas skiriamas išleidimui knygos

GYDYMO ISTORIJA
Parašė Dr. J. Stanislovaitis ir Dr. A. Petriką

.. .........................p ■ « *>l«^ .U.IM.R.I.I. I , Il II, l| l^yil |. W|R U-
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Dublinas. — Airijos 
licija pravedė kratas ir 
ręstus kraštutinių 
listų Sin Fein partijos 
venėje. Policija įtaria, 
ta partija finansuoja 
teroristus.

Indian Grove Parke
West Haven, Conn.

Įvyks sekmadienio popietį

Liepos 14 July
Steamboat Inn Parke *
91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.

Pradžia 1-mą vai. d., Įžanga 75c.

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

Iš Wiliiamsbuirgo 12 vaL dieną nuo Lituanica < 
Square, Union Avė ir Stagg Street. ‘

Iš Richmond Hill 12:30 d. dieną, nuo Liberty J 
Auditorium, 110-06 Atlantic Avė.

Gera Muzika Šokiams
Brooklyno Aido Choras 
Vadovaujamas Mildred Stmster 
Atliks Gražią Dainų Programą

Visi* apšvietą branginanti žmonės privalo at
silankyti į šį pikniką ir tuomi prisidėti prie iš
leidimo labai svarbios knygos* Tuo pačiu kartu 
čia ir patys turėsite daug malonumo.

RENGĖJAI

žižMiovs



R New Jersey naujienos
Liepos 5*tą dieną įvykęs 

Progresyvio Klubo susirin
kimas Elizabethe buvo ge
ras narių skaičiumi ir daly
kų sVarstyme. Iškeltas vie
nas iš svarbiųjų Klubo rei
kalų visapusiai išdiskusuo- 
tas. Kiekvienas dalyvavęs 
susirinkime išreiškė savo 
mintį.

Bet kas svarbiausia, tai 
užbaigoje susirinkimo visi 
sutiko dirbti Klubui ir jį 
palaikyti. Klubas finansi
niai stovi gerai. Aišku, 
tik visi dalyvavę susirinki
me turime turėti mintyje 
vieną iš svarbiųjų reikalų, 
tai visų turi būt bendras 
susiklausymas, bendra tal
ka.

Kiekvienoje organizacijo
je vieni dirba daugiau, ki
ti mažiau, tai jau paprasta 
organizacinė dalis organi
zacijos vidujinės tvarkos, ir 
tai neišvengiamas dalykas.

Manau, nuo šio susirinki
mo narių draugiškumas bus 
ryškesnis. Nors mes su 
kiekviena diena einame se
nyn ir darbe netoki spar
tūs, bet visi suprantame 
organizacijos reikšmę. Be 
organizuoto darbo, mes bū
tume pakrikę, “kaip Grigo 
bitės.”

Iš Lietuvos giminių pa
ieškojimas per New Jersey 
naujienas P. Jurelevičių su
rado. Jis gyvena Paterson, 
N. J. Jam tariu ačiū ir 
pageidauju su manimi as
meniškai susirašinėti ir pa
sikalbėti. Jūsų laiškutį, ku
rį man prisiuntė Laisvės 
administracija, pasiunčiau 
draugei B., kuri, manau, 
jums pati parašys. Tačiau 
nepatingėkite parašyti laiš
kutį į Lietuvą savo gimi
nėms. Gal kada proga pa
sitaikys ir mudviem sųąįr 
tikti. Abu esame dzūkai.

Vasara jau Įpusėjo. Už 
poros mėnesių organizacijų 

-parengimai vėl bus ruošia- 
- mi svetainėse. New Jersey 

■' reikalingas visų LDS kuo
pų bendrai su Apskrities 
komitetu susirinkimas. 
Aišku, kad kolonijos vienos 
atskirai nieko stambesnio 
surengti neįstengia, spėkos 
silpnos, parengimų lėšos di
delės. Mūsų išeivija suse
nusi ir jau netokia vikri 
lankytis į bet kokį parengi
mą. Bet visi bendrai vieną 
gerą parengimą galime tu
rėti ir padidinti kuopų fi
nansus, ir manau, kad toks 
dalykas turi įvykti.

Budd Lake — neperto- 
liausiai nuo Newarko. Prie 
šio ežero yra įsikūrę kelios 
lietuvių šeimynos: Mačio- 
niai, čepinskai, Puplis ir 
vėliausiu laiku A. Zavišius. 
Dauguma jų čia gyvena pa

Važiuokite Bušu Į Pikniką
Liepos-July 14 įvyks Literatūros draugijos 

2-osios Apskrities ^piknikas. Pelnas skiriamas 
išleidimui knygos Gydymo Istorija, kurią para
šė Dr. J. Stanislovaitis ir Dr. A. Petriką.

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

x vakare. z
Piknike bus gera muzika šokiams ir Aido 

^Choras, vadovaujamas Mildred Stensler, duos 
i gražią dainų programą. Taipgi bus geru 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.

4 Laisvi (Liberty) Trečiad., liepos (July) 10, 1957

HOPE VERA MILES* W 
PAUL DOUGHS

Own A.M. A S T O It

r .k*

stoviai, kiti — tik vasaros 
laiku. Vieta graži ir arti 
prie didelio vieškelio.

Iš šių lietuvių gal ge
riausiai įsikūrę Čepinskai 
iš Harrison, N. J. Jie turi 
gerą sklypą žemės. Priso
dina įvairių daržovių. Ne
darysiu klaidos sakyda
mas, kad visi čia apsigyve
nę yra užeigų 
miestuose. '

Ir tik vienas 
kaitis įsikūręs 
pėdų aukštumoje ir gražio
je vietoje, Greenwood Lake, 
dideliame miške. Jisai gali 
pasigirti, kad ir didžiuose 
karščiuose nakties laiku tu
ri gerai užsikloti, kad ne
sušaltų.

savininkai

G. Stasiu- 
tūkstančio

Liepos ir rugpiūčio mė
nesiai—tai vakacijų mėne
siai. Šiuo laiku turi vaka- 
cijas drg. A. Skairius. Už 
savaitės laiko išvyksta va
kacijų draugai Churliai. 
Kur jie vyks, neteko patirti. 
Matuliai pradės vakacijas 
su pradžia rugsėjo mėne
sio. Yra daugiau, kurie tu
ri vakacijas, bet neteko jų 
sužinoti. Iš pažymėtų nie
kas į kitas valstijas ne
vyksta.

Lietuvių svetaines Eliza
bethe, Lindene, Newarke ir 
Patersone valdo nauji atei
viai, dipukai. Progresses 
organizacijos ir jų susirin
kimai ir parengimai išmes
ti. Bet progresyviai tuo 
nenusiminė, surado svetai

nes, susirinkimam vietas. 
Bet dipukų valdomos sve
tainės neteko geros dalies 
tų įstaigų lankytojų.

Aišku, būtų gražiau tu
rėti susirinkimus ir paren
gimus lietuvių svetainėse, 
bet jau toks likimas: tie, 
kurie pridėjo daug7 darbo 
svetainių įsigijime ir jų pa
laikyme, turėjo pasitraukti, 
o tie, kurie prie to darbo 
nieku nėra prisidėję, tapo 
jų valdytojai. Pilietis

Pekinas. — čia atvyko 
Vietnamo prezidentas Ho 
Či-minhas.

PAIEŠKOJIMAS IŠ LIETUVOS
Aš, Mickūnaitė Salomėja, duktė 

Jurgio, gyvenanti Jurbarko rajonų 
Gudelių kaime, paieškau savo gimi
naičių:

1) Bendžaitės-Kazlauskienės Mo
nikos, duktės Antano, kilusios iš 
Raseinių rajono, Šimaičių apylinkės, 
Paalsio pirmojo kaimo. Paskuti
niuoju laiku gyveno Brooklyn o 
mieste, 1944 metais.

2) Mickūnaitės-Gutauskien>ės Mar
celės, duktės Jurgio, gimusios 1910 
metais, Raseinių rajone, Šimaičių 
apylinkėj, Paalsio pirmame kaime. 
1944 m. atvyko j Angliją.

Mieli giminaičiai, jei atsišauksi- 
laišką rašykite šiuo adresu: 
Jurbarko rajonas 
Girdžių paštas 
Gudelių kaimas 
Račiūtei Irenai 
Lithuania, .USSR

te,

A

NewYorka^^^Zlnlof
MIRE

gyve-
Wood-

Juozas Pauliukonis 
nę§ 80-47 88th Avė., 
havene, mirė liepos 7 d., par
ėjęs iš parko: atsisėdo žiūrė
ti televizijos ir mirė.

Kūnas pašarvotas Shalins- 
Šalinsko koplyčioj, 8402 Ja
maica Ave., Woodhaven.' Lai
dotuvės įvyks liepos 11 d., | 
Šv. Kazimiero kapines.

Velionis paliko nuliūdime 
4 dukteris, sūnų ir penkis anū
kus.
-Šią liūdną žinią pranešė 

mūsų raštinei telefonu wood- 
havenietis Petras Gustaitis.

Thompson bus 
priimti mitinge

Du neseniai iš kalėjimo iš
ėję kovotojai už darbininkų 
reikalus vadovaujantieji ko
munistai Elizabeth Gurley 
Flynn ir Robertas Thomsonas 
kalbės masiniame jų priėmi
mo mitinge, kuris įvyks liepos 
24-ą dieną, Carnegie salėje. 
Ten taipgi kalbės kiti neseniai 
iš kalėjimo išėję komunistai 
vadai, kaip tai Aleksandras 
Bittelmanas, V. J. Jerome, 
Arnold Johnson, Pettis Perry 
ir Louis Weinstock.

Elizabeth Gurley Flynn at
sėdėjo kalėjime trijų metų 
bausmę, Thompsonas nuteis
tas Sieptyneriems metams, jau 
atsėdėjo ketverius ir dabar 
randasi po kaucija laisvėje, 
iki aukštesnės teismo instan
cijos nuspręs, ar jis turi atsė
dėti likusią bausmę, kuri jam 
duota “už panieką teismui” 
(už nepribuvimą laiku 
duoti į kalėjimą).

pasi-

Tėvas kalėjime, nes' jis 
davė mažamečiui vaikui 
tikimą medžioki, šautuvą

Brooklyno d ar b i ninkas 
William Monaghan tapo su
imtas už niisikaltimą, kurį jis 
pats tikriausiai nusikaltimu 
neskaitė — jis nupirko savo 
13 metų sūneliui medžioklinį 
šautuvą ir šovinius

Prieš praeitą Liepos Ketvir
tą vaikas pradėjo daryti eks
perimentus su šoviniais. Jis 
bandė iš jų išimti paraką ir 
padaryti iš parako sprogimus. 
Jam daužant plaktuku vieną 
šovinį, įvyko sprogimas, kuris 
nuplėšė visą jo dešinę ranką.

Tai dėl to tėvas tapo suim- gali lengvai, užlieti
- —; yra įstatymas, kad miestines apylinkes.tas, nes yra įstatymas, 

negalima duoti šaunamų 
mažamečiams.

gink
lų

Moteris kandidatuoja į 
Yonkers miesto teisėją

Yonkers pilietė Dorothea 
Gelzlinger paskelbė, kad ji 
ateinančiuose rinkimuose kan
didatuos į miesto teisėjus.. Ji 
kandidatuoja kaip nepriklau
soma kandidatė prieš republi- 
koną Gilbert M. Landy ir de^- 
mokratą. Jęfyn. Tobin. Nors ji 
neprtfklatisdiha, ji, vielok,, ne 
vįena,.nęs jos rėmimui susi d a- 
t£ specialus piliečių' komite
tas. ■ , ■ j ■ .

Vietiniai < stebėtojai . sako, 
kad dar negalima pasakyti,' 
kiele tikrų šansų ji: turi būti iš
rinkta. \ ;

D. A. Gimbel mirė nuo vėžio
David A. Gimbel, 29 metų 

amžiaus, mirė nuo vėžio ligos. 
Jis buvo departmentinės krau
tuvės savininko B. F. Gimbel 
sūnus. Sirgo ilgą laiką.

NEW YORKO DIDELĖ 
APYSAKA APIE JO 
ŽYMŲ 30NŲ !..

BROOKLYN, NJ Y.

FRANK REINHARDT
Mirties tapo atskirtas nuo mūsų 

1957 m. liepos 3 d., palaidotas liepos 6 d 
Alyvų kalnelyje.

Liūdime netekę gero žmogaus, malonaus draugo, 
visuomenės veikėjo. Amžina jam atmintis. 

Reiškiame gilią užuojautą sūnums ir jų 
Šeimoms,' jo broliams ir jų šeimoms 

; (ir kitiems jo artimiesiems.

A. Balčiūnas • J. Kasmočius
P. Bieliauskas M. KalVaitienė
A. Bimba K. ir I. Levanai
P. Bieliauskienė Lilija
F. Bush A. Mikalaus
P. Buknys C. Nečiunskas
F. O. černiavičiai M. J. Purvėnai
J. česna M. Simanavičius
G. V. Danilevičiai V. Šibeikienė
G. Diržuvaitis S. Sasna
J. Gasiūnas A. Sukauskienė
J. Grigas S. Večkys
J. Gužas M. Wilson
M. Jakštienė G. Waresonas
M. Krunglienė J. Weiss
F. Krunglis P. Wizlanskiene

Oro biuras įspėja: kas įvyko 
Louisianoje, gali įvykti čia 

i

Oro biuras įspėjo new- 
yorkiečius, kad jie nemany
tų, jog viesulai-uraganai gali 
paliesti tik tokias palygina
mai menkiau civilizuotas ir to
limas vifetaš, kaip Louisianos 
pelkių sritį. Newyorkieciai 
turėtų atsiminti, kad 193^-ais 
nietais smarkus viėsūlas nu
siaubė 'Long Islandą prie pat 
New Yorko ir'Naująją' Angli
ją, ir užmušė’ apie 600 žmo- 
hių. Tik; faktas, kad uragano 
centraš buvo apie penkios ar 
10 mylių toliau į rytus, išgel
bėjo patį miestą — jeigu ne,' 
tai pats New Yorko’ didmies
tis būtų baisiai nukentėjęs.

L K

Oro biuras nurodo, kad pa
čiam New Yorko mieste, ypa
tingai Queepsj ir Brooklyn 
apylinkėse, yra’daug gatvių ir 
namų, kurie beveik jūros ly
gyje. O atsiminti reikia, kad' 
didelis vięsu'laą. gali , sukelti 
bent 9 pėdų bangas, kurios 

plačias

Atominė raketa 
išstatyta čia

Grand Central geležinkelio 
stoties viduje išstatyta paro
dai didžiulė atominė raketa. 
Kartu su platforma, ant ku
rios ji yra išstatyta, ji turi 68 
pėdas aukščio/ Tai yra tam 
tikra raketą,'- ■ kuri šaunama 
horizontaliai, tai yra, ne aukš
tyn, o panašiai,-k^aip artilerija. 
Ji gali pasiekei, sako kariniai 
ekspertai, 200 mylių tolį, Kaip 
[tolimos distąrfėijos raketos, ji 
igan menka, nes yra raketų, 
kurios gali būti* nušautos per 
tūkstančius mylių. Bet tai yra 
bene didžiausia raketa, kuri 
išstatyta viešai civilinei publi
kai. “'JT'

Šią raketą, sako spauda, iš
dirbo vokiški į ekspertai-inži- 
nieriai, kurie dabar darbuoja
si šioje šalyje.

RANDAVOJIMAI

A

i

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

;•

BEAU

H 
»i.

Oro biuras todėl primena 
newyorkiečiams, kad jie turi 
klausytį Įspėjimų. Jeigu atei
na įspėjimas, kad rimtas ura
ganas gali paliesti sritį, tai 
pajūryje žemose vietose gyve
nantieji žmonės turi išsikraus
tyti. Visur kitur reikia gerai 
pritvirtinti ir pririšti daik
tus, kuriuos audrą gali nu
plėšti ir nereikia palikti lauke 
jokių dalykų, kuriuos viesulas 
gali pakelti ir padaryti pavo
jingais, kaip tai lentas, senus 
baldųs,^^ ir t.,J..

Virš vtšQ‘\^.^^^brkiečiai’ 
turi atsiminti, kad- faktas, jog 
jie gyvena labiausiai civilizuo
toje mūsų krašto dalyje, jų 
neapsaugo nuo viesulų, uraga
nų arba kitokių gamtos nelai
mių.

Pataisa
DĖL BUŠO į GREAT NECK

Tikietų pardavėjai ir pirkė
jai prašomi tuojau pakeisti 
išvažiavimo laiką. Tikras išva
žiavimo laikas yra:

Nuo Lituanica Skvero 12 v.
Nuo Liberty Auditorijos — 

12:30.
Piknikas įvyks liepos 14ją, 

91 Steamboat Rd. Pradžia 1 v.

' Atidengė paminklą prie 
Ella Reėve Bloor kapo

Praeitą sekmadienį . gera 
grupė New Yorko pažangiečių 
išvyko į Harleigh kapinįeš 
prie Camdeno, N. J., kur tapo 
atidengtas paminklas^ ant mo
tinos Ella Reeve Bloor kapo. 
Kaip žinia, vakar, pirmadienį, 
liepos 8, sukako 95 metai nuo. 
jos gimimo.

Harleigh kapinėse palaido
tas kitas garsus amerikietis—• 
poetas Walt Whitmanas.

Statybos streikas mažiau 
sėkmingas, negu numatyta
Praeitos savaitės pradžioje, 

kuomet prasidėjo New Yor- 
ko statybos darbininkų strei
kas, spaudoje buvo žinių, kad 
sustreikuos dauguma statybi
ninkų ir didesnė dalis staty
bos bus sulaikyta. Bet savaitei 
įpusėjus paaiškėjo,^ kad su
streikavo tiktai 7,300 statybi
ninkų ir kad sulaikytas maž
daug dešimtadalis statybos.

UtatyMto Lahvff draugui

HELP WANTED MALE

TEATRUOSE

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

Man-Paramount teatras 
hattane; ketvirtadienį pradeda 
rodyti naują filmą “Band of 
Angels”.

World teatras dar rodo 
graikišką filmą “Stella”.

Victoria teatre rodorhas fil
mas “Saint Joan”, padarytas 
pagal George Bernard Shaw 
istorini romaną apie Orleano 
Mergelę.

Loew’s State rodo filmą 
“Sweet smell of Success’’, ku
riame vaidina Burt Lancaster 
ir Tony Curtis.

Sekant. NAACP
suvažiavimas—
1959 N. Yorke

įvyks 
bus 1959-ais 

Yorke 
skyrius

bus pa- 
50
su-

Nacionalinio 'sus ivieniji- 
mo už negrų pažangą 
(NAACP) suvažiavimas, ku
ris įvyko Detroite, nutarė, kad 
sekantis suvažiavimas 
New Yorke. Tai 
metais. NAACP New 
turi savo stipriausius 
ir nacionalinį centrą.

Per tą suvažiavimą 
minėtos NAACP įkūrimo 
metų sukaktuvės. Prie to 
važiavimo ir sukaktuvių minė
jimo jau dabar pradėta reng
tis. Numatoma laLkyti milži
nišką, masinį mitingą kokiame 
nors dideliame New Yorko 
sporto stadijone. Pats suva
žiavimas vyks Harleme, neg
riškame kvartale.

ne- 
Šv.
v * Zl-
ir

Melishas bažnyčioje
Episkopalų kunigas Meli

shas teismo nutarimu jau 
gali klebonauti Brooklyno 
Trejybės bažnyčioje. Kaip 
nia,. bažnyčios , vadovybė 
parapijonai - r e a k c minkai, 
kurie sudaro parapijos mažu
mą, ilgai darbavosi už jo pa
šalinimą. Dabar jis laikinai 

Ąj^ą>tąąrJki .ą^Hącjjų ,^is-! 
mąą išliežį galospręjidį.

Melishas 
bet 

kaip 
Jis

Praeitą savaitgalį 
dalyvavo pamal^6se) 
ne kaip kunigas, o 
prastas maldininkas, 
kas, betgi, dar turi teisę 
venti klebonijoje.

jau 
pa
kol 
gy-

Auto įvažiavo į medį — 
du jaunukai užmušti

Charles Hoffman iir Jane 
Kincaid, 
užmušti ir penki jaunukai su
žeisti, kai jų automobilis at
simušė

abu penkioli kiniai,

medi Pine Brook, v '

ŽMONIŲ SVEIKATA 
JIEMS NEAPEINA

Broklyno vyriausias medi- 
kalis egzaminierius Dr. Mil
ton Helpern kaltina savo pa- 
gelbininką Dr. Alfred Shapi-, 
ro, kad jis tai vietai visai ne- 
kompetentiškas, o pastarasis 
kaltina Helperną, kad jis yra 
apsileidęs įr žmonių sveikatos 
reikalais mažai tesirūpina.

Jaunuolis kaltinamas 
moters užmušimu

Raymond K a 1 w i sinskis 
areštuotas ir kaltinamas, kad 
jis savo automobiliu suvažinė
jo Mrs. Maria Abreau ir ban
dė pabėgti, bet policija pasivi
jo ir teismui pristatė". Su juo 
važiavę^ J. DeCresccnzo taip
gi suimtas.

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga.

KAMBARIAI IŠNUOMAVIMUI
Išnuomavimui yra 5 gražūs kam

bariai, garu apšildomi. Pageidauja
ma, kad šeima turėtų ne daugiau 
kaip 2 ar tris narius, suaugusius, 
ir kad yra dirbantieji. Norime ge
ros, tykios šeimos. Privatiškas na* 
mas, arti transportacijos. Dėl dau
giau informacijų, prašome skambinti 
bile dieną, Midway 7-3108.

(132-134)

(12) PRIE UOSTO DAILYDfiS (12)
Su patyrimu prie uosto darbo. 

$2.15 j valandą. 40 valandų savaitė. 
Pirmadienį - Penktadienį. Amžiaus 
iki 45. Darbas tiktai per liepos 
ir rugpiūčio mėnesius. Kreipkitės 
pas: J. PATTERSON, Supervisor of 
Bridges & Building. Room 5, N. Y. 
Central Railroad, Weehawken Pas
senger Sta., Weehawken, N. J.

(131-137)

Experienced
LABORATORY TECHNICIAN

also
MEDICAL LABORATORY 

TECHNICIAN
RIVERSIDE OSTEOPATHIC

HOSPITAL
165 George. Trenton, Michigan. 

Call, write or wire for appointment.
ORleans 6-4200, Ext. 84

(131-133)

HELP WANTED—FEMALE

REGISTRUOTOS
SLAUGĖS

Daug vietų. Įvairūs ŠiftaJ. Tin
kama gyvenimui apylinke, arti ll-< 
gonbučio. Geros darbo sąlygos. Nuo-^ 
latiniai darbai.

Rašykite, telegrafuokite, telefo- 
nuokite ar kreipkitės asmeniškai. J

SINAI HOSPITAL
6767 W. Outer Drive 

Detroit, Mich.
Tel. BRoadway 3-8000.

(130-132)

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 išbandyti. Galima 
matyti prie Gas station, Forest; 
Ąve. ir Mėrrick 7Rd., Massapequa, ' 
L. I. PY. 8-7277.

(126-132)

Delikatessen, 
Alaus lei- 

Plės- 
Žema 

Persi- 
HO. 6- 

(130-134)

BUSINESS OPPORTUNITIES '

Great į&is? 'Staten’T^riV^ Y.
Naudokitės proga, 
arti geležinkelio stoties, 
dimas. Privatus savininkas, 
kite biznį Staten Islande, 
kaina greitam pardavimui, 
tikrinkite po pamatymo. 
1720.

Coney Island. Puiki vieta. Va
sarą nuomoti restauraciją, atviri 
langai. Pilnai ištaisyta. Prasta 
sveikata priverčia parduoti už žb- 
mą kainą $2,500. Dabar geras biz
nis. NA. 8-1555. Brooklyn.

(131-137)

Bronx, N. Y. Luncheonette-Foun
tain. $500 pinigais, jūsų biznis pra
sideda. Lengvi Išmokėjimai. Tuoj 
užimama. Privatiškas savininkas, " 
tuoj reikia parduoti. _Geras lease, 
maži iškaščiai. Puiki proga. FO. 4- 
8647. KI. 6-7656. , (131-13^

::

PROŠVAISTĖS
Širdį Jaudinanti 
Jono Kaskaičio

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija, kuri labai - 

įdomi .
J t t ■ ‘ . - . - *

Knyga iš 830 puslapių 
Kaina tik $1.50

; Laisve
I 110-12 Atlantic Avė. •'
J Richmond Hįll 19, N. Y. s

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) ’

426 Lafayette St
. Newark 5, N. J.

MArk.t 2-5172




