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^KRISLAI
Mirė trys veikėjai.

’ Gavome gėry raštų.
J. Butėno pjesė.

' « Lietuvos turistai.
> Rašo R. Mizara

Eisenhower sutinka 
pagrindiniai keisti 
svarstomą įstatymą

Vajus Prailgintas iki Rugp.18 d.
$10,000 FONDO

Aukos į, Laisves fondą, gautos piknike, liepos 4 die

Tuo pačiu laiku mirė trys 
geri mūsų draugai: Pranas 
Reinhardt’as ir Juozas Kovas, 
New Yorke, o Jonas Kukaitis
—Montello, Mass.

Visi trys buvo ilgamečiai 
mūsų laikraščio skaitytojai ir 
uolūs jo rėmėjai.. Visi trys yia 
buvę šaunūs Amerikos lietuviu 
darbininku judėjimo veikėjai.

Pranas Reinhardt’as, beje,
|w metų buvo d’enraščio 
wĮsvės bendrovės direktorių 
tarybos narys.

Visi trys Amerikoje gyveno
po daugiau kaip 40 metų, čia 
sunkiai dirbo ir čia veikė, ko
vojo prieš darbininkų išnau
dojimą, už gražesni, šviesesni
rytoj ų.

Lai jie ilsisi ramiai, o mes 
privalome juo daugiau dėti 
pastangų, kad pažangiosios 
organizacijos ir spauda gy
vuotų ’

Vilniaus “Tiesoje” tilpo il
goka Seno Vinco eilėraščių 
rinkinio recenzija, kurią pa
rašė Antanas Vaivutskas. Mes 
,ią išspausdinsime Laisvėje šeš-

B •» •

^Gąvome geroką pluoštą 
|%flsto Paleckio įspūdžių, įgytų*
Prancūzijoje. Jie įdomūs, to
dėl neužilgo mes juos pateik
sime mūsų skaitytojams.

Washingtonas. — Tuo 
tarpu, kai pietiniai diksi- 
kratai rasistai Senate sten
giasi neprileisti civilinių 
teisių įstatymo pravedimo, 
patys įstatymo plano auto
riai, republikonai, nesiryž
ta jo ginti. Senatorius 
Knowlandas, republikoniš- 
kos frakcijos lyderis Sena
te, paskelbė, kad nei-jis, nei 
prezidentas Eisenhoweris 
nestotų prieš, jeigu įstaty
mas būtų padarytas “vi
siems labiau priimtinu”. 
Kaip žinia, įstatymo tiks
las vyriausiai yra garan
tuoti balsavimo teisę vi
siems, tai yra, ir negrams 
Pietuose.

Įstatymas taipgi privers
tų pietines valstijas lai
kytis Aukščiausio teismo 
nutarimo, kad mokyklose 
negali būti rasinės segre
gacijos. Kaip žinia, daugu
moje mokyklų Pietuose, y-
patingai “Giliuose Pietuo
se” (Alabamoje, Geofgijoje, 
South Carolinoje ir Loui-

sianoje) beveik visos mo
kyklos lieka segreguotos.

Senatorius Knowlandas 
ir kiti GOP vadai apsilan
kė pas prezidentą ir iš
klausė jo nuomonės. Tai jie 
po tos nuomonės išklausy
mo paskelbė, kad gal rei
kės daryti kompromisus, 
ypatingai apie segregaciją 
mokyklose — kitaip sakant, 
bus sutikta, kad pietiniai 
rasistai gali priešintis 
Aukščiausiojo teismo nu
tarimui.

Išskyrus mažą grupę li
beralinių senatorių, kaip 
tai ' Douglas iš Illinois ir 
Morse iš Oregono, ir demo
kratai nekovoja tvirtai už 
civilinių teisių įstatymą, 
nes nenori “skaldyti savo 
partiją”, tai yra, nenori ko
voti prieš pietinius diksi- 
kratus.

I Iš viso atrodo, kad Sena
tas priims įstatymo versi-
ją, kuri bus žymiai silp
nesnė, negu ta, kuri tapo 
priimta Atstovų bute. 

- -.... ■ ir

1Zlatovskiai sako, kali’'kaliiUihihi 
prieš juos yra išgalvoti, pilnai 
juokingi; jie liks Francūzijoje

ną, Montello, Mass.:
B. Patrijotė.......................................................$25.00
Jonas Grigas, Monetllo........... • •.....................  20.00
Eks-Bostonietis .. .....................................••.... 15.00
J. Sunkus, So. Boston ............................... 10.00
J. Matulis, So. Boston • • ........     10.00
A. Glebo, Gardner .. . . ....................................... 10.00
Petras Karpič, Lynn........................................   10.00
Bostonietis........................  10.00
P. ir M. Jaciunskai, Haverhill........................ 10.00
Jaunutis, So. Boston.......................................... 10.00
J. ir O. Šamulėnai, Fitchburg........................... 10.00
P. Aleksandra, Sudbury • • .............................. 10.00
R. Zoluba, Medway............................................10.00
Walter Baltushis, Roslindale ........................ -10.00
Ant. Kavaliūnas, Dorchestev...............••.... 10.00
A. Krajevska, Oxford........................................10.00
Senas Jonas, Dorchester • • .. .;..................... 10.00
M. Vilkauskienė, Nashua, N. H..........................10.00
Ant. Jankus, Dorchester .. • • .......................   5.00
Southbostoniškis.................................................. 5.00
Geo. Yalušas, Montello............................ • .. 5.00

s E. Belekevičienė,' Brighton............ .............  5.00
E. Fremont, Somerville ...................................... 5.00
A. Vechkis. Nashua, N. H.................................... 5.00
Josephine Pasternak............. • • ..................  2.00
Frank Ramanauskas, Dorchester.......................2.00

(Tąsa 4-tam push)

Kelia vis daugiau 
apkaltinimu prieš 
Molotovą ir grupę

Vėliausios

Maskva. — Visoje Tarybų 
Sąjungoje vyksta mitin
gai, kuriuose, sako Mas
kvos radijas, žmonės reiš-( 
kia savo pasipiktinimą 
prieš Molotovą, Malenkovą, 
Kaganovičių ir Šepilovą, 
kurie tapo pašalinti iš par
tijos vadovybės.

Karinis organas “Kras- 
naja Zviezda” sako, kad 
jeigu Molotovo ir grupės 
planai būtų praėję, didelis 
smūgis Tarybų Sąjungos 
apsigynimo galiai būtų bu
vęs suduotas. “Krasnaja 
Zviezda” ypatingai kaltina 
Molotovą, kad jis stojo 
prieš visą partiją ir 200,- 
000,000 Tarybų Sąjungos 
žmonių. “Vargas vadui, ku
ris lieka vienišas”, sako ka
rinis laikraštis.

Kai kuriuose mitinguo
se, kaip tai Kišineve, Mol
davijoje, priimtos rezoliu
cijos reikalauja pašalinti 
Molotovą ir jo draugus iš 
partijos. Latvijos spauda

praneša, kad DaugvapiliO. 
gyventojai mitinge priėmė 
rezoliuciją, kurioje reika
lauja, kad Kagan ovičius, 
kuris atstovauja Daugvapi- 
lį kaip deputatas Aukš
čiausioje taryboje, iš to pos
to taptų atšauktas. Taipgi 
reikalaujama mitinguose 
daugelyje vietų, kad būtų 
pakeisti vietovardžiai. Ta-? 
rybų Sąjungoje yra nema
žai miestelių, kolūkių ir 
fabrikų, kurie neša Molo- < 
tovo ir kitų pašalintų vadų 
vardus.

Tuo tarpu Chruščiovas, 
kuris kartu su Bulganinu : 
vieši Čekoslovakijoje, pa-/; 
reiškė, kad “-Mes pašalino
me juodas aveles”, — tai 
yra, sektantinę Molotovo' 
vadovaujamą grupę.

Varšuvoje “Trybuna IAj 
du ’ sako, kad Molotove!* 
grupės tikslas buvo pada
ryti Molotovą pirmuoju sė- • 
kretoriumi, o Malenkovą L 
premjeru.

Pasaulio naujienos

. Mūsų rašytojas ir poetas 
Jonas Kaškaitis parašė dalį 
savo memuarų (atsiminimų) 

ė; eilėmis. Jis apdainuoja savo 
amžininkus, esančius Lietuvo
je ir kai kuriuos gyvenusius 
arba gyvenančius Amerikoje. 
Vienus jų pagiria, kitus — 
papeikia. Eilėraščiai įdomūs, 
ir jie laukia savo eilės pasiro
dyti mūsų dienrašty.

_
Lietuvos rašytojas Julius Bu- 

'"4 tėnas parašė pjesę, pavadintą 
“Pamilau dangaus žydrumą”. 
Pjesėje vaizduojamas proleta- 

r .■ roTio lietuvių poeto Juliaus Ja- 
į x nimio gyvenimas ir veikla. Sa- 

koma, Vilniaus Valstybinis 
t, dramos teatras yra pasimojęs 

pjesę suvaidinti sekamą 
j? sezoną. 
Z - 1 ——. *

> Daug Lietuvos žmonių šią 
vasarą jau išvyko, o kilti dar 

I išvyks į užsienį atostogų.
'» Skaitau š. m. birželio 14 d. 

I Vilniaus “Tiesoje”:
“Šiandien lėktuvu į Maskvą, 

o iš ten į Angliją ' išskrenda 
I® respublikos turistų grupė. Tu- 
ž įrištų tarpe — respublikinės li- 
J1 Mgoninės vyr. gydytojas V.

Kleiza, Šiaulių - pedagoginio 
f ; instituto metodistas S. Pasau
li • t is, Kauno medicinos instituto 

'Ą ■ direktorius Z/Januškevičius, 
rašytojas J. Dovydaitis ir kiti. 

>/ “Po’ 13 dienų viešėjimo 
p Anglijoje turistai garlaiviu 
P - grįš į Leningradą, pakeliui ap- 

' lankydami Kopenhagą, Stok- 
fe* holmą, Helsinkį.

1 “Kita turistų grupė, suside- 
B danti iŠ 30 žmonių, šiandien 

išvyksta p Bulgariją.
“Organizuojama turistinė 

L kelionė taip pat į Lenkiją, 
ft' Rytoj j Šią Liaudies Demokra- 
0i tinę Respubliką išvyks 35 tu- 
HrWistaL Ši grupė be Varšuvos 

aplankys Lenkijos miestus Po~ 
J znanę, Krokuvą, Zakopanę.”

Paryžius. — Amerikietis' 
eks-leitenantas George Zla- 
tovski sakė spaudos atsto
vams, kad kaltinimas, jog 
jis ir jo žmona yra šnipai/ 
kurie šnipinėję Tarybų 
Sąjungos naudai, yra tie
siog juokingas, iš piršto iš
laužtas. Jis sakė, kad jis ir 
jo žmona skaitė laikraš
čiuose, kame jie kaltinami, 
ir galvojo, kad tai fantas
tinė literatūra.

Zlatovski dabar gyvena 
Paryžiuje. Jis sakė, kad 
turi vilties, jog Francūzi- 
ja leis jam ir žmonai ten 
pasilikti kaip politiniams 
tremtiniams. Amerikos am
basados pareigūnai tuo tar

Bostono majoro Hynes’o 
draugystes su fašistais /

Bostonas. — Vietinis mies
to majoras John B: Hynes 
sugrįžo iš apsilankymo' Ita
lijoje. ' Kairioji 1 Italijos 
spauda sako, kad kuomet 
jis ten lankėsi, jis bičiulia
vosi su neo-fašistais —lan
kėsi jų mitinguose, foto
grafavosi su jais, o viename 
klube jis prašė orkestro 
griežti uždraustą fašistinį 
himną. Hynes tuos kalti
nimus paneigia.

Pastaromis dienomis aukos 
į $10,000 fondą gerokai pasi
stūmėjo pirmyn.

Visa eilė veikėjų, sulinko 
au.ku ant blankų ir jau pri
siuntė. Gerokai fondui padėjo 
ir piknikas, įvykęs liepos 4 
dieną Montelloje.

Bet visa tai toli gražu nesu
darys nuskirtos kvotos.

Neužilgo skaitytojas matys, 
kiek dar reikia.

pu konferavo su Francūzi
jos valdžios atstovais ir 
reikalavo, kad Zlatovskiai 
būtų išduoti jiems.

Iš užsiėmimo George Zla
tovski dabar inžinierius. Jo 
žmona yra dailininkė. Ka
ro metu jis buvo leitenantu 
Amerikos armijos žvalgy
bos skyriuje, o jinai civili
nė tarnautoja žvalgybos 
OSS organizacijoje.

J. A. V. kareivis 
Korėjoj pašovė 
3 meili vaikutį

Seoulas. — Amerikietis 
kareivis Ronald Fasset, ki
lęs iš Ulsterio, Pennsylva- 
nijos, nušovė trijų . metų 
korėjietį vaikutį Kim Long' 
Ho; Mažasis^ berniukas, žai
dė ąnt^ didėlio gazolino vam
zdžio, prie kurio Fasset ėjų 
sargybinio, pareigas. s ; 

‘ 8-osios armijos vadovybė, 
sako, kad vaikutis tapo nu
šautas “per klaidą”, bet ko
rėjiečiuose vyrauja įsiti
kinimas, kad kareivis vaiką 
nušovė tyčia.

Armija sako,/kad prave
damas'1 tyrinėjimas ir bus 
nustatyta, ar kareivis bus 
teisiamas. Korėjiečiuose tuo 
tarpu auga pasipiktinimas, 
panašiai, kaip pasipiktini
mą sukėlė Japonijoje karei
vio Girardo reikalas.

Tdl Avivas. — 10 valandų 
mūšis virė tarp izraeliečių 
ir sirijiečių prię Hulos e- 
žero. Vartoti kulkosvai
džiai, morteriai ir šautu
vai. Abi pusės sako, kad 
kita išprovokavo mūšį. 
Kova pasibaigė, kai Jung
tinių Tautų paliaubų komi
sija atsiskubino vieton ir 
kelis kartus pareikalavo 
mūšį sulaikyti. Padėtis Iz
raelio ir Sirijos pasienyje 
lieka įtempta.

Paryžius. — Francūzijos 
parlamentas 342 balsais 
prieš 239 priėmė nutari
mą patvirtinti Francūzi
jos dalyvavimą “bendroje 
Europos rinkoje”, taipgi 
vieningame atominės ener
gijos naudojime. Tai yra 
žingsnis, sakonia, link pa
darymo Vakarų Europos 
vienu ekonominiu junginiu.

Ulan Batuy. — Mongoli
jos Liauuifeš Respublikos 
huralas (parlamentas) pri
ėmė rezoliuciją, kad reikia 
atnaujinti aplikaciją dėl 
įstojimo į Jungtines Tau
tas.

Dėli. — Indijos aviacijos 
vadovybė sako, kad Indiją 
lavins egiptiečius ląkūnus. 
Nemažas skaičius jaunų e- 
giptieČių jau lanko Indijos 
karinės aviacijos akademiją 
Tambarame.

Havana. — Batistos val
džios generalinio štabo vir
šininkas Barrera sako, kad 
sukilėliai su Fidel Castro 
priešakyje “baigti”, kad jie 
badauja ir ilgai išsilaikyti 
negalės. Tokius pareiški
mus apie sukilėlius Batistos 
pareigūnai darė keletą kar
tų praeityje.

Čekoslęyakij3 sutiko Chruščiovą 
ir Bulganiną tradiciniu slavišku 
papročiu,—'Su duona ir druska... , ;

Newark, N. J. 7- 3,000 
stalių-karpenterių laimėjo 
streiką, išsikovojo 35 centų 
algos pakėlimą į valandą 
— 20 centų tuojau, o 11 po 
metų

yra, Šiauri- 
De Valera ir 
nacionalistai 
IRA tikslui

LR. A. planavusi 
genėrąlę ėtaką /

, Dublinas. De Valeros 
valdžia ’pravedė/ ^areštus’ 
IRA :(Airijos respublįkiėčių 
armijos) narių tarpe, neš 
IRA rengėsi pravesti gene
ralinę ataką prieš britus 
Ulsteryje, tai 
nėję Airijoje, 
kiti Airijos 
simpatizuoja
suvienyti Airiją, bet sme- 
kia IRA teroristinius me
todus.

IRA planavusi generąlinę 
ataką pravesti penktadienį, 
bet De Valeros - valdžios a- 
gentai gavo informaciją a- 
pie prisiruošimo/ planus.

East St Louis. — jau 5 
savaite, /kaip streikuoja 500 
Socony Mobile Oil darbi
ninkų.

jau 5

%;

Surasta bomba 
sukėlę paniką 
KasšelJ V. ' Vokietija? — 

Kasant pamaths ;• naujam 
pastatui'miesto centrė, dar
bininkai rado seną ameri
kietišką bombą; nesprogu
sią, 1,000 svarų. . . Matyti, 
kad ta bomba nukrito vieno 
bombardavimo metu ir įsi
kasė žemėn nesprogusi.

Bombos atradimas sukėlė 
tikrą paniką. Tūkstančiai 
žmonių tapo evakuoti iš sa
vo x butų, užsidarė centrali
nis Kasselib paštas ir ap- 
Jinkinės įstaigos, visos gat
vės tapo, tuščios; Taip mies
to centras buvo paralyžuo- 
tas, iki atvyko bombų eks
pertas Adolf Vehig, kuris, 
rizikuodamas savo gyvybę, 
bombą atsargiai išardė.

Praga. — Chruščiovas ir 
Bulganinas dabar jau Če
koslovakijos sostinėje, kur 
jiems duotas iškilmingas 
oficialus priėmimas. Bet 
jų broliškas sutikimas pra
sidėjo dar Ukrainos-Slova- 
kijos pasienyje, kur prie 
žalumynais apkaišiotų var- 
^ų slovakų valstiečiai ir ge
ležinkelininkai juos priė
mė tradiciniu būdu, kuris 

________ t______________  .

Kinija pabaigė 
statyti didįjį 
vienybės tiltą
Pekinas. — Nuo amžių 

Kinijoje buvo sakoma, kad 
šalis faktinai yra dvi Kini
jos/— ta į pietus nuo Jang- 
cės, ir ta į šiaurę. Mat, pla
čioji Jangcė savo Žemupyje, 
kuris skrodžik. apgyventąją 
Kinijos: dalį, yra tokia pla
ti, kad iki šiol pliekas neį
stengė pastatyti tiltą. Ne
galima buvo keliauti iš 
šiaurinės dalies į pietinę, 
nebent persikeliant per u- 
pę baržomis ir laivais.

Čiango valdžia per 20 
metų kalbėjo apie tilto pa
statymą, bet darbas nei ne
buvo pradėtas* Dabar til
tas baigtas. Jis yra didžiau
sias Azijoje ir Kinijoje jife 
vadinamas “vienybės tiltu”, 
nes jis vienija dvi krašto 
dalis.

Ženeva. —čia vieši ame
rikietis medikas daktaras 
Salk, Jis sakė, kad netoli 
laikas, kuomet vaikų pa
ralyžius bus visai išnykusi 
liga.

m

galioja visuose slaviškuo
se kraštuose — nuo Rusijos 
iki Serbijos ir nuo Lenkijos 
iki Bulgarijos— su duona1 
ir druska. Ir per visą kelią '• '■ 
nuo pasienio iki Pragos Slo
vakijos ir Čekijos geležin
kelio stotyse, kur tik sus-’ 
tojo svečius vežąs trauki
nys, delegacijos sveikini 
juos su gėlėmis ir duona bei 
druska. Daugelyje vietų iž 
minių girdėjosi svečiams . 
šaukiami slaviški ir čekiški 
sveikinimai. Bulganinas at
sakinėjo į juos rusiškai, o 
Chruščiovas ir ukrainiškai, 
kalboje, kurį čekoslova*; 
kams dar labiau supranta
ma, negu rusų.

D n diktatoriai -: 
' slaptai tarėsi / '

Madridas. — Ispanijos į 
fašistinis diktatorius Fran
co ir Portugalijos klerika- 
liškai pro-fošistinis diktato-, 
rius Salazaras susitiko Ci* 
uidad Rodrigo miestelyj^ 
Ispanijoje. J\e tarėsi slapty
bėje ir viešai neskelbiama* u y 
kokiais klausimais. Ispani- • 
jos ir Portugalijos radijai 
sako, kad ’ pasitarimai 
bai svarbūs.

Pekinas. — Po ilgo svars
tymo ir tyrinėjimo Kinijos 
kalbininkai nutarė, kad ne
keis kinų raidyno, nepri
ims lotyniško arba kitokio, v 
Taipgi nutarta, kad Kinijos 
mokyklose bus naudojami 
rašymui tradiciniai kinį^! 
tiški teptukai, o ne plunks* 
nos, kaip Vakaruose.*
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Bet jeigu jūs tokie mėgėjai, 
susitarkime, bet tam tikro
mis sąlygomis savitarpio 
sąlygomis. Šias sąlygas iš
dėstė draugas Zorinas Lon? 
done. Jungtinės Valstybės 
žadėjo mums atsakyti? Mes 
laukiame jūsų atsakymo. 
Ar jis bus priimtinas mūsų 
šaliai^—dabar 
pasakyti.

Novinsas. 
čiovai, kai

N, Chruščiovo pasikalbėjimas su Amerikos 
korespondentais per televiziją

liat^vin.iu klausimų.
Mes keliame pagrindinį 

klausimų 4^ putra u k i m e 
“ sprogdinimus. 0 tie, kurie 
yra, sprogdinimų regis
travimą, t'ąį daro ne todėl, 
kad jų nuosava teritorija" 
neleidžią vykdyti tokių 
sprogdinimų* ir jie tūri 
sprogdinti savo bombas ma
žose salose, kurios yra tarp
tautinėse platumose. Jie 
negali sprogdinti be įspėji
mų, nes ten gali plaukti 
neutralus garlaiviai 4r 
skristi lėktuvai. Jeigu jie 
to nepadarys, tai bus di
džiausias skandalas. Jeigu 
JAV turėtų teritoriją, kuri 
įgalintų sprogdinti be įspė
jimo, jos* tai darytų. O da-. 
bar kai kurie žmonės nori 
išvengti tiesioginio atsaky
mo į klausimą dėl vandeni
linio bei atominio ginklo 
uždraudimo ir dėl sprogdi
nimų nutraukimo. Jie no
ri diskutuoti, kad, girdi, 
reikia įspėti, kai viena ar 
kita šalis ruošiasi sprogdi
nimui. Tai tuščias ginčas, 

i ir šis ginčas pradėtas tam, 
kad būtų atitrauktas žmo
nių dėmesys, siekiant juos 
nukreipti klaidingu keliu. 
Todėl mes sakome: nutrau
kime bandymus, uždraUski- 
me vandenilinį ir atominį 
ginklą, sumažinkime gink
luotąsias pajėgas, o po to 
pasieksime visišką nusigin
klavimą , štai mūsų progra
ma, pradėkime nors ir nuo 
mažo, bet pradėkime. O juk 
kol kas yra tik kalbos ir 
žodinių ginčų pratybos.

I i

Šoras. M es dabar neturi
me laiko tai ilgai diskusi
jai, kurią ąš norėčiau ’tu
rėti šiuo klausimu, bet leis
kite tik paminėti vįeną ne
didelį faktą: ’atominio gink
lo bandymai Amerikos že
myne, Jungtinėse Valstybė
se, buvo paskelbti, jų tarpe 
ir tie, kurie bus įvykdyti 
Nevados valstijoje.

Novinsas. Ponas Chruš
čiovai, leiskite man pereiti 
prie srities, artimos tai, 
apie kurią mes dabar kal
bėjome, o būtent prie Vaka
rų Europos klausimo. Kaip 
Jūs žinote, ser, buvo kelia
mi įvairūs pasiūlymai užti
krinti tam tikromis sąlygo
mis, kuriomis būtų išvestos 
kariuomenės, ir šie klausi
mai taip pat liečia Vokie
tijos suvienijimą.

Norėčiau Jus paklausti, 
kokios, Tapybinės vyriausy
bės nuomone, yra sąlygos, 
kuriomis Tarybų Sąjunga 
jaustųsi pakankamai saugi 
ir galėtų išvesti savo ka
riuomenę iš šalių, kuriose 
ji dabar yra?'

Chruščiovas. Aš norėčiau 
atsakyti ponui Šorui, kuris 
iškėlę registravimo klausi
mą. Aš jau aiškinau, 'kad 
,jūs privęrąti registruotįi- to
dėl, jog jOų/tęęitorįją nė
ra. tote fad jūs ga
lėtumėte joję pykdyti sprog
dinimui be įspėjimo? JŪS 
taį darote,: yadovaųdamįesi' 
savo geografine padėtimi, 
kuri neleidžia, vykdyti 
sprogdinimų neįspėjus, įr 
tai darydapii rodote gerą 
miną. Tai?neteisinga, Jūs. 
klaidinate fr savę tautą, ir 
kitas tautas. Vykdykime 
šiųp klausimu sąžiningą 
diskusiją ir politiką, tai bus. 
naudingiau?

Dabar dėl mūsų sau
gumo. Įvertinimas, kad 
mes kažkonįhijome, mum$ 
netinka, l^es nieko nesįbi- 
jome. M0< nenorime karo, 
bet, kaip sakom^j tai ne mes 
vieni sprėH^žiame. J eigų 
karas mums bus primestas,

kime vieni kitais, o nežiū- : ■ 
rėkime vienas į kitą, kaip J 
du plėšikai. Matu o k i m eW] 
sąžiningo žmogaus matu, dĮMf 
mes duodame žodį ir šutei- 1 
kiame galimybę kontroliuoV \ 
ti mūsų žodį. Sudarykime 
postus tam tikrose vietose, 
kad viena arba kita pusė 
negalėtų netikėtai užpulti. i 
Šių sąlygų, kurias mes siū
lome, užtenka, kad būtų ga- £ j 
Įima užtikrinti kontrolę ir : j 
pašalinti vienos šalies neti- 
kėtą kitos šalies užpuolimą.
Katleris. Ponas Chruščio- y* 

vai, ar Jūs nebūkštaujate, . 
kad, jeigu Jūs išvešite savo 
kariuomenę iš kai kurių »
valstybių Rytų Europoj^,
ne visos šios šalys liks ko- ’ 
munistinės?

Chruščiovas. Tai pasa
kos, kuriomis jūs, matyti, 
užkrėsti. Jūs manote, kad 
komunistinė santvarka vie
noje ar kitoje šalyje gali 
laikytis mūsų ginkluotosio
mis pajėgomis. Aš ūž tokią 
komunistinę santvarką ne
kariaučiau. Komunistinė 
santvarka turi remtis Rau- : 
dies valia, ir jeigu liaudis 
nenorės tos santvarkos, te
gul įveda tokią santvarką, 
kokios ji nori. Todėl mes 
drąsiai išvesime savo kn- 
riuomenę iš visų šalių, kflt 
ji yra, — iš Lenkijos, Ven
grijos, Rumunijos, drąsiai 
išvesime \š Rytų Vokieti^.., 
jos, ir esu įsitikinęs, kad 1 
šių šalių tautos dar geriau u 
gins savo santvarką.

Šoras. Ponas Chruščiovai, y 
Jūs įsitikinęs, kad kiekvie
noje šalyje, kurioje šiuo 
metu yra komunistinis re
žimas, šis režimas remiasi 
liaudies valia?

Chruščiovas. Absoliučiai. 
Kaip gi kitaip? Jūs žiūrėki- ; 
te, kokiomis priemonėmis 
čąn Kai-ši laiko rankose

(Tąša)
Šoras, Leiskite man su

vesti tai į konkretų klausi
mą, į nusiginklavimo prob-‘ 
lemą. Junątinės Valstybės 
grįžo vėl j prasidėjusias 
nusiginklavimo derybas 
su pasiūlymu dėl vadinamo
jo nedidelio apriboto žings- 
no į nusiginklavimą. Mes 
žinome, kad Tarybų Sąjun
ga labiau siekė, kad būtų 
visiškai ir nedelsiant už
drausti tiek atominių ir 
vandenilinių bombų bandv- 
mai, tiek ir pats branduoli
nis ginklas, bet kontrolės 
klausimas visa tai padarė 
labai sunkiu dalyku. Ar Jūs 
matote bet kokią viltį pa
siekti susitarimą, remiantis 
dabartine Amerikos pirmi
nio nedidelio žingsnio pa
žiūra?

Chruščiovas. Aš kol kas 
nežinau, kokius žingsnius 
mano žengti Jungtinės Ą- 
merikos Valstybės, nes po
nas Stasenas dar neišdėstė 
savo sąlygų. Bet mes pa
sirengę pasitenkinti, kad ne' 
iš karto ir ne visaapiman
čiu mastu būtų išspręstas 
nusiginklavimo klausimas. 
Mes sutinkame pradėti nuo 
mažo, kad būtų galima pri
eiti prie didesnio. Šiais 
tikslais mes vienašališkai, 
sumažinome ginkluotąsias 
pajėgas: mes 1800 tūkstan
čių žmonių sumažinome sa
vo ginkluotąsias pajėgas. 
Mes daugiau kaip 30 tūks
tančių sumažinome savo, 
ginkluotąsias pajėgas Rytų 
Vokietijoje. Mes atsisakė
me tvirtovės, kurią turėjo
me pagal sutartį Suomijo
je. Mes daug ką padarėme, 
kad užtikrintume savitarpio 
supratimą ir pasiektume su 
kitomis šalimis susitarimą 
dėl nusiginklavimo. Bet 
kol kas nei JAV, nei Angli
ja, znei Prancūzija, į tai tuo 
pačiu neatsakė, ir čjėl to 
mes labai apgailestaujame.

Katlerisi Sumažinus jū
sų ginkluotąsis pajėgas 1,- 
800,000 .žmonių, kiek žmo
nių liko Tarybų Sąjungos 
ginkluotosiose pajėgose?
. Chruščiovas. Aš nežino
jau, kad jūs pateiksite šį 
klausimą. Programoje^ ku
rią jūs davėte, šio klausi-, 
mo nebuvo, todėl aš nepa
klausiau mūsų Gynybos mi
nistro, *?ek jis turi kariuo
menės, ir man sunku pasa
kyti tikslų skaičių. O duo
ti netikslius skaičius to
kiems solidiems atstovams, 
kurie atstovaują tokiai, di
džiai valstybei, nenorėęiaū. 

: Bet mes vįsuomei pasiren- 
Krįkištijitaias-pavadinimas sričių, miestų, kolūkių, ■ gę atsakyti į šį klausimą, 

dar gyvų žmonių vardais buvo praktikuojama 
laikais; tai asmenybės kulto padaras.
įgejio gyvų žmonių vardų/ įuvo suteikti pava- 
daugeliui įstaigų’beįy miestų. O kąį tie žmonės 

suklysta, padaro blogus išsišokimus, kokius 
oju metų padarė Molotovas, tada visą, tai keįčia-
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' DEBATAI DEL CIVILINIŲ TEISIŲ
*

Z*. JUNGTINIŲ VALstijij Senatas jau pradėjo deba- 
tus dėl civilinių teisių biliaus, kurį pasiūlė Eisenhowerio

X valdžia.
•; Šis bilius vyriausiai yra nukreiptas už negrų teises 
y. pietinėse valstijose, ypatingai už teisę negrams balsuo- 

ti rinkimų įmetu.
-« Biliuje, tarp kitko, pasakyta, kad tie, kurie kliudy- 
y tų, kurie neleistų arba kitaip kaip nors kenktų negrams 
< naudotis balsavimo teisę, būtų teisiami federalinių teis- 
♦* mų. Rasistai tam labai priešingi. Jie nori būtinai į tą bilių 
’ įkišti tokį paragrafą, sulyg kuriuo tokie nusikaltėliai 
y turėtų būti teisiami vietos teismų su vietos džiūrėmis 
L (prisaikdintaisiais teisėjais).
y Jeigu rasistams pavyktų tai padaryti, tuomet iš' tokio 
■y įstatymo būtų maža naudos. Rasistai galėtų neprileisti 

negrams balsuoti, nes jų teismai, su baltaisiais džiuri- 
" manais išteisintų kiekvieną, apkaltintą kliudime neg- 

ra/ms balsuoti. Kitais žodžiais, jei rasistams pavyktų iš- 
skapinti administracijos pasiūlytą bilių, pietinių valstijų 
negrai negalėtų balsuoti, kaip negali balsuoti šiandien.

Šitie debatai, kurie Senate prasidėjo pirmadienį, tu
ri didžiulės svarbos; tai istoriniai debatai.

Atstovų Butas, didele balsų dauguma, priėmė šį bi
lių; jeji Senatas jį priims kaip jis stovi, kaip jį priėmė 
Atstovų Butas, tai bus didelis mūsų šaliai laimėjimas.

Tačiau Senate gali būti visko. Senate, mat, yra tai
syklė, 1 sulyg kuria bet kuris senatorius gali kalbėti per 
dienas ir io niekas neturi teisės sulaikyti. Jei pietinių 
valstijų senatoriai, priešingi šiam biliui, ta taisykle nau- 

- dosis, tai jie vienas po kito gali kalbėti1 ir kalbėti, kliu
dyti ir kliudyti šio biliaus priėmimui. Ir taip jie gali 

f priversti Senatą šį bilių palikti “be pasėkų”.
Gi pietinės valstijos turi Senate savo atstovų apsu- 

; krių, sugabių, žmančių kaip rasistų reikalus apginti.
£4 Aną dieną senatorius Russell (iš Georgia) reikalavo, 
v kad šis civilinių teisių klausimas turėtų būti paduotas 

Amerikos žmonėms nubalsuoti referendumu. Bet prez.
. Eisenhoweris tam priešinosi, sakydamas, jog tokio da
lyko, kaip referendumas, mūsų šalies konstitucija neži- 

u no, neturi. Jungtinėse Valstijose vyriausias įstatymų 
į* leidėjas yra Kongresas, o ių vykdytojas — vykdomoji 

valdžia, prezidentas.
Šis bilius varo kylį į visą demokratų partiją. Šiau

rinių valstijų demokratai senatoriai, sakysime, stoja už 
šį bilių, o pietinių valstijų — prieš!

Republikonai senatoriai, daugumoje, stoja už civi
linių teisių bilių; jei šiandien būtų šis bilius Senate 
balsuojamas, kiekvienam aišku; jis' gautų milžinišką 
daugumą senatorių balsų. Bet taip nebus. Vyks debatai. 
Rasistai kią savo pasiūlymus “pataisyti’ bilių, Kai jų 
pasiūlymai bus atmesti, tuomet jie bandys kenkti, kliu
dyti, neprileidžiant už tą bilių balsuoti.

Nedidelė palyginti grupė pietinių valstijų senatorių 
gali šį bilių “padėti po stalu”.

tai mūsų liaudis kausis su 
didžiausiu entuziazmu ir 
atidavimu, ryžtingai gins 
savo Tėvynę,'

Kokių turi būti imtasi 
žingsnių, siekiant neleisti 
kilti karui? Kodėl Jungti
nės Amerikos Valstybės ir 
kįtos šalys negali išvesti sa
vo kariuomenės iš Vakarų 
Vokietijos, iš Vakarų šalių, 
t. y. iš Prancūzijos, Itali
jos, Turkijos, Graikijos — 
aš nežinau, kur dar yra jū
sų kariuomenė. O mes iš- 
vestume savo kariuomenę iš 
Rytų Vokietijos, iš Lenki
jos, Vengrijos, Rumunijos. 
Kitose šalyse mes kariuo
menės neturime. Tai būtų 
labai naudinga ir tai būtų 
pirmasis žingsnis patikri
nant gerus santykius bei 
nustatant gerą atmosferą, 
kuri nekvepėtų karu. Tąi 
prisidėtų prie taikių gerų 
santykių, kurie galėtų su
siformuoti tarp mūsų ša
lių. Apie tai mes kalbėjo
me, . tai kartojame ir esame 
pasirengę padaryti visa, 
kas reikalinga.

Šoras. Ar tai būtų įtrauk
ta į oro inspekcijos sistemą 
kontroliuoti tokio susitari
mo įvykdymą?

Chruščiovas. Tai kitas 
klausimas. Mes išvesime 
savo kariuomenę iš sveti
mų šalių, o dėl inspekci
jos... Kaip gi inspektuoti 
svetimas šalis? Jūs turite

sunku m a n

Ponas Chruš- 
Jūs kalbate 

apie Amerikos kariuomenės 
išvedimą iš Vakarų Euro
pos, Jūs kalbate apie išve
dimą daugiau kaip 3 tūks
tančių mylių nuotoliu. O 
kai Jūs kalbate apie rusų 
kariuomenės iš v e d i m ą iš 
Rytų Vokietijos, tai atsi
traukimas reiškia tokį nuo
tolį, kurį galima įveikti per 
dvi valandas,

Kaip realistas, ar Jūs ne
manote, kad čia, būtų gali
ma laukti bet. kurių patiki
nimų savitarpio pasitikę ji-, 
mui užtikrinti? 
yra pasirengusi

Chruščiovas. 
siškai teisingai 
aritmetika, kai 
te nuotolį išvedant kariuo
menių. Jūs išvedate žymiai 
arčiau, negu mes. Anglija, 
pavyzdžiui, yra tik už La-. 
Manšo; Jungtinės Ameri
kos Valstybės — už vande
nyno. Kiek garlaivis plau
kia iš JAV iki Vokietijos 
arba iki Prancūzijos, man 
sunku pasakyti, bet paskai
čiuokite, kiek traukinys va
žiuos su mūsų kariuomene, 
pavyzdžiui, nuo Irkutsko 
arba nuo Vladivo štoko ?

padaryti?
Jūs ne vi- 
naudojatės 
skaičiuoja-

norą pažvelgti į kaimyno "Mums teks įveikti didesnį 
miegamąjį, kai kaimynas 
nuleidžia, užuolaidas. Mes 
manome, kad tai nepadoru.

nuotolį, negu jums.
Be to, kai kalbama apie 

nusiginklavimą, pasitikėki-

Darbininkų Sveikata
1 • t- ’ ■

- *

J. J. Kaškiaučius, M. D.
ORO, DEGUONIES

SVARBUMAS
Apie orą, gryną orą jūs 

girdėjote daug ir dažnai.

suge

rt

O

TARYBINIS LAIVAS, kuris nešiojo Molotovo var
giomis dienomis tapo “perkrikštytas” ir pavadintas

Baltika

dinimai

ves

Mums niekad, tokia politika nepatiko. Mes visuomet 
įr tebemanome: tegu tąs ar kitas veikėjas bei 

būva geriausias, ištikimiausias tarybinei 
kai, bet kol jis gyvas, nereikia jo vardu pava- 

miestų, laivų, fabrikų bei kolūkių. Juk nekas ne
pasakyti, kas iš to asmens “išsivystys” ^ry to i ar pp- 
Užtenkamai yra nusipelnusių liaudžiai mirusių 

eikėjų-kankinių, kurių vardus galima įamžinti, 
jais miestus, laivus, kolūkius, fabrikus, gat- 

etc.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

K1 FILMAI LENKIJOJE
X ' I

LIETUVIŲ KULTŪROS dekados metu Lenkijoje 
rodomi trys lietuviški meniniai filmai: “Tiltas”, 

grįžo namo” ir komedija “Kol nevėlu”.
buvo parodyta Lenkijos žmonėms keli do- 

' spalvoti filmai • “Atlante "Dotnuvos pii- 
, "Daina lydi darbą” ir kt.

(LjĮI><rty) Ketvirtad., liepos (July) 11, 19$7

i ■ Šoras. Leiskite man pa
teiktį Jums klausimą, susi
jusį su nusiginklavimu, ku
ris ilgą laįką mane stebino.

Tarybų Sąjungos pozici
ja svarstant atominių bom
bų bandymus yra tokia; kad 
visi atominiai ir vandeni
liniai sprogimai gali būti 
aptikti. Jeigu tokia yra Ta
rybų Sąjungos pozicija, tai 
kodėl gi Tarybinė, vyriausy
bė; i«’ aukšto neįspėjo ir net 
vėliau nepranešė apie Jūsų 
šalyj ę įvykdytus pęnkius 
b'ąpdymųs?

Chruščiovas. O ką tai 
duoda žmonijai? įtiekė. 
Kokią tai turi reikšmę?. Jęi- 
gu sprogdinimas įvykdy
tas, tai užnuodytas ir oras? 
Žmogui nebus lengviau, jei
gu aš iš anksto jam paw 
kyšių, kad sprogdinu bombą 
įr užnuodiju orą įr kad to
dėl jo sveikata blogės. 
Sprogdinimų registravimo 
klausimą aš laikau sįieku-

nas oras labai esmingas 
žmogaus sveikatai. Šį kar
tą truputį užsi minkime 
apie orą—iš kito atžvilgio.

Kai žmogus staigiai ir la
bai pavojingai susirgo, — 
ką jam visų pirma gydyto
jas daro, jei tik yra tam 
patogumų? Ogi duoda li
goniui deguonies, oksigeno. 
Naminėse aplinkybėse tatai 
neesti paranku, tai ligoni
nėj vyksta procedūra, labai 
esminga procedūra. Vien 
nuo to žygio ligonis gali pa
krypti į gerąją pusę.

Kai žmogų paguldė stai
gi, netikėta ir labai rimta 
liga, jam visas organizmas 
esti priplūdęs kokių nuo
dingų medžiagų, kurios ir 
pargriauna žmogų. Čia jau 
būtų perįlgas ’ dalykas -— 
tyrinėt, kamantįnėt ligos 
priežastį, su visokiais labo
ratoriniais metodais. Ne 
tai', kad to nereikia.' Žino
ma, reikia, bet kiek pas
kiau, Kuo greičiausia rei
kia ligoniui atskiest, at- 
miešt susidariusius orga
nizme nuodus. Jei ne, tai 
tie nuodai galį ir visai nų- 
marint tokį staigų ligonį.

Blogiausia, dėl deguonies 
stokos širdis apsilpsta, ne
važinėj a gerai kraujo, Sme
genų audiniai, pačios ‘tos 
gyvybinės smegenų ląstelės 
(celės, narveliai) imagreit 
gesti, degeneruotis, trupėti. 
0 tai labai, labui pavojin
gas dalykas. Paskui, jeigu 
tokį ligonį ir atgaivinsi ir 
apgydysi, jo pastovumas' 
gąli ir pasilikti apšlubęs, 
dėl jau įvykusio smegenų, 
pažeidimo.

Deguonies duoda ligo
niams, kai jie apsinuodija i/! i.;.. .’ ■' ■*'

nuo kokio netikusio, 
dusio valgio. Arba gal tik 
perdaug persivalgiusiam 
žmogui — duoda deguonies, 
visų pirma, o jau paskeliau 
pradeda jam vidurius tuš
tini, pųmpuot, plaut.
. Jei įsisirgusiam ligoniui 
perdaug susidaro ligos nuo
dų, toksinų, tai jie irgi blo
gai paveikia smegenis. Čia 
irgi deguonis padeda atsi
griebt dalyką.

Dėl inkstų uždegimo 
įvyksta užsinuodįjimų šla
pimu — urenia, labai pa
vojingas dalykas, čia irgi 
nemažai padedą deguonis, 
bet dalyko toli gražu nepa
taiso visiškai. Inkstus at
gauti nelengva. — Užtroš- 
kusiain žmogui, prigėru
siam, pasismaugusiam, pa- 
sikorusiam — deguonis la
bai esmingas gydymas.

Tai jau iš šitų kelių pa
aiškinimų galite numanyt, 
kaip nepaprastai svarbus 
yra grynas oras, visuomet, 
kasdien, kasnakt, per visą 
gyvenimą. Dar tvirčiau 
dąbar1 įąįd-ėmękite šįtą vy- 
rąųjąnčią gryno oro svarbą. 
Ir gal lengviau atsiminsite 
giliai pakvėpuot, kada tik 
patogu, Ęę to,z būtinai ei
kite pasivaikščiot, šįek tiek 
pa^įmankštinkite, pąsimųis- 
tykite; tąį bua širdžiai pa- 
gęlba, pagalbą M visam or- 
ganįgmųį , Kad ir senyvam 
žmogui — reikia bent kiek 
pasivaikščiot, pasimankš- 
;įnt. Nuplątįpis poilsis, gu- 
lęjįmas — žalingas,, net ir 
ligoniui. Pagulėt galima, 
bet protarpiais reikia nors 
truputį įsi judint. Jude j i- 
bias, darbas, yra gyvastis, 
stagnaęija ir- aptingimas — 
jau beveik mirtis, pagrei
tina mirtį, nes permažai 
gauna gryno oro ir deguo
nies tokio aplęipusio žmo
gaus organizmas.

t
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jardus dolerių Čan Kai-įį 
kad išlaikytų jį žemyne, o į 
kaip išėjo? Visi ginklai, • 
kuriuos Čan Kai-ši gavo iš 
amerikiečių, atiteko Mao ’ 
Cze-duno Kinijai. |Kas tai V , 
padarė? Tai padarė lįau’ g 1 
dis, nes čan Kai-ši režimas ' > 
neatitiko kinų tautos norų, 
ir šis režiįnas žlugo.

Prisiminkite, koks buvo 
režimas carinėje Rusijoje? •; 
Revoliucionieriai buvo bau- V ; 
džiami mirtimi. O kas iše- į 
jo? Liaudis sukilo ir įvedė /V 
savo santvarką. Prieš mus ( 
po Spalio revoliucijos ėmė ( 
kariauti beveik visi, Prie$j(W 
mus kariavote ir jūs, ame- į ! 
rikiečiai. Juk jūs karį'ąyo- 
te prieš mus? Ir anglai; 
ir prancūzai, kas tik prieš 
mus nekariavo! O kas išė- 
jo? Visus interventus liau- : L 
dis išmetė ir sustiprino ta- j 
rybinę santvarką. Vadina
si, mūsų režimas atitinka 
liaudies gyvybinius intere- 'y * 
sus, ir darbo liaudis už jį f 
kovoja.

Prisiminkite, 1942 metais . 
vokiečiai nuėjo iki Volgos ir ' 
manė, kad liaudis sukils ir- 
padės jiems užkariauti. O 
kas išėjo? Vokiečiai buvo 
sumušti, Hitleris žemėje, o J 
Tarybų Sąjunga gyvuoja,# 
vysto savo socialistinį ūkįl y 
ir tvirtai žengia į komunis-1 
tinę santvarką, štai jau pa*! ? 
gal mėsos, pieno ir sviesto 1 , 
gamybą mes jus, yęjamės, 
pagal pramonę pavysime ir • • • "I • v » • n •, ųztiknm . >žengsime į priekį, 
sime komunistinės vislioms * 
nės sukūrimą mūsų šalyje.V

Šoras. Mes, pbnąs Chrųšr 
čiovai, čia esąme ne tam, 
kad su jumis giųęytuųiės, o 
tam, kad sužinotume .Įųgų 
nuomonę. Bet jeigu Jūs iš-) 
kėlėte klausimą dėl Ameri-^ 
kos nemalonumų Formozo-

. (Pabaida 3-me pusk) J
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REALAUS GYVENIMO KELIU
(Tąsa)

Mergina pradėjo kvatoti ir pajuoka
vo: “O ką tu sakytum, jei aš tau atneš
čiau be abiejų dugnų statinę ar savo mo
tinos sijoną?”

“Viskas bus gerai. Tik pridenk ir pri
glausk mane, pasigailėk!”

“Gerai. Palauk čia iki aš sugrįšiu”.
Tai pasakius, garsiai nusijuokė ir nu

bėgo namų link, kur jos stubos antro 
aukšto langus raudonai buvo nudažę pa
skutiniai, besileidžiančios saulės spindu
liai.

Vaikinas, palikęs vienas, vėl pradėjo 
stebėtis: “Kokie tai pakantrūs tie kai
mo žmonės! Argi mano klasės mergina 
išdrįstų pati viena vaikščioti po mišką, 
landžioti po krūmus ir tokiu “tiltu” pe
reitų per pelkę? Duok jai kažin ką, ji 
to nepadarys. O kad ir bandytų, tai išsi
suktų koją, ranką ar nusisuktų ir spran
dą.

Arba vėl...' Mano klasės mergina ar 
moteris, pamačius nuogą, nepažįstamą 
vyrą, iš baimės ar kitko, nesavu balsu 
suriktų ir apalptų. O ji, ta sodžiaus 
gražuolė, visai nepaiso!

' Jau visai pradėjo temti ir vaikinui 
minutės darėsi valandomis. Uodai, tarsi 

• vokiečiai karo metu, šturmavo jį iš visų 
pusių, puolė be jokios paliaubos! Jis gy- 

Anėsi nuo jų lapoto medžio šakute ir vis 
A^mijo trobą, ar nepamatys ateinant su 
pagalba, nes drebėjo nuo šiurpaus vaka
ro ir buvo taip alkanas, kad ir duonos 
šmotelis jam būtų buvęs didžiausiu ska
numynu. Tai pirmas sykis jo gyvenime 
susitikti su tokiais bendrakeleiviais — 
nuogalių ir alkiu, kurie ir jį tokį pat pa
darė.

Bedrebėdamas nuo širpio ir besiginda
mas nuo uodų, pamatė staigiai besiarti
nant du juodu tašku, kas vaikinui į ausį 
tarsi kužtelėjo—šunys! Tai buvo jau 
skaitytojams žinomas Skipis, kuris atsi
vedė dar už save didesnį pagalbininką 
ir, tartum jau iš anksto būtų susitarę, 
apniko nelaimingąjį Edį. Užpultasis, 
matydamas, kad negalės atsilaikyti prieš 

J tfir užpuoliku, pradėjo trauktis atbulas į 
brūzgus, iš naujo braižytis savo nelai- 

^įningąji kūną, kol aukštielninkas neįsi- 
^4ertė į griovį!

Šunys, matyt, buvo geri bičiuliai ir 
mokėjo vaduotis kariška strategija. Vie
nas paliko, antras peršoko į kitą pusę 
griovio ir jau ne juokais pradėjo pulti 
priešą. Vienok tuo pačiu įniršimo mo
mentu atsiskubino mergina ir jos tėvas. 

. Merginai nuvaikius šunis ir Edžiui vi
sam purvinam išlindus iš griovio, jis 
pamatė, kad mergina vienoj rankoj lai
kė liktarną, antroj—drapanas, o jos tė
vas, gatavai laikydamas rankoj kriukį,, 
'šūktelėjo:
v °Ei, žmogau! Ar dar tu čia?”

.“Ar vis tebesi nuogas?” pridurmu pa
klausė mergina.

j “Kas gi nelaimingą pridengs, jei ne

jūs, gerieji žmonės?” atsakė nelaiminga
sis.

“Štai kelinės, apsimauk ir eik su mu
mis,” mesdama kelines pridėjo mergina.

“Širdingiausias jums ačiū. Kol gyvas 
būsiu, neužmiršiu tokių mielaširdingų 
žmonių... Na, aš ir gatavas”...

“Tai lįsk laukan ir einame.”
Iš karto visi trys žmonės ir šunys iš 

paskos ėjo tylėdami minkštu, veik jokio 
garso neišduodančių keliuku. Tik Edžio 
pilni vandens bei dumblo pusbačiai šne
kėjo — kliuku-klakt, kliuku-klakt.

“Ar tu iš tikrųjų normališkai jautie
si?” neiškentęs paklausė senis.

“Užtikrinu, kad esu visai norm'ališ- 
kas žmogus.”

“Niekad nebuvai susirgęs proto liga?” 
“Kaip .gyvas esu, ne.” .
“Mat, dabar tokie laikai, vaikinuk, 

kad nepažįstamais negalima pasitikėti.”
“Duodu garbės žodį, jog iš mano pusės 

nieko blogo jums neatsitiks.”
“Vedęs?”
“Kol kas dar ne.”
“Kas už nuogo vyro gali tekėti?” pa

juokavo mergina.
“Atleiskite. Tai tik per nelaimingą 

atsitikimą palikau nuogas.”
“Tai koks nelabasis tave išrengė?”
“Aš pats ir iš savo laisvo noro, tai ir 

viskas.”
“Pats išsirengei nuogai ir dar miške! 

Kas nors, kur nors pas tave, vaikinuk, 
nešikli juoja!”

“Manykite, kaip jums patinka. Tik 
duokite1 man prieglaudą, o įsitikinsite, 
kad aš esu visame kame ^tvarkoj.”

Namiškiai privedė vaikiną prie šuli
nio, pastatė liktarną ant šulinio dangčio 
ir šeimininkas patvarkė: “Dabar imk 
muilo ir apsiprausk. O tu, Mariute, nu
bėk į stubą, atnešk jam apatinius, rank
šluostį ir eikite prie vakarienės. Juk tas 
žmogus ir sušalęs ir alkanas.”

Tai pasakęs, šeimininkas nuėjo galvi
jinės link, o mergina, net pasišokinėda
ma, nubėgo į stubą. Prie šulinio stovė
jo ilgas lovys, pilnas šalto vąndens, o ant 
šulinio stovėjo viedras, taipgi su vande
niu. Vaikinąs manė apsiprausti burną, 
apsišluostyti kūną šlapiu rankšluosčiu, 
apsivilkti sausais apatiniais, ir viskas 
bus gerai, bet...

Tik jam pradėjus praustis, atėjo mer
gina su apatiniais bei rankšluosčiu, su
dėjo viską ant' šulinio ir, pamačius, kad 
svečias bijosi šalto Vandens, pagriebė 
viedrą su vandeniu ir perpylė jau ir taip 
kalenantį dantimis vaikiną. Vaikinas, 
tartum spyruoklė, staiga 'atsitiesė ir 
nieko nesakydamas stovėjo išsižiojęs ir 
pastyręs. Mergina, gardžiai nusijuokus, 
užbaigė savo šposą: pagriebus jį už 
sprando ir kojų, įvertus į pilną vandens 
lovį, juokdamasi nubėgo vėl į stubą.

“Tai pasiutus merga... Iš svieto ji ma
ne išvarys, į tokį šaltą vandenį įmur- 
džius!” Į

(Bus daugiau)

w ■ ■ ■*. J.—■1................... —T—'■ I. ...

M. Chruščiovo pasikalbėji
mas su Amerikos korespon
dentais per televiziją

Pąskiąusimę ^.L-D. centro 
komiteto susirinkime pądąryta 
sekanti svarbūs tarimai:

Pirmas: šiemet turėti balsą- 
vimus perrinkimui centro ko
miteto. Taipgi buvo numaty
ta, kad 1958 m. turėti draugi
jos suvažiavimą. Svarstytą, 
kad ateinantysis suvažiavi
mas, greičiausiai, įvyks Chica
go, Ill.

Dar vienas istorinis L. L. 
Draugijos veiksmas, tai prisi
dėjimas prie daugelio tautų, 
mylinčių kultūrą ir apšvietą, 
— L.L.D. prisidėjo su 25 do
leriais prie Amerikos Imigra
cijos Muziejaus, kuris bus 
įsteigtas Laisvės Statulos pa<- 
pėdėje. Turės auditoriją, į 
kurią galės sutilpti maždaug 
750 žmonių.,

Tai tiek kas link centro.

Gerb. K. B. Depsas! Čion 
yra čekis $28.25; $15 narinės 
duoklės, o $13.25 aukų į kny
gų leidimo fondą.

Pasirodo, ' kad draugijos 
kuopos ir nariai pradėjo rū
pintis knygų fondu. Taip ir 
reikia! Aukos yra labai reika
lingos knygoms leisti. Ačiū 
jums, draugai.

Mūs kaimynai K.L.L.D. ra
šo: Drg. K.B.Depsas! Prane
šu, kad gavome du naujus na
rius pavienius, būtent, Pleč
kaitis A. ir Petkus A.

Smagu girdėti, kad ir kana
diečiai auga didyn, žengda
mi į progresą. Taip ir turi bū
ti, o ne kitaip.

žiūrint iš L. L. D. apskričių 
darbuotės, tai smąrkiausia 
šiuo laiku veikimas eina 15-oj 
apskrity. Rengia, išvažiavimą 
ar pikniką, ir visos įplaukos 
skiriamos knygųi leidimo fon
dam Esu įsitikinęs, kad drau
gai turės geras pasekmes.

Detroite

PIKNIKAS
Rengia Detroito Draugijų Sąryšis

Liepos-July 14
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 iš visų apylinkių dalyvauti piknike ir 

• linksmai laiką praleisti.

GERAS ORKESTRAS ŠOKIAMS

visus 
kuris 

ir

Visus kviečia Detroito Lietuvių 
Draugijų Sąryšio Komitetas

Ant galo turiu priminti pa
vienius narius. Dar visai ma
žas nuošimtis yra užąimokėję 
už 1957 metus. Todėl būkite 
tokie malonūs, rūpestingai pa
siųskite money orderį ar čo- 

vkutį, nelaukite, kad centras 
siųstų laiškus dėl tų dviejų 
doleriukų, siųskite tuojau. Pir
mieji prisiusite duokles, grei
čiau jūsų vardai tilps laikraš
tyje.

Centro sekr. iK,. B. Depsas

Dabąr turime peržvelgti 
kuopų veikimą ir darbuotojus, 
kurie pašvenčia daug savo 
laiko draugijos gerovei.

štai vienas iš Mass, valsti
jos, gerai žiomas veikėjas 
Geo. Shimaitis. Jis sako:

Gerb. drauge, Siunčiu čekį, 
L.L.D. 6 kp. duokles už 
narius, išskyrus vieną,
išvažiavo į N. Y. valstiją, 
priduoda jo adresą. Gal cent
ras jį pasieksite.

Jis toliau sako, jog turi 
daug darbo organizacijų ir 
Liet. Taųt. Namo reikaluose. 
Girdi, sveikata tarnauja gana 
gerai.

Smagu girdėti, kad mūsų 
veikėjai senatve nesiskundžia, 
bravo, George!

45 kp., St. Petersburg, pa
girtinai darbuojasi, štai ką 
sako:

Gerb. drauge K. Depsai: 
Siunčiu čekį už 6 naujus na
rius ir 25 dol. į knygų leidimo 
fondą.

45 kp. yra pirmutinė, kuri 
išėjo su stambesniu1 pluoštu 
aukų šiiemelt. Ką sakote kitos 
kuopos? 45 kji^ępą jau turi O 
naujus narius. Tai aukščiausia 
stovinti už visas kitas kuopas 
draugijoje naujais nariais..

25 kp. fin. sekr. A. žemai
tis rašo centro sekr. K. B. 
Depsui: Gerb. drauge! Aš tu
riu už garbę pranešti, kad iš 
visų senų, esančių 25 kp. na
rių, duokles iškolektavau, o 
naujų nesurandu. Su draugiš
kais linkėjimais, A. 2,

7 kp. fin. sekr. A. Gudaus
kas sako:

K. B. Depsas, Gerb. drau
ge : Gavau vieną naują narį į 
L. L. Draugiją, todėl siunčiu ir 
duokles už minėtą narį. Su 
geriausiais linkėjimais, A. Gu
dauskas,

Draugo pastangos yra geros.
37 kp. fin. sekr. S. Pen- 

kaųskas rašo:
Draugas K. Depsas: čion 

rasite duokles ųž esančius kp. 
narius ir vieną naują narį. Dė
siu visas pastangas baigti ko- 
lektuoti mokesčius Iš visų kp. 
narių. Su draugiškais linkėji
mais, S. Penkauskas

52 kp. finansų sekr. Stasys 
R usąįtis rašo:

Gerb. centro sękr. K. Dep
sai, Labai palankus ir duonus, 
apšvietą mylinti . drg. aukoja 
$5 apšvietos fondam Kitas 
duosnus ir ąpiviętą mylintis 
;drg. aukoja $7.^5. Tai yra 
,Povilaitis! Individualių narių 
yra graži auka. 52 kp. gražiai 
darbuojasi, vieningai, taip ir 
reikia. Vienybė — galybė. '>

> 44 kp. fin. sekr. J. Blažonis 
aiškina kuopos situaciją: 

i Gerb. K. B. Depsai! čion 
rasite čekį $35*25. Tai kp. 
duoklės už 22 nąrįus. Šiemet 

'j-nūs kp; sumažėjo trimis na
riais: du mi>e, vienąs taip pa
sitraukę iš draugijęs, o ną.ųjų 
narių negalima gąuti, tai pri
imkite nors ir ąįąžesnę sumą 
pinigų. Ačiū jums, malonus 
drg., už tikros teisybės pasa- 
2— LLD reikalai ’ 
kymą. Vertas pagyrimo. Nu
tinku.

38 kpt fin 
Jas rašo; '

išva- 
14 d. 
Jones 
Conn.

Hartford, Conn
Turėsime išvažiavimą

LDS 5-t6s apskrities 
žiavimas įvyks liepos 
Indian. Grove parke,- 
Hill Road, West Haven,
Išvažiavime bus geri pietūs ir 
tik ų| $2 vienam asmeniui. Vi
si, kurie vyksite išvažįaviman, 
pribūkit prieš 1 vai. dieną, nes 
pietūs prasidės 1 vai.

Rengėjai prašo visus Conn. 
LDS nąriųs ątvykįi ,į šį išva
žiavimą, taipgi kviežią ir ne 
narius, visus lietuvius • daly
vauti. Dabar daugumas turi 
automobilius, tai gali susitar
ti, kaip važiuoti. Išvažiavimas 
bus geras. Rengėjai visada 
paruošia gerus pietus; bus ir 
gėrimų.

Nepamirškite: tai bus jau šį 
sekmadienį, liepos. 14 d.

Kelrodis: 
centro' 
Avė.' 
reikia 
rasite

iš West Haveno 
reikia važiuoti Platt 

Privažiavus mokyklą, 
suktjs po. dešinei ir čia 
Indian Grove parką.

LDS 5-tos Apskrities

PIETUS
Sekmadienį, Liepos-July 14 s

KELRODIS:' Iš West Haveno centro klauskite Platt avenū^, 
ir privažiavus, Jones Hill^ sukitės į dešinę, čia rasite parką

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

Indian Grove Parke
West Haven, Conn.

New Yorko Apylinke
Literatūros Draugijos II-sios Apskrities

Pelnas skiriamas išleidimui knygos

GYDYMO ISTORIJA
Paraše Dr. J. Stanistovaitis ir Dr. A. PetrikąWorcester, Mass.

ALDLD 11 kuopos specialis 
susirinkimas įvyks liepos 15 
d., 7:30 v. vakare, šis susirin
kimas turėjo įvykti liepos 8 
d., bet kadangi mūsų narių 
mažai ątsilankė, tad negalė
jom susirinkimą laikyti. Svar
biausią : komisijos nariai neąt- 
silankė. Gal dauguma pamir
šo: Todėl dabar visi pribūkite, 
nes mūsų piknikas jvyks rug
pjūčio 4 d._ Turėsim išrinkti 
darbininkus ir galutinai ap
tarti visą prisirengimą.

J. Skliutas

Įvyks sekmadienio popietį <

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

Pradžia 1-mą vai, d„ Įžanga 75c.

mą, ser. Ar Jūs manote, i turime savo supratimą. 
Vergove žmogui mes laiko
me kapitalistinę santvarką, 
mes manome/ kad liaudis, 
gyvenanti kapitąl iltinės 
santvarkos sąlygomis, tai 
liaudis esantį kapitalistinė
je vergovėje. Jeigu mes lei
sime aštrėti padėčiai šiuo 
pagrindu, vargu ar pasiek
sime gerus rezultatus.>’ . \ 

Novinsas. Ponas Chruš
čiovai, aš įsitikinęs, kad 
mes visi sutinkame, jog 
toks ginčas maža ką teduos 
šiame pasikalbėjime. Ta
čiau mes nepaprastai dėkin
gi Jums už Jūsų pasisaky- 
m ą progrąmoje “Nacijos 
akivaizdoje.”

Chruščiovas.- Savo ruož
tu aš norėčiau padėkoti 
jums, lęad jūs suteikėte 
man galimybę su jumis su
sitikti,. išklausyti jūsų klau
sinius ir į juos atsakyti. 
Kartoju, aš vadovaujuosi 
vienu mūsų liaudies poru 
Ur turėti, gerus santykius 
sų jūsų šalimi, su jūsų tau- 
ta. -

Prašau perduoti jūsų tau-

kad pokarinė istorija nuo 
karo pabaigos duoda bet 
kurio pagrindo manyti, kad 
kai kuriais atvejais Tarybų 
Sąjunga tarptauti n i u o s e 
santykiuose buvo neteisi ar
ba darė klaidų, kurios lei
do atsirasti kai kuriems

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

je ir kadangi mes kalbamės 
Išvirai, norėčiau tik pa- 
Jdąusti, kiek ilgai, Jūsų

' nuomone, išsilaikytų Veng- įtempimo židiniams? 
, gijoje1 Kadaro režimas be 

^tarybinės kariuomenės ir
į tankų?
į;’ ■ Chruščiovas. Pabandyki-
* me. Išveskite savo kariuo- 

menę iš Vokietijos ir Pran- 
cūzijos, o mes išvesime iš

įį Vokietijos, Lenkijos, Veng-
• rijos ir pamatysime, kad 

£ Kadaro .režimas, — o tai 
k?į yra vengrų tautos režimas, 
i —Ę^uos ir klestės per am-

Ten, kur darbininkų 
klasė gavo valdžią, ji savo 
valdžios neužleis išnaudoto- 
jams, o ją stiprins, vystys 

/ savo ūkį, savo kultūrą, štai 
I' J • “W. y?a Kadaro valdžia, 

padaro valdžia, Ką- 
Įggf d^rąs -»r- vengrų tautos’ tąr- 
L j nas; vengrų tąųtos, jos

Ft-X darbininkų klasės, reikalas.
%. Novijąs. Leiskite man 

patekti dar vieną kląusi-

Chruščiovas. Nežinau, ku
rias klaidas jūs turite gal
voje. Manau, kad* gal būt, 
jų buvo ir vienoje ir kitoje 
pusėje, J-eigų protingai 
spręsime ginčijamus klau
simus, kurie kyla, gal būt 
galima'ir išvengti paaštrė
jimų.

Manau, kad susidaręs pa
aštrėjimas kilo dėl to, kad 
kapitalistinės šalys norėjo 
mus išmėginti, Ęąį jūsų 
poUtimoi veikėjai suko, kad 
jie pasirengę turėti sų mu
mis reikalą po to, kai bus 
“išvaduotą’* liaudis, kuri 
yra “pavergta,” tai jie turi 
galvoje Europos socialisti
nes šalis. Bet, ponai, jeigu 
jūs taip suprantatė vdrgo-
vę, tai aš noriu jums pasaitai sveikinimu ir goriaųsiiis
kyti, kad apie vergovę, mes linkėjimus,

š ,1 //

sekr. A. Gotau-

Užrašykite Laisvę savą 
giminėms į Lietuvą. Kuęię 
ten jąu gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

PAIEŠKOJIMAS
PAiESKOJIMAS Ifl LIETUVOS

Aš, Mickūnaite Salomėja, duktė 
Jfurgip, gyvenanti Jurbarko ra joji o 
Gudelių kaime, paieškau savo gimi
naičių:

1) Bpndžaitės-K^azjlauskięnčs Mo
nikos, (įųKtės Anįąjįo, kilusios iš 
Raseinių rajono, Šimaičių apylinkes, 
Paalsio pirmojo kaimo. Paskuti
niuoju laiku gyveno B r o o k 1 y n o 
mieste, 1944 metais.

2) Mickūnaitęs-putaųękienies Mar
celės, duktės Jurgio, gimusios 1910 
metais, i Raseinių rajone, Šimaičių 
apylinkėj, Pąąįąįę pirmąme kaime. 
1944 m. atvyko į Angliją. (

Mieli giminaičiai, jei atsišauki
me, lajšką rašykite Šiuo adresu: ! ✓ 

Jurbarko rajonas
, Gįrdžių pąštąs
Gudelių kaimas -
Rąčiūtei Irenai 
Lithuania, USSR

Iš Brooklyn© eis busas, kelionė $1.50 į abi pų* 
sęs, iš anksto įsigykite buso bilietą. Bus išeis j

Iš Williainsburgo 12 vai. dieną ouq Lituonięą 
Supate, Union Avė ir Stagg Street.

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

Keturių Kavalky Orkestrą 
Gros Šokiams

Brooklyno Aido Choras 
Vadovaujamu Mildred Steausler 
ĄUfe Gražią Dainų Programą

Vįsi ąpšvįętą branginanti žmonės privalo atk 
^įląnl^yti į šį pikniką įr tuomi prisidėti prie iŠ- 
lęį^įmo; jąbąi svarbios knygos. Tuo pačiu kartu 
ęia ir pątys tųrčsitę daug malonumo.

'O
1 Į‘*t LF'ji'twwtfw 'jwwvm.wiur .....................

3-pusi, Lai»v® (Liberty) Ketvirta^., liepos (July) 11,

■m MHH



Vajus SukėKmui $10,000 Fondu
Uu* (Perkėlimas nuo pirmo puslapio)

Anna Karpovich, Methuen ....
J. Eger, Hudson, N. H...............
Laisvės skaitytojas, Haverhill .
A. Pakarklis, So. Boston..........

2.00
2.00
1.00
1.00

HELP WANTED MALE
O^r-r'-f'r iuMi

J. Blažonis, Lowell, Mass., pridavė blanką ir $137. 
Aukojo:

R. Chulada .. 
Bedfordietis • • 
Ch. ir A. Zusin 
W. Chulada .. 
LLD 44 kp. .. .
S. Alexa ....

PRIETELIŲ KLUBAS
J.Blažonis, Lowell, Mass....................
Lowellietis.........................................
Juozas Petrukaitis, Stoughton, Mass.
A. Stravinckas, Lowell, Mass..........
A. Drazdauskas, Lowell, Mass. • • ..

Shipping Clerks. Jamaica apy
linkėje. Mokanti angliškai. Paty- 
rę prie addressograph (adresavimo) 
mašinos, ir mechaniškai nusimaną. 
5 dienos, z Puiki apylinkė. Apdrau- 
dos planas, kompanijos pašalpos. 
Mr. Newman. AX. 1-9109.LIETUVIŲ TARPE

Turėsime piknike net 
keturis muzikantus

Visi dabar kalba apie LLD 
apskrities pikniką, kuris įvyks 
šį sekmadienį, liepos 14 d., 
Kasmočiaus sode, Great Neck, 
N. Y. Pradžia 1 yal. po pie
tų.

Rengėjai yra pasiruošę sve
čius gražiai priimti. Bus ska
nių valgių ir gėrimų. Rengėjai 
pasisamdė keturis gerus muzi
kantus, kurie gros polkas, val- 
cus ir kitokią šokiabis *imuzi
ką. O tie, kurie myli ^pašokti, 
galės pakankamai prisišokti

Pikniko programa bus gra
ži. Aido Choras su savo žaVė- 

.. . $50.00 įančiomis dainomis visus pik-
• • .. 20.00 ‘ 
. .. . 10.00 
... . 10.00 

. .. 10.00 
.... 10.00 
.... 10.00 
.... 10.00 
.... 10.00 
. .. 10.00

• •.. 10.00 
.... 10.00

Teatruose
THE FAMILY OF

Maksimo Gorkio vaikystė 
ir Čechovo drama - filmas 
rodomi

$10.00 
10.00 

. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 2.00

25.00

25.00

AUKOS
Z. K., Chicago-Roseland, III....................
William Deksnys, Stamford, Conn. .. . 
C. P., Richmond Hill, N. Y...................
Bladas Zoruba, Brooklyn, N. Y. .... . 
V. Karalius, Naugatuck, Conn..............
F. Kalpokas, Brooklyn. N. Y..................
S. P., Richmond Hill, N. Y.....................
A. Kraujalis, White Plains, N. Y.........
C. ir P/Žukauskai, Westwood, Mass. .. 
LLD Moterų 2 kp., So. Boston, Mass. ..
D. Burba, Stamford, Conn. .. ...............
St. Wort, Brooklyn, N. Y.....................
Senas Vincas, žmonelė ir šeima, Gibbstown, N. J. 5.00 
K. J., Richmond Hill, N. Y.......... •
J. Czuberki, Bronson, Mich..............
Nellie Rakickas, Kearny, N. J. . . .
K. Nechunskas, Brooklyn, N. Y. .. 
John Svereika, Richmond Hill, N. Y

vi-
ja-

su

Frank and Olga 
Reinhardt

wishes to express
their appreciation to all their friends 

. for their thoughtfulness
and consideration.

Olga Reinhardt, departed March 31, 1957 
Frank Reinhardt, departed July 3, 1957

Cameo kino teatre

kino-te atras (44th 
Ave.) šiandien ir ry- 

ir penkto-

Cameo 
St. ir 8th 
toj (ketvirtadienį 
dienj) rodo du puikius klasi
kinius tarybinius filmus — 
“Maksimo Gorkio vaikystę”"ir 
Čechovo “Degtukas”. Abu fil
mai jau senokai pagaminti ir 
jau daug kartų rodyti New 
Yorke, bet kas jų dar nematė 
dabar turi ge¥ą progą pama
tyti.

šeštadienį Cameo kino-teat- 
ras pradeda rodyti filmą “Ta
lentas Muzikai”.

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

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

(131-137)

5.00 
2.00 
2.00' 
2.00 
1.00

nikierius palinksmins.
Tai) ko daugiau bereikia? 

Nieko daugiau, kaip tik 
siems traukti į pikniką ir 
me gražiai laiką praleisti.

Brooklyniečius, kurie
mašinomis nevažiuoja į pikni
ką, galės didžiulis busas nu
vesti. Iš V^illiamsburgo jis iš
eis lygiai 12 vai., o nuo Liber
ty Auditorijos — 12 :30.

Važiuojantieji a u tomobi- 
liais prašomi sustoti prie Li
berty Auditorijos, kad paimti 
tuos, kuriems vietos stokuotų 
bus<e.

Rep.

Iš anksčiau gauta $6,818.74. Dabar įplaukė $599.00.
Viso gauta $7,417.74. Dar reikia $2,582.26.

Šiam raštui einant spaudon, gavome laiškų su auko
mis, ir kai tik bus sutvarkyta, paskelbsime rezultatus. 
Kaip matėte pranešimą, kad vajus pratęstas iki rugp. 
18 dienos, tai bus. daugiau laiko sukelti pilną’ vajaus 
kvotą.

Širdingai ačiū tiems, kurie pasidarbavo vajaus reika
le, ir atskiriems draugams, kiirie patys prisiuntė do
vanas.

Lhisye^ Administracija

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
GAUSIME KELERIOPAI 

DIDESNES PAJAMAS
Mūsų kolūkyje daržinin

kystė vystoma nuo 1954 m. 
Pajamos iš .daržininkystės 
kasmet didėja. Jeigu 1954 

’ m. iš daržininkystės gavo
me tik 5,000 rub., o 1955 m. 
—7,000 rub., tai 1956 m. 
gavome 10,000 rub. paja
mų. O reikia pasakyti, kad 
tas plotas nebuvo didina
mas, vis tas pats 30 arų.

Pažiūrėkime,. kur tokio 
pajamų didėjimo priežas
tys. Pirmiausia — pradėjo
me naudoti pažangius me
todus daržininkystėje. Pa- 

v vyzdžiui, 1956 m. buvome 
p’asigaminę apie 8,000 štu
kų durpių-pūdinio puodelių, 

/ į kuriuos pasėjome agur
kus. Savaime aišku, kad 
puodelius naudojome Iš pra
džių inspektuose, o paskui 
perkėlėme juos į lauką. 
Nors teturėjome tik 28 in- 
Spektinius langus, bet dar- 

, žovių daigų mes išaugino
me pakankamai.

Pasodintus į lauką dai
gus daržovių mes gerai pri- 

> Žiūrėjome: ravėjome, lais- 
z -tėme, tręšėme, kaupėme.

Taip pat norisi pasakyti, 
g; kad dirbome toje šakoje tik 

i. - viena mūsų šeima: aš, sū
nus Vincas, dukterys Astu
te ir Zofija.

i S Šiais metais mes duodame 
^garbingą žodį, gauti iš dar
žininkystes 25,000 rublių. 
Tą žodį mes pilnai ištesėsi-, 
me, nes šiemet maistines 
daržoves auginsime 3 hek
tarų plote, šis plotas—pil
nai paruoštas. Dar pernai

I

Židikų MTS trrktorininkas 
A. Inta atvežė į šį plotą 80 
tonų durpių. Paskui jos bu
vo išsklaidytos, ir plotas

Tik šeštadalis šeimų gali 
pirkti sau naujus namus,— 
taupiniais nuo kt. reikmenų

nulėkąęiuotąs kelis kaltus 
traktorininkų Daubario ir 
Žilakausko.

Šiuo metu mes jau įsiren
gėme 35 langus inspektų, 
tuo tarpu, kai pernai jų 
turėjome tik 28. Inspektuo- 
se jau pasėjome ankstyvą
sias daržoves: salotas, ridi
kėlius ir pasodinome svogū
nus dėl laiškų. Numatome 
greitu laiku aprūpinti Židi
kų bei kitų miestelių dar
bo žmones ankstyvosiomis 
daržovėmis.

Išauginę ankstyv ą s i a s 
daržoves, inspektuose pasė- 
sime pamidorus, kopūstus, 
o į durpių-pūdinio puode
lius, kurių pagaminsime 
apie 30,000 štukų, pasėsi- 
me agurkus. Stakles puode
liams gaminti jau parsive
žėme iš Židikų MTS ir me
džiagas jau paruošėme. 
Greitu laiku pradėsime juos 
gaminti.

Kadangi šiais metais dar
žovių auginimo plotas ‘pa
didėjo iki 3 hektarų, tĄi rei
kia daugiau ir darbo jėgos. 
Todėl čia. dirbs ir kolūkie-

ŽEMAITIJOS 
MOKYTOJŲ 

FESTIVALIS
Varniai.—Linksmai vyko 

pirmasis Žemaitijos moky
tojų draugystės, festivalis. 
Jame dalyvavo Telšių, Var
nių, Užvenčio rajonų mo
kytojai, o taip pat mokyto
jų delegacijos įš kaimyni
nių rajonų.
: 1 Aukure/ sukrautame iš 
Žemaitijos laukuose' surink
tų akmenų, suliepsnoja tka- 
dicinė , s festivalinė ugnis. 
Dainuoja jungtinis mokyto
jų choras. Orkestrui už
grojus, drąugystės valsą, už
degamas laužas. Aikštėje 
išsiskleidžia šimtai tauti
niais rūbais apsirėdžiusių 
festivalio dalyvių.

. Į padangę iškyla įvairia
spalvės raketos. Prasideda 
^aidimai, masinės vaikšty
nės. Virvę traukti susiki
bo Telšių ir Varnių rajonų 
mokytojai. Nors varniškiai 
įtempė visas jėgas, bet per
galė—telšiečių pusėje. Meš
keriojimo varžybose prana
šesni pasirodė varniškiai; 
mat, jie dažnesni svečiai 
prie Lukšto ežero. Sporto 
aikštelėse vyko įvairios var
žybos,. o vakare estradą vėl 
užpildė saviveiklininkai.

i

Festivalio dalyviai nu
siuntė pačių pagamintus 
gintaro ir medžio dirbinė
lius. tauįines lietuviškas 
juostas pasauliniam jauni
mo festivaliui. Koresp^

s . J . . * . i *

sveikatą taupydami^ rūpinda
miesi, skolindamiesi ir 1.1.

čia, New Yorlce, įvyko Na
cionalinė butų konferencija 
(National Housing Conferen
ce). Tai yra organizacija, ku
rią išlaiko darbo unijos irjtai 
kurios liberališkos protestan
tui bažnyčios. Jos tikslas yra 
tyrinėti ir gvildenti, kaip 
Amerikos žmonės gyvena, ko
kius butus arba namus jie ga
li įsigyti, kaip galima būtų pa
gerinti butų sveikatines sąly
gas ir taip toliau. z

Konferencija, sako, kad 
sveikiausias ir geriausias bu
tas yra naujas namas — atski
ras nepriklausomas namukas, 
kuris, aplink kad ir mažą 
žemės sklypęlį-darželį, kur 
galėtų žaisti vaikai. Ypatingai 
tokie nauji namai reikalingi 
jaunoms, naujoms šeimoms.

Bet vidutiniai imant toks 
namas kainuoja $11,450 —
taip apskaičiuota po visą šalį, j kami

kai kur-..- toks namukas ros. Konferencija sako,
tai tokiu būdu žmonės dažnai pa- 

pigiaii siekia naujo namuko gavimą, 
bet tuo pačiu laiku1 praranda

■ . ■■ ............ ........... ...........................

Po miestą pasidairius

7 
Kakštytė. Kolūkiečiai A. 
Draukšas, V. Užkuras puir 
kiai padirbėjo jau įren
giant inspektus.

Didindami pajamas mes 
prisidėsime prie gimtojo 
kolūkio ekonomikos kėlimo. 
Jeigu šiais metais kolūkie
čiai už darbadienį gavo po 
2 rub. pinigais ir 1 kilogra
mą grūdais, tai sekančiais 
metais kolūkiečių gerbūvis 
dėl vadovavimo sumanaus 
pirmininko V. Silkausko 
dar labiau pakils. ,

K. Užkuras, 
Sedos rajono 
Mičiurino vardo 
kolūkio daržininkas

/
/

Experienced

LABORATORY TECHNICIAN 
also

MEDICAL LABORATORY 
TECHNICIAN

RIVERSIDE OSTEOPATHIC 
HOSPITAL

161$ George. Trenton, Michigan. 
Call, writ© or wire for appointment. 

ORIeans 6-4200, Ext. 84
(131-133)

Statybininkai 
dar streikuoja
Jau antra savaitė, kaip 

streikuoja 6,800 New Yorko 
statybos darbininkų. Tai yra 
apįe dešimtdalis statybos dar
bininkų šianTe didmiestyje ir 
tik dalis statybos sulaikyta, 
bet tas vis vien ryški, nes dau
gelyje miesto dalių galima 
matytį pradėtus pastatais, ku
riuose viskas ramu — darbas 
pilnai paralyžiuotas.

Streikuoja 3,000 skardini- 
ninkųi, 3,000 vamzdininkų ir 
800 taip vadinamų metalistų- 
ornamentalistų. Tai vis darbi
ninkai, kurie darbuojasi prie 
paskutinių namo statybos už
baigimo stadijų.

Derybos buvo nutrauktos 
švenčių laikotarpiui, bet da
bar vėl eina. Streikuojantieji 
darbininkai pageidautų, kad 
juos paremtų kiti statybinin
kai, kad plytninkai, mechani
kai, metalistai ir kiti irgi išeitų 
į streiką, bet statybos darbi
ninkai priklauso prie tuzino 
visokių unijų ir jos dar negali 
susitarti.

Fora prie namų ruošos, privatiški 
daktaro namai. Puiki vieta prie 
vandens. Moteris mokanti gerai 
prižiūrėti namus ir virti. Vyras mo
kantis vairuoti ir tinkamas prie 
įvairių darbų. Be vaikų. Mokanti 
angliškai. Gera alga. Mr. Leonard 
Breger II. 7-1800. (133-134)
HELP WANTED—FEMALE^Kas gali tokį namą įsigyti?

Apskaičiuota, kad tą gali 
šeimyna, kuri uždirba bent 
virš $7,000 į metus, o tiek už
dirba tik šeštadalis Amerikos 
gyventojų. Kitaip sakant, 
penki šeštadaliai Amerikos 
šeimynų negali naujo namo 
įsigyti.

Bet faktas yra, kad žymiai 
didesnis nuošimtis šeimynų 
bando tą padaryti. Kaip jos 
tą daro?

Konferencija pričjo išva
dos, kad tą daro nuskriausda- 
fnos save kitais , atžvilgiais, 
ieškodamos geresnių gyveni
mo sąlygų, steąg4ąnjiosįos gy
venti sveikiau ir. patogiau, ,tos 
šeimos priverktos 'ardyti savo 
sveikatą kitąls atžvilgiais — 
kartais taupoma nuo maisto, 
nuo atostogų, nuo drabužių. 
Kartai^...ir žų^Rąd^yras tam 
Veikalui' d(rfe,Ue^wSai palie- 

be reikalingos priežiū- 
kad

FILE CLERK
, (Mature Woman. No experience < 

necessary. Steady. 40 hour week.F^-.. 
No Saturday. '' x

MANHATTAN EYE, 
EAR & THROAT

210 E. 64th St. N.Y.C. TE.8-9200.
(133-135)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Great Kills, Staten Island, N. Y.
Naudokitės proga, 
arti geležinkelio stoties, 
dimas. Privatus savininkas, 
kite biznj Stąten Islande, 
kaina greitam pardavimui, 
tikrinkite po pamatymo. 
1720.

Delikatessen!, 
Alaus lei- 

Plės- 
žema 

Persi.
HO. 6- 

(130-134)

nors 
brangiau atsieina (kaip 
New Yorke), kitur 1 
(mažesniuose miesteliuose).

Billy Grahamo kruciada, 
kaip matyti, pradeda išgaruo
ti. Jo masinių mitingų garsini
mai dabar vis labiau pabrė
žia, kad' ten yra, ir meninė 
programa, kad dainuoja 3,000 
masinis choras ir solistai. Tas 
choras, betgi, sako muzikos 
ekspertai, labai prastas, suda
rytas ant greitųjų iš nelavintų 
balsų.

Grahafno pamokslai Garde- 
ne darosi viš'labiau nublukę. 
Sakoma, kad jam pritrūksta 
temų ir jis samdo ekspertus, 
kurie jam sugalvotų naujas 
temas. Spauda mažiau apie jį 
rašo, žurnalas “Time” sako,

kad Grahamo kruciada “bend
rai kalbant nepaveike New 
Yorko”. Protestantiški pasto
riai pripažįsta, kad daugiau 
žmonių neateina į bažnyčias 
negu praeityje...

Beje, statistika rodo štai 
ką: apie 30 procentų New 
Yorko. žmonių save vadina ka
talikais, apie 10 proc.’ žydais 
ir apie 7 protestantais. Dau
guma newyorkiečių statisti
niuose apskaičiavimuose nemi
ni savo religijos.

tilpo

Sustreikavo 210 busų 
vairuotojų

21Q busų vairuotojų, kurie 
^vežą^ęl e i vitią? j^ą^G uąęd i a, 
Ihteihihtibnal iFfNė^varkO; or
laivių stotis, 'sustreikavo, rei
kalaudami, kad kompanija 
grąžintų darban tris paleis
tus unijos narius.

Coney Island. Puiki vieta. Va
sarą nuomoti restauraciją, ąjvjri 
langai. Pilnai ištaisyta. Prasta 
sveikata priverčia 
mą kainą $2,500. 
n'is. NA. 8-1555.

Prastą 
parduoti - už Že- 
Dabar geras biz- 
Brooklyn. * 

(131-137)

Bronx, N. Y. Limcheoftette-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. (131-137)

esantis

Streikas uždare didžiulę 
Valgyklų

Sheepshead Bay
Lundy’s restaurantas skaitosi
vienas didžiausių valgyklų N. 
Y. mieste. Dabar jo darbinin
kai sustreikavo, tai apie 
10,000 jo lankytojų jau kitur 
turi eiti valgyti.

Išgėręs degtinės stiklelį 
nusišovė

Bernard Birnbaum, saldai
nių krautuvės savininkas, užė
jęs saliūnan; išgėrė vieną deg
tinės stiklelį, nuėjo į telefono 
būtą ir nusišovė.

Masjieth - Queens Combination- 
Luiicheonette, Stationary and 
Greeting card store. Business sec
tion. Ideal for family, partners, 
individuals, etc. Sickness forces 
sale. Maspeth is growing. Grow 
with it. Reasonable. HA. 9-8576.

(133-139)

Garage aaid Repair Shop for sale. 
Established 27 yrs. Long lease. Suf
folk is growing. Grow with it. Well 
established, wherd good will has 
been built up. Appointment by 
phone only. HAmilton 7-1318. \

(133-1^

TRUCKS

' • < • : . ’ * -.v;; ; i ;

Važiuokite Bušu Į Pikniką
Liepos-July 14 įvyks Literatūros draugijds 

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

. • ■. ■ , ’ Aid'

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. 
vakare. S \

Piknike bus gera muzika šokiams ir Aido 
Choras, vadovaujamas Mildred Stenfcler, 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. IM '.J

Visi dalyvaukime šiame
t - t. .... ... . . . .• .. ...__________

•' •'♦'■•j

“Times’e” neseniai 
laiškas nuo vienos viešnios iš 
Danijos. Ji sakė, kad praleido 
New' Yorke dvi savaites ir 
biauresnio didmiesčio jai nete
ko matyki pasaulyje. Jos kalti
nimai prieš New Yorką:
; ;.Gatvėę nešvarios, žmonės 
nemandagūs, t r a nsortaciįją 
bloga, oras priterštas benzino, 
klimatas nejaukus ir tvankus, 
gatvėsę daug apleistų kačių ir 
šunų, parkai pavojingi vaka
rais, perdaug automobilių gat
vėse, restoranuose perdidelis 
susikimšimas...

PRANEŠĖJAS
MONTELLO, MASS.

LLD 6 kp rengia pikniką, liepos 
14 d. Liet. Tautiško Namę Parke, 
Keswick Rd. Bus atsaita buvusio 
Laisvės pikniko. Komisija kviečia 
visus dalyvauti. Turėsime valgių ir 
gėrimų. Pradžia 1 vai, dieną. Ko
misija. ’ . , (133-134)

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą. ;įG 7 V

Trokmenai ruošiasi streikui

Apie 1,000 trokmenų, kurie 
pristato namų statybai ce
mentą, nubalsavo streikuoti, 
kadangi darbdaviai atsisako 
patenkinti jų reikalavimus. Jų 
streikas gali žymiai sulaikyti 
didžiųjų namų statybą.

Rado vaikutį popieriniame 
x maiše
Maspethretė Mrs. Mary 

Gosh patėmijo, kad lauke ant 
benčiaus popierinis maišas 
keistai juda. Nuėjusi pažiūrė
ti rado ten kokios savaitės 
vaikutį. Perdavė; jį vaikų 
prieglaudos ligoninėn.

RANDAVOJIMAI
KAMBARIAI IŠNUOMAVIMUI z
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)

Ford, 1950. Wrecker, %, ton 
with power winch. Only 18,000 
miles. In A-l condition. Private 
owner 'selling very, very reasonable. 
Inspect and convince yourself. .Sta
ten Island. TO. 8-1020. (133-139)

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*OG**IMJ*

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

. ^3;
* J
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Jei jūsų dantys tapgedę, 
prakiurę, skauda, nesku- 
pauk kreipkis pas denttetą.

4 pu«L Laisvi (Liberty)Ketvirtai!., liepos XJuly). lt




