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KRISLAI
Kaip suvaldyti chuliganus?
Yra visokių nuomonių.
Bostone.
To miesto oazė.

R. Mizara

Xe\v Yorko mieste prasi
plėtė chuliganizmas. kuri at
lieka daugiausia jaunimas. 
1 'žmiHėjystės. žmonų, užpul
dinėjimai gatvėse — kasdie
niškas nuotykis.

Miesto valdžia galvoja, poli
cija galvoja, net ir guberna
torius Harrimanas. sako, rū
pinasi, kaip suvaldyti padyku
sius jaunus žmones, bet viso 
to rezultatas — toks pat. kaip 
ou vo.

Yra siūloma, kad būtu pra
vestas potvarkis, sulyg kuriuo 
kiekvienas jaunesnis kaip 18 

v.netu amžiaus žmogus neturė
tu rastis miesto gatvėse po 
1 • vai. nakties. Ar tai padė
ta '! Man rodosi, ne! Toks 
potvarkis tik pakenktu ge
riems. laimiems jaunuoliams, 
kuriems tenka kai kada už
trukti kur nors iki po I 1 va
landos nakties.

Dar kiti siūlo, kad būtu 
daugiau policijos pastatyta 
padykusiems jauniems žmo
nėms saugoti. Bet kiti abejo
ja ir tuo receptu.

N e w y ork išk ėję s p a u d o j e. 
>eje, neseniai buvo toks poli- 
ijai primetamas: per daug 

policinėm! pastatyta gaudyti 
prostitutėms, užuot g a u d ę 
prostitutes, sako kai kurie, 
policmenai turėjo saugoti pa
dykusius jaunuolius.

Prostitučių gaudymas pros
titucijos nepanaikins. Suim
ta prostitutė, palaikyta metus 
kitus kalėjime, nepatampa 
“cnatlyva” — paleista, ji ir 
\ėl imasi už seno biznio. Pros
tituciją gimdo santvarka, soci- 
linis neteisėtumas, skurdas, 
vargas.

Jau keletą kartų buvo daug 
rašyta mūsų didmiesčio spau
doje, kaip policija “baigia 
gaudyti’’ narkotikų pardavė
jus. Tačiau, pasirodo, kad tos 
“pabaigos“ niekad nepasiekė: 
narkotikų biznieriai tebevei
kia.

(landomi ir gaudomi “bu- 
kiai”— asmenys, kurie renka 
iš žmonių arklių lenktynių la
žyboms pinigus. Tačiau “bu- 
kiai“ kaip gyvavo, taip ir te
begyvuoja.

Praėjusi šeštadienį keletą 
valandų praleidau- senajame 
Bostone. Buvau ten nuvykęs 
aplankyti savo brolį Bernar
dą, kuris yra ligoninėje. Jis 
serga rimtai Blogiausia tai 
kad su juo susikalbėti jau nė
ra lengva.
» Palikęs ligoninę, pavaikščio

čiau po Bostono parką, esantį 
pačioje miesto širdyje, vadi
namą Boston Common.

Boston Common ir Boston 
Garden — to miesto papuo
šalai.

Kadaise, prieš 40 metų, ir 
man čia teko praleisti nemaža 
valandų. Būdavo, vasarą, 
pasiimi knygą, nuvirsti po 
medžiu ir skaitai pavėsyje— 
kaip miela ir gera!

šeštadienį oras buvo karš
tas, parko žolė parudusi, nes 
stoka lietaus. Tačiau, stebiu, 
ir tą dieną nemaža žmonių 

praleidžia savo laisvą laiką 
po medeliais.

čia pat dūdų orkestras gro-

Ho ČLniinh Jugoslavijoje;
Tito pasisakė už lygybės 
ryšius tarp konnin. kraštų
Belgradas. — Jugoslavų 

jon atvyko Vietnamo (Šiau
rės) Liaudies respublikos 
prezidentas Ho Či-minhas. 
Jis atvyko iš Vengrijos. 
Prieš tai Ho Či-minhas lan
kėsi Tarybų Sąjungoje, Če
koslovakijoje, Lenkijoje. 
Čia, Jugoslavijoje, Ho vie
šės penkias dienas ir paskui 
išvyks Albanijon.

Ho Či-minhas sutiktas y- 
patingai iškilmingai. Stoty
je jo laukė Tito; Kardelis, 

j Rankovicas ir kiti aukštieji 
vadai. Belgradas papuoštas 
Vietnamo vėliavomis ir 
sveikinimais vietnamie
čiams jų pačių ir serbų- 
kroatų kalbose.

Pasveikindamas Ho Či- 
minhą jam surengtame su
tikime. Tito sakė, kad Ju
goslavijos liaudis su pilnu 
pritarimu žiūri Į Vietnamo 
žmonių pastangas suvie
nyti šalį ir ten statyti socia
lizmą. Tito taipgi sakė, kad 
ateityje ryšiai tarp socialis

Unijos.lokalo prezidentas pats 
nežinojo einąs tokias pareigas
Washingtonas. — Senati- 

niame paklausinėjime tū
las Sam Getlan sakė, kad 
jis visai nežinojo, jog jis 
skaitomas Tymsterių unijos 
lokalo prezidentu. Fakti- 
nai jis apie tą lokalą- nie
ko negirdėjo, nes tokio loka
lo faktinai gyvenime nėra.

Per apklausinėjimus iš
kelta, kad tokių fiktyvių 
“popierinių” lokalų yra ne
mažai, kad juos steigia 
kai kurie suktingi elemen
tai, kad gauti daugiau bal
su rinkimuose. Kiekvienas 
tymsterių lokalas turi 7 bal
sus. Kuomet praeitais me
tais O’Rourke kandidatavo 
į tymsterių New Yorko ta
rybos prezidentus, tai Hof-

Washingtonas. — Laivy
nas paskelbė, kad taupymo 
dėlei išims 60 laivų iš akty
vios tarnybos.

Amannas. — Jordano po
licija suėmė du komunistus. 
Teismas juos nuteisė po 15 
metų kalėjimo.

ja. žmonės net ir karštoje 
saulėkaitoje sėdi aplink pašto-, 
lį, kuriame orkestras groja, ir 
atidžiai klauso muzikos.

Taip, Bostonas gali didžiuo
tis savo oaze, žmogui, kuris 
neturi laiko arba progų išvykfti 
į pajūrį, į miesto pakraščius, 
į miškelius, Boston Common 
yra puiki vieta atsidusti.

Tačiau South Bostonas šian
dien visiškai panašus į Brook- 
lyno Williamsburga. Pastatai 
nusenėję, nutriušę.

Atsimenu, Broadvėje prieš 
40 metu stovėjo namai, kurie 
jau tuomet atrodė labai se
ni; šiandien jie dar vis tebe
riogso ir juose žmonės tebegy
vena !

Lūšnynų visur pilna!..

tinių šalių ' darysis vis 
glaudesni, bet tie ryšiai bus 
lygybės pamatu.

Tito kalba suprasta kaip 
pabrėžimas, jog jo suartėji
mas su Tarybų Sąjunga ne
reiškia nepriklausomos po
litikos atsižadėjimą.,

Ho Či-minhas. atsakė, kad 
jis didžiai patenkintas būti 
socialistinėje Jugoslavijoje, 
šalyje, kuri taip sunkiai ko
vojo, kad išsilaisvinti iš na
cinio jungo. Kalbėdamas 
apie savo šalį, Ho sakė, 
kad tai vyriausiai Amerikos 
imperializmas ir jo klapčiu
kai Pietiniame Vietname 
•kliudo krašto vienybei.

Pekinas. — Kinijos liau
dies. teismas nuteisė mirčiai 
19 kontr-revoliucionierių, 
kurie veikė pietinėje krašto 
dalyje. 21 nuteistas kalėji
mam

Tie kontr-revoliucionie- 
riai puolė liaudies valdinin
kus ir penkis jų nužudė.

fa, aukštas unijos pareigū
nas, laisvai išdavinėjo čar- 
terius benariams lokalams, 
o tų “lokalų” pareigūnais 
tapo visokie gengsterio ra- 
ketieriaus J. Dio žmonės, 
— ir jie gavo algas, ir jie 
balsavo už O’Rourkę.

Dio, kaip žinia, dabar sė
di kalėjime. 
—(------------------------------

Malaja būsianti 
nepriklausoma - 
bent oficialiai
Kuala Lumpur. — Brita

nijos aukštasis komisijo- 
nierius Malajoje Sir Donald 
MacGillivray susitiko su 12 
Malajos sultonų ir kitokių 
karališkų valdovų ir paskel
bė, kad pradedant šio mė- 
nepriklausoma šalis, — bet 
liks Britanijos bendruome
nės (Commonwealth) nare. 
Ji bus monarchija, vieninte
lė Britanijos bendruomenės, 
narė, kuri turi savo mo
narchą, apart Britanijos. 
Kitos bendruomenės narės 
arba pripažįsta Britanijos 
karūną, kaip tai Kanada, 
Australija, Naujoji Zelan
dija, arba yra respublikos, 
kaip tai Indija, Ghana, Cei- 
lonas.

Ant kiek Malaja tikrai 
turės nepriklausomybės, 
dar neaišku. Britai dar lai
kys Malajoje karines jėgas, 
pagal susitarimą su Malajos 
“valdžia”. Malaja turės, savo 
diplomatinius pasiuntinius 
užsienyje ir prašys būti 
priimta į Jungtines Tautas, 
bėt britai dalinai kontro
liuos Malajos užsienio poli
tiką.

Apart to, Singapore, di

Alžyro nacionalistai sako, kad 
iniciatyva dabar jų rankose,- 
laimėjimas jau ne užu kalnų...
Tunisas: — Grupė užsie

nio žurnalistų Tunisijoje 
raštiškai patiekė eilę klau
simų Alžyro nacionalistų 
tautinio išsilaisvinimo šta
bo vadams. Tie klausimai 
Alžyro nacionalistų atstovo 
Tunisijoje tapo perduoti 
radiju atsiųsti atsakymai.

Alžyro nacionalistų va
dai Dahlab, Krim ir Chada 
teigia, kad —

Iniciatyva dabar yra al
žyriečių nacionalistų ran
kose, jie gali bile kuriuo 
metu atakuoti francūzus

Mikojanas vyksta, nes bus 
tariamasi ir apie prekybą

Berlynas. — Kuomet ta
po paskelbta, kad su Chruš
čiovu atvyks į Rytų Vokie
tiją ne Bulganinas, o 
Mikojanas, Vakaruo
se pradėta platinti gandus, 
kad Bulganinas šalinamas 
iš atsakingų pareigų, kad 
jis serga, kad.jis pasitrauks 
iš premjero vietos ir t. t.

Vėliausios žinios
Pasaulio
Berlynas. — Amerikos 

karinis štabas Berlyne pro
testavo tarybinei komen- 
datūrai, kam tarybiniai 
kariai sulaikė amerikiečių 
karinį konvojų pakelyje į 
Berlyną. Tarybiniai kariai 
reikalavo, kad kiekvienas 
amerikietis kareivis turėtų 
asmens dokumentus su sa
vo fotografija. Tokiu bū
du tarybiniai kariai bando 
neprileisti, sako Berlyno 
spauda, kad su konvojais 
atvyktų daug civilinių šni
pų. Amerikos štabas sako, 
kad tarybiniai kariškiai ne
turi teisės tokių dokumen
tų reikalauti. y

Kaip žinia, ameriKiečiai 
ir kiti vakariečiai pasiekia 
Vakarų Berlyną iš Vakarų 
Vokietijos tik per Rytų Vo
kietijos teritoriją, kurioje 
yra tarybinių dalinių.

New Haven. — Pasaulinė 
Bažnyčių taryba atsikreipė 
į Ameriką, Tarybų Sąjun
gą ir Britaniją su raginimu 
be atidėliojimo sulaikyti a- 
tominius ir vandenilinius 
sprogdinėjimus bandymus.

džiausias Malajos miestas, 
kuris randasi atskiroje salo
je prie Malajos pusiasalio, 
netenka Malajai. Vietoje 
to, Singapore lieka Britani
jos kolonija, nors gauda- 
maš daugiau autonomijos- 
savivaldos.

Koks bus Malajos liaudies 
partizanų, kurie ilgai kovo
jo prieš britus, atsinešimas 
į naują administraciją, dar 
nevisai aišku.

bile kur, jeigu mato reika
lu

Alžyriečiai valdo visas 
kalnuotas sritis, kur fran- 
cūzai dabar nei nedrįsta pa
sirodyti ;

Alžyro nacionalistai ne
linkę įtraukti Alžyrą į ko
munistinį bloką, bet da
bartinėje kovoje jie prii
ma pagalbą iš visur —reiš
kia, ir nuo komunistų;

Sahara yra nedaloma 
Alžyro dalis ir turės pri
klausyti nepriklausomam 
Alžyrui.

Tarybinė ambasada Vo
kietijos Demokratinėje res
publikoje dabar paskelbė, 
kad Mikojanas atvyksta, 
nes pasitarimuose tarp Ry
tų Vokietijos ir Tarybų Są
jungos vadovų prekybiniai 
santykiai loš svarbią rolę, o 
Mikojanas skaitomas žy
miausiu prekybos ekspertu.

naujienos
Maskva. — Kremliuje bu

vo surengtas didžiulis ba
lius tarptautinio jaunimo 
festivalio delegatams. Bo
liuje delegatus sveikino 
Chruščiovas, ir Žukovas.

Karači. — Pakistano 
premjeras Suhrawardy grį
žo namo. Jis sako, kad “ry
šiai tarp Pakistano ir Ame
rikos yra glaudesni, negu 
bile kuomet praeityje. . .”

Kabias. — Egiptas pa
skelbė, kad dar vienas lai
vas, Italijos “Monte Pelle
grino”, neturi teisės plauk
ti pro Suezo kanalą, nes 
vežė prekes Izraeliui.

Deli. — Tūkstančiai indų 
valdininkų demonstravo, 
reikšdami prieš parlamen
te pravestą įstatymą, kad 
valdininkai neturi teisės 
streikuoti už aukštesnes al
gas.

Casals, 80 metų amžiaus 
vedė savo 21 m. mokinę
San Juam — Žymiausias 

pasaulio čelistas Pablo Ca
sals, turįs 80 metų amžiaus, 
vedė savo mokinę,' 21 metų 
amžiaus Martą Montez. Ca
sals yra ispanas. Jis po 
Franco įsigalėjimo Ispani
joje, gyveno Francūzijoje, 
iki neseniai persikraustė į 
Puerto Rico. Jo jaunoji 
žmona jį sutiko treji metai 
atgal, kuomet jis gyveno 
Francūzijoje. Ji tada buvo 
gavusi stipendiją nuo Puer
to Rico valdžios studijuoti 
su Casals.

Casals’o pirma žmona mi
rė 1955 metąis.

Dar vis neaišku. ar prez. Ike 
vetuos civilinių teisių 
įstatą; debatai tęsiami

Washingtonas. — Mano
ma, kad šiandien (trečiadie
nį) vakare arba ketvirta
dienį Senatas galutinai nu
balsuos apie civilinių tei- 

i siu įstatymą. Kaip žinia, 
I Senatas jau priėmė balsų 
dauguma tam tikrus patai
symus prie įstatymo plano, 
kurie įstatymą faktinai pa
daro bejėgiu. Ypatingai pa
taisymas apie džiūres vie
toje federalinio teismų ati
ma nuo įstatymo pajėgingu- 
ma.

Bet vyriausias klausimas 
Washingtone dabar yra: 
ar prezidentas įstatymą ve
tuos, jeigu jį tokį priims 
Senatas? Jeigu jis vetuo
tų, reikėtų dviejų trečdalių 
balsų daugumos, kad veto 
nugalėti, o to diksikratų ir 
konservatorių koalicija ne
gali padaryti.

Tuo tarpu Demokratų 
partijos frakcijos Senate ly
deris Lyndon Johnson aš
triai kritikavo vice-prezi-

t—

Skeltonas išnaudojęs sūnelio 
ligos tragediją savo reklamai

Londonas. — Kaip žinia, 
Amerikos filmu komiko R. 
Skeltono 9 metų sūnelis Ri
chard serga leukemia, krau
jo vėžiu, ir jarrFnelemta gy
venti daugiau kaip kokius 
metus. Jau kelintas mėnuo, 
kaip Skeltonų šeima ke
liauja po Europą, lanko vi
sokias įdomias turizmo vie-

Nahoj laimėjo 
kairių grupių 

žmogus Senaga
Naha. — Amerikai pri

klausančios Okinawos salos 
mieste Nahoje baigti skai
tyti rinkimų rezultatai. Na- 
hos gyventojai rinko mies
to burmistrą. Okinawa yra 
japonais apgyventa sala, 
bet ji dabar po amerikiečių 
okupacija.

Visi kairūs elementai, 
stojantieji prieš amerikie
tišką okupaciją, rėmė kan
didatą Kemežiro Tenagą, 
kuris jau praeityje buvo 
burmistru. Tenagos grupė 
dabar laimėjo žymiai di
desnę daugumą ir miesto 
taryboje jos dauguma bus 
absoliutiška.

Manoma, kad tas kairie- 
čių laimėjimas sustiprins 
kovą prieš amerikiečių o- 
kupaciją.

Tokyo. — Japonijos teis
mas Kisarazu mieste išteisi
no amerikietį, aviacijos ka
reivį, kuris buvo kaltina
mas japono užmušime. Teis
mas nusprendė, kad tai į- 
vyko per muštynes, kad a- 
bu, amerikietis ir japonas, 
buvo lygiai kalti, ir mirtis 
atėjo “per akcidentą”. 

dentą Nixona, kuris sakęs, 
kad pataisymai taip suga
dino įstatymą, kad jis yra 
bevertis. Johnson as sakė, 
kad tai vice-prezidentas 
taip paveikė Ike, kad jis 
gal vetuos visą įstatymą.

Kai kurie liberaliniai re- 
publikonai, kaip tai Doug
las iš Illinois, laikosi nuo
monės, kad republikonams 
tikrai nerūpi civilinių tei
sių įstatymai, bet jiems, da
bar lengva iš viso reikalo 
darytis politinio kapitalo. 
Iš vienos pusės, jie žino, kad 
pietiečiai neprikiš pravesti 
įstatymo be tų “pataisy
mų”, iš kitos — jie patys 
nenori, ypatingai tokie kaip 
Knowlandas ir Nixonas, o- 
riginalio įstatymo, bet sto
ja už prezidentinį veto, nes 
tada visai nebūtų įstatymo.

Jie sako: geriau jokio į- 
statymo, negu menkavertis, 
ir faktinai jie kaip tik ir 
nenori jokio, — net nei ge
ro...

tas. Skelton sako, kad jis 
nori savo- mirštančiam vai
kui “parodyti kiek galima 
pasaulio, kol dar nevėlu”.

Bet Britanijos laikraš
čiai, ypatingai “Daily Ex
press”, sako, kad dalykas 
ne visai toks. Kur tik Skel- 
tonas atvažiuoja su savo 
sergančiu sūneliu jr kitais 
šeimos nariais, ten jiš šau
kia spaudos konferencijas, 
fotografuojasi ir t. t. Yra 
įtarimo, kad Skeltonas nau
doja savo sūnelio tragediją, 
kad pasigarsinti, kad būti 
labiau populiariu filmuose.

Skeltonas, nors jis pro
testuoja, buvo nusivežęs 
sūnelį ir pas popiežių, ku
ris jį laimino. Paklaustas, 
kodėl tain, Skeltonas sakė, 
kad katalikai ųam patinka, 
“nes jie žino, kaip kovoti 
prieš komunistus”.

Tarybų Sąjunga įspėjo 
Japoniją apie laivus

Maskva. — Tarybų Są
jungos laivyno ministerija 
įspėjo Japonijos valdžią, 
kad TSRS skaito 15 mylių 
nuo kranto “teritoriniais 
vandenimis” ir ten be leidi
mo negali pasirodyti sveti
mi laivai. Japonijos laivai, 
kurie plauks be leidimo tuo
se vandenyse, sako Tarybų 
Sąjunga, bus konfiskuoti.

Japonija kelios savaitės 
atgal pareiškė savo preten
zijas į žuvavimą arčiau T. 
S. krantų.

v-------- r----
Paryžius. — Francūzijos 

valiutos, franko, vertė stai
ga taip nukrito, kad juodo
joje rinkoje už dolerį duoda/ 
436 frankus. Paprastai doJ 
leris vertas tik apie 350 
frankų.
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SMŪGIS CIVILINĖMS TEISĖMS
39 DEMOKRATAI ir 12 republikonų senatorių pra

ėjusią savaitę uždavė didžiulį smūgį teisių biliui JAV Se
nate. Jie sudarė koaliciją ir priėmė “pataisymą”, pagal 
kurį tie, ką neleidžia negrams balsuoti, būtų teisiami 
džiūrės.

Susitelkė į krūvą biauriausi rasistai, reakcininkai ir 
net kai kurie save vadiną “liberalais”, pravedė tokį “pa
taisymą”, kuris, jei civilinių teisių bilius ir būtų pada
rytas įstatymu, negąsdintų nei vieno rasisto.

Civilinių teisių bilius, kaip žinia, priimtas Atsto
vų Bute taip, kaip jį Eisenhowerio administracija pa
siūlė. Tai buvo neblogas bilius; mes apie jį andai rašė
me ir sakėme, jei šis bilius pataps įstatymu ir jei tas įsta
tymas bus vykdomas gyveniman, tai mūsų šalyje iš 
tikrųjų bus kas nors nauja, kas nors gera! Bet dabar, 
kai Senatas tą bilių “pataisė”, tai ar jis bus priimtas ar 
ne, padėtis pasilieka ta pati.

Kad bet koks bilius pataptų įstatymu, reikia, idant 
abieji Kongreso rūmai — Atstovų Butas ir Senatas — 
susitaikytų dėl io. Tai kaip bus dabar? Atstovų Butas 
priėmė vienokį bilių, o Senatas ji “pataisė”. Dabar abiejų 
Kongreso butų atstovai turės tartis, kad subendrintų vi
są reikalą. Ar Atstovų Butas sutiks su Senato “pataisy
mais9” Sunku pasakyti. Jeigu sutiks, tuomet, spėjama, 
prez. Eisenhoweris jį vetuos, atmes.

I’rez. Eisenhoweris yra pasakęs: geriau neturėti jo
kio civilinių teisiu klausimu įstatymo, negu turėt tokį, 
kuris nieko nauja neįneštu, kuris nesuteiktų garantijų, 
kad negrai pietinėse valstiiose turės teisę balsuoti kaip 
visi piliečiai.

Taip, Senato reakcionieriai, susitarę su rasistais, už
davė smūgi negru tautai ir visai pažangiai galvojančiai 
A n .er i k a i.

PAGERĖS SANTYKIAI
TARYBŲ SĄJUNGOS delega.cija, vadovaujama 

Chnučiovo, ir .Jugoslav!jos delegacija, vadovaujama 
maršalo Tito, ir vėl turėjo ’pasitarimą. Šiuo kartu pasita
rimas i vyko Rumunijoje.

Atrodo, kad šis pasitarimas turės daugiau gerų re
zultatų negu pirmesnieii. Kaip žinoma, Chruščiovas su 
Tito tarėsi prieš porą metų Jugoslavijoje, vėliau Tito 
buvo atvykęs į Maskvą, kur įvyko kitas pasitarimas; 
dar vėliau Chruščiovas buvo ir vėl nuvykęs į Jugoslavi
ją, o paskui Tito buvo nuvykęs į Krymą, kur ir dar kar
tą buvo tartasi. Tačiau tarp Tarybų Sąjungos ir Jugo
slavijos santykiai vis. nebuvo “aiškūs”, nebuvo užtenka
mai atviri ir draugiški.

prieš dvejus metus Tarybų Sąjunga buvo pažadėjusi 
duoti Jugoslavijai didelę paskolą, kad ji galėtų pasista
tyti kai kuriuos fabrikus, bet tos paskolos davimas ne
buvo realizuotas. Tik šiemet neseniai, kai Jugoslavijos 
delegacija buvo atvykusi į Maskvą, pagaliau buvo nu
tarta tą paskolą Jugoslavijai duoti.

Po to, kaip matome, įvyko pasitarimas Rumunijoje.
Pasitarimo pasekmės buvo tokios: abidvi šalys nu

sitarė darbuotis už palaikymą geresnių, glaudesnių ry
šių socialistiniame pasaulyje; nutarta bendrai darbuotis 
už taiką, už tarptautinę darbininkų vienybę. Čia taip pat 
buvo pabrėžta mintis, iog kiekviena šalis turi teisę 
eiti prie socializmo saviškai, pagal tos ar kitos šalies 
tradicijas, ekonomiką, kultūrinį žmonių pakilimą, etc. 
Kitais žodžiais, paliktas tas dėsnis, kurį priėmė TSKP 
XX-asis suvažiavimas: kelių į socializmą yra visokių, 
svarbu, kad būtų einama link io.

Galimas daiktas, kad po šito pasitarimo, įvykusio 
Rumunijoje, santykiai tarp Tarybų Sąjungos ir Jugosla
vijos pagerės. Tito ir jo draugai juk turėjo progos pa
matyti, kad Jugoslavijos tautų prieteliai yra socialisti
nėje stovykloje, o ne kapitalistinėje.

VIENYBĖJE GALYBĖ
LIETUVOS ŽINIŲ agentūra Elta š. m. liepos 13 d. 

paskelbė tokią žinią iš Pekino:
“Šiandien laikraštyje ‘Zenminžibao’ išspausdintas 

žymios Kinijos politinės ir visuomeninės veikėjos Sun 
Cin-lin straipsnis ‘Vienybė — mūsų jėga”.

“Straipsnyje autore smerkia tuos, kurie mėgina ju
dėjimu už partijos darbo stiliaus ištaisymu pasinaudoti 
užsipuolimams prieš vadovaujantįjį Kinijos Komunistų 
partijos vaidmenį šalies gyvenime.

“‘Be K K P, — rašo Sun Cin-lin, — mūsų revoliucija 
nebūtų nugalėjusi. Nebūtų įgyvendinti ir mūsų socializ
mo siekimai. Tam pasiekti KKP ryžtingai kovojo ir tu
rėjo didelių aukų. Todėl ji yra karštai mylima bei ger
biama ir užima vadovaujančią ją padėtį. . . Mes stengia
mės padėti Kinijos Komunistų partijai ir paremti ją 
socialistinėje statyboje, nes praktika parodė, kad socia
lizmas — 'vienintelis kelias Kinijos atsilikimui ir netur
tingumui likviduoti, o tarptautinėje arenoje — vienintelė 
nepriklausomybės ir gerbimo garantija’.

“Sun Cin-lin pabrėžia, kad socializmo keliu Kiniją

NUODINGOS PIKTŽOLĖS
Daug yra nuodingų pikt

žolių, kurios pridaro žalos 
tūliems ypatingai jautriems 
žmonėms. Tokių žalingų 
augalų yra kelerios rūšys. 
Paprastoji niktžolė yra tri- 
lapė vijoklė. Tamsiai ža
liais pailgais blizgančiais la
pais. Visur jų pilna, ir jos 
labai gajos, be ceremonijų 
kabinasi, sukaliojasi aplink 
kokį medį ar stabarą, lai
pioja ant sienų.

Bet tokių žalingų, degi
nančių piktžolių yra daugy
bė ir kitokesnės išvaizdos.- 
Visos jos padaro jautriam 
žmogui odos uždegimą, ir 
sunku jų išsisaugot, išvengt. 
Jos degina ir uždegimų pri
daro ne tik kad pavasarį ir 
vasarą. Ir rudenį ir žiemą, 
kada jas atpažint esti sun
kiau. jos vis tiek pat, rodos, 
tik ir laukia, kad tu prie jų 
prisiglaustum.

Nereikia nė prisiglaust, 
čiupinėt ar nusiraškyt tų 
patrauklių žolių. Jautriam 
žmogui net nr dulkelių kele
tas padaro odos uždegimą.

Tai lyg ir savo rūšies 
alergija — ligūstas, ypatin
gas jautrumas. Nejautriam 
žmogui tokios piktžolės nie
ko nekenkia, bet jautruoliui 
tai jau gyva kančia!

Visos šitokios piktžolės 
turi savingo lyg ir aliejaus 
ar skystų sakų, riebumo, 
kuris ir yra nuodas. To 
nuodo prisisiurbusios visos 
tų žolių dalys: lapai, stubre- 
liai, kamienai, net ir šak
nys.

Jautruoliams tikrai keb
lu, sunku jas visas atpažin
ti ir jų išsisaugoti. Tokiems 

I patartina su savim turėt 
i kiek benzino arba gazolino 
iir medvilnės arba šiaip šva- 
| rių skudurėlių.

Jei kas atrodo įtartina, — 
bijai, kad gal ar tik neap
sideginai tokiomis piktžolė
mis, tai geriau nieko nebe
lauk. kol tau odą ims per- 
šėt, niežėt ir pradės atsi
ras! puškuliukų, spaugelių 
bei pūslelių, — kol oda pra
žydės pilnu uždegimu.

Tuoj kaip tik tau atrodo 
įtartina, suvilgyk medvilnės 
gabaliuką benzinu ir gerai 
nuvalyk, suvilgyk nužiūrėtą 
vietą. Kitą ir trečią taip 
suvilgytą benzinu gabaliuką 
pavartok, vis gerai vilgy- 
damas, braukydamas, kad 
tuo būdu prasišalintų pate
kę piktžolės nuodai. Tie 
riebūs nuodai ištirpsta ben
zine ir nusivalo nuo odos 
paviršiaus.

Jei suspėsi taip apsivalyti 
benzinu, tai veikiausia odos 
uždegimo ir nebegausi. Bet 
turi pasiskubint, nes tie 

! nuodai už valandos kitos 
jau ir persisėda į odą, ir ta
da nieko nebepadės ir gazo
linas ar benzinas.

Kai nuodas persisėdo per 
odą, tada tau reikia ma
žinti odos uždegimą. Vais
tinėj gausite white lotion. 
Suplakite tą baltą mišinį ir 
juo vilgykite odą.

Patassium permanganate 
apysmarkus skiedinys yra 
irgi geras vaistas odai vil- 
gyt.

Bet štai dar ką įsidėmė
kite gerai. Raskite pailgų
jų g y .s 1 o č i ų — plant ago, 
------------------------------- g— 
gali vesti lik darbininkų klasės politinė partija.

‘“Aukščiau ir dabar Kinijoje, 1— nurodo autorė, —- 
visų politinių partijų tarpe tik KKP suprato mūsų isto
riją bei padėtį ir savo veiksmais tik ji buvo ryžtingiau
sia ir tvirčiausia’.

“‘Mes žinome, — toliau rašo Sun Cin-lin, — kad ir 
dabar partijos politika yra telkti visas demokratines jė
gas ‘ilgo sambūvio ir savitarpio kontrolės’ pagrindu.

“Baigdama Sun Cin-lin ragina Stiprinti liaudies vie
nybę ir susitelkt po socalizmo vėliava”.

plantain. Yra paprastųjų 
gysločių su apskritais la
pais. Tokie netinka. Pail
gieji gysločiai turi tamses
nius lapus, pailgus..Juos ki
ti vadina trūkžolemis, būk 
geromis nuo “patrūkimo.” 
Prisiskinkite tų pailgųjų 
gysločių ir jais stropiai iš
trinkite užsidegusią odą. Tų 
gysločių sunka permuša, ne
utralizuoja piktžolių nuo
dą, mažina odos uždegimą. 
Trinkite tais pailgaisiais 
gysločiais savo pažeistą 
odą, dieną, dvi, tai ir išnyks 
uždegimas. Šitas pigus vais
tas dar geresnis ir už vaisti
nės kitus preparatus. To
kių “trūkžolių” — pailgųjų 
gysločių irgi pilną visur, 
nors ir netaip tirštai, kaip 
anų paprastųjų “arklinių” 
gysločių.

Skaitytojų Balsai
“LAISVĘ” PER 10 METŲ
Balandžio men. pradžioje pa

stebėjau korespondenciją iš 
Norwood, Mass., kurioje apra
šoma apie du senus “Laisvės’' 
skaitytojus, šiuo tarpu jau ne
pajėgiančius dirbti dėl nesvei
katos ir senatvės, ir neišgalin
čius - prenumeruoti laikraštį 
Laisvę.

Tie niekam nelaukiami malo
numai suspaus mus visus, kad 
ir ne vienu kartu, bet negali 
jų išsižadėti nei vienas. Tas 
būsimas laikas labai mane už- 
interesavo apsirūpinti su liku
siu trumpu gyvenimu, kad aš 
nepalikčiau be laikraščio kaip 
jau yra anie du.

Kol dar kiek dirlbu ir sąly
gos dar leidžia, nusitariau su- 
sitaupinti visą šimtinę ir užsi
mokėti už 10 sekančių metų 
prenumeratą, kad užtikrinti 
sau dvasinį peną, be kurio 
būtų sunku ir nuobodu gyven
ti be pasaulinių žinių.

Mano įprotiis Štai kokis: po 
dienos darbo, suvalgęs vaka
rienę, skaitau pirmo puslapio 
žinias, 4-tą New Yorko žinias, 
o jau antrame puslapyje pasi
tenkinu žiniomis, kas plačiame 
pasaulyje įvyko poros dienų bė
gyje ir tt.

Todėl prašau Laisvės adm. 
vedėjo pažymėti mano laikraš
čio užsimokėjimo laiką.

Pagaliau, mes žinome, kad 
rudens vajus prasideda bai
giantis vasarai. Visi darbinin
kiško laikraščio vaj'in inkai dir
ba sušilę, žinau, kad ir mūsų 
Hartfordo darbinga Lucy ne
pasiduoda, neaplenkia nei vie
no laikraščio skaitytojo. Ji su 
žemaitišku akcentu ir malonia 
šypsena visuomet užklausia: 
Na, kun saka, ar galėsi užsi
mokėti už Laisvę?.

Na, aš šiemet jau pasakysiu 
jums, draugute, turi teisę pa
siimti tuos pointus, kurie jums 
priklauso. Pasitark su “L” ad
ministracija.

Tačiau neužtikrinu, bet pasi
žadu išlaikyti savo sielą (dū
šią) savo griešname kūne iki 
sekančių metų. Manau tą patį 
padaryti ir su L. D. draugija, 
už tiek pat metų užsimokėti, 
žinau, kad į minėtą draugiją 
galėtų daug jos narių užsimo
kėti už keletą metų iš anksto. 
Draugijai būtų didelė nauda 
ir jos nariai užtikrintų visas 
jos išleistas knygas gauti. Man 
prisimena prabėgę draugijos 
apie 40 metų. Finansinis jos 
kelias buvo siauras, bet nežiū
rint to, valia ir veikla mums 
davė labai daug.

Tad ir mes jos neužmirški
me !

* A įvykęs 
Hartford, Conn.

MOTERŲ KAMPELIS
H*m »■■■ ■ 9•a**• «——«p a1    —•

S. Magaramas

Surasta laimė
— Gruzdžiuose, d u krele, 

darbo nerasi, — kalbėjo Ma
rijai tėvai. Pabandyk į di
desnį miestą nuvažiuoti.

Ir štai Marija Šiauliuos, nuo 
ryto iki vakaro bėgioja po ne
pažįstamą miestą — ieško 
darbo. Kai ji išleido paskuti
nius centus ir nustojo vilties 
įsikurti mieste, “nusišypsojo 
laimė” — ji gavo tarnaitės 
vietą su dvidešimt penkiais li
tais per mėnesį.

žmonės pradėjo kalbėti, 
kad už jūrų marių yra kraštai, 
kur ir paprastas žmogus gali 
pragyventi, net turtuoliu tap
ti. Suviliojo šios kalbos ir Ma
riją: 1929 metais ji, kaip ir 
daugelis darbo žmonių, emi
gravo į Angliją.

Sakoma, kad ten gera, kur 
mūsų nėra. Tuo Marija greitai 
įsitikino. Ir Londone pinigai 
nesimėtė gatvėse, ir Londone, 
kaip Šiauliuose, buvo sunku 
gauti darbo. Ji visai nusiminė. 
Nuo bado ją išgelbėjo tėvy
nainis, laikrodininkas Martin
kevičius, pasiūlydamas dirbti 
pas save... tarnaite.

Ir ištekėjus gyvenimas ne
pakito. Tik dabar jau skurdo 
dviese — su vyru. Greit Mari
ja Baratinskienė vėl liko vie
niša... Vyras mirė.

Mariją, kaip ir kitus išei
vius, Anglijoje pasiekė nuo
stabi žinia : darbo žmonės jos 
tėvynėje paėmė valdžią Į savo 
rankas, pradeda kurti naują 
gyvenimą. Dar didesnis ilgesys 
suspaudė vienišos moters šir
dį. “Kaip nors sugrįžti atgal, 
namo, pas savuosius”, — sva
jojo ji. Karas nutraukė svajo
nes...

Praūžė karo audra, o Mari
jos Baratinskienės gyvenimas 
dar labiau pasunkėjo: nuolat 
kilo kainos maištui, dar sun
kiau buvo išlaikyti butą. Su 
ašaromis akyse ji žiūrėdavo 
filmus apie milžiniškus sugrio
vimus jos tėviškėje ir pasiau
kojantį žmonių darbą, apie 
naujai kylančius iš griuvėsių 
namus ir mokyklas.

— Baratinskienė, netikėk,— 
kalbėjo jai naujieji išeiviai, 
pabėgę nuo liaudies teismo 
nusikaltėliai, — tai gryna bol
ševikų propaganda.

— Bedieviai bažnyčias už
darė, melstis draudžia, —■ 
kaip nuodus lašino kunigas 
Kazlauskas. — Pragaras ten, 
c ne gyvenimas.

Bet Baratinskienė ir sąvo 
protą turėjo. “Tur būt, dipu
kai netiesą sako, — mąstyda
vo ji, — juk brolis visai ką ki
tą rašo...” Jis Lietuvoje dirba 
kasininku. Vyresnė jo duktė 
Genė — artistė, jaunesnės 
mergaitės Saulutė ir Nitytė 
universitete mokosi — moky-; 
tojomis bus. Ne, kažkas čia 
netvarkoj. Reikia į atstovybę 
nueiti pasiteirauti.

Po ilgų svyravimų Baratins
kienė ryžosi. Atstovybėje su 
ja daug ir nuoširdžiai kalbė
josi, davė pasiskaityti lietuviš
kų knygų, laikraščių.

Kai kunigas Kazlauskas su
žinojo, kad Baratinskienė jau 
tvafko dokumentus grįžti į 
Lietuvą, jis veidmainiškai kal
bėjo ;

— Ech, Baratinskien, kan
čių kelius pasirinkai. Nors vi
sus savo daiktus paliktum tau
tiečiams, vistiek tau juos at
ims.

Baratinskienė jo nepaklau
sė. Tarybinis laivas “Viačesla
vas Molotovas” atvežė Bara- 
tinskienę į Leningradą. Neišsi
pildė nė vienas “tautiečių“ 
pranašavimas, čia jos laukė 
didelė piniginė pašalpa ir bi-‘ 
lietas į tėviškę, į Šiaulius...

Mariją Baratinskiėnę, grį
žusią šiais metais iš Londono/ 
radom namuose. Jos butas- 
yra įrengtas keturių aukštų 
name, neseniai pastatytame 
Vilniaus gatvėje.

Korespondentai ?—malo- 
niai su'tiko ji rtlus. O aY jū- 2 pusi,Laisvė (Liberty) Trečiadien., rugp. (Aug.) 7, 1^57 ’

sų žurnalas pasiekia užsienį? 
Pasakėme, kad taip.
— Tai puiku, — nudžiugo 

ji, — mano pažįstami vis rašo 
ir rašo iš Londono; teiraujasi, 
kaip gyvenu, ar iš bado nenu
miriau... Kaip matote, atro
dau neblogai, net apie vaistus 
užmiršau. Grynas oras ir švie
žias maistas yra geriausi vais
tai.

— žinote, — v a i š indama 
mus vynuogėmis, toliau kalbė
jo Baratinskienė, —išeinu pa
sivaikščioti ir Šiaulių pažinti 
negaliu — taip jie pasikeitė. 
Visur nauji, gražūs namai, 
žmonės gražiai apsirengę, 
krautuvėse visko yra, gatvė
mis “basai” kursuoja — visai 
kaip Londone. Nustebtų tie, 
kurie Lietuvą šmeižia. O kaip 
išplėstų akis kunigas Kazlaus
kas, pamatęs naujai atremon
tuotą Šiaulių bažnyčią...

Kai pareiškėme Barati ns- 
kienei, kad norime ją nufoto
grafuoti, ji pasakė:

— Nutraukto mane prie siu
vamosios mašinas ir taip, kad 
laikrodis būtų matyti. Mane 
ten gąsdino, kad viską atims, 
nė vieno daiktelio neparsive- 
šiu. Parašykit ir apie puikų 
butą, kurį man davė, ir apie 
pensiją, kurią man paskyrė, 
— dar paprašė ji. — Tegul 
žino visi, kad Baratinskienė | 
nors senatvėje surado savo 
tikrąją Tėvynę, savo tikrąją\ 
laimę.

Už ką jos persekiojamos?
’Reinlando-Pfalco žeme teka 

Reino, Maino ir Mozelio upės. 
Ši žemė išgarsėjusi savo vyn
uogynais, derlingu dirvože
miu. Tai puikus kraštas, su 
turtinga įr įvairia gamta, 
kraštas, kuris reikalingas tai
kos.

Tačiau šios žemės gyvento
jai neturėjo ramybės ir po ka
ro. Valstiečiams dabar gresia 
nuolatinis pavojus būti iš
siųstiems, — juos išstumia ka
rinių įrenginių statyba. Antai 
vien 1952 metais amerikiečiai 
lekvizavo 250 ha oro bazėms 
statyti. Jie taip pat iškirto 
6,334 ha miško plotą, kur įren
gė sprogstamosios medžiagos 
sandėlius.

šiandien Reinlando - Pfalco 
žemė, kurią Vakarų Vokieti
jos vyriausybe išnuomavo 
amerikiečiams 99 metams, ta
po parako statine. Ji sudaro 
pavojų ne tik pačiai Vakarų 
Vokietijai, bet ir kitoms ša
lims.

Argi gali būti abejinga mo
tina, kuri su didžiule meile iš
augino sūnų ir kuri šalia savęs 
mato atomines patrankas? Ar
gi galėjo tylėti ir čia aprašo
mosios penkios vokietės.

Herma Kolter turi tik 26 
metus. Ji neseniai ištekėjo ir 
nori gyventi taikiai, auginti 
būsimus savo vaikus.

Fina Galejn ir Paule Feller 
pergyveno du karus ir neteko j 
savo artimųjų.

Lito Vener yra motina ir bo
butė. Ji nenori, kad jos anū
kai eitų į armiją, kuriai vado-' 
vau ja tie patys generolai, at
nešė tiek daug skausmo visai 
Vokietijai.

Irma Hertel niekad neuž
mirš fašistų žvėriškumų, kurie 
nukankino josios seserį — ma
žamečio kūdikio motiną. Ji 
globojo, išaugino vaiką ir da
bar tarp pat negali būti abejin
ga jo ateičiai.

Jos visos pasisako prieš kari
nę psichozę, prieš karinius 
įrengimus, štai už ką perse
kiojamos šios progresyvios 
Vakarų Vokietijos Reinlando- 
Pfall^o žemės moterys, štai 
koks penkių Vokietijos ^Demo
kratinės moterų sąjungos na
rių “nusikaltimas“.

(IŠ “Tarybinė moteris“)

Hartford, Conn.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų%y 

Draugystės Hartfordo ir Man- 
chesterio skyriai bendrai ren-< 
gia pikniką Harry Gary par- ' 
ke, Broad Brook’e. Jis bus 
sekmadienį, rugpjūčio 11 d. 
Prasidės 12 va), ir tęsis iki 
tamsos. Bus geras orkestras, 
tai kurie myli šokti, galėsite 
praleisti tinkamai laiką. Taip
gi bus skanių užkandžių ir. 
šalto alaus. Senesni galėsite 
užkandžiaudami linksmai pra
leisti laika, f *

Vieta labai patogi, dailus 
miškas, kad ir karštis ore, vi
suomet ten jausitės gerai.

Kviečiame ne tik Hartfor
do, beit ir iš kitų miestų ir 
kaimų dalyvauti mūsų meti
niame piknike.

Taipgi reikia priminti drau- * 
gystės nariams, kad jie patys 
dalyvautų piknike ir kitus pa
ragintų dalyvauti. Bet kuo
met busais iš Hartfordo nega
lima nuvažiuot, tai mes prašo
me tų žmonių, kurie turite 
mašinas, kad atvažiuotumėt 
ties 157 Hungerford St. kaip 
1 vai., o tie, kurie norite, kad 
jus nuvežtų, ateikite kaip 12:- 
30. Tik taip ipes galime ma
tyti iš Hartfordo žmonių. Jei
gu mūsų geri žmonės atva
žiuos ir nuveš, o aš manau, 
kad jie tai padarys, draugys
tė jiems bus labai dėkinga.'

Vienas iš valdybos

Šeimininkėms
VAISIŲ SULTYS

Perrinktas ir nuvalytas vyš
nias apiberti cukrumi (kaip 
uogienei) ir pastatyti kelioms 
valandoms arba nakčiai. Po 
to, kai uogos paleis sultis, nu
pilti jas į gerai išplautus ir iš
kaitintus orkaitėje butelius, 
užkimšti išvirintais kamščiais 
ir užlakuoti arba užpilti stea
rinu ar parafinu. Geriausia, 
kad sultys buteliuose siektų 
kamščius, tada jos negenda. 
Butelius laikyti rūsyje ar ve 
šioje vietoje. Tokios sultys 
maloniai kvepia.

Iš likusių nusunktų uogų, 
pridėjus cukraus ir sumaišius 
jas su tokiu pačiu kiekiu nenu
sunktų uogų bei pripylus stik
linę vandens, virti uogienę.

Taip pat galima paruošti ir 
braškių sultis.

Pi.ated Pattern 9382: Half Sizes 
14%. 16%, 18%. 20%. 22%. 24%. 
Size 16% taker3% yards 35-inch.

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



SENAS VINCAS

REALAUS GYVENIMO KELIU Žinios iš Uruguayans
(Tąsa)

O visa paslaptis yra tame, kad tie 
sargai ne tiek gina kompanijos nuo
savybę, kiek vaiko klajūnus, kad gauti 
kyšį pustrečio dolerio! O neturį tiek 
pinigų—sveikas dingęs! Atves tave 
pas teisėją ir tas palieps užsfrnokėti 75 
dolerius! Neturėsi pinigų, gausi 11 
mėnesių ir 2i9 dienas kalėjimo ir turė
si dirbti medvilnės plantatoriams su 
savo drabužiais už 20 centų į dieną!

Drabužius turi pirktis iš to paties 
plantatoriaus mokesčio ir mokėti už 
50 centų vertės kelines 3 dolerius, už 
pusantro dolerio vertės batus—7 dole
rius! Tokiu būdu kalinio bausmės lai
kas siūbuoja, kaip Atlanto pakilimai— 
nupuola, tai vėl pakyla, ir tas mane, 
suprantama, labai rūpino.

Pasiekiau girininkų kempes, svaig
damas nuo nemiegojimo, gniuždamas 
nuo nuovargio ir svyruodamas nuo 
alkio. Tačiau su aukštai pakilusia dva
sia prie tikslo!

Kada aš čia atėjau, mano kišenėj 
nieko daugiau nebuvo, kaip du bedie
viški kauliukai. (Bedieviškais yra va- 

’ dinami tokię kauliukai, kurie taip 
klastingai sutaisyti, kad lošiant iš pi
nigų visuomet bedieviškų kauliukų sa
vininkas išlošia. Yra ir bedieviškomis 
vadinamu kozyrių. Autorius.)

Pirmą už dvi savaites užmokestį 
gavęs ir norėdamas pasipinigauti, aš 
ir dar trys girininkai, suklaupę aplink 
milžiniškos pušies gražiai nupiautą 
kePmą, pradėjome šaudyti kauliukais 
iš pinigų. Bet, tikėsi, brangi Mariu
te. ar ne, mano kauliukai buvo bedie
viški, bet anų pirštai dar bedieviškes- 
ni, ir pas mane neliko nei vieno ni
kelio kišenėj!

Vėl plėšiau dvi savaites, o gavęs 
užmokestį, kad atsigriebčiau, pradė
jome barstyti kauliukus ir vėl pralo
šiau! Sekančio išmokesčio dieną vėl 
bandysiu atsigriebti. Juk gaila taip 
sunkiai uždirbtus pinigus palikti kito 
kišenėj.

Tai tokia mano įžanga į gyvenimo 
universitetą ir aš visai nesigraudinu 
į ji įstojęs. Nerašyk man laiško, ne
sirūpink manim ir nesiųsk pinigų, nes 
čia ilgam nemanau pasilikti. Jei kas 
įvyktų nepaprasto, kas nors atsitiktų 
jūsų šeimoi, ypatingai tau, brangi 
Mariute, tai pranešk telegrama.

Tave visa širdimi mylintis Edis”
Kuomet Mariutė, nesitverdama 

džiaugsmu, kelis kartus persiskaičius sa
vo mylimojo laišką pati viena, perskaitė 
tėvams, seniai gardžiai nusijuokė, o tė
vas dadėjo: “Jis visgi neveidmainis. Su 
laiku, išsipagiriojęs iš demokratijos, ga
li tapti garsiu žmogum.”

Mariutė, nors ir neišsidavė tėvams, 
bet jos širdis užjautė Edžiui ir jos šir
dis tankiau pradėdavo plakti, kai ji pa- 
mislydavo, kad jis per savo karštumą ga
li pakliūti į kokias kilpas. Tokiame at
sitikime ji gatava buvo ir paskutiniais 
S'^vo marškiniais jį gelbėti.

Sulaukus vakaro, atgulus į lovą ir dar 
kartą perskaičius jo laišką ir pradėjus 
migdytis, Edis pasirodė jos akyse toks 
suvargęs, alkanas ir virpančiomis lūpo
mis norėjo jai ką tai pasakyti, bet ne
pajėgęs nei žodžio ištarti—išnyko. Mer
gina iššoko iš lovos, bet pasijutus, kad 
tai buvo tik sapnas, atgulė ir užmigo.

4

Apleidęs girininkų darbą ir kempes 
Pine Bluff apylinkėj, geležinkeliu Mc
Comb City link žingsniavo mūsų Edis. 
Priėjęs miestelį ir nenorėdamas susi
nu rt i su policija, apsuko miestelį kelias 
foylias užuolankos, įstojo į geležinkelį. 

- paėjęs galiuką įlindo į krūmus ir laukė 
ateinančio tavorinio traukinio, kuris 

' prieš kalną sumažins savo greitį ir jis 
galės užsikabinti.

Kiek patupėjęs, pamatė ateinantį di
delį negrą, švilpaujantį Amerikos him
ną—“My country, ’tis of te.” “Iš ku
rio galo tu esi patrijotas?!” Riktelėjo 
Edis.

“Ne taip garsiai, jaunas vaikine... Aš 
. kuo nenumiriau iš baimės. Maniau, kad 
•/ tu geležinkelio kompanijos įstatymas,” 

pajuokavo negras ir pridėjo: “Aš ka- 
z fiųosi. kad tik greičiau išsikasčiau iš 

sios prakeiktos Misisipio valstijos į Lu
zianos valstiją.. Tikėk manim, vaikine, 
7ei jie uždės ant tavęs bezmeną (taip

klajūnai vadina savo įkalinimą), tai gy
vas dingęs. Geriau tu, brolau, eik su 
manim. Į Batonę pribus cirkas ir aš cie- 
i;., r,;,, ,• ;: ”

Juodu pasisveikino, kaip geriausi 
draugai, ir pasinešė Luzianos valstijos 
link. Edis buvo giliukingas ant išsikau- 
linimo almužnos, o negras ant nusi- 
kniaukimo, ir viskas klojosi kuo puikiau
siai.

Kada juodu pasiekė New Orleans, ne
gras, nieko nesakęs, prilipo prie tavori- 
nio traukinio ir nuvažiavo savais keliais. 
O Edis, atsikasęs į Batoną, gavo darbą 
cirke už žvėrių prižiūrėtojo pagelbinin-

Jis čia atėjo baisiai suvargęs. Jo dra
bužiai buvo apdriskę ir batų padai kiau
ri. Bet jo ponas “žvėrių karalius” buvo 
geros “širdies” žmogus, nupirko kas vai
kinui buvo reikalinga, tik su ta išlyga, 
kad cirko savininkas atskaitys iš Ėdžio 
algos ne tik kiek paskolino, bet ir su 
procentais.

Cirko savininkas buvo jau apie 60 me
tų senis, stambaus subudavojimo, bet 
labai keistos išvaizdos žmogus. Jo žiau
nos buvo tiek įžambiai kreivos, kad apa
tinė žiauna su atsikišusia lūpa rodė į 
vieną pusę, viršutinė žiauna su į tą pa
čią pusę nusukta ir žemyn nukiabusia 
nosia — į kitą pusę. Kitais žodžiais pa
sakius, jei apatinė žiauna rodė į rytus, 
tai viršutinė—į vakarus.

Ėjo kalbos, kad to senio abrozą taip 
paškudniai sudarkęs jo buvęs pusinin
kas. Sako’ma. kad prieš 30 metų, kai jis 
susipešė su savo pusininku, anas išna
rinęs jo žandus, o šis sutriuškinęs ano 
krūtinę ir išvaręs iš svieto. Tačiau už 
tokį jo žiaunų sudarkymą jis negalėjo 
rūgoti ant nabašninko, nes tas jam pui
kiai atsimokėdavo. Kai tik jis, pasilipęs 
ant tam tikros platformos, apatine žiau
na rodydamas į vakarus, o viršutine—į 
rytus, pradėdavo reklamuoti savo cirką, 
skalinti ir šaukti publiką į vidų, publi
ka. tarsi botagu iš užpakalio plakama, 
pradėdavo grūstis į vidų.

Kuomet vaikinas gavo susipažinti su 
cirko respublikos piliečiais, jis persitik
rino, kad tai didžiausia apgavystės įstai
ga, kokia pasaulyj gali rastis. Jie va
gia ne tik vieni nuo antrų, bet jų pirštai 
taip išmiklinti, ir kuo kurio geriau išla
vinti pirštai, tuo tas daugiau pasišienau
ja iš į cirką besigrūdančios bei cirke be
sėdinčios publikos kišenių.

Tik vienas jo ponas žvėrių karalius 
neužsiiminėjo vagyste, bet už tai jis varė 
kitą pelningą šmugelį. Jis prasikozi- 
riavusiems, prasigėrusiems, ar apvog
tiems skolindavo pinigus ant 50 procen
tų. o cirko savininkas atskaitydavo iš 
skolininko algos. Jis, važiuodamas su 
cirku į blaivą valstiją, prisipirkdavo pi
giausios degtinės, o brangiausia kaina 
parduodavo cirko respublikos piliečiams, 
žodžiu sakant, griešnas griešną skuto, o 
cirko savininkas—visus!

Pasidėkavojant tokiam cirko savinin
ko apsukrumui, jis jau turėjo 8 vagonus 
cirko gyvūnų ir stengėsi dasivaryti iki 
10 vagonų, nepaisant ir to, kad jau jis 
buvo apie 60 metų amžiaus žmogus.

Mūsų Edis, padirbėjęs keletą savaičių 
kaip žvėrių karaliaus pagelbininkas, ga
vo ir pašalinį užsiėmimą, kuris kai kam 
gal ir nepatiktų. Cirko savininko mote
ris, kuri vargu svėrė iki 100 svarų, su
siraukšlėjusį, kaip žemaičių naginė, 
apie 90 metų senumo, vadinama “baby 
buzzard” (vanagučiu), davė Edžiui pa
šalinį užsiėmimą — jos nugarą kasinėti. 
Ant pareikalavimo, jis turėdavo ateiti 
į jos palapinę, o jeigu kelionėj—į pul- 
maną ir kasinėti, braukinėti jos susi
raukšlėjusią, kaip kočėjama lenta, rum
buotą nugarą, ir už kiekvieną tokį pa- 
kasinėjimą gaudavo po pUsdolerį.

Edis, matydamas taip išnaudojamus 
cirko darbininkus, bandė juos suorgani
zuoti į uniją, kad, jo manymu, susior
ganizavus į uniją ir išėjus į streiką, 
lengvai galima būtų išsikovoti ir geres
nes sąlygas ir daugiau algos. Bet cirko 
respublikos piliečiai, galima sakyti — 
instinktai, taip save ganė, kaip kuris 
išmanė. Jei kas tave apvogė, tu steng- 
kis apvogti kitą. Ir juo būsi apsukres
nis prie kozirų. turėsi miklesnius pirš
tus prie kito kišenės, tuo būsi pavyz- 
dingesnis, daugiau gerbiamas 
kos pilietis.

(Bus daugiau)

respubli-

Lietuvių delegacijos atgarsiai

Kad Urugvajaus lietuvių 
delegacija buvo ir lankėsi Ta
rybų Lietuvoje, žino jau visas 
pasaulis. Tiktai dar nevisiems 
“aišku”, kodėl toji delegacija 
ten lankėsi. Dar nevisi su
pranta, kad tie lietuviai, kurie 
sudarė delegaciją vyko į savo 
tėvų Tėvynę, kurią mūsų prie
šai jau seniai sumaskolino, su
rusino ir atrodo, kad ji jau ir 
nebeegzistuoja. Tuo tarpu, 
delegacijai nuvykus, pasiro
dė, kad ten yra Tarybų Lietu
va, ten gyvena, dirba, statosi 
sau šviesų rytojų lietuviai; vi
sose produkcijos bei švietimo 
šakose, tiek mieste ar kolūky
je žengia tvirtu žingsniu sb- 
cializmo keliu, į progresą.

Delegacijos į s p ū d ž iais, 
džiaugsmais ir patyrimais li
ko patenkinti visi mūsų dorus 
tėvynainiai. Tačiau atsirado ir 
tokių, kurie pradėjo lyg tai 
prieštariauti. Jie iškraipė dele
gatų kalbas, nudavė nesupra
tę kai kurių davinių sąmalo, 
paduotų iš Tarybų Lietuvos 
mūsų brolių gyvenimo ir kivir
čijasi, norėdami ramiai ir svei
kai protaujančius mūsų tau
tiečius užnuodyti. Jų tikslas 
prieiti prie panašios situaci
jos, kaip buvo anksčiau, nori
ma išaiškinti, jog Tarybų Lie
tuvoje lietuvis jau ‘nebegyve
na ir tiems “vaduotojams” kai 
kurie patikėjo. Jie dabar ban
do įtikinti delegatus, kurie ten 
buvo, Tėvynę aplankė, matė ir 
patyrė, kad ten lietuviai gy
vena ir jie statosi sau kultūros 
rūmą ir lietuvių ateinančioms 
kartoms, šitie akli fanatikai, 
be jokios sąžinės, besarma
čiai, drįsta ten buvusiems de
legatams pasakyti “ne”. Gir
di, tu to nematei, tu to nega
lėjai matyti.

Kas buvo Tarybų Lietuvoje, 
delegatai, ar mūsų Tėvynės 
priešai, kurie pabėgo į vaka
rus, kuomet tarybinė liaudis 
iškovojo sau laisvę? Kas turi 
teisę pasakyti apie dabartinę 
Lietuvos padėtį ? Tiktai tie, 
kurie ten apsilankė.

Urugvajaus lietuvių delega
cija atstovauja Tarybų Lietu- 

I vos opiniją visame lietuviška
me pasaulyje.

Sugrįžę pastebėjome ir ne
sitikėjome, kad mūsų tautoje 
dar yra tokio brudo, kaip ke
letas jų užsilikusių Urugvaju
je, parsidavę su dūšia ir kūnu* 
už kelius centus, kad meluoti, 
šmeižti savo kraštą ir jo san
tvarką, ir dar drįsta sakyti 
(kaip pasakojo Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės sekreto
riaus padėjėjas), kad, girdi, 
mes esame vienos motinos ir 
vieno kraujo vaikai. Paraliai 
žino, kas jūsų motiną ir jos 
kraują taip užnuodijo, kad ga
lėjoje savo tautos išgamomis 
tapti. Jūs jau gimėte toki, tik
tai liaudis to dar nebuvo pa
stebėjusi.

Iki šiol mūsų tautoje buvo 
visokių, daugiausia jų pasi
reiškė paskutinių pabėgėlių 
tarpe: kunigų, “tėvų”, smeto- 
nininkų, “laisvintojų”. Jie visi 
žudė diktatūros pagalba vals
tiečius, jie neigė lietuvių sava
norių reikalus, jie sukūrė be
darbių ir skurdžių emigrantų 
pulkus, jie kalti už daugybės 
šeimų išardymą ir jų skurdą, 
kuomet antstolio pagalba bu
vo licituoti jų sklypai ir iš 
daugelio' kiemų išvesta pasku
tinė karvė, — vienintelė vai
ko auginimo priemonė ūkyje. 
Tiek tie, kurie dalyvavo tuose 
darbuose, tiek ir tie, kurie lie
pė tuos mūsų brolių1, ir net tau
tos naikinimo darbus atlikti, 
yra kalti nusižengimu prieš 
mūsų tauta. Reikia visiems 
musų tautiečiams, kuriems ru
pi mūsų tautos gerovė ir už
sienio lietuvių kultūriniai rei
kalai, elgtis labai atsargiai, vi
sur būti mintyje pasirengu
siems tinkamą atkirtį tiems ti
pams, kurie Smetonos režimui 
pritarė ir dar pritaria tmms 
rftū/sų Tėvynės priešams. Jie 
gali ir jiems sąžinė leidžia 
galvoti ir daryti žalą norinčiai 

visuomenei.
glūdi kerštas 

.neapk-enčia

ko iš

Binghamton, N. Y

ramiai gyventi 
Pas juos dar 
darbininkui, jie

ir sąmo- 
veiklą.
tautietis 

įsidėmėti, 
kas žudė

kas liepė tai

savo tautiečių, kurie negalvo
ja taip, kaip jie. Jie, jei suma
nytų, sunaikintą visą koloni
jos tiek .kultūrinį, tiek ekono
minį turtą, įgytą per 30 metų 
nenuilstamo triūso 
ningą ir ištvermingą

Kiekvienas mūsų 
turi atidžiai tai 
Smetonininkų tarpe, 
— prasikaltęs,
daryti — prasikaltęs, kas pri
tarė tokiems darbams ir to
kiam režimui — negali būti 
geros motinos kraujo žmogus, 
nes jis irgi troško savo tautie
čių kraujo. Jis gali apsirengti 
kunigo, ar kito sutvėrimo rū
bais, visviena jis vilkas, ne
svarbu kad jis bus avies kai-

tutinybių. Tiesa, kad daug 
gerų veikėjų išmirė ir dar 
kasdien miršta, mūsų senųjų 
ateivių skaičius mažėja. Bet 
tob gražu nėra dar to, kad 
jau visi išnyko. Vieni mirš
ta, kiti užima jų vietas. Taip 
jau gamtoje esti. Bet
tikrųjų stoka, tai noro-pasi- 
ryžimo; tūli veikėjai per leng
vai puola į nusivylimą ir, dar 
blogiau, į tinginystę.

Manau, kad šiuo klausimu 
reikėtų sušaukti kiekviename 
mieste ir 'miestelyje susirinki
mus, plačiai išdiskusuoti ir dis
kusijų išvadas parašyti spau
doje. Tada daug maž galė
tume suprasti, kaip tikrai sto
vi mūsų spaudos platinimo ir 
išlaikymo reikalas.

Sena skaitytoja

Liepos 30 d. mirė A. Simo- 
naitienė, kuri ilgai sirgo vėžio 
liga. Liūdesy paliko vyrą 
Martiną, vieną sūnų John ir jo 
Šeimą, 3 dukteris ir jų šeimas, 
taipgi artimų giminių ir drau
gų.

Palaidota su bažnyčios apei
gomis rugpjūčio 2 d.

■Reiškiame gilią užuajautą 
velionės šeimai ir artimie
siems.

A. ir J. K. Navalinskai

Laiku pasirodė ir ponas 
Gumbaragis. Ir kas jį Urugva-Į 
juje iš lietuviu nepažįsta kaipo 
moraliai nupuolusį sutvėrimą. 
Jis sutiko pasirašyti suklastotą 
straipsnį prieš delegatus ir tas 
straipsnis buvo atspausdintas 
Montevideo dienraštyje “EI 
Pais”. Jis sutiko įskųsti U. L. 
C-rą. Jis tarnauja “laisvinto- 
jams”, kurie stengiasi išeivijo
je gyvenantiems mūsų tautie
čiams atimti teisę aplankyti 
Tėvynę. Urugvajaus liaudis il
gi kovojo už savo teises. Gal 
norėtumėte ir iš jos iškovotas 
laisves atimti?

Mes čia, laisvame Urugva
juje gyvendami, turime teisę 
dirbti pažangų lietuvišką kul
tūrinį darbą ir aplankyti mūsų 
Tėvynę, pamatyti kas joje yra 
bei papasakoti viską, ką ma
tėm ir girdėjom mūsų tėvynai
niams gyvenantiems
je. Ir to mums niekas uždraus
ti negali. Todėl mes, delega
tai, viską pasakojame ir nei 
vieno niekšo neatbojamo.

St. Rasikas
(Iš “Darbo”)

Washingtcnais. — Apgy
nės sekretorius Wilsonas 
sako,kad tarp jo ir prezi
dento Eisenhowerio nėra 
nesutikimų biudžeto klau
simais.

Kalkuta. — Bhagalpuro 
mieste 400 indų mirė nuo 
choleros.

KELIAS Į LAIMĘ
Apysaka

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

Knyga iš 870 puslapių 
Kaina $1.50

Laisve

uzsieny-

kad pa- 
svarbus 
įrankis.

tai

Chicago, III.
Rūpinkimės savo Spaudo 

išlaikymu

Mes visi kalbame, 
žangi spauda labai 
darbininkams kovos
kad tas yra tikra tiesa, 
mažai kas kitaip ir galvoja. 
Bet kaip tą įrankį išlaikyti 
tvirtą, gyvą, mažai kam apei
na. Atsiranda ir tokių, ku- 

dirba prie 
ir rūpina-

gyvai ža-

ric sako, kad kurio 
laikraščio, tai tegu 
si jo išlaikymu.

Tokia mintis yra
linga, ji ne tik kad kenkia 
laikraščiui, bet stumte stumia 
jį į “grabą.” Mes visi skai
tome laikraštį, visiems jis pa
deda suprasti, kas dedasi pla
čiame pasaulyje, jau nekal
bant apie mūsų šalį. Tie žmo
nės, kurie dirba prie laikraš
čio, jie aukoja savo jėgas už 
gana mažą atlyginimą.

Dar daugiau, kada žmones 
dirba protinį darbą ir ilgas 
valandas, be to, susirišę su vi
sokiomis pareigomis, dėl ku
rių negali niekur toliau į ko
lonijas išvykti, dar norima 
jiems uždėti visų kitų orga
nizacinių pareigų, t. y. sureng
ti paramos reikalui parengi
mus, surinkti garsinimus ir 
aukas. Ar tai galima? Jei 
tie žmonės būtų jauni, pilni 
energijos, ir tai sakyčiau, kad 
ne vien jų pareiga rūpintis fi
nansiniu stoviu 
k reny be j e, juk 
jų nuosavybė, 
skaito ar kurie
jo tikrieji savininkai, 
nepalikime keliems asmenims 
rpūintis laikraščio ateitimi, o 
visi, kurie jį skaitome, kurie 
norime, kad jis mums dar il
gai tarnautų-išeidinėtų, turime 
stoti į įvairią talką. Rašyki
me į jį, gaukime naujų skai
tytojų jam. Remkime jį fi
nansiniai ir patys be atvangos 
skaitykime, semkime tikras iš 
jo žinias. Dažnai mes už
girstame tokių kalbų, kad rei
kia sumažinti laikraštį “Vilnį” 
arba iš dviejų pažangių laik
raščių, suvienijus, išleisti vie
na.

Man atrodo, kad per grei
tai bėgama prie didelių kraš-

laikraščio. Ti- 
laikraštis ne 
Visi, kurie jį 

turi Šerus, yra 
Taigi,

110-12 Atlantic Avė, 
Richmond Hill 19, N. Y

Laisvės Bendrovės dalininkų suvažiavimas, įvykęs š. m. 
sausio 27 d., nutarė prašyti visuomenės, kad šiemet 
sukeltų vasarinį fondą iš $10,000 išlaikymui Laisvės 
dienraščiu. Fondo dalykas sulyg šia diena yra toks:

Turime Sukelti
$10,000

Sukėlėme

1

Trūksta
$9,880.00 $120.00

1
Dėl atsilikimo fondą sukelti, 
Laisvės bendrovės direktorių 
taryba nutarė prailginti va
jaus laiką dar vienam mėne
siui — iki rugpiūčio 18 d., 
1957 m. Pasinaudokime va-* 
jaus prailginimo proga, stoki
me j darbą!

CKaip matote iš aukščiau pa
duotų skaičių, trūkumas di
delis. Turėsime rimtai padlr- ■ 
būti atsiekimul savo paslbrėt- 
to tikslo. Be sukėlimo $10,- 
000 dienraštis negalės eegzis- 
tuoti.

Laisvės Administracija

Pasinaudokite
Grožine Literatūra

Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su jo gy
venimu, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių, 
DABAR TIK 75c.

USNYNE — Istorija Poezijoje
Moderninė Lietuvos istorija, gyvai ir jaudinančiai ap
rašyta poezijoje. Naudingas ir puikus pasiskaitymas. 
Parašė žymusis Lietuvos poetas TEOFILIS TILVYTIS, 

puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdbs ir vargai. Parašė Mikas Rasoda, 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Džiaugsmai ir Sielvartai
I t

Parašė A. Dagilis. Rinkinys labai įspūdingų eilių, ' 
136 puslapių, kaina tik $1.00

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Laisve
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
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Los Angeles, Calif
LDS 35-tos kuopos 
išvažiavimas-pasikalbę j imas

• I *' P<>.S

Komisija i< Demencm

nė apie unijas, kad unijos stu
mia šalį prie infliacijos vis 
reikalaudamos daugiau mo
kesčio. o kapitalistam tas vi- 
<ai lengva, nes jie pakelia

• kainas ant produktų dubcdta-

New ntoi BUSINESS OPPORTUNITIES

ia:

g'-a-
j u-ms

se i>\azia\imliose 
dauLf seniai a-

tvtu 
m • t an bll

ė|o grupiniai pasikal
bę 11 ma i

ža dalis unijistų turi naudą. 
Visi kiti šalies gyventojai tū
li kamuotis, vargti, kad su
būrus galą su galu, nes mes 
\ si perkam tose pačiose* krau
tuvėse ir mokam pakeltas 
kainas.

Taip bed iskusuodami nei 
iii*1 pa jutome, kai praleidome 
popieti tyrame ore gražiame 
į arke ir turėjome skirstytis

LIETUVIU TARPE
Patinka Florida

Greatneck ietis Pranas Lidei
kis šiomis dienomis grįžo iš 
Floridos. Miami ir apylinkė
je jis išbuvo virš šešių mė
nesių. Sako, jam Florida pa
tinka ir norėtų pastoviai ten 
apsigyventi.

Važiuojant į I-'loridą atsitiko 
jam didžiulė nelaimė. Jo au
tomobilis susidūrė su kitu au
tomobiliu ii- buvo taip sudau-

Swturcfimiy gynimo New Yorko spaudoje
komitetas kreipiasi 
finansinės paramos
Sveturgimių gynimo komi- 
as (American Committee 

g n 
vi- 

ant 
pa-

Ižiais, diskusin iant 
k kuisi mus.

bmnetvdami

uprasli. kaip žmogus gali per 
alandax <ėdūti ir vis giedoti

Tokie parengimai labai daug 
naudos atneša visiems: ne tik 
I ad turi pamaina gyvenime, o 
ir gauni susitikti su draugais 
ii prieteliais.

panija pripažino beverčiu. 
Laimė, kad pats vairuotojas 
Lideikis išliko gvvas, išėjo su

I lire|a u

i giesmele : ' Kao a ■; 
šita, kad turėjau ana

‘Langais anie dieninius pašau 
I mus nykius ir skirtingus 
Liausimus. Mes, daugumoj 

(įvažiavę >ion 
5o metu, pra- 

vieni kitiem, 
Amerikoj gy-

apm

t. i> d i e n as s;:\ a 11 <• i e, už 
centu į valandą. .Jokios 
rdos nuo nedarbo ir ii-

;as.
Moti-i \ <

biirdingidrių.
■ \ vro mažo

kad

sun-

Senas losangelietis

Cleveland, Ohio
Smagus buvo išleistuvių , 

pažmonys

Draugai Šklėriai, kurie čia 
darbavosi, draugijiniame judė
jime ir visados tą judėjimą rė
mė įvairiais būdais pei- dauge
li metu, dabai- pasiryžo ap
leisti Clevelandą ant visados 
ir apsigyventi SI. Pi'tcrsbur-

mažais sužeidimais. Tai Flo
ridoje jis turėj’o apsieiti be sa
vo automobilio. Bet kiti drau
gai jam padėjo, visu)- pave
žiojo. Dėkingas jis jiems.

Grįžęs iš Floridos užėjo į 
Kultūrinį Centrą-; Pranas pali
ko dienraščiui Laisvei $10 do
vaną, taipgi 
dos atvežęs

Išvyko
Juozas il

čiai iš Woodhaven, N. Y., iš
vyko dviejų savaičių atosto
goms į Catskill kalnus. Jie 
pasirinko Bloznelių kaimyną.

for Protection of F o r e i 
Horn) atsikreipia į plačią 
suomenę su prašymu jam 
greitųjų teikti finansinės
ramos. Tos paramos komitetui 
vyriausia^ reikia, kad apginti 
komiteto veiklos teises New' 
Yorko teismuose.

Kaip žinia, birželio 17 die- 
w Yorko valstijos gene- 

prokuroras išgavo .iš 
aukščiausio teismo 
Sveturgimių gynimo 
rinkti fondus ir ben- 
veiklą. Bet Svetur

gimių gynimo komitetas pas- 
I ui šsikovojo teisę rinkti

ną l\e 
rali n is 
valstijos 
draudimą 
komitetui 
drai tęsti

fondus bent savo gynimuisi 
teismuose.

Tai dabai- tuo reikalu ko
miteto sekretorius A b n e r 
Green ir kreipėsi Į plačią vi
suomenę i)- vyriausiai, žinoma, 
į pačius pažangius sveturgi- 
mius, kuriuos komitetas vi
suomet gynė ir gins.

Greenas atsikreipime pažy- i 
mi, kad komiteto padėtis yra 
kritiška, kad je>gw neateis 
pakankamai pagalbos, tai ko
mitetas turės nutraukti veiklą, 
nes neįstengs gintis teismuo
se. Komiteto adresas yra A- 
merican Committee for Pro-

d raugi.jiniam judėjimui ir 
darys nemažas nuostolis,

rU išmaitinti šeimyną 
umlami priėjom prie

rime 
nuo

omi turime lo valandų 
savaitę, vi(-toį anų lai- 
valandų savaitės.
.pdrauda nuo
įžeidimo ir Ii
'stogas. socialine

drauda

Tu- 
nedarbo, 

tu ri- 
ap- 

vietų

lonių draugų, bet abelnai 
imant draugijinis judėjimas 
nenukentės, nes draugai Šklė
riai prisidės prie* St. ITters- 
ourgo veikliųjų draugu ir 
draugių. St. Pctersburgas nors 
skaičiumi yra mažvtė lietinių 
l.ohmija. bet su veiklumu ir 
parama pažangiųjų draugijų 
bep spaudos pralenkia ir dying 

I idesip -s.
d'odėl atsisveikinimui su

betoj u minios, šian- 
eveik susivm-

buvo surengtas išleistuvių pa- 
žmonys, į kurį susirinko juo- 
dviejų draugų ir draugių, at
važiavo net Ohio lietuvių ūki
ninkų. akroniečių taipgi buvo.

Draugės corletietės prirengė 
daug skanių valgių ir gėrimų, 
su kuriais skaniai 
pazinonio dalyvius.

pavaisino 
Muzikan- 
savo di-

dabar—komunistus, ir 
spauda visaip juos

ižiulę armoniką. Tas viskas 
suteikė visiems labai smagią

pridavė iš Flori- 
kito draugo $20. 
į atostogas

Stefanija Vinikai-

E. 21 St., New York 10, N. Y.

AFL-CIO vadai New Yorke

liūs, bet jie pranešė, kad saus
ra net šulinio vandenį išdžio
vino, tai dabar negalį atosto- 
gininkų šiuo metu priimti. Bet 
su šiuo sekmadieniu gal da
lykai kiek pasitaisė, nes smar-

Išvažiuodamas i atostogas, 
Juozas buvo užėjęs į L. Kul
tūrini Centrą, taipgi pAsimo- 
kėjo savo Laisvės prenumera
ta.

Linkime jiems laimingai ato-

Dr. A. Petriką atostogauja
šią savaitę Dr. A. Petriką 

su žmona Margareta atosto
gauja Adirondack kalnuose,

Rep.

Taigi Dr. A. Petrikos ofisas 
šia savaitę uždarytas.

Linkime Petrikanis smagiai 
prakusti atostogas.
Kaip su LLD kuopų Pikniku?

Beliko tik ketvertas 
pikniko, kurį ruošia Lietuvių 
Litei’atūros Draugijos kuopos 
sekmadienį, rtrgpiūčio 17, Kas- 
moėiaus sode, Great Necke.

dienu iki

v e d a m a j ame 
su pasigardžiavi- 
kaip Maskvoje, 

jaunimo festiva- 
gatvėse jaunimas

Italian-American Grosernė. Deli- 
katessen. Dabartinė medžiaginė Jei-** 
ga $65,000 j metus. Lindenhurst’^ 
yra augantis miestas, augkite biz
nyje su Nassau. Pirkėjas nebūtina; 
turi būti italas. Privatiškas savinin- a, 
kas. Kaina prieinama. 330 East 
Sunrise Highway, Lindenhurst, L. I. 
TUrner 8-8890.

(148-154)

nubrėžė planus rimtesnei 
kovai prieš raketierius

New- Yorke yra daug viso
kių “unijų lokalų,” kurie fak
tinai yra niekas kita, kaip suk
čių pinklės kuriomis patys 
raketicriai ir bosai naudojasi, 
kad kuo labiau išnaudoti pu- 
crtoi’ikiečius darbininkus.

šie neva unijų lokalai taip vei
kia: grupė raketierių - sukčiij 
išaguna iš kai kurių unijų, ku
rios pačios turi savo vadovybė
je sukčiams artimų 
čarterį lokaliu steigti, 
karteri us, pavyzdžiui, 
išdu oda 
“Allied 
ir kuri 
sukčiaus 
ra.
paskelbia
virš dirbtuvės, kurioje dirba 

j puertorikiečiai, kurie labai 
menkai apmokami. Sukčiai 
\eikia kartu su bosu — lo
kalu” viršininkai (patys suk
čiai) nustato, kad algų ne
veik reikalauti daugiau kaip 
$15 į savaitę, 6 bosai už tai 
sukčiams gerai atlygina—kad 
tik tikra kovinga unija neįsi-

dabar vadovaus Peter M. Me-

“Times” 
straipsnyje 
m u aprašo, 
tarptautinio 
lio proga,
diskusuoja, kaip jaunuoliai iŠ 
Amerikos ir kai kurių kitų 
Vakarų kraštu diskusuoja su 
tarybiniais jaunuoliais viso
kius klausimus, tarp kitko ir 
Vengrijos klausimą. Labai gė
lai — visi tuom patenkinti.

Esą, vienas konservatyviai 
nusistatęs Amerikos jaunuolis 
net skaitė tarybinių jaunuolių 
miniai ištraukas iš “Times,” ir 
tarybinis jaunuolis, mokantis 
angliškai, žodis žodin vertė, 
h tai vyko Maskvos centre, 
gatvių kampe.

“Times,” betgi, nepagalvo-1 
ja, kad tai, kas vyksta dabar 
Maskvoje, negalėtų vykti New7 
Yorke. Įsivaizduokime tokią 
,<-ceną: čia vyksta tarptauti
nis jaunimo festivalis, kuriame 
tarp kitų dalyvauja ir virš šim
to jaunuolių iš Tarybų Sąjun
gos. Ir štai tarybinis jaunuo
lis kur nors prie Brodvės gat
vės skaito ištraukas iš “Prav
dos” apie Amerikos interven
cinę rolę Gvatemaloje, o vie
nas rusiškai kalbantis ameri
kietis žodis žodin verčia. . .

NEW ROCHELLE N. Y. Valy
mo siuvimo krautuvė, įsteigta 35 
metai. Ideališka vieta, susisiekiama 
traukiniais ir busais. 
ga—prieinamai, geros 
Rochelle 6-692r>—MO.

Auksinė pro- 
sąlygos. New 
7-8964.

(151-157)

FROZEN CUSTARD. Vėliausi 
įrengimai. Ices, frankfurteriai, ham- 
burgeriai, arti prie mokyklos, pui
kiausias biznis, didelis uždarbys. pri
einamai. Liga priežastis pardavime^ 
SC. 4-6234.

REAL ESTATE
(151-154)

Mamaroneck, N. Y. Namai par
davimui. Po 6 kamb. ir 2 vonios. 
Ant projekto. Pardavėjas ' gyvena 
ant vietos. Arti bažnyčių, ir ma
rių kranto. Tiktai 45 min. nuo 
Grand Central. Jūs ir jūsų šeima 
privalo gyventi gražiai, puikiose apy
linkėse, puikūs kaimynai. $24,500 ir 
viršaus PROPANO, INC., 1427 Ra
leigh Ave., MAmaroneck 9-2242.

(143-152)

$4500 nuperka* namą Smithtown, 
Pusė akro žemės. 4 kamba- 

Vonia. Porčiai. Turite pamatyti 
DI GIOIA 

Brightwaters, L. I 
Tel. Bayshore 7-3520 
Atdara Sekmadieniais.

(150-15.7)

L. I. 
riai.

gaivalų, 
Tokius 
lengvai 

vadinasiunija, kuri
Industrial Workers” 

faktinai ne unija, o
Johnny Dio agentū-

Nau.jai įsteigtas lokalas 
savo jurisdikciją

nijo su kapitalistais, 
munistai paėmė tą 
dirbt i. 
tus, o
komercinė 
.j uodina, 
bininkams
nes medikalinės apdraudos ir 
socialinės apsaugos ne nuo 65 
metų <> nuo 5o motu amžiaus, 
nes automacija ir jaunesnio 
amžiaus darbininkus paliuo- 
suoja nuo darbo.

Visi atvykę i pažmonį drau- niką vykti ? Ar jau įsigijote 
tikieta busti važiuoti?

sumetė

ę ir kapi- 
suklaidintitalistų Kpaudi

darbininkai d;
ant komunistų, bet gavę če
kius įvairiomis paša I p o m i s

vo išreikalauta tų žmonių, ku-

vaišėms užsibaigus, 
virš šimtinės, iš km 
r.gus vaišių išlaidas, 
pinigai bus padalinti abiem 
mūsų dienraščiam. '

Visi pažmonio dalyviai pa
linkėjo savo mylimiems drau
gams Šklėriams laimingos ke
lionės, laimingo, smagaus ir 
ilgo gyvenimo savo pasirink
toje gražioje poilsio vietoje.

Vienas iš draugų

me smagiai pasilinksminti. O 
tai sveika kiekvienam, ypač 
senesnio amžiaus žmogui to
kie piknikai priduoda naujos 
dvasios, tam' tikro sveikatai 
eleksyro.

Dalyvaudami piknike taipgi 
paremsime šios apšvietos 
draugijos gražius darbus, kul
tūrinius darbus.

Tad visi ir visos dalyvau
kime piknike. LLD narys

lavo to viso, ir daugeliui pri-

Mūsų supratimu. dabar 
svarbiausias klausimas mū

sų šalvie yra, tai ‘ sustabdyti 
valdininkus, pradedant nuo i
mažiausio iki Washington© .

jie n e mėty tų , 
ž dyka n u si-!

viso-I
niūsu pinigų už dyk: 
dėvėj usiom valdžiom, 
kiem karalaičiam. Tai pra-1 
sižengimas prieš žmones 
sų mokėtojams. Lai tie 
giniai eina užsidirbt 
jeigu jie 
ir princais.

Žmonių sumokėti pinigai 
turėtų būti sunaudoti šioje 
šalyje apsaugojimui nuo ligų, 
kaip polio, vėžio, širdies ii’ 
kitų, vietoj eiti kalėdoti po 
dešimtukus į tuos fondus. 
Mes tiek daug turime pinigų 
šelpimui viso svieto tinginių, 
c- neturime saviems reikalams 
namie.

Vienas draugas užsiminė 
apie Sovietų Sąjungą, kodėl 
vienus veikėjus atleido, o ki
tus visai nežinomus jų vieton 
padėjo. Sakau jam, tas tai 
nieko. Mes čia irgi dažnai da
rome pakaitas.

Dar vienas draugas užsimi-

Apvainikuokime 
Pavykusį Vajų 
Dėl Sukėlimo 
$10,600 Fondo

PIETŪS
Nemokamai

Pu ertori kiečių darbininkų 
tarpe yra nemenkas nuošim
tis tokių, kurie visai nevarto
ju. anglų kalbos — jie kalba 
lik. ispaniškai. Jie atvykę iš 
Puerto-Rico, skurdo salos, kur 
dažnai paliko savo šeimas, 
taip kad juos taip išnaudoti, 
bent nekuriam laikui, nesun
ku.

Dar balandžio mėnesį AFL- 
CiO unijos New' Yorko įsteigė 
specialią komisiją tų suktingų 
lokalų apvalymui. Komisija 
pasivadino gražiai skamban
čiu vardu: Komisija už Iš
naudojimo panaikinimą ispa
niškai kalbančiuose darbinin
kuose —. ber nioko esminio iki 
šiol nenuveikė.

Praeito šeštadienių susirin
kime dalyvavo patys vyriau
sieji AFL-CIO vadai,
nutarta, kad gėda ir nusidėji
mas prileisti, kad puertorikie- 
ciai būtų išnaudojami po uni
jų vardo kauke. Nutarta im
tis energingų žingsniui viso ra
kinto apvalymui.

Tai apvalymo kompanijai

Buvo

tak- 
t i n •• 

patys, 
norį būti karaliais

Puikiai išvedėme vajų sukėlimui Laisvei vasarinio 
fondo. Vajus buvo pratęstas vienam mėnesiui, tačiau 
tik su viena savaite viršlaikio sukėlėme suvažiavimo 

nustatytą sumą $10,000.

Sekmadienį, 17 Rugpiūčio-Aug
Vajaus užbaigimui brooklyniečiai rengia bufetinius 

Tačiau, vajui užsibaigus anksčiau, ruošiami 
bus apvainikavimui garbingai atlikto savo di

džiojo darbo. Ateikite visi.

gerų pietų, Aido Choras atliks šaunią dainų 
. Vėliau tęsis asmeniški pasikalbėjimai.

pietūs

Apart 
programą

Kviečiame 
Visus Ateiti

Liberty Auditorium 
110’06 Atlantic Avė. 
Richmond Hill, N. Y 
Prašome nesivčlinti

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

L

zidento Meany asistentas. 
Taipgi įeina M. lushev.itz. 
CIO unijų tarybos sekretorius.

New Yorke yra apie 125,000 
puortorikiečių darbininkų. A- 
pie 40,000 jų dirba dirbtuvė
se, kur bosų ir suktingų neva 
unijų vadų partnerystė juos 
bėgai lemtingai išnaudoja.

AFL-CIO taipgi planuoja 
samdyti daugiau ispaniškai 
kalbančiu « 
buoti 
torių

daugiau
organizatorių, ver- 

daugiau unijų, organiza- 
pačių puertorikiečių tar-

Ar galima tokį dalyką įsi
vaizduoti? No. Visų pirma, 
dabar mūsų šalyje negalėtų 
būti tokio festivalio, nes mes 
neįsileistume komunistinių jau
nuolių 
visus, 
p e yra 
tų, ne 
fe'U
mes visvien negalime įsivaiz
duoti, kad koks nors svetimša
lis verstų Brodvėje miniai iš
traukas iš “Pravdos”. . .

ir

(Tarybų,: Sąjunga įleido 
Amerikos delegatų tar- 
republikonų, demokra- 
tik kairiečių). Ir jei- 
vyktų toks festivalis,

MISC. ADS

BROWNING truck crane, 10 wheel 
tandem drive, $5,900; also Koehring 
shovel and back hoe, half-yrd,, '49 
model 205; $4,250. Both very good 
condition. Private owner, many yrs. 
of exc. service. Ind. dr both. Mas
sapequa Park, L. I. PY. 8-4264

(151-160)

Garsi artiste vėi ligoninėje

be j ego 
prieš jaunus N Y 
nusikaltėlius?...

Tuo tarpu, kai New7 Yorko 
policijos viršininkas Kennedy 
lankosi Paryžiuje ir Londo
ne, kad studijuoti, kaip ge
riau tvarkyti automobilių tra- 
fiką didmiestyje. Viršininko 
padėjėjas Walter Arm rūpi
nasi, ką daryti su jaunais 
chuliganais. Ir jis priėjo to
kios išvados, kurią jis viešai 
paskelbė: policija prieš jaunus 
chuliganus bejėgė. Jis mato 
tik vieną būdą jauniems nusi
kaltėliams suvaldyti: pravesti 
įstatymą, kad jaunuoliai, ku
rie dar nepasiekė 18 metų 
amžiaus, negali pasirodyti 
gatvėse po 11 valandos va
kare.

Bet pats Walter Arm pri
pažįsta, kad toks įstatymas 
sukeltų įvairiausius keblumus. 
Ar tas reiškia, kad visi jau
ni žmonės su savimi turės ne
šiotis dokumentus? Kiek nau
dų policininkų reikės, kad tik
rinti jaunuolių amžių? Kaip 
su jaunuoliais, kurie grįžta na
mo iš teatrų ir kino-teatrų ?

Po miestą pasidairius
i Narkotistai apiplėšė daktaro 

namą,-pamiršo narkotikus

Du apsiginklavę vyrai įsi
veržė į Dr. C. Miraclo rašti
nę ieškodami narkotikų. At
sukę į daktarą ir slaugę re
volverius pareikalavo jiems 
atiduoti visus narkotikus ir 
pinigus. Pasigrobę $100 greit 
prasišalino, pamiršę pasiimti 
narkotikus.

Naujo 20 milijoną dolerių

Plačiai pagarsėjusi artistė 
Elizabeth Taylor atvežta iš jos 
namL1 Westport, Conn., į New 
Yorko ligoninę. Ji nėščia, tiki
si gimdymo spalio mėn. Bet 
jau dabai* jaučiasi prastai — 
dažnai nualpsta. Tai jau m 
pirmą sykį ją ligoninėn at 
veža.

Namų departments priduo
tas naujas planas pastatyti 
Rytinėje Manhattan© dalyje 
Benjamin Franklin apartmen- 
tinių namų projektą už 21 mi
lijoną dolerių. Projektas tu
rės 1,63,5 apartmentus. 
fine renda bus apie $21 
nesį už vieną' kambarį, 
noma užbaigti statybą 
metais.

U- 
te-

Vidu- 
į mė-

Ma-
1960

Daugiau įvairių parengi 
mų Laisves naudai.

Seni žmones daugumoje 
yra inervuoti. Gražios kortL 
panijos yra puikus nervų 
a tliuosa vintas. Lankykite 
Laisves naudai parengi
mus del pasilinksminimo.

Pirmas bučkis privedė prie 
motinos ir trijų vaikų 

nužudymo
22 metų Eugene Harty pri

sipažino, kad jis peiliu pasker
dė Mrs. Skiffington ir jos du 
mažus vaikus tik todėl, kad ji
nai supykusi, kam jis ją pabu
čiavo, drožė jam į veidą. Tai 
buvęs pirmas jo bučkis, kuris 
tragiškai baigėsi. Harty taip
gi paaiškino, kad jam niekur 
nepasisekė: mokykloje tik tris 
mėnesius tegalėjęs išbūti, iš 
laivyno tarnybos pabėgęs ir 
dabar neturįs užsiė’mimo.
Dainininkė oksigeno būdoje
Televizijos ’’dainininkė Mari

on Marlowe nuvežta į Dakta
rų Ligoninę ir tuojau padėta 
į oksigeno būdą, Buvo many
ta, kad ji turi širdies • ataką, 
bet ištyrus pasirodė, kad 
yra apsikrėtusi pavojingais 
rusais.

Ji 
vi-

DAINUOS ATDSIETYNO KVARTETAS

Gora muzika šokiams. Visokių valgių ir gėrimų

Kelione į abi puses (round trip) $1.50

RengėjaiKviečia visus

4 pusi. Laisvė (Liberty) Trečiadien., rugp. (Aug.) 7, 1957*

Bosas išeis iš VViiliamsburgo Lituanlca Skvero 12 vai 
nuo Liberty Auditorijos Richmond Hill 12:30 vai.

LLD Kuopų Piknikas
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos New Yorko 

apylinkės kuopos

Sekmadienį

Riigpiūčio 11 August
Kasmočią Sode

91 Steamboat Rd. Great Neck, N. Y.

&&& »•




