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KRISLAI
J. B. S. Haldane.
Ar jis korektiškai daro?
Vilnies pastogėje.
Pennsyl vani joje.

Rašo R. Mizara

žymusis anglu mokslininkas 
J. B. S. Haldane su žmona nu
sitarė palikti savo gimtąjį 
kraštą. Angliją, ir apsigyven
ti Indijoje. Su juo i Indiją 
\yksta ir jo žmona.

Kodėl senatvėje mokslimn
I as nusitarė apsigyventi Ind’- 
joje ? J is taip atsako :

— Aš noriu gyventi laisvo
jo šalyje, kur nėra svetimos 

všalies kariuomenės bazių...
Taip, kai aš sakau “svetimos 
šalies kariuomenės,’’ turiu 
galvoje amerikiečius. Bet aš 
taip pat jausčiausi, jei vietoje 
amerikinių karių, čia būtų vo
kiečių, francūzų bej kurios 
kitos tautos kariuomenė...

Kitais žodžiais, mokslininko 
kėlimąsis gyventi i Indiją, kad 
ten užbaigtų senyvą savo am
žių, yra daromas lyg ir protes
tui prieš amerikiečius.

Mes nežinome, ar mokslinin
ko Haldano išsikėlimas iš 
Anglijos dėl amerikinių įgulų 
buvimo Anglijoje yra sveikin- 

Minas ar kritikuotinas. Kas gi 
būtų, jei visi, kurie nenori ma
tyti svetimų karinių įgulų sa- 

p’o šalyse, taip darytų?
Argi negeriau būtų įsitrauk

ti į kova už tų bazių panaiki
nimą?

Pasaulyje jau yra žmonių, 
daug jų, kurie reikalauja, kad 
visos didžiosios valstybės iš
trauktų savo kariuomenes ' iš 
kitų šalių. Mes šimtu procen
tų sutinkame su ta nuomone, 
su tuo reikalavimu. Mokslinin
kas Haldane, net ir būdamas 
savo gimtojoje šalyje, galėtų 
prisidėti prie tų milijonų* ku
rie reiškia protestus prieš sve
timų kariuomenių palaikymą 
tam tikruose kraštuose.

■ •

L. Prūseika liepos 24 d. Vil
nyje rašė:

“Vakar ‘Vilnį’ vėl nepajė- 
gėm išleisti, šiuo kartu mus 
gaudžia ne finansinės bėdos. 
Iš tos pusės nėra pavojaus. 
Mūsų štabo narius kamuoja 
ligos. V. Andrulis, nors ir išė
jo iš ligonbučio, turi gydytis 
namie. Be A. Jonikienės, kuri 
vėl rengiasi važiuoti į ligonbu- 
tį, susirgo ir L. Jonikas. Dar 
negalima pasakyti kas bus su 
juo.

“Aš taip pat negaliu pasi
girti savo sveikata. Darosi vis 
sunkiau. *"

“Bet mes laikysimės, kiek 
tik galėsime.’’

•

Pastebėjau, V. Andrulis jau 
pradėjo Vilnyje rašinėti po 
viršpaminėtų L. Prūseikos žo
džių spaudoje pasirodymo.

Apie L. Joniko sveikatos 
Stovį nieko kol kas negirdime. 
Gerai būtų, kad jam nereikė-' 
tų pasiduoti operacijai.

Taip, ligos apspito Vilnies 
personalo narius. Padėti mes 
jiems negalime, nes ir pas 
mus pačius darbo jėgų yra sto
ka. Tiesa, kol kas mes dar lai
komės tvirčiau, nesveikata 
skųstis negalime.

Na, draugams vilniečiams 
linkime sutvirtėti ir, L. Prū- 
seikos žodžiais, “laikytis, kiek 

1 tik gali.“

Pennsylvanijos valstijos gu
bernatorius paskyrė negrą

Sekretorius Dulles
Londone, dalyvauja 
įvairiose derybose

Londonas. — Čia atvyko 
Amerikos valstybės sekre
torius Dulles. Jis atvyko, 
sakė jis, kad prisidėti prie 
nusiginklavimo derybų, ku
rios čia tęsiasi jau kelis mė
nesius. Derybose dalyvauja 
penkios valstybės, kurios la
biausiai pažengusios pirmyn 
atominiai - vandeniliniuose 
ginkluose: JAV, TSRS. Bri
tanija, Francūzija ir Kana
da.

Derybos vyksta po Jungti
nių Tautų nusiginklavimo 
komisijos globa. Šį ketvir
tadienį yra vėliausia data, 
kuomet sub-komisija, kuri 
posėdžiauja Londone, turi 
raportuoti komisijai Jungti
niu Tautu centre New Yor
ke.

Per penkis mėnesius de
rybose Ameriką atstovavo 
Stassenas, specialus prez. 
Eisenhowerio paskirtas nu
siginklavimo reikalų tvar
kytojas. Manoma, kad Dul
les atvyko tam, kad “paim
ti į savo rankas” Amerikos

Guatemalos valdžios aiškinimas
apie Armasą nušovusį sargybinį 
neįtikėtinas, tvirtina ekspertai

Guatemalos Miestas. — 
Guatemalos valdžia pa
skelbė, kas buvo tas karei
vis sargybinis Romeo San
chez, kuris nušovė prezi
dentą Castillo Armasą. Val
džia sako, kad jis vienu me
tu tarnavo armijoje, net 
buvo iš jos pašalintas kaip 
komunistas. Paskui jis ga
vo valdišką darbą televizi
jos stotyje, bet taipgi tano 
pašalintas kaip politiniai 
neoatikėtinas. Armijoje ir 
valdiškoje tarnyboje jis tar
navęs po tuo pačiu vardu. 
Bet paskui jis tapo pasam
dytas kaip vienas preziden
to asmeniniu • sargų, kurie 
eina sargybinių pareigas 
prezidentiniuose rūmuose!

Todėl Guatemaloie dabar 
klausiama: kaip galima pa
tikėti valdžios teigimui, kad* 
Sanchez buvo komunistas? 
Kaip galima patikėti, kad 
asmuo, kuris neva buvo iš
mestas iš armijos kaip ko
munistas, paskui priimtas į 
privatine prezidentinę sar
gybą? Ekspertai sako, kad 
čia kame nors netvarka, 
kad valdžios aiškinimas yra 
neįtikėtinas.

Tuo tarpu valdžia paskel
bė, kad suėmė devynis pre
zidentinės sargybos narius,

Andrew M. Bradley savo ka
bineto nariu. Bradley eis “De
partment of Property and 
Supplies” direktoriaus parei
gas. Vadinasi, jis įeiha į Penn
sylvanijos gubernatoriaus ka
binetą.

Tai pirmas tokis atsitikimas 
tos valstijos istorijoje. Tai rei
kia skaityti laimėjimu ne tik 
negrų, o ir visų galvojančių 
amerikiečių.

atstovybę. Oficialiai jis at
vyko, kad padėti Stassenui. 
bet yra gerai žinoma, kad 
tarp Dulleso irStasseno yra 
nesutikimų.

Dulles jau spėjo tartis, su 
pačiu Stassenu, su Britani
jos užsienio reikalų minis
tru Lloydu, su britų prem
jeru McMillanu, su Prancū
zijos ir Kanados atstovais.

Čia sakoma, kad kiti už
sienio reikalų ministrai, 
gal ir Tarybų Sąjungos Gro
myko, atvyks, kad per pas
kutines dienas dalyvauti pa
sitarimuose. Dulles kol kas 
nesitarė su tarybiniu atsto
vu derybose Zorinu, bet gal 
buvo tartasi netiesioginiai, 
nes po pasimatymo su Dul- 
lesu Stassenas nuvyko į ta
rybinę ambasadą, kur tarėsi 
su tarybiniais atstovais, 
matyti, ir su Zorinu.

Pasikalbėjime su spaudos 
atstovais Dulles išreiškė sa
vo viltį, kad “gal koks nors 
praktiškas susitarimas bus 
pasiektas laiku.” 

kurie įtariami, kad jie buvo 
prisidėję prie suokalbio.

Į Guatdmalą atvyko prezi
dento Eisenhowerio asme
niškas atstovas jo sūnus 
majoras Eisenhoweris. Jis 
atstovaus Ike laidotuvių 
apeigose.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

(

Nagasaki, Japonija.—Po
tvyniuose šioje srityje pa
skendo virš 1,000 žhuonių.

Vienna, Ga.—čia pavojin
gai susirgo sen. George iš 
Georgijos. Jam ištiko šir
dies smūgis. Sen. George 
turi 79 metus amžiaus.J?

Chicago. — Policija suė
mė 18 jaunuolių, kurie Ca
lumet parke dalyvavo rasis
tinėse riaušėse prieš negrus.

Varšuva. —■ Apie 1,000 
lenkų jūrininkų laikinai 
dirbs Norvegijos laivyne. 
Lenkijoje šiuo metu yra ne
mažai bedarbių jūrininkų 
tarpe.

Heidelberg. — Amerikie
čių karinė policija Vakarų 
Vokietijoje suėmė vokietę 
Irene Ascs. Kaltinimas yra, 
kad ji atvyko iš Rytų Vo
kietijos, kady šnipinėti Ta
rybų Sąjungos naudai.

Jakarta. — Pietinėje Ce
lebes salos dalyje reakciniai 
sukilėliai, kurie neklauso 
centralinės Indonezijos val
džios, pradėjo suiminėti ko
munistus. Jie taipgi suėmė 
kelis Nacionalistų partijos 
vadus.

[Britai ir jįj sultonas sako, kati 
jie laimi prieš nacionalistus, — 
sultonas kaltinąs Saudi-Ar a biją

Mamama, Bahreinas. — 
Britai ir jų Omano sultonas 
tvirtina, kad jie baigia su
mušti nacionalistinius suki
lėlius, kuriems vadovauja 
musulmonų dvasiškiai. Sul
tono kariai, kuriems, vado
vauja britų karininkai, jau 
laiko apsupę paskutinę su
kilėlių tvirtovę. Britanijos 
aviacijos orlaiviai bombar
davo Birkat-al-Moz tvirto
vę, kuri dar nacionalistų 
rankose.

Britai tvirtina, kad apart 
aviacijos jie nenaudoja sa
vo karinių jėgų Omane, bet 
šaltiniai Saudi-Arabijoje ir 

I Egipte sako, kad faktinai 
britų batalijonai jau veikia 
Omane ir Muskate.

Meksika atsipeiki nuo drebejmow 
žiivusnj skaičius mažesnis, negu 
buvo skelbta, žalos vra nemažai

Meksikos Miestas.—-Mek
sika pradeda atsipeikėti nuo 
praeito savaitgalio žemės 
drebėjimo. Pasirodo, kad 
žuvusių skaičius yra žymiai
mažesnis. negu buvo many
ta. Skelbti įvairūs skaičiai 
—šimtas, apie du šimtai ir 
net virš trijų šimtų, bet da
bar oficialus skaičius yra 
46. Tas dar nereiškia, kad 
nebuvo kiek daugiau, nes 
dar yra neatrastų asmenų, 
bet bendrai manoma, kad 
žuvusių ųebus daug dau
giau.

Vienok, medžiaginės žalos 
pridaryta labai daug. Apart 
tų pastatų, kurie pilnai su
griuvo, Meksikos Mieste 
dar yra tūkstančiai pastatų,

Gyvenimas Lietuvoje
Mūsų korespondento

Tokia bus Kauno jėgainė
Kaunas. — Į Kauno van

deniu varomos elektros sto
ties statybą atvyko grupė 
kitų respublikų inžinierių, 
padėjusių planuoti šią hi
droelektrinę.

Kauno jėgainė — pirmoji 
iš aštuonių Nemuno elek
trinių, — kitos hidroelek
trinės numatytos statyti ties 
Smalininkais, Birštonu, Aly
tumi, Druskininkais, Gardi
nu, Mostais, Pokudovu.

Iš Kauno stoties įrengi
nių sudėtingiausias bus 
HES pastatas, kurio aukš
tis sieks 40 metrų, o ilgis— 
75 metrus. Jo pa/matai gu
lės 14 metrų žemiau upės 
dugno. Pastato viršumi pra
eis automobilių keliąs ir 
dviejų kelių geležinkelis. 
Pirmosios dvi turbinos pra
dės suktis 1959 metais.

Stotis bus automatiškai 
valdoma iš energetinės sis
temos valdymo Vilniuje. Vi
sas elektrinės personalas 
susidės iš 24 Įmonių, kurie 
prižiūrės hidroelektrinius

Britams tarnaujantis 0- 
mano sultonas Said-bin-Ta- 
mur sako, kad už sukilimą 
vyriausiai atsakinga Saudi- 
Arabija, kuri sukilėlius kir
šinanti ir jie'ms padedanti. 
Taipgi atsakingi, sakė jis, 
kai kurie taip vadinamo 
“Trucinio Omano” šeikai— 
vietiniai valdovai. “Truci- 
nis Omanas” (“Paliaubinis 
Omanas”), tai dar šmotas 
arabiškos teritorijos prie 
Persijos įlankos, kurį britai 
valdo tam tikru susitarimu 
su vietiniais šeikais, pana
šiai, kaip1 likusiame Omane- 
Muskate jie valdo per sulto
ną, kuris oficiališkai “ne
priklausomas.” Faktinai 
tos visos teritorijos yra bri
tų kolonijos.

kurių pamatai ir sienos su
silpnėjo ir prisieis juos tai
syti, . o kai kuriuos ir visai 
nuardyti.

Sunkiau sužeistų yra ar-
ti 250, tai yra, tokių, kurie 
randasi ligoninėse. Leng
viau sužeistų yra tūkstan
čiai.

Miestas jau atrodo beveik 
normaliai. Atsteigtas auto
busų ir tramvajų susisieki
mas. jau pilnai veikia tele
fonas ir telegrafas.

Iš Acapulco pranešama, 
kad ten drebėjimas nebuvo 
toks smarkus, kaip iš karto 
pranešta. Gyvenimas tame 
jūros pakraščio mieste jau 
pilnai grįžo prie normalu- 
mo.

įrenginius ir atliks einamą
jį remontą.

Stambus į renginys taip 
pat bus betoninė užtvanka 
su trimis pralaidomis, kurių 
kiekviena turės 20 metru 
pločio. Sunkūs dalių sky
dai, uždengiantieji pralai
das, 100 tonų galios kėlimo 
kranu bus pakeliami pava
sario ir rudens potvynių 
metu, kai viso vandens ne
bus galima panaudoti turbi
noms varyti.
Naujovės plytų gamykloje

Naujoji Vilnia. — Grupė 
Dvarčionių plytinės darbuo
tojų, inžinieriaus D. Pivo- 
riūnaitės vadovaujami, pa
ruošė ir įdiegė į gamybą 
naują akytų plytų gamybos 
būdą. Išradėjai padidino iki 
šiol išleidžiamų plytų storį 
nuo 65 iki 88 milimetrų. 
Plytų svoris nepakito. Tai 
pasiekta pakeitus plytoms 
gaminti naudojamos me
džiagos sudėtį. Į ją imta 
dėti durpes ir maltą kietą 
anglį, kurie degimo metu 
sudega, išakydami plytą.

Išmėgintos pirmosios nau-

Jfmi bandoma visai
atidėti civilių teisių 
svarstymus senate

i

Washingtonas. — Senato 
Demokratų frakcijos vadas 
Lyndon Johnson sako, kad 
jis ir kiti gal pradės dėti 
pastangas, kad Senatas pa
liktų nuošalyje “nekuriam 
laikui” civilinių teisių įsta
tymo svarstymą ir imtųsi 
svarstyti kitus projektus.

Bijoma, kad jeigu civili
nių teisių įstatymas būtų 
atidėtas, tai prie jo nebū
tų grįžta per ilgą laiką.

Padėtis Senate tuo tar
pu labai miglota. Pietietiš
ki demokratai, tai yra, ra
sistai, smarkiai darbuojasi, 
kad būtų pravestas “patai
symas,” duodantis teisę vie
tinėms džiūrėms, prisaik
dintiems teisėjams, svars
tyti bylas prieš nusikaltė
lius, kurie priešinasi inte
gracijai. Republikonų frak
cijos lyderis Knowlandas 
sako, kad pasipriešinimas 
tam pataisymui stiprėja.

Sen. Knowlandas. apsilan
kė pas prez. Eisenhowerį. 
Jis paskui sakė, kad Eisen

J a u n i m o festivalyje dalyvauja , 
160 amerikiečiu; ju delegaciją 
sudaro įvairios politines grupes

Maskva. — Pirmieji pra
nešimai sakė, kad apie šim
tas amerikiečių dalyvauja 
tarptautiniame jaunimo ir 
studentų festivalyje Mask
voje. Dabar pasirodo, kad 
amerikiečių delegacijoje 
yra 160 žmonių. Delegaciją 
sudaro įvairių politinių nu
sistatymų žmonės.

Amerikiečiai delegatai, 
kurių dauguma atvyko kaip 
pavieniai asmenys, jau lai-, 
kė susirinkimą ir išrinko 
savo komitetą. Į jį šalia 
keliu kairiai nusistačiusiu 
studentų ir mokytojų įeina 
ir žmonės, kurie yra aiškiai 
anti - komunistiniai nusista
tę. Taip, pavyzdžiui, į ko
mitetą išrinktas Daniel O’
Connell, Jaunojo Komerci
jos buto sekretorius, kuris 
pareiškė, kad jis patenkin
tas, jog delegacijos, žymią 
dalį sudaro “proamerikie- 
čiai.” Jis omenyje turėjo 
dešiniai nusistačiusius ame
rikiečius. Jam atsakyta, kad 
ir kairieji amerikiečiai save 
skaito savo šalies patrio

jųjų plytų partijos. Staty
bininkai jas labai gerai 
įvertino. Kiekvienam kubi
niam metrui mūro, naudo
jant didesnes plytas, reikia 
beveik 50 kilogramų ma
žiau skiedinio negu anks
čiau. 15 procentų padidėjo 
mūrininkų darbo našumas. 
Naujosios markės “100” 
plytos turi geresnes šilumos- 
izoliavimo savybes.

Dvarčionių plytinėje pa
ruoštas naujas plytų ga
mybos būdas dabar įveda
mas visose respublikos "ply
tinėse.

■'•kWKMnTIMAr.

howeris jam sakęs, jog jo 
nuomonės apie įstatymo pla
ną gerai žinomos, tad nėra 
reikalo pasisakyti dar kar
tą prieš tokius pataisymus. 
Bet manoma, kad jeigu pre
zidentas būtų norėjęs ener
gingiau paremti įstatymą ir 
atmušti pataisymus, jis bū
tų pakartojęs, jog stoja 
prieš tokius pataisvmus.

Senatorius Javits, new- 
yorkietis, sakė, kad tas pie
tiečių siūlomas pataisymas 
tikrai “išimtų sielą ir vidu
rius iš įstatymo.” Pietietis 
rasistinis senatorius Thur- 
mondas (iš South Caroli
nes) sakė labai atvirai: 
“Jeigu mes negalime to 
Įstatymo visai sumušti, mes 
bent bandysime jį padaryti 
ant kiek galima silpnu.”

Senatorius Johnsonas, 
nors pats nesiskaito diksi- 
kratų, jiems žymiai 'prita
ria. Manoma, kad jo planas 
visai atidėti įstatymo svars- 

Įtymą turi pilną pietinių 
(diksikratų pritarimą.

tais. — gal dar geresniais.
Tarybiniai laikraščiai at

spausdino pasikalbėjimus su 
kai kuriais amerikiečiais. 
Sovetskaja Rosija” ben
dradarbis kalbėjosi su ame
rikiečiu Jerry Fiederer. Jis 
sakė, kad dalyvavimas festi
valio atidarymo parade bu
vo jo linksmiausia gyveni
mo diena. Jis sakė, kad jis 
tarybinių žmonių veiduose 
ir išraiškose “skaito tiesą 
ir taikos norą.”

Oklahoma City. — Vieti
nio komercijos buto prezi
dentas H. B. Groh priėmė 
pakvietimą apsilankyti Ta
rybų Sąjungoje. Jis tapo 
pakviestas, nes, kuomet šia
me mieste šią vasarą vyko 
tarptautinė prekybos paro
da. Tarygų Sąjunga čia tu
rėjo pavilijoną.

Tunisas. — Paskutiniai 
francūzų kariniai daliniai 
pradėjo apleisti Tunisiją. 
Iki šiol francūzai Tumsijo- 
jeje, kuri nepriklausoma, 
turėjo apie 25,000 karių 
specialiu susitarimu, bet Tu- 
nisijos valdžia reikalavo, 
kad tie kariai būtų ištraukti.

Winmpeg, Kanada. — Du 
maži berniukai prisipažino, 
kad jie žaisdami tiksliai pa
kreipė i priešingą šoną ge
ležinkelio bėgių taikyklį ir1 
tokiu būdu privedė prie ne
laimės — keli traukinio va- , - 
gonai nuriedėjo nuo bėgių 
ir 68 asmenys'susižeidė.

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga.

t
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PRAPLATINS PREKYBĄ
Iš KINIJOS ateina žinių, jog šių metų gale Kini

jos Liaudies Respublika jau pradės platesnę prekybą su 
Britanija, Francūzija, Vakarų Vokietija ir Belgija.

Ši prekyba dabar bus platesnė, didesnė dėl to. kad 
suminėtos šalys parduos Kinijai tuos produktus, kurių 
ligi šiol nepardavė dėl to, kad Amerika draudė joms tai 
daryti.

Tiesa, Kinija negaus iš jų pirktis karinių reikmenų, 
bet gaus visokių mašinerijų bei jų dalių, vartotinų pra
monėje. Iki šiol visa tai buvo uždrausta Kinijai par
duoti.

Neužilgo tai pradės daryti ir Japonija — ji taipgi 
parduos Kinijai tuos pramonės, produktus, kurių nepar
davė ligi šiol, nes Amerika draudė.

Taigi laipsnis po laipsnio ir dolerinė uždanga bus 
atidengta, nežiūrint to, kad mūsų šalies vyriausybė Ki
nijos Liaudies Respublikos, dar vis nebepripažįsta.

N EDUOS N EPRIKLAUSOM YBĖS
NESENTAI Francūzijos. prezidentas Coty sakė kal

bą. kurioje iis atvirai pareiškė, iog Francūzija ne
duos Alžyru i nepriklausomybės. Kartu prezidentas Coty 
teisino francūzų kovą prieš alžyriečius, kaip patrijotin- 
gą ir reikalingą žygį.

Francūzi ja Alžyre palaiko daugiau negu 500.000 
ginkluotų jėgų, įskaitant kariuomenę ir policiją bei mi
liciją. Francūzija sukišo daug pinigų į karą prieš Alžy
ro liaudį, kovojančią už savo nepriklausomybę. Ir dar 
vis tebekiša, o karo, neoficialaus karo, Alžyre pabaigos 
dar vis nesimato!

Atsiminkime, kad Alžyre yra apie 10,000,000 gyven
tojų. Iš to skaičiaus apie vienas milijonas francūzų ko
lonistų ir biznierių, ir apie devyni milijonai alžyriečių.

Andai New York Timeso korespondentas Alžyre 
parašė savo laikraščiui ilgą straipsnį apie tenaitinę 
padėtį.

Korespondentas rašo pasibaisėtinų dalykų. Jis sako, 
jog kai kurie francūzai kolonistai Alžyre kalba apie tai, 
jog būtų gera, jei būtų išžudyta nors keletas milijonų 
alžyriečių. Tuomet, esą, viskas būtų ramu! Tai sužvė
rėjusių žmonių noras!

Apie pusantro milijono Alžyro gyventojų (aišku, al
žyriečių) yra bedarbiai. Apie 400,000 alžyriečių yra 
persikėlusių i Francūzija. bet iš to skaičiaus apie 100,000 
bedarbiai.

Padėtis Alžyre negerėia, o vis blogėja. Alžyro pa
triotai nė negalvoja apie padėjimą į šalį ginklo. Jie 
ryžtasi tęsti kovą ir tikisi, kad jie laimės.

Alžyriečius skatina į kovą ir tai, kad jų kaimynai— 
Tunisija ir Morokas. iau gavo nepriklausomybę. Tuni- 
s'ija neseniai buvo paskelbta respublika. Jeigu tunisie
čiai ir morokiečiai savo tikslą pasiekė (nors gal dar ne 
visai pilnai), tai kodėl jie, alžyriečiai, negali to pasiekti. 
—jie. kurie yra žmonių skaičiumi didesni?

Vieni didžiausių alžyriečių priešų yra Francūzijos 
socialistai. Jie daro visa, kad tą kraštą laikyti paverg
tą. Socialistų premjeras Molėtas pradėjo prieš Alžyro 
patrijotus dabartinį baisų karą.

Kova francūzų kariuomenė ir valdovai buvo išmušti 
iš Vietnamo, jie bus išmušti, ir iš Alžyro. Tai neišven
giama !

i

APIE KANADOS FARMERIUS
PRIĘŠ KAI KURĮ laiką iš Kanados pasigirdo bal

sai, kad Jungtinių Valstijų kviečiai užkertą kelią į pa
saulį Kanados kviečiams, kanadiškių farmerių produk
tams. Kanadiečiai nebegali pasaulio rinkose konkuruo
ti su Jungtinėmis Valstijomis.

Kanados farmeriai turi priauginę “per daug” kvie
čių. Jie reikalauja, kad valdžia už juos duotų jiems ko
kią nors piniginę paramą.

Aną dieną Liaudies Balse tilpo tokia žinia iš Sas- 
kačevanos provincijos:

“Saskačevanos Farmerių Sąjungos vadovybė įsteigė 
fondą, kurį užvadino ‘Ottawa Action Fund? Jis bus. nau
dojamas palaikymui žmonių Ottawoje, kurie darys 
spaudimą į parlamento narius ir ministrus, kad būtų ei
nama prie įgyvendinimo Gordono Raporto rekomenda
cijų.

“Gordono Raportas rekomendavo, kad vyriausybė 
duotų avanso už supiltus grūdus pas farmerius. Rapor
tas taipgi ragina vyriausybę imtis progresyviškų žygių 
siekiant rinkų dėl Kanados farmerių kviečių.
;■ “Tie ‘lobistai’ taipgi ves kovą už taip vadinamas 

‘parity’ kainas farmų gaminiams, parduodamiems nami
nėje rinkoje.

“Elevatoriuose ir pas farmerius yra 640 milijonų bu
šelių kviečių. Tai didelė farmerių problema. Neparduo
ti grūdai darosi sunkenybe farmeriams. Ne tik kad jie 
negali gauti pinigų už gulinčius grūdus, bet tas faktas 
dar veikia į farmų gaminių kainą, nekalbant jau apie 
tai, kad jų užlaikymas taipgi kainuoja/’

Pro žiedais apsipylusias 
obelų šakas vos prasiskverbia 
saulės spinduliai. Po obelimi, 
ant mažučio suolelio, sėdi 
mergaitė ir skuta bulves. Stai
ga mergaitė atsitiesė, pakėlė 
galvą ir įsikląusė. Ji neapsiri
ko. Vieškelyje skardėjo vaikų 
balsai.

Timptelėjusi už sijono pro 
šąli einančią senelę, mergaitė 
tyliai paklausė:

— Mamute, ar aš galiu?..— 
mostelėjo ranka kelio pusėn.

Bėk... — vos sukruta sene
lės lūpos. Keletą šuolių per 
siauras arimo vagas, ir mer
gaitė atsiduria draugų būryje.

— O, Gene! — šūkteli dar 
iš tolo ją pamatęs antrokas 
Alvydu k as — Gene!..

— Šiandien mano mama na
mie, ša, vaikai, — pridėjusi 
pirštą prie lūpų, suramina 
draugus Genė.

Klegesys nutyla,; Vaikai 
kaip paukščiai sutūpia ant 
storo rąsto, gulinčio pakelėje. 
Genutė klausinėja vaikus, kas 
naujo mokykloje, kokios buvo 
pamokos...

— O knygą? Perskaitei 
knygą? — klausia ketvirtokas 
Vincukas.

— O kaip gi! Perskaičiau,
— atsako Genutė.

— O apie Nastutę radai?
— teiraujasi antrokė Janina.

— O kaip? Kelis kartus 
apie ją skaičiau... — šypsosi 
G enutė.

Vaikų pokalbi nutraukia 
skardus Poškuvienės, Genutes 
mamos, balsas.

— Gene1 Gene! Kur dabar
tės valkiojiesi! Eikie čionai...

Genute pašoka nuo rąsto.
— Aš čia, mama, cinu...
Kaltai nusišypsojusi, Genė 

palieka draugus ir bėga į na
mus.

—Kur slampinėji?! Skubė- 
kie bulves skustie, kiaulikes 
pašerkie. Ar už dyką tokią 
mergą maitinamo, — trumpo
mis, aptukusiomis rankomis 
įsirėmusi j šonus, naujoji Ge
nutės mama ne juokais pyks
ta.

Genutė vėl Įninka i kasdie
ninius darbus. O darbų daug. 
Visa namų ruoša jos jaunose, 
silpnose' rankose. Senelė nuo
lat sirguliuoja, dažnai iš lovos 
nekelia. O mama — retai ka
da namuose. Nelengviau Ge
nutei ir tada, kai ji grįžta.

Našlutė iš vienuolio apsa
kymo! Genutė nuolat apie ją 
galvoja, kartais sapne mato 
nelaimingą išdukterę. Jau ku
ris laikas Genutė į rankas ne
ima naujų knygų, bijo, kad 
kiti įspūdžiai neaptemdytų 
Kastutės paveikslo.

Savo motinos Genutė neat
mena, 1945-ųjų metų pavasa
rį ją pakirto šiltinė. Genutė 
tada buvo maža: trejų-ket- 
verių, metelių. Artimųjų gimi
nių, kurie galėtų rūpintis naš
laite, nebuvo. Našlaitę pri
glaudė bevaikė Poškų šeima.

Naujasis Genutės tėvelis — 
kolūkio sodininkas. Jo žmona
— kolūkio daržininkė ir par
davėja. Abu Poškai turi daug 
darbo. Labai dažnai, kolūkio 

Iš Eng. Matuževičiaiis naujo lyrikos sąsiuvinio
Aplinkui kopos, žalios pušys. Vėjas. 
Svaigi daina pavasario šviesaus... 
Tu čia dažnai dainuodavai atėjus, 
Bet nežinojai, kad tavęs klausaus.

Kurią tu čia dainuodavai atėjus: . 
Ji liko man, kaip tavo dovana...

Dainoj nebuvo nieko ypatinga, — 
Ji paprastutė, kaip širdis tava. 
Bet tu buvai tada tikrai laiminga. 
Ir eidavai krantu grakšti, lengva.

Aš tau už kančią ir džiaugsmus dėkingas,
Už sielvartą ir už geras dienas,
Už Niša tai, kuo aš buvau laimingas,—
Už nėrimą, už meilę, už dainas...

Gal pirmąkart mylėjai ir s,y a jojai, 
Ir nežinau, slapčia kam dainavai. 
Gal mintimis tu mariose klajojai, 
Kur į žvejybą plaukdavo laivai...

Už tas dainas, kurios širdy man gimė, 
Kurios nebūtų gyvos be tavęs... 
Jose dabar jaučiu bangų šniokštimą 
Ir tylią raudą, ir linksmas gatves...

...t)abar tavęs nėra. Tik pušys. Vėjas. 
Tik skamba ausyse man ta dairia, V

Juk žmogiška -t- ir džiaugtis, ir kentėti, 
ir laimė kartais gimsta kančioje.— 
Man leisk tave geru, žodžiu minėti, 
Tu būki mari kaip tolimą svaja.

Eug. Matuzevičius

produktais pasikrovę mašiną, 
jie išvyksta į Leningradą, Vil
nių, Kauną ir prekiauja ištisą 
savaitę.

Aišku, būdami labai užimti, 
Poškai neturi laiko rūpintis 
dukters auklėjimu, šios par
eigos atiteko senelei — Vlado 
Poškaus motinai. Senelė nuo
širdžiai rūpinasi mergaite, pa
taiko jai skanesnį kąsnelį. 
Mergaitė pamilo senelę, prisi
rišo prie jos, o mamos rankos 
kietos, širdis šalta, — ta mer
gaitė seniai jaučia.

... Buvo pavasaris. Genutė— 
ketvirtokė. Prieš akis pirmieji 
egzaminai. Ne mažiau už ar
tėjančius egzaminus Genutę 
jaudino1 mamos, pažadai.

— Jeigu viską gerai išlaiky
si, parvešiu iš miesto dovanų : 
šilko suknelę, batukus odi
niais padais, languotą paltą... 
Ar aš neturiu iš ko? — said’ 
šypsena sustingo pilname mo
tinos veide. — Dėl garbes, dėl 
unoro aš viską galiu padaryti,
— paaiškindama savo gausių 
pažadų priežastį, pridūrė Poš
kuvienė.

Genutė svaigo nuo mamos 
pažadų, skaičiavo dienas, li
kusias iki egzaminų pradžios.

Tačiau egzaminų laikyti 
Genutei neteko. Bėgiodama 
basa, ji užmynė ant stiklo ir 
sunkiai sužeidė koją. Mergai
tei teko atsigulti į lovą, o eg
zaminai buvo atidėti rudeniui.

Savaitę nebuvusi namuose, 
grįžo iš turgaus mama. Radusi 
sergančią Genutę, jj perširdo.

— Nelabasis tave nešė ant 
tokio aštraus stiklo...žioplas 
daikte !

Braukdama karčias ašaras, 
Genutė klausėsi rūsčių mamos 
žodžių.

— Dabartės jau taip bus — 
neišlaikysi iš ketvirtos — tai 
daugiau į mokyklą nė kojos! 
Nesimokysi, supratai?! Būčiau 
dovanų nupirkusi, prieš visą 
kaimą pasirodžiusi, kaip tave 
myliu... O dabar — šnipšt.

— ★ —•

.. Noko vasara. Genutė išti
sas dienas neištiesė nugaros. 
Jai ir daržai ravėti, ir gyvu
liai pasišerti, jai tai palydėti, 
tas pasitikti bevažinėjančią 
mamą.

Neapsižiūrėjo m e r gaitė, 
kaip ruduo atėjo.

Antrąją egzaminų dieną 
Genutė gavo nepatenkinamą 
pažymį. Toliau laikyti egza
minus ji negalėjo, mergaitė li
ko IV klasėje antriems me
tams.

Apsiverkusi, nelaiminga ji 
grįžo iš mokyklos.

— Ko apžliumbus? Likai?
— pykčiu pritvinkę žodžiai 
lyg botagu čaižė mergaitę. — 
Aš jau matau, kad likai, tu 
žioplas daikte. Aš tau ne sy
kį sakiau, kad neliktum, o tu 
likai k. Ką ?

Senelė bandė užstoti Genu
tę.

— Jei tu, martele, būtum 
pati kada nors laikiusi egza
minus, žinotum, kad nesimo
kius sunka juos išlaikyti...

— Aš gerai gyvenu- be viso
kių ten mokslų; ir egzaminų, 
—• kaip kirviu nukirto marti.

Poškus srėbdamas barš
čius, neiškentė :

— Ko tu taip plėšaisi ? 
Mokslas privalomas ir turėsi
me leisti. O ką ji veiks nebai
gusi nė pradinės mokyklos...

Poškuvienė numojo ranka.
— Privalomas... Aš pati tu

riu savo įstatymus. Pasakiau
— kaip kirviu nukirtau!

— ★—-
Nejučiomis prabėgo pasku

tinė rugpiūčio savaitė. Rugsė
jo pirmosios rytą mokyklos 
varpelis kvietė vaikus į pirmą
ją pamoką. Varpelis tolimu 
aidu atsiliepė Poškų troboje, 
kuri nuo mokyklos — už ke
liasdešimt žingsnių.

Genutė iš vakaro susidėju
si krepšeliu knygas, lyg mažas 
Kačiukas glaustėsi apie Pnš- 
kuvienę.

— Mamyte, leisk... šiemet 
tikrai baigsiu...

Poškuvienė buvo nesukal
bama.

Praslinko diena, kita... Už 
savaitės atėjo mokytojas. Jį 
pamačiusi, mergaitė a p s i- 
džiaugė. “Dabar tai tikrai 
mama turės leisti mane mo
kyklon’’, — galvojo ji.

Bet mokykla nesulaukė Ge
nutės.

Daugelį kartų Poškų trobos 
duris varstė mokytojas, apy
linkės tarybos pirmininkas, 
kolūkio pirmininkas.

Jiems išėjus, kiekvieną kar
tą Poškuvienė džiūgavo:

— Mane pagązdins. Nieko 
nebus!.. Ne tokių viršininkų 
esu mačiusi! Pastačiau ant sa
vo, ir lai pašvilpie...

Kaimynės, nugirdusios Poš- 
kuvienės išmintį, tik atsidūs
ta:

— Oi, negerai darai, Poš- 
kirviene, negerai... Mergaitę 
palikai, galį sakyti, aklą.

— Kodėl7 O kam mergi
noms tas mokslas reikalingas, 
štai kad ir aš: nesimokiau, o 
ar negyvenu ? Duok dieve, kad 
visi taip gyventų. Ko šiandien 
man trūksta ? Ko ?

— Matai, ne visiems taip se
kasi, kaimynei, kaip tau, ne 
visiems... O ir laikai dabar ki
ti... Dabar net suaugę moko
si ?

Poškuvienė nutyla. Po va
landėlės ji tęsia:

— Taigi, matai, jei būtų 
tikra duktė — mokyčiau, iš 
paskutiniųjų stengčiaus, o da
bar kas — svetima. Paėmėm 
ją pas save tik iš gailesčio... 
Nesimoko — nereikia.

Kaimynės susižvalgo. Joms 
labai aiški Poškuvienės “gai
lestingumo“ priežastis našlai
tės atžvilgiu. Reikia Poškuvie- 
nei tarnaitės, štai ’r viskas. 
Bet jos tarpusavy kalba: ge
rai, kad mergaitė ne balta
rankė auga, labai gerai. Tik 
tvarka tai turi būti: jei pasi
ėmei už dukterį, tai ir mylėk 
kaip savo vaiką: ir į mokyklą 
leisk, ir darbo pamokyk, kai 
reikia — pabark, o kai reikia
— paskatink.

Bet niekada kaimynės, visi 
kolūkio žmonės nesutiks, kad 
Genutė augtų tarnaite. Ne! 
Genutė daugiau tarnaite ne
bus! Ji gyvena tokioje šalyje, 
kurioje visi vaikai turi moky
tis. Ir Genutė dar šį rudenį 
turi sugrįžti į mokyklas suolą.

Šakių rajonas
Ždanovo vardo kolūkis

Buenos Aires. — Dar ne
pilni rinkimų rezultatai ro
do, kad bent pusė balsuo
tojų balsavo už peronistus.

Marinos gyvenimas
Tarybų šalyje yra šimtai la- šė ir vijo iš mūsų šalies fašis- 

kūniųj — moterų. O prieš dvi- tines gaujas. Jos perėmė gra-
dešimt metų tokių lakūnių bu
vo vos keletas^

šaunuolių 
ir Marina 

tarybinio

šiam negausiam 
būreliui priklausė 
Raskova, pirmasis 
oro laivyno šturmanas — mo
teris, Tarybų Sąjungos Didvy
rė.

Dar vaikystėje Marina pasi
žymėjo drąsa ir atkaklumu, iš
tikimybe draugystėje. Be to, 
Marinoje slypėjo jautri meni
ninko siela. “Ji dar neturėjo 
aiškiai užsibrėžto gyvenimo 
tikslo, ji nemanė ir negalėjo 
manyti, kad kada nors taps 
aviacijos šturmanu, bet ji go
džiai siekdavo žinių, semda- 
masi jų iš mokslo ir meno. Ji 
tarsi kaupė jėgas dideliems ir 
sunkiems ateities darbams“.

Ir pagaliau Marina nuspren
džia tapti lakūne. Su kokia 
aistra ji veržiasi į šį tikslą! 
Bet tam, kad užkariautum 
erdves, reikia ne tik pažinti 
plieninį paukštį, bet ir gerai 
pasiruošti fiziškai. Ji grūdina 
save — plaukioja, mankština
si, atlieka šuolius .su parašiu
tais. Toks visiškas pasiruoši
mas nelengvai lakūno profesi
jai padeda Marinai nugalėti 
visus sunkumus. Ilgų oro ke
lionių metu Marina parodo di
delę ištvermę ir pasitikėjimą 
savimi. Kartą, kelionės 
va — Tolimieji Rytai 
Raskovai tenka iššokti 
rašiūtu į negyvenamą
Dešimtį dieną, nusilpusi 
nuovargio ir bado, ji klaidžio
jo pelkėtoje taigoje, ieškoda
ma lėktuvo. Tas 
gyventi, atlikti 
drąsius žygus ir 
nai išsigelbėti.

Didžiojo Tėvynės karo me
tais Marina visas savo jėgas 
aukoja šventai išsivadavimo 
kovai.

Raskovai pavedamas atsa
kingas uždavinys — paruošti 
frontui pirmuosius pasaulyje 
moterų aviacijos pulkus. Sta
lingrado mūšyje Marinos va
dovaujamos moterys - lakūnės 
bombardavo fašistines divizi
jas. Šių žiaurių kautynių metu 
Marina ir ŽŪVA.

Bet jos pradėtasis darbas 
nežuvo. Moterys-la.kūnės mu-

Mask- 
metu, 

su pa- 
taigą. 

iŠ

didelis noras 
nepaprastus, 

padėjo Mari-

Šeimininkėms
SALDŽIOS SRIUBOS iš 

VAISIŲ IR UOGŲ
Saldžias sriubas galima 

virti iš šviežių ir džiovintų 
vaisių ir uogų, o taip pat iš 
vaisių — uogų košių, sulčių 
ir sirupų.

Pusę vaisių ar uogų iš
trinti, o likusius vaisius ir 
uogas sumesti į sriubą svei
kus. Galima į sriubą pridė
ti cinamono, gvazdikėlių ir 
kitų prieskonių.

Į saldžią sriubą pridėti 
virtų ryžių, pudingo gaba
lėlių, manų kruopų apkepo, 
miltinių kleckelių.

Pijie sriubos į stalą atski
rame indelyje paduodama 
grietinė arba saldi grietinė
lė.

SALOTŲ SRIUBA TYRĖ
Salotas (800 g) išplauti, 

1—2 minutes pavirinti, iš
košti ir perleisti per mėsai 
malti mašinėlę, kurioje įdė
tas tankus sietelis. Pagruz
dinti 2 valgomuosius šaukš
tus miltų su 2 valgomaisiais 
šaukštais sviesto, visą šią 
masę praskiesti 6 stiklinėse 
karšto pieno, užvirti, su- 
maišyti sU salotomis ir vir
ti 15—20 min. Po to pridėti 
pagal skon| drūskos, svies
to, pripilti dar vieną stikli
nę karšto pieno ir išmaišy
ti.

Prie sriubos tinka džiu
vėsėliai.

(800 gramų bus apie svaras 
su trimis ketvirtadaliais ame
rikinio svorio.)

(Receptai iš Lietuvos)
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žiausius Marinos bruožus — 
drąsą, narsumą, optimizmą.

Liaudis mylėjo savo Mari
ną. Ji gaudavo šimtus laišku 
iš įvairių šalies kampelių. Pa

siųsdavo jai 
gėrėjosi

Marinos 
apie ku

meti na 
gyveni

prasti žmonės 
draugiškus žodžius, 
ja.

Toks buvo neilgas 
Raskovos gyvenimas, 
rį pasakoja Marinos 
knygoje “Marinos
mas”, neseniai pasirodžiusioje 
lietuvių kalba. Ji pasakoja 
šykščiais žodžiais, lakoniškai, 
juk Ir Marina buvo kukli, ne
mėgo daug apie save kalbėti. .

Savo gyvenimą Raško va pa
aukojo Tėvynei, kuri iškėlė ją 
į aukštumas, suteikė jai, mote
riai, erdvę ir sparnus. Marina 
priklauso plejadai musų šalies 
moterų, kurių vardas eina iš 
lūpų 
masi

eina 
į lūpas, iš kurių moko- 
būti tikrais žmonėmis.

“Tarybine moteris”.)

Worcester, Mass.
Paskutinis pakvietimas da

lyvauti A.L.D.L.D. 11 kuopos 
piknike rugpiūčio 4 d. Olym
pia parke. Bus labai linksmas 
piknikas, galėsime smagiai 
laiką praleisti ir pagelbėti mid 
sų spaudai. Jeigu paliktų pel
no, galėtume pasiųsti ir Vil
niai, kurios vajus labai silpnai 
eina. Mes visi turėtumėm susi
rūpinti pagelbėti ir Vilnies va
jui.

Todėl, draugės ir draugai, 
atvažiuokime visi, nes mūsų 
pareiga dalyvauti.

Pereitos savaites trečiadie
nio Laisvės laidoj mano pra
nešime nelabai gerai skambė
jo vienas sakinys, buvo pasa
kyta “gerus pietus, bet ;r ren
giasi nutraukti vyrus virve.“ 
Nežinau, kieno klaida.

Turėjo būti: Mūsų moterys 
netik rengiasi pagaminti gerus 
pietus, bet ir rengiasi nutrauk
ti vyrus virve, todėl bus vi
siems suprais. Tad visi nepa
mirškime rugpiūčio 4 d. Mū
sų komisija pasirengusi pavai
šint visus su visokiais gėrimais 
ir maistu. z

J. Skliutas

Roma. — Garsi aktorė Gi
na Ivollobrigida pagimdė sū
nų. *
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SENAS VINCAS

REALAUS GYVENIMO KELIU
(Tąsa)

Šerifas net pajuodavęs iš piktumo, rėkė, 
įsakinėjo atsitraukti, keikėsi ir porą 
kartų iššovė į orą. Bet kaip tik jis spė
jo iššauti, pro jo galvą, tik pusės colio 
nesiekdama jo galvos, praūžė plyta! E- 
dis užsidegė taipgi. . . Jis apibėgo aplink 
minią, netoliese šerifo užšoko ant priean
gio laiptelių, atkišo į šerifą smilių pirš-

“Sustok! Tu neturi teisės grasinti žmo
nėms revolveriu ir šaudyti iš jo!”

“O kas tu per velnias?! Ar aš neturiu 
teisės daryti tvarką, apginti savo garbę,

“Tu pirmas pradėjai grasinti ginklu ir 
šaudyti!”

“Jie neturi teisės iš manęs tyčiotis, 
siūlydami už arklį tik po penkis centus! 
Aš ne bananus pardavinėju, bet arklius!”

“Kaip tu turėjai tiesos už pusiau pa
dvėsusi arklį užsiprašyti šimtą dolerių, 
taip jie turėjo pilną teisę pasiūlyti tik 
po penkis centus! Juk čia parsiduoda 
per varžytines, ar ne?!”

“Užsidaryk savo snukį, o jei ne. tai aš 
tau jį uždarysiu!”

“Iš kokios peklos tu išdygai?! Ar tu 
nežinai, kad Jungtinių Valstijų konsti
tucija garantuoja žodžio laisvę?”

“Kaip aš tau užgarantuosiu ‘žodžio 
^laisvę’, tai tau akyse pažaliuos! Užsida
ryk savo snuki, kad sakau!”

“Tu neturi teisės uždaryti jam bur- 
_ nos

“Jis tiesą sako!”
Pradėjo šūkauti minia ir pradėjo pin

tis rankų retežis aplink Edį, kuris grū
modamas abiem kumščiais šerifui, šū
kavo: “Tu pradėjai šaudyti! Tu sukir
šinai žmones! Tu turėsi atsakyti prieš 
įstatymus!”

“Vyrai! Uždarykite snukį tam raudo
nam velniui!”

Policistai pradėjo grūstis prie Edžio, 
bet žmonių grandinės nepajėgė per
traukti: jis tampėsi, vingiavosi ir ateidi- 

įnėjo į tas pačias pozicijas. O Edis nepa
liovė grūmojęs kumščiais ir įrodinėjęs, 
kad šerifas laužo įstatymus, kad jis turi 

/būti pasodintas ant kriminalistų suolo.
Pagaliau vienas iš policistų prisigrū

dęs prie vaikino, iš užpakalio, kirto pai
ka jam per galvą, ir tas susmuko. . .

Kuomet nucypė per Edžio ausis ir jis 
atgavo sąmonę, pasijuto, kad jo galva 
guli ant Mariutės kelių ir stiklas van
dens prie jo lūpų. Staiga pašoko ant 
kojų ir apsižvalgė. . . Ant kiemo, apart 
jo ir Mariutės, daugiau nieko nebuvo. 
Pirmiausia jis pamatė, kad šerifo au
tomobilio visi keturi gumai subliuškę, 
išdaužyti jo langai ir pasigirdo Mariutės 
žodžiai: “Žmonės juos išsivijo laidyda
mi plytgaliais ir akmenimis. Jie šaudė 
į žmones. . . Suprantama, rasis ir už- 

. muštu”.
Vaikinas sugniaužęs kumštis leidosi 

į mūšio lauką, o mergina paskui/jį. Čia 
Jis tuoj pamatė, kad šerifas su visu sa- 

į vo štabu, šaudydami iš revolverių, bėga, 
I o minia, laidydami juos kas ką nusitve- 
I ria, šūkaudami — “nulinčiuoti juos!”— 
I vejasi.
I Tačiau, kuomet jis bėgdamas pamatė 
i klykiantį šalia kraujais aptekusios mo-
' tinos vaikutį, o toliau pašautą ir vai

tojantį, grūmojantį kumščiais ir šau
kiantį atkeršijimo senį, vaikinas, jei taip 
galima išsireikšti, sudurnavojo! Jis gru- 

i modamas abiem kumščiais ir rėdamas 
Ik — “Nekaltas žmogaus kraujas šaukia 

atkeršijimo!” — pribėgo prie savo auto- 
mobilio, pasigriebė revolverį ir, tarsi 

’’^viesulo nešamas, leidosi per laukus, pro 
šalį minios, į patį frontą.

Bėgantieji, netekę patronų, puldami 
ir vėl keldami, nešėsi kiek pajėgė bėg- 

' ti. Edis, kad pavytų juos, darė vingį, bė- 
go per laukus, o paskui jį — Mariutė ir 
jos tėvas.

Kas būtų atsitikę, jei ta įnirtus minia, 
: . neskiriant nei Edžio, būtų pasivijus bė

gančiuosius? Neklauskite šios apysakos 
autoriaus! Galima pasakyti tik tiek, 

U. kad bėgantieji jau netoli būtų bėgę ir 
vargu bent vienas iš jų būtų kada nors 
žemele vaikščiojęs! Tačiau senis Karve- 

7. Hs, matydamas, kad pats negalės už- 
7Z /bėgti uliniai už akių ir sulaikyti, juos 
r*1 nuo tokio žygio, riktelėjo: “Mariute! 

*Lėk kiek turi spėkų į frontą ir sulaikyk 
tttošpakvaišėlitts, iki aš "pribūsiu!”

^Mergina pribėga prie besiganančio 
•jp-'i-- •< i ■

■ ... ■...1 .
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arklio, užšoko jam ant nugaros, o briz
gilo neturėdama, mušinėjo delnais jam 
per smilkinius, spardydama batukais 
jam į paslėpsnius, ir arklys pradėjo neš
tis pageidaujamos pusės link. Taip be
lėkdama, pasivijo Edį ir lenkdama jį, 
riktelėjo: “Tu staptelk, atgauk dvasią ir 
palauk mano tėvo. Jis turi ką tokio 
svarbaus tau pasakyti”.

Ji nulėkė, o vaikinas, pamatęs atsisku
binantį s.eną Karvelį, staptelėjo ir laukė 
jo. Kada senis pribėgo, vaikinas net pa
mėlynavusiu veidu iš uždusimo bei pik
tumo, revolveriu grūmodamas, skatino: 
“Greičiau! Aš jiems parodysiu! Aš jiems 
nedovanosiu!”

“Atsiūk, Edi! Visur privalai vadovau
tis protu, o ne ūpu. . . Skubėkime ir 
sulaikykime tuos, iki pasiutimo įkaitusius 
žmones, kad neįvyktų dar baisesnė tra
gedija”.

“Dovanoti jiems?!”
“Ne dovanoti jiems, bet gelbėti tuos 

žmones nuo viso amžiaus kalėjimo ar 
mirties bausmės!”

Juodu bėgo ginčydamiesi .ir vaikino 
temperatūra, ant kiek iš viršaus kaito, 
ant tiek iš vidaus vėso. Mariutė, pralen
kus besivejančius, sustabdė arklį, iškėlė 
abi rankas ir riktelėjo:

“Vyrai! Sustokite ir pasiklauskite sa
vo proto, ką darote ir kas jus po tam 
laukia?!“

“Mes jiems nedovanosime! Jie pradė
jo, o mes užbaigsime!” Šaukė basliais, 
akmenimis ir atlenktais peiliais grūmo
dami vyrai. Jų akys degė kerštu, žaiba
vo neapykantos žaibais.

“Vyrai ir draugai! Palaukite, iki ma
no tėvas atbėgs! Jis nori su jumis, pasi
kalbėti!”

“Laukti nepaspėjančių ir leisti tiems 
kajiavaikiams pabėgti?! Pirmyn, vyrai!”

“Aš pirmutinis jiems žarnas palei
siu !” Bėgdamas pro merginą ir atlenktu 
peiliu grūmodamas, šaukė vienas italas.

Vienok, tuo tarpu, pro merginą pralė
kė Edis, užbėgo pirmiesiems už akių, 
iškėlė rankas aukštyn ir vos kvapą at
gaudamas, kartojo: “Palaukite! Nurim
kite! Duokite man nors kelis žodžius iš
tarti!”

Besivejantieji pradėjo apsistodinėti. O 
Edis, eidamas atbulas, tarsi gindamasis, 
mosykavo rankomis ir kartojo: “Nusira
minkite, draugai! Aš tik porą žodžių 
noriu jums ' pasakyti!”

“Sakyk, ką turi ir netrukdyk laiko!” 
Nekantravo vienas, virvę rankoje neši
nas milžinas.

“Duokite jam atsikvėpti. . . Matote, 
kad negali žodžio ištarti!” Šūktelėjo 
Mariutė.

“Vyrai!” Riktelėjo atbėgęs ir ant grio
vio kranto pasistojęs pridusęs Karve
lis, ir graudeno: “Ar jūs pasiklausėte pa
tys savęs, kur bėgate ir kąvejatės?! 
Jūs bėgate nuo savo ūkių, nuo savo mo
terų ir vaikų — tiesiai už grotų, ant viso 
amžiaus į kalėjimą !

Pasiklauskite patys savęs; ką vejatės?! 
Vejatės mirtį! Mirtį! Kuri raudonai į- 
kaitusius elektros ugnia geležinius savo 
nagus suleis į jūsų širdis! Apmislyki- 
te, kad paskui nereikėtų gailėtis!”

Vyrai apsistojo. . . Jų iškelti kumščiai 
pradėjo leistis žemyn, tiesėsi pirštai ir 
krito iš jų plytgaliai bei akmenys. Iš i- 
talo rankos iškrito atlenktas peilis, o iš 
negro rankos — skustuvas. Karvelis tę
sė: .

“Nuo mūsų draugo Jono atmušėme še
rifo nagus, išpildėme jam duotą savo 
žodį ir ko gi daugiau ieškome?! Juk kla- 
patų turime užtenkamai. . . Mirtis ateis 
nekviesta ir neprašyta! O patiems kišti 
galvą po mirties dalgiu, kuris iš jūsų 
norite!

Grįžkime, broliai,-į savo ūkius, imki
me į rankas įrankius ir krutėkime, koj 
akys kaktose žiba, ir aš jums užtikrinu, 
kad tas gyvatė šerifas nedrįs daugiau 
mus taksavoti!”

Jam baigus kalbėti, vyrai pradėjo 
verstis per griovį, sveikinti ir aukštyn 
kelti seną Karvelį. Bet kada jie sugrįžo 
prie pirmos scenos ir rado prie negyvos 
motinos verkiantį vaikutį ir pašautą 
savo draugą, vėl susigniaužė jų kumš
čiai, tratėjo sukąsti dantys, konvulsavo 
žandų muskulai ir sužaibaVo jų akys į 
nubėgusiųjų pusę. Vienok lošis jau buvo 
baigtas, o atkartoti jį nebuvo išrokavi- 
mo.
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JUSTAS PALECKIS į

NICOJE ir MONAKE
(Iš keliones įspūdžių)

kalno 
žemai

(Tąsa)
Toliau Ž. Todlevskis rodo 

mums vartus, už kurių ma
tyti gražūs rūmai. Tai— 
Šato de Madrid (Madrido 
pilis), brangiausias šiose 
vietose restoranas, nes pie
tūs čia kaštuoja po 5,000 
frankų. Ten, sako mūsų 
palydovas, mėgsta paūžti 
amerikiečiai turtuoliai, ku
riems rūpi ne tiek gerai pa
valgyt, kiek pasigirti bran
giai sumokėjus.

Iš Mont Kolombo 
vėl gražus vaizdas į
ištysusį Kap Ferat pusiau- 
salį. O netoli gretimame 
kalne kaimas Eze, kurio 
pradžia siekia 700 metų 
prieš mūsų erą, taigi jis 
turį apie 2,600 metų am
žiaus.

Sustojus ties viena krau
tuve pakelyje, užeinam nu
sipirkti atviručių. Parda-I 
vėjas iš kalbos atspėja mus 
esant svetimšalius. Sužino
jęs, kad esame iš Tarybų 
Sąjungos, jis plačiai nusi
šypso, ištaria kelis žodžius 
rusškai ir ima pasakoti. Jis 
karo metu buvęs hitlerinin
kų nelaisvėje kartu su ta
rybiniais nelaisviais ir ten 
bendruose varguose sutvir
tėjo prancūzų ir tarybinių 
karių draugystė. Visą gy
venimą atminsiąs jis, kaip 
pergalingosios T a ry b i n ė s 
Armijos žygyje jis ir jo 
draugai buvę išgelbėti iš 
nelaisvės ir galėjo sugrįžti 
į tėvynę.

Netrukus privažiuojame 
Monako kunigaikštystės 
sieną. Čia stovi pasienio 
stulpas, kurio vienoje pusė
je užrašas “Branc ū z i j o s 
Respublika,” o antroj 
“Mo n a k o kunigaikštystė” 
(Prįncipauta de Monaco), 
bet jokių formalumų perva
žiuojant sieną nėra.

Monako valstybėlė viena 
pačių mažiausių pasaulyje, 
nes jos plotas tesudaro 1.5 
ketv. kilometro. Taj sena 
italų didikų Grimaldžių 
valda, kuri nuo 1524 
pateko Ispanijos, o 
1641 — Prancūzijos 
bon. Seniau Monako
tybė buvo kiek didesnė, bet 
1861 m. Prancūzija už 4 
milijonus frankų nupirko 
Mentono ir R o k b i u r n o 
miestus ir valstybė sumažė
jo ligi dabartinių ribų. 
Nors toji valstybė, kurią 
visą galima žvilgsniu leng
vai apimti, atrodo ištisu 
vienu miestu, užimančiu 
nedidelį pusiausalį ir tru
putį pakrantės, bet juridi
niai joje yra trys miestai— 
sostinė Monako, Kondomi- 
nas ir Monte-Karlo.

Atvažiavome į Monako 
miestą lygiai 12 vai. dieną 
ir ,kaip tik patekome į tra
dicinę iškilmę, kuri vyksta 
tuo metu priešais kuni
gaikščio rūmus. Tai sargy
bos pasikeįtimo ceremonija, 
kuri atliekama su didesne 
pompa, negu daugely dide
lių valstybių. Iškilmingai 
uniformuoti gvardiečiai sų 
šalmais ant galvų, su šau
tuvais ant pečių, išsirikiuo
ja ir priešaky žygiuojan
čiam trimitininkui trimtuo- 
jant pražyguoja pro didelę 
minią, susirinkusią tos ce
remonijos pasižiūrėti. Tu
ristai iš visa pasaulio šalių, 
kurie lanko Žydrąjį Krantą 
ir užsuka į Monako, sten
giasi tą mažytės valstybės 
karišką ceremoniją pama
tyti.. šimtai foto aparatų 
buvo nukreipta į tuos Mo
nako gvardijos atstovus. 
Kelios dešimtys . amerikie
čių jūrininkų, sdipę ant di-

CLEVELANDO ŽINIOS

metu 
nuo 
glo- 

vals-

stovinti

Tarybų 
vietos

rusiškai, tiesa, silp- 
Pasirodo, žorž Tod- 
taip vadinosi mūsų 
- palydovas, lenkų 
ir kalba gana gerai

delio autobušo stogo, irgi 
sekė tą ceremoniją ir dau
guma ją fotografavo.

Monako kunigaikštystės 
kariškąją pajėgą sudaro 
gvardija ir žandarmerija. 
Pereito šimtmečio gale 
gvardiečių ir žandarų buvo 
iš viso 121. Dabar jų skai
čius siekiąs 150... Monako 
policininkų uniforma žy
miai skiriasi nuo Prancūzi
jos policininkų.

Vieną rytą mūsų delega
cija nuvyko j Nicos kapus, 
kuriuose ilsisi didysis revo
liucionierius demokratas ir 
rašytojas Aleksandras Ger- 
cenas (1812-1870). Jis nu
mirė Paryžiuj, bet paskui 
buvo pervežtas į Nicą ir pa
laidotas greta jo žmonos. 
Padėjome gėlių puokštę 
prie G e r c e n o paminklo, 
vaizduojančio
Kartu su mumis buvo gru
pės Prancūzijos - 
Sąjungos draugijos 
skyriaus narių, kurių tarpe 
Prancūzijos parlamento na
rys komunistas Vergilijus 
Barei. Ir čia ir susitikime 
per priėmimą viešbutyje te
ko įsitikinti, kaip nuošir
dūs ir pilni entuziazmo tie 
mūsų šalies draugai tolimo- 
je Viduržemio jūros pa
krantėje.
2. Monaco kunigaikštystėje

Būdami Nicoje negalėjo
me nepasinaudoti proga pa
daryti turistinę išvyką j ma
žytę valstybėlę - kunigaikš
tystę Monako, esančią vos 
už 20 kilometrų.

Pasisamdome septynių 
vietų mašiną, kurios šofe
ris žino visus kelius, o kar
tu yra ir palydovas aiškin
tojas. Jis klausia, kokia 
kalba susikalbėsime, ir ima 
skaičiuoti jo mokamas kal
bas — prancūziškai, ang
liškai, itališkai, ispaniškai. 
O paklausus, ar negalim 
susikalbėti rusų kalba, jis 
atsako 
nokai. 
levski, 
šoferis 
kilmės
lenkiškai. Jo tėvas atvykęs 
1908 m. iš Galicijos į Pran
cūziją ir vedęs prancūze.

Kelias į Monako nuosta
biai gražus, jis pakyla į 
kalnus, iš kur atsiveria 
vaizdai į Viduržemio jūrą 
ir Žydrąjį Krantą. Tur
tinga čia augmenija, dažnai 
sutinkame alyvų, citrinų, 
apelsinų medžius, magnoli
jas, palmes. Iš Mont-Baro- 
no jūroje matyti karo lai
vas — irgi amerikonų krei
seris.

Ties kunigaikščio rūmais 
sustatyta eilė senų patran
kų. Kita eilė senų patran
kų išrikiuota prie mūro sie
nos ir jų vamzdžiai nu
kreipti į jūrą. Monako 
miestas pastatytas ant 
aukštų uolų kalnų. Žiūrint 
iš rūmų kiemo Viduržemio 
jūra atrodo žemai, bet už 
trijų .Monako valstybės 
miestų matyti iškylą žy
miai aukštesni Pajūrio Al
pių kalnagūbrio kalnai. 
Uostezties Kondomino mies
tu matytį du povandeniniai 
laivai, jie taip pat ameri
kietiški.

Garsiausioji Monako 
valstybės vieta — žinoma
sis Monte Karlo kazino 
(casino). Į puošniuosius 
kazino rūmus jau beveik 
100 metų (nuo 1863 m.) iš 
viso pasaulio kraštų susi
renka azartinių lošimų mė
gėjai, o ir šiaip laimės mė
gintojai bei smalsuoliai. 
Svarbiausias čia lošimas— 
ruletė. (Daugiau bus) 

a ;

Sekantis bus dviejų miestų z 
piknikas

Tai bus LDS 4-tos apskrities 
piknikas, kuris per eilę metų 
įvykdavo Akrone. Tik akronie- 
čiai neturėjo pastovios pikni
kams vietos, tai draugas J. 
žebrys, kuris per daugelį me
tų sekretoriauja LDS 4-oje ap
skrityje, net nupieštus kelro
džius padalindavo clevelan- 
diečiams, su kuriais būdavo 
lengva surasti piknikas, ir vi
suomet ten buvo daug cleve- 
iandiečių. šiemet clevelandie- 
čiams kelrodis nebus reikalin
gas, nes 4-tos apskrities pikni
kas įvyks ' visiems žinomoje 
vietoje : A. Jasiūno (buvusiam 
Kubo) piknikų darže, prie 
US 244 vieškelio, tarpe 
Welsh field ir Parkman.

Akroniečiams taipgi bus pa
togus atvažiavimas iš Akrono 
paėmus 5 kelią iki Ravenna ir 
iš čia 88 kelią iki Parkman, 
per kurį eina US 244 kelias, į 
kurį pasukus po kairei, link 
vakarų, už poros mylių prie 
dešinio šono kelio randasi už
rašas “Picnic Grounds’’. Tai 
čia ir bus LDS 4-tos apskrities 
piknikas.

O youngstownieciaj iš savo 
miesto pasiėmę US 244 kelią, 
taip pat privažiavę Parkman, 
už poros mylių, dešiniame ke
lio šone, pamatys pikniko už
rašą.

Todėl Šis piknikas, kuris 
įvyks rugpjūčio (August) 4 
d., bus įdomesnis ir gerai pri
rengtas. su visokiais skanumy
nais ir visais patogumais pasi
linksminimui, sulyg Akrono 
bei Cleveland© madomis, ir vi
sų trijų miestų draugai ir

draugės praleisime dieną kar
tu. Todėl būkime visi, kuriems 
tik galima, o ypatingai visi 
LDS nariai privalome daly
vauti ir paremti šį pikniką, 
nes LDS 4-ta apskritis visuo
met remia mūsų Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimą.

Piknikų sezonas jau eina 
prie pabaigos

Po LDS 4-tos apskrities pik
niko dar turėsime mūsų LDS 
Klubo pikniką, kuris įvyks 
rugpjūčio (Aug.) 18 d., ir 
spaudos pikniką, kuris yra ži
nomas kaip Cleveland© meti
nė iškilmė, įvyks rugsėjo 
(September) 1 d. ir Ohio ūki
ninkų piknikas įvyks rugsėjo 
15 d. Po to jau turėsime pasi
tenkinti su pažmoniais svetai
nėje.

.J. N. S.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Piknikas. Liet. Tautiško Natmo 
Parke, Winter St., ant Keswick 
Rd., įvyks rugpjūčio (August) 4 d. 
Rengia Moterų Apšvietos kliubas, 
1 vai. dieną. Kviečiame vietinius if 
jš apylinkės dalyvauti. Bus valgių 
ir gėrimų. Kviečia Kom.

LLD 6 kp. susirinkimas įvyks 
rugp. 5 d., Liet. Taut. Namo kam
bariuose. 7:30 v. v. Valdyba ir 
nariai kviečiame dalyvauti, turime' 
visokių reikalų aptarimui, išgirski
te Laisvės pikniko raportą ir kuo
pos pikniko raportą. Taipgi reikės 
pasikalbėti reikale surengimo dide
lio pikniko Labor Day su Moterų 
Ap. Kliubu.

Geo. Shimaitis, fin. rašt. 
(147-149)

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvu rašo, 
kad ji jiems patinka.

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi, 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdus žymiausių kovotojų Už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Paraše 

A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.Dr.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu- 
Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50,

Tai 
vis.
Dabar tik $1.00.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margefh. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstieną 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 868, kaina $1.50, bASAfi 
TIK $1.00.

3 pusi. Laisve (Liberty)

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

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jatfie 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų nattiūėMe.
KAINA $5.50.

■ I



208 W.
veniniai dabar turi progą pa 3th St

mams — uzsiregisruu.iate vie
nu kartu, ir esate registruoti 
ant visados, nebent pakeičia-
te adresą. Iki 
tu galima ii 
bet patartina 
anksčiau, nes kuo toliau, 
ilgiau reikės laukti ten.

Hunter College, Playhouse 
Lobby. 68th St. ir Park Ave. 
Brooklyne:

PS 259, 720] Ft. Hamilton 
park way.

rūgų i ūč i o
kuo
tuo

)35 Evergreen Ave. 
2316 Glenwood Rd. 
53)07 11th Ave.

Abraham Lin c o 1 n IIS,

g istravimosj 
ma užsire;

Bronx:
County Court House, 

St. ir Grand Concourse
r u ir
\ uitos

penktadieniu,
popiet ir

rvto
cent-

of

A v.

ma:

Manhattan,
QUEENS:

William Bryant H S,

Blvd, ir Union St., Flushing.
Andrew Jackson H S, 1 16th

Tremont
Cambria

Catalpa
Ridgewood.

PS 11, 93-07 Rockaway
Georg-'. Statei) Island.

Be to, yra visa eilė vietinių 
raštiniu. Jose negalima regisi-

Richmond;
PS 15, 58 Lawrence

ai a
dienomis. pradedant
>niu, baigiant ponkta-

Richmond.

dieniu,

Manhattan : A ve., New Dorp.
Jeigu kam kas neaišku apie 

> egistraci ją, taj gali telefoni
niai pašaukti rinkimų tarybą 
(Board of Elections), (.’Anal

W 351 h St.

BROCKTON, MASS.
Užimtas buvau 

rengimu dėlto šit 
suvėluotas, bet jis 
žymė i i mo..

at

pas Rožę ir Antaną Wallan- 
tus ju puošniame gėlių sode 
pagerbimui Jono Grigo, Liet. 
Taut. Namo ir LDS 67 kp. 

taipgiprotokolu
šv. Roko
finansų raštininko. Buvo daug 
la išviečių svečių — apie l<).

s m agų Buvo dainų ir

Per tą draugišką parų Lais
vės fondas gavo $20, J. Gri
gas prisidėjo sir penkine..

idėtu v i uRugpiūčio
Tautiško Namo Parke bus pik
nikas. Rengia vietinis Moterų. 
Apšvietus Klubas. Prašomi

Geo. Shimaitis

CHICAGO, ILL
Peršauta moteris pagimdė 

sūnų

Policininkas O'Connor su 
savo šeima išvažiavo pasiva
žinėti. Jis salia savęs pasiso
dino
užpakalyj! 
Patricia, 
rele, 
išlipo 
girdo
žmoną sukritusią sėdynėje.

jų metu sūnų Brian, o 
žmona 

0 m., su 2 metų duk- 
Kiek pavažiavus, tėvas
is auto; netrukus pas.i- 

-ūvis. Sugrįžęs rado

arti nugaros.
Moteriškė nuvežta į ligoni

nę, kur už keletos valandų 
pagimdė sūnų virš 8 svarų. To 
laimingo pagimdymo sūnaus, 
už penkių valandų ji buvo 
operuota ir išimta iš nugaros 
kulka. Manoma, kad jos gy
vastis tikrai bus išgelbėta.

New Yorko spaudoje

NewWto^<M^Zlnloi
LIETUVIU TARPE

LLD Kuopų piknikas rugp. 11

LLD New Yorko apylinkės 
kuopos turės bendrą savo pik
niką sekmadienį, rugpjūčio 11, 
Kasmočiaus sode, Great Neck,

Aidsictyno kvartetas pil- 
šokiams bus 

Bus įvairių
uys programą, 
geras orkestras, 
valgių ir gėrimų.

LLD kuopos kviečiamos sa
vo narius mobilizuoti piknikui, 
taipgi kviečiamos atsiųsti sa
vo nariu piknike 
Pikniko pelnas 
kuopoms pagal 
mą.

atsiusti 
padirbėti, 

bus išdalintas 
pasidabarvi-

kitaip nuva-
galės

•> HELP WANTED MALE

kuriems
neparanku, gales va- 

didelip busti. Busas išeis
žinoti
ziuoti
is Williamsburgo nuo Lituani
ka Skvero 12 vai., nuo Liberty 
Auditorijos Richmond Hill

Nuvažiavi'mas ir parvažiavi
mas (round trip) $1.50.

Kriaučių piknikas buvo didelis

Pereitą šeštadienį Amalga- 
game’itų unijos lietuvių sky
riaus ruoštas piknikas buvo 
vienas didžiausių. didesnis, 
negu metai laiko atgal.

Jame dalyvavo įvairių pa- 
žvalgų lietuviai kriaučiai ir jų 
draugai. Ir visi buvo patenkin
ti gražiomis bendro veiksmo 
pasekmėmis.

Prie k on trak tor i ų stalų taip
gi visi gražiai sutilpo ir bend
rai baliavojo.

Dirbusieji piknike tvirtina, 
kad bus gražaus pelno, nors 

susidaro ne-
mažai.

Diena piknikui
įbai gera —vėsi, vykti į pama
rius nelabai patraukli. O pik
nikui ji buvo ideališka. Visi 
dalyviai galėjo gerai pasi
linksminti, prie geros muzikos 
pasišokti.

pasitaikė la-

Kas kaip gina 
sveturgimius

Rep.

Kad ir negausiai mes, rytie
čiai, aukojame į sveturgimių 
gynimo fondą, vis dėlto nema
žas skaičius prietelių dažnai 
suteikia paramos. Va keletas 
tu, kurie vertina reikalą ir 
prisidėjo:

J. Staniulis ..............
V. D. Konektikietis 
Apskritis .....................
Geri Draugai ............
A. G. Newarkietis . .
A. M. Svetys ............
G. Stas .......................
Konektikut Jankė . .

George W. .
K. K-nė . . . .

Jonas

$10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
5.00 
5,00 
5.00 
5.00 
5.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

atžy-

sekamai: prieš
Joseph S. O’Con- 
iš auto, kaip ten 
jo revolveris iš 
nukrito ant sėdy-

komerciniai NewIšaiškinta
policininkui 
nor išlipant
•išslydo 
makšties ir
nės. Vaikutis paėmė jį ir neva 
žaizdamas taikė į 
paspaudė gaiduką.
iššovė ir pataikė motinai į pe- 
tj, kur kulka įžambiai nuėjusi

moti na ir 
Revolveris

Mhanks for helping us mtWr?
■ • f •’••A

Yorko laikraščiai,
“Times“, apverkė
Gu ate ma los diktatorių Armas 
kaip didį demokratą. “Times“ 
vedamajame straipsnyje vadi- 1 . . .na Armasą kankiniu, kuris 
mirė už visą laisvą pasaulį, 
nors pripažįsta, kad jis atėjo 
prie valdžios vairo kariniu su
kilimu.

“ Herai d-Tribu ne“ išsireiš- 
kia panašiai, jau nekalbant 
apie ultra-reakcinius laikraš
čius. Tik “Post“ reiškia abejo
nių, ar Armas buvo toks jau 
didis demokratas, bet taipgi 
labai apgailestaują jo mirtį...

mėtiems 
siems šį

nušautą

reikalą, 
aukštai 
Džiugu, 
reikalo

ačiū visiems čia 
ir anksčiau parėmu- 
taip svarbų 

Jūsų suteiktą paramą
įvertinsime ir ateityje.
kad įkainavote šio 
vertę ir parėmėte. Lauksime, 
kad ir kiti taip padarytų.

Money order-perlaidą rašy
kite M. Stakovas, o siųskite 
Anne Jones, 39 E. 98th St., 
Brooklyn 12, N. Y.

Komitetas

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

u Greater New York Fund

PRAŠO TAUPYTI VANDENĮ
Majoras Wagneris
Y. miesto žmones 

vandenį, nes vanduo 
vuaruose, dėl sausros, 
k i ai eina žemyn, 
pataria laistyti tarp 6 ir 8 
vai, ryto ir 9 ir 11 valandos 
vakare.

prašo 
taupyti

rezor- 
smar-

Darželius 
6

Trečiad., liepos (July) 31, 1957

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•*06**UO*

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

BROOKLYN, n. y:

MARIJONA KUL1KIENE
Mirties tapo atskirta nuo mūsų 1957 metų

liepos 22-ą di-eną. Draugiška visiems asmens 
santykiuose, ji turėjo ypatingų nuopelnų ir vi-
suomenei. Darbo žmonių gerovei veiksmus,
aukštai vertino ir tam skyrė daug savo brangių
valandų, kurias tik protarpiais ji tegalėjo atko-
voti nuo dešimtmečiais ją 
m ingos ligos.

kankinusios skaus-

Mūsų* nuoširdi užuojauta V. Kūlikui, sūnui
ir kitiems veliones artimiesiems:

Sophie Petkus V. Skuodis
F. M. Krankliai O. V. Baltrušaičiai
M. E. Liepai Julia Šimkienė /
A. Balčiūnas K. Petri k i en ė
V. Mikulėnas E. Brazauskiene
P. Bieliauskas F. D. Mažuliai
J. Gužas A, F. Dobilai
S. Sasna A. M. Dobiniai
A. M i kalaus D. Galinauskienė 1
Mary Tarne!is J. S. Cedronai 1
Ona brooklynietč Anne Yakštis 1
M. M. Yakščiai Frank Yakštis 1
A. P. Ventai S. O. Titanini 1
A. Jasulaitis Mary Wilson 1
V. šibeikienė J. Weiss I
Viktorija Balkus U. Kamaitis 1
Stephanie Vinikaitis K. P. Meškėnai 1
J. Vinikaitis K. Karpavičienė 1
P. Višniauskas O. A. Gilmanai 1
B. Briedienė M. E. Simonavičiai 1
C. Briedis P. Gustaitis 1
M. Misevičienė F. Kazokienė 1
E. J. Kasmočiai Suzana Kazokytė ■
O. V. Čepuliai A. Bacot 1
R. E. Mizarai J. Siurba 1
V. V. Bunkai O. šleivienė 1
P- Vižlianskienė A. Bimba 1
J. Juška J. Gasiūnas 1
K. Milenkevičius S. Večkys 1
V. M'ilenkevičienė 
Lilija

P. Buknys 1

•________________ __ i

Susidarė komitetas p ries 
atomiškai-vandenilinius 

sprogdinę j imus-handymus
New Yorke susidarė komi

tetas prieš atominiai-vandeni- 
linius sprogdmėjimus. To ko
miteto priešakyje stovi Robert 
Gilmore. Į komitetą įeina. 
Amerikos civilinių laisvių są
jungos patarėjas Rowland 
Watts, Etinės kultūros draugi
jos pirmininkas Algernon 
Black, Columbia universiteto 
kapelionas rabinas I. Hoff
man, protestantų pastorius 
Donald Harrington, Protes
tantų tarybos prezidentas 
Phillip Elliot ir eilė kitų įta
kingų asmenų.

Jie yra steigėjai ir sudaro 
tik laikiną komitetą, ir jie ti
kisi komitetą žymiai prapla
tinti ir j jį įtraukti žymiai 
daugiau asmenų.

Komitetas jau taipgi nuta
rė surengti mitingą rugpjūčio 
29, Town Hall.

Naujasis komitetas sako, 
kad jo tikslas " yra darbuotis 
už atmosferą, kurioje visos 
šalys galėtų susitarti ir baigti 
atominiai vandenilinius sprog- 
dinėjimus, o su laiku visai už
drausti atominiai vandenili
nius ginklus.

Dabartines

XOE3OEO

Lietuviu Kalbos

Išleido 
Valstybinė Politinės ir Mokslinės Literatūros Leidykla 

Vilniuje, Lietuvoje

Puslapių 987 Kaina $5.00
žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos. 
Ar jis randasi jūsų namuose? Je<i ne, tai greit įsigy
kite jį. Gaunamas Laisvės knygyne. Užsisakydami 
adresuokite sekamai:

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

Kartų sų užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.
•. A-;.'.., .i t .

Teatruose

žalvario Mechanikai.
Patyrę.

Architektūros darbas. Aukštos algos. 
Kreipkitės:

128 Boerum Pl., Brooklyn 
(Boro Hall Section) Main 5-7807 

(145-150)

įsimyli i jauną 
mažo miestelio 
rengiasi vesti, 
jį ištinka nelaimė,

užsidega ir

vairuo- 
ir labai 
mergai- 
bet tuo 

.jo 
ji?

“Šviesa skersai gatves”
Fine Arts teatras dabar pra

dėjo rodyti naują francūzų 
filmą “šviesa skersai gatvės“ 
“The Light Across the Street’. 
To filmo turinys maždaug 
toks;

Sunkvežimio (troko 
tojas) 
gražią 
tę. Jie 
tarpu
sunkvežimis 
tampa dalinai sužeistas. Tarp 
kitko jis praranda lytinį su
gebėjimą. Bet mergina, nežiū- 
lint to, nori už jo ištekėti.

Jie apsiveda ir, negalėda
mas daugiau vairuoti sunkve
žimio, jis nusiperka mažą už
eigą prie vieškelio. Skersai 
vieškelio randasi benzino sto
tis, kurios savininku yra jau
nas gražus vyras. Ir čia užsi
mezga tas “trikampis“ — iš 
vienos pusės aistringa jauna 
žmona su paliegėliu vyru, o iš 
kitos pusės, —jaunas gražus 
vyras, kuris jau pradeda už
mesti akį ant jos.

Drama išsivysto — buvęs 
vairuotojas eiri'a blogyn, o vy
ras skersai kelio ją vis labiau 
vilioja. Pagaliau jos vyras 
pradeda įtarti, sukelia scenas- 
skandalus, ir vieną vakarą, 
įbauginta jo, jinai pabėga 
skersai vieškelio pas kitą. Bu
vęs sunkvežimio vairuotojas, 
beveik praradęs pusiausvyrą, 
paima šautuvą ir šauna į juos 
pro langą, bet nepataiko. Pu
siau pamišęs jis bėga lauk, 
bet papuola po pravažiuojan
čio sunkvežimio ratais ir mirš
ta.

Gražuolės žmonelės rolėje 
vaidina Brigitte Bardot. Sako
ma, kad ji aukščiausiai apmo
kėta aktorė Francūzijoje. Jei- i 
gu taip, tai jai mokama ne už 
talentą, bet už įgimtą fizinį 
grožį. Kiti filmo aktoriai, kaip 
tai Raymond Lellegrin ir Ro
ger Pigaut, rodo nemenkus 
vaidinimo gabumus. Bendrai 
imant, filmas neblogas.

KALVIS
Dirbti prie plastikų 

Nuolatinis darbas. Gera alga.
J. B. HIRSCH 

24-25 Pacific St., Brooklyn.

(145-147)

HELP WANTED—FEMALE

OPERATORES
Patyrusios

PRIE SPORTSWEAR
H & M SPORTSWEAR

27 Montrose Ave., Brooklyn
Tel. EV. 4-0255

(144-150)

BUSINESS OPPORTUNITIES

White Plains, N. Y. Stationery- 
Luncheonette. Alaus leisniai. įsteig
ta virš 20 m. Vertės $65,000 iki 
$70,000, tiktai trečdali rankpinigių. 
Pilna kaina $12,000. Žema renda. 
Privatiškas savininkas. Platinkite 
biznį čia. White Plains 8-9760. 
Klauskite Ted. (143-149)

REAL ESTATE
Yonkers. 6 šeimų namas. Be ši

lumos. šeši 3-jų kambarių apart- 
mentai. 5 karams garadžius. Gera
me stovyje. Tiktai $16,500. Priva- 
tiškas pardavėjas. Augkite su Yon
kers, kaimelis tarpus. Klauskite Mr. 
Yablonsky. 18 Seymour St. Yon-J'
kers 5-8813.

(147-149)

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, 
viršaus PROTANO, INC., 
leigh Avė., MAmaroneck

, Chuliganizmas 
visai uždarė

NY biblioteką
Brooklyno Bushwick sky

riaus biblioteka visai užsida- 
lė. Priežastis ne tame, kad nė
ra pakankamai skaitytojų, ne 
tame, kad nėra knygų ir taip
gi ne tame, kad reikėtų 
kraustytis iš pastato — o vi
sai kita — chuliganizmas.

Pasirodo, kad paskutiniu 
laiku vietiniai jauni chuliga
nai vis dažniau įsilaužia bib
liotekos vidun, akmenimis iš
daužo langus, taipgi užgaudi- 
nėja žmones, kurie eina bib- 
Hotekon, ypatingai merginas. 
Neseniai netoli bibliotekos, 
kuri randasi Bushwick Ave. ir 
Seigel St. kampe, pradėta iš
ardyti kai kuriuos senus pa
status. Tokiu būdu chuliganai 
gavo daug amunicijos — ply
tų ir lentų — akmenų ir 
ko — ką naudoja langų 
žymu i.

Bibliotekos vadovybė 
kartotinai prašė daugiau 
saugos nuo policijos,
rezultatų — policija turi svar
besnių uždavinių. Tad, biblio
tekos vadovybė nutarė ją vi
sai uždaryti’ “skaitytojų ir 
bibliotekos personalo labui“.

Sakoma, kad tai gal pirmas 
atsitikimas New Yorke, kad 
chuliganai-vandalai uždarytų 
biblioteką.
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leško $600,000 atlyginimo
Policisto Edward Pegram 

žmona, kurią jis peršovė, o 
jos advokatą J. A. Smith ant 
vietos užmušė, dabar ieško iš 
miesto $100,000 atlyginimo, o 
užmušto advokato žmona — 
$500,000, nes už policijos dar
bus, jos tvirtina, miestas turįs 
atsakyti. Policistas laukia 
teismo. Jis tai daręs gindamas 
savo šeimos garbę.

TRUCKS

$24,500 ir 
1427 Ra- 
9-2242. 
(143-152)

CHEVROLET 1955, 1 tono Pick Up. 
Sunk vežimam springsai ir tairai. 
Ekstra įtalpos dydis. Tiktai 19,000 

Į mylių įvažiuotas, atrodo kaip nau
jas. Prieinama kaina.

THE ASTORIA TIRE CO. 
37-21 Northern Boulevard

Long Island City. ST. 4-4374 /
(144-148)

OLIVER 66 Tractor 1954, su wart! 
Loader, A-l stovyje, per daug metvk 
juomi aptarnavimas. Pilna kaina 
$1,500. Kiti puikiausi pirkiniai, 
persitikrinkite patys patirdami.

Stark Equipment
578 Commerce St., Thornwood, N. Y.

Tel. RO. 9-2517
(144-149)

MISC. ADS

Chrysler 1954, Marine Engine, in 
excellent condition, complete with 
reduction gear, dual carburetors, 
ready for installation. Professional 
party selling at low price of $750. 
Worth much more. Convince your
self. Staten Island. Gibraltor 8- 
0850.

(145-151)

KONCERTAI
Lietus mažai koncertui 

pakenkė
Pereitą sekmadienį Forest 

Parke buvo pildomas šeštas eį- 
linis šiais metais koncertas.

Nepaisant to, kad visą tą 
laiką, kai koncertą didžiulis 
benas pildė, nuolatos linojo, 
publikos prisirinko gana 
daug. Vieni jų turėjo lietsar
gius, kiti po medžių lapais pa
sislėpę klausėsi gražios muzi
kos, nors jiems ir teko kiek 
lietaus. Bet buvo ir tokių, ku
rie visai nepaisė krapinimo, 
jie sau sėdėjo ir klausėsi.

Muzika buvo įvairi ir labai 
žavinga. Muzikantai gavo iš 
publikos daug aplodięmentų.

Koncerto pirmininkas pra
nešė nemalonią žinią publikai^ 
kad koncertai nutraukiami ir 
priminė, jeigu kas juos myli, 
turėtų rašyti į atitinkamas 
įstaigas reikalaujant juos tęsti 
ir toliau. Manoma, kad už ke
lių savaičių gal bus atnaujinti 
koncertai. ,

Prospest Parke ir Central 
Parke dar tebetęsiami koncer
tai. Bet ten esti vakarais, tai iš 
toliau ne taip paranku ten da
lyvauti.

Muziką mylįs
Jaunuolis mirtinai sumušė 

groseminką
Paterson, N. J., grosernin-z 

kas Joseph Klein buvo jau
nuolio bandito užpultas ir 
mirtinai sumuštas; - Nuvežtas 
ligoninėn pasimirė, t . -




