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KRISLAI
Nežadėkite, bet duokite, 

susimildami!
Provokuoja.
Negali būti nė kalbos!
Ar jie ne žmonės?
Turėtų susitarti.

Rašo A. Bimba

Jau užklupo mus “azijietiš
koji flu“. Guldo lovon žmo
nes vieną po kito. Daugiausia 
paliečia mažus vaikus.

Washingtone sėdį sveikatos 
ekspertai gąsdina tikra “flu“ 
epidemija. Viso labo būsią ru
deniop parblokšta trisdešimt 
keturi milijonai amerikiečių!

r O tai pavietrei galima pa
stoti kelią. Yra išrasti nuo jos 
pajėgingi skiepai.

* ’ Bet kur tie skiepai randa-1 
si? Kodėl nesigirdi masinio 
žmonių skiepijimo?

Net ir pats prezidentas Ei
senhoweris jau esąs susirūpi
nęs ir tik laukiąs kaleinos įsi
skiepyti. Bėda, girdi, kad ma
siniam žmonių skiepijimui 
dar nepakanka minėtų vaistų.

Taip dalykas ir veliamas. Iš 
vienos pusės pažadai, iš kitos 
gąsdinimas.

Juokai • krečiami iš rimto 
visos šalies sveikatai pavo
jaus.
i 1
nai turės

•xsu ja kovoti, jai kelią pastoti, 
jeą “pažaboti“.

Tegu imasi už darbo T" 
riausybė ir Kongresas. Kodėl 
taip “gražiai“ tyli darbo uni
jos ir medikališkieji susivieni
jimai ?

k
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Jau leidžia grupei Sirijos vadai apie savo kraštą:
JAV laikraštininkų Nepaisant pakaitų
nuvažiuoti Kinijon

Washingtonas. ,— se
kretorius Dulles paskelbė, 
kad Valstybės departmen- 
tas pakeitė savo nusistaty
mą ir bus leista 24 žurnalis
tams nuvykti Liaudies K1 
nijon. Bet leidimas būsiąs 
“tik laikinas bandymas” — 
leidimas bus atnaujintas ar 
ne, sakė Valstybės depart- 
mentas, priklausant nuo to, 
ant kiek laisvai tie žurna
listai galės reportuoti.

y

'Leidimas duodamas tiems 
laikraščiams ir žinių agen
tūroms, kurie prieš ' karą 
turėjo korespondentus Ki
nijoje. Tas apima tokius 
laikraščius kaip New York 
“Times”, Boston “Chrįstian 
Science Monitor”, Chicago 
“Tribune”, žurnalus “Life” 
ir “Time”, AP, UP, NBC ir

žiavimas Kinijon būtų 
“kenksmingas Amerikai”.

. Dabar, kuomet laikrašti
ninkams leidžiama vykti, 
tas daroma su visokiais ap- 
rubežiavimais. Laikraš
čiams, kurie siunčia kores
pondentus, taipgi- žinių a- 
gentūroms, iždo departmen- 
tas išduos tam tikrus lei
dimus “prekiauti su prie
šu”. Mat, Amerika oficia
liai skaito Kiniją kariniu 
priešu.

jis nepriklausomas
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Fabrikantai atmetė 
pasiūlymą sumažini 
automobilių kainas

Kai kurie žymūs laikra- 
čiai, kurie nori siųsti kores
pondentus, bet jų neturėjo 
Kinijoje prieš karą, to ne- 

Bus pervėlu, kai jau milijo- galės padaryti ir dabar, 
flu“. Dabar laikas Taip, pavyzdžiui, New York 

“Post” labai nori pasiųsti 
savo korespondentą, bet 

vy- negaus leidimo.

tolimoje šalyje

Komercinė spauda Šiomis 
dienomis išsikraustė .iš proto. 
Jinai sušilus provokuoja karą 
prieš Siriją. Ragina valdžią 
spėka toje
“sutvarkyti“ reikalus.

O kas būtų, jeigu Amerikos 
laivai, orlaiviai ir militariniai 
junginiai pasijudintų prieš 
Siriją? Netylėtų arbiškos Ša
lys. Nestovėtų rankas susidė
jęs socialistinis pasaulis.

Jei mano valia būtų, tai vi
sus tokius redaktorius sukrau
čiau į “džypą“ ir pasiųsčiau 
5 Saharą, tegu jie ten “atauš
ta“.

Francūžai yra įklimpę Al
žyre.. Yra žmonių, kurie nore
ly įklampinti ir Ameriką į ka
rą su Sirija. y.•<e •

žurnalistų laimėjimas
Šis Valstybės dep’artmen- 

to nutarimas yra skaitomas 
bent dalinu žurnalistų lai
mėjimu. Jaų3ilgokas laikas, 
kaip vadovaujantieji Ame
rikos laikraščiai su New 
York “Timesu” priešakyje 
veda kampaniją už teisę 
siųsti korespondentus Kini
jon. Keli ■ mėnesiai atgal 
negras žurnalistas Worthy 
be leidimo nuvyko Kinijon. 
Kuomet jis grįžo, paspor- 
tas tapo atimtas nuo jo. 
Beveik visa spauda jį užsto
jo. Redaktorių ir laikraščių 
savininkų profesinės orga
nizacijos pasisakė už teisę 
vykti Kinijon.

Dar dvi savaitės atgal 
sekr. Dulles teigė, kad va-

Pragyvenimas 
vis brangėja

Washingtonas. — Valdiš
kas darbo ir kainų statisti
kos biuras skelbia, kad 
pragyvenimo kaina Ameri
koje dabar yra aukštesnė, 
negu bile kuomet praeity
je. Maistas ir kiti reikme
nys žymiai pabrango per 
liepos .menesį ir pragyveni
mas dabar brangesnis ant 
daugiau kaip 3 proc., paly
ginant su tuo pačiu laiku 
praeitais metais ir ant virš 
20 procentų, palyginant su 
1949 metais, žmonių algos, 
betgi, toli gražu nepakilo 
ant tokio nuošimčio.

Damaskas. — Sirijos ap- 
gyrios reikalų ministras 
Chalem el-Azm paskelbė, 
kad negali būti kalbos a- 
pie Sirijos buvimą Tarybų 
Sąjungos arba Čekoslovaki
jos satelitu. Jis minėjo Če
koslovakiją, nes nuo tos ša
lies Sirija pirko žymų kie
kį ginklų. Ministras sake, 
kad paskutinės pakaitos Si
rijos valdžioje veda prie 
glaudesnio draugiškumo su 
Tarybų Sąjunga, bet Sirija 
lieka neutralė ir nepriklau
soma.

Jis sakė, kad Amerikos 
valdžia kaltina Siriją ta
pime komunistine ir tary
bine satelite vien todėl, kad 
maskuoti savo imperialisti
nius »užsimojimus Artimuo
se Rytuose. Tarybų Sąjun
ga, sakė el-Azm, stoja už a-

sekretorius Dr. Salah 
kad 

Eisenhoweris 
klaidingas, kai jis sa- 

jog Sirija tampa Ta- 
Sąjungos , satelitu, 
žinia, Eisenhoweris

rabiškų kraštų nepriklauso
mybę ir arabai todėl skaito 
Sovietus savo draugais.

Tuo pačiu laiku, kai gy
nybos ministras padarė šį 
pareiškimą, užsienio reika-1 
lų ministerijos generali
nis
el-Tarazi pareiškė, 
prezidentas 
labai 
ko, 
rybų 
Kaip
taip išsireiškė trečiadienį 
savo spaudos konferencijo
je.

El-Azm sakė, kad Ameri
ka stengiasi užinįti Arti
muose Rytuose britų ir 
francūzų imperializmų vie
tą, bet arabai nenori jokio 
imperializmo — jie nori bū
ti nepriklausomi.

Liuteronai pasisakė už 
A ir H bombų uždraudimą

Pasauline

Keli ' mėnesiai atgal

jau v
Kinijos sostinėje

I • <■ - 1
Kai šiuos žodžius skaitysi

te, jau visi amerikiečiai 
Kuoliai bus
Pekine. Nė vienas toje ilgoje
kelionėje iš Maskvos į Pekiną 
nepakeitė savo nuomonės.

Mūsų Valstybės depart- 
mentas dabar galvojąs apie 

& būdus tų jaunuolių nubaudi- 
*• mui. Tai esąs nemenkas gal- 
,/ vosukis.

Kodėl ir už ką tuos jaunuo
lius bausti? Jie jokio Įstaty
mo nesulaužė.

Tiesa, jie turi amerikinius 
pasportus, kurie pažada juos 
turintiems valdžios protekci
ją. Bet šitie jaunuoliai jokion 
bėdon nėra pakliuvę ir jokios 
protekcijos neprašo.

Jie vyko Kinijon savo rizi
ka. Jei paklius į bėdą, patys 
turės išsigelbėti. Valdžiai 
reikia kišti savo pirštus.

, Todėl apie baudimą 
drąsių jaunuolių neturėtų 

z ti nė kalbos!

Omano žmonių skundo prieš 
britiškuosius imperialistus.

Tai nepateisinamas vienpu
siškumas. Argi tie žmonės nė
ra žmonės? Argi jų balsas nė
ra žmonių balsas?

Keista: tie, kurie taip bai
siai susirūpinę vengrais pabė
gėliais, nė pasiklausyti nenori 
skundo žmonių, prieš kuriuos 
britai paleido darban bombas.

• r—■ ■    1

• Tos derybos dėl nusiginkla
vimo Londone pasidarė bega
linės. O dalykas labai leng
vas ir 
reikia 
bombų 
ti pfie

Bostono Curley, 
83 metij senelis, 
vėl pareigose...
Bostonas. — Garsus Bos

tono politikierius James 
M. Curley, turįs 83 metus 
amžiaūs ir per keleris me
tus pasitraukus iš aktyvi o 
gyvenimo, gavo naują dar
bą: gubernatorius jį pasky
rė Massachusetts valstijos 
darbo santykių komisijo- 
nieriumi. Jo alga yra $7< 
500 į metus.

I
Curley tapo politikierium 

-valdininku apie 60 metų at
gal. Jis tarnavo keturis ter
minus Kongrese, keturis 
terminus kaip Bostono ma
joras ir kartą kaip^Mass. 
valstijos gubernatorius. Jis. 
du kartus sėdėjo kalėjime 
už visokias suktybes, bet 
paskui tapo perrinktas. 
Curley visuomet teigė, kad 

būti

Mnneapolis.
liuteronų.konferencija vien
balsiai priėmė rezoliuciją už 
atominių ir vandenilinių 
bombų gamybos uždraudi
mą ir už tuojautinį bandy
mų sustabdymą. Liuteronų 
konferencija tuo reikalu 
kreipiasi į didžiąsias vals
tybes, kurios gamina ato- 
miniujs ir vandenilinius gin
klus.

Liuteronų konferencija 
atstovauja 50 milijonų liū

teronų. Iš viso pasaulyje y- 
ra 70 milijonų ’ tos protes
tantiškas sektos žmonių. 
Šioje konferencijoje atsto
vaujami Vokietijos (abiejų 
dalių), Skandinavijos šalių, 
Amerikos ir daugelio kitų 
kraštų, taipgi liuteronai iš 
kai kurių socialistinių kraš
tų, įskaitant Tarybų Są
jungą.

Konferencija taipgi pa
sisakė prieš rasinę diskri
minaciją ir kolonializmą.

Levittowne ramu, rasistai 
kaip atrodo, nieko nepešė

Levittown, Pa. — Kiek
vieną rytą, negras William 
Myers išvažiuoja darban, 
jo šeima jau gali pasirody
ti lauke prie savo namo. Ke
li policininkai dar stovinė- 
ja prie jo namo apsaugai, 
bet rasistai nebesusirenka 
būriais —- jie laipsniškai 
pradeda apsiraminti. Atro
do, kad jie turės sutikti su 
faktu, kad negras gyvena 
Levittowne — ir gal dar

daugiau apsigyvens.
•Ne tai, kad rasistai jau 

visai nurimo. Jie dar pla
tina lapelius, kuriuose ra
gina “taikingu būdu vėl 
padaryti Levittowną pilnai 
baltu”. Jie dar teberenį<a 
parašus po peticijomis, dis- 
kusuoja, kiršina. Bet be
veik visos rimtos Levittow- 
no organizacijos atmeta 
juos ir atrodo, kad jie nie
ko nepeš; <. , .

ne-

bū-

Jungtinių) Tautų Saugumo 
taryba nutarė nė neklausyti

■

“politikierius turi 
šiek tiek suktingas”.

Bandaranaikei tas nesvarbu

paprastas: 
uždrausti 
bandymus, 
susitarimo

- 4

pirmiausia 
atominiu 

paskui ei- 
už drausti 

jų gaminimą ir" prie sunaikini
mo jau pagamintų. Paskui jau 
naturališkai plauks susitari
mas dėl visokio apsiginklavi
mo sumažinimo.

Bet ten susirinkę diploma
tai ginčijasi ir pešasi. Kai pa
mato, kad vienu kuriuo reika
lu , einama 
pakiša kitą, 
deda ginčai 
naujo!

prie susitarimo, 
ir taip vėl prasi- 
ir diskusijos iŠ

Kard. Spellmaną priėmė 
su karinėmis sargybomis
Roma. —- Krikščionių de

mokratų' vadbvaujama Ita
lijos valdžia priėmė ameri
kietį kardinolą Spellmaną 
kaip oficiališką svečią, kaip 
kokį nors valstybės galvą, 
kuomet jis atvyko į Ostia 
Pontano, jo laukė išsirikia
vusi kuopa kareivių, ku
riuos Spellmanaš, kaip koks 
generolas, inspektavo. Kar
tu su Spellmanu radosi auk
šti italų dvasiškiai ir kari
ninkai.

Colombo. —Ceilono prem
jeras Bandaranaikė pareiš
kė, kad jam visai nesvarbu, 
ar M. Gluck moka ištarti jo 
pavardę. “Aš pats nežinau, 
kaip ištarti ir jo pavardę— 
ar tas «išsitaria Gluk ar 
Glik. Bet. < manau, kad ne 
Gluk, nes tada tas rimuotu- 
si sų Cluck....” (Cluck reiš
kia kvailys. ..)

Kaip žiipa, Mr. Gluck per 
spaudos konferenciją prisi
pažino, kad jis nežįno, kas 
yra Ceilono premjeras; o 
apie Indijos premjerą sakė, 
kad žinoi jo vardą, bet ne
moka ištarti.
Bandaranaikė buvo klaus-

tas, ar jis turi ką nors 
Glucko tapimą ambasado
riumi Ceilono. Bandaranai- 
kė atsakė, kad jam nei šil
ta, nei šalta, — jeigu Ame
rika jį skaiįo tinkamu, Cei- 
lonui nesvarbu, kiek proto 
Gluck turi.

Jakarta. — Indonezijos 
valdžia pakvietė Jakarton 
visus aukštus karininkus, 
kurie Celebeše, Sumatroje 
jr kitose srityse vadovauja 
taip vadinamoms sukilėlių 
valdžioms. Valdžia nori suI
jais konferuoti ir bandyti 
atsteigti krašte Vienybę.

/!

o

Detroitas. — Praeitą sa
vaitę Auto-darbininkų uni
jos vadas Walter Reuther 
pasiūlė didžiosioms auto
mobilių kompanijoms —Ge
neral Motors, Fordui ir 
Chrysler, — kad jos. suma
žintų naujų automobibų kai
nas bent ant $100, kad tuo- 
mi pastoti kelią kainų in
fliacijai. /Reutheris sakė, 
kad unija pasielgtų atitin
kamai, — jeigu kainos bus 
sumažintos; unija nestatys

E. G. Flynn vėl 
kandidatuoja
New Yorkas. — Elizabeth 

Gurley Flynn. Amerikos 
darbininkų judėjimo vete
rane, kuri neseniai išėjo iš 
kalėjimo, atsėdėjusi tris me
tus, kandidatuos į miesto 
tarybą. Flynn kandidatuos 
24-m e distrikte Manhatta- 
ne, žemojoje Eiast Side. Ji 
bus Liaudies Teisių partijos 
(People's Rights Party) 
kandidate, bet kampanijoje 
bus pabrėžiama, kad ji yra 
komunistė. Dabar renkami 
panašai, kad uždėti ją ant 
baloto.

* \

Darbo unijų 
kovos lauke
San Francisco. — Vaka

rinio pakraščio krovikų— 
uostininkų unijos (ILWU) 
organas “The Dispatcher” 
sako, kad amerikiečiai jau
nuoliai nuvykę Kipijon pa
darys gero Amerikai, nes 
parsiveš iš ten bešališkus į- 
spūdžius. Tie jaunuoliai pa
rodė daugiau drąsos ir su
pratimo, negu aukšti valdi
ninkai, sako uostininkų 
laikraštis.

Bostonas. — Laikraščių 
išsiuntinėtoj ai-meileriai tę
sia streiką. Unijos mitinge 
180 balsų prieš 7 nutarta 
streiką tęsti. 6 Bostono 
dienraščiai dėl streiko neiš
eina.

New Yorkas. — 
tional Ladies Garment 
Workers Union pirmu kar 
tu ' 
reikalaus algos pakėlimo 
50,000 siuvėjų New Yorke.

Laikraščių

aukštesnių algų reikalavi
mo.

Kaip žinia, prez. Eisen
howeris neseniai ragino 
fabrikantus mažinti kainas 
ir unijas mažinti algų reika
lavimus, kad pastoti kelią 
infliacijai.

Dabar viena kompanija, 
General Motors, jau atsakė 
Reutheriui. Atsakymą pasi
rašė G. M', prezidentas H. 
H. Curtis. Curtis sako, kad 
kompanija kainų nemažins • 
(spaudoje kalbama apie tai,z 
kad naujieji 1958 me
tų modeliai bus dar bran
gesni). Vietoje to, Curtis 
ragina Auto-darbininkų u- 
niją prailginti' kontraktą 
dar dviems metams. Kon-^ 
traktas pasibaigia 1958 me
tų gegužės mėn.

Kitaip sakant, Curtis ra- 
gina uniją nestatyti pakel
tų algų reikalavimo, bet 
pats nežada mažinti auto
mobilių kainas, taipgi ne-t 
žada, kad jos nebus didina
mos.

Reutheris jau atsiliepė į 
Curtiso atsakymą. Jis sa
ko, kad General Motors bo
sai yra trumparegiai. Jie 
nori daugiau pelnų tuojau, 
bet ilgoje perspektyvoje jie 
pakenks ir sau, nes infliaci
ja vestų prie krizės, kurio- < 
je nukentėtų ir kompanijos.

Fojms ir Chruysleris dar 
kol 'kas neatsakė Reuthe
riui.

Dania, Fla. — Seminole 
tautybės indėnai Floridoje 
savo atstovų visuotiniame 
susirinkime nutarė išrink
ti genties valdybą. Daugu
ma Seminole indėnų dar gy
vena koncentruoti rezervą-, 
ei jose. Jie neturėjo savo 
valdybos nuo 1842 metų, 
kuomet ginkluotoje kovoje 
tapo baltųjų nugalėti.

Deli. — Indija paskelbė, 
kad 1962 metais atsuks nuo 
Pakistano upių vandenį, ku
ris per kanalus plaukia link 
Rytų Punžabo. Indija sa
ko, kad Pakistanas atsisako

Intęrnar * mokėti už tų kanalų užlai-

’Kers union pirmu Kar- dijos te r: 
ketvertų metų bėgyje siekia Pi 
alaus akos pakėlimo . /_

Trys estai atyyflkę per 
Baltijos jūrą švedijen

Stockholmas. — Švedijos 
žinių agentūros sako, kad 
trys estai, du vyrai ir mote
ris, mažu laiveliu perplau
kė Baltijos jūrą ir pasiekę 
Dalaro paprašė prieglau
dos! Jie esą pabėgėliai, tary
binės santvarkos priešai. 
Estiją jie apleidę trys die
nos atgal. ŠVedijos policija 
tyrinėja juos dabar.

UftraByldte Laisvę savo draugui

• 4 \ V./
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kymą, nors per juos ir In
dijos teyitoriją vanduo pa- 

akistaną.

Jakarta. — Indonezijoje 
lankosi Jugoslavijos par
lamento pirmininkas Vulk- 
manovic.

Kopenhaga. — 15 lenkų, 
kurie su 800 turistų atvyko 
Danijon laivu “Batory”, nu
tarė nebegrįžti namo.

* . Belgradas. — Laikraštis 
“Politika” sako, kad Sirija 
yra neutrališka — ji tik ne
nori tapti Amerikos sateli
tu, ir už tai Washingtonas 
ją kaltina buvome tarybi
niu satelitu. <

■ . J
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dar progos susitikti su Ja
ponijos stalo tenisininkais 
ir pasidalinti patirtimi.

“Apie Mikėną mūsų šaly
je sužinojo po olimpinių 
žaidynių. Dabar Japonijoje 
visi sužinos ir apie puikųjį 
vidutinių distancijų bėgiką* 
naują, tarybinį rekordiniu* 
ką Pipynę. Mano manymu, 
pasaulio rekordas šioje dis
tancijoje yra ‘pavojuje.’

“Maskvos žaidynėse daly
vauja ir Japonijos atstovai. 
Tai Azijos šalių rekordinin
kas trišuolyje K o g a k e, 
olimpinis gimnastikos čem
pionas Ono bei kiti. Visi 
jie karštai sveikina žaidy-
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KANADIEČIAI LIETUVOJE
KANADIEČIŲ savaitraščio Liaudies Balso negavo

me per pastarąsias keturias savaites. Žinome, kad per dvi 
savaites balsiečiai ima (kas metai) atostogas ir laikraš
čio neišleidžia, bet kodėl negavome laikraščio už kitas 
dvi savaites, nežinome (gal kur nors pašte užsimetė, kaip 
dažnai pasitaiko). O mes norėjome laikraštį gauti tam, 
kad sužinotume, kas įeina į kanadiečių delegaciją, kuri 
buvo • pasiųsta Tarybų Lietuvon.' Korespondentas, ku
ris mums apie tai būtų pranešęs, pats išvyko į Lietuvą.

Kitais keliais sužinojome, jog Kanados lietuvių dele
gacija jau pasiekė Tarybų Lietuvą. Pasiekė laimingai ir 
buvo Vilniuje draugiškai patikta, priimta.

Delegacijos pirmininkas yra žymus Montrealio lie
tuvių veikėjas J. Liesevičiiųs. Jis jau rugpiūčio 18 d. sakė 
kalbą per Vilniaus radiją, sveikindamas Lietuvos žmo
nes.

Kas gi kiti yra delegacijos nariai? Štai jie: Iš Mon-» 
trealio: P. Trečiokienė, B. Šalčiūnas ir M. Gudas: iš To
ronto— A. Paužienė, B. Janauskienė. A. Morkis, S. Kui
sis ir J. Žulys; iš Vancauverio — A. Grinkus ir K. Meš
kauskas; iš Winnipego — J. Radzevičius; iš Windsoro — 
V. Savickas; iš Londono (Ont.) 
miltono — A. Astyla.

Ne kiekvieną delegacijos narį mes pažįstame asme
niškai, bet pažįstame jų gerą dalį.

Mums rodosi, kad delegacija parinkta (geografiniu 
požiūriu) labai gerai: atstovaujamos visos Kanados lie
tuvių kolonijos — nuo Atlanto iki Pacifiko. Delegacijon 
įeina senesniosięs kartos žmonės, “vidutinės” ir jauno
sios. Seniausias amžiumi, mums atrodo, bus A. Merkis, 
ilgametis Toronto veikėjas. Delegacijon įeina ir trys mo
terys.
' Taigi, mums atrodo, jog kanadiečiai parinko žmo
nes į delegaciją gan racionaliai. '

Tik nežinia, kodėl delegacijon nebuvo įkergtas nors 
yienas iš Liaudies Balso pastogės asmuo. Gal tai pada
ryta dėl balsieeių kuklumo, o gal dėl to, kad negalėjo nei 
vieno išleisti, nes laikraštis nebūtų galėjęs išeiti. Bet J. 
Lesevičius, delegacijos pirmininkas, yra artimas Liau
dies Balso bendradarbis, todėl jis gali pilnai laikraštį 
reprezentuoti.
; Delegacija žada išbūti Lietuvoje keturias savaites, o 
paskui vyks pasižvalgyti į kitas tarybines respublikas: į 
Rusiją, gal ir į Ukrainą ir kt. Taip mums atrodo iš tų 
duomenų, kuriuos turime.

P. Pajuodis, o iš Ha-

KANADIEČIŲ lietuvių delegacijos nuvykimas į Ta
rybų Lietuvą, be abejonės, turi milžiniškos reikšmės už
sienyje gyvenantiems lietuviams.

Iki šiol, po Antrojo pasaulinio karo, Tarybų Lietu
voje yra buvę A. Bimba (1945 m.) ir 1956 metais Urug
vajaus lietuvių delegacija. Pastarąja,'aišku, nedaug mės 
galėjome pasinaudoti dėl to, kad Urugvajus yra labai 
toli nuo JAV., tad urugvajiečiai, grįžę iš mūsų tėvų že
mės, negalėjo mums gyvu žodžiu papasakoti, kas ten 
darosi.

Pasitikime, kad kanadiečiai, grįžę iš Lietuvos, galės 
,ne tik daugiau parašyti, o/gal būt,/ir gyvu žodžiu kai 
kurių mūsų miestų žmonėms papasakoti, ką jie matė, ką

* girdėjo Lietuvoje.
Aišku, mes gauname Lietuvos spaudą, nors ir nere

guliariai, ir iš jos matome, kas Lietuvoje darosi. Mes 
gauname daug laiškų iš Lietuvos nuo giminių ir bičiulių 
bėi draugų. Dėl to mes esame gan gerai informuoti, ži
nome bendrą Lietuvos žmonių būklę. Tačiau* išgirsti 

asmens gyvą žodį apie Lietuvą taipgi yra labai svarr 
Z bų.

Tikėkime, jog kanadiečiai mūsų nenuvils.

L. PRŪSEIKA APIE A. VIENUOLĮ
LEONAS PRŪSEIKA rašytoją A. Viehųolį-žukaus- 

kų gerai pažino, nes su juo kartu mokėsi Liepojos gim
nazijoje. Paskutinį kartą L. Prūseika su rašytoju susi
tiko 11911 metais Maskvoje, kai jis bėgo iš Sibiro.

Rašydamas Vilnyje api^A. Vienuolį (mirusį rugp. 17 
d. Anykščiuose) Prūseika sako:

“Lietuvių tauta, senojoj gimtinėj ir užjūry,: susikuo- 
pus mintyse ir giliame liūdesy, netekus didžio literato, 
didžio patrioto, ištikimiausio liaudies draugo. . . Jo ta-, 
lentas didžiu švyturiu sužibėjo Tarybų Lietuvoj, nprs 
ir pirmiau jo vardas daug reiškė”.

Toliau L. PUūseika sako: . ,
"“Antanas Žukauskas-Vienuolis buVo sūnus vyskupo 

Antano Baranausko sesers. Dar savo jaunose dienose jis 
buvo susižavėjęs Antano Baranausko ‘Anykščių Išdėliu’. 
Gyvenimo aplinkybės lyg ir stūmė jį-prie kįerikalizmo. 
Mat* dėdė buvo garsingas vyskupas. Bet Antanas pasirin
ko kitą kelią. Jis mylėjo paprastus žmones ir kovingas 
lietuvių tautos tradicijas. Savo jausmais ir galvosena Žu* 
kUuskas-Vienuolis buvo pribrendęs žygiuoti šu Lietuvos 
liaudimi, kada ji* 1940 metuose, pasirinko socialistinį ke*
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nes ir Vi festivalį.”
Rusų spauda apie 
Joną Pipynę

Rugpiūčio 6 d. “Sdvetskij 
sport” numeris išėjo su ant
rašte per visą pirmą pusla
pį: “Puiki Jono Pipy nes 
pergalė.” Laikraštis rašo:

“Nuaidėjo paskutinieji 
teisėjų pistoletų šūviai, pa
sibaigė pats įžymiausias III 
Tarptautinių žaidynių įvy
kis — lengvosios atletikos 
varžybos. Bet mes ilgai pri
siminsime bėgimą* kurio 
liudininkais buvome pasku
tinę varžybų dieną — 1,500 
metrų bėgimą. Jis pagavo 
žiūrovus nepaprastu koVOs 
aštrumu ir suteikė jiems 
tikrą pasitenkinimą. Ta
lentingas ir gabūs tarybinis 
sportininkas Jonas Pipynė 
stojo po šio užbėgimo į 
stipriausiųjų pasaulyje gre
tas ir pasiekė naują puikų 
rekordą... f

“Bėgimas, kurį tarybinis 
lengvaatletis atliko su tikru 
įkvėpimu, suteikė jam auk
so medalį, du rekordus — 
Tarybų Sąjungos ir tarp
tautinių žaidynių — ir per
galę prieš pasaulio rekordi
ninką.

“Tai buvo vertas Jono Pi- 
pynės ir jo trenerio V. K. 
Barkalajos pastangų vaini
kas.”

Pirmadienio “Večernaja 
Moskva” išspausdino kores
pondenciją, pava d i n t ą •— 
“Pasaulio r e k o r d i n inkų 
priekyje”:

“Pipynė padarė tai, ko il
gus metus neįstengė pasiek
ti tarybiniai lengvaatlečiai: 
stojo į pirmas tarptautinės 
klasės vidutinių nuotolių 
bėgikų eiles. Ir jis, ir Eu
genijus Sokolovas ne tik 
sportinių žaidynių medalis- 
tai, bet ir lengvaatlečiai, 
įrašę ryškų puslapį į tary
binio sporto-istoriją.” s

“Izvestijų” laikraštis pa
žymi, kad ši Pipynėš per
galė juo’labiau puiki, nes 
anksčiau tarybiniai lengva
atlečiai aiškiai atsilikdavo 
vidutiniųjų nuotolių bėgi
muose.

Laikraščio “Sovietskaja 
Rosi j a” korespondentas sa
vo korespondencijoje, pava
dintoje “Buikus finišas,” 
pastebi, kad puikus finišas 
suteikė J. Pipyriei pergalę 
žaidynėse ir įgalino pasiek
ti naują Vissasąjunginį re
kordą. c
, Laikraščio “Komsomols- 
ka j a pravda’ ’ koresponden
tas po stambia antrašte 
“Paskutinė tengyaat Iečių 
varžybų sensaciją:',Pipynė 
nugali du pasaulio rekordi
ninkus” rašo: • “Visas sta
dionas pakilo ir audringai 
plojo drąsiam lietuviui, ‘ kai 
Šis aplenkė pasaulio •rekor
dininką.” -

Puikiąją J. Pipynes per-* 
galę III Tarptautinėse jau
nimo žaidynėse plačiai ko
mentavo taip pat “Trud,” 
“Sovietskij fjoU” '“Soviets-, 
kaja aviaciją” ir kiti cent* 
riniąi laikraščiai. ... /

pat “Trud/’

KAS KĄ RAŠO IR SAKO JONAS KAŠKAĮTIS

MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo kovingi keliai

KITŲ TAUTŲ SPAUDA 
APIE LIETUVOS 
SPORTININKUS

Po didžiulio ir gražaus 
Lietuvos sportininkų pasi
rodymo III Tarptautinėse 
žaidynėse Maskvoje lietu
vių vardas žymiai • pakilo 
aukštyn — jis paskilbo ne 
tik tarybinėse tautose, o ir 
kitose.
r žemiau mes paduosime 

citatas iš kai kurių laikraš
čių ’pasisakymų apie lietu
vius sportininkus.
čekų žurnalisto žodis

A. Jelinekas čekų laikraš
ty “Rovnost” (išeina Brno 
mieste, Čekoslovakijoj) ra
šė: ’

“Man jau teko stebėti 
daugelį tarptautinio masto 
sportinių varžybų. III žai
dynės padaro didžiulį .įspū
dį savo organizuotumu, da
ly v i ų skaičiumi. Tąčiau 
svarbiausia tai atmosfera, 
kurioj vyksta varžybos. Kai 
girdi žiūrovų ovacijas, ma
tai, kaip įvairių šalių spor
tininkai sveikina vienas ki
tų, duoda patarimus, pasi
keičia dovanomis, jauti-— 
tarptautinės jaunimo žaidy
nės — tai labai geras daly
kas.' Norisi, kad jų būtų 
kuo daugiau.

“Prisipažinsiu — kai vy
ko 1,500 metrų bėgimas 
‘sirgau’ už savo tėvynainį 
Jungvifta. Tačiau po Pipy- 
nės finišo įsitikinau — jo 
pergalė pelnyta. Esu įsiti
kinęs, kad šio jaunuolio lau
kia didelė sportinė ateitis.'

“Čekoslovakijos sportinin
kai žaidynėse pasirodo ne
blogai. Turime jau keletą 
čempionų, nemaža žaidynių 
prizininkų. Jie Visi yra įsi
tikinę, kad šios varžybos 
prisidės prie visų šalių 
šalių sportininkų draugys
tes stiprinimo.”
Vokiečių laikraščio balsas »

H. Lemke, laikraščio 
“JungeWelt” (išeina Berly
ne) redakcijos narys, šitaip 
pasisakė:

“Ne kartų Vokietijos him
nas aidėjo Lužnikų stadio
ne. Vokietijos Demokrati
nės Respublikos • sportinin
kai, mano puomone, gerai 
užsirekomendavo šiose žai
dynėse. Ir kas džiugu — 
daugelis pergalių aštrioje, 
bet draugiškoje sportinėj-e 
kovoje su geriausiais Tary
bų šalies atstovais.

“Mikėnas ir Pipynė, Ta
mulis ir Saunoris, broliai 
Rudzinskai ir Kareckaitė— 
tai aukštos klasės sporti
ninkai. Esu tikras, kad su
sitikimai su jais suteikia 
malonumų visiems sporti
ninkams. Apie tai man pa
sakė mūsų bėgikai Valenti
nas ir Keler, boksininkai 
Karoli, Berendtas ir kiti.

‘/Manau, kad turėsime dar 
progų pam’atyti jūsų ir mū- 
sųr‘ respublikų sportininkų 
kovas daugelyje- tarptauti
nių varžybų.”
Japonų žurnąlisto nuomonė

Japonų laikraštyje “Kiodo 
Ciusin” (išeina Tokio mies
te) jo bendradarbis Miako7 
va Cūsin rašė:

“Neseniai grįžau iš Stok* 
holmo, kur stebėjau Pasau
lio stalo teniso varžybas. 
Ten jau sužinojau, kad Ta
rybų Sąjungos stalo tenisi
ninkai padare didelę pažan- 
gą* Tuo įsitikinau, stebėjęs 
stalo tenisihinkų varžybas 
‘Energijos* sporto salėje. 
Įsitikinau, kad Saunomis, 
Paškevičius ir Akopianks 
jau drąsiai gali pasirodyti 
tarptautinėje arėūoje. Ne
bloga bus ir Ramanauskai
tė. Manau, kad jie^ turės

Liza Baziliauskaitfe
Man dažnai ir maloniai Vaidenas 

Liza Baziliauskaitė Šniukštų:
Gale kaimo sode > namas senas, 

« Ant kainų mūšų krkšto aukštui 
Ji Petrapily mokė pradinėj,

Per 'atostogas yąšąrą — čia, — 
Rugių pėdus tąs|įu — šus’pažinom,

Lyg rožinio romanso pradžia',..
Liza skambina fortepijoną, 
. Marselietę sudręžiam. ąbu i.. 
Man taip artima*įtengva, malonu!

Galva sukąs nUft Lizos kalbų *..
I - ’ į T

I Revoliucijos himnai didingi!
Tų Šopeno nokturnų sapnai —-

Net dabar man širdy nesustihgp—- 
Pasvajoju, niūniuoju dažnai..'.

..„JĄ. .. 

Nelegalūs žurnalai* * brošiūros! »
žvilgius operų ar’jų perlus y- /

Geriu visas suklusęs, sužiuręs, —*
Bangų bangos pakilę užpuls♦..

Liza liko visai Šniukštų kaime, 
Mokė mūsų kaimiečių vaikus...

Susisiekėm s laiškais — tai dar laimė —
Pupeikieūė nūn vardas jos bus.

Visą lyriką trenkė nubloškė
Hitlerinių žvėrių dūkinys, —-

Ątinošferą užnuodytą, troškią
Kaip nuskandint, žmogus išmanys?
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Juozas Avižonis
Gyvas sveikas, Juozuk Avižoni!

< Pedagogai išprusęs, garsūs,! 
Ši žinia buvo taip man maloni!

Vaizdavau tavo žygius Visus.
Kur esi, nė žinot nežinojau,

Nuo tamsių semihar’jos laikų*
Kai krūvoj metėm pasakų rojų, 

Pasisukbm kairiuoju taku!
O juk mudu lygiavom tiek mėtų —

Vis kartu nuo jaunučių dienų! 
Bendražygių mūsiškių jau reta*

Reta būt‘ susirasti — menu.
Kai vilkėjom pilkutę sermėgą,

Kai. apleidom gimtuosius namus, 
Daug vandens jau patiltėm prabėgo,

Kai gimnazija miklino muš!

Mintaujoj susiprasti pradėjom, —
Vis plačiau žvelgia mūšų akis* — 

Auga pagieža liaudies skriaudėjam, —
Ką mum pogrindžio knygše sakys?

Taip, knygutės, slapta draugijėlė,
Karšti žodžiai vyresnių draugų

MUs į uždraustų girių nukėlė t
Nūn ieškot tikro tako smagu!

Seminar’joj tik žvilgt mūsų akys!
Kokia nuostaba trenkė staiga!

Nemačiau,- kų iškart būčiau sakęs —
Būtų buvus istorija ilga...

Abudu vienoj celėj lyg tyčia!
Pasitart hėr drąsos ir gana...

Rekolekcijos, maldos, bažnyčia...
Bet štai žybt mūs’ krūtinėj liepsna!

Ir pratrūko staiga iš krūtinių, — 
išsiliejo užtvinus Srauja!

Pasitart! Kam taip nervus gadinę?
Kalbant, brėško dienelė nauja.

JuOžuk, atmeni? visą tą hakti
/ Veržės mūsų ugninga šnekta!
Ir smarkiau ėmė širdys mūs’ plakti, —

Ir nušvito kelionė kita/
. ... ; . ..r ..

Aną kritišką naktį — lemtingą
Oi, dažnai aš, vaizduoju, menu.

Tuščios svajos ir viltys mus’ dingo— 
Upėj ftietų audringų senų...

Taip, broliuk Avižoni, svajojau 
Savo liaudį kovų kėlių vėst».. .

Bet bažnyčios tvirtovė kietoji
Maigo traiško svajas tas naivias...

Sutanas nusivilkę, Išdrįsom
Pliektis priekin duobėtais kėliais...

Per audringą kelionę šią Visą .
Žmogus bėgi, žiūri ir kelies ...

' ’ ■■•-V-’1 '"'•į-'Į'.-- - .

Visą amžių, Juožuk, mokslo grūdą
Tu įgudusia sėjai ranka, —

Susisiekt su tavim- taip panųdatf!
Betgi kaip? galia maho menka...

Nusipelniusį liaudies • švietėją,
Mielą draugą jaunatvės vargų

Per Atlanto platybę ir vėią
' Šaukiu, sveikįnu' žodžių stipau!.. .

i

Jei kitaip susitikti netektų,
Tai bent šitos eilelės lai tau —

Mano nuoširdžia perduoda šnektą,— 
Tave—draugą tą patį matau!

' *Ip sveikutis gyvuok, mielas broli, 
Mylimiausio! šalelėj tėvų!

Nors mus pertvaros skiria ir toliai, 
Traukia man’, kur tėvynė — guvu.

Nevidonų carinių išvytas,
Vis išvietintas jūntu nūnai, — 

Vis vaidenas ans didvyrių Rytas,
Lyg pamatęs jį būč’ tik andai ’..

Ak, gailiuos ir gailėt nenustoju,
Kam anuomet man reikė pabėgt, 

Kai vaitojo tėvynė šventoji, — 1
Ją apleist juk didi negarbė!

Gal menkutis buvau, mažadvasis,
Mažavalis, gal dar ir bailys: 

‘Kas, kad būčiau ten kiek pasitąsęs?
Jei kalėjime blusų prilįs ...

Pabijojau kazokų, dragūnų,
Jų nagaikų* kančių, drūtgalių, 

Kai girti ir įdūkę jie būna, —
Taip, gal tuo pasiteisint galiu? ...

Zakariaučių juk taip užkankino, 
O jis buvo stipruolis šaunus!

Taip, žinojau tą taurų vaikiną:
Tikras buvo jis liaudies sūnus!

__________________________ (

Jei taip primuse tokį stipruolį, —
Būt’ ant vietos užpliekę mane,

Bent keli ŠU lazdom apipuolę — 
Išbadėjusi, silpną — ar ne?

Kaip tik to;tad labiausiai bijojau j. .
Bet gal Čia mano buvo klaida?

Ne tokie gal būt’ buvę pavojai, —
Ar dragūnai girti visada?

Pasigavę ir man’ gal būt’ mušę,
Būč’ kalėjime, Sibire net,

Būt’ raudoję namiškiai, motušė, —
Vis tai gal ir būt’ buvę ... o bet...

O bet. > * vis tai palyginti niekai,
Kaip tas nuolat skaudus ilgesys... 

Smūgiai sąžinės pliekia ir pliekia —
Tie graužimai .. . • kas juos užgesys?

/ *

Ta nostalgija! ai! nėr tam žodžių!
Apsakyt, aprašyt negaliu...

Šią Ameriką šaltą, nuobodžią — 
Žvelgiu pilnas širdies skaudulių!

Visą laiką paširdžiais man maudžia,
Čiulpia ilgesio ilga dėlė...

Tą nostalgiją skaudžią ir graudži
Vis nešioju krūtinės gale..

Tai man atpildas rūsčiai teisę
Kam. Sprukau nuo tėvynė rgų,— 

Turiu krimstis, gailėtis, ifetjs...
Ir minėt ir rašyt nesmagu?

Tėviškei* savo sūnų klaidūną
Tu dabar prie staliuko stebi — 

Plunksna rankoj—dažnai šitaip būna
Krypsta akys į Rytus abi. •..

Ai, Tarybine žeme gimtoji!
Kaip pasiilgau gėlingai tavęs!

Šitiek metųtave vis svajoju, ~
TaVO žygiai žavėję žavės!

Aš stengiaus nuoširdžiai visų laikų 
Broliam dirbant patalkint bet kuo, 

Nors verpetai klastingi sudraiko — 
Susigūžia krūtinėj želmuo.

Tau ištikimas būsiu, kaip buvęs, 
Už Atlanto nublokštas sūnus, 

Patriotas kuklutis lietuvis, 
; Tebelaikąs ryšius tiios senus.

Tavo pažangų šaunių, didingų
Net apsalęs stebiu aš kasdien: 

Kolektyvo ratus įsikinko —
Vis daugiau varo rankų išvien!

Šie vaizdai — man guvus eliksyras, 
Jaunų dvasių įkvėps ir senam, 

Kaip sakų įkvėpimas tas tyras: 
Tokio man — jo užtektų ilgam!

Ir Iš viso net gyvų palaiko 
Tolydi Lietuvos pažanga,— 

Nebepaisau šuoliavimo laiko, 
kad diena tik naši ir ilga!

Tik haddingai gyvent aš tenoriu:
Jei gyvent —- tai gyvent su nauda! 

Tiktai darbui geriu gaivų orų, —
Dirt)t ir .veikt —• tebūnie visada!

Pats gyvenimo gruntas juk — darbas, 
Parazito buitis — tai liga!

Taikai, pažangai aktai tėr svarbūs,
O be darbo buitis neilga...

. * {Tąsa ant $ pužUpio)



SENAS VINCAS • -

REALAUS GYVENIMO KELIU
F (Tąsa)

Vaikino pirštai susigniaužė į. kumštį... 
Koks tai keistas ošimas nuuošė per jo 
sąmonę. . . Kraujas užkaito gyslose ir jis 
tuo nugraužtu balandžiu norėjo trenkti 
per langą tėvui į veidą ir riktelėti: “Be
proti! Argi tu nežiniai, kad milijonai 
žmonių badauja tik už tai, kad jūs per- 
siėdę, nežinote, ko norite?”

Tačiau rtuo to žygio tartum kas jį bū
tų sulaikęs. Vienok jis taip pasibiaurėjo 
dykaduonių klase, o kartu ir savo tėvais, 
kad numetęs ant pievelės nugraužto ba
landžio grobelius, vėl iškiūtino savais, 

. ^klajūno keliais.
* Darbuotės it kovos verpetuose

Sunkiai alsuodamas šnypždamas beis 
' dūsaudamas lokomotyvas, užtraukęs il

giausią tuščių vagonų grandinę ant re
zervinių geležinkelio bėgių, greitimai 

' centralinės, didoko miestelio stoties, kie
tosios anglies distrikte, atsipūkštė ir ap
sistojo. Iš vieno tuščio, prisnigto vagono, 
bailiai apsižvalgęs, nusipurtęs' sniegą, 
persivertęs per vagono briauną ir nusi
leidęs ant sniego, bet už vagonų besislap- 
tydamas — šalinosi jaunas vaikinas. 
Paskui, įsimaišęs į gatve besiskubinan
čius žmones, drebėdamas nuo šalčio, svy
ruodamas iš peralkimo, atsimušdamas į 
praeivius, yrėsi pirmyn. Jis ant tiek bu- 

suvargęs, peršalęs ir alkanas, kad 
vos pasilaikė ant kojų, o praeiviai palai
kė jį nusigėrusiu valkata.

' ‘ Grubijoniškai išguitas iš keleto resto
ranų ir vienos karčiamos, o tik viename 
restorane gavęs šiltos kavos puodelį, 
senos duonos ir kąsnelį riebios mėsos, pa- 
ačiavęs geradėiui už mielaš'irdystę, išėjo 
vėl į gatvę, atsistojo prie stulpo ir pats 
savęs klausė: “Alkio kirminas jau ne
graužia vidurių. . . bet kur pats save pa
dėsiu tokiame biauriame ir šaltame o- 
re?”

Po tam jau daug vikriau eidamas, žva
liau žvalgydamasis, linksmesne veido iš
raiška, įėjo į centralinę geležinkelio sto
tį, į laukimo kambarį ir atsisėdo viena
me kamputy ant galo suolo. Čia jam pa
sidarė taip jauku, taip malonu ir apie 
vienuoliktos valandos nakties laikotar
pis užmigdė jį saldžiu, maloniu miegu.

“Ei, tu! Už ką tu šią vietą laikai? Val
katų prieglaudą, ar ką?” spyręs savo 
sunkiu bato galu vaikinui į padą, suur
zgė petingas stoties pridaboto j as.

“Aš... aš.. . la.. .aukiu traukinio”, su
stenėjo iš saldaus miego išbudintas Edis.

“Parodyk biletą! O jei bileto neturi, 
tai aš tau jį išpirksiu tiesiai į peklą, su
pranti?!”

Vaikinas bandė aiškintis, guostis sa
vo likimu ir maldauti, kad nemestų kaip 
šunį į tokį biaurų ir šaltą orą nakties 
laiku. Bet šis, parodęs tik savo didelio 
bato galą, o akimis duris, pridėjo: “Kaip 
aš ant tavęs susimylėsiu, tai būk tikras, 

^kad per kelias dienas negalėsi prileisti 
prie suolo savo prakeiktos sėdynės!”

Vėjas staugdamas, tai vaitodamas su
kiojo tirštai krintančius sniego volus ir, 
tarsi neturėdamas kur juos padėti, su
kiojo miesto gatvėse ir brukę į visokius 
užkaborius, plyšius bei prieangius. Girg-

MEMUARŲ SERIJA
(Tąsa nuo 2 puslapio)

Man tai saulė — pažangios Tarybos, 
Kelias laisvėn pasaulio šalių, —

Tarpe brolių žmonių tirpsta ribos, — 
Jau šia vilčia gyventi galiu.

tVis platėja keliai tarptautiniai, - 
\ Darbo dirvon atskrenda talka, 
.Tautų laisves atūžia gadyne —

Antiimper’jaližmo banga. '• *
DaugiaspalVė kova daugiakertė

Capt už rankos gruobonį pagaus, 
Čiulptuvus džinkt — oktopui nukerta

Smūgiu streiko’ vieningo staigaus!...

Dovanok man, brangus Avižoni, 
Šitą lyrišką antplūdį čia: • '

Ta Amer’koj buitis nemaloni — 
Persipynus kova ir kančia...

O, žinau, brol, ir tau visko teko
Ir kovos ir kančių, ragavai...

Tik — arčiau tau nuo gimtojo tako, —* '
' Tai lengviau ir kokie žabarai...

Jirž. 1, 1957
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ždėjo iškabos, plapsėjo audeklinės krau
tuvių langų užlaidos, mirksėjo gatvių ži
buriai ir, tarsi susitarę, geso krautuvių 
šviesos, gatvės ištuštėjo ir pats miestas 
užmigo. "

Išguitas iš stoties Ėdis, užsivertęs 
švarkelio apikaklę, susigūžinęs į kuprą, 
susibrukęs rankas į kiaurus kelnių kiše- 
nius, kiūtino gatve ieškodamas policijos 
stoties, kad gautų nakvynę nors kalėji
me, jei negeruoju, tai bent kokį prasižen
gimą padaręs prie paties viršininko a- 
kių. / • '. v .• ’ . ■

Jam taip besikasant prieš vis labiau ir 
labiau nirštantį orą, iš kitos gatvės įsi
suko du vyriškiai. Juodu taipgi buvo į- 
traukę galvas į stačių paltų apikakles, 
susigūžinę į kupras, bet gan karštai dis- 
kusuodami. Gf Edis, eidamas iš paskos ir 
jau mokėdamas kelis žodžius lietuviškai, 
vos susilaikė nepuolęs vieham iš jų ant 
kaklo, supratęs juodu lietuviškai kal
bant! Tačiau nuo staigaus puolimo susi
laikęs, norėjo užkalbinti juodu lietuviš
kai, bet iš to džiaugsmo ir ant greitųjų, 
nepajėgė suverti ant gijos lietuviškų žo
džių karoliukus, kad padarytų iš jų sa
kinį. • ' .

Šį momentą, ypatingai tokioje kritiš
koje padėtyje, lietuviai* jam buvo tikri 
broliai! Ir be to, jis lietuvius laikė už 
teisingus, geros širdies, dorus ir artimą 
mylinčius žmones. Gi ant greitųjų nesu
daręs lietuviško sakiniu, prišoko prie 
vieno iš juodviejų, pakišo savo ranką 
jam po pažastim ir anglų kaina prabilo:

“Gaila, kad nedaug galiu kalbėti lietu
viškai, draugai. . . Bet. . . paaukokite 
man nors cigaretą, kad loska”;

“O kur tavo cigaretai?” atmetęs savo 
ranką, lyg per ausį norėdamas šiam kirs
ti, pasiteiravo užkalbintasai.

“Bedarbis, drauge. . . Kaip matai ant 
tiek bagotas, kaip stoviu taip brangus... 
Ant gatvės ir kambarys, ir lova ir nak
vynė”;

“Kaip tai gali būti? Turtingiausioje 
pasaulyje šalyje gyveni ir nieko neturi! 
Tai gėda, tai skandalas!”

“Aš tai suprantu, drauge, bet. ..” 
“Edis!” riktelėjo antrasis. • 1 
“Karvelis!” šūktelėjo Edis.
Vyriškiai puolė vienas antram į glė

bius ir karštai pasibučiavę, spaude vie
nas antro rankas, džiaugėsi. Po tam, 
Kardelis tarė: “Susipažinkite, švoger... 
Tai tas pats Edis, apie kurį aš jums kal
bėjau. k . Tai mano seselės vyras Juozas 

Jovaras, Edi.”
Paskui visiems parėjus pas Jovarus ir 

šiltos kavos .begeriant, Edis sužinojo, 
kad ir. Mariutės motinėlė jau mirus. 
“Taip, mielas drauge Ėdi”,, atsidūsėjęs 
ir net apsiverkęs, baigė Karvelis: ‘<Po 
Mariutės mirties ir motina pradėjo nyk
ti, nykti ir nunyko.. . O aš, pardavęs ūkį, 
atvažiavau seselės ir švogerio atlankyti. 
Aš taipgi nykstu, Edi,<

Pasišnekučiavę, vieni antriems užjau- 
tę, pasiguodę, nuėjo į lovas. Gi Edis, jau 
veik neprisimindamas, kada ir kur mie
gojo minkštame patale, nusivilkęs net ir 
apatinius, kad neapdovanotų švarios pa
talynės savo marškinių “piliečiais”, kri
to lovon ir kaip akmuo mpstas į vandenį 

>— užmigo.

Kaip Karvelis, jo švogeris Jovaras, 
taip ir Jovarienė, tik po karo pribuvę iš 
Lietuvos, su kūnais ir sielomis buvo pa
siaukavę Komunistų partijai* ir pasinėrę 
komunistiniame darbe. Gi tuo laikotar
piu kaip tik ir ėjo vajus už tvėrimą uni
jų, kompartijos -vadovaujamų unijų vi
same darbo šu kapitalu kovos fronte. 
Nuo naujos unijos, suprantama, nebuvo 
liuosi ir angliakasiai ir labiausia buVo 
pasinėrę unijų organizavimo darbe, tai’. 
komunistai ir jiems simpatizuojanti vei
kėjai. . .

Tačiau bene didžiausią krizę kentė 
naujų unijų darbuotė; tai neturėdama 
tinkamų organizatorių, vadovų iš ame
rikonų tarpo, ' kurie-tinkamai vartoda
mi angli| kalbą bei rašybą, galėtų įeiti į 
angliškai kalbančias darbininkų minias 
ir verbuoti jas į unijas. Todėl toks vai
kinas, kai Edis, kuris ne tik kolegijos, 
bet ir universiteto suolus pusėtinai jau 
aptrynęs, kaip tik ir buvo tuoiht milžinu, 
kuris galėjo pakelti tvenkinio spūškuš ir 
paleisti vandenį ant/naujos uhijos ma- 

Jūno. •
(Bus daugiau) . ;

APIE EGIPTUA

Prieš penkerius metus, 
1952 metų liepos 23 d.,, gru
pė jaunų Egipto armijos 
karininkų, remiama visuo
menės, padarė galą supuvu
siam monarchiniam reži
mui šalyje ir paėmė valdžią 
į savo rankas. Vėliau 1 ši 
diena Egipte buvo pažymi
ma kaip nacionalinė šventė 
ir šalies istorijos posūkio 
taškas.

Nepaisydamos, kad nepa
vyko pakartotiniai mėgini
mai atkurti savo prarastas 
pozicijas Šiaurės Rytų Af
rikoje ir įtraukti Egiptą,į 
savo įtakos sferą, Vakarų 
valstybės toliau rezgia su
dėtingą intrigų ir sąmokslų 
tinklą Artimuosiuose Ry
tuose. Jos intensyviai mė
gina suskaldyti Arabų ša
lių vienybę ir sudaryti gru
puotę, kuri orientuotųsi į 
Vakarus ir kurioje svar
biausias vaidmuo skiriamas 
Irakui.

Draugiškai Egiptui Siri
jai daromas sustiprintas 
spaudimas. Vėl paleidžiama 
veikti imperializmo mario
netė — Izraelis. Pastaro
siomis dienomis arabų 
spauda su nerimu pažymė
jo, kad prie Sirijos pietinių 
sienų koncentruojama Izra
elio kariuomenė, o taip pat, 
kad Izraelio teritorijoje yra 
prancūzų kariniai daliniai. 
Padažnėjo kariniai susirė
mimai pačiame Sirijos pa
sienyje aiškiai norint sukel
ti įtemptą padėtį ir paveik
ti Sirijos bei Egipto visuo
menę. Libano laikraščiai 
padėtį, susidariusią prie 
Sirijos pietinių sienų, suly
gino su situacija Sinaujaus 
pusiasalyje, kuri buvo iki 
prasidedant Anglijos-Pran- 
cūzijos - Izraelio agresijai 
prieš Egiptą. į“

Vakarų imperialistinės 
jėgos inspiruoja ir įtempi
mą Egipte. Liepos 18 d. 
Kaire buvo paskelbtas ofi
cialus pranešimas, kad at
skleistas antivyriausybinis 
sąmokslas,. kurio* tikslas bu
vo prievarta pašalinti pre
zidentą Gamal j Abdel Na
ser ą bei jo vyriausybę ir 
sudaryti naują kabinetą iš 
asmenų, praeityje žinomų 
savo glaudžiais ryšiais su 
r e a k c iniais antinacionali- 
niais, sluoksniais. Tačiau, 
nepaisydamas visų šių in
trigų, manevrų, ir sąmoks
lų, Egiptas toliau tvirtai 
žengia pasirinktu savo po
litinės ir ekonominės nepri
klausomybės stiprinimo ke
liu.

Birželio 17 d. Kaire buvo 
paskelbtas įstatymas dėl 
Suezo kanalo eksploatavi
mo tvarkos. Šis įstatymas 
vėl patvirtina ryžtingą Ę- 
gipto vyriausybės nutari
mą neleisti užsieniečiams 
kištis į k a ii a 1 o valdymo 
klausimus.

Kalbėdamas ministrų ka
bineto posėdyje liepos mė
nesio /pradžioje ' svarstant 
Egipto . 1956 - 1957 metų 
yalstybinį biudžetą, finansų 
ministras Abdelis Moneim 
Kaisunis pabrėžė, kad E- 
gipto .’ekonomika iš Angli
jos - Prancūzijos - Izraelio 
agresijos 1956 metų rudenį 
tmiv-.lu-.’f.inii .Wir.r- ii ' iw* riiw iTifri.r .jij—

jai primestų išmėginimų iš
ėjo sustiprėjusi. Egipto 
svaras ne tik /nenuvlęrtin- 
tas, bet, priešingai, dabar 
užima, tvirtas pozicijas pa
saulio rinkoje. Nepaisant 
to, kad nutraukti tradici
niai ryšiai su Vakarų rin
komis ir blokuota Egipto 
pakrantė, Egipto ekonomi
ka ne dezorganizuota ir už
sienio prekybos balanso sal
do 1956 metais nesiskyrė 
nuo 1955 metų saldo. ‘

Praėjusiais metais Egip
tui pavyko 1 žymiai išplėsti 
savo užsienio prekybos ry
šius, surasti naujų rihkų 
medvilnei, ryžiams ir kitai 
šalies ūkio produkcijai re* 
alizuoti, o taip paL su
daryti eilę sandėrių maši
nų įrengimams, grūdams 
ir kitoms prekėms įsigyti. 
Žymiai išaugo' Egipto pre
kių apyvarta su Tarybų 
Sąjunga, Kinija ir kitomis 
socialistinės stovyklos šali
mis^ o taip pat su Indija ir 
daugeliu Azijos valstybių. 
Egipto užsienio prekybos 
politika, pareiškė Kaisunis, 
pagrįsta gamybos priemo
nių, reikalingų šalies eko
nominiam vystymui, impor
to plėtimu ir prabangos 
reikmenų įvežimo apriboji
mu.

Energingai likviduoda
mas Anglijos - Prancūzijos- 
Izraelio agresijos padari
nius, atstatydamas su
griautus Port-Saido, Isma- 
lijos ir daugelio kitų mies
tų kvartalus, Egiptas kartu 
stengiasi vystyti nacionali
nę pramonę. . Laikraščio 
“Aš-šab” žiniomis, 1956 
metais į pramonę buvo in
vestuota 25.5 milijono E- 
gipto svarų, t. y. du su vir
šum karto daugiau, negu 
1955 metais.

Pastarųjų penkerių metų 
Egipto istorija būding'a ša
liai, nusimetusiai užsienio 
pavergimo n>ei išnaudojimo 
pančius ir stojusiai į laisvo 
vystymosi kelią. Šis kelias 
pažymėtas laimėjimais įvai
riose valstybinio gyvenimd 
srityse, dideliais pasieki
mais ekonomikos ir kultū
ros srityje. Narsi ir darbš
ti' Egipto liaudis žengia pa
žangos visose savo gyveni
mo srityse keliu.

A. Stupakas

NAUJA LIGONINE 
AKMENĖJE

Akmenė. — Valstybinio 
statybos tiesto Nr. 3 staty
bininkai perdavė eksploa
tuoti 35 vietų ligoninę. 
Naujoje . ligoninėje veikfa 
akušerinis, vaiką ir chirur
ginis Skyriai. Atskirose pa
talpose įruoštas infekcinių 
ligų skyrius, rentgeno kabi
netas, operacinė.

Jau parinkta aikštelė, ku
ri netrukus bus paruošta 
sanitariniam lėktuvui nusi
leisti ir pakilti., Būtinais 
atvejais lėktuvu čia bus 
pristatomas kraujas arba' 
sudėtingai operacijai į Kau
no klinikas išvežamas ligo
nis.

Buvusiose ligoninės patal
pose baigiama įruošti poli
klinika ir vaistinė. Koresp.

;; Geros Žinios Dovanų Siuntimui :
1 » . ‘ ( 
< • > jvairlų rūšių rūbus, vartotus ir Dalijus, medžiagas ir maistų. <
;; Taip pat įgalite siųsti visokius vaistus. z ;
*; ‘pristatymas garantuotas j
; Į " Per visiems žinomą , ; '
; ; WE 3-8491 WE 4-7838 ' !
i: -ROUND TilE WORLD TOURISTS

• • Vlfehihtelį atstovą Pacifiko pakrašty?
334 No. Fairfax Avė., Los Angeles 36, Čštlf. ,

JI Jūs galite siųsti savb artimiesiems į Lietuvą j;

KOLŪKIO VYNUOGĖS
Kaunas.—Iš “Bolševiko” 

kolūkio į Kaune esančią 
kolūkio parduotuvę prista
tomos vynuogės. Vynuogių 
derlius labai geras, ir kol
ūkis numato už jas gauti 
apie 15,000 rublių pajamų.

Pradėta realizuoti daržo
ves iš atviro grunto.

Šiemet kolūkio daržinin
kai numatė išauginti dar
žovių už 300,000 rublių.

A. Daumantas

PRANEŠIMASt

BROOKTON, MASS.
Naujosios Anglijos Moterų Sąryšio 

metinis piknikas įvyks Liet. Taut. 
Namo Parke, Winter St. ir Keswick 
Rd., 1 vai. dieną, rugpiūčio 25 d. 
Bus muzika, gerų namie gamintų 
valgių, kugelio, pyragų, tortų, šil- 
tų-šaltų gėrimų. Prašome vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti, linksmai 
praleisite laiką žaliame pušyne.

Reng. Kom.

**

(H

!: LAIKAS PLANUOTI ;
Kaip visuomet, taip ir šiemet ! 
Laisvės Vajus Gavimui.

' NAUJŲ SKAITYTOJŲ :
; bus vedamas ir įvyks tuo. pačid 
laiku, kaip anksčiau. Prasidės 
su 1-ma diena spalių mėnesio ir 
tęsis iki naujų fnetų—per tills 
mėnesius. / ■ ['

Dabar jau laikas galvoti, planuo
ti, kaip pradėti vajų ir kaip jį 
tinkamai išvėsti, kaip gauti kuo 
daugiausiai nąuU skaitytojų.

*
Aišku, turėsime pramogas ir <U- 

[bar jau laikas samdytis svetai- 
hes> organizuoti programas va
jaus vakarams. Pasirūpinkime | 

J parengimus sutraukti kuo dau
giausiai žmonių.

Prašome kolonijų veikėjus duoti, 
/vajui iniciatyvos. Vajininkai, tuį ' 
; Tintieji daug gerų patyrimų iŠ ;

• savo darbuotės vajuose, pasidalin- 
kitd jais su kitais.

Laisvėš Administracija

******
Labiausiai patikima firma siuntimui paketu į Bovie- ’ 
tų Sąjungą, Latviją, Lietuvą^ Ukrainą su apmokėtu^ 

muitu ir garantuotu pristatymu, Yra •
PARCELS TO RUSSIA, INC., >

1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. 'Y. į
Mūsų firma taip suorganizuota, kad kiekvienas Siunti- 

nj>s yra išsiunčiamas į 2-3 dienas ir pristatomas į 6-3 ša- '■ 
vaites. Paketai oro keliu pristatomi į 8-10 dienų.

Jūs galite pasiųsti naujus arba naudotus drabužius, maisto pro- f 
duktus, visokių rūšių vaistuš, siuvamas mašinas, akordionus ir kitką. ‘

Mes garantuojame grąžinamąsias kvitas su priėmėjo parašu. Mūsų : 
firma atdara kasdien, įskaitant sekmadięnius, nuo 9:00 A. M. iki , 
6:00 P. M. Šeštadieniais nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.

Mūsų Telefonai: IN. 7-7272 ir IN. 7-6465 .M

•PHILADELRlttA 
832 No^th 7th St. 
Philadelphia 23, Pa. 
WA. 3-1747
CHICAGO
3741 W. 26th St. 
Chicago 23, Ill.
NEWARK 
263 Market St. 
NeWafk, N. J. 
Market 2-6937
LQS ANGELES 
121 So. Vermont St. 
Los Angeles, Calif. 
Dunkirk 5-6550

I

MŪSŲ SKYRIAI:
NEW YORK CITY '

, 78 Second Ave.
New York 3, N. Y.
ORehurd 4-1540
DETROIT
11601 Jos. Campau Ave.
Detroit 12, Mich. ,
TOwnsend 8-0298

HARTFORD
651 Albany Ave.
Hartford, Conn.
Chapel 7-5164

Mes esame Autorizuoti per INTOURIST organizuoti išvykas dėl 
paskirų asmenų ir grupių iš Jungtinių Valstijų į Sovietų Sąjungą. 
Jei jūs norėtumėt aplankyti Sovietų. Sąjungą, kreipkitės į mus.

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y.

' telefonai: IN. 7-7272 if IN. 7-6465
---------------------- - ------ 1 . ' « . -
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Pasinaudokite
• \ ;

Grožine Literatūra
• *

Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poežija 
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 pasiskaityiMttš. 
Paraše žymusis Lietuvos poetas TEOFILIS TILVYTIS, 

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

Ūkanos
Jauno lįetuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrūs šeimyninis gyvenimas^ politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda» 

pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00< t

Džiaugsmai ir Sielvartai
Parašė A. Dagilis. Rinkinys labai įspūdingų eilių, 

136 puslapiai, kaina tik $1*00.

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 

kaina $1.00, DABAR TIK 75c. •

Seno Vinco Poezija -
Iš daugelio jo įspūdingų eilėraščių parinktos geriausios 

eilės. Knyga iš 160 puslapių, kaina $1.00.

Laisve'
110-12 Atlantic Ave, Richmond Hill 1», N. Y.

><

t

t’
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Worcester, Mass.
L.L.D. 11 kuopos susirinki

mas buvo kaip ir visada pa- 
xyzdingas. Nuveikti darbai ir 
užplanuoti nauji čia draugiš- 

• kai buvo apkalbami. Didžiau
sią darbą atliko Jonas Skliu
tas. Jis sukėlė 11 kuopos nu
skirtą kvotą į Laisvės $10,000 
fondą — $500.00 su kaupu. 
Mes visi Laisvės skaitytojai 
didžiuojamės mūsų veikėjais 
ir rėmėjais, kad Laisvė gy
vuotų.

Dabar čia prašau visų Lais
vės rėmėjų ir skaitytojų .ruoš
tis į rudeninį Laisvės pikniką, 
kuris įvyks rugsėjo 22 d., 
Worcesterio Olympia Parke, 
čia tik nranešimas, kad visi 
rugsėjo (Sept.) 22 d. turėtu
mėt planą ir su dovanomis 
užsuktumėt į Olympia Ęarką. 
O apie programą ir daugiau 
pranešimų tėmykit Laisvėje, i

L.L.D. Centro nominacijų į ’ 
valdybą ateinantiems metams 
turėsim balsavimus ateinan
čiame kp. susirinkime, t. y. 
rugsėjo 9 d. Vietą ir laiką vi
si žinote, tad dalyvaukit 
skaitlingai.

L.L.D. 11 kuopa atsikrei
pia į worcesteriecius: Kas tu
rit ką paaukoti dėl Rumagc 
Sale — iš drabužių, batų, ko
jinių, pirštinių, kepurių, kak
laraiščių. karėlių, viršutinių ir 
apatinių vyriškų, moteriški) ir 
vaikams. — prašom atnešti 
pas L. Aušėjienę, 99 Provi
dence St.. Išpardavimas įvyks 
spalio (October) 1—2 dieno
mis, 103 Summer St.

Kas tik turit kur jau jums 
nereikalingą, bet dar gal’mą 
dėvėti dalyką, nenumesklt. 
Prašom padovanoti šiam 
pardavimui.

ŽINIOS E LIETUVOS
LIETUVOS JAUNIMO 

FESTIVALIS NewYorto^/M^Zlnloi
M

HELP WANTED MALE

i S'

J. M.

Lewiston-Auburn, Me
Laiškas iš Kupiškio

Laisvės skaitytojas Pranas 
Apšega šiomis dienomis ap
teikė liūdną laišką iš namų. 
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 
brolis Povilas Apšega. Gydy
tojai sakė, kad velionis mirė 
senatvės liga, tad ir jokie 
vaistai nieko nebegelbėjo. Jis 

' jau buvo pragyvenęs virš 30 
i metų amžiaus. Velionis Povi

las mirė savo namuose liepos 
' 15, 1957. žmona Teofilė Ap- 

šegienė rašo: Laidotuvių die
ną vežėme karstą tarpe ber
želių ir gėlių, iš šalies ėjo jo 

. , žentai Peliksas ir Povilas. Ta
po gražiai palaidotas Kupiš- 

f kio kapinėse.
Velionis, užbaigdamas savo 

gyvenimo kelionę, paliko liū
desyje žmoną Teofilę Apše-? 
gienę, tris dukteris — Emili
ją, Oną ir Sofiją du žentus — 
Peliksą ir Povilą, taipgi ketu- 
rius ąnūkus. Visi Lietuvoje. - 

Amerikoje paliko du bro
lius, Praną' ir Juozą, keturias 
aukterėčias ir vieną .sūnėną.. 
Brolis Pranas, pats menkos 

• ' sveikatos, apteikęs liūdną ži
nią kad neteko brolio, gailiai 
apsiverkė, šių metų pradžio
je užprenumeravome dienraš
tį Laisvę į Lietuvą broliui Po- 
vilui, nes žinojau, kad jis my
lėdavo skaityti.. ' Tad duktė 
rašo: Kaip gaunu laikraščius, 

' tai paduodu tėveliui. Paėmęs, 
spausdamas prie krūtinės, sa
kydavo: “Manęs brolis Pra
ktikas dar nepamiršo”. Velio
nes Povilas Apšega dar prieš 

V fiirmą pasaulinį karą buvo at
vykęs į Jungt. Valstijas, 
gyveno Lewistone pas
Praną ir gavo darbą , Batoš 
Co. audinyčioje, kurioje 
bo tris metus. Susitaupęs kiek 
pinigų kelionei, 1914 m. grįžo 
atgal į tėvynę pas savus.

Ilsėkis ramiai tėvynės že
melėje!.. O liūdinčiai šeimai 

.reiškiame gilias užuojautos.
• Broliai: Pranas ir Juozas 

. Apšegai
, PIKNIKAS

Lietuvos Dukterų pašalpinė 
draugystė rengia pikniką sek
madienį, rugs. 1 d., Tai bus 
prieš pat Labor Day. Ta ja 

.v proga turėsime • tris dienas 
liueso laiko, tad ir paulioti 
nebus pro Šalį. Kad tik pasi
taikytų gražus orps!

Pikniko vieta, kaip ir visa-

Dvi dienas senojoje Lietu
vos sostinėje Vilniuje skambė-. 
jo dainos, muzika, juokas, čia. 
Įvyko pirmasis respublikinis 
jaunimo festivalis.

Ruošdamiesi pasitikti festi
valinius draugus — tolimiau
sių Lietuvos kampelių pasiun
tinius, svečius iš broliškųjų 
respublikų, — jaunuoliai ir 
merginos kaip Įmanydami pa
puošė savo gimtąjį miestą.

16 valandą devyni trimiti
ninkai iš senosios Gedimino 
pilies bokšto trimitavo signa
lą “Klausykite visi! Visi į 
festivalį!”.

Vienuolika tūkstančių dai
nininkų, šokėjų, deklamuo
to jų užtvindė svarbiausiąją 
miesto magistralę — Stalino 

I prospektą.
Vis naujos ir naujos kolo

nos jaunuolių ir merginų, at- 
vykusų iš Kauno, Alytaus, 
Šiaulių ir daugelio kitų res
publikos rajonų, žengia Gedi
mino aikštės link, 
1 iausi 
tautos 
respublika žino jaunus gamy
bininkus — Klaipėdos laivų 
statytojus Antaną Bunk Į, Pra
ną Balsi, žvejybos uosto jūrei
vį Kęstutį Masiliūną, Panevė
žio rajono “Vienybės” kolū
kio melžėją Stasę Meliauskai
tę, Lietuvos Kompartijos VI 
suvažiavimo vardo kolūkio 
kiaulių šėrėją Gražiną Petre- 
iiūnaitę ir daugelį kitų, 

Keturiasdešimt vilniečiu su
sirinko Kalnų parke. Vėl pa
sigirsta trimitų garsai. Penkių 
“kultūros estafetės” maršrutų 

rapor- 
Kauno 
ir Rie- 
— jie 
kultū- 

i tarpe.

Eina go? 
iš geriausių lietuvių 
sūnų ir dukrų. Visa

nugalėtojai išeina «su 
tais, ši garbė atiteko 
miesto, Biržų, Kapsuko 
tavo rajonų atstovams 
geriau už kitus išvystė 
rinį darbą jaunimo
Tradicinių dviračių lenktynių 
aplink Tarybų Lietuvą nuga
lėtojas sporto meistras Kazys 
I'aršaitis ir kiti komandos na
riai uždega festivalio laužą..

Vilniaus parkuose ir soduo
se iki Vėlyvos nakties linksmi
nosi jaunimas.

Antrąją 
klubuose, 
aikštelėse 
tys meno 
vų, vyko
kų, dailininkų, rašytojų susi
tikimai, merginų šventė. Lie
tuvos ir Azerbaidžano sporti
ninkai' varžėsi iš 
atletikos.

Lietuvos jaunimo 
pasibaigė tradicine
Sena, kurioje dalyvavo tūks
tančiai jaunuolių ir merginų.

O. Lozinskis

dieną 
atvirose 

dešim-

festivalio 
teatruose, 
koncertavo 
saviveiklos kolekty-
jaunųjų gamybinin-

Lengvosios

festivalis 
fakelų ei-

. Svečiai
Ketvirtadienio popietį Lais

vės raštinėje lankėsi Mrs. P. 
Nąktinienė, buvusi williams- 
burgietė. Dabar gyvena Bay
side, L. I.

Ji aiškinosi, kad niekur ne
galėjo „išeiti per ilgą laiką,’ 
nes širdis susilpnėjo. Dabar, 
sako, jaučiasi gerai, po gydy
tojo priežiūros, sustiprėjo ir 
biskutį gali išeiti iš namų..

Mrs. Naktinis užsimokėjo 
prenumeratą už dvejus me
tus, zsako : lai būna užmokėta 
net iki 1959 m. Taipgi clien- 
raščio reikalams padovanojo 
$2.

Kennedy grįžo 
iš Europos—ir 
jau ginčijasi

New Yorko policijos komi- 
sijonieris Stephen P. Ken
nedy sugrįžo iš Europos, kur 
praleido šešias savaites. Jis 
Londone, Paryžiuje ir Romo
je studijavo policines meto
das, kad, kaip jis sako, kas 
gera, galėtų kopijuoti ir New 
Yorke.

Bet matyti, kad komisijo- 
nierius ne tik studijavo Euro
pos policiją, o glaudžiai sekė 
ir New Yorko Įvykius. Jis 
tikriausiai smulkmeniškai in
formuotas apie ginčus, kurie 
dabar eina tarp republikonų 
ir demokratų kaslink nusi
kaltimų jaunimo tarpe. Ne
spėjo jis pastatyti koją New 
Yorko žemėje, kaip jis pradė
jo daryti pareiškimus spau
dai. Jo nuomonės tokios:

1. Spauda perdeda apie nu
sikaltimus jaunimo tarpe.

2. Republikona: ir jų kandi
datas j majorus Christcnberry 
nusikalsta morališkumui ir 
teisybei, naudodami kaltini
mą prieš demokratus, kad po 
jų administracija auga krimi
nali z m as j a u n u o menėje...

Kaip tai aišku ir be aiškini
mo, Kennedy demokratas, — 
dabartinio majoro Wagnerio 
paskirtas tarnybon.

Guatemala. —Jau baigtas 
karo stovis, kuris buvo pa
skelbtas, kuomet nušovė 
diktatorių Armasą.

Apsi- 
brolį

išdir-

PEREINAMOJI RAUD. 
VĖLIAVA UŽ GERIAU

SIUS KUKURŪZUS
Daugai.—J. Janonio var

do kolūkio pirminės kom
jaunimo organizacijos sek
retorės prižiūrimame skly
pe kukurūzai jau išaugo iki 
2 metru aukščio.

Kukurūzų pasėliuose iš
ravėtos piktžolės, jie keletą 
kartų apkaupti. Labai ge
rai dirba jaunieji kolūkie
čiai K. Grinkaitė, A. Za- 
rauskaitė, L. Šimajevas ir 
kiti. B. Jarmal'aitės vado
vaujamai grandžiai LLKJS 
rajono komitetas paskyrė 
pereinamąją Raudonąją vė
liavėlę.

Už geriausiai auginamus 
kukurūzus kolūkiui įteikta 
partijos rajono komiteto ir 
rajono vykdomojo komiteto 
pereinamoji Raudonoji vė
liava. ; Koresp.

GIMĖ TRYNUKAI
Širvintų rajono Vileikiš- 

kių apylinkės kolūkietė Jad
vyga Radžiūnienė pagimdė 
trynukus. Visos trys duk
ros gimė sveikos, gero svo
rio. , A. Vainius

TheGwaier %ew.¥<

k ’■ Y*
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Atsiveskite Visą Šeimą 
Jeigu jūs pageidaujate gero 

steako, namie gamintų valgių, 
itališko valgio, tai pamėginkite

NICKIE GERARD’S
STEAK HOUSE

31-01 34th Ave., Astoria.
Specialus degintas sirloin steak, 

salad, onion . rings, bulvių už 
$2.50. Maloni atmosfera, oru vė
dinama. RA. 8-9447. *

Politinėje padangėje
Biltmore viešbutyje atida

rytas majoro- Wagnerio prieš-( 
rinkiminės kampanijos štabas. 
Kitame viešbutyje jau kelios 
dienos atgal atidarytas repub
likonų kandidato Christenber
ry štabas. Ano viešbučio savi
ninku yra, rodos, pats Chris
ten berry. ’■

Wagnerio štabas neina po 
Demokratų, partijos vardu. 
Kadangi Wagneri remia ne 
tik demokratai, bet ir Libera
lų partija, ir kadangi jis tei
gia, kad jį remia ir daugelis 
nepriklausomų žmonių, Jai 
štabas Viulinasi “Piliečių; ko
mitetas už WagnerI-Gerosar- 
Starkų”. Gerosa * yra miesto 
kontrolierius, Stąrk miesto ta
rybos pirmininkas. •

Wagneris pats 
ir airių kilmes, 

kilmės, Stark žy- 
Airiai, vokiečiai, 

tai keturios

Demokratai sako, kad ta 
“troika” puiki iš tautinio, są
stato taško, 
yra vokiečių 
G erosą italų 
dų kilmės,
italai ir žydai 
didžiausios New Yorko tauti
nės grupės. *0 kaslink repub- 
likonų kandidato Christenber- 
ry, gryno anglo-sakso, jis ne
turi “politinio patrauklumo” 
daugumui newyorkieciu, sako 
demokratai.

Wagnerio r Gerosos - Star
kaus komiteto garbės pirmi
ninkais yra Lehmanas, Har- 
rimanas, R o o seveltienė ir 
Farley — Demokratų partijos 
sunkiosios kanuolės..."

Po miestą pasidairius
45,000 mylių motocikliu 

i

New Yorkan atvyko Joy 
McKean, 39 metų amžiaus 
slaugė iš Naujosios^ Zelandi
jos. Jj atkeliavo motocikliu ir 
kelionė jai ėmė dvejus metus. 
Ji buvo 45,000 mylių ilgio. 
Per vandenynus, žinoma, ji 
vyko laivais, veždamasi savo 
motociklį su savimi. Jj kelia
vo per Aziją, Afriką ir Euro
pą.

banko $18,000
Royal State banko Bronxo 

skyriaus išdininko ^agelbinin- 
kas John J. Gibbons areš
tuotas ir prisipažino, kad jis 
yra sauvališkai išėmęs iš ban
ko $i8,odo.

TEATRUOSE

Reikalingas Virėjas 
Patyręs. Nuolat. Gera Alga.

PROSPECT HALL 
263 Prospect Ave., B’klyn.

ST. 8-0778.

Playhouse teatre dabar 
perstatomas sceninis veikalas 
“Simply Heavenly” (“Tiesiog 
dangiška”), muzikalinė liau
dies komedija, kurią parašė 
negrų poetas Langston 
Hughes, ši. komedija praeitą 
sezoną buvo statoma Harle
me, bet policija uždarė teat
rą, nes jis buvęs sename pa
state ir pavojingas iš gaisro 
taško.

Tad, nutarta atgabenti vei
kalą į Brodvėjų — kas ir pa
daryta.

“Daily Workerio” kritikas 
Harry Raymond sako, kad ši 
komedija liaudiška, sveika ir 
gerai pagauna negrų masių 
sąmojų-jumorą. Kiti kritikai 
irgi atsiliepia palankiai apie 
veikalą.

Coney Islande statys 13 namų 
projektą už 66 milijonus
Miesto planavimo komisijai 

priduotas planas statyti Co
ney Islande už 66 milijonus 
dolerių kooperatyvį 13 namų 
projektą, 20 lubų aukščio. Tai 
bus 5,000 šeimų gyvenvietė.

HELP WANTED—FEMALE

Merginos. Prie pertaisymo suplė
šytų ir pagadintų medžiagų. Su 
patyrimu ar be patyrimo. Mes jus 
išmokinsime. Tai puikus darbris. 
Puikios sąlygos.

MAFFE WEAVING CO. 
153-27 Hillside Ave., Jamaica, L. I.

.TA. 3-5673
(164-166)

Namų darbininkė. Abelnas namų 
darbas. Guolis vietoje, kambarys 
ir vonia. Vienas kūdikis, lankan
tis mokyklą. Mokanti kalbėti ang
liškai. Skambinkite Hunter 2-6235C

. < ' (165-166)

BUSINESS OPPORTUNITIES

.. Skalbykla. Dougan Hills, Staten 
Island. Geras biznis apylinkėje. Ma
lonūs kostumeriai. Privatiškas sa
vininkas. Galėsite lengvai platinti 
biznį Stateh Islande. Prieinamas, 
geras lease, liberališka renda. EL.
1-0836 dienomis, vakarais GI. 7-6609.

(163-165)'

Woodturning Shop Equipment for . 
sale, including machinery. Can be 
bought whole or individually. Fine 
equipment at a low price, owner 
retiring; project going up. Take 
advantage; MU. 5-1336, N. Y. C.

(163-169)

Grahamas jau išvažiuos
Pabuvęs čia beveik visą va

sarą, evangelistas Billy Gra
ham sekančią savaitę duoda 
savo paskutinius pamokslus 
Madison Square Gardene. Per 
beveik tris mėnesius Į jo pa
mokslus kas vakarą susirin
ko nuo 15 iki 18 tūkstančių 
žmonių. Įėjimas i tuos pa
mokslus laisvas, bet Graha
mas turi pakankamai finansi
nių rėmėjų turčių tarpe, taip, 
kad lėsLl jam nestokuoja. 4.

Grahamas planuoja riekurį 
iaiką ilsėtis, po to jis vyks į 
Australiją ’ir Naująją Zelan
diją.

Grahamas sakė spaudos at
stovams, kad Londone jis su
sitiko su Rusijos pravoslavų ir 
baptistų atstovais. Baptistai 
raginę jį atvykti ir sakyti pa
mokslus Maskvoje, o pravo
slavai irgi sakę, kad tai būtų 
neblogas dalykas.

Bet Grahamas dar nežino, 
ar jis gautų leidimą nuo 
TSRS valdžios.

AUTO VALGIS VAŽIAVO 
PASKUTINI KARTĄ

Robert Bastides, pasivogęs 
automobilį, važiavo apie 70 
mylių į valandą. Policija jį 
vijosi ir šūvius paleido. Bet jis 
nieko nepaisė — važiavo visu 
smarkumu, iki atsimušė į me
dį ir vietoje save’ užmušė. .

Prašo gubernatoriaus 
pagalbos gengsteriukams 

' suvaldyti
Trijų-' sumuštųjų vaikų tė

vai kreipėsi Į gubernatorių 
Harrimaną prašydami pagal
bos ištvirkusiems jaunuoliams 
suvaldyti. Jų vaikus sumušė 
gengsteriukai. <

Suėmė 10 ištvirkaujančių 
jaunukų

Brooklyne * suėmė 7 jaunu
kus, Harleme tris. Brookly- 
niečius rado vienarpe skiepe 
su dviem 14 metų 
ištvirkaujant.

ergaitėm

“Karveakys

Policija ieško 
ir plėšiko, kuris 
Th orą Russell ir 
tuvės registerio 
$35.. Prieš mirtį
plėšiko akys panašios 
vės akis.

užmušė moteri v
žmogžudžio 

užmušė Mrs. 
iš jos krau- 

pasigrobė 
ji sakė, -kad 

į kar-

gydosiDainininkas ligoninėje
Dainininkas artistas 

Belafontė pasidavė ligoninėn 
vienos akies gydymui. Jis bu
vo priverstas nutraukti 10 
dienų koncertinį maršrutą.

Harry

Nežino kas jam koją peršovė ’ i
Joseph Bobrow randasi li

goninėje'su peršauta koja ir 
nežino, kas tai padarė. De
tektyvai ięško kaltininko.

Pranešimas
' BROOKLYN, N. Y.
. Siuvėjų Unijos Lietuvių 

skyr. mėnesinis susirinkimas 
rugp. 28 d;, 5:30 v. v. Unijos pa
talpose, 11-27 Arion PI., Brooklyne. 
Bus svarbių pranešimų. Kipras Sa
kalauskas, skyr. Sekr. (164-166)

54-to 
įvyks

Boat Yard. City Island. 193’xJ<^ 
under water rights 193’x400/. 2
apts.; 40x100 steel shop insulated, 
heated, wired. Steel locker build
ing 25x104; dock, 5 floats, beach«*» 
Owner leaving town. Must be seen! į 
$85,000; half cash. Ed Hauptner, 
City Island 8-1480 or 1817.

For Rent

Mamaroneck, N. Y.—Išnuomavi
mui apie 2,600 sq. ft., 131 Sheldrake 
Pl. Dabar užimta automobilių tai
symo biznio. Taipgi galima naudo
ti lotą šalia. Ren'da už abu tiktai 
$150' šalia-R. R. Stoties. Skambin
kite sayininkui TE. 4-0776, tarpe 8 
ir 10 v. ryto, ar vakarais. Ne sek
madieniais. (165-171)

REAL ESTATE

ROCKVILLE CENTRE
Graži apylinkė, 2 blokai į mokyk. 

Ją. ' 7 rūmai, 2% vonios. Erdvin
gas colbnial damas, skalinis stogas. 
Gražios žemės 8O’xl0O'. 26’ salionas? 
ugniavietė, lentynos knygoms. Di£ 
delis valgymo kambarys, virtuvėj* 
naujas GE dubeltavas pečius. 30’ 
eglinėmis sienomis skaitymo kamba
rys, 3 miegrūmiai, skiepas, žaislams 
kambarys, prijungtas garadžius. A- 
luminiai apsaugoti langai, sietai. 
Naujai ištaisyta, tuoj užimama. 
$29,500. Privatiškas sav. RO. 4-5502.

(.165-166)

Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga.

PRISIDĖJO, PRIE 
JŪRININKŲ PIKIETO

Seafarers International Uni
jos nariai paskelbė streiką 
Bull Lines ir tos linijos stotį 
Brooklyne pikietnoja. Dabar 
prie pikieto prisidėjo Marine 
Engineers Beneficial Associa
tion nariai. >.

Televizija
JOHNNY LUCCI

Dabar Turime 
ADMIRAL, DU MONT, 

EMERSON, GE, MAGNAVOX, 
PHILCO ZENITH, HI-FI 

PHONOS
810 FOREST AVENUE

Kamp. Broadway
W. Brighton, Staten Island, N. Y. 

Pirkite Dabar. Sutaupysite.
f PatikrlnkitCj • 

GI. 8-1515

A. ApšegienS

cla, ant Stukų fąrmos. Prasi
dės kaip 12-tą vai. dieną. Tad 
ligi <(pasimatym6 dukterų pik
nike !

Laisve
110-12 Atlantic Avė.

' "Richmond Hill 19, N. Y.

: PROŠVAISTĖS
f

• Širdį Jaudinanti
» Jono Kaškaičio

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y 

‘ \ Telefonai: IN, 7-7272 ir IN. 7-6465

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija, kuri labai 

įdomi-
Knyga Iš 330 puslapių 

Kaina tik $1.50

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

$į5

Išleido Valstybinė Politines ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje 

t

Bando neišleisti Dodgers 
beisbolininku

Nepasitenkinęs, ■ kad Giant 
beisbolininku komanda išsike
lia į San Francisco, majoras 
Wagneris bando susitarti, kad 
nors .Dodgers beisbolininku 
komanda, kuriai siūloma gera 
vieta Los Angeles, pasiliktų 
Brooklyne. '

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

v *•
MArket 2-5172

PARCELS TO RUSSIA INC.
Labiausiai patikima firma pasiuntimui paketų 
į Sovietų Sąjungą, Latviją, Lietuvą, Estiją, 
Ukrainą ir kitur, informuoja Newarko žmones, 
kad per didelį visuomenės reikalavinilĮ jie<atida- 
re savo skyriaus ofisą Newarke po manadžment- 
tu Messrs. ROMAN & VARISH, po antrašu:

263 MARKET STREET, NEWARK, N. J.
Telefonas Market 2-6987

PARIETA! Į LIETUVĄ
PER

TAZAB of LONDON
/ 36 Third Ave., N. Y. C.

Vaistų, valgio, drabužių, batų, odos. 
Pristatoma per 5-6 savaites.

Turime iliustruotą katalogą lietuvių kalba, reikalaukite.

Tazab of London — AL. 1-4160

Dabartinės Lietuvių kalbosŽODYNAS

žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos. 
Ar jis randasi jūsų namuose? Jei ne, tai greit įsigy
kite jį. Gaunamas Laisvės knygyne. Užsisakydami 
adresuokite sekamai: '

Laisves
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N.

1 7

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

4 pusi. LabvS (Liberty) šeštadien., rugp. (Aug.) 24 1957




