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KRISLAI
’r

Ne mokykla, be*
' mulkinyčia.

Labai pavėluotai.
' ;Buvo pamiršęs.

Žodžiai iš širdies.
Rašo A. Bimba

Abudu baž- 
keturis 

gal tiktai 
metų ber-

buvc, taip

Štai jums tikrus atsitikimas.
Tėvas airiškos, motina lie

tuviškos kilmės.
nytiniai. Jie augina
vaikus. Mažiausias 
penkerių ar šešerių 
niūk as.

Kaip ir anie trys
šis yra leidžiamas parapijinėn 
mokyklon.

Vieną vakarą girdžiu tėvas 
^kvočia berniuką, — kvočia 
prisimygęs, supykęs. Jis pa
vargsta, vaiką paima motina. 
•Ta pavargsta, paima močiutė!

Matyt, vaikui lekciją užda
vė parapijinės mokyklos mo
kytoja, davatka! O .ji, žino
ma, lekciją paėmė i5 vadovė
lio, kuris yra naudojamas vi
sose parapijinėse mokyklose.

“Ką mes pa-
Adomo ir Jie-

Nuo Adomo 
paved tėjome

Ir ko iš to vaikučio klausia 
ir kokio atsakymo iš jo reika
lauja ?

Prašau:
Klausimas: 

veldėjome nuo 
vos ?

Atsakymas:
' ir J ievos mes

/pirmąjį grieką!”
Vaikas pats turi pasistaty

ti klausimą ir į jį atsakyti. 
Vargšelis bando, bet nesiseka. 
Tėvai ir močiute bara, valkas 
per ašaras kartoja, bet niekas 
neišeina!

Tai ot ko ir kaip moko pa
rapijinės mokyklos. Ar gali
ma kis vadinti mokyklomis? 
Negalima. Ne mokyklos, bet 
mulkinyčios.

Nelaimingi vaikai, kurių tė
vai verčia juos tokias 
kyklas” lankyti.

mo-

paies-Jugoslavijos valdžia 
ko pabėgusio kriminalisto, 
hitlerinio budelio. Karo metu 
jis buvo Jugoslavijos policijos 
galva ir išžudė labai daug ju
goslavų patriotų.

< Po karo pabėgo iš Jugosla
vijos ir dabar gražiai, turtin
gai gyvenąs Amerikoje. San 
Francisko miesto, kita pavar
de.

Jugoslavai reikalauja, kad 
tą budelį mūsų valdžia išduo
tų jiems nubaudimui.

Ar mūsų Valstybės depart- 
mentas tą reikal ivima paten
kins? Pamatysime.

i

šito žmogžudžio ieškoma 
labai pavėluotai. Viso^ socia
listinės šalys tuo reikalu bai

liai apsileidusios. Jų tarpe 
randasi ir Tarybų Lietuva.

Dauguma hitlerinių budelių 
seniai žinomi. Reikėjo jų są
rašą seniai visam svietui pa
skelbti, paduodant jų prasi
žengimus.

Toks sąrašas patarnautų ir 
pabėgėliams, kurie nėra susi
tepę rankų Lietuvos žmonių 
krauju, kurie tik šiaip karo 
audros tapot išblokšti iš Lietw- 
vos. Nuo jų visokia nuožiūra 
būtų nuimta. Visi žinotų, ku
rie yra prasižengę, o kurie 
n e prasi žengę.

Dauguma pabėgėlių nėra 
1 susitepę savo rankų. Bet tar

pe jų maišosi kriminalistai, 
. žmogžudžiai, budeliai. Ne tik 

maišosi, bet dar įsibriauna į

------------ ,------ ------------- -—

Gyveni irias 
Lietuvoje

IŠGELBĖJO VAIKUTĮ
Vilnius. — Prieš tris sa

vaites kolūkietė Priskonie- 
nė atvežė savo devynerių 
metų dukrelę Birutę į Vil
niaus Sąjunginę vaikų ligo
ninę. Ji buvo susirgusi ty
mais. Liga komplikavosi, ir 
Birutė jau buvo be sąmo
nės.

Ligonę pasitiko II, tera
pijos skyriaus vedėja gyd. 
E. Aukštakalnytė, kuri 
tuojau pasitarė su gyd. S. 
Sandler ir vyr. gydytojo pa
vaduotoja J. Usonyte. Bu
vo nustatytas smegenų ir 
plaučių uždegimas. Padėtis 
labai rimta. Kiekviena se
kundė brangi.

Gydytojai padėjo daug 
pastangų gydydami ligonę, 
o seserys ir slaugės, budėjo 
prie jos naktimis ir dieno
mis.

Praėjo trys savaitės 
kruopštaus gydymo ir slau
gymo, ir kolūkietė Prisko- 
nienė su džiaugsmo ašaro
mis atsisveikino su pasiau
kojančiai dirbančiais gydy
tojais ir seselėmis. Šalia mo
tinos džiaugsmingai j na
mus ėjo Birutė. Jai sveikata 
grąžinta.

Tai vienas iš daugelio at
sitikimų šioje vaikų gydy
mo įstaigoje, tvirtai budin
čioje vaikų sveikatos sar
gyboje.

New Yorkas. — Ameri
kos Civilinių laisvių sąjun
ga, liberalinė organizacija, 
kreipėsi į Amerikos univer
sitetus ir kolegijas su ragi
nimu, kad būtų persvarsty
tas komunistų profesioria- 
vimo teisės klausimas. Kaip 
žinia, universitetai ir kole
gijos per paskutinį dešimt
metį pašalino iš savo tarpo 
didelį skaičių dėstytojų, ku
rie būva apkaltinti buvime 
komunistais.

i.

ų vadovybę, dar pasiskelbia 
‘Lietuvos vaduotojais”.

Gerai, kad prezidentas su
tiko pasikalbėti su kongres- 
rnanu Powelliu, negrų atsto
vu. Geriau vėliau, .negu nie
kad. Reikėjo tuojau, kai kilo 
segregacijos panaikinimo mo
kyklose klausimas, tartis su 
negrų vadovais. Tai būtų bu>- 
vę labai logiška ir sveika.

Na, o prezidentas pirmiau
sia tarėsi su rasistų vadu gu
bernatorium Faubusu, 
griežtai pareikalavus, 
pamatyti ir Powellj.

Su rasistais tartis nereikia. 
Jų tikslai žinomi, 
daro visai 
juos 
ti, o

o tik 
sutiko

Jie 
Amerikai, 

prezidentui reikia 
ne su1 jais tartis.

gėdą 
Prieš 
kovo-

ir0 štai labai praktiškas 
rūstus protestas įžymaus 
negrų muziko Louis Arm
strong. Jis atsisako valdžios 
siunčiamas važiuoti ir gastro
liuoti Europoje.

“Valdžia, kuri šitaip mano 
žmones traktuoja pietuose, 
tegu eina peklonl” Arm
strong pasakė.

Little Rock mokyklų taryba ragina negrų 
vaikus grįžti, o gubernatorius — negrįžti

Little Roc, Arkansas — 
Praeitas savaitgalis atnešė 
naujus įvykius ir šią 
savaitę nauja padėtis susi
darė Little Rocke. Guber- 
nat. Faubus pagaliau nu
sileido federalinei valdžiai 
ir atitraukė nuo Central 
High vidaurinės mokyk
los nacionalinės gvardijos 
kareivius, kurie ten buvo 
pastatyti, kad neįleisti neg
rų mokinių Bet gub. Fau
bus tuo pačiu laiku paskel
bė, kad jis ragina negrus 
mokinius (kurių ten iš viso 
tik keliolika tėra) neban
dyti ateiti mokyklon, bent 
ne tuojau. Jis norįs “atšal- 
dymo periodo”.

Mokyklų tarybos balsas
Tuojau po to, kai gub.’ 

Faubus atitraukė savo ka
reivius, Little Rock mokyk
lų taryba laikė savo posėdį 
ir nutarė pakviesti negrus 
mokinius ateiti pirmadienį 
mokyklon. Kaip žinia, tas 
būrelis negrų jaunuolių mo
kykloje užregistruoti, bet

Socialistai už 
ryšius su Rytų 
Europos šalim 
Bonna. — Socialdemokra

tų partijos spaudos biule- 
tinis “Socialdemokratišer 
Presedinst” išspausdino 
grįžusio iš kelionės po Ru
munijos Liaudies Respubli
ką Bundestago deputato 
nuo VSDP Liudvigo Metc- 
gerio straipsnį.

Straipsnio autorius da
ro išvadą, kad reikia už
megzti' diplomatinius san
tykius ir gerinti kitus san
tykius tarp VFR ir socialis
tinės stovyklos šalių. Metc- 
geris, tarp kitko, rašo: “Jei 
federalinė vyriausybė iki 
šiol atsisako užmegzti su 
Rumunija ir kitomis Rytų 
valstybėmis diplomatinius 
ir kitus santykius, tai daro 
klaidą”.

Straipsnio autorius pa
brėžia, kad Vpkietijos Fe
deratyvinė Respublika, da
bar yra vienintelė šalis Va
karuose, kuri, neturėdama 
tam jokio pagrindo, nesis
tengia užmegzti normalius 
santykius su šalimis, turin
čiomis kitą visuomeninę- 
politinę santvarką.

Bulgarai Maskvoje
Maskva. — Čia atvyko 

Stefanovas ir Pavlovas, du 
buvę Bulgarijos ministrai, 
kurie 1949 metais buvo 
Bulgarijoje nuteisti kalėji
mui iki gyvos galvos kaip 
Tito rėmėjai. Jie dabar lais
vi. Abu apsilankė pas Niki
tą Chruščiovą. Manoma, 
kad jie aiškino Chruščiovui, 
kad nepaisant jų rehabili- 
tavimo, jiems vis dar nelei- 
džiąma veikti Bulgarijoje 
ir kad Bulgarijoje dar ben
drai neatsikratyta asmens 
kulto.

Kareiviai jau tapo atitraukti; 
Eisenhoweris ragina gyventojus 
prie raipybes, prieš išsišokimus

jie neturėjo progos ją lan
kyti, nes pačią pirmą die
ną prie mokyklos tapo at
siųsti šimtai pilnai gink
luotų gvardijos kareivių, 
kad jie pastotų negrams 
vaikams kelią.

Mokyklų taryba paskelbė, 
kad ji kaip praeityje, taip 
ir dabar pasirengusi klau
syti federalinio teismo ir 
primt negirus mokinius.

( Miesto mero užtikrinimas
Miesto meras Mann, ku

ris iš pat pradžios stojo 
prieš gubernatoriaus rasis
tinį žingsnį, paskelbė, kad 
jis įsakys miesto policijai 
griežtai elgtis su visais, ku
rie keltų neramumus. Jis 
turėjo omenyje galimas 
riaušes, kurias gali sukelti 
balti rasistai prie mokyk-

D. Beck ir Hoffa atsisakė 
aiškintis AFL-CIO vadams

Washingtonas. — Dave 
Beck, kuris žada rezignuo
ti iš tymsterių vadovybės, 
ir Hoffa, .kuris norėtų 
tapti tos unijos prezidentu, 
abu atsisakė atvykti aiškin
tis AFL-CIO vadovybei. 
Kaip žinia, AFL-CIO etinio 
praktikavimo komitetas 
surado, kad Hoffa ir glau
džiai susirišęs su suktingais 
elementais. Beck traukiasi, 
nes jis rastas kaltu sukčia
vime ir piniginėse machi
nacijose.

Tymsterių unijos suva
žiavimas prasideda sekan
čią savaitę Miami Beach 
mieste, Floridoje. Kai ku
rie AFL-CIO vadai mano, 
kad reikia palaukti bent

Bulgari j a > irgi 
nori atnaujini 
ryšius su JAV
New Yorkas. — Neseniai 

New York “Times” kores
pondentas Harrison E. Sa
lisbury lankėsi Albanijoje, 
kur jį priėmė šalies prem
jeras. Premjeras jam sakė, 
kad Albanija pageidautų 
atnaujinti diplomatinius, 
prekybinius ir kultūrinius 
ryšius su Amerika.

Dabar Salisbury lankosi 
Bdlgarijoje, kur jį priėmė 
to krašo K. P. sėkr. Todo- 
ras živkovas. živkovas iš
sireiškė, kad Bulgarija pa
geidautų atnaujinti ryšius 
su Amerika, 
govas dabar 
joje.

Premjeras Ju- 
lankosi Kini-

los. Mat, išgirdę, kad ka
reiviai atitraukti, baltieji 
rasistai ir visokie chuliga
nai pradėjo mobilizuotis, 
kad pastoti pirmadienį ar
ba antradienį negrams vai
kams kelią.

Bet meras Mann atsisa
kė duoti . negrams moki
niams specialias sargybas. 
Jis “teigė, kad tvarka ir 
taip bus palaikyta.

Eisenhowerio pareiškimas
Prez. Eisenhoweris, kuris 

atostogauja savo laikiname 
“Baltajame name” Newpor- 
te, Rhode Islande, išleido 
specialų pareiškimą. Pre
zidentas išreiškia viltį, kad 
Little Rocke dabar bus ra
mu, kad kraštutiniai gai
valai nekels galvos. Bet 
kalbėdamas apie kraštuti- 

iki spalio 15 dienos, tai yra, 
iki po tymsterių suvažiavi
mo, kad sužinoti, ar ta u- 
nija tikrai pravedė savo 
vadovybės apvalymą. Bet 
yra AFL-CIO vadų, kurie 
laikosi nuomonės, kad pa
rodyta pakankamai kant
rybės ir dabar laikas pa
tiekti tymsterių unijai ul
timatumą — apsivalyk, arb 
mes/ tave išmesime iš AFL- 
CIO.

Tuo tarpu Princetono vie
šosios nuomonės institutas 
pravedė apklausinėjimą ir 
priėjo šiokių išvadų: du 
trečdaliai tymsterių unijos 
eilinių narių stoja prieš 
Hoffą, nenori matyti jo 
tampant savo unijos pre
zidentu. '

Britų rašytojas 
sako: steigkime 
savo respubliką

Londonas. — Visoje* Bri
tanijoje sukėlą' nemenką 
sensaciją straipsnis, kuris 
tilpo žurnale “Encounter”. 
Straipsnio autorius yra 
garsus rašytojas-drama- 
turgas John Osborne. To 
straipsnio vyriausia min
tis: jau laikas atsikratyti 
monarchijos, steigti Bri
tanijos respubliką.

Osborne sako, kad\ dau
guma Britanijos gyvento
jų, jeigu paklaustume jų 
rimtai, pasakytų, kad mo
narchijos simbolis jiems jau 
nieko nereiškia. Dauguma 
gyventojų sutiktų, sako jis, 
kad Britanija turi tapti 
respublika.

vadina kraštuti-

nius gaivalus, Eisenhowe
ris nepažymi, kad jis turi 
omenyje baltus rasistus. 
Kai kas reiškia nuomonę, 
kad prezidento pareiškimas 
būtų daug stipresnis, jeigu 
jis būtų taip padaręs, nes 
kitaip gali būti suprasta, 
kad jis 
niais ir tuos negrus, kurie 
“pergreit” nori integraci
jos.

Policija sumobilizuota
Pirmadienio rytą dar 

nebuvo aišku, ar visi negrai 
mokiniai, kurie užregistruo
ti Central High mokykloje, 
dar tą dieną jon grįš, arba 
lauks antradienio. Vienaip 
ar kitaip, buvo aišku, kad 
šios savaitės pradžia paro
dys, ar aršiausiųjų rasistų 
ragai tikrai tapo palaužti, 
ar iš gub. Faubus pastan
gų palaikyti segregaciją 
Arkanse tikrai nieko neiš
ėjo. Meras Mann paskelbė, 
kad 170 miesto policininkų 
stovi pasirengę palaikyti 
tvarką.

Artimųjų Rytų 
karo pavojus-- 
Vakarų kalte
Jungtinės Tautos. — Ta

rybinis užsienio reikalų mi
nistras A. Gromyko savo 
svarbioje kalboje Generali
nėje asamblėjoje išreiškė 
sekamas mintis:

Vakarai, ypatingai Ame
rika, kurstymu ir maišy- 
muisi į vidujinius Arti
mųjų Rytų reikalus, kelia 
pavojų tame pasaulio kam
pe.

Tarybų Sąjunga negali 
ramiai stebėti, kaip karo 
pavojus didinamas tame 
pasaulio kampe, kuris turi 
didelės svarbos pačios Ta
rybų Sąjungos saugumui.

Generalinė asamblėja tu
rėtų'-atsikreipti į visus sa
vo narius šu raginimu, kad 
jie laikytųsi taikaus sugy
venimo ir nesikištų į kitų 
kraštų vidujinius reikalus.

Generalinė asamblėja tu
rėtų pasisakyti už atominių 
ir vandenilinių ginklų 
draudimą.

uz-

Norvegija jiau ituri 
sau naują karalių

Oslo. — Princas Olavas 
karūnuotas Norvegijos ka
ralium. Jo tėvas Haakonas, 
turėjęs 85 metus amžiaus, 
mirė praeitą savaitgalį. 
Haakonas buvo Norvegijos 
karalium nuo 1905 metų, 
kuomet, šalis tapo nepri
klausoma nuo Švedijos.

Ammanas. — Jordano 
valdžia paskelbė, kad Sirija 
“maišosi. į vidujinius Jor
dano reikalus ir Sirijos a- 
gentai rengia Jordano vadų 
užmušimus”.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

rytą atsiųsta ne tik 
policijos, betirval- 
policijos. Aplinkinės 

tapo užbarikaduo-

Little Rock. — Prie Cent
ral High mokyklos prima- 
dienio 
miesto 
stijos 
gatvės 
tos, kad neprileisti triukš
madarių.

Tuo tarpu gub. Faubus, 
kuris buvo priverstas nu
sileisti federalinei valdžiai 
ir atitraukti valstijos mili
ciją nuo mokyklos, užata- 
kavo generalinį prokuro
rą Brownelli. Faubus sa
kė, kad Brownell yra “a- 
gitatorius”, kuris vadovau
jasi savo partijos (republi- 
konų) garsinimo sentimen
tais

Damaskas. — Sirija gavo 
užtikrinimą iš Saudi-Ara
bijos, kad saudi-arabiečiai 
remtų Siriją, jeigu kas 
nors kėsintųsi prieš nepri
klausomybę. Saudi-Arabi
jos karalius Saudas greitu 
laiku apsilankys Sirijoje.

Belgradas. — Tarybų Są
jungos apgynos ministras 
maršalas Žukovas spalio 8 
dieną atyyks Jugoslavijon. 
Maršalas tokiu būdu atsa
kys į Jugoslavijos apgynos 
reikalų ministro gen. I. 
Gonsžako apsilankymą Ta
rybų Sąjungoje.

Tunisas. — Tunisijos pre
zidentas Bourguiba kreipė-\ 
si į J. T. gen. sekr. Ham- 
marskjoldą, kad jis tarp- 
ninkautų tarp francūzų ir 
Alžyro nacionalistų

Tarybų Sąjunga atmetė 
izraeliečių kaltinimą

Maskva. — Tarybų Są
junga atmetė kaip mela
gingą Izraelio teigimą, kad 
tarybiniai saugumo parei
gūnai Odesoje suėmė Izrae
lio ambasados tarnautoją 
Chazaną ir bandė jėga pri
versti jį tapti tarybiniu 
šnipu. Tarybų Sąjungos 
valdžia sako, kad Izraelis 
daro tą kaltinimą vien 
tam, kad užmaskuoti anti
tarybinę veiklą, kuria už
siėmė Chazanas.

Minimas Izraelio diplo- . 
matas jau grįžo savo šalin.

D. Eisenhoweris priėmė
Saudi Arabijos princą .

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris grįžo 
sostinėn iš savo atostogų 
vietos Rhode Islande, kad 
priimti Saudi-Arabijos 
premjerą Feisalą. Feisalas 
yra “karūnos princas”, vy
riausias karaliaus Saudo 
sūnus

Alžyras. — Alžyro nacio
nalistai, kurie veda gink
luotą kovą prieš francū- 
ziškus okupantus, rengia 
patiekimui Jungt. Tautoms 
planą, kaip galima būtų 
pasiekti Alžyro nepriklau
somybę. Nacionalistų pla
nas numato glaudų Alžyro 
bendradarbiavimą su Maro
ku ir Tunisija.
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LIETUVIAI LVOVO MIESTE
NESENIAI New York Times korespondentas Max 

Frankel buvo apsilankęs Rygoje, Latvijos sostinėje, ir 
Lvove, viename iš didžiųjų Ukrainos miestų.

Rašydamas apie Lvovą (kuris kadaise, kai priklausė 
Austro-Vengrijai, buvo vadinamas “Lembergu”), Mr. 
Frankel, minėdamas jo gyventojų sudėtį, sako: Lvovas 
turi 387,000 gyventojų, kurie pagal tautinę kilmę skai
tomi šitaip: ukrainiečių — 40 procentų, rusų — 35 proc.,, 
armėnų — 10 proc., lietuvių — 4 procentai.

Iš kur ten atsirado lietuviai, mums neaišku. Mes 
žinojome, kad seniau nemaža lietuvių gyveno Charkove,. 
Odesoje, na, ir Kijeve, bet apie Lvovo lietuvius nieko ne
buvo girdėti. Gal būt korespondentas, vietoje lietuvių, 
turėjo mintyje kokios kitos tautos žmones.

Beje, sako korespondentas, kad Lvove lenkų kilmės 
žmonių tesą tik tarp 20 ir 30 tūkstančių; daug lenkų, ma
tyt, repatriavosi į Lenkiją po to, kai Lvovas (po) karo) 
buvo prijungtas prie tarybinės Ukrainos.

Beje, prieš antrąjį pasaulinį karą Lvove gyveno apie 
100,000 žydų kilmės žmonių, bet baigiantis karui jų te- 
pasiliiko tik apie 150, kitus visus hitlerininkai išsker
dė! Tačiau bėgyje desėtko metų į Lvovą atvyko apsi
gyventi apie 20,000 žydų kilmės žmonių.

___  •____

ĮDOMU tai, kad Tarybų Latvijos sostine, Ryga, 
smarkiai auga gyventojų skaičiumi.

Šiandien, sako Mr. Frankel, Ryga turi 565,000 gy
ventojų.

Tai jau didmiestis, kur kast didesnis miestas už 
Vilnių. Tiesa, Ryga ir prieš karą buvo didesnis mies
tas negu Vilnius, Lietuvos sostinė.

Ryga sparčiai auga todėl, kad tai uostinis miestas. 
Be to, Ryga įvisuomet buvo pramoninga, o kai ji pa
tapo tarybinė — pramonė ten dar aukščiau pakilo ir vis 
tebekyla. Korespondentas pažymi, jog Ryga rir Lvovas 
karo metu mažiau nukentėjo už kitus tarybinius mies
tus; hitlerininkai jų taip baisiai nesugriovė, kaip Sta
lingradą, Sevastopolį, Leningradą, Maskvą, Vilnių bei 
kitus tarybinius miestus.

TAIP NETURĖTŲ BŪTI!
Iš KAIRO, Egipto sostinės pranešama, kad sekamą, 

(spalio) mėnesį ten bus teisiama 18 komunistų, kaltina
mų norėjime “nuversti pagrindinę ekonominę ir visuo
meninę šalies santvarką”.

Egipto Komunistų partija yra nelegalė, veikia iš 
pogrindžio. Kai neseniai buvo renkamas Egipto parla
mentas, tai Nasserio valdžia neleido tos šalies komu
nistams išstatyti savo kandidatus,, o dabar, matome, toji 

' pati valdžia juos persekioja.
Iš seniau gautų žinių iš Egipto mes patyrėme, kad 

tos šalies komunistai nesiruošia Nasserio valdžią nu
versti; jie tik reikalauja, kad toji valdžia būtų praplės
ta, kad ji būtų liaūdiškesnė, kad jon įeitų atstovų iš 
biednuomenės sluoksnio. Atsiminkime, jog Egipte skur
das yra išsišakojęs liaudyje baisiai, kuomet turčių sau
jelė gyvena pertekliuje.

Galimas daiktas, kad Nasserio valdžia komunistus 
persekioja ir dėl to, kad parodyti “Vakarams” (kapita
listinėms šalims), jog Egipte “viskas gerai”'. Tokis bū
das pasirodyti geSru yra netikęs, žalingas pačiam E- 
giptui.

PROFESORlŪrMrŠkmPKIŪNAS
ŠIŲ METŲ rugpiūčio 26 dieną Vilniuje mirė Vil

niaus Valstybinio Pedagoginio Instituto bendrosios fi
zikos katedros vedėjas, mokslų kandidatas, docentas 
Mykolas Skripkiūlnas.

Vilniaus spaudoje paskelbtas mirusiojo nekrologas 
skamba taip:

’“Mykolas^ Skripkiūnas, gimęs 1906 metais sausio 
mėn. 10 d. Alytaus raj. Žagariu km. smulkaus valstiečio 
šeimoj,/ vaikystėje patyrė daug vargo ir skurdo.

“Vargais negalais 1926 m. Mykolas Skripkiūnas bai
gia Prienų gimnaziją ir įstoja į Kauno universiteto 
technologijos fakultetą. Netrukus studijas tęsia Olandi
joje, Valkenburgo universitete. Grįžęs į Lietuvą, 1981 m. 
pradeda mokytojauti Kaune, drauge studijuodamas u- 
niversitete gamtos-matematikos fakultete. Baigęs šį 
fakultetą, Mykolas Skripkiūnas pakviečiamas dirbti u- 
niversitete dėstytoju, kur dirbo iki 1950 m.

“1949 m. sėkmingai apgina mokslo kandidato diser
taciją, jam pripažįstamas chemijos mokslų kandidato 
laipsnis. 1950 m. Mykolui Skripkiūnui suteikiamas docen
to mokslinis vardas.

“Nuo 1950 m. iki 1957 m. Mykolas Skripkiūnas peda
goginį darbą tęsia Lietuvos Ženjės ūkio akademijoje,. 
Klaipėdos mokytojų institute ir pastaraisiais, metais 
Vilniaus Valstybiniame Pedagoginiame institute.

“Mykolas Skripkiūnas daug nusipelnė ruošiant busi
muosius mokytojus, vystant politechninį mokymą mūsų 
‘ ». z « U • • •'♦ 4. •

- Gan įspūdinga buvo pati 
mūsų kelionė. Nuo Maskvos 
iki Pragos skridome — pir
mieji turizmo istorijoje! — 
reaktyviniu lėktuvu “TU- 
104”. Oro kelionės sąlygos 
pralenkė! net optimistų 
prielaidas: jokio, sūpavimo, 
jokių ord duobių! Jei ne 
aiškiai matoma žemelė-mo- 
tinėlė ir balti pūkuoti debe
sėliai, plūduriuojantieji 
kažkur toli apačioje, pagal
votum, jog sėdi ne lėktuvo 
kabinoje, o ištaikingame sa
lone. Devynių kilometrų 
aukštyje, lyg žaibas, pradu- 
miame viršum Vilniaus, 
praskrodžiame oro erdvę 
ties Vysla ir, sukorę per 
dvi su puse valandos 1,800 
kilometrų, nusileidžiamo^ 
Pragos aerodrome.

Čia pamatėme daug žmo
nių, atvykusių pažiūrėti 
.visgi dar reto įvykio—tary
binio reaktyvinio lėktuvo 
nutūpimo momento: juk iki 
šiol tik mūsų šalis sugebė
jo organizuoti reaktyvines 
aviolinijas be jokių kata
strofų.

Pragos aeroporto keleivių 
poilsio salėje mūsų dėmesį 
patraukė grupė žmonių, gy
vai šnekučiuojančių prie 
staliuko. Kai kurie veidai 
pasirodė kažkur matyti. 
Tai buvo Tarybų Sąjungos 
Didvyriai, įžymusis lakū
nas Aleksandras Meres-eje- 
vas, kurio žygdarbius savo 
knygoje “Pasakojime apie 
tikrąjį žmogų” aprašė Bo
risas Polevojus, ir Stalin
grado didvyris I. Pavlovas.

— Grįžtame į Tėvynę iš 
Paryžiaus, — pasakė A. 
Meresejevas. — Prancūzi- 

• jos sostinėje dalyvavome 
karo- yęteranų susitikime, į 
kurį muš pakvietė pažan
giosios organizacijos ‘Arak’ 
vadovybė.

Persėdame į prancūzų 
aviokampanijos ‘Er Frans’ 
k-eturmotorį lėktuvą. . Gra
žus paukštis, 'bet nei savo, 
išore, nei vidaus įrengi
mais, jam neprilygti mūsų 
reaktyviniams gražuoliams.

Iki Londono teskridome 
valandą su ketvirčiu, ir 
stiuardas, jaunas miklus 
prancūzas akinančiai bal
tais dantimis, skuba mus 
pamaitinti: į Londoną at- 
vyksime apie vienuoliktą 
■valandą nakties ir vakarie
nės ten 'negausime. Anglai, 
stropiai prisilaikantieji nu
statyto režimo, šiuo atveju, 
.valgio srityje: jie maitina
si vienu ir tuo pačiu metu 
ir, jei nespėjai laiku paval
gyti, nė viename save ger
biančiame restorane tavęs 
nepavaišins nei pusryčiais, 
nei lančiu — antraisiais
pusryčiais, nei pietumis, 
ųei vakariene. Dieną kitą 
j?aalkęs, nenorom tvarkin
gas tapsi.

Valgio procedūra lėktuve 
trunka vos. dešimt minučių. 
Tokiu būdu lieka laiko pa
vartyti šviežius “vakarie
tiškų” leidinių puslapius—• 
anglų, prancūzų,, vokiečių 
laikraščius bei žurnalus.

Anglija neatsilieka: jinai 
jau trečioji atominė valsty- 
bė,. — skelbia Kelne, Vaka
rų Vokietijoje leidžiamas 
žurnalas “Noje iliustrirte”' 
(“Neue Ulustreirte”). In- 

'formacijąx “puošia” trys 
! nuotraukos, padarytos iš 
lėktuvo^ neseniai prie Kalė- 

‘dų salos numetusio anglų 
Vandenilinę bombą.

— Bomba detonavo dide
liame aukštyje, — pasakoja

informacijos autorius. —Iš 
lėktuvo buvo gerai mato
mas didžiulis, “grakštus” 
sidabrinis “grybas”, iškilęs 
viršum natūraliųjų debesų.' 
Iš karo laivų buvo stebimos 
dvi “grybo” irimo fazės. 
Tai buvo nebe “purvinoji” 
bomba, užkrečianti atmos
ferą radioaktyviomis me
džiagomis, o “švarioji” 
bomba, prieš kurią neturė
tu demonstruoti nė vienas 
japonų žvejys...

Nežinau, kaip ten buvo 
ties ta Kalėdų sala tikru
moje, bet, pasak žurnalo, 
patys sprogimo stebėtojai, 
anglai, įvykį aprašė šitaip:

—Bomba buvo penkis mi
lijonus kartų galingesnė, 
.negu vokiškieji “skraidan
tieji” sviediniai “Fau”, ku
riais buvo apšaudomas Lon
donas. Sprogimo momentas 
buvo tikras pragaro pavei
kslas: lyg pats šėtonas bū
tu ėmęsis teptuko. Mums, 
stebėtojams, savo slėptuvė
se pasirodė, jog dalyvauja
me milžiniškose laidotuvė
se.

— Ką jau mums bekalbė
ti, — atsiduso mano kaimy
nė, apysenė anglė.—Geriau 
iš viso neužsiimti tais bai
siais bandymais.

Gaila, kad Anglijos vai 
dančiųjų sluoksnių nuomo
nė buvo diametraliai prie
šinga. Kitaip jie, priešin
gai liaudies valiai, nebūtų 
įvykdę termobranduolinio 
sprogimo.

— Nenukabinėkime ta
čiau nosies,—juokauja kaž
kas. — Verčiau paskaityki
me skelbimus. Prašau, pa
sigrožėkite, išsirinkite...

Iš rankų į rankas eina 
Vakarų Vokietijos “Frank
furter allgemeįne Caitung” 
naujutėlis numeris. Štai ke
li iš jame išspausdintų skel
bimų :

“Koks, kitiems priekaištų 
nedarantis, ponas nori tap
ti mano santuokinių part
neriu ir mano pusantrų 
metų amžiaus dvynukėlių 
mielu tėtučiu? Man 26 me
tai. Inteligentiška, žavi. Il
gis — 1 m 69 cm. Tamsi 
blondinė, mylinti meną ir 
gamtą. Daug metų keliavau 
po užsienius...”

“Savo 32 metų dukrai 
(ūgis 1 m 72, cm, treji me
tai našlė su 8 metų dukre
le) ieškau, be jos žinios, 
mielo, tvirto būdo solidaus 
jaunikio”.

Ir kokių tik žemės gėry
bių nežada savo būsimoms 
aukoms—vyrams “linksmos 
50 metų amžiaus našlės” ir 
174 cm aukščio “jaunutės, 
meilios ir lipšnios panelės”! 
Viena jų iš karto pareiškia,
jog šeimyniniame gyvenime 
ji bus tolerantiška, tai yra, 
žiūrės pro pirštus į busimo
jo vyro elgesį... Kita yra 
pasirengusi * prisiderinti 
prie (far nežinomojo vyro 
nežinomų ydų, “kad tiktai 
jis turėtų auksinę širdį.” 
;Trečia skelbia, kad jai iš 
viso nesvarbus busimojo vy
ro amžius. Jai tik reikia, 
kad jis ne tik ją gerbtų, 
bet ir sugebėtų mylėti.

Neatsilieka ir vyrai. Vie
nas inžinierius — ūgis 1 m 
76 cm, tvirto kūno sudėji
mo ieško idealiai * galvojan
čios , gyvenimo draugės. 
Koks, būtent, turi būti jos 
idealas, jaunikį, atrodo, 
mažai domina. Gi jojo pa
lties italas — kad ji turė
tų kraitį.

skelbimai buvo individua
lūs. Yra betgi ir “urmi
nių” skelbimų. Viename jų 
.santuokų kontora praneša, 
kad patrauklios damos, fa
brikantų, . prekybininkų, 
■mokslininkų ir žemvaldžių 
dukros, o taip pat “damos 
su užsiėmimu”, dailininkės,, 
krautuvininkės, damos iš 
aukštosios visuomenės ir 
pasiturinčios ieško rimtų 
partnerių, tik evangelikų. 
Ponai evangelikai gali gau
ti informacijų nemokamai;

Greta išdėstyti katalikų 
“aptarnavimo biuro” skel
bimai. Ir vieni, ir kiti rim
tai perspėja: “Nepasitikė
kite atsitikimui!” (Turima 
galvoje visos santuokos, su
darytos be šių kontorų pa“ 
galbos...)

Tokiais skelbimais užimta 
beveik visas laikraščio pus
lapis. Vienintelis reklami
nis kampelis, neturintis, jo
kio ryšio su puslapio me
džiaga, skirtas... šunų pir- 
kimui-pardavimui. Ketur
kojų charakteristika ir 
trumpi jų gyvenimo apra
šymai visgi kiek lakoniškes- 
ni, negu jų savininkų ir sa
vininkių skelbimuose.

žodžiu, nespėjome kaip 
reikiant susipažinti su laik
raščių turiniu, o lėktuvas 
ėmė leistis. Kokie trumpi 
pasidarė nuotoliai mūsų a- 
tominiame amžiuje!

Visi aplipome lėktuvo 
langus: mes jau viršum 
Anglijos, kurios gausūs ži
buriai skuba mūsų pasitik
ai nuo pat pajūrio. Ir atro
do, kad tai nebe “Albiono 
salos”, kaip kad senovėje 
buvo vadinamas šis kraš
tas, o viena didžiulė, gyva 
būtybė, kuri, iškilusi iš jū
ros bedugnės, supasi ant 
juosvųjų bangų keterų, 
skleisdama aplinkui žybin- 
čias, mirguliuojančias ug
neles.

Dokumeptų tvarkymas 
Londono arostotyje “Vikto
ria” neužima perdaug lai
ko. Muitinės darbuotojai ir 
atitinkamo “Forein-ofiso” 

.— užsienio reikalų miųiste- 
rijos — skyriaus tarnauto
jai, davę mums keletą pa
našiais atvejais būtinų 
klausimų, pažymi mūsų už
sienio pasus, atverdami 
mums tuo pačiu vartus į 
Angliją.

Štai mes ir Londone, Bri
tanijos sostinėje, mieste, tu
rinčiame/ daugiau kaip de
šimt milijonų gyventojų, iš 
kurių, kol kas dar nė vieno 
nepažįstame.

Kokie jie, londoniečiai? 
Koks jis, Londonas?

Anglai turi priežadį: 
;“Seėing is believing” —

gyvenamojo ploto, o nuo ži
dinio. Miesto municipalite
tas privertė kiekviename 
kambaryje įsirengti židinį. 
Kiekvienas židinys privalė
jo turėti atskirą dūmtrau
kį. Pagal dūmtraukių skai
čių galim'a ir dabar suskai
čiuoti, kiek namas turi 
kambarių.

Pravažiavę miestą sker
sai ir išilgai, įsitikinome, 
kad daugumas namų nėra 
per daug aukšti. Dangorai
žius g’alima suskaičiuoti 
pirštais, aštuonių - dešim
ties aukštų pastatų taip pat 
neperdaužiausiai pamatysi.

Bet namas namui nely
gus. Miesto “Vakariniame 
gale” — Westende jie yra 
puošnūs, apsupti sodelių, 
gėlynų, Rytinėje gi dalyje 
— Eastende — gyvenamieji 
kvartalai ypatingo estetinio 
pasigrožėjimo nesu kelia. 
Susigrūdimas Čia yra labai 
didelis. Pačių anglų oficia
liais duomenimis, šalyje ke
turi milijonai namų, pasta
tytų daugiau kaip prieš 70 
metų. Gyventojų porei
kiams patenkinti būtina še
šių milijonų naujų namų, o 
statoma, bent taip numato 
valstybinis plan-as, apie 
300,000 namų per metus. 
Anot mano naujojo pažįs
tamo, žurnalisto, tūkstan
čiai ir tūkstančiai darbi
ninkų ir tarnautojų, norin
čių gauti butą municipali
teto statomuose butuose, 
laukia - nesulaukia to jau
šešerius, aštuonerius metus

ir netgi ilgiau. Tuo ir pa
aiškinamas butų brangu
mas Londone. Dviejų trijų 
kambarėlių butas Westende 
kainuoja apie 30-40 svarų, ✓ 
tai yra tiek, kiek vidutiniš
kai uždirba per mėnesį ga
na kvalifikuotas metalo ap
dirbimo pramonės darbinin
kas.

—Jei mūsų vyriausybė 
išleistų tiek pinigų namų 
statybai, kiek atominiams 
bandymams, ’mes visi gy
ventume ištaigingai, — pa
sakė šių eilučių autoriui 
vienas m ū s ii aplankyto 
“Uoles” ledų fabriko tar
nautojas.

Daugumas Londono gat- , j. 
vių — siauros, tiestos tada, ■ 
kada orientuotasi ne į auto
busus, “Rol-roisus” ir “ka
di 1 j aku s,” o į karietas. To- ;T 
dėl ir taip didelis auto
transporto judėjimas jose 
atrodo dar impozantiškes- 
nis.

Tačiau jei Ixmdono gat
vėse, ypač centrinėse, vieš
patauja švara, tai to jokiu 
būdu negalima pasakyti 
apie miesto susisiekimo 
priemones.

—Vilniuje, kaip mieli, su
mokėtų pabaudėlę, — kal
bėjome tarpusavy, matyda
mi, kaip solidžios išvaizdos 
leidęs ir džentelmenai, nė 

’kiek nesivaržydami — ma
tyti, čia taip jau priimta,— 

■meta ant grindų jiems ne
bereikalingus popiergalius, 
šokolado arba saldainių eti
ketes.

(Pabaiga rytoj)

Visasąjunginis gyventojų
surašymas

\ Aukščiau pacituotieji 
' j ■■■■wn  t ,, i , ,, , 

.respublikoje. ,
“Vilniaus Valstybinio Pedagoginio instituto, dėsty

tojai, studentai neteko nuoširdaus1 draugo, atsidavusio,. 
pedagogo”. I . .

“Kol nepamatysiu, nepati
kėsiu”.. Ką gi, pasinaudo
sime šiuo protingu patari
mu.

Pagyvensim — pamaty
sim...

Kiekvienas miestas,, kaip 
ir žmogus,, jį pastatęs, turi 
savo veidą. Pirmo žvilgs
nio, mesto iš viešbučio kam
bario,. pakako pastebėti, jog 
Londonas, bent toji jo da
lis, kur mes apsistojome, 
Padingtonas, skirte skiriasi 
nuo mūsų šalies ir užsienio 
miestų.

—Kiek kaminų! Ir ku
riems galams jų tiek daug 
reikia? — negalėjo atsiste
bėti mano kambario drau
gas, leningradietis inžinie
rius.

—O, tai sena mūsų bėda, 
—paaiškino mūsų viešbučio 
savininkas, misteris E.. A. 
Lyčas. — Dar prieš daugelį 
šimtmečių buvo nustatyta, 
jjog namų savininkai moka 
valstybei mokesčius ne nuo

Vilnius. —Rugp. 21. Pagal 
TSRS Vyriausybės nutarimą 
1959 metų sausio mėnesį 
įvyks visasąjunginis gyvento
jų surašymas.

Nuo paskutiniojo gyventojų 
surašymo mūsų šalyje praėjo 
18, o nuo gyventojų surašymo 
Lietuvoje — 34 metai. Cari
nėje Rusijoje gyventojai bu
vo surašyti 1897 metais, tame 
tarpe ir Lietuvoje. Po didžio
sios Spalio socialistinės revo
liucijos visasąjunginiai gyven
tojų surašymai įvyko 4 kar
tus: 1920, 1926, 1937 ir 1939 
-metais. Be to, gyventojai buvo 
surašyti visuose miestuose, o 
taip pat kai kuriuose atskirai 
iš jų. '

< Buržuazinė Lietuvos val
džia gyventojus surašė 1923 
.metų rugsėjo 17 d. Tačiau šis 
surašymas apėmė ne visą Lie
tuvos teritoriją — be Klaipė
dos ir Vilniaus krašto. Aišku, 
Kad per paskutinį laikotarpį 
įvyko daug svarbių įvykių.

Ypač dideli pasikeitimai 
•surašymo metu bus užfiksuo
ti mūsų respublikoje.

Visasąjunginį gyventojų su
rašymą organizuoja ir vykdys 
Centrinė Statistikos valdyba 
prie TSRS Ministrų 'Tarybos 
ir jos vietiniai organai. Sura
šymo programos ir organiza
cinio plono projektai paruoš
ai ir apsvarstyti, visasąjungi
niame statistikų suvažiavime 
Maskvoje šių metų birželio 
mėnesį. Gyventojų surašymas 
miestuose ir kaimuose truks 

,8 dienas, numatoma "•— nuo 
1959 metų sausio mėn. 15 ik] 
22 dienos. Paruošiamųjų dar
bų- ir gyventojų surašymo or
ganizavimui LTSR Statistikos 
valdyboje organizuotas gy
ventojų surašymo skyrius.

Gyventojų < surašymo pro- 
i gramą, neskaitant adresinčs 
dalies, sudaro 15 klausimų, į 

;kuriuos turės 'atsakyti kiek
vienas asmuo- apklaufiimo bū- 
'du. Po surašymo bus tiksliai 
'žinoma, kiek šalyje ir atski
rose respublikose, srityse, ad- 
ministraciniiiose rajonuose bei 
miestuose yra gyventojų, kuo 
jiie užsiima, jjų išsilavinimas, 
šeimos padėtis, tautybė, gim
toji kalba ir kiti duomenys, 
J ..................    nu MIJI
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reikalingi prekybos, kultūros 
ir sveikatos apsaugos Įstaigų 
linkiui, gyvenamųjų namų 
statybai planuoti ir įvairiems / 
moksliniams tikslams.

Sudarytoji gyventojų sura
šymo programa dabar tikri
nama praktiškai. Tam tikslui 
įvyko bandomieji gyventojų 
surašymai 7 šalies rajonuose 
bei miestuose. Jau šiuo metų 
miestuose ir kaimuose reikia 
.ruoštis šiam dideliam darbui. 
Pirmiausia reikia sudaryti 
t'kslius ir pilnus gyvenamųjų 
namų miestuose ir apgyventų 
vietovių sąrašus kaimuose, 
,kad per gyventojų surašymą 
nebūtų praleistas nė vienas • 
namas, kuriame gyvena arba 
gali gyventi žmonės. O tani 
būtinai reikia iki šių metų pa
baigos sutvarkyti visas admi
nistracines ribas, gatvių pava
dinimus bei namų numeraci- . 
ją, patikslinti visus namų bei 
ūkinių knygų įrašus, kad jie 
atitiktų tikrą gyvenančių as- ; 
menų skaičių, Įskaitant ir ma- '' 
žus vaikus bei paauglius.

Siekiant gyventojų surašy
mą palengvinti, visa respubli
kos j teritorija bus suskirstyta ( 
į surašymo rajonus, instrukto- 
linius rajonus bei surašymo 
apylinkes. Tam bus reikalingi 
tikslūs miestų planai, rajonų 
bei apylinkių administraciniai 
žemėlapiai. Reikia nedelsiant 

lįncšti reikalingas pataisas Į 
.turimus miestų planus bei ra
jonų žemėlapius ir ruošti pla- 
.nus tų miestų, kurie jų dar 
neturi.

Visasąjunginis gyventojų 
surašymas ‘turi didžiulę vals
tybinę svarbą. Gautais sura- 
šy,mo duomenimis naudosis ne 
tik planavimo bei statistikos 
darbuotojai, bet taip pat 
kiekvieno administracinio vie
neto vadovai ir todėl, ruošian
tis bei vykdant surašymą, turi 
aktyviai dalyvauti visuomeni
nės organizacijos.

V. GRIGAITE

Kainas. — Egipto valdžia 
paskelbė, kad teis 18 asme
nų, kurie kaltinami kojnu- 
nistinej.e veikloje. Esą, jie 
rengėsi nuversti dabartinę . 

’Egipto santvarką.
. .y.į. I.Į<I »» JIT'K'R '> I ■ I   >  —  II , .1

Antrad., rugsėjo (Sept.) 24, 1957.
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JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
b ROMANAS

Geros žinios iš gaunamų 
laiškų iš Lietuvos

Tąsa
Mūsų mokykla ne kur kitur, o vis to 

paties geradario Tekonio namuose. Ir 
dar kokia mokykla! Visa kamara čia 
paskirta mokslui, kaip tvirtino pats Te- 
konis, arba tik blogoji pusė, kaip sakė 
mano tėvas. Na, pusė, tai pusė, bet už
tat čia padaryta pertvarėlė, o už per
tvarėlės gyvena pati mokytoja, panelė 
Daubaite. Viętos visiems užtenka. Vie
tos tiek daug, jog net trys stalai stovi 
mokykloje, o aplink kiekvieną stalą dar 
stovi po keturis uslanėlius, ant kurių

• įlies sėdim atsivertę knygas ir sąsiuvi
nius. Anksčiau čia buvo net medinės 
grindys. Bet į jas labai poškėdavo bė
gančių mokinių medipadės klumpės. 
i)el to Tekonis neapsikentęs išlupo len
tas ir sukrovė stoginėje, o kamaroj įplū- 
kė tokį laitą, nors kiaušinius ritinėk Ve
lykų rytą! Tai štai kokią mes turim 
mokyklą, kurion subėgom po daugelio 
vėjuotų dienų.

Nuo triukšmo, riksmo, juokų, atrodė, 
grius visi Tekonio namai. Bet mokyto
ja nesibarė, kaip anksčiau, kada lanky
davom mokyklą kasdien. Ji tik šypso
josi prie mokyklos slenksčio ir klausinėjo 
kiekvieną ateinantį apie sveikatą, apie 
šaltį, apie daug ką, o Jurgio ne paklau
sė, ko jis toks liūdnas, bene vesti ruošia
si?

— Petrą pardavė, — burbtelėjo Jur
gis, prasmukdamas į vidų.

Mokytoja įėjo iš paskos, apžvelgė vi
sus mus, šyptelėjo tokia nelinksma^ šyp
sena ir tarė:

— Na, vaikai, pradėsim iš naujo.
Ji' vaikščiojo tarp stalų ir skaitė iš 

knygos, o mes abiem ausim gaudėm kiek
vieną jos žodį ir skubėjom rašyti. Šva
riai, teisingai užrašyti, kad vakare tė
vas nepasakytų vėl, jog mūsų sąsiuvi
niais lakstė drigantai ir kad iš jo vai
kų, matyt, nieko gero neišeis.

Bet pamoka truko labai neilgai. Girg
žtelėjo durys, jose pasirodė Levukas, 
jis buvo užsisiautęs didžiule tėvo skran
da4, basnirta įsispyręs į motinos klumpes, 

% ^balnojęs kažkokį ušmalą sau ant gal
vas. Visi taip ir prunkštelėjo* juokais, 
oz mokytoja tarė:

— Štai ir naujas mdkinys Petro vie
toje. Na, eikš arčiau, eikš, nebijok.

Bet Levukas dairėsi plačiai iškėstom 
akim, kol pamatė mane, o tada prilap- 
nojo artyn ir dusdamas ėmė berti:

— Tu eik namo. . . greitai! Tėtė liepė, 
ir mama. Tuoj eik!

— Kas pasidarė?
— Atvažiavo. ..

Aš supratau. Žvilgterėjau į mokytoją. 
Ji linktelėjo galvą. Visi aplinkui tylėjo.

Mokytoja palydėjo mane į priemenę. 
Stipriai suspaudė man petį.

— Išlydėti ateisiu, — pasakė tyliai. — 
Tu nebijok!
> O namie, užėmęs veik pusę mūsų tro
belės; sėdėjo ant suolo nepažįstamas žmo
gus. Iš po plačių kailinių kyšojo didžiu
liai plėštinės odos batai. Kailiniai sujuos
ti, apikaklė pastatyta, tik jos kraštai 
atlenkti, kad nekliudytų pypkei. Mane 
pamatęs, išėmė jis tą savo pypkę iš dan
tų, apžvelgė mane nuo galvos iki ko
jų, tarytum pasverdamas kiekvieną są
narį. Atsisuko į tėvą:

• — Tai šitas?
— Tas pats. . .
Žmogus atsikrenkštė, nusispiovė. Abi

pus jo nosies atsirado dvi rūgščios rauk
šlės.

Ir tiek užsiprašote ?!
— Ką jau ten užsiprašom, — atsiliepė 

lotina. — Tokį vyrą išauginom.
-— Sliekas, ne vyras, ir ant akių bai- 

,s. Nei prie žagarų tokį, nei prie liuo
bos!
. Vėl įsikando pypkę, pakštelėjo kartą, 
•kitą.

— Vadinasi, šitaip: puspūrė bulvių 
pasodinti. .,

— Pirmiau sakėt, pūras, — pertraukė 
jį tėvas.

‘ — Sakiau, kol piemenio, nemačiau. 
Kokia prekėj toks ir turgus. Pirmame
čiai pūrų neima. Taigi: puspūrę bulvių 
pasodinti, pusė centnerio rugių ir dešimt 
litų. Kaip sakai ?

— Litų tegul bus penkiolika, — įsiter- 
'PČ motina.

Žmogus ilgai pakšėjo pypkę, galvo
ji. Tėvas ir motina tylėjo, laukė. Lau

kiau ir aš prie durų.
— Imkite puspūdį avižų! — staiga pa

siūlė žmogus.
— Kas iš tų avižų? — sukruto tėvas. 

—Ašakos ir ašaros.
— O kuo aviža ne grūdas? Germani- 

joje avižinėm kruopom gimdančias bo
bas valgydina. Sako, labai sveika. Pats 
skaičiau laikrašty. Iš avižos ir šustinis, ir 
kisielius, ir daug kas kita. O jums vis 
blogai ir blogai!

— Vilnų kokį svarą pridėtumėt, — 
vėl įsiterpė motina. — Visiškai apsinuo- 
ginom visi.

— Vilnų negaliu, nesiveda man avys: 
tai vilkas nujojo, tai nuparko kuri. O 
čia dar merga kelis svarus išsirėkė, ber
nui reikės eilutę siūdinti gryno milo. 
Iš ko priteksi? Baikim ant avižų ir va
žiuojam!

— Ką aš veiksiu su tom avižom? — 
ginčijosi tėvas. — Kviečių pasiūlytu
mėt arba miežių kokį gorčių. Kita bū
tų kalba.

— Miežių aš nešėju, žemė per slėsna, 
o kvietys — gaspadorystės pavilgas. Tai 
kaip sakai?

— Kiek gi bandos ganys vaikas?
— Kokia ten banda! Vienu botagu 

tris kartus apjuos turn, ir dar galas su 
žyže liktų.

— O vis dėlto?
— Tai yra ten aštuonetėlis melžiamų, 

dar keturios mituliukės, vienut vienin
telis bulius, na, veršelių bus šešetas. 
Bet šitie jau į rudenį. Tai, sakysim, ir 
visas turtas.

— Avių neminėjot. Argi nėra avių?
— Tai kaip ir nėra. Sakiau gi — ne

siveda man jos. Trejetas desėtkų jei
gu susirinks, ir tai ačiū dievui.

Troboje pasidarė tylu. Atvykusis ėmė 
dairytis kepurės. Tėvas neramiai atsi
suko į motiną. Šios* akyse sužvilgo a- 
šaros. Linktelėjo, nusisuko.

— Tebūna jūsų žodžiu. . . —kurčiai 
pasakė tėvas.

— Seniai taip reikėjo! — pagyvėjo sve
tys. Jeigu geras bus, tai aš dar kokią 
grįžtelę linų pridėsiu!

Nusidirbusiom rankom motina pervil
ko " mane švariais drobiniais marški
niais, įsiuvo ištrūkusią sagą.

— Kai gausi ten gaspadoriškus, ši
tuos drabužėlius susuk kezuliukan ir ap
rišk virvute. Turėsi kuo grįžti rudenį.

— Aš aprišiu, — atsakiau jai, o pats 
vis dairiausi į langus: ar daug žmonių 
susirinko manęs palydėti? Bet kieme 
buvo tuščia. Matyt, dar niekas nieko 
nežinojo.

Motina suieškojo minkštus senos dro
bės autus. Pasilenkė, vyniojo man ant 
kojų.

— Žiūrėk, sūneli, -klausykis ten visų. 
Būk mažesnis ir už aguonos grūdelį, 
niekam nešok į akis. Ar batvinių’ ma
žiau išsrėbsi, ar kupron kas niūktais — 
tu tylėk. . . tylėk prieš visus. Kai la
bai jau nelinksma pasidarys, paraudėk 
sau vienas kur tvarto kertėj, ir gana. 
Tiktai kad niekas nematytų — užjuoks 
negyvai! Paraudėjai sau, ir vėl tylėk, 
vėl žiūrėk, kaip duondaviui įtikti, pa
klausyti jo. . . .

— Ar baigsit jūs ten? — riktelėjo tė
vas, netekęs kantrybės. — Žmogus gi 
laukia!

Šaukė jis labai garsiai, bet visiškai ne 
taip piktai, kaip anksčiau. Ir net žiūrė
jo ne į mane, o kažkur pro šalį. Levukas 
pritykojo artyn, atkišo savo, stikliuką. 
Atbėgo uždususi sesuo iš mokyklos. Ir 
dabar aš pajutau, kad ašaros ima tvenk
tis akyse, ko gero, žiūrėk, prapliupsiu 
verkti kaip boba. Ir nei šepečio pasidė
jau ant lentynos, nei nieko-. Bet čia, lyg 
iš dangaus, trobčj pasirodė mūsų mo
kytoja. Snieguota visa, rankoje nedide
lis ryšuliukas, suvyniotas į popierių.

— Čia tau, — pasakė šypsodamasi. — 
Porą pieštukų įdėjau, pasidroši pats. 
Ir bloknotėlis nedidelis yra. Tu neuž
miršk rašto, rudenį juk vėl pas mus 
ateisi., Ar ateisi?

— Be reikalo, — atsiliepė šeimininkas.
— Pasodinsiu nuobrukinių knatų sukt — 

*visi mokslai išdulkės!
— Mokslas neišdulkės.

— O kam samdiniui mokslas ? Ar kiau
lėms lėkei j,as skaitysi? — nusi-kvatojiO. 
samdytojas.

(Bus daugiau)

Amerikos 
mela- 
darė 

savai-

Pasibaigus Antram pasauli
niam karui daugelis Ameriko
je gyvenančių lietuvių troško, 
kuogreičiausiai susižinot-su- 
sirašyt su savaisiais Lietuvo
je. Iš karto buvo gana sunku 
tai padaryti, — buvo visokiau
sių trukdymų ir visokių at
kalbinėjimų nuo rašymo laiš
kų Lietuvon. Tą propagandą 
daugiausiai varė lietuviai pa
bėgėliai, norėdami visai at
skirti amerikiečius lietuvius 
nuo savųjų Lietuvoj. Jie visur 
kalbėjo ir rašė laikraščiuose, 

nusiųstas Lietuvon laišk- 
savo giminėm padarys 
didžiausią nelaimę, išveš 
Sibiran ir tt.

m.

rais ji ne verpia linų, kaip ka- 
!įtaise būdavo.” 
i

■ Kaip aš žinau, šis mano 
įbrolis, yra visokio darbo ama
tininkas. Kaipo mažažemis, 
tai ir pirmesniais laikais jisai 
žemės nedirbo, gyveno iš pa
našių uždarbių.

Čia paduosiu iš vieno laiško 
ištrauką, kurioj, kaip matysi- 
te> yra kitokios “temos” nau
jienos. Viename laiške aš už
klausiau jo, kokis dabar yra 
jų naminis gyvenimas, . kAip 
praleidžia religines šventes, 
“at pusk u s”’ ir tt. Seka:

. “8 d. gegužės, 1957
“Brangus broli Petrai:

“Šiomis dienomis apteikiau 
D. M. šolomsko parašytą kny
gą Pasakojimai iš istorijos, ir 
;keturis sieninius kalendorius, 
širdingai dėkoju už tas gra
žias dovanas. Kitų knygų dar 
reapteikiau.

.į “Kai broli klausei, kaip 
’mes” praleidžiame šventes, tai 

čia trumpai parašysiu taip, 
į kaip tik buvo.,
i “šeštadienį prieš Velykas,, 
tai. yra “didžiojoj subatoj”, 
atvažiavo mano sūnus Dante
lis iš Lentvario. Jisai pagelbė
jo mum paskersti penimį mei
tėlį. Mėsa dar lovyj guli susū- 
dyta, taigi,, dar nei dešrų su 
kraujais nekepėme ir košelie- 
nos nevirėme. Velykų rytą 5 
valandą Dantelis su mašina 
mus, tai yra mane, žmoną 
Vandzią ir anūkę Niolę atve
žė Lentvario bažnyčion ant 
"rezurekcijos” pašventy t py
ragus. Po pamaldų visi nuvy
kome pas sūnų Dantelį jo bu- 
tan ; ir pradėjome valgyti 
“šventytus” ir iš mažų stikliu

ke j e mokytojavęs mokytojas 
už gana didelį prasikaltimą, 
kurio čia neminėsiu. Kaip 
daugelį tokių prasikaltėlių, 
taip ir jį, išvežė “Į gilumą”', 
kaip tuo laiku žmonės saky
davo; išvežė visą šeimą; tai 
yra žmoną ir dvi jaunas mer
gaites. Taigi, dabar viena jų 
jau sugrįžo pasiekus aukšto 
mokslo.

■»

žemiau yra ištrauka iš ki
to laiško, kurį apteikiau trys 
dienos atgal:

“Rugp. 27 d., 1957 m.
“štai vėl linksma žinia mum 

ir tau — tik ką sugrįžo, iš Si
biro' mūsų sesers antra duktė,. 
Aš jos dar nemačiau, bet 
greitu laiku pamatysime ją. 
Rašė, kad tuoj, atvažiuos pas 
mus į svečius. Ji yra užbaigus 
buhalterijos mokslą. Ji rašė,, 
kad laukia ir tėvų parvyks- 
tant. Mat,, jie< turi išparduot 
ten užgyventą nuosavybę: na
mą, karvę, kiaules ir kitką. 
Kaip greit viską parduos, par
važiuos Lietuvon.

“A<š per vasarą dengiau 
stogus,, o dabar, pabaigus den
gimo, darbą, dirbu iš cemento 
laiptus naujai statomiem tro
besiam, taipgi dirbu cemento, 
h akmenų namam pamatus 
(padmuruvkas). Atėjus žie
mai skaldysiu balanas tinka
vimui stubų sienų. Turiu tres
tui pristatyt dešimt tūkstan
čių balanų šią žiemą. Šį darbą 

; dirbt man gelbės mano* žmo
na, mat, dabar žiemos vaka-

T

kų dar daugiau šventyti sa
ve... Ten suėjo mano sūnaus 
bendradarbiai, L e n t va no 
elektrinės aptarnautojai su 
direktorium; ne už ilgo atsi
rado daugiau butelių “šven
tinto vandens” ant stalo, —• 
na, ir taip apvaikščiojome Ve
lykų šventę iki pradėjo temti. 
Tada mano sūnus parvežė 
mus namo. Taip tai mes prar 
leidome tą nuo senų laikų 
įprastą pavasario, šventę.

“Užuguostyje šiuo laiku 
mirė šie žmonės: Petras Kar
velis,, Ipolito sūnus; Pranas 
Beliūnas, Jurgio sūnus, ir Jo
nas šolomskas, Kazio sūnus, 
— šis mirė kur tai Rusijoje, 

i “Greitai rašysiu kitą laišką.
Tavo brolis, Martynas.”

Rašėjas šių laiškų yra ki- 
'Įęs iš Užuguosčio, Trakų 
rapskr., bet dabar apsigyve
nęs kur tai netoli Lentvario 
miesto Vaši liuku kaime.

P. M. š.

Pekinas. — Kinijos prezi
dentas Mao sako, kad Ki
nija dėkinga Indijai už jos 
pastangas, kad Kinija būtų 
priimta į Jungtines Tau
tas.

LAISVĖS METINIS
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Lapkričio J Q November

Liberty Auditorium 
110-06 Atlantic Avė. 
Richmond Hill, N. Y.

kiek 
lal- 

apie 
apie 
nau- 
ma- 

savo
kurios parodo, 

ten žmonės nėra 
kaip, Čia buvo

Turėkime Galvoje Šį Įvykį

kad 
kas 
jiem 
juos

Vieną Kartą teko skaityt 
viename Lietuvos liaudies 
priešų laikraštyje, būk kas 
tai aplaikęs laišką iš Lietuvos, 
išsiųstą “požeminiais keliais”, 
kuriame rašo savo giminėm 
Amerikoje, kad jųjų atsiųstas 
laiškas yra jiem “bilietas į Si
birą”, reiškia, už aplaikymą 
laiško iš Amerikos, juos rusai 
išveža Sibiran... Bet, kaip pa
sirodė, didžiuma
lietuvių- nepatikėjo tai 
gingai propagandai ir 
pastangas susižinoti su 
siais Lietuvoje.

Laikui bėgant, kas kart iš 
Lietuvos vis ateidinėjo dau
giau ir daugiau laiškų. T'ie 
melagiai, matydami tai, labai 
pyko ir galų gale sustojo tuos 
melus skleisti, šiandien, kaip 
žinome, iš Lietuvos laiškų at
eina nei kiek ne mažiau, 
ateidavo prieškariniais 
kais. Iš ten žmonės rašo 
jų naujovišką gyvenimą, 
kolūkių tvarkymąsi, apie 
joviškas žemei apdirbti 
šinas ir tt. Jie atsiunčia 
fotografijų, 
kad dabar 
taip suskurę,
bandoma pasakoti; ten jauni 
žmonės, kolūkių darbininkai, 
apsirėdę “miestiškai”, nei vie
no neteko* matyti su klumpė
mis bei su vyžais, kaip seniau 
būdavo.

Aš susirašinėju su pustuzi
niu asmenų, daugiausiai — 
giminės. Iki šiol nemačiau rei
kalo talpint tuos laiškus laik
raščiuose, nes jie daugiausiai 
buvo asmeniško pobūdžio, 
apie giminių ir mano pažįsta
mų gyvenimą.

Bet šiomis dienomis aptei
kiau porą laiškų, kurie mane 
pralinksmino, ir kurie turi vi
suomeniškos svarbos, • todėl 
nusprendžiau nekuriu tų laiš
kų svarbesnes dalis nusiųst 
laikraštin, — m a n y d amas, 
.kad redakcija sutiks patal- 
pint.

Viename iš laiškų rašo:
“Rugp. 9 d., 1957 m.

“Brangus broli Petrai:
“Šiandien aš esu Trakuose. 

Vakar parvykęs iš darbo ra
dau pakvietimą atsiimt siun
tinį, kurį tu man išsiuntei. 
{Siuntinys gražiai supakuotas 
kartono dėžėn ir geltonu po
pierium visas aplipytas. ‘ Siun
tinį atidarysiu, kai parvažiuo
siu namo. Mano sūnus dirba 
^Trakuose (elektros stotyj), 
kuris atvažiavo su savo, maši
na, tai vakare mane parveš 
namo.

“Namo parvažiavus radau 
pastorės atnešta du pundeliu 
laikraščių iš Amerikos ir Me- 
telionio knygą “Apie Dievus, 
ir žmones”. Bet svarbiausią, 
^naujieną radau namie, tai tik 
parvykusią iš Jakutijos (Sibi
ro) mūsų sesers vyresnę duk
terį Renę. Tai graži ir gerai 

i išmokyta mergina. Ji yra Pe
dagogijos Insltituto mokytoja. 
Ji parvyko Lietuvon jau virš 
savaitė laiko atgal,, — iki šiol' 
svečiavosi pas seserį Ievą. Su 
pradžia sekančio mėnesio stos 
.darban — mokytojauti.” (As
meninio pobūdžio laiško dalį 
'apleidžiu. — P. Š.)

čia turiu tayt kelis žodžius 
apie minimą merginą Renę, 
sugrįžusią iš Jakutijos. Prieš 
pat prasidėjimą pastarojo ka- 

!ro tapo suimtas mūsų apylin-

Laisvės 
Kocertas PRADŽIA 

8.30 V AL. 
POPIET

NE VĖLIAU 
ĮŽANGA $1.50 

ASMENIUI

Lapkričio 
Nov. 10, ’57

Karšti Valgiai Ištisą Dieną

i

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y. 1

PRAŠOME VISŲ ĮSITĖMYTI DATĄ IR RENGTIS Į KONCERTĄ
Ruošiama graži programa,' kurią atliks žymiausi Amerikos lietuvių 
talentai. Taigi iš anksto ruoškimės eiti pamatyti ir išgirsti šį 
koncertą. O po programos bus šokiai grojant geram orkestrui. 
Taipgi Liberty Auditorijos restau rantas bus priruošęs gerų valgių.

Prieš koncertą čia galėsite pavalgyti labai gerus pietus.

Už dienos kitos paduosime ištisą koncerto programą. Sekite toli
mesnius pranešimus apie koncertą. Rengkitės patys atsilankytijr 
kvieskite kitus. Visi rūpiųkimes, kod koncertas pavyktų, kad jis 

būtų dienraščiui pelningas, kad sustiprintų jį finansiniai.kad sustiprintų jį finansiniai.

Laukime Svečių

Iš toliau atvykę

Svečiai bus maloniai
/

priimti, laukiąme jų 

kuodaugiausia

““«—“““—w-o—<»>> ■—...........n—*i ii i i

usl. Laisvė (Liberty) Antrad., rugsėjo (Sept.) 24, 1957

Ateikite Laiku

Visų labai prašome 

nesivetinti atsilankyti, 

Nes norime minėtu

laiku pradėti

programą

Jūsų Pranešėjas

Kviečiame!



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
PRIE VINGIUOTO

ŽALTYČIO
Nuo Žuvinto į pietvaka

rius, greta Buktos miško, 
telkšo įdomus, savitas, tur
tingas savo augmenija ir 
gyvūnija Žaltyčio ežeras. 
Jo pavadinimas kilęs grei
čiausiai iš to, kad ežeras 1 
gana ilgas (apie 5.5 kilo
metro) ir siauras: plačiau- Liberty Audito ri

šu eigos ruošėjai 
svečių. Laukiama 

svečių ne vien iš šios apylin
kės. bet ir iš toliau.

Tie, kurie mums perstatys 
Šią gražią operetę, darbuo
jasi sunkiai. Jie užsitarnauja 

ežeras, seni žmones paša-i publikos paramos skaitlingu 
koja, kad ten, kur anksčiau atsilankymu' į šį kultūrinį pa- 
gaudydavo žuvis, dabar rengimą.
pjaunama pelkių žolė. Sun-Į Nukentėjo laivui užsidegus 
kiai prieinamo ežero plotas!
siekia apie 300 ha. Gausi ir! Vienybė paduoda sekamą

riaūsioje—apie km. Eže
ro krantai tai išraityti, kad 
iš tolo žiūrint primena mil
žiniška šliaužianti žalti. 4. V *-

Seni žmonės pasa-

Įvairi vandens augmenija 
ir gyvūnija, plūduriuojan
čios salelės sudaro geras 
sąlygas gyventi ir veistis 
daugeliui vandens paukš
čių, jų tarpe ir gulbėms. 
Ežero pakraščiais ir kai 
kur viduryje auga švendry
nai, su siauralapio, rečiau 
plačialapio švendro rūši
mis. Tarp jų vietomis yra 
įsiterpę nedideli nendrynai.

Vakarinis ežero pakraš
tys apaugęs žvynais, suda
rančiais gana plačią juos
tą. Joje gausiai peri juo
dosios žuvėdros. Greta jų 
aptinkami rudagalviai ki
rai. Tarp kitų surasti la
bai retai kur perintieji mū
sų respublikoje juodgalviai 
kirai. Jų čia rasta penkios 
poros.

Šiauriniame ežero gale 
prie ištekančio Žels velės 
upelio auga 
dens lelijos,

baltosios van- 
suclary damos 

lapų didelius, 
gražius vainikus. Ten pat, 
tarp nendrynų, išsikeroję 
auga karklų krūmai, vei
siasi ū d ros, vandeniniai 
kirstukai ir v a n d e n i n ės 
žiurkės. Karklų ir nendry
nų tankynėse gyvena ir pe
ri mažai kam žinomi paukš
teliai, vadinami žiogeliais.

Ežero gylis iki povande
ninės augmenijos — nuo Vs 
metro iki 1 m. šiauriniame 
gale yra vietų su kietu smė
lėtu dugnu nuo 3 iki 5 met
rų gylio. Čia daugiausia 
telkiasi nardančios antys.

Gražiausias žaltyčio eže
ro papuošalas — gulbės ne
bylės. Tai antrasis ežeras 
po Žuvinto Lietuvoje tiek 
gulbių perėjimo gausumu, 
tiek jų įsikūrimo senumu.

Lygiagrečiai su Žuvinto 
gulbėmis plito ir Žaltyčio 
gulbės, tik su tuo skirtumu, 
kad jos čia buvo už rezerva
to ribų, o jų apsaugos ir 
globos laisvanoriškai ėmėsi 
vietiniai žvejai A. Misiuke- 
vičius ir P. Brukąs. Ju 
pastangomis šie puikūs 
paukščiai čia vis plito.

Šiais metais -ežere susi
krovė lizdus net vienuolika 
porų gulbių, kurios išperėjo 
38 gulbiukus.

Nežiūrint to, kad ežeras 
yra paskelbtas drausti nu, 
iki šiol visuomet jame žie
mos metu nupia u n a m o s 
nuo pakrančių nendrės ir 
viduryje augantieji šven
drai. Tai labai stabdo van- 
deniniij paukščių veisimąsi. 
Ežeras yra tarp gerų susi
siekimo kelių. Bet Žaltytis 
retai teprisimenamas. Mū
sų manymu, ežero tyrimo 
darbams organizuoti, suda
ryti palank e s n ė m s sąly
goms jo įvairiai augmeni
jai ir gyvūnijai vystyti 
tikslinga būtų prijungti 
Žaltyčio ežerą prie Žuvinto 
rezervato.

T. Zubavicuis
J. Nurašką

s
NwYort(0^/6^fe?lnlov

LIETUVIU TARPE
Belizo kelios dienos

Operetė “Katriutės ginta
rai’’ jau čia pat — tik kelios 
dienos beliko iki sekmadienio, 
rugsėjo 29.

ja ir šios

Zofija Jurgelienė, (Petro 
Jurgelos žmona) su sūnum 
\ ytautu labai nukentėjo, jų 
laivui užsiliepsnojus. Nelaimė 
Įvyko jiem žvejojant ties 
Freeport. L. I. Sprogo gazoli
no dujos. Plaukdamas gerą 
nuotolį Į krantą, Vytautas sa
vo motiną išgelbėjo. Laivas, 
27 pūdų ilgio, sudegė. Vytau
to veidas apdegintas, o moti
nos veidas, kaklas, ranko 
kojos gerokai apdegė.

ir

VO-J n ozas Tamaša usk as, 
nes i'/fa.s])cthe, mirė rugpėja 7 
d. Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis rugsėjo 10 d., šv. 
Jono kapinėse.

Liūdesyje liko žmona, duk
tė, du sūnus ir daugiau gimi
nių. Mirė po ilgos ligos, turė
damas 66 metus amžiaus.

Kas kaip gina 
sveturgimiiis

Malonu žymėti, kad geras 
skaičius prietelių su duosnia 
ranka vėl atsiliepė gynimui 
sveturgimių ir paties komite
to. štai jie:
LLD 68 kp., Hartford, $10.00 
LLD 97 kp., Plymouth, .10.00 
V. D. Konektikietis .... 5.00 
M. Sabaliauskienė,

Newington, 
George W..........................

Elzbieta Kasmočienė . .

2.00

2.00
P. Beeis pridavė:

I. LD 72 kp., Gr. Neck, $5.00
K. Milinkevičius ............
P. Beeis ...........................
J. Steponaitis..................
Draugas, Seattle, Wash.
P

W.
T.
W.

Grabauskas . 
Venta ...........
Vinickas . . . .
Baltrušaitis . 

Repšys ...........
Kūlikas ... . 
Malkaitis .. . 
Bimba...........

Jonas ..................
Senas Juozas . . .
J. Vinikaitis . . . . 
P. Kapickas . . .
K. Vitkus ...........
J. Zajankauskas

A.

5.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.09 
1.09 
1.00 
1.00 
J .00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

. . .25

Ch. Juknys 
Emilija . . .
J. Baleika

Primintina, jog kai kurių 
čia paminėtoji parama jau 
nebe pirmoji tam tikslui šiais 
metais.

Labai dėkojame už para
mą visiems čia atžymėtiems ir 
anksčiau parėmusiems šį kil
nų darbą. 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

PASIRENDAVOJA
5 kambarių apartmentas, moderni
niai įrengtas, renda $71.00 į mėnesį 
Gera transportacija. Ridgewoode. 
Kai šauksite, klauskite ASTROVO.

GL. 6-8073

Demonstracija prieš rasinę 
diskriminaciją New Yorke,— 
prieš mokyklų segregaciją 
Tuo tarpu, kai Pietu-ose ei

na kova prieš rasinę segrega-. 
ciją, tuo tarpu, kai čia New 
Yorke ir komercinė spauda 
su nemenku pasipiktinimu 
kalba apie kraštutinius rasis
tus pietuose, kurie užpuola 
vaikus, sprogdina mokyklas, 
tuo tarpu daugelis newyor- 
kiečių-pamiršta, kad faktinai 
segregacija žymia dalimi eg
zistuoja ir čia.

Ji egzistuoja neoficialiai, o 
pagal“zonavimą” — mokyklų 
taryba taip sutvarko mokyklų 
zonas, kad dažnai negrai lan
ko persveriamai negrišką mo
kyklą toliau savo namų, negu 
“baltą” mokyklą arčiau — 
zonos sutvarkytos, kur tai ga
lima,! pagal rases.

Praeitą savaitgalį
miesto valdybos (City Hali) 
įvyko reikšminga ir įspūdin
ga demonstracija prieš segre-

Jamamos 
NAACP, 

mokytojų
grupės ir I plačiai rašė.

p r i e

gaciją. Ją surengė
(Queens dalies) 
New York o negrų 
sąjunga, negrų tėvų

New Y or ko spaudoje

šalia lat- 
gal ima iš- 

Jis sako, 
jog rusai 

j 40 pro- 
— latviai

“Times’’ korespondentas 
Frankelis aprašo Rygą

Neseniai Tarybų Latvijos 
sostinė Ryga tapo atidaryta 
užsienio turistams ir laikraš
tininkams. Ryga dabar yra di
delis miestas, turįs 565,000 
gyventojų. Ten dabar apsilan
kė “Times” korespondentas 
M. ‘Frankel, kuris savo laik
raščiui patiekia sekamus įspū
džius :

Ryga-yra švarus ir puikus 
miestas, vienas moderniškiau
sių Tarybų Sąjungoje. Prieš 
antrą pasaulinį karą Rygoje 
šalia latvių kalbos skambėjo 
i-1 vokiečių kalba — Rygir bu
vo žymiai suvokietinta. Da
bar, sako Frankel, 
vių kalbos dažnai ; 
girsti ir rusų kalbą, 
kad yra nuomonių, 
Rygoje sudaro apie 
centų gyventojų, ■ 
60 procentų, tai yra, absoliu- 
tę daugumą. (Iš Frankelio 
pranešimo neaišku, ar jis ru
sais vadina visus ne-latvius, 
tai yra, ne tik rusus, bet ir 
bielorusius, ukrainiečius ir 1.1. 
Taipgi neaišku, ar tie 40 
procentų y!ra pastovūs Rygos 
gyventojai, arba 
tantieji jūrininkai, 
ir t. t.)

Visos mokyklos 
latvių kalboje, bet rusų kalba 
taipgi dėstoma — kaip antra, 
svetima, kalba. Mieste gyve
nantieji rusai technikai, eks
pertai ir kiti mokinasi latviš
kai, jų vaikai lanko latviškas 
mokyklas.

ir pravyks-
keleiviai

vedamos

PASINAUDOKITE PROGA

Iš priežasties išsikraustymo parsi
duoda daugelis prie namų reikalin
gų daiktų: meistrystei stalas su 2 
šrupštukais; • visokių misinginių 
vamzdžių gabalai sunarstomi bei iš
lankstomi; drabužiams šėpa vis.-; 
niauja 
daiktų.
ICclVSllS
Super, 1814 E. 19th St., Brooklyn, 
Kings Highway stotis.

drabužiams šėpa visai 
ir daug kitokių mažesnių 

Kreipkitės šeštadienių va- 
ir sekmadienį visą dieną.

MATYSITE
“KATRIUTĖS GINTARUS”

MATTHEW A 
BUYUfJ 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
t Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

De-
su

1.1. Demonstracijoje dalyvavo 
keletas šimtų asmenų, tarp jų 
motinos su mažais vaikučiais 
lankose. Buvo demonstrantų 
tarpe ir baltų asmenų, 
monstrantaj nešė iškabas 
sekamais obalsiais: 

“Panaikinkime segregaci
ją mūsų didmiestyje!’’

“Ar New Yorkas randasi 
Pietuose ?”

“Mūsų vaikai turi lankyti 
mokyklas, kur jiems arčiau!”

Demonstracijoje buvo ir 
puertori kiečių', prieš kuriuos 
taip pat diskriminuojama, 
kaip prieš negrus.

Tapo išrinkta motinų dele
gacija, kuri įteikė protestą 
prieš segregaciją miesto val
dybai.

Praeityje tokios demonstra
cijos buvo beveik ignoruoja
mos New Yorko spaudoje, 
bet šiuo kaitų, gal todėl, kad 
taj suruošta sąryšyje su įvy
kiais Pietuose, vietiniai laik
raščiai apie demonstraciją

Vienas latvis taip pasakęs 
Frankeliui;

“Senais laikais, kuomet tik 
būdavo čia futbolo rungtynės 
su lietuviais arba, estais, turė
davome riaušes. Dabar mes 
visi Tarybų Sąjungos nariai ir 
viskas ramu...”

Frankel taipgi apsilankė 
Lvove, Vakarų Ukrainos mies
te, kuris ankščiau priklausė 
\I.enkijai. Jis sako, kad ukrai
niečiai tame mieste sudaro 40 
procehtų gyventojų, rusai 35 
proc., armėnai 10 proc. , ir 
lietuviai 4 procentus. Lenkų 
mieste nėra, nes jie beveik vi
si repatrijavosi Lenkijon. Prie 
Lvovo esantis Lenkijos TSRS 
rubežius atdaras ir gyvento
jai lengvai pereina iš vienos 
pusės antrom

Senatorius Kennedy 
pasidavė ligoninėn

Senatorius Kennedy, atvy
kęs iš Washiingtono, čia pasi
davė ligoninėn ir mano sa
vaitę kitą joje išbūti. Dar ne
sužinota, dėl ko jis ligoninėn 
pasidavė.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kūne jos dar neskaito.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS KAMBARYS

Jaunas vyras nori gauti kambarį 
Manhattan, Brooklyn arba Queens 
apylinkėse. Prašau rašyti: Laisvė, 
110-12 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y.

Sekmadienį

Rugsėjo 29 September
Pradžia 4 vai. popiet. Įžanga $1.25

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Veikalas yra ža ve j antis, iš Lietuvos gyvenimo.
Jis yra sutaisytas operetes formoje.

Tai girdėsime grąžui dainelių.
Vaidintojai-dainininkai — pasižymėję mūsų 

lietuviško teatro darbuotojai.
Rengėjai kviečia iš arti ir toli visus 
tą dieną susirinkti į Liberty Auditoriją.

Po miestą pasidairius
Nesimato “Edselių” 

kelios savaitės, 
kompanija su 

ceremonijomis ir 
išleido rinkon

kaip

būb-
savo

Jau 
Fordo 
dėlėmis 
nijimu
naują automobilį, pavarintą 
“Edsel” (pagal mirusį Fordo 
sūnų Edselį). Tai ?iaujoviskas 
skirtingos formos automobilis, 
kurį labai lengva atskirti nuo 
kitų iš pirmo žvilgsnio

Bet sakoma, kad kol kas 
gatvėse ir vieškeliuose Edselių 
dar visai nesimato — jie visi 
dar stovinę ja parduotuvių pa
talpose. Spauda sako, kad tas 
rodo, jog naujų automobilių 
pirkinėjimas New Yorke eina 
pamaži, kas visuomet yra blo
gu ekonominiu ženklu.

Bemeluodamas persišovė

Robert Swan wed ei viską 
darė, kad tik nereikėtų kck’O 
nors darbo dirbti. Savo žmo- 

|r.ai jis melavo, kad naktimis 
dirba valgykloje, o iš tikro jis 
sėdėdavo pigiuose naktiniuose 

Bet pinigų namo 
vis pasiteisinda- 
jis turėjo unijai 

sumokėti, darbo 
Bet ma- 

kad nebegalės išsi- 
vieną dieną persi.šo- 
kad pameluoti, jog 
plėšikų užpultas ir

teatruose, 
neparneša, 
m a s, kad 
įstojimą
agentūrai atmokėti, 
tydamas, 
meluoti, 
v ė petį, 
lis buvo
apiplėštas.

Jaunas plėšikas užsimušė, 
kiti pabėgo

J. Cuthberth, 20 metų am
žiaus, nukrito nuo pastato 
penkto ankšto ir užsimušė. Jo 
du draugai, taipgi jaunuoliai, 
jį bemirštantį ten palikę pa
bėgo. Jie bandė pasipinigau
ti, išplėšiant dirbtuvę. Nelai
mė atsitiko tuo metu, kai jis, 
pasigrobęs apie $500, bandė 
pro langą žemyn nusileisti.

Susirinkimas
LLD 1-ios kuopos svarbus 

susirinkimas įvyks rugsėjo 27, 
7:30, Liberty Auditorijoj. No
minacijas į Centro valdybą tu
rėsim atlikti. Kitų svarbių rei
kalų randasi. Visi nariai Įsi
pareigokite būti.

Valdyba

Žymus bankininkas rastas 
automobilyje nusišovęs

Bankininkas Frank Kilroy 
rastas savo automobilyje nusi
šovęs, taipgi jo automatiškas 
pistalietas ten pat gulėjo. Kil
roy sirginėjęs per kelis pasta
ruosius metus.

Išdegino mokiniui akis, 
19 kitu apdegino

17 metų jaunuolis M. Kess
ler Thomas Jefferson mokyk
loje užpylė 'aštria rūkštimi 
akis mokiniui D. Ozersk y ir 
išdegino jaln akis, taipgi ap
degino 19 kitų mokinių ir mo
kytoją.

/

BUSINESS OPPORTUNITIES HELP WANTED MALE*

REUPHOLSTERING 
SHOW ROOM Si SHOP

Mažas įnešimas. 100% vieta bizniui 
Nassau County. Telefonai: RO. 
4-2024 dienomis, T\V. 7-7096 vaka
rais.

(179-185)

STATIONERY-LUNCHEONETTE
Modeminis. Viso jeigu $57,000 į me
tus. Renda $100. Ilgų metų lysas. 
Air conditioned. Lower Westchester 
—Mount Vernon, šaukite tarp 9 
A. M. ir 5 P. M., MO. 8-8996 

(180-186)

SANDWICH SHOP
Ideal for young couple, 5 days, 
7 A. M. to 5:30 P. M. Factory sec
tion, outgoing orders, can' be built 
up. Any reasonable offer for quick 
sale. Reason, illness.

Call BE. 2-9747
8634 18 Ave., Bensonhurst, B'klyn 

(182-189)

GROCERY, BUTCJIER, GOOD GO
ING. Business established 12 years. 
Fine beer business, suitable husband 
wife or partners. Now doing $950 
to $1000 gross weekly. Can add ‘ 
fruits & vegetables. Will do more. • 
Rent $120, long lease obtainable.1 
Real good buy, fine location. 5202 
Ave. N, Brooklyn. Call CL. 8-0315, 
Geraci. (182-189)

HAM & EGGS RESTAURANT
Doing a good business. Modern, 
long lease. Owner-Landlord. Trial 
basis. Manhattan. Call 10-12 noon, 
4-6 P. M. LE. 4- 6888, Evenings 
TR. 6-2777.

(182-189)

GROCERY-MEATS-HEROES
Comer store, Low rent $60, long 
lease, open 6 days, well stocked. 
$5,000. Commercial section, Ozone 
Park, Queens. Must sell by end of 
October. Other business interests. 
Call HO. 4-6306.

(182-189)

BARBERS’ BUERS!
BARBER SHOP. . Good business, 
fine location, long established. 3 
man shop, low rental, long lease. 
A good buy for $2,200. Hempstead,
L. I., N. Y. Call IV. 6-9487. After 
7 P. M., WE. 1-3158.

(182-189)

CANDY—STATIONERY 
FOUNTAIN

Good location, near R. C. Church 
and school. Ridgewood section, 
Brooklyn. Doing $600-$700 weekly. 
Closed Monday. 3 nice rooms with 
steam 'heat. Gas Appliance $57.50. 
Excellent for couple.

Call HY. 1-8634.
(182-189)

NEIGHBORHOOD TAVERN
in Yonkers, N. Y. Privatus savi- 
nirikas, seniai įsteigtas, ideališkas 
biznis porai pusininkų, individualų. 
Geros sąlygos, žema renda. parsi
duoda prieinamai. Persitikrinkite 
patys. HAstings 5-6943.

((184-191)

G.M.C.—1951—BOX BODY TRUCK, 
gerame darbui stovyje, sudėtos nau
jos dalys, private party, parduoda
mas labai prieinamai už $385 kaip 
pilna kaina. Apžiūrėkite ir važiuo
kite juo sau. E. & S Trucking, 377 
Riverdale Ave., Yonkers, • N. Y. 
YO. 9-9930. (184-186)

Candy Fountain. 3 rooms rear, 
4 rooms above store. Rented ad
ditional income. Store grossing 
$700 to $800 a week. 3 yr. lease 
to go. Renewable, near catholic 
church arid school. Partners dis
agree. Must sell by October. Call 
DE. 9-9556 after 6 P. M. Call 
NL 5-7294. B’klyn loc. (185-191)

RESTAURANT-BAR, 100 feet long 
bar, dining room, banquet room, 
200 capacity, all modern, air con
ditioned, $2,000 weekly. A gift at 
$30,000. Terms arranged. Sell all 
or part. Call RA. 9-9311.

(182-186)

BAKERY — RETAIL, gera vieta, 
krautuvių centras, . pilnai įrengta, 
geros įeigos. Katalikiška bažnyčia 
ir mokykla visai arti. 2 metų ly
sas, 3 metų option!, jei pageidauja
ma. Parduodama su nuostoliu iš 
priežasties ligos. 77-45 Veigh Place, 
Kew Garden Hills. > šaukite 
JA. 6-8246 arba RE. 9-7735.

(184-186)

GAS STATION & PARKING LOT

Jamaica, rebate, prieinama kaina. 
Parkinimo įeigos apmoka rendą 

už stotį ir lotą.
Klauskite Pete arba Mike 

RE. 9-9600
(185-187)

GAS STATION
12,000 galionų, arti Grummans Air
craft. Daug pataisymo darbų. Ge
ra vieta pusininkams.

Hicksville, L. L, N. Y.
Šaukite WE. 8-8495

(183-185)

ASTORIA, candy & stationery store, 
naujas fontanas, 4’4 rūmo, garu 
apšildomas, arti subway, mokyklų 
ir dirbtuvių. Atviras langas, Hero’s. 
Abelriai $500 iki $600 savaitinių jei
gu. Renda tik $120 į mėnesį. Tinka 
porai. 614 dienos atdara. Gali būt 
praplėstas biznis. $6,500 greitam 
pardavimui. Šaukite RA. 8-9683.

(183-189)

4 pusi. Laisvė (Liberty) Antrad.,
S •* .. T.

AUTOMOBILE MECHANIC, paty
ręs, senyvas, Packard , Willys; pa-’f 
geidaujama pusiau patyrusio. Ge
ros darbo sąlygos. Ligoje pašalpos, 4 
apmokamos šventės ir vakacijos. T 
Įsteigta prieš 42 metus. Mineola,
L. I. Šaukite: PI. 6-0003.

(180-186)'

REIKALINGI 
FABRIKO DARBININKAI

Patyrimas*Nereikalingas
Kreipkitės Asmeniškai

VAL CASE
705 Broadway, Westwood, N. J.

(179-185)

GLAZER, experienced, all around 
man. Picture frame maker, cabinet 
work, alterations. Must drive, 
license, speak English. Steady work, 
good conditions. Goldberg, 223' 
Columbus Ave., near 70 St., N. Y. C. 
or call EN. 2-0487. (182-189) y

TRUCK MECHANICS (2)
Turi būti pilnai patyrę prie GMC & 
white trucks, dėl naktinių šiftų. 40 - 
valandų savaitė, alga $90, laikas ir.*" 
V-z už viršlaikius. Kreipkitės asme
niškai: Citrus Bowl (Tropicana), 
7-02 154th St., Whitestone, L. I.
N. Y. (184-186)
_____________________________ *

AUTO MECHANICS (2)
Aukščiausias Mokestis

Patyręs Chrysler products man
Tel. IV. 6-1500

CHRYSLER
Hempstead

(185-186)!

Vyras. Abelnas darbas fabrike. 
Kalbantis angliškai. 45 vai. savaitė. 
Prie smėlio ir kitokių darbų. Taip
gi prisiruošimas prie maliavbjimo. 
Nuolatinis darbas. PRODUCTION 
SPRAYING, INC., 49 Sylvester St., 
Westbury, L. I. (185-187)

Gold Stamper. .*4

Experienced.
Kensol or Similar machine.

Night work.
8 hours or part.
Call—OR. 5-6950.

(185-187)

YOUNG LEAD MEN
with vocational training & some 
experience on press brakes, presses 
& shears. Must speak English 
fluently. Call KI. 8-5000.

ART STEEL CO.
170 W. 233 St., N. Y. C.

(182-184)

MALE and FEMALE

SUPERINTENDENT, PATYRĘS' 
Pusamžių pora aptarnavimui 18-os* 
a partmen tų namo, nešildomas. $50 
į mėnesį, pridedant 3 kambarių 
apartmentą,; gesą ir elektrą. 204th\ 
St., West Bronx, šaukite po 6 P. M. 
JE. 8-2141.

SUPERINTENDENT
25 šeimų riamas—Sunnyside, L. I. 

Krautuvei patalpa, 3 rūmai, šviesa 
ir šiluma.

Mėnesinis mokestis.
SINGER

Tel. TR. 5-1270

HELP WANTED—FEMALE

Virėja—Stalų patarnautoja
Patyrusi. Du šeimoje. Reikalingi 

paliudijimai. Gerai alga. Kalbanti 
angliškai. Skambinkite dieną ar va* 
kare. TE. 8-0849.

(185-187) a

CLINTON DELICATESSEN

Female Cook.
6 days, 8 A. M. to 2 P. M.

426 Clinton St.
Hempstead, L. I., N. Y. 

or call IV. 3-7930.
(185-192)

NURSE—REGISTERED
Daktaro ofisui, 4’4 dienos savaitė, 
geros darbo sąlygos, turi kalbėti 
angliškai pilnai gerai. Prašome 
kreiptis tik asmeniškai.

DR. HARRY K. STONE 
62-01 89th Ave., Woodside 

(183-185)

VIRĖJA—NAMŲ DARBININKE ‘

Aukštas mokestis pilnai patyrusiai 
moteriškei. Nėra skalbiriių, atskirais 
kambarys, turi kalbėti angliškai, £ 
paliudijimais. Scarsdale 3-6424.

(184-185)

NAMŲ DARBININKE—VIRĖJA 
Paprastas valgių gaminimas, aukš- 
tas mokestis, patyrusi, prižiūrėjimas 
10 mėnesių berniuko, pagelbėti 3 
metų mergaitei. Geri ųamai. Kiek
vieną ketvirtadienį ir kas antrą sek
madienį laisvalaikiai. Lawrence, 
L. I., N. Y. Šaukite CE. 9-8687.

(184-186)'

For Sale

CLEANING & TAILORING STORE

For sale. Good location. Sacrifice.

KAY'S CLEANERS
101 Sherman Ave.

New York City uptown. ’
Call LO. 9-5348

(182-187)
____________________ _________ i

rugsėjo (Sept.) 24, 1957




