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KRISLAI
Pasiūlymų pasiūlymai. 
■Kas toliau?
N*si galvokime.
Tiesa iš priešo lūpų.
Ne vien tik lėktuvai.

Atsistatvdino Pakistano •/
vadžia: gali būti, nauja 
bus labiau neutrališka

Mes aftsilikome, nes 
m a kartizmas kliudė 
JL JL V. mokslininkam

Sirija kaitina Turkiją, jai 
primeta provokacijas sienų 

srity j ir orines invazijas
Rašo A. Bimba

Chicagos Vilnyje skaičiau 
dvi įdomias, bet, man atrodo, 
ne iki galo dagalvotas mintis 
apie ■ Lietuviu Literatūros 
Draugiją.

Chicagiečiams nebepatin- 
kanti sumažinta šviesa. Pasiū
lymas: jos nebeišleiskime.

Senas Vincas, iš .kitos pu
sės, pastebi: Tūliems nariams 
jAppatinka Draugijos leidžia
mos knygos. Jo pasiūlymas: 
nebeleiskime knygų!

Gal draugams nežinoma, 
jog prieš keletą metų, makar- 
tizmo pavietrei užėjus, kai 
kurie draugai siūlė: pasitrau
kime, vis tiek Draugijos neiš- 
gelbėsime.

Matote, kaip “lengva” ir 
“paprasta”. Bet kur būtume 
nuvažiavę, jeigu su tokiais 
pasiūlymais būtume sutikę?

šiandien visi 'pasakys: Gė
lai, kad tokų pesimistų nebu
vo paklausyta.

Džiugu, tebeturime gražią, 
veiklią, didelę, visaip sveiką 
organizaciją.

/Dabar dar žodis kitas anais 
Vilnyje pakeltais reikalais.

Kai reakcija užpuolė ir vis
kas nesvietiškai pabrango, 
prieš L.L.D. vadovybę iškilo 
klausimas: Ką darysime? Tu
rime ekonomizuoti. Čia už 
viską reikia brangiau mokėti, 
o čia dar lesų, reikia apsigyni
mui.

Nutarimas: pusiau suma
žinsime sekretoriaus algą, čia 
į metus susitaupys apie šeši 
šimtai dolerių. Pusiau suma
žinsime šviesą, čia vėl atliks 
keletas šimtų dolerių. Tai 
šiaip taip išsiversime. Svarbu, 
kad nesitrauksime atgal nė 
A>er colį! Mūsų pusėje tiesa, 
inūsų pusėje ateitis. Turime 
laimėti! •

Taip ir atsitiko. Išsiversta 
gKrai. Į skolas nenueita.

Dėl šviesos turinio. Labai 
sena problema. Literatūrinių 
spėkų mes turime labai ma
žai, o ų- tos visos paskendu
sios iki ausų darbuose prie 
dienraščių. Labai, labai nu
kenčia žurnalas. Tenka dau
giausia naudotis Lietuvos ra
šytojų kūryba.

Dabar, išgelbėjus organiza
ciją, galime laisviau; ir pla
čiau pasikalbėti visais orga
nizacijos reikalais, taip pat ir 
šviesos ateitimi.
N Chicagiečiai norėtų ją su
laikyti, jos nebeišleisti. Senas 
Vincas siūlo ją padaryti mė
nesiniu ir didesniu žurnalu. 
Bet kur tokiam žurnalui su
rastume spėkų? Nežinau.

O kaip su pasiūlymu nebe
išleisti knygų, o viską sudėti 
j žurnalo, padidinto ir patan- 
kinto, išleidimą?.

Tai juk būtų beveik nusly
dimas nuo L.L.D. pagrindo. 
Uūtų; iš po organizacijos iš
muštas vienas kertinis akmuo. 
Liūdna apie tai ir pamislyti...

Kaip tėn nebūtų, draugai, 
visi sutikime: Visomis visų 
pajėgomis dabar stiprinkime 

/'organizaciją. Visi veikėjai,

Karači. — Atsistatydino 
H. Suhrawardy valdžia. O- 
ficialiai ginčas tarp • val
džios ir opozicijos iškilo 
dėl Pakistano dalinimo j 
lingvistines grupes. Opozi
cija nori, kad Pakistanas, 
panašiai kaip Indija, būtų 
padalintas į automines sri
tis pagal tai, kokią kalbą 
naudoja gyventojai. Pakis
tano žmonės, panašiai 
kaip Indijos, susideda iš 
daugelio kalbinių grupių.

Bet apart to oficilaus 
ginčo, yra ir kitas, kuris, 
sakoma, dar svarbesnis. 0- 
pozicinė musulmonų lyga 
stoja už labiau neutralisti- 

I nę politiką, už draugiškes- 
nius santykius su Indija ir

Jau nereikalaujama pirštų 
nuospaudu nuo užsieniečių
Washingtonas. — Valsty

bės sekretorius Dulles ir 
generalinis prokuroras H. 
Brownell susitarė ir panai
kino taisyklę, prieš kurią 
jau seniai protestavo užsie
niečiai, kurie atvyksta A- 
merikon — pirštų nuspau
dus. Kaip žinia, aiškiau
siai prieš tą taisyklę pro
testavo Tarybų Sąjunga, 
nurodydama, kad visame 
pasaulyje pirštų nuospau
du ėmimas liečia krimi- c

visos kuopos kviečiamos tal
kon. Pajudinkime žemę!'

šių metų knyga “Gydymo 
Istorija” jau beveik gatava. 
Deja, labai daugelis narių te
bėra nepasimokėję šių metų 
duoklių. Suprantama gi, kad 
knygą gaus tik' užsimokėję 
duokles nariai.

Chicagos kunigų Draugas 
šitaip išsigandusiai užgieda: 
“štai jau keturiasdešimt metų 
sueina nuo komunistinės revo
liucijos. Jos pasekmėje komu
nizmas yra pasidaręs ne tik 
vienos tautos, bet ir viso pa
saulio reikalas.”

Didelis gabalas švenčiau
sios tiesos iš nepermaldauja
mo komunizmo ir demokrati
jos priešo lūpų.

Komunizmas jau yra tapęs 
pasauliniu reikalu. Tie, kurie 
juo tiki, džiaugiasi ir didžiuo
jasi. O tie, kurie komunizmui 
priešingi, jei primanytų, jį 
šaukšte vandens paskandintų.

Toks jau mūsų laiką gyve
nimas!

Chruščiovas N. Y. Times 
korespondentni pasakė: Aki- 
Jėgyje balistinių tarpžemyni
nių bombų, lėktuvai, kaipo 
karo priemonė, atgyveno sa^- 
vo dienas.

Man dar norisi pridurti: Ne 
tik lėktuvai, bet visi karo pa
būklai atgyveno savo dienas. 
Patys karai atgyveno savo 
dienas. Civilizuotas žmogus 
turi, jeigu nenori > pats save 
nušluoti nuo ( žemės pavir
šiaus, išmokti'v apsieiti be 
karų I

| neutralistiniu bloku. Dabar 
atsis.tatęs premjeras stojo 
u£ pilną prelankumą Va
karams ir taip vadinamam 
Bagdado paktui.

Dabar pranešama, kad 
prezidentas įgaliavo Musul
monų lygos lyderius bandy
ti sudaryti valdžią. Nėra 
abejonės, kad tokia val
džia, jeigu ji būtų sudary
ta, būtų labiau neutralisti- 
nė, nors tas nereiškia, kad 
Pakistanas pasitrauktų 
pilnai iš Bagdado pakto.

Iš Indijos pranešama, 
kad ten su pasitenkinimu 
žiūrimą i krizę Pakista
ne ir turima vilties, kad 
gal ten susidarys Indijai 
labiau palanki valdžia.

nalistus, o čia, Amerikoje, 
to reikalaujama iš svečių. 
Tarybiniai žmonės vengė 
lankytis čia dėl to, nebent 
nebus reikalauta pirštų 
nuospaudų. Daugumoje at
sitikimų Valstybės depart- 
mentas darydavo išimtį, pa
skelbdamas ir privatinius 
piliečius valdiškais atsto
vais, nes nuo tokių nuos
paudų neimdavo.

Sakoma, kad panaikinti 
pirštų nuospaudas ragino 
Valstybės. departmentas, 
jausdamas, kokį blogą į- 
spūdį tas sudaro užsienyje. 
Pagaliau ir Teisingumo de
partmentas sutiko.

Nuo dabar nebus reika
laujama pirštų nuospaudų, 
apart nuo svečių iš Liberi
jos., Peru ir Ekvadoro, nes 
ir tie kraštai reikalauja 
pirštų nuospaudų. Taipgi 
turės duoti nuospaudas 
žmonės, kurie atvyksta be 
jokių vizų, kaip tai užsie
nio jūrininkai, taipgi sezo
niniai darbininkai, kurie 
atvyksta į šį kraštą vasa
ros ūkio darbams iš Meksi
kos..

Valstybės ir Teisingumo 
departmental koks mėnuo 
atgal išgavo iš Kongreso 
leidimą panaikinti tą įsta
tymą savo nuožiūra, tai yra, 
kuomet jie tą ras pagei
dautina. Dabar tas ir pa
daryta.

Washinigtonas. — Ameri
ka įspėjo Tarybų Sąjun
gą, kad JAV gintų Turki
ją. Kaip žinia, Chruščio
vas ųeseniai pasakė ameri
kiečiui laikraštininkui Res- 
tonui, kad Tarybų Sąjun
ga skaito Turkijos žings
nius prieš Siriją provoka
ciniais, ir kad tai Amerikos 
specialus pasiuntinys Hen- 
dersonas bandąs užsiun
dyti Turkiją ir aplinkinius 
'arabiškus kraštus (Libaną, 
Iraką, Jordaną) prieš Siri
ja

.New Yorkas. — Žymus 
mokslininkas prof. H. C. 
Urey sako,' kad Amerikos 
mokslininkai atsiliko dirb
tinų satelitų-raketų srityje, 
mes makartizmas kliudė 
jiems. Makartistai perse
kiojo liberalinius ir pažan
gius mokslininkus ir dau
gelį išstūmė iš svarbaus 
darbo, ir mes tokiu būdu 
taip atsilikome šioje svar
bioje mokslo srityje.

Panašias. nuomones iš
reiškė ir žymus laikrašti
ninkas Walter Lippman.

Prof. Urey sako, kad to
kie žymūs mokslininkai 
kaip Condonas ir Oppenei- 
meris buvo makartistų 
persekiojami, kaip dauge
lis kitų. “Geriausioms Ame
rikos smegenims”, sakė U- 
rey, “daryta kliūčių dar
buotis mokslo srityje”.

Spu t nikiais nesilpnėja
Tuo tarpu visokie prana

šavimai ir spėliojimai, kad 
tarybinis satelitas silpnėja, 
neišsipildo. Maskva prane
ša, kad sputnikas keliauja

San Marine į an 
susitarta; bus 
nauji rinkiniai

Sąn Marino. — Praneša
ma, kad liaudiškoji komu
nistų ir socialistų valdžia 
jau susitarė su kriščioni- 
mis demokratais. Krikščio
nys demokratai šį savait
galį perims valdžią, bet pas
kui turės vykti nauji parla
mento rinkimai. Taip pasi
baigė konfliktas, kuris 
per nekurį laiką atrodė ve
dąs prie civilinio karo.

Trumpai apimant, istori
ja buvo tokia: San Marino 
mažiukės respublikos par
lamente, kuris turėjo 30 
komunistų ir socialistų ir 
29 katalikus. Vienas' kai- 
rietis deputatas perėjo kle
rikalų pusėn. Klerikalai, 
buvę mažumoj, staiga gavo 
daugumą ir paskelbė,, kad 
jie turi teisę sudaryti naują 
valdžia. Komunistai ir so
cialistai, betgi, paskelbė, 
kad reikia tuojau pravesti 
naujus rinkimus, ir jie pa
leido parlamentą.. Per ko-’ 
kią savaitę San Marine eg
zistavo dvi valdžios —liau
diškoji, remiama darbinin
kų sudarytos milicijos, ir 
klerikališka, remiama gink
luotų turčių ir iš Italijos 
nelegaliai atvykusių kara
binierių.

Liaudiečiai buvo planavę 
laikytis, bet spaudimas iš 
Italijos privertė juos nu
sileisti. Jie dabar perduos 
vairą klerikalams, tikėda
miesi, kad ateinančiuose 
rinkimuose vėl laimės ir 
klerikalai tada turės trauk
tis.

net padidintu greičiu. 
Jam jau teko susiremti su 
erdvėje skraidančiomis me
teorų nuotrupomis, bet be 
blogų rezultatų. Bet ateity
je jam teks, sako tarybiniai 
mokslininkai, susiremti su 
didesniais meteorais. Ko
kios bus pasekmės, dar ne
žinia.

Harvardo observatorija 
sako, kad ji penktadienį 
prieš auštant pastebėjo 
sputniką virš Naujosios 
Anglijos. Bet matyta jį la
bai trumpą laiką ir nevisai 
aiškiai. Tikimasi jį matyti 
aiškiau, virš Amerikos po 
savaitės, — jeigu jis tuo 
laiku dar rasis ore.

100 kartų aplink žemę
Penktadienį buvo pra

nešta, kad sputnikas buvo 
apsukęs žemę šimtą kar
tų. Jis skrieja aplink žemę 
padidintu greičiu ir, kaip 
dabar atrodo, jis skraidinės 
taip ilgą laiką. Baterijos 
jame, betgi, užges po sa
vaitės ar dviejų.

Britai sako, kad 
Sovietai statys

Ik

Jemene oro bazę
Adenas. — Britai sako, 

kad gretimame nepriklau
somame Jemene pradeda
ma statyti karinę oro bazę. 
Iš pranešimo neaišku, ar tai 
Jemeno bazė, kurią Sovie
tai padeda statyti, ar tai 
bazė, kuria abi šalys nau
dosis. Ant kiek žinoma, 
tarp Sovietų ir Jemeno nė
ra sutarties apie bazes, ir 
reikia manyti, kad tai tik 
Sovietų technikų padeda
ma statyti jemeniečių bazė.

Tuo tarpu pranešama, 
kad jemeniečiai ir Tarybų 
Sąjunga nutarė praplatin
ti savo diplomatinius san
tykius. Diplomatiniai pa
siuntiniai bus pakelti į am
basadorius — pasiuntiny
bės bus paverstos pilnomis 
ambasadomis.

Jungtinės Tautos. — Ta
rybinis mokslininkas A. 
Blagonravovas pasakė Įaik- 
raštininkams, kad Tary
bų. Sąjunga sekantį mėne
sį, gal Spalio revoliucijos 
išvakarėse, iššaus į erdvę 
kitą satelitą — didesnį ir 
tobulesnį, turintį savyje 
daugiau instrumentų, negu 
dabartinis.

Paryžius. — Francūzijos 
Komunistų partija pa
skelbė, kad ji bendradar
biautų su bet kokia nauja 
valdžia, kuri pasižadėtų 
baigti karą Alžyre. Komu
nistai taipgi paskelbė, kad 
jie sekančią savaitę praves 
demonstracijas už taiką Al
žyre.

Damaskas. — Sirijos val
džia paskelbė, kad Ameri
kos įdrąsinama Turkija vis 
dažniau provokuoja Siriją. 
Turkija sukoncentravo 
daug kariuomenės pasie
nyje, praveda manevrus, 
kurie liečia pačią sieną. 
Turkijos orlaiviai pakarto
tinai skraidinėja virš Si
rijos teritorijos ir turkai 
bendrai elgiasi, lyg jie no
rėtų išprovokuoti Siriją į 
karą.

Sirijos valdžia sako, kad 
ji patenkinta, jog Turkija 
kelios dienos atgal išreiškė 
savo užtikrinimą, kad ne
turi agresingų užsimojimų 
prieš ją. Bet, iš kitos pu
sės, Sirija negali ramiai ste
bėti, kaip Turkija gyveni

Morse kritikavo ir J. Hoffą 
ir McClelIano sen. komitetą
Chicago. — Demokrati

nis Oregono senatorius W. 
Morse pasakė kovingą kal
bą stokjardų darbininkų u- 
nijos (United Packinghouse 
Workers of America) algi- 
nėje konferencijoje, ku
rioje dalyvauja 400 delega
tų. Morse sakė, kad pa
žangus unijinis judėjimas 
turi kovoti dviem frontais
— prieš tokius koruptuotus 
gaivalus, kaip Jim Hoffa, 
kuris dabar tapo išrinktas 
didžiosios Vežikų unijos va
du, ir prieš reakcinius uni- 
jizmo priešus, kaip reakci
nis Senato komitetas, ku

Coly vėl kreipėsi j Molletą 
prašant jo sudaryti valdžią
Paryžius. — Po to, kaip 

vidurkelio 'konservatyvus 
liberalas Plevenas paskel
bė, kad jis nepajėgia sulip
dyti valdžios kabinetą, pre
zidentas Coty iš naujo krei
pėsi į socialistą Guy Mol- 
let — tą patį, į kurį buvo 
kreiptasi iš karto po Bour- 
ges-Maunoury kabineto at
sistatydinimo. Kaip žinia, 
Mollet pabandė ir paskelbė, 
kad jis kabineto sudaryti 
negali.

Atsistatydinęs kabinetas 
tuo tarpu eina pareigas, 
kitaip sakant, kraštas tu
ri valdžią, nors ji pasiren
gusi tuojau pasitraukti, kai 
naujas kabinetas bus suda
rytas;

Komunistai, kaip jie tai* 
daro kiekvienų kartu, kai 
atsidaro nauja krizė Pran
cūzijoje, pabrėžė, kad galė
tų būti sudaryta kairi dar
bininkams palanki vyriau
sybė, jeigu socialistai no
rėtų eiti kartu su komunis
tais. Komunistai, socialis
tai ir kelios nepriklauso
mos kairios grupės parla

me nesilaiko savo užtikrini
mo — jos žodžiai yra vi- 
nokie, aktai kitokie.

Turkijos sostinėje Anka
roje jau atsiliepta. Turkai 
sako, kad jie oficialų at
sakymą Sirijai duos šešta
dienį. Tuo tarpu Turkijos 
užsienio reikalų ministeri
jos aukštas pareigūnas da
vė suprasti, jog Turkija 
skaito Sirijos kaltinimus 
“Sovietų įkvėptais”.

Sirijos-Turkijos pasieny
je ramu, nors sargybos 
sustiprintos ir civiliams gy
ventojams sunkiau pereiti 
sieną. Šios savaitės pradžio
je įvyko susišaudymas vie
noje vietoje tarp Sirijos ir 
Turkijos karių, kuris tę
sėsi apie 45 minutes.

riam vadovauja McClellan, 
kuris bando naudoti unijų 
vidujinius silpnumus ko
vai prieš unijas bendrai.

Morse sakė, kad unijos, 
kurios turi savyje nešva
rius gaivalus, kaip tai ve- 
žikų-tymsterių unija,* turi 
valytis, bet jos turi apsiva
lyti pačios. McClellanas 
nelinki gero jokiai unijai, 
sakė jis.

Morse įspėjo, kad sekan
čioje kongresinėje sesijoje 
bus įnešta daug anti-darbi- 
ninkiškų įstatymų projek
tų ir unijoms teks smarkiai 
kovoti, kad juos atremti.

mente galėtų sudaryti dau
gumą.

Bet socialistai yra ap
gailėtinai susiskaldę. Tuo 
tarpu, kai jų eiliniuose na
riuose vyrauja stiprus sen
timentas prieš karą Alžy
re ir už radikali,škesnę poli
tiką namie, kai kurie so
cialistų vadai laikosi kaip 
tik priešingų nusistatymų. 
Socialistas Lacoste vado-> 
vau ja priespaudos pra vedi
mui Alžyre.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris tarė
si su aukštais karininkais 
ir mokslininkais-eksper- 
tais. Pasitarimų tema: 
dirbtinieji satelitai, tarp- 
kontinentinės raketos ir 
taip toliau.

Clinton, Tenn. — Rasis
tai bandė pravesti čia ma
sinį boikotą, kad parody
ti, jog balti mokiniai sto
ja prieš mokymąsi kartu 
su negrais. Bet tik kelio
lika iš šimtų mokinių pa
klausė rasistų.
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TARYBINIS, PALYDOVAS KAI
KURIEMS “SUMAIŠĖ GALVAS”

PRIEŠ'SAVAITĘ LAIKO paleistas į erdvę sovieti
nis palydovas (“sputninkas”) mielai nustebino visą gal
vojančią žmoniją. Juk tai buvo pirmas rimtas, mokslinis 
žygis, padalytas tikslu, kad žmogus galėtų užkariauti 
erdvę, kad žmogus galėtų nulėkti į mėnulį, į Marsą, 
į Venerą.

Galvojantis žmogus dabar jau žino, jau mato, kad 
jis nebus visuomet pririštas, tirštos oro atmosferos pri
spaustas prie žemės; jis galės skristi tūkstančius-šimtus 
tūkstančių mylių į aukštybes ir susipažinti su tuo, kas 
darosi beribėje amžinoje visatoje, kas iš tikrųjų yra 
Mėnulyje, Marse, Veneroje; žmogus galės geriau su
sipažinti su Saule, teikiančią šilumą ir šviesą žemiškoms 
būtybėms.

Su tarybinio palydovo paleidimu į erdvę prasideda 
naujas žmonijos istorijos lapas; atsidaro didžiausios 
perspektyvos žmonijai gerinti savo buitį' ir žemėje.

Su tarybinio palydovo iškilimu į apie 600 mylių 
aukštį ir milžiniško greičio kelione aplink žemę, reali
zuojasi didžiausių žmonijos galvotojų svajonės ir pra- 

; našystės.
Kas gi negali tuo džiaugtis? Kas gi, rodosi, netu

rėtų sveikinti tarybinių mokslininkų, tarybinių tautų, 
pradėjusių užkariauti erdvę berybę?!

Bet Amerikoje ir “Vakaruose” atsiranda varjotų, 
atsiranda, sakytume, pamišėlių ar pusiau pamišėlių, 
kurie tarybinio palydovo žygį pajuokia. (Pav., bulvari
nis New Yorko “Daily News”!)

Yra pas mu$ žmonių, kurie, užuot džiaugęsi, įpuo
lė desperacijon. Tie desperatai rėkia, šaukia, būk tary
binio palydovo žygis sudarąs Amerikai pavojų!

Kokia beprotystė!
Maskvos “Pravda”, rašydama apie tarybinio paly

dovo žygį, sako visam pasauliui: lai jis, šis žmogaus 
proto ir rankų pagamintas satelitas būva propaganda 
už taiką; jis juk lekia viršuje mūsų žemės, kurioje gy
vena socialistinės ir kapitalistinės šalys.

onai. Fizkultūrininko Die- 
ną, liepos 21 d., pradėjo 
veikti dar vienas — “Loko
motyvo” draugijos stadio
nas. Vilniuje statomi atvi
ras ir uždaras plaukymo 
baseinai, sporto halės yra 
Panevėžyje ir Šiauliuose, 
termofikuojam plačiai ži
noma Tarybų Sąjungoje 
Kauno sporto halė, kurios 
tribūnos sutalpina 8 tūks
tančius žmonių. Respubli
koje masiniu tiražu eina 
1 a i k r a štiš “Sportas.” Iš 
valstybinio biudžeto kas
met išleidžiama da u g i a»u 
kaip dešimt milijonų mo
lių.

Pastaruoju metu pradėjo 
plėštis Tarybų Lietums 
sportiniai ryšiai su užsienio 
šalimis. Šiame sportiniame 
sezone Vilniuje pasirodė 

j Suomijos štangistai, kurie 
susitiko su Lietuvos rinkti
ne. Su nedidele persvara 
pergalę laimėjo svečiai. Bir
želio pabaigoje Vilniaus 
“Spartako” draugijos fut
bolo komanda priėmė savo 
stadione Geteborgo miesto 
( Š v e d i ja) futbolininkus. 
Lietuvos sportininkai laim
inėjo rezultatu 5:10. Iki se
zono pabaigos į Lietuvą tu
ri atvažiuoti vyrų ir mote
rų krepšinio komandos^ 
Jugoslavijos ir Čekoslova
kijos, stalinio teniso meist
rai iš Švedijos ir Austrijos, 
futbolininkai iš Norvegijos 
ir Islandijos.

Pranas Jurevičius

Įdomus sportinis Lietuvos 
gyvenimas. Kasmet vis ma
siškesnis darosi fizkultūri- 
ninkų judėjimas, kyla Lie
tuvos sportininkų meistriš
kumas. Dabar sunku rasti 
įmonę, kolūkį, tarybinį ūkį, 
mokyklą, kur nebūtų savų 
sporto aikštelių, savo fiz- 
kultūrininkų ko 1 e k t y v o . 
Sporto sekcijose nuolat tre
niruojasi ir kelia savo meis
triškumą daugiau kaip 200 
tūkstančių sport i n i n k ų . 
Respublikoje kultivuojama 
apie 40 sporto rūšių.

Daugelis varžybų čia pa
sižymi masiškumu. Ypač 
tai pastebima sportinės va
saros įkarštyje. Neseniai 
pasibaigusio Lietuvos Pir
mojo Respublikinio jauni
mo festivalio išvakarėse vy
ko sporto varžybos mies-! 
tuose ir rajonuose. Jose da-Į 
lyvavo daugiau kaip 40 
tūkstančių jaunu o 1 i ų ir 
merginų. Varžybose, ku
rios vyko Respubl i k i n ė s 
moksleivių spartakiados iš
vakarėse, dalyvavo 180 
tūkstančių berniukų ir 
mergaičių. Liepos pabaigo
je pasibaigė tradicinės Ta
rybų Lietuvos lengvosios at
letikos pirmenybių varžy
bos. Vyrų tarpe 25 rūšių 
lengvosios atletikos varžy
bose ir moterų tarpe — 13 
rūšių varžybose dalyvavo 
daugiau kaip 300 stipriau
sių sportininkų. Šimtai ko
mandų kasmet dalyvauja 
respublikos krepšinio (ta
pusio Lietuvoje tikra liau
dine sporto rūšimi), tinkli
nio ir futbolo pirmenybių 
varžybose. Apskaič i u o t a , 
kad dabar Lietuvoje spor
tuoja kas septintas gyven

PORA PAVYZDŽIŲ APIE 
NETIKRUS PASUS

Kartą atbėgo pas mus iš 
ligoninės slaugė ir pranešė, 
kad ligoninėje yra sužeistas 
mūsų kaimynas, kuris va
kar buvo Kaune, ir važiuo
jant iš Kauno įvyko maši
nos nelaimė, jį sunkiai pri
trenkė ir jis dabar guli be 
sąmonės. Paklausėme, ko
kia jo pavardė. Ji sako, 
kad neatmena, tik žino, kad 
jis iš Šilalio gatvės. Pa
galvojome, Šilalio gatvė la
bai maža ir visus jos žmo
nes pažįstame, ir atrodo, 
kad visi namie. Bet vistiek 
nusprendėme nuvykti į li
goninę ir pažiūrėti, koks 
ten mūsų kaimynas. Gal 
jam kokia pagalba reikalin
ga. Nuvykome į ligoninę ir 
slaugė mums tą žmogų pa
rodė. Mes jo nepažinome. 
Jis buvo jau sąmonę atga
vęs. Pradėjome jį klausi
nėti, bet žiūrime, kad jis su kad paimtų revolverį, 
mumis nenori kalbėti. Pri
ėjome prie tos slaugės ir 
pasakėme, kad tas asmuo 
mums nepažįstamas. Ji nu
bėgo į raštinę ir atnešė jo 
pasą. Pasas rodo: Juozas 
Ivanauskas, gyvenantis A- 
lytuj, Šilalio gatvė Nr. 26. 
Aš tuoj sakau, kad čia yra 
vardas mano geriausio kai- 
myno, bet jis jau dveji me
tai, kai žuvęs. Jis dirbo 
teismo vykdytoju ir bandi
tai jį užmušė Daugų vals
čiuj. Priėjau prie telefono 
ir paskambinau milicijai, 
kad pribūtų tą asmenį iš
tirt. Atvyko milicija ir iš
aiškino, kad po svetimu pa
su slapstosi baisus žmogžu
dys, kuris šaudė žydus, ir 
dabar niekur nedirba, tik 
užsiima teroru.

Antras atsitikimas. Bu
vau nuvykęs į Kauną ir 
ten susitikau pažįstamą 
milicininką, su kuriuo susi
tarėme abu kartu grįžti na
mo. Perėjome per Nemuną 
į Aleksotą ir laukėme ma
šinos. Jis staiga “Ava!” ir 
įbėgo į kiemą, kur buvo 
ginkluotas sargas, saugojąs 
benzino sandėlį, ir paprašė 
jo pagalbos. Žiūriu, išeina 
abu iš kiemo su paruoštais 
šauti ginklais ir suima vie
ną poną, kuris, atrodė, bu
vo atėjęs laukti mašinos, ir 
šūktelėjo: “Einame į mili
ciją!” Tas ponas lyg ir nu
stebo: “Už ką į miliciją?” 
Jis jos nebijąs. Aš paklau
siau pas milicininką: Kam 
tu tą sargą su ta kačerga 
dar vedi? Mes jį galėjome 
vieni nuvesti į miliciją. Jis 
man atkirto: Tylėk! Ne
žinai, su kuo reikalą turi. 

įMes ir trise dar galime žū
ti, o jis gali pabėgti, jei ne
būsime atsargūs. Nuvykus 
į miliciją, tas ponas išsiė
mė pasą, padavė dažiurnui, 
pasitraukė prie pečiaus ir 
sako: Tas milicininkas ar
ba girtas, arba sukvailio
jęs, — ko jis iš manęs no
ri? Dažiurnas paėmęs pa
są perskaitė: “Juozas Ivaš
ka, Marijampolės apskrities 
Turiškių kaimo.” Jis krei
pėsi į mudu sakydamas, 
kad pas žmogų visi doku
mentai tvarkoj. Va ir dar
bo pažymėjimas, kad dirba 
Šilavoto valsčiui zoo-techni
ko pareigose. Mano drau
gas milicininkas sako: Nie
ko panašaus! Jis yra Aly
taus apskrities Miroslavo 
valsčiaus Obeli jos kaimo Si- 
daras. Jis nušovė mano 

„„jr_________ ... ........„ mamą, tėtį, du broliuku ir
pašiūrė ir suimti banditai, dvi mažas sesytes. Aš nesu-

(Pabaiga)
Pavyzdys. Koks šimtas 

metrų nuo Kaniūkų tilto 
gyveno Zoruba Juozas, ku
ris anksčiau dirbo plento 
sargu. Jis padarė teroris
tams po tvartu bunkerį, 
kurio niekas negalėjo rasti. 
Buvo iškastas didelis skly
pas. Viršus užlietas cemen
tu. Viršuj ant cementinių 
grindų stovėjo galvijai, o 
apačioje gyveno teroristai. 
Niekas negalėjo nė pagal
voti, kad pas tokį “tarybi
nį” žmogų, ir dargi nuo ku
rio tik už apie 100 metrų 
nuo tilto, kur stovėjo karinė 
sargyba, galėtų būti gerai 
įrengtas banditų bunkeris! 
Įvesta elektros šviesa, radi
jo imtuvai, kuriuos jie bu
vo atėmę iš žydų ir kitų 
Lietuvos gyventojų. Ten 
buvo sukrautas milijoninis 
turtas ir vis dar dakrauna- 
mas. Zorubos pareiga bu
vo vesti žvalgybą, kas vyks-' 
ta keliu, visko jiems pri
pirkti ir, kada buvo reika
las, teroristus išleisti ir su
leisti į bunkerį. Įėjimas bu
vo padarytas per pašiūrę ir 
uždaromas dėže, kuri buvo 
pripilta tokių pat žemių, 
kokios buvo pašiūrėje. Ati
darius ar uždarius slėptu
vę, tekdavo tik šluota pa
braukti, ir jokio ženklo 
neliko. Jei Zoruba nužiū
rėdavo, ką reikėtų pa
čiupti, tai jis pranešdavo 
banditams ir kokią porą jų 
išleisdavo. O jei kas juos 
pastebėdavo, tai jie Vaidin
davo Zorubos svečių rolę: 
susitikę su Zoruba pradėda
vo sveikintis ir bučiuotis.

Palydovas-satelitas parodo, kokia mūsų žemė yra Zoruba susilaukė “svečių” 
maža, jis parodo, kad mes čia turėtume gyventi taikoje ' net iš Žemaitijos. Bandi- 
ir, bendromis jėgomis, lenktyniuodami, žvelgtume į be- tai buvo apsirūpinę netik-
rybę erdvę, kad ją užkariauti f ra is pasportais. Jei tu ban

dito nepažinsi iš veido, tai 
tu jo ir neįtarsi, nes jis yra 
tokis pat Tarybų Sąjungos 
pilietis, kaip ir tu. Bet jei 
jie tave susitiks kur kitiems 
nematant, tai tavęs daugiau 
niekas nematys, jei bent 
Nemune už kokios savaitės 
kas pamatys negyvą plau
kiant. Gyventojus tas labai 
gązdindavo.

Po kokio nors banditiško 
įvykių 
miškus, 
jus, ir niekur banditų ne
randa. O vos kareiviai spė
ja pareiti į kareivines, žiū
rėk, vėl kas nors apiplėštas 
ir užmuštas.

Jei kuris ūkininkas par
davė karve ar ką kitą ir 
vykdavo namo, tai retas ku
ris namus pasiekdavo. O jei 
kurie ir parvyko namo, 
tai nakti sulaukė “svečiu,” v k, 7

kuriems turėjo pinigus ati
duoti. Zoruba gi dienomis 
dažnai vaikščiodavo po A- 
lytų ir rinkdavo žinias: kas 
ką parduoda, perka ar kal
ba, ir visa tai pranešdavo 
savo banditams.

Ir tas bunkeris gal būtų 
dar ilgai terorizavęs apy
linkę, jei ne viena girta bo
ba, kurios sūnus buvo tero
ristas ir gyveno tame bun- 

M'ES MANOME; jog tarybinio palydovo tekioji- j kery. Ji važiavo iš Alytaus 
• mas aplink mūsų žemę, pranešinėjimas tiems, kurie jį (ir kitiems keleiviams išsi- 
■ turį didžiausios vi- plepėjo, kad jos sūnus gy-

PREZIDENTAS EISENHOWERIS, kalbėdamas su 
korespondentais (praėjusį1 trečiadienį), jausdamas, kaip 
tarybinis palydovas apglūšino daugeli “žymių amerb 
kiečių”, ramino juos.

Prezidentas, sveikindamas tarybinius mokslininkus 
už šį žygį, sakė tiems, kurie įpuolė desperacijon: nesi
bijokite, mes taipgi nesnaudžiame; Amerikos mokslinin
kai taipgi darbuojasi ta linkme, kuria darbuojasi sovie
tiniai mokslininkai. Gruodžio mėnesį, sakė prezidentas, 
amerikiečiai mokslininkai jau darys bandymus su savo 
satelitu, gi 1958 metų kovo mėnesį jie paleis į erdvę 
“■rimtą satelitą”, palydovą.

Aiškus dalykas: amerikiniai mokslininkai yra taip
- pat žymūs, galį padaryti tai, ką padaro tarybiniai moks

lininkai. Tai pripažįsta ir patys Tarybų Sąjungos moks
lo žmonės. Amerika turi milžiniškus resursus, kuriuos 
gali panaudoti mokslo reikalams taip, kaip tarybinės 
tautos.

Bet nemaža mūsų šalies valdžia pinigų išmėto viso- 
• kiems žalingiems tikslams. Sakysime, kiek milijonų 

dolerių Amerika išleidžia visokiems balonams, leidžia
miems ant socialistinių kraštų “su propaganda!”

Bet kas iš tos-propagandos!
Mažytis tarybinis palydovas, paleistas į aukštį už 

. . 500-600 mylių, milijoną kartų tarybinėms tautoms su
teikia popagandinės naudos, negu tūkstančiai ameriki
nių balionų, paleistų ant socialistinių respublikų. .

Mūsų vyriausybė sako^ kad ji neturi užtenkamai 
\ pinigų mokslo reikalams vystyti, tobulinti. Argi nerei

kėtų tuos milijonus dolerių, kurie dabar išmėtomi “pro- 
pagundai” prieš socialistines šalis, leidžiant balionus, 
palaikant radijo stotis su tūkstančiais melagių, išleisti

- mokslo reikalams, erdvei užkariauti?- Visa tai, aišku,
- pakeltų Amerikos vardą pasaulio akyse. Visi tuo 

djiaugtumės, o prie to, laimėtų ir taikos reikalas.

ti nku, kad jūs jį paleistu- 
mėte! Tada dažiurnas sa
ko, kad mes neturime tei
sės jį sulaikyti, nes jo do
kumentai tvarkoj. Tad vy
kite į Valstybės saugumą 
ir ten derėkitės ir aiškinki
tės. Mano draugas tvirti
na, kad jis yra išžudęs 
daug žmonių, aš vienas jo 
nevesiu, turite man padėti. 
Milicija sako, mes tau pa
dėsime, bet jei tai'bus klai
da, tai tu atsakysi. Davė 
mums mašiną ir nuvažiavo
me į Saugumą. Suimtasis 
ponas ir ten rėkavo, kad 
girtas ar sumišęs milicinin
kas prisikabino prie manęs, 
ir aš nežinau, ko jis nori, 
aš jo nepažįstu, ir visai tos 
vietos nežinau, kur jis sako 
esu gimęs.

Ten jiems tik besiginči
jant suskambėjo telefonas. 
Skambina iš milicijos. Sa
ko, atsiųskite savo žmogų,

nes
tas žmogus, kurį 'atvarė A- 
lytaus milicininkas, buvo 
prisiglaudęs prie pečiaus ir 
niekam nematant užkišo už 
pečiaus savo revolverį, ka
da mes tikrinom jo doku
mentus. Tada tas ponas tik 
išbalo ir prakaitas iš kaktos 
išsipylė. Parvežus revolverį 
jam parodė. “Tavo?” pa
klausė. O jis atsakė, kad 
pas jus yra daug jų ir ga
lite sakyti, kad visi mano. 
Aš jūsų rankose.

Vėliau mes buvom pa
šaukti į teismą kaip liudi
ninkai. Tas ponas buvo vis
ką prisipažinęs. Tapo nu
teistas 25 metams kalėti.

Iš to matote, kaip jie bu
vo gudriai užsimaskavę ir 
kaip sunku buvo juos išaiš
kinti. *

Gyventojų buvo toks nu
sistatymas: Ką matai, tai 
geriausiam savo draugui 
nesakyk. Teroristų jie ne
matė nei miškuose, nei lau
kuose. Jie matė tik žmo
nes — vienus pažįstamus, 
kitus nepažįstamus. Tero
ristus pamatė tik tada, kai 
atėjo jo apiplėšt.

kareiviai iškrečia
patikrina gyvento-

‘ siuntė, žinįų apie tai, ką jis “mato
» sai .žmonijai reikšmės. '

• Tegu desperatai, apjakėįiai rėkte, o mūsų šalies vy- ventojai pranešė apsaugai 
riausybė turėtų rimtai tartis su Tarybų Sąjunga, kad

> \ butų pasalintos visos kliūtys, paštojančios kelią tai
kiai ko-egzistencijai. Tik taikiose aplinkybėse mūsų ša-

• lies mokslininkai pajėgs geriau sutelkti savo smege
nis ir greičiau padarys didelius žygius erdvei užkariau
ti.

vena netoli jos. Tada gy-

ir apsauga išsodino slapu
kus. Jie užgirdo grojant ra
diją, ka,i Zoruba atidaryda
vo savo pašiūrę. Tik tada 
tapo nuversta ta prakeikta

Brangus broli! 
jums įspūdžius iš 
pokario laikų. Gal 
jie per trumpai ir 
kiai aprašyti. Dovanokite. 
Neturėjau pakankamai lai
ko ir norėjau mažesniame 
gabale popieriaus surašyti 
daugiau svarbesnių daly
kų. Aišku, visko aprašyti 
negalėjau, nes reiktų para
šyti tomus, kad viską sura
šyti kas vyko Lietuvoj per 
tuos dešimtį metų suvirs..

Skaičiau daug laiškų iš 
Amerikos. Man atrodo, kad 
Amerikoje gyvenantieji lie
tuviai mažai žino apie pa
dėtį Lietuvoje karo ir poka
rio metais. Todėl mačiau 
reikalą jums aprašyti nors 
svarbesnius mūsų pergyve
nimus. Mes pergyvenome 
tai, ko jokiame romane ne
skaitėme.

Šiuo ir baigiu. Linkiu 
jums ir jūsų žmonelei ge
riausio pasisekimo darbe ir 
sveikatoj.

Mes visi sveiki. Viskas 
sekasi gerai. Artimoj atei
ty parašysiu laišką apie tai, 
kaip gyvenimas eina Lietu
voj dabar.

Siunčiu 
karo ir 
kai kur 

neaiš-

Damaskas. — Sirija nu
tarė įleisti Amerikos amba
sados pasiuntinį, kuris bu- 
no pasienyje.

Lietuvos sportininkai yra 
žinomi ne tik savo respubli
koje, ne tik visoje Tarybų 
bų šalyje, bet ir už Tėvynės 
ribų. Tarybų Sąjungos 
rinktinės krepšinio koman
dos sudėtyje yra puikūs 
meistrai Stasys Stonkus ir 
Algirdas Lauritėnas. Ta
lentingas boksininkas Al- o
girdas Šocikas du kartus iš
kovojo garbingąjį Europos 
čempiono vardą. TSRS re
kordininkai yra Lietuvos 
lengvaatlečiai Jonas Pipy- 
nė — 1,500 metrų bėgime 
ir Antanas Mikėnas — 20 
kilometrų sportiniame .ėji
me. Šalies Stalino teniso 
čempionų vardą šiemet iš
kovojo keturi Lietuvos spor
tininkai. Neseniai pasibai
gė TSRS rankinio pirme
nybių varžybos. Moterų ko
mandų tarpe Tarybų Są
jungos čempiono vardą lai
mėjo Kauno “Žalgirio” 
draugijos komanda. Už Šį

Waterbury, Conn.
Pasirodo, kad grybai yra 

pavojinga rinkti
Dažnai matome, kad žmo

nės suserga nuo blogų grybų, 
Mat, grybų randasi dvejopų, 
gerų 'ir bogų, nors yra pana
šos vieni kitiems. Tokiu bū*4’ 
du daugeliui tenka apsigaif 
ir kaip kam labai rimtai su
sirgti, gydytojo pagalbos ' 
šauktis.

Vieną kaitą mes gavome 
grybų — jau buvo gatavi iš
virti. Kurie mūs šeimos valgė
me, visi sirgome. Nuo to lai
ko mūsų šeima grybų nenau
dojame.

Bet aną dieną paėmęs vie
tinį laikraštį skaitau žinutę, 
kad senyvas žmogus mirė 
grybus rinkdamas. Gavo šir
dies ataką. Daktaras pripaži
no, kad to amžiaus žmogui 
yra pavojinga toksai sportas. 
Sako, geras sportas ir sveikas 
jaunesnio amžiaus žmonėms, 
bet ne seno amžiaus. To dak^ 
taro patarimas yra geras. Se
no amžiaus žmonėms reikia 
būti spakainiems, pamirkti 
jaunystės dienas. Bet yra to
kių, kurie nenori senatvei pa
siduoti.

Aš patarčiau visiems, ku-
laimėjimą 12-ai Kauno tiems daktaras 'pataria, kaip 
sportininkų suteiktas TSRS reikia užsilaikyti, kad dakta- 
sporto meistro vardas.

Viso respublikoje dabar 
yra 111 sporto meistrų ir 
nusipelniusių sporto meist
rų. 20 iš jų normas, reika
lingas šiam garbingam var
dui gauti, įvykdė šios vasa
ros sporto sezone. Šiemet 
parengta taip pat apie 7 
tūkstančiai pirmojo atsky
rio sportininkų, įvairiose 
varžybose atnaujinta beveik 
80 respublikos rekordų.
• Tarybų Lietuvoje jauni
mui sudarytos geros sąly
gos masiškai vystyti fizkul- 
tūrininkų judėjimą, kelti 
savo sportinį meistriškumą. 
Respublikoje yra apie 20 
Vaikų ir jaunimo sporto 
mokyklų. Fizkultūrininkų 
kadrus, įgyjančius aukštą
jį mokslą, rengia Kauno 
Valstybinis kūno kultūros 
institutas. Respublikoje yra 
daug sporto įrenginių. Vien 
Vilniuje yra 3 dideli stadi-

ro patarimo laikytųsi. Reikia 
pripažinti, kad tas nelengva, 
bot galima. Ąš nesakau, kad 
nuo mirties galima tuom apsi
saugoti, • bet galima daug Iš
vengti didesnių bėdų. 'Pavyz
džiui, 
kraujo spaudimą.
damas daktaro patarimo JM 
gali gauti paralyžių ir reikgi 
kankintis kokį laiką. f.

Seno Amžiaus s

žmogus turi aukštą
Nesilaiky-

Londonas. — Britanijos 
karalienė Elizabeta ir jos 
vyras tapo įskiepyti prieš 
azijinę influenzą, kadangi 
jie rengiasi atvykti Ameri
kon, kur ta liga žymiai 
paplitusi.

Seni žmones daugumoje 
yra inervuoti. Gražios kom
panijos yra puikus nervu 
atliuosavimas. Lankyki^ 
Laisves naudai parengi
mus del pasilinksminimo.

2 pusi. Ląisvė (Liberty) šeštadien., spalio (Oct.) 12, 1957



JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
' ROMANAS

(Tąsa)
Oi ūžia, ū-ū-žia 
girelė žalia-a-a! . . .

O paskui vėl iš naujo. Balsas jo stip
rus, bet labai dreba, o dainuodamas jis 
dar pakelia koją ir krato ją ore — kad 
dar gražiau balsas drebėtų.

Dabar jo daina vis silpnėjo. Ėjau aš 
tolyn. Vietos aplinkui buvo pažįstamos, 
daug kartų ganytos, išvaikščiotos, iš
braidytos. Tik po ilgo laiko, kai Stepu
ko balsas jau visiškai užgeso miške, 
priešais sutamsavo tankus jaunas egly
nas, kurio dar nebuvau radęs. Nulin
kau į jį. Nurudusios, negyvos šakos čia 
persipynė į nepralendamą raizginį, stip
inai surušusį plonus eglaičių kamienus 

*tarpsavy. Žemė storai padengta skujo
mis, pernykščiais ir užpernykščiais kan
korėžiais, dūlančiais šaligaliais, kurie 
sukiuždavo nuo vieno tik prisilietimo ko
ja. Iš po storų skujų apkloto smilko 
drėgnos žemės kvapas, kuriame aiškiai 
girdėjai pūvančių guočių ir kelmučių 
tvoskimą. O laužtis buvo sunkiau ir sun
kiau. Atrodė, lyg kokios gyvos rankos 
vis griebia už skvernų, neleidžia eiti, 
tempia atgal. O aplinkui kažkokia prie
tema, pilna neramių garsų. Tarytum 
tyko manęs barsukai ir lapės, kalena 
dantimis dideli kumeliniai vilkai. Bet 
kiekvieną kartą, kai aš, nebetverdamas 
baime, atsisukdavau, vėl pamatydavau 
tą patį įrudusį raizgyną, ir nieko dau
giau. Visiškai nieko! Tiktai žiojėjo siau
ras aplaužytų šakų praskiebas, kur aš 
pralindau.

Pagaliau eglynas pasibaigė. Prašvito 
žalia miško aikštelė. Priešiniame jos 
pakraštyje aš staiga pamačiau mažuliu- 
kę pirkaitę. Ji buvo kone pusiau susme
gusi į žemę, giliai palindusi po seno ber
žo šakom, šonu atsišliejusi į jo kamieną. 
Pro praviras priemenėlės duris smilko 
dūmai.

“Damulienės landynė!” — toptelėjo 
man galvon šiurpi mintis.

Apie šitą Damulienę aš girdėjau nema
žu kalbų ir pasakojimų. Daugelis tvirti
no, kad Damulienė tikra ragana, turin
ti klaikiai blogą akį: tik pažiūrės į vaiką, 
ylas, ir pradeda draskytis priemėčiu, o jei
gu į karvę pažiūrės —pieno kaip nebū
ta! Kiti gi sakė, kad Damulienė išmo
ninga ir geraširdė moteris, kad užkalba 
ji kraują ir gyvatės įkandimą ir kad vi
saip kitaip padeda žmonėms. Tačiau ir 
vieni ir kiti sutikdavo, kad ji numarino 
sukatom savo tikrą dukterį, o paskui 
nuvarė į kapus ir savo vyrą, seną caro 
kareivį. Kareivis Damulis buvęs ne šiaip 
sau žmogus, o raganų karalius. Nak
timis mirkydavo jis Uosintos upelyje 
penkių pūdų svorio botagą, o išmirkęs 
taip šveisdavo juo raganas, kad tos cyp- 
damos skubėjo pildyti visus jo įsakymus: 
užtrūkinti karvėms pieną, nušelmavoti 
senbernius, skandinti vaikus kūdrose, jo- 

•<dyti naktimis arklius tvartuose. Damu- 
jienė įsiutusi už tokį vyro ponavimą, už
leidusi sukatas ir pasiuntusi jį pas Ab
raomą, o dabar laisvai raganaujanti ir...

Ir čia aš staiga pamačiau, kaip iš prie
menės iššoko žila ilgaplaukė ožka. Kai
rysis jos ragas buvo užlaužtas atgal, o 
paskui nulenktas pažiauniui žemyn, iki 
pat snukio, dešinysis gi kėksojo tiesiai 
į viršų, kaip koks pagaikštis. Paskui 
ožką išpuolė ir pati ragana Damulienė— 
aukota, išdžiūvusi lyg stagaras, žila mo
teris. Nosis jos buvo ilga, nesvietiškai 
plona, o žiūrėjo ji, kaip man pasivaide
no, paklaikusiu žvilgsniu, vis ieškoda
ma manęs tarp medžių. Aš nelaukiau, 
kol ji suras, o nėriau atgal ir ėmiau dum- 
li tolyn, dusdamas ir paknospstomis 
!J?riūdamas ties kelmu arba išnirusia iš 
Žemės medžio šaknim.

,■ ’ Ir vienas dievas težino, kiek aš bėgau 
ir kur atbėgau. Tiktai kai sustojau, tai

aplinkui jau viskas buvo pažįstama. 
Pieviūkštės, alksnynai, jauni beržynė
liai, o toliau jau giria nuotakiai eina pa
kalnėn į patį Valaknų raistą. Ir visur 
vešli, niekieno nemindžiojama žolė, pri- 
krapinta putokšjių ir vingirių. Pripuo
liau prie miško valkos, Gigai gėriau ru
dą, samanom ir dumbliu peršvinkusį 
vandenį. O kai > pakilau, tai stačiai aikte
lėjau iš džiaugsmo: tarp skarotų eglių 
kamienų ryškėjo dvejos vežėčių pravė- 
žos: kažkieno nuvažiuota ir vėl atvažiuo
ta. Ir greičiausiai ne kažkieno, o mano 
šeimininko!

Ir štai aš einu jomis gilyn ir gilyn į 
mišką, štai gelsvas smėlingas įkalnelis 
visas išraustas senom bulviaduobėm. O 
tarp jų, tarp bulviaduobių šviežiai išju
dinta žemė. Čia baigėsi ir vežėčių pra- 
vėžos. Įspausti arklio pėdsakai dar žy
mėjo, kaip jo ateita, apsisukta ir vėl nu
eita atgal. Nutraukiau nuo galvos ke
purę: Jonas ilsėjosi čia.

Lietus tebežuženo medžių šakose, ir 
vėjas potrūkiais ūžavo miško viršūnėse, 
čia nutildamas, čia vėl pasmarkėdamas. 
Ir man atrodė, jog tai ne pušys ūžauja 
aplinkui, o nusiminusios seserys aprau
da Joną. Priglaudžiau ir aš veidą prie 
smalingo kamieno ir ilgai stovėjau su 
kepure rankoj, vėl ir vėl prisimindamas, 
kaip pirmą kartą pamačiau Joną, kaip 
nešėm mes apšutintus pelus, o aš jojau 
ant pagaikščio raitas, ir kaip šaukė jis: 
laikykis arčiau manęs!

Ir nepastebėjau, kad miške pradėjo 
temti. Ėmiau eiti pravėžomis atgal, sau
godamasis nepamesti jų iš akių. Bet 
štai pakely sužvilgo durpingas liūnas, ir 
čia pasibaigė pravėžos: nei tiesiai važiuo
ta, nei šonan pasukta. Kelis kartus api
bėgau liūną, plačiu ratu šukuodamas a- 
kimis. mišką, vis ieškodamas pravėžų. 
Bet jos dingo, tarytum kiaurai žemę 
prasmego. O aplinkui vis tirštėjo tamsa, 
gaubdama krūmus ir medžius, tvenkda
mas! aikštelėse ir praskynuose.

— Au-u-ū-ū! — riktelėjau pagautas 
nerimo.

— U-ū-ū! atsakė miškas.
šniokštelėjo naujas vėjo gūsis, supap- 

sėjo nuo medžių vanduo. Ir vėl tyla, kur
ti, nerami miško tyla.

Kur dabar Stepukas? Kurioj pusėj na
mai? Kaip pakvaitęs dairiausi aplinkui, 
vis dar tikėdamasis surasti bent kokį 
ženklą, atspėti namus. Bet miškas sto
vėjo aplinkui svetimas, nepažįstamas, ap
sigobęs vis tirštėjančia tamsa.

— Au-ū-ū-ūū!
—U-ū-ū!
Pasileidąu bėgti, tvirtai įsitikinęs, kad 

anksčiau ar vėliau vis tiek pasieksiu pa
laukę, gal pamatysiu namų žiburį, gal 
bent, karvių skambalus išgirsiu. Ne toks 
jau didelis šitas miškas, tiesiog gėda 
būtų jame pasiklysti. Dar truputį, dar 
. . .dar. . . Dusdamas, apsiliedamas pra
kaitu, bėgiau į priekį, stengdamasis 
bėgti tiesiai ir tiesiai. Ir koks buvo mano 
džiaugsmas, kai staiga pamačiau sute- 
dūluojantį miško praskiebą. Palaukė! 
Palaukė! Dar pora šuolių, ir aš jau pa
laukėj, ir. . . Ir staiga sustojau apdujęs: 
priešais mane tvyrojo tas pats liūnas, 
nuo kurio aš visą laiką-bėgiau tolyn!

Baimė taip ir nusmelkė mane. Prisi
miniau aš visas pasakas apie miški
nius, kurie naktimis vedžioja žmones 
aplinkui, kol mirtinai nualsina juos, o 
kai žmogus jau nieko nebegali, tai mur
do raiste, skandina akivaruose, kad nė 
ženklo nebeliktų. Prisiminiau senosios 
Rozalijos įspėjimus saugotis barsukų. 
Nepatikėjau, nepaklausiau, o dabar jie 

'tikriausiai' jau užuodė mano tarpukojį 
ir slenka, slenka artyn. Štai brakštelėjo 
sausa šaka po jų kojom, štai lyg šlumš
telėjo samanos. . .

(Daugiau bus)

CLEVELAND© ŽINIOS
Moterų Klubo susirinkimas 

buvo gražus, pirmas 
ros pertraukos.

Pikniko komisija 
gražų raportą, kad

po vasa-

išdavė 
piknikas 

buvo pasekmingas. Tokiu bū
du aųkojam abiem 'dienraš
čiam po 25 dolerius už jų ma
lonų patarnavimą.

Skaitytas laiškas nuo A. 
Kelly, Klubo finansų sekreto
rės, kuri tarnavo mūsų klubui 
per daug metų. Laiškas labai 
liūdnas. Ji atsisakė nuo par
eigų. Priežastis — nesveikata. 
Gaila, netekom geros darbi
ninkės ir draugės. Kelly dėko
ja visoms už lankymą jos, už 
korteles, už dovanas.

Greito pasveikimo draugei 
Kelly.

Išrinktos trys komisijos at
lankyti sergančias nares: J. 
ž’.burienė, K. Gadis, J. Wer
ner.

Nutarta surengti kokį šu- 
rum-burum pabaigoj sausio 
mėnesio.

Užbaigus dienotvarkį, turė
jom geras vaišes. Ačiū drau
gėms už sunešimą.

Sekantis ;mūsų Klubo susi
rinkimas įvyks spalio 17 d. 
Draugės malonėkite skaitlin
gai dalyvauti, nes yra labai 
malonios tokios sueigos ir mū
sų sveikatai geriau.

Auksinės vestuvės Jono ir 
Julijos žiburių įvyko rugsėjo 
28 d., L.D.S. Klubo svetainė
je. Atsilankė gražus būrelis 
publikos. Buvo apie 100 daly
vių. Vienu žodžiu, buvo labai 
gražu ir 'malonu žiburiams, 
sulaukus tos garbingos dienos. 
!š mūsų būrelio labai 
kas' sulaukia auksinės 
vių sukakties.

Jaunavedžių stalas 
papuoštas, su dideliu 
vių keiksu, kuris buvo 
mas kiekvienam 
atsisveilkinant.

mažai 
vestu-

buvo 
ve šiu

ri ai in a- 
po šmotelį

mos. Sūnus 'Alfonas ir marti 
liepos 4 d. susilaukė mažy
čio sūnelio, vardu Allen. Ve
lijame Jašiūnams daug lai
mės ir išauklėti sūnelį taip, 
kaip išauklėtas Alfonas. K

Jau1 vieną vasaros sezoną 
praleidom piknikaudami pas 
dd. Jašiūnus. Reikia atiduoti 
kreditą ir jaunuoliui Alfonui. 
Jisai suteikė mums gražų pa
tarnavimą ir sykiu su visais 
dalyvavo.

Rugsėjo 25 d. mirė Petras 
Didgean.

Mirė Kazimieras Dargus, 
kurio laidotuvės įvyko spalio 
4 d. Palaidotas Highland 
Park kapinėse.

Velionis buvo pagirtas mu
zikantas.

Lai būna jiems abiem leng
va ilsėtis amžinai.

Aš negaliu praleisti nepa
minėjusi žiburių' nuoširdumo 
kas link [mūsų šeimos. 1909 
m. atsikvietė mano brolį An
taną čipoką iš Lietuvos kaipo 
savo sūnų, 1911 '.parsikvietė 
mane, Anna Rodgers, 16 me
lų. 1912 parsikvietė Auna Ja
nulis, irgi 16 metų. 1913 m.! 
parsikvietė .mano tėveli, An
taną Čipoką. Tėvelis ir brolis 
jau yra mirę. Tariu' širdin
giausią ačiū tėtukui ir tetėnui 
už jųjų didelį gerumą. Aš 
turiu juodu savo širdyje kaip 
tikrus savo tėvelius.

Vėlinu jums, mieli Tėveliai, 
daug daug geros sveikatos!

Turiu tarti keletą žodžių 
kas lik draugų Jašiūnų šei-

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisves spaustuvė pi
giai ir gražiai padarys spau
dos darbus jūsų parengimams.

DĖMESIO!

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės panamai, 
reikalu!

DĖMESIO!

L.L.D. 22 kuopa rengia 
šaunias vakaruškas, maskara
dų p arę 
tiktai už 
duodama 
niausią” 
draugės, 
dabintis, 
sime
kviečia 
linksmą laiką turėti.

Šis parengimas įvyks spalio 
26 dieną.

ir skanią vakarienę 
vieną dolerį Bus 
dovana už “navat- 
kostiumą. Taigi, 

subruskite siūtis ir 
dar yra laiko, turė-

gerus laikus. Komisija 
visus dalyvauti ir

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas 
įvyks spalio 14 d., 7:30 v. v., 
29 Endicott St. šis 'susirinki
mas bus žingeidus ir svarbus, 
malonėkie visi nariai dalyvau
ti. Seku. (197—199)

Newark, N. J

Skaitytoji] Balsai
Ne stebuklas, bet mokslas

Spalio 4 d. Sovietų moksli
ninkų pagaminta pirmoji pla
neta paleista į erdvę 560 my
lių virš mūšų žemės kamuolio. 
Ji dabar keliauja be sustojimo 
aplinkui mūsų žemę, 18,000 
mylių per valandą greitumu.

* Tai taip vadinamas žmo- 
< ’’•aus dirbtinas kūdikis mė- 

nulis erdvei gimė. Už tai viso

pasaulio, o labiausia J. V. 
Amerikos mokslininkai suju
do nepaprastu susidomėjimu. 
Spauda ir radijas tik kala vi
sokias teorijas, pasakoja, ir 
spėlioji m a s nepabaigiamas, 
— kaip susekti tos planetos 
atsiradimą ir jos misiją žmoni
jos istorijoje? Verksmas,' ko
dėl rusai tatai padarė, o ne 
Amerika. Tačiau išmintingi 
mokslo vyrai sveikina tai kai
po naują gadynę, ir niekas 
nebando prakeikti sovietinius

planetos meistrus kaip anais 
laikais kad Kopernikus buvo 
prakeiktas, kuomet atidengė, 
kad mūsų žemė apvali ir su
kasi aplinkui saulę, o ne sau
lė aplinkui žemę. Pagaliau, 
galimas daiktas, kad mūsų 
žemės žmogus ir, mėnulį pa
sieks.

Kaip tada bus su dievo ga
lybe ?

D. J.

Worcester, Mass.
Širdingas padėkos žodis

Sekmadienį, rugsėjo 29 d., 
Olympia parke lobster pietūs 
gražiai pavyko. Rengimo Ko
misija taria širdingą ačiū au-j 
kotojom skanių pyragų, kurių! 
pakako visiems svečiams. Au
kotojos: P. Kuklavičienė, A. 
Krukonienė, M. Petkūnienė, 
J L Smith-Janu lyte., O. Skrici- 
sienė, J. Karaziejienė, šiupė- 
nienė, M. K.elley, F. Valentu- 
kevičienė, J. Borglud-Pinskiū- 
te, P. Bakšienė, J. Sabaliaus
kienė, O. B. Cąukė.

Ačiū už meninę muzikalę 
talką M. Meškienei, F. Bla
žiui. Arthur Lilly ir P. Grine
vičienei už suteikimą dideles 
aukos mūsų Field day; ji vi- 

jsuomet apdovanoja mūsų vi
sas organizacijas gausiomis 
aukomis.

Lietuvos Sūnui ir Dukterų 
broliškos Draugijos Komisija 
taria labai širdingą ačių vir 
siems.

Agota J. Motiejaitis
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Daugiau įvairių parengi

mu Laisvės naudai-

Kviečiame visus mūsų na
rius ir nares uoliai rengtis 
prie mūsų Penny Sale, kau 
būtų pasekmingas.

Atsibus gruodžio 7 d., lie
tuvių Svetainėj, 29 Endicott 
St.

A. J. M.

A

GENERAL
PARCEL & TRAVEL CO.. Inc.

(Laisniuota per U. S. S. R.)

135 W. 14th St. Tel Chelsea 3-2583
(tarp 6th ir 7th Avės.) (arti visų Subways)

New York 11, N. Y.
Mūsų nusistatymas yra: specialus atidumas1 ir 

GENERAL PARCEL yra gavęs nuo “INTOURIST” 
Maskvos oficialų leidimą tiesioginiam daiktų pasiuntimui. 

Priima siuntinius į USSR, Lietuvą, Estiją, Latviją,
Baltgudjją ir į visas kitas respublikas

Sovietų Sąjungoje
Pakai' gali būti pristatomi atvežant asmeniškai, prisiunčiant 

paštu, arba kaip patogiau mūsų klientui.
Kituose miestuose gyvenantieji mūsų kostumeriai gali 

būti užtikrinti greitu atidumu ir tuojau atlikimu persiunti
mo. Tik už keleto dienų siuntėjas gauna oficialią kvitą 
iš pašto. Aplaikę jūsų paką mes tuojau pasiunčiamo jumis 
smulkmenišką ,sąskaitą kaštų.

Visi kaštai Įruokuojant Muitą Apmokami čia
Jūsų giminės ir draugai gaus pakus be jokio mokesčio.

Patogumui mūsų klientų mes tukime neribotą įvairybę 
prekių: odinių, guminių, žemų ir su aulais batų, riešinių 'ir 
sieninių laikrodžių, vaikams aprėdalų, skarelių, skepetukių 
ir kitokių daiktų geriausios kokybės už žemas kainas. Rei
kalaukite mūsų kainų sąrašo.

Pradžiuginkite savo gimines 
pasiųsdami dovanų paką Kalėdoms.

Greitas Pasiuntimas ir Pristatymas Garantuota

Atdara kasdien 9 A. M. iki 6 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

Atsiminkite, kad jūs turite tik keletą likusių savaičių 
pasiuntimui pakų, kad nueitų iki Kalėdų.

Newark, N. J

Bus Suvaidinta Labai Juokinga Dviejų Aktų Operetė

“TEISMO KOMEDIJA”
Abiejose Vietose Suvaidins Brooklyno Aido Choras

Operetes, režisierė ir muzikos dirigentė—Mildred Stensler

Šeštad., Spalio 12 Oct., 7:30 vai. vakare
-’F U.

1

Jonas Grybas
Gynėjo rolėje

Tadas Kaškiaučius
Teisėjo rolėje

Petras Grabauskas 
Sargo rolėje

Mildred Stensler
Mokytoj a-dir igentė

Elena Brazauskiene 
Advokatės rolėje

e

-

Nellie Ventienč
Skundėjos rolėje



Rumford, Me .~aaoi

Aš su kaimynu nuvykome 
i West Peru, Me., pas. S. Jo
naitį pasisvečiuoti. Jų ūkis 
randasi gražioje vietoje. 
Prie kelio tūno dailus na
mai. Nuo žiemių pusės sto
vi didžiulis sodas, su tvar
kiai pasodintom obelimis ir 
kitokiais vaismedžiais. Ro
dosi, ir vaizduoja Lietuvos 
Vainiuniškio dvaro sodą. 
Iš rytų šalies spalvuoja 
aukštas miškas nuo šalnos 
jau nudažytais lapais. Tai 
iš 110 akrų sodyba traukė 
akį prie žiūros.

Jonaičių duktė sakė: Jau 
18 metų čia gyvename ir 
iš popierio fabriko dvo
kianti garai nepasiekia mū
sų. Todėl tyras oras vilio
ja mus čia būti,'ir mama 
myli sveikai gyventi. (Mat, 
8 mylių tolumoje nuo jų 
yra popierio išdirbystė.)

Tai priimnūs žmonės — 
mus pavaišino ir nakvynę 
suteikė veltui. Ačiū jiems!

1

NowWko^<^ė^y2lnlof
Laiškutis iš 

Dzūkijos 
1957 m. rugsėjo 2l 
Dzūkija

R. M i žara i 
New Yorke
Mielas Rašytojau,

Mes, Varėnos H vidurinės 
mokyklos moksleiviai, siunčia
me iš smėlėtosios Jūsų gimto
sios Dzūkijos smėlynų karš
tus sveikinimus ir linkėjimus! 
Parašykite, brangus Rašyto
jau, dar daug tokių gražių ir 
Įdomių romanų, kokių ne vie
ną mes čia skaitome Lietuvo-

HELP WANTED MALE

rumfordietes 
draugystės 

šaunią kep- 
vakarienę.

Spalio 5 d.
Liet. Dukterų 
narės surengė 
tų kalakutų
Svečių buvo pilna svetainė.
Nemažai atsilankė ir sve
timtaučių — iš jų tarpo bu
vo: teisėjas, gydytojai ir 
kitokių profesijų inteligen
tų. Taip jau ir mus atve
žė savo gražiame automo
biliu je pramogon Jonaity
tė, vykdama su tėvuku.

Dalyviai buvo užganėdin
ti — skanių valgių ir gėri
mų užteko pilnai. Po tam 
daili muzika po vadovyste 
Miliausko ir lewistoniecio 
Martinkaus žovėjo šokikus. 
Jie kojas miklino iki vėlu
mos. Tai bravo, moterys,1 
už pramogos suruošimą!

Kiekvienų mokslo- metų 
pradžią į Varėną suvažiuoja 
visų astuonių rajono vidurinių 
mokyklų jaunieji literatai. 
Čia mes skaitome savo kūry
bą, dainuojame, ''linksmina
mės. 'š. m. spdlio mėn. pabai
goje įvyks toks antrasis rajo
no vidurinių mokyklų: sąskry
dis. Mus labai pradžiugintų, 
jei Jūs, gerbiamas Rašytojau, 
parašytute mums ta proga 
laišką, papasakotute apie sa
vo gyvenimą ir rūpesčius. Jū
sų laišką mes perskaitytume 
visiems Į sąskrydi atvyku
sioms moksleiviams ir
čiams. Tokiu būdu Jūs mūsų 
sąskrydyje dalyvautute 
bės 'svečiu. Mes Jums taipgi 
parašytum ėm 
pasakotumėm 
gyvena šių 
moksleiviai.

Laukiame, brangus Rašyto
jau, Jūsų laiško’!

VARĖNOS II VIDURINĖS 
MOKYKLOS LITERATAI

sve-

zar

atsakymą, pa- 
apie tai, kaip 
dienų Dzūkijos

Pasidžiaugsime laimėjimu, 
pamatysime operetę

šį vakarą, spalio 12 d., lai. j Washington c — šios draugi
jos nuėmimu nuo subversyvio 
sąrašo.

2. Pamatysime ii* išklausy
sime žavingą operetę “Teis
mo komediją”.

Tad visi dalyvaukime.

Šį sąskrydį rengia ir visus 
kviečia LLD 2-sios Apskrities 
komitetas.

visi keliai veda i Newarka. 
Suvažiuosime iš plačios apy
linkės i Ukrainą salę, 57 Bea
con St., kaip 7:30 vai. vaka
re. : '

Susirinkę galėsime pasi
džiaugti dviem svarbiais da
lykais :

1. M ūsų . Li etų vi LJ Li teratū- 
ros Draugijos laimėjimu

Čia man teko būti apie 
du metai atgal — ir nuo to 
laiko jau yra mirę kelios 
ypatos. Tik laikraštyje ne
buvo atžymėta. Tuomet aš 
nakvojau Drakšių namuo
se. Draugiškas Drakšys 
jau yra miręs. Todėl siun
čiu gilią užuojautą velio
nio šeimai.

Aš labai mylėjau skaity
ti korespondencijas Vaclo
vo rašytas, iš Mexicos ir da
bar jų pasigendu. Man ro
dosi, gerbiamas korespon
dentas ir dabar galėtų ra
šinėti.

J. Valytė, V. Dimšaitė, A 
Česnulytė, M. Celencevičiūtė 
O. Pigagaitė, A. Venclova, 
Saulėnas, iK. Fromičiūtė, 
Matuizaitė. _

Rooseveltiene

D.

Flynn prašo žmonių, kad jie 
pasisakytų apie programą,— 

kritikuotų ir ją tobulintų
Elizabeth Gurley Flynn, Į iš darbo žmogus turėtų išleis- 

kuri kandidatuoja 24-ame Ais
tri kte i miesto tarybą kaip 
Liaudies Teisių partijos kan
didatė, kreipiasi į žmones, 
kad jie pasisakytų apie jos 
programą. Išsiuntinėti laiškai 
su programa ir klausimais ke
turiems tūkstančiams tos apy
linkės gyventojų, tiems, kurie 
pasirašė po jos peticijomis ir 
taipgi žinomiems visuomenės 
veikėjams toje srityje.

Flynn prašo tų žmonių, 
jie atydžiaj perskaitytų 
programą ir , pasisakytų : 
jiems patinka? Kas nepatin
ka? Ką jie išmestų? Ką jie 
pridėtų? Kaip bendrai pro
gramą patobulintų?

Programoje apart 
politinių punktų yra 
specifinių, liečiančių 
linkę. Taip, pavyzdžiui, pro
grama ragina, kad miesto 
transporto autoritetas Įvestų 
transferinius biletus tarp sub- 
ves traukinių ir autobusų, 
taip, kad važuo.jant į darbą ir

Wagner atmeta 
cenzo pasekmę

Miesto majoras R. Wagnc- 
ris paskelbė, kad jis. “nep?’ii- 
ma” federalinės valdžios Cen
zo skaičius. Pagal federali
nės valdžios apskaičiavimą iš
eina, kad New Yorko miestas 
(labai- turi 96,486 mažiau* gy
ventojų, negu 1950 metais. 
Wagneris sako, kad to negali 
būti, kad kur nors padaryta 
klaida, nes faktinai miestas 
vis auga.

Wagneris atmeta cenzo 
skaičius ne tiek todėl, kad tas 
liečia miesto “reputaciją”, bet 

finansiniai 
duodama 
paremta 

skaičium.

Išvarė veteraną*

Long Islande prie New Yor- 
L’O randasi toks mažas mies
telis Copiague. Neseniai į tą 
miestelį įsikraustė William 
Delgado ir jo šemyna — žmo
na ir dvi mažos dukrelės.

Delgado yra praeito karo 
veteranas, sužeistas karo lau
ke, buvęs vokiečių bela.svėje. 
Jis yra ispanų kilmės ir tam
sokos odos ir juodų plaukų. 
Kaimynams atrodė, kad jis 
mulatas, negras — ir jie {pra
dėjo rasistinę akciją, kad 
Delgado išvaryti iš miestelio.

Prasidėjo skambinimai tele
fonu, grasinimai, bauginimai 
i? t. t. Delgado sako, kad jis 
ir žmona nebūtų išsigandę, 
bet visas reikalas pradėjo blo
gai atsiliepti į vaikus. Mažiu
kės jautė, 
tvarkoje, 
atmosferą
goti naktimis, verkšlenti1 ii’ tt. 
Kad apsaugoti vaikus, Delga
do išsikraustė. Rasistai dabai’ 
sako, kad jiems gaila, jog pa
darė klaidą, kadangi sužino
jo, kad Delgado ne negras. 
Lyg toks barbariškas atsinesi- 
mas būtų buvęs pateisintas 
jeigu jis būtų negras...

AUTO MECHANIC
Must be experienced. Starting 

salary $100 per week. Apply Depot'’ 
Garage at Railroad Station,, Locust 
Valley, L. I., N. Y„ or call Glen 
Cove 4-1888.

(193-199?

ENGINEER. High pressure and 
oil permit. Pleasant working con'* 
ditions. Busy Brooklyn Hospital. 
Call M. Griffith, Chief Engineers 
IN. 9-1000. (198-202)

kad 
jos 
kas

bendrų 
visa eilė

kad kas nors ne-- 
jos jautė įtemptą 
ir pradėjo nemie-

Jau Laisvės vajus eina — 
reikia skaitytojų gauti. 
Tai darbininkiškas laikraš
tis tinka proletaram skai
tyti. Teisingų žinių iš Lie
tuvos Laisvė paduoda. Štai 
dabar spausdina po antgal- 
viu: “Karas ir Pokaris Aly
tuje ir Apylinkėje”. Tai y- 
ra vaizdingas apsakymas— 
traukia prie skaitymo.

Petrov

Rooseveltienė, kuri neseniai 
grįžo iš ilgokos kelionės po 
Tarybų Sąjungą, nesilsi — ji 
energingai veikia, kaip visuo
met, už visokius liberalinius 
tikslus, šiuo kartu ji atvyko 
pas miesto majorą Wag’nerį ir 
asmeniškai jį ragino, kad jis 
labiau susirūpintų, kak! mies
to taryba priimtų Stanly- 
Brown-Isaacs Įstatymą prieš 
rasinę diskriminaciją. Tai — 
įstatymas, kuris uždraustų 
privatiniams namų savinin
kams nenuomoti butų neg
rams ir kitoms rasinėms ma
žumoms.

Wagneris, kaip Roosevel
tienė, demokratas. Miesto Ta
rybos dangum^ ir sudaro de
mokratai. Yra gerai 
kad jeigu Wagneris 
Demokratų partijos 
norėtų, tas įstatymas
niai būtų buvęs pravestas.

Rooseveltienė į ! Wagncrį 
kalbėjo, sakoma, kaip demo- 
krat. Į demokratą. Ji jam aiš
kinusi, kad Little Rock Įvy
kiai žymiai pakenkė negrų 
tarpe demokratų prestyžui, 
nes Faubuš skaitosi demokra
tu, o republikoniška adminis
tracija atsiuntė federallnę ar
miją, kad priversti rasistus 
nurimti.

New Yorko spaudoje
Per tris dienas šią savaitę 

vietinis “Times” pašventė vie
tą kaip svarbiausiom žiniom 
savo korespondento Restono 
interviu, kurį jam davė Chruš
čiovas. Kiti laikraščiai to in
terviu žinias dalinai ignoravo, 
kaip ir nenorėdami 
“Times’ui” kredito. 
Chruščiovo pasisakymai
tonui buvo tokie svarbūs, kad 
visai ignoruoti negalima buvo 
juos, ir jie buvo patiekti skai
tytojams 
diena po

duoti
Bet

Res-

žinių pavidale —• 
“Times”.

rėksningieji vieti-

žinoma, 
ir kitos 
viršūnės 
jau se-

JŪSŲ VEDYBOS. Tai turėtų 
gauti pilną, gerą prižiūrėjimą 
reikale fotografijų.' Leiskite mū
sų profesionališkom kamerom tai 
atlikti, turėsite puikių atminčiai 
paveikslą. Mes maloniai išaiš
kinsime visą mūsų vedybinių 
paveikslų patarnavimą.

AL VICTOR
Photo Studio 

150-11 14th Avė. 
Whitestone, N. Y. IN. 1-2881. 
Nuolaida su šiuo garsinimu.

Labiau
niai laikraščiai, ypatingai 
“Daily News” ir “Daily Mir
ror”, kaip matyti, labai norė
tų, kad tarybinis satelitas kuo 
greičiau nusileistų. jKuomet 
savaitės viduryje buvo pra
nešta, kad sputniko signalai 
silpnėja, “Mirror” pasirodė 
su didžiu džiaugsmingu ant- 
galviu pirmame puslapyje: 
“Sputnikas 'praranda savo 
balsą”. “News” sekančią die
ną su džiaugsmu pranešė tū
lo brito mokslininko pasisaky
mą, kad sputnikas po dipnos, 
o gal tik po kelių valandų, 
nukris. Tai buvo dar antra
dienio vakare, kuomet tas 
pranašavimas padarytas...

tnm

SCENOJE: MARI A D I
Žymi švedė dainininkė, pirmas pasirodymas Amerikinėj 
scenoj, žvaigždžiuoja Skandinavų spektakle—jų dainbs, 
Šokiai ir įpročiai.

EKRANE: MY MAN GODFREY
Su June Allyson ir David Niven.

REDMOND FUNERAL 
HOME, INC.

Many personal matters are en
trusted to the funeral director. 
When the need arises, this serv
ice should be chosen! at minimum 
cost.

Air-conditioned Chanels
476—73rd St., Brooklyn, N. Y.

Shore Road 5-4616.

RAPPAPORT’S 
RESTAURANTĮ

Viskas šviežiai pagaminta. 
Pieniški 'ir daržoviški valgiai. 
Pigiai kainuoja. Atsiveskite visą 
šeimą, bus banketas už prieina
mą kainą.

93—2nd Avė., N. Y. C.
Tarpe 5th Ir 6th Avės.

GR. 7-9838.

ROXY THEATRŽ, 7th Ave. lr 50th St.

ti tik 15 centų, o ne 30. Kaip 
dabar yra, tai važiavimas 
darban ir iš darbo žmogui 
kainuoja 60 centų per dieną, 
tai yra, trys doleriai savaitėje.

kad 
ko- 
per 
die

ną, taipgi, kad būtų statoma 
daugiau ligoninių. Raginama 
statyti naują ligoninę Ellis Is
lande. Kitas siūlymas yra pa
statyti miesto išlaikomus ga
ražus, kur žmonės už mažą 
atlyginimą galėtų palikti au
tomobilius.

Taipgi reikalaujama, 
sa n i ta c i j os d e partmentas 
kktuotų šiukšles du kart 
dieną vietoje kas antrą

Paskutinė diena
reinstr a vim u įsi
Šiandien, šeštadienį, yra 

paskutinė diena, kuomet gali
ma užsiregistruoti pastoviai 
balsavimui — jeigu nesiregis- 
truosite dabar, tai reikės re
gistruotis prieš ’ pat rinkimus. 
Tie, kurie nesiregistravo iki 
šiol, būtinai turėtų pasinaudo
ti paskutine proga. Apie re
gistravimosi vietas ir laiką sa
vo apylinkėje galima lengvai 
sužinoti atsikjąusus mokyklų 
(kur dažniausiai vykdomos 
registracijos), policijos, gais
rininkų, balsavimo tarybos.

Miestas nutarė pasamdyti 
dar 263 policininkus. Policija 
dabar įturi- apie 20,000 žmo
nių.

Many personal matters are en
trusted to the funeral director, 
when the need arises. Always 
superior service at minimum cost.

PACE FUNERAL HOME
Michael J. Orogino.

911—2nd Ave., N. Y. C.
Plaza 3-6878

300 E. 104th St., N. Y. C.
LE. 4-0550. ’

todėl, kad įvelti 
reikalai. Valstijos 
pagalba miestui 
miesto gyventojų
Wagneris ir jo asistentai yra 
įsitikinę, kad miesto gyventų
jų skaičius paaugo bent ant 
200,000 ir valstijinė finansi
nė pagalba turėtų būti bent 
ant tiek proporciniai padidin
ta, o čia ateina federalinis 
cenzas ii* sako, kad gyvento
jų skaičius yra net sumažėjęs.

Sakoma, kad Wagneris tu
ri legalinę 
federalinio
įrodyti, jog gyventojų 
čius tikrai paaugo, jis 
patiekti apčiuopiamus 
mus.

Pirmos klasės kepėjas
•

Gera alga. Nuolatinis darbas.
Puikios darbo sąlygos.
CARLO’S BAKERY 

4514 Avenue D, Brooklyn 
UL. 6-9897 X

(199-201)'
KEPfcJAS. Mokantis visą darbą. 

Kaip tai roles, duoną, tortus ir tt. ( 
Nuolatinis darbas, gera alga.

TRUTER’S BAKERY 
21-20 122nd St., College Pt., L. L 

FL. 8-5776
(198-200)

KEPĖJAS

Antrarankis 
Mokantis kepyklos darbą

Nuolatinis darbas 
Merrick, L. 1 , N. Y.

Skambinkite: FR 8-0844
(199-201)

INSURANCE MALE and FEMALE

teisę nepripažinti 
cenzo. Bet, kad 

skai- 
turėtų 
įrody-

PLANNED INSURANCE
At a Saving 

Call for Free Survey 
Get the best for less.
WETLESEN AGENCY 

826 Forrest Ave., Staten Island. 
GI. 8-1515.

PANTRY-AID. Male & Female fop 
large Westchester Hospital, 40 
hours, holidays, vacations and ftall 
maintenance Other Employees ben
efits, references. N. Y. HOSPITAL, 
White Plains 9-8800. Ext. 254.

(98-200

Cigaretas atnešė mirtį
42 metų amžiaus Mrs. 

Grace Munson bemiegodama 
sudegė savo lovoje, kuomet 
ten kilo gaisras* Tyrinėjimas 
rodo, kad cigaretas galėjo 
vą padegti, nes ji mėgdavo 
v oje rūkyti.

For Rent HELP WANTED—FEMALE

10-
10-

Nepasisekė laisvėn pabėgti
Edwin Figueroa, 19 metų 

jaunuolis, areštuotas ir kalti
namas narkotikų pardavinėji
mu, bandė iš arešto pabėgti. 
Leisdamasis nuo penkių' aukš
tų namo stogo nukrito ir užsi
mušė.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai.

ZIMMER GIFT SHOP
Įvairių Gražių Dovanų

Senų laikų ir Moderniškų Ra
kandų., Lempų, kinietiškų lėkš
čių, lempoms uždangos ir vaka
rienėms setai.
738 East Tremont Ave., Bronx.

TR. 2-3665

THE BASILE 
ROOFING CO.

Roofing Contractors sirice 1911. 
Also Slag, Gravel, Asbestos, Flat 
Tile Roofs, Water and Damp 
Proofing. Roof Insulation, etc. 
Low prices. Time payments.

37-16 Ditmars Blvd.
L. I. City, N. Y.

AS. 8-2692.

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

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

Labiausiai patikima firma siuntimui paketų i Sovie
tų Sąjungą, Latviją, Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu

■ , fnuitu ir garantuotu pristatymu, yra
PARIETA! Į RUSIJĄ, INC.

I
Mūsų firma taip suorganizuota, kad kiekvienas siunti

nys yra išsiunčiamas į 2-,3 dienas ir pristatomas į 6-8 sa
vaites. Paketai oro keliu pristatomi į 8-10 dienų.

Jūs galite pasiųsti naujus drabužius, maisto produktus, visokių 
rūšių vaistus, siuvamas mašinas, akordionus ir kitką.

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

MES PRIIMAM PAKIETUS MAN’HATTANE
78 SECOND AVE., NEW YORK 8, N. Y.

ORCHARD 4-1540

Daug asmeniškų reikalų yra 
pavesta laidotuvių z direktoriui. 
Mūsų įstaigos vardas yra užtik-, 
rinimas jums tinkamo, paprasto 
ir gražaus asmeniško patarnavi
mo. žema kaina. Oru vėdinama 
koplyčia.

YONKERS FUNERAL 
HOME

267 So. Broadway, Yonkers, N. 1.
YO. 3-0798. —. YO. 5-8082

^EHAN’S
BAR RESTAURANT

127th St. & E. River
College Pt., N. Y.

Dabar turime šutintų klemsų, 
įvairių žuvų, steak'ų ir kitos mė
sos. Galite užsiregistruoti datas 
iš ariksto vestuvėms, parems ir 
t. t.
Nuolaida organiz.—Vynų, Likerių

FL. 9-9263.

Bronx, N. Y., Browside Ave., 305 
East. Ideališka krautuvė išnuomavi
mui lengvam išdirbystės darbui, 
16x86 Aukštos lubos, ištaisytas 
skiepas. Renda tik $L35. Geras pri
važiavimas. Tinkama dėl metalo 
išdirbystės ir mašinšapei. CY. 8-2500.

(198-204)

Little Rock. — Guberna
torius Faubus serga aziji
ne flu. Sakoma, kad prie 
susirgimo prisidėjo jo 
bloga nuotaika— dalykai 
nesikloja, kaip jis norėtų— 
ramu.

Bagdadas. —Irako prem
jeras. vyksta Egiptan.

PARDAVIMAI
Nauji ir mažai vartoti vyrų kos

tiumai, paltai, batai ir baltiniai. Ga
lite nusipirkti sau, arba pasiuntimui 
užjūrio. Kainos labai prieinamos. 
Pertaisymai veltui. LUTA CLOTH
ING, 599 W. 187 Street, (nuo St. 
Nicholas Ave.) IRT 191st. St.

r KERN’S STUDIO
Wedding—St udio—Candid 

Child Portraiture
Copies and Reproductions 

Photostats
82-09—81st Ave 
Long Island City -* 

AS. 4-0986

SCHULER’S BAKERY
Specializuoja Vedyboms 
ir Parems Tortais-Cakes 
Skanūs lee Cream Cakes

Geriausi už Mažiausia 
Užvažiuokite—Telefonuokite 

514 86th St., Brooklyn, N. Y.
Tel. SII. 8-0508

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•uc-ac*

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

THE NASSAU FUR CO.
Padarykite jai dovaną gražius 
kailinius. Kokybė pati geriausia, 
kainos žemos.

Jūsų Senus Kailinius 
Ištaisome Kaip Naujus 

Palyginus mūsų kokybę ir kainas, 
jūs matysite skirtumą.

650 Manhattan Avė.
Brooklyn, N. Y. EV. 3-1880.

SLAUGĖS
REGISTRUOTOS

40 valandų Savaitė 
Visoms Pakaitoms 

Visos Pašalpos

DIRECTOR OF NURSING
SERVICE

ST. LUKE’S
HOSPITAL

11311 SHAKER BLVD. 
CLEVELAND, OTHO

(199-202)

BUSINESS OPPORTUNITIES

TAILOR SHOP. Fully equip., in 
Tompkinsville, S. I. Est. 40 years, 
near Victory Blvd. Suitable for 
exp. fur man. Storage lor 200 
coats. Doing $250 to $300 per wk. 
Rent $65 per month. 5 yr. lease 
by landlord. Large room, kitchen 
incl. Gi 7-6617. (196-202)

LUNCHEONETTE—FOUNTAIN, 
Westchester. Good location, com
mercial & factories. Nr. 
grossing $650 per wk. 
rent $115, lease 9 yrs. 
opp. for a couple, good 
selling; investigate. Very
to right party, Call Atty at YO. 3- 
5044, 9 A. M.—5 P. M. (198-204L'

Bus stop, 
5!/2 days, 
Wonderful 
reason for 
reasonable

RESTAURANTAS. Su ar be nuo
savybės. 6 rūmų apt. gaunamas. 
Biznio apylinkėj. 5 dienos. Įima 
$700-800 į savaitę. Įsteigta 30 metų. 
Ilgas lease. Renda už krautuvę ir 
apt. $220. Gera įeiga. Tinkama ge
rai porai. Galite ir gyventi apart- 
mente. 861 Glenmore Avė., B'klyn. 
AP. 7-9709 (198-204)

BEAUTY SALON. Modem air 
j conditioned. 1 wet booth, 3 dryers. 
Park Slope section, B’klyn. Est. 
15 years. Good income, reasonable 
rent. Pricėd right for quick sale. 
Call SO. 8-4362 days or ST. 8-2192.

(198-204)

PALM BEACH, FLA. 7 Unit Apart
ment for sale at sacrifice. Good 
proposition for couple who wish to 
reside in Florida to make living 
Call (NY) JU. 2-0990 or RH. 4Ū 
2388. (198-20^)

Y 
__ _____________________________ 1 .

MACHINERY & EQUIPMENT

Floor Polishing Machines. Make 
money, save money. Close-out. 
Brand-new in! sealed cartons 12 & 
14 in., ind. fl. polish, single brush 
machines. 1st qual. from old mfrs. 
600-12 in. mach., $60 ea. 300-14 in) 
$70 eą. Any quant. KLEEN-IT- , 
PRODUCTS, 2977 Coney Is. AveM 
NI. 8-2655. (198-202)

REAL ESTATE
BROOKLYN. 604 Rugby Rd. 2 

Apartmentai, 2 miegrūmiai. 
ryje. 
tt.

Vidu-
Arti mokyklų, krautuvių ir

BLOCK
GE. 4-4887

(198-200

4 pusi. Laisvė (Liberty) ,šeštadien., spalio (Oct.) 12, 1957




