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KRISLAI
Amerikiečiai Maskvoje. 
Jų ten apie 160. 
iKaip ten jiems?
Kodėl ne pas mus?

Rašo R. Mizara

Pranešimai skelbia, kad 
šeštame pasauliniame .i a ti
nimo festivalyje, kuris šiuo 
metu vyksta Maskvoje, daly
vauja 160 amerikiečiu.

Visgi tai nemažas skaičius, 
atsižiūrint j tai. kad iŠ Ameri
kos j Tarybų Sąjungą išvyki
mas yra suvaržytas.

Amerikiečiu tarpe yra viso
kių pažvalgų jaunimo: vimii 
jų pritaria tarybinei santvar

kai, kiti — neutralūs, treti — 
priešingi socializmui ir Tary
bų Sąjungai.

x Dėl to amerikiečiams ir su
sitarti tam tikrais klausimais 
nėra jau taip lengva. Vienas 
norėtų pasakyti taip, kitas ki
taip. Na, tai amerikiečiai, fes
tivalio dalyviai nusitarė taip: 
joks asmuo neturi teisės kal
bėti visu amerikiečių vardu.

Daugelis jų ten bijosi — 
bijosi dėl to, kad, grižus i 
Ameriką, ragangaudžiai ne
pradėtų jų varyti per šeren- 
gą!

Vienas amerikietis, Jerry 
Fiederer, pasakė spaudos ko

respondentams, kad tarybiniai 
žmonės jam patinka, o Chruš- 

, čiovas atrodo tėviškas.
O vienas — San Munford iŠ 

Kalifornijos— paklydo ir per- 
siritęs per vieno fabriko kie
mo sieną, atsirado fabrike. Jis 
buvo milicijos sulaikytas ir 
apklausinėtas, ko jis į fabriką 
įsirito. Munford atsakė: bu
vau paklydęs. Tuomet ji pa
leido.

•
Iš viso šiame festivalyje 

dalyvauja apie 60,000 jauni
mo — užsieniečių ir tarybinių 
respublikų jaunimo.

Kai jauni žmonės maršavo 
į Lenino stadioną Maskvoje, 
kur telpa apie 100,000 publi
kos, tai apie pora milionų 

, maskviečių juos stebėjo ir 
aplodismentais ir šūkiais šil
tai sveikino.

Amerikiečius maskviečiai 
labai šiltai pasitiko, nes jie 
žino, kad iš Amerikos jaunam 
žmogui ten pakliūti buvo ne
lengva.

Čikagietė balerina Barbara 
Perry sako :

— Amerikos jauni žmonės 
čia paspaudė rankas gal būt 
epie keturiems milijonams ta
rybinių piliečių. Mano rankos 
tiesiog nutirpo iki alkūnių nuo 
sveikinimosi... 1

Barbara ilgai atsimins šį 
festivalį' Beje, ši balerina bu- 
vo pati pirmoji, klabinusi 

’V Valstybės department© duris 
Washingtone, reikalaudama 
pasporto, kad galėtų vykti į 
Maskvą!

Komercinė spauda ir radi
jas bando' šį gigantišką jauni
mo sambūrį visaip žeminti, vi
saip mažinti. Girdi, tai tik“ko- 
munistinė propaganda”, dau
giau niekas!

Tačiau vienas drąsesnis ra
dio komentatorius šitaip pasa
kė:
_— Tai kodėl gi tokios pro
pagandos nesuruošia Ameri
ka ?

L Iš tikrųjų, kodėl gi čia 
nesuTuošti “kapitalistinės pro- 

/ pagandos”? Kodėl nebandyti 
s sušaukti New Yorke, Chicago-

Komunistai pasiėkė žymius 
laimėjimus Javos rytinėje 
provincijoje, Soerabažoje

Jakarta. — Atrodo, kad 
komunistų dideli laimėji
mai Javos salos centralinių 
savivaldybių rinkimuose ne
buvo išimtis — jau darosi 
aišku, kad komunistų jėgos 
Indonezijoje paskutiniais 
keliais mėnesiais nepapras
tai sustiprėjo.

Dabar Įvyko rinkimai So
erabažoje, Javos provinci
jos sostinėje. Iki šiol Soe
rabažoje vadovaujanti par
tija buvo musulmonų „ Ule
ma, tai yra. radikalai mu
sulmonai, kurie stovi žymiai 
i kaire nuo reakcinės mu
sulmonų partijos Masjumi. 
Dabar komunistai ne tik 
pralenkė Ulemą, bet gavo 
dukart tiek balsų negu ta 
musulmoniška partija.

Kaip tai sako Indonezijos 
spauda, jau darosi aišku, 
kad Javos salą, kurioje gy
vena daugiau negu pusė In
donezijos gyventojų, žymiai 
palinko į kairę.

Bet iš kitų Indonezijos 
dalių ateina kitokios žinioj 
Kai kuriose vietovėse, kaip 
tai Celebes saloje ir Sumat
roje, reakciniai sukilėliai 
laiko savo rankose galią. Jie 
neveda ginkluotos. kovos 
prieš centralinę valdžią, bet 
taipgi jos neklauso. Cele
bes saloje reakciniai kari
ninkai savo iniciatyva pra
dėjo suiminėti ne tik ko
munistus. bet ir nacionalis
tus, tai yra, paties. Sukamo 
partijos žmones.

Tose visose kitose Indo
nezijos salose gyventojų ne
daug, jie labai išsisklaidę, 
miestų mažai, ir todėl reak

Parduoti žmoną Indijoje 
dabar yra nusikaltimas
Kalkuta. — Asamo pro

vincijos Athgono kaime tū
las valstietis pardavė savo 
18 metų amžiaus žmoną 
turtingesniam kaimynui. 
Tas už jauną žmoną užmo
kėjo apie $42. Bet kaimo 
seniūnai susirinko ir nu
sprendė, kad tokių pardavi
mų dabar negaliama pravesti 
Indijoje. Žmona grąžinta 
savo vyrui, o abu, pardavė
jas ir pirkėjas, nubausti po 
$5 bauda.

je, ar San Franciske panašaus 
jaunimo festivalio?!

Ko bijotis?
I _ •

Tiesa, šiuo metu, kol nebus 
atmest a s Walter-McCarran 
įstatymas, tokio festivalio 
Amerikoje sušaukti nebūtų 
galima. Dalykas tokis: einant 
tuo įstatymu, kiekvienas iš ki
tur atvykęs asmuo privalo 
duoti savo pirštų antspaudas.

Na, o socialistinių šalių jau
nimas vargiai su tuo sutiktų. 
Tų šalių jauni žmonės nesi
jaučia kokiais tai kriminalis
tais ir jie atsisakytų antspau
duoti savo rankų pirštus.

Vadinasi, pas mus tokio fes
tivalio dabar sušaukti nebūtų 
galima I

cininkams ten lengviau pra
vesti savo pučus, ko jie ne
galėtų tankiai apgyventoje 
Javos saloje, kur koncent
ruojasi miestai su darbinin
kais, aukštosios mokyklos, 
labiausiai apsišvietusi vals
tietijos dalis ir t. t.

Kohler laimėjo 
nominacijas; j j 
tikrai išrinks

Milwaukee. — Wisconsine 
įvyko nominaciniai rinki
mai į senatinę vietą, kurią 
ištuštino numirdamas Joe 
McCarthy. Demokratų pu
sėje kandidatavo William 
E. Proxmire ir Clement J. 
Zablocki. Proxmire laimė
jo 79,150 balsų prieš 49,991.

Bet kadangi Wisconsinas 
yra persveriamai republiko- 
niška valstija, tai daugiau
sia dėmesio kreipta į repu- 
blikonų nominacijas. Pas 
juos buvo net 7 kandidatai, 
tarp jų toks reakcininkas 
kaip O’Konski, kuris skai
tomas makartistu. Iš karto 
net buvo kalbų, kad kandi
datuos ir McCarthy’© našlė, 
bet ji paskui tapo atkalbėta.

Nominacijas laimėjo Wal
ter J. Kohler, buvęs valsti
jos gubernatorius, republi- 
konas, kuris skaitomas Ei- 
senhowerio rėmėju, kas 
reiškia, ne kratštuniniu re
akcininku. Jis gavo 98,985 
balsus. Davis gavo 92,734, 
O’Konski 63,627, keturi kiti 
kandidatai po mažiau.

Dabar beveik tikra, kad 
Kohler bus išrinktas.

Chuliganai vis 
kelia Chicagoj 
naujas riaušes
Chicago.—Rasistinės riau

šės, kurios prasidėjo praei
tą sekmadienį, kuomet jau
ni balti chuliganai užpuolė 
negrų pikniką Calun.et par
ke, atsinaujino pirmadienį 
ir antradienį. Calumet par
ko apylinkėje tūkstančiai 
rasistų akmenimis apmėti- 
nėjo kiekvieną automobilį, 
kuriuo pravažiavo negrai. 
Kai kurie balti gyventojai 
ant savo automobilių radijo 
stiebelių iškėlė baltas vėlia
vėles, kaip ženklus, kad jų 
rasistai neliestų.

Kuomet policija suėmė 
vieną jauną chuliganą, ra
sistų minios puolė policinin
kus, kurie atmušė rasistus 
lazdomis, bet jų nesuiminė- 
jo.
Rasistiniai chuliganai taip

gi sulaikė kai kuriuos mies
to autobusus, kuriuos vai
ravo negrai, ištempė šofe
rius ir juos kruvinai sumu
šė. Daugumoje tų atsitiki
mų policija iš netoli ramiai 
stebėjo.

Morse neperleido 
atidėf balsavimąa

Washingtonas. — Senato
rius Lyndon Johnson iš 
Texaso. atstovaująs diksi- 
kratų ir reakcininkų koali
ciją, pasiūlė, kad civilinių 
teisių įstatymo svarstymas 
ir balsavimas būtų atidėtas 
nekuriam laikui. Jis sakė 
nekuriam laikui, bet visiems 
buvo aišku, kad tas reiškia 
atidėti nežinia, ant kaip il
gai.

Didi dauguma senatorių 
būtų su tuo sutikę, bet to
kiam atidėjimui reikia vien
balsio nubalsavimo. Sena- 

i torius, kuris neprileido, kad 
jbūtų atidėliota.buvo Wayne 
Morse, demokratas iš Ore

Jugoslavija gaus
tarybinę

Belgradas. — Maskvoje 
pasirašyta sutartis, pagal 
kurią Tarybų Sąjunga duos 
J u g o s 1 a vijai $250,000,000 
vertės ekonominės paramos. 
Iš principo apie tą paramą 
susitarta dar praeitą žiemą, 
bet santykiams tarp tų dvie
jų šalių pablogėjus, prave- 
dimas gyvenime buvo atidė
liojamas.

Tarp kitko Tarybų Sąjun
ga padės Jugoslavijai fi
nansuoti didelę hidroelek
trinę stotį Černogorijoje 
(Montonegroje), kitą elek
tros stotį kitoje Jugoslavi
jos dalyje, ir didelį nitro- 
geno trąšų fabriką. Tech
nišką. pagalbą statyboje Ju
goslavijai duos tarybiniai

Popai ir vienuoliai kalėjimuose 
Kipre pratęsė bado streiką

Nicosia. — Tarp kitų po
litinių kalinių britai Kipre 
laiko kalė j ibiuose ir stovyk
lose 24 graikų ortodoksų 
popus ir vienuolius, kuriuos 
britai kaltina bendradar
biavime su nacionalistais.

Tie kalinami dvasiškiai 
kelios dienos atgal pradėjo 
bado streiką ir tas streikas 
tęsiasi. Kalinamieji popai 
ir vienuoliai sako, kad bri
tai neturi teisės juos kalin
ti, kad jeigu jie ir padėjo

Vėliausios
Pasaulio naujienos

New Haven. — čia prasi
dėjo Pasaulinės bažnyčių 
tarybos pildomojo komiteto 
posėdžiai. Prie tarybos pri
klauso įvairios protestantų 
ir ortodoksų grupės. Kata
likai kviesti,jon, bet nepri
klauso.

Prie pildomos tarybos 
priklauso ir eilė dvasiškių 
iš socialistinių kraštų—pro
testantų iš Rytų Vokietijos, 
pravoslavų iš Rumunijos ir 
t. t.

Springfield, III. — Illinois 
gubernatorius Stratton at

gono. Tai tas pats Morse, 
kuris praeitais metais ap
leido republikonų partiją ir 
perėjo pas demokratus.

Kadangi užtenka vieno 
balso, kad neprileisti atidė
liojimo, tai kiti liberalai ne
sirūpino balsuoti prieš—jie 
visai nebalsavo. Bet keli jų, 
ypatingai profesorius Doug
las iš Illinois, pasakė gan 
griežtas kalbas prieš atidė
liojimus. Jis sakė, kad jei
gu Senatas iki ateinančio 
pirmadienio nebalsuos apie 
civilinių teisių įstatymą, tai 
tą galima bus skaityti žen
klu. kad įstatymui šioje se
sijoje nelemta gimti.

aramą
ir Rytų Vokietijos techni
kai.

Jugoslavijos spauda nuro
do, kad ekonominė parama 
iš Tarybų Sąjungos, lygiai 
kaip paraJma. kuri gaunama 
iš kitur, neturi “politinių 
virvelių.” “Jugoslavija lie
ka politiniai savaiminga,” 
sako laikraštis “Borba.” 
Bet “Borba” prideda, kad 
“Natūralu, jog Jugoslavija 
patenkinta gauti brolišką 
pagalbą iš savo tikrų są
jungininkų, kitų socialisti
nių kraštų.”

Jugoslavijoje dabar ren
giamasi sutikti iškilmingai 
Vietnamo liaudies respubli
kos prezidentą Ho Ci-min- 
hą.

EOKA partizanams, tai pa
dėjo jiems kaip dvasiškiai, 
teikdami jiems tik dvasinį 
stiprinimą.

Britai teigia, kad, dvasiš
kiai ar ne, — tiek kunigai 
ir vienuoliai yra nusikaltė
liai. Kai kurie vienuolynai 
Kipre, sako britai, buvo pa
versti ginklų sandėliais ir 
partizanų bazėmis, o kai 
kuriose ortodoksų bažny
čiose partizanai randa prie-1 
glaudos ginkluoti.

sisakė išleisti iš kalėjimo 
N. Leopoldą, žudiką, kuris 
sėdi kalėjime nuo 1924 me
tu. Jis tada kartu su kitu 
nužudė 14 metų Bobby 
Franks. Jų byla labai pa
garsėjo, nes jie aiškino, kad 
žudė “kad pasismaginti.”

Kairias. — Egiptas infor
mavo Daniją, kad jos pre
kybinis laivas Toft, kuris 
praplaukė Suezą pakelyje į 
Izraelį, neturi teisės apsi
stoti Egipto uostuose atei
tyje. : .

Castillo A r m a s palaidotas; 
buvęs Guatemalos valdžios 

©aiva sako: liaudies valia
Guatemalos Miestas.—Fa

šistinis diktatorius Castillo 
Armas, kurį nušovė jo pa
ties sargybos narys, jau pa
laidotas. Laidotuvių cere- 

pnonijos buvo įspūdingos — 
j dalyvavo daug užsienio at- 
| stovų, tarp jų prezidento 
I Eisenhowerio sūnus majo- 
I.

Kinai sako, kad 
Kiši pataikauja 
Amerikos valiai

Pekinas.—“Liaudies Laik- 
rastis” perspausdino prem
jero Čou En-lajaus kalbą, 
kurioje jis tarp kitko apsi
stoja prie Kinijos-Japonijos 
santykių. Čou sako, kad da
bar yra puiki proga šioms 
dviems šalims vystyti arti
mus prekybinius ir kultūri
nius ryšius, bet kelyje stoja 
konservatyvus Ja p o n i j o s 
premjeras.

Čou En-lajus sako, kad 
Kiši pataikauja Amerikos 
valiai, nuolankauja Wash- 
ingtonui ir nesiskaito su pa
čios Japonijos gyvybiniais 
reikalais. Kartais abejoti
na, sako Čou, kas Kiši’ui 
svarbiau — Japonijos gero
vė, ar Amerikos valdžios 
nuomonė.

Paryžius. — Komunistu 
organas “Humanite” sako, 
kad Robert Lacoste, guber
natorius Alžyre, tikrai gali 
būti skaitomas fašistu, nors 
jis priklauso Socialistų par
tijai.

Kinai katalikai 
įteikė protestą 
popiežiui Pijui 
Pekinas.-Kinijos katalikai 

laikė savo suvažiavimą ir 
priėmė rezoliuciją pasiųsti ■ 
protestą popiežiui Pijui. 
Vatikanui pasiųstas protes
tas sako, kad Kinijos katali
kai nepaue^RiMLJVaJikano 
atsinešimu link Kinijos, 
bandymu diktuoti Kinijos 
katalikams, ką daryti ir ko 
nedaryti.

Taip, pavyzdžiui, Šancha
jaus arkivyskupijos katali-
kai išrinko savo vikaru metus balotus.
Francis Xavier Čangą vie
toje vyskbpo Kungo, kuris 
tapo suimtas kaip nusižen
gęs liaudies valdžiai. Bet 
Vatikanas atsisako patvir
tinti Šanchajaus katalikų 
valią ir dar vis pripažįsta 
Kungą.

Kai kurie kalbėtojai ka
talikų suvažiavime sakė, 
kad Vatikanas visuomet rė
mė kolonializmą, visokias 
svetimų koncesijas ir privi
legijas Kinijoje, visokias 
misijas, kurioms vadovavo 
svetimšaliai baltieji, bet 
niekad neturėjo simpatijos 
pačių kinų katalikams ir jų 
aspiracijoms.

ras John, ambasadoriai,- 
aukšti karininkai, daugybė 
dvasiškių, turtingi žemval
džiai ir t. t. Bet darbo žmo
nių laidotuvių procesijoje 
buvo mažai.

Tuo tarpu Santiago mies
te <Čilėje) gyvenantis buvęs 
demokratinės G u a t emalos 
prezidentas Arevalo pareiš
kė taip: pažangūs guatema- 
liečiai stoja prieš individu
alini terorą, prieš pasikėsi
nimus, bet Armaso mirtis 
buvo liaudies valios pasėka 
— jis spaudė Guatemalos 
liaudį ir susilaukė užsitar-
nauto galo.

Montevideo mieste (Uru
gvajuje) gyvenantis Arben- 
zas - Guzmanas, kuris vado
vavo Guatemalos liaudies 
valdžiai prieš sukilimą, pa
sisakė panašiai — jis sakė, 
kad eiliniai Guatemalos 
žmonės tikriausiai neliūdi 
nušauto diktatoriaus.

Budapeštas. — Valstybės 
ministras Byorgy Marosa- 
nas per Budapešto radijo 
paskelbė, kad tai jis pirmas 
kreipėsi į tarybines karines 
jėgas Vengrijoje, prašyda
mas jų padėti užgniaužti 
sukilimus. Iki šiol nebuvo 
žinoma, kieno iniciatyva 
Vengrijos valdžia tokios pa
galbos prašė.

Maskva. — Tūkstančiai 
jaunuolių iš Įvairių kraštų 
stebėjo Amerikos jaunuolių 
duota spektakli. Amerikie
čiai šoko liaudies šokius ir 
dainavo piet i e t i š k a s bei 
kovbojų dainas.

Amerikiečiai taipgi laikė 
susirinkimą. 100 iš 160 ame
rikiečių balsavo už tai, kad 
“nesielgti kaip delegacija” 
—nuo dabar festivalyje da
lyvauja amerikiečiai ten 
bus kaip pavieniai.

Bu°nos A?res. — Peronis- 
tai dar stiprūs Argentino- 

|je. Rinkimų rezultatai ro
do, kad populistai (valdžios 
partija) gavo 1,858,344 bal
sus, baltų balotų buvo 1,- 
824,169 ir intransižentai ga
vo 1.447,478 balsus. Pero- 
nistai ragino savo žmones 
mesti i urnas baltus nežy-

Atrodo, kad
peronistai dar antra savo 
stiprumu šalyje partija .

Maskva. — čia dedamos 
pastangos suvesti arabiškų 
kraštų ir Izraelio jaunimo 
delegacijas į broliškumo mi
tingą.

Londonas. — Britai dar 
vis bombarduoja Omano na
cionalistinius sukilėlius, 
nors čia jau buvo skelbia
ma. kad sukilimas beveik 
užgniaužtas.

i—________

Meksikos Miestas. — Že
mės drebėjime žuvusių skai
čius jau siekia 67.
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TERORAS GVATEMALOJE
GUATEMALOS prezidento palociaus sargybinis, 20 

metų amžiaus vaikinas, nušovė tos šalies prezidentą Car
los Castillo Armas ir tuo pačiu šautuvu pats save nu
sižudė.

Carlos Castillo Armas buvo tas pats, kuris vadovavo Ne. 
sukilimui (prieš anie trejetą metų) prieš liaudišką val
džią. Kai toii valdžia buvo nuversta, Armas pradėjo bai
sų terorą prieš pažangesnius žmones. Kiek jų buvo 
užmušta, kiek nukankinta, nieks, tikrai nežino, bet žino
ma, jog daug.

Su Armaso pradėjimu šalį valdyti, pasireiškė bai
sus skurdas liaudyje, kuomet turčiai “atsigriebė” ir pra
dėjo išnaudoti, spausti darbo žmones be jokio gailesčio.

Kuriais sumetimais tasai jaunas sargybinis, Romeo 
Vasquez Sanches. Armasą užmušė, nieks tikrai nežino. 
Reakcininkai skelbia, būk jis buvęs komunistas, būk jis 
jau seniai svajojęs “apie ką nors panašaus.” Galvojąs 
žmogus tuo netiki. Viena, Sanchez dar labai jaunas 
vaikinas, antra, kai jis buvo paimtas prezidento ir jo 
palociaus sargybiniu, jį visapusiškai ištyrė, jo praeitį 
iškamantinėjo, išnagrinėjo policija.

Iš viso buvo dešimt palociaus (ir prezidento) sargy
biniu. Dabar devvni iau suimti ir “tiriami.” Gal ir 
jiems bus prikišta visokių “griekų,” kurių jie nėra pa
pildę.

Tuo pačiu kartu vice-prezidentas Luis A. Gonzales 
Lopez, kuris, kritus Armasui, atsistojo šalies priešakyje, 
pradėjo naują terorą prieš darbo žmones. Visur ieškoma 
komunistu, tarytum komunistai būtų teroristai. Tai da
rydami. Guatemalos reakcininkai mano galėsią pasmaug
ti bent kokį pasipriešinimą, kylantį iš liaudies prieš bai
sų skurdą, prieš išnaudotojų klasę, kuri tą skurdą ant viai 
liaudies antdėjo.

Individualinis teroras—nėra- panacėja žmonių skur
dui pašalinti, laisvei įgyti. Juo labiau masinis teroras, 
kurį naudoja Guatemalos valdančioji klasė, neišgelbės 
jos viešpatavimo.

Visa, ko reikia Guatemalan tai yra: suteikti darbo 
žmonėms pilną laisvę organizuotis, spausdinti laikraš
čius ir knygas, laisvai dalyvauti rinkimuose (kurie turė
tų būti pravesti tuojau) ir padėti jiems ekonomiškai.

Su teroru, senjorai, toli nevažiuosite!

MINIMAS MYKOLAS SLUCKIS, prieš 16 metų bu
vęs pionierius, pergyvenęs tą baisų košmarą, šiandien 
yra Lietuvos rašytojas. Tiesa, jo sveikata paląužta, 
bet jis dirba, jis veikia. Prisiminęs tą baisiąją naktį, 
M. Sluckis rašo:

“Mes esame gyvi fašistinio siautėjimo liudininkai. 
Hitlerininkai nenorėjo, kad kas žinotų apie kruvinus jų 
darbus ir stengėsi liudininkų nepalikti. Bet mes likome. 
Likome gyvi ir privalome visiems ir visada pasakoti apie 
jų žiaurumus, apie pralietą kraują, apie bombas, su
drumstusias saldų vaikų miegą.

“Čia, šioje vietoje, kur dabar mes stovime, buvo 
puiki vila. Vilą Tarybų valdžia atėmė iš pono ir atidavė 
pionierių stovyklai. Joje ir kituose pastatuose apsigyve
no vaikai. Linksma buvo stovykloje. Dieną šildėmės 
saulutėje, nardėme Baltijos bangose, žygiuodami mokė
mės pionieriškų dainų.

Vieną rytą, kai pasižaidę prie laužo, kietai mie
gojome, mus prižadino trenksmai. ‘Kas tai? Audra? 
Perkūnija?’ — klausinėjome vienas kitą, praplėšę akis.

Tai nebuvo nei audra, nei perkūnija. Stovykloje 
sproginėjo bombos. Išbėgau į kiemą. Žiūriu—stovi ma
no draugas šiaulietis Malcas. Jis apsivilkęs baltais spor
tiniais marškinėliais. Ant krūtinės išsiuvinėta raudona 
žvaigždelė. Ta žvaigždelė ėmė didėti didėti... Iš jos pa
sipylė kraujas. Šiauliečiui Malcui skeveldra pataikė tie
siai į krūtinę. ..

‘JBėgome. Bėgome visi. Kur—nežinojome. Mūsų 
ketvirtasis būrys patraukėme į autobusų stotį. Susodino 
mus į autobusus. Tik neilgai važiavome. Vokiečiai ap
šaudė kelią ir autobusai sustojo.
kėlė je žuvusius draugus, ėjome Latvijos link.
Jelgavoje. Paskutiniai 
išėję.

Toliau, palikdami pa
ktai mes 

traukiniai Į Tarybų Sąjungą 
Kai iau buvome netekę paskutinės vilties, mus 

paėmė į savo traukinį sunkiai sužeistieji. Jie muši gel
bėjo savo gyvybės kaina.

“Niekada mes neužmiršime tų klaikių dienų. Mi
nėdami žuvusius draugus, mes. prisiekiame kovoti, kad 
Palangos pionierių stovyklos tragedija nepasikartotų. 
Mes visi drauge sieksime taikos!”

Jaudinantis pasakojimas 
apie Alfonsą Marmą

PALANGOJE PRIEŠ 16 M. IR ŠIANDIEN
1941 METU BIRŽELIO MĖNESĮ Palangoje, didžiau

siame Lietuvos kurorte, be kitų, buvo apie 2,000 pionie
rių, jaunų berniukų ir mergaičių. Jie ten ilsėjosi jiems 
paskirtuose namuose. Ilsėjosi ir žaidė.

To paties mėnesio naktį iš 21 į 22 dieną vokiškieji 
naciai pradėjo pasalingą karą prieš Lietuvą ir visą Ta
rybų Sąjungą. Vienu iš pirmutinių nacių vokiečių bom
bonešių taikinių buvo pionierių namas Palangoje. Jie 
žiauriai smogė į tą namą. Daug ten. buvusių, besiilsė- 
jusių berniukų ir mergaičių buvo užmušta. Mums at
rodo, iog mažai kas iš ten tuomet buvusių vaikų teiš
liko.

Ir štai šiemet, birželio 22 d., toje vietoje, kur buvo 
tas pionierių namas, suvyko daug pionierių, taipgi su
augusių žmonių pagerbti prieš 16 metų žuvusius jau
nuolius.

Lietuvos jaunimo laikraštis — “Lietuvos pionierius” 
(š. m. birželio 27 d.) šitaip aprašo tą įvykį:

“Prie didelio granitinio pjedestalo palinko draugovių 
vėliavos. Kvepia kaitroje pajūrio saulėje vysdamos gė
lės. Stovi susikaupusių pionierių gretos. Užrašai ant 
vainikų sako, kad šioje vietoje, kurią amžiams paženk
lins ant granito suklupusios mažos, išsigandusios, ranku
te nuo artėjančio siaubo besidengiančios pionierės sta
tula. 1941 metais birželio mėnesio 22 dieną buvo su
bombarduota pionierių stovykla.

“Štai garbingoje vietoje, mažų pionierių apsupti, 
stovi septyni žmonės. Jie atsiliepė į Palangos pionierių 
kvietimą ir atvažiavo jiems papasakoti apie gražiąją sa
vo stovyklą ir apie .tragišką jos pabaigą. Tas septyne
tas—dar jauni, pilni gvvenimo ugnies žmonės. Mykolas 
Sluckis skundžiasi, kad neteko vaikystės. Karo audros 
jį, trylikametį berniuką, blaškė iš vienos vietos į kitą. 
Jo vienminčius dar glamonėjo motinų rankos, lepino tė
veliai, o jis kovojo su gyvenimu vienas. Kai: gelia ske
veldros užgautą ausį, ar kai veidrodyje pamato ne laiku 

. plaukuose pasirodžiusias sidabrines gijas, mokytoja Re
gina Kirklienė visada prisimena siaubingą bėgimą iš 
degančio stovyklos pastato. “Mama! Mamyte, kur tu?..” 
^aidėjo stovykloje šauksmai. Bet mamos neatsiliepė. 
Jos buvo toli ir nieko negalėjo pagelbėti tokios baisios ne- 

į laimės ištiktiems savo vaikams.
L “Prisimena Regina, kai dvi stovyklautojos žydaitės— 
j^Jfąnina ir Genutė — maldavo pasakyti hitlerininkams, 

kad Jos visos seserys... Gal tada tie žmogžudžiai jų ne
žudys. Regina sakė, tik jos niekas neklause. Ką galėjo

VILKIJA. — Su didžia 
pagarba abiejų Amerikos 
kontinetų pažangieji lietu- 

prisimena Alfonsą 
Marmą. Ilgus metus A. 
Marma ėjo priešakinių 
Brazilijos kovotojų eilėse. 
Nenuilstamam kovotojui 
teko patirti nuolatinius po
licijos persekiojimus, išgy
venti sunkias politinio kali
nio dienas Anšietos saloje.

1949 metų rugsėjis. To
limoje Sao Paulo provinci
joje Tupan miestelyje vyk
sta valstiečių susirinkimas. 
A. Marma su užsidegimu 
pasakoja susirinkusiems a- 
pie darbo žmonių gyveni
mą socialistiniuose kraš
tuose. Staiga sužvėrėję po
licininkai pro išlaužtas du
ris paleidžia seriją šūvių. 
35 kulkų pervertas krinta 
A. Marma.

Brazilijos darbo žmonės 
neteko tauraus kovotojo, 
didvyriško jų teisių gynė
jo.

Drauge su Alfonsu kru
viną rugsėjo 25-osios žuvo 

į kovos draugai — brazilie- 
’čiai Mario Rossi ir Pedro 
Godojus.

Alfonsas Marma gimė 
1908 m. gruodžio mėn. 25 
d. netoli Vilkijos, Jaučiakių 
kaime, valstiečio šeimoje. 
Jo atminimas ir šiandien 
gyvas tėviškėje. Neseniai 
Vilkijos rajono laikraštis 
‘‘Komunizmo vėliava” pa
sakoja savo skaitytojams 
apie didvyrio mirtimi žu
vusį vilkijietį, prieš 30 me
tų apl-eidusį savo tėviškę. 
Laikraštis plačiai nušvietė 
A. Marmos revoliucinę vei
klą Pietų Amerikoje. Čia 
taip pat išspausdinti jį ar
timai pažinusių žmonių at- 
sminimai.

P. Danilevičienė pasako
ja apie atsisveikinimo va
landas su Marma prieš 
jam išvykstant iš Lietuvos. 
Buvęs Alfonso mokytojas 
A. Mikalkevičius rašo apie 
jo mokslo metus: “mokyda
masis pradinėje mokykloje, 
Marma mėgo daug skaity
ti. Tačiau mokykloje -esan-

ti biblioteka savo skurdžio
mis knygomis negalėjo jo 
patenkinti. Alfonso mintys 
troško laisvės, ir jis iš kitų 
'šaltinių pasirinkdavo savo 
galvosenai atitinkamą lite
ratūrą.”

Laikraštis spausdina L. 
Valbasio eilėraštį “Kovos 
draugai”, kurio posmai tei
singai išreiškia kovotojo 
netekusių darbo žmonių 
nuotaikas. Šit kelios šio ei
lėraščio eilutės:

Turėjome draugą, kovotoją 
taurų —

Pakirto mirtis jį pikta ir 
baisi.

Jo garbei nupinsim vainiką 
iš laurų,

O darbą pradėtąjį tęsi m 
visi.

A. Marmos atminimas 
| visiems laikams liks jo tau
tiečių — tėvynėje ir užsie- 

gyvenančių širdyse.
K. Petkevičius

nyje

metais

MOKSLINĖ 
EKSPEDICIJA

Į pirmąją šiais 
mokslinę dialektologinę eks
pediciją išvyko LTSR Mok
slų akademijos Lietuvių 
kalbos ir literatūros institu
to kalbininkai-dialektologai. 
Viena jų grupė kartu su 
Tarybų Latvijos ir Estijos 
Mokslų akademijų kalbos 
tiriamųjų institutų bendra
darbiais rinks medžiagą 
Klaipėdos krašte Nidos, 
Juodkrantės ir kitose vieto
vėse. Kita grupė Prienų 
rajone užrašys Birštono, 
Naujosios Šėtos, Balbieriš
kio tarmes.

Ekspedicijos rinks dialek
tologinę medžiagą lietuvių 
kalbos atlasui, užrašys liau
dies tautosaką.

Šiais metais Lietuvių 
kalbos ir literatūros insti
tutas numato dar dvi eks
pedicijas—tai liepos mėnesį 
į Ukmergės ir Širvintų ra
jonus ir rugsėjo mėnesį į 
Nemenčinės, Molėtu ir Tra- 
kų rajonus.

O, Šedelskyte

Kam neteko girdėti apie 
gelsvąjį Dzūkijos smėlyną, 

I žaliuojančius pušynus, 
skambiąsias dzūkiškas mer
ginų dainas, marguosius 
moterų audinius, apie 
darbščias, prie piautuvo 
palinkusias rugių piovėjė- 
les. Tiesa, daug kas jau pa
sikeitė šiame krašte. Vie
toje medinės žagrės laukuo
se pūkšnoja traktoriai, ru
gių piovėjėlę pakeičia kom
bainai. Išliko ir dar pla
čiau pasklido dainos, dabar 
dainuojančios naują, kolū
kinį gyvenimą, išliko raš
tuoti audiniai ir nuoširdus 
dzūko charakteris.

Karštai myli dzūkai Ta
rybų šalį, savo gimtąjį 
kampelį. Ir kaip nemylėti, 
kaip neprisirišti prie jo, 
jei protėviai nuo akmens 
amžiaus gyveno tuose smė
lėtuose plotuose, žaliuojan
čiose giriose. Paliko jie 
mums ir to gyvenimo pėd
sakų. Tai, plačiai paupiais 
išsimėtę akmeniniai kirvu
kai, titnaginiai peliukai, 
strėlių smaigaliai. Niekur 
kitur Lietuvoje nerasime 
tokios titnaginių dirbinių 
gausybės. Daug mūsų ra
jone ir piliakalniu: pas 
žiląjį Nemuną rymo pagar
sėjusi Merkinė. Lietuvos ir 
broliškos Baltarusijos pa
sieny budi senas Dubičių 
zomkalnis, aukštais pilių 
kuorais buvo padabinti Gi
raitės, Ulbinų, Irutės, pi
liakalniai. Gynė juose dzū
kai savo laisvę, triuškino į 
kraštą įsibriovusių klastin
gų ir žiaurių kryžiuočių 
gaujas.

Perlojos kaime yra kar
tuvių kalnelis. Kitokia nei 
piliakalnių buvo jo paskir
tis. Perlojiškiai seneliai 
pasakoja, jog ant kalno po
nai baudžiauninkus korė. 
Korė tuos, kurie maitino ir 
rengė visą kraštą, korė to
dėl, kad valstiečiai norėjo 
būti laisvi, kad kovojo prieš 
engėjus dvarininkus. O to
ji kova kas kartą aštrėjo. 
Baudžiauninkų pasiprieši
nimas Merkinės valdytojui 
vyko 1544 metais. 1832 m. 
valstiečių bruzdėjimas vy
ko Perlojoje. Platus pasi
priešinimo judėjimas 1843- 
44 metais vyko Varėnos 
dvare. Čia baudžiauninkai 
valstiečiai metė lažo dar
bus, nustojo mokėję mokes
čius, sumušė juos skriaudu- 
sj viršaitį, grasino įsiverž
ti į pono rūmus. Tik gink
luotų žandarų pagalba pa
sisekė valdžiai užgniaužti 
valstiečių bruzdėjimą. Se
neliai pasakoja, jog 1861 
m. sukilimo metu valstie
čiai sunaikino Perlojos dva
ro rūmus.

Aktyviai Dzūkijos vals
tiečiai dalyvavo ir 1863 m. 
sukilime. Iki šių dienų mi
nimos kovos vietos Merki
nėje, Lakštučiuose, Valki
ninkuose, Dubičiuose. Prie 
Dubičių pelkių, Grūdelio 
miške įsikūrę sukilėliai bu
vo išduoti, į jų slėpynę bu
vo pasiųsta kariuomenė. 
Užvirė kova, apsupti suki
lėliai žuvo, bet priešui ne
pasidavė. Mūšio vietoje vė
liau pastatytas geležinis 
kryžius, o kapinėse, kur pa
laidoti žuvusiųjų kūnai — 
paminklas, primenąs bočių 
kovas už laisvę.

Dubičiai garsūs ne tik 
sukilimo paminklais. Tai 
viena seniausių ir įdomiau
sių mūsų rajono gyvenvie
čių. Aplinkui ošia miškai, 
kurie nusitęsia tolyn į Bal
tarusiją. Čia pat užaugęs 
Pelasos ežeras, kuriame da
bar ganosi galvijai, o senie
ji žmonės pasakoja kaip

jaunystėje ežere žuvis gau
dę. Daug padavimų pasa
kojama apie Dubičių pilia
kalnį, apie piktąją karalie
nę Boną. Aplinkui pilia
kalnį kadaise tyvuliavo Pe
lasos vandenys, o su sausu
ma susisiekti galima buvo 
tik tiltais, kurie buvę du. 
Vienas stiklinis — karalie
nei ir jos artimiesiems 
vaikščioti, kitas medinis — 
tarnams bei paprastiems 
žmonėms į pilį vykti. O 
kiek pasakojimų apie pa
slėptus, užburtus lobius, 
kiek tų lobių ieškotojų, ka
susių ir ardžiusių piliakal
nį.

Bet dar garsesnė, dar 
plačiau žinoma mūsų Mer
kinė. Istoriniuose šalti
niuose Merkinės pilis pra
dedama minėti XIV amžiu
je, kada jai teko užduotis 
ginti kelią į Trakus ir Vil
nių nuo kryžiuočių ordino 
puolimų.

Prie tvirtos mūrinės pi
lies atsiradusi gyvenvietė 
pamažu išaugo ir jau 1569 
m. įgijo magdeburgo teisę, 
kartu gaudama vienaragio 
herbą. Miesto nuosavybės 
ribom atžymėti, aplinkui 
Merkinę buvo pastatyti ke
turi mūriniai stulpai, ku
rių du išliko iki mūsų die
nų. Buvo išlikęs ir miesto 
varpas, kvietęs kadaise gy
ventojus į sueigas, bet karo 
metu kažkas jį paslėpė nuo 
vokiečių ir dingo.

Merkinė senovėje buvo 
svarbus prekybos ir kultū
ros centras, joje apsistoda
vo didžiųjų medžioklių mė
gėjai, neaprėpiamuose Dzū
kijos miškuose medžioję 
taurus, eikliuosius brie
džius. Čia mėgo sustoti iš 
Lenkų į Lietuvą keliavę ka
raliai, jų pasiuntiniai, mie
ste lankėsi Petras Didysis 
ir vedami rusų kariai. Se
nąją Merkinę degino švedų 
armija, plėšė Napoleono at
vesti prancūzai, sprogdino 
vokiečiai, bet ji gyva ir 
šiandien.

■ Tai dar ne visos garsio
sios, legendomis ir pasako
jimais apimtos mūsų rajo
no vietos.

Karužių kaime yra aukš
tas, kapinėmis paverstas 
piliakalnis. Iš vakarų pu
sės jį plauna Nedzingės 
upelis, o rytų šlaite balos. 
Seneliai pasakoja apie ak
menis su iškaltomis raidė
mis, kryžiais ir kitais nesu
prantamais ženklais, kurie 
buvę piliakalnio viršuje. 
Nebūtus dalykus pasakoja 
apie Giraitės piliakalnį. Se
niau aišku, kada dar žmo
nės prietarais tikėjo iš 
siauros duobės, -buvusios 
piliakalnio viršuje, išlįsda- 
vęs velniukas. Jis šokinė
davęs, gąsdindavęs žmones, 
o paskui vėl dingdavęs 
kiaurymėje. Pasakojimais 
apipintas ir netoli esantis 
Totorkalnis.

Kodėl Dvarčių kaime e- 
santį kalną vadina Irutės 
piliakalniu, seneliai jau pa
miršo. Dar mūsų amžiaus 
pradžioje jis buvo apaugęs 
pušelėms, o pačioje viršū
nėje šakojosi didelė, sena 
pušis “drevė”. Šalia jos 
buvo gili gili duobė, ir lyg 
kryžiaus forma išdėstyti 
akmenys. Vienas nelemtas 
artojas ardamas piliakalnį, 
nuritino akmenis, užtvėrė 
duobę. 1932 m. ardamas 
jis rado senovišką šautuvą.

Didelis piliakalnis yra 
Ulbinų kaime prie Uosupio 
upelio. Senelis Šadreikis 
pasakoja, jog jo vaikystėje 
piliakalnis buvęs status, ap-

2 pusi. Laisvė (Liberty)
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augęs aukštais medžiais. 
Vėliau žmonės medžius iš
kirtę, piliakalnio šlaitus 
nuarę, nuakėję. Jam, dar 
piemenuku būnant pasako
jęs, jog ant kalno buvusi 
Dainavos kunigaikščio pi
lis. Kiti seneliai pasakoja 
girdėję, jog kalną kepurė
mis švedai supylė ant savo 
žuvusio vado kapo, jog pi
liakalny j esą urvai, kuriuo
se paslėpta narsi kariuome
nė, kuri kada nors išeisian
ti išvaduoti prispaustųjų. 
Pasakojama, jog ant pilia
kalnio “strokai” rodosi, da
žnai ant kalno naktimis 
kažkas kūrenąs ugnį, bet 
užlipus niekas negalįs ras
ti kūrentos ugnies žymių. 
Matydavę ant kalno nepa
žįstamus žvėrelius, bet, 
žmogui artinantis, jie ding- 
davę, ir niekas nerasdavęs 
nei jų pėdų, nei urvo.

O kas negirdėjo apie 
“stebuklingąjį” Akmenį. 
Prieš daugelį šimtų metų 
nesuprato lietuviai gamtos 
jėgų, todėl garbino jas, su
teikdami joms dvasišką es
mę. Įdvasinta buvo ir ug
nis. «■ Ugnį prabočiai išgau
davo trindami vieną medį į 
kitą, tad ir žymėjo ją su
kryžiuotų medukų pavidalu 
— kryžiaus ženklu. Tuos 
ženklus iškaldavo aukurų 
akmenyse, jais puošdavo 
audinius ir darbo įrankius. 
Medis supuvo, o akmenyse 
įkalti ženklai liko iki mūsų 
dienų. Toks yra ii\ Ak
mens kaimo “stebuklinga
sis” akmuo. Jame yra iš
kalta pėda, ugnies ženklas 
bei eilė kitų, mums jau ne
besuprantamų ženklų. Įdo
mus akmuo yra ir Jokėnų 
kaime, kuriame taip pat iš
kalti. saulės-ugnies ir mė
nulio ženklai. Ilgainiui už
miršo žmonės 'ženklų pras
mę ir apipynė tuos akmenis 
padavimų vainiku. Seneliai 
pasakoja apie užkeiktą, ak
meniu paverstą mergą, 
prieš tėvų valią ištekėjusią 
už mylimo bernelio, apie 
“velnio pėdas”, apie Napo
leono paslėptus turtus.

Tarp Merkinės ir Masa- 
liškių rymo Balyno kalnas. 
Jame tarybiniai partizanai 
buvo įsikūrę savo buveinę, 
iš kurios vyko triuškinti fa- 
šistų-viduramžių šunrite- 
rių palikuonių. Čia pat sa
vo vandenis liūliuoja Gil
šės ir Gelovinės Ežerai, pa
garsėjęs Šarūno piliakalnis. 
Kokias puikias legendas su
kūrė mūsų protėviai apie 
juos, kiek juose meilės Tė
vynei ! O dar puikiau jas 
surimavo dzūkų dainius V. 
Krėvė-Mickevičius. Čia pat 
ir jo gimtinė Subartonyse.

Skambiom dainom, gra
žiom legendom pagarsėjusi 
Dainava. Daug joje pilia
kalnių, pilių griuvėsių, už
keiktų akmenų, daug su 
liaudies kovom surištų pa
minklų. Juos kiekvienas 
žmogus turi pažinti, bran
ginti ir mylėti taip, kaip 
mylimas gimtasai kraštas.

Mokytojas
Henrikas Lizdenis 

Varėna.

Praga. — Čekoslovakija 
protestavo Amerikai, ka
dangi Amerikos orlaiviai, 
sako čekoslovakai, pakarto
tinai skraidinėjo virš Čeko
slovakijos teritorijos.

Ketvirtad

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisves panamai. 
Prašome pasirūpinti tuomi 
reikalu!

rugp. (Aug.) 1, 19S7
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■ Senas vincas ,

.REALAUS GYVENIMO KELIU
I > (Tąsa)

Iš Jono kiemo, tarsi vieni kitus vyda
miesi. slinko barškėdami fordukai, lap
nojo vežimėlius traukdami arkliai ir 
būreliais eidami, rankomis gestuodami, 

! skirstėsi paskutiniai tos tragedijos ak
toriai.

Toje pačioje Karvelių stuboje, prie tos 
pačios kerosininės žibalinės lempos švie
sos, sėdėjo tie patys du vyrai ir argu
mentavo: “Ar ne i is pradėjo šaudyti tik 
už tai, kad kas tai pasiūlė tik penkis 
centus už arklį?. . . Jis yra kaltininkas, 
jfs turi atsakyti už tos moteriškės gy
vastį. jis turi būti pasodintas į elektros 
kėdę!“ Karščiavosi Edis.

• “Bet jis apskrities šerifas’’, pastebė
jo Karvelis.

“Įstatymai visiems vienodi. Šerifas, ar 
velnias, bet lygiai turi būti nubaustas!’’

“Visa bėda, Edi, kad tas turi kaž kur 
dingęs valdančiosios klasės demokratijo
je. Kad tu daugiau sužinotume!, pažintu
mei tikrąjį buržuazinės demokratijos 
veidą, lygias piliečio teises — patarčiau 
tau jį (šerifą) suareštuoti, kaipo žmog
žudį. Bet, vaikine -mielas, aš bijau, kad 
tu, bekasdamas šerifui duobę, pats į ją 
neįkristum“.
ę‘Kaip tai? Ar aš pradėjau muštynes?” 
“Visai lengvai iis gali pasistatyti sa

vo liudininkus, visą kaltę suversti ant 
tavęs, ir tu gali gauti arba elektros kė
dę, arba viso amžiaus kalėjimą, supran
ti9“

“Juk ne aš bet jis šaudė į žmones ir 
nušovė moterį, ar ne?

“Pagal mano ir tavo teisybę, išeina 
taip. Bet pagal ių teisybę, tu būsi di
džiausiu kaltininku. Mes žinome, kad 
jis pradėjo šaudyti. Bet jis sakys, kad 
tu sukėlei betvarkę, o iis, darydamas 
tvarką bei gindamas savo gyvastį, pri
verstas buvo pavartoti ginklą. Jeigu 
ne tu, viskas būtų buvę tvarkoje, tai 
viena.

*Antra vertus, jeigu tu norėsi apskri
ties šerifą areštuoti, tu turėsi kreiptis 
pas jį ir prašyti leidimo, kad jis duotųsi 

f .save areštuoti’’.
“Ar pasiuto! O kitaip negalima jį a- 

reŠtuoti ?”
“Galima. Bet tu turi gauti leidimą iš 

valstijos gubernatoriaus, ant kurio ir jis 
turi pasirašyti. Gi su tokiu leidimu dar 
negalėsi jo areštuoti. Dar turėsi gauti 
dviejų, to paties apskričio miestelių bur
mistrų prisiektus paliudijimus, o su tais 
visais paliudijimais nueiti pas apskri
ties prokurorą, gauti varantą-leidimą 
ir tik tada galėsi jį areštuoti.

Ot tau, vakine, ir įstatymų lygybė! Kol 
tu prie valdininko tik prieisi, tai toks 
pat pilietis gatvėšlavis jau savo ir baus- 
ipę atsėdėjęs ar užmuštas ir užmirštas”.

Vaikinas tik atsidūsėjo ir nervingai 
papurtė galvą, o Karvelis dadėjo: “Ap- 
siiftislyk, vaikine, gerai. Man regis, kol 
šerifas tavęs nepuola, tu, puldamas jį, 
sėdėsi ant dinamito bačkos ir, kad ko
kios, pats save išeksplioduosi. . . Daleis- 
kime, tegul tu jį ir suareštuosi, tai vis- 
tiek nieko neneši. Jis bus paleistas arba 
ant garbes žodžio, arba po maža kauci
ja, arba tavo skundas bus atrastas ne
pamatuotu ir numestas po stalu. Bet 
kas bus po tam, turėtumei gerai apsi- 
svarstyti”.

“Tai ką jis man gali padaryti?”
“Tas priklausys nuo šerifo malonės. 

*v^eigu jis norės, galės sutrėkšti tave, 
k^ip slieką po savo padu: nusišluostys 
į tave savo kruvinas rankas ir, rodyda
mas į tave, sušuks: ‘Štai tas žmogžudys, 
kurio jūs ieškote!” 

4,

- čia senis Karvelis padarė pauzę: už
gesino jau pridegusią prie lūpų cigare- 

■ pažvelgė Edžiui į veidą, nusišypsojo 
, baigė: “Žinoma, aš taip kalbu žinoda- 

Jmas, kad taip atsitiktų su darbininko 
:sūnum, kuris, remdamasis konstitucija, 
įstatymais, norėtų patapti lygiu piliečiu 
Su valdininkais, kaipo toks su tokiu.

Jūs esate anos klasės žmogus, kur 
•'(pinigas kalba, pinigas tyli,—bandykite. 
Bet visgi, tai labai, labai rizikuojamas 

įjŽipgsnis, kur niekas negali duot jums 
garantijos, kad neįkišite kojos į spąs- 

^įUS.” ,
''Edis nieko neatsakęs, atsistojo, užside

gė cigaretę ir nervingai pradėjo vaikš
čioti po kambarį. Paskui, pasakęs šei
mininkui “labąnakt,” užlipo ant antrų 
lubų, įėjo į savo kambarį, nusirengė, 
krito į lovą ir užmigo.

Laidotuvės nušautos moteriškės
Į kapus, ta’rp šešių vyrų, raudona vė

liava uždengtas, slenka pilkas grabas, 
kuriame guli kulkos pergręžtas kūnas 
dar jaunos rusų tautybės moteriškės- 
motinos. Pirma grabo eina nešdamos 
raudonų gėlių vainikus aštuonios. pilko
mis suknelėmis apsivilkusios, raudonais 
kaspinais persijuosusios, jaunos mergi
nos, kurių tarpe lėtai žingsniuoja ir Ma
riutė.

Grabas atsigula ant duobės ir užvieš
patauja tyla... Bet tą tylą pertraukia 
seno Karvelio graudenanti žodžiai. Jis 
tai sugniaužęs kumščius grūmoja, tai iš
tiesęs delnus siekiasi prie velionės vyro, 
kuris laiko ant rankos apie penketo me
tų sūnelį, ašaros rieda jam per veidus, 
o vaikutis, tarsi ramindamas tėvą, bu
čiuoja jo lūpas. Jis kalba rusų kalba, 
kurios Edis visai nesupranta, bet jaučia, 
kad jis ramina ir keršija kapitalistų kla
sei už darbo žmonių skriaudas.

Jam baigus, susirikiuoja merginos ir 
užtraukia Laidotuvių dainą — “Daug 
žuvo mūs brolių už teises kovoj!” Jos 
taip harmoningai dainuoja, tokia gražia 
melodija, kad mūsų Edis, matydamas 
verkiant kitus ir pačias dainininkes, ne
išsilaikė nepravirkęs.

Kuomet grabas nugrimzdo į duobę ir 
palydovai pradėjo skirstytis, Edis pri
ėjo ant tėvo rankų sėdinčio siratuko, 
išsiėmė popierinę penkdešimkę ir, duoda
mas ją vaikučiui tarė: “Paimk šitą pi
nigą, o už jį tau tėtis nupirks kitą ma
mą.”

“Turėkis sau pinigus... Jeigu tu tu
ri daug pinigų, tai esi netikęs žmogus. 
Aš nenoriu kitos mamos! Aš noriu savo 
mamės! šerifas užmušė mano mamę. o 
graborius įkišo ją į skylę... Kai aš už
augsiu, aš jiems taip padarysiu.”

Paskutinius žodžius tardamas, vaiku
tis taip sugniaužęs kumščius suleido juos 
prie vienas kito, kad net dantukai jo 
sutratėjo. Edis 'vistięk įbruko pinigą 
tėvui į ranką, sudavė plaštaka jam per 
petį ir nuėjo.

Važiuodamas namo Edis taip buvo 
įtūžęs ant savo klasės žmonių, jog atvi
rai Mariutei prisipažino, kad nenori jo
kio reikalo su savo klasės žmonėmis tu
rėti. Paskui, Mariutei perpasakojus, 
anglų kalba tos dainos žodžius, jam la
biausiai įsiskverbė į sąmonę tos dainelės 
vienas punktelis, būtent:

“Didžturčiai ulioja perteklių klane, 
Jų sąžinės jau pražudytos..
Svaigina jas nuolat brangiausiam vy- 
Bet kerštas krauju užrašytas.” [ne,
Kada jie parvažiavo namon ir Edis 

vėl gavo progos su Mariute vienu du 
pasikalbėti, prisipažino, kad jis tik vieną 
ją myli, kad dėl jos gyvena, kad pamilo 
darbo žmonių klasę, ir pridėjo: “Jeigu 
darbo žmonės pernešė ir nusikratė nuo savi' 
sprando vergijos ir baudžiavos laikus; 
jeigu Rusijos liaudis sutraukė savo ver
gijos ir nelaisvės retežius, tai jau pilnai 
pribrendęs laikas sudaužyti kapitalisti
nės vergijos retežius ir įsigyti sau lais
vę!”

žinoma, už tokį vaikino pasiaukojimą 
jai ir darbininkų klasei mergina nega
lėjo likti skolinga ir atmokėjo jam su 
ilgu, karštu bučkiu, kuris juodviejų karš
tas širdis dar daugiau sujungė meilės 
gijomis.

DALIS TREČIA
Kovdj su savo sąžine

Parvažiavęs į savo tėvo palocius, De- 
lavarės valstijoj, Edis daugiausia laiko 
praleido skaitymui bei rišimui visokių 
problemų ir bekovodamas pats su savo 
sąžine. Jis rišo klausimus, kokiu būdu 
prašalinti tą visą piktą ir bent kiek pa
gerinti darbininkų būvį be revoliucijos, 
be kraujo praliejimo? Ir kuo jis dau
giau mislino apie nesvietiškus kapitalis
tų pelnus, apie valdininkų dideles algas 
ir darbininkų mažus uždarbius, tuo jis 
daugiau daleidinėjo, kad jo klasės, žmo
nės savo besotiškumu iš tikrųjų nėra 
pilno proto žmonės!

(Bus daugiau)

JUSTAS PALECKIS

NICOJE ir MONAKE
(Iš keliones įspūdžių)

(Pabaiga)

Be ruletės yra ten ir įvai
rių kitų azartinių žaidimų 
kortomis, o žemai vestibiu
lyje stovi automatai, kur 
imama 20 frankų ir pa
spaudus sukasi trys apskri
tos juostos su įvairiais pie
šiniais . Jei sutampa trys 
piešiniai, iškrenta atitinka
mas monetų skaičius. Ta
čiau ir čia daugiausia pra
lošiama.

Daug įvairių istorijų pa
sakoja apie tuos lošimo na
mus. Daug čia turto padė
ta, daug milijonii pralošta, 
o daug kas ir gyvybės ne
teko, nusižudydami iš des
peracijos dėl pralošto turto. 
Pasakoja, kad seniau galu
tinai prasilošusiems būda
vo nemokamai duodama re
volveris nusišauti. Dabar 
gi galutinai prasilošusiems 
kazino administracija nu
perka bilietą sugrįžti na
mon. Žinoma, tokiais atve
jais, jei pralošta tikrai di
delė suma. Daugumoje vals
tybių ruletė ir kiti azarti
niai lošimai uždrausti. Pa
žangūs žmonės kovoja ir 
dėl kazino uždraudimo 
Monte Karlo. Bet jų pa
stangos tuščios, nes kazino 
sudaro 90% tos liliputinės 
valstybės biudžeto pajamų. 
O kazino išlaikančios ben
drovės stambiausiu akci
ninku yra tokia įtakinga 
jėga, kaip Vatikanas.

Monako gyventojų tėra 
apie 26,000, bet ten gyvena 
daug svetimšalių, kuriuos 
pritraukia ne tik geras kli
matas. Monako tapo tikru 
kapitalistų rojumi, nes čia 
gyventojai laisvi nuo bet 
kokių , mokesčių. Kadangi 
toji valstybė gyvena iš lo
šimo kazino ir didelių paja-

gyvenimą. Muziejų pastatė 
pereito šimtmečio gale Mo
nako kunigaikštis Albertas, 
kuris buvo gana žinomas 
mokslininkas ir yra para
šęs keletą veikalų iš okeano
grafijos srities. Įdomus 
taip pat Monako egzotinis 
sodas, kuriame surinkta 
daug įvairių pietų kraštų 
augalų, ypač įvairių rūšių 
kaktusų.

Papietavę restorane pa
darėme išvadą, kad Mona
ko mažutė valstybėlė su di
delėmis kainomis. Viskas 
čia pritaikyta turtingiems 
užsienio turistams. Kiek
vienoje vietoje kioskai ir 
krautuvėlės su įvairiais su- 
venirais.

Grįžtame atgal į Nicą. 
Pakeliui mūsų šoferis Tod- 
levskis aiškina apie įvairias 
įžymybes. Netoli Monako 
jis rodo į didelį sodą su 
gražiais rūmais. Tuos rū
mus nupirkęs buvęs Rumu
nijos karalius Michajus. O 
buvusiųjų kunigaikščių Žy
driajame Krante daug. 
Todlevskis pasakoja apie 
kadaise garsios rusų kuni
gaikščių Trubeckojų gimi
nės atžalą, kuris gyvenęs 
Amerikoje ir ilgai skurdęs, 
dirbęs ir viešbučio šveico
rium, ir tarnu, ir kitokiais 
užsiėmimais vertėsi. Bet 
jis patikęs vienai ameriko- 
neį milijonierei, kuri įsino
rėjo būti kunigaikštiene. Ir 
staiga Trubeckojus tapo jos 
vyru ir milijonieriumi, o 
turtinga amerikone — ku
nigaikštiene. Tas Trubec
kojus įsigijęs brangią vilą 
netoli Nicos.

Važiuojame vėl pro ame
rikiečių povandeninius lai
vus ir kreiserius, kurie at
vykę čia saugot kapitalisti-

BROCKTON, MASS.
Dar apie buvusį Laisves 

pikniką liepos 4 d.
Pikniko kičinui aukojo:
Konstancija Kalveliene du 

sūrius, tris pyragus ir vieną 
kugelį.

Mary Valentukevičienė — 
vieną sūrį.

Elzbieta Kaulakienė — vie
ną kugelį, vieną pyragą.

M. Gutauskienė — vieną 
galioną pieno.

F. K o d i e n ė, Lawrence, 
Mass., — vieną sūrį.

Gavo dovanas
Dovanas gavo-sekami sve- 

čiai-pikniko dalyviai:
Gertrude Mitchell, Nashua, 

N. II., $25.
Pearl Baraban, Spencer., 

Mas., $20.
R. Zabula, West Medway, 

Mass., $15.
Julia S t i g a, Brockton, 

Mass. $10.
Po $5 gavo dovanų: Victor 

Sinkevich, Brockton, Mass.; 
K. Sireikienė, Brockton, 
Mass.; Mrs. B. Uždavinys, 
Norwood, Mass.; J. Jaučiūnas, 
Montello, Mass; Masha Vai
tiekūnas, Brockton, Mass.; K. 
Barčius, Canton, Mass.

•
Liepos 11 d. po trumpo sir

gimo ligoninėje mirė Ewalda 
Valatkevicz (Vilcinsky), gy
venusi 785 N. Montello St. Pa
liko nuliūdime savo vyrą Joną 
Valatkevicz, du sūnus, John ir 
Vitold, ir marčias, dukterį 
Nellę Jonitis ir žentą Michael 
ir anūkus, dvi seseris, Bessie 
Rasevich ir R. Buinauskas — 
ši gyvena Lietuvoj. Palaidota 
laisvai Melrose miesto kapinė
se.

Velionė buvo sena Laisvės 
skaitytoja. Antrojo pas. karo 
metu, kai nuėjau atnaujinti 
Laisvę, tuomet vokiečiai buvo 
giliai įėję į Tar. Sąjungą, ji 
net apsiverkė.

Šiurpi tragedija Pirčiupyje
Straipsnis tilpę Laisvėje lie

pos 17 ir 18 dd. Ten aprašyta 
kaip Pirčiupioi kaime vokie- 
č i a i hitlerininkai surengė 
skerdynę. Ten sudegino Užda
vinių kluone su viršų m šimtą 
kaimiečių.

M Uždavinis gyvena Nor
wood, Mass. Ten žuvo jo daug 
giminių ir trys broliai. M. Už
davinys pasakoja, kad jo bro
lis Jonas buvo stiprus, 6 pėdų 
vyras. Kuomet visi kaimiečiai 
buvo suvaryti į minėtą kluoną 
sudeginimui, Jonas Uždavinys 
ir Aleksandra Vilkišius išlau
žė kluono duris ir ten vietoj 
buvo sušaudyti. Kas dar ne
skaitėte apie tą skerdynę, gau
kite minėtus Laisvės numerius 
ir pasiskaitykite.

George Shimaitis

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

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

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

Geo. Shimaitis, fin. rašt.

| mų, kurias teikia 
skaičius turistų, ji gali ap- 
seiti ir be mokesčiu. Tuo 
ir naudojasi daugelis kapi
talistų. Jų tarpe žinomiau
sias yra graikas Onazis, 
vienas turtingiausių pa
saulio žmonių, praturtėjęs 
kaip naftos pervežiojimo 
laivų ir įvairių įmonių sa
vininkams. J i s pirmiau 
gyveno Amerikos Jungtinė
se Valstybėse, bet jam tek
davo mokėti didelius mo
kesčius. Tad jis ir sumanė 
atvykti gyventi į Monako, 
kur jokių mokesčių nemo
ka.

Monako — reakcinė ir 
klerikalinė valstybė. Įstaty
mus leidžia kunigaikštis ir 
parlamentas (tautos tary
ba), kuris renkamas 4 me
tams, bet kurį kunigaikštis 
gali paleisti. Darbininkų 
organ izacijos persekioja
mos ir komunistų partija
Monako valstybėje uždraus-' 
ta. Kadangi dėl vietos sto-l 
kos nėra kur pastatyti ka
lėjimo, Monako teismų nu
teistieji laikomi Prancūzi
jos kalėjimuose.

Pagal sutartį su Prancū
zija, tuo atveju kai baigsis 
dabartinė kunigą i k š č i ų 
dinastija, Monako bus pri
jungta prie Prancūzijos. 
Užtat Monako ’ buržuazija 
apsidžiaugė, kad kunigaikš
čio žmona, buvusi amerikie
tė artistė, pagimdė dukterį, 
kuri paveldės sostą ir tuo 
bus pratęstas to kapitalistų 
rojaus gyvavimas.

Yra Monako valstybėlėje 
ir mokslinės vertės įžymy
bių. Tai plačiai Žinomasis 
okeanografinis muziejus su 
akvarijumū, išeinančiu į 
jūros dugną, kur galima 
tiesioginiai stebėti jūros

didelis j nio pasaulio' pamatus, o tik- 
iriau sakant, paverst tą pa
saulį amerikietišku mono-
poliu.

Netrukus mūsų posėdžiai 
Nicoje baigiasi. Išvykstame 
traukiniu ir per naktį atva
žiuojame į Paryžių, o iš 
ten lėktuvu namon.

Scranton, Pa.
Scranton i e tė Ona derk a u įs

kaitė aplaikė laišką nuo savo 
giminaitės iš Vilniaus. Apart 
ko kito ji rašo ir apie gyveni
mą tame mieste šiais žodžiais: 
1957 m. liepos 9'd.

O bendrai gyvenimas pas 
mus vis gerėja. Jūs net neįsi
vaizduojate kaip pasikeitė 
mūsą senasis Vilnius. Jau ne
kalbant apie tai, kad miestas 
tapo labai švarus (pas mus už 
ne vietoj numestą šiukšlę ima 
baudos po 3 rublius), apžel
dintas jaunutėmis liepomis ir 
dažnai vasarą laistomos gat
vės kvepia šviežumu. Tačiau 
ir maisto produktu yra kur 
kas daugiau. Beveik niekada 
krautuvėse nepritrūksta mil
tų, sviesto ir cukraus (dar per
nai to nebuvo), o kioskose 
valst. prekybos vienetai par
davinėja ne tik vyšnias, bet ir 
apelsinus, ir aprikosus. Juk tai 
tiesiog puiku!

Mama kada galėdama siu
va iš jūsų dovanų man kostiu
mėlį ir mes manome, kad ma
no gimimo dienos proga galė
siu apsivilkti nauju kostiumu. 
Tai bus puiki šventė!

Jums tai turbūt atrodo vai
kiška, o gal kiek ir kvaila. 
Tiesa? Tačiau reikia pergy
venti visa tai, ką mes matėme, 
kad sugebėti džiaugtis net ir 
tuo.

ši šeštadienį bus jaunimo 
festivalis, kurį aš pasistengsiu 
jums aprašyti.

Tad iki sekančio karto. Jūsų

Elisa ir mama

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

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

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

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

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

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

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

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

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

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

Pas mumis rengtas pokylis- 
išvažiavimas 30 d. birželio pa
vyko kuo-geriausia. Jau ba
landžio mėnesyje buvo tartasi, 
kalbėta su draugais filadelfie- 
čiais apie surengimą šio išva
žiavimo. Kada patiko mane 
nelaimė, kada aš buvau lingm- 
butyj ir gulėjau namuose lo
voj, nekuriu iš draugu net pa
tarė atidėt ši išvažiavimą ant 
rudens, bet aš su Elzbieta sto
vėjome. kad jis turi įvykti bū
tinai 30 d. birželio. Ir tame 
nebuvo apsirikimo.

Draugai ir draugės, prisidė- 
jusieji prie surengimo šio iš
važiavimo, lankėsi pas mumis. 
Nekuriu iš jų net po keletą syk, 
kad sutvarkius išvažiavimo rei
kalus. Blogas oras, kaip vi- 
siems žinoma, pakenkia tokiem 
išvažiavimam, bet šį sykį mums 
nereikėjo apie* tai rūpintis. 
Oras buvo geras ne tik nedė
liok bet ir subatoj, kada sve
čiai pradėjo rinktis, atvažiuo
dami mašinomis iš tolimesniu 
kolom j u.

Teisybę pasakius, nebuvo pa
kankamai patogumu visiems 
svečiams, bet, kadangi čia ne
buvo porui, visi jautėsi, kaip 
\ ienos šeimynos nariai, tai iš
ėjo viskas kuo puikiausia, at
sigulė kur kas galėjo, kur bent 
šiek tiek radosi vietos. Nežiū
rint i tai, visi atrodė patenkin
ti.

Nespėjo svečiai nedėlioj pa
valgyti pusryčius, kaip viena 
po kitai mašinos pradėjo slink
ti prie mūs namo. Ne už dgo 
ant savo sąrašo, kuri aš ve
džiau, turėjau 69 ypatas. Tai 
gražus būrelis draugu. Nie
kad neatrodė daug žmonių, nes 
jie visados buvo išsiskirstę, iš
sisklaidę. Vieni ant b.včiu 
maudėsi, kiti kambariuose, ki
ti vaikštinėjo, žiūrinėjo tai šen, 
tai ten, o kiti garadžinje girkš- 
nojo šaltą aluti iš bačkutės.

Atėjo laikas pietų. Gaspadi- 
nės visą valgi, kas priklauso ’ 
prie pietų, sudėjo ant stalų ir 
svečiai pasitarnavo patys sau, 
prisidėdami į lėkštės tokio vai 
gio, ką kas norėjo. Taip poky
lis tęsėsi iki vakaro. Valgių ir 
gėrimų buvo pakankamai.

Pirma negu svečiai skirstėsi 
namo, kiekvienas atėjo matyti 
mane. Visi draugai ir draugės, 
reikšdami man simpatijos, vė
lino man kuo greičiausia pa- | 
sveikti; antra, tai svarbiausias 
dalykas, tai visi draugai ir 
draugės nepamiršo darbinin
kiškos spaudos. Jūs atlikote 
savo pareigą, kaipo klasiniai 
susipratusių darbininkų. Var
dai tilpo “L.’ num. 136, 12 d. 
liepos. Sale to, viena gera 
drauge aną dieną atvažiavus 
sako: mano vyras Walter S i 
žuvininkas iš Philadelphijos, . 
negalėdamas dalyvauti pokyly- j 
je, čia siunčia $20.00. Pasiųski
te į Laisvę. Kas likos išpildyta. 
Surengimui šio išvažiavimo 
daugiausia darbo pridėjo Be- 
kampienė, Lipčius, Zalner, 
Merkiai ir Pietai.

Pačiame pokilyj daugiausia 
dirbo Anita Pildis, Lillian Lip
čius, Bekampienė, Zalner, Ple- 
tienė, Merkienė, B. Kovalchuk 
ir daugelis kitų moterų joms 
pagelbėjo. Drg. Pieta buvo 
bartender is, jam pagelbėjo 
drg. Panelis iš Bayonrte’s. Drg. 
Merkis buvo bosas ir dirbo vi
sur, kur tik reikėjo.

Visi mes džiaugiamės, visi 
.linksmi, kad mums sekasi. Se
kasi, kad visi mušame į vieną 
tašką, visų mūs tikslas vieno
das. Nesimato pas mus nuo
vargio, nusiminimo, šypsą ma
tosi ant visų veidų. Iš savo pu
sės turiu padėkavoti vi.siėms 
darbininkams ir darbininkėms 
ir visiems, kurie bile kuom pri
sidėjote prie surengimo šio 
pokylio. Didelis ačiū visiems 
svečiams, kad nepatingėjote 
atsilankyti ir paremti šj taip 
prakilnų darbą.

Negaliu praleist nepaminėjęs, 
kad pokyliui buvo suteikta au
kų maistu: A. Kraujutis iš 
Cape May Court House aukojo 
7 galvas kopūstų irA. Lipčius 
— pu.sę šinkos (hamės) apie 
10 svarų. Ačiū Jums už tai.

Kaip daugeliui yra žinoma,
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mane patiko nelaimė 1 d. ge
gužės, krisdamas nuo 10 pėdų 
augščio nusilaužiau dešinę ko
ją. Tuoj bus 3 mėnesiai laiko 
nuo nelemto nuotikio ir nežiū
rint, kad man reikėjo perken
tėti daug skausmų ir perleist 
daug visokių nesmagumų ir ka
da pamislini, kad aš visai ne
seniai buvau dar didelis ligo
nis, nuo <30 birželio iki 13 lie
pos perkentėjau didžiausius 
skausmus ir daugeli naktų ne
galėjau net užmigt, bet dabar, 
27 d. liepos, rašydamas šiuos 
žodžius galiu pranešti visiems 
draugams ir draugėms linksmą 
žinią, kad aš galiu vaikštinėti, 
pasiremdamas ant kriukio (laz
delės). Nors liga pakirto ma
no sveikatą, fiziniai aš esu dar 
silpnas, ant svorio nupnoliau 
iki 158 sv. Niekas nesitikėjo, 
kad i taip trumpą laiką aš pa
darysiu toki didelj progresą.

Draugės ir draugai, jūs ne
pamiršote, neapleidote manęs 
palikusioj nelaimėj, jūs linkė
jote1 greit pasveikt. Tie laiškai, 
atvirutės su linkėjimais iš vi
sų kraštų prisidėjo prie sustip
rinimo mano sveikatos. Ačiū 
už laiškus ir atvirutes: Walu- 
kani iš Scranton, Samulioniam 
iš Delair, Normanam iš Maple 
Shade, Antanaičiam iš Balti
more', Senam Vincui iš Gibbs
town, A.Griciunui 'š Collin- 
wxx'd, Mockaičiam iš Bridge
port, A. J. Navalinskams iš 
.Binghamton, Joniškiečiams iš 
Washington, Žilinskams is 
Plymouth, Agnes M. Jurevi
čiam, J. E Sliekam, V. J. Stan
kum, A. Paukštienei, Marg. ir 
Al. Walley, St. ir Mary Mei- 
son, A. S. Mason, P. ir A. 
.Johns ir Jos. Jeane Vigins iš 
Floridos, A. Pauliukaičiam, 
Ch. ir Helen Mattis, Merkiam, 
Šapranauskam, J. Kazlauskas, 
P. Wailant, P. ir B. Navalins
kam, P. Puodis, Jonas Liesutis, 
Ch. ir A. Zalner, Philadelphi
jos, J. ir S. Karosams, Kalifor
nijos, Mildred. Stensler ir šei
ma iš Livingston, W. Patten, 
Gloucester, K. Petrikienei, 
Bukniam, Mizaram, M. S. Be- 
pirščiutei, A. Meškiam, F. 
Krungliam, P. M. šolomskui ir 
Juditai Sadauskienei iš Brook- 
lyno. Ypatiškai atsilankę j Av
alon, A. Lipčius, A. Zalner, 
Merkiai, Fcrgis, Lietuvaitė, 
Mikitinas, Pietai ir V. Stan
kevičius.

Ačiū Jums, gerieji draugai 
ir draugės, kad suraminote ma
ne nelaimėje, tas viskas prisi
dėjo prie sumažinimo skausmų, 
ir visai neabejoju, kad ant La
bor Day aš sykiu maudysiuosi 
su Jumis Atlantiko vandenyne.

J. A. Bekampis

Boston, Mass.
Benis Mizara Veteranų 

. ligoninėje

Po to, kai Benis Mizara sun
kiai susirgo, jis jau yra tre
čioje ligoninėje. Jis trumpai 
buvo patalpintas j vieną, pas
kui į kitą ligonines Haverhill, 
Mass., bet vėliau iš ten buvo 
perkeltas į Veteranų ligoninę. 
Bostone, kadangi jis yra pir
mojo pasaulinio karo vetera
nas.

Oficialiai ligoninė vadinasi: 
Veterans Hospital, lot) So. 
Huntington Ave., Boston, 
Mass. Benis yra Warde B, de
šimtame aukšte, 48 kambary
je.

Gal būt jj čia operuos, o 
gal kitaip gydys. Kaip ilgai jis 
čia bus, dar nežinau.

Ks.

TELEVIZIJOJE
žurnalo “Time’’ autorius ir 

dramų kritikas L. Kronenber- 
ger ir žurnalistė Marguerite 
Higgins sekamą sekmadienį 
dalyvaus “The last Word’’ 
programoje tarp 6 ir 6:30 vai. 
vakare.

Komikas Jerry Colonna ket
virtadienį dalyvaus “Climax” 
programoje kaip 8:30 vai. va
kare.
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Įspūdingos Marijonos
Kulikienės laidotuvės
Penktadienio ryte, liepos 

26 d. Fresh Pond krematorijo- 
je M. Kulikienės sudeginti pa
laikai. Prieš išlydint, Šalins 
šermeninėje K. Petrikienė pa
sakė atsisveikinimo kalbą, pa
žymėdama velionės gyvenimą 
ir jos nenuilstantį darbavimasi 
progresyvėse organizacijose, 
( labiausiai velionė rūpinosi 
josios pamylėtame Moterų 
klubo. Kromatorijoje kalbėjo 
A. Bimba,nušviesdamas Mari
jonos atlikimą pareigų kaipo 
šeimininkės auginant šeimą ir 
ilgų metų darbavimasi darbi
ninkiškame veikime. Ypatin
gai velionė rūpinosi mūsų 
spaudos reikalais.

Laidotuvėse dalyvavo skait
lingas būrys palydovų. nors 
tai buvo darbo diena. Tas tik 
parodo kad Marijona turėjo 
daug draugų, kurie Įvertinda
mi josios nenuilstantį darbavi
masi dėl šviesesnės ateities 
dėl visų, skaitlingai susirinko 
atiduoti paskutinį patarnavi- 
m ą.

Šermeninėje velionė skendė
jo daugelyje gėlių: buvo tiek 

i daug, kad atrodė kaip tikras 
gėlynas. Gėlių buvo prisiųsta 
net iš Ohio, Mass., ir New 
Jersey valstijų, šermeninė bu- 
\o veik pilna kas vakarą, ypa
tingai daug žmonių buvo pas
kutini vakarą.

Apie velionę daug kas būtų 
galima parašyti, bet korespon
dencijoje negi viską galima 
suminėti.

Velionė seni a u gyveno 
Cliffside, N. J. valstijoje. Nors 
tai nedidelė lietuvių kolonjja, 
bet veikime buvo ne paskutinė 
ir Marijona tenai veikime bu
vo pirmose eilėse. Vėliau per
sikėlė gyventi Brooklynan, kur 
veikimui dirva daug platesnė 
ir jinai tuomi naudojosi. Čio
nai rengiama prakalbos, kon
certai bei kiti įvairūs parengi
mai ir velionė visuomet juose 
dalyvaudavo. Ir netik daly
vaudavo, bet prisidėdavo prie 
pramogų surengimo. Velionę 
matydavai ir LDS seimuose 
kad ir gana toli nuo Brookly- 
no, arba demonstraci jo j 
Washingtone.

Apie šešetas metų atgal, 
kai sveikata pradėjo eiti pras
tyn, velionė ilgai nepasidavė; 
kad ir su pagalba kitų ji mė
go veikime dalyvauti. Jinai sa
kydavo, kad dalyvaujant kar
tu su savo vienminčiais, nors 
skausmai ir kankina, jinai 
jausdavosi pasitenkinus.
• Veljonė per kelioliką motų 
buvo L.D.S. 50 kp. pirminin
ke, tik sveikatai suvis pašlijus 
jinai niro tų pareigų turėjo at
sisakyti. Taipgi ėjo pirminin
kės pareigas L.L.D. 147 kp. ir 
buvo nare Lietuvių Moterų 
Klubo. Taipgi dienraščio Lais
vės skaitytoja ir uoli jos rėmė
ja.

Marijona, kai sveika buvo, 
mėgo daug skaityti; jinai kai- 
kuriuos L.L.D. leidinius per
skaitydavo po keletą kartų. 
Mylėjo skaityti apysakas. 
Apie metai laiko atgal, kai 
akys atsisakė tarnauti, litera
tūra nebegalėjo naudotis. Šių 
žodžių rašytojui su velione 
tankiai teko pasikalbėti apie 
pasaulinius įvykius, apie mū
sų reikalus čionai, vietinius, 
ypatingai apie lietuvišką vei
kimą ir jinai tuomi labai pasi
tenkindavo.

Mes įpratę sakyti: kas gi
mė, tas turės ir mirti. Bet kuo
met miršta asmuo, kuris dar 
vidutinio amžiaus, kuris dar 
galėtų eilę metų gyventi ir, 
mūsų veikimui taip reikalin
gas, tai tas mums sudaro dar 
didesnį smūgį. Marijonos mir
tis uždavė smūgį josios šeimai 
ir visam mūsų veikimui.

Liūdinti liko gyvenimo drau
gas Vincentas Kūlikas, sūnus 
Albis, posūnis William ir dau
giau giminių bei artimųjų.

Po laidotuvių visi palydovai 
buvo užkviesti restauranan ir

New Yorko spaudoje a
Thompsonas pasisako 
apie “Daily Worker”

Neseniai iš kalėjimo išėjęs 
(po kaucija) komunistų va
das Robertas Thompsonas pa
rašė viešą laišką, kuris šią sa
vaitę tilpo “Daily Workoryj”. 
Thompsonas, kuris labai ken
tėjo kalėjime, kur fašistas jį 
beveik užmušė, rašo apie to 
laikraščio rolę.

Visų pirma Thompsonas dė
koj’a “Daily Workeriui”. saky
damas, kad be to laikraščio 
kampanijos už jo laisvę jis 
dar šiandien būtų už kalėjimo 
sienų. Paskui Thompsonas 
pereina prie bendresnių klau
simų.

Thompsonas sako, kad jis 
sveikina dabartinį “Dail.y 
Workerio” kursą, tai yra, ne
priklausomą analyzą a p > e 
pasaulio įvykius. Jis sako, kad 
resistebi, jog laikraštis dabar 
\ ra toks “Daily VV orkerio” 
redaktorius John Gates yra jo 
senas kovos draugas su ku- 
riuom jis kartu kovoj.) dar Is
panijos civilinio karo metu 
(jie abu vadovavo, kartu su 
Nelsonu, Lincolno brigadai).

Thompsonas vadina Gatosą 
“tvirtu partijos lyderiu”. Iš 
savo pusės jis žada, kad darys 
viską, kad padėti “Daily Wor- 
kerio” finansiniam vajui-, taip- 
g\ kad padėti laikraščiui gau
ti naujų skaitytojų.

Policija, prostitutės 
ir kaip jas “sugauna”

“Daily News” rašo, kaip 
New Yorko policija dabar 
praveda kampanija prieš pros
titutes, kaip jos yra sugauna
mos. Pasirodo, kad vartojama 
tokia sistema: policininkai, 
apsirengę civiliniai, tai yra, be 
uniformų, vaikštinėja gatvėse, 
ir leidžiasi prostitučių užkabi- 
nėjami. Tik kuomet prostitutė

Pacifistai dar Norman Thomas
pikietuoja N. Y. kalbės mitinge 
moterų kalėjimą prieš H-bombą.s

New Yorko moterų dabok- 
lėje-kalėjime dar vis sėdi ži
noma katalikų liberalė ir pa
cifiste (taikos gynėja) Doro
thy Day, “Catholic Worker” 
redaktorė Ji nuteista kalėti 
30 dienų, kadangi anti-orinio 
bombardavimo bandymuose 
atsisakė dalyvauti ir demons
tratyviai liko gatvėje, neieš
kodama slėptuvės.

Jau antra savaitė, kaip Do
rothy Day kalinama ir jau 
antra savaitė kaip grupė paci
fistų kalėjimą pikietuoja. Jie 
pikietuoja kasdien nuo vidu
dienio iki 2 valandos popiet.

Kartu su Dorothy Day mo
terų daboklėje sėdi dar trys 
pacifistės, o vyrų daboklėje 
kalinami 8 pacifistai, jų taipe 
“Catholic Worker redakcijos 
narys Amon Hennacy. •

Pikietavime dalyvauja ke
liolika asmehų, dauguma jų li
beraliniai .katalikai iš to laik
raščio ratelio, taipgi keli kvei- 
keriai :r kitokie religiniai ir 
nereliginiai pacifistai. Pikie- 
tuotojai dalina praeiviams la
pelius, kuriuose aiškina savo 
nusistatymą prieš karą, atomi
nes ir vandenilines bombas, 
oro bombardavimo pratimus 
New Yorke ir 1.1.

PAIEŠKOJIMAS 
1

Aš, Pukinskas Antanas, s. Juozo, 
paieškau savo brolio Pukinsko Fe
likso. Anksčiau gyvenusio Chicago 
(maždaug 1937 m.). Labai norėčiau y 
kad jis pats atsilieptų, arba ji pa- 
žinusieji parašytų man,' kur jis da
bar gyvena. Būsiu labai dėkingas. 
Antanas Pukinskas (Juozo), Gelšių 
rajonas. Gadunavo paštas, Lithua
nia, USSR.
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tinkamai pavaišinti.
Giliausia užuojauta vyrui ir 

sūnums, o velionei amžina at
mintis.

s .„i . Draugas 

ir jos klientas ateina viešbu- 
l'n, ar kur jinai ji nenusives- 
tir, jis parodo jai savo polici
jos ženklą ir įsako ja1 eiti su 
juoim į stotį.

“News” pravedė apklausinė
jimą tarp savo skaitytojų, ką 
jie galvoja apie tokias polici
nes metodas. Dauguma skaity
tojų pasisakė taip:

Prostitutės tai ne tikros nu
sikaltėlės ir policija eikvoja 
perdaug pajėgų jų gaudioė- 
jimui. Nieko gero neišeina iš 
jų suiminčjimų ir pasodinami 
trumpam laikui kalėjime. Tie 
tūkstančiai policininkų, kurie 
užsiiminėja prostitučių gaudi- 
nėjimu, verčiau turėtų veikti 
prieš tikrus kriminahstus...

“Times” apie pasauliui 
jaunimo fest. Maskvoje

“Times’’ atspausdino veda
mą straipsnį apie pasaulinį 
jaunimo festivalį, kuris dabar 
vyksta Maskvoje. Tam laik
raščiui tas festiyalis ir patin
ka ir nepatinka. Esą, gerai, 
kad daugelio kraštu jaunuo
liai susieina, gerai, kad tary
biniai jaunuoliai artimiau su
sipažins su Vakarą jaunimu, 
bet negerai, kad to festivalio 
užnugaryje “stovi Tarybų Są
jungos valdžia, be kurios ini
ciatyvos toks festivalis nega
lėtų įvykti”. O kokioje kitoje 
šalyje tokio dydžio festivalis 
galėtų vykti be vietinės val
džios paramos? To “Times” 
neaiškina.

“Times” reiškia viltį, kad 
fastivalis taps didesniu propa
gandos triumfu vakarams, ne
gu komunistams. Esą, dar pa
žiūrėsime, kas į ką padarys 
daugiau politinės įtakos...

Apie tai, kad Valstybes de- 
partmentas daro visokiausias 
kliūtis amerikiečiams vykti. 
“Times” nieko nesako.

Rugpjūčio 6 dieną sukaks 
lygiai 12 metų, kaip atominė 
bomba tapo numesta virš Ho- 
rošimos. Tą dieną čia New 
Yerke Town Hall-salėje įvyks 
masinis mitingas prieš atomi
nius ir vandenilinius bandy
mus, ypatingai prieš baisiąją 
H (vandenilinę) bombą, už 
nusiginklavimą.

Mitingą, kaip jau buvo' pra
nešta, rengia specialiai susida
ręs komftetas, kurio priešaky
je stovi kveikeris Robert Gįl- 
more. Pranešta, kad tame mi
tinge kalbės eilė religinių ir 
pacifistinių asmenybių.

Dabar pranešama, kad mi
tinge kalbės ir Norman Tho
mas, senas Amerikos sočia1 is- 
tų lyderis. Taipgi kalbės Nor
man Cousins, “Saturday Re
view” redaktorius.

Mitingas žada būti didelis, 
nes jį rengia platus įvairių 
nusistatymų žmonių frontas.

Nubaustos trys firmos
Federalinis teisėjas Pal

mieris pripažino prieš tarp- 
valstijines prekybos reguliaci
jas prasižengusias Purofied 
Down Products Corp ir dvi tos 
pačios korporacijos firmas.

HmatthewaJ
BUYUS

:: (BUYAUSKAS) ;

LAIDOTUVIŲ ;
: DIREKTORIUS

*0<J**06*

i: 426 Lafayette St. i:
• • Newark 5, N. J. ■

i MArk«t 2-5172___  ;;

MIRĖ
Brooklynietis Juozas Jakai

tis mirė liepos 25 d., turėda
mas 83 metus amžiaus. Palai
dotas su bažnytinėmis apeigo
mis.

TEATRUOSE
Roxy teatras dabar rodo 

“An Affair to Remember”, 
lengvo pobūdžio romantinį fil
mą su Cary Grant ir Deborah 
Kerr.

•

Fine Arts teatras rodo fran- 
cūzišką filmą “The Light Ac
ross the Street” su Brigitte 
Bardot.

—— *• '
RKO teatrai dabar pradėjo 

lodyti “A Face in the Crowd” 
ir “Monkey on my Back”. 
Pirmą filmą režisavo žinoma
sis Elia Kazan.

♦

Loew’s teatrai pradeda ro
dyti “Something of Value” ir 
“The Seventh Sin”. Pirmasis 
filmas, paremtas Rauarko 
knyga apie Keniją, yra pro- 
kolonialistinis, dalinai anti-ne- 
griškas.

KONCERTAI
Brooklyno muziejuje sek

madienį pildys muzikalinę 
programą garsi pianistė Car
men Czernik. Į programą įei
na Bacho, Beethoveno, Debus
sy, Ben-Haimo'fr Chopino mu
zika, 

b

Muziejaus koncertų vedėjas 
David LeVita informuoja, kad 
su laiku muziejuje bus suruoš
ta visa eilė koncertu, 

t
Degant dirbtuvei trys 

apdeginti

Bedford - Stuyvesant skar
malų dirbtuvei užsidegus ten 
esantieji trys žmonės smarkiai 
buvo apdeginti.

Nori 124 milijonų dolerių 
namų statybai

Viešųjų darbų komisijonie- 
rius F. H. 'Zurmuhlen prašo 
miesto tarybos skirti 124 mili
jonus dolerių naujų miesto na
mų statymui.

M

LLD Kuopų Piknikas
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos New Yorko 

apylinkės kuopos

Sekmadienį

Rugpjūčio 11 Augusi
Kasmočiij Sode

91 Steamboat, Rd. Great Neck, N. Y.
DAINUOS AIDSIETYNO KVARTETAS

G^ra muzika šokiams. Visokių valgių ir gėrimų
Busas ifleis iš VVllliamsburgo Lltuanica Skvėro 12 vai., 

nuo Liberty Auditorijos Richmond Hill 12:30 vai.

Ketiitfne į abi puses (round trip) $1.50 *

Kviečia visus

4 pusi. Laisve (Liberty) Ketvirtad., rugp. (Aug.) 1957*^

HELP WANTED MALE

žalvario Mechanikai. * K.
Patyrę.

Architektūros darbas. Aukštos algos^ 
Kreipkitės: \

127 Boerum PL, Brooklyn 
(Boro Hall Section) Main 5-7807 

(145-150)

HELP WANTED—FEMALE

OPERATORES
Patyrusios

PRIE SPORTSWEAR
H & M SPORTSWEAR

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

(144-150)

BUSINESS OPPORTUNITIES

White Plains, N. Y. Stationery- 
Luncheonette. Alaus leisniai. Įsteig
ta virš 20 m. Vertės 865,000 iJęf 
870,000, tiktai trečdali rankpinigių. 
Pilna kaina $12,000. Žema renda. 
Privatiškas savininkas. Platinkite 
bizni čia. White Plains 8-9760. 
Klauskite Ted. (143-149P

Italian-American Grosernč. Deli
catessen. Dabartinė medžiaginė jei- 
ga $65,000 j metus. Lindenhurst 
yra augantis miestas, augkite biz
nyje su Nassau. Pirkėjas nebūtinai 
turi būti italas. Privatiškas savinin
kas. Kaina prieinama. 330 East 
Sunrise Highway, Lindenhurst, L. L 
TUrner 8-8890.

(148-154)

REAJ. ESTATE

Yonkers. 6 šeimų namas. Be Ši
lumos. šeši 3-jų kambarių apart- 
mentai. 5 karams garadžius. Gera
me stovyje. Tiktai $16,500. Priva
tiškas pardavėjas. Augkite su Yon
kers, kaimelis tarpus. Klauskite Mr. 
Yablonsky, 18 Seymour St. Ydfi- 
kers 5-8813.

(147-149)

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

(143-152)

TRUCKS

CHEVROLET 1955, 1 tono Pick Up. 
Sunk vežimam springsai ir tairai. 
Ekstra įtalpos dydis. Tiktai 19,000 
mylių įvažiuotas, atrodė kaip nau
jas. Prieinama kaina.

THE ASTORIA TIRE CO.
37-21 Northern Boulevard jj, 

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

OLIVER 66 Tractor 1954, su wa^e 
Loader, A-l stovyje, per daug metų 
juomi aptarnavimas. Pilna kaina 
$1,500. Kiti puikiausi pirkiniai, 
persitikrinkite patys patirdami.

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

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

MISC. ADS

Chrysler 1954, Marine Engine, in 
excellent condition, complete with 
reduction gear, dual carburetors, 
ready for installation. Professional 
party selling at low price of $750. 
Worth much more. Convince your
self. Staten Island. Gibraltar 8- 
0350.

(145-151)

BOATS

Elco, 34 foot Cruiser. 130 h. p. 
Chris-Craft, yra ir žuvinin’kams kėv 
dės. Telefonas sujungtas su pajiūriu. 
Savininkas nesveikuoja. Turi ap
leisti miestą, parduoda su nuostoliu 
už $1,500. Ateikite persitikriflRi. 
Bronx, N. Y. ME. 5-7782.

(148-150)

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai

Rengėjai




