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KRISLAI
Laiškas iš Lietuvos.
Skaitykite ji.

4V^u°iauta Šarkiūnams.
Prof. Janis V. Peivė.

Rašo R. Mizara

Skaitytojų dėmesį kreipiu 
į šiame Laisvės num. telpantį 
laišką įš Lietuvoj./kurį prade
dame spausdinti. I

Laiškas ilgas, jo bus apre 
.30 kolumnų. Bet tai pirmas 
tokis laiškas, pasirodąs Ame
rikos lietuvių spaudoje'

Laiško autorius gyvena su 
šeima Alytuje ir ten dirba. 
Jis — pastabus žmogus ir mo
tas gražiai išreikšti .popieriu
je tai, ką matė, ką girdėjo, ką 
pergyveno jis pats ir visi Lie
tuvos žmonės.

Laiške vaizdžiai ir faktinai 
apibūdinami du dalykai: (1) 
hitlerinių vokiečių okupacija 
ii žiaurumai, (2) hitlerinių 
banditų palikuonių — lietu
viškų teroristų — siautėjimas 
tuojau po karo.

Tik perskaitęs šį laišką, 
skaitytojas susidarys atitinka
mą vaizdą ir supratimą, kas 
buvo tie “partizanai*’, kuriuos 
Amerikos lietuviškieji “va
duotojai” taip garbino, taip 
“^.alatino” ir net apdainavo. \ 
Tie niekšai, pasirodo, išžudė 

gimtus, jei ne tūkstančius, ne- 
Vįaltų vaikų ir motinų, vyrų ir 
moterų.

Laiškas buvo rašytas ne 
spaudai, o tik laiško auto
riaus broliui informuoti. į Tik 
tuomet, kai M. V. buvo už
klaustas, ar jis sutiktų, jei jo 
laišką atiduotų spaudai, jis 
sutiko. Na, ir mes jį spausdi
name, dėkodami laiško auto
riui.

Galimas daiktas, jog ne vi
sur buvo tokios žmonių žudy
nės, kaip Alytuje ir jo apy
linkėje, tačiau buvo jų ir ki
tuose Lietuvos rajonuose.

Skaitytojai raginami ne tik 
patys laišką skaityti, o ir ki
tiems, kurie Laisvės neprenu- 

L'»eruoja, jį paduoti.
Tegu žmonės susipažįsta su 

tuo baisiu netolimos praeities 
tfiikotarpiu, kurį Lietuvos 
liaudis turėjo pergyventi!

■%

• 11
Čikagiškiai Juozas ir Mari

jona šarkiūnai — ilgamečiai 
laisviečiai. Jų dukrelės Violos 
šeimą, gyvenusią Tulsa mies
te, Oklahomos valstijoje, pa
lietė baisi tragedija: eksplio- 
zijoje žuvo vyras Dale Fa
gan ir dvi dukrelės, o pati 
Viola baisiai sužeista; ji gy
dosi ligoninėje. Viola, atsi
mename, kai buvo maža mer
gaitė, kadaise dalyvavo di

džiuliame Laisvės koncerte, 
jji atliko vieną programoje 
/lumerį kaip šokėja.

’ Laisviečių vardu reiškiu 
nuoširdžią užuojautą drau
gams šarkiūnams. O Violai: 
užuojauta ir linkėjimas pa
sveikti.

Na, tai sekamą sekmadienį 
-^mūsų aid iečiai vy-Ks į Hartfor- 

dą\ suvaidinti t^n komišką 
r operetę “Teismo ^komedija”. 

Galbūt ten nuvyks^ ir dau- 
. giau nėvvyorkiecių. d.

Connecticut valstijos žmo
nės tai tikrai teb suvažiuos 

t pasigerėti mūsuJ menininkų 
’’talentu. L

šiemet Tarybų ^-Sąjungos 
delegacijoje į Jup/gt. Tautų

Kubos policija konfiskavo 
sukilimui siųstus ginklus

Japonija išrinkta Saugumo 
tarybon nepaisant protesto

Havana. — Kubos polici
ja pravedė kratą Hondura- 
so laive, kuris plaukinėje 
tarp Floridos ir Kubos. Lai
ve, sako policija, rasta daug 
ginklų. Tai ginklai, sakoma, 
kurie buvo siunčiami Fidel 
Castro vadovaujamiems su
kilėliams.-Tas pats Hondu
ras© laivas jau pristatė su
kilėliams nemažai ginklų 
praeityje, sako policija. Iš

Jie buvo prisiekę niekad neiti 
mokyklon kartu su negrais, bet 
dabar jau sako, kad ‘apsipranta’
Little Rock. — Dar pra

eitą savaitę buvo daug vie
tinės Central High viduri
nės mokyklos moksleivių, 
kurie, savo rasistiniai nusi
teikusių tėvų skatinami, sa
kė: “Mes niekad neisime 
mokyklon kartu su neg
rais”.

Didelė dalis tų dabar ra
miai lanko mokyklą. Taip, 
pavyzdžiui, Coy Vence, ku
ris ir kurio visa šeimyna 
prisiekė, kad jis nelankys 
mokyklos, kol ten randasi 
“nigeriai”, dabar jau grįžo. 
Jis net sakė, kad “jis pra-1

Įvairios Žinios
Aminams. — Jordano 

Husseinas atidarė parla
mento posėdį. Posėdyje da
lyvauja tik dalis deputatų, 
nes eilė kairių ir nacionalis
tinių deputatų suimta, kiti 
priversti slapstytis.

Husseinas pasakė kalbą, 
kurioje griežtai kritikavo 
nacionalistinę valdžią, ku
rią jis kariuomenės pagal
ba keli mėnesiai atgal nu
vertė.

Leningradas. — Ameri
kiečiai Al. Stern ir Martha 
Dodd, kuri iš Meksikos nu
vyko Čekoslovakijon, dabar 
randasi Tarybų Sąjungoje, 
Amerikoje Boris Morros sa
ko, kad jie yra šnipai.

Miunchenas. — Vietinia
me teisme teisiamas buvęs 
Hitlerio feldmaršalas Scho- 
erneris. Jis kaltinamas, 
kad įsakinėdavo šaudyti 
kareivius ir karininkus, ku
rie “nerodė pakankamai

asamblėją, tarp kitų, yra Lat
vijos Mokslų Akademijos pre
zidentas prof. Janis V. Peivė.

Teko trumpai sutikti šį žy
mųjį latvių tautos sūnų. Jis 
malonus ir atrodo dar jaunas 
amžiumi.

Klerikalų Draugo kores
pondentė S. Narkeliūnaitė 
sprendžia, jog mokslininkas 
Peivė čia buvo atvežtas “pro
pagandai.”

Ką Salomėja nori tuo pasa
kyti, aš negaliu suprasti.

Argi ne kiekvienas asamb
lėjos delegatas yra atvykęs 
propagandai? Tik klausimas: 
kokiai propagandai — už ką
rą ar už taika? v •• 

kur ji tą žino, policija ne
sako.

Kelios dienos atgal buvo 
paplitę gandai, kad iš už
sienio laivu atplaukę kubie
čiai sukilėliai, tai yra, Ba
tistas politiniai priešai, ta
po išsodinti Kuboje ir jie 
susijungę su Castro vado
vaujamais daliniais, kurie 
veikia pietrytiniuose Kubos 
kalnuose.

deda apsiprasti”. Viena bal
ta mergina, kuri praeitą 
savaitę buvo tarp karščiau
sių boikoto šalininkų, da
bar jau lanko klases. Ji, 
sako, kad algebros klasėje 
yra viena negrė mokinė, 
Gloria Ray, “ir ji viena ge
riausiu mokiniu”.

Daugelis rasistiniai nusi
teikusių baltų mokinių pra
deda matyti, kad negrai mo
kiniai, tai jaunuoliai kaip 
jie patys, dažniausiai labai 
gabūs — ir faktas, kad jie 
yra negrai, yra pamiršta
mas.

drąsos karo’“’lauke”. Mini
mas maršalas buvo vienas 
fanatiškiausių Hitlerio ge
nerolų.

Varšuva. — Lenkijos val
džia uždarysianti studentų 
laikraštį “Po Prostu”, ku-/ 
ris dažnai aštriai kritikuo
ja valdžią.

vėliausios 
žinios

Miami Beach. — Aukš
čiausio teismo vyriausiam 
teisėjui Warrenui nutarus, 
kad teismas negali kištis į 
vežikų-tymsterių unijos de
legatų rinkimus, suvažiavi
mas dabar stovi prieš 
sprendžiamą klausimą: kas 
bus prezidentu ? Rinkimai 
įvyks šiandien, ketvirta
dienį.

Paryžius. — Krizė Fran- 
cūzijoje visapusiška —val
džia atsistatydino, o krašte 
vpstosi protesto streikų 
banga prieš brangias kai
nas. Streikuoja vis daugiau 
metalistų, geležinkeliečių, 
automobilių darbininkų.

Prezidentas Coty. kalba 
apie de Gaulle sekėjo pa
kvietimą tapti premjeru.

Mataoka, W. V. — Rasis
tiniai jauni chuliganai su
mušė šešis negrus moki
nius, kuomet jie policijos 
lydimi bandė įeiti mokyk
lon. Kuomet negrai paskui 
įėjo mokyklon, 150 baltų 
mokinių iš 700 mokyklą ap
leido.

Minint revoliucijos sukaktį

Didžiulis paradas
Kiniįos sostinėje

r-

Pekinas. — Kinija iškil
mingai mini save, revoliuci
jos laimėjimo 8 metų sukak
tį. Pekine įvyko didžiulis 
paradas ir liaudies demon
stracija. Ją stebėjo Mao 
Tse-tungas, čou En-lajus 
ir kiti vadai, taipgi žy
mūs svečiai iš užsienio, tarp 
jų Vengrijos Kadaras, Ju
goslavijos Vulkmanovic, 
Lenkijos Spičaslskis ir žy
mūs Italijos, Prancūzijos 
bei kitų šalių komunistų 
vadai, taipgi Indonezijos 
nacionalistų lyderis Hatta, 
Indijos vice-prezidentas, 
atstovai iš arabiškų šalių, 
Lotynų Amerikos, Tarybų

Nes Faubus dar šiaušiasi...

Valdžia neištrauks 
federalinip pajėgu

Washingtonas. —> Prezi
dentas Eisnehoweris buvo 
susitaręs su ’ keturiais Pie
tų gubernatoriais, kad fe
deralinės armijos kareiviai 
bus ištraukti iš Little Rock. 
Tie keturi gubernatoriai 
pažadėjo prezidentui, kad 
Ark an so gub. Faubus iš
leis pareiškimą, kad ištrau
kus federalinę armiją, jis 
palaikys tvarką Little Roc- 
ke.

Bet gub. Faubus nesilai
kė sutarties. Jis išleido pa
reiškimą, bet jis skambėjo 
abejingai. Faubus. savo pa
reiškime sako, kad ištrau
kus federalinę armiją tvar
ka bus palaikyta, bet jis nei 
vienu žodeliu neprimena, 
kad negrai vaikai turės tei
sę lankyti mokyklą, kaip 
tai nutarta teismuose.

Prezidento asistentai sa
ko, kad keturi gubernato
riai buvo patiekę Eisen- 
howeriui tekstą ir pažadė
ję jam, kad tai tokį pareiš
kimą išleis Faubus, bet kuo
met Arkanso spaudoje ir 
per radiją tapo perduotas 
Faubuso pareiškimas, jis 
skambėjo žymiai kitaip, 
negu buvo žadėta.

Piariašutistai lieka
Antradienio vakare val

džia jau buvo pasirengusi 
ištraukti parašutistus iš 
Little Rock, bet tuoj po 
Faubuso kalbos per radiją, 
Eisenhoweris paskelbė, 
kad armija liks prie Little 
Rock. Patys parašutistai 
jau nestovi sargyboje prie 
mokyklos —jie laikomi re
zerve lauke netoli mokyk
los, kur jie turi savo pala
pinių stovyklą. Sargybą ei
na nacionalinės gvardijos 
kariai, tie patys, kuriuos 
Faubus buvo, pastatęs, 
kad neįleisti negrų į mokyk
lą, bet kurie dabar <po fe- 
deraline kontrole ir apsau
go negrų teisę mokyklon 
eiti.

Sąjungos parlamentinė de
legacija ir t. t. Paradą 
taipgi stebėjo apie 40 ame
rikiečių jaunuolių studen
tų, kurie čia atvyko po 
jaunimo festivalio Maskvoj.

Po didžiulio karinio pa
rado sekė liaudies demons
tracija, kurioje dalyvavo 
apie pusė moli jono žmonių. 
Apart pačių pekiniečių de
monstracijoje žengė ir tau
tinių grupių būriai savo 
tautiniuose drabužiuose — 
mongolai, tibetiečiai, sin- 
kiangiečiai ir kiti.

Vakare visas Pekinas bu
vo nušviestas ir vyko šokiai 
gatvėse.

Skirtumas žodžiuose
Paaiški, kad tik du žo

deliai pakeitė Faubuso kal
bos reikšmę ir dėl to Eisen
howeris priėjo išvados, kad 
negali atitraukti armijos. 
Buvo susitarta, kad Faubus 
savo, pareiškime sakys, kad 
“federalinių teismų įsaky
mai nebus laužomi”. Bet 
Faubus - pridėjo du žodeliu: 
“iš mano pusės”. Kitaip sa
kant, vietoje įspėti, kad 
negalima įsakymų laužyti, 
jis tik sakė švelniai, kad 
jis pats jų nelaužys.

Mokinius terorizuoja
Little Rock. — Vietinis 

NAACP skyrius sako, kad 
nacionalinės gvardijos ka
reiviai neapsaugo negrų" 
mokinių taip gerai, kaip fe
deralinės armijos kariai. 
Kai kurie rasistai vėl į- 
drąsinti ir keli negrai mo
kiniai tapo apstumdyti, o 
pačiose klasėse kai kurie 
balti mokiniai jiems grasi
no peiliais.

Nacionalinės gvardijos 
kariai, tai vietiniai Little 
Rock gyventojai. Federa
linės armijos junginys su
sideda iš viso krašto da
lių jaunų vyrų.

Karalius Haakonas jiau 
palaidotas Norvegijoj e

Oslo. — Norvegija su ce
remonijomis palaidojo ka
ralių Haakoną, kuris kara
liavo per 50 metų. Jis pa
laidotas Akershus pilyje, 
netoli Oslo. Laidotuvėse da
lyvavo eilė Europos kara
lių ir eks-karalių.

■ -   ——

Brighton, Anglija. —Dar
bo partijos suvažiavime Be
van as sakė, kad Amerika 
turėtų sutikti, jog Kinija 
turi būti priimta į Jungti
nes Tautas.

Suvažiavimas beveik 
vienbalsiai perrinko Beva- 
ną partijos iždininku.

Jungtinės Tautos. — Ja
ponija, Panama ir Kanada 
tapo išrinktos šiam termi
nui būti Saugumo tarybos 
narėmis. Kaip žinia, Sau
gumo Taryba turi penkis 
pastovius narius , (JAV., 
TSRS, Britaniją, Francūzi- 
ją ir Kiniją) ir šešis nepas
tovius narius. Panama dabar 
išrinkta, kad užimti vietą, 
kuria laikė Kuba, Kanada, 
kad užimti Austrijos vietą.

Kaip žinia, egzistuoja su
sitarimas, kad į Saugumo 
Tarybą renkamos šalys, ku
rios atstovauja geografi
nius vienetus. Pavyzdžiui, 
turi būti atstovauta Loty
nų Amerika, Britanijos 
Bendruomenė, Pietrytinė 
Azija, Rytų Europa ir 1.1.

Praeityje sesijoje, kuomet 
prisiėjo rinkti šalį, kad 
atstovautų Rytų Europą,

San Marino reakcininkai sukilo 
prieš teistąją krašto valdžią

San Marino. — Šioje ma
žiukėje respublikoje, kurią 
iš visų pusių supa Italijos 
teritorija, dabar beveik 
verda pilietinis karas. Šią 
mažą respubliką, kuri fakti
nai tik vienas miestelis, val
do komunistų ir kairiųjų 
socialistų koalicija. Kelios 
savaitės atgal vienas komu
nistas parlamento deputa
tas pakeitė nusistatymą ir 
perėjo klerikalų pusėn. Tas 
pakeitė jėgų santykį parla
mente ir klerikalai staiga 
gavo daugumą.

Gyvenimas 
Lietuvoje

x Mūsų korespondento
Mokytojai mokinasi

Vilnius. — Daugelis Vil
niaus valstybinio pedago
ginio instituto dėstytojų pa
reiškė norą kelti savo kva
lifikaciją aspirantūroje. 
Užsienio kalbų dėstytojai 
B. Svecevičius ir G. Caicie- 
kaitė įstojo į Maskvos I 
užsienio kalbų pedagoginio 
instituto aspirantūrą. V. 
Svetulaitis, A. Vaitiekūnie
nė ir matematikas A. Drei- 
manas mokysis Vilniaus 
Valstybiniame V. Kapsuko 
vardo universitete. Gamti
ninke A. Mickienė priimta 
į LTSR Mokslų Akademijos 
aspirantūrą.

Naujas skyrius
Kėdainiai. — Vaiąių-kon- 

servų fabrike pradėjo 
veikti naujas uogų virimo 
skyrius, kuriame per pa
rą bus pagaminama apie 
vieną toną uogienės.

Dabar įmonės pajėgumas 
padidėjo dvigubai. Šalies 
darbo žmonėms fabriko 
kolektyvas vien tik šiais 
metais pagamins apie 600 
tūkstančių indelių vaisių 
konservų.

Vakarai atsisakė paremti 
Jugoslaviją, kurią rėme 
Tarybų Sąjunga. Galų gale 
buvo susitarta, kad pusę 
termino tą vietą užims Ju
goslavija, pusę Filipinai.

Dabar socialistinės, šalys 
pasiūlė Čekoslovakiją. Bet 
tik 25 kraštai (socialisti
niai ir neutralistiniai) bal
savo už Čekoslovakiją — 
55 balsavo už Japoniją. To
kiu būdu socialistiniai kraš
tai, apart Tarybų Sąjun
gos, neturi atstovybės.

Tarybinė delegacija pa
brėžė, kad tai susitarimų 
laužymas. Tiesa, kad tas 
susitarimas rinkti atstovau
jančias šalis nedaryta raš
tu, o yra tik “džentelmanų 
susitarimas”, bet jo vis 
vien reikia laikytis, sako 
Tarybų Sąjunga.

Bet San Marino valdžia 
paleido parlamentą ir pa
skelbė, kad įvyks nauji 
rinkimai. Valdžia aiškino, 
kad vieno žmogaus nuomo
nės pakeitimas nereikšmin
gas — žmonės, kurie bal
savo už tą deputatą, nori 
komunisto, o ne klerikalo.

Per kelias savaites buvo 
ramu, bet dabar klerikalai, 
Italijos klerikalų įdrąsinti, 
subruzdėjo. Jie apginklavo 
keletą šimtų savo šalinin
kų, užėmė kelis namus prie 
pat sienos ir paskelbė savo 
valdžią. Ta naujoji “val
džia” paskelbė, kad San 
Marino policija turi klau
syti tik jos.

Teisėtoji liaudies val
džia paskelbė, kad tik ji 
viena galioja. Keli šimtai 
vietinių dirbtuvių darbinin
kų apsiginklavo ir padeda 
policijai palaikyti tvarką. 
Kuomi tas viskas baigsis, 
nežinia.

Varšuva. — žurnale “No
va Kultūra” jaunas teoreti
kas Kolakowskis atspausdi
no straipsnį, kuriame sa
ko, kad būtinai turi būti 
leista organizuoti ir “ne
priklausomas kairias orga
nizacijas”, kurios nesirastų. 
po Komunistų partijos di
sciplina. Jis sako, kad ki
taip, nebūnant nepriklauso
mai kairei, neišvengiamai 
grįžtama prie stalinistinių 
valdymo metodų. Kola
kowskis sako, kad vidurke
lio ir liberalinės opozicinės 
grupės (kurios egzistuoja 
Lenkijoje) negali atstoti 
tikrai kairias grupe, ku
riose galima būtų viską 
laisvai svarstyti.

Jungtinės Tautos. — Sau- 
di-Arabija, Jordanas ir Li
banas pareiškė, kad jie v 
nesutinka su Dullesu, jog 
jiems gresia agresijos iš 
Sirijos pusės pavojus. <
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LIAUDIES KINIJAI AŠTUONERI METAI
ŠIOMIS DIENOMIS Kinijos Liaudies Respublika 

švenčia savo aštuonerių metų gyvavimo sukaktį.
Ši didi kinų tautos šventė yra iškilmingai atžymima 

visoje šalyje, visų 600,000,000 gyventojų.
Į minėjimą suvyko iš viso pasaulio daugiau kaip 

2,000 kitataučių. Vieni jų buvo prisiųsti valstybinių įstai
gų, valdžių, parlamentų, kiti — organizacijų: profesi
nių sąjungų, politinių partijų.

Bet minėjime nėra jokių oficialių atstovų iš mūsų 
šalies, iš Jungtiniu Valstijų.

Kodėl?
Todėl, kad mūsų Valstybės, dępartmentas Kinijos 

Liaudies Respublikos dar nepripažino. Jam tokia didelė 
valstybė, kaip Kinija, negyvuoja, jis jos nežino, nema
to. Bet Valstybės departmentas mato mažytį taškutį, e- 
santį apie 100 mylių atstume nuo Kinijos sausžemio —- 
taškutį-salą, vadinamą’ Formoza, kuri taipgi priklauso 
Kinijos Liaudies Respublikai, bet kurią valdo iš Kini
jos išvytas Čiang Kai-šekas; valdo jis, žinoma, su ameri
kiniais ginklais ir su amerikinių įgulų talka.

Iš tos salos Čiang Kai-šeko klika kai kada gnybžte- 
lia i pašonę Kinijos Liaudies Respublikai, tai nuskan
dindama Kinijos kokį laivelį, tai atlikdama kokį nors ki
tą žalingą darbą. Ir tuo Amerikos reakcininkai labai 
džiaugiasi, nes, girdi, čiang Kai-šekas “gina demokra
tiją”!

Bet Liaudies Kinija, nepaisydama to, kas ją pripažįs
ta, kas ne, jau sėkmingai gyvuoja aštuonerius metus. 
Išsilaisvinusi, kinų tauta daro tokį progresą, kokio nie
kad jos istorijoje nebuvo. Socialistinėje Kinijoje šian
dien mokosi daugiau kaip 70,000,000 žmonių! Eitų į mo
kyklą jų dar daugiau, bet šalis nebesuspėja mokykloms 
pastatų pristatyti.

Pramonė I iaudies Kinijoje vystosi tokiu tempu, ko
kio iokia šalis turbūt ligi' šiol neparodė. Darbininga ki
tų tauta ištikmai 1 
Komunistų partija, statydama socializmą.

Galimas daiktas, kad Liaudies Kinijos žmonės nega
lėtų taip sparčiai vystyti savo pramonę, savo žemės 
ūkį, savo socialistinę kultūrą, jei jie neturėtų tokio tvir
to ii’ didelio kaimyno, kaip Tarybų Sąjunga. Pastaroji 
teikia Kinijai visokeriopą paramą, kad tik greičiau so
cialistinė Kinija pataptų pilnai pramoninga. O kai ji 
bus pramoninga, bus ir galinga.

Liaudis, matydama, kaip vyriausybė rūpinasi jos 
interesais, dar daugiau ir ištikimiau dirba.

Tik šiomis dienomis buvo pranešta žinia, kad bu
vo baigtas statyti spersai Yangtze upę didžiulis tiltas, 
ilgesnis kaip mylia. Per tūkstančius metų kinų tauta 
nematė ties Hankowo miestu tilto; per tūkstančius me
tų per tą upę buvo keliamasi keltuvais. Šiandien stovi 
milžiniškas geležinis tiltas, pačių kinų pastatytas!

Kasdien kyla nauji fabrikai, nauji gyvenamieji na
mai, naujos kultūrinės įstaigos — mokyklos, salės, teat
rai, ligoninės.

Viso to akiregyje, Amerika dar vis Liaudies Kini
jos nepripažįsta ir visomis keturiomis kovoja prieš jos 
priėmimą į Jungtines Tautas!

Pasitikdamas užsieniečius svečius, suvykusius į di
džią kinų tautine šventę, Liaudies Kinijos premjeras 
Čou En-lajus sakė:

“Kinija tvirtai stovi ant savia koją ir jokia jėga' ne
gali sulaikyti jos nuo diena iš dienos tvirtėjimą Jokia 
jėga negali sulaikyti Kinijos L'audies Respublikos nuo 
vaidir/mo vis didesnės roles tarptautinėje arenoje”.

Amerika, išeikvojusi bilijonus dolerių remiant 
Čiang Kai-šeko kliką, - kovojant prieš Kinijos revoliu
ciją, turėtų nors kartą susivokti, kad socialistinė Kini
ja gyvuoja ir gyvuos, todėl su ja reikia palaikyti diplo
matinius ryšius, kaip su visomis kitomis valstybėmis.

kooperuoja su vyriausybe ir Kinijos

NORVEGU KARALIAUS LAIDOTUVĖS
f RUGSĖJO 21 DIENĄ Oslo mieste mirė Norvegijos 

karalius Haakonas, sulaukęs 85 metų amžiaus.
Haakonas pradėjo Norvegijai karaliauti 1906 m. 

’ 1905 metais Norvegija sutraukė federacinius ryšius su 
Švedija ir nusitarė būti visiškai nepriklausoma. Jos par
lamentas pakvietė tuomet Danijos princą būti Norve
gijos konstituciniu monarchu. Na, princas apsiėmė bū
ti karaliumi ir ėjo tas pareigas iki mirties.

Norvegijos karalius turi mažai galios, tik simbolis.. 
Viską valdo parlamentas ir jo pastatyta valdžia. Bet 
Haakonas pasižymėjo tuo, kad jis atsisakė nusilenkti 
prieš hitlerinius okupantus Antrojo pasaulinio karo me
tu. Jis pasitraukė į Angliją ir iš ten bandė organizuoti 
ir įkvėpti savo tautą kovai prieš fašistinę ašį ir prieš 

S kvislingus. *
Haakono palaikai buvo palaidoti spalio 1 d. Į lai

dotuves suvyko nemaža kitų šalių atstovų; iš Tarybų 
Sąjungos buvo net penkių asmenų delegacija. Norve
gai manė, kad JAV taipgi prisius į laidotuves kokį

Laiškas iš Lietuvos

ALYTUJ IR APYLINKĖJ
Rašo M. V—s

Žemiau telpančio ilgo 
ir šiurpaus turiniu laiško 
autorius yra smulkaus 
valstiečio sūnus, gimęs ir 
augęs Dzūkijoje. Amato 
dailydė. šiandien jis su 
šeima gyvena Alytuje. 
Laiškas rašytas jo bro
liui, gyvenančiam N e w 
Yorke.

Kai 1941 m. vokiš
kieji hitlerininkai paša- 
lingai užpuolė Lietuvą ir 
kitas tarybines respubli
kas, M. V. su žmona ir 
mažais vaikais g y v e n o 
Alytuje. Taigi jis matė, 
jautė ir pergyveno visa, 
kas laiške aprašyta.

Laiškas nebuvo taiky
tas spaudai, o tik new- 
yorkiškiam broliui infor
muoti apie savo ir kitų 
žmonių pergyveni mus, 
todėl laiškas rašytas la
bai paprastai, be jokių 
gudravimų. Bet kai M. 
V. buvo užklaustas, ar 
jis sutiktų, jei jo laiškas 
būtų įteiktas spaudai ir 
viešai paskelbtas, tai jis 
sutiko.

Laišką galima dalinti i 
dvi dalis: (1) apie oku
pantų — vokiškųjų na
cių — žiaurumus, na, ir 
(2) apie lietuviškų bur
žuazinių nacionalistų 
(banditų) siautėjimą po
kario metais. Kiekvienas 
mūsų skaitytojas, susipa
žinęs su šiuo laišku, galės 
aiškiau suprasti, kas bu
vo vokiškieji okupantai, 
kas buvo lietuviškieji 
banditai, nes tai, kas vy
ko Dzūkijoje, vyko ir kąi 
kuriose kitose Lietuvos 
dalyse.—Redakcija,

Mes gyvenome Alytuje 
nuo 1940 metų, kada mies
te pradėjo kilti pramonė, 
kuri dirbantiesiems užtik
rino, kad ten dabar gerai 
gyventi, o toliau bus dar 
geriau, nes pradėjo plisti 
dirbtuvės, pasidarė reika
lingi darbininkai. O prie 
Smetonos valdžios to nebu
vo. Jeigu norėjau gauti 
darbą, tai reikėjo turėti ge
ras rekomendacijas, arba 
daug pinigų, kad galėtum 
išpirkti brangias akcijas 
kuriai nors mažai dirbtu
vėlei. Tik ■ tada gaudavai 
darbą.

Aš, atvykęs į Alytų, pra
dėjau dirbti statyboje, kur 
gerai 
viskuo.
gai, nes kilo karas, kurio juos. < 
niekas nelaukė ir .nesitikę- vo, savo kambaryje, 
jo. Visi tvirtino, kad ka
riauja tik Vakarai, o mes 
likome nuošaly* nes su vo
kiečiais buvo sudaryta su
tartis nekariauti. Taigi, 
pas mus vis? linksminosi, 
džiaugėsi. Mes, žinoma, bu- 
vdme nejauni ir .mums taip 
linksmintis nerūpėjo, bet 
kad visiems buvo linksma, 
linksminomės ir mes.

Birž. 20 vakarą prie sta
tybų atvažiavo mašinos ir 
nuvežė mus 1 į gimnazijos 
salę, kur mūsų profsąjun
gos saviveikla pastatė vei
kalą. Apie-12: valandą nak
ties mes išėjome iš salės ir 
ėjome namo.. Miestelis at
rodė šventiškai, visur buvo 
labai gražu:, švietė elektra, 
girdėjosi dainos,, muzika. 
Tik keliuose namuose, kur

buvau aprūpintas
Bet tai buvo neik

sišalinę iš miesto, arba ne- artinasi lėktuvai, 
silinksmino. O visa liaudis 
kaipgi nesilipksmins! Vi
siems buvo A linksma, kad 
sulaukė tokių gerų laikų: 
dirbo tik 8 valandas, gerai 
uždirbo; žinojo, kad jų nie
kas neišvys į gatvę.

, Rytojaus dieną, t. y. bir
želio 21 d., pradedant auš
ti, atbėgo žmona šaukdama, 
kad jau pusė miesto dega, 
o aš miegu. Aš gulėdamas 
girdėjau baisius sprogimus, 
bet mes prie to buvome pri
pratę, nes vietoje buvo pa- 
ligonas, kur kareiviai užsi- 
imiinėdavo, sprogdindavo. Aš 
išlipau iš lovos ir norėjau 
pro langą pažiūrėti, kas da
rosi mieste. Bet tuo pačiu 
metu už kokio 100 metrų 
sprogo bomba ir oro banga 
išmušė mums visus langus. 
Išbėgom į kiemą. Bet čia 
užskrido lėktuvas ir pradė
jo šaudyti, apipildamas vi
sus kulkomis. Mes suprato
me,, jog rodytis kieme pa
vojinga. Tuo momentu ki
ta bomba pataikė į kaimy
ninį namą, kuris pakilo į 
padanges. Paskui prasidė
jo sprogimai miesto centre.

Mes, tuo pasinaudoję, pa
ėmėme vaikus ir išbėgome 
į mišką, kuris buvo netoli. 
Ten mes radome du kari
ninkus. Mes klausėme, kas 
yra. Jie atsakė, jog vokie
čiai užpuolė.

Staiga viena bomba pa
taikė į namą, esantį pamiš
kėje. Pasigirdo riksmas, 
pagalbos šauksmai. Bet 
mes pasislėpę, niekuo nega
lėjome jiems padėti, nes 
aplink šaudė. Tik po kurio 
laiko, kai viskas aprimo, 
mes nuėjome pažiūrėti ten, 
kur dar girdėjosi riksmas. 
Pasirodė, kad žmonės buvo 
sulindę į bulvių duobę, ir 
čia juos užvirto jų namo 
rąstai. Karininkai mums 
patarė kokioms trims die
noms pasitraukti į mišką ir 
būti tol, kol viskas aprims. 
Bet mes neturėjome ko val
gyti,, šeimos buvo likę"miš
ke. Tada nuėjome į miestą, 
kur buvo maisto krautuvės. 
Pakeliui pamačiau, kad to 
namo, kuriame gyveno bro
lis. Juozas', nėra, kad vieto
je jo tik aplūžę sienojai, 
krūvos plytų. Staiga iš 
kažkur giliai pasigirdo de
javimas. Mes įsiklausėme. 
Įėję į kiemą radome to na
mo savininkę Rutkauskie
nę, sužeistą, gulinčią krau-

Ji pasakė: “Jie bu- 
, ir tik

riausiai juos užgriuvo?’
Tada aš išbėgau į aikštę 

ir pradėjau šaukti pagal-
Tuo laiku atbėgo keli 

milicinin-
bos. 
gaisrininkai ir 
kai. Pradėjome juos at- 
kasdinėti., Aš nurodžiau, 
kur buvo jų langas, ir pro 
langą pavyko įlįsti į skiepą 
(jie ten gyveno). Juozas su 
žmona buvo gyvi, bet labai 
sužeisti. Jų duktė buvo vi
sai užmušta. Pradėjome 
ieškoti to namo savininko^ 
Staiga pamatėme šiurpų 
vaizdą, šeimininkas, kurį 
mes 'atkasėme; buvo negy
vas ir nepanašus į žmogų: 
jo buvo tik pusė; jis buvo 
be abiejų kojų, be vienos 
rankos. Tame name buvo 
ir daugiau užgriūtų,, bet 

xx«k,xv^Dv, xxvxx , me$. daugiau ieškoti nega- 
gyveno stambūs ponai,, bu- Įėjome,, nes atėję milici- 
vo tylu. Jie arba buvo pa- 'ninkai mus perspėjo^ jog

žymų asmenį* bet Eisenhoweris pasiuntė fabrikanto 
Firestone korporacijos prezidento sūnų Roger S. Fire
stone. s< Dėl to nervegai, sako spauda, ant Amerikos su
pyko. i. . ..

įsiveržė hitlerininkai, pieš
dami, žudydami nekaltus, 
taikius gyventojus. Mieste 
siautėjo teroras. Vokiškie
ji grobikai degino, plėšė 
miestą. Siautėjo ne tik vo
kiečiai. Vietiniai, užkietė
ję teroristai, kaip Damb
rauskas, Saulevičius ir kiti, 
išdavinėjo ir įskųsdinėjo 
gyventojus.

Vakare prasidėjo mūšiai 
ant Nemuno. Dabar tary
biniai kariai kovojo dėl 
kiekvienos žemės pėdos. Ir 
nors jie traukėsi, bet palik
davo vokiečiams tik tirštai 
krauju užlietus laukus, 
miškus, kaimus.

Vokiečiai mėtė iš lėktuvų 
parašiutininkus. Ilgai dar 
vyko kovos. Pagaliau tary
biniai kariai atsitraukė. Bet 
jie nebėgo. Jie atsitraukė 
tam, kad iš naujo, sutelkę 

galėtų išvyti voki-e-

Ir tie 
vargšai, užgriūti ir pri
slėgti sunkių akmenų, tu
rėjo mirti baisiose kančiose.

Sužinoję, kad prasidės 
bombardavimas, mes pasi
leidome bėgti. Ir štai iš va
karų pasirodė du lėktuvai. 
Jie pradėjo mėtyti bombas. 
Namai vienas po kito išlėkė 
į padanges. Aš pradėjau 
bėgti gilyn į parką. Vidu
ryje parko stovėjo raudona 
spalva nudažytas tiltas. 
Staiga pasigirdo zvimbi
mas ir bomba nukrito ant 
tilto. Oro banga sviedė ma- jėgas, p 
ne į šalį.. Viskas aplink su-'čius, išlaisvinti mūsų tėvy- 
cit mon rZ wr t i i -Pzat-t i-rrvroc* . - _ T 2 _ J______simaišė. Žemių fontanas 
apnešė viską, kas tik bu
vo aplink. Aš gulėjau po 
ąžuolu. Tik štai pajutau, 
kad kažkas stipriai sudavė 
man per galvą. Sukaupęs 
jėgas atsistojau. Pasirodė, 
jog per galvą man uždavė 
nulūžusi didelė ąžuolo šaka. 
Karas ne tik naikino bei žu
dė žmones ir griovė mies
tus, bet nukentėjo miškai ir 
laukai.

Man norėjosi kuo grei
čiausiai ištrūkti iš šio pra
garo. Pasileidau bėgti. Už 
tiltelio, kurio dabar buvo li
kę tik rąstai, pamačiau 
šiurpų vaizdą. Moteris su 
mažu kūdikiu ant rankų. 
Bet štai .visai arti jų spro
go bomba, ir j

nę Lietuvą.
Pradėjus aušti, viskas lyg 

ir aprimo. Mes norėjome 
gauti bent duonos pavalgy
ti. Atėjome į miestą. Mies
te apsistojusių vokiečių bu
vo nedaug. Bet per tiltą, 
kuris ėjo per Nemuną, į ry
tus traukė pulkai vokiečių. 
Juk jie norėjo pasiekti 
Maskvą. Dalis jų ėjo pėsti, 
kiti raiti, dar kiti važiavo 
mašinomis. Jie trypė, va
žiavo, traiškė žmonių lavo
nus.

Mes nuėjome į duonos 
krautuvę, tikėdamiesi gauti 
nors kiek duonos. Bet tai, 
ką mes pamatėme, buvo 
daugiau negu baisu. Krau- 

JUCL Dl<Xl .V 1OCV1 d L UJ. I L4 OIJA V" • v • • • tr K ]as, žmonių lavonai ir duo-go bomba, ir jos skeveldrav ,
al„M ..„U., 
ž a n d i kaulį,, palikdama ų 
bejėgiškai kaboti. Oro ban
gos iš motinos rankų išplėš
tas kūdikis verkė.

šaukė pagalbos. Bet nie
kas jai padėti negalėjo. 
Aplink siautė karas. Pra
dėjo šaudyti lėktuvas, ir 
kulka sužeidė moterį. į ko
ją. Ji dar klaikiau suriko. 
Šaukė, prašė gelbėti. Bet 
visi pradėjo bėgti, stengda
miesi patys išsigelbėti nuo 
vokiškų budelių kulkų. Mo
teris taip ir pasiliko viena 
su verkiančiu kūdikiu.

Tik tas, kuriam teko per
gyventi karą, gali suprasti, 
kaip tai baisu. Baisu ma
tyti sužeistą, bejėgį žmogų, 
kurį dar būtų galima grą
žinti į gyvenimą, bet niekas 
jam nesuteikia jokios pa
galbos. Kodėl? Viską gali 
suprasti visame klaikume 
ir baisume tik tas, kuriam 
pačiam teko tai pergyventi. 
Matai, būtų reikalinga ta
vo pagalba, bet tu bejėgis 
sužeistajai padėti. Kas at
sitiko motinai su kūdikiu, 
neaišku.. Motina, tikriausiai 
mirė. Bet kūdikis? Jo- nie
kas nepriglaus, juk karas. 
Jis tikriausiai nuo atsitik
tinės kulkos arba skeveld
ros, o gal badu mirė.

Palikę nelaimingąją, mes 
pradėjome bėgti į mišką, 
kur buvo- pasislėpę daug 
žmonių. Visą naktį aplink 
švilpė kulkos,, ir vieną, kar
tu su mumis bėgantį ber
niuką kulka sužeidė. Nešti 
jo niekas negalėjo, nes jis 
buvo sunkus, o mes visi bu
vome labai pavargę. Taip 
jis ir pasiliko vienas, su
žeistas, vaitodamas. Tai
kiomis sąlygomis tai- atrodo 
baisu, bet per karąr—natū
ralu. t

Kiek laiko paklaidžioję, 
mes suradome savo šeimas. 
Jos buvo, sveikos, tik visi 
labai išsigandę. Miške, bu
vome neilgai.

ĮSIVERŽT 
HITLERINHNKAI

Apie 12 valandą dienos 
sužinojome, jog į miestą

Moteris

tinimo punktas, davė korte
les.

Buvo pradėję organizuoti/ 
lavonų užkasimą. Už jų ' 
nebuvo galima praeiti gat-; 
ve. Vasaros dienos šiltos, 
lavonai puvo, baisiai dvokė. 
Gyventojai patys turėjo 
juos surinkti ir užkasti. • 
Man taip pat teko dalyvau
ti šiame užkasime. Bet aš 
padirbau neilgai. Man bu
vo bloga, pakilo temperatū
ra. Nuėjau pas gydytoją, 
ir jis parašė atleidimą.

O kaip baisu buvo dirbti 
prie tos pūvančios masės. 
Vieni lavonai buvo pusiau 
sudegę, kiti tankų sutrinti, 
dar kiti per pusę perkirstų 
Taigi, prie tokios baisybės 
daugelis žmonių negalėjo 
dirbti. Jie buvo gydytoju 
atleisti.

Betgi turėjo kas nors tuos 
lavonus palaidoti. Tada tas 
darbas buvo pavestas žy-

Jų niekas nepaisė: 
ar jie sirgo, ar mięė, bet 
vistiek turėjo dirbti. O jei 
nedirbdavo — turėdavo sau 
duobę kasti ir kitų akivaiz-j 
do j e jį nušaudavo, o užkas
davo jį kiti. Pagaliau dar
bai buvo baigti. Kada visi 
lavonai buvo suvežti ant 
kapinių ir suguldyti, tai jų 
ratas susidarė aplink visą ' 
bažnyčią. Per juos ėjo ku
nigas su šventu vandeniu ir 
visus krikštijo, nes nenore* \ 
jo laidoti kapuose nekrikš
čionių. Paskui lavonus vers
davo į bendrą duobę ir už
kasdavo.

O teroras mieste tebesi a u- 
tėjo. Buvo paskelbta, kad 
jeigu kurioje nors gatvėje 
kas nors nušaus bent vieną . 
vokietį, tai už tai bus iššau
dyta visa gatvė žmonių.

Ir štai kartą iš “Marša- 
ko” malūno bokšto kažkas 
nušovė vokietį. Mieste pra
sidėjo masiniai šaudymaį. 
Vyrus vesdavo į gatvę ir v 
šaudydavo. Visur girdėjosi'' 
aimanos, verksmai. Motį 
rys ir vaikai verkdavo ne
tekę vyrų; tėvų, maitinto
ju.

Praėjus tai audrai ir ap
skaičiavus, Alytuje rasta 
1,224 lavonai. Iš jų 2 ku
nigai, 1 tarybinis milicinin
kas, 1 gaisrininkas, 11 lie
tuvių policininkų. Visi kiti 
buvo miesto gyventojai ar
ba iš gretimų kaimų. Bet 
tai dar ne visos aukos. 
Daugelis gyventojų buvo 
dingę be žinios: ar Nemunu 
nuplaukė, ar namų užgriū
ti, ar su tarybiniais ka- . 
riais išbėgę. Bet atgal jie. 
niekad negrįžo. Tokių bu
vo daugiau kaip 2,000.

Visi Alytaus gyventojai 
galvojo, kad jau frontas 
praėjo ir kad daugiau ne
teks taip kentėti. Bet buvo 
kitaip. Tai, ką mes matė
me karo laiku, nebuvo taip 
baisu, 
tėme 
metu, buvo daugiau negu 
baisu.

Vieną dieną, dar gerai 
neišvalius miesto nuo lavo
nų, mes pamatėme kažką 
judant keliu iš Butrimonių. 
Pasirodė, jog tai buvo tary^ 
biniai kariai-belaisviai. Vo-L 
kiečiai važiuoja dviračiai:# 
o belaisviai turi bėgti, kad x 
spėtu kartu su jais. Jie bė- *• 
go iš visų jėgų. Pavargę, 
uždusę jie vis bėgo, O tuos, 
kurie atsilikdavo, vokiečiai 
nušaudavo. Taip važiavo 
vokiečiai, nužymėdami savo 
kelią žmonių lavonais. Kar- y 
tais žmonės, nepakeldami / 
tokio niekinimo, sustoja. ( 
Bet beržinių lazdij smūgiai a 

ir šūviai vėl priverčia juos \ 
bėgti. Buvo labai baisu 
žiūrėti į šią minią, kurią 
lyg gyvulius vokiečiai laz--. 
domis veja pirmyn.

(Bus daugiau)

Į dams.

darni kažkokią masę. Viena 
■dalis krautuvės jau degė. 
Liepsnos laižė žmonių lavo
nus, duoną, kraują. Mat, 
ten, prasidėjus bombarda
vimui* buvo žmonių, atėju
sių nusipirkti duonos. Ir 
nukritusi ant šio namo 
bomba sumalė viską. Ir nie
kas negalėjo išsigelbėti nuo 
šios pragariškos ugnies. 
Taip duonos ir negavome. 
Nuėjomė į kepyklą. Ten 
mums pavyko gauti duonos. 
Grįžome į mišką. Čia mūsų 
laukė žmonos su vaikučiais.

Sužinojome, kad vokiečiai 
ir keli vietiniai teroristai 
pradėjo savo veiklą. Jie 
gaudė mieste esančius vy
rus. Kai kuriuos vietoje 
baudė, o kitus varė į karei
vinį rajoną, kuris buvo ap
tvertas aukšta tvora. O vo
kiškieji- budeliai siautėjo. 
Keli įgėrę vokiečių karei
viai ateidavo į kareivines, 
atskirdavo keletą žmonių ir 
juos vietoje, be jokios prie
žasties, sušaudydavo. Prie
žastis? Kokias gali turėti 
priežastis banditai? Jiems 
tiesiog smagu buvo matyti 
bejėgius žmones, maldau
jančius pasigailėti, palikti 
jiems gyvybę. Jiems tas 
darbas buvo malonus. Per 
tris dienas šiame mirties 
užtvare sušaudė 41 žmogų 
visiškai be jokios priežas
ties.

Hitlerininkai neapkentė 
net savo šalininkų. Jie ne
žinia už ką sušaudė 11 po
licininkų, savo sėbrų lietu
vių. Taip pat sušaudė du 
kunigus.

Mes iš miško grįžome į 
namus. Viską radome tvar
koje.

“KOMENDANTŪRA”
Po trijų dienų pasiskelbė 

Alytaus Lietuvių Komen
dantūra su Fabijonu Jočiu 
priešakyje. Tada pradėjo 
tikrinti tuos žmones, kurie 
buvo suvaryti į kareivines. 
Dalį paleido, o. dalį išvežė 
nežinia kur. Gyvenimas įė
jo į vėžes. Susidarė mai-

Tai, ką mes pama- 
vokiečių okupacijos

2 pusi. Laisvė (Liberty) KetvirtacL, spalio (Oct.) 3, 1957
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Juozas Baltušis

, PARDUOTOS VASAROS
ROMANAS

(Tąsa)

Ir vėl ištraukė šiengalių žiupsnį, daug 
didesnį už pirmąjį.

— Ko tau į daržinę? Ar troboj vietos 
nėra?

— Vietos atsirastų, tik šeimininkė sa
ko, kad aš gyvį veisiu troboj.

— O žiemą? Šalta gi žiemą daržinėj!
— Žiemą užkrosny miegojau, tik pas

kui šeimininkė supyko, tai ir pasakė: 
gyvį, sako, veisi po namus, eik sau dar
žinėm

— Ko gi ji taip supyko? —paklausiau 
hš, jau nekantraudamas dėl tokio lėto 
jo pasakojimo.

— Taigi anksčiau sodindavo ji mane 
prie stalo. Mane sodindavo ir savo vai
kus sodindavo. Visus kartu sodindavo, 
kaip lygius. Tiktai čirškalus ant blynų 
dažinio barstė labai nelygiai. Visada 
taip užbarsto, kad jos vaikų pusėj tau
kų net žliuksi, o mano — sausa. Tai aš 
paėmiau vieną kartą ir atsisukau tau
kus savo pusėn. Tuoj visi jos vaikai: 
v-e-e! Šeimininkė pripuolė. — Jis su
mirkčiojo akimis, nutilo.

— Mušė tave?
— Tai nelabai. . . Dabar aš valgau prie 

durų, ant kaniko. Pavalgau ir einu dar
žinėm Daržinėj gera. . .

— Ste-po-nai! — skrido moteriškas 
Balsas nuo Pauliukonio namų. — Kur 
velnias nune^ė-ė?

.Stepukas krūptelėjo, griebė savo vyti
nę.

— Aš bėgsiu, — sušnibždėjo.
— Atgink rytoj.
— Atginsiu, atginsiu! —šuktelėjo jis, 

jau tekinom skusdamas per dirvas.
Ir tikrai atginė. Apsiprato mūsų gal

vijai tarpusavy, nustojo badytis, šali
mais pešė jauną žolę. Mes su Stepuku 
sukom žilvičio švilpukus ir grojom susė
dę vienas prieš kitą kur ant akmens.

Laukuose vis daugiau ir daugiau triū
sė žmonės. Jonas arė ir akėjo kiauras 
djenas. Šeimininkas sėjo, Onos biržyja- 
mas. Taip visą savaitę. O sekmadieniais 
Tonas vėl skubėdavo į valsčių ir vėl grįž- 
avo be nieko. Matėm, abu su Stepuku 

mes matėm, kaip įdegusiame Jono vei
de atsirado tamsi niūkstis. Net vaikščioti 
ėmė lėčiau ir vis palenkta žemyn galva, 
tarytum, ko ieškotų žemėje, tarytum 
stebėtų savo paties kojas.

Taip praėjo kelios savaitės. Sėklomis 
apsunkusios dirvos jau dengėsi šviežiai 
žaliu vasarojaus pūku, vešliai kilo jose 
rugių želmenys, juodu mūru laužėsi žie
miniai kviečiai. Ir vis mažiau vietos be
liko mūsų bandoms. Pagaliau vieną va
karą šeimininkas pasakė:

— Rytoj varysies į mišką!

Ganom su Stepuku miške. Miškas di
delis, išilgai perkirstas melsvu smėlingu 
keliuku. Dešinėje keliuko pusėje toli nu
sitęsia gauburiuotas pušynas. Tik gau
buriai čia ne apvalūs, kaip paprastai lau
kuose kad esti, o pailgi, tarytum dideli 
volai: kalnas — pakalnė, kalnas —pa
kalnė. Sakytum atūžė kurį pavasarį 
stiprus vandens srautas, išbangavo že
mę, išdaubė ją įlomiais, nuolaidžiom grio
vom, persirito per viską ir nušniokštė 
sau tolyn, kažkur į raistus, į tolimus 
ežerus, o gal ir į pačią jūrą, apie kurią 
man kadaise pasakojo mokytoja. O iŠ- 
plautoj žemėj sudygo pušaitės: volų kub
iluose — žemaūgės. ' išsikereglojusios

šakomis į visas puses, pakalnėse —iš
lakesnės, liaunesnės. Stovi ir ūžauja, 
tvindo orą sakų kvepėjimu. 0 po jų šak
nimis kalneliuose prirausta daugybė a- 
pyvalių ir gilių duobių, mėtosi pajuodę, 
apipuvę ^šiaudai, matyti skujom nubi
rusios ratų’ pravėžos. Visos apylinkės 
gyventojai slepia čia savo bulves nuo 
žiemos šalčių, slepia runkelius, mor
kas ir kitas daržoves, o kartais ir triūbas 
naminei varyti. Tiktai šitas jau ne 
nuo šalčio, o nuo budrios policininko a- 
kies.

Visa šita kelio pusė gūdi, hetraukli, 
paėjusi stangriais viržienojais, nustal- 
gusia reta žolele, neviliojančia nei gal
vijo akies, nei šienopiovio dalgio. Tiktai 
pačiuose griovių duburiuose atkakliai 
kalasi iš po storo spyglių apkloto anksty
vieji “varpiniai” baravykai, lelijavos 
ūmėdės ir auksiniai kazlėkai. Prasikala, 
pastovi, palaukia grybautojų, o paskui 
smenka ir pradeda pūti, skleisdami ap
linkui šleikštu drėgmės kvapą. Net 
paukštis čia retas svetys: užskris kokia 
varna ar vagilė šarka, riktelės porą kar
tų ir vėl lekia atgal. Vienas tiktai darb
štuolis genys nepailsdamas kala ir kala 
smalingą kankorėžį, įspraudęs jį savo 
darbo varstotan pušies dvišakumoje.

Visiškai kitokia kairioji keliuko pusė. 
Vieta slesna, pritvinkusi drėgmės, pri- 
puvusi, pritrešusi iki juodumo, visa už
ėjusi vešliu žalumu. Siūruoja čia aukštos 
išlakinės pušys, iškilniai gaudžia skaro
tos eglės, stovi baltmarškinis beržas, ta
rytum šienpiovys vasaros rytą, krūpčioja 
drebulė kaip barama merga, o ten, žiū
rėk, sustojo uosių jaunimėlis, glaustosi 
šaltekšnė su liaunučiu karklu, o čia vėl— 
žemai nulinko tviskančios leverdžio ka
sos, pravėrė topolis smalingus savo 
bumburus, meta juodalksnis pernykščius 
žirginius. O tarp jų visų, lyg ratuota 
svočia tarp įgėrusių vestuvininkų, stūkso 
galinga vinkšna, plačiai iškėtusi rankas 
į šalis, išdidžiai išmetusi aukštyn galvos 
dangalą. . . Kiekvienoj aikštelėj, kiekvie
noj medžių properšoj — žolės iki juostos. 
O kur baigiasi žolė, ten griūva neišbren
dami mėlynių, girtuoklių, gervuogių uo
gienojai, jau nulyti raudonų sirpstančių 
uogų lietum. Medžių pašakniais, pakrū- 
miais aistriai kvepia gailiai. Saulėtoj 
aikštelėj smilko kodylą valerijonai ir 
traškūs vingiriai. Paparčių paunksmėje 
driekia savo virščias pataisai, iškėlę į 
viršų dvipirščius žiedus pilnus sveika
tingų dulkių. . .

O kiek čia paukščių, paukštelių! Rytą, 
kai atgeni į mišką, tai ir sustoji apglų- 
męs. Čirena, giesta, ulba, ryliuoja kiek
vienas krūmas, kiekviena medžio ša- 
kutė.“Neganyk po pievą! Neganyk po 
pievą!” —įspėdama šaukia volungė. Čia 
vėl praskrisdamas surinka papūtžandis 
kėkštas, uždusdamas šaukia lazdynų 
krūman savo pačią ir neklaužadus vai
kus strazdas. “Ke-ke-ke, ke-ke-ke!” — 
juokiasi iš jo ilgauodegė šarka. “Abu 
dur-r-rniai, dur-r-rniai, abu dur-r-rniai!” 
— atsiliepia jiems laukinis balandis, lėk

damas eglių viršūnėmis. O čia jau vėl su
siliejo visi balsai, ir nebežinia, ar čia 
paukščiai gieda, ar rasoti medžiai šla
ma ryto vėsoj: švokščia, griaudžia visas 
miškas nuo krašto iki krašto, gražiau už 
pačius stebuklingiausius vargonus baž
nyčioj, už visas giesmes mišiaunas ir mi«- 
parines.

(Daugiau bus)

Hartford, Conn.
Labai gerai pavyko Laisvės 

choro parengta vakarienė 
choro nariams ir sykiu su 
choru dalyvavo daug pašali
nių žmonių. Buvo prirengti 
trys didelį stulai ir visi buvo 
apsėsti, o kitiems trūko vie
tos.

Gaspaclinės buvo susirūpi
nusios, kad gal maisto neuž
teks, kad galėtų visus priimt. 
Bet ant stalų visko buvo už
tektinai, ir maistas buvo ge
ras ir gerai pagamintas. Kiek 
teko girdėti, tai visi gyrė, 
kad Laisvės choras visus ge 
rai pavaišino. Paskui prasidė
jo šokiai, šoko jauni ir seni.

Dabar Įvyks kitas svarbus 
pobūvis, kuri rengia Laisvės 
Choras. Tai bus sulošta ope
retė “Teismo komedija”. Su
vaidins Brooklyno Aido Cho
ras. Galima užtikrinti, kad 
veikalas bus gražus ir chorie- 
čiai jį sulos gerai. Todėl yra 
gera progaj manyti gražų vei
kalą ir sueiti su brooklynie- 
čiais, nes vaidinime dalyvaus 
visi Aido Choro nariai. Todėl 
Laisvės Choras prašo ne tik 
Hartfordo, bet ir iš kitų mies
tu lietuvius atsilankyti ir pa
matyti komediją.

Šis parengimas atsibus spa
lio (Oct.) 6 d., 2 vai. p. p. 
Vieta: Namo Bendrovės Sve
tainė, 157 Hungerford St., 
Hartford, Conn.

Choristas

Waterbury, Conn.
Biskis apie mūsų miestą
Reikia pasakyti, kad iš mū

sų miesto labai mažai rašoma. 
Nežinia, kodėl. Gal šilima įla
šėjus paveikė. Kaip daugely 
mestų ir kaimų Conn, valsti
joj, taip ir Waterbury visą 
pavasario ir vasaros laiką bu
vo mažai lietaus. Taigi visur 
aplinkui miestus ir apie sta
bas buvo viskas nurudę. Atro
dė labai prastai. Daugelio 
ūkininkų buvo išdžiūvę šuli
niai ir visokios balos, kur gy
vulius girdo, žmonės buvo nu
siminę. Nekuriuose miestuose 
taipgi buvo didelis trūkumas 
vandens, bet rugp. 18 d. nak
tį iškrito vandens apie 2 co
liai ir atvilgė žemę pusėtinai, 
ir vėl greitai pradėjo viskas 
atsigauti, žaliuoti. Nuo to lai
ko palijo dažnai po> biskį, bet 
vėl pasidarė sausa žemė. Jau 
nebuvo lietaus apie tris savai
tes. Vandens vis dar trumpa.

Aną dieną suėjau porą 
Laisvės vajininkų ir kalbėjo
mės apie vajų. Taigi, rengiasi 
prie darbo, sakydami, kad 
dirbsime pagal išgalę, kad va
jus būtų sėkmingas. Reikalin
ga talka iš skaitytojų. Jeigu 
mes visi kooperuosime sir va
lininkais, vajus bus sėkmin
gas. Todėl, draugai1 dienraščio 
Laisvės skaitytojai, visi ir- 
sos būkime vajininkais ir pa
rodykime ką mes, Waterburio 
ir apylinkės miesčiukų žmo
nės, galime. Jei visi dirbsime,

pasekmės bus geros.

Miesto rinkimams abi par
tijos,/ demokratai ir republi- 
konai, išstatė kandidatus. De
mokratai išstatė tą patį, kuris 
randasi dabar majoru, Bergi- 
nas. Republikonai — buvusį 
majorą Šneiderį, kaip dauge
lis vadina, “lietuvių žentą”, 
kadangi jis ženotas su lietu
ve. Katras yra geresnis, tai 
balsavimo dieną piliečiai nu
spręs.

Vilkaviškis

jos gautas 1929 m. Vedusios pa
vardės rtežinome-neįskaitome. Pra
šome rašyti mums: Viktoras Ajaus- 
kas, Jiezno rajonas ir miestas, Ta
rybinės Armijos g-vė Nr. 30, Lith
uania, USSR.

ženia Ancelytė-Krygelienč, emi
gravusi iš Lietuvos, Kauno .miesto 
1948 m. Gavau iš jos laišką iš 
Brooklyn©, bet antršą pamečiau, 
noriu su ja susirašinėti. Stasys Ka- 
tx>sas, Jurbarko rajonas, Raudonės 
paštas, Lithuania, USSR.

WORCESTER, MASS.
iknikas ir Draugijų reikšmė

Rugsėjo 22 atsibuvęs Lais
vės naudai piknikas Olympia 
Parke ne vieną mąstantį lie
tuvį gali įtikinti, ką tai reiš
kia Draugijų palaikymas. Mi
nėtą dieną privažiavo taip 
skaitlingai publikos, kad nei 
jengėjai tiek nesitikėjo: iš 
Massachusetts valstijos veik 

1 iš kiekvienos kolonijos laisvie- 
čių buvo matyti, iš Connecti
cut, New Yorko ir net iš taip 
toli, kaip Miami., Fla., V. J. 
Stankus, kuris dažnai parašo 
į Laisvę apie tenykščių lietu
vių gyvenimą.

Praeitą kovo mėnesį, kada

man teko būti Miami, aš Stan
ių norėjau aplankyti,, bet po 
senuoju adresu jo jau ten nu
buvo, taip ir pasiliko ne pasi
matyta, bet šiame piknike čia 
jis mane prakalbino ir drau
giškai pasisveikinome. Kitas 
svečias iš toli, A. Valinčius iš 
Pennsylvanijos valstijos, irgi 
malonus draugas. Pirmą syk į 
šį parką atslankė pikniko pro
ga. Daugelis kad ir šios valsr 
bijos draugų buvo pirmą syk 
į šį parką atvykę ir Čia susiti
ko labai senus kaimynus, dar 
senoje Lietuvoje buvusius. 
Kokis tai įdomumas ir entu
ziazmas!

Visą aplinkumą padarė tur
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tinga meistriškai atlikta dai
nų programa ir graži rekordi
ne muzika. Taipgi buvo gau
sus pasirinkimas valgių, ku
riuos moterys priruošė, kad 
pascltinti skaitlingą publiką. 
6- jau įvairiausių gėrimėlių! 
Aptarnautojai tiik sukasi su
kaitę, kad patenkinti pareika
lavimus.

Tai visa dėka tam, kad 
LLD II kuopa gyvuoja. Dėka 
tam, kad yra tokia Draugija 
kaip L. S. ir Dukterų Draugi
ja, savininko Olympia Parko. 
Dėka' tam, kad Aido Choras 
čia gyvuoja virš 40 metų, ir 
dėka tam, kad yra Laisvė, 
dienraštis, kurio naudai buvo 
ir šis piknikas. Ji sukvietė i 
tokią didelę sueigą pažangius 
lietuvius. Lai gyvuoja taip ir 
ant toliau.!

D. J.
j

Paieškojimai
Nancy Barzdevičiūtė, Rochester, 

N. Y. Prašau kreiptis pas Aldona 
Vasiliauskienė, Kapsuko rajonas, 
Sasnavos vidurinė mokykla, Lithua
nia, USSR.

Kazimieras Vaičekauskas, kilęs iš 
Akmenės, jo žmona Elena (Juna- 
kaitė), duktė Juozo, kilusi iš Kėdai
nių, jų sūnus Mečislovas-Edvardas, 
gimęs Kybartuose apie 1930-31 m. 
Jie visi buvo evakuoti vokiečių 
1944 m. Norius žinoti, ar jie da
bar randasi Amerikoje. Kitose 
valstybėse tikrinta, bet jų nesiran
da. Ieško Vaičekauskienės brolio 
duktė. 1944 m. dingo ir Dobro
volskis Bronislovas, sūnus Mykolo, 
gimęs Kybartuose. Ieško brolis Vy
tautas. Rašykite: Danytė Gerva- 
daiskaitė, Drobės g-vė. Namas 40-7, 
Kaunas 2, Lithuania, USSR.

Vladas Gnidzinskas, mano dėdė 
(s. Vinco), paskutiniuoju metu gy
veno Philadelphia, Pa. Ieško Ma- 
žeikaitė-Lipeikienė Julija, s/s Vilei- 
kiškiai, Kolūkis “Stalino keliu,” 
Lapsiu kaimas, Lithuania, USSR.

Viktoras (s. Kazio) Ajauskąs ir 
Bronė Dubavičienė ieškome brolio, 
gyvenančio Cambridge, Mass. Taip
gi ir sesers Onos, gyv. 91 Windsor 
St., Cambridge, Mass. Laiškas iš

Hartford, Conn. — ir —Newark, N. J.
Bus Suvaidinta Labai Juokinga Dviejų Aktų Operetė

“TEISMO KOMEDIJA”
Abiejose Vietose Suvaidins Brooklyno Aido Choras

Operetes režisiere ir muzikos dirigente—Mildred Stensler

Hartforde—Salėje 155 Hungerford St.
Sekiiiad,. Spalio 6 Oct., 2 vai. popiet
Rengėjai kviečia.visus Connecticut valstijos lietuvius atsilankyti ir pamatyti 
šią gražią operetę ir išgirsti daugelį sielą jaudinančių gražiausių dainų.

Newarke—Ukraimj Salėje, 57 Beacon St.
Šeštad., Spalio 12 Oct., 7:30 vai. vakare

Mildred Stensler
Mokytoja-dirigentė ,

Jonas Grybas
Gynėjo rolėje

Elena Brazauskienė
Advokatės rolėje Nellie Ventiene

Skundėjos rolėje

Petras Grabauskas Tadas Kaškiaučius
Sargo rolėje Teisėjo rolėje

Juozas Latvys (s. Juozo), prieš 
pirmąjį pasaulinį karą išvyko į 
JAV. Prieš tai gyveno Lietuvoje, 
Jurbarko rajone, Butkaičių kaime. 
Ieško jo sesuo Marijona Latvytė. 
Milimas broli, prašau tavęs, ar 
žmonos ir kitų šeimoje atsiliepti. 
Marijona Latvytė, Jurbarko rajonas, 
Butkaičių paštas, Butkaičių kai
mas, Lithuania, USSR.

Pekinas. — Premjeras 
Čou En-lajus priėmė apie 
2,000 svečių iš užsienio. Tai 
žmonės iš visų pasaulio 
kraštų, vieni jų svarbūs as
menys, kiti eiliniai keliau
tojai, kurie atvyko stebėti 
Kinijos revoliucijos metinių 
minėjimą.

STATEMENT REQUIRED BY THE 

ACT OF AUGUST 24, 1912, AS 

AMENDED BY THE ACTS OF 

MARCH 3, 1988, AND JULY 2,
1946 (Title 89, United States Code, 
Section 288) SHOWING THE 
OWNERSHIP, MANAGEMENT 

AND CIRCULATION
Of LAISVE, published daily except 
Sundays, Mondays and holidays, at 
Jamaica, N. Y„ for October 1st, 
1957.

1. The names and addresses of
the publisher, editor, managing edi
tor, and business managers are:

Publisher Laisve, Inc., 110-12 At
lantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Editor Roy Mizara, 110-12 Atlan
tic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Managing Editor Roy Mizara, 
110-12 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y.

Business manager Frank P. Buck, 
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y.

2. The owner is: (If owned by a 
corporation, its name and address 
must be stated and also immediate
ly thereunder the names and ad
dresses of stockholders owning or 
holding 1 percent or more of total 
artiount of stock. If not owned by a 
corporation, the names and addres
ses of the individual owners must 
be given.)

Laisve, Inc., 110-12 Atlantic Ave., 
Richmond Hill, N. Y.

Clement Bready, Pres., 99-63 — 
66th Ave., Forest Hills, N. Y.

Frank P. Buck, Business Man
ager, 110-12 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y.

Wm. Chapels, Sec-Treas., 442 
Chauncey St., Brooklyn, N. Y.

3. The known bondholders, mort
gagees, and other security holders 
owning or holding 1 percent or more 
of total amount of bonds, mortga
ges, or other securities are:

Lithuanian Cooperative Publ. Soc., 
Inc., 110-12 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y.

Wm. Chapels, 442 Chauncey StM 
Brooklyn, N. Y.

Sophie Petkus, 393 So. 3rd St., 
Brooklyn, N. Y.

Constance Karpavich, 110 Wyona 
Street, Brooklyn, N. Y.

Michail Stakoff, 460 DeWitt Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Clement Bready, 99-63—66 Ave., 
Forest Hills, N. Y.

K. Joneliunas, 402 So. 2nd Street, 
Brooklyn, N. Y.

Chas. Milen, 6925 — 4th Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Anthony Mureika, 110-12 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Geo. Wares, 136 McKibben St., 
Brooklyn, N. Y.

John Rushinskas, 3730—74th St., 
Jackson Hts., N. Y.

4. Paragraphs 2 and 3 include, in 
cases where the stockholder or se
curity holder appears upon the 
books of the company as trustee or 
in any other fiduciary relation, the 
name of the person or corporation 
for whom such trustee is acting; 
also the statements in the two pa
ragraphs show the affiant's full 
knowledge and belief as to the cir
cumstances and conditions under 
which stockholders and security 
holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, 
hold stock and securities in a capa
city other than that of a bona fide 
owner.

5. The average number of copies 
of each issue of this publication sold 
or distributed, through the mails or 
otherwise, to paid subscribers du
ring the 12 months preceding the 
date shown above was: (This infor
mation is required from daily, 
weekly, semiweekly, and triweekly 
.newspapers only) 6,236.

FRANK P. BUCK, Bus. Mgr. 
Sworn to and subscribed before me 
1st day of October, 1957.

(SEAL)
LILLIAN BELTE,

Notary Public, State of New York 
No. 24-0235050

Qualified in Kings County 
Certs, filed with Queens Ca CUc. 

I Term Expires March 30, 1959.



CHICAGOS ŽINIOS
Šarkiūnų dukters šeimos 

baisi nelaime

Dale Fagan buvo 
Juozo ir Marės Šarki ūnų 
torį Violą. Jiedu turėjo 
mergaites.

Jie gyveno tūlą laiką 
Icon, III. Bet pastaruoju laiku 
persikėlė gyventi Į Tulsa, ()k-

vedęs
duk- 

dvi

Mat-

Nusipirkus naują namą ir 
susikrausčius jin gyventi, kilo 
gaisras. Dale suspėjo išnešti 
sužeistą žmoną iš stubos, bet 
kada jis grižo išnešti abi duk
reles, kilo ekspliozija ir jis 
žuvo su abiem dukrelėm.

Viola yra ligoninėj. Jos pa
dėtis yra kritinga. Bet gali iš
likti. O trys jos šeimos nariai 
jau žuvo.

Dale Fagan laike Antrojo 
pasaulinio karo buvo lakūnas. 
Sugrįžęs iš karo jis baigė ad
vokato profesiją. Tūlą laiką 
jis dirbo koki ten valdišką 
darbą Mattoone. O vėliau jam 
reikėjo keltis Į Tulsą, kur ir 
ištiko ta baisi tragedija.

Viola sutiko Dale būdama 
Illinois Universitete. Jiedu ten 
ir vedė. Tai buvo graži jauna 
šeima. Bet baisi tragedija Ją 
suardė.

Šarkiūnai chicagiečiams yra 
plačiai žinomi. Jie turi dvi 
dukteris — Stella, Frank Pil
kio žmoną, ir Viola Faganie- 
nė.

Labai gaila, kad Violos šei
mą ištiko tokia tragedija.

Reiškiame jai
bei Pūkių šeimoms 
giausios užuojautos šiame 
pūlingo liūdesio momente.

ir Šarkiūnų 
širdin-

so-

Iš. Chicagos i Milwaukee

Rugsėjo 22 d. net 4 broliški 
delegatai vykome į LDS 7-tos 
Apskrities konferenciją, kuri 
įvyko Milwaukee, Wis. Oras 
pasitaikė neperšiltas, tad tas 
dar pagerino ūpą. 8 vai. ryto 
jau buvau šiaurinėje miesto 
dalyje pas P. ir A. Motiečius. 
Juos radau pasiruošusius ke
lionei. Tuojau pribuvo ir d. A. 
Mikužienė iš Ciceros. Visi sė
dome į jos auto ir pasukome 
Milwaukee link. Reikia pasa
kyti, kad d. A. Mikužienė ne 
tik gera veikėja, bet ir 
sugabi auto vairuotoja, 
net nepajutome, kaip 
kerne konferecijos salę, 
rai, buvome laiku.

Biskį po dešimtos pradėjo 
konferenciją. Daug kartų esu 
buvęs LDS 7-tos Apskr. kon- 
ferencijojose, bet šį kartą 
man. už vis labiausia patiko. 
Tikrai darosi smagu dalyvau
ti tokiose entuziastiškose 
ierencijose. Nežinau iš 
bet ūpas pas delegatus 
geras. Gal į juos paveikė 

demokratų

labai 
Rodos 
pasie-

Tik-

kon- 
kur, 

buvo 
Wis-

■p i r minin- 
J. Gebartas;

consino valstijos 
laimėjimas ?..

Konferencijos 
ku išrinktas d.
sekretorium Julius Neumanas. 
Su broliškais delegatais ir sve
čiais, viso dalyvių buvo apie 
35, o gal ir daugiau. Diskusi
jose visi ėmė dalyvumo. Kas 
daugiausia man patiko, tai 
duoti pažadai suorganizouoti 
du “tymus”-grupes sportinin
kų, ypač kėglio (bolininkų) 
lošėjų. O kiek vėliau jų nu
matoma suorganizuoti ir dau
giau. Kaip yra sakoma, reikia 
dirbti, o bus sudarytos gali
mybės ir gautos geros pasek
mės.

Priimta svarbi veikimo re
zoliucija. Kas svarbu, tai visi 
buvę komiteto nariai vėl pasi
liko dirbti tą patį darbą, kas 
rodo, kad pas komitetą tikrai 
yra susitarimas.

Konferenciją baigėme 1 
■vai. Po konferencijos buvo 
paruošti puikūs pietūs, kur 
daugiausia padirbėjo Neuma- 
no šeima.

Bravo, Wisconsin/) veikė
jai! Tik taip veikiant galėsi
me išbudavoti mūsų LDS į 
tvirtą, ir galingą organizaciją. 
Iš jūsų veikimo mes turėtume 
visi pasimokinti.

Pasisvečiavę su konferenci
jos dalyviais, pasivašinę, pa
sukome Čikagos link. Kadan- 

gi Kenosha, Wis., gyvena P. 
Motiečienės sesute su švoge- 
riu, tad negalima jų neatlan
kius praleisti. Sustojome pas 
d. A. ir J. Strich. Juos užtiko
mef nerikėtai, bet pasitenkinu
sius, kad mes jų n e pamiršo
me. čia vėl iš naujo vaišės, 
pasikalbėjimai. Tikrai drau
gai jaunavedžiai Stričiai gra
žiai Įsikūrę, gyvena puikiai.

Pas d. Strich sutikome d. 
A. Liesniką. PO ilgesnio pasi
kalbėjimo jis mus pakvietė 
pasižiūrėti jo įsirengtos . dirb
tuvėlės, kuri tikrai puikiai 
Įrengta. Jis nuliekamu' laiku 
išdirbinėja cementines plytas 
su Įvairiais pagražinimais ir 
net Įvairiomis spalvomis. Tik
rai puiki

Dėkui 
draugams 
draugiškumą ir vaišingumą.

Apie šeštą valandą greita
sis d.A. Mikužienės auto lai
mingai mus grąžino, nors ir 
dulkėtą, bet savąją Čikagą.

G. Montvilas

išdirbystė.
visiems Wisconsin©

už jų veiklumą,

Štai kas girdėti pas 
kankliečius

Nors jau didžioji dalis ato
stogų laiko baigta, bet dar vis 
keli kankliečiai iš jų dar ne
grįžo. Tačiau jūsų korespon
dentas nori pranešti, kad mū
sų visų labiausia mylima ir 
gerbiama dainininkė Estelle 
Bogden tik pradėjo savo ato
stogas. Bet jos bus labai Įvai
rios ir įdomios. Ji aplankys 
veik visą mūsų, “griešną že
melę”. Estelle su turistų gru
pe, orlaiviu, pradėjo savo ke
lionę iš Čikagos ir atlankys 
sekamas vietas: Washington; 
Anchorage, Alaska; Tokijo.. 
Viso Japonijoje žadėjo išbūti 
porą savaičių. Vėliau vyks Į 
Honolulu, iš ten į Los Ange
les, Cal., ir vėl į Čikagą.

Kaip žinome, Estelle 
labai aukštai prasisiekusi 
zikoje ir dainavime. Ji 
gražų ir malonų lyrišką sopra
no balsą. Ji vadovauja Cice
ros Lietuvių Moterų chorui. 
Daug žmonių, kurie supranta 
muziką, sako, 1 kad Ciceros 
Liet. Choras jau padarė dide
lę pažangą dainoje Ir muzi
kos žinojime, kaip ji pradėjo 
vadovauti, mokytojauti.

Įvairių šakų menininkai vis 
ko naujo-įvairaus, taip 
ir su muzikais-daininin- 
Taip yra ir su mūsų Es- 
ji aplankys tolimus ry

yra
mu
turi

ieško 
esti 
kais. 
I.ella,
tus, kur žadėjo pabūti Tokyo 
mieste porą savaičių ir susi
pažinti su tenykščia muzika. 
Nes tarp rytų ir vakarų muzi
kos yra didelis skirtumas. O 
mes čia Čikagoje jos mažai 
tcgirdim.e. Tiesa, rytiečiai 
kartais pavartoja ir vakarie
čių muziką, bet jau rečiau.

Mes linkime mūsų mylimai 
dainininkei geriausio pasiseki
mo jos ilgoje ir įdomioje ke
lionėje, o sugrįžus ir mus pa
informuoti apie . įvairius nuo-’ 
tikins'ir tenykštį meną. 0 
Turime nemažai užkvietimų 

šiuo laiku turime net tris 
užkvietimus. Kad prie jų tin
kamai pasiruošus turėsime ge
rokai papraktikuoti.

Jau esame kelias dainas iš
mokę dainuoti angliškai iš 
operos. Bet dar yra jų daug 
mokintis. Tad norime, kad 
juo daugiausia čia gimusių 
dainininkų ateitų dainuoti 
chore. Aišku, mums taip pat 
svarbu, kad ir visi senieji at
eitų dainuoti.

Lauksime juo daugiausia 
ateinant į LKM Chorą ir dai
nuoti su mumis.

LKM Ch. Rep.

AIDO CHORAS
Aidiečiai šią savaitę turėsi

me dvejas praktikas, spalio 2 
ir 4 vakarais, 8 vai. Visų cho- 
riečių dalyvavimas pamokose 
būtinas, nes šį sekmadienį, 
spajio 6-os popietį jau turėsi
me vaidinti operetę “Teismo 
komedija” Hartford, Conn.

Valdyba

NewYorto^<ž^zfezZlnloi
buvusi 

d ainiui n- 
Floridoje 
dainuoti

LIETUVIŲ TARPE
Anna Kaskas — operinio 

dainavimo profesore

Garsioji lietuvė, 
Metropolitan operos 
kė, Anna Kaskas 
mokins operiniai 
tuos, kurie bus operai kandi
datai. Jj apsiėmė profesoriau
ti Floridos valstijos universi
tete.

Anna Kaskas yre vedusi su 
Anthony L. Lokot. Atrodo, 
kad jinai visai pasitraukia 
nuo lietuviškos ' scenos, ant 
kurios jinai yra daug sykių 
pildžiusi koncertų programas.

Metropolitan
Įstojo 1936 metais ir dalyvavo 
14-oj operinių sezonų, daina
vo 
s e

Operon ji

ir vaidino 52-ose skirtingo- 
rolėse;

Padėka
Širdingai dėkoju visiems 

draugams ir pažįstamiems, 
kurie mane lankė ligoninėje 
ir namuose.

Didžiausia padėka žmonai 
IrenA dukteriai, žentui, anū
kėms/ LDS ligoniu lankyto
jams, — Jonas Gužas, Branas 
Buknys. Ačiū ir tiems, kurie 
lankė atvirutėmis ir žodžiu su 
dovanomis, — draugė Mise
vičienė,' draugė Yakštienė.

Atsiprašau, kad taip ilgai 
neparašiau padėkos. Dar ir 
dabar sužeistoji dešinė ran- 

4:a tebėra nesveika, po dak
taro priežiūra.

Draugiškai,
K. Levanas

Pasikalbant su 1. Levaniene 
sužinojau, kad Levanas jau ir 
pensininkas nuo rugpjūčio 29.

j Taigi, jau atstatytas ir iš dar
bo. Kompanija, kuriai jis dir
bo, atstato kiekvieną sulauku- .. . , .. ’ , .. ... I jiems surasdavo sustojus vies-si 65-o.jo gimtadienio nori jis •’ 

išeiti ar nenori.
Nors Levanas vis dar ligo

nis ir pensininkas, 
prašomas pasiūlė 
Laisvės išlaikymui 
sakydamas: Gaila, 
galiu prisidėti darbu.

O dirbęs dienraščiui Lais
vei praeityje jis yra daug di
džiųjų dienraščio piknikų ir 
banketų metu. Dirbdavo abu. 
Neatsilikdavo ir talkose kuo
poms jų pramogose. Tas jo 
talkas nutraukė prieš daugeli 
metų ištikęs “stroke”, po ku
rio vos tik išteko jėgu išsi
laikyti dienos darbe, kitiems 
veiksjmams pritrūko spėkų, 
tačiau niekad neužmiršo dien
raščio reikalų, šiemet jo būk
lę žymiai pasunkino sužeidi
mas darbe praėjusi pavasarį.

Linkime K. Levanui pilnuti
nai atgauti sveikatą ir dar tu
rėti daug laimingų metų!

Rep.

tačiau ne- 
penkinę 

dienraščiu, 
kad nebe-

my
P.W.e.V
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The Greater New York Fund ■

Reikalauja iš komiteto, 
kad jis aiškintysi

Kuomet rugsėjo 20-ą dieną 
Carnegie salėje Įvyko didelis 
mitingas už civilines teises, 
kurį surengė Civil Liberties 
Emergency komitetas, salė 
buvo pikietuojama. Pi k i etų o- 

! tojai nešė provokuojančias 
iškabas, kuriose visi mitingo 
dalyviai buvo vadinami “išda
vikais” ir “komunistais’, nors 
faktinai daugelis mitingo ren
gėjų ir dalyvių buvo tik libe
ralai. Pikietai užsilaikė labai 
neramiai, užgaudinėjo žo
džiais salėn ęinančius, o ke
lius dargi apstumdė. Pačioje 
salėje mitingo metu buvo iš
sprogdinta dvokianti bomba. 

| Tas mitingo nenutraukė, bet 
sukėlė nemažai neramumo ir 
nemalonumo.

Kai kurie pįkietai nešė už
rašus, kurie rodė, kad jie at-

New Yorko spaudoje BUSINESS OPPORTUNITIES (189-192)

Automobiliu Maskvon

“Times” k o respondentas 
James Reston aprašo, kaip jis 
ir jo žmona savo automobiliu 
važiavo iš Lenkijos Maskvon. 
Jie važiavo Bresto-Maskvos 
plentu, 
ką, Oršą 
mą. Jo 
liu ksusinis 
tas stogas 
daro.

Restonas 
žinoti rubežių 
lt ngva — vienas kitas forma
lumas, net be bagažo patikri
nimo — ir važiuok sau svei
kas. Breste prie jų tapo pri
skirtas vertėjas - palydovas, 
jauna graži mergina, kuri 
sklandžiai kalba angliškai. Ji 
juos lydėjo iki pat Maskvos, 

važiavo
pravažiuodami Mins-
, Smolenską ir Viaž-> *■

automobilis naujas
Fordas, kurio kie- 
automatiškai atsi-

sako, kad prava- 
buvo labai

bučius, gazoliną ir t. t.
Plentas tarp Lenkijos rube- 

žiaus ir Maskvos labai ge
ras, asfaltuotas trijų automo
bilių eiliniu važiavimu pločio. 
Bet, nors pačioje Maskvoje 
automobilių daug ir trafikas 
tirštas,- plentuose užmiestyje 
apie trafiką nereik rūpintis — 
keliai beveik įtušti, automobi
lių dar nedaug, taip, kad va
žiavimas labai malonus.

Kiek , sunkiau su gazolinu. 
Stočių nėra kaip Amerikoje 
kas kelios mylios, nes, aišku, 
tam dar nėra reikalo, kai au
tomobilių dar nedaug. Apart 
automobilio tanko pripildymo 
stotyse, kurias randi dides
niuose miestuose, automobilis
tas dar nusiperka skardines, 
kurias vežasi su savimi.

Nauja amerikietiška mašina 
visur sukėlė nemenką sensaci
ją, sakė Restonas, ir kur tik 
jie sustojo, aplink susirinkda
vę. būreliai žmonių.
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ultra-rcak- 
bet ji vi- 
neužsiima

stovauja International Rescue 
Committee, turčių organiza
ciją, kuri padeda reakciniams 
pabėgėliams. Tai 
cine organizacija, 
suomet teigė, kad
politika, o tiktai “labdarybe”.

Dabar kelios socialistinio 
jaunimo grupės pasiuntė laiš
ką tam komitetui ir reikalau
ja iš jo. pasiaiškinti. Statyti 
s e k am i k 1 a u sim a i: 
, Ar tie pikietai tikrai atsto
vavo International Rescue 
Commitlte ? Jeigu atstovavo, 
ar komitetas pritaria jų veiks
niams? Jeigu neatstovavo, ko
dėl to neskelbia? Jeigu nesu
tinka su jų veiksniais, kodėl 
jų nepasmerkia?

Kol kas komitetas neatsa
kė.

Į Restonąi labai gilų įspūdį 
padarė, kaip puikiai atsistatė 
tokie miestai kaip Minskas rr 
Smolenskas, kurie karo metu 
buvo naciu beveik sunaikinti.v

Pakaitos “Tribune”?
Ambasadorius John Ilay 

Whitney nupirko dalį akcijų 
“Herald-Tribune” ir pasidarė 
vienas to laikraščių svarbiau
sių savininkų — gal pačiu 
svarbiausiu. Kaip žinia, da
bartinio ambasadoriaus sene
lis buvo to laikraščio redakto
rium apie 70 metų atgal.

Sąryšyje su tuom, “Herald- 
Tribune” duoda suprasti, kad 
Jame bus kai kurių pakaitų. 
Iki keleri metai atgal tas laik
raštis buvo vienas rimčiausių 
šioje šalyje z— konservatyvus, 
bet ne sensacinis, panašus į 
“Times”. Apie treji metai at
gal “Tribune” savininkai nu
tarė išmesti kai kurias senas 
tradicijas ir pasidaryti labiau 
sensaciniu laikraščiu, kad pa- 
sekmingiau konkuruoti prieš 
sensacinius tabloidinius laik
raščius.

Laikraštis pasidarė marges- 
nis, gyvesnis, bet taipgi ma
žiau turiningas — mažiau vie
tos pašvęsta politiniams Įvy
kiams, daugiau visokiems 
lengviems nuotykiams. Dabar 
“Herald-Tribune” vėl žada 
eiti prie didesnio rimtumo.

Iššokęs pro langą užsimušė
Albert Nager, 62 metų am

žiaus, buvęs, stambus biznie
rius, iššoko pro savo apart
ment© langą ir užsimušė. Jo 
žmona teigia, kad paskiausiu 
metu jis nesi jautęs gerai ir 
buvęs po daktaro priežiūra.

Pranešimas
d., 

na- 
at-

LDŠ 13 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienio vakare, spalio 3 
Liberty Auditorijoje. Prašomi 
riai dalyvauti ,ir naujų narių 
sivesti, nes dabar eina vajus.

, Valdyba (191-192)

REIKALINGI
RESTAURANTUI DARBININKAI

(3)
Greit reikalingi 3 darbininkai, vyrai 
ar moterys, dirbti restaurante. Pa
tyrimas nebūtinai reikalingas, išmo
kinsime darbo. Kreipkitės: 495 
Cominumpaw Ave., Jersey City, N. J.

(191-192)

MATTIIE W A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

►oo—oc*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-6172

N.Y. UNIJOSE
Viešbučių darbininkų unijų 

taryba (AFL-CIO), prie ku
rios priklauso 3,5,000 nartų, 
pasveikino prezidentą Eisen- 
hox^erj. Taryba sako, kad 
prezidentas gerai padarė pa- 
siųjsdamas armiją į Little 
Rock, kad apginti negrų vai
kų teisę lankyti mokyklą.

New Yorko viešbučių dar
bininkai susideda iš Įvairiau
sių rasių ir kilmių grupių. 
Viešbučiuose dirba daug neg
rų, puertorikiečių, šalia italų, 
airių, slavų ir 1.1.

Kad ugdyti 
v o narių tarpe, 
cialu komitetą 
diskriminaciją.

šis komitetas dabar pasiun
tė laišką miesto tarybai. Ko
mitetas ragina, kad miestas 
nedelstų “ ir priimtų Sharkey- 
Brown-Isaacs įstatą, kuris už
draustų rasinę diskriminaciją 
butu nuomavime.

soli darumą ša
uni j a turi spe- 

prieš rasinę

Gąsdino Stotis. 9 m. lease. Ren- 
da $125 į mėnesi. 15,000 gal. pam
pose per mėnesį. Parduodame virš 
81,000 gal. per metus. $4,500 įran
kių. Prieinamai, nuolaida ant ga
lionų. Norime $15,000. F. Schultz, 
CL. 7-9652.

(192-193)

Luncheonette. Bargenas! Pietūs, 
saldainių ir 11. Daug kavos, sand
vičių ir mokyklos vaikams valgio 
išparduodame. Vienas negaliu at
likti darbo. Geras kampas, arti 
bažnyčių. Renda $90, priskaitant 
apartmentą. prieinamos kainos. 
Sąlygos. 86-11 31st Ave., Astoria. 
RA. 8-9657. (192-193)

Grosernė. Vaisių. Bronx, N. Y. 
Gerai įsteigtas biznis, gyvoj apylin
kėj, maži iškaščiai, geras lease, ge
ra įeiga. Persitikrinkite. 2187 Wash
ington Ave. WE. 8-1644.

(192-198)

TAILOR SHOP. Fully equip., in 
Tompkinsville, L. I. Est. 40 years, 
rtcar 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. - (191-197)

Delicatessen. Gera apylinkė. Ar
ti 4 katalikiškų bažnyčių, mokyklų 
ir miesto mok. Parkchester Housing 
Project, 75,000 žmonių. Alaus, šal
tų valgių, gerai įsteigta. 5 m. lease, 
rertla $100 į mėn. Įeigų $600. 6 dienos 
nuo 7 v. ry. iki 7 v. v. Tinkama po
ra gali gerai įsisteigti. Liga priežas
tis TA. 9-0567, sekm. TA. 8-0014.

(191-197)

Saldainių Krautuvė. 6 kamba
riai. Žema renda. leigos $400 į 
savaitę. Tinkamas sav. gali padi
dinti įeigas. Arti dirbtuvių ir kitų 
i^dirbysčių. Prie buso stoties. Ge
ras pirkinys, $2,000. Nesveikavimas 
verčia parduoti. 5416 Flushing Ave., 
arti Metropolitan Avė., Maspethe. 
E V. 2-8924. (187-193)

Body and Fender Shop. 6 karai. 
Pilnai įtaisyta. Brooklyne, Priva- 
tiškas savininkas, priverstas par
duoti iš priežasties privatiškių- san- 
tikių. 2,000 į mėnesį, garantuotai. 
Gera vieta. Prieinama kaina. Shore 
Road 5-2900.

(187-193)

BUSINESS & FRANCHISE
1947, 29 Passenger Bus. Franchise 
worth $15,000, bus worth $4,000. 
ICC rights from Rockland County 
to Amityville, L. I. Worth $30,000, 
sacrifice price $15,000.*

1427 Willow Ave.; Hoboken, N. J. 
OLdfield 6-2889 9-5 PM
J. (186-192)

LUNCH WAGON.
Pilnai įtaisytas.
Privatus savininkas parduoda 
nuostoliu. Čia galima padaryti 
rą pragyvenimą, įdedant keletą 
landų. Geri įrankiai. Ateikite 
matyti. Queens, L. I. FL. 8-5468.

(188-194)

1950 G. M. C. 
Gerame stovyje, 

su 
ge- 
va- 
pa-

KNITWEAR SERVICE
Ribbon, looping, button and button
hole. Geras pelnas žmonėms, tu
rintiems ambicijos. Didelis kostu- 
meriškas traktas. Parduodama pri
einamai; iš priežasties ligos.

Tel. GL. 6-0682
(190-192)

Mėsinyčla. Bargenas. Pilnai įtai
syta. Naujas 18 cub. ft. šaldytuvas. 
Turime parduoti iš priežasties rim
tos ligos. Arti parapijinių mokyk
lų, gera kaimynystė. Parduodame su 
nuostoliu — $1200. Arti vieškelio. 
74-11 101st Avė., Ozone Park. Die
nomis VI. 6-8003 bile laiku. Vaka
rais nuo 6 iki 9 v. (188-194)
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HELP WANTED—FEMALE

Namų Darbininkė. Guolis nuo
savam kambaryje, su vonia. Nauji* 
namai Westchester. Visi moderniš
ki įtaisymai. Mylinti vaikus. 2 su
augę, 3 vaikai (du studentai). Algą 
nustatysime tinkamam 
Vieta ' Harrison, N. 
angliškai. Ry» 2375.

asmeniui. 
Kalbanti 

(191-197)

Viduramžė Moteriške. Prižiūrėt! 
11 mėnesių kūdikį. Kalbanti biskj 
angliškai. Atsakominga. 5 dienos. 
ŠcŠt. ir sekmadieniais laisva. Flat
bush. $100 į mėnesį. Kambarys ir 
valgis. IN. 2-6751. 191-193)

NAMU DARBININKĖ—VIRĖJA
Air conditioned namai, guolis vie
toje, visi darbo patogumai ir įren
gimai. Atskiras kambarys, TV ir 
maudynė. Gera alga, FR. 4-2906.- 

(186-192)/'

CLINTON DELICATESSEN 
Female Cook.

6 days, 8 A. M. to 2 P. 1\1. S 
426 Clinton St.

Hempstead, L. I., N. Y. 
or call IV. 3-7930.

(185-192)

FUR FINISHER
Nuolatinis Darbas.

Great Necke
Hunter 7-2245

OPERATORĖS, Patyrusios, ant 
Merrow ir Singer mašinų. Prie 
Polos ir Blouses. Taipgi reikalingos 
guzikų ir skylių operatorė. Dieną-r' 
mis ir naktimis. VVI D E T TIK 
SPORTSWEAR, 3 W. 181 h St., New 
York City. WA. 4-7658. (192-194)

HELP WANTED MALE

Jaunas vj’ras ar pusamžis. Pri'e 
daržininkystės. Patyrimas nevisiškai 
reikalingas. Specializuojame prie 
rožių ir carnations. Kreipkitės: 
GEORGE PETERS & SON, Graham 
Ave., ir Franklin St., Hempstead, 
L. I. Tel. IV. 1-7666. (191-197)

MECHANIC. Nauji autos. Lube 
Man. Car Polišuotojas. Alga pa
gal patyrimą. Proga pakilimams, 
įvairių pašalpų. Kalbantis angliš
kai. Mr. JOSEPH BUZZI, RAY- 

IMOND CAR SALES, INC. BAY- 
SIDE 4-1234. (191-197)

ABELNAI j

FABRIKO DARBININKAI ’
, f

Šluotų fabrikas. Proga pakilimams 
Apmokamos vakacijos, šventės ’ 
kitos pašalpos. $1.00 į valandą prą 
eižiai.

TA. 7-7320
(190-192)

—u-------------- ——------------------------ -
PORTER. 55 m. amžiaus. Daliai 

laiko. 9 v. r., iki 1 v. d. Nuolatinis 
darbas. Nesunkus darbas. Alga $1.10 
į vai.

LIBERTY MUTUAL INS. CO. 
881 Sunrise Highway 

Lynbrook, L. I.
(186-192)

Business Opportunity

Floor Waxing Route, 
opportunity, excellent 
$600-700 per month.

included. Owner
Priced for quick sale. Call 
P. M. Maine 2-8127.

(192-194)1

Queens, 
income.

1 ma-
leaving

Good
Gross 
chine 
State, 
after 7

Bar & Grill. Franklin Sq., L. L, 
good loc., commercial & family 
trade. 8th Ave. Bus stop in froijt. 
$700 over wkly. 2 nice apts over 
store, steam heat. $150 for 2 apts, 
$300 for store. 5 to 
Store 75 x 20, kitchen 
7486 after 12 P. M.
after 6 P. M.

10 yr. lease.
incl. WE. 1-

FL. 4-9526
(192-198)

For Sale

Maspeth, L. I. 1 šeimos prijung
tas namas, 6 kambariai, 3 miegrū- 
miai, l1,2 vonios. Geros’medžiagos 
karpetai. Arti mokyklų. Prie krau
tuvių ir transportacijos. Už prieina
mą kainą. TW. 8-9247. (192-194)

TRUCKS
X

Ford Truck 1954. Half ton pičfa 
up. Exc. condition. Unlettered^ 
private owner, selling very reason
able. An outstanding buy at $625. 
Will demonstrate to prospective 
buyer. 106-08 Martense Ave., Co
rona, L. I. HA. 6-0188.

(192-196)

AUTOS

BREITFELLER
MOTORS, INC.

184 niaudotų autos. Galite pasi
rinkti. Nauji pardavimai ir patar
navimai. Long Islando žinomas 
Pontiac pardavėjas.

191-20 Northern Blvd., Flushing.
IN. 8-0700

(189-195)

Daugiau įvairių parengi 
mu Laisves naudai




