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KRISLAI
Naujas kelias, ar senas 

nonsensas?
Man prisimena.
Už ir už.
Apie Balį Sruogą.
Mačiausi ir kalbėjausi.

Rašo A. Bimba

Didžiosios Britanijos dar- 
biečiai sakosi susiradę naują 
kelią į socializmą. Jie, vėl pa
tekę valdžion, imsią ir kapita
listus išpirksiu laukan iš dirb
tinų ir bankų!

Jie, darbiečiai, nebekartosią 
senosios klaidos ir nebenacio- 
na'Tizuosią pramonės, 
beskriausią Anglijos 
lįstų...

Jie ne
ką pita-

(---------------------------------- 4

Bet šis darbiečių naujas ke
lias yra niekas kitas, kaip 
s< nasis nonsensas, mulkinimas 
savęs ir apgaudinėjimas Bri
tanijos darbo žmonių. Tai la
bai sena tos rūšies socialistų 
filosofija.

Man prisimena jau 
seni laikai. Atsimenu, 
pirmu kaitų Britanijos 
bifįčiai buvo karaliaus 
kviesti sudaryti vale 
Premjeru tapo MacDcmaldas. ■

/Dar gyvas tebebuvo Amal- 
gameitų) rūbsiuvių unijos pre
zidentas Sidney Hillman. Jis 
pasakė prakalbą apie darbie
čių laimėjimą. Jis 
šitaip aiškino: štai 
socializmą! štai 
kelias i socializmą!

Tai buvo prieš 
metų su viršų m. O 
darbiečių socializmas?!

gana 
kaip 
dar-
pa-

maždaug 
kelias į 

vienintelis

trisdešimt 
kur tas

nu-
laikosi ir

Panašios kapitalizmo 
pirkimo teorijos ' 
Amerikos socialistai. Panašio
mis kvailystėmis savo skaity
tojus apgaudinėja ir lietuviš
kieji menševikai, ypač Chica- 
gos Naujienų redaktorius.

> Viskas, girdi, bus atlikta 
draugiškai ir broliškai. Pa
vyzdžiui, Amerikoje, mes vie
ną gražią dieną nupirksime 
daugumą Fordo, Genefal Mo
tors, General Electric, United 
States Steel ir visų kitų kom
panijų, korporacijų ir mono- 
palijų Šerų, ir štai jums socia
lizmas !

Hutcheiison už 
Hoffą, sveikino 
kaip laimėtoją
Miami Beach. — Bent 

vienas AFL-CIO pild. tary
bos narys, stalių (karpentė- 
rių) unijos vadovas Hut
cheson, remia Jimmy Hof
fą ir reikalaus, kad vežikų 
-tymsterių unija nebūtų iš
mesta iš AFL-CIO.

Hutchesonas pasiuntė 
sveikinimą Hoffai su jo iš
rinkimu. Tai buvo vienin
telė sveikinimo telegrama, 
kurią Hoffa gavo iš kokio 
nors kito svarbaus unijos 
vado — šiaip jį sveikino 
tik jo paties sėbrai, kurie 
kontroliuoja tymsterių li
niją.

Dabar tenka laukti ir pa
matyti, ką AFL-CIO darys 
su tymsteriais. Kaip žinia, 
AFL-CIO paskelbė, kad 
tymsterių unija yra nešva
rių gaivalų kontrolėje ir 
Hoffa yra vienas tų gai
valų.

j 11 kongresmanij 
atvyko Maksvon

Maskva. — Čia atskrido 
delegacija, susidedanti iš 11 
Kongreso atstovų buto na
rių ir asistentų. Jie pri
klauso prie kongresinės val
stybių operacijų komisijos 
ir atvyko į Tarybų Sąjun
gą, kad susipažinti su vie
tinėmis valstybinėmis ope
racijomis. Delegacijai vado
vauja Kalifornijos demo
kratas C. Holifield.

Mes tvirtai ir griežtai sto- 
• jame už nusiginklavimą pa

sauliniu mastu. Bet kol tokio 
nusiginklavimo nėra ir nesi
mato, mes stojame už visų 
kraštų ir tautų lygybę linkui 
ginklų.
< Kokią, pavyzdžiui, teisę tu-
* Amerika, apsiginklavusi 
uo kojų iki galvos, uždraus- 

„ ti tokiai Sirijai ginkluotis ap
sigynimui ?

Mūsų Valstybės departmen- 
tas brukte bruka ginklus Jor
danui ir 
jai: Tau 
!ų!

Tokia
ir neteisinga.

Libanui, o sako Siri- 
nevalia pirktis gink-

politika yra kreiva

apnmo riaušes
Varšuva. — Neramumai 

ir riaušės, kurias vakarais 
per keturias dienas iŠ eilės 
kėlė neramūs gaivalai, jau 
sustojo. Neramumus pradė
jo kai kurie studentai, 
kurie protestavo prieš 
valdžios nutarimą uždraus
ti žurnalą “Po Prostu”. 
Vėliau prie neramumų pri
sidėjo ir ne studentai.

Keletą kartų policijai ir 
darbininkų ‘ milicijai teko 
naudoti ašarines dujas, sa
ko pranešimai, kad išsklai
dyti demonstracijas. Sek
madienio vakare būreliai 
bandė susirinkti prie Moks
lo ir kultūros rūmų, di
džiausio Varšuvos pasta
to ir pravesti kitą demon
straciją, bet be didelio pa
sisekimo. Mažai žmonių te
susirinko.

Pirmasis'dirbtinas mėnulis pasekmingai sukasi aplink Į TS mokslininkai 
žeme: didysis socialistinės šalies atsiekimas sudarė informuos ir JV
gilu įspūdį visur; kelionė į mėnulį jau ne fantazija
New Yorkas. — Praeitą 

savaitgalį pasaulis su dide
le nuostaba ir susidomėji
mu išgirdo iš Maskvos, kad 
Tarybų Sąjungos moksli
ninkai iššovė į 560 mylių 
aukštį dirbiną žemės paly
dovą, satelitą (rusiškai va
dinamą “sputnik”), kuris 
apie 18,000 mylių per va
landą greięiu sukasi aplink 
žemę. Tas dirbtinas mėnu
lis, metalinis mažas mitu
lis aplekia visą žemę tik 
per valandą ir 36 minutes.

Tarybų Sąjungos moksli
ninkai paskelbė satelito 
kursą dar prieš tai, kaip 
jis vieną kartą aplėkė že
mę, ir kursas buvo puikiai 
numatytas. Nuo to laiko 
jis jau aplėkė žemę dau
gelį kartų, įskaitant Ame
rikos Jungtines 
Jis buvo aiškiai 
virš Alaskos.

Nors rutulis
tik 24 colių diametre, jis ga
li būti matomas kai kada 
paprastais žiūronais arba 
net nuoga akimi. Virš A- 
laskos jis taip ir buvo ma
tytas. Jį matyti taip ga
lima, kuomet prieš auš
tant žemėje dar tamsu, bet 
dideliame aukštyje, kur jis 
skrieja, jau veikia saulės 
spinduliai, arba vakare, 
tuojau po saulėlydžio, kuo
met 
dar 
Tuo 
mes 
ždė.

Valstijas. 
matomas

nedidelis

žemėje jau tamsu, bet 
šviesu aukštumoje, 

laiku jis atrodo iš že- 
kaip skrendanti žvaig-

Siunčia radijo signalus
Šis dirbtinas mėnulis sa

vyje turi radijo siųstuvą, 
kuris nuolat siunčia signa
lus. Trumpas laikas po ta
rybinio paskelbimo moksli
nės radijo stotys po visą 
pasaulį pradėjo girdėti sa
telito siunčiamus signalus.

Faktas, kad tarybiniai 
mokslininkai pirmieji iššo
vė dirbtiną satelitą, kuris 
pasekmingai sukasi aplink 
žemę, visame pasaulyje su
kėlė didelę sensaciją. Dar 
dveji metai atgal tarybi
niai mokslininkai paskelbė, 
kad jie planuoja 1957 me
tais tokį satelitą paleisti, 
bet daugelyje vietų, ypa
tingai šioje šalyje į tuo
metinį paskelbimą buvo at
sinešta skeptiškai.

Dirbtinasis mėnulis tapo 
iššautas iš' kur nors prie 
Kaspijos jūros. Tai buvo 
pirmas bandymas ir pilnai 
pasisekęs, sako Maskva.

Planuojama s naujas
Šis dirbtinas mėnulis tu

ri tik radijo siųstuvą, bet 
ne kitus mokslinius įtai
sus. Tarybiniai mokslinin
kai dabar planuoja, prane
ša Maskva, kitą palidovą, 
kuris turės ir kitokius 
mokslinius įtaisus. Tas pa
lydovas siųs žemėn ne tik 
parastus radijo signalus, 
bet signalus, kurie duos in
formaciją paremtą tuo, ką 
suras kiti moksliniai įtai-

žemėn niekad mas,

s ai.
Bet tai dar ne viskas. Ta

rybiniai mokslininkai jau 
planuoja ir tokį polydovą, 
kuris laipsniškai nusileis 
žemėn. Pirmasis dabartinis 
“sputnikas”
nenusileis. Nežinia, kaip 
ilgai jis skraidinės — gal 
tik kelias savaites, o gal 
mėnesį, ar dar ilgiau. Mat, 
mokslininkai nežino tikrai, 
arba nežinojo iki šiol, koks 
oro tirštumas tame aukš
tyje. Bet koks skystas ne
būtų ten oras, palydovas 
laipniškai turėtų lėtėti ir jo 
orbita aplink žemę turėtų 
darytis žemesnė. Pagaliau 
jis pasieks žemiau esantį 
tirštesnį orą. Jo greitis dar 
vis bus labai didelis, taip, 
kad trynimasis su oru jį į- 
kaitins, panašiai kaip me
teorą ir jis kaip ir sudegs

Keliones į mėnulį
Tarybų Sąjungos ir viso 

pasaulio mokslininkai sa
ko, kad dirbtino satelito 
paleidimas yra tikras žing
snis į keliones į kitas pla
netas, visų pirma į mėnu
lį. Iššauti tam tikras plat
formas į didelį aukštį, kur 
raketos galėtų sustoti pa
kelyje į mėnulį, 
ne fantazija.

Vienas tarybinis 
ninkas išsireiškė, 
dabartinės kartos
gal skraidinės į mėnulį, 

h  

jau toli

moksli- 
kad jau 
žmonės

žinoma, kad gerai, jog mū
sų valstybės sekretorius Mr. 
Dulles pakvietė pas save So
vietų užsienio reikalų minist
rą <Gromyko pasikalbėjimui. 

Xž tai sekretorių reikia nuo
širdžiai pasveikinti. PasveP 
/ (Tąsa 4-tam pusi.)

Little Rock. — . Devyni 
negrai mokiniai pirmadie
nį grįžo Central High mo
kyklon, kur ' buvo ramu. 
Prie mokyklos sargybos 
pareigas ėjo federaliniai 
kareiviai.

apie sankelcivj
Washingtonas. — Tary

biniai mokslininkai Blago- 
ravovas, Polifkovas ir Ka
satkinas, kurie dabar daly
vauja mokslinėje konfe- 
rerencijoje šioje šalyje už
tikrino, kad Amerikos 
mokslininkai gaus pilną 
informaciją apie dirbtiną 
mėnulį. Kuomet šis dirbti
nas žemės palydovas-san- 
keleivis ,tapo iššautas,, pa
saulis iš anksto nebuvo in
formuotas, nes tai tik ban
domas. satelitas. Sekanty
sis bus tobulesnis ir apie 
jo paleidimu bus praneš
ta iš anksto.

Visa informacija, gauta 
iš dabartinio satelito, taip
gi iš paskesnių, bus. tiekia
ma viso pasaulio moksli
ninkams, įskaitant Ameri
kos. Blagonravovas sakė, 
kad gautoji informacija tu
rėtų padėti amerikiečiams 

Į mokslininkams iššauti savo 
pažymėti. Vienos I satelitą, kam jie deda pas- 

t I fa n o’u

Socializmo atsiekimas
Tarybų Sąjungos spauda 

pabrėžia, kad šis pasaulinio 
mokslo atsiekimas tuo pa
čiu metu yra didelis socia
listinės santvarkos laimėji- 

rodantis, ką gali
naujosios santvarkos žmo
gus, santvarkos, kur visos 
pastangos dedamos padėti 
mokslui.

Atgarsiai pasaulyje
Nuo penktadienio vaka

ro (New Yorko laiku), kuo
met žinia apie tarybinį 
dirbtiną žemės palydovą 
paplito po pasaulį, per vi
są savaitgalį ir dar dabar 
žinios apie sputniką nustel
bė visas kitas. New York 
“Times” apie tai pranešė 
dideliu trijų eilių “stryme- 
riu” per visą pirmą pusla
pį, ką daro tik nepaprastos 
svarbos pasauliniams įvy
kiams ;
“Folksštime” sako, c.ituoda- 
ma Gėtę, “Štai dabar prasi
deda nauja pasaulio epo
cha”. Pekino “Ta Ktfng 
Pao” sako, kad dabar jau 
negali būti abejonės, jog 
socialistinė Tarybų Sąjun
ga mokslinėje technikoje 
pralenkė visą pasaulį. Net 
Franco Ispanijos spauda ra
šo apie tarybinį dirbtiną 
mėnulį su didele admiracija, 
nors prikergia, kad jis su
kelia ”ir viltis ir pavojus”. 
Paryžiuje ir kitur pilna ži
nių apie dirbtiną mėnulį.

Valdžia nuėmė L D S | Mollet. nesugebėjo sudaryti 
kabinetą, Plevenas pabandysir I1D nuo sąrąs o

ne sūbversy vesPripažino, kad
New York. — Laikraščiui 

einant spaudon gauta svar
bi žinia, kad valdžia nu
ėmė Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą ir Lietuvių 
Literatūros Draugiją nuo 
su bver šyvių oranizacijų są
rašo, tuomi pripažįstant, 
kad šios dvi masinės lie
tuvių organizacijos buvo

Jakarta. — Sudarytas 
specialus 7 asmenų komite
tas, kad atsteigti vienybę 
šalyje, baigti sukilimus 
Celebese, Sumatroje ir ki
tose salose. Į komitetą įei
na pats prezidentas Sukar
no, buvęs vice-prezidentas 
Hatta ir kiti aukšti Indone
zijos vadai.

Kopenhaga. — Danijos 
anti-fašistai* surengė pro
testo demonstraciją prieš 
vokiečių generolą Speidelį, 
kuris kaip aukštas NATO 
karininkas dabar lankosi 
Čia.

Bet dešinieji elemen- 
kad jo nerems,

tangų.
Minimieji tarybiniai 

mokslininkai kalbėjo per 
radijo-televizijos progra
mą “Jaunimas nori žinoti”. 
Jaunuoliai moksleiviai 
jiems statė klausimus ir ta
rybiniai mokslininkai atsa
kinėjo.

L. P. kritikavo

paskelbtos subversyvemis 
be pagrindo.

Minimų organizacijų vei
kėjai sako, kad šis val
džios žingsnis yna pasė
ka kovos, kurią jos veide 
už įsiave. gerą vardą kartu 
su kitomis Amerikos demo
kratinėmis darbo žmonių 
organizacijomis.

Seoulas. — Pietų Korėjos 
spauda, norsi ji prielanki 
diktatoriui Rhee, sako, kad 
ką nors reikia daryti, kad 
amerikiečiai sustotų šaudę 
į civilinius korėjiečius. Pa
skutiniu laiku buvo daug 
atsitikimų, kad amerikie
čiai kariai sargyboje be 
reikalo'Šovė {civilinius pra
eivius.

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos prezidentas W. Piec- 
kas, 81 metų amžiaus, ku
ris per paskutines kelias 
savaites sirgo, >.gėrė j a. .

Paryžius. — Prezidentas mos.
Coty buvo įgaliavęs sočia- tai skelbė, 
listą Guy Mollet sudaryti .iei£u Ps tą programą pri

ims.Francūzijos valdžią, bet 
pabandęs per savaitgalį, 
Mollet atsisakė, — jis ne
mato galimybės naują ka
binetą sudaryti. Dabar pre
zidentas Coty įgaliavo Rene 
Pleveną pabandyti sudary
ti valdžią. Plevenas yra vi
durinės srovės žmogus, pri
klausąs prie mažos parti
jos, kuri vadinasi skambiu. 
Demokratinė ir Socialistinė 
rezistencijos su junga var
du. Ta grupė faktinai arti
ma Radikalų socialistų par
tijai, kuri savo ruožtu nei 
radikali, nęi socialistinė ,— 
tik nuosaikiai liberalinė. .

Ar Plevenas sugebės su
daryti kabinetą, pirmadie
nį dar nebuvo aišku. Socia
listai, kurie turi parlamen
te apie 100 deputatų, skel
bė, kad jie nerems Plėvė* 
no, jeigu jis nepriims bent 
didžiausios dalies jų socia
listinės reformų progrą-

Kodėl dirbtinasis 
mėnulis keliauja

Maskva. — Daugeliui sta
tosi klausimas, kodėl iššau
tasis dirbtinasis žemės pa
lydovas keliauja, nesustoja, 
nors jame nėra motoro. 
Dalykas tame, kad jis yra 
tokiame aukštyje, kur že
mės traukimas menkas. 
Prie žemės judantieji daik
tai laipsniškai sustoja vien 
todėl, kad žemė juos trau
kia. Jeigu ne tas žemės 
traukimas, tai pašokęs žmo
gus arba mestas akmuo ta 
linkme lėktų1 be paliovos 
ir tolimesnių pastangų. 
Tad, iššautas tam tikra 
linkme satelitas, metalo 
sviedinys, lekia be paliovos. 
Bet jis lekia aplink žemę, 
o ne tiesiog nuo jos, nes iš
šautas tik tiek aukštai, kur 
tam tikras žemės trauki
mas dar veikia. Traukimas

Kairas. — Nelegalus E- 
gipto Komunistų partijos 
organas “Al Intisar” (“Per
galė”) kritikuoja šalies 
valdžią. Tas laikraštis sa
ko, kad prezidentas Nasse- 
ris yra geras savo tautos 
vadas, bet kai kurie reak
cininkai, kurie sėdi valdžio
je, laužo tautos vienybę. 
Tie reakcininkai suėmė 18 
komunistų ir juos patrau
kė teisman. Tas padaryta, 
sako “Al Intisar”,' kad pa
taikauti Amerikai. Laik
raštis prideda, kad nacio
nalinis frontas negali gy
vuoti be komunistų daly
vavimo, kadangi komunis
tai yra ištikimiausieji E- 
gipto nacionalistai.

Chicago. —• 3,000 darbi
ninkų U. S. Steel South 
Works fabrike South Chica- 
goje dabar dirba tik ketu
rias dienas per savaitę — 
neužtenka darbo pilnai sa
vaitei.

Darbininkams sunku su 
keturių dienų alga pragy
venti.

toks silpnas, kad nesulaiko 
skraidinėjimo, bet pakanka
mai stiprus, kad sulaikyti 
nuo skridimo tiesia linija— 
ir sviedinys tokiu būdu, lyg 
pririštas (traukimo), skrie
ja aplink žemę. 1

♦
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Laiškas iš Lietuvos
f

ALYTUJ IR APYLINKĖJ
Rašo M. V—S

“AZIJATINE INFLUENZA”"
SKELBIAMA, kad New Yorko mieste yra susirgu

sių “azijatine influenza” apie 200,000 žmonių. Du asme
nys nuo jos mirė.

Tas pats arba kas nors panašaus, jei dar nėra, tai 
gali būti ir kituose Amerikos miestuose.

Sveikatos komisijonieriai, tiek miesto, tiek valstijos, 
sako, kad “azijatine influenza” nėra labai pavojinga; ji 
pakamavusi žmogų per 48 valandas, “pasitraukia”. Bet 
žmogus, užgriūtas tos epidemijos, turįs gerai užsilai
kyti: valgyti lengvesnį maistą, ilgai gulėti lovoje, neper
sidirbti.

“Azijatinės influenzos” atsiradimo priežasties nie
kas tikrai nežino. Žinoma tik tas, kad ji “atėjo” iš A- 
zijos. Kai kurie gydytojai pataria nuo šios epidemijos 
čiepytis, bet kiti tam nepritaria, abejodami, kad čiepai 
galėtų padėti apsisaugoti nuo tos ligos.

Prieš arti 40 metų (1918 m.) Ameriką buvo užpuolu
si “ispaniška influenza”. Toji buvo labai pavojinga. 
Šimtus tūkstančių žmonių gyvybių ji nusinešė. Tikė
kime, kad “azijatine influenza” bus geresnė, kad, pa- 
sisaugojant, žmonės nuo jos nemirs.

Laisvės pastogėje jau keletas žmonių ta liga sirgo ; 
išgijo, ir vėl dirba kasdieninį darbą, kaip dirbo.

Patariame mūsų skaitytojams: saugokitės, kiek ga
lite, nuo šitos pavietrės. Užtenkamai jau mūsų skaityto
jų miršta nuo 'kitokių ligų, nelaukiant nei influenzos. . .

ir
VO- 
ob-

NEREIKIA JŲ PAISYTI
SUGRĮŽĘ KANADIEČIAI lietuviai iš Lietuvos, kai 

kur (Montrealyje ir Toronte) jau padarė pranešimus a- 
pie tai, ką jie matė ir girdėjo mūsų tėvų krašte.

Montreališkė “Nepriklausoma Lietuva”, kurią re
daguoja J. Kardelis, dipukas, visaip pranešėjų pasako
jimus iškraipė, sumaišydama “žemę su dangum”.

Tenka pasakytų ;iog J- Kardelio gazieta niekad 
• nieko, kas liečia Tarybų Lietuvą, objektyviai neparašė, 

tad tikėtis, kad tas laikraštis atpasakotų grįžusių de
legatų pasakojimus teisingai, nei neverta.

Klerikalų “Draugo” korespondentas tą patį padarė 
su torontiškių delegatų pranešimais Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugijos salėje.

Abiejų laikraščių “pisoriai”, aišku, yra dipukai, pa
bėgę kartu su hitlerinėmis armijomis į Vakarus.

z Delegacijos nariai neturi to paisyti. Jie privalo ži
noti, jog “vaduotojų” spaudai rūpi ne teisybės apie Ta- 

. . rybų Lietuvą pasakymas, bet melo!
Na, tegu “vaduotojai” meluoja, kaip melavo, o dele

gatai, laimingai grįžę, tegu pasakoja, aiškina Kanados 
lietuviams tai, ką jie matė, ką girdėjo mūsų tėvų kraš
te, kur yra kuriamas naujas gyvenimas.

(Tąsa)

Mes su tuo šeimininku 
nutarėme eiti apžiūrėti 
miestą, kaip jis atrodo po 
tos audros. Nors aš buvau 
namo parėjęs, bet vėlai va
kare buvo jau tamsu, ir ne
spėjus nė savo kambario ge
rai apžiūrėti, anksti ryte 
patruliai vėl išvarė, nes 
mieste buvo dar pavojinga 
gyvą žmogų laikyti, — vi
sur dar degė ir kiekvieną 
minutę grėsė pavojus, ka
dangi ant Nemuno buvo pa
statytas laikinis tiltas 
juo ėjo kariuomenė, tai 
kiečių lėktuvams buvo 
jektas mėtyti bombas.

Atėjus į miestą, pirmiau
sia aš pakviečiau apžiūrė
ti mano kambarį. Jame bu
vo tokia tvarka,.,kokią ma
čiau ir anksčiau parėjęs, 
tik dar pamačiau, kad bu
vo sudaužytas stogas. Pasi
leidome link Nemuno. Pa
matėme, kad mūsų gražuo
lis tiltas guli vandeny ir 
tik jo bokšteliai kyši iš 
vandens. Mieste visur pil
na vokiečių ir galvijų lavo
nų. Iš kiekvieno namo dvel
kia smarvė./ Kur tik pa
žvelgsi, tai kiaulių galvos, 
tai žmonių lavonų dalys — 
kur ranka, kur koja, kur 
pusė žmogaus guli. Sutikę 
patrulį paklausėme, ar ga
lima grįžti į savo kambarį. 
Jis atsakė, kad ten, parke, 
yra miesto komendantūra 
ir ten galite sužinoti. Nu
ėjome į parką, kur radome 
komendantą. Jis mus man
dagiai sutiko ir pasakė, kad 
jau galime grįžti, nes mies
te reikia tvarką atsteigti— 
užkasti lavonus ir pradėti 
gyventi, nes vokiečiai jau 
amžiams daugiau nebegrįš.

Pasileidome per parką į 
miesto sodą ir per. visą 
miestą. Šiurpus vaizdas: iš 
gražiausio parko ir miesto 
sodo liko tik duobės ir dvo
kiantis oras. Namų liko 
dar nemaža, bet visi ap
draskyti, be stogų, be lan
gų. O centras visai išgriau
tas, išdraskytas. Radome 
jau grįžusių ir žmonių, ku
rių dauguma verkė ir ką 
tai kasinėjo, ko tai ieškojo. 
Visi buvo kaip pamišę.

Nykus buvo vaizdas Aly
tuj po karo. Žmonių veik 
įiesimatė. Iš 12 tūkstančių 
žmonių, čia gyvenusių prieš 
karą, grįžo gal koki 500 
asmenų. Maisto nebuvo. 
Krautuvės visos sudegintos 
arba išplėštos. Sandėliai, 
kuriuose buvo javai, sunai
kinti. Visa laimė tik tame, 
kad tuomet .buvo liepos mė
nuo, tai daržuose buvo jau
nų bulvių, 
laiką ir maitinomės; kas 
neturėjo savo, tai kasė bet 
kieno.

Frontas nuėjo į Vakarus, 
ir mes buvome įsitikinę; 
kad jis daugiau negrįš. Ta
da kiekvienas vyko ieškoti 
savo daiktų, kuriuos buvb 
paslėpę arba žemėje, arba 
buvo išvežę į kaimus. Mes 
savo viską buvome išvežę į 
Nemunaičio kaimą pas vie
ną ūkininką, kdrio sūnus 
buvo pas mus ant kamba
rio; tad su žmona nuėjome 
pažiūrėti ir, jei bus galima, 
parsivežti. Nuėję į tą kai
mą pamatėme, kad kaimo iš 
viso nėFa; vietoj jo stovėjo 
tik apdegę medžiai ir su
griuvę kaminai. Gyventojų; 
aišku, irgi nebūvo. Pamatė
me , tik du berniuku prie 
Nemuno žvejojant su meš

KRIZĖ FRANCŪZIJOJE
FRANCŪZIJA dar vis tebėra be valdžios, žlugus 

Maurice Bourges-Maunoury valdžiai. Prezidentas Coty 
ieško tinkamo asmens, kuris galėtų sudaryti kitą val- 

’ džia, bet vis neranda.
; Juokingas dalykas, kad Bourgeso valdžia žlugo dėl 

Alžyro. Pasirodo, jog Francūzijos buržuazija nebegali Į 
- - susitaikyti, kaip, kokiu būdu apgerinti alžyriečius, kad 
' jie ir ant toliau pasiliktų francūzų imperialistų vergais.
* • Apie pusė milijono francūzų ginkluotų jėgų, palai-

komų Alžyre, nebegali tos šalies patrijotų numalšinti 
ir gana! Jie kovojo ir tebekovoja už nepriklausomą gy
venimą, kurio jiems nenori pripažinti Fraticūzijos im
perialistai.

Bourges buvo sugalvojęs Alžyrūi planą, pagal ku- 
. . rį alžyriečiai gautų šiek tiek autonomijos, bet kai ku

riems kietakakčiams francūzams ir tas planas būvd 
negeras. Iš tikrųjų, tas planas nebuvo priimtinas ir al- 
žyriečiams, kurie nori ne autonomijos, o nepriklausbmy- 

r* bes.
Daugiau kaip 8,000,000 alžyriečių yra pasiryžę ko

voti, kol laimės savo pasibrėžtus siekinius.
Prancūzija pastatė daug kariuomenes palei Tuni-

• sijos sieną. Tunisija užprotestavo, reikalaudama tą ka- 
2; riiiomenę iš ten ištraukti. Francūzijos imperialistai at-

sisakė tai padaryti. Na, tai Tunisija, kuri tik neseniai
• gavo (išsikovojo) nepriklausomybę, nutraukė su Francū- 

zija diplomatinius ryšius — nutraukė juos protestui.
Imperialistai yra akli. Jie laikosi, kiek tik begalė- 

•. * darni, palaikyti tą ar kitą kraštą pavėrgtą; Francūzai, 
" tiesa, išžudo daug alžyriečių patrijotų, bbt ir jiems p.a- 

tietns daug visa tai kaštuoja. ‘
Jei Francūzijos socialistai būtų žmonės, jei jiems 

rūpėtų žmonių laisvė, tai, susidėję su Francūzijos ko-
* ' mdnistais ir kairiaisiais liberalais, jie gdletų sudaryti 
’ valdžią, galėtų Alžyrūi suteikti laisvę ir tuomi baig

tų tą nekaltų žmoriių skerdynę. Bet sbcialistai eiha iš
vien su imperialistais.

kuriomis tūlą Sugriovimų nėra.

kere. Paklausėme, kur yra 
Kivarai. Berniukai pasakė, 
kad jie randasi ten, miške
ly; jie ten buvo pasislėpę 
iiuo karo, ir kada viskas su
degė, tai ir dabar ten gy
vena, nes neturi kur grįžti. 
Šiaip taip suradome tą ūki
ninką, pas kurį buvo su
vežti mūsų daiktai. Jis sė
dėjo duobėje su visa savo 
šeima. Mus pamatęs pra
dėjo verkti, kad žuvo jo ir 
mūsų visas turtas. Iš viso 
jam liko tik skiepas su bul
vių pyla. Pasėdėjom, pasil- 
sėjom ir nutarėme, kad ma
no žmona eis į S. kaimą, 
kur buvo nuvykęs mūsų sū
nus, gal ir jo gyvo nėra. ' O 
aš nusisprendžiau eiti į ki
tą kaimą pas vieną pažįs- 
mą, kurių sūnus gyveno pas 
mus Alytuj ir kartu su 
manimi dirbo, turėjo savo 
arklį ir išvežė mano įran-

jai kūrenti reikėjo malkų, 
kurios buvo miške, bet tam 
buvo kliūčių, kurias žemiau 
matysite.
LIETUVIŠKŲ BANDITŲ 

SIAUTĖJIMAS
Tuo metu pradėjo veikti 

grupės banditų, kurios su
sidarė iš tų žmonių, kurie 
vokiečių okupacijos metu 
šaudė žydus ir kitus tarybi
nius žmones. Raudonajai 
Armijai nuėjus į Vakarus, 
banditai įgavo laisvas ran
kas veikti. Jų pirmas tiks
las buvo naikinti biednuo- 
menę, kad tarybinė valdžia 
neturėtų iš ko sudaryti 
kadrų įvairioms pareigoms 
eiti. Jie atkirto miestą nuo 
kaimų. Jie naktimis eidavo 
per kaimus ir įsakydavo 
imti ginklus kovai prieš ta
rybinę valdžią. O ginklų 
buvo pilni laukai ir miškai, 

kius ir į Alytų dar nebuvo' kurių tuo metu nebuvo kam 
grįžęs. Nuėjęs į tą kaimą' surinkti. Tad banditai, tuo 
radau jį sudegusį. Tačiau! pasinaudodami, juos rinko 
radau draugo žmoną. Ji'ir slėpė ir visiems į rankas 
verkdama irgi ieško savo! 
vyro. Sako, jis išvažiavo iš 
Alytaus prieš keturias sa
vaites ir kaip į vandenį 
įkrito; niekas jo nematė ir 
niekas apie jį nieko nežino. 
Spėjome, kad jis iš miesto 
per vėlai išvažiavo ir kad 
gal kur nors pakelėj žuvo, 
tad ėjome į Alytų ir pakelė
se ieškojome, ar nerasime 
kur užmušto. Tik priėjus 
arčiau plento miškelį rado
me daugybę sudegusių tan
kų, daug užmuštų žmonių 
ir įvairių galvijų. Smarvė. 
Kurie žmonės gyvi, 
vaikščiojo kaip sumišę.

tie 
Ir 

kuo arčiau į Alytų, tuo 
šiurpesni vaizdai. Kai kurie 
žmonės atvažiavę pasiimti 
savųjų, kurie jau apipuvę, 
labai stori ir baisiai .smir
da, vieni įsidėti į vežimą 
neįstengia, prašo kitų pa
galbos, bet niekas neina 
jiems padėti.

Trečiame kilometre nuo 
Alytaus atpažinau draugo 
kumelę; toliau tarp lavonų 
radome ir draugo lavoną, 
kurį žmona atpažino iš 
marškinių, nes jau nebuvo 
panašus į save. O vežimo 
pakinktų ir mano įrankių 
su dėžėmis neradome nie
kur.

Skubėjome eiti į Alytų, 
kad susitikti su matio žmo
na, kuri turėjo būti grįžus 
nuo sūnaus, nes rūpėjo su
žinoti jo likimą.

Parėjęs žmoną jau radau 
namie ir parsivedus sūnų.
Jis pasakojo, kad S; kaime . Majeriškių Marcalis turė- 
krito gal kokia 20 gyvento
jų. Likusieji visi sveiki.

Mus milicija išvarė už- 
kasdinėt lavonų. Biaurus 
darbas.. Kasėme, vėmėme. 
Išdavė mums . dujokaukes, 
bet esant dideliam karščiui 
dusome. O jei kas nedirbo 
prie miesto valymo, tie ne
gavo kortelių duonai pirk
ti. "Tas truko keturias1 die
nas. Po keturių dienų aš 
apsirgau, labai pakilo tem
peratūra, skaudėjo galvą 
nuo nuolatinio vėmimo, Iš
gulėjau tris savaites.

Pasveikęs buvau pakvies^- 
tas Miesto Vykdomojo Ko
miteto atstatyti sugriautą 
Alytaus miesto pirtį ir 
dirbti jęs vedėju. Pirtį at
statyti buvo labai lengva; 
neš miėštė buvo visokį oš 
medžiagos iš sugriautų na
mų; radome plytų, skardos 
ir kitokios, medžiagos. Bet 

grūdo, įsakydami eiti į miš
kus. O kurie nėjo, tai bu
vo vietoje žudomi sunkiau
siomis mirtimis. Pavyz
džiui, Karkauskas iš Guda- 
raisčio kaimo, matydamas 
jų pragaištingą veiklą, at
sisakė imti ginklą, nes . bū
damas teroristu galėjo žūti 
pats ir pražudyti savo šei
mą; sakė, “aš gailiuosi sa
vo mažos1 dukrelės ir jaunos 
žmonos.” Tad jie paėmė 
spygliuotos vielos, jį ir jo 
žmoną su ketverių metų 
dukrytė surišo, ta spygliuo
ta viela, sakydami, kad 
gailiesi vaiko ir žmonos, tai 
amžiais tu nuo jų nesiskir
si.. Paėmė pagalį ir už vie
los užkišę pradėjo veržti. 
Galvojo, kad neiškentęs vy
rūs paims ginklą ir eis su 
jais. Jis atsisakė, nes vis- 
vien jis turės žūti. Tada 
sušaudė. O kaimynams pa
grūmojo, kad niekas neitų 
jų užkasti į žemę. Bet kai
mynas, negalėdamas pakęs
ti smarves, pranešė vietos 
milicijai, kad ji užkastų, ir 
ji tatai atliko. Antrą naktį 
atėjo banditai ir tą kaimy
ną nužudė,—už patarnavi
mą nelaimingiems pats ta
po banditų auka.

Antras pavyzdys Nemu
naity. Zakarausko šeima 
neleido jo eiti su teroristais, 
tai jie šeimininką ir jo žmo
ną sumušė, spygliuota ,vie
la juos ir du mažus vaikus 
surišo, užkišę pagalį suver
žė ir įmetė ų Nemuną.

jo tris suaugusius sūnus. 
Jie slapstėsi, kad 'teroristai 
nepriverstų eiti su jais. 
Nakčia atėjo pas jį bandi
tai ir įtarė, kad jo sūnūs 
nuo jų slapstosi. Senį Mar- 
calį sumušė ir padegė jo 
kluoną, Spėdami, kad jie gal 
nakvoja kluone, tai sudegs. 
Antrą naktį atėję rado sū
nus namie, tai išvarė juos 
laukan ir sušaudė. Trečią 
naktį atėję nušovė ir senį, 
pakišo po tiltu ir padegė jo 
ūkį su visais galvijais, ku
rių jis tūrėjo nemažai.

Atėjo teroristai ir pas 
Jurgaičio Oną (kurią gal 
prisimenate). Ji vyro 
leido eiti į bandą.
ją ir vyrą, neatsižvelgdami 
net į tai, kad jų bandoj bu
vo du Jurgaičių sūnūs ir 
žentas; kurie vokiečių oku
pacijos metu tarnavo polici
jai ir buvo prisidėję priė 
žmonių žudymo ir buvo pri-Į 

ne- 
Nušdvė

versti eiti į banditų bandą, 
nes kitaip vis tiek būtų su
silaukę liaudies keršto — 
būtų buvę teisiami už žmog
žudystę.

Reikėtų daug daug laiko 
pašvęsti, kad surašyti visus 
tų teroristų darbus, kurie 
atnešė lietuvių tautai to
kias kančias, kūrias gali 
pilnai suprasti tik tie, kurie 
patys jas pergyveno.

Iš sykio jie terorizavo 
miesto ir kaimo biednuome- 
nę. Kas iš miesto nuėjo į 
kaimą pas pažįstamus ar 
gimines, tai jau negrįžo— 
buvo apiplėštas, kankintas 
ir nužudytas. Visur pake
lėse ginkluoti banditai ty
kodavo, užpuldinėdavo, žu
dydavo.

Vėliau, nuo 1946 metų, 
jie pradėjo terorizuoti vi
sus — biednus ir turtingus, 
kurie tik prie jų neprisidė- 
dėjo. Jų buvo labai mažai, 
visuomenė jiems nepritarė, 
ir jie jau matė, kad ateina 
jiems ir jų pragaištingiems 
darbams galas, kad jie bus 
sugaudyti ir tinkamai nu
bausti. Liaudy pritarimo 
neturėdami, jie jau laikė 
savo1 priešu kiekvieną ir žu
dė ką tik nutverdami. La
vonų buvo visur pilna, ir 
jų niekas nelaidojo, nes jei 
kas tą padaryti išdrįs, ar 
nužudytųjų šeimoms kuo 
nors padės, tas kitą naktį 
pats tokio likimo susilauks.

Tada žmonės pradėjo 
bėgti iš kaimo į miestą, 
kuriems pavykdavo laimin
gai pasprukt. Miesto gy
ventojų skaičius augo su 
kiekviena diena. Augo ir 
neapykanta banditams.

Alytaus apskrities Vyk
domasis Komitetas pradėjo 
organizuoti iš pabėgėlių ir 
višų kitų dirbančiųjų gink
luotą aktyvą, kurio pareiga 
buvo eiti į nelaimingųjų 
vietas, užkasti lavonus, su
rinkti sužeistus ir suteikti 
visokeriopą pagalbą nuken
tėjusioms.

Prisimenu vieną 1946 
įmetu naktį, kuomet Krokia- 
į laukio apylinkėj du bandi- 
| tai iššaudė 28 žmones. Ir už 
ką? Ogi štai už ką. Nu
ėjo pas Mankauskus ir pa
reikalavo “samagono.” Tas 
davė. Išgėrė ir reikalavo 
daugiau. Tie neturėjo ir vi
durnaktį niekur gauti dau

Darbininkų Sveikata
J. J. Kaškiaučiųs, M. D. I

RADIOAKTINGUMO 
ŽALINGUMAS

Radioaktyvio dulkės, kaip 
jau buvo minėta, pat pirma 
pradeda gadinti pačią esmi
nę mūsų kūno ląstelių me
džiagą — chromosomas ir 
jų dalelytes genus (genes). 
Senyvam žmogui arba mo
teriai tai dar nebūtų taip 
jau bloga, nes tokie vaikų 
paprastai negimdo. Vis vie
na tie sugadinti genai jiem 
gero nedaro.

Toliau. Radioaktyviosios 
dulkės gadina palaipsniui 
ir kitokias kūno ląsteles, ki
tokius audinius. Gadina 
kraują, padaro kraujo vėžį, 
nepagydomą leukemiją. Ta
tai lūbai būdinga ir labai 
grėsminga. Statistikos duo
menys parodo, kad šita ne
laboji 1 a u k e m i j a — tas 
kraujo vėžys kasmet numa
rina net tūkstančius žmo
nių. Ir tų vėžiško kraujo 
mirčių skaičius eina kas
met didyn ir didyn. Jo
kio čia vaisto nėra. Krau
jo pakartojamieji perlieji- 
mai šiek tiek pailgina gyve
nimą ir kančias, bėt mirtis 
neišvengiama.

2 pusi. Ląisvė (Liberty) 

giau negalėjo, o banditai ir 
iš namų nieko neišleido, nes 
bijojo, kad nepabėgtų 
kam nors nepraneštų, kad 
jie čia randasi. Supyko iy 
sako, kodėl mūs nelaukėte, 
kodėl nepaieškojote anks
čiau? Šeimininkas sako: 
užeikite kitą kartą, tai mes 
jau būsime pasiruošę. O 
banditai suriaumojo: “O, 
tu smarve, mes pas tave 
vaikŠčiosirh malonės praši
nėti ! Tu to nesulauksi!” Iš
sitraukė revolverį ir šeimi
ninką nušovė. Šeimininkė 
per ašaras klausė: Juozeli, 
už ką tu jį nušovei. Ban
ditas suriko: Jei tu žinai, 
kad aš esu Juozelis, tai tju 
daugiau nieko nežinosi. Nu
šovė ir ją. Kiti šeimos na
riai pakėlė triukšmą, verkė; 
tėvų, tai ir juos iššaudėX 
viso penkis žmones. Liko tik 
dvi mergaitės, kurios ant 
pečiaus linuose gulėjo ir 
tyliai verkė. Banditai jų 
nepastebėjo.

Užėjo pas Narkevičių ir 
pareikalavo milinės. Tas 
pradėjo prašytis: Vyrai, 
kad aš tik ją vieną turiu 
ir daugiau jokio drabužio 
apsirengti neturiu. Jie at
sakė, kad tau jų daugiau 
nereikės. . Išsitraukė revol
verį ir nušovė sūnų ir lo
tiną, palikdami irgi tik du 
mažus vaikus, tik paklausė: 
ar jūs mus pažįstate? Vai
kai atsakė, kad mes jūs nie
kad nematėme. Išeidami 
vaikams patarė, kai išauš 
nueiti pas kaimyną, ir pali
ko mažus vaikus, alpstan
čius prie kraujuotos moti
nos ir brolio. Teroristai 
paėmė milinę ir arklius, už
sėdo ir raiti perjojo per kai
mą ir dar nušovė 21 žmogų.

Gavę žinią, kad ten atlik
ta tokia žmogžudystė, nuvy
kome suteikti kenčiantiems 
žmonėms pagalbą. Radome 
baisų vaizdą: tokiame ma
žame kaime iššaudyta ti^ek 
daug nekaltų žmonių! Kaip 
ir kitose vietose, žmonės bi
jojo į savo butas įsileisti 
net mažus sušaudytųjų tė
vu vaikus: vaikai verkė už 
durų lauke, o kaimynai 
verkė viduj jų gailėdami-e- 
si, nes jie žinojo, kad jei 
šiąnakt įsileisi nužudytųjų 
vaikus, tai kitąnakt bus ir 
jie patys nužudyti.

(Bus daugiau)

Radioaktyviosios du 1 kės 
yra vėžiagamiai veiksmai 
( care i noyenous factors). 
Vėžių — visokių vėžių mi
rimai daugėja kasmet. 
Prieš keletą dešimčių metų 
vėžių nebūdavo taip daug, 
kaip dabar. Visokių yra 
priežasčių, bet nešvarus, 
dulkinas oras, su dūmais, 
dujomis, ypač su radioak-. 
tyviomis dulkėmis — yra 
svarbi vėžių daugėjimo 
priežastis.

Leukemia — kraujo vė
žys tūkstančius . nugalabija 
kasmet. Kauhi vėžiai ei n r 
paeiliui. Paskui bet koki, 
kūno dalių vėžiai. Taip ir. 
eina visa nelemtoji vėžių 
panorama.

Dar ir pirma vėžio, pir
ma išsivystymo kokio vė
žio, nuo radioaktyviųjų dul
kių žmogus ima eiti silp
nyn, menkyn, sensta pirma 
laiko ir miršta pirma laiko. 
Organizmo gyvingumas pa-^ 
žeistas nuo tų pragarinių 
radioaktyviųjų dulkių.

Ir ne vien tik čia tos dul
kės žalos daro. Toli gražu^L: 
Yra dar keletas panas 
sveikatos gadintojų.
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JUOZAS BALTUŠIS

,• PARDUOTOS VASAROS
Bedieviškos mintys

Y
(Tąsa)

Vakare, kai parginiau bandą namo, jis 
paklausė manęs:

— Gal jojam naktigonės?
Aš linksmai sutikau.
Mes supančiojom arklius Uosintos į- 

lomėj, pasiklojom seną gūnią, išsitiesėm 
prie vandens ir atsigulėm abu aukštiel
ninki.

— Gera šitaip, a? — pratarė Jonas, 
užlaužęs, rankas už galvos ir žiūrėda
mas į dangti, pilną žiburiuojančių žvaigž
džių . — Tiek ir džiaugsmo berno gyve- 
nime, ką naktigonėn ištrauki, pasprunki 
nuo visų šitų kiauliasnukių. . . Na, mie- 
gokim, ryt ne šventa!

Nakčia aš pajutau, kad Jonas keliasi.
— Kur tu eini?
— Pabūk čia vienas truputį, arklius 

padabok. . . — pasakė jis. — Štai ir savo 
kailinius tau palieku. Aš 'greit apsisuk
siu.

— O kur tu eini?
— Tik nusivilk, negulėk susisagstęs vi

sas — sušalsi! neatsakė jis į mano klau
sima.

— O kur tu eini? — vėl paklausiau aš 
jį.

Jonas patylėjo.
— Man labai reikia. . . Ar gal bijai vie- 

\ n as?
— Pats tu bijai!
Likau vienas. Arkliai ėdė, šokuodami 

'supančiotom kojom. Oras jau buvo atvė
sęs. Gūnia sudrėko nuo naktinės rasos. 
Tyliai pliuškeno pailsusi Uosinta, visa 
įsisupusi į baltą rūką. Danguje, tarp 
mirgančių žvaigždžių, kilo pilnas mė
nuo, liedamas žemėn melsvą šviesą, nuo 
ko žolė ir krūmai atrodė lyg mirę, lyg 
sidabru paėję. Aukštoje įlomes pa
kriaušėje, kur kadaise buvo kaimas, 
vienišai stūksojo trys seni topoliai, mes
dami pakalnėn ilgus savo šešėlius. Toli, 
atsiskyrusi nuo kitų, liūdėjo mėnesienoje 
gumbuota vinkšna.

— Au-ū-ū-ū! — raudojo kažkieno kie- 
I me nuskriaustas šuo. — ū-ū-ū!

Sėdėjau įsiklausęs, kaip krinta pie
vose rasa, kaip gurgždėdamas skiriasi 
žolės, laiškas nuo savo stiebelio, šnekasi 
tarpsauvyje ilgaliežuviai paupio , kark
lynų lapai... Ir vis iš galvos nėjo Jonas. 
Taip ir mačiau jį, prislėgtą ir vienšą, 
einantį tylinčiais laukais ir pievomis. Ne
sakė jis man, bet aš žinojau: eina jis 
į tolimą vienkiemį pas. Adelę, kuri, gal 
būt, vėl nusišypsos jam, ir vėl viskas 
bus gerai. Ir sugrįš jisai linksmas, pokš- 
tels man delnu per petį ir pasakyą:

— Gyvenam, brol!
O grįžo jis tiktai paryčiu, kai jau be

veik visa padangė buvo nusitvieskusi 
aušros raudone. Grįžo dar labiau paniu
ręs, dar labiau patamsėjusiu veidu. Pasė
dėjo valandėlę, perbraukė delnu veidą, 

į atsikvėpė:
— Tai jojam namo. . . laikas!

j Ir nuo tos dienos stačiai nebepažinau 
aš Jono. Tarytum kas apmainė jį kitu 
žmogum. Eina, dirba kiauras dienas 
kaip užsuktas laikrodis, nieko aplinkui 
nemato ir net šaukiamas neatsiliepia. 
Kartais tik, žiūrėk, sustos kur palau
kėj ir stovi, tyli, žiūri žemyn. Pastovės, 
pastovės ir vėl eina, dirba, kruta, ir vėl 
nieko aplinkui nemato.

O laikas bėgo. Išėjo antrieji Adelės už
sakai, išėjo tretieji. Ir štai vieną sekma- 
dieno rytą šeimininkas ištraukė iš pa
šiūrės geriausias vežėčias, ant geležinių 
ašių, su lingine sėdyne. Storai tepė ašis 

< degutu, užklojo naujutelaite gūnia, šei- 
• mininkė krovė galukojin didžiulius ra

gaišius, sūrius, ringes dešrų ir dar viso- 
kįj kitokį vestuvinį pavilgą. Abu išsi- 
puošė naujausiais milo drabužiais, išsi
blizgino nuo galvos iki kojų, net akys 

' raibo bežiūrint.
— Kinkyk staininį! — šūktelėjo šeimi

ninkas Jonui.
— Pasikinkyk ir pats.
— Ko gi taip?
Jonas neatsakė, pasiėmė apinasrius ir 

išėjo, švytuodamas jais, kažkur į lau
kus.

Grįžo jis jau prietemėlėj. Juodas kaip 
žemė. Pastovėjo vidury kamaros, pa
žiūrėjo į mane ir. vėl išėjo, ne žodžio 
netaręs. Nusiplūkęs per dieną prie ban
dos, aš kietai užmigau, o apie vidunaktį
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pašokau nuo stipraus smūgio į šoną. Jo
nas stovėjo pasilenkęs prie mano lo
vos, rausvai nušviestas krūpčiojančios 
spingsulės šviesa.

— Nemiegok! — pasakė rūsčiai.
Aš pakilau suglumęs, mažai tenutuok

damas, kur esu ir koks dabar laikas.
— Ar atsitiko kas? — paklausiau, 

trindamas, kumščiu akis. — Gal šeimi
ninkai jau sugrįžo?

— Pasėdėk su manim.
Apsisiaučiaū kailiniais, sėdau prie 

stalo. Po įmygio krėtė smulkus drebu
lys. Laukiau, ką gi pasakys Jonas. Bet 
jis tylėjo ir net neatsisėdo, o vis vaikš
čiojo ir vaikščiojo pd kamarą. Paskui 
sustojo prie lango ir ilgai žiūrėjo tam
son.

—Juoda naktis, — pasakė kurčiai. — 
Tokią naktį kirvį už juostos, ir — į 
mišką!

— Pagaus. . .—supratau aš, ką jis gal
voja.

Neatsakė nieko, tik nežymiai linktelė
jo, matyt, sutikdamas su manim. Ir vėl 
stovėjo tylėdamas, atsukęs man savo 
plačią nugarą. O aš sėdėjau svirduliuo
damas nuo apimančio vėl miego, blak
stienos, tarytum švininės, nenugalimai 
vožė akis.

— Sakiau, nemiegok! — išgirdau vėl 
Jono balsą.

Dabar jis sėdėjo prie stalo ir žiūrėjo 
į mane kažkokiu drumzlinu žvilgsniu. 
Sudubę, šiurkščia barzda staiga paėję 
jo žandai, liepsnojanti raudonė aplinkui 
akis darė jį visiškai nepažįstamą, net 
baisų. Miegai man išlakstė nuo viso šito.

— Jonai! — šūktelėjau aš apsigandęs.
— Jonai, ar tu jau eini iš proto?' •

Jis tarytum negirdėjo, tik pamuistė 
galvą ir staigiu judesiu uždėjo ranką ant 
žibalinukes liepsnos. Kamaroj pasidarė 
tamsiau. Riktelėjau iš išgąsčio, pripuo
lęs atstūmiau jo ranką ir nė pats nepa
jutau, kaip pyliau kumščiu jam į vei
dą. ,

— Durniau! — sušukau beveik verk
damas. — Durniau tu paskutinis! Kas 
gi degina gyvą ranką?!

Kieme pasigirdo balsai, prislopintas 
juokas. Tai grįžo Ona iš savo geguži
nių, lydima, kaip visuomet, kažkokio 
berno.

— Nelapauk ! — išgirdome tamsoje jos 
balsą.

— Linksminasi, — pasakė Jonas. — Vi
si šoka, geria, linksminasi! Visi linksmi
nasi, a?

— O tu, durniau, ranką degini. . .
Jonas kreivai šyptelėjo, uždėjo ranką 

man ant galvos, smarkiai papurtė.
— Tu nepyk, — pasakė tyliai/
Aš nepykau, tik žvėriškai norėjau 

miego. Kaip nesilaikiau, kaip nesisten
giau, o galva nulinko, akių vokai susivė
rė lyg švininiai. Ir kai staiga krūptelė
jęs pašokau, aš jau neberadau Jono ka
maroj. Ir jo vieta lovoj buvo visiškai' 
negulėta. Kabojo tiktai kailiniai ant 
pertvaros vinies, o po kailiniais kėpso
jo pamestos klumpės. Širdį man dunk
stelėjo nuo šitų klumpių: tarytum gyvo 
žmogaus eita ir sustota pavargus. Pri
šokau prie lango, žvilgterėjau. Buvo jau 
gerokai prašvitę. Atokiau nuo kitų tro
besių juodavo kluonas su praviromis 
durimis, netoli kluono žardas, kurį 
Jonas su štimininku pastatė prieš ke-. 
Ietį dienų, d po žardu ... po žardu dū
lavo kažkas nepažįstamd, ko nebuvo Va
kar vakare.

Vienmarškinis puoliau laukan, pri
bėgau artyn. Tai buvoJohas!

Gulėjo jis aukštielninkas, nepatogiai 
užlaužęs dešinę ranką už nugaros; kai
riąja laikėsi nustvėręs žardo karties. Ra
sotas nutrukusio pavadžio galas giliai 
įsiveržė į jo kaklą. Veidas mėlynas, a- 
kys plačiai atvertos, žiūri kažkur pro 
mane aukšty. . . Vadinasi, netiesa, kad 
pakaruokliai baisūs, kaip kadaise kal
bėjo senasis Alaušas, kaip sakė pati mo
tina. Visiškai netiesa! Štai ir vėjelis pa
pūtė — vėsus, ramus ryto vėjelis, su
kvipęs rasa ir garuojančia' žeme, sušiu
reno Jono plaukus, ir vėl viskas aplin
kui tylu, ramu, ir aušra jau dega, apė
musi pusę dangaus. . .

(Daugiau bus)

Vienas įžymus draugas, 
gyvenantis Lietuvoje, para
šė laišką vienam amerikie
čiui lietuviui ■ paaiškinda
mas, kodėl Lietuvoje nėra 
laisvamanių (bedievių-ate- 
istų) organizacios, ir taip
gi, kodėl nėra “bedieviškų” 
laikraščių bei žurnalų. Jis 
“išaiškino” maž-daug taip, 
jis sako: “jei mes dabar 
Lietuvoje skleistume laisva- 
manybę, aiškintume religi
jos žalingumą, ir kunigų- 
vyskupų pastangas laikyt 
liaudį tamsybėje religiniuo
se burtuose, tai būtų prie
varta prieš tikinčiuosius 
žmones.” Iki šiam laikui 
nežinojau, -kad skleidimas 
apšvietos ir aiškinimas, ką 
reiškia religija ir kunigų 
darbai “yra prievarta prieš 
tikinčiuosius”! Reiškia ir 
Metelionio knygos pasklei
dimas tarp žmonių “yra 
prievarta prieš tikinčiuo
sius” ! Manau, kad tasai 
draugas Lietuvoje netiki 
savo žodžiams, ką jis kalba.

• • •

“Prievarta prieš tikin
čiuosius”... O tuo patim sy
kiu, kunigai ir vyskupai 
Tar. Lietuvoje turi pilną 
laisvę skleist savo religines 
dujas tarpe žmonių, tept 
visokiais “šventais” alie
jais, verst žmones melstis 
prie dievo, eiti išpažinties.

Kadaise A. Bimba pakar
tojo lietuvišką patarlę, jis 
sakė: “padavei velniui vie
ną pirštą, tai jis pasigrobs 
ir visą ranką.” Taip lygiai 
atsitiko Lenkijoje religinių 
burtų ir mokyklų klausime. 
Lenkijos dabartinis vado
vas — Gomulka padavė vie
ną pirštą kunigams, o jie 
pasigrobė visą ranką ir vi
są jo kūną. Gomulka ne
begali suvaldyt kunigų, jie 
vartoja prievartą prieš stu
dentus, skiepija jaunuo- 

1 liams religinius burtus, ir 
aišku, kad kunigai ir vys
kupai daro slaptus suokal
bius prieš Gomulkos vado
vaujamą valdžią, prieš so
cialistinę liaudį, taip, kaip 
darė Vengrijoje. Gomulka 
paskelbė, kad jis nori su
valdyt kunigus. Bet kaip 
tu juos su valdysi, kad jie 
turi laisvę visose mokyklo
se nuodyt jaunuolių protus, 
ir veikti tarpe mokinių tė
vų?

Vienas draugas rašė, kad 
Vilkelio-Bijūno eilėraščiuo- 
čiuos-e stoka žodingumo, ar
ba sudėti žodžiai, kad su
laikyt galūnes. O kaip su 
gerbiamo Kaškaičio Memu
arais “Laisvėje”? Mano su
pratimu, Memuaruose jau 
perdaug žodingumo priva
ryta tokių žodžių, kuriuos, 
bent man, sunku suprast. 
Mudu su gerb. Kaškaičiu 
esame netolimi kaimynai: 
mano “sostinė” Anykščiai, 
o jo ,rodosi, Rokiškis, ne- 
pertolidusia nuo Anykščių. 
Toje Lietuvos dalyje, žmo
nės kalba, turi tarmę maž
daug artimai vieni kitiems;. 
Bet gerb. Kaškaitis yra žo
dingas, o aš ne. Pav., vie
name Memuare jis vartoja 
žodį “sopa,” o kai man “so
pa,” tai aš sakau—skauda; 
skaudėjimas, o ne “sopėji
mas” ! Kuris žodis yra tei
singesnis? (Abudu lygiai 
teisingi.—Red,). Gal ir kiti 
parašys pareiškimus apie J. 
Kaškaičio 'Memuarus.

• — *
Kalbant apie Anykščius 

ir Rokiškį, aš galiu pasidi
džiuot, kad esu gimęs ir 
augęs Anykščių parapijoj, 
nes. Anykščių miestas ir 
valsčius davė Tiętuvių tau
tai nemažai garbingų vyrų, 

tik prisiminkime: vyskupas 
Antanas Baranaus kas — 
“Any k š č i ų Šilelio” auto
rius ; Vienuolis-žukauskas; 
Biliūnas Niūronių kaimo; 
Jurginis Anykščių vals
čiaus Vilkoniu kaimo; Bal- 
tuška 1904-19Q5 m. garsus 
veikėjas - revoliucionierius 
nuo Anykščių šeiminiškių 
kaimo; Didžiuliai, tėvas ir 
sūnūs, veikėjai - revoliuci
onieriai Ahykščių parapijos 
nuo Andrioniškio miestelio; 
net ir mano pusbrolis Ign
as, kurį caro valdžia pasi
gavo 1906 metais ir nutei
sė pakorimui, gimė ir 'augo 
netoli Anykščių, tik kitos 
parapijos. O jei norite, tai 
dar pridėsiu, kad mano tė
vas * buvo caro armijoje 
mundraficierium, ir karia
vo' (mušėsi) su turkais.

Gerai. O kas nuo Rokiš
kio? Gal bus tik vienas drg. 
Kaiškaitis? 

• • •
R. Mizara paraše gerus 

Krislus (Laisvėje, rugsėjo 
mėn. 21 d., 1957) apie A- 
merikos Komunistų partiją, 
apie komunistus ir “Daily 
Worker}.” Gerai, kad R. 
Mizara prabilo prieš nege
rumus. Negalima liutylėt 
prieš dešiniuosius lyderius 
ir jų nukrypimus. Bet kal
bėdamas apie . J. Clarką, 
Mizara, manau, padarė ma
žą klaidą. Ne todėl J. Clar- 
kas išdidžiai rezignavo iš 
“D.' W.” redakcijos ir iš 
K o m u n istų partijos, kad 
“D. W.” medžiaginė būklė 
yra prasta,” bet todėl, kad 
jis buvo ir yra oportunis
tas! Jis žiūrėjo ir žiūri, 
kad viskas būtų gerai tik 
jam, o ne kitiems. O kai 
dabar “atmosfera” yra 
prasta link komunistų, tai 
jis pasinaudojo proga ir 
rezignavo, • kad pasidaryt 
didvyriu baloje — pelkėse. 
“Laisvė” ir “Vilnis” kar

dais būna prastoje finansi
nėje būklėje, tačiau nei vie
nas personalo narys nere
zignavo ir nerezignuoja, bet 
laikosi kiek galėdami.

Būtų gerai, kad A. Bim
bos pareikštos mintys 
(“Laisvėje,” Krisi u o s e ) 
apie pabėgėlius-kriminalis- 
tus įsikūnytų gyvenimam 
Reikia sutikt su A. Bimba, 
kad iš socialistinių valsty
bių pusės buvo ir yra apsi
leidimas, nepaisymas pabė
gėlių kriminalistų, įskai
tant ir Lietuvą. Tik Jugo
slavija pirmoji pareikalavo 
Amerikos valdžios, kad iš
duotų jai pabėgusį krimina- 
listą-žudiką. O kiek yra kri
minalistų pabėgusių ir iš 
Lietuvos! Amerikos lietu
viai žiūri į dipukus kaip į 
vienodus sutvėrimus - hitle
rininkus, nes nežino, kurie 
iš jų yra geri, ir kurie yra 
susitepę Lietuvos žmonių 
krauju.

Jei būtų sudarytas sąra
šas kriminalistų ir viešai 
skelbiamas, o prie to dar 
pridėtos jų fotografijos, tai 
visi susipažintų su krimi
nalistais, /ir gerais dipu
kais. Iš to būtu nauda ir 
patiems nekaltiems dipu
kams.

Apart to, kiekviena vals
tybė tūri teisę pareikalaut 
kitos valstybės, kad išduotų 
jai kriminalistus. Tai ko
dėl ąbcialištines valstybės* 
snaudžia?

Tiesa, gal dar neatėjo lai
kas skelbt kriminalistų pa
vardes, ir reikalaut, kad 
būtų sugrąžinti atgal, iš 
kur jie yra pabėgę. Tačiau, 
reikia manyt, kad laikui bė
gant gąi ii* Sovietų Sąjdnga 
varde Lietuvos pareikalaus 
išduot kriminalistus. Gal ir / '

Pirčiupio kaimo tūli skerdi
kai, gyvų žmonių degintojai 
atbėgo Amerikon, ir čia gy
vena svetimomis pavardė
mis? Patys nekalti rimti 
dipukai gal juos išduotų, 
padiškindami jų prasižengi
mus Lietuvoje. O kiek yra 
dipukų, kurie pabėgo iš Lie
tuvos palikdami savo žmo
nas ir vaikus, ir čia, arba 
Kanadoje apsivedė su kito
mis moterims! Būtų gražu, 
kai iš Lietuvos pradėtų at
sišaukti jų žmonos ir vai
kai.

Amerikos valdžia netole
ruoja kriminalistų, neigi 
daugpatystės (bigamistų).

M. D.

Detroit, Mich.
Detroito Lietuvių Draugijų Sąryšis rengia 

puikią vakarienę, įvyks sekmadienį, spalio (Oc
tober) 13 d., pradžia 5 vai. vakare, Draugijų 
svetainėje, 4097 Porter St. Bilietas iš anksto 
perkant tik $1.25, o prie durų $1.50. Pasinau
dokite gera nuolaida, pirkite bilietus iš anksto.

Atsilankę būsite patenkinti, nes čia bus keptų 
ir virtų įvairiausių valgių, pagamintų kuo ska
niausiai. O po vakarienės bus įdomių žaismių. 
Tad malonėkite atsilankyti linksmam ir sočiam 
laiko praleidimui. Prašome nepamiršti datos 
ir pradžios šio pasilinksminimo ir kviečiame vi
sus būti jame.

Rengimo Komisija

----—-- ••. — .. .... .

ZA - TĄ DIENĄ 
B ■ B LAPKRIČIO 
JL NOVEMBER PRADŽIA 

3:30 P. M.

ONA DIRVELENĖ, sopranas, ir JONAS SABA
LIAUSKAS, tenoras, iš Worcester, Mass., talentingi 
solistąi, jiedu taipgi pasižymėję kaipo duetistai, ir
gi dalyvauja programoje.

Bus dar ekstra numerių apart aukščiau suminėtų. 
Taigi iš anksto rūpinkitės išgirsti ir pamatyti šį 
taip įspūdingą koncertą. ;

ĮVYKSTA DIDŽIOJI MŪSŲ Iškilmė

Laisves Koncertas
Visi apšvietą branginantieji turi rūpintis, kad 

šis koncertas pavyktų, kad jame būtų daug pub
likos, kad prisipildytų didžioji

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.,

Programoje Dalyvaus
AIDO CHORAS, vadovaujant Mildred Stensler, yra 
specialiai pasiruošęs šiam koncertui.
SUŽANNA KAŽOKYTĖ, dramatiškas sopranas, 
pasižymėjusi solistė, dalyvaus šio koncerto progra
moje.

AUGUSTINAS 1EŠMONTA, baritonas, puikaus ta
lento dainininkas, solistas, po ilgos pertraukos vėl 
bus ant estrados.
UiKRAINŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ, labai lietuviams mė
giamas numeris, bus programoje ir šiame koncerte.

JULIUS KRASNICKAS, tenoras, iš Clevelando, 
.Ohio, gražiai atsižymėjęs savo profesijoje, ypač su 
rusų grupe gastroliuodamas Europoje, bus progra
moje.
WQRCESTERIO AIDO CHORAS, vadovaujamas 
JONO DIRVELiO, kuris anksčiau Laisvės koncer
tuose yra sukėlęs daug ovacijų, bus ir šiuom kartu.

9
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3 pusi. Laisvė (Liberty) Antradienis, spalio (Oct.) 8, 1957 .
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į ATSIMINIMAI :
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■: Dabartis
] Parašė L Prūaeika

s Tai gyvi bruožai iš jo gyve- p 
nimo, visuomeninės veiklos, j Į 

! caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi- ,

! mas j Sibirą ir kiti erškėčiuoti Į 
takai jo kovoje už laisvę ir i 
šviesesni gyvenimą darbo ' 
žmonijai. i

Kaina tik $2.00 <

; Laisvė !
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

Knyga 1S 804 puslapių

% • '

Užrašykite Laisvę savo draugu]
I ■ . . ..  . ...... .................................. ...........  /
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San Francisco, Cal.
Serga Violet Taraškienė

Rugs. 18 d. Kaizer’s Foun
dation ligoninėje, Oaklande, 
padaryta ant viduriu opera
cija Violet Taraškienei. Ligo
nė, išbuvusi virš savaitę lai
to ligoninėj, dabar gydosi sa
vo namuose, 16132 Carolyn 
St., San Leandro. Dar kuri 
laiką V. Taraškienė turės bū
ti po daktaro priežiūra. Lan
kant ją ligoninėje, radom 
linksmą ir gražiai juokaujant. 
Sakė, kad operacija gerai pa
vyko. ir po keliu savaičių lai
ko vėl galės viską daryti, ir 
veikti sykiu su visais. Taraš
kienė — visų mylima draugė, 
todėl verta draugiškos užuo
jautos. Kam laikas leidžia ap- 
lankykim 'ją. Linkiu greit ir 
gerai su sveikti.

Antra ligonė — Balčiūnie
nė. Iš pažiūros atrodo, kad ii 
yra silpna, bet kada mes mi
nkštam, visados randam po 
stubą vaikščiojant, ir ji mėgs
ta su visais pasikalbėti, ji vi
siems paačiuoja, kad nepa
miršta ją aplankyti 
. Rugs. 29 atvyko iš rytinių 
valstijų i San Leandro Bal
čiūnienės sūnus Vladislovas, 
Karosienės brolis. Jis čia at
vyko praleisti savo trumpas 
vakacijas, ir aplankyti savo 
sergančią motiną — Balčiū
nienę. Motina labai nudžiugo 
pamačius savo mylimą sūnelį, 
ir su dideliu džiaugsmu bu
čiavo: sako, labai džiaugiuo
si, kad atvykai mane aplan
kyti kol esu gyva!

Vlado sesutė Karosienė 
taipgi labai linksma sutikus 
savo brolį.

Pavyko išvažiavimas

Rugs. 22 d. mūsų apylinkės 
trijų kolonijų lietuviai turė
jo gražų ir linksmą išvažiavi
mą Santa Cruz giraitėj. Galim 
pasidžiaugti, kad viskas šimtu 
nuošimčių gerai pavyko. Die
na buvo labai graži ir saulė
ta, buvo galima gėrėtis gam
tos grožybėmis tarpe žaliuo
jančių miškų, ir gauti saules 
spindulių, nes dauguma die
nas praleidžiame uždarytose 
dirbtuvėse. Tad tokiose vieto
se gera proga pasikaitinti sau
lės spinduliuose. Kilti žaidė, 
kaziriavo, o kurie dirbo prie 
vaišių ir valgių, turėjo visus 
pavaišinti, ir pavalgydinti. 
Žmonių buvo arti 50, tai sulyg 
mūsų kolonijos labai gerai. 
K. šilkaitienė davė labai ver
tingą dovaną Mixmaster, au
kojo mūsų kuopai. Antrą do
vaną aukojo A. Balčiūnienė, 
trečią — H. Jacobs.

Draugėms moterims už pa
gaminimą skanių pietum ir va
karienės, taipgi draugėms, 
kurios aukojo vertingas dova
nas, prisieina tarti didį ačiū. 
Abi kp. padarė gražaus pel
no, todėl reikalui esant galės 
aukauti visuomeniniams rei
kalams.

Labai 'smagu buvo matyti 
dalyvaujant mūsų išvažiavime 
Adomą Dagį. Jis savaitę laiko 
praleido atostogų pas drau
gus Santa Cruz kalnuose. 
Taipgi sykiu dalyvavo Selio- 
mįja Smalienė iš Alamedos. Ji 
mėgsta mūsų sueigas, ir jeigu 
tik kas atveža ją, visados su
tinka dalyvauti pas mus.

Verta pažymėti, kad arti
moje ateityje bus užbaigtas 
dabinti Karosų vasarnamis 
Santa Cruz kalnuose. Nors 
yra vadinamas vasarnamiu, 
bet kaip viską apžiūri, tai bus 
kaip tikras “palocius”/ Aukš
tuose kalnuose, šalip srau
naus upelio, tarpe didelių mil
žinų medžių, su visais pato
gumais, ir labai puošnus na
mas. Tikiuos, kad vasaros lai
ke dd. Karosai ten riestokuos 
svečių, ir jiems patiems labai 
patogi vieta, tik lauksim, ka
da pilnai užbaigs.

Lankėsi svečiai

Pabaigoj rugs. mėn. čia 
lankėsi Walteris ir Dora Po- 
zeriai iš Los Angeles. Pabuvę 
keletą dienų, aplankę įžymes
nes vietas San Franciske, iš
vyko pasidairyti į valstybinį 
Yosemite parką gamtinių

įdomumų pamatyti. Draugas 
W. Pozeris neseniai lankėsi 
po rytines valstijas. Sugrįžęs 
apie Labor Day į Los Ange
les, dabar abu su savo drau
ge važinėja po Kalifforniją. 
Walteris yra gerai žinomas 
chicagiečiams, nes jis ten il
gokai gyveno, dabar jau ke
letas metų gyvena Los Ange
les. Abu labai malonūs drau
gai, tad labai smagu buvo 
juos matyti ir draugiškai pa
sikalbėti.

Oro pakaita
Rugs. 26 ir 27 dd. smar

kiai palijo, kai kur net per
kūnija girdėjosi, žaibavo. 
Sekmadieni, rugs. 29 d., labai 
daug žmonių apgavo oro pra
našai : sakė, kad bus giedra, 

| saulėta, bet vietomis taip 
i smarkiai palijo, kad net nuo 
kalnų, skalos pradėjo byrėti 

[žemyn ant vieškelių. Nors lie
tus reikalingas, bet žmonės to 

[nesitikėjo, todėl visiems atro- 
j dė lyg naujiena taip anksti 
turėti lietaus Kalifornijoj.

Alvinas

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

kinti reikia ir Gromyko, kad 
pakvietimą priėmė.

Iš to pasikalbėjimo nereikia 
tikėtis stebuklų. Bet galime 
l uti tikri, jog jis ir blogo ne
duos.

Balys Sruoga buvo įžymus 
Lietuvos rašytojas. Gerai, kad 
tarybinė Lietuva išleido jo 
raštus. Tai didžiulės šešios 
knygos. Labai tinkamas Sruo
gos pagerbimas ir svarbus 
įdėlis i Lietuvos literatūrini 
lobyną.

Apie šį įvykį atsiliepė ir 
smetonininkų šulas V. Raste
nis. Sruogą jis skaito beveik 
savo žmogumi! Vieni juokai!

Bet, žinoma, Rastenis nebū
tų Rastenis, jeigu taip dary
damas, jis nenusispiautų ant 
visos Lietuvos. Jis, pavyz
džiui, meta nuožiūra ant Ba- 
lio Sruogos mirties. Jis plepa 
(Dirva, rugsėjo 26 d.) apie 
kokias ten misterijas, susietas 
su Sruogos mirčia. Kodėl, jis, 
girdi, mirė vos 52-ius metus 
įpusėjęs? Jis netikįs, kad 
Sruogos sveikatą sunaikino jo
jo, Rastenio, vienminčiai hit
lerininkai koncentracijos sto
vykloje.

Mačiausi ir kalbėjausi su 
Baliu Sruogo neužilgo po jo 
išla i s v i n i m o iš hitlerinių 
žmogžudžių koncentracijos 
stovyklos. Tuojau matėsi, kad 
to tauraus lietuvių tautos sū
naus sveikata yra pakirsta, 
sunaikinta. Davė jis man pa
siskaityti jo parašytos knygos 
apie tą nacišką pragarą rank
raštį. Niekas iš to pragaro ne
galėjo išeiti su nesunaikinta 
sveikata. Neišėjo ir Balys 
Sruoga.

Vincas Rastenis tuo netiki. 
O jis netiki todėl, kad Balys 
Sruoga krito auka smetoni- 
ninkų vienminčių; ir sandarbi- 
ninkų, sužvėrėjusių hitlerinin
kų. Jis nori nuplauti tų žmog
žudžių rankas ir Sruogos mir
ties šešėlį užmesti ant pačios 
Lietuvos!

šitaip elgtis gali tiktai di
džiausias lietuvių tautos prie
šas !

Belgradas. — Milovanas 
Džilas už anti-valstybinę 
veiklą nuteistas dar septy- 
neriems metams kalėjimo.

Almia-Ata. —Čia, Kazach
stane, dirbtinasis satelitas 
buvo aiškiai matomas nuo
ga akimi. Jis atrodė kaip 
maža rausva žvaigždė.

Maskva. — čia atvyko 
Vengrijos premjeras Kada
ras. Jis sustojo Maskvoje 
pakelyje atgal iš Kinijos?

............ r-— ......... ... ■

Ammanas. —Amerika at
siuntė Jordanan dar vieną 
didelį ginklų siuntinį

NewWko^g^^Zinlos HELP WANTED MALE

SPRAYERS. Experienced on eye
brow, 
Vinyle 
pay.

lips and cheeks on small 
dolls. Steady work, good

LIETUVIU TARPE
Rugsėjo 30 d. mirė brookly- 

nietė Antanina‘Kvietkus, apie 
62 m. amžiaus. Jos kūnas 
buvo pašarvotas J. Garšvos 
koplyčioj. Laidotuvės įvyko 
St. Charles kapinėse, Long 
Islande.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Vincą (žinomas muzi
kantas Brooklyne), 3 sūnus, 
Vincą, Joną ir Juozą. Jonas 
atskrido iš Seattle, Wash., da
lyvauti motinos laidotuvėse.

Stasys Poškaitis, brookly
nietis, jau penkta savaitė, kai 
randasi Greenpoint ligoninėj. 
Jam buvo nupjauta koja.

Viršminėtas žinias pranešė 
brooklynietis S. Griškus, kuris 
daugelį sykių .kartu su V. 
Kvietkumi linksmina parengi
mų dalyvius savo muzika.

Specialus komitetas
uz pėsčiųjų apsaugą
Majoro R. Wagnerio inicia

tyva dabar tapo įsteigtas spe- 
cialus komit. rūpintis pėsčių
jų saugumu — nuo automobi
lių, tai yra. Komitetas jau tu
ri ir savo pirmininką, kuriuom 
yra Jack Strauss, Macy kom
panijos direktorius.

W'agneris sako, kad mies
te įvyksta vis daugiau trafiko 
nelaimių ir vis daugiau žmo
nių užsimuša — ir vis dau
giau žūsta n,e vairuotojų arba 
šiaip automobilių keleivių, o 
pėstininkų, kuriuos užkliūva 
automobiliai.

Didžiumoje atsitikimų kalti 
ne vairuotojai, o pėstininkai, 
nes jie nesisaugojo, nestebėjo 
iš abiejų pusių, ar atrieda au
tomobiliai, eina skersai gat
vės, kai šviesos raudonos irtt.

Ką naujasis komitetas da
rys, dar nelabai aišku, apart 
to, kad “mokins” žmones. •

Policija, betgi, sako, kad 
mokinimo neužtenka — ko 
reikia, tai įstatymo, kuris pa
darytų ėjimą prieš raudoną 
šviesą tokiu pat nusikaltimu, 
kaip važiavimą 1 per raudoną 
šviesą automobiliu.

Mirė nuo sūrų gazo
John Rooney mirė nuo 

rų gazo, o trys kiti buvo 
smarkiai aptroškinti.. Mirusy
sis buvo viešųjų darbu inspek
torius.

sū-

PRANEŠIMA!
BALTIMORE, MD.

ALDLD 25 kp. susirinkimas 
įvyks spalio 12 d., 2 vai. dieną. 
Workman’s Hall, 2507 E. Madison 
St. Dalyvaukite susirinkime, tu
rime daug svarbių reikalų aptar
ti prie 6-tos Apskrities konferenci
jos, kuri įvyks spalio 20 d, Bus 
svečių ir iš kitų miestų. Vakare 
turėsime gražų balių, pasivaišinsime 
su muzika. Taipgi reikės išrinkti 
delegatus į konferenciją. Laisvės va
jus gauti naujų skaitytojų prasi
dėjo. Tad dalyvaukite visi susirin
kime. Valdyba (195-197)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

spalio 11 d., 7:30 
No. 4th St. Nariai 
nes turime svarbių 
Išrinkti delegatus į 
konferenciją, kuri įvyks 20 d. spa
lio, Baltimore], Taipgi išgirsti ko
misijos raportą iš rengiamo koncer
to. Valdyba (195-197)

vai. vak., 1150 
dalyvaukite visi, 
reikalų aptarti. 
6-tos Apskrities

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 7-tos Apskrties kvietimas 

į konferenciją, šiuomi prašome visų 
Apskrities kuopų būtinai išrinkti de
legatus į metinę konferenciją, kuri 
įvyks spalio 20 d., 11 vai. ryto, 318 
Broadway. J. Jaskevičius, Apskčr. 
Sekr. (195-197)

ROCHESTER, N. Y.
Spalio 12 d. įvyks Gedemino Drau

gystės metinė vakarienė. Visi na
riai prašomi dalyvauti, nes žinote, 
ar dalyvausite ar ne, turėsite už
simokėti vakarienę. Turėsime ka
lakutienos su skaniais priedais. 
Kviečiame kanadiečius ir vietinius 
dalyvauti, taipgi ir binghamtopie- 
čius. Visi būsite maloniai priimti. 
Vieta — Gedemino salėj, 575 Joseph 
Ave., 6:30 vai. vak. Bus gera muzi
ka. Kom. (195-197)

RICHMOND HILL, N. Y.
LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 

spalio (Oct.) 9 d., 7:30 vai. vakare. 
Nariai malonėkite susirinkt. Kurie 
dar nepaslmokėję, malonėkit pribūt 
ir pasimokėt. Valdyba. (194-196)

Dauguma nori išvengti, bet yra 
žmonių, kurie nori pagauti flu 
Gydytojai sako, kad dabar 

žmonės jų vis klausia, kaip 
galima apsisaugoti nuo taip 
vadinamos azijinės influenzos 
— flu. Bet, kaip keistai tas 
nesambėtų, yra žmonių, kurie 
teiraujasi, kaip galima ta liga 
apsirgti.

Mat, yra žinoma, kad ja 
sergama vienu kartu. Kai ku
rie žmonės, kurie yra numatę 
ką nors atejčiai, kaip tai ke
lionę ar ką nors panašaus, no
rėtų flu pagauti dab^r, kad 
nereikėtų jos bijoti ateityje. 
Vienas daktaras štai ką paša-

i kojo:
“Pas mane atėjo viena jau

na mergina. Ji man sakė, kad 
po kelių savaičių jos sužadė
tinis grįžta iš armijos. Ji la
bai ir labai nenorėtų tuo lai
ku apsirgti — tas sugadintų

■visą romantiškumą. Tad, jai 
atėjo mintis galvon, kad būtų 
geriausia persirgti dabar.

“Aš .jai sakiau, kad negaliu 
jai tuo atveju padėti. Daktaro 
etika draudžia jam sirgdinci

žmones. Nebent skiepyti, tai 
kitas dalykas, nes skiepijimas 
faktinai yra kaip ir apsirgdi- 
nimas, kad ir labai lengvoje 
formoje. Bet skiepų visiems 
kol kas nėra...”

Kiti daktarai pasakoja pa
našius dalykus.

Laikraštis “World - Tele
gram” net paduoda patari
mus savo skaitytojams, kaip 
apsirgti. Jie gali —
' 1. Nueiti į ligoninę, kur lai
komi flu ligoniai ir ten pabū
ti kurį laiką — jeigu 
įleistų.

2. Paskambinti savo 
žįstamiems, sužinoti, kas
ga, ir tuojau nusiskubinti li
gonį aplankyti. Ten esant gi
liai kvėpuoti...

3. Neturint pažįstamų ligo
nių ir negalint aplankyti li
goninę, maišytis kuo daugiau 
miniose — eiti į teatrus, va
žinėti pogrindiniu traukiniu 
spūsties valandomis — ir gal 
pasiseks mikrobus pagauti...

juos

pa
ser

New Yorko spaudoje
Praeitos savailčs pabaigoje 

mirė buvęs New Yorko 
“Times’’ ilgametis 
korespondentas 
lanty. Jis. tas pareigas ėjo 
nuo 1913 iki 1951 metų. Nuo 
1921 iki 1943 jis praleido Ta
rybų Sąjungoje ir buvo tapęs 
v'enu plačiausiai informuotų 
apie Tarybų Sąjungą 
pondentų. Duranty 
męs

galėjo išrinkti Hoffą 
I,'rezidentu.

savo

Po miestą pasidairius
Auksas ir atmatoms

COSMOPOLITAN 
DOLL & TOY CORP. 
134-20 Jamaica. Ave. 

Mr. Page. J A. 6-7300.
(195-197)'

užsienio
Walter Du-

Jis, tas pareigas

kores- 
buvo gi- 

Britanijoje, bet buvo ta- 
vienu žymiausių Ameri- 
žurnalistų. Jis taipgi pa- 
kelioliką knygų, daugu- 

Tary-

kos 
i ase 
mą jų apie gyvenimą 
bų Sąjungoje.

Nors Duranty buvo anti-ko- 
munistas, jis atsinešė į tarybi
nę santvarką ne su akla nea
pykanta —: kartais gan libe- 
lališkai. Dėl tos prižesties 
makartistų agentai Cohn ir 
Shine išsirūpino 1953 .metais, 
kad jo knygos būtų pašalin
tos iš Amerikos informacijos 
tarnybos bibliotekų užsienyje.

“Times” sako, kad Duranty 
buvo vienas žymiausių šio 
šimtmečio laikraštininkų. ‘Kiti 
laikraščiai irgi jį vadina di
deliu žurnalistu, nors nekelia 
tiek į padanges.

“Herald-Tribune” atspaus
dino editorialą apie Hoffos iš
rinkimą į Tymstetrių unijos 
prezidentus,. Prie editorialo 
pridėtos dvi fotografijos — 
Hoffos ir Rieselio, - kuriam 
gengsteriai išdegino actu 
akis. Yra nuomonių, kad tie 
gengsteriai turėjo ryšius su 
J I offa.

“Herald - Tribune” vadina 
Hoffą didžiausiu visuomenės 
priešu ir stebisi, kaip tokia 
didelė unija kaip tymsterių

Jeigu einate dabar pagal 
Avenue, tai pa- 

kad visos gatvių 
stovinčios 

taikomos

matysite, 
kampuose stovinčios dėžės, 
kurios taikomos atmatoms, 
yra nudažytos auksu. Taipgi 
auksiniai nudažytos atmatų 
pintinės. Pagal tą gatvę rieda 
auksiniai nudažyti autobusai 
— nors dar ne visi — bet at
eis ir tiems laikas. Auksiniai 
bus perdažytos dabar esan
čios baltos trafiko 
Auksu jau nudažyti 
stulpai.

Miestas išleidžia 
pinigų tam puošimui. O tiks
las? Pasirodo, kad miestas 
taip kooperuoja su tos pra
šmatnios gatvės biznieriais. 
Mat, 5th( Avė. biznierių są
junga mini savo auksinį jubi
liejų ir šią žiemą praveda 
“aukso motyvą" — viskas 
krautuvėse bus papuošta auk
su. Biznieriai kreipėsi į mies
tą šu prašymu, 
ma būtų dažyt 
autobusus, 
1.1, Miestas 
noru...

linijos, 
ir šviesų

nemažai

kad gal gali- 
auksiniai ir 

os stulpus Ir 
atsakė: Su mielu

gyventojų dabar

PLUMBER

Jobbing and alternations, 
or Manhattan resident, 
license, or own car. Must 
read English.

TI. 2-7965.

PLUMBER

Bronx 
Chauffeur 
speak and

(195-197)

Experience, A-l Mechanic on 
plumbing and heating; good pay, 
chauffeur’s license, references. For 
interview call GI. 2-1640 (Staten 
Island). Must speak English.

(195-197)

ŽALVARIO DARBININKAS. Pa
tyręs. Geras metalinis darbininkas. 
Kreipkitės tuoj pas:

CALDWELL & METAL 
INDUSTRY

147 Spencer St., Brooklyn.
(195-197)

SUPERINTENDENT. 107 St., ar
ti Broadway. 20 šeimų namas. Tik
tai patyręs. Gali dirbti kitur. Mo
kantis prie pataisymų. Angliškai 
kalbanti pora. Telefonuokite sek
madieniais ir pirmadieniais. Paliu
dijimai. BO. 3-1348.

(194-196)

“Times’’ vedamajame 
straipsnyje sako, kad influen- 
zos epidemija yra kaip ir ura
ganas — negalima jos išveng
ti, bet galima bandyti nuo jos 
apsisaugoti. Virš viso tas laik
raštis ragina nepasiduoti bai
mei, nepulti panikon. Pats va
dovaudamasis tuo nuostatu 
tas laikraštis perdaug neišpu
čia epidemijos raštų. Bet kiti 
laikraščiai, labiau sensacimai, 
elgiasi kitaip. Taip, pavyz
džiui, dar praeitą penktadie
nį “Mirror”, “News” ir kiti 
didžiais antgalviais rėkė, kad 
“mirčių skaičius didėja”. Pa
sirodė, kad tuo laiku1 tik du 
žmonės buvo mirę gal nuo 

gal nuo ko kito — dakta- 
negalėjo tikrai nustatyti...

Daugelis
stebisi, kodėl jų mokesčiai tu
rėtų eiti biznierių garsinimui. 
Miestas išleidžia nemenkas 
sumas iš savo iždo kooperuo
damas su privatinių biznierių 
sąjunga. Ar miestas taip koo
peruotų, sakysime, su darbo 
unijomis ?

ŠIAULIUS. Pataisymai. Patyręs 
prie stalo ir mašinos darbo, 
alga. Nuolat.

SHERMAN SQUARE 
SHOE REPAIR

2011'/2 Broadway, N. Y. C.
EN. 2-8400.

Gera

(194-196)

gu, 
rai

Flu ligonis užsimušė

Brooklynietis 14 metų jau
nuolis Art Wiggins nušoko 
nuo trečio aukšto ir užsimuSe. 
Jis skundėsi, kad jo galva 
pakenčiamai skauda. Jis 
azijatiškos flu ligonis.

Ceilono ministras buvo" L- r- 
atsisakęs priimt Gluck

Colombo. — Naujasis A-j Man 
merrkos ambasadorius Cei- 
lone Gluck (tas, kuris ne
mokėjo ištarti ' Indijos 
premjero Nehru vardą) da
bar jau . čia ir šmarkiai į 
darbuojasi. Kasdien iš ry-' 
to jis aplanko kokį nors 
ministrą arba kitą aukštą 
pareigūną, kad “susipažin
ti”. Jis dažniausiai atvyks
ta nekviestas, matyti many
damas, kad jis toks svarbus 
asmuo, jog jam nereikia 
laukti kvietimo.

Jaunas vyras ar pusamžis. Prie 
daržininkystės. Patyrimas nevisiškai 
reikalingas. Specializuojame prie 
rožių ir carnations. Kreipkitės: 
GEORGE PETERS & SON, Graham 
Ave., ir Franklin St., Hempstead, 
tenberry nežada nieko geres-

Tel. IV. 1-7666. (191-197)

MECHANIC. Nauji autos. Lube 
. Car Polišuotojas. Alga pa- 
I gal patyrimą. Proga pakilimams. 
Įvairių pašalpų. Kalbantis angliš
kai. Mr. JOSEPH BUZZI, RAY
MOND CAR SALES, INC. BAY- 
SIDE 4-1234. (191-197)

AUTO MECHANIC
Must be experienced. Starting 

salary $100 per week. Apply Depot 
Garage at Railroad Station,, Locust 
Valley, L. I., N. Y., or call Glen 
Cove 4-1388.

(193-199)

BUSINESS OPPORTUNITIES

ne- 
bu-

kaip 
kuo sėkmingiausiai pravesti šį 
rudenį Laisves vajų gavimui 
naujų skaitytojų.

Iš anksto galvokime,

BEHAN’S
BAR & RESTAURANT

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

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

FL. 9-9263.

Anądien jis prisistatė 
švietimo ministrui Dahana- 
jaikei. Bet tas atsisakė jį 
priimti, sakydamas savo se
kretoriui, kad jis sakytų 
Gluckui, kad jis ateitų kitą 
sykį, po to, kaip išsirūpi
no gauti

Gluck 
bet taip 
nistras jį

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)

Dabartinės Lietuvių kalbos

ŽODYNAS
Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

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

Laisves
11042 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y,

Kartu su .užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

7 M

kvietimą.
baisiai užsigavo, 
padarė — ir mi- 
priėmė.

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. Y. 
angliškai. Rye 2375.

asmeniui. 
Kalbanti 
(191-197)

MERGINOS. 18-35, Be patyrimo. 
Lengvas rinkimo ir prie mašinos 
darbas. Nuolat. Apmokamos atosto
gos i ir šventės. Ligoninės ir gy
vasties apdraudos prižiūrėjimas. 
EAGLE ELECTRIC MFG., INC., 
23-10 Bridge Plaza, So. L. I. City. 
1 blokas nuo Queens Plaza stoties, 
IRT-BMT. (194-196)

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•*(MF**tMJ*

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

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, 
renda $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, sokm. TA. 8-0014.

(191-197)

Bar & Grill. Franklin Sq., L. L, 
good loc., commercial & family 
trade. 8th Ave. Bus stop in front. 
$700 over wkly. 2 nice apts over 
store, steam heat. $150 for 2 apts, 
$300 for store. 5 to 
Store 75x20, kitchen 
I486 after 12 P. M. 
after 6 P. M.

10 yr. lease.
incl. WE. 1-

FL. 4-9526
(192-198)

KEPYKLA. Maspeth. 5 dienų 
savaitė. Gerai įsteigtas biznis. Mo
derniški įtaisymai. Gera apylinkė. 
Du apartmentai, žema renda, pri
einamai. Skambinkite: Freeport 8- 
6841. (194-196)

AUTOS

BREITFELLER 
MOTORS, INC.

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

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

(189-195)

For Sale

STATEN ISLAND
Robinson Ave. 2 lotai pardavimui, 

Groton St., abu arti Great Kills 
Beach. Staten Island auga. Geras 
irivestmentas. Privatiška nuosavybė.
HO. 6-0898.

(193-195)

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

4 pusi. Laisvi (Liberty) Antradienis, spalio (Oct.) 8, 1957




