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KRISLAI
putninkas.

Ar girdėjote jį? 
Matyti ji tai sunku! 

'Stebuklingas dalykas.

R. Mizara

Chruščiov sakė, kad dirbtinus satelitus 
galima būtų kontroliuoti tarpia u t i niai

SlkieSį Taiybę Sęjunga pravedė didelį

Gavimui Naujų Skaitytoj ij

šiuos žodžius rašant, “mė
nulis”, kurį Tarybų Sąjungos 
mokslininkai paleido spalio 4 
d., dar vis tebekeliauja apie 
žemę.

Rusai ji vadina sputninku, 
lietuviai — palydovu, satelitu.

Nesuprantu, kodėl tarybi
niai mokslininkai nedavė ši
tam stebuklingam savo kūdi- 

. kiui “tikro vardo”.
Kaip ilgai žmonija gyvuos, 

ilgai bus jos kalendoriuje 
atžymėta, kaip labai svarbi, 
šių metų spalio ketvirtoji, ■— 
diena, kurią žmogus padarė 
pradžią erdvei užkariauti, 
kitoms planetoms pasiekti.

Maskva, — 
jungos K. P. i 
rius N. Chruščiovas davė 
ilgą virš trijų valandų in
terviu New York “Times” 
korespondentui J. Restonui. 
Chruščiovas tarp kitko sa
kė, kad Tarybų Sąjunga 
laikosi nuomonės, jog pa
saulinės taikos ir mokslo la
bui dirbtinus satelitus ga
lėtų kontroliuoti tarptau-

Visi dar kalba

vandenilinį bandomą sprogimą

Neseniai vienas tarybinis 
mokslininkas dėstė, jog dar 
šių dienų kartos žmogus ga- 
’ės nulėkti ant mėnulio, apsi
dairyti ir sugrįžti ant žemės, 
kad galėtų papasakoti, ką jis 
ten rado, ką jis ten matė!

Akiregyje to, kas buvo pa
daryta spalio 4 d., kas gali 
užginčyti, kad taip nebus?!

Dabar jau aišku net ir 
tiems, kuriems ligi šiol “nebu- 

-*\vo aišku”, kad tarybinis-socia- 
Sstinis mokslas pralenkė ka
pitalistinį. Tarybų Sąjungos 
fizikai, chemikai, matemati
kai, astronomai, inžinieriai 
(ir, žinoma, visa liaudis) atli
ko tai, apie ką geriausieji 
žmonijos protai per tūkstan-

• čius metų tik svajojo.
Tautos, išsilaisvinusios iš 

kapitalistinių varžtų, stebuk
lus daro!

Girdėjau aš, girdėjo (radi
jo bangomis) veikiausiai mili
jonai kitų amerikiečių sovie
tinio sputninko lyg ir cypian
tį balsą, siunčiamą iš apie 600 
mylių akštybių. Bet nė vienas 
iš mųsų šalies milijonų nesu- 

I prato, ką palydovas sako. Gal 
nesupranta nė tie, kurie jį pa
siuntė į berybes erdves.

Mums, paprastoms žmone- 
liams, tiesiog sunku 1 net įsi
vaizduoti šitą tarybinių moks
lininkų sukurtą satelitą ir jo 
žygį. jo kelionę aplink žemės 
rutulį.

Jis didumo apie tiek, klok 
būtų dvi į vieną sudėtos krep
šinio bolės. Palydovas sveria 
apie 184 svarus. Jis lekia apie 
18,000 mylių per valandą 
tarp 500—600 mylių aukščiau 
žemės paviršiaus. Bet lekia ne 
ta pačia vieta. Savo kelią Jis 
vis po biskį keičia.

Jis jau padarė tiek mylių, 
.ad būtų nulėkęs pas mėnuli 

ir iš ten sugrįžęs keletą kartų !
Jam iškelti į viršų, pramu- 

šant kelią pro oro | sluogsnf, 
supantį žemę (atmosferą), 
reikėjo milžiniškos Jėgos ir to
buliausių priemonių.

Dar stebūklingesnis daly
kas: kokios ten palydove yra 
priemonės, kad daro apie sa
ve pranešimus.

Iš viso to eiliniam žmogui 
susidaro stebuklas!

Bet mokslininkams tai nėra 
stebūklas. Iš ankšto viskas bu
vo matematiškai išskaičiuota, 

^satelitui kelias nustatytas ir 
( jis lekia, ir lekia, ir lekia!..

J Kaip ilgai šis mūsų moti

New Yorkas. — Ameri
kos žmonių kasdieninėn 
kalbon staiga įėjo naujas 
žodis — rusiškas “sputnik”. 
Dieną po to, kai buvo pa
skelbta, kad Tarybų Sąjun
ga iššovė pirmą dirbtiną 
satelitą į erdvę, Amerikos 
spauda pradėjo vadinti tą 
satelitą rusišku žodžiu 
“sputnik” (reiškiančiu 
“sankeleivis”, “palydo
vas”). Daugelis amerikie
čių, kurie vartoja tą žodį, 
nežino, kad tai tik žodis, 
reiškiantis tą patį, kaip 
satelitas — jie mano, kad 
tai ypatingas pavadini
mas, panašiai, kaip mes va
diname vieną didžiųjų A- 
merikos raketų “Nike”. 
Vienaip ar kitaip — daž
niausiai girdimas šiomis 
dienomis sveikinimas tarp 
amerikiečių yra: “Ar ma
tei sputniką?”

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Jungtines Tautos. — Siri
jos delegatas Salah el-Bitar 
generalinėje asamblėjoje 
pasakė kalbą, kurioje jis 
kaltino Ameriką, kad ji da
ro karinį, finansinį ir po
litinį spaudimą ant Sirijos, 
kad ją palenkti savo valiai. 
Tuo tarpu Chruščiovas 
Maskvoje pareiškė, kad 
Amerika ir TSRS būtinai 
turėtų 1 susitarti apie Arti
muosius Rytus, nes kai 
bombos ir raketos pradės 
skraidžioti, tam bus per- 
vėlu.

Paryžius. — Plevenas dar 
vis bando sudaryti valdžią.

Tokyo. — Japonijoje vie
šintis Indijos premjeras 
Nehru sako, kad jis neturi 
mažiausios abejonės, jog 
tarybinis satelitas prisidės 
prie taikos sutvirtinimo pa
saulyje.
nos žemės palydovas, paga
mintas žmogaus proto ir ran
kų, lekios aplink mus?

Niekas tikrai nežino. Gali 
jis susidurti su meteoru ir su- 
sikulti, gali pakliūti į atmos
ferą ir susinaikinti, į skevei-. 
dras ir dulkes pavirsti. Bet 
gali jis dar per ilgą laiką le
kioti sau ir lekioti!

Neužilgo, sako tarybiniai 
mokslininkai, ’jie kitą palydo
vą, daug tobulesnį, paleis į 
erdvę... Paleis tokį, kuris at
gal ant žemės sveikas sugrįš!..

tiniai. Tarybų Sąjunga pa
sirengusi tokiai tarptauti
nei kontrolei, bet, sakė jis, 
Amerika turėtų pagrindi
niai pakeisti savo nusista
tymą, atsisakyti savo šalto
jo karo ir susitarti gyventi 
taikingai.

Ta kontrolė, sakė Chruš
čiovas, galėtų apimti ne tik 
satelitus, bet ir tarpkonti- 
nentinius raketinius šovi
nius.

Naujas sprogimas 
Tuo tarpu paskelbta,

kad Tarybų Sąjunga iš
sprogdino naujos rūšies di
džiulę hidrogeninę-vande- 
nilinę bombą. Manoma, kad 
išsprogdintoji vandenilinė 
bomba yra tokios rūšies, 
kuri gali būti raketa pa
siųsta bet kur pasaulyje, 
— kitaip sakant, tarpkon- 
tinentinė hidrogeninė ra
keta.

Kad sprogimas niekam 
nekenktų ir nesusidarytų 
radioaktyvumas, sako pra
nešimas, sprogimas buvo

; dideliame aukš
tyje. Manoma, kad tas reiš
kia, jog raketa buvo iššau
ta aukštyn. Kur pravestas 
sprogimas, neskelbiama, 
bet mokslininkai Japonijo
je pagal aparatus .priėjo 
išvados, kad sprogimą So
vietai pravedė kur nors 
Arktikoje, Šiaurės Ledinuo
tojo vandenyno sbityje.
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Punktai

Prezidentas atmetė Faubuso
šmeižtus pries armiją: jis 
atvirai pavadintas melagiu
Little Rock. — Matyda

mas, kad Central High mo
kykloje ramu, kad rasistai 
daugiau negali išprovokuo
ti riaušes ir visi pradeda 
apsiprasti su integracija, 
rasistinis- gub. Faubus nu
tarė pabandyti iš naujo 
pakurstyti. Jis pasiuntė I 
laišką gen. Walkeriui, ku
ris vadovauja federaliniam 
parašūtistų daliniui, kuris 
saugo tvarką Central High 
mokykloje. Laiškas adre
suotas “okupacinės 
jos komandieriui”. 
me laiške Faubus 
•kad kariai j 
kad jie landžioja į mergai
čių prausimosi kambarius 
ir t.'t.

Gen. Walker ląišką grą
žino Faubusui neskaitytą, 
neatdarytą. Mat, jis aiški
no, kad “nežinia, kam laiš
kas adresuotas” — nėra o- 
kupacinių svetimų armijų 
jokioje Amerikos dalyje. 
Bet Faubus laiško tekstą 
dar iš anksto buvo patiekęs, 
spaudai, kur jis ir buvo pa
skelbtas.

Į Faubusi laišką jau at-

armi- 
Pačia- 
teigia, 

plgiasi blogai, • •

Belgradas. — Jugoslavi
jon atvyko Tarybų Sąjun
gos apgynos ministras Žu
kovas. Jugoslavijos spau
da sako, kad beveik tikra, 
jog Tito vyks Maskvon, 
kad dalyvauti Spalio revo
liucijos šventime laipkričio 
7 dieną.

Maskva. — Antrasis dirb
tinas mėnulis-žemės paly
dovas, tobulesnis ir turin
tis savyje daugiau moksli
nių instrumentų, ne tik ra
dijo siųstuvą, bus iššaūtas 
erdvėn Spalio revoliucijos 
minėjimo išvakarėse. (Kai 
kurie užsienio korespon
dentai mano, kad tuo pačiu 
laiku bus paskelbta, kad 
Tarybų Sąjunga turi pirmą 
atominės 
traukinio 
kad pastatyta pirma elek-

♦ jėgos varomą 
garvežį, taipgi,

siliepė prez. Eisenhoweris. 
Per savo spaudos sekreto
rių Hagerty jis tiesiog pa
vadino Faubusą melagiumi, 
sakydamas, kad jo teigi
muose nėra nei krislelio tie
sos.

Armijos sekretorius 
Brockeris pareiškė, kad 
Faubuso kaltinimai yra 
neteisingi ir grubioniški. 
Gen. Walkeris, kuris ko
manduoja federalinius ka
rius Little Rocke, sako, kad 
Faubuso laiškas yra “ne
sąmonių pilnas”.

Mokykloje tuo tarpu ra
mu. Po to, kaip 69 triukš
mingi rasistiniai mokiniai 
tapo laikinai pašalinti, da
bar niekas jau netriukš
mauja ir neužkabinėja neg
rų, kurie kasdien atvyksta 
mokyklon ir įsitraukia į- 
normalų savo klasių gyve
nimą. Tuos mokinius dar 
vis. atveža armijos automo
biliai. Kariai dar vis pa
truliuoja prie pat mokyk
los ir mokyklos koridoriuo
se.

Kada armijos kariai bus 
ištraukti iš 'Little Rock, 
dar nežinia.

savo palydovų
Maskva. — Dirbtinasis 

tarybinis mėnulis, sateli- 
tas-palydovas, kuris dabar 
sukasi aplink žemę, ne vie
nišas — jis savo ruožtu tu
ri palydovą. Tiesa, tas ne
sisuka aplink jį, bet seka 
jį iš paskos — apie 620 my
lių užpakalyje. Tas sateli
tas yra dalis tos raketos, 
kuri iškėlė dirbtinąjį mėnu
lį į aukštį. Tuščioji raketa 
dabar irgi sukasi aplink že
mę. Bet ii tyli, nes joje nė
ra jokio radijo siųstuvo 
arba kito aparato.

Brooklyno Vajininkai.......................••.............. 464 •*
Newarko Vajininkai............ • •.............................. 304
Philadelphijos Vajininkai ................................. 240
P. Šlekaitis, Scranton, Pa........................................216
LLD Moterų fcl., Binghamton, N. Y......................114
Great Necko Vajininkai .: .................................... 80
Worcesterio Vajininkai.......................................  80 ,
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass..............................40
A. Valinčius, Pittston, Pa. .. • • .............................40
Norwoodo Vajininkai..............................................36

tros jėgainę, kuri naudoja
si išimtinai saulės, spindu
liais.

Philadelphia, Pa.
Mirė * kunigas Jonas J. 

Žittus, 62 metų amžiaus. 
Mirė staigiai spalio 6 d., 
Š. Marijos Lietuvių Taut. 
Bažnyčios klebonijoje, 331 
Reed St.

Laidotuvės įvyks penk
tadienį, spalioll d., Šv. Ma
rijos Liet. Taut, kapinėse.

Velionis paliko brolį A- 
domą Chicogoje ir pusbrolį 
Antaną Žitkus, šią žinią 
pranešė telefonu grab. J. 
Kavaliauskas.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai.

Gyvenimas 
Lietuvoje

Mūsų korespondento

Kolūkio saviveiklininkai
Rokiškis. — “Duokiškio” 

kolūkyje aktyviai veikia 
meninės saviveiklos rate
liai. Ypač gerai dirba dra
mos mėgėjai, kuriems jau 
trečią kartą iš eilės rajoni
nėse apžiūrose pripažįsta
ma pirmoji vieta kolūkių 
dramos ratelių grupėje.

Šiais metais kolūkio vai
dybos meno mėgėjai vieno 
ratelio darbu nepasitenki
no. Norinčių išmėginti savo 
jėgas scenoje atsirado tiek 
daug, kad savarankiški ko
lektyvai turėjo susikurti 
brigadose.

Puikus organizatorius 
yra , laukininkystės briga
dos vadovas Antanas La
pinskas. Jis paskatino jau
nimą pamėgti scenos, meną. 
Neseniai brigados dramos 
ratelis parodė savo pirmą
jį pastatymą — Antano 
Vienuolio dramą “Prieblan
doje”. Artistų tarpe buvo ir 
senyvo . brigadininko bend
raamžių. Jų tarne — kolū
kiečiai zButkys, Džiugelienė, 
Brogienė ir kiti.

Kruopščiai dirbama jung
tiniame 2 ir 3 brigadų dra
mos kolektyve, kuriam va
dovauja kolūkietis Stanke
vičius. Centrinio kolūkio 
ratelio saviveiklininkai bai
gia ruošti V. Miliūno pjesę 
“Ne tas kelias”. ; <

Prasidėję, naujas 
teatrinis sezonais

Šiauliai. — Po sėkmingų 
gastrolių respublikos mies
tuose ir kolūkiuose Šiaulių 
dramos teatras V. Miliūno 
drama “Vidurdienio debe-

Kaip matote iš lentelės, tai Brooklynas pradėjomvajų 
visu smarkumu. Pasidarbavo P. Buknys, gaudamas liau
ją skaitytoją ir J. Rušinskas su atnaujinimais. \

Newarkieciams pasidarbavo ilgametis veikėjas Ta
das Kaškiaučius; Philadelphiečius pirmutinė uždėtk 
ant lentelės buvo J. Šapranauskienė; P. Šlekaitis, scan- 
tonietis, irgi nemiega, prisiuntė atnaujinimų. LLD Mo
terų Klubui, Binghamton, N. Y., pasidarbavo dvi nenuils
tančios vajininkės M. Kazlauskienė ir J. K. Navalinskie- 
nė. P. Beeis, Great Neck, N. Y., prisiuntė atnaujinimų;

(Ta»a 4-tam pusi.)

Gen. prokuroras informavo’ 
IDS ir LLD, kad jos dabar 
neskaitomos subversvvėmis
New Yorkas. — Kaip jau 

vakar buvo pranešta, val
džia nutarė, kad Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas 
ir Lietuviu Literatūros 
Draugija tapo paskelbtos 
subversyvėmis ir įtrauktos 
į taip vadinamą subversy- 
vių sąrašą nepamatuotai, 
be pagrindo.

Dabar papildomai pra
nešama, kad apie Teisingu
mo department© nutarimą 
nuimti tas organizacijas 
nuo sąrašo joms pranešė 
pats generalinis prokuro
ras Herbert Brownell. Štai 
angliškas tekstas laiško, 
kurį gavo LLD (panašų ga
vo ir LDS):

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL 
WASHINGTON, D. C.

October 4,1957
American Lithuanian Workers Literary Association 
116-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill, New York
Gentlemen:

This is to advise you that I have recently reviewed 
the matter of the designation of the American Lithua
nian Workers Literary Association pursuant to Execu
tive Order No. 10450 in connection with the Federal em
ployee security program and have concluded that such 
action should be rescinded.

i V

I have this day notified all Federal departments and 
agencies and have caused to be published in the “Federal 
Register” notification of the removal of your organiza,- 
tion from the list of organizations designated pursuant 
to Executive Order No. 10450.

Sincerely, '
Herbert Brownell Jr.

Attorney General

sys” pradėjo naująjį sezo
ną.

40-ųjų Spalio socialistinės 
revoliucijos metinių, garbei 
teatro kolektyvas dabar 
ruošia A. Gudaičio-Guzevi- 
čiaus keturių veiksmų pje
sę “Atatvąnas”. Šį spektak
lį teatras parodys ir Vil
niaus darbo žmonėms per 
respublikinį dramos teatrų 
festivalį, skirtą Spalio gar
bei.

Bonna. •— Tuo tarpu, kai 
daugelis žmonių, kurie 
kalėjo koncentracijos sto
vyklose ir kitaip kentėjo po 
fašizmu, negauna nuo val
džios pagalbos, Vakarų Vo
kietija jau išmokėjo pen
sijomis apie bilijoną mar
kių buvusiems nacių kari
ninkams ir tarnautojams.

Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga.
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ŽMOGUS UŽKARIAUJA ERDVĘ
PER ŠIMTUS tūkstančių metų, kai tik žmogus pra

dėjo galvoti, jis vaizdavosi, kad žemė stovi vietoje, kad 
viršuje žemės yra “lubos”, prikaišiotos šviesių žvaigž
džių, kurių centre stovi saulė, teikianti žemei šviesą ir 
šiluma.

Vėliau atsirado gilesnių, apdairesnių žmonių, mąs
tytojų, kurie skelbė, kad viskas juda, jud<l ir mūsų 
žemė-, bet ši teorija patapo mokslu tik, palyginti, visai 
neseniai.

Įvairių tikybų dvasininkai, išgudrėję vadovai ir žmo
nių išnaudotojai, sugalvojo visokių pasakų apie tai, kad 
ten, kur tai dausose, aukštai esąs dievas, kuris, mūsų 
žemę ir visa, kas ant jos, valdo.

O katalikų bažnyčia sudarė “mokslą”, pagal kurį 
kur tai žemėje pastatytas pragaras, kurin po mirties 
dievas siunčia kiekvieno griešininko dūšią, esanti kur 
tai, tarp dangaus ir žemės skaistykla (čysčius), kur, po 
’mirties siunčia ne taip prasikaltusio griešininko dūšią, 
b ten, aukštai, esąs dangus, “rojus”, kur dievas pasiima 
negriešininkus — tuos, kurie nuolankiai tarnauja savo 
išnaudotojams, tuos, kurie atsisako kovoti už savo tei
ses, tuos, kurie atiduoda uždirbtą skatiką katalikų dva
sininkijai.

Nemaža mokslo žmonių buvo nukankinta tik dėl to, 
kad jie griovė tą kunigijos “mokslą”, dėl to, kad jie įro
dinėjo, jog erdvė yra berybė, kad tokio dalyko, kaip ku
nigijos skelbiamas “rojus”, “čysčius”, “pekla”, visiškai 
nėra.

Tačiau per tūkstančius metų žmogus vis galvojo, 
kad jis esąs žemės vabalas, kad aukštybės tėra paskirtos 
tik paukščiams, kad ne jam pakilti j tas aukštybes, nors, 
vienas kitas, tiesa, dar senovės Graikijoje manė, kad 
žmogus kada nors galės pakilti nuo žemės.

Prieš daugiau kaip tris šimtus metų žymusis italas 
genijus, florentietis Leonardo da Viltie!, sakė:

— Jeigu paukščiai gali lėkti, tai, kodėl žmogus negali 
padaryti to paties?

Ir Leonardo da Vinci buvo įsitaisęs lėktuvą ir juo; 
sakoma, bandė skristi, bet nepavyko.

Daug vėliau, sakoma, buvo rusų, kurię padarė lėk
tuvą ir bandė kilti į aukštį į dausas berybes.

O 1903 metais amerikietis Orville Wright bandė lėk
ti, ir šis bandymas jau davė apčiuopiamų rezultatų, nes 
jo lėktuvas ore išbuvo apie 12 sekundų, įrodant, jog žmo
gus gali pakilti nuo žemės paties savo padirbtomis prie
monėmis.

Ir taip palaipsniui, vystantis technikai, vystėsi avia
cija, žmonės pradėjo lekioti oru. Šiandien jau milijonai 
žmonių lėktuvais lekioja.

Bet lėktuvas — ribota priemonė. Jis negali per 
daug aukštai iškilti. Juo aukščiau jis kyla, tuo oras daro
si skystesnis, ir lėktuvas nebegali ten išsilaikyti. Be to, 
gravitacija kiekvieną daiktą traukia prie žemės.

Norint iškilti aukščiau atmosferos, aukščiau supan
čio žemę oro sluoksnio, tenka surasti kitas priemones, 
kitus būdus kaip lėktuvas.

O žmogus taip nori pakilti vis aukščiau ir aukščiau, 
ištirti vis labiau ir labiau erdvę; pažinti kitas planetas 
ir su jomis net susisiekti! Jis nori būti laisvas, nepririš
tas amžinai prie žemės!

Su šių metų liepos mėnesio 1-ma diena buvo paskelb
ti geifizin’ai metai, kurie tęsis net iki 1959 m. sausio 1 d.

Per šį laikotarpį pasaulio (64 šalių) mokslininkai, 
bendromis jėgomis, pasiryžo dėti didžiausių pastan
gų geriau mūsų motinai žemei pažinti, — pažinti ir tai, 
kas ią supa, — atmosferą, be to, pažinti erdvę — kelią 
i planetas, į žvaigždes! f

SPALIO 4 DIENĄ Tarybų Sąjungos mokslininkai 
paleido į erdvę satelitą-palydovą, kad jis lėktų aplink 
žemę (apie 18,000 mylių per valandą).

Ir tasai didžio proto ir talentingų rankų sutaisytas 
satelitas-palydovas jau milijonus mylių nulėkė. Ir 
vis lekia, supa ir supa mūsų motiną žemę!

Ar tai ne savotiškas stebuklas? Šis satelitas-paly
dovas, aišku, pats nenusileis ant žemės. Jis ankščiau, ar 
vėliau dings, “susinešios”, o gal susikuls- su kokiu mete
oru, kurių *labai daūg krinta ant žemės. Bet tarybiniai 
mokslininkai sako, kad jie neužilgo paleis kitą sateli
tą, daug tobulesnį. Ji? leis satelitus su gyvybėmis juose; 
jie bis vis tobulėsnius satelitus, kurie, palekioję aplink 
ŽEimę, nusileistų ’’sveiki”.

Vadinasi, žmogus jau rimtai pradėjo užkariauti erd
vę!

1957 m. spalio 4-toji pasiliks žmonijos' istorijoje ne
pamirštama! . •

Sekamą pavasarį, sakoma, ir mūsų šalies moksli
ninkai paleis į erdves savo satelitą, tik daug mažesnį ūž 
sovietinį.

TUO, KĄ TARYBINIAI satelitai patirs, aišku, nau
dosis ir amerikiečiai mokslininkai, ir viso pasaulio moks-
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ALYTUJ IR APYLINKĖJ
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(Tfįsa)

Sušaukėme žmones, suda
rėme grabus, suvežėme la
vonus į Krokialaukio baž
nytkaimį ir iškasėme duo
bę visiems palaidoti. Atva
žiavo Alytaus 'apskrities 
pirmininkas ir paklausė: 
“Ar * klebonas nepadeda 
jums laidoti?” Aš atsakiau, 
kad mes jo iš viso nematė
me. Pirmininkas sako, nu
eik į kleboniją ir pasakyk 
klebonui, jog aš jam įsakau, 
kad ateitų ir prie duobės 

; pasakytų, kas juos nužudė 
ir už ką juos nužudė.

Aš nuėjau į kleboniją ir 
paklausiau, kodėl klebonas 
nepadeda mums laidoti nu
žudytuosius. Jis atsakė: 
“Aš galvojau, kad valdžia 
apsieis ir be manęs.” Aš 
jam pasakiau, kad apskri
ties pirmininkas prašo jūs, 
kad prie duobės pasakytu
mėte, kas juos nužudė ir už 
ką juos nužudė. Tada kle
bonas atsakė: “Gerai, aš 
tuoj nueisiu.” Atėjęs prie 
duobės, jis nepasakė, kas ir 
už ką šiuos žmones nužudė 
(gal žinojo, o gal ir nežino
jo), tik pasakė, kad: “Aš 
kunigauju jau trisdešimt 
šeštus metus ir tokių laido
tuvių dar nemačiau. Mato
te, prie kO mes priėjome,— 
kad be karo tenka laidoti 
tokią grupę įvairaus 
amžiaus žmonių, jų tarpe ir 
penkis vaikus, kurie dar ne
seniai gimė ir niekam blo
go padaryt negalėjo. Man 
rodosi, jog yra ženklų, kad 
mūsų tauta/yra pasmerkta 
žūti.”

Už šiuos jo žodžius grei
tai banditai su juo atsiskai
tė sulyg savo metodu—api
plėšė ir mužudė.

DAUG KUNIGŲ 
BANDITAMS PADĖJO

Iš to matosi, koks buvo 
,tų banditų nusistatymas: 
už mažiausią jiems nepa
lankų išsitarimą jie žudė 
net tuos, kurie visa širdimi 
juos užjautė, o kunigai 
daugiausia juos užjautė ir 
kai kurie net patys jų te
roristiniuose žygiuose daly
vavo.

Pavyzdys. Rumbonių 
bažnytkaimio kunigas Krū- 
žik'as padarė bažnyčioje, 
po didžiuoju altoriumi, 
ginklų sandėlį ir banditų 
slėptuvę, kur slėpėsi jų gru
pė. O pats kunigas, vaidin
damas nekaltą avinėlį, vedė 

i šnipinėjimą per savo pati
kimus parapijomis ir pats

Rašo M. V—s

sprendė, kuriuos žmones 
kurią naktį žudyti. Jis il
gokai taip veikė, nes Tary
bų valdžia laikė bažnyčias 
pagarboj ir jokių tikrinimų 
nedarė. Todėl banditai vei
kė lyg stebuklingai. Rodos, 
niekur jokio bandito nejau
čiama, o staiga kaip iš dau
sų iškrito, savo darbą at
liko ir dingo. Jie apiplėšė 
ir nužudė daugelį žmonių. 
O kunigas per pamokslą 
šaukia, kad Dievas mūsų 
krašįą baudžia, kad mažai 
meldžiamės ir bažnyčiai 
neaukojame. Ir tai atrodė 
lyg tiesa. Nuėjai į bažnyčią 
ir jei paskūpėjai ar neturė
jai įmest kiek į lėkštę, kai 
kunigas Krūžikas pinigus 
rinkdavo, tai naktį jau ir 
turėsi svečių ir jie tau pa
tikinus viską atimdami; jei 
mažai ką turėjai, tai būsi 
tik nuplaktas, o jei ras dau
giau turto, tai apiplėš ir 
nužudys.

Tik vėliau išdavė kunigo 
Krūžiko paslaptis Jaruševi
čius iš Pievagalių kaimo, 
kurio bute kunigas atliko 
daugybę sprendimų, kurie 
buvo greitai įvykdyti. O vi
sus tuos jo sprendimus, žu
dymus pravedė jo bažnyčion 
slepiami banditai. g^Slėptiu 
vė atrasta, kunigas suimtas 
ir nuteistas 25 metus kalė
ti. Jis gal jau atkalė j o, bet 
kuriuos jo banditai nužudė, 
tie niekad negrįš.

Nemunaičio kunigas Žel- 
nia slėpė banditus ir laimi
no juos, kada jie ėjo į nak
tines skerdynes, ir visoke
riopai padėjo jiems žmones 
žudyti, ką p&tvirtinb patys 
sulaikyti banditai. Už tai 
jis nuteistas 10 metų kalėti.

Kunigai pritarė tiems 
žiauriems darbams, nes jie 
matė, kad jų biznis prie ta
rybinės santvarkos susiau
rės, kad dvarai bus išdalin
ti ir kad negaus riebių al
gų iš valstybės, kurias 
gaudavo prie Smetonos, 
nors jie ir dabar pas mus 
gyvena labai gerai.

ŽUDĖ IR BUOŽES
Banditai iš karto žudė 

biednuomenę, kaip jau mi- 
•nėjau, o paskui pradėjo žu- 
įdyti ir buožes, kurie tik tai
kiai gyveno ir tvarkė savo 

,i gyvenimą. Pavyzd., Aino- 
rų dvaro dvarininkas Ka
minskas, būdamas turtin
gas, sumokėjo, mokesčius 
i Valstybei anksčiau už kitus 
j kaimynus. Po to atėjo ban
ditai vėlai vakare. Jo na
mie -nerado,, rado tik jo po

nią. Ją sumušė, iššaudė vi
sas karves ir padegė kluoną 
su* javais, — tik už tai, kad 
dvarininkas laiku sumokėjo' 
valstybei mokesčius.

MOTERŲ KAMPELIS
E. KULAKAUSKIENĖ

/

Atmintina Diena

lo žmonės, nes tai taip yra sutarta. Naudosis tuo visa 
žmonija.

Bet faktas liekasi faktu, kad pirmąjį satelitą-pa- 
lydovą- padirbo ir paleido* į erdvę socialistinės šalies, 
socialistinės tautos, išsilaisvinusios iš kapitalistinės 
priespaudos tarybinis mokslas.

Tik prieš 40 metų Rusija buvo atsilikusi, paverg
ta, tamsi. Išsilaisvinusi,' nuvertus; išnaudotojų klasę ša
lin, liaudis, - kurdama- naują, komunistinį gyvenimą, 
mokslo srityje • jau pralenkė pačias pažangiausias ir 
tvirčiausias kapitalistines • šalisj įskaitant mūsiškę!

Juokas ima girdėti, kaip kai kurie mūsų ‘Tilozofai” 
plepa! Girdi, neparduokime Tarybų Sąjungai tų ar kitų 
maunu, nes ją militariai sutvirtinsime. Betgi1 Tarybų 
Sąjunga jau turi tokias mašinas, tokias priemones, apie 
kokįas pas mus dar tik tebėra galvojama: jos mašinos 
gali paleisti balistinę raketą už penkių tūkstančių my
lių!

Šis tarybinių tautų žygis, šis paleidimas į erdvę 
satelito, tūrėtų kairią ant visados išmesti iš mūsų val
domųjų sluoksnių vyrų galvų tai, kad Tarybų Sąjun
ga yra atsilikusi,, kad ją galima visaip stumdyti, šis 
iuiližiniškaš tarybinio mokslo pasiekimas tūrėtų mūsų 

' šalį labiau suartinti su socialistiniu pasauliu, kad su
telktomis jėgoftiis būtų galima naudotis visais mokslo 
pasiekimais erdvei užkariauti ir taikai palaikyti žemėje.

Antras. Alytaus gyvento
jas Bagdanavičius Vitas tu
rėjo dviejų aukštų namą ir 
gerą ūkį. Buvo labai tur
tingas. Banditai sugavo jį 
Subartonių miške ir nužu
dė už tai, kad jis buvo pra
monės kombinato vežiku ir 
vežė kelias moteris į Mer
kinę. Pirma jį sunkiai su
mušė, išbadė akis ir išmu
šė dantis, o paskui nusitem
pė į mišką, iš kurio jis nie
kad negrįžo. Iš visų mote
rų, kurios su juo kartu va
žiavo, visus daiktus atėmė.

Vėliau jie pradėjo ir pa
tys save naikinti dėl viso
kių nesutikimų. Pavyzdžiui, 
teroristas Mankevičius iš 
Panemuninkų kaimo iššau
dė grupę teroristų už tai, 
kad jie turėjo savo tarpe 
gražią merginą, kuri slaps
tėsi ir veikė su jais, o jie 
nedavė jam jos mylėti. Ta
da kita grupė pagavo Man- 
kevičių Barozų kaime ir su
šaudė.
j Keturi teroristai iš Aly
taus miesto — Janavičius, 
Stravinskas, Ve re Ui us Ro
kas ir Verenius Julius — 
taipgi turėjo gražią mergi
ną, kuri su jais slapstėsi. 
Jiems kita grupė jos pavy
dėjo ir nutarė ją iš jų at
imti (Galintakos kaime). 
Taip ir įvyko karas dėl 
merginos. Verenių Roką 
vietbj užmušė. Janavičius 
bandė’ pabėgti, tai jį nušovė 
ant Galintėnų ežero. Stra
vinską pagavo, iškastravo, 

į nuo ko jis ir mirė. O Vere
nių Julių — tas buvo jau
nas — pasiėmė su savimi ir 
vedžiojosi laikydami sun
kioms užduotims atlikti.

Laimė, kad daug tų na
ciškų išperų į Vakarus pa
bėgo, bet vistik Lietuvai 
jie padarė didelę žalą žmo
nių gyvybėmis* ir turtu.

Baigęs pirties remontą, 
kuri buvo sugriauta, pradė
jau malkų ieškoti pirčiai 
kūrenti ir buvau verčiamas 
turėti reikalų su kaimu ir 
mišku. Miestan teroristai 
malkų vežti niekam neleido. 
1945 metų pabaigoje su 
sargu nuėjau į Nemunaičio 
gi r Minki ją riupirkt malkų. 
Tuo* laiku atėjo keli vyrai 
teroristai ir man pasakė: 
Tu malkų nepirk ir jų ne
gausi. Eik į Alytų ir atlik, 
ką mes tau įsakysime, ir 
įspėjame, kad to nepadaręs 
susilauksi didžiausios baus
mės. Ir tu nuo mūs niekur 
neišsisuksi.

AKIS AKIN SU 
BANDITAIS

Jie mane nusivedė į at
skirą kambarį ir pradėjo 
duoti man įsakymus. Įsaky
mai buvo kvaili: pirtį ne 
kūrenti, o susprogdinti, už
mušti kelis pareigūnus ir 
pačiam ateiti pas juos, dirb
ti su jais ir būti nuo visko 
saugiam. Aš pradėjau pra
šytis, kad neturiu ginklų 
ir sprogmenų tam darbui 
atlikti. Tuo laiku atėjo ke
li pažįstami ir jie man su 
“užuojauta” įsakymus pa
kartojo ir pasakė, kad gink
lų dar pilni laukai,- likusių 
nuo karo, ir jei tik norėsi, 
rasi išeitį, ir mes patys taip 
darome. Aš ėmiau prašyti:

(Tąsa 3-čiam puslap.)

Ne, tokių dienų mažai bu
na. Ir Stefanija Jocienė jas ga
li ant pirštų suskaičiuoti. O ta 
vakarykšte net nustelbia ki
tas. Gal ir galima būtų pasta
tyti' ją greta... ir Jocienė sten
giasi i prisiminti, kada tai bu
vo... Taip, tai buvo 1925 me
tais. Jai ėjo devyniolikti... Ta
da ir išsipildė jos taip ilgai 
puoselėta svajonė.

> Stefanija augo gausioj šei
moj. Jų namelis, nedidelis, 
medinis, su pakrypusiomis ir 
apspurusiomis 1 a n ginėmis, 
stovėjo vienoje iš nuošalesnių 
Raseinių miestelio gatvių, ša
lia buvo kitas namas. Truputi 
didesnis, su veranda ir ryš
kiais dažais nudažytomis sie
nomis. Erdvesniame šio namo 
gale buvo krautuvėlė. Štai šis 
namas ne tik pakirsdavo pro 
šalį bėgančios Stefanijos ko
jas, bet jį kasnakt ir sapnuo
davo. O kai motina paprašy
davo nubėgti ko nors nupirk
ti, jos širdis pradėdavo iš 
džiaugsmo šokinėti. Nubėgs ir 
negali 'nuleisti akių nuo sve
riančios prekes moters.

Paaugo. Kasytės virto kaso
mis.. Tik dabar jas ne kaspi
nais rišdavo, o 'sudėdavo apie 
galvą ir susmeigdavo segtu
kais. Ir ji' jau nebe mažytė 
Stefutė, o suaugusi mergina, 
padienė darbininkė. Kviesda
vosi ją ir parduotuvės šeimi
ninkė... grindų išplauti. Ma
loniausia jai būdavo valyti 
dulkes nuo prekių, sutvarkyti 
lentynas. 'Nenoromis palikda
vo prekystalį...

Staiga atsitiko kažkas pa
našaus į pasaką. Kartą atbė
go krautuvės šeimininkas ir 
sako: “Ateik, Stefute, papre- 
kįausi', žmona susirgo, į ligo
ninę išvėžiau.”.

Štai kokia buvo diena! Taip 
prasidėjo darbas už prekysta- 

įlio. Su juo surištas visas toli
mesnis jos gyvenimas ir kiti 
svarbūs įvykiai, čia ji susipa
žino su Pranu, dabartiniu vy
ru, jes dviejų vaikų tėvu. Pa
galiau, jeigu ji nebūtų pradė
jusi dirbti pardavėja, nebūtų 
tokia atmintina ir vakarykštė 
diena. O tie įspūdžiai tokie 
ryškūs ir taip ją jaudina!

Atšvęsti Jocienės penkias- 
dešmties. metų sukaktį vakar 
susirinko nemažas būrelis. At
važiavo sūnus Genutis su žmo
na, atėjo bendradarbiai. Va
karėjant ir nuo kito sūnaus 
telegramą gavo. O -šiandien 
pats rajono vykdomojo pirmi
ninkas Čiuiada pasikvietė ir 
įteikė Garbės raštą. Paspau
dė ranką, palinkėjo ir toliau 
neužleisti pirmenybės kitiems 
rajonams. O atsisveikindamas 
pasakė:

“Keičiasi laikai, Jociene, 
tiesa? Prieš dešimt metų, at
menu, jūs verkdama išėjot iš 
kabineto. Vos — vos prikalbė
jau eiti Apkoopsąjungos pir
mininko pareigas. O dabar 
matot: ir jus patenkinta, ir 
pirkėjai”.

“Verkdama”... O kaip ne
verkti, kai nežinai žmogus 
už ko griebtis! Visoje apskri
tyje viena krautuvėlė ir ta 
pati su išeikvojimais. Ir būk 
geras, organizūok visoje ap
skrityje prekybą. Bet kar gi? 
Davei žodį — ištesėk. Toli ge
ležinkelis — mašinomis va- 

‘žiuok, savo transpoi’tu pasirū
pink. Nėra ptekių Kaune, Vil
niui, — Rygą, kitus miestus 
pasiek, bet prekių parvežk, 
žietna, keliai užpustyti, o tu 
kely: kaleni iš šalčio danti
mis, muši sušalusias rankas, 
bet pasitraukti negali: maši
noj prekės.

Ir štai šiandien tave sveiki
mą, linki, žinia, smagu, kad 
prisiminė tokia proga. Neuž- 

■miršo ir Lietkoopsąjunga. Jie 
‘taip pat atsiuntė pasveikinimą 
;iUdidelį albumą. Gražus, la

bai gražus albumas. Viršeliai 
dideli, odiniai, o ant pirmojo 
pritvirtinta metalinė lentelė, 
išgraviruota: “Kelmės Raj-
koopsąjungos Valdybos Pirmi
ninkui S. Jocienei”. Siame al
bume parodytas visas pagrin
dinis darbas, kurį atliko per 
dešimtį metų. Čia yra ir ke
pyklos pastatas, ir garažas, ir 
dešrinė, kolūkiuose įsteigtos 
parduotuvės, gyvenamasis na< 
mas darbuotojams. O restora
no net kelios nuotraukos įdė
tos — iš išorės ir vidaus. A^' 
bumo gale — dar nebaigtos 
statybos. Parodytos ir geriau
sios pardavėjos, kurios jau 
dirba aštuoneri-dešimt metų.

žiūri Jocienė į tą albumą, į 
nuotraukas ir jai taip gera 
gera. Juk čia parodyta ir jo-, 
sios darbo, josios širdies dale
lė.

Kiek minčių! Kiek daug 
minčių. Ir ji nori kuo greičiau 
jomis pasidalinti su savo sū
numi. Štai ji ima keletą lakš
tų balto popieriaus. Ant vie
no ją užrašo: “Brangus su-, 
nau”. Ji žiūri į šiuos žodžfefc 
ū' jau mato ne raides, o gyvą 
sūnų, savo Kęstutį, štai jis tik 
vienerių metukų ir kiša j#i^ 
papūsti numuštą pirščiuką, o 
štai jau didelis, išaugęs, visa 
galva didesnis už tėvą parva
žiuoja namo baigęs Kauno 
medicinos institutą. Nejučiom 
motinos ranka nusvyra ant 
kelių ir ieško jo galvos, jo 
garbiniuotų plaukų, kuriuos 
ji glostė išleisdama jį į .kelio
nę, į jo pirmąją darbovietę...

Ir vėl ji ima plunksną.
“Tu mane suprasi, sūnau. 

Aš šiandien esu labai laimin
ga. Ir ne vien dėl to, kad ma
ne pagerbė, pasveikino, apdo^- 
vanojo. Ne. Svarbiausia, kad 
aš savo darbe jaučiu didelį 
pasitenkinimą. Bet tai ir pats, 
sūnau, gerai žinai. Juk tu ir 
tavo brolis kaip tik pasirinkot 
tokį darbą, apie kokį svajo
jo! dar vaikystėje. Paklausiau 
kartą judviejų, kuo jūs norė
tumėte būti užaugę. Tu pasa
kei : “Būsiu gydytojas”, o Ge
nutis, nerūpestingai šokinėda-

(Tąsa 3-čiam puslap.)
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Printed Pattern 9384: Child’s 
Sizes 2, 4, 6, 8. 10. Size 0 jumper. 
2*4 yards 35-inch nap: blouse; 
1 i/, vards 35-inch fabric.

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Uattcm Dept., 110-12 " 
Atlantic Avenue, Rich- ' * 
mond Hill 19, N. Y.
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JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
r ROMANAS '

(Tąsa)

Ir vienas dievas težino, kokiais takais 
ir keliais skrido žinia apie Jono mir
tį. Bet nespėjo dar saulė patekėti, nespė
jo įdienoti, o nuo vienkiemių jau bėgo 
persigandusios moterys, žingsniavo 
vyrai, sukdami lapinės suktines. Prigu
žėjo, priskubėjo pilnas kiemas žmonių. 
Net karšinčiai seniai atkreteno, pasi
ramsčiuodami obelinėm lazdom. Senoji 
Rozalija laužė rankas prieš visus, de
šimtąjį kartą pasakojo, kaip šuo jau 
kelias naktis kaukė, pranašaudamas bė- 
dą, kaip rėkė drevėj apuokas ir kaip 
braškėjo troboj stalas, kaip ji negalėjo 
užmigti nakčia, keletą kartų net ėjo į 
kiemą pasitikrinti, ar neatsitiko ten ko 
nors. . .

— Šitokia gėda, šitokia gėda namams! 
— kartojo ji po kiekvieno pasakojimo.

Atidūmė ir šeimininkas ant savo gele
žinių ašių. Gerokai įraudusiais žandais 
viršum ūsų, o jau piktas, lyg širšuolis! 
Greta jo, ant linginės pasėstės, sėdėjo 
miestiškai apsidaręs žmogus, su odiniu 
krepšiu po pažastimi, o jų galukojy, kur 
išvažiuojant šeimininkė krovė pyragus, 
kratėsi skersomis, toli atkišęs ilgas ko
jas, policininkas — taip pat įtraukęs, ir 
raudonas, atsmaukęs ant pakaušio kuo- 
ruotą kepurę. Pirmuoju iššoko jis iš ve- 

V.ėčių, išvaikė žmones nuo Jono ir išsi
tempė kiek ilgas prieš žmogų su odiniu 
krepšiu..

— Prašau, pone inspektoriau. Viskas 
paruošta!

Šeimininkas pavažiavo arklį prie tvar
tų, atskubėjo nelaimės vieton, kur jau 
stačiavo atvykusieji su juo.

— Ir ką tu, žmogus, pasakysi? — pik
tai dėbtelėjo į gulintį Joną. — Bent iki 
rudens būtų palaukęs! Kur afe dabar 
berną gausiu tokiu metu? O jau šlo
vė, šlovė visiems namams!

Apėjo jie visi trys aplink Joną, susto
jo jo galukojy.

— T-aip, — nutęsė miestietis. — Rei
kalas aiškus, ir blogos valios čia nėra. 

Wa, ką gi, aktą teks vis dėlto sustatyti, 
' \ liudininkai pasirašys.

'J — Tai prašau tamstas trobon, — išrie- 
' tė nugarą šeimininkas. — Ten stalas y- 

ra, lygus ir geras stalas!
Suėjo trobon, užsidarė ten vieni, net 

senąją Rozaliją išvarė lauk. Tik po ge
ros valandos šeimininkas vėl pasirodė 
kieme, žymiai linksmesnis, pašaukė 
Rozaliją atgal:

— Eik trobon, moč. ‘ Padėk ant stalo 
ten svečiams, ko geresnio, giros įpilk. . . 
butelį aš jau pradėjau, jeigu* reikės — 
antrą statyk. Pakalbink juos, kol aš 
apsisuksiu.

Pakinkė atsivedęs iš dobilienos kitą 
arklį į vežėčias, kuriomis Jonas dar va
kar vežė mėšlą, įmetė į jas kuokštą šiau
dų, įguldė kastuvą.- Kaimynų padeda
mas, įvertė Joną su visu pavadžiu ant 

't kaklo, o kad nebuvo kaip jam atsisėsti, 
tai ištraukė vežėčių dugno lentą, uždėjo 
ją skersomis ant dronyčių kraštų ir atsi

sėdo, apžergdamas kojomis lavoną. Su
ragintas arklys sparčia risčia nukurnė- 
jo miško link.

Taip ir nebeliko Jono, paties geriau
sio man žmogaus šitame kieme. Tiktai 
po senovei kabojo jo kailiniai ant ka
maros pertvarėlės, o po jais kėsojo nu
mindžiotais užkulniais medinpadės jo 
klumpės, vis tarytum sakydamos, kad 
čia eita gyvo žmogaus, pavargta ir su
stota. O aš pramiegojau ir nemačiau, 
kaip Jono pavargta! Nieko nemačiau. ...

Sugrįžęs iš miško, šeimininkas vėl 
persėdo į vežėčias su geležinėm ašim. 

* Kartu įsėdo ir inspektorius su policinin
ku. Senoji Rozalija, matyt, pastatė 
jiems troboj ne tiktai antrą, bet ir trečią 
butelį, kadangi abiejų kojos gerokai stri- 
puliavo į šonus ir abu jie ilgai plušo ap
link vežėčias, kol įkopė į jas.

Išbildėjo visi atgal į vestuves.

Variausi bandą miškan ir vis nega
lėjau suprasti, kodėl šalikelės žolė taip 
kurčiai šiugžda po kojomis. Rasos — nė 
ženklo. Ore blaškosi neramios varnos, 
rėkia ir nedrįsta atitolti nuo miško. Sau
lė teka kažkokia gelsva, mieguista, pri
sidengusi retomis debesų padraikomis. 
O iš vakarų jau slenka juodi, tiršti de- 
besys. Vos tik pasiekiau pagirį, o jau 

* pradėjo dulkti.

Miškas pravirko.
Didelės, skaidrios jo ašaros drebėjo 

ant kiekvienos šakutės ir kiekvieno la
pelio, bego traškiu vingirio liemeniu, 
žvilgino ' lever džio kasas, tvenkėsi pušų 
metūgiuose ir ilgai kabojo nukarę spyg
lių galiukuose, o paskui krito žemėn, 
kurčiai papsėdamos į vilkžolę. Nutilo 
paukščiai, sulindę po lapiniu stogu, nu
rimo vėjas medžių viršūnėse. Tiktai 
toli toli, kažkur kitame miško krašte, 
šūkavo Stepukas, nesurodamas, kur aš 
esu ir kurion pusėn bandą, pavaryti. 
Bet aš neatsiliepiau jam. Nereikia. Nie
ko man dabar nereikia.

Mano banda išsisklaidė tankumynuo
se, tyliai skabė žolę, viržes, lipnius jau
nų berželių lapus. Suradau aš daugia
metės pušies kelmą. Jis stūksojo, žvilgė
damas šlapiu nuo lietaus tamsiai mė
lynu piūviu, geltonai išmargintu smul
kiais smalos troškuliais, giliai nunėręs į 
žemę mirusias savo šaknis, apsuptas pa
taisų ir bruknienojų. Prisėdau ant jo. 
Kurčiai žuženo lietus lapijoj, tyliai plė
šė samanas ūmėdės ir raudonikiai, lauž- 
damiesi į dulsvą dienos šviesą. . .

Ir čia staiga aš pamačiau mišku a- 
teinančią motiną! Ji ėjo neskubėdama, 
pakreipusi galvą lygiai taip, kaip ka
daise sėdėdavo prie pakulų kuodelio, ir 
šypsena buvo ta pati, ir klumpės tos pa
čios, ir. . . Visas mano vyriškumas din
go: prišokau prie jos,' pabučiavau nusi
dirbusią ranką ir apsiverkiau kaip iš
plaktas.

— Mama, o Jono nebėr. . .
— Žinau, vaikeli, viską žinau. Dėl. 

to ir atėjau. . . kad nebūtum vienas. Tu 
neraudok, — kalbėjo ji savo lygiu ra
miu balsu. — Na, sėskim, — stumtelėjo 
mane atgal, prie kelmo. — Tai miško 
gražumėlis! — pasakė šypsodamasi. — 
Ėjau, žiūrėjau visu keliu, nors lyja, o 
lyg bažnyčioj kokioj. . . Ir tu koks iš
augęs, išsitiesęs, pagražėjęs, stačiai ne
sitiki, kad mano vaikas! — linksmai 
šūktelėjo ji. — Tiktai nosis tavo labai 
jau lupasi. O jau plaukai, plaukai! — 
brūkštelėjo ii ranka mano plaukus.— 
Ar niekas taip ir neapkirpo?

— Ta Adelė — ragana! — pasakiau 
aš, piktai trindamas kumščiu akis. — 
Kad aš ja sutikčiau, tai aš jai. . .

— Ir žirkles atsinešiau, kaip žino
dama! Nutraukdama mano grasinimus, 
tarė motina. — Tu sėsk, tuojau ir ap- 
kirpsiu. Nespurdėk, o tai grybštelsiu už 
ausies!

Išsiėmė iš krepšelio žirkles, senos 
drobės nurėžą pečiams apdengti. O pas
kui dar pasikniso krepšelio dugne ir iš
traukė iš ten visiškai ‘ jau nelauktą da
lyką: du gabaliukus cukraus. Balto ir 
kieto cukraus!

— Čia tau. Vienas nuo Marės, kitas 
— nuo Levuko. Visą laika iis klausia, 
ar tebešautai jo stikliuką?

Aš paėmiau cukrų ir jau1 buvau bede
dąs burnon, kai vėl prisiminiau Joną. 
O, jeigu jis būtų dabar gyvas, aš jam 
atiduočiau antrąjį gabaliuką. Tikriau
siai jis labai retai tebuvo ragavęs tokių 
skanėstų!

— Ta Adelė — tikra ragana, ir dar blo
gesnė už raganą!

Motina nustojo šypsotis, atsisėdo ant 
kelmo šalimais ir ilgai tylėjo nuleidusi 
akis.

— Už ką pyksti ant jos? — paklausė 
visiškai kitu man nepažįstamu balsu. — 
Keiki už ką?

— O ko ji tekėjo už kito? Jonas jai ne
geras?

— Vaikas dar tu, vaikeli, mažai teiš
manai. O kai ne viską išmanai, nesku
bėk teisti žmonių, patylėk geriau. A- 
delės tėvas senis Vaitiekus jau daug me
tų skolose kaip Vaiste iki kaklo sėdi. Vis 
ieškojo. kur stipriau per dukterį atsi- 
remt, štai ir atitiko. Jakšto^as vekselius 
jam perrašė, anstolį nutolino. Tris nak
tis raudoio merga, vos iš proto neišsi
kraustė. Įmanyčiau, sako, geriau srau- 
nion upėn, ne kaip gyventi be Jonelio! 
O tu: ragana, ragana! Jeigu kada sutik
si šitą raganą, tai žemai nusilenk jai, 
kojas pabučiuok nelaimingaiai. Kad Jo
nas žemės būtų gavęs, tada vienu pa
kinkymu būtų vežę bėdas su/Vaitkum. 
O 'dabar. . . Savo ašaromis seniokus nuo 
ubagystės ji išpirko!

(Daugiau bus)
/
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Alytuj ir apylinkėj
(Tąsa nuo 2 puslapio)

vyrai duokite man biskį 
malkų nusipirkti, nes mano 
šeima badu mirs; aš -turiu 
kokį rublį uždirbti, kad šei
ma badu nenumirtų. Jie 
pradėjo pykti ir sako: Vis
kas. Eik. Tik prisimink, 
kad tu nuo mūs niekur ne
išsisuksi ir nevykdęs užduo
čių susilauksi didžiausios 
bausmės. Eidami namo dar 
radome ant kelio tris tero- 
ristūs, kurie mus sulaikė, 
bet tik paklausė, ar buvote 
susitikę su mūsiškiais ir ar 
gavote įsakymus. Mes at
sakėme, kad buvome, ir vis
ką išpasakojome, ką jie bu
vo mums įsakę.

Mes eidami namo nusi- 
sprendėme jų įsakymų ne
vykdyti, jei ir mirti reikė
tų. Nutarėme užeiti į mies
to Vykdomąjį Komitetą ir 
viską papasakoti. Taip ir 
padarėme. Vykdomojo Ko
miteto pirmininkas sako: 
Būkite atsargūs, nes jie 
bandys jus nubausti. Tada 
mes paprašėme leidimo 
ginklui laikyti, kad turėtu
me kuo apsiginti, jeigu jie 
kada nors mieste, namuose 
ar kur kitur mus užpultų.

Už trijų savaičių atvažia
vo pas mane iš Savilionių 
kaimo Gudukienė. Atvežė 
vaiką pas gydytoją ir pas 
mane apsinakvojo, nes gy
dytojo namie nebuvo. Ji 
man pasakė, kad yra išleis
tas įsakymas, kad aš ir pir
ties sargas turime būti nu
bausti. Buvo įsakyta kiek
vienam teroristui, jei kuris 
mus susitiktų, kad vietoj 
nušautų už tai, kad nevyk
dėme jų įsakymų.

Gudukienė irgi parvažia
vus buvo nubausta—už tai, 
kad pas mane nakvojo. Te
roristai atėjo pas, ją naktį, 
nukirpo plaukus ir išpiovė 
kaktoj žvaigždę, sakydami, 
kad tu su bolševikais drau- 
gauni, tai privalai turėti ir 
jų ženklą, kad visi tave pa
žintų.

Tuo banditai mane įspė
jo: arba vykdyti jų įsaky
mus, arba tapti jų auka. 
Aš nutariau, kad jeigu žū
ti, tai žūti garbingai, ir 
pasiruošiau gintis kovoti 
prieš juos su ginklu ran
koje.

Tuo laiku, tai yra 1946 
metais, mūsų kaimuose vy
ko didžiausias teroras, ir 
mums nebuvo laiko dirbti 
atstatymo darbų, o tik būti 
aktyvistų grupėj ir važinė
ti po kaimus, laidoti užmuš
tųjų lavonus ir v-ežti į Aly- 
tū likusius šeimų narius. Jų 
buvo visokių: vieni pašauti, 
bet išlikę gyvi, kiti šaudant 
pabėgo pro langus ir pasi
slėpė.

Alytaus miestas po karo 
buvo beveik tuščias, be žmo
nių. Tuo laiku žmonės pra
dėjo bėgti iš kaimų į mies
tą, kuriems, šaudant jų

LAISVE
EINA Į LIETUVĄ

Lietuvos žmones labai myli 
Laisvę. Kurie užsakė Laisvę j 
Lietuvą savo giminėms, gauna 
padėkų. Daugelis laiškais iš
sireiškė, kad jiems Laisvė la
bai patinka.

Laisvės Kaina
į Lietuvą $15 Metams

Užsakydami Laisvę j Lietuvą, 
aiškiai paduokite Lietuvos ant
rašą. Kartu su užsakymu ma- 
lotiėkite prisiųsti ir mokestį. 
Adresuokite sekamai:

LAISVĖ
110-12 Atlantic Avė.
Richmond Hill 19, N. Y.

artimuosius, teko laimė lik
ti gyviems. Jie atbėgę į A- 
lytų griebėsi ginklo ir va
rdavo savo ir kitų turtą, ir 
■vežėsi j Alytų.

Tuoj susidarė ginkluoti 
būriai ir pradėjo kovą su 
visokio plauko teroristais. 
Prie to, sugrįžo iš Vokieti
jos tarybinių karių dalinių 
grupės, iš kurių buvo suda
ryti garnizonai žmonėms ir 
jų turtui apsaugoti ir vesti 
kovą su teroristais, juos be- 
gaudant.

i Aš vėl pradėjau dirbti sa
vo darba: ieškoti malkų ir 
kūrenti pirtį, 1955-6 me
tų žiemą nupirkau malkų 
Radžiūnų kaime, bet man 
jų niekas nevežė, nes bijo
jo teroristų. Aš vėl turėjau 
eiti ir prašyti žmonių, kad 
jie vežtų.

O teroristai mane tuo lai
ku vis dar sekė ir įsakinėjo 

I gyventojams, kad jie mane 
iššauktų pasiderėti dėl mal
kų ir kainos. Gavau kvieti
mą, kad atvykčiau į Ra
džiūnų kaimą pas apylinkės 
pirmininką Babarską, kur 
bus kaimo susirinkimas ir 
ųš galėsiu susitarti dėl mal
kų ir kainos. Aš paėmiau su 
.savimi dar vieną vyruką ir 
’nuėjome. Atėję pas apylin
kės pirmininką Babarską, 
vietoje susirinkimo radome 
’grupę banditų iš devynių 
žmonių, kurie mūsų laukė 
ir buvo pasiruošę nubausti, 
kaip ir visus kitus. Bet lai
mė, kad nies turėjome ge
rus ginklus, kurių jie nesi
tikėjo. Mums tik įėjus į

kambarį, tuojau grupės vy
resnysis atstatė prieš mane 
revolverį ir pasiruošė šauti. 
Mes griebėmės už ginklų, 
kurie irgi buvo paruošti. 
Jis šovė į mane, bet nepa- 
itaikė man, o šalia manęs 
;trejų metų vaikui į kaktą. 
■Aš tuo laiku paleidau šūvį, 
kuris buvo sėkmingas, ir te
ko dar kelis šūvius paleisti, 
jir visi buvo sėkmingi. Mū- 
:sų laimei, tik trys banditai 
laikė rankose ginklus, o vi- 
.si kiti buvo padėję juos to
ri nuo savęs, ir nespėję jų 
^pasiimti leidosi be ginklų 
išokinėti pro langus. Tie, 
kurie turėjo rankose gink
lus — trys jų, krito negy
vi, savo ginklais pilnai ne- 
pasinaudoję, tik mano 
draugui vienas spėjo per
kauti petį.

Mums tai būtų ųepasise- 
kę, jei jie būtų žinoję, kad 
mes turėsim-e ginklus. Ir jie 
nenorėjo mus užmušti be 
kąnkinimo, kitiems žmo
nėms matant; jie norėjo 
mus kur tai nuvaryti ir 
žmonių akyvaizdoj nukan
kinti, kad kiti labiau bijo
tų.

DAUGUOSE
Kova buvo sunki, bet mes 

ją laimėjome. Nors mano 
draugas tapo sužeistas, bet 
jis greit pasveiko.

1956 metų žiemą aš bu
vau pakviestas dirbti Dau
gų Valsčiaus V y k d omo- 
jo Komiteto pirmininku, 
kur ir nuvykau, nes jau bu
vo įgrisęs tas darbas, kurį 
dirbau visą laiką didžiau
siame įtempime ir pavojuje.

Daugai nuo karo nebuvo 
labai nukentėję; miestelis 
neišdegęs. Visi karo ženk

lai buvo tik beriogsą kelio
lika sudegusių tankų ir 
daug žmonių pribėgusių iš 
kaimų, kuriems pavyko lik
ti gyviems, kada teroristai 
šaudė jų šeimas.

Iš atbėgusių kaimiečių 
sudarėme stiprų aktyvą ir 
juos apginklavome. Jie bu
vo labai prieš banditus nu
siteikę, nes visi buvo labai 
nukentėję: vieniems buvo 
iššaudytos šeimos, na, o 
kitiems buvo sunaikintas 
turtas. Iš viso jų buvo apie 
šimtas asmenų. O banditų 
Daugų valsčiuje buvo 26, 
jie veikė labai smarkiai. 
Veik kiekvieną dieną tekda
vo vykti į kaimus, rinkti 
lavonus ir mažus vaikus, 
kurie liko be globėjų.

Po Radžiūnu kaimo mū
šio banditai pradėjo dar la
biau manęs neapkęsti ir bu
vo pasiryžę man atkeršyti. 
Kai aš vykau iš Alytaus, jie 
perdavė įsakymą Daugų 
valsčiaus teroristams, kad 
tie mane sunaikintų, bet jie 
miestelio pulti bijojo, nes 
čia buvo stiprus aktyvas ir 
jau buvo sudarytas garni
zonas iš kareivių, sugrįžu
sių iš Vokietijos, tad jie 
ėmėsi kitokių priemonių. 
Jie pradėjo sekti ant kelio 
Alytus-Daugai. Gavę žinią, 
kad aš turiu važiuoti į Aly
tų, jie vieną naktį iškirto 
pakeliui kelis stulpus miš
ke ir ėmė sulaikyti maši
nas, kurių tą naktį sudegi
no septynias, ir užmušė du 
karininkus, kurie tuo laiku 
važiavo, ir kelis kitus žmo
nes, o kitiems pasinaudojus 
tamsa ir mišku pavyko pa
bėgti.

(Bus daugiau)

Newark, N. J. Newark, N. J.
Bus Suvaidinta Labai Juokinga Dviejų Aktų Operetė

“TEISMO KOMEDIJA”
Abiejose Vietose Suvaidins Brooklyno Aido Choras

Operetės režisierė ir muzikos dirigentė—Mildred Stensler

Vewarke—IJkraimj Saleje, 57 Beacon St.
Šeštad., Spalio 12 Oct., 7:30 vai. vakare

Mildred Stensler 
Mokytoja-dirigentė

Elena Brazauskiene
Advokates rolėje

5

Nellie Ventienė
Skundėjos rolėje

Jonas Grybas
Gynėjo rolėje

Tadas Kaškiaučius
Teisėjo rolėje

Petras Grabauskas
Sargo rolėje



LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo puslanio) ,

jis vienas dirba, bet manome, kad ir Klastauskas įeis į 
pagalbą. Ir Worcesteris nepasidavė, D. G. Jusius tuoj 
prisiuntė atnaujinimų. Norwoodui pasidarbavo M. Užda- 
vinis. Turėtų kiti norwoodieciai įeiti talkon, tada bus ge
resnės pasekmės. Veteranas vajininkas Geo. Shimaitis 
irgi nepasidavė,' jis tuoj stojo į vajų, taipgi ir A. Valin
ėms, iš Pittstono.

Taigi, kaip matote, pradžia graži. Pirmutiniai de
šimt vajininkų stovi laimėtojų lentelėje. Sveikiname juos 
kaipo pirmutinius ir linkime sėkmės.

Vincas Palevičius, Maspeth, N. Y......................... $10.00
Ona Petraitienė, Brooklyn, N. Y............................ 10.00
Svečias iš Connecticut .. .. • • .. - .į.........r.........5.00
K. ir I. Levanai, Brooklyn, N. Y. .. ..............-! .... 5.00
J. Ažius, Jersey City, N. J..................................... • • 5.00
Peter Sedan, Canal Fulton, Ohio...........................5.00
J. Rainys, Philadelphia, Pa......... • • ......................... 5.00
A. Slegus, Newark, N. J........................................... 5.00
F. Paserpskis, St. Clair, Pa........................... ••.... 5.00
O. Kunevičienė, Maspeth, N. Y................................. 5.00
A. Sapiega, Troy, N. Y...................... • ■...................4.00
Mary Dobinis, Cambria Hts., N. Y..........................2.00
V. Gaidis, Johnson City, N. Y........................... • •.. 2.00
John Bastis, Grand Rapids, Mich. .. .*..................2.00
B. Baleišis, Valley Stream, L. I....................••.... 2.00
Mike Sholis, Girardville, Pa........................................1.00

Tai tiek, ką galime pranešti dėl pradžios vajaus, ir 
nebloga pradžia. Laukiame iš kitų kolonijų. Ačiuojame 
viršminėtiems už paramą dienraščiui ir už pasidarbavi- 
ma.

Laisvės Administracija

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1958 METAMS 
AUKŲ GAUTA SEKAMAI:

MIRĖ

j ATMINTINA DIENA
(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

mas, išdrožė: “O aš vešiu mėš
lą”.

Taip ir susiklostė! Tu — 
chirurgas. Genutis nerimsta 
Šiauliuose, nori grįžti Į kolū
ki. Jis man vakar ir pasisakė: 
pirdi, kaį tik baigs žmona 
mokyklą, ir vyksime Į kaimą. 
Aš — zootechnikas, ji — aku-' 
še. Ne tam, sako, baigiau Ve
terinarijos akademiją, kad vi
są gyvenimą Įstaigoj sėdėčiau. 
Arčiau žemės noriu.

Savo laiške tu vis klausi, 
kokie mano prekybiniai reika
lai, kaip gyvena pažįstamos 
pardavėjos.

Eugenija Matuliauskienė, 
kuri gyveno pas mus,' vakar 
taip pat buvo atėjusi. Ji pa
sveikino mane, pabučiavo ir 
sako: “Jūs man buvote kaip 
tikra motina. Padėjote ir vi
durinę baigti, ir į prekybos 
mokyklą išleidote”. Puiki dar
buotoja ta Genutė. Kultūrinių 
prekių parduotuvė visada pla
ną įvykdo. Ir žmonės apie ją 
geros nuomonės, sako, manda
gi, paslaugi, sąžininga, kapei
ką į kapeiką atskaičiuoja.

Negaliu skųstis — stengia
si visos. Antai, neseniai rajono 
parduotuvėje organizavome 
štapelinių ir šilkinių audinių 
parodą (gaila, kad tu jos ne
matei. Atsiųsiu nuotrauką). 
Nesiskundė nei Baračiimkai- 
tė, nei- Andriulienė. Kartu d ir- 
bome iki išnaktų, dėliojome, 
grupavome. Ir, žinai, nuosta
bu, išdėstėme net 100 įvairių 
pavyzdžių. Ir iš kur? Nuo tų 
pačių lentynų.

Klausi, ką dabar dirbame. 
Man daugiausia laiko atims 
įvairiausios statybos. Kai par
važiuosi atostogų (aš taip no
rėčiau, kad jos būtų grei
čiau!), manau, galėsiu paro
dyti naują rajono parduotu
vę? sandėlius ir dar kai ką. 
Kai pradėtąsias stakles už
baigsim, — atsiras naujų. O 
dirbti norisi. Nors man ir 
penkiasdešimt sukako, beit se
na nesjaučiu...

Tai jau beveik visą savo 
darbo ataskaitą surašiau. Jau 
ir tėvukas, girdžiu, 'ruošą už 
mane atliko ir vėl prie savo 
varstoto atsisėdo. Reiks baig
ti. Bučiuoju ' tave, sūnau. 
Lauksiu laiško iš Tolimųjų 
Rytų. Tavo mama”.

Chicago, m.r? 7
Trys kapai, viena diena, 

vienos šeimos

Spalio 1 d. Įvyko laidotu
vės, kurių daugelis chicagie- 
čiu ilgai, ilgai neužmirš.

Lietuviu laisvose kapinėse 
supilti trys kapai viena, diena 
ir vienos šeimos nariams.

Kaip jau žinoma, Dale Fa
gan, Violos šarkiūnaitės vy
ras, ir jos dvi dukrelės mirė 
tragiškai, Tulsa, Oklahomoje. 
Užsidegus jų namui, pati Vio
la kaip tai stebėtinai išliko 
gyv^u Jinai apdegusiu veidu ir 
veik nieko nematydama iššo
ko pro langą, bet kitų gelbėti 
negalėjo, nes buvo bejėgė. 
Jos klyksmas sukėlė kaimy
nus, bet subėgę ir jie negalėjo 
gelbėti, nes namas jau pleš
kėjo. Net šuo negalėjo išsigel
bėti.

Dale Fagan ir jo dvi dukre
lės mirė gaisre. Viola nuga
benta ligoninėn.

Jinai išsveiks. Jos akys bu
vo pažeistos ir dabar ji dar 
negali gerai matyti, bet pa
žeidimas nėra pavojingas. Ji
nai matys, išsveiks, bet jos šir
dyje sapulys ilgai neužgis.

šermenyse pastebėjau, kad 
retas žmogus pažvelgęs i tris 
lavonus susilaikė nuo verks
mo. Tokios gražios mergaitės, 
viena, rodos, 9, kita 5 metų, 
vos pražydę, mirė tragingai.

Į laidotuves tiek žrtionių su
sirinko, kad nebuvo galima 
apsisukti ir praeiti ne vien vi
duje, bet ir ant šaligatvio, 
nors kiek plačiau informuoti 
apie laidotuves nebuvo užtek
tinai laiko.

Laidotuvės buvo veik be ce
remonijų. Fagano giminės yra 
tikintieji. Jie buvo pasikvietę 
dvasiškį, kuris atkalbėjo tam 
tikras maldeles prieš išlydė- 
siant ir kapinėse.

Nors buvo antradienis, dau
gelis /dirbo, bet laidotuvėse 
dalyvavo labai daug žmonių.

Visi su didele širdgėla ir 
simpatija žiūrėjo į Violą, taip
gi jos tėvus, sesutę Stellą ir 
kitas gimines. Bet pagelbėti 
tokiame atsitikime niekuo ne
galima. Gali atjausti, reikšti 
simpatiją, liūdėti sykiu, tai 
viskas.

Visas “Vilnies” personalas, 
kaip ir tūkstančiai kitų žmo
nių, reiškia Violai ir visai Šar- 
kiūnų šeimai giliausios užuo
jautos 'šiame didelio liūdesio 
momente.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

NehYorko^/žz^fr ZlnfriL
SERGA

Sunkiai serga Domas Mičiu- 
lis, gyvenąs 56-30 Remsen PI., 
Maspeth. Akimis jau nebema
to, bet ir širdis prastai veikia.

'Nusiskundė, kad veik nie
kas jo neatlanko. Jis yra LDS 
1 kuopos narys. Tad kuopie- 
čiai, ypač maspethiečiai, tu
rėtų ji aplankyti.

Šią žinią pridavė Jonas 
Grubis, šiomis dienomis ligo
nį aplankęs.

Brooklynietė Uršulė Saldo- 
kienė mirė rugsėjo 28 d. Buvo 
pašarvota S. /Aromiskio šer
meninėje. Palaidota su bažny
tinėmis apeigomis spalio 2 (i. 
švento Jono kapinėse.

Buvo 77 metų amžiaus. la
ko dvi dukterys ir du sūnūs, 
taipgi šeši anūūkai

Dipuke jaunamartė užmušta 
auto nelaimėje

Merika Lang Daly tuojau 
po vestuvių su savo vyru sku
binosi į LaGuardia Field, kad 
išvykti į Floridą “medaus mė
nesiui”. Besiskubinant susidū
rė su kitu automobiliu. Jau
namartė'buvo vietoj užmušta, 
o jos vyras sužeistas. Ji gimu
si Estijoje, bet su tėvais pabė
gusi.

Brockton, Mass.
Jau vasara pasibaigė. Turi

me rudens sezoną. Bus dar 
vienas piknikas Liet. Taut. 
Namo parke spalio 13 d. ir 
po to parkas bus uždarytas. 
Prasidės parengimai Lietuvių 
Tautiškam name.

Liet. Tautiško Namo Drau
govė nutarė rengti koncertą, 
kviesti Worcesterio Aido Cho
rą. ant lapkričio 24 d. Taipgi 
duetistai Dirvelienė ir Saba
liauskas užkviesti. Gal daly
vaus ir vietinis mūsų; trijo. Tai 
bus pirmas gražus, dainomis 
turtingas koncertas.. Dabar 
tik sekite garsinimus, o pas
kui masiniai dalyvaukime 
koncerte.

G. Shimaitis

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Brocktono ir apylinkės pažangiųjų 
organizacijų paskutinis rudeninis 
piknikas įvyks spalio 13 d., Lietu
vių Taut. Namo Parke, Winter St. 
ir Keswick Rd. Pradžia 1 vai. die
ną. Bus muzika, visokių valgių ir 
gėrimų. Kviečiami Bostono ir apy
linkės lietuviai dalyvauti. Bus sve
čių: iš Worcesterio J. Skliutas, bos- 
tonietis Kazlauskas ir lawrencietis 
Penkauskas. Kom. (196-198)

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. Laisves 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 vai. vak., 1150 
No. 4th St. Nariai dalyvaukite visi, 
nes turime svarbių reikalų aptarti. 
Išrinkti delegatus į 6-tos Apskrities 
konferenciją, kuri įvyks 20 d. spa
lio, Baltimorėj. Taipgi išgirsti ko
misijos raportą iš rengiamo koncer
to. Valdyba (195-197)
-----------------/------------------------- --------------------

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

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

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

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

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

Pagerbė Kipro 
nacionalistinį 
vadą Makarios
Wald orf-Astori a vi ešb uty

je įvyko pietūs, kuriuose tapo 
pagerbtas Kipro arkivysku- 
pas-etnarchas Makarios. 
Kaip žinia, Makarios yra kip- 
i iečių-graikų nacionalistų ly- 

' Beris. Britai jį ištrėmė iš Kip
ro, tikėdamiesi, kad jo ištrė
mimas susilpnins nacionalisti
nį judėjimą ten.

Pietuose kalbėjo senatorius 
Javits, republikonas iš Nev 
Yorko. Jis sakė, kad Jungti
nės Tautos turėtų perimti 
Kipro tvarkymą, kad paskui 
galima būtų eiti prie plebisci
to ar kitokio būdo išrišti Kip
ro klausimą.

Bet pats Makarios savo kal
boje išsireiškė kiek kitaip. Jis 
sakė, kad graikų kilmės žmo
nės Kipre sudaro absdliutę 
gyventojų daugumą (tik koks 
penktadalis yra turkai) ir jie 
nori, kad Kipras būtų pri
jungtas prie Graikijos — ne
reikia visokių pereinamų pe
riodų, Jungtinių Tautų globos 
ir t. t.

Puertorikiečiai 
nesveikina čia 
gubernatoriaus
New Yorkan atvyko Puerto 

Rico gubernatorius Luis Mu
noz Marin. Jis čia lankėsi pas 
majorą Wagnerj ir dalyvauja 
įvairiuose susitikimuose su pu- 
ertorikiečių organizacijų vei
kėjais.

Bet ne visi puertorikiečiai 
sveikina gubernatorių1, ■ Mimo
zą; Nors Munoz pats puerto- 
rikietis, jis skaitomas palan
kiu Amerikos hegemonijai to
je šalyje. Puerto Rico nacio
nalistai, kurie nori savo šaliai 
nepriklausomybės arba bent 
savivaldos, skaito Munoz kaip 
ir k oi ab oratorių

Nacionalistinės p u ertori- 
kiečių organizacijos šiame 
mieste neprisideda prie Mu- 
nozo sutikimo.

*Rendos būsią pakeltos
Daugelis namų savininkų, 

ypač didžiųjų apartmentinių 
namų savininkai, seniai reika
lauja leidimo iš rendų kontro
lės tarybos pakelti rendas. 
Dabar jie tvirtina^ kad jie 
gaus teisę rendas kelti maž
daug tiek, kiek visokių) gyve
nimui reikmenų kainos paki
lo.

RADIO CITY MUSIC HALL
Showplace of the Nation * Rockefeller Center • Cl 6-4600 

“LES GIRLS” STARRING

GENE KELLY-MITZIGAYNOR-KAY KENDALL-TAINAELG
Produced by SOL C. SIEGEL • Directed by GEORGE CUKOR 

Muiic and Lyricr by COLE PORTER
An MGM Picture in ClnemeScepe I Metrecolw

»«—e- ON THE GREAT STAGE —■ 
“CONFETTI” —Brilliant new 
revue...with the Rockettes, Corps 
de Ballet, Choral Ensemble .. .“Koi 
Nidrei" with Symphony Orchestra.

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

Telefonai: IN. 7-7272 ir 7-6465

Labiausiai patikima firma siuntimui paketų į Sovie
tų Sąjungų, Latvija, Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu 

muitu įr garantuotu pristatymu, yra
PAKIBTAI Į RUSIJĄ, INC.

Mūsų firma taip suorganizuotą, kad kiekvienas siunti
nys yra „išsiunčiamas į 2-3 dienas ir pristatomas į 6-8 sa
vaites. Paketai oro keliu pristatomi į 8-10 dienų.

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

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

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

i ORCHARD 4-1540

___________ U____________  ' ...............-

Vietoje pagerbt 
Piilaskį-šmeiže 
socialist, šalis
Praeitą sekmadienį lenkų 

kilmės neyyorkiečiai pagerbė 
Kazimierą iPulaskį, lenką ko- 
\otoją, kuris atvyko šion ša
lin, kad padėti amerikiečiams 
išsikovoti nepriklausomybę. 
Pulaskis buvo kovalerijos ge
nerolas Washingtono armijo- 
joje ir krito kovos lauke.

Bet pagerbimas buvo reng
tas reakcinių lenkų ratelių, 
kuriems mažiau rūpėjo pa
gerbti laisvės kovotoją, o dau
giau šmeižti dabartinius so
cializmo kraštus. Beveik visas 
minėjimas tapo paverstas an
tį-komunistine ir anti-sovieti- 
ne demonstracija.

Lenkai ir jiems pritarianti 
žrųonės dalyvavo parade per 
5th Avė. Paradą stebėjo gu
bernatorius Harrimanas, ma
joras Wagneris, repu bl ikonų 
kandidatas į majorus Chris- 
tenberry, kardinolas Spellma- 
nas.

Demonstracija tapo pavers
ta išstojimu prieš naująją 
Lenkiją. Reakcinės grupės ne
šė tokias iškabas: “Joks ko
munizmas nepriimtinas Lenki
jai!” “Šalin sovietinė ir Go- 
mulkinė tironja iš Lenkijos!’’ 
ir taip toliau !

Buvo ir pusiau-karinis pa
radas, kuriame dalyvavo len
ini kilmės Amerikos Karo ve
teranai, taipgi visokios lenkų 
veteranų grupės —vyrai, ku
rie sakėsi tarnavę pogrindinės 
Armija Krajowa eilėse, Len
kijos armijoje, kuri kovojo 
prieš nacius Italijoje ir t. t. 
Tie dėvėjo maišytas pusiau- 
lenkiškas, pusau - amerikietiš
kas uniformas. Niekas nekont
roliavo, ar tai tikrai • Vetera
nai, ar šiaip' bėgliai, užsidėję 
uniformas.

Gubernatorius, majoras ir
ia ti pasauliečiai priėmė para
dą nuo tam tikslui pastatytos 
tribūnos. Karinolas Spellma- 
nas paradą priėmė nuo St. 
Patriko katedros laiptų. JĮ su
pę didelis būrys aukštų kata
likų (dvasiškių, jų tarpe daug 
lenkų kunigų.

Gazas užtroškjno 10 
metų mergaitę

Brooklynietė Mrs. Irma Pe
res ir jos šeši vaikučiai rasti be 
sąmonės gazo dujų> prisirin
kusiame name. Motina ir pen
ki vaikučiai buvo atgaivinti, o 
10 metų dukrelę jau nebepa
vyko atgaivinti.

New Yorko spaudoje
Kaip su “Avangardu”?

“Daily Mirror” primena, 
kad Amerikos planuojamas 
dirbtinas mėnulis turėjo va
dintis “Avangardas” — bet 
tas mėnulis dar kur nors la
boratorijose, tuo tarpu, kai 
tarybinis “Sputninkas” jau 
aukštai beribėse padangėse ir 
jau skrieja aplink žemę...

“Mirror” sako, kad jeigu 
mes jau taip atsilikome ir pa
sivėlavome, mes bent savo 
planuojamo satelito pavadini
mą turėtume pakeisti — jis 
tikriausiai nebus avangardu...

Laikraštis laikosi
Kelios savaitės atgal kairie- 

čių “Daily Worker” paskelbė, 
kad dėl finansiniu sunkumu 
bus priverstas sumažinti. savo 
puslapių skaičių iš 8 Į 4. Buvo 
planuota tą padaryti spalio 
hirmą ' dieną.

Bet jau kokia savaitė pra
ėjo ir tas laikraštis dar išeina 
sū 8 puslapiais. Atrodo, kad 
laikraščio skaitytojai sujudė
jo ir paskubėjo su finansine 
pagalba.

Teatruose
“Picasso Misterija”

Fine Arts kino-teatras da
bar pradėjo rodyti nepapras
tą filmą — filmą be įprasto 
dramatinio turinio, filmą be 
aktorių. Tai filmas, kuris va
dinamas “Picasso misterija” 
(“The Mistery of Picasso”). 

*Pilno ilgio filmas, tęsiantysis 
apie valandą su puse, jis vaiz
duoja tik vieną dalyką: kaip 
Picasso, žymiausias pasaulio 
dailininkas, kuria.

Laiks nuo laiko stebėtojas 
mato patį Picasso.'Bet per di
džiausią filmo dali jis mato 
tik vieną dalyką: baltą popie
rių arba baltą audeklą, ku
riuose, paišelis arba teptukas 
brėžia linijas, tepa spalvas — 
ir kaip |gimsta paveikslai.

Filmas labai įdomus tiems, 
kurie domaujasi tapyba ir 
braižyba, ypatingai tiems, ku
rie nori žinoti, kas tas moder
niškas menas, kurio reiškėju 
yra Picasso. Jis taipgi gali bū
ti Įdomus ir šiaip stebėtojui 
dėl tų pačių sumetimų nors ir 
mažesniu mastu.

Filmą diregavo 'Henri-Geor
ges Clouzot. Originale Geor
ges Auric muzika žymiai pri
sideda prie filmo įspūdingu
mo. 1 ;

Epidemija 
silpnėja

šios savaitės pradžioje new- 
yorkiečiams paskelbta gera 
Žinia — epidemija (azijinė 
flu) N. Y. mieste silpnėja. Tik 
vienoje miesto dalyje, Queen- 
sc, ji bent kiek sustiprėjo, o 
tai kaip tik ta miesto apskri
tis, kur epidemija iš karto bu
vo silpniausia.

Per praeitą savaitgalį New 
Yorko apylinkėje lijo ir siau
tė audros. Pirmadienį sveika
tos pareigūnai sakė, kad pats 
lietus ir audros neprisideda 
žymiai prie epidemijos, bet 
jeigu dabar staiga pradėtų 
šalti, tai epidemija žymiai su
stiprėtų.
1

M ATTHEW A. 
BUYUS

Į (BUYAUSKAS) ;; 

i LAIDOTUVIŲ ;
DIREKTORIUS 

**0C**H6* 

: 426 Lafayette St.:: 
Newark 5, N. J. 
MArket 2-5172> < •

į te

4 pusi. Laisve (Liberty) Trečiadien., spalio (Oct.) 9, 1957.

HELP WANTED MALE*’*

SPRAYERS. Experienced on eye
brow, lips and cheeks on small 
Vinyle dolls. Steady work, good 
pay.

COSMOPOLITAN 
DOLL & TOY CORP. 
184-20 Jamaica Ave. 

Mr. Page. JA. 6-7800.
(195-197):

PLUMBER

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

TI. 2-7965.
(195-197)

PLUMBER
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

14 7 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. 8-1848.

(194-196)

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

SHERMAN SQUARE 
SHOE REPAIR 

2041’/z Broadway, N. Y. C. 
EN. 2-8400.

(194-196)

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

MECHANIC. Nauji autos. Lube 
Man. Car Polišuotojas. Alga pa
gal patyrimą. Proga pakilimams. 
Įvaikių 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 $10Q per week. Apply Depot’ 
1 Garage at Railroad Station,, Locust
Valley, L. I., N. or call Glen į 
Cove 4-1888.

(193-199)

BUSINESS OPPORTUNITIES

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)

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, 
rerida ?100 į mėn. Jeigu $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)

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 storę. 5 to 10 yr. lease. 
Store 75x20, kitchen incl. WE. 1- 
7486 after 12 P. M. FL. 4-9526 
after 6 P. M. (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)

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

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 asmeniui. 
Vieta Harrison, N. Y. Kalbanti 
angliškai. R.ye 2875. (191-197)

MERGINOS. 18-35. Be patyrimo. 
Lengvas rinkimo ir prie mašinos 
darbas. Nuolat. Apmokamos atosto
gos t ir šventės. Ligoninės ir gy
vasties apdraudos prižiūrėjimas. 
EAGLE ELECTRIC MFG., INC., 
28-10 Bridge Plaza, So. L. I. City. 
1 blokas nuo Queens Plaza stoties, 
IRT-BMT. (194-196)




