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Amerika svarsto TSRS siūlomąją kontrole
Dirbtinasis mėnulis signaluoja apie 
temperatūrą ir kitas oro aplinkybes

Rooseveltienė sako, kad geležinė uždanga dabar 
mūsų pusėje; turėtume įsileisti TSRS turistus

Dulles dabar sako, kad mes tartumės apie 
dirbtiną satelitą tarptautinę kontrolę

Visi mokslininkai, visi rimti 
jiolitikai, visi blaivaus proto 
vyrai ii- moterys vienu balsu 

’sako: “Sputninkas” vaizduo
ja iki šiol aukščiausią moks
lo atsiek imą.

Su spalio 4 diena, kai So
vietai paleido i erdvę dirbti
ną žemės palydovą, pavadin
tu “sputninku”, prasidėjo 
žmonijos gyvenime nauja 
<pocha, nauja gadynė!
- .Kiekvienas satelito aplėki- 

rnas aplinkui mūsų didžulę 
žemę, kiekvienos valandos jo 
išsilaikymas erdvėje didina, 
stiprina šitą stebuklingą 
mokslo atsiekimą!

Argi kuris mūsų prieš de- 
sėtką kitą metų net sapne ga
lėjome sapnuoti, kad dar mū
sų dienose toks mokslo laimė- 
jmas bus pasiektas!’

Iš ko tas “sputninkas” pa
darytas, kaip jis buvo iškel
tas į dausas už apie šešių šim- 

mylių nuo mūsų žemės, ir 
\kaip jis ten leidosi lėkti - ap
linkui tą žemę, jau ne kris
luose aiškinti. Kitur mūsų 
skaitytojas turės įgyti tą tech
ninį žinojimą.

Mums čia svarbu pabrėžti, 
1 jog nuo spalio 4 dienos, pla

čiu1 mastu imant, dygs naujos 
pažiūros, gims nauji suprati
mai, kils naujos teorijos apie 
visą visatą, ir vis naujais di
deliais žygiais mokslas ste
bins žmogų užkariavime erd
vės.

“Sputninkas” yra didžiulis 
socializmo laimėjimas. Su tuo 
irgi visi sutinka. Teisingai ga
li didžiuotis tuo laimėjimu vi
si, kurie kovoja už socializ

ing. Ir tai ne kokia ten propa
ganda, bet grynas, gyvas įro
dymas, ką išsilaisvinęs iš ka- 
l/jtalizmo žmogus gali pasiek
ti.

štai didžiulė, tiesiog nelš- 
1 mięruojama dirva lenktynėms 

tarpe socializmo ir kapitaliz
mo. Mums bus džiugu, kai iš
girsime, kad ir mūsų šalies, 
Amerikos, mokslininkai sėk
mingai paleido į .erdves naują 
žemės palydovą-satelitą.

Nekantriai lauk i arpe tos is
torinės dienos. Ir karštai, iš 
širdies, mes sveikinsime mūsų 

•. . mokslininkus ta proga, kaip 
IŠ gilumos širdies sveikiname 
tarybinius mokslininkus su 
pasirodymu jų “sputninko”!

• ———
Bet spalio 4 diena ypač 

mums, Amerikos lietuviams, 
buvo diena kito didžiulio lai- 

I nuėjimo — laimėjimo tiesos
prieš netiesą, šviesos prieš 
tamsą, pažangos prieš reakci
ją. Kaip tik tą dieną mūsų, 
šalies Justicijos departmento 
Galva Mr. H. Brownell pasi
rašė ir išsiuntė pranešimą, 
kad Lietuvių Literatūros 

; Draugija ir Lietuvių Darbi-
, rinkų Susivienijimas ištrau-
‘ Lkiami iš taip vadinamų “sub- 
I f versyvinių organizacijų” są

rašo.
į Tai pripažinimas, kad tos 

Z

Maskva. — “Pravda” sa
ko, kad dirbtinasis mėnu
lis, kuris dabar skrieja ap
linkui pasaulį, radiju sig
naluoja apie temperatūrą 
ir kitas oro ypatybes tame 
didžiuliame aukštyje. Ra
dijo siųstuvas jame taip į- 
taisytas, kad skirtingi sig
nalai išduodami priklau
sant nuo oro ypatybų, grei
čio, aukščio ir t. t. Tie sig
nalai suprantami tik tary
biniams mokslininkams, 
kurie juos išdirbo, bet vė
liau likusio pasaulio moks
lininkai bus informuoti.

Maskvos radijas tuo tar
pu pranešė, kad satelito 
radijo baterijos šiek tiek 
silpnėja ir jo signalai daro
si silpnesni. Bet jeigu jo 
signalai ir visai nutiltų, jį 
galima sekti radaru.

Pasaulio sostinėse moks
lininkai tuo tarpu daro vi
sokius spėliojimus apie sa-

organizacijos buvo neteisngai 
į tą sąrašą įtrauktos.

Mūsų kova už tiesą čia bu
vo ilga ir nelengva. Tenka pa
sakyti, kad nuostoliai buvo 
nemenki. Nemažai narių pa
būgo ir pasitraukė IS organi
zacijų. Teismai kaštavo tūks
tančius dolerių.

“Department of Justice!’ 
lietuviškai reiškia “Teisingu
mo departmentą”.

Teisingumas! ’Kur tas tei
singumas? Ar Mr. Brownell 
susipras ir pasiūlys toms or
ganizacijoms bent jau finan
siniai atsiteisti!

Nebus tų baikų!
Tiems patiems organizacijų 

nariams teks užsigydyti pada
rytas žaizdas.

Mes žinome: Mr. Brownell 
pamatė, kad jis neturi pa
grindo savo poziciją apginti 
A.ukščiausiame Teisme.

Taip neteisingai, taip žiau
riai ir nežmoniškai užpultos 
organizacijos kreipėsi į Aukš
čiausią Teismą su pilniausiu 
pasitikėjimu, , kad jos bylą 
laimės, kad turi laimėti tiesa 
ii demokratija.

Dar vienas dalykėlis. Aiš
ku, kad minėtas organizaci
jas Teisingumo departments 
įskundė lietuviški niekšai.

Kas jie per vieni, tie mela
giai, tie provokatoriai, tie iš
sigimę ir supuvę begėdžiai, 
tarp pažeminę ir išprievarta
vę gražų, lietuvio vardą ?

Įdomu būtų žinoti. Juk jie 
apgavo ir Teisingumo depart- 
inentą ir tą patį Brownell.

Už tą apgavystę jie turėtų 
būti nubausti. Juos turėtų nu
bausti pats Teisingumo de
pą rtmentas. Bent jau; ma
žiausia, Mr, Brownell turėtų 
tų niekšų vardus ir pavardes 
paskelbti viešai. Tegu pažįsta 
juos kiekvienas lietuvis ir 
saugosi jų kaip pikčiausių 
dvasių!

telitą. Kai kurie britų 
mokslininkai paskelbė, kad 
satelitas, žinomas kaip 
“sputnikas”, jau leidžiasi 
žemyn, sukasi aplink žemę 
vis arčiau još ir greitu lai
ku pasieks tirštesnius oro 
sluoksnius ir sudegs nuo į- 
kaitimo. Vienas britų 
mokslininkas paskelbė, kad 
satelitas sukasi tik 300 my
lių nuo žemės aukštyje.

Bet yra mokslininkų, ku
rie mano, kad satelitas 
pasiliks iššautame aukšty
je žymiai ilgiau.

Trečiadienio rytą, kelios 
minutės po septintos, sput
nikas praskrido tiesioginiai 
virš New Yorko miesto. 
Kadangi jau buvo diena, jo 
negalima buvo matyti per 
žiūronus arba teleskopus.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Oslo. — Norvegijos Dar
bo partija (socialdemokra
tai) laimėjo parlamentinius 
rinkimus ir pasiliks prie 
valdžios vairo.

San Marino. — Liaudiš
koji komunistų-socjalistų 
šios mažiukės valstybėlės 
valdžia gal bus priversta 
perduoti vairą kriščionims 
demokratams. Bet kairie- 
čiai tikisi laimėti ateinan
čius parlamentinius rinki
mus ir vėl stoti prie vairo. 
San Marine jaučiama, kad 
sunku priešintis spaudi
mui, kurį daro Italija, ku
ri iš visų pusių supa šią ma
žą respubliką.

Maskva. — Chruščiovas 
sakė “Times” koresponden
tui J. Restonui, kad Tarybų 
Sąjunga buvo pasiūliusi A- 
merikai, kad ji pakviestų 
Žukovą, bet kvietimas bu
vo atmestas.

Paryžius. — Plevenas dar 
vis deda pastangas sudaryti 
valdžią.

Turkijos ir Sirijos 
kariu susišaudymas
Ankara. — Turkijos val

džia sako, kad pasienyje į- 
vyko susišaudymas tarp Si
rijos ir Turkijos kareivių. 
Tai buvo tarp Turkijos 
miesto Nizip ir Sirijos 
miesto Žerablus. Susišaudy- 
ta per kokias 45 minutes.

Turkai teigia, kad už 
susišaudymą atsakingi siri- 
jiečiai. Esą, kai turkų ge
ležinkeliečiai įžengė į lais
vą zoną pasienyje, kad tik
rinti geležinkelio bėgius,

New Yorkas. — Mrs. E. 
Roosevelt, kuri visai nese
niai sugrįžo iš kelionės po 
Tarybų Sąjungą, sako, kad 
negali būti abejonės, jog 
“geležinė uždanga” dabar 
mūsų pusėje. Rooseveltie
nė kalbėjo viename biz
nierių klube, kur jai buvo 
surengti pagerbimo pietūs. 
Ji sakė, kad Tarybų Sąjun
ga vis laisviau įleidžia už
sienio turistus, bet mes la
bai aprubežiuojame tarybi
nių turistų įleidimą, neįlei
džiame komunistu, nebent 
su specialiu išimtinu leidi-

Išvarė Ghanos ministrą iš J.A.V. restorano, nes 
jis negras; jis dabar protestuoja prieš elgesį
Washingtonas. — Naujai 

nepriklausomos Afrikos 
valstybės Ghanos finansų 
reikalų ministras K. A. 
Gbedemah, kuris dabar vie
ši šioje šalyje, Delaware 
valstijos restorane tapo iš
varytas lauk, kadangi jis 
yra negras. Gbedemah ir jo 
sekretorius keliavo automo
biliu link Washingtono ir 
Dover miestelyje sustojo 
Howard Johnson restorane, 
užsakydami oranžų sunkos. 
Ką jie užsakė, jiems buvo 
atnešta, bet uždarame inde 
ir jiems buvo pasakyta, 
kai kaipo negrai jie negali 
gerti viduje — jie turi eiti 
laukan! Net kai Gbede-

Senatas tyrinės, kodėl 
atsilikom su satelitu
Washington'as. — Senato 

demokratų frakcijos ly
deris Johnsonas sako, kad 
Senatas praves nuodugnų 
tyrinėjimą, kodėl Ameri
ka taip atsiliko mokslo sri
tyje, taip, kad Sovietai pir
mieji iššovė į erdvę savo 
dirbtiną satelitą, tuo tarpu, 
kai mes dar tik rengiamės 
tai padaryti.

Senato karinio prisiren
gimo komisija jau veda ty
rinėjimą, sako senatorius 
Johnsonas. Tyrinėjimui pil
nai pritaria demokratai, 
republikonai jo nelabai no
ri. Mat, demokratai nori 
pakenkti republikonams, 
kąltindami republikonišką 
-administraciją už atsiliki
mą.

kaip jie tai darė visuomet, 
sirijiečiai jiems įsakė 
trauktis ir paskui pradėjo 
šaudyti. Vienas geležinke
lietis tapęs nušautas.

Sirijiečiai sako, kad su
sišaudymą išprovokavo tur
kai, kurie nei iš šio, nei iš 
to pradėjo šaudyti.

mu ir t. t.
Ji sakė, kad tokia Ameri

kos politika žemina jos 
vardą pasaulyje.

Rooseveltienė taipgi sa
kė, kad mes perilgai ne- 
dakainavome Tarybų Są
jungos. Faktas, kad T. g. 
galėjo iškelti pirmą dirbti
ną mėnulį erdvėn, mums 
turėtų atidaryti akis. Tary
bų Sąjunga sugebėjo tai 
padaryti, sakė ji, kadangi 
valdžia ten duoda visą gali
mą pagalbą moksliniams 
tyrinėjimams.

mah pasisakė, kad jis yra 
Ghanos ministras, nieko 
nepakeitė.

Gbedemah tada apleido 
restoraną, užsimokėjęs už 
užsakytą gėrimą, bet ne- 
pasiimda'mas su savimi.

Jis dabar sako, kad pro
testuos Valstybės depart
mentui. Beje, kuomet Ame
rikos vicerprezidentas Ni- 
xonas lankėsi Ghanoje, jis 
pietavo Gbedemaho bute. 
Gbedemah dabar sako:

“Jūsų ' šalies vice-prezi- 
dentas ateina pietauti pas 
mane, bet kai aš atvažiuoju 
jūsų šalin, mane išvaro iš 
viešo restorano. . .”

Žukovas tapo šiltai 
sutiktas jugoslavą

Belgradas. — Tarybinis 
apgynos ministras marša
las Žukovas tapo šiltai su
tiktas Jugoslavijoje. Aero
drome jis ir Jugoslavijos 
karo reikalų ministras pa
sakė kalbas. Abu pabrėžė, 
kad socialistiniai kraštai 
turi laikytis proletarinio 
internacionalizmo, nors Ta
rybų Sąjungos ir Jugoslavi
jos' komunistai kiek skir- 
tingiau supranta proleta
rinio internacionalizmo 
reikšmę.

Žukovas sakė, kad Tary
bų Sąjunga ir Jugoslavija 
kaip savo akį turi saugoti 
vienybę, kuri tapo pasiek
ta praeitame kare kovoje 
prieš nacius.

Barcelona. — čia vyks
tančioje • tarptautinėje as
tronomijos konferencijoje 
britų delegatas sakė, kad 
dabar negali būti mažiau
sios abejonės, jog ir astro
nomijos srityje Sovietai 
stovi pirmoje vietoje.

Užrašykite Laisvę savo draugui

Washingtonas. — Sekre
torius Dulles paskelbė, kad 
Amerika pasirengusi tartis 
su Tarybų Sąjunga apie 
tarptautinę dirbtinų sate
litų ir tolimosios tarpkonti- 
nentinės distancijos šovi
nių kontrolę. Praeityje A- 
merikos valdžios nusistaty
mas buvo, kad apie tokią 
kontrolę neverta tartis, ne
susitarus apie nusiginkla
vimą bendrai.

Kaip žinia, Chruščiovas 
dieną anksčiau pareiškė, 

kad Tarybų Sąjunga yra 
pasirengusi apie tokią tarp
tautinę kontrolę tartis.

Sekretorius Dulles ' tuo 
klausimu ' tarėsi su prezi
dentu Eisenhoweriu ir pas
kui davė interviu spaudos 
korespondentams. Jis buvo 
klaustas, ar Amerika stoja

Gyvenimas 
Lietuvoje

Mūsų korespondento

KNYGA APIE INDIJĄ
Vilnius. —- Praėjusiais 

metais Indijoje lankėsi gru
pė lietuvių rašytojų ir žur
nalistų. Grįžę į Lietuvą, jie 
parašė knygą apie kelionę 
į tą nuostabiąją šalį. Kny
gą “Mes matėme Indiją” iš
leido Lietuvos Valstybinė 
grožinės literatūros leidyk
la.

Knygos autoriai A. Venc
lova, A. Gudaįtis-Guzevi- 
čius, J. Dovydaitis, M. Sluc- 
kis, V. Reimeris, A. Lau- 
rinčiukas ir M. Liubeckis 
pasakoja apie indiečių gy
venimą ir papročius, apie 
senąją Indijos kultūrą, su
pažindina su tos šalies1 ar
chitektūros fr meno pa
minklais. Lietuvių litera
tai aprašo tuos sunkumus, 
su kuriais susiduria Indi
jos liaudis, likviduodama 
angliškųjų kolonizatorių il
gamečio viešpatavimo pa
darinius, kurdama, naują, 
laisvą gyvenimą, rašo apie 
besivystančius kultūrinius 
ryšius tarp Tarybų Sąjun
gos ir Indijos tautų. Leidi
nys gausiai iliustruotas.

St. Louis. — Senatorius 
Stuart Symingtonas sako, 
kad prez. Eiserihoweris 
turėtų sušaukti specialią 
Kongreso sesiją ryšium su 
sputniku, — kad Kongre
sas galėtų ant greitųjų 
svarstyti, ką daryti, kad 
pavyti Tarybų Sąjungą.

Jungtines Tautos. — Tu- 
nisijos. delegacija paskelbė, 
kad jį įgaliota Alžyro na
cionalistų jų vardu kalbė
ti Jungtinių Tautų deba
tuose apie Alžyro likimą. 

už tam tikros komisijos su
darymą prie Jungtinių 
Tautų, kuri svarstytų dirb
tinų satelitų kontrolę. 
Dulles atsakė, kad taip. 
Ten pat buvęs Stassenas 
linguodamas galvą irgi pri
tarė, nors tik kelios minu
tės anksčiau Stassenas sa
kė laikraštininkams, kad 
specialių pasitarimų arba 
komisijų apie satelitus ne
reikia.

Sputnikas turi ne vieną, 
bet net du palydovus . . .
Londonas. — Maskvos ra

dijas sako, kad kartu su 
satelitu-sputniku aplink 
žemę keliauja ne vienas jo 
palydovas., kaip anksčiau 
skelbta, bet du. Vienas pa
lydovas yra dalis raketos, 
su kuria satelitas tapo iš
šautas į erdvę. Ta raketa, 
dabar tik metalo cilindras, 

(keliauja paskui sputniką 
apie 600 mylių paskui jį. - 
Bet tai dar ne viskas —sa
telitas turėjo tam tikrą ap
sauginį gaubtuvą, kuris 
erdvėje nuo jo atsiskyrė. 
Tas gaubtuvas, irgi keliau
ja maždaug tokia pat or
bita. Taigi, trys metaliniai 
dirbtini mėnuliai skrieja

1 ---------------------------------------------------

Darbo unijų 
kovos lauke
New Yorkas. — NMU 

(National Maritime Uni
on), jūrininkų unija, kuri 
priklauso prie AFL-CIO, 
čia laiko savo suvažiavimą. 
Suvažiavimas priėmė griež
tą rezoliuciją priešė Little 
Rock rasistus. NMU turi 
anti-rasitines tradicias, ku
rios joje tapo išaugintos 
dar apie 10 metų atgal ir 
prieš tai. Tuo laiku jūrinin
kų unijai vadovavo komu- 

j nistai ir kiti kairiečiai. 
Vienas tos unijos buvusių 
vadų, negras Ferdinand 
Smith, paskui tapo valdžios 
deportuotas Vakarų Indi
jon.

NMU suvažiavime pasi
sakyta už griežtesnes prie
mones prieš unijas, kurios 
bando paveržti iš kitų uni
jų jurisdikcją ir tam net 
naudoja Taft-Hartley įsta
tymą. Kaip žinia, Seafa
rers International Union 
(kuri anksčiau priklausė 
prie AFL) bando paveržti 
kai kuriuos lokalus nuo 
NMU. Praeityje ana AFL 
unija sakydavo, kad ji ko
voja prieš MNU, nes ji e- 
santi komunistinė. Bet da
bar, kuomet ir NMU ne po 
komunistų kontrole, Sea
farers International .Union 
tęsia kovą prieš NMU — 
be aiškinimo, kokiu patei
sinimu. . •



LAISVE Laiškas iš Lietuvos
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911 

Every day except Sundays, Mondays and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

President CLEMENT BREADY; Seer.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES

' k

ALYTUJ IR APYLINKĖJ
Rašo M, V—s

United States, per year .....  $10.00
United States, per 6 months $6 00 
Queens Co............. $11.00 per year
Queens Co..........  $6.50 per six mos.

Canada and Brazil, per year $11.00 
Canada and Brazil, 6 months $6.50 
Foreign countries, per year $15.00 
Foreign countries, 6 months $8.00

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica. N. Y. 
under the Act of March 3, 1879

ALDLD, LBS IR HERBERT BROWNELL
PRIEŠ KELETĄ METŲ mūsų Šalies Justicijos de- 

partmentas paskelbė, kad Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugija ir Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas yra “subversyvines” organizacijos. Na, ir 
abidvi šios organizacijos buvo Įrašytos “į juodąją kny
gą”. Einant tuo sąrašu, bet kokis reakcininkas-makartis- 
tas galėjo drėbtelėti minėtų organizacijų nariams: jūs 
esate “subversyviniai”, nes taip sako Justicijos depart- 
mentas, nes jūs priklausote prie ALDLD ir LDS.

Abiejų šių organizacijų nariai — tūkstančiai jų — 
ir vadovybės nesijautė esą subversyviškais. Atžagariai: 
jie jautėsi esą geriausi Amerikos patrijotai, jie jautėsi 
geriausiais Amerikos liaudies draugais. Nes tas, kuris 
pasisako už taikos pasaulyje išlaikymą, yra geriausias 
šalies patrijotas, kadangi karas galėtų mūsų šalį su
naikinti, pražudant milijonus žmonių gyvybių.

Minėtu organizacijų vadovams, prisiėjo daryti visa, 
kad jų geras vardas būtų ištrauktas iš “juodojo sąrašo”. 
Kaip tai padaryti? Vienintelis būdas, vienintelis kelias 
eiti į teismus, reikalaujant, kad Justicijos departmentas 
ištrauktų iš “juodojo sąrašo” abidvi organizacijas

Į teismus eiti lėšuoja nemaža pinigų, o šios organi
zacijos nėra turtingos, ypatingai ALDLD. Tai jos atsi
šaukė i narius, kad jie padėtų teismų lėšas padengti. Ir 
ALDLD gavo nemažą paspirtį iš tų narių, kuriems rūpė
jo organizaciją gelbėti.

užmaskuotos. O jei kam 
teko sužinoti bei pamatyti, 
kad kur nors yra daromas 
bunkeris (slėptuvė), jie tą 
Žmogų vietoje nušaudavo, 
kad jis kitam nepasakytų.

Pavyzdys. Meilūnų kai
me Mikolainis vakare pri
stigo degtukų lempai užsi
degti. Nuėjo pas kaimyną 
pasiskolinti. Pamatė kluone 
žiburį, pamanė, kad ten ras 
šeimininką, ir užėjo į kluo
ną, kur banditai darė bun
kerį. Jis atsiprašė ir nuė
jo į kaimyno kambarį. Ga
vo degtukų, parėjo namo ir 
degė lempą. Tuo laiku įėjo 
du teroristai ir jį prie lem
pos nušovė. Jo žmona klau
sė: “Vyručiai, už ką?” 
Vienas iš teroristų atsakė: 
“Už tai, kad jis turi akis 
ir liežuvi!”

Mes nuvykome jį palai
doti. Apie viską žmoną iš- 
klausinėjome ir greitai su- 

gerai pabėgti pratome, kame dalykas, 
išsistatę j Pranešėme apsaugos parei- — —. Į — i-i « • i • , i

Tuomet jie pažino ma-

Žemesniuosiuose teismuose laimėjo Justicijos depart
mentas. Tuomet buvo nutarta daryti paskutinį juridinį 
žingsnį: eiti į šalies Aukščiausiąjį Teismą!

Buvo paruošta apeliacija, buvo pasiruošta stoti prieš 
Aukščiausią. Teismą ir pasakyti: mes nesame jokie sub
versy viški žmonės, mūsų organizacijos yra švarios, pa- 
trijotingos, nariams apšvietą ir medžiaginę pagalbą tei
kiančios, todėl reikalaujame, kad teismas įsakytų Justi
cijos departments ištraukti šias organizacijas iš “sub- 
versyvinių” sąrašo.

1957-1958 metų Aukščiausio Teismo sesija prasidėjo 
spalio 7 d., tai tą dieną ALDLD ir LDS gynėjai ir mane 
įteikti apeliaciją.

Bet štai, Justicijos department) sekretorius, Attor
ney General Herbert Brownell Jr. spalio mėn. 4 dieną 
pareiškia ALDLD ir LDS, kad jos jau nebėra subversy- 
viškos, kad jos ‘jau yra okei! (Skaitytojas Brownellio 

, laišką, be abejonės, matė ir skaitė vakar dienos Laisvė
je, todėl čia jo necituosime.)

Mr. Brownell sako, kad jis peržiūrėjo šitų organi
zacijų reikalus ir peržiūrėjęs, surado, jog yra reikalo iš
traukti jas iŠ “juodojo sąrašo”. Atrodo, kad Mr. Brow
nell nebuvo pirmiau visų dalykų skaitęs; atrodo, kad 
koks nors jo padė jė jas, gavęs lietuviškų skundikų-niek- 
šų skundus, ALDLD ir LDS paskelbė “neištikimomis” 
Amerikai!

Netenka nė sakyti, jog šis- visas nešvarus biznis i 
pridarė daug nuostolių abiem organizacijom. Na, bet, 
pagaliau, jau pripažinta, kad jos nėra subversyviškos, 
kad jos/ yra tokios pat, kaip tūkstančiai kitų ameriki
nių apšvietos ir savišalpos draugijų.

—:—
PAMOKŲ APIE TAI, kas buvo, kai Justicijos de-! 

partmentas pradėjo šias lietuvių organizacijas pulti, 
yra nemaža ir apie jas teks pakalbėti vėliau.

Čia pat, tačiau, tenka priminti, kad Justicijos de- i 
partmento užpuolimas nugąsdino ne vieną silpnesnių ' 
nervų žmogų. ALDLD buvo tokių narių, kurie tučtuo- ' 
jau, kai tik buvo gauti Justicijos departmento kaltini- 1 
mo laiškai, siūlė organizaciją likviduoti, traukėsi iš at- ’ 
sakomingų postų, bet, žinoma, tokių buvo nedaug. Or
ganizacijos vadovybė sakė jiems: jei bijotės, traukitės, 
bet mes kovosime už organizacijos gerą vardą. Ir ji ko
vojo, o ją rėmė dauguma narių. Buvo, žinoma, ir tokių, 
kurie, bijodami prarasti darbus, pasitraukė.

Girdėjome, kad vienas LDS narys, sužinojęs, kad j 
toji organizacija apskelbta “subversyviška”, parašė net 
laišką, sakydamas: aš pasitraukiu iš LDS ir raginu kitus 
narius tai padaryti; kada LDS bus ištraukta iš “Brow- 
nellio “juodosios knygos”, tada sugrįšiu. Bet kur tas 
asmuo būtų sugrįžęs, jei visi LDS nariai būtų buvę 
tokios, nuomonės, kaip jis?. . .

•

NA, KAS BUVO — praėjo. Dabar tie žmonės, kurie | 
dėl baimės ar dėl rimtų priežasčių buvo pasitraukę iš 
šitų organizacijų, raginami greičiau sugrįžti. Kurie bu
vo pasitraukę iš sekretorių ar kitokių pareigų, turėtų 
jas užimti ir vėl dirbti visomis jėgomis, kad atpildžius 
tuos nuostolius, kuriuos organizacijos turėjo pakelti dėl 
Uefuviškų niekšų skundų, dėl Justicijos departmento jų 
paklausymo. v

Reikia stiprinti ALDLD, reikia stiprinti LDS!

2 pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirtad., spalio (Oct.) 10, 1957

(Tąsa)
Manęs ir ten nepagavo, 

nes aš turėjau kitokią tak
tiką negu jie galvojo: jei aš 
sakiau, kad vyksiu ten, tai 
aš tuo laiku nuvykdavau vi
sai kitoj pusėj, kur manęs 
niekas nesitikėjo ii* nelau
kė,
no taktiką iš tolesnės veik
los ir liovėsi pastodinėti ke
lią miškuose, nes jiems pa
tiems susidarė pavojus, ka
dangi buvo permesta apsau
ga ant kelio. Jie žinojo, kad 
aš visuomet vykstu su gru
pe ginkluoto aktyvo į tas 
vietas, kur buvo iššaudo
mos šeimos, kad suteikti 
n u k e ntėjusiems pagalbą. 
Atėjo pas vieną ūkininką, 
nušovė jo žmoną, pakinkė 
arklį ir liepė važiuoti į 
Daugus pranešti, kad at
vyktų pareigūnai užkasti 
lavoną. O jie patys pasirin
ko gerą kalnuotą vietą, kur 
buvo jiems
reikalui esant, ir 
kulkosvaidžius laukė mūs’gūnams, kad patikrintų tą 
atvažiuojant, kur mes neuž-j kaimyną. Kaip sykis: rado 
ilgo ir atvykome. Jie pra
dėjo į mus šaudyti iš trijų 
kulkosvaidžių. Kova buvo 
labai sunki ir mums nuo
stolinga, nes iš anksto jų 
buvo gerai apgalvota ir ge
roj vietoj pasiruošta. Mūsų 
iš 15 vyrų žuvo septyni, o 
kurie likome gyvi, tai sun
kiai kovodami turėjome pa
sitraukti, palikdami septy
nis savo draugus užmuštus.

Kada jiems tai iš dalies 
pasisekė, tai jie toliau ėmė 
veikti tokiu metodu. Atėjo į 
Purvelių kaimą ir nušovė 
ūkininką Sarapinavičių, o 
jo žmonai liepė vaižuoti į 
Daugus pranešt, kad atva
žiuotų lavoną užkąst. Gi 
patys geroj vietoj Raka- 
tanskų kaime pasivaišino ir 
laukė mūs atvažiuojant ar 
ateinant į nukentėjusi ų j ų 
vietą pagalbos suteikti. Mes 
paprašėme kareivių pagal
bos, nes jau, jautėme, kad 
banditai mums spąstus ruo
šia. Kareiviai buvo tik ką 
grįžę iš fronto ir labai sa
vimi pasitikėjo, sėdo į ma
šiną ir mus kvietė kartu 
važiuoti. Bet mes jiems 
aiškinome, kad važiuoti pa
vojinga, reikia vykti kovi
ne tvarka. Jie iš mūs juo
kėsi ir sakė: mes važiuo
jame, o jūs galite eiti kokia 
sau norite tvarka.

Mes išėjome pėsti; Nuė
jus tik tris kilometrus už
girdome prieš save praga
rišką kulkosvaidžių tratėji
mą. Pasileidome pirmyn į 
kovos vietą. Bet jau buvo 
per vėlu. Teroristai jau bu
vo spėję pasitraukti į miš
ką. O kovos vietoje degė 
mašina ir gulėjo keletas ka
rių.

Patikrinę teroristų lizdus, 
kur stovėjo jų kulkosvai
džiai, radome tik daug iš
šaudytų šovinių ir biskį 
kraujo; matyt, kad būta ir 
jų sužeistų ar Užmuštų, bet 
jie jau nusinešė j mišką.

Nuėję į Purvelių kaimą, 
palaidojome nušautą senį ir 
paėmę parsivežėme jo šeimą 
ir turtą, kurį galėjo pasiim
ti. Jie nuo mūs neliko, 
ko, jei mirsime, tai 
kartu.

, KAIP BANDITAI 
SLAPSTĖSI 

Susekti banditus 'buvo 
sunku, nes jie turėjo geras 
slėptuves, •> daugiausia pas 
savo gimines, kurių niekas 
neįtarė, nes jos buvo gerai

Sa- 
visi

slėptuvę ir keturis vyrus, 
kurie turėjo prisislėpę daug 
turto.

Antras atsitikimas prie 
Padaugės kaimo. Ūkinin
kas turėjo mažą vaiką ir 
neturėjo pieno. Jis pieną 
ėmė iš kaimyno, tad vieną 
rytą nuėjo pas kaimyną 
pieno. Eidamas rado pamiš
kėj banditus darant bunke
rį. Jiems pasirodė \ pavo
jinga, kad žmogus juos pa
matė. Palydėjo jį kelis šim
tus metrų ir nušovė.

Tokių atsitikimų buvo 
daug. Negi juos visus ap
rašysi.

Labai sunku buvo dirbti 
ir mums, nes turėjome daug 
darbo. Valsčiuj buvo vyk
domi visokį planai, ir dar 
tekdavo veik kiekvieną die
ną vykti į nukentėjusiųjų 
vietas, patiems rizikuojant 
savo gyvybe. Teroristai at
eidavo pas kurį nors žmo
gų, nušaudavo jį ir jo žmo
ną, o vaikams1 liepdavo bėg
ti į Daugus prašyti pagal
bos, sakydami, kad jei nei
site, tai ryt jus sušaudysi- 
me.

Žiūrėk, dar prieš aušrą 
stovi koks nors vaikas ar 
moteris verkdama, tai jau 
žinok, kad jau kur nors 
pravestos žudynės ir turėsi 
vykti su pagalba, nes atsi
sakyti negalima. Bet jei 
klausei, ar jie tave leido 
vykti į miestą, ir jei atsakė, 
kad jie liepė eiti, tai ir ži
nok, kad pakelėj laukia di
delė grupė. Ir juos vargiai 
pamatysi, nes jie žiūrėda
vo per binoklį iš tolo, ir 
jei matydavo, kad ateina 
didelė aktyvistų grupė, tai 
pasitraukdavo į mišką, o 
mažesnes ir blogai išsidės
čiusias grupes jie visuomet 
sunaikindavo. Ir man ne
kartą teko paragauti tos 
ugnies, bet visuomet išėjau 
laimingas, nors savo ben
dradarbių daug netekdavo
me ir tekdavo palikti nu
kautus kovos lauke.

Tokiame pragare teko iš
gyventi 13 mėnesių, nuolat 
prašant vyriausybės, kad 
padėtų grąžint krašte tvar
ką ir suteiktų daugiau pa
ramos gaudant teroristus.

Po 13 mėnesių aš gavau 
leidimą vykti į Vilnių, į ta
rybinių darbuotojų kursus. 
Iš Alytaus buvo atsiųstas 
naujas valsčiaus pirminin
kas, kuriam aš turėjau vie
tą užleisti. Aš dar jam vie-

tos neužleidęs nuvykau į A- 
lytų tvarkytis dokumentų, 
kur pernakvojau, viską, su
sitvarkiau ir rytojaus dieną 
išvažiavau į Daugus. Dar 

neprivažiavus prie Daugų 
iš dešinės užgirdau kulko
svaidžių tratėjimą ir gra
natų sprogimus. Pasiekęs 
Daugus surinkau žmones, 
kurie (jar buvo likę namie, 
ir nuvykome į mūšio vietą. 
Bet jau buvo per vėlu. Ra
dome užmuštą naują pirmi
ninką ir 6 kitus žmones, 
kurie važiavo kartu su juo. 
Naujas pirmininkas buvo 
labai nepatyręs ir visiems 
atviras. Dar iš vakaro jis 
pasakė, kad rytojaus dieną 
vyks į Rokančių kaimą. To 
ir užteko. Tuo laiku tero
ristų buvo jau tik 16 asme
nų, bet jų šeimos gyveno 
Dauguose ir jos spėjo pra
nešti saviesiems miške, kad 
važiuojančius pareigūnus 

(galėtų patikti ant kelio ir 
išžudyti. Teroristai tai at
liko ir spėjo j mišką pa
bėgti. > ?

Surinkome lavonus r. ir 
parsivežėme į Daugų mies
telį, kur jau, kaip ir visuo
met, radome upelius ašarų 
mažų vaikų ir moterų, ne
tekusių savo vyrų ir tėvų.

Po to visi bijojo užimti 
mano pareigas. Visgi sura
dau toms pareigoms žmogų. 
Bet į kursus vykti man bu
vo jau per vėlu. Tada vėl 
grįžau į Alytų ir pradėjau 
dirbti Kelių rajone, ūkve
džio pareigose. Darbas bū
tų buvęs labai smagus, tik 
kad mažai tekdavo dirbti. 
Turėjau labai dažnai vykti 
į kaimus teikti pagalbos 
nukentėjusiems nuo teroris-

valdžia turėjo imtis kokių 
nors priemonių, kad išgel
bėti žmones iš tos nelaimės.v

1946 metais grįžus kari
niams daliniams iš Vokie
tijos, gruodžio mėnesio < 24 
d. kareiviai pradėjo supti 
tas vietoves. Kareiviams 
priartėjus, banditai pradė
jo šaudyti iš kiekvieno na
mo ir patys bėgti p risi-: 
dengdami šūviais ir įvai
riais krūmais.

Mūšyje kareivių su ban
ditais skaudžiai nukentėjo 
daug Klepočių kaimo gy
ventojų, nekaltų, gerų žmo
nių. • ;

Vokiečius išvijus, lietu
vių teroristų valsčiuje liko 
visai nedaug — gal koks 
desėtkas, kurie vokiečių 
okupacijos metu šaudė gy
ventojus, ypatingai žydus. 
Jie pajuto, kad jiems teks 
už savo darbus atsakyti

banditai sumušė, jis atbėgo 
į Alytų, bet biskį pasirgęs 
numirė. Tetos Vincės vy-* , 
ras žuvo per susišaudymą* 
su banditais, gi jos dukters 
vyrą • banditai išsivedė 
bandą. Vėliau jis tapo areš
tuotas ir įkalintas.

Iš Jurgaičio šeimynos iš
liko tik vienas sūnus Vin
cas, kuris dabar gyvena A- 
lytuj, o per šį šiurpų gyve
nimą žuvo trys sūnūs ir 
duktė.

Vereniaus Antano sūnus 
Zigmas susidėjo su bandi
tais, ir už tai jis tapo iš
vežtas i Sibirą, o jaunesnis 
sūnus Kazys žuvo kur tai 
miške slapstydamasis.

Tais laikais — nuo 1941 
iki 1953 metų — kiekvie
nam taikiam Lietuvos gy^J 
ventojui kiekvienas medis 
ir krūmas teikė baimę ir 
mirtį, nes už jo slėpėsi ban-

prieš liaudies teismą. Todėl I jj^as piktesnis už plėšrųjį 
li’a Sma tvfniVH KltllQ 1 Q2VH y - •jie ėmė traukti kitus į savo 
grupę, kurie tik gyveno to
liau nuo miestelių. Kas nė
jo, tuos vietoj šaudė. Taip 
jie ir sudarė stiprią savo 
grupę iš jaunų žmonių ir 
sunaikino tūkstančius žmo
nių. Kaip jau minėjau, jie 
atėjo pas Majeriškių Mar- 
calį, kuris buvo stambus 
ūkininkas ir teroristams 
labai pritarė. Bet jo vaikai 
suprato, kad jei toks mil
žiniškas karas, palikęs kal
nus lavonų, hitlerininkų ne
išgelbėjo, tai ką gali pada
ryti grupelė banditų? Jie 
nėjo į banditų bandą, tad 
juos ir sunaikino. To išsi
gando kiti.

Suminėsiu kelių jums iš 
seniau žinomų pavardes.

Petro Baranausko (kuris 
dirbo Brooklyno lietuviško 
laikraščio spaustuvėje) du 
broliai gyveno Veismūnuo- 
se — Teofilius ir Julius. 
Juos teroristai išsivedė į 
miškus. Julius ir žuvo kur 
tai miškuose. O Teofilius 
pabėgo met^s ginklą prie 
Stakliškių pas tetą; išgyve- 

Teroristai žudė žmones be1 no ten 3 metus, išliko gy- 
t:_ 4. iyas dabar dirba Alytuo-

je krautuvės vedėju.
Dabar apie Svirnelius, 

Baranauskienės Elenos gi
mines. Iš jų išliko gyvi tik 
jos tėvas ir vienas brolis, o 
antras brolis žuvo kur tai 
besislapstydamas. Dėdė Ju
lius žuvo bandoj su sūnumi, 
o jo šeima išvežta į Sibirą. 
Buvo parvažiavę, bet namai 
sunaikinti, tai vėl išvažia
vo. Tetos Valerkos sūnus 
žuvo bandoj. O jos žentą

atodairos. Jie žudė tuos, 
kurie atsisakė stoti į jų 
pragaištingas grupes. Jie 
žudė tuos, kurie, norėdami 
užsidirbti kąsnį duonos, 
dirbo visuomeninėse bei ta
rybinėse įstaigose. Jie žudė 
tuos, kuriems buvo pavesta 
saugoti visuomeninį bei ta
rybinį turtą.

Jie nužudė Čapliką iš 
Daugų, kuris buvo skaito
mas buože ir kuriam buvo 
pavesta parvežti į Daugų 
kooperatyvą prekes iš Aly
taus. Banditai pagavo jį ke
lyje ir nužudė. Nužudė ne 
už tai, kad jis būtų jiems 
priešingas, bet kad jie norė
jo pasigrobti tas prekes sau 
ir savo giminėms.

Jie nužudė ir Pečiulį Pet
rą, kuris vežė prekes iš , 
Alytaus, į Miroslavą. Ir jis Į 
žuvo tik dėl to, kad teroris
tams reikėjo tų prekių.

APLINK MERKINĘ
Teroristams pasisekė tik 

aplink Merkinę sudaryti 
kiek didesnę grupę—iš apie 
trijų šimtų asmenų, dau
giausia jaunuolių, kuriuos 
jie suvarė į prapultį ir 
sunaikino daug gyventojų. 
Jie suvarė jaunuolius pa
vieniui, vaikščiodami p o 
kaimus naktimis, ir apsi
stojo tokiose vietose, kaip 
Klepočių ir Ryliškių kai
mai. Faktinai jie tuos kai
mus buvo okupavę. Kadangi 
žiemą buvo šalta, tai tero
ristai paskirstė savo žmo
nes po šešis septynis pas 
kiekvieną ūkininką. Valgyt 
nebuvo ko, tai pradėjo plėš
ti apylinkės gyventojus ir 
vedė įvairų terorą.

Gyventojai pradėjo skųs
tis valdžios atstovams, ir

zverp
Gal kai kas Vakaruose 

pasakys, kad tai buvo “par
tizanų,” “vaduotojų,” “lais
vės nešėjų” kovos. Netiesa. 
Faktai rodo ką kitą.

Ale.ksandriškių kaimo, 
Žagariu apylinkėj, gyven
tojas Jušas buvo susidėjęs 
su teroristais'ir už tai bu
vo areštuotas, sėdėjo kalė
jime. Jo žmona su dviem 
mažais vaikais nemažame 
varge gyveno namie ir mai
tino du mažus vaikus. O 
vistiek naktį atėjo “vaduo
tojai” ir nušovė ją, palikda
mi vieną antrų, kitą trejų 
metų vaikučius prie krau- 
juose gulinčios motinos. 
Spėjama, kad banditai nu
šovė ją už tai, kad priešino
si jų gašliems užmojams. 
Tam pagrindą duoda ir se
kami banditų veiksmai.

(Bus daugiau)
___________ )

Varšuva. — Užsienio ko-' 
respondentai pripažįstu, 
kad nors tai buvo studen-\ 
-tai, kurie iš karto sukėlė 
demonstracijas prieš “Po 
Prostu” uždraudimą, riau
šes vėliau kėlė paprasti 
chuliganai, ne studentai. 
Dabar Varšuvoje pilnai 
ramu.

Beirutas. — Sirijos pa
sienio sargybiniai sulaikė 
amerikietį pasiuntinį J. 
Vereeos, -kuris norėjo pe- 

iš Libano Sirijon. Jis 
dokumentus Ameri- 

ambasadoriui Damas-
I

reiti 
vežė 
kos 
ke.

Darbininkų Sveikata
J. J. Kaškiaučius, M. D.

RADIACIJOS PAVOJAI
Ne vien tik radioakty

viosios dulkės gadina mūsų 
’sveikatą ir sudaro ligų ir 
mirčių didėjančius skaičius.; 
Kur kas pirma, atsiradimo 
tų pragarinių atombombų 
ir jų dulkių — jau buvo pa
našiai veikiančių, žalingų 
veiksmų.

Pats žymiausias žalingas 
veiksnys yra labai dažnai 
vartojamieji rentgeno spin
duliai — X-špinduliai. Ši
tos X-spindulių mašinos, 
žinoma, naudingos medici
noje, dentisterijoj ir šiaip 
moder niniam gyvenime. 
Bet pavojus susidaro, kai 
žmogus gauna perdaug ir 
perdažnai tų rentgeno spin
dulių.

Nuo rentgeno spindulių, 
taipo pat kaip ir nuo ato
minių radioaktyviųjų dul
kių, pasidaro žmogui viso
kių negerumų. Mutuojasi, 
kinta, genda genai, pavel
dėjimo nešėjai. Vystosi 
kraujo vėžiai—leitkemijos,

kaulų vėžiai ir bet kokie ki
tokie vėžiai.

Visa tai labai svarbu ži
noti ir gerai įsitėmyti kiek
vienam žmogui. Lengvabū
diškai, be reikalo eit po 
rentgeno spindulių mašina 
yra labai kvailas, pavojin
gas daiktas. Kada jau bū
tinai reikia kokiai ligai iš
tirti arba kokiam sužalo j i-, 
mui. (kaulų) nustatyti—1 
neką bepadarysi. Reikia 
Kitaip galėtų būti dar blo
giau. Bet labai prastas da
lykas lįst po ta pragarine 
mašina ir prašyt — lai tau 
nuima krūtinės nuotrauką, 
ar ko ten blogo nėra.

Be to, mes gauname ir 
kosminių spindulių arba 
radiacijų, po truputį. Gau
name ir iš pačios mūsų mo
tinos saulės po truputėlį 
radiacijos, panašios rent
geno spinduliams arba ir 
atominėms dulkėms. Tūli 
chemikalai irgi gali turėt^ 
radiacijos, net ir pati žemė 
— tūlos uolos, akmenys, 
plytos. ....... I

ri



JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
ROMANAS

(Tąsa)

Aš stovėjau apstulbęs nuo motinos žo
džių. Ji atsiduso:

— Aktu, viešpatie mieliausias! Kada 
gi tu pavargsi mūsų žmones kamuoti?

Netoliese kažkas subrazdėjo. Tai bu
vo Stepukas. Iškišo jis galvą iš krūmų 
ir žiūrėjo akis išpūtęs, tik ne į mane ir 
ne į mamą, o į cukrų mano rankose.

— Pasidalink su juo, — patarė moti
na. t

Stepukas ilgai nenorėjo tikėti, kad tai 
jam aš duodu cukrų. O kai pagaliau pa- 

Tėmė, tai susijuokė ir tuoj nusisuko, visiš
kai susigėdęs, o paskui vienu šuoliu nu
nėrė į mišką. Tik labai neilgam. Vėl 
kyštelėjo garbiniuotą jo galva iš krū- 

'mu. Jis suriko:
— Tu neik, sėdėk su mama!
Pasislėpė atgal Į krūmus ir jau iš ten 

šūktelėjo:
Aš vienas paganysiu: ir savo, ir tavo 

paganysiu!
Motina pyptelėjo, pakilo nuo kelmo.
— Gerą draugą turi, — pasakė. — Na, 

sėdėk, nespurdėk.
Nukirpo plaukus, apkarpė apibrizgu

sius, nukramtinėtus nagus, o kai pamatė 
iškiužusį kelnių užpakalį, tai čia pat nu
movė jas ir užlopė ranuočio gabalu, ku- 

Vį taip pat išsitraukė iš savo neišsenka
mo krepšelio.

— Norėjau anksčiau ateit aplankyt, 
Bet vis laiko nesumetu, — kalbėjo ji 
dirbdama. — Pasiilgom tavęs visi, Le
vukas krekeno dubinėlį buvo paslėpęs 
palovy — pašvinko visa troba, kol už
tikau. . .

— O bulvių dar turit?
— Seniai nebėr, pasibaigė. Ir nežinia, 

kaip su naujom bus šiais metais. Tėvas 
mūsų labai aržus, neiškentė, susikirto su 
Tekoniu, o tas įsiuto, kasdien dabar šau
kia, kad išsikraustytumėm. Taigi, o kur 
dėsies? Net apie Brazilją galvojom su 
tėvu.

Kokią Braziliją?
‘ — Nežinau, vaikeli. Yra, sako, toks 

v šiltas kraštas. Tėvas parėjo kartą iš 
^'miestelio ir sako: žmonės kalbina va
žiuot <uton Brazilijon. Ir nuveža ten dy
kai, ir valgyt duoda važiuojant, tiktai 
paskui aitdirbti reikia. Dvejus ar kiek 
ten metu. Laukonių šeimyna jau išva
žiavo. Vis tiek, sako, ar čia, ar ten kup
rą lenkti, o ten gal ir geriau bus.

— Tąi ir mes važiuokim!
— Taigi tėvas norėtų o aš nežinau. . . 

Ar žinai, ką rasi svetimoj pastogėj? Ir 
marių baisu. Ne ežeras, ne valka, plauk
ti ilgai reikia ir supa, iki vidurių išvė- 
mimo, kartais ir dugnan nusupa. O vėl
gi aš sakau: gal ir geras kraštas ta Bra
zilija, tiktai kur tu matęs, kad biedno 
žmogauš kas lauktų su atriektu pyra
gu?! Nėra tokių krašto mūsų žemėje!

— O kokie jau čia pyragai? Ganyk, 
' ganyk, o kai paaugsiu — bernu reikės 

eiti, — pasakiau piktai, kadangi kelio
nė man atrodė labai jau masinanti, nors 
aš nė supratimo neturėjau, kas toji Bra
zilija ir kaip plaukiama per marias.

— Bernu tai reikės eiti — pakartojo 
motina. — Ir tau, ir Levukui reikės. Vi
sų tokia dalia, ir niekur nuo jos nepasi
dėsi.

Apsidairė ii aplinkui, tarytum ieš
kodama atsakymo savo mintims. Va
landėle tvleio, mąstė.

— Nebeišmanau aš, vaike. Kaip tė
vas pasakys, taip ir tebūnie, — prakal
bo lyg pati sau. — Gerai būtų palau
kus, kaip Laukoniams seksis. Žadėjo 
atrašyti, pats Laukonis sakė.

C Ilgai dar mes kalbėjomės apie Brazili- 
r ją, apie namus, anie Tekonį. Ir supratau 

,1" aš: nors nelabai linksma man čia, bet 
namie ne linksmiau. Ir aš didžiavausi 
širdy, kad, atganęs metus, parvešiu pir
mąją savo alga. Gal paviržių įdės šei
mininkas kokį puskumpį, gal linų 
grižtelę primes, kaip žadėjo. Šitiek gė
rybių laužia jo svirno sienas!

O nueidama motina pažadėjo vėl ap
lankyti kada nors mane ir dar atsives.- 

- ti su savim Levuką: tegu pasižiūri ga
niavos, apsidairo, apsipranta. Ogi me
tai kiti, ir jis pasistieps nuo žemės, eis 

j piemenauti, ir pravers jam šitas moks- 
I las! ./

— Tu paraškyk gėlių, — pasakė jau

toldama tarp miško medžių. — Matai, 
kiek čia jų, visais pakraščiais mar
guoja! Joneliui ant kapo uždėk. . .

— Kad žinočau, kur kapas.
— Ganydamas užtiksi. Uždėk, pasto

vėk, kepurę nusiėmęs, poterėlį sukal
bėk priklaupęs — krūptelėjo jos bal
sas.

— Mama, ogi už pakaruoklį negalima 
melstis.

— Už Jonelį— galima!

Šeimininkai grįžo tik po trijų dienų. 
Tylomis stvėrėsi darbo. Apie Joną neuž
siminė nė vienu žodeliu. Tiktai vaka
rais, kai, nusamaskatavęs laukuose, šei
mininkas atslinkdavo vakarienės, seno
ji Rozalija su užuojauta kalbėjo:

— Parsibaigsi tu, vaikei, vienas. Oi, 
ieškok berno, oi ieškok. Rugiapiūtė ant 
nosies, vasarapiūtė prasidės, nepersi- 

* plėši visur, neapkėsi visko vienas. -Ir 
kam? Dviejų amžių negyvensi, vieną te
turi — ir tą trumpini!

Kiekvieną sekmadienį ir net šiokiadie
niais, atitrūkęs nuo darbų, šeimininkas 
važinėjo po apylinkę, siekė net sveti
mus valsčius. Tačiau surasti berną vis 
nesisekė. Buvo vidurvasaris. Kas ruošė
si. bernaut, tas jau bernavo, kiti išėjo 
į uždarbius prie naujo vieškelio tiesi
mo, prie valstybinės melioracijos ir kitų 
darbų, dar kiti stačiai atsikirsdavo:

— Pas tave samdiniai kariasi!
Šeimininkas grįždavo įniršęs, užsi

darydavo su žmona ir senąją Rozalija 
seklyčioj ir ilgai tardavosi. Kalbėjosi jie 
tarpusavy tyliai, matyt, saugodamiesi 
Onos ir manęs. Tik vieną kartą išgir
dom anapus durų Rozalijos riksmą:

— Nesėsiu su juo prie vieno stalo!
— Dėl Petro rėkia, — paaiškino Ona.

— Ot gerai, ot gerai rupūžėms! Joną 
kapan nuvarė, tai dabar Petras paro
dys jiems iš kur kojos dygsta! Petras 
jiems parodys!

— O kas tas Petras?
— Kaipgi?! — išpūtė Ona savo žvai

ras akis. — Tu nežinai balševiko Pet
ro Dovydonio? Na jau, na jau, ar iš 
kelmo ir išspirtas tu!

— O kas yra balševikas?
— Štai kad nori! — suplojo ji ranko- 

^mis. —Visi gaspadoriai prieš balševi- 
kus dantį griežia, kunigas klebonas iš 
ambonos keikia, visos davatkos piestu 
stoja, o tu nežinai?! Jisai gi, šitas bal
ševikas Petras, valdžią nuversti nori!

— O kas yra valdžia?
— Kaip tai kas yra valdžia? piktai 

suriko Ona. — Tu nežinai, kas yra val
džia?! Valdžia yra, na,. . . valdžia, — 
aiškiai pradėjo ii trikti. — Valdžia žiū
ri, kad viskas gerai būtų, kad žmonės 
nesimuštų, paskui ji dar. . . degtinę 
pardavinėja, na, ir dar tenai. . . Argi tu, 
kvailiuk, nesupranti?!

Aš suprantu. Valdžia yra lyg ir tokia 
gera teta. Rūpinasi ji visais, saugo vi
sus, kad jų nenuskriaustų. Dėl to ir pa
klausiau Onos:

—Tai kodėl Petras ją nuversti nori?
— Jam nepatinka. Sako, čia ne mūsų, 

čia bloga valdžia. Samdiniams, sako, 
bloga prie šitos valdžios. Ji linksmai 
nusijuokė. — Bloga, girdi! O kada gi 
samdiniams buvo gera? Kiek jau me
tų mergauju, vieną valdžią žmones rin
ko, kitą valdžią rinko, o man tas pats 
ir tas pats. Už tai Petro nelaiko niekas, 
ir jis pats nepabūva niekur. . . Dabar jį 
ka tik iš cypės paleido, vėl vaikšto be 
vietos., . '
— Kaip pasakiau, tai ir bus — rėkė 
už durų Rozalija. — Čia ne jūsų vienų 
valia, čia ir mano valia!

— Girdi? — vėl riusijuokė Ona.V
Bet anapus durų vėl viskas nutilo.
Ilgai tarėsi šeimininkai, o ką nutarė— 

nežinia. Tiktai jau tą patį vakarą Ona 
įnešė mums priklausantį rūgusio pie
no dubenį ne trobon, bet kamaron. Pik
tai trinktelėjo ant stalo:

— Pasidžiauk. Dar neatvežė to balše
viko, o jau kamaron ėsti mus išgrūdo. 
Kas gi bus, kai Petras atsiras? Gerai jo

kę.
Po prakalbų slavų tautų 

moterys patiekė karštos ka
vutės ir pyragaičių. J. N. S.

✓
Brockton, Mass.

ANTANAS SAUKAS

Mirė Rugsėjo 27, 1957.

Reiškiame širdingą užuojautą jo seserims But-
kienei, Sadauskienei 
giminėms.

ir B. Saukai šeimoms,

Paul Baron G. Shimaitis
K. Čereškienė- B. Sauka
O. Chesnut J. Sireikis1
M. Gutauskienė J. Sastavickas'

| ■ M. Gružinskienė L. Trakimavičia
K. Kalv-elienė M. Uždavinis
F. Kaulakis K. Ustupas
A. Kandroška V. Valancevičia
K. Kološas J. Vaitiekūnas
W. Kelley K. Valent
Ag. Kukaitienė Ant. Wallent
P. Mickevičienė W. Yurkevičia
M. F. Markevičiai J. Žukonis
B. Matčys And. Zaruba.
B. Navickienė W. Žilis
Ag. Petrukaitienė J. Žulis
A. Raila U. Zaleckaitė

Cleveland© Žinios
Vakarienė, šokiai ir žaislai 

LLD 15-tos apskrities komi-

Žinios iš Uruguajaus
MOKSLEIVIŲ STREIKAI

Prieš prasidedant mokslo 
metams, spaudoje ir per ra
diją suskambėjo balsas, būk 
Urugvajaus aukštesnėse 
mokyklose ir gimnazijose 
yra per daug moksleivių, 
kad mokslo įstaigos per 
daug slegia valstybės iždą 
ir kad naujai baigusiems 
mokslus jau vargu būsią 
vietų. Ir čia pat jau per
šama išeitis, kad jaunuoliai 
mokintus! verčiau amato, 
žiūrėtų daugiau į dirbtuves, 
nes ten esą tikresnė ateitis. 
Paskui, tai propagandai ap
tilus, pasirodė kitas lyg ir 
nenormalus reiš k i n y s — 
moksleivių streikų dažnu
mas. Streikuoja jie dėl įvy
kių, buvusių kur nors Ven
grijoje, Paragvajuje, Kubo
je ar kitur. Absoliute dau
guma moksleivių net neturi 
nuovokos, kodėl ji-e strei
kuoja, nes dar nesusipažinę 
jie yra su painiomis politi
nėmis problemomis. Bet jie 
žino, kad už apleistas pamo
kas, laikant egzaminus, rei
kės duoti atskaitą. Ne vie
nam moksleiviui dėl to gal 
reikės pasilikti ir antrus 
metus toje pačioje klasėje.

Turtingųjų moksleivių ši
tai neliečia. Ar jie lanko 
klases ar ne, partikuliaris 
jų profesorius, kurį nusam
do tėvai, vistiek jiems pa
deda pamokas priruošti, o 
diplomui gauti dar ir tėvo 
piniginė padeda.

Visų moksleivių streikų 
smerkti negalima. Nekurie 
jų, kai sutampa su liaudies 
reikalavimais, ugdo pilieti

nę moksleivių sąmonę. Bet 
yra streikų, kurie jokios 
naudos neteikia, o tik su
trukdo mokslą ir nuskriau
džia tuos tėvus, kurie būda
mi neturtingi tiesiog auko
jasi, kad jų vaikai pasiektų 
šviesesnį gyvenimą.

Prie nekuriu mokslo įstai
gų veikia Tėvų komitetai, 
kurie bendradarbiauja su 
mokytojų personalu dėl di
desnio vaikų išmokslinimo. 
Tie Tėvų komitetai turėtų 
pasižiūrėti ir j tai, būtent: 
iš kur ateina tie patvarky
mai, kurie pavagia moki
niams daug mokslo dienų 
per metus. Pakalniškis

Washingtonas. — Sako
ma, kad tymsterių -vežikų 
unija po savo suvažiavimo 
Floridoje sudegino visus 
dokumentus, kurie turėjo 
ką nors bendro su Hoffos 
išrinkimu.

San Marino. — Liaudiška 
komunistų-socialistų val
džia San Marino respubli
koje sutiko derėtis su re
akcinių sukilėlių “valdžia”. 
Prie derybų einama, kad 
išvengti kraujo liejimo.

LAISVĖS METINIS

KONCERTAS
Lapkričio J Q November

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

3 pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirtad., spalio (Oct.)

brolis sako: kur Petras pasisuko. — 
niekam nebėr gyvenimo!

(Daugiau bus)

10, 1957

tetas rengiasi prie šaunaus 
pažmonio, kuris įvyks sekan
ti šeštadienį, spalio 12 d., 
LDS Klubo svetainėje, 9305 
St. Claire Ave. Vakarienė 
prasidės 6-tą valandą vakare. 
Paskiau bus žaidimai su do
vanomis ir šokiai. Vakarienė 
bus sudėtinga ir skani, kurią 
pagamins patyrusios šeimi-1 
n ink ės. j

Todėl, kurie mylime suteik
ti paramą apšvietai ir smagiai 
praleisti vakarą, visi būkime 
šiame pažmonyje. Visus kvie
čia LLD 15-tos apskrities ko
mitetas.

įdomi buvo sveturgimių 
sueiga

Ji tapo atidaryta su gražia 
programa. Pirmas buvo gra
žus muzikalis veikaliukas “či
gonai mėnesienoje”. Vaidini
mas buvo anglų kalba, bet at
rodė tarybiniu stilium. Kita
me filme buvo forumas, kur 
diskusavo jauni ir suaugę Vi- 
vilių ; Laisvių Bilių. Abner 
Green, sekretorius Ameiiki- 
nio Komiteto Gynimui Sve
turgimių, pasakė gerą prakal
bą apie tai, kaip New Yorko 
valstijos prokuroras pasikėsi
no užsmaugti Amerikinį Ko
mitetą Gynimui Sveturgimių, 
kuris tiek daug sveturgimių 
išgelbėjo nuo išdeportavimo 
ir nuo atėmimo piiietynės, 
taipgi nuo kitų persekiojimų. 
Užpuolikai ant Amerikinio 
Komiteto patys susikompro
mitavo. Pirmiau sakė, kad or
ganizacija gaunanti pinigų 
nuo Komunistų partijos, o da
bar sako, kad ji duodanti pi
nigų Komunistą partijai.

Kalbėjo po žodį kitą ir nu
teisti išdeportavifnui, Mary 
Todorovich, nuteista išdepor- 
tavimui, bet nėra kur išdepor- 
tuoit, sakė, kad ji buvo ver
čiama ateidinėti į Imigracijos 
raštinę 4 kartus į mėnesį ir 
pasipasakoti, kur ji buvo, ir 
su kokiais žmonėmis kalbėjo
si, ir apie ką. Dabar su ame
rikinio Komiteto pagalba ta
po suretinti apklausinėjimai. 
Schlosenberg kalbėjo kiek, ir 
Leon Gallow kalbėjo dau
gi au.

Su aukomis šį kartą ir lie
tuviai pasirodė geriau — 
$27.50. širdingas ačiū auko
tojams. J. P. paaukojo dešim-

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

“TEISMO KOMEDIJA”
Abiejose Vietose Suvaidins Brooklyn© Aido Choras

Operetės režisierė ir muzikos dirigentė—Mildred Stensler

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

Mildred Stensler Elena Brazauskienė
Mokytoja-dirigentė Advokatės rolėje Nellie Ventienė

Skundėjos rolėje

Jonas Grybas Petras Grabauskas Tadas Kaškiaučius
Gynėjo rolėje Sargo rolėje Teisėjo rolėje

t.



WORCESTER, MASS

tik kelio- 
gru pelei 

Buvo pa-

Spalio 1 d. įvyko L.S.D. pa
laipinės draugijos mėnesinis 
susirinkimas. Valdyba ir viso
kios biznio komisijos davė ra
portus iš pereito mėnesio veik
los. Iš raportų pasirodė, kad 
pereitas mėnuo, rugsėjis, L.S. 
h D. draugijos buvo graži ru- 
g’apiūtė. ries rugsėjo mėnesį 
įvyko net trys šaunūs paren
gimai : Field Day, Laisvės pa
rėmimui piknikas ir vėžių pie
tūs. Ir visi trys parengimai bu
vo skaitlingi svečiais ir pasek
mingi finansais.

Vėžių pietūs įvyko visai ne
tikėtai. Ruošti buvo 
likai arba mažai 
draugų ir draugių,
garsinimas, kad pietūs įvyks 
Olympia parke rugsėjo 29 d., 
nedėlioję. Oras buvo neblo
gas, privažiavo daug svečių ir 
pradėjo teirautis, koki gi bus 
tie vėžių pietūs ar vakarienė. 
Rengėjai pasijuto, kad neturi 
pakankamai vėžių ir kitų 
kalingų dalykų, 
“vėžiauti 
duonos 
parengimui daiktų gaut, 
valandos laiko jau visko 
vo pristatyta.

Daug svečių gėrėjosi, 
\iskas buvo gerai ir gardžiai 
pagaminta. Kur pastangos, 
ten ir pasekmės. Varde L.S. ir 
D. širdingai ačiū rengėjams ir 
gaspadinėms, kurios daugiau
sia turėjo dirbti — visiems 
darbininkams, kurie tik pa
gelbėjo laike parengimo.

Spalio 19 d. Olympia parko 
uždarymo vasarinio sezono 
banketas. Ne vien tik Worces
terio pažangiečiams, bet ir 
plačiai Worcesterio apylinkei 
jau seniai yra žinoma, kaip 
geros ir didelės Olympia par
ko uždarymo vakarienės bū-

rei- 
Nutarė eit 

” — sviesto, pieno, 
ir kitokių reikalingų

bu-

kad

na. šį metą bus dar geresnė. 
Visa valdyba ir Board direk
toriai rūpinsis surengimu, o 
mūsų gaspadinės, girdėjau, 
jau kalba, kad gerų kalakutų, 
hamės ar kilbasų ir visokių 
gardžių daržovių turės. O 
gaspadorius D. Juslus ir jo pa- 
gelbininkas J. Raulušaitis ir 
kiti visus aprūpins visokiais 
gėrimais. Muzika ir šokiai 
trauksis iki vėlai nakties. Va
karienė prasidės 5 ar 6-tą 
vai. vakare. Tik tie graudin* 
sis, kurie nedalyvaus!

Černius, 
rugsėj o 
spalio

74
29 d.,

2 d.,

m.
o 

St.

dideliame
Antoinette

I Adolph 
nmž., mirė 
palaidotas 
John’s kapuose.

Velionis paliko 
nuliūdime ./žmoną 
(Akstin), tris sūnus: J. Černių 
iš Battle Creek, Mich.; Al
phonse Černių iš Cajon, 
Calif., ir Albert Černių iš 
Waukegan, Ill.; tris dukteris: 
Mrs. Helen Flack ir Augusta, 

'Mich., Patricia Bendoraitienę 
is Auburn, ir Mary Dusewage 
iš Auburn; du broliu John ir 
Wiliam Černius, ir 16 anūkų 
bei anūkių.

L.S.D. draugija pareiškia 
nuoširdžios užuojautos velio
nio šeimai-giminėms ir drau
gams, o tau, Adolphai, lai bū
na lengva šios šalies žemė!..

Lapkričio 5 d. įvyks L.S.D. 
mėn. susirinkimas, kur bus no- 
minavimas naujos valdybos 
1958-tiems metams. Todėl visi 
nariai ir narės dalyvaukite se
kančiame susirinkime. ’• Norin
tieji prisirašyti prie L.S.D. 
draugijos malonėkite ateiti į 
šį susirinkimą 7 :30 v. vakare, 
29 Endicott St., Worcester, 
M ass.

Rep.

MONTREAL, CANADA
Gražiai sutikti mūsų 

delegatai

Kuomet sugrįžo mūsų drau
gai iš Tarybų Lietuvos, ant 
greitųjų suruošėm jiems sutik
tuves, norėdami išgirsti jų ra
portą, ką jie matė, ką girdė
jo mūsų brangioje gimtoje ša
lyje Tarybų Lietuvoje. Ant 
greitųjų, /aišku, negalėjome 
gauti didesnės svetainės, kad 
sutilptų visi norintieji juos iš
girsti, turėjome pasitenkinti 
kokią gavome. Negalėjom su
kviesti visus, 'kadangi vietos 
ir laiko stokavo. Manau, kad 
draugai neužsigausite, kurie 
nebuvote kviesti.

mai, į kuriuos delegatai su 
mielu nonr atsakė. Aš neisiu 
į aiškinimą, ką jie sakė, nes 
delegatai užtikrino, kad jie 
tą patį savo raportą perduos 
spaudon su detaliais papildy
mais. Būtų gerai, kad kurie 
dalyvavo išklausyme žodinio 
raporto ir jei jie atstovavo ki
tokią mintį, negu delegatai ra
portavo, laj jie parašo Nepri
klausomoj Lietuvoj arba Tė
viškės žiburiuose, ką girdėjo 
raporte, neperdėdami daryda
mi savo išvadas.

Aš manau1, kad 
Klišieji lietuviai, 
Nepriklausomoji
skundėsi, kad neturėjo 
gos dalyvauti ir išklausyti jų 
raportą, turėtų sušaukti savo 
susirinkimą ir pakviesti dele
gatus. Aš esu tikras, kad de
legatai sutiks raportą lygiai 
tokį pat, kaip jie čia išdavė, 
duoti ir jiems.

B. fKvietinskas

vėliau atvy- 
kurie, kaip 
Lietuva

pro-

NwYorto^iz^Zlnlot
LIETUVIŲ TARPE

Gerai pasisekė Hartforde
Aido Choro pirm. J. Gry

bas informavo reporterį, kad 
praeitą sekmadienį Hartfor
de perstatymas visapusiai pa
vyko. Salė buvo pilna žmonių. 
Vaidinimas taipgi publikai 
patiko.

Aido Choras buvo Hartfor- 
dan nuvykęs suvaidinti opere
tę “Teismo komediją”.

Šį šeštadieni Newarke
Spalio 12 d. Aido Choras 

suvaidins tą pačią operetę 
“Teismo komediją” Newarke. 
Perstatymas įvyks 'Ukrainą 
salėje, 57 Beacon St. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Rengėjai tikisi nemažai 
publikos iš plačios apylinkės. 
Tikisi ir iš New Yorko atvyks
tant. ,

SERGA
ierga May Merk- 
■ Merkevičienė

Rep.

ūmai

HELP WANTED MALE

Privatiniai automobiliai labai New Yorko spaudoje

Praeitą ketvirtadienį 
susirgo May Merk ir tapo nu
vežta Kings County ligoninėn 
ir padėta oxygen būdelėm 
Pasirodė turinti plaučių įde
gimą. Sekmadienį atlankius 
ligonę, pasirodė, kad May 
jaučiasi geriau ir, jeigu kitų 
komplikacijų nebus, liga bus 
nugalėta..

Draugai Merk tūlą laiką 
gyveno Netcong, N. J., ir tik 
už pereitą savaitę
gyventi Brooklynan. Jųjų 
rasas: 442 ■ Chauncey 
Draugė Merk seniau gyveno 
Brooklyne 
nizacijose, 
do Chore.

Kuriems
prie progos drauge aplanky
kite. Lankymo valandos tre
čiadieniais ir sekmadieniais 
nuo 2-jų iki 4-rių po piet ir 
nuo 7 iki 8:30 vakare. Randa
si skyriuje C. II

Geriausia pašaukti į na
mus, gausite informaciją kaip 
surasti. Tel. GL. 2-8899.

Draugas

persikėlė 
mt- 
St..

ir darbavosi orga- 
taipgi dainavo Ai-

laikas pavėlina

Paleis iš darbo 3,000 
darbininkų

Republic. Aviation 
Farmingdale, N. Y., planuoja
greitoj ateityje paleisti iš 
darbo apie 3,000 darbininkų.

Corp.,

. užkemša miesto centrą,—reikėtų 
kad to išvengti k y
ma rasti vietos sustojimui-par- 
kinimui. Specialės parkinimo 
aikštės irgi dažnai prikimštos. 
Tad, tie automobilistai klajo
ja pro siauras automobiliais, 
autobusais, sunkvežimiais ir 
t. t. prikimštas gatves ir kar
tais ima apie pusvalandį iki 
suranda vietą sustojimui — 
kartais labaj toli nuo vietos, 
kur žmogus nori eiti, taip, 
kad po to tenka sėsti autobu- 
san ir pavažiuoti kelioliką 
blokų. /

Būtų daug geriau, jeigu tie 
automobiliai 
Manhattaną, 
paliktų juos 
Tada mieste 
kimšimo, lengviau ir greičiau 
galėtų važiuoti autobusai. Vi
si galėtų greičiau patekti į 
vietas, kur nori vykti.

Ką daryti ? ’ Pattersonas 
duoda suprasti, kad gal net 
galima būtų pravesti patvar
kymą kad privatiniams auto
mobiliams visai būtų uždraus
ta i važinėti Mannattano šir
dyje, bet mažai kas su tokia 
drastiška priemone sutinka. 
Taigi, dilema tuo tarpu’ lieka.

Miesto Tranzito autoriteto 
(Transit Authority, — TA) 
pirmininkas Pattersonas sako, 
kad ką nors reikia daryti 
prieš privatinius automobilius. 
Važinėti jais priemiesčiuose ir 
užmiestyje, tai geras dalykas, 
bet užmiesčio ir priemiesčių 
gyventojai turėtų palikti savo 
automobilius kur nors tolokai 
nuo miesto centro, ir į Man- 
hattaną atvykti požeminiais 
traukiniais arba autobusais.

Pattersonas, žinoma, kalba 
iš TA taško — jis nori, kad 
žmonės labiau naudotų vie
šąsias važiuotės priemones ir 
miestas Turės daugiau pelno. 
Bet ne jis vienintelis laikosi 
tos nuomonės. Policija, trafi- 
ko tvarkytojai ir kiti pareigū
nai su'juom sutinka: 
centras perdaug
Kasdien dešimtys tūkstančių 
automobilių iš 
apskrities, Queens, 
Staten Islando, New Jersey ir
Erooklyno atrieda į Manhat- 
taną. Tai atvažiuoja žmonės, 
kurie eina į teatrus, klubus, 
kiti į darbą arba šiaip pabūti 
miesto centre. Pačiose gatvė
se beveik absoliutiškai negali-

“Daily Workerio” redakto
rius S. Gersonas rašo, kad 
daugelis Amerikos liberalų 
siunčia protestus Jugoslavijai, 
reikalaudamu, kad Milovanas 
Džilas būtų išleistas iš kalėji
mo. Kaip žinia, Džilas tapo 
nuteistas už politinę anti-vals- 
tybinę veiklą. Gersonas klau
sia, kodėl tie liberalai, kurie 
sakosi taip smarkiai stoją už 
politinės veiklos laisvę (Jugo
slavijoje) nekelia savo balso 

kalinimąprieš komunistų 
Amerikoje.

miesto 
prikimštas.

Westchester
Bronx,

n e a t v yktų i 
jeigu žmones 

priemiesčiuose, 
būtų mažau susi-

Trys komunistai 
už darbo žmonių 
Green, Winston ir Potash, dar 
sėdi kalėjime, kalinami po 
Smitho aktu. Jeigu tie libera
lai, kurie protestuoja prieš 
Džilaso kalinimą, būtų nuo
seklūs savo įsitikinimuose, 
turėtų protestuoti ir prieš 
trijų Amerikos komunistų 
linimą.

kovotojai 
reikalus,

jie 
siu 
ka-

Buvęs New Yorko guber
natorius ir vėliau senatorius 
II. Lehmanas buvo apsirgęs 
širdies liga, bet jis dabar ge
rėjus. Lehmanas turi 79 me
tus amžiaus.

PRANEŠIMAI

Profesorę pagerbs kaip Trečdalis mokiniu jau 
apgynėją sveturgimių nebelanko mokyklų, -

visuomenininke ir 
pat paremti didi

taipgi jau susibūrė

Tie, kuriuos spėjom pa
kviesti, su didžiu noru sutiko 
ir dalyvavo. Netiesa, kad bu
vo tik rinktiniai kviesti, kaip 
N. Lietuva teigė. Jei mes ne
pasiekėm naujuosius Amigran- 
tus, tai ne mūsų kaltė, bet ku
rie norėjo dalyvauti, dalyvavo 
ii iš jų, nors nedidelis 1 skai
čius. Prie to dar reikia pri
durti, kad atsirado iš jų, ku
rie bandė skleisti gandus, būk 
čia bus užpuolimas ir tam pa
našiai. Pavyzdžiui, vieną die
ną pareinu iš darbo, suskam
ba telefonas, štai kokį baisų 
įsakymą gaunu: “Ponas Kvie- 
tinske, girdėjam, ruošies daly
vauti delegatų sutikime. Var
de Geležinio Vilko Sąjungos 
perspėju jus būti namie ir 
praneškite kitiem”. Paklau
siau, kas kalba. Pasakė: “su
žinosi, kai gausi peilį į nuga
rą” ir uždarė telefoną*.

Lietuviška f patarlė sako, 
kad šuns balsas dangun nei
na. Taip ir Čia į tai nebuvo 

. kreipta domės. Pats balius, 
kuris buvo suruoštas pagerbi
mui mūsų delegatų, sugrįžu
sių iš gimtojo krašto, buvo ga
na pasekmingas. Svetainė, ku
rioje telpa arti 200 žmonių, 
buvo užpildyta. Delegatus su- 

entuziastiškai. 
laukė jų 

atėjo ta

Užmuštas darbe
35 metu Umberto Manzi «* J

užmuštas darbe. Jis buvo Ma
ckay Construction Co. darbi
ninkas. '

va-

Montrealo de
le it i 
ra-

tiko visi gana
Visi nekantriai 
porto. Pagaliau 
landa.

Visi keturi iš
legatai, vieni trumpiau, 
ilgiau, išdavė gana įdomų 
portą. Po raportų sekė klausi-

Brockton, Mass.
Staiga mirė Charles Cha

ponis, Frank Markevičiaus 
žentas. Velionio žmona, Ella 
Chaponis (Markevič) ir jos 
motina, Eva Markevičienė, 
mirė keletą metų atgal. Pa
laidotas laisvai Melrose kapi
nėse — ten, kur ilsisi jo žmo
na ir žmonos motina, šerme
ninėje buvo daug gėlių ir lan
kytojų. Į kapus palydėjo 
daug žmonių. Visi buvo už
prašyti užkandžių į Liet. 
Taut. Namą.

Velionis buvo gimęs ir au
gęs West Hanover, Mass. Ten 
nuliūdime paliko savo motiną 
Elizabietą Chaponis, tris bro
lius, dvi seseris, uošvį ir žmo
ną F. M. Markevičius čion, 
Brocktone.

Antanas Sauka, trumpai 
sirgęs, mirė Broakton ligoni
nėje rugsėjo 27 d. Buvo pa
šarvotas šermeninėje pas-Ya- 
kavonį. Palaidotas Laisvai 
Melrose kapinėse. Palydėjo 
daug žmonių. J. Skliutas pa
sakė tinkamą atsisveikinimo 
kalbą. Visi dalyviai buvo už-

Traukinis užmušė žmogų
3.0 metų amžiaus Lambros 

Komitąs rastas ant požeminio 
traukinio relių -suvažinėtas. 
Nežinia, kaip jis ten pateko.

Spalio ' 11-tos vakarą, tuo
jau po darbo, New Yorke 
įvyks įdomus ir vaišingas ban
ketas,1 rengiamas pagerbti' ne
paprastą 
tuomi taip 
darbą.

Lietuvių
nemaža grupė ir užsisakė sa
vo stalą.

Garbės viešnia šioje šaunio
je sueigoje bus profesorė 
Louise Pettibone Smith, malo
ni moteris, drąsi ir pasišven
tusi darbuotoja sveturgimių ir 
jų teisių apgynimo veikloje.

Profesorė Smith visą savo 
amžių darbavosi su tais, kurie 
kovoja už demokratines tei
ses ir laisves. O prieš šešetą 
metų ji sutiko tapti Ameriki
nio sveturgimams ginti komi- 
to pirmininku. Tai buvo, atsi
minsite, tais makartizmo siau
tėjimo aršiausiais laikais, ka
da atsistojimas persekiojamos 
organizacijos priešakyje* galė
jo reikšti pačiam vadovaujan
čiam asjneniui persekiojimą ir 
kalėjimą, kada liaudies orga
nizacijų vadai dešimtimis bu
vo teisiami ir kalinami.

I

Nežiūrėdama savo 
amžiaus (Sputninko 
dieną, 
metų) 
didžia 
pečių, 
zaciją
kartkartėmis keliavo 
visą kraštą 
ir piniginę 
miams ir 
apginti.

Norinčių 
tuvių stalo
vietas iš anksto. Tačiau 
turėjo liuosų vietų. Nuvykite 
su jais praleisti vakarą įdo
miai ir naudingai. Klauskite 
lietuvių sitalo.

Banketas įvyks spalio L 1-ą. 
Pradžia 6:30 v.v. Vieta: Ho
tel Belmont Plaza, Moderne 
Room, Lexington Avenue prie 
49th St., New Yorke. Kor.

jie apsirgo influenza
Apie trečdalis Nėw Yorko 

pradinių ir vidurinių mokyklų 
mokinių šią savaitę mokyklų 
nelanko. Priežastis: influen- 
zos (Azijos flu) epidemija. 
Bet sakoma, kad sunku nu
statyti, ar tikrai toks dide
lis nuošimtis serga. Beveik nė
ra abejonės, kad tam tikras 
nuošimtis mokinių tik naudo
jasi epidemijos padėtimi ir 
neina mokyklon, nors neser
ga.

WORCESTER, MASS.

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

Kaip 
rasistinis guberna- 

pas-kelbe,

Little Rock. — Baltos 
Central High mokyklos mo
kinės, kurias laikraštinin
kai apklausinėj o, atsake, 
kad jos niekad nematė ir 
negirdėjo, jog parašu tįs
tai eitų į mergaičių prau
simosi kambarius, 
žinia,
torius Faubus* 
kad federalinės armijos ka
riai taip elgiasi mokykloje. 
Faubus sakė, kad jis “pas
kui patieks įrodymus”, 
bet kol kas tokių įrodymų 
nedavė. Prezidentas Eisen- 
howeris Faubusą už tai 
pavadino melagiumi. k

prašyti užkandžių į L. T.Na
mą.

Paliko liūdesyje seserį But- 
kenę ir seserį Sadauskienę, 
taipgi 'kitus gimines.

Priklausė prie Liet. Taut. 
Namo, LLD 6 kp., LDS 67 kp. 
Skaitė Laisvę. Pirmiau daug 
darbavosi darbininkų^ judėji
me.

Geo. Shimaitis

senyvo 
gimimo 

spalio 4-ą, jai suėjo 70 
prof. Smith priėmė tą 
atsakomybę ant savo 
Ji stojo užtarti organi- 
valdinėse įstaigose. Ji 

išilgai
keldama moralinę 
paramą sveturgi- 
pačiam komitetui

dalyvauti prie lie- 
dauguma užsisakė 

dar

Apie 3,000 mokytojų taip
gi serga. Paprastai sergančių 
mokytojų vietas užima taip 
vadinami substitutai, tai yra, 
mokytojai, kurie nemokyto
jauja. pastoviai mokykloje, 
bet pašaukiami laiks nuo lai
ko atvykti perimti to ar kito 
mokytojo vietą. Dabar ir tų 
substitutų nėra pakankamai, 
— dalis serga.

Tad, darbas mokyklose da
bar labai nenormalus, j

šiaip epidemija dar silpnė
ja. Ligoninių direktorius dak
taras M. A. Jacobs, betgi, sa
ko, kad 
orui 
mija

Vasara jau prabėgo ir vėl 
mes turėsime iškilmingą tra
dicinį bankietą sezoniniam 
uždarymui Olympia Parko. 
Tai įvyks parko patalpose 
spalio 19 d. Pradžia 6 vai. 
vakare. Kaip praeityje, taip 
ir šiemet bus šaunus bankie- 
tas su gausybe valgių ir gėri
mų. Jono Dirvelio orkestras 
šokiams. Nepraleiskite pro
gos. Visi yra kviečiami daly
vauti smagiame bankiete.

Draugijos (Komitetas
(197—199)

BROCKTON, MASS.
Brocktono ir apylinkės pažangiųjų 

organizacijų pa§kutinis 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 
'kerimų. Kviečiami Bostono ir apy
linkės lietuviai dalyvauti. Bus sve
čių: iš Worcesterio J. Skliutas, bos- 
tonietis Kazlauskas ir lawrencietis 
Penkauskas. Kom. (196-198)

yra pavojaus, kad 
dabar pablogėjus epide- 
gali vėl sustiprėti.

Teatruose
RKO teatrai pradeda rody- 
filmą “A Man of a Thou-

Vyriausioje rolė- Į
ti
sand Faces”.
je James Cagney. Kritikai la
bai palankiai atsiliepė apie tą 
filmą.

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)

IRoxy teatras penktadienį 
pradeda rodyti komediją “My 
Man Godfrey”. Vyriausiose 
rolėse June Allyson ir David 
Niven.

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, Baltimorėj. Taipgi išgirsti ko
misijos raportą iš rengiamo koncer
to. Valdyba (195-197)

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

Little Carnėgie rodo fran- 
cūzų filmą “Sins of Casano
va”.

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, Apskėr. 
Sekr. (195-197)

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

"LES GIRLS** STARRING

GENE KELLYMITZIGAYNORKAYKENDALL-TAINAELG
Produced by SOL C. SIEGEL * Directed by GEORGE CUKOR 

Muile and Lyric* by COLE PORTER

An M G M PictureIn CintmiScnp* t M«trtetl« ’

ta— ON THE GREAT STAGE
£ “CONFETTI**—Brilliant new 

revue ... with the Rockettea, Corps 
de Ballet, Choral''Ensemble .. ."Koi

'J, Nldrel” with Symphony Orchestra.

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 kanądiečius 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)

T

small
good

SPRAYERS. Ęxp«rienced on eye
brow, 
Vinyle 
pay.

lips and cheeks on 
dolls. Steady work,

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

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

PLUMBER

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

TI. 2-7965.

Bronx 
Chauffeur 
speak and

(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 darbininką.'*. 
Kreipkitės tuoj pas: y

CALDWELL & METAL 
INDUSTRY

147 Spencer St., Brooklyn.

(195-197)

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)

4
/

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

Grosernė. iVaisių. 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 apylinke. A14 
ti 4 kątą|ikiškU bažnyčių, mokyklų 
ir miesto mok. Parkchester Housing' 
Project, 75,000 žmonių. Alaus, šak 
tų valgių, gęrai įsteigta. 5 m. lease', 
renlda $100 i men. Įeigų ?600. 6 dienos 
nuo 7 v. ry. iki 7 v. v. Tinkama po
ra gali gerai įsisteigti. Liga priežas
tis. TA. 9-0567, sekm. TA. 8-0014.

(191-197)
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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 75 x 20, kitchen 
7486 after 12 P. M. 
after 6 P. M.

10 yr. lease.
incl. WE. 1-

FL. 4-9526
(192-198)

TAILOR SHOP. Fully equip i? in 
Tompkinsville, S. I. Est. 40 years, 
near Victory Blvd. Suitable for 
exp. fur man. Storage for 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—FEMAL1E

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. R.y>e 2375.

asmeniui. 
Kalbanti 

(191-197)

Vengras dipukas užmuštas, 
5 dipukai sužeisti

Gezą Szabo, 31 metų am
žiaus vengras dipukas, vietoj 
užmuštas' ir penki jo draugai 
dipukai sunkiai sužeisti, kuo
met jų automobilis atsimušė į 
cementinį stulpą prie George 
Washington tilto.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*OQ**O0*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArk.t 2-8172
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