
Darys, kaip Kristus. 
$79,500,000,000 skolų. 
Ką tai reiškia?

Rašo R. M1ZARA

Vienas Niujorko dienraštis 
\ rašo, jog po to, kai aukščiau

sias šalies teismas pasmerkė 
11 komunistų vadovų, ir po 
to, kai vyriausybe pagrūmojo, 
kad ji “imsianti” ir daugiau 
komunistų, tos partijos centri
nėje raštinėje “darbas eina 
normaliai ir ramiai.”

Tuo galima pilnai tikėti.
k

Šiuo metu Jungtinių Valsti
jų komunistų partija yra ne 
tokia, kokia buvo, sakysime, 
prieš 30 metų.

Tuomet tos partijos eiles 
sudarė milžiniškoje daugumo
je ateiviai, tautinių grupių 

, žmonės.
< šiandien, pagal visus davi

nius, komunistų partiją suda- 
: >r6 fciilžiniškoje daugumoje

čiagimiai amerikiečiai; nepi- 
liėčių Joje turbūt nei nėra.

To ^paties dienraščio (Com
pass) korespondentas pasikal- 

• bėjo su vienu komunistų par
tijos veikėju, Simon W. GeV- 

, son, kuris pasakė, kad jo par- 
! tija nežada eiti pogrindin.

Gersono žodžiais:
“Mes tęsime kovą už teisę 

kalbėti visuomenės opinijos 
rinkoje. Mes esame įsitikinę, 
jog milijonai amerikiečių, 
baltųjų ir juodųjų, stovinčių 
darbininkų judėjime ir jo iš- 
laukyj, stovės su mumis ir 
skaitys mūsų nusistatymą sa
va didžiąją demokratine tei
se,”

★
Man atrodo, jog šių dienų 

Jungtinių Valstijų komunistai 
stovėf savo pozicijose, iš jų 
nesitraukdajni’ * pi’ieš; , jokius 
pavojus,, ir sakjys; 'kaip » sakei 
Kristus tiems, kurie jo ieško
jo kryžiąvojimui:

—Ko ieškote? Aš štai esu 
čia; imkite, jei norite.

Bet šių dienų kristusai — 
kovotojai dėl taikos — pa
siduoda priešui ne tam, kad 
mirti, bet kad gyventi ir ko
voti dėl šviesesnio rytojaus 
milijonams darbo žmonių.

O gyvenimas tokis įdomus 
ir gražus!...

★ '
Aukščiausiojo teismo teisė

jas Jackson, balsavęs su teis
mo narių dauguma, padarė 
pareiškimą, kurin įterpė šiuos 
žodžius:

“Aš mažai tikiu, kad šis 
komunistų nusmerkimas galė
tų ateityje sulaikyti komunis
tinio judėjimo plėtojimąsi. 
Komunizmas neis į kalėjimą 
kartu su šiais komunistais...”

<. Z *
Anįerikos žmonės skęsta 

skoVosą. ♦
Institute of Life Insurance 

skelbia, jog 19 15 metais ame
rikiečiai turėjo asmeninių sko
lų $34,7.0p,000,000. į , .

O 1950 metais jie jau buvo 
įsiskolinę iki* $79,500,000,000.

.Ir tos skolos tebeauga.
f Daugiausiai skolų amerikie- 
, čiai užsitraukė ant gyvena

miesiems namams pirkti mor- 
gičių./

Esant butų stokai, žmonės 
priversti skolintis ir pirktis na
melius, — dažnai pigaus dar
bo namelius, — kad turėtų 
kur gyventi.

Labai daug amerikiečiai įsi
skolino, pirkdamiesi įvairius 
daiktus — baldus, automobi
lius, rūbus, — “ant išmokes- 
čių.”

Išmokesčiais užtrauktų sko
lų suma praėjusiais . ,metais 
siekb dąugiau, negu $20,000,- 
000,0001

Jei ^įjffėkšterėtų ekonominė 
krizė, užgriūtų nedarbo debe
sis, tų skolų žmonės negalėtų 
atmokėti.

Ką tai reikštų ?

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
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Reikėsią daugiau kaip 62 
bilionų dolerių Amerikai 
ginkluotis per metus
C has. Wilson sako, ginklavimosi 
programa lėšuos 150 bilionų

kitiem karo įrankiam, ne
skaitant kitų lėšų.

Washington. — Apsigyni
mo departmentas reikalau
ja 62 bilijonų dolerių kari
nėms lėšoms per 12 mėne
sių nuo šių metų liepos 1 d.

Bet apsigynimo sekreto
riaus pavaduotojas Rober
tas A. Lovett įspėja, kad 
to dar neužteks; sako, 44 
bilionai dolerių bus išleis
ta tiktai tankam, patran
kom, kariniam lėktuvam ir

Infliacija smarkiai 
pabrangino ginklavimąsi
Washington. — Apsigy

nimo sekretoriaus pavaduo
tojas Robertas Lovett deja
vo, kad infliacija labai pa
didino ginklavimosi lėšas. 
Pavyzdžiui, patrankos šovi
nys 4 colių storio dabar lė- 
šuoja $29.50, o Antrajame 
pasauliniame kare lėšavo 
tik $12.3l9. Paprasti karei
vio batai pernai vasarą bu
vo perkami už $6.20, o da
lbai’'už juos mokama $11.63.

Kongreso komitetas užgyrė 
didelį taksų pakėlimą

Washington .— Kongreso 
Atstovų Rūmo komitetas 
užgyrė bilių, siūRntį pa
kelt 12 ir pusę procento 
taksus asmeninėms žmonių 
pajamoms, o korporacijoms 
tiktai 5 procentais padidin
ti taksus.

Tas bilius taipgi siūlo pa
kelti degtinės taksus nuo 
dabartinių $9 iki $10.50 ga
lionui, padidinti alaus ir vy
no taksus, 1 centu daugįau 
aptaksuoti pakelį cigaretų 
ir pakelti taksus daugeliui 
kitų pirkinių.

Tokiais taksų padidini
mais valdžia tikisi gauti 
$7,100,000,000 daugiau ka
rinėms išlaidoms per me
tus.

Kanados ministras stoja 
už prekybą su Kinija

Ottawa, Kanada .— Ka
nados' užsienio reikalų mi
nistras Pearson priešinosi 
siūlymams užblokuot pre
kybą su Kinijos Liaudies 
Respublika.

Tepagalvoja pats skaityto
jas. •

Mūsų vyriausybė tai mato ir 
supranta.

Dėl to ji nori krizę nustumti 
karu — kariniais pasiruoši
mais, — leidimu bilijonų ir 
bilijonų dolerių ginklams, 
lėktuvams, kariniams laivams 
statyti.

Tai, žinoma, laikinai duoda 
žmonėms darbo, bet tai ver
čia visą kraštą bristi į naujas 
skolas.'

Bet ši politika, savu ruožtu, 
rengia dar baisesnę, dar gi
lesnę krizę. Kas to nemato— 
nieko nemato.

T
Richmond Hill 19. N. Y., šeštad., Birželio-June 9, 1951

New York. — Mobiliza
cijos direktorius Charles E. 
Wilson, kalbėdamas Colum- 
bijos Universitete, pranešė, 
jog dabartinei Amerikos 
ginklavimosi programai rei
kės 150 bilionų doleriu, ir 
ateinantį rudenį prasidės 
tos programos vykdymas.

Planuojama nemokamos 
ligoninės seniems

Washington.—Pranešama, 
jog prez. Trumanas ragina 
Kongresą pataisyti senat
vės apdraudos įstatymą 
(Social Security), kad būtų 
nemokamai suteikiamas li
goninių patarnavimas apsi- 
draudusiems žmonėms virš 
65 metų amžiaus.

United Press teigia, kad 
prezidento planas reikalaus 
užtikrinti nemokamą gydy- 
rtią ligoninėse po 60 dienų 
per metus tokio amžiaus 
žmonėms, gaunantiems val
dinę'senatvės pensiją.

Paleista virš 200,000 
auto, darbininkų

Detroit. — General Mo
tors automobilių korporaci
ja uždarys savo fabrikus 
nuo liepos 28 iki rugpjū
čio 6 d. Bus paleista 200,- 
000 General Motors darbi
ninkų Detroite ir kituose 
miestuose'.

Tai todėl, kad trūksta au
tomobiliam plieno ir kitų 
reikalingų metalų, kurių 
dauguma eina karinei pra
monei.

Fordo, Hudsono ir Kai
ser - Frazerio ’automobilių 
fabrikai jau paleido tūlam 
laikui dešimtis tūkstančių 
darbininkų; ketina daugiau 
paleisti kitą mėnesį.

Fordas, General Motors 
ir Packard keturiais cen
tais pakėlė valandinę algą 
savo darbininkams. Bet pa- 
leidinėjimai greitai nušluos 
tą algos priedą.

Perša 60 proc, pabrangini 
siuntinėjimą laikraščiy

"Washington. — Paštinis 
Kongreso Atstovų Rūmo 
komitetas parėmė sumany
mą, reikalaujantį 60 pro
centų per 3 metus pakelti 
kainą už laikraščių ir. žur
nalų išsiuntinėjimą — po 20 
procentų kasmet; taipgi pa
branginti įvairių daiktų 
siuntinėjimą per paštą.

Tokiais paštinių kainų 
pakėlimais valdžia tikisi 
gauti $138,400,000 daugiau 
pajamų per metus.

jubiliejinis
"JUSVtS VAJUSf:

SUKELTA $7,197; DAR REIKIA $2,803

Vakar paskelbėme gerą pluoštą aukų iš' Rochester, 
N. Y. Aukas surinko mūsų nuolatinis vajininkas P. 
Andersonas. Šiandien skelbiame $60 aukų iš Harrison- 
Kearny, N. J. Aukas surinko Antanas Globičius. Au
kojo sekamai:

P. P. T., Newarkietis .....................................$20.00
■ Antanas Globičius ....... . .......... .  15.00

Petras Skeberdis ....................   10.00
Bladas čižas ............ • • 5.00
Albertas Baublis ... ....................................  5.00
L. Lučkauskas .. • •...........................  5.00
Širdingai ačiū visiems aukojusiems ir Antanui Glo- 

bičiui už pasidarbavimą! Prašome visus demokrati
nius lietuvius prisidėti prie Laisvės 40 metų jubilie
jaus fondo sukėlimo.

Pastaruoju .laiku išsiuntinėjome pranešimus tiems 
Laisvės skaitytojams, kurių prenumerata pasibaigė. 
Prašome tuojau atsinaujinti ir pagal išgalę paaukoti į 
jubiliejaus fondą. Laisvės Administracija

Anglija susirūpinus, kad 
pabėgo du jos diplomatai

London. — Anglijos val
džia labai susirūpinus ir su
sierzinus, kad paspruko du j 
jos diplomatai; bijo, kad 
jiedu nebūtų pabėgę . į So
vietų -Sąjungą ,ąr draugiš
ką Sovietam šąli, išsinešda
mi slaptus valdžios doku
mentus.

Nežinia, kur pabėgo Do
nald MacLean, galva ame
rikinio skyriaus Anglijos 
užsienio reikalu ministeri
joje, ir Guy Burgess, Japo
nijos dalykų žinovas, nese
niai sugrįžęs iš Washingto- 
no.

MacLean taip pat yra bu
vęs Washingtone ir susi
tuokęs su amerikiete. Jam 
buvę žinomi slaptieji pokal
biai tarp Jungtinių Valsti
jų ir Anglijos ir prieinami 
sekretui jų dokumentai, kas

PAPLATINTAS VERSTINO
REKRVTAVIMO ĮSTATYMAS

Washington. — Kongreso 
Atstovų ( Rūmas pu tarė 
verstinai imti kariuomenėn 
jaunuolius, pradedant nuo 
18 ir pusės metų amžiaus, 
ir pailginti karinę tarnybą 
nuo dabartiniu 21 mėnesio 
iki dvejų metų. Senatas 
jau pereitą savaitę padare 
tokį tarimą.

Prezidentui Trumanui 
pasirašius, tarimas įeis ga
llon kaip naujas drafto įsta
tymas nuo liepos 9 d.

Pagal esamąjį įstatymą 
jaunuoliai imami kariuo
menėn nuo 19 metų am
žiaus.

Dabartinis Kongreso tari
mas taipgi reikalauja, kad 
užsiregistruotų karinei tar
nybai visi vyrai nuo pilnų 
18 metų amžiaus iki 25 me
tų užbaigimo.

Šis tarimas kartu suma
žina sveikatos reikalavimus 
ir įsteigia komisiją, kuri 
turės pagaminti planus 
įvedimui visuotino muštro 
jaunuoliams, sulaukusiems 
18 metų amžiaus. Visuoti
nas muštras bus naudoja

U

liečia karinį Atlanto kraštų 
sąryšį, Kūrėjos karą ir ruo
šiamą taikos sutartį su Ja
ponija.

Burgess - buvo Anglijos 
ambasados sekretorius Wa
shingtone.

MacLean ir Burgess pa
žįsta rusų, kalbą. Be to, 
Burgess, sakoma, “gerai iš
studijavęs Markso ir Leni
no raštus.”

Anglijos valdžia atsišau
kė i Franci ją ir visus vaka
rų Europos kraštus ieškoti 
MacLeano ir Burgesso.

Washington. — Amerikos 
valstybės 'Sekretorius Dean 
Acheson sakė, “tai būtų 
rimtas dalykas,” jeigu tiedu 
Anglijos diplomatai būtų 
pabėgę į Sovietų Sąjungą 
ar draugišką jai kraštą.

mas po to, kai taus per
trauktas draftavimas jau
nesnių negu 19 metų am
žiaus berniukų.

Iraniečiai demonstruoja 
ir baubia prieš Angliją
Teheran, Iran. — Irano 

valdžios paskirti direktoriai 
išvažiavo peržiūrėt įrengi
mus anglų žibalo (aliejaus) 
pramonės, kurią Iranas nu
tarė perimti į savo valsty
bės nuosavybę. Tuo tarpu 
iraniečiai d e m o n s t r avo, 
šaukdami, įšaliu Angliją!” 
ir niekinančiai baubė prieš 
anglus.

Pranešama, kad Irano 
valdžia atideda anglų žiba
lo biznio perėmimą; rengia
si derėtis su Anglijos at
siunčiama komisija, z

Valdžia taipgi pašalino 
Užsieninius korespondentus 
iš žibalo pramonės centrų.

ORAS.—Vešu ir gal bus 
lietaus.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

Amerikonai gręsia užimt 
šiaurinių korėjiečių 
tvirtovę Čorvoną
Korėjos liaudininkai ir kinai 
kietai ginasi ir kontr-atakuoja

Korėja, birž. 8. — Ameri
konai šturmavo ir užėmė 
Kodae ir Kvangdok kalnus, 
netoli čorvono ir Kumhvos, 
Korėjos liaudininkų tvirto
vių ,esančių už 17 iki 20 my
lių į šiaurę nuo 38-tos para
lelės. Amerikonų artileri
jos šoviniai jau pasiekia 
Čorvoną ir Kumhvą.

Jankių lakūnai per dieną 
paleido 600 bombų, sprogs-

15 procentų pakeliama 
algas laivastačiams
Washington. — Valdinė 

algų nustatymo komisija 
vienbalsiai užgyrė laivų sta
tymo kompanijų sutartis su 
unijomis, pakeliančias dar
bininkams algą 15 procen
tų rytiniuose pajūriuose. O 
laivastačiamas pietiniuose 
ir vakariniuose pajūriuose 
pripažino tik 12 iki 13 pro
centų algos pakėlimą.

'Rytiniai laivastačiaį da
bar gaus $1.80 už darbo va
landą.

• - •• »

Sen. Magnuson remia 
Johnsono taikos planą

*

Seattle, Wash. — Demo
kratas senatorius Warren 
G. Magnuson taipgi pasiža
dėjo remti senatbriaus E. 
Johnsono rezoliuciją dėl 
taikos Korėjoje.

Ta įnešta Senatui rezoliu
cija reikalauja sustabdyti 
karą birželio 25' d. i r iš
traukti visą svetimųjų ka
riuomenę iš Korėjos iki šių 
metų pabaigos.

Laivyno sekretorius perša 
kontroliuot pasaulį

South Bend., Ind.—Jung
tinių Valstijų karinio laivy
no sekretorius Francis P. 
Matthews pareiškė, jog ši 
šalis turi taip apsiginkluo
ti, kad galėtų užtikrint “vi
sam pasauliui saugumą” 
nuo komunistinio pavojaus.

Jis kalbėjo katalikų Notre 
Dame Universitete ir gavo 
teisių daktaro laipsnį iš 
universiteto.

VENGRIJA IŠVEJA JU
GOSLAVIJOS ATSTOVĄ

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų valdžia liepė per 24 
valandas . išsikraustyti Ju
goslavijos Tito atstovui D. 
Denovskiui. Tai todėl, kad 
Vengrijos atstovas Istvan 
Hrabec buvo . užpultas ir 
sumuštas Belgrade, Jugo
slavijos sostinėje.

I \

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos valdžia įsakė areštuot 
18 Komunistų Partijos va
dovų.

1 ' -T"...
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tančių pirm nukrintant; 
sakoma, bombų skeveldros 
iškapojo daug šiaurinių ko
rėjiečių ir kinų.

Šiauriniai Korėjos liaudi
ninkai ir kinai žūtbūtiniai 
gynėsi, dažnai kontr - ata
kuodami amerikonus. Jie 
vartojo naujas, smarkiau
sia patrankas prieš jankių 
tankus. Tokios patrankos 
šovinys prakerta tanko 
plieno šarvus, turinčius 5 
colius .storio.

Korespondentai praneša, 
kad lietus penktadienį be
veik visai sustabdė ameri
konus. Prie lietaus, su
prantama, prisideda kontr
atakos iš šiaurinių korėjie
čių ir kinų pusės. •

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, kad jie 
ir kinai atmuša amerikonų 
atakas visuose frontuose.

KĖLIAUSIOS ŽINIOS
Tokio. — Atlėkė Jungti

nių Valstijų apsigynimo se
kretorius gen. George Mar
shall. Atsakinėdamas į ko
respondentų k 1 a u s i m us, 
Marshallas pareiškė, kad jo 
atlėkimas Japbnijon neturi 
ryšio su kalbomis apie bu
simąją Korėjoj taiką. Jis 
sakė atskridęs grynai kari
niais reikalais.

Washington. — Demokra
tas senatorius Brien McMa
hon tvirtino, kad Čiang 
Kai-šekas su savo artimai
siais nusuko 200 milionų 
dolerių aukso, kurį Jungti
nės Valstijos atsiuntė Čian- 
go valdžiai 1949 metais.

Kalbėdamas Senato komi
tete, tyrinėjančiame gene
rolo MacArthuro pavary- 
mą, McMahon įtarė, kad 
čiangininkai paskui perkėlė 
tą auksą Amerikon ir savo 
vardu padėjo j bankus bei 
įvesdino į pelningas pramo
nes.
• Senatorius McMahon įžiū
ri, jog čiangininkai dabar 
naudoja tą auksą, papirki- 
nėdami politikierius, laik
raščius ir radijus, kad ad
vokatautų Čiang Kai-šekui 
prieš Kinijos Liaudies Res
publiką.

Chicago.— Grupė protes
tantų kunigų ir profesiona
lų pasiuntė Aukščiausiam 
Jungtinių Valstijų Teismui 
telegramą, ragindami iš 
naujo svarstyti vienuolikos 
komunistų vadovų apeliaci
ją

Washington.—Didieji mė
sinių galvijų augintojai .ti
kisi, kad prez. Trumanas 
atšauks įsakymą numušti 
galvijų kainą 10 procentų.
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PATARIA SAUGOTIS
LONDONE ĮŽEIDINĖJA įtakingas savaitraštis, “The 

New Statesman and Nation.” Aną dieną jis išspausdino 
editorialą, analizuojantį einamuosius liudijimus, kuriuos 
atlieka mūsų vyriausybės pareigūnai senato komitete 
Washingtone.

Nušvietęs tai, ką senato komitetui sakė MacArthuras, 
Marshalias, Bradley, Vandenbergas, savaitraštis daro 
išvadą, jog Jungtinių Valstijų vyriausybė ruošiasi ka
rui, tačiau, tolydžio, ji bijosi praplėsti karą Azijoje — 
konkrečiau: Korėjoje. Ji bijosi užpulti Kiniją, nes, kaip 
Achesonas ir kiti nurodė, jei Amerika pradėtų karą prieš 
Kiniją, tai Tar. Sąjunga galėtų stoti užpultajai talkon, 
kadangi tos dvi šalys turi padariusios bendrą apsigyni
mo sutartį.

O jei Tarybų Sąjunga, pildydama sutartį, stotų talkon 
Kinijai, būtų įtraukta į karą, tai Amerikos talkininkės, 
—vyriausiai Anglija—atsisakytų Ameriką sekti, atsisa
kytų kariauti prieš Tarybų Sąjungą.

Taigi tik šis vienas faktas, pagal anglų savaitraštį, 
sulaiko Amerikos vyriausybę prieš plėtimą karo Kini
joje. Tai nėra, vadinasi, principo, o tik taktikinis dalykas.

Tuo būdu “The New Statesman and Nation” įspėja 
Anglijos vyriausybę, kad ji nesiduotų perdaug velkama 
į tokią padėtį, iš-kurios išeitis tegalėtų būti tik karas. 
Laikraštis reikalauja, kad anglų vyriausybė pasakytų 
griežtai ir aiškiai, kad ii nedalyvaus praplėstame Azijos 
kare, o jei to nepadarys, tai Anglijai gali prisieiti gai
lėtis. '

• Savaitraštis mano, jog Anglijos vyriausybė atliko 'di
džiulę klaidą, balsuodama Jungtinėse Tautose už paskel
bimą Kinijos agresore. Jei' Anglija sutiks, su amerikiniu 
reikalavimu blokaduoti Kiniją, jei ji, pagaliali, sutiks su 
ištraukimu Kinijos Liaudies Respublikos pripažinimo, jei 
ji sutiks su tuo, kad reikią Kiniją iš oro pulti, tai nei 
nepajus, kai pati Anglija bus įtraukta į karą prieš Ta-, 
rybų Sąjungą.

ADVOKATAS VINCENT HALLINAN
VINCENT HALLINAN prieš tūlą.laiką federalinia- 

me teisme, .San Francisco mieste, gynė tris darbo unijų 
vadovus: Harry Bridges, J. R. Robertson ir Henry 
Schmidt.

Mr. Hallinan — žymus advokatas, plačiai žinomas vi
soje šalyje. Bet jis, begindamas darbo unijų vadovus, 
užsitraukė teisėjo rūstybę ir dėl to teisėjas jam “do
vanojo” šešis mėnesius kalėjimo.

Advokatas apeliavo į aukščiausią šalies teismą, bet 
^pastarasis nematė reikalo žemesniojo teismo sprendimą 
perhagrinėti.

Dabar Mr. Hallinan išnaujo apeliuoja į aukščiausią 
teismą, reikalaudamas jo bylą nagrinėti, bet. jis, ma
tyt, nesitiki, kad teismas jo balso paklausys.

Pasak niūjorkiškio dienraščio, Mr. Hallinan padarė 
sekamą pareiškimą:

“Tūli žmonės manė, jog aukščiausias šalies teismas 
bus paskutinė tvirtuma žmonių kovai prieš priespaudą. 
Aš tuo nebuvau labai įsitikinęs, kadangi, kai vyriausy
bė vis labiau lenda į korupciją (genda), tai ji tuo užkre
čia ir teismus.

“Jeigu sugedę mūsų vyriausybėje elementai šiandien 
mano, kad jie šiomis priemonėmis palauš amerikinius 
juristus, advokatus; jei jie mano, kad jie šiomis prie
monėmis sutriuškins darbininkų judėjimo aspiracijas, 
tai jie yra mulkiai.

“Kiek tai liečia mane, aš išeisiu iš kalėjimo tūkstantį 
kartų labiau pasiryžęs ir sulyg savo geriausia galimybe 
ginsiu nuo priespaudos ir persekiojimo kiekvieną, kuris 
manęs prašys.”

Beje, International Longshoremen’s & Warehouse
men’s unijos vadovai, kuriuos M'r. Hallinan gynė, dabar 
pasižadėjo energiškai jį ginti.

Advokatas pirmiau gynė šios unijos vadovus, o pasta
rieji dabar dės didžiulių pastangų advokatui ginti.

ŽINIŲ TROŠKIMAS
VILNIUS. —• Dar tik bu

vo dedamas Vilniaus elek
tros skaitiklių gamyklos 
korpusų pamatas, kai Ka
zys Švatalys, Telšių amatų 
mokyklos absolventas, > pir
mą kartą įžengė į busimo
sios įmonės teritoriją. Tai 
buvo 1949 metų vasarą.

—Šaltkalvis, na, ką-gi, ge
ra specialybė, — maloniai 
pasitiko Švatalį kadrų sky
riaus viršininkas. — Tik, 
tur būt, teks pasimokyti. 
Juk mūsų gamykla ypatin
ga, apie tokias gamyklas 
senoje Lietuvoje niekastnė 
nesva j o j o—gamin si ne tiks
lius prietaisus...

Gamykla buvo statoma. O 
žmonės, kurie netrukus tu
rėjo čia dirbti ,atkakliai 
mokėsi. Šaltkalviai, tekin
tojai, frezuotojai, derinto
jai, štampuotojai specialiai 
sukurtuose gamykliniuose 
kursuose studijavo mate
matiką, metalų mokslą, so
cialistinės gamybos organi
zavimą ir daug kita. Drau
ge su visais Kazys Švatalys 
giliai susidomėjęs klausėsi; 
gamyklos vyriausiojo tech
nologo Valda j aus, inžinie
riaus Beriozovo bei kitu 
gamyklos specialistų pa
skaitas .

Kursai užbaigti. Egza
minai sėkmingi išlaikyti. O 
po kelių dienų — 1949 metų 
rugsėjo 1 dieną — 60 busi
mųjų gamyklos darbininkų 
ir jų tarpe Kazys švatalys 
išvyko į Maskvą. Juos vi
sus direkcija komandiravo 
į giminingą elektros pramo
nės įmonę perimti prieša
kinį patyrimą, išstudijuoti 
visas sudėtingo amato 
smulkmenas.

Apie tris mėnesius Kazys 
Švatalys kartu su savo 
draugais mokėsi riš mask
viečių, kurie labai noriai 
perdavė Lietuvos darbinin
kams savo žinias ir patyri
mą. Bet vilniečiai išmoko 
ne tik praktiškų įgūdžių. 
Jie atkakliai studijavo čia. 
mechaniką. Egzaminai, ku
rie buvo surengti, pasibai
gus kursui, parodė, kad 
Lietuvos darbininkai įsisa
vino tiek praktikos įgū
džius, tiek ir teorijos žinias.

194$ metų gruodžio mė
nesį gamyklon sugrįžo visi 
SO darbininkų, kurie buvo 
išvykę į Tarybų Sąjungos 
sostinę mokytis. Jie sugrį
žo kupini" jėgų, energijos ir 
siekimo praktikoje pritai
kyti gautas Maskvoje ži

STOKA JAUTIENOS?
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖSE šiuo metu 

sunku gauti jautienos. Ateityj, sakoma, jos dar ma
žiau bus arbą visai nebus.

Tūli sako, jog juodojoj rinkoj jautienos bus užtenka
mai, tačiau žmonės'turės mokėti už ją aukštesnes kai
nas.

Armour ir Wilson kompanijos, savininkės didžiųjų 
skerdyklų, šiomis dienomis uždarė savo skerdyklose jau
tienos apdirbimo departments, esą, dėl to, kad neturį 
galvijų,—farmerj.ai atsisakę juos parduoti ta kaina, ku
rią nustatė valdžia.

Kaip ten bebūtų, jeigu šiandien Amerikoje stokuoja 
mėsos, tai yra skandalas! . ,

Tai parodymas, kokia anarchija viešpatauja mūsų

New Yorke plačiai vedamas boikotas prieš mėsą. Šei
mininkes atsisako. mokėti per aukštą1 kainą. Ši tik 16 
mėnesių amžiaus mergaitė, Debbie Goldman, rodo j iš
kabą prieš aukštas kainas.

■ ■ ■ ■ ■ — • H-l. |l.ll> ■■■ i       ■ ■.■!■■■ ..Į Į , , Į—MMII, n , Į , |IW,|I,,| Į |M

krašte: vienur įvedama neva kainų kontrolė, kitui* jos 
nėra,—viskas brangsta, kainos kylą,, Na, ir vįsa tai te- 
besunkina ir taip jau sunkų darbo žmonių gyvenimą.

nias.
Kazys Švatalys negalėjo 

pažinti gamyklos aikštelės— 
tiek čia viskas pasikeitė. 
Aukštai ‘iškilo gamyklos 
sienos. Sandėliuose — dau
gybė didžiulių rūpestingai 
supakuotų dėžių su nauju
tėliais įrengimais.

Drauge su visais Kazys 
Švatalys griebėsi įrengimų 
instaliavimo. Inžinieriams 
vadovaujant vyko greiti- 
nis staklių bei mašinų nars
tymas. Kai kas blogai ori
entavosi braižiniuose. Buvo 
nutarta gamykloje suorga
nizuoti darbininkams kur
sus, kuriuose juos mokytų 
skaityti braižinius. Norin
čių išmokti šį darbą atsira
do daug. Jų tarpe buvo ir 
Kazys Švatalys.'

O vakarais, kai darbo die
na baigta ir ant Vilniaus 
nusileidžia sutemos, Kazys 
sėda prie knygų. Ja,u se
niai jį domina energetika. 
Dabar jaunasis darbininkas 
mokosi Vilniaus politechni
kume . Praeis nedaug laiko 
ir Kazys Švatalys, Kretin
gos rajono Lazdininkų kai
po valstiečio sūnus, gaus 
techniko diplomą.

Kiek daugiau kaip metus 
Kazys Švatalys dirba de
rintoju Vilniaus elektros 
skaitiklių gamykloje. Bet 
jis jau yra visų gerbiamas 
stachanovininkas, savo dar- i 
bo meistras. Dvi užduotys . 
per pamainą—toks yra nuo
latinis Kazio Švatalio deri
namu automatu išdirbis.

Savo meistriškumą, savo 
pa tyrimą jaunasis specia
listas noriai perduoda dar
bo draugams.

Kuomet į cechą atėjo jau-1 
nas darbininkas Jonas Ur
banavičius, Kazys švatalys 
apsiėmė parengti jį sava
rankiškam darbui. Po tri
jų* mėnesių Jonas Urbana
vičius jau dirbo automatų 
derintoju, Švatalio pakaiti- 
ninku.

Gamykla, kurios pamatas j 
buvo padėtas vos pries dve
jus metus, dabar jau gami
na produkciją Tarybų ša
lies liaudies ūkiui. Čia ga
minamos sudėtingi a u s i o s 
elektros skaitiklių, detales, 
jų tarpe yra tokių, kurias 
sunku pamatyti plika aki
mi. Mėnuo iš mėnesid au
ga gamykla, didėja produk
cijos gamyba ir kyla jos' 
kokybė. Šviesiuose, erd
viuose naujosios įmonės ce
chuose darbuojasi puikūs 

žmonės, savo darbo entuzi
astai, kurie auga kartų su 
gamykla, vieningoje darbo 
šeimoje.

Tokių, kaip Kazys Švata
lys, gamykloje daug. Drau
ge su Kaziu Švataliu Vil
niaus technikume mokosi 
gamyklos braižytojas My
kolas Linkevičius. Abu dir
ba gerai, atkakliai mokosi 
ir svajoja, baigę techniku
mą, stoti į institutą, tapti 
inžinieriais. Ir jų svajone 
išsipildys. Jie taps inžinie
riais. Tarybų Lietuvos fa
brikams ir gamykloms kas
met vis daugiau ir dau
giau reikia specialistų.

Potraukis į žinias, į moks
lą — skiriamasis tarybinio 
darbininko bruožas. Jau
noje elektros skaitiklių ga
mykloje jau yra gan turtin
ga technikinė biblioteka. 
Dauguma darbininkų—ak
tyvūs bibliotekos skaityto
jai. Technikinės literatū
ros naujybės eina iš rankų 
,į rankas. Daugelis darbi
ninkų jau turi ir nuosavas 
technikines bibliote k ėl e s . 
Tokią bibliotekėlę turi ir 
Kazys Švatalys. Literatū
ros iš radiotechnikos, elek
trotechnikos, automatikos, 
mechanikos . sričių — visa 
tai galima rasti Kazio Šva
talio bibliotekoje.

Argi po to galima ste
bėtis, kad naujoji gamykla, 
į kurią prieš dvejus metus 
atėjo šimtai lietuvių, netu
rėjusių supratimo apie tai, 
kaip gaminamas elektros 
skaitiklis, nes seniau Lietu
voje niekuomet nebuvo to
kių įmonių, kad ši gamykla 
viršija valstybinius planus, 
gamindama puikios koky
bės produkciją.

Darbininkai atkakliai 
mokbsi, tvirtai žinodami, 
kad jie dirba sau, savo liau
džiai/ vardan, savo tėvynės 
labo ir klestėjimo.

žinioTisIjetūvos
J. Janoniui atminti

Šiauliai, kovo 31 d — Srities 
darbo žmonės plačiai pažymi 
55 metines nuo lietuvių prole
tarinio poeto Juliaus Janonio 
gimimo dienos.

Biržų kraštotyros muziejus 
ruošia parodėlę, kurioje pavaiz- į 
duos poeto gyvenimą Biržinių 
kaime ir Biržuose.

Juliaus Janonio memoriali
nis muziejus Šiauliuose ruošia 
nuolatinę ekspoziciją, vaizduo
jančią poeto gyvenimą ir kū
rybą. ■

Prie dabartinių Šiaulių mo
kytojų instituto rūmų, kuriuo
se mokėsi J. Janonis, pritvirti
nama memorialinė lenta.

Klasėje, kur Sftvo laiku mo
kėsi poetas, įrengiama paroda, 
vaizduojanti J. Janonio' gyveni
mą ir kūrybą. Paroda bus ati
daryta žiūrovų lankymui ba
landžio mėnesio pradžioje.

K. Varašinskas

Draugija Lietuvos TSR gamtai 
pakeisti ir apsaugoti

Vilnius, kovo 31 d. — Vil
niuje įvyko draugijos Lietuvos 
TSR gamtai pakeisti ir apsau
goti organizacinis susirinki
mas.

Į organizacinį komitetą iš
rinkti : Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos tikrasis narys prof. 
Ivanąuskas (pirmininkas), Me
džioklės ūkio valdybos prie 
Lietuvos TSR Ministrų Tary
bos viršininkas Bergas, Moks
lų akademijos biologijos insti
tuto direktorius docentas Va
lius ir kiti.

1951 metais numatyta su
rengti įmonėse ir kolūkiuose 
paskaitas temomis: “Didžiosios 
komunizmo statybos,” “Kaip 
žmogus pakeičia augalų, gyvu
lių prigimtį” ir kt.
Draugijos darbe dalyvaus res

publikos Mokslų akademijos, 
Valstybinio universitetę moks
liniai darbuotojai, o taip pat 
mokyklų dėstytojai. Draugi
jos darbe didelis dėmesys bus- 
skiriamas apibendrinimui mok-

Columbijos universiteto, New Yorke, studentai pasi
ruošę egzaminams. Tik geriausia pasirodę bus paliuo- 
suoti nuo armijos tarnybos. Per tokią šerengą turės 
pereiti Amerikos 175,000 studentu.

Matai, iš ko jie
Mackinac Island mieste, 

Grand Hotel viešbutyje, 
vieši' Dr. Frank N. D. 
Buchman su savo sėbrais 
iš “Moralio Apsiginklavi
mo” organizacijos.

Tikslas tos tikėjimiškos 
organizacijos‘randasi tame, 
kaip jie patys pasisako, kad 
apginkluoti kiekvieną tikin
tįjį morališkai.

Jaučiasi nabagai, kad visi 
tikintieji taip morališkai 
sušliurę, jog randa reikalą 
nuo to apsiginkluoti.

Bet va iš kur jie ima sau 
įkvėpimą tam savo “mora
liškam apsiginklavimui — 
ogi iš nelaimingo Adolfo 
Hitlerio.

Pasak Dr. Buchmano, 
“Aš* dėkavoju dangui už

Kas girdėt po
• Kasdieninis iš Jungtinių 
Valstijų “Amerikos Balšas”, 
bus transliuojamas tik į lat-; 
vius ir estus. . •

Pasirodo, kad tretieji Wa- 
shingtono dženitoriai neat
kreipė jokios atydos į dak
tarą Grigaitį ir jo sėbrą Ši
mutį su išlaisvinimu lietu
viu.

Mat, tie dženitoriai turi 
gal \daugiau galvoje košės, 
negu tas daktaras.

Jąu karinėse uniformose
Šiomis dienomis praneša

ma iš Vakarinės Vokietijos 
sostinės Bonn, kad 100,000 
vokiečių apvelkama karinė
mis uniformomis.

Tas reiškia, kad Jungti
nės Valstijos, Anglija ir 
Francūzija atgaivino išnau
jo vokiečių militarizmą.

Diskriminacija mediciniškose mokyklose
T " 

tantiškų aplikacijų. O Aas 
liečia katalikus, tai iš •a^'e 
kiekvienų keturių aplikaci-

Pasirodo, kad pas mus 
priėmimas į medicinos mo
kyklas nesiremia vien tik
tai studentų arba aplikantų 
moksliniais gabumais, pasi
ruošimu tai aukštai ir gar
bingai profesijai . Dar at
sižiūrima, kokios aplikan- 
tas yra tautinės bei religi
nės kilmės . Pav., jeigu bū
si žydiško tikėjimo, jau 
daugiau vargo turėsi dasi- 
gauti iki tos profesijos.

Taip skundžiasi žydai 
New Yorko valstijoje. Ir jie 
suteikia faktų savo nusi
skundimo parėmimui.

Jie parodo štai kokią pa
dėtį. Tik viena aplikacija 
iš aštuonių žydiškų aplika
cijų susilaukia užgyrimo
medicinos mokyklose. Tuo i rikos mokslu 
tarpu 1 aplikacija esti pri
imta iš kiekvienų 6 protes-

slinio tiriamojo darbo gamtinių 
resursų srityje siekiant ' juos 
praktiškai panaudoti ir gamtai 
apsaugoti.
< ........................... ..................................... . .................... .........................................-■■■—.................. -- -■ T
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siekia įkvėpimo 
žmogų, kaip Adolfas Hitle
ris, kuris subudavojo pir
maeilį frontą apsigynimui 
prieš' antikristų ir komu
nizmą.”

Tai tokie visi, mūsų ti
kėjimo moralistai, ar tai 
Romos popiežius, ar 
Buchman.-

Mat, Hitleris išskerdėrmi- 
lijonus nekaltų žmJmių, 
persekiojo skirtingas nuo 
vokiečių tautas, gyvus de
gino koncentracijos kempė
se — tai morališkas Įkvėpi
mas jiems visieųis!

Juk ir Romos popiežius 
padovanojo 250 milijonų 
dolerių Mussoliniui, kad jis 
skerstų Ethiopijds negrus 
katalikus Afrikoje.

Tikėjimas nudardėjo į pe
klos dugną! Rep.

platų pasaulį?
Išžudė milijonus žmonių, 

kad Vokietijos militarizmą 
sunaikinti, o dabar išriįuję 
jį atbūdavo j o!

Tai Apšvietėjas N !
Ann Arbor Michigano 

valstijos Universiteto Stu
dentų Taryba nutarė prieš 
rasinę diskriminaciją visose 
studentų draugijose.

Bet'Dr. A. G. Ruthven, 
išeinantis, Universiteto pre
zidentas, išdavė savo “ve
to” prieš tokį sąžiningą ir 
teisingą studentų Tarybos 
pasielgimą.

Pasirodo, kad tūii moky
ti daktarai niekuo daugiau 
nėra, kaip tik šarlatanai.

Pasirodo, kada jau rei* 
kia pasielgti teisingai, tai 
jie atvirai išeina su rasine 
neapykanta. Rep.

jų viena aplikacija tampa 
priimta. Tas tik parodę, 
kad katalikų įtaka- šioje 
valstijoje aukštosiose mo
kyklose stovi net aukščiau 
už protestantus. Didžiau
sia diskriminacija ‘vedamą 
prieš žydus.

Bet ir keista ir neteisin
ga. žmogus turėtų būti 
sprendžiamas pagal gabu
mus, priimant į mokyklą, 
kurioje yra gaminami gy
dytojai, o ne pagal tai, ko
kiai tautinei bei religinei 
grupei jis priklauso.

Šis vienas pavyzdys paro
do, kas atsitiktų su Amer 

ir mokyklo
mis, jeigu čionai ryminiai 
klerikalai pilnai įsigalėtų, 
kaip Ispanijoje arba, LdĮfcy- 
nų Amerikoje., Kitiems 
žmonėms būtų sunkti pa
siekti kokios nors profesi
jos. Amerikonas
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ATOSTOGŲ MOKYKLOS ŽINIOS
Mes turime jau tik vieną mėnesį iki 

Atostogų Mokyklos, kuri susirinks ir 
pradės klases liepos 9 d. ir baigsis su

■ mokyklos pokiliu liepos 21, Olympia 
' Parke, Shrewsbury, Mass, šiuomi patai

some ir tai, kad Atostogų Mokyklos po- 
kiliai įvyks ne kaip klaidingai skelbiama 
mokyklos lapeliuose, bet sekamai. Moky
klos piknikas liepos 15-tą, o kursų bai
gimo pokilis liepos 21-tną. Prašome šias 
datas pasižymėti.

Mes turime tik trejetą savaičių padir
bėti Atostogų Mokyklos organizavimui.

. Žinių jau turime, jog studentų bus iš 
Detroito, Clevelrfndo ir net iš Chicagos. 
Bet žinių, ruošimosi neužtenka. Moky-

k 'kloK ruošėjai daugiau negu savaitę 
prieš mokyklos atsidarymą turi turėti 
vis^s aplikacijas ant rankų. Tad jau da
bar ( laikas registruotis. Visas mokyklos 
kolektyvas reikia aprūpinti maistu, nak
vynėmis ir kitais reikalais. Todėl ruošė
jams reikia žinoti, kiek studentų daly
vaus Atostogų Mokykloje.

'______ KURSAI SUTVARKYTI
Šios vasaros mokykla labai svarbi vi

siems — jaunimui ir suaugusiems. Ypa
tingai privalėtų kuo daugiausia daly
vauti tų, kurie veikia dramos rateliuose 
— režisuoja, vaidina ar organizuoja 
vaidinimus. Šį skyrių ves dramos artis
tas Jonas Valentis. Jis duos pamokas 
režisūros, vaidybos. Jo lekcijos bus labai 
naudingos tiems mūsų teatro veikėjams, 
kurie geriausia supranta lietuvių kalbo-

- Je* ‘ \ ; -
Lietuvos istorijos ir kalbos klasės taip 

parbus vedamos lietuvių kalboje. Tą ga
limi pasakyti ir, apie muzikos ir liaudies 
šokių kursus, žodžiu sakant, visi moky- • 
tojąn šią vasarą bus lietuviai, gerai ži
nanti abi kalbas — lietuvių ir anglų.

’ • STIPENDIJOS JAUNIMUI
Praėjusių vasarų patyrimai jau įro-

KNYGA
r
Parke, vieno mažo vasarnamio pasie

nyje, tarp sąšlavų, iššluotų iš kambarių, 
aš, pamačiau ištaršytą knygą; matyti, 
jos gulima čia seniai, po rudens lietu- 

' mi, po žiemos sniegu, pridengtos paru
davusių spyglių ir sudūlėjusių pernykš
čių lapų. Dabar, kai pavasario saulė iš-- 
džiovino jos purvo suklijuotus lapus, jau 

'nebegalima buvo perskaityti, apie ką 
kalba išblukusios raidžių linijos.

Aš pajudinau ją bato galu ir nuėjau 
toliau, galvodamas, jog tai, gal būt, ge
ra, nuoširdžiai parašyta knyga, ir gal 
nemaža žmonių, ją skaitydami, yra jau
dinęsi, ginčijęsi, mokęsi galvoti; g'al būt, 
ji fcai ką yra apvaisinusi nauja mintimi 
ir ^augelį šaltomis vienatvės valandomis 
sušildžiusi savo šiluma.
; Aš prisiminiau, koks geras bičiulis 
buvo man knyga mano vaikystės ir jau- 

.’ttystės dienomis, ir ypačiai ryškiai iš
kilo mano atmintyje gyvenimas, mažu
tėje geležinkelio stotelėje tarp Volgos ir 

i ‘Dono.‘
'Stotelė stypsojo stepėje, šykščiai te- 

pddčngtoje pilka žole, dykynėje ir tyloje, 
kurią su trikdydavo tiktai gūdūs žiemos 
pūgų stūgavimai. Vasarą stotelėje zvim
bė uodai, parudavusioje stepėje juokin
gai ir tyliai švilpiniavo starai (staras 

i»—rusiškai suslik), kaitros sudrumstame 
t ^danguje iš lėto sukosi vanagai ir balto- 
h sios lingės. .
I j.'■ Būdavo, žiūri nuo perono į stepę: viršum 
®ykos žemės, švininiame tolyje srovena 

sausas rūkas, ant gauburių, ties savo 
olomis,' tupi starai, pridėję prie smailių 

v ^snukučių vikrias priešakines letenėles, 
Ištarytum .meldžiasi. O daugiau nieko nė- 

rtL — kvėpuoji dykyne, ir širdis gailiai 
aflRspaudžia iš nuobodumo.

B. Tik retkarčiais gauruoti čabanai, 
fenais į šventuosius paveikslų atsi
skyrėlius, pragena iš pietų į šiaurę kai- 

"/JBenę avių, ir stepės tyloje suskardi jų 
Oteisti šūktelėjimai:

dė, kad Stipendijų Fondas daug reiškia 
Atostogų Mokyklai. Stipendijos duoda
ma veik išimtinai jaunimui, kuris lanko 
mokyklas, savų įplaukų neturi. Tokių 
studentų mes turėjome praėjusiose Ato
stogų Mokyklose. Patyrimai įrodė, kad 
visi jauni ir jaunos studentės, kurie da
lyvavo mokykloje, arčiau susirišo su mū
sų meniniu-kultūriniu judėjimu. Jie 
daugiau susipažino su chorų, vaidintojų 
veikla, su Lietuvos istorija ir kultūra. 
Todėl labai svarbu, kad kuo daugiausia

• tokių jaunų lietuvių dalyvautų Atosto
gų Mokykloje.

Tam tikslui mes ir keliame Stipendi
jų Fondą. Šiuo tarpu mes siuntinėjamo 
laiškus ir kitas informacijas tuo reika
lu. Mes manome, kad šį gražų, kultūri
nį darbą geri lietuviai parems. Sakysi
me, 25 geri lietuviai, aukodami tam 
tikslui tik po 1 dol., jau apmoka savaitę 
vienam studentui į Atostogų Mokyklą.

ŠEIMOS IR SUAUGUSIEJI
^Olympia Parkas, graži aplinkuma ir 

kiti patogumai, yra jauki vieta praleisti 
atostogas su apšvieta, su būriu jaunų ir 
suaugusių studentų. Todėl graži proga 
ir šeimoms praleisti savas atostogas 
mokykloje. Gera proga pasinaudoti mo
kyklos duodamomis žiniomis iš Lietuvos 
istorijos, apie liaudies rheną, mūsų teat
rą, muziką.

Amžius negali ir neprivalo būti už
tvaru ' mokslui. Suaugusieji taip lygiai 
pageidautini dalyvauti Atostogų Mokyk
loje, kaip ir jaunimas. ' Mes prašome 
mūsų veikėjų ir darbuotojų kreipti dė
mesio į tai, jog Atostogų Mokykla yra 
lygiai naudinga visiems, be amžiaus 
skirtumo.

Klauskite daugiau informacijų, regis
truokitės dabar, nelaukite paskutinių 
dienų. Atlikdami tai greitai, pagelbėsite 
Atostogų Mokyklai ir jos rengėjams.

V. Bovinas.

— R-ria-o! R-ria-ū ...
Pūstels vėjas,' apipils stotį smulkiu 

karštu smėliu, atneš liūdną drofų kvak
sėjimą, graužikų švilpiniavimą, — ir vėl 
tyku, ir gyvenimas atrodo, tartum be
galinis sapnas.

Kažkur, stepės kloniuose, slėpėsi ka- 
ijpkų vienkiemiai; užu stoties, už kokio 
penketo varstų Volgos link, prisiglaudė 
nederlingoje žemėje kaimas—Smėlynai; 
iš ten pas mus žiemą ateidavo žvalios 
merginos valyti sniego, nuo stoties kelių, 
o naktimis stotin atslinkdavo jų broliai 
ir tėVai pasivogti sniegtvorių kurui ir 
prekių iš vagonų.

Ypačiai sunku buvo karštomis vasa
ros naktimis: ankštuose kambariuose— 
nėra kuo kvėpuoti, tvankumas ir uodai 
neleidžia užmigti, visi stoties gyventojai 
išeidavo į peroną ir slampinėdavo iš 
vieno galę į antrą, pradėdami rietis iš 
nuobodumo, erzindami budėtojus kau
kiančiu žiovavimu, nusiskundimais dėl 
nemigos bei nesveikatos, beprasmiškais 
klausimais. Po kiemą, tartum lunatikės, 
vaikštinėja moterys — baltai apsidariu
sios, basos, sutaršytais plaukais; rūksta 
laužas, pridengtas šlapiais karklais:, to
mis naktimis, kai nėra vėjo, laužo dū
mai kyla į dangų pilku stulpu, nenuvai
kydami uodų, — jie išsiperi aklose Vol
gos užuolankose ir debesiais atlekia čia, 
į sausą stepę, kankinti žmonių ir patys 
galo gauti.

Kurčioje tyloje, kažkur toli ir tartum 
iš po žemių, pasigirsta sunkus šnarėji
mas, jis auga, apgaubia stotį geležiniu 
gaudimu; dainuoja bėgiai, dreba lem
pos; kuris nors snausdamas prataria:

— Tryliktasis ateina ...
Stepės pakraštyje į juodą tamsos odą 

įsmigo raudonas spindulys, sužeidė nak
tį, ir žemėje išsilieja'drėgna šviesos'dė- 

, mė, primindama kraują. Pamažu artė
damas, spindulys suskyla į dvi dalis, ir 
štai jis pasidarė panašus į kažkieno gel
tonas, paklaikusias akis, jos dreba iš 
pikto susijaudinimo,—prie trijų stoties 

namukų iš nakties gilumos slenka kažko
kia pikta pabaisa, grasindama pražūti
mi. Žinai, jog tai prekinis traukinys, 
bet nori jsivaizduoti kažką kita, nors ir 
baisų, bet — kitą!

Keleiviniai traukiniai, prabėgdami 
pro stotį, tik su'stiprina gyvenimo su
stingimo įspūdį, verčia aštriau pajusti 
savo atitrūkimą nuo gyvenimo. Stabte
lės traukinys minutę, iš vagonų langų, 
lyg portretai iš rėmu, žiūri į tave kažko
kie žmonės: blyksteli, tartum žiežirbos 
tamsoje, mįslingos moterų akys, palies
damos širdį akimirksnio šypsenų spin
duliais. .

Piktas švilptelėjimas — ir garo debe
syje traukinys šliaužia toliau, žmonių 
veidai vagonų languose keistai persi
kreipia, ištįsta į šoną, visi į vieną pusę.

Su šituo gyvenimo blykčiojimu greit 
apsipranti; pro tave kasdien pravažiuo
ja vieni ir tie patys mašinistai, kūrikai, 
konduktoriaai; rodos, jog ir žmonės vi
suomet vieni ir tie patys, — jie pasidarė 
nebeatskiriami, it uodai.

Stotyje tarnavo vienuolika žmonių, 
ketvertas — su šeimomis. Visi gyveno 
tartum po stikliniu gaubtu, apie kiek
vieną buvo žinoma visa, kas neturėtų 
būti žinoma apie žmogų, ir kiekvienas 
žinojo apie visus kitus visa, ką norėjo 
ar nenorėjo žinoti. Visi vaikščiojo vienas 
prieš kitą, tartum nuogi; žmogus, pir
mai patogiai progai pasitaikius, viešai 
išsipasakodavo visas savo paslaptis, spi
riamas nuobodulio, leisdavosi į visokius 
nešvankiausius atvirumus bei atgailavi
mus.

Jie kortuodavo, baisiai gerdavo deg
tinę, kartais, apkvaišę nuo degtinės ir 
nuobodulio, stebindavo vienas kitą lauki
nėmis išdaigomis.

Vieną vakarą sargas Kramarenka, 
jaunas, gražus kaimietis, 'atėjo po tepė
jo Jegoršino, nuplikusio ir dievobaimin
go senuko, kuris buvo vedęs našlaitę ka
zokę, didele ir tylią moterį, — 'atėjo po 
Jegoršino buto langu, nusirengė visai 
nuogas ir ėmė šaukti į langą.

—, Jegoršinai, išeik, šunie! Išeik, nu
sivilk, temato tavo žmona: katras geres
nis! i . , •

Kazokė, skalbusi, baltinius,' siūbtelėjo 
jam ant krūtinės verdančio vandens 
kaušą; jisai sukaukė ir nudūmė stepėn, 
o Jegoršinas ėmė mušti pačią mašinrak- 
čiu. Žmonės išvadavo moterį, norėjo iš
vežti į miestą, ligoninėn, bet kazokė at
sisakė.

— Nereik, pati kalta, kam ' meiliai 
žiūrėjau į jį, — kalbėjo jinai, gulėdama 
kieme, apvyniota kruvinais skarmalais, 
plačiai atvėrusi mėlynas akis ir mažu 
liežuviu laižydama lūpas.

Ir dukart paklausė tyliai:
— Ar skaudžiai aš jį nuplikiau?
— Ai, begėdė, — šnibždėjosi moterys 

ir merginos.
Jegoršinas užsidarė savo bute ir mel

dėsi, atsiklaupęs muilino vandens klane. 
Žmonės žiūrėjo pro langą ir keikė senį.

Kitos dienos rytą Kramarenka atsiė
mė uždarbį ir pėsčias išėjo iš stoties kaž
kur Dono link; ėjo jis išilgai kelio lini
jos, nepaprastai tiesiai, aukštai iškė
lęs galvą, tartum kareivis parado metu.

O po keleto dienų ir Jegoršinas persi
kėlė į kitą stotį.

— Tat, brolau, tau nepadės, — tarė 
jam atsisveikindamas Koltunovas, sto
ties viršininko padėjėjas. — Tau į že
mę reiktų persikelti; iš sielvarto niekur 
daugiau, kaip tik j žemę!...*

Tai buvo keistas žmogus, — Petras 
Ignatjevičius. Koltunovas. Visuomet pus
girtis, plepus, jisai, tur būt, turėjo kaž
kokių savų samprotavimų apie gyveni
mą, bet išreikšdavo juos neaiškiai, ir 
netgi rodėsi, jog jis nė nenori būti su
prastas.

Padžiūvęs, liesas, jis nuolatos kraty
davo garbanotą rudą galvą ir, prideng
damas pilkas akis auksinėmis blakstie
nomis, klausinėdavo mus — mane, sto
ties svėrėją, ir mano draugą, telegrafis
tą Judiną, kuprotą ir piktą:

— Kuriam dievui, vyrai, tarnaujate, 
a? Puikumėlis!

Arba klausdavo pats save:
— Argi aš tam gimiau, kad mane uo

dai ėstų? ' ' ..
Mudu, aš ir telegrafistas, dažnai ir 

karštai kalbėdavome apie ateitį; jisai 
juokdavosi iš mūsų:

— Puikumėlis! Jūs pasiklauskite ma
ine: kas bus po dešimties metų, šią dieną 
ir valandą? Aš jums tikrai pasakysiu: 
tas pat! O po dvidešimts penkerių metų? 
Ir tuomet — tas pat...

Kai mudu su Judinu pradėjome sk'ai-

tyti Spenserįj jisai pasiklausęs paklau- 
sė: \ •

— Anglas?
— Taip.
— Na. tai, vadinas, meluoja! Anglas 

tiesos niekuomet nepasako.
Ir nebesiklausė Spenserio.
Kartais Koltunovą apimdavo nesu

prantamo užsispyrimo priepuoliai: jis 
pirštais sukdavo apkramtytus ūsus ir 
laibu, nervinau balsu prisispyręs steng
davosi mus įtikinti, jog “Ponas Tvar- 
dauskas” esąs parašytas geriau už 
“Faustą,” o Turgenevas vertęsis arkliu 
mainikavimu. Arba šaukdavo, aukštai 
mosikuodamas dešine ranka:

—Visi mūsų rašytojai — ne rusai: 
Puškinas — arabo sūnus, Žukovskis — 
turkės, Lermontovas — anglas! O kurie 
rusai, tai tie visi—iš neteisėtos mote
rystės ...

(Pabaiga Ritą šeštadienį)
______________________ ■ _______________ > ■ _____________________

John Erskine
Š. m. birželio 2 d. savo namuose, 

Niujorke, mirė rašytojas ir meninin
kas, John Erskine. Jis turėjo 71 me-/ 
tus amžiaus ir mirė nuo širdies smū
gio "'W/W

• • John Erskine pagarsėjo po to, kai 
jis parašė savo pirma novelę, pava
dintą: “The Private Life of Helen of 
Troy.” Tai buvo 1925 metais; rašyto
jas tuomet jau buvo .46 metu amžiaus.

Po to jis parašė apie 40 didesniu ar 
mažesnių knygų,—novelių ir kitokių; 
rašė nemažai žurnalams straipsnių.

John Erskine buvo ir neblogas pia
nistas, taipgi jis buvo literatūros pro
fesorium Columbia universitete.

Kadaise velionis buvo Juilliard Mu
zikos Mokyklos Niujorke galva.

SKAITYK 
ir 

MOKYKIS

Serge Koussevitzky
Šių metų birželio 4 d. Bostone mirė 

Serge Koussevitzky, žymusis orkestrų va
dovas. Jis buvo 76 metu amžiaus.

Koussevitzky gimė 1874 m. liepos 
mėn. 26 d. Tveri aus gubernijoj, Rusi
joj. Dar vaiku būdamas jis pradėjo mo
kytis muzikos ir turėjo didžiulio pasise
kimo — gal todėl, kad jo tėvas buvo 
smuiko mokytojas. /

Patapęs orkestro vadovu, jis vadova
vo valstybiniam orkestrui Petrapily 
(dabartiniam Leningrade). 1920 metais 
jis išvyko iš Rusijos, nes, anot jo paties, 
revoliucija konfiskavo vieno milijono 
doleriu vertės jo turto.

Po kiek laiko Koussevitzky atvyko į 
Ameriką ir čia ilgai ėjo .Bostono Simfo
nijos Orkestro vadovo pareigas. , Buvo 
griežtas vadovas. Iš šių pareigų pasi
traukė 1949 metais. *•-

Praėjusio karo metu Koussevitzky 
patapo Tarybų Sąjungos šalininku ir jo 
pastangomis Amerikoje buvo populiari
nama tarybinių kompozitorių muzika.

Koussevitzky buvo didžiulio masto 
muzikas.

Ei, drauguži!
Ei, drauguži,«neliūdėki, 
Kad skausmai tau širdį gelia; 
Kad svajonės, tos klajūnės, 
Neberodo laimės, kelią!

Juk, svajonės, tai. besparnės: 
Greit ateina—greit ir dingsta,-— 
Bet skausmai vis širdy lieka 
Ir liūdesiais nenurimsta.

Tu, drauguži, ašarose
Sau paguodos neberasi:
Nors liūdėsi dieną, naktį 
Ir ašarų dūug išliesi.

Štai, drauguži, pažiūrėki,
Kaip pavasaris pražydo:
Laukai, pievos tik žaliuoja 
Ir paukšteliai vėl pragydo.

Pažiūrėk į platų lauką,
Kaip žolynai šaipos, juokias;
Kaip lelijos spalvų žiedais
Tiktai rėdos, tiktai puošias.

Pažiūrėk į-vyšnių sodą, 
Kaip baltai viskas liepsnoja! 
O vyšnaitės, it mergaitės, 
Rodos, šaukia ,savęsp moja.

Ir kur žvelgsi, pažiūrėsi,
Viskas puošniai išdabinta: 
Čia ramumas sielą glosto— 
Širdieš skausmai čia nurimsta.

Tad, drauguži, neliūdėki,
Nors tau širdį skausmai gelia: 
Pavasaris visur žydi — 
Naujas viltis neša, kelia!

< ' I. Vienužis.

Pirmadriežių būrys. Seniau
sieji ropliai buvo vadinamieji 
pirmadriežiai, atsiradę dar 
akmens anglies periode, ne
trukus po pirmųjų varliagy
vių — stegoceialų. Įdomu tai, 
kad iš visų išnykusių gausingų 
to būrio roplių viena rūšis iš
gyveno iki mūsų laikų beveik 
nepakitėjusi. Toji “gyva iška
sena,” vadinamoji gaterija, 
dar ir dabai:, nors, ir negausin
gai, gyvena Naujosios Zelan
dijos salose. Gaterija, kaip ir 
stegocefaįai, per visą savo gy
venimą turi ebordos liekanų; ■ 
jos stuburkauliai, kaip ir ste- 
gocefalų, iš abiejų pusių į- 
gaubti; jos, kaip ir • daugelio 
stegocefalų, labai išsivysčiusi 
trečioji — viršugalvio — akis, 
žodžiu, gaterijos sandaras, 
kaip ir iškasenų pirmadriežų 
sandaras, liudija apie jų arti
mumą stegocefalams, t. y. se
noviniams varliagyviams.

žvėriadriežių būrys. Stego
cefalams artimi ir iškasenų 
žvėriadriežiai. Tų seniausių 
roplių randama gerai išliku
sių suakmenėjusių griaučių. 
Taip antai, netoli Dvinos upės 
buvo rasta griaučių didžiulių 
nerangių pareiazaurų, kurie, 
kaip matyti iš jų dantų san
dara, buvo žolėdžiai gyvuliai. 
Ten pat, permės periodo 
sluoksniuose, buvo rastas di
delio’ plėšraus žvėriadriežio— 
inostrancevijos — griaučiai. 
Daug žvėriadriežių griaučių 
randama Pietų Afrikoje ir * 
Pietų Arperikoje. Seniausieji 
žvėriadriežiai turėjo savyje 
stegocefalų, roplių ir iŠ dalies 
žinduolių požymių.

/ —o— 1
Dinozaurų būrys. Tur būt, 

Įdomiausi iškasenų ropliai yra 
dinozaurai (lietuviškai-—drie
žai pabaisos).” Mezozoinėje 
eroje jie gyveno visuose to 
meto žemynuose ir išaugdavo 
kartais pasakiško didumo. 
Toks buvo, pavyzdžiui, gigan- 
tozauras, gyvenęs kreidos 
epochoje, šitoji pabaisa siek
davo 30 m ilgį, turėjo dideles 
griozdiškas kojas su stipriais 
nagais ir, matyti, didesnę gy
venimo dalį išbūdavo pasinė
rusi vandenyje, iškišusi į vir
šų savo mažą galvą ant ilgo 
kaklo. Įdomus taip pat igua- 

‘iiodonas, turėjęs iki 10 metrų 
aukščio ir vaikščiojęs tik 
dviem užpakalinėmis kojo
mis; trumpomis priešakinė
mis savo galūnėmis jis tik 
skabydavo sultingą augalini 
maistą nuo tuometinių spyg
liuočių medžių, sago palmių ir 
papartinių medžių. Tarp dau
gelio kitų dinozaurų pasitai
kydavo ir vikrių, judrių gro
buonių, kurie kartais pasiek
davo irgi milžiniško didumo; 
taip pat pasitaikydavo gyvū
nų su dideliais gumbais ant 
neproporcingai didelės gal
vos ir t.t. Įdomūs daugelis di
nozaurų, kurie judėjo liuoksė
dami užpakalinėmis galūnė
mis. Jų sandare yra žymių; 
kurios rodo panašumą į 
paukščius.

—o— 
žuviadriežių būrys. Senovi

nių roplių tarpe buvo dauge
lis plėšriųjų rūšių, prisitaikiu
sių gyventi vandenyje. Kai 
kurie iš jų savo išore pasidarė 
visai panašūs į žuvis. Tokie ' 
yra ichtiozaurai (žuviadrie- 
žiai). Rasta nemaža ichtiozau
rų griaučių ir įspaudų, ir iš jų 
galima aiškiai nustatyti £ių 
vandeninių grobuonių sanda
rą ir net gyvenimo būdą, žu- 
viadriežiai buvo kilę iš sausu- 
mos'roplių, panašiai kaip ban
giniai arba ruoniai kad yra 
kilę iš sausumos žinduolių.

London.—Vakarinių kraš
tų diplomatai spėja, kad 
Sovietų Sąjunga jau gal 
šiemet darys atskirą taikos 
sutartį su. rytų Vokietijos.’ 
Demokratine Respublika.

3 pusi.—Laisve (Liberty)-Seštadien./ Birželio-June 1951
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• TEOFILIS TILVYTIS.

DIČIUS
(Poema)

T. TILVYČIO “DIČIUS”
Tilvyčio poema “Dičius” — spalvin

gas buržuazinės Lietuvos šeimininkų gy
venimo metraštis. Tai satyrinis romanas 
apie būdingą ano, smetoninio, laikotarpio 
“herojų,” apie karjeristą.

Lietuviškoji buržuazija kadaise, savo 
žvalioje jaunystėje, kai ji dar kovojo dėl 
savo pozicijų sutvirtinimo, kai ji savo
mis priemonėmis rungėsi su lenkiška

• dvarininkija ir carine biurokratija, 
skelbdama savuosius ,lietuviškosios bur
žuazijos, idealus, suvaidinusi pažangų 
vaidmenį krašto gamybinių jėgų išvys
tyme, *— paskutiniame savo viešpatavi
mo laikotarpyje, fašistinės diktatūros 
laikotarpy degeneruoja,- tepajėgdama 
gimdyti tik policinius mušeikas ir gob
šius karjeristus. Istorinio Lietuvos bur
žuazijos auginio ir įsigalėjimo grobuo
niškas charakteris ypač išryškėja, kai 
tik buržuazija prieina prie “valdžios lo
vio.’’ Iš po romantizuotos, “bendrais tau
tos idealais” apkaišytos kaukės išlenda 
tikrasis, savųjų, lietuviškų,, išnaudotojų 
veidas. “Nepriklausomos” Lietuvos lai
kinojoj sostinėj Kaune, kaip grybai, pra
deda dygti “tautos šulų” rūmai, vilos, 
magazinai, akcinės bendroves, o visame 
krašte — centriukai, dvariukai, idiliški 
“ūkeliai.” Ir kiekvieno tokio namo, įmo
nės plyta, kiekvienas dvaro žemės hek
taras įgyjamas iš “brolių lietuvių” iš
spaustu centu ir jų prakaitu. Kiti gi 
“broliai lietuviai” — Vailokaičiai, Nor- 
kaičiai, Tūbeliai, Karveliai — perkasi 
plantacijas ir vilas užsieniuose.

* Prasideda dar negirdėtas lietuviško
sios buržuazijos savitarpio rungtyniavi
mas, grobiant valstybės iždą. Skandalin
gus ponų Yčų, Lapenų procesus lydi 
nauji procesai. O kiek milijoninių va
gysčių nuslepiamą, užgniaužiama, kad 
tik nebūtų sukompromituoti “tautos šu
lai”? Tiesa, retkarčiais buržuazija dar 
ištraukia iš “Aušros” gadynės arsenalo 
savo surūdijusius ginklus, išmargintus 
“tautos vienybės,” “tautinio susipratimo” 
šūkiais. Bet* kaip visa tai atgyvenę ir 
šlykštu. Daugelį tų, kuriuos lietuviškoji 
buržuazija kadaise kvietė į “tautos vie
nybę,” siūlė “nepriklausomą, demokrati
nę Lietuvą ir brolybę,” ji jau sugrūdo, 
į kalėjimus, į priverčiamųjų darbų sto
vyklas, uždėjo jiems policijos, anstolių ir 
savo teismų apinasrį, o į atkuntančio ir 
augančio lietuviškų miestų ir kaimų 
proletariato teisėtus reikalavimus toji 
“tautinio susipratimo” buržuazija prabi
lo smurto ir švino kalba.

Ideali, kai kurių buržuazinių idealistų 
išsvajota, vieninga, broliška Lietuva pa
sidalija į priešiškas, nesutaikomas sto
vyklas. Vienoje stovykloje — “nepri- 
klausomybė’s” idealais prekiavusi, pra
lobusį, tuščiai išpuikusi, sąžinę ir nagus 
sutepusi ne tik tautos prakaitu, bet ir 
jos krauju buržuazija, o kitoje stovyk
loje — dirbančiųjų liaudis, “tautos va
dų” apgauta ir apiplėšta, kuriai tėra vie
nas kelias—nublokšti nuo savo kūno ef-.

• ke, kovoti, laimėti ir sukurti naują visuo- 
\ meninę santvarką, kurioje daugiau ne

būtų parazitinių klasių.
• Ir štai, tokiu tai visuomeninių prieš- 

, taravimų ir. Lietuvos darbo žmonių re
voliucinio judėjimo augimo metu poetas 
Tilvytis parašo savo poemą “Dičių,” Pa
gal visas tto laiko socialinės aplinkybes, 
pagal visuomeninę ss/vo padėtį, Dičiūš 
greičiau turėjo būti kovotojas dėl savo 
ir savo tautos šviesesnių, didingesnių 
idealų, dėl savo tėvų ir į juos panašių 

| lūšnelių gyventojų ateities, dėl naujos 
Lietuvos visiems .darbo žmonėms. Tačiau 
poetas sumanė aštrų, satyrinį romaną, o 
satyros lobynas — buržuazinė tikrovė, 

j toli gražu ne romantiška.
Poema prasideda ryškiais prieštara-

• vimais. Jos herojus, ką tik išėjęs iš var- 
v gingos lūšnelės, vos tik patekęs į nedide

lio apskrities miesto gimnazijos suolą, 
ima godžiai vaikytis poniškas madas, 
beždžioniauti, nusižiūrėjęs į buožiukus, 
darosi buožiškai miesčioniškų idealų

ĮE prieplaka. Dičius jaunuolis jau pirmai
siais savo žingsniais išduoda savo klasę, 

; savo šiaudinę pąstogę, nusigręždamas 
|| nuo kančių ir rūpesčių. tos visuomenės, 

kurį jį pagimdė ir kuriai priklauso 
H ateitis. Sūnus palaidūnas, apakintas iš-
* orės blizgesio, lengvo, ištaigingo bur
gi žujiško gyvumo troškulio, ■ guvus ir” 

' • šmaikštus vyrukas, kitų į save panašių,

iš to pačio socialinio klodo kilusių ir spė
jusių jau “išeiti į žmones,” pavyzdžiu 
ima eiti smetoninės, ponų Lietuvos ke
liais. Tauresnių pavyzdžių, pažangesnių 
siekimų, kuriąis gyvena tautos darbo 
žmonės, jos didžiuma, jis nemato ir ne
nori matyti. Jis bodisi savo prastais tė
vais, varginga pastoge, jis nori “ponau
ti.” Pasišventimas mokslui, platesniems 
humaniškiems tikslams, savo tautai, ty
rai ir kilniai meilei, kuklus gyvenimo- 
pobūdis — visa tai Dičiui svetima. Jis 
užkrėstas to' paties vėžio, kuriuo serga 
visa miesčioniškosios jaunuomenės grie
tinėlė. Jo idealas darosi savi namai, au
tomobilis, meilužė ir milijonas banke, 
nežiūrint, kokia kaina ir kieno sąskaita.

' Ir kai šitas vienas iš daugelio smetoni-. 
nes jaunuomenės “žiedų,” besilankstyda
mas prieš įtakingas poniutes, betūpčio
damas prieš pinigų maišus, begražby- 
liaudamas, beveik pasiekia savo karjeros 
viršūnę — jis jau susidėvėjęs, morališ
kai ir fiziškai suiręs žmogus.

šiurkšti, bukaprotiška ir ypatingai - 
gobši lietuviškoji buržuazija tik ir te
pajėgia išauklėti ir pagaminti tokius Di
čius. Tai jos lizdo paukščiukas, nors 
kiaušinis ir svetimo paukščio. Savo kar
jeros kelyje šisai valstiečio vaikas, už
miršęs savo blaiviai gieclrą Tauragnų 
dangų, vis dėlto nepasidaro nei atkak
lus buržuazijos ramstis, nei' jos idealų 
gynėjas. Jeigu tai būtų įvykę, Dičius 
poemos puslapiuose būtų praradęs pas
kutinį dar bent kiek' žmoniškumu dvel
kiantį sūnaus palaidūno bruožą: jis bū
tų užsidėjęs smetoninio žandaro, mušei
kos mundierių. Atrodo, Dičiaus nepa
tenkina jo su tokiu atkaklumu, su tokia 
savo klasės interesų išdavimo kaina siek
toji gerovė. Jo karjeros finalas nudažy
tas baironišku kartuliu. Bet tai ne Pe- 
čiorinas, ne Don-Žuanas ir ne Oniegi- 
nas, tai tik lietuviško kaimo vaikas pa- 
blūdėlis, savo gyvenimo idealu pasirin- 

, kęs parazito kelią, iškovojęs galų' gale 
sau lygias teises su parazitais, persiso
tinęs parazitiniu gyvenimu, tačiau ne-' 
įgijęs nei aukštesnių, moralinių, dvasinių 
savo būties pagrindų, nei tikrojo 
džiaugsmo, Dičius, jau gyvas būdamas, 
ima dvokti lavonu, 'kaip ir toji klasė, į 
kurios eiles ji priėmė jį — skurdžią 
Don-žuano ir Oniegino karikatūrą. <

Taip be pabaigos baigiasi Dičiaus 
karjeros metraštis. Tačiau jeigu pratęs
tume poemos laiką — Dičius turėjo nu
eiti savo tautos išdaviko, hitlerinio na
cionalisto prieplakos keliu, arba žūti 
bohemos klampynėj. Tokiems tik “aukš
tiems idealams” jį tepajėgė parūošti lie
tuviškoji buržuazija. Tokiems idealams 
ji ir'paruošė visą eilę tautos atmatų, ku
rias šiandien lietuvių liaudis, statydama 
savo šviesų socialistinį gyvenimą, kaip 

. šiukšles, šluoja iš savo tarpo.
Sunku būtų Tilvyčio poemoj ieškoti 

pilnutinio buržuazinės Lietuvos paveiks
lo, nutapyto su neklaidingai įžvaliu isto
riniu žvilgsniu. Autorius, prieš keliolika 
metų rašęs “Dičių,” atrodo, tesirūpino 
duoti tik keletą epizodų iš lietuviškųjų 
ponų gyvenimo. Ir reikia pasakyti, kad 
Tilvyčio poemos pažangumo elementas 
—tai aštrus buržuazinės tikrovės saty- 

• rinis piūvis. Poema nė kiek nepaseno. 
Jos atskiri posmai ir charakteristikos, 
nutapytos talentingos rankos, šiandien 
su ypatingu ryškumu iškyla prieš mūsų 
akis, atgamindamos tą skurdų buržua
zinės Lietuvos valdovų dvasinio pasau
lio visiško smukimo vaizdą ir io pasau
lio parazitišką pobūdį.

Petras Cvirka.

I

Viešpačius atsiprašau, 
kad mužikiškai rašau.

’ GRAŽŪS MANO TAURAGNAI.
Nuo Taurapilio, nuo kalno 
Matos dar keli kalnai, 
-Ir ant vieno, kaip ant balno, 
Sėdi mano Tauragnai.
Per žaliai vingiuotą šlaitą
Tauragnas pajuodęs raitos, 
O. į kairę — vėl duobė: 
Antras ežeras — Labė.
Ar pavasaris ateina, 
Ar pašiaušia juos ruduo — 
Juodas ežerų vanduo 
Šnabžda savo' seną dainą. 
Grioviai, ežerai, kalnai — 
Gražūs mano Tauragnai.
Pradedu aš savo raštą 
Iš tėvynės aukštumos, 
Nes mylėt šį skundų kraštą 
Dar išmokau iš mamos. 
Kalba žmonės, kad Labėje 

""'’Žuvį rėkiančią girdėję, 
Sako, balsas jos baidus

Naktį gąsdina visus.
Ji vis rėkia ne prieš gera: 
Prieš nederlių, prieš ledus. 
Sako, šaukus prieš švedus, 
Bliovus prieš pasaulio karą. 
Nors tai buvo jau seniai — 
Ji gyvenanti tenai.
Knibžda burtai, padavimai. 
Pasakų — nors semk maišuos! 
Gaila —kiek prišipę rimai, 
Nes seniai su jais mušuos. 
Velnio raistuos pelkė tūno — 
Nieks neperžengęs to liūno ... 
Ten paskendę trys vaikai — 
Žiūrint, šiaušiasi plaukai. 
Sako, girdis, kai naktimis 
Krūmuos verkia mergina, 
Draskos, laksto tekina, 
Keikias, grieždama dantimis. 
Kai ilgai įsiklausai — 
Girdis vaikiški garsai.
Išeini nakčia į lauką — 
Pievose palši rūkai, 
Lyg kad dvasios, ore plauko 
Paslaptingi jų takai. 
Laumė pečių ten kūrena, 
Pakaruoklio vėlę gano, 
Sako, ji pikta, sena 
Ir, kaip dievas, amžina. 
Ant tų pievų pempė klykia, 
Ten baisu, tenai gražu! 
Kazio gojuj tarp beržų 
Lakstanti balta pelikė. 
Kas ją skriausti pamėgins, 
Tą į dulkes sunaikins.
Ten, ant Žadavainių kelio, 
Palei ąžuolą Dičių, 
Žmonės matę ant tiltelio 
Septynioliką kačių,

Dar toliau, ant dirvonėlio, 
Mato naktį piemenėlį 
Su baisiom, baltom avim, 
Kalbantį vis su savim. 
O už lazdynų krūmelio, 
Nuo tiltelio kiek toliaus, 
Jeigu naktį kas keliaus, 
Mato beprotę kumelę. 
Visa tai gerai žinau, 
Nes tenai aš gyvenau.
Už Varlynės, Velnio Liūne 
Brenda vargą daug šeimų. 
Jie vadinas—Karaliūnai, 
Kilę iš vienų namų.
Pro pelių išgraužtą skylę 
Spokso iš vidaus ir tyli, 
Grįčios, prikimštos burnų, 
Be grindų, be kaminų.> 
Vaikšto ten legendos keistos. 
Kelmas ąžuolo troboj 
Ten švenčiausioj pagarboj... 
Neįvairus jų ir maistas: 
Duona, bulvės, lašiniai 
Ir batviniai amžinai.
Karaliūnų margumynas 
Tarpe grįčių devynių. 
PraVardėm visi vadinas, 
Išgalvotomis žmonių* 

' Žmonės Karaliūną vieną
Nuo seniai vadina Iena, 
Nes jis liesas, kaip baslys, 
Ir kaip atmena — našlys. . 
Pravardės jų eina grįčiom: 
Kazį šaukia Biriuku, 
Petro sūnų — Pinčiuku, 
Karaliūną Jurgį — Dičium. 
Šaukia taip, anot žmonių, 
Iš gudiško — laukiniu.

X

SKAITYK IR MOKYKIS
, apvalias 

kreidos periodo Į formas; net ir kojos netrukdo 
I oro srovei — jos mažos ir 

priglaudžiamos 
Mėlynasis kar- 
iki 100 km per

Skraidančių driežų būrys. | pro tokias lygias, 
Jūros ir n ....
sluoksniuose randama nemaža | 
griaučių ir įspaudų nuostabių ' skrendant 
skraidančiųjų driežų. Jų būta 
įvairių rūšių. Jie skriejo ore 
savo priešakinėmis' galūnėmis, 
kurių sandaras buvo kiek pa
našus į šikšnosparnių sparnų 
sandarą. Ryšium sir skraido
muoju gyvenimo 'būdu dauge
lis jų kaulų bu^o ' . pripildyti 
oro; krūtinkaulyje 1 atsirado 
išauga-ketera, kuri reikalinga 
s t i p r iems skraidomiesiems 
raumenims pritvirtinti. Vėles
nieji skraidantieji driežai ne
teko uodegos ir dantų, ir jų 
kūno svoris sumažėjo.
abejonės, kad ir skraidantieji 
driežai buvo kilę iš sausumo
je gyvenusių rūsių. Vėliau jie 
galutinai išnyko nuo žemes 
paviršiaus, nepalikę savo ša
kos tęsinio. Tam tikrą jų pa
našumą. į paukščius galima iš
aiškinti tik prisitaikymu prie 
panašių gyvenimo sąlygų.

Roplių kilme. Roplių kilmė 
dabartiniais laikais visai aiški. 
Iškasenų radiniai liudija, kad 
gaususis roplių pasaulis gavo 
savo pradžią iŠ senovės var
liagyvių — stegoėefalų. Arti
miausi stegocefaliniartis protė
viams yra iškasenų 
žiai (gaterijos) ir 
žiai, o iš jų gavo 
kiti ropliai.

—O----

pirmadrie- 
žvėriadrie- 
pradžią ir

4 KLASĖ. PAUKŠČIAI.
■ Paukščiai ryškiai skiriasi 

nuo kitų stuburinių gyvūnų. 
Skirtingos jų išorinio sand aro 
ypatybės krinta į akis ir ne- 
patyrusiams stebėtoj ui. 
Plunksnomis apaugęs kūnas., 
bedančiai žandikauliai, ap
ginkluoti raginiu snapu, spar
nai su didelėmis plasnojamo- 
mis plunksnomis — štai 
ypatybės, kurios 
ria paukščius 
rinių gyvūnų, 
čių skraidyti.

nuo 
nors

i tos 
aiškiai ski- 
kitų stubu- 
ir sugeban-

vėduoklė. Toji vėduoklė suda
ryta iš daugybės spindulių, 
vadinamų barzdelėmis. Tos 
barzdelės ankštai susiglaudu
sios ir tarp savęs sujungtos 
mažytėmis šakelėmis. šake
lės savo rėžtu turi smulkučius 
kabliukus, kuriais užsikabina 
už gretimos šakelės kabliuko. 
Tuo būdu visos šakelės stan
džiai sukibusios. -

Taip sudarytos Jik pavėsi
nės plunksnos. J ‘NesunltiL 
prasti, jkok^i reikianę i ‘ ęturi

f,f .. -»T*» '"’**?*' ■ j

toks paviršinių plunksnų san
daras, ypač sparnuose. Susivė- 
lusios plunksnos turėtų blogą 
skraidomąjį (ramstinį) iš
virsiu. Vadinasi, standų pay 
yiršinių sparno plunksnų šakį/, 
lių sukibimą reikia laikyti pdę- 
sitaikymu skraidyti. Suveltas 
pūkinis plunksnų paviršius 
trukdytų skridimą, sutiktų di
desnį oro pasipriešinimą.

—o—
Paviršinės sparno plunks

nos. Paviršinės sparno plunks
nas labai skirtingų pavidalų. 
Sparne yra didelių ir mažų 
plasriojamųjų plunksnų, o taip, 
pat ir jas dengiančių dengia
mųjų plunksnų. Uodegoje yra 
didelių; vairuojamųjų plunks
nų ir. uodegos dengiamųjų 
plunksnų. 

—0—
Pūkinės plunksnos. Pūkinės 

plunksnos slypi 
nių plunksnų, 
karvelio iš oro 
nematyti. Jos 
švelnesnės už' 
barzdelės labai
tarp savęs nesukibusios. Todėl 
tarp pūkinių* plunksnų yra 
daug oro, o tinome, kad oras 
blogas šilumos laidiniiiįęap.- 
Vadinasi, šitaip sudaryti fw- 
kai geriau sulaiko natūralią 
karvelio kūno šilumą. O ji Jfca- 
na didelė ir siekia iki 41-^42 
laipsniu.

Kad ir labai sudėtingai su
daryta paukščio plunksna, ta
čiau ji išsivysto iš tokios pat 
užuomazgos, kaip ir; roplių 
žvynai, t'. y. iš tam tikrų ląs
telių grupių/ kurios dengia 
odos karpeles. Paukščių ir 
roplių raginė danga, be abe
jonės, yra tos ‘pačįiosj kifmės.

tarp pavirši- 
ir suaugusio- . 
jų paprastai 

mažesnės ir 
paviršines. Jų 

minkštos: in

Jei jūsų drąųgiiar,’ ^lo
bui ar chorui reikia kokių 
stambesnių s p a u s d i n ių: 
konstįtucijų, mokesčių kny
gelių ar kitko, — nęMbaidy- 
kite, J 
maį hi

prie liemens, 
vėl is skrenda 
valandą.

Karvelio galva sujungta su 
nepaprastai paslankiu kaklu. 
Bedančiai žandikauliai.' ap
ginkluoti raginiu snapu. Sna-1 
pas sudarytas ’ iš viršutinio, 
truputį lenkto antsnapio ir 
apatinio posnapio. Karvelio 
antsnapis apdengtas tam tik
ra vaškine plėvele ir turi dvi 
išorines nosies skyles. Galvos 

(šonuose yra dvi akys, o že- 
Nėra miau nuo jų dvi ausų angos.

Karvelis, kaip ir visi stuburi
niai gyvūnai, turi keturias ga
lūnes. Bet vaikščioti tinka tik 
užpakalinės galūnės," nes prie
šakinės yra pavirtusios į skrai
dymo organus — sparnus.

Rausvos karvelio letenos 
apdengtos raginiais žvyneliais 
ir turi po 4 pirštus. Kiekvie
nas pirštas baigiasi nagu. Vie
nas karvelio pirštas atsuktas 
atgal, o kiti pirmyn. 

—o—
Karvelio odos danga. Pa- 

čiupinėję odą, patiriame, kad 
ji labai šilta ir visai sausa. 
Karvelio odoje nėra jokių 
odos liaukų. Tiesa, daugelio 
rūšių paukščiai tuti tam tikrą 
stuburgalio liauką, kuri yra 
uodegos pagrinde; ji gamina 
riebalus, kuriais paukštis išsi
tepa sau plunksnas.

Visas karvelio kūnas, kaip 
žinome, apaugęs plunksnomis. 
Bet jeigu užmuštą karvelį nu
peštu me, tai įsitikintume, kad 
oda neištisai apaugusi plunks
nomis: yra visai plikų vietų, 
tik iš viršaus uždengtų greti
mų vietų plunksnomis. 

—o—
Pagrindinės kalvelio plunks

nų fortnos. Karvelio, kaip ir 
kitų paukščių, galime atskir
ti dvi pagrindines plunksnų 
formas: įš viršaus yra kietes
nės ir stangresnės plunksnos,' 
vadinamoj p a v i t š i n ėmis 
plunksnomis. Po jomis yra 
minkštesnės ir švelnesnes — 
pūkinės plunksnos, 

-o-^
Paviršinės plunksnos. Pa

viršinėj plunksnoj aiškiai ma
tyti plunksnos stiebas ir vė
duoklė. Prie pagrindo stiebas 
storesnis,t ir furi tuščio viduj 
pusiaui permatomo raginio 
vamzdelio pavidalą, ši stiebo 
dalis vadinajma kotu. Toje 
vietoje, kur prasideda vėduok
lė, stiebas darosi plonesnis, 
standesnis. Stiebo šonuose yra 4 pusi.—Laisvė ^LibertyJ/šeštadien., Birželio-June 9, 1951
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68. Mėlynasis karvelis — 
paukščių klasės atstovas 
Mėlyhasis karvelis

siems mums gerai žinomas.
Jis yra' dažnas paukštis mūsų 
miestuose, kur suka lizdus 
sienų tarpuose, nišose, po ge
gnėmis ir kitose vietose.

Išorinis karvelio sandaras:
Pirmiausia įsižiūrėkime p išo
rinį karvelio sandarą. Karve
lis skrisdamas lengvai skro
džia orą. Maža gaiva ištysusi 
į priekį? krūtinė ir pilvas 
apvalūs, Oras lengviau teka

4

ug kainas, pir
ate feu iĮaišveš
i ...,n j.l y

Laisves Jubiliejinis Numeris'
i * ' » ' •

LAISVES JUĖILIEJINIS NUMERIS išeis šių 
metų liepos mėn. 14 dieną. Jis biįs padidintas! tilps 
įvairių, svarbių istorinių straipsnių -bus iliūštruo-

P tas. ‘ ’ v J •• : * U ’ * < •
Prašome mūsų bendradarbius rašyti jubiliejiniam

Laisvės numeriui straipsnių. . ’ . ;•
Visi raštai, skiriami jubiliejiniam numeriai, turi 

pasiekti redakciją sū birželio mėnesio pabaiga arba 
anksčiau.- ; .

Jei pasitaikytų taip, kad visų bendradarbių raš
tai netilptų jubiliejinėje laidoje,—jie tilps sekamuose 
Laisvės numeriuose. , ' ■ .

Prašome siųsti sveikinimus!
Atžymėkime Laisvės 4Q-tąjį gimtadienį gražiai, 

ryškiai; ’
Gaukime naujų Laisvei prenumeratorių!

REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA 7

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

•t.

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žm'ogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

U- - i

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50. J
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

LAISVE 110-12 ATLANTIC AVENUE, 
RICHMOND HILL 1?, N. Y.
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Sena, kvaila ir prigavinga 
( kunigų’ filosol’ija

Dar ir šiandien atsiran- tį; ne senąją grąžina, bet 
da Kunigų ir šiaip klerika- įsigyja naują iš paties. Die- 
lų, kurie drįsta žmonėms į vo rankų, 
įkalbėti, jog kančia ir ken- 2 d.) 
tejimas esąs geras, gražus 
ir net reikalingas dalykas. 
Štai, skaitau Chicagos ku
nigų Drauge:

“Prisiimta ir Dievuje iš-1 šia
kęsta kančia yra kelias į gyvenimo prašmatnybėmis, 
žmogaus sudievinimą. Pa
ti savyje kančia ir čia nie- žiausia kentėti. Bet jie dar
ko pozityvaus neturi. Ji | bo žmonėms tą kvailą ,nu- 
ardo žmogų kiekvienu atve- Į dėvėtą filosofiją sušilę per- 
ju. Tačiau žmogus, kurisj ša, įkalbinėja.
Dievui neatsiveria, 
ka be pagalbos ir esti suar-' nimo prasmė ir yj*a tame, kad 
domas ligi galo. Tuo tarpu sumažinti kančias ir kentė- 

at-ljimus, kad palengvinti gy- 
transcendencijos i venimą, jį pagerinti, jį pra-

Ką gi darė per am-

” (Draugas, birž

Absurdas ir apgavyste 
nuo pradžios iki galo. Ku
nigai patys tuo kentėjimu 
netiki, nes patys pirmiau- 

apsirūpina visokiomis

kad tiktai reikėtų kuoma-

las, jeigu nedėjo ir nededa 
visų pastangų kančias ir 
kentėjimus prašalinti, arba 
bent jau sumažinti?

Tik paskutinis kvailys dar 
ir šiandien tiki, kad koks 
ten dievas nori ir reikalau
ja iš žmogaus kentėjimo ir 
kančių. Nebetiki nė karš
čiausi katalikai. Žiūrėkite, 
kaip jie dejuoja, jeigu ką 
skauda, kaip greitai skubi
nasi pas flaktarą, kad tas ir 
jiems kančias sumažintų. 
Tai sveika ir natūralu.

Draugo bosai apgaudinė
ja savo skaitytojus, kai 
juos ragina “vardan dievo” 
pasiduoti kančioms ir prieš 
jas nekovoti. Pilietis

pasišlykštėt.
Bala žino, kodėl mūsų 

rašytojai ir “rašytojai” pa
in ėgo žodį “pabijotas.”

Kam jiems kvaršint sau 
galvą kokiais ten mėgėjais, 
rėmėjais, mylėtojais, entu
ziastais ir kitais? Įsikibai 
į “patr'ijotą” ir vartok jį 
viskam: laikraščio patrio
tas, draugijos patri jotas, 
alaus patrijotas, šnapso pa
triotas, kopūstų patrijotas, 
porkčiapo patrijotas, ir taip 
be galo.

O patrijotas pareina iš 
lotyniško žodžio patria—tė
vyne. Tai kaip gi jį gali
ma. suderint su mūsiškių 
vartojamu “patrijotizmu” ?

Kuri kita tauta taip

Bet “išsiskyrimas iš gy
vųjų tarpo” dar nereiškia 
mirimą. Žmogus gali nu
vykt kur nors, kur nėra gy
vų žmonių, ir gyvent sau.

Kam varto t keturis žo
džius vietoj vieno? Ar “mi
rimas” jau paseno?

Nei tai rašto ekonomija, 
nei <tai mokytumas.

Juk pati svarbiausia gyve- MAŽINKIM
“PATRIJOTIZMA”

žmogus, kuris Dievui 
skleidžia, 
(ryšio su anuo 
pagalba atsistato naują bū-ižius ir daro šiandien moks

Nesinori svietą žodžių 
mokyt, bet lai būna leista 
kai kuriais žodžiais bent

i “supatrijo.tėjo”?

“Išsiskyrė iš gyvųjų tarpo”
Tūliems mūsų korespon

dentams žmones jau ne
miršta, o tik “išsiskiria iš 
gyvųjų tarpo.”

“Nesi jaučia”—“nefylina”
Čia jau tik beraščiam ir 

kai kuriem “rašytojam.”
Anglai sako: “I don’t 

feel good.” Lietuviai iš to 
pasidarė “nefylinu,” “nesi
jaučiu,” vietoj sakyt nesvei
kuoju, arba prastai jau
čiuosi.

Kai tave suima galvo- 
skaudis arba pilvoskaudis, 
tai jau tu negali “nefylint,” 
“nesijaust.” Tu tada labai 
“fylini,” labai “jautiesi.’’ 
Čia klausimas tik, kaip tu 
“fylini,” “jautiesi”— gerai, 
ar blogai? M. D.

Detroite

per šį lai- 
kuriuo ga- 

Rep.

Egiptietė gražuolė 
walath Soliman, 
liaus Farouko 
miausia šokikė,
paveikslas trauktas Vo
kietijoje, kur Soliman bu
vo nuvykusi šokti vienam 
naktiniame klube, Frank- 
forto mieste.

Prašome visų

A

Penas i 
reikalauja algų pakėlimo. Nenoriu tikėti, kad jūs taip 
žemai nupultumėte, jog su jais susidėtumėte.”

tarną: “Čia štai sako, kad darbo žmonės vėl

AS įsitemyti, kad
šiemet Laisvės
Piknikas įvyl 

. šeštadienį:

Da- 
kara- 

mčgia- 
Bet šis

ĮffiįKiįh

Sietyno Choras, vad. Mildred, Stensler, dalyvaus programoje.

Taipgi žinokime, jog šiemet Laisvės piknikas bus naujoje vietoje—

DEXTER PARK
JAMAICA AVE. IR ELDERTS LANE, WOODHAVEN, N. Y.

Privažiuojama BMT Broadway Line, Jamaica traukiniu. Išlipimas Elderts Lane stotyje. 
Parkas prie pat stoties.

Puikią lietuvių liaudies dainų programą duos vietinis Aido Choras ir Newarko Sietyno Choras. 
Abiem choram vadovauja Mildred Stensler •

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ ŠOKIAMS

Piknikas prasidės 1 vai. dieną Programa —6 vai. vak.

Po džiaugsmo ir apsisvarsty 
mo prasidėjo nusivylimas

Italijos klerikališki valdo
vai pradeda rimtai apsidai- 
rvti ir rimtai pagalvoti apie 
rinkimu rezultatus. Ir Si
cilijoje praėjusieji rinkimai 
parodė didžiuli komunistų 
ir socialistu bloko laimėji
mą. Ne keletą metų kraštą 
valdydami klerikalai nepa
jėgė tas dvi kovingas par
tijas sudemoralizuoti ir jų 
įtaką žmonėse numušti. 
Rinkimai daugeliui atidarė

Apie rinkinių rezultatus 
jau prabilo ir Vatikano or
ganas. Dienraštis “L’Os- 
servatore Romano” labai 

'susirūpinęs. Kas bus? Kur

Iš Literatūros Draugijos 
52 kuopos veikimo

Esant Detroitui suparaly 
žinotam vėžėj ii streiku, da 
prie to prisidėjus šiltam pava 
sario orui, susirinkimas buvo1 
nekoks.

Net ne visi valdybos nariai j 
galėjo , būti susirinkime.
Matant dalykus tokioje švie

soje, kad nariai gcriaki iške
liauja į laukus, negu kad eiti 
j svetainę ant susirinkimų, 
kuopos buvo nutarta sekantį 
susirinkimą laikyti laukuose, ! 
pas mūsų kuopos narius 
revičius, ant Jim Daly 
farmoje.

Bet kad jau. laikyti susirin-j iš senų 
kimą tonais, tai sykiu padary- Į liauti, 
ti ir išvažiavimą, po susirinki
mui.

Ar taip ar kitaip, kad jau 
tyrame ore, tai lai ir visas 
pusdienis liekasi praleistas j J 
ten.

Susirinkimas prasidės 12; | 
vai., po kurio visi galės sau: 
laiką praleisti ar tai po miš
kus, ai’ prie stalų “pinoklį” 
bemušant. Bus, kaip ir papras
tai, visko, ko tik kas norės.

Visi nariai nepamirškite 
pasiženklinti sau j kalendorių 
nedėldienio, 17 d. birželio, ir 
būkite susirinkime ir išvažia
vime pas draugus. Smitrevi- 
čius.

Dabar turės progą tie, kurie 
neturi automobilio, 
ką susirasti sau, su 
lės ten nukeliauti.

—o—
“Gerai,” kąd ne
Einant transportacįjos strei

ku? Detroite, “gerai,“ kad vie
tiniai biznieriai departmentų 
krautuvėse nepradėjo kainų 
karo, lygiai kaip jis eina New 
York o mieste.

Atsitikus tokiam kainų ka-

; mi, nebebūtų nė vieno darbi- 
I ninko dirbtuvėse.
I Visi su savo karais atsidur- 
: tu toje šienapiūtėje.

Detroiticčiai irgi , myli gauti 
! bargenus. AŠ.

—o— '
Didėja bedarbė

ralei valdžiai aprube-
i žiūo.jant medžiagą dėl auto
■ išdirbystės, auga bedarbių 
sk aitlius.

Jau gerai apkarpytas išdir
binius automobilių, bus dar 
ant 40 nuošimčių numuštas.

Nekurios k o m p a n i j o s
Smit-j džiaugiasi, nes dabar nebus 

kelio, | bėdos su pardavimu, ne tik I
I naujų auto, bet ir visi skrepai 

auto lotų pradės šie-

Vieni 
ti iš to

i ,

duonos netenka, o ki- 
džiaugiasi. Rep.

Pasirodo, kad Vatikanas 
labai daug kreipė dėmesio į 
poros ar keleto Italijos Ko
munistų Partijos atstovų 
narlamente sukilimą ir pa
bėgimą iš partijos. Bet da
bar sako,- kad, girdi, iš to 
“pučo” niekas neišėjo. Ko
munistų įtaka nesumenkė- 
jo. Komunistu balsai dar 
paaugo. Bendrasis komu
nistų ir kairiųjų socialistų 
blokas jau įvykusiuose rin
kimuose laimėjo apie 37% 
balsų. • Tai tokia jėga, su 
kuria de Gasperi turės rim
tai skaitytis. z

O gal griebsis smurto ir 
prievartos tą kairįjį bloką 
likviduoti ? Bet tokiame 
atsitikime visa Italija atsi
durtų civilinio karo audro
je.

Tai perspėjo Italijos ko
munistų 
Togliatti. 
Amerika 
sudaryti 
valdžią.
me, sako Togliatti, prasidė
tų tokia kova, kokios reak
cija negalėtų laimėti.

Togliatti reikalauja su
darymo tokios valdžios, ku
ri atstovautų visos tautos, 
viso krašto žmonių intere-

Manoma, kad visiems
rinkimams praėjus. Togli
atti ir Italijos Socialistų 
Partijos vadas Pietro Nen- 
ni reikalaus sudarymo ko
alicinės valdžios.

vadas Palmiro
Jis mano, kad

atvirai reakcinę
Tokiame atsitiki-

' sus.

< CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

LiūdSsio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime , 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai jruoštą mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tęl. Poplar 4110

T
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Tarp lietuvių įsimaišė 
“blogiausias velnias”

Liberty Auditorijoje

Glenmore Avė., 
Jų pravardė —

atgal Rimkų dūk
tu 1 u 
pasi- 

Įvyksta

Viena lietuvių šeima gyve
na ant 983 
Brooklyne. 
Rimkus.

šeši metai
tė Alice susipažįsta su 
Edwardu Dollingu, kuris 
sako esąs daktaras.
vestuvės. Alice Rimkiutė pa
tampa Alice Dollingienė. Su
silaukia dukters, kuriai duoda 
vardą: Rose Marie. Dabar ji 
jau penkių metų amžiaus.

Praėjus šešiems metams po
licija išaiškina, kad Rimkų 
žentas Edward Dollingas yra 
kriminalistas ir jo tikra pra
vardė — Augustas Jagusčas, 
kuris dabar yra areštuotas ir 
prisipažino nužudęs Dorothy 
Sarasky Staten Island kal
ne. Dabar jis kaltinamas 
žmogžudystėje.

Policija nori gauti daugiau 
apie jo gyvenimą žinių. Klau
sinėje žmogžudžio uošvę 

„ Magdaleną Rimkienę. Jinai 
lietuvišku akcentu pasakoja:

“Jis buvo velnias. Aš taip 
jį myliu, kaip velnią. Jis buvo 
blogiausias velnias.

“Jis būdavo išeina 
grįžta mėnesį, du. Kul
ti, niekas nežino. Nuo 
metų jo čia nėra, 
jis sakydavo mano
Alice: ‘Aš užmušiu tave, mer
gaitę ir tavo motiną. Aš už
mušiu. Tada aš stubą sude-

ir ne- 
jis es- 
naujų 

Namuose
dukteriai

ginsiu.”
“Prieš apsivesiant jis vadi

nosi daktaru. Visi daktarą 
myli. Aš sakiau Alice, jis tau 
per senas, 13 metų senesnis. 
Bet ji sakė: ‘Mama, jis dak
taras’. Bet tai buvo melas. 
Apsivedusi ji tai sužinojo. Ji 
sužinojo, kai jis buvo namie 
be darbo ir niekur neidavo.”

Jos giminaitis Juozas Bal
sis, kuris padėjo policijai su
imti šį kriminalistą, tvirtina:

“Jis turi daug vardų. Visų 
aš neatsimenu. Jis vadinasi ir 
Diek Bryer. Per du pastaruo
sius jnetus nuo to laiko, kai 
Rimkienė nusipirko šią stubą, 
jis čia miegojo apie 50 naktų. 
Kur jis buvo kitą laiką, nie
kas nežino.

“Jo maža dukrele Rose Ma
rie vieną kart su juo išėjo j 
gatvę. Parbėgusi butan ji sakė, 

‘Daddy nori mane užmušti’. 
Ji nemyli jo.”

Balsis toliau aiškina, kad 
Dolling-Jagusch niekur nedir
bo. Jo žmona turėjo eiti dirb
ti ir jam pinigus atiduoti. Kai 
pinigų neturėdavo, tai jis na
mie būdavo ir pykdavo. Ga
vęs pinigų išeidavo ir girtuok
liaudavo, namo nepareidavo 
po tris dienas ir daugiau.

Besikalbant sugrįžo ir jo 
žmona Alice. Sužinota, kad 
jinai ieško perskirų, kad tą 
“bloginusį velnią” atsikratyti.

Aną dieną ateina į Audi
torijos valgyklą Motiejus .Kli
mas, Lietuvių Namo Bendro
vės prezidentas. Eina 
š 1 u b u o d api as. K1 a u siu, 
dalykas. Dirbtuvėje 
dėžė užkrito ant kojos 
žeidė, paaiškino d.

Suimtas daktaras už 
aborcijas ir vaikų 

pardavinėjimą

andai 
apart- 
ir už-

Henry

kame

ir su- 
KJ imas.

Įžymusis mūsų veikėjas Kli
mas dabar ' gyvena ir dirba 
Fairlawn, N. J. Tai atvykti į 
Auditoriją .jam dabar nebėra 
taip paranku, kaip pirma bu
vo, kai jis gyveno Richmond 
Hill teritorijoje. Bet svarbes
nių susirinkimų ar parengimų

.—o —
Pereitą sekmadienį buvo šil

ta diena. Daugelis pajūryje, 
parkuose ir farmose laiką pra

buvo

Automobilistų žiniai

Yorko automobilistai, 
Connecticut . valstijoje 

išvestas Merritt Park- 
kuris suteikė progą ap- 

Bridgeport,

i Nauji Keliai
New Yorkas yra centras ne 

vie'n k'apifalo, bet ir’ susisieki
mo kelių. Tiesd, mūsų kepai 
yra gan geri, palyginus su 
daugelio kitų valstijų. Bet su
sikimšimo, dar yra labai daug. 
Nemažai sukame galvą, kada 
reikia į vieną, kitą piiesto daT 
lį išVykti.’Taisomi kėliai (bul
varai) mieste.

Šį kartą pakalbėsime apie 
kelius nuo New Yorko į toli
mus miestus.

Kiek metų atgal nudžiugo 
New 
kada 
buvo 
way,
lenkti Stanford, 
New Haven ir kitus miestus. 
Dabar jis sujungtas su No 15 
keliu, nuveda iki No 20 kelio 
arti Worcester, o ten į Bosto
ną geras kelias No 9. Galima 
pasirinkti ir į kitus miestus.

Apie 10 metų atgal buvo 
atidarytas Pennsylvania vals
tijoj Penn. Turnpike vieškelis, 
kuris jungia Pittsburghą ir 
Harrisburgą. Jau jis suteikė 
galimybę išvengti Penn. vals
tijos kalnų. Dabar tas kelias 
atvedamas iki pat New Yorko. 
Šiij metų rudenį bus baigti til
tai ir tuneliai, ir tada iš New 
Yorko iki Pittsburgh© bus ke
turių linijų vieškelis. O ten 
yra taip pat tinkamų kelių 
toliau.

Dabar dirba ant New Jer
sey valstijoje naujo vieškelio, 
kuris bus žinomas, kaip New

padarius nelega- 
vienai vedusiai 

tą operaciją Dr. 
$285 ir tą m ©te
iki pereito pir-

Thomas Kane, 73 metų so-. Trečiadieni 
nelis, gyvenęs Bronxe, 
iškrito pro langą savo 
mento ketvirto aukšto 
si mušė.

—o—
Laukdamas teismo,

Čadra bandė nusižudyti teis- 
mabutyje persipiaudamas ger
klę. Jo žmona Emily( kaltina 
jį ją m u šus.

—o—
Helen Adami areštuota ir 

kaltinama už padarymą 
dusiai moteriai aborcijos. 
dėta po $2,500 kaucijos.

—o—
bėgdamas auto- 

sužeidė 75
Eder, St.

ve

leido. Bot Auditorijoje 
didelis judėjimas.

Į pavakarį prisirinko pilna 
didžioji sale vestuvininkų, 
žiuriu, St. Titenis, V. Globi- 
čius ir Kuodis sušilę dirba, 
kad aptarnauti išalkusius ir 
ištroškusius vestuvininkus, o 
,Ona Višniauskienė drapanas 
priiminėja.

—O—

Trečiadienio popietyje Au
ditorijoje lankėsi d. V. Žilins
kas iš Kearney, N. J. Sako, at
vežęs dienraščiui Laisvei fi
nansinės paramos.

—o—
Ketvirtadienio vakare įvyko 

LDS 13 ir 200 kuopų susirin
kimai. Bot apie tai kas nors 
plačiau parašys sekamuose 
numeriuose.

Bronxo gydytojas Malvin 
M, Coren suimtas ir kaltina
mas aborcijų daryme ir vai
kų pardavinėjime.

Apskrities prokuroras Fran
cis X. O’Brien kaltina jį pe
reitą savaitę 
lę, operaciją

i moteriai. Už
Coren gavęs 
ri tebegydęs 
.madienio.

Prokuroras taipgi kaltina jį 
pardavime vaiko vienai vedu- 

įsiai porai už $1,600.
Dr. Coren 1936 ir 194 7 me

tais buvo kaltinamas už abor
cijas, bet tada jis nebuvo nu
baustas.

ž aborcijų darymą ir vai- 
p a rd a v i nė j imą, p r o k u r o- 
O’Brien sako, bus ne vie- 
šiomis dienomis areštu©-

kų 
ras 
n as

Užmušė žmoną ir 
pats persišovė

Bajanchino

Smarkiai 
mobilis sunkiai 
metų senelį John 
Albans gyventoją. 

—o—• 
šokikė Maria

ieško perskirų nuo savo vyro 
George už tai, kad jis priešin
gas but tėvu, o ji nori būti 
motina geriau, negu šokikė-..

Filmos--Teatrai

vagiliai pasi-1 
grobe is St. Regis viešbučio j 
$60,000 deimantų ir kitokių 
brangių daiktų. Policija tyri
nėja.

» —o — I

Saul Chabot kaltinamas ne-i 
legaliu pasisavinimu ir bandy-! 
mu užsienin išveši) $150,000 
vęrtes aukso bulioną. Jis sa
ko, kad jam primestas kalti
nimas esąs nepamatuotas.

I “°“

Peter A. Shrocdcr trečia- 
Idienį iššoko per langą iš 20 
I aukšto namo, 15 Maiden Lane, 
• Now Yorke. Rastas adresas, 
kad jis gyvenos Summit,

“Fabiola” Victoria Teatre
šiuo metu Victoria Teatre, 

ant Broadway ir 46 St., rodo
mas ąš senovės romėnų gyve
nimo paveikslas. Tai Įdomi 
filmą pamatyti.

Teatro durys atsidaro 9:45 
vai. iš ryto. Sekmadieniais nuo 
12 vai,

N. J.

a

Tarp Williamsburgo 
lietuvių

LLD 1 kp. susirinkimą^.
birželio 11 i

1 kuopos susirinkamas 
pirmadienį, birželio

LLD 
įvyksta

ill, Liet. Piliečių Klube, 280 
| Union Ave. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Visi kuopos nariai kviečia
mi dalyvauti ir dar naujų na
rių atsivesti. Turime keletą 
svarbių klausimų apsvarstyti.

LLD narys.

Artistų, mokslininkų ir pro
fesionalų unijos taryba reika
lauja, kad Aukščiausias Teis
mas persvarstytų komunistų 
bylą.

Kainų karas” paliečia 
ir maisto pirkinius

Laisves spaustuve atlieka 
visokius spaudos darbus biz
niams ir organizacijoms.

Macy ir Gimbels rtepart- 
mentinės krautuvės per porą 
dienų numažino kainas ir ant 
kai kurių maisto dalykų. Bot 
numažinimas buvo mažai žy
mus.

Pripažįstama, kad maisto 
kainos yra pasiekusios tokios 
aukštumos, kad daugelis pir
kėjų nebegali jo pakankamai 
nusipirkti.

HELP WANTED 
REIKALAVIMAI

to-

Trenton, Philadelphia, Ches
ter, Wilmington ir kitus mies
tus važiuojant į pietus.

Dabar, važiuojant iš New 
Yorko į pietus, yra geras ke
lias No 1. Bet jis eina per 
miestus. Ypatingai Philadel
phia didelis miestas. Dauge
lis važiuodavo per New Jer
sey valstiją No 130. Bet šiuo 
keliu vykstant reikdavo keltis 

I ant laivo (ferry) skersai De
laware upę, į pietus nuo Wil- 
mingtono, kad sekti kelią 
No 40.

New 
baigtas 
laukus, 
No 130. Jis nekliudys miestų. 
Naujas kelias, 90 mylių ilgio, 
dirbamas 110 kontraktorių.

Per Delaware upę, į pietus 
nuo Wilmingtono, baigiamas 
statyti naujas tiltas, kuris bus 
žinomas “Delaware Memorial 
Bridge” vardu. Jis kainuos 
$40,000,000. Bus baigtas se
kamą mėnesį. Todėl jau laivu 
nereikės kelti auto per upę.

New Jersey Turnpike bus 
baigtas šį rudenį, Kontraktai 
padaryti jį baigti pabaigoje 
rugsėjo mėnesio. Jo pagamini
mas kainuos $230,000,000.

Taigi, automobilistams atsi
daro nauji keliai į rytus, va
karus, pietus. Į šiaurių pusę 
turime ir dabar neblogą Taco-' 
nic Parkway • vieškelį, linkui 
Albany.
Sako, kad New Jersey Turn

pike privertė 50 kiaulių savi
ninkų persikelti į kitas vietas. 
“Funės” — vieškelis pataiky-

—o-
Nepamirškite penktadienio 

vakarą,-birželio 15 d. Atsi
lankykite pasitarti svarbiais 
visuomeniniais klausimais.

Rep.

Bando sulaikyti 
pikietininkus

Jersey Turnpike bus 
šį rudenį. Jis eis per 
rytų puse nuo kelio

Goodwins, Inc., dopartmen- 
tinių krautuvių kompanija teis
mo pagalba bando pikietinin
kus sulaikyti. Paduotas prašy
mas Appellate Division teis
mui, kuris turės šią savaitę 
padaryti nuosprendį.

Kompanija reikalauja, kad 
stre i k u oj ančių pi k i e tinink ų
skaičius butų žymiai sumažin
tas, kad nebūtų leidžiama'pi
ki etų oti tiems, kurie nėra tos 
kompanijos darbininkai.,

Minimos kompanijos darbi
ninkai streikuoja ir pikietuoja 
jau nuo kovo 14 d. Jie reika
lauja pripažinti ADF uniją. 
Kompanija atsisako tai pada
ryti. Dėlto streikas ir tęsia
mas.

- Max Zaidverg, 58 motų am
žiaus, gyvenąs 70 W. 97 St., 
New Yorke, birželio 6 d. nak
tį revolverio šuviu užmušė sa
vo žmoną, 54 metų amžiaus, 
ir pats sau paleido šūvį. Nu
vešiąs ligoninėn kritiškoje pa
dėtyje.

Kaip jo žmonos sesuo Syl
via Goodman aiškina, Max 
buvo bedarbis. Jis reikalavęs 
savo žmonos, 'kad ji duotų 
jam pinigų, kurių ji banke 
turėjo, taipgi aprašytų jam du 
savo namu. Ji atsisakė tai pa
daryti. Jis dėlto pasiutęs ant 
savo žp.nonos ir jai galą už tai 
padaręs.

Jie paeina iš Lenkijos. Pen
ki metai atgal atvykę iš Co
lombia, Pietų Amerikos. Ve
dę 28 metai. Nepasako, kada 
apleido Lenkiją, prieš karą 
ar karo metu.

Majoras Įsakė streiko 
teisės atsisakyti

Majoras Impellitteri birže
lio 6 d. įsakė CIO Transport 
Workers Unijai atsisakyti 
streiko teisės. Jis sako, kad 
valdžios samdomi darbininkai 
neturį teisės streikuoti.

Bet transporto darbininkai 
kitaip mano. Jie ruošiasi strei
kuoti su liepos 1 d., jeigu val
džia nepatenkins jų reikala
vimų. Jie nori gauti 40 valan
dų užtikrintą savaitę.

Jersey Turnpike. Jis suteiks Į ta vesti per New Jersey kiau-
geriausią progą aplenkti ! lių augintojų sritis. Dar, sako,

Istorija judžių žvaigždės
slapto gyvenimo ... Jos pakilimas 
garbėn ir už tai užmokėta 
kaina!

“Hollywood 
Story” 
žvaigždžiuoja 

RICHARD CONTE 
JULIA ADAMS

ir asmeniniai 
THE AMES EROS. 
BOBBY SARGENT 
GRACIE BARRIE 

BUNNY BRIGGS -* Extra 
HERBIE FIELDS.

PARAMOUNT
TIMES SQUARE

apie 30 kiaulių savininkų liks 
artimai kelio. Tūli reporteriai 
sako, kad jeigu jie -ten > pasi
liks, tai keliautojai gaus “par- 
fumo” pakankamai. Bet tūli 
mano, kad vieškeliui atsida
rius, tai kiaulių augintojai gal 
pakeis savo biznį.

Automobilistas Š.

Negras Austin Barton mirė 
ligoninėje, sužeistas keliant į 
laivą automobilį. Vietoje bu
vo * užmuštas Henry Facen, 
taipgi ■negras dokų darbinin
kas. •

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

“Nuo to laiko, kai mano fab-

o

Fabriko savininkas:
rikas pradėjo gaminti tankus ir kitus karo pabūklus, 
aš jaučiuosi labai puikiai/'

$

ŠKĖLBKITeS LAISVeJE

Michele Morgan naujo
je filmoje “Fabiola” iš 
senovės romėnų gyveni-, 
mo. Rodoma Victoria Te
atre, New Yorke.

BUYUS
(BUYAUSKAS)

įkaitintas apiplėšime 
ir išprievartavime

James Fitzgerald, 23 metų 
amžiaus, policijos stotyje pri
sipažino, kad jis gegužės 31 d. 
grasindamas peiliu nudurti 
užsivarė ant stogo studentę 
Oki Hashimoto ir išprievarta
vo, taipgi atėmė iŠ jos $17 ir 
rankinį laikrodėlį.

Dabar jis padėtas po $10,- 
000. Laukia teismo.

REIKALINGI VYRAI 
ATYDOS!

Proga laukia jūsų greit rftu- 1 
gančioje organizacijoje, i&ei- 
kalingi nelavinti operatoriai 
mūsų verpimo, plovimo ir II- 
pinimo departmente. Geraį' al
ga laike mokinimosi su
matiškais ir užsitarnautais 
algos pakėlimais. Šiftų bonai, 
nemokamai nelaimėje ir me- 
dikalė apdrauda. Transporta- 
cija paruošiama.

Kreipkitės asmeniškai:
THE 

HARTFORD RAYON 'CORP.
DIVIDEND ROAD 

ROCKY HILL, CONN. 
Hartford 9-3316.

(110-12

HELP WANTED-—FEMALE
Auklė, pagelbėjimui prie namų 

ruošos ir kitų darbų. Atskiras kam
barys ir maudynė, užmiestyje vasa
rą. Tel. - Jamaica 3-5979.

(110-12)

RANDAVOJTMAI
■ Pasirenduoja penkių kambarių bu- 
'tas, be šilumos. Renda $30 mėne
siui. Ridgewoode. Skambinkite: 
GLcnmore 2-3073. — A. L. (113)

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

X

Matthew A

EAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. 8T. 2-8342

SUSIRINKIMAI
WATERBURY, CONN.

LLD. 28 kp. susirinkimas-wrisibus 
13 d. birželio (June), 1951, lietuvių 
svetainėj, 10A Green St., Waterbu
ry, Conn., kaip 8-tą vai. vakare. Vi
sų narių yra pareiga atsilanrjyti ant 
susirinkimo, ries • yra daug užsiliku
sių reikalų, kuriuos turėsime apkal
bėti. Laikas jau rengtis prie vasari
nių parengimų. Taipgi LLD konsti
tucija sako, kad visi nariai turi me
tines duokles užsimokėti iki liepos 
mėn. Todėl, draugai, laikykimės 
konstitucijos. — Sekr. P. Bokas.

(113-114)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

Petras Kapiskas
PALAIKO j/

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET

Brooklyn, N. Y.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Vlsoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Th. G.
Tel. EV. 7-6288

Dr. A. Petrik
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Telefonas: EVergreen 4-8174

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y,

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas X
EVergreen 4-896#

6 pusi.—Laisve ^Liberty)* šeštadienį Birželio-June 9, 1951




