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Jau turime pirmą didelį 
žingsnį pirmyn linkui taikos 
Korėjoje. Susitarimas dėl pa
liaubų konfereneiyos darbo- 
tvarkio pradžiugino visą pa
saulį. Kiekvienam taikos ir 
žmoniškumo šalininkui pasi
darė lengviau protui ir šir
džiai.
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PALIAUBŲ KONFERENCIJOS PENKIŲ PUNKTU PROGRAMA
s
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Aš esu optimistas. Aš ma
nau, kad paliaubų konferen- 

l cija duos susitarimą baigimui 
karo.

Šis nepateisinamas karas 
atsibodo Amerikos žmonėms. 
Turi būti jęalas nekaltų žmo
nių kraujo liejimui.

Labai gražiai vystosi drau
giški santykiai tarpe Lietuvos 
ir Lenkijos. Džiugu kiekvie- 
nAm lietuviui.
^“Panaikinus Lietuvoje ir 
Lenkijoje žmogaus neapykan
tą sklei/įžiančią kapitalistinę 
santvarką,” rašo Vilniaus Tie
soje M. Dajonas, “atsivėrė ke
lias šioms tautoms susitarti. 
Plačiosios Lenkijos masės gy
vai domisi pažangiąja lietu
vių literatūra ir menu.”

—o---
įlenki jos žmonių mases 

, pradeda pasiekti Lietuvos ra
šytojų kūryba. Tas pats Da
jonas sako:

“Lenkijoje dideliu tiražui 
leidžiami į lenkų kalbą išver

ioti lietuvių autorių kūriniai. 
Demokratinės Lenkijos skaity
tojai šiltai sutiko leidyklos 
“Knyga ir žinios” išleistą Pet
ro Cvirkos romaną “žemė 
maitintoja.” Kritika palankiai 
atsiliepę apie rinkinį “Lietu
vių novelės,” kuriame išspaus
dinti Cvirkos, Venclovos, Šim
kaus, Baltušio, Dovydaičio ir 
kitų raBytojų\kūriniai.

“Didelio pasisekimo Lenki
joje susilaukė lietuvių rašy
tojų dramos kūriniai. Dauge
lyje Varšuvos. Opolės, Vroc
lavo ir kitų miestų teatrų sta
toma Juozo Baltušio pjesė 
“Gieda gaideliai.” Gegulės 
mėnesio pradžioje įvyko šios 
pjesės premjera Krokuvoje. 
Lenkijos laikraščiai pažymi, 
kad spektaklis “Gieda gaide
liai” tapo žymiu įvykiu Kro
kuvos teatriniame gyvenime.”

Mūsų armijai tuojau reikia 
trejeto tūkstančių išlavintų 
slaugių. Jos prašomos tuojau 
atsiliepti.

Labai gerai. Bet tame rei
kalavime arba prašyme sako
ma, kad gali pakvietimą pri
imti tiktai tarpe 21 ir 45 me
tų amžiaus slaugės.
* O kur dėsis senesnės? Ko
dėl j<^ netinkamos ?

Juk/ fai biauri, pikta diskri- 
minatija. Panašiai, kaip pra
monėje, kur žmogaus jau ne- 
besamdo virš 45 metų am
žiaus !

Tai daro privatiški kapita- 
liątai. Bet kaip gali tokią dis
kriminaciją pateisinti val
džios ir armijos vadai, kurių 
beveik kiekvienas jau yra toli 
gražu prašokę^ 45 ?netų am- 
&ių ? Pats prezidentas Tr u ma
itas jau lipa prie septintosios 
dešimties.
\ Gerai vienas žmogus per 
radiją sako: Pamokinkime 
politikierius. Nebalsuokime nė 
už vieną, kuris yra virš 45 
metų amžiaus.

—o—
Arba štai kokios beproty-- 

bės susilaukėme. Washingto- 
no valstijoje farmeriai su
naikino net 3,000 vagonų 
graž^. skanių obuolių, ver
tės dviejų milijonų dolerių. O 
pabandyk New Yorke, Bosto
ne arba Chicagoję šiandien 
obuolį nusipirkti. Ir beveik 
nėra gerų obuolių ir beveik 
neįkandama kaina net to 
šlamšto, kurio užeini parduo-

Sekretorius Dean Acheson dar reikalauja SUAREŠTAVO DAR 12-KA KOMUNISTU;
25 bilijonų dolerių gelbėjimui taip 
vadinamų Amerikos “talkininkų”

WASHINGTONAS.-Vals- 
tybės sekretorius Dean A- 
cheson buvo pakviestas iš
dėstyti “apsigynimo” pro
gramą Senato Užsienio Rei
kalų Komisijai. Jis čia pa
reiškė, kad Jungtinės Vals
tybės turi per ateinančius 
trejus- metus išleisti virš 
25 bilijonus dolerių apgin
klavimui “Amerikos talki
ninku.” Tokios milžiniškos 
sumos reikėsią sumobiliza- 
vimu ir išlaikymui Angli
jos, Italijos, Francūzijos ir

Amerikiečiai padarė 3 
naujus užpuolimus, bet 

be jokių laimėjimų
TOKYO. — Gautas pra

nešimas, kad liepos 26 d. 
Jungtinių Valstijų armija 
padarė tris aštrius puoli
mus rvtiniam - central!- 
niam fronte. Bet kiekvie
nu sykiu susitiko tokį 
smarkų pasipriešinimą, jog 
turėjo pasitraukti atgal. 
Tačiau mūšiai tebeiną. Vie
noje vietoje Šiaurinės Ko
rėjos jėgos padarė kontr
ataką. kuri tačiau buvusi 
atmušta.

Visam tame sektoriuje 
tebeina mūšiai. Amerikie
čiai darė atakas su tuo 
tikslu, kad pastatyti savo 
armiją į parankesnę pozici
ja.

Čechoslovakijoje esąs 
susektas suokalbis
PARYŽIUS. — Čia lei- 

džiami gandai, kad Čecho- 
slovakijos valdžia užtiko 
armijoje’ suokalbį ją nu
versti. Fašistiniai karinin
kai, kurie iki šiol savo pa
žiūras laikę gudriai paslėpę, 
pagaliau nutarę su užsienio 
pagalba liaudies demokrati
nę Vyriausybę nuversti. 
Esą sulaikyta keturi armi
jos generolai.

tuvėse.
O vis dar atsiranda žmo

nių su galvomis, kurie patei
sina kapitalistinę ekonomiką 
ir santvarką.

Viename didlapyje skai
čiau smarkias diskusijas tar
pe pajaus mylėtojų. Vienas 
tvirtina, kad daugiausia pajų 
sudoroja čikagiečiai. Kitas 
nurodinėja, kad bostoniečiai 
supliekia visus. Jie be pajaus 
neapseiną nei per pusryčius, 
nei per pietus, nei per vaka
rienę.

Esu buvęs ir valgęs pas 
žmones Chicagoję ir Bostone. 
Niekur nemačiau, ’ kad pajų 
valgytų per pusryčius.

Pagalvokite, kiek būtų bu
vę galima, prikepti gražių, 
skanių obuolinių pajų iš Wa
sh ingtono' valstijoje sunaikin
tų obuolių!

kitų “talkininkų” armijų.
Jis pasakė komisijai, kad 

šiemet tam reikalui turės 
būti išleista $8,300,000,000, 
taip pat po tiek paims 1952 
ir 1953 metai.

Jis mano, kad dar ir 1953 
metais nebus baigta “apsi
gynimo” programa. G a 1 
tik, girdi, apie 1955 metus 
mūsų “talkininkai” bus taip 
sustiprinti, jog “komunis
tai nebeišdrįs juos atakuo
ti.”

Sako, buvo susitarta
* i 4

per devynias minutes
Kaesong, Korėja. — Ste

bėtinai trumpa buvo dešim
toji sesija. Per devynias 
minutes buvo susitarta dėl 
paliaubų konferencijos 
a g e n d o s (dienotvarkio). 
Mat, iš anksto buvo su
prasta, kad kai korėjiečiai 
nebereikalaus į agenda dė
ti užsienio armijų ištrauki
mo punkto, susitar imas 
įvyks automatiškai.

Amerikiečių nuostoliai 
Korėjos kare tebeauga

WASHINGTONAS.—Vai- 
džia paskelbė Amerikos 
nuostolius Korėjos kare. 
Viso nuostoliai pasiekė 79,- 
723 vyrus? Per praėjusią 
savaitę netekta 587 vyrų.

Šitie baisūs nuostoliai da
linasi sekamai: Užmuštų 
13,340, sužeistų 54,248, din
gusių 10,634, suimtų 159, 
pirmiau paskelbtų dingu
siais 1,342.

Nors pranešimuose iš ka
ro mūšių niekuomet nieko 
nesakoma apie oro jėgų 
nuostolius, bet pasirodė, 
kad orlaivynas neteko 701 
vyro. Iš jų 200 užmušta, 
433 dingę ir tt.

Atmuša šnipo melus
CAMBRIDGE, Mass. — 

Massachusetts distrikto Ko
munistų Partijos organiza
torius Otis Archer Hood 
sako, kad šnipas Herbert 
A. Philbrick yra visiškai 
suniekšėjęs melagius. Jo 
liudijimai prieš komunistus 
Kongreso Neame r i k i n ė s 
Veiklos Komitetui neturi 
nė krislelio tiesos, tai pra
simanymai ir sugedusios 
galvos išgalvojimai n u o 
pradžios iki galo.

Egiptas nepasiduoda
NEW YORK.—Jungtinė

se Tautose Egipto delegaci
ja griežtai laikosi tos nuo
monės, kad Egiptas turi 
teisę neleisti Izraelio lai
vams naudotis Suezo kana
lu.

IŠ JU REIKALAUJA PO 100,75 IR 50 
TŪKSTANČIU DOLERIU KAUCIJOS

Liepos 26 dieną valdžia 
vėl padarė puolimą ant ko
munistų vadų. Šiuo sykiu 
suareštuota dvylika. Už 
juos reikalaujama be galo 
aukštos kaucijos. William 
Schneidermanas, Californi- 
jos distrikto organizato
rius, kuris . valdžios yra 
skaitomas “žymiausiu par
tijos vadu,” reikalaujamas 
užsistatyti šimtą tūkstan
čių dolerių kaucijos. Iš ki
tų reikalaujama po 75 ir 50 
tūkstančių dolerių.

Suimtųjų advokatai sako, 
kad tokia kaucija yra prie
šinga šalies Konstitucijai ir 
bus kovojama už kaucijos 
sumažinimą. Tuo tarpu su
imtieji pasilieka kalėjimuo
se.

Apart S c h n e i dermano, 
suareštuoti sekami:

Al. Richmond, 37 metų,

Prez. tvirtina, kad . 
Korėjos karas buvus 
laimė visam pasauliui
WASHINGTONAS.—Pre- 

zidentas Truman'as savo 
laiške Kongresui tebekarto
ja savo seną nuomonę, jog. 
šis Korėjos karas apsaugo
jęs pasaulį nuo trečio pa
saulinio karo. Jungt. Vals
tybių armija, kuriai padeda 
ir keliolika kitų Jungtinių 
Tautų kraštų, privertė 
“agresingas jėgas sustoti ir 
pagalvoti.” Jo supratimu, 
jei ne šis karas, tos “agre
singos jėgos” būtų ėjusios 
toliau ir įtraukusios visą 
pasaulį į naują karą.

Kinija protestuoja 
prieš Amerikos 

lėktuvus
REITINGAS. — Kinijos 

vyriausybė pr o t e s t u o j a 
prieš Amerikos lėktuvų lė
kio jimą ant Mandžūrijos ir 
kitų Kinijos sričių. Kinijos 
užsienio reikalu ministro 
pavaduotojas Chang Han 
Fu pareiškė, kad Amerika 
provokuoja Kiniją į karą. 
Jis reikalauja, kad Ameri
kos lėktuvai liautųsi laužę 
Kinijos teritorines teises.

Pasitrauks Amerikos
Ambasadorius

WASHINGTONAS.—Vals- 
tybės Departmentas patvir
tina gandus, kad Amerikos 
ambasadorius Sovietų Są
jungai admirolas Kirk 
pasitrauks iš tos vietos. 
Kais bus paskirtas nauju 
ambasadoriumi, depart
mentas nepasako. Prezi
dentas Trumanas tikz dar 
ieškąs tai vietai kandidato. 

iš San Francisco.
Carl Rude Lambert, 54 

metų, iš Californijos.
Albert Jason Lima, 43 

metų, iš Californijos.
Loretta Starbus Stack, 

38 metų, iš Californijos.
Olėta. O’Connor Yates, 

41 metų,, Californijos ko
munistų sekretorė.

Ernest Otto Fox, 45 me
tų, San Francisco.

Bernadette Doyle, 45 me
tų, San Francisco. .

Philip Marshall Connel
ly, 47 metų, Los Angeles, 
r e d a k t o r ius “The Daily 
People’s World.”

Dorothy Ray Healey, 36 
metų, Los Angeles pavieto 
partijos sekretorė.

Rose Chernin, 48 metų 
.amžiaus, Los Angeles.

Henry Steinberg, 38 me- 
I tų, Los Angeles.

Automobilistą kova 
prieš nesvietišką 
skubos sistemą

DETROIT, Mich.—Chrys- 
ler korporacija savo DeSo
to fabrike ivedė nesvietiška 
skubos sistemą. Darbo na
šumas didinamas nuo 25 iki 
50 nuošimčiu.' Prieš tai 
protestuoja ir kovoja dar
bininkai.

Bet darbininkus puola ne 
tik Chryslerio korporacija, 
bet ir automobilistų unijos 
prezidento Reutherio klika: 
Spenduoja tuos narius, ku
rie kovoja prieš skubos sis
temą.

Penki metai kalėjimo 
už priešinimąsi karui

Azijoje
>

BREST, Francūzija.—Čia 
teismas nuteisė penkių me
tų kalėjiman jauną karinin
ką Henry Martin. Jis pra
sižengė tuomi, kad kalbėjo 
prieš karą Indo-Kinijoje ir 
leido ir platino prieškarinę 
literatūrą.

PAKISTANAS KVIEČIA 
TARTIS DĖL TAIKOS

KARACHI, Pakistanas.- 
Pakistano premjeras Khan 
kviečia Indijos premjerą 
Nehru tartis dėl įsteigimo 
tarpe tų kraštų taikos. 
Daugiausia nesantaikos ky
la dėl Kašmiro valstybės, 
kurią savinasi abu kraštai.

Rytų bažnyčios kunigai 
kalba už taiką

MASKVA. — čia lankosi 
grupė taip vadinamos “Ry
tų bažnyčios” dvasininkų. 
Jie padare, pareiškimą, kad 
jie stoja už pasaulinę tąiką 
ir pastovų susitarimą tarpe 
penkių didžiųjų valstybių.

NORS DEL PALIAUBŲ KONFERENCIJOS 
DARBOTVARKIO SUSITARTA, BET 

KARAS GALI BAIGTIS TIK UŽ 
MĖNESIO LAIKO

Paliaubų konferencijos priimtam darbotvarkyje nieko 
nesakoma apie svetimu armijų ištraukimą iš Korėjos, 

bet abiejų pusių suprantama, kad šis svarbus klausimas 
turės būti išspręsta tuojau po to, kai paliaubos 

Įvyks, kai mūšiai pasibaigs

KAESONG, Korėja.—Da- 
bar paaiški, kad Šiaurinės 
Korėjos ir Kinijos Savano
rių delegacija padąrė svar
bų nusileidimą dėl'pasieki
mo paliaubų. Ji nebereika- 
lavo, kad konferencija tuo
jau svarstytų svetimų ar
mijų pasitraukimą iš Ko
rėjos. Kaip tik griežčiau
siai amerikiečių delegacija 
ir priešinosi to klausimo 
svarstymui šioje paliaubų 
konferencijoje. Aišku, kad 
tik šis nusileidimas iš anos 
pusės ir padarė galimu su
sitarimą dėl konferencijos 
darbotvarkio.

Paliaubų konferencijos 
dai’botvarkis

Kaip dabar paliaubų kon
ferencijos darbotvarkis sto-

Kongreso tatai negali 
susitarti dėl kainų

WASHINGTONAS. — Se
natas ir Atstovų Butas turi 
priėmę atskirus Apsigyni
mo Produkcijos Bilius. Da
bar laikoma atstovu kon
ferencija dėl išdirbimo vie
no biliaus/ Nesusitariama 
dėl kainų atmušimo atgal 
punkto. Vieni nori, kad 
tam tikras nors dėl- svieto 
akių būtų padarytas visų 
kainų “numažinimas,” tuo 
tarpu kiti reikalauja, kad 
tik žemės ūkio kainos būtų 
“suvaldytos.”

Gen. Eisenhower Įsteigė • 
militarinį centrą

ROCQUENCOURT, Fran- 
cūzija. — Liepos 23 d. čio
nai įvyko ceremonijos ati
darymo Atlanto Sutarties 
militarinių jėgų raštinės 
arba buveinės. Ceremoni
jose dalyvavo gen. Eisen
hower. Jis pasakė, kad ši
ta buveinė “įsteigta taikos 
metu ir veiks dėl taikos iš
laikymo.”

Ceremonijose dalyvavo ir 
Francūzijos prezidentas 
Vincent Auriol.

FRANCŪZIJA DAR VIS 
BE KABINETO

PARYŽIUS. — Preziden
tas Auriol buvo pakvietęs 
Paul R e y n a u d sudaryti 
Francūzijos kabinetą, bet 
niekas iš to neišėjo. Tas 
reakcionierius negavo pa
kankamai politinių partijų 
pritarimo. Francūzija pa
silieka be kabineto.

vi, tai jis susideda tiktai iš 
pehkių punktų. Tie punk
tai yra tokie:

1. Darbotvarkio priėmi
mas.

2. Nustatymas milivari
nės demarkacijos Ii rajos, 
sudarymas numilitarizuoto^ 
zonos, kaipo būtinos sąlygos 
sulaikymui mūšių ir pa
liaubų.

3. Konkretūs žygiai dėl 
baigimo mūšių, kur įeina ir 
sudarymas komisijos dėl 
prižiūrėjimo, kad paliaubos 
vykdomos gyveni man.

4. Karo belaisvių klausi
mas.

5. Patarimas abiejų pu
siu valdžioms.c-

Kodėl derybos gali 
nusitęsti?

Paliaubų konferencija su
sitartu darbotvarkių jau 
prasidėjo. Kaip numato
ma, tai antrasis punktas 
bus vienas iš svarbiausių. 
Korėjiečiai ir kiniečiai rei
kalauja, kad abi armijos 
pasitrauktų už 38-tos para
lelės, kad paralelė būtų at- 
steigta, kaip rubežius tarpe 
Šiaurinės ir Pietinės Korė
jos, kad po desėtką mylių 
abiejose paralelės pusėse 
būtų įsteigta demilitarizuo
ta zona. Tuo tarpu ameri
kiečiai, sakoma, griežtai 
laikysis tos pozicijos, kad 
armijos turi pasilikti ten, 
kur randasi. Dalykas, mat, 
tame, kad amerikiečiu ar- 
mija gana ilgam fronte yra 
apie 20 mylių į šiaurę nuo 
38-tos paralelės. Jie mano, 
kad stipriausia ir paran
kiausia yra toje vietoje, ir 
kad iš ten būtų daug ge
riau pradėti mūšius, jeigu 
nebūtų prieita prie susita
rimo dėl taikos Korėjoje.

- Ar bus čia surastas “auk
sinis vidurys”? Kaip, atro
do, tai priklausys nuo A- 
merikos valdžios.

Kiti punktai nesudarysią 
didelio keblumo' dėl susita
rimo. Abi pusės nori in
spekcijos, kad laike paliau
bų, kai eis derybos dėl pil
nos taikos atsteigimo, kai 
bus sprendžiama Korėjos 
ateitis, nė viena pusė nedi
dintų savo jėgų ir nesiruoš- 
tų karo atnaujinimui.

Vadinas, bus ar nebus tai
ka, bus ar nebus susitarta 
dėl mūšių baigimo, priklau
sys nuo to, kaip bus kon
ferencijos išspręstas milita- 
rinės demarkacijos linijos 
klausimas, kur bus įsteigta 
numilitarizuota zona.

I
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Visi Lygūs
sų pasažierių, kurie laiks 
nuo laiko atsisukdavo pa
žiūrėti į besiginčijančius.

Diskusavo labai karštai. 
Girdžiu, vienas jų sako: 
mes kariaujame Korėjoje 
už lygybę ir teisėtumą. 
Mes nenorime užkariauti 
Korėjos sau. Mes tik nori
me iš ten išmušti raudo
nuosius ir išlaisvinti Korė
jos žmones nuo komunistų. 
Antrasis sako, kad mes no
rime Korėjoje .įvesti demo
kratiją ir laisvę tiktai to
kią, kuri užtikrintų mūsų 
pramonininkams, prekybi
ninkams ir valdini n k a m s 
naudą.

Vienas tų dviejų, sėdėjęs 
prie mano šono, kreipėsi 
pas mane pastiprinimo sa
vo argumentui, sakydamas:

—Klausyk, pone, kokia ta
vo nuomonė? Ar ne tiesa, 
kad pas mus Amerikoje yra 
didžiausia lygybė, visi ly
gūs, be'jokio skirtumo? Ga
lite kalbėti apie ką jūs no
rite.

Jam atsakiau:—Su jumis 
nesutinku visiškai. Mes 
taip sakome, kad pas mus 
visi lygūs ir laisvi. Bet 
praktikoje yra visai kito
niškai.

Jis piktai pažiūrėjo 
į mane ir pasakė, kad aš 
esąs neteisingas, priklausąs 
prie raudonųjų ir nežinąs, 
ką aš kalbu.
y Jam atsakiau, kad šiame 
pačiame buse yra prakti
kuojama rasinė diskrimina
cija.

—Tai negalima. Tai ti
kras melas. Parodyk, kur 
aš klaidingas. Aš esu šim
tu procentų amerikonas.

Atkreipdamas jo atydą, 
sakau: — Matai, pone, buse 
yra stovinčių desėtkas pa
sažierių.

Atsako man: — Teisybė, 
dešimtis. Tai kas? Nėra 
kur atsisėsti, už tai ir rei
kia stovėti.

—Ar matai, priešakyje 
buso sėdi vienas pąsažie- 
rius, o vietos ant tos sė
dynės yra dviem? Kame 
priežastis, kad nė vienas iš 
tų dešimties stovinčių ne
nori atsisėsti?

Supykęs, debatantas at
kirto man, kad gal jie ne
pavargę ir nenori sėstis.

Sakau jam: — Ne tame 
priežastis. Matote, tas pa- 
sažierius, kuris sėdi ant 
dviejų sėdynių, yra negras. 
Tie stovintieji baltiėji ma
no, kad jie nusižemintų, 
jeigu atsisėstų šalę negro. 
Jie visi yra baltieji šovinis
tai, nekenčia kitų rasių ir 
kilmės žmonių.

Mano kaimynas pasažie- 
rius piktai suriko ant ma
nęs :-Tai melas. Tai neteisy
bė. Tu esi vienas didžiau
sių kvailių. Darodyk man.

Paprašiau jį nusiraminti, 
nesikarščiuoti. Jam pasiū
liau:

—Žiūrėk. Aš apleisiu sa
vo vietą ir eisiu atsisėsti 
šalę to negro, kur vienas 
sėdi. Mano sėdynę tuojau 
užims vienas tų stovinčių 
pasažierių.

—Gerai,—sako mano kai
mynas.—Eik, sėskis pas tą 
negrą. Parodyk man, kad 
tu teisingas, kad žinai, ką 
kalbi.

Nesuspėjau aš dar atsi
sėsti šalę negro pasažie- 
riaųs, kai keletas tų stpvin- 
čiųjų skubiai leidosi užim
ti tą vietą, kurioje aš sėdė
jau. ,

Aš palaukiau valandėlę. 
Atsisukau pažiūrėti į piktą-, 
jį mano de.batąntą. Mūsų 
abiejų žvilgsniai susitiko. 
Jo veidas paraudonavo... 
Iš gėdos jis nuleido savo 
galvą žemyn ..

Steponas Joniškietis

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS 
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TEISĖTUMAS
KAI ŽMONĖS PRADEDA NETIKĖTI teismais, tuo- 

met teismų role nustoja savo vertės.
Kai teisėjai vadovaujasi dvejopa “miera,” tuomet 

žmonės, teisingi žmonės, jų sprendimais nepasitiki.
Pastaruoju laiku ameHkiečiai turėjo pavyzdžių, kaip 

mūsų teismai elgiasi su mūsų krašto piliečiais.
Prieš tūlą laiką buvo suareštuota 17-ka darbininkų 

veikėjų. Jie buvo suimti ir įkalinti, einant Smitho įsta
tymu. Jie buvo suimti ir įkalinti dėl to, kad jie galvoja 
kitaip, negu tie, pagal kurių įsakymą jie buvo suareš
tuoti.

Suimtiesiems buvo paskirtos belos po $20,000 ir $10,- 
000.

Kai organizacija—Civil Rights Congress—surinkusi iš 
žmonių paskolas, siekėsi uždėti už suareštuotuosius be
las, teismai atsisakė jas priimti.

O tuos, kurie globojo CRC gautas bėloms paskolas, 
bet kurie atsisakė išduoti skolintojų vardus ir pavar
des, teismas nubaudė kalėjimu.

Įkalintieji asmenys, aišku, gerai suprato: jei jis iš
duos skolintojų vardus ir pavardes, tai neužilgo patys 
skolintojai bus šmeižiami ir persekiojami.

Dėl to reikia pasveikinti tuos, kurie pasirinko kalėji
mą, vietoj išdavinėjimo gerų žmonių.

Kaip matome, teismai šiuo atžvilgiu pasielgė labai 
žiauriai, ne pagal mūsų krašto konstituciją, ne pagal 
žmoniškumą.

. ) — #

DABAR PAIMKIME kitą pavyzdį.
Štai suimamas Frank Costello.
Costello žinomas kaip požemio karalius, kaip gengs- 

teris, kaip asmuo, kuris valdė kitus gengsterius. Costel
lo turtingas. Jis jokio visuomeniškai naudingo darbo 
nedirba. Jis gyvena luksuse, prabangoje. Costello daly
vauja politikoje. Jis, veikdamas požemyj, per politines 
(kapitalistų), partijas skiria teisėjus ir kitokius valdžios 
pareigūnus.

Costello kadaise buvo pašauktas pas senato komitetą, 
žinomą. Kefauverio komitetu. Šis požemio karalius at
sisakė senato komitetui liudyti, pareikšdamas, būk jam 
gerklę skauda, jis negalįs liudyti, atsakinėti į klausimus, 
kuriuos senatoriai jam statė.

Šiomis dienomis Costello ir kiti gengsteriai buvo grand 
džiūrės įkaitinti, jie buvo suimti.

Na, ir ką gi?
z Teismas paskyrė Costellui $5,000 belą! Jis išleidžia
mas po $5,000 belą, kol įvyks jo teismas!

Tegu skaitytojas palygina teismo elgesį su darbinin
kų vadovais, veikėjais ir su gengsteriu. Palyginęs, jis 
tuojau pamatys mūsų teismų teisėtumo neteisingumą.

•__

ŠIA PROGA tenka priminti d&r vienas įdomus daly
kas, kurį iškėlė tūlas asmuo per vieną niūjorkiškį 
laikraštį (Daily Compass).

Jis primena tai: komunistų vadovai kišami į kalėji
mus už tai, kad jie “advokatavo jėgos naudojimą val
džiai nuversti.”

Bet Cicero, III., neseniai įvykusiose, riaušėse rasistai, 
kurie naudojo jėgą, ir policija, padėjusi rasistams, šian
dien yra laisvi!...

JUOKDARIŲ NETRŪKSTA
ANĄ DIENĄ United Press paskelbė iš Berlyno įdo

mią (biskelį juokingą) žinią.
Iš Rytų Vokietijos pabėgo į Vakarų Vokietiją 19 metų 

amžiaus vokietaitė, Traude Eisenborn’aitė.
■Kodėl gi ji pabėgo?
United Press žinių agentūra skelbia-, jog pabėgo dėl 

to, kad jai atsibodo Rytų Vokietijoje gyventi ir būti 
garsiai.

Esą, prieš tūlą laiką ši mergina buvo paskelbta viena 
pavyzdingiausių merginų Vokietijoj. Ji buvo plačiai 
spaudoje ir per radiją reklamuota. Ji buvo kviesta į 
darbininkų mitingus kalbėti; jos nuotraukos (paveiks
lai) nuolat buvo talpinami spaudoje. Visa tai, sako ši 
“dipuke,” jai labai atsibodę. Todėl ji “parunino” į Va
karų Vokietiją!

Mes, tačiau, manome, jog šiame vokietaitės “žygyje” 
yra paslėpta kas nors daugiau.

Kultūros vystymosi proceso prasmė niekuomet nebuvo 
buržuazijos suprantama kaip visos žmonijos-mases au
gimo būtenybė.—Maksimas Gorkis.

Pabudau labai anksti, 
apie penktą^ valandą ryto, 
ir jau daugiau negalėjau 
užmigti. Tai buvo gegužės 
giedras, šiltas rytas. Sau
lutė iš Rytų pusės pamažu- 
čiai kilo vis aukščiau dan
guje ir su savo auksiniais 
spinduliais apklodavo pa
saulį ir visus, kurie jame 
gyveno.
Medžiai, apsidengę su ką tik 

prasiskleidusiais jau n a i s 
šviesiai žaliais lapeliais, bu
vo pripildyti visokiais gie
dančiais paukščiais, kurie 
čiulbėjo, švilpė. Tas giedo
jimas susiliedavo į didelę 
gražią paukščių simfoniją.

Apsirengiau darbiniais 
drabužiais atsargiai, be jo
kio triukšmo, kad neišbus- 
tų žmona ir anūkas iš ryti
nio saldaus miego. Išėjau į 
darželį. Čia buvo tikras 
gamtos rojus. Obelys ir 
kriaušės žydėjo milijonais 
žiedų. Darbininkės bitės, 
lakstydamos po žiedus, 
čiulpė iš jų saldžią sultį.

Rasos lašai ant jaunos 
žolės blizgėjo po saulės 
spinduliais. Lengvas vėje
lis pūsdamas nukrėsdavo 
juos ant drėgnos žemės.

Paėmiau lopetą ir pradė
jau apkasinėti daržoves. 
Paukščiai, pamatę mane 
apverčiant juodą žemę, iš
alkę per- naktį, man bisku- 
tį paėjus toliau, rinko iš 
žemės kirminėlius.

Pasidarbavęs kiek laiko 
darželyje, atsisėdau pailsė
ti, pasižiūrėti į aplinkui sa
ve matomą grožį. Pradė
jau svajoti ir mano mintis 
nuskrido taip toli, iki my
limos tėvynės Lietuvos. 
Ten, kur aš praleidau var
ganą, bet linksmą jaunys
tę. Atiduočiau pusę mano 
gyvybės, kad galėčiau dar 
nors vieną kartą pamatyti 
tą mylimą kraštą, kurį ma
no protėviai taip didvyriš
kai gynė nuo užpuolikų.

Prasivėrė trobos durys. 
Matau, ateina žmona. Pri
ėjusi, šypsodamosi, sako 
man: Steponai, ko taip sė
di nuliūdęs? Ar pavargai 
dirbdamas darželyje? Gal 
nesveikas? Pusrytis jau 
gatavas ir parengtas ant 
stalo. Ir jau laikas eiti prie 
darbo. Atsakiau jai, kad 
esu sveikas, tik truputį su
simąsčiau ir mano mintis 
nubėgo labai toli, pasiekė 
gimtąjį kraštą.

Pasikėliau, abu įėjome į 
trobą. Nusimazgojau ran
kas ir nuo veido prakaitą. 
Atsisėdom pusryčio. Pa
stebėjau, kad nėra troboje 
mūsų anūko. Paklausiau 
žmonos, kame priežastis. 
Sako, jis tebemiega, svei
kas. Pavalgėm pusrytį ir 
atsisveikinęs su žmona išė
jau prie darbo.

Eidamas busų stotin pa
sitikau keletą pažįstamų 
kaimynų ir pradėjom kal
bėti apie namiškius atsiti
kimus ; koks malonus yra 
rytinis oras, ir kad daržuo
se viskas gerai auga.

Vienas iš sutiktų kaimy
nų sakė ką tik girdėjęs per 
radi j a vėliausias žinias iš 
Korėjos fronto. Sako: 
mums nesiseka, Amerika 
turėtų iš ten pasitraukti.

Priėję busų stotį radom 
dar keletą stovinčių. zNe 
už ilgo pribuvo busas. Su
ėjom į vidų ir susėdom, 
vietos buvo visiems. Aš 
pasirinkau sėdynę pačiame 
Suso gale, prie langelio. .

Sekamoje stotyje įėjo de
šimtis pasažierių, vyrų ir 
moterų. Sėdynės buvo už
imtos, jiems prisiėjo stove-, 
ti.

Šalę manęs kairėje sėdėjo 
du balti vyrai ir labai smar
kiai tarpusavyje kalbėjosi. 
Jų kalba atkreipė atydą vi

Anekdotai
Tikriausias ženklas

Nervingas žmogus nuėjo 
pas gydytoją, idant tas jį 
iščiupinėtų, išbaladotų ir 
pasakytų, ar tik jis neinąs 
iš proto.

Gydytojas atėjusįjį išek- 
zamenavo ir užtikrino, jog 
jo protas, koks buvo, toks 
ir tebesąs; nei protas iš jo, 
nei jisai iš proto eit dar ne
sirengią.

“Bet, daktare, kaip gi 
man- pažinti, ar aš dar vi
same prote, ar jau kiek 
kuktelėjęs?” — klausia sve
čias.

Štai jums aiškus ir ti
kras būdas patirti savo pro
to stovį ...”

“Tik jau, daktare, be tų 
aukštų, moksliškų žodžių, 
nes jie man tik galvą su
suką.”

“Jokių moksliškų aiškini
mų čia nereikia. Kai tik 
jūs imate manyti,, būk jūsų 
protas netvarkoje, darykite 
šį paprastą tyrimą: Jeigu 
jums rodysis, jog jūs esate 
beprotis — jūs tokiuo ne
sate. Jeigu gi jums rodysis, 
jog visi kiti yra bepročiai, 
tuomet žinosite, jog jūs ti
krai tokiuo patapote,” ra
minančiai užbaigė gydyto
jas.

•
Jai tikrai pagelbėjo

Vienas psichiatras (gydy
tojas, kuris stengiasi su
tvarkyt tikrus! bei įsivaiz
duotus smegenų veikmės' 
sukrikimus) labai didžiavo
si nuo vienos pacijentės 
gautu padėkos laišku. Ir 
ne be pamato, ries tasai 
laiškas aiškiausiai vaizda
vo nepaprastus to gydyto
jo gabumus.

Dėkingoji moterėlė jam 
rašė:

“Kolei aš pas jus nesi
lankiau ir nesiklausiau jū
siškių širdį glostančių ir 
sielą raminančių kalbų, aš 
buvau tiek nusilpusi, jog 
vos pajėgdavau kūdikį iš 
lopšelio iškelti. Dabar aš 
jau tiek sustiprėjau, / jog 
dažnai savo vyrą' tol mu
šu, kol jis net policijos 
ima šauktis. Labai labai 
dėkinga jums už viską.”

•
Tikrai keblu

Pereitą pavasarį tūloje 
valstijoje žemdirbystės de
partment valdininkas, lan
kydamasis pas farmerius, 
patardinėjo visus turimus 
gyvulius būtinai kiekvieną 
sužymėti, įdant būtų leng
va kiekvienam savuosius 
pažinti. Paprastai, farme- 
riai taip ir darydavo, bet 
vienos apielinkės farmerių 
sueigoje, valdininkui aiš
kinant apie sužymėjimus, 
vienas senas farmeris, gal
vą kasydamas, pastebėjo:

“Gal tai ir geras daiktas, 
visus gyvulėlius sužymėti, 
bet, žinai tamstele, bus ti
kra velniava, kai man reiks 
visas savo biteles sužymė
ti.”

Surinko žemaitis

Amerikos laivas su kviečiais 
Indijai nelaimėje

SUEZ, Egiptas. — Čio
nai ištiko nelaimė amerikie
čių laivą, gabenantį kvie
čius Indijai. Jis susikirto 
su dainų laivu. Žalos esą 
daug padaryta, daug kvie
čių netekta. Tai buvo pir
mas Amerikos laivas su 
kviečiais Indijai.

Paryžius.— Amerikos se
natorius McMahon nutarė 
važiuoti Jugoslavijon pasi
matyti su Tito .

Skaitytojų Balsai
KAIP Aš TRIS DIENAS 

ĖJAU IŠPAŽINTIES
Kiekvienas katalikas Turi 

eiti išpažinties nors sykį į 
metus, pirm ar po Velykų 
(tai ir yra velykinė išpa
žintis). Už tą velykinę vi
suomet reikia kunigui už
mokėti. Jeigu tu esi grieš- 
nas, tai gali eiti ir kas mė
nuo, ir dažniau. Už tas 
priedines nebereikia mokė
ti.

Aš buvau dar kokių 15 ar 
16 metų, kai aš ir dar pora 
tokių “nuodėmingų” susita
rėme eiti išpažinties ket
virtadienį pirm Verbų sek
madienio. Mūsų bažnyčia 
buvo toli, už kokių 10 vers
tų. Greitai einant užima 
porą valandų ir daugiau. 
Pas tėvą “pasiskolinau” 
kelias dešimtis kapeikų dėl 
silkių ir pyrago (mes bal
tą duoną vadinome pyra
gu). Batus ant lazdos ir lei
domės kelionėn (sniego jau 
nebuvo, galėjome basi eiti.) 
Išėjome anksti rytą ir nieko 
nevalgę, ba po išpažinties 
reikės ponas “dievas” su
valgyti.

Pasiekę bažnyčią, “pasi
meldę,” stojome į eilę. O 
jau pirm mūsų stovi virš 
šimtas vyrų ir tiek pat mo
terų.

Atėjo kunigas, pradėjo 
savo darbą. Keliolikos iš
klausęs, išėjo, padalino ko
muniją, o likusiems pasakė, 
kad jis išvažiuoja kur tai 
pas ligonį ir nežino, kaip 
gręitai sugrįš.

Kuriems arčiau namai, 
tie išėjo’ iš eilės ir nuėjo 
namo. O tie, kuriems toli 
eiti, pasiliko laukti. Pasi
likom ir mes. Rokuojam 
savo “nuodėmes,” katrų 
dar nebuvome surok,avę 
(mes jų dar ir neturėjome).

Kunigas sugrįžo visai pa
vakarį. Kai kuriuos dar 
išklausė, bet mes palikome. 
Reikia nakvoti, kaipgi eisi 
namo su visomis “nuodė
mėmis.” Susiradome nak
vynę - “viešbutį.” Atnešė 
šiaudų ant grindų. Paval
gę silkės su pyragu, užmi
gome.

Rytą pasikėlę, skubam į 
bažnyčią. O gi dar dau
giau žmonių, kaip vakar 
buvo. Vieni, ką vakar bu
vo, o kiti naujai atėję ir 
atvažiavę. Po dvi eiles se
nų ir jaunų stovi iš abiejų 
pusių. Net ta būdukė, kur 
kunigas sėdi, braška nuo 
žmonių spaudimo.

Wąshingtone restaurano savininkas Samuel W. Ro
senberg iškelia laikams pritaikytą iškabą. Louise Smith 
jam pagelbsti. Mintis iškabai gavosi nuo Michigan 
kongresmano Louis G. Rabaut pareiškimo, kad 82-sis 
Kongresas istorijoje liksis žinomu kaipo “arklienoj 
Kongresas,” jeigu jis nenutars atstumti atgal jautienoms 
kainas. Kad dabartinės kainos yra neprieinamos vie
tinio ištekliaus darbininkams ir biednuomenės šeimoms, 
tai žino ir Kongresas, tik nenori veikti, nes tas suma
žintų kompanijų pelnus.

2 pusl.-'-Laisvė (Liberty)-šeštadien., Liepos-July 28, 1951

Kunigas “pavargstu” tų 
visokių “nuode miųlĮ’ be
klausydamas, pasikeli&mu- 
eina, padalina korrh/niją 
tiems, kurie jau buvo dasi- 
grūdę prie kunigo. Išeina, 
pavaikšto, už kokio pusva
landžio vėl ateina ir vėl 
klauso tų visokių išgalvotų 
“nuodėmių.”

Vyrus kunigas greit at
leidžia. Peržegnojo, pagar
binai Kristų ir muškis į 
krūtinę už savo “nuodė
mes. ”x Bet kai atsigrįžta į 
moterų pusę, ir dar jei daili 
mergina priėjo prie lange
lio .,tai jau būk tikras, kad 
nepaleis be pusės valandos. 
Jeigu ji ir buvo kokią “nuo
dėmę” užmiršus, tai jo dar
bas būna ją “surasti.”

Per visą dieną kunigas 
taip “kamavosi” — ateina 
ir vėl išeina; per kelis kar
tus taip darė. Gi mes vis 
stovime eilėje. O jau taip 
ištroškome, nes nei lašelio 
vandens per dieną'burnoje 
neturėjome. Bet vis sjen- 
kam artyn tos būduk^S. i

Prieinu prie langelio, ati
duodu jam visas sava “nuo
dėmes,” ką aš buvau suro- 
kavęs per dvi dienas. O jis 
man už pakūtą užduoda ke
lis poterius sukalbėti.

Kol kunigas užbaigė visus 
išklausyti ir išdalijo komu
niją, jau pradėjo ir temti. 
Mano draugai, kiek anks
čiau atlikę, išsiskubino na
mo. O man vėl reikia nak
voti, ba nakčia nenorėjau 
eiti. Dar buvo atlikusių 
kiek pinigų nuo silkių. Per- 
nakvoju ant šiaudų. Ant 
rytojaus vėl einu į bažnyčią 
ir darau planus: eiti namo, 
ar pasilikti — vis viena tė
vas jau bars.

Visą dieną prasivalkio
jau po Marcinkonių bažnyt- 
kiemį. Verbų sekmadienį 
bažnytkiemin daug ^riva* 
žiavo ir pėsčių daugelis at
ėjo, tai ir aš su jais parė
jau kartu ketvirtą dieną. 
Tėvas ir motina gerai išba
rė už tokį “išpažinties ėji
mą.” Čia reikia prie namų 
dirbti, o aš valkiojuos po 
bažnytkiemį.

Ex-našvietis

WASHINGTONAS — Ap
sigynimo sekretorius Mar
shall sako, kad valdžia rū
pinasi taip pakelti lėktuvų 
gamybą, jog ji galėtų ap
rūpinti 180 grupių orlaivy- 
na. £
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RUSU LITERATŪROS MILŽINAS
(15-kai metų nuo M. Gorkio mirties 

sukakčiai paminėti.)
Maksimo Gorkio talento pobūdis ir 

kryptis, jo didžiulis poveikis į milijonų 
darbo žmonių sielas, į naujo žmogaus 
charakterio formavimąsi, jo nepalenkia
mą valią pertvarkyti pasaulį, jo herojiš
ka ir nuosekli humaniška prigimtis, — 
visa tai Gorkį padaro milžinu, kuriam 
šiais atžvilgiais nebuvo ir nėra lygaus 
rašytojo visame pasaulyje. Maksimo 
Gorkio asmenyje įkūnyta pavergiančioji 
titaniškoji rusų žmogaus galia, kuri 
Gorkį’ dar senais laikais įgalino pakilti . 
išt daįįx> apačių iki pačių žmonijos kul- 
>JTros viršūnių.

1868 metais Nižnij Novgorodo (dabar 
Gorkio)^ mieste gimė Aleksiejus Maksi- 
movičius Peškovas. Gorkis jaunystėje 
taip troško mokytis, kad jis jokiomis gy
venimo sąlygomis nesiskyrė su knygo- 
rfiis. Vos dašimtį metų turėdamas Gor
kis ima rašyti savo dienoraštį, kuriame 
užrašo “įspūdžius, įgytus iš gyvenimo ir 
knygų.”

1886 metais Kazanėje jis susipažįsta 
su revoliucionieriais - narodnikais. 1889 
m. jį suėmė Nižnij Novgorode už “santy
kius su įtariamaisiais.” 1891 metais 
Gorkis, ieškodamas darbo, apkeliauja 
Pavolgį, Ukrainą, Kaukazą. Tiflise jis 
stoja dirbti geležinkelių dirbtuvėse. Čia 
jo gyvenime įvyko didelis įvykis: 1892 
metais jis išspausdino pirmą savo kūri
nį. .

XIX šimtmečio pabaigoje Rusijos pro
letariato kova įgijo tarptautinę reikšmę.

, Gorkis savo kūriniuose parodė įvai
rius išsivaduojamosios proletariato ko
vos etapus: ekonominę darbininkų klasės 
kovą kaip pirmąjį sąmoningos kovos eta
pą, perėjimą į organizuotąją kovą, dar
bininkų ratelių kūrimo, lapelių platini
mo laikotarpį. Prieš skaitytojo akis pra
eina ir aukštesnių kovos formų vaizdai 
— atviri pasisakymai prieš viešpatau
jančiąsias, klases, revoliucinė demonstra
cija ir kaltinančių esamąją santvarką 
darbininkų išstojimai teisme.

Romanas “Motina” —tai knyga apie 
liaudies “istorinę kūrybą,” knyga apie 
vadovaujantį’ ir organizuojantį parties 
vaidmenį revoliucijoje. V. I. Leninas 
perskaitė šią knygą dar rankraštyje. Jis 
labai ją vertino, vadino “labai savalaike 
knyga” ir nurodė, kad “daug darbinin
kų dalyvavo revoliuciniame judėjime ne
sąmoningai, gaivališkai, ir dabar jiems 
bus labai naudinga perskaityti “Moti
ną.”

V. L Leninas didžiai vertino Gorkio, 
kūrybą ir darė jam didžiulę idėjinę įta- 
ką. -M

“&Sražiavimas mane baisiai gerai nu
teikei —rašė Gorkis, grįžęs į Kapri iš 
partijos V suvažiavimo.—Daug, kas bu
vo tamsu, pasidarė aišku, menševizmo 
psichologija suprantama ir nuostabiai 
pamokoma.” *

Kai 1912 metais susiorganizavo bolše
vikų laikraštis “Pravda,” Gorkis rėmė 
laikraštį materialiai ir vadovavo laik
raščio beletristikos skyriui.

Didis Rusijos proletariato uždavinys’ 
atsispindėjo ir grožinėje literatūroje, 
būtent Gorkio kūryboje. Didžiulė revo
liucinė ir revoliucionizuojanti literatūri
nės Gorkio veiklos reikšmė buvo litera
tūrinis atspindis tų didžių procesų, ku
rie vyko Rusijos istorijoje XIX amžiaus 
pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje. 
Kaip tik tuo ir paaiškinamas nepapras
tas Gorkio pasisekimas pasaulinėje lite
ratūroje nuo p'at-jo literatūrinės veik
los pradžios. Kaip tik dėl to V. L Leni
nas buvp^ pabrėžęs, kad savp menininko 
tai 
tik

u (forkis atnešė Rusijos — ir ne 
išsijos darbininkų judėjimui didžiu
mą, kad Gorkis savo didžiais me- 
^kūriniais tvirtai surišo save su 

Rusijos ir viso pasaulio darbininkų ju
dėjimu.

Gorkio kūryba po Didžiosios Spalio

socialistinės revoliucijos — naujas di
džiojo proletarinio menininko vystymo
si etapas. Įveikdamas savo suklydimus 
ir klaidas, Gorkis sukūrė tokius meni- 

■ nius veikalus, kurie padarė jo vardą vi
sos pažangiosios žmonijos sąmonėje ta
rybinės kultūros simboliu.

1929 metais Gorkis buvo V Visasą
junginio Tarybų suvažiavimo išrinktas 
į TSRS CVK narius. Gorkis stoja kaip 
nenuilsdamas naujų kultūrinių sumany
mų organizatorius ir tarybinių rašytojų 
vadovas. Jis sukuria eilę žurnalų.

“Visa, kas sukurta Tarybų Socialisti
nių Respublikų Sąjungoje, — rašo Gor
kis 1935 metais, — sukurta mažiau 
kaip dviejų dešimtmečių laikotarpyje, ir 
visa tai su visu ryškumu sako apie Są
jungos liaudies talentingumą, apie jos 
darbo didvyriškumą, apie tai, kad mūsų 
šalyje darbas tampa menu, apie tai, kad 
Tarybų Socialistinių Respublikų proleta
riatas, vodavaujamas Lenino mokslo ir 
partijos ir neišsenkamos, vis augančios 
Josifo Stalino energijos, sukuria naują 
kultūrą, naują darbo žmonijos istoriją.”

Vis glaudesnė darosi Gorkio draugys
tė su draugu Stalinu. J. V. Stalinas pa
dėjo Gorkiui apibrėžti ir atskleisti pa
grindines naujojo literatūros stiliaus 
ypatybes. 1932 metais Stalinas davė so
cialistinio realizmo formulę. Remdama
sis genialiais stalininiais nurodymais, 
Gorkis išnagrinėjo pagrindines socialis
tinio realizmo problemas.

1934 metų gegužės mėnesį liaudies 
priešai nužudė Gorkio sūnų — M. A. 
Peškovą. Jie žinojo, kaip mylėjo Gorkis 
sūnų, ir tikėjosi, kad ši mirtis gali pa
laužti ir paties Gorkio sveikatą. J. V. 
Stalinas ir jo bendražygiai rašė Gor
kiui: “Drauge su Jumis liūdime ir per
gyvename nelaimę, taip nelauktai ir 
žiauriai užgriuvusią mus visus. Tikime, 
kad Jūsų nepalaužiama, gorkinė dvasia 
ir didi valia įveiks šį sunkų bandymą.”

1934 metų rugpjūčio mėn., Gorkiui 
pirmininkaujant, įvyko I-asis tarybinių 
rašytojų suvažiavimas. Gorkis suvažia
vime padarė platų pranešimą. Jis papa
sakojo apie pagrindinius pasaulinio meno 
vystymosi etapus, apie socialistinį rea
lizmą, k&ip tarybinės literatūros meto-

Panašiai, kaip ir kitų Tarybų Sąjun
gos tautų literature ir rašytojai, lietu
vių literatūra ir rašytojai taip pat augo 
ir brendo Gorkio genialaus meistrišku
mo įtakoje. Tiek dabartinės, tiek anks
tesniųjų lietuvių rašytojų kartos auklė
tos! geriausiomis rusų klasikų tradicijo
mis. Jų kūriniai gimė ir brendo Puški
no, Lermontovo, Gogolio, Turgenevo, Ne- 
krasovo ir kitų rusų literatūros klasikų 
įtakoje. Tačiau Gorkio įtaka lietuvių li
teratūrai yra nepalyginamai didesnė — 
tai pažangiausios, galingiausios, revo- 
liucingiausios proletarinės partinės ideo
logijos menininko įtaka. Gorkio-meni- 
ninko įtaka mūsų literatūrai neatskiria
ma nuo jo revoliucinės, marksistinės ide
ologijos įtakos.

Gorkio kūriniai buvo labai plačiai 
verčiami ir platinami Lietuvoje ir išei
vijoje nuo .pat šio šimtmečio pradžios. 
Ypatingai dažnai buvo verčiamos ir pla
tinamos revoliucinės romantiškos jo le
gendos: “Danko” ' išverstas 5 kartus, 
“Daina apie sakalą” ir “Daina apie Au- 
drašauklį” — po 9 kartus. Jau pirmai
siais šio amžiaus metais į lietuvių kalbą 
buvo išversti ir išplatinti griežtai caro 
cenzūros uždrausti pamfletai, apybrai
žos ir atsišaukimai. Šalia tokių kūrinių, 
kaip “Sausio 9-oji,” “Rusų caras” ir 
“Kartą rudenį,” buvo išversti ir jo pam
fletai apie Ameriką. Atskiru leidiniu iš
ėjo pamfletas: “Vienas iš* respublikos 
karalių.” Buvo išleisti “Dugne,” “Nerei
kalingo žmogaus gyvenimas,” “Motina.” 
Apie Gorkį daug rašė Vincas Mickevi- 
čius-Kapsukas. Gorkio vardas skambėjo 
ir legaliuose ir nelegaliuose, caro perse-

MATYTA, GIRDĖTA, KALBĖTA 
ATOSTOGŲ MOKYKLOJE

SKAITYI

Savaitę ar dvi išbūnant Atostogų Mo-, 
kykloj, Worcesterio lietuvių Olympia 
Parke, tenka daug gerų žmonių sutikti, 
kalbėti su jais, diskusuoti mūsų kultūri
nio judėjimo problemas.

Olympia Parkas, kuriame jau ketvir
ta vasara vyko LMS Atostogų Mokyk
la, šiuo metu gražiausiai pasirodė. Pri
važiavimas prie salės asfaltuotas, lygus, 
o aplink* parką aptverta dratine tvora. 
Quinsigahiond ežero pakrantė, kur įtai
syta maudynės, pakrantė paremta tvir
ta cemento siena. Ten yra ir pastatas 
vyrams ir moterims persirengti, kurie 
maudosi.

Namas, salė randasi ant kalno. Čia 
viršus gražiom pušaitėm apsodintas. 
Čia, pakraščiais, randasi ir senamečių 
ąžuolų ir kitų medžių. Žolė visame par
ke graži, žalia. Žinoma, palaikymas ir 
gerinimas parko kainuoja tūkstančius 
clol.

RAS KAIMYNUS KITAIP
Būnant Olympia Parke, kur eina me

no kultūros veikla, skamba sena Lietu
vos liaudies daina, dažnai tenka praeiti 
ir pro kaimynų katalikų parką. Prie ke
lio yra stulpas, prie jo prikalta iškaba. 
Ta iškaba taip nublukus, maliava byra,* 
lupasi ir jau taip nusidėvėjus, kad rei
kia sustoti, gerai pastudijuoti, kol iš dar 
likusių raidžių dalių įskaitai: “Maironio 
Parkas.”

Tas nutrupėjęs, apleistas Maironio 
vardas daug pasako apie katalikų kultū
rą, meną. Maironis buvo dvasiškis, lie
tuvių tautos dainius. Vienok nieko tame 
parke nėra, ką Maironis dainavo, gerbė. 
Būtent,

\ “Ginkime kalbą, žemę, jos būdą,
\ Stokim į darbą kaip milžinai.”
Katalikų parke nerandame “darbo 

* milžinų” ir negirdime. Maironio dainų, 
kultūros apie Lietuvos “būda” ir “kal
bą.” Ten nėra Maironio “Čia broliai 
artojai lietuviškai šneka, čia skamba po 
kaimus Birutės daina’.-... Jei atsikeltų 
Maironis, pažvelgtų į tuos, kurie jo var
dą taip nudėvėjo, jis pakartotų savo ly
rikos šį posmą: “Gal poezijos naują pa- 
sisemčiau šaltinį, tik ne tą šiandieninį, 
kurs ir rūbą ir dvasią paskolintą gavo.”

Tiesa, Maironio vardas ten tik skolin
tas “rūbas” ir siela ne Maironio. Mairo
nio Lietuva, jos prabočiai, jų “garbin
gi kapai,” jo Šešupė, Dubysa, Nemunas

kiojamuose lietuviškuose leidiniuose.
Milžinišką Gorkio įtaką mes galime 

atsekti ir mūsų tarybinių*.rašytoju kūri
niuose: Petro Cvirkos, Salomėjos Nėries, 
Vytauto Montvilos, Tilvyčio, Vienuolio- 
Žukausko, Venclovos, Baltušio, Korsako 
ir kt. •

Ne mažiau kaip meniniai Gorkio kū
riniai Lietuvos rašytojus žavėdavo ir . 
Gorkio publicistika. Ypatingai didelės 
reikšmės buržuazinėje Lietuvoje pažan
giosios inteligentijos keliams nustatyti 
turėjo Gorkio straipsnis “Su kuo jūs, 
‘kultūros meistrai’?” Šio straipsnio įta
koje Petras Cvirka kritikavo miesčioniš
kus, klerikalinius ir liberalinius buržua
zinio gyvenimo ir buržuazinės kultūros 
gynėjus. Jis priartino, prinešė Gorkio 
atsišaukimo žodžius iki lietuviško .inteli
gento, kurį buržuazija mėgino įtrauk
ti į miesčionijos balą.

Gorkis buvo didis tarybinės valstybės 
patriotas. “Mes — jau socialistinės kul
tūros tauta, — rašė jisai 1935 metais, 
— ir mes nesame beginkliai. Mūsų gink
las ne tik protingos, puikiai apginkluo
tos Raudonosios Armijos rankose, jis 
glūdi išmintingame, išganingame vjsam 
pasauliui Lenino—Stalino moksle.”

Socialistinio realizmo uždavinys — 
idėjiškai ginkluoti daugiamilijonines 
darbo žmonių mases kovai dėl komuniz
mo. Vadovaudamasis socialistinio realiz
mo metodu, sąžiningai ir atidžiai stu- 
djjuodamas mūsų tikrovę, stengdamasis 
giliau suprasti mūsų vystymąsi procesų 
esmę, rašytojas auklėja skaitytojų ma- 

. sės idėjiškai.
Tarybinė literatūra teisingai atspindi 

mūsų Tėvynės gyvenimą, vaidmenį ir 
reikšmę. Tarybinė literatūra yra naujos 
tarybinės epochos vėliavininkas, ji yra 
darbo žmonijos išsivadavimo kovos prieš 
kapitalistinę vergovę skelbėja, ji yra vė
liava visų darbo žmonių pasaulyje, visų 
engiamųjų rasių ir nacijų kovos už savo 

(Tąsa 4-tam puslap.). -............ 

ik “broliai artojai” dainuojama ne Mai
ronio vardo, bet Olympia park/?, kur vei
kia pažangūs laisvi lietuviai. Čia ir 
Maironio siela nešama jaunimui: “Už
trauksim naują giesmę, broliai, kurią 
jaunimas tesupras.”

Mes, Olympia parke, organizuojame 
mokyklas, ruošiame paskaitas apie Lie
tuvos prabočius, jų kalbą, jų meną ir 
kovas. Ne katalikai kaimynai, kurie 
dengiasi Maironio vardu, bet mes palai
kome ir nešame to dainiaus tradiciją:'

“Paimsime arklą, knygą, lyrą
Ir eisime Lietuvos keliu!”

ir 
MOKYKIS

čių’ 
ža
lose

NAUJA SUGESTIJA ATOSTOGŲ 
MOKYKLAI

Iš usteriečių kilo mintis, kad sekan
čios vasaros LMS Atostogų Mokykla bū
tų organizuojama New Yorko apylinkė
je. Ar galima? Ar bent verta diskusuoti 
toks klausimas?

Tinkamesnės, gražesnės vietos, kokią 
duoda Usterio lietuvių Olympia parkas, 
nerasime. Ką mes galime duoti New 
Yorko apylinkėje? Čia didmiestis, pa
saulinis metropolis. Jaunam ir senam 
čia yra daug ko pamatyti, išmokti. Čia 
teatras, opera, koncertai, dailės parodos, 
muziejai ir šimtai kitų įdomybių. Moky
klai čia turime Liberty Auditorium su 
visais parankumais. Bet čia nėra tų 
gamtinių gražių pušaičių, nėra vaikščio
jimui tų žalios vejos divonų ir ežero 
plaukimui.

New Yorke būtų daugiau ekskursijų į 
didmiestį ir jo įdomias vietas. Į pajūrį, 
kur didelės bangos, sūrus vanduo, būtų 
galima daryti tik ekskursijos ir ne kas
dien. Tai taip čia stovi atostogų moky
klos problema.

Dabar, ar bus studentų, norinčių, kad 
tokia mokykla įvyktų New Yorke? Šią 
sugestiją gali\ išrišti tik patys mūsų 
mokyklos dalyĮyiai. Jau dabar turėtų 
pasisakVti tie, kurie dalyvavo pirmesnė
je mūsų Atostogų Mokyklose ir kurie 
mano ateityje jose dalyvauti. Ųj

GALI SUSTIPRĖTI MENO GRUPĖS
Bekalbant su veikėjais, su iš toliau 

atvykusiais ’studentais, mes pastebime 
vienur ir kitur šiokių ir tokių trūkumų 
mūsų meninės saviveiklos grupėms. Bet 
savaimi darosi išvada, kad tie trūkumai 
galima pašalinti ir tos grupės meniniai 
ir organizaciniai gali būt geresnės, gy
vesnės.

Pavyzdžiu ir čia galime imti Usterį. 
Ten randasi toks gražus būrys veikėjų. 
Taip darbščiai ten veikia M. Sukackienė, 
D. Jusius, J. Skliutas, Lukai, Dovido- 
nįai, Januliai ir eilė kitų, kurių pavar
des man neprisimena. Jie veikia ir au
koja kultūriniam dąrbui. Jie taip pui
kiai atliko Atostogų Mokyklos darbą.

Imkime dainos meną, Aido Chorą. Ne
žinau, ar visi menininkai ir menininkės 
priklauso dabartiniu laiku chore. Bet 
ten matome gerą būrį lavintų jėgų — 
dainoje, muzikoje. Ten solistai Saba
liauskas, Chaponytė, ten Kižytės, ten Ja
nulių šeima, Lukai ir gal daug kitų, 

• kurie dainavo ar gali dainuoti chore.
Vaizduokimės, kaip būtų gražu, ko

kius koncertus, operetes galėtų choras 
suruošti, jei tos visos meno jėgos susi
telktų į chorą? Tai ar neverta apie tai 
pagalvoti? Ar neverta bent kiek pasiau
koti gražiam meno darbui?

Ar nereikėtų kam nors imti iniciaty
vą, daryti žygius, kad sukviesti visas 
meno jėgas į vieną didelę, gražią meno 
grupę, kaip kad Aido Choras? Čia rei
kia tik gerų norų, reikia lankstumo' ir 
tolerancijos. ' ' : »

Ne tik pas mus, bet ir kitur meninės 
jėgos nėra sutelktos į meno grupes, kur 
jos galėtų taip gražiai pasireikšti savo 
talentais. Dabartiniu laiku neužtenka 
viešų kvietimų. Reikia laiškais ir asme
niškai pasiekti, kalbinti 'buvusieji ir 
nauji talentai į meno grupes. Grupių 
komitetai šias problemas turėtų specia
liai diskusuoti, daryti būdus, kaip su
traukti daugiau talentų prie gražaus 
meno darbo. Ir kur tik dedama pastan
gos, ten būna ir geros pasekmės.

Organizavimo problema stovi prieš 
mus visur, pradedant Chicaga ir bai
giant Brooklynu. Jei tik rimtai bus susi
domėta šiuo organizaciniu klausimu, tai 
ir meninė saviveikla pagerės. . 
s Vieš etoj as.

Vandeniniai paukščiai 
bai paplitusi p 1 a u kioj 
paukščių grupė: gulbės 
sys, antys. Jos gyvena to 
vietose, kur yra daug vandens 
plotų.

Visi šie paukščiai turi stan
džias, gerai prie kūno priglu
dusias plunksnas. Stuburgalio 
srityje jie turi gerai išsivys
čiusią stuburgalio liauką, kuri 
gamina taukus. Tais taukais 
vandeniniai paukščiai \tepa 
savo plunksnas; nuo jų ; 
sidaro neperšlampamos.

Labai būdingas snapo Ran

pa

snapas plokščias, jame iš vi
daus yra velenėlių. Jais paukš
tis atkošia, kaip rėčiu, sau rei
kalingas maisto daleles, pa 
semtas drauge su vandeniu. 
Snapas aptrauktas minkšta 
jautria odele. Kojos pritaiky
tos plaukioti: letena viduti
nio ilgumo, turi keturis plėve
le sujungtus pirštus.

Daugelis vandeninių paukš
čių, pavyzdžiui kragai, kor- 
moranai, narai, poliarinėse 
pietų šalyse — pingvinai ne 
tik gerai plaukioja, bet ir 
puikiai nardo. Visi šie paukš
čiai minta žuvimis. Jų snapas 
smailas, o kitų net su užlenk
tu! kabliu (pavyzdžiui, 
moranų).
plunksnos ypač standžios; kū
nas apvalių formų. Uodega 
dažnai trumpa. Sparnai pa
prastai trumpi ir labai stan
dūs. Nardant jie -atstoja irk
lus, kuriais paukštis kabina 
vandenį ir labai greitai plau
kia po vandeniu. Letenos at
stoja vairus. Todėl visų tokių 
paukščių kojos būna toli už
pakalyje.

Geriausiai prisitaikę nardy
ti pingvinai. Jų sparnai pavir
tę į plaukmenis, kuriais, kaip 
pelekais, paukščiai greitai 
plaukia po vandeniu. Dėl to
kio sparnų sandaro pingvinai 
visai nebegali skraidyti. Sau
sumoje pingvinai vaikšto la
bai nevikriai. Pingvino kau
lai, priešingai negu kitų 
paukščių, standūs 
orinių tuštumų.

kois
Jų p a v i r š‘i nes

ir neturi

Pelkės —
gyvena-

vaikščioti 
ir klam-
pelkinių 
gandras,

Pelkių aplinka, 
savotiška paukščių 
moji aplinka. Ji būdinga savo 
sekliais vandenimis, klampu
mu, aukšta žoline augmenija 
(viksvos, nendrės) ir gyvuli
nio maisto įvairumu. Pelkėse 
gyvenantieji paukščiai skiria
si nuo kitų savo ilgu kaklu ir 
snapu, ilgomis kojomis, pui
kiai pritaikytomis 
sekliuose vandenyse 
pioje žemėje. Prie 
paukščių priklauso
gervė, garnys, perkūno oželis 
ir kiti.

—o—
Miškų aplinka. Mūsų miš

kuose yra daugybė įvairių 
paukščių. Miškas — viena iš 
geriausių paukščiams gyventi 
vietų. Čia medžių ir lapų 
tankmėje paukščiai gali gerai 
pasislėpti nuo * savo priešų. 
Medžių šakose ir. jų drevėse 
jie be pavojaus gali sukti sau 
lizdus ir perėti vaikus. Čia 
paukščiai randa daugybę įvai
raus maisto: vabzdžių, uogų, 
vaisių, augalų pumpurų. Miš
ko aplinka labai įvairi. Pušy
nai, eglynai, lapuočių medžių 
miškai, smulkūs krūmai, ,iš- 

j kirstų miškų, atžalynai, girai
tės —• visos šios vietos gyve
namos paukščių.

Miškuose gyvenančių paukš
čių, pagal jų gyvenimo būdą, 
skiriamos dvi grupės: laipio- 
jantieji ir gerai skraidantieji 
paukščiai. > L a i p i o jautieji 
paukščiai yra: geniai, buku- 
čiai ir kt.

NEW YORKAS. — Išėjo 
nauja ir pataisyta Biblijos 
laida. Išleista milijonas ko-. 
PW
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L VIENUŽIS

Atsiminimų bruožai
(Skirtas jubiliejiniam)
Rodos, tai buvo dar nese

niai — tik vakar. Vienok 
jau prabėgo net keturios 
dešimtys metų. Prabėgo i? 
dingo, kaip visai nebuvę.

Prisimenu — buvo labai 
malonus, jau vystančios va
saros rytas. Kėliausi aš 
anksti — su saule, nes mie
goti vis tiek negalėjau; be
veik visą naktį neužmigau. 
Tai buvo mano paskutinė 
naktis, ir toks stebėtinai 
gražus rytas Lietuvoje. Ne
galėjau miegoti, nes galvoj 
įvairių - įvairiausios min
tys, svajonės tik siuvo, vy
niojosi, raitėsi, kaip kokie 
vijūnai. Galvojau aš apie 
ilgą kelionę į tolimą, sveti
mą, už jūrų pasvietį, ir ko
kia ten laukia manęs atei
tis? Galvojau apie savo 
gimtąjį kaimą — Panemu- 
ninkų kaimą, kuris nuo ži
los senovės sau ramiai tū
no prisiglaudęgpprie Punios 
šilo ir tykiai plaukiančio 
Nemuno, ir besnausdamas 
klausosi ilgų ir paslaptingų 
Nemuno pasakų. Tai kai
mas, kuriame aš augau iii 
praleidau pačią skaisčiau-} 
šią savo jaunystę ir pradė-Į 
jau pažinti patį gyvenimą;*

kio gilaus susimąstęs, ty
kiai sau plaukia į jūrų pla
tybes. Gi'saulės ranka pa
žadinti įvairūs žiogeliai su
kilo ir pradėjo savo orkes
trų męliodijas. Pievos su
žėrėjo milijonais deimanti
nių kibirkščių, saulės lieps
noje. Ir taip, kur tik pd- 
žvelgsi ir kiek akys apma
to, visur tokie be galo gra
žus, malonūs vaizdai ir. toks 
jaukus, tykus rytas; rodos, 
kad tiksliai viskas taip pa
sakiškai gražiai paruošta, 
prirengta mano atsisveiki
nimui, mano paskutinei die
nai gimtajame krašte!

Motina triūsėsi apie pe
čių. Vienok atrodė, k a d 
viską darė kaip iš prievar
tos — be noro, be tikslo. 
Veidas giliai vargų išvago
tas, apsiniaukęs, akys apsi
blausę, parašoję. Ir nors ir 
bandė ta visa širdies skaus
mą išlaikyti savoj krūti
nėj, bet aš gerai supratau, 
kokias kančias ir širdgėlą 
jai, vargšei, tenka pergy
venti. Ir kad tik motina ir 
gali tokius širdies skaus
mus pergyventi!

Saulė jau pasiekusi
durdienio aukštumą ir be
gailestingai kaitina. . Aly-i 
tu i turgaus diena ir žmo-'pradėjau versti pačias pi r-; 

mąsias gyvenimo vagas. ‘ 
Tad aš ir negalėjau negal-1 
voti apie šį kaimą, šioje pa-Į 
pkutineje naktyje.

Taip jau galvojau ir apie 
tykųjį Nemuną ir gražiai 
vainįkudtas jojo pakrantes, Į 
apie tuos gražiuosius Pie- ■ 
vagalių kaimo pušynėlius ir 
alksnynus anapus Nemuno. 
Galvojau: ar teks man bent 
kada nors dar kartą matyti 

- tuos puikiuosius, širdį glos
tančius vaizdus ir džiaugtis 
lakštutės daina? 
ar teks? !... O už 
giausiai galvojau, 
tą seną, skurdžią 
kurioje aš gimiau, 
kurioje išmokau pirmus sa
vo gyvenimo kelionės ženg
ti žingsnius ir pirmus tėvų 
kalbos tarti- žodžius. Ir Į 
nors tai buvo skurdi bakū
žėlė, bet šiandien ji man 
buvo kažin kaip be galo 
miela ir brangi, kad net 
akys rasoja prisiminus, 
kad, va, šiandien aš turiu 
ją palikti; turiu atsiskirti 
su ta bakūže ir viskuo, apie 
ką aš tik galvojau ir gal 

•*ant visados! O labiausia, 
tai kad turiu palikti ir savo 
seną motušę, kuri .tiek daug 
rūpesnio ir vilties dėjo, ma-‘ 
nė augindama, saugodama, 
kaip savo akį, ir tikėjosi iš 
manęs senatvėje paguodos; 
O dabar, aš turiu ją, varg
šę,senatvėje, vienų,- vieną 
palikti...

Rytas buvo labai puikus 
ir malonus, kad tik džiau
kis, gerėkis ir semk tą visą 
skaistų grožį visa širdžia. 
Saulė raudona, kaip žarija, 
nusimetusi ploną pilkų de- 

* besėlių skarą sau nuo vei
do, tik dairosi/ žvalgosi pro 
kampą Punios šilo ir siekia 
savo ilgais, smailais pirštais 
viską paglostyti, paglamo
nėti, ir net, rodos, tiksliai 
pasilipo ant smailų Punios 
bažnyčios bokštų, idant 
viską geriau galėtų apžval
gyti. Nemunas, lyg nuota
ka, pasipuošęs, išsikaišęs 
baltų putų gėlėmis ir ką to-

Ar teks, 
vis dau- 
tai apie 
bakūžę, 
augau;

I
I

c
inęs karštai siteikę ir geresniame ūpe, 

pabučiavo ir apsipylė ašaro- įr ne todėl, kad sekmadie- 
mis. Tai tikrai buvo teviš- nis; šiandien buvo nraneš- 
kos meilės kibirkštėlė, kuri ta, kad pasieksime “žadėtą-

nes nuo mažų dienų neteko 
džiaugtis ’tėviška meile.

Skardus garvežio švilpu
kas netikėtai perskriodė 
orą ir viską išgąstingai nu
stelbė, kad net pušynas aik
telėjo ir baimingai atsiliepė 
kur nors tolumoj, — net už 
kareiviniu. Dar karta su
švilpė h* garvežys pradėjo 
raivytis, judintis ir sunkiai 
dūsaudamas kastis pirmyn. 
Perone pasilikę žmonės tik 
rankomis mosavo, tarpe, jų 
ir mano krikšto tėvas,, ir 

‘greitai išnyko, pasiliko už
pakalyj. O garvežys vis' 
daugiau įsismagindamas ir 
tankiau čiuksėdamas, ro
dos, sakyte sakė: Sudiev 
Lietuva, sudiev ir tau my
linius kaime. Gi žalių pusių 
miškas, rodos, Rubino pri
tarti : Sudiev, sudiev!

hAš su savo kaimiečiu ir 
’sankeleiviu, Vladu Zajen- 
'kausku,-kuris irgi važiuoja 
i Amerika, i Baltimore, lai- 
mes ieškoti, sėdime vagone 
prie lango ir ždūrime i 
tolį; žiūrime į plačiuosius, 
jau gerai pilkuojančius ir 
pro akis bėgančius, Lietu
vos laukus; žiūrime i tą pu
sę, kur paliko mūs mylimas 

, kaimas ir senos motušės, 
tuj turgaus diena ir žmo-j nesurasdami tarpsavyje nė 
nių didelė kamšatis turga- i jokios kalbos.

ją žemę” — Amerikos kraš-

vilnių 
kiek-

sa vo
smar-

ir

vi-

kelionės reikalą pas agen-- *
tą,- atsisveikinau savo pa-l Gražus, saulėtas šeštadie- 
žįstamus ir savo seną, my-inio rytas. Lengvas, šiauri- 
iimą motušę. Ir rodos, kad ' nis vėjelis žai( 
ir šiandien dar skauda man tonuojančiuose 
širdį; ir šiandien dar, ro
dos, girdžiu tuos širdį ve-i nemažas
riančius jos žodžius: “Sū- ■ ypatingai prie dokų. Plati, 
neli, sūneli, tu mano bran-.vos įmatomu kraštu antroj 
gūsis! Palieki tu mane vie- pusėj, lėtai plaukia upį.

medžiu la
puose. Antwerpo mieste 

žmonių judesys,

nui vieną. Ką aš darysiu? 
Kas mane paguos, kas ma
ne suramins, kas padės man 
vargelius vargti?! Oi, sū-, 
neli, sūneli mano brangu- į 
sis!” Ir, rodos, jaučiu tas 
šiltas jos ašaras, ant mano 
veido, kada ji mane apka
binusi spaudė prie savo 

I krūtinės ir karštai bučiavo.
Tai buvo viena iš pačių 
skaudžiausių mano jaunys
tėj pergyventų dienų, kada 
žmonių tumulte aš palikau 
savo seną motušę taip gai
liai verkiančią, turgaus vie
toj. Bet kitos išeities ne
buvo: taip buvo likimo skir-

•tė-
mir-

Peronas pilnas, žmonių. 
Ar jie visi pasirengę va
žiuoti kur—aš nežinau. Aš 
su kokia tai baime, it siau
bo apimtas, nerimsta ir la
bai nekantrauju; laul 
kaip nežinomos, be L ai 
jancios nelaimės bei
ties. Mano krikšto tėvas, 
Baltrus Siniauskas, kuris 
net per du kartus buvo val
gęs Amerikos duoną, man 
kažin ką kalba, ramina ir 
drąsina, bet aš jo kalbos, jo 
žodžių negirdžiu, o tik ma
tau jo krutančias lūpas ir 
žilus, į viršų pasuktus ūsus. 
Ir ’taip man žmonių minioj 
nekantraujant, atšniokštė 
ir traukinys, it padusęs se
nis. Perone pasireiškė di
delis žmonių sąjūdis, pana
šus į’sumišimą: visi ėmė ko 
tai bėgioti, lakstyti ir 
graibstyti savus . ryšulius, 
valizėles bei kitokią mantą. 
Mano krikšto tėvas buvo 
vienintelis žmogus, kuris 
mane atlydėjo iki gelžkelio

Vėjelis, žaidžia ir šiurena, 
varinėdamas mažasias 'Vil
neles, kaip plaukų garba
nas, kurios, besi vaiky damos 
viena kitą, žybčioja dei
mantiniais spinduliais, kaip 
degančios saulės atspindyj. 
Didelis, dviejų kaminų Lap
land laivas, prisiglaudęs de
šiniuoju šonu prie cementi
nės sienos ir kai]) išalkęs 
žvėris, tik ryja ir ryja žmo
nes, kurie, eilėmis sustoję, 
laukia pašaukimo, o pa
šauktieji lipa tilteliu ir ten 
dingsta už borto. Didelėj 
pašiūrėj prisirinkę daug 
žmonių - žiopsotojų. O gal 
gi iš papratimo sueina at
sisveikinti, išlydėti iškeliau
jančius?

Keleiviai jau visi' sulaip- 
dyti į laivą, tik laivo dar
bininkai dar laksto,' zuja, 
kaip vijūnai. Pasigirsta pri
kimęs, bet rūstus triūbos 
kriokimas, jįii ženklas, jog 
laivas jau pilnai priruoštas 
kelionei. Dar kartą sukrio
kė triūba, kad net laivas 
virpa, tampa atleisti lynai 
ir laivas atpalaiduotas nuo 
sienos, o mažas,» it uodas

leiviai išsiskubino ant de
nio. Diena būvo rūsti, pa
niurusi, dangus debesuotas, 
kaip suterštų pakulų gu
mulais išklotas. Šiaurinis 
vėjas, kaip pakvaišęs, gai
nioja debesis ir spjaudosi 
purkšna, rudos vilnys įsibė
gėję ir piktai ošdamos tvo
ja laivui į smailą’nosį. Ir 
taip vilnys viena paskui ki
tą atbėga ir su didesniu, ro
dos, piktumu, lyg ir keršy
damos, kad šis plieno mil
žinas taip begailestingai. 
skrčdžia jūrų krūtinę, ker
ta ir kerta laivui į nosį, kad 
šis po kiekvieno smūgio 
net susiūbuoja. Vieno’k lai
vas, neatbodamas •• 
keršto, drąsiai rėžia 
vieną vilnies ; bangą 
aštria krūtine ir visu
kurnu iriasi pirmyn, tik pa
likdamas putojančią, plačią 
juostą, lyg prakirstą kelią 
per dykumų lauką. Viena 
kita žuvėdra, ir paklydę, 
sutinka laivą ir kokiu1 tai 
pypinčiu balsu surinka, lyg 
ir sveikindamos laivą
naujus pribuišius į šį naują 
pasvietį. Keleiviai, su ko
kiu tai smalsumu bei pasiil
gimu, nukreipę savo akių 
žiūrą į priekį ir lyg nekan
traudami, laukia greičiau 
pamatyti Amerikos žemę. 
Kas nors iš keleivių, ištie
sęs savo ranką į priekį, ė- 
mė, kad ir ne visiems su
prantama, bet gerai atspė
jama kalba, šaukti: “O, 
štai, žiūrėkit, žiūrėkit! Že
mė, žemė!” Ir tikrai šiaur
ryčių pusėj, pro riaumojan
čias jūrų bangas, toli, kur 
dangus tai]) pat rūstus ir 
šiurkštus ir panašus į tą 
putojančią ir dūkstančią 
jūrą, ir kaip s u terštas 
gaubtuvas, pasirėmęs savo 
pabrizgusiai's kraštais, pra
dėjo išsikišti kokia tai pil
kuma. Ir kas minutė vis 
daugiau ir. daugiau kilo ir
plito. Pagalios ir visai, 
kaip kokios 
želvės kupra,, 
sausžemis.

oi
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išsivadavimą iš imperializmo viešpdtavi- 
mo vėliava, ji yra tautų draugystes ir 
broliško jų bendradarbiavimo organiza- 
vyno,centras, ji yra,T pagaliau, kovos- už 
tvirtą taiką ir tautų draugystę skelbėja,

»!' i' ,
W... •. -

pradeda vilkti mūsų milži
ną nuo kranto. Dūdų or
kestrą sugroja atsisveikini
mo maršą, o šimtai rankų 
ir- skarelių pakylą į! orą ir. 
ima mosuoti. Laivas prade
da sava jėga irtis pirmyn ir 
tolyn nuo krašto. Tai buvo 
paskutinis sudiev Europos 
žemynui.

• Sekmadienis. Šiandien 
keleiviai kur kas geriau nuj

kovos prieš naujo karo kurstytojus skel
bėja. 1

Geriausiu mūsų tarybinės literatūros 
vėliavininku m.es laikome Aleksiejų 
Maksimovičių Gorkį, kuris visas savo 
jėgas atidavė tarnauti socialistinei vi
suomenei, auklėti socializmo-komunizmo 
epochos naują žmogų. Neišsakomai’ arti- 

- mas ir-brangus Gorkis šimtams milijonų 
tarybinių žmonių širdžių.

gili nakties tamsuma. Lai
vas sustoja' ir kažin, ko 
laukia; lyg ir nedrįsdamas 
artintųs prie didmiesčio 
nakties tamsumoj, kuris 
atmerkė tūkstančius žiban
čių akių ir dairosi nakties 
gilumoj.

Prie mūsų laivo atplaukė 
mažas laivelis su keliolika 
Amerikos valdininkų, kū- 
rie, sulipę 'į mūsų laivą, pa
tikrino visus keleivius ir jų 
dokumentus, taipjau ir gy
dytojas peržiūrėjo visų ke
leivių akis, kad nebūtų li
gotų. Tas paėmė nemažai 
laiko, o čia smalsu m a s 
traukte traukia kiekvieną 
keleivį išeiti ant denio ir 
žiopsoti i tas įvairiaspalves 
šviesas, kurios, rodos, tik 
mirksi, tik šaukia, tik mo
ja ir prie savęs traukia 
nakties glūdumoj. Atlikę 
savas pareigas, tieji virši
ninkai sulipo į savo laivelį 
ir nuplaukė link miesto. 
Mūsų laivas irgi pradėjo 
kažin kaip išlėto* slinkti ar
čiau prie didmiesčio, lyg ir 
su koki’a tai baime. Ir kuo 
arčiau prie miesto, tuo dau
giau įvairesnių šviesų suži
bėjo prieš mūsų akis. Ir 
rodos, kad ne laivas plaukia 
link miesto, bet miestas su 
daugybe savo šviesų, it ko

sti !
daug žibančių akių, artinasi ei jos laivas apsivertė St. Na- 

zaire upėje, žuvo 450 žmonių.
1939 m. rugsėjo 3 d. anglų 

js j garlaivis Athenia nuskendo 
su 1,104 žmonėmis, sako, na
cių submarino nuskandintas.

1942 m. vasario 9 d. New 
Yorko prieplaukoje užsidegė 
didžiausias pasaulyje, Franci- 
jos laivas Normandie.

1948 m. gruodžio 3 d. lai
vas Kingya, su 6,000 čiang

pasakiška laume

ir žiojasi mus praryti. Na, 
ir kas gi nenorės matyti to
kios gausos ir įvairiomis 
spalvomis šviesų, kurių, 
veikiausia, nei vieno kelei
vio akys nėra matę pir
miau? Pagaliau, šviesos 
apsupo laivą iš visų pusių 
taip, kad laivas, rodos, jau 
ne jūroj, bet miesto vidu-

vyla jau mus sveikina iškė
lusi rankoj žibintą ir, ro
dos, sako: Laimės ir pasi
sekimo po mano globa, vi
siems.

Ir taip mūsų laivas lėtai 
įslenka tarpan aukštų sie
nų, kaip į kokį maišą, ir- 
pasislepia nuo visų tų švie
sų, kurios kaip tiksliai taip 
spinksėjo, mirgėjo ir džiau-

milžiniškos gėsi išvydę mūsų laivą. Ke
pa s i r o d ė leiviams . nieko daugiau ne- 

Tai buvo Ilgo- (liko daryti — neliko į ką 
akraštys. Ke-; daugiau žiopsoti, — tad visi 

leiviaį visi pasidarė kur kas suėjo į vidų ir greitai su
gyveni ; visų veiduose pa- ( gulė miego.- 
si reiškė džiaugsmo šypsą, 
rodos, kad jie būtų atradę 
kokią tai didėlę, neapsako
mą laimę.

Vakaras jau visai artėjami nariai-Bradley Universi- 
ir naktis pradeda ištiesti J ty beizbolės tymo pakliuvo 
'savo tamsų šydą taip, kad: bėdon. Jie kaltinami ėmi- 
kas minutė vis klaikesnė me kyšių ir parsidavime, 
tamsuma viską paslepia ir,'Doleris sužavėjo jaunuo- 
galų gale, visur palieka tik 1 sius sportininkus.

(Daugiau bus)

PEORIA, Ill.—Net aštuo-

Svarbieji įvykiai laike 
Laisvės gyvavimo 
IMĖS JŪROJE 1922 m. birželio 22 ANELAIMĖS

1911 m. rugsėjo 25 d. Tou- 
lone nuskendo Franci jos šar
vuotis sui 285 žmonomis.

1912 m. kovo 5 d. ispanų 
laivą-s Principe de Asturias 
susikūlė į upląh žuvo 500.

Naktį į 15 d. balandžio lai- 
į ledų

d.
of

Ka-
Ire-

vas Titanic susikūlė ’ 
kalną, žuvo 1,517.

1914 m. gegužes 29 
nados laivas Empress
laird susidūrė su danų laivu 
St. Lawrence upėje, nuskendo 
su 1,024 žmonėmis.

1915 m. liepos 24 d., Chi- 
cagoje, upėje apsivertė East
land laivas, žuvo 812 žmonių.

(Karo Idiku nuskandintų 
laivų ir žuvusių į šį surašą ne
traukiame.)

1919 m. sausio 1 d. Franci- 
jos laivas-Chaouia nuskendo 
Mesinos pertakoje su 460 
žmonių.

Rugsėjo 9-10 d. ispanų lai
vas Valbanera dingo Kubos 
pakraštyj su 500 žmonių.

1,921 m. kovo 18 d. kinų 
laivas Hongkong nuskendo 
Swatow pakraštyje su 1,000 
žmonių.

1922 m. rugpjūčio 26 d. 
Franc i jos šarvuotis France 
drožė į uolą ir nuskendo.

1931 m. birželio 14 d. Fran-

prem-

d. Jo- 
prem-

r
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“Aš tau leisiii gauti net laiką ir pusę.’*

Įsigykite •
JONO KAŠKAIČIO

sudegė.
POLITINĖS UŽMUŠYSTĖS
1911 m. rugsėjo 14 d. Pet

ras Stolypinas, Rusijos 
j eras..

1912 m. lapkričio 12 
se Canale jas, Ispanijos 
j eras.

1913 m. kovo 18 d. Jurgis, 
Graikijos karalius.

1914 m. birželio 28 d. Aus
trijos sosto įpėdinis Franz 
Ferdinand ir jo žmona. (Šis 
įvykis pasitarnavo iššaukti 
karą 1914-1918 m.).

1916 m. spalių 21 d. Gra
fas Carl Sturgkh, Austrijos 
premjeras.

1918 m. liepos 5 d. Genero
las Von Mirbach, Vokietijos 
atstovas Maskvoj.

. Liepos 31 d., Ukrainoje už
muštas kaizerio feldmaršalas 
Von Eichhorn.

1919 m. vasario 20 d. Habi- 
bulah, Afganistano šakas.

Vasario 21 d. Kurt Eisner, 
Bavarijos premjeras.

Balandžio 12 d. Neuring, 
Vokietijos karo ministras.

1920 m. gegužės 20 d. ge
nerolas V. Carranza; Meksi
kos prezidentas.

1922 m. birželio 22 <?\y£ng- 
lų feldmaršalas HenryfWil- 
son. Jį užmušė airiai.

1923 m. liepos 20 d. gene
rolas Francisco “Pancho” Vil
la, žymus Meksikoj naciona
listas.

1924 m. birželio 10 d. Gia
como Matteotti, žymus 
jos socialistų vadas. Jį 
d ė fašistai.

1926 m. gegužės 25 
nerolas Simanas Petliura už
muštas Paryžiuje. Buvo žiau
rus darbo žmonių priešas. J| 
nudėjo jo paties f rentai.

1927 m.
O’Higgins, 
dentas.

1928 m.
rolas Alvaro Obregon, buvęs ’ 
Meksikos prezidentas.

1930 m. birželio 7 d. Dr. 
Albert von Balligand, Vokieti
jos ministras Portugalijoj.

1932 m. gegužės 6 d. Paul 
Doumer, Franci jos preziden- * 
tas.

Gegužės 16 d. Ki InukaL 
Japonijos premjeras.

1933 m. vasario 15 d. Jo*- 
seph Zangara, anarchistas, 
pasikėsino nušauti prd^identą j 
Rooseveltą. NcpavykofJis mir

tinai pašovė Anthony Cermak, į 
Chicagos majorą.

Lapkričio 8 d. nužudytast 
Afganistano karalius Nadir.

1934 m. liepos 25 d. E. 
Dollfussas, Austrijos kancle
ris.

Spalių 9 d. Marseilės mies-' j 
te, nužudytas Jugoslavijos ka
ralius Aleksandras I, ir Fran- 
cijos užsienio ministras Jean ’ 
L. Barthou.

Gruodžio 1 d. Leningrade, ; 
Sergėjus M. Kirovas.

1935 m. rugsėjo 8 d. sena- | 
torius Hu-ey P. Long.

1940 m. rugpjūčio 
Leon Trockį, Meksikoje.

1942 m. gegužės 27 dAbom
ba, Hitlerio 
Slovakijoje 
rich.

Gruodžio
Francijos admirolas Jean F. 
Darlan.

1944 m. lapkričio 6 d. Egip
te, britų rytų kolonijų minis
tras Lord Moyne.

1945 m. vasario 24 d. Ah
med Maher Pasha, Egipto 
premjeras.

1946 m. birželio 9 d. Anan
da Mahiddl, Siamo karalius. 

* 1947 m. kovo 27 d. gene
rolas Karl Swierczewski, Len
kijos apsigynimo ministro pa- 
gelbininkas.

1948 m. sausio 30 d. Mo
handas K. Gandhi, Indijos 
nacionalistas.

Rugsėjo 17 d. Palestinoje, 
grafas Folke ‘Bernadotte, suk
tas imperialistų politikierius.

Gruodžjo 28 d. Mahmaud 
Fahmy Nokrashy 
Egipto premjeras.

1949 m. birželio 26 d. Kim J 
Koo, Korėjos nacionalisty.

Surinko D. M. šoldntfkas į

Itali- 
nužu-

d. ge

liepos 10 d. Kevin 
Airijos vice-prezi-

liepos 17 d. gene

20 d

viršininkas "čeko-
Reinhardt Heyd-

24 d. Afrikoje

Pash£

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

Kiekvieilas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis>savo knygynėlyje.

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

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

I A I C 17 r 110-12 ATLANTIC AVENUU ,
L A1 J V L RICHMOND HILL 19, N. Y.

I
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TEOFILIS TILVYTIS. 1 

dičius
V (Tąsa)

Vėl žiūrėk—tenai sugriaudė, 
Maišos žemė su smiltim. 
Prie tos žemės prisispaudę, 
Tyliai plaukiam ateitin. 
Be irklų, be vairo, burių • 
Teka Nemunas prie jūrių, 
Gal, įplaukęs į jūres, 
Savo laimę susiras.
Mūsų polėkių laivelis

' Slenka į naujus kraštus;
v Skaitom praeities raštus, t 

Atmuštus širdies narveliuos. 
Švelnūs moterų braižai, 
Bet nuodingi jų dažai.

“Kaip tai? Kaipgi? Kas gal-būti?... 
Viskas baigta? .. Kaip? .. Kame?.. 
Gal gi man jau teks supūti 
Šito amžiaus pilkume?
Kam atleisti? . ..Ką žudyti? !. 
Pasakyk, kvaila žvaigždyte ... 
Tu nuo skliauto pasprukai? .. . 
Ne, Adei, apsirikai...
Viskas baigta ... Na, išminčiau!

9 Swvi prie gilios duobės!.. 
x Greitai velnias prakalbės

Mano su Adele ginče! 
Su'fakūnu jūs draugai?!.

. Baigsis reikalas blogai.”

Sėdosi kažką rašyti, 
Nardė plunksną rašale, 
Apie kažkokią mažytę 
Su suknia melsvai žalia. 
Rytą ,valandą septintą 
Atidarė tyliai spintą: 
Žaibas laksto jo veidais, 
Rūbais velkasi juodais. 
Ima rankom, telefoną: 
“Prašom duoti.. . ten ir ten .. .” 
Suka-Dičių verpetan 
Mintys apie kapitoną.
Ant širdies vėl neramu — 
“Alio!.. Dičius ... Iš namų ...

Aš norėjau pakalbėti 
Dėl formalių reikalų ... 
K)į? Sakai, turi skubėti? .. 
Kitą dieną? .. Jau vėlu? .. 
Aš manau, kad man, Adele, 
Paaukosi valandėlę ...
Metai, rodos, keturi 
Mano pavardę turi...” 
Greitai butą užrakinęs, 
Vairą pagriebė tvirtai... 
Akys klaidžioja girtai; 
Pats, kaip vejamas laukinis, 
Su perkūnais širdyje 
Atsidūrė greit pas ją.

Susitiko dvejos akys 
Baisios, šaltos, kaip ledai. 
Širdys suspaustai jų plakės, 
Blykčiojo žaibais veidai.

' “Sėsk, Adele ...” Dičius tarė. 
Auto durys užsidarė.
Sujudėjo mašiną, 
Dvi gyvybes nešina. 1
Slenka pro akis vitrinos, 
Driekiasi už jų pečių, 
pasimatymas Dičių

• • LMme bus jau paskutinis. 
-/Tekia mašina greityn — 

į .Slenka pabaiga artyn.

Skrenda medžiai, laukas, pieva, 
Lekia uosiai ir beržai.

> “Pamąstyki apie dievą!.. , 
Gal meldeisi per mažai?!.” 
Suūžė'ir vėl motoras, 
Gręžia veidus šaltas oras.

■/ Lekia mašina tolyn — 
•t; Baimė skverbiasi širdin. 
. Jau Adelei silpna daros, 

Kratos įkyrių minčių, 
Griebia DiČių už pečių, 
Plečiasi galvoj košmaras. 
Skraido žaibas jos veiduos— 
Kam ji sielą atiduos?

“Pamastyki apie mirtį!.. 
Ar girdi, ką aš kalbu?!.” 
Kraujas gysloj ėmė virti: 
“Mirsime, Adei, abu...” 

j^r Adelės veidas mainos,
Akys darosi* jos rainos, 
Jwaikos ant pečių plaukai — 
Skrenda pievos ir laukai. 
“Pamąstyk, sakau, Adele —

* Mirsime šitam griovy!.. 
. Pakalbėkim, kol gyvi,

Paskutinę valandėlę... 
Išsigandus? .. Tu tyli? .. 
Kapitoną tu myli?!.”

Ir dangus ant jų nugriuvo. 
Baigėsi Dičių drama ...

' Liko tik skeveldrų krūva, 
Dulkių stulpo supama ... •
Kai sėsuo jo žaizdą rišo, 
Dičiui sąmonė sugrįžo.
Jis suprato, kaip . .. kame .. . 
Kokiam guli jis name .. .
Kitą dięną jis suprato, 
Kad Adelė — mirtinai... 
Nusileido jo sparnai, 
Siekę kalno Ararato. 
Vienas, kitas atdūsys, 
Ir apniko liūdesys.

Skaito kronikos žinutę. 
“Katastrofa ... Užmušta ...” 
Jis apsvaigsta vėl minutei; 
Širdį užgulė našta.
Dar pridėtas komentaras. 
“Štai, kas su mašinom daros!... 
Dičius gal dar ir išgis...” 
Uždengė jisai akis.
Klaidžioja žvilgsniu po sienas: 
“Viskas baigta ... Kas toliau? .. 
Ko dar griebtis pagaliau?
Invalidu baigti dienos? ..” 
Dičius, žiedas Lietuvos, 
Tyliai kraustos iš galvos.

Slenka karstas per alėją, 
Seka jį žmonių minia. 
Gimė, mokslinos, mylėjo, 
Mirė irgi romane.
Štai, iškyla naujas kapas.
Plaukia maldos beržo lapais, 
Jas palydi atdūsiai 
Ten, kur plauko debesiai. 
Liko baltas medžio kryžius 
Po lapuotu kaštonu, 
Kur nei meilės, nei dainų, 
Iš kur iiiekas nėr sugrįžęs. 
Bėga dienos pamažu — 
Pasidarė vėl gražu.

Iš ligoninės išklydęs, 
Suka Dičius j kapus: 
Bezas, vakar tik pražydęs, 
Skleidžia mirtinus kvapus. 
Susiradęs jis Adelę, 
Uždeda ant kapo gėlę, «

* Stovi vienišas ilgai — 
Išsiskyrė du draugai. 
Žiūri į supiltą žemę, 
Žiba akys pamažu, 
Žvirbliai čirškia ant beržų, 
Širdį replėmis jo remia.
Ir gegužės sutemoj 
Slinko gatvėmis namo.

.Bėga, skubinasi metai, 
Pėdsakus palikdami.
Dunkso prieš akis Karpatai, 
Patį dangų siekdami.
Vargše Nina, tu pasenus, 
Pelenai širdy rusena, 

’ Išmirkyta kvepaluos,
Ilsies šilko pataluos.
Ar prisimeni tu Dičių? 
Buvo tai labai seniai. 
Ponia Nina,' ar žinai, 
Kiek tau metų priskaityčiau? 
Penkiasdešimt tu sveri — 
Tiek ir metų tu turi.

Kaunas mirga įvairumais: 
Pykčiu, meile ir įuokais.
Kaunas — Dičiaus laimės rūmas — 
Pasiliks širdy ilgai.
Vėl rarpovėj kaukių baliai, 
Dega moterų veideliai, 
Lengvas vėjas jų galvoj — 
Gera mano Lietuvoj.
Ministerijų tyloje 
Ponai rašo raštelius, 
Ponios krapšto pirštelius 
Su šyelnįa audra sieloje. 
“Kelia, Jone ar buvai?”— 
“Algą, Olia, ar gavai? ..”

Laikas bėga, švįlpia dienos. 
Dičius slankioja Kaune.
Vaikšto jis dažniausia vienas 
Sujauktam minčių tvane. 
Priplaktas šiurpaus lėmimo, 
Vaikšto be užsiėmimo;
Žuvo vardas1 ir garbė — 
Ieško ramumos darbe.
Atsidaro teismo durys, >
Įslenka jis patylom
Su smulkiom žmonių bylom, 
Išgarsėjęs “doctor iuris”... 
Pakilai, Vladuk, aru — 
Nusileidai po baru.

(Daugiau bus)

WORCESTER, MASS.
Meno Vakacine Mokykla 

Užgibaige Meilingai
Ketvirtoji iš eilės Lietuvių 

Meno Sąjungos vakacine dvie
jų savaičių mokykla Olympia 
Parke užsibaigė gražiui ir vai
zdingu perstatymėliu . liepos 
21 d. Lietuvių Svetainė buvo 
pilnutėlė publikos. Nemažai 
svečių iš kitų miestų. Mokyk
los mokiniai ir mokytojai su
darė vaizdingą programą:

1. Lietuvos vakaruškos: 
lietuviškais kostiumais apsirė
dę, gėlėmis apsikaišę dainavo 
ir šoko gražiai. Klasiški ir 
įvairūs buvo šokiai. Pats mo
kytojas Merkis dalyvavo šo
kime.

2. Pranas Balevičius, pia
nistas ir kompozitorius, skam
bina dvi savo kompozicijas. 
Jis gauna gausių aplodismen
tų.

“3. J. Kižytė, dar pradinė 
dainininkė, gražiai dainavo 
solo.

4. Dramiškas perstatymas 
iš Lietuvos gyvenimo pabaigo
je 19-to šimtmečio. žydaitė 
Sora įsimyli kataliką vaikiną, 
persikrikštija į katalikę ir 
apsivedą. Jos tėvas laike san
tuokos ant šventoriaus parodo 
baisų susikrimtimą ir prakei
kia dukterį už /išsižadėjimą 
savo tikėjimo. Nors duktė 
puola tėvui ant kaklo prašy
dama atleidimo, tačiau tėvas 
trenkia ją tolyn, prakeikda
mas. Ji suspiegia nesavu bals- 
sui. Pamergės, pabroliai pa
griebia ją ir visi prasišalina 
nuo šventoriaus. Tėvas* bepro
tiškai sielvartauja ir apalpęs 
krinta ant žemės.

Jonas Valentis vaidino tėvo 
rolę.

To kataliko jaunavedžio 
suviltos ir apleistos katalikės 
merginos rolę vaidino Elena 
Brazauskienė. Jinai taip jaus
mingai sielvartavo dėl neteki
mo savo meilužio, kad daugu-r 
mas publikoje verkė. Bet še
šios ubagės prie bažnyčios du
rų laiptų juokino publiką. 
Jos taipgi tikrai tipiškai atli
ko savo pareigą. gorės rolę 
vaidino Urmonaitė iš Chica- 
gos.

Perstatymėlis neilgas, bet 
tikrai vaizdingas. Tai ką reiš
kia tinkamas perstatymas, 
scenos prirengimas ir nugri- 
miravimas!

5. N. Čeponaitė dainuoja 
solo, akompanuojant F. Bale- 
vičiui. Ją publika iššaukia 
daugiau dainuoti.

6. H. Jeskevičiūtė iš LMS 
3-čios Apskrities sakė prakal- 
bėlę. Ji pasako worcesterie- 
čiams namažai komplimentų 
už malonias mokiniams priim
tuves ir už turėjimą tokios 
vietos, kaip Olympia Parkas 
ir kaip ši Lietuvių Svetainė, 
taipgi už abelną svetingumą 
su svečiais. Ji pasako daug 
tiesos apie šios mokyklos reik
šmę ir kaip ji įvyksta. O tai 
ačiū tam, kad už jos pečių 
stovi, ją remia meno organi
zacija ir kitos organizacijos 
ir laikraščiai, kaip Laisve, 
Vilnis, šviesa ir Tiesa. Prie 
pabaigos paprašo aukų mo
kyklos paramai. Sudėta $119.

Užsibaigus programai, iš
imta kėdės ir ėjo šokimas 
naujovinių šokių. Kiti tuo 
tarpu, pokalbįavo, sveikinosi 
su atvykusiais iš įvairių mies
tų svečiais. |

Ant rytojaus, sekmadienį, 
11 vai. ryto, Olympia Parke 
įvyko paskutiniai mokyklos 
pietūs ir atsisveikinimo kalbe
lės. Apart mokyklos persona
lo, yra nemažai svečių.
. M. Sukackienė pirminin
kauja ir, kfeaukdinėja moki
nius ir mokytojus ką nors pa
sakyti. Draugiškumo ir mei
lės suimti, jaunuoliai-jaunuo- 
lės negali įkalbėti, neišsilaiko 
nuo verksmo. Pirmininkė pa
šaukia pianistą Balevįčių tar
ti žodį. Visi sušunka choru 
“Mes norim Frano!” Tas ap
siašarojo ir negali žodžio iš
tarti. Tas sąjūdis dar daugiau 
kitiems ... ašaras išspaudžia. 
Bet tai džiaugsmo, meilės 
ašaros, kad čia taip, jauku, 

taip draugiška buvo, o jau 
reikia skirtis.

Jonaš Valentis, dramos 
mokytojas, savo kalboje pa
sakė mokiniams puikaus kre-, 
dito, kad visi mokiniai stebė
tino gabumo ir paklusnumo 
parodė laike pamokų. Jis ra
gino tęsti to lavinimosi ir par
važiavus į savo kolonijas.

Visų išsireiškimuose tik ir 
skambėjo mintis, kad kitais 
metais turi būti skaitlingesnė 
ir ilgesnė mokykla, kur ji be
būtų.

Šių metų mokykla įr vieti
niai didesniu skaitlingumu do
mėjosi, daugiau ją vertino. 
Ir mokykla savaime daro 
progreso.

Užsibaigus kalboms, visi iš 
valgyklos nuskubėjo prie pia
no ir traukia neapsakomu 
skambumu “Sveteliai namo, 
namo” ir vėl “Myliu.” Mild
red Stensler dainavimui diri
guoja, kaip elektra ją narsto.

O prie galutinių atsisveiki
nimų, kiek tų bučkių ! Ai-ai!

D. J.

Philadelphia, Pa.
Draugė, M. Miliuvienė (bu

vusi Yonalienė) pranešė, kad 
jos vyras M. Milius, taisyda
mas garadžių Frackvillėj, 
liepos 10 d. paslydo su kopė
čiomis, puolė žemyn ir, patai
kęs į akmenį, nusilaužė koją. 
Jis gydosi Fountain Springs 
ligoninėje, Ashland, Pa.

Drg. M. Milius apsivedė su 
našle Yonaliene Philadelphi- 
joj. Jinai turi namus ir šeimy
ną Frackvillėj. Tai jie ten 
nuvyko pataisyti namus ir ga
radžių. Ten jam pasitaikė su
sižeisti.

Linkime jam greit pagyti;
Drg. Milius yra ilgametis 

Laisvės skaitytojas.
—o—

Parvykusi Philadelphia on 
iš Frackvillės d. M. Miliuvie
nė telefonui man pranešė, kad 
Ashland ligoninėj mirė Juo
zas Ragažinskas liepos 18 d., 
1951 m., ir tapo palaidotas 
liepos 21 d., laisvose Vytauto 
kapinėse Frackville, Pa.

Drg. Ragažinskas buvo ži
nomas daugumai laisviečių ir 
Philadelphijos pažangiajai vi
suomenei, nes jis daug metų 
dirbo pas d. Bekampį Mer
chantville, N. J. Jis buvo lais
vas ir pažangus. Prigulėjo 
Lietuvių Literatūros Draugi
joje ir daug dirbdavo Laisvės 
piknikuose Camdene. Kiti sa
kė, kad turėjęs apie 65 me
tus amžiaus, jau nebejaunas, 
bet visuomet buvo diktas ir 
gerai atrodė. Tebebuvo pavie
nis. Manau, gal kas kitas pla
čiau parašys apie jo gyveni
mą ir mirtį.

Mes, pasilikusieji gyvi, liū
dime netekę pažangaus gero 
draugo ir reiškiame didelę 
užuojautą Juozo pasilikusiai 
seseriai, kuri gyvena Frack- 
villėje, Pa.

J. A. K.

New Britain, Conn
Lankėsi Svečias

Pirmadienį, liepos 16 d., J. 
Balsys iš Baltimorės, pakeliui 
į LMS. atostoginę mokyklą, 
buvo užsukęs pas artimuosius 
draugus pasimatyti. Skundęs, 
jog turėjęs nevykusią kelionę 
tuneliu iš New Jersey į New 
Yorką, netikėtai sugedo maši
na.

Sekančią dieną, 
savo draugais, jisai 
Worcester, Mass., į 
Parke besitęsiančią
Čia trumpai pabuvojęs gryžo 
namo.

kartu su 
nuvyko į 
Olympiad 
mokyklą.

—o*—
Rugpjūčio 12 d. ruošiamės 

vykti į Waterbury. Lietuvių 
Darže bus duodami skanūs 
pietūs. Juos rengia LDS ir 
LLD Apskritys. Būnant meno 
mokykloje girdėjome, kai ku
rie iš Ūsterio,' Norwoodo at

vyksią į šį sąskridį pasinjatyti 
su konektikiečiais ir linksmai 
laiką praleisti.

Išrodo, jog svečių turėsime 
iš arti ir toli.

Kaip surasti Lietuvių Dar
žą nesiekus Waterbury’o mie
sto? Kurie važiuos nuo Hart
fordo, New Britain’o, tiem 
geriausiai važiuoti per Bris
tol miestą keliu į Waterbury. 
Davažiavus Open Air Teatrą, 
po dešinei, pro gasolino stotį 
sukįjjr važiuoti iki ežero per 
tiltą^r laikytis po dešinei iki 
apsuksi Lakewood/Parką ir 
vėl bus tas pai^r ežeras, per 
mažesnį tiltą ir po kairei Lie
tuvių Daržas. Vikutis.

Priešsovietiniu kraštų 
militarinės jėgos

WASHINGTONAS.— Se- 
karnos šalys, kurios sudaro 
priešsovietiniu kraštų blo
ką, turi pastovias karines 
jėgas tokiam kiekyje:

Jungt. Valstybės 3,000,000
Canada .............. 60,000
Norvegija ............ 45,000
Danija .................  20,000
Britanija ............ 800,000

PARSIDUODA FARMA
Paukščių Farma, 180 Pratt’s Court, West Stoughton, Mass.

Didelis 7 kambarių gyvenimui namas su skiepu, visi moder
niniai įrengimai. Daug gražių medžių ir sodas. Namas garu ap
šildomas. Dedamųjų vištų budinkai: 1 dviejų lubų, 20x130 bu- 
dinkas, 1 concrete block 20x140. Visi nauji namai; įrengta re
lėm pristatyti lesalą ir relėm liekanas apvalyti; elektriniai įren
gimai, suvestas vanduo į kiekvieną pastatą.

1 Brooder house, 20x30, 1 Brooder house 12x60, 2 Brooder 
houses po 12x20. Daug vasarinių pastogių priauginamom viš
tom. žemės 2^ akrai, daug liuosos žemės greta, norint pasiran- 
davoti ar nusipirkti. Visa žemė sausumoje, finkama paukščių 
auginimui ir daržams. Vieta prie puikiausių kelių, tik 15 mylių 
į Bostoną. 3 mailės nuo kiaušinių ir paukštienos marketo, kur 
užmoka gęrą kainą už paukščius ir kiaušinius, supirkinėja tiek, 
kiek tik\as pristato.

Taipgi galima pirkti 2 labai geros rūšies karyės, jei pirkėjas 
to pageidaus, 1 arklys ir reikalingi vežimai. Visi paukščių ūkio 
įrengimai. Taipgi gyvuliams kūtės.

Priežastis pardavimo — savininkai išvyksta į Floridą.
Kaina labai prieinama, nes greit norime parduoti.
Galima laikyti iki 6,000 vištų ir turėti gražaus pelno. Viskas 

krūvoje, lengva dirbti.
Telefonas: Stoughton 755M.

oooocoooooooooooooooooooooooooodooooooooooocooooooooo 
t 

SHENANDOAH, PA.

Dienraščio Laisves Paramai

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

RUGPJŪČIO 5 AUGUST
Brandonville Giraitėj

Brandonville, Pa.
K

Visi mainieriai dalyvaukite šiame piknike ir pasima- 
tykite su daugeliu svečių iš tolimesnių miestų. Nes jų čia 
bus Iš Brooklyn©, iš Philadelphijos h\iš kitur.

Piknike taipgi bus gerų valgių ir gėrimų, būkite pik
nike, pasimatykite su svečiais, pasivaišinkite ir tuom 
pat kartu paremkite savo dienraštį finansiniai.

OOOOOOOOOOOO^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

5 pusi.—Laisve (Liberty)-šeštadien., Liepos-July 28, 1951

Holandija ............ 50,000
Belgija .................  80,000
Francūzija .... 1,000,000
Ispanija .............. 350,000
Portugalija.......... 50,000
Italija .................  150,000
Jugoslavija ........ 500,000
Graikija .............. 180,000
Turkija .............. 500,000

Viso 6,785,000

WASHINGTONAS.—De
mokratai senatoriai jau pa
siruošė 1952 metų rinki
mams. Rinkimų kampani
jos direktoriumi ,jie išrinko 
senatorių Anderson iš New 
Mexico. Jie sako, kad jie 
1952 metų rinkimuose lai
mės didelę daugumą abie
juose Kongreso butuose.

Roma. — Italijos teismas 
patvarkė, kad legališka yra 
vartoti Mussolinio šūkį “Vi
va II Duče!” Tai esąs, se
nas italų šūkis “Valio va
dui,” kurį Mussolinis buvęs 
pasisavinęs. Bet šį šūkį da
bar Italijoj tevartoja muš- 
soliniški fašistai .

Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, • greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 M t. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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Brooklynas Gal Neteks 

Piknikams Vietų
Klasčius jau pardavė savo 

Clinton Parką ir yra kalbų, 
kad Dexter parką manoma 
paversti į automobilių parki- 
nimo vietą.

Iki šiol visoje Brooklyno 
apylinkėje, iš didesniųjų, tik 
tie dū parkai ir tebuvo pikni
kam laikyti.

Su vasariniais pasilinksmi
nimais, pasirodo brooklynie- 
čiams prisieis keltis į New 
Jersey valstija.

—1---- \ t

Kapicko Biznyje 
Pasikeitimas

Petras Kapickas į savo 
tauranto biznį, su gėrimų 
laisniais, priėmė Į pusininkus 
Vincą Sodaitį,
energijos vyrą. Jų 
dasi 32 Ten Eyck

€♦ o

3000 Žmonių Protest.
Prieš Darbininku Vadų

Kalinimą

Motina Apskundė Dukterį, 
Pavogusia Jos $2,000

kitiems daržo reikalams,— 
pav., pievai trąšu būtinai 
reikia. Daržininkas

res-

jauną, pilną 
biznis ran 
St., Brook-

aplinkybių, 
ir Vinco So->

Prie dabartinių
Petro Kapicko 
daičio įstaiga yra prirengta 
dar geriau patarnauti savo 
kostum^riams negu kad

• šiol.

Serga Matulienė

iki

sun-Trečiadienį staigiai ir 
kiai susirgo Antano Matulio 
žmona. Jie gyvena Jersey Ci
ty. Ji buvo paimta į Fairmont 
ligoninę, 136 Summit Ave., 
Jersey City, kur jai ketvirta
dienį padarė operaciją. Lan
kymo valandos nuo 1 iki 3 po 
pietum iŠ I ?ki 9 Vakarais.

Linkime Matulienei greitai 
pasveikti!

Antanas Matulis ir Matulie
nė yra draugiški ir plačiai vi
soj apylinkėje žinomi demo
kratiniai lietuviai. »

Vigunas Grįžo Namo
Buvo rašyta, kad Charles 

Vigunas liepos 20 d. susižeidė 
ir buvo nugabentas ligoninėn.

Dabar gavome žinią, kad 
jis iš ligoninės grįžo namo, 
284 Scholes St., kur jis užlai
ko restaurantą su gėrimų lais
niais. •

Dabar jį galima namuose 
lankyti. >

Suimti Septyni Arklių 
Lenktynių Gembleriai

♦ *

Šiomis dienomis suimti sep
tyni arklių lenktynių gemble
riai. Barney Kotler paskirta 
$25,000 kaucijos, Jack Eisen
berg $15,000, Milton Wekar 
$10,000, kitiems po mažiau.

Apskaičiuojama, kad jie 
darė sukto biznio apie 5 mi- 
lionus dolerių į metus. Jie tu
rėjo protekcijos ir aukštuose 
valdininkuose.

Reikalauja Panaikinti 
Diskriminaciją

New York o Negrų Darbi
ninkų Taryba pasiuntė majo
rui Impellitteri reikalavimą, 
kad jis stengtųsi panaudoti 
Brown-Isaacs Įstatymą, kuris 
draudžia diskrijninuoti ren- 
dauninkus.

Minima taryba nurodo, jog 
iš 8,000 Stuyvesant Town ren,- 
dauninkų tik trys šeimos tėra 
negrų. Pasirodo, kad negrai 
ten diskriminuojami.

Taryba taipgi reikalauja 
neleisti' išmestiiš Stuyvesant 
Town ir Peter Cooper namų 
31 rendauninką, kurie dabar 
metami laukan todėl, kad ko
vojo prieš negrų diskriminaci
ja.

Taryba pastebi, kad ir ki
tuose projektuose matoma 
negrų diskriminacija.

Stuyvesant Town projektai 
priguli Metropolitan Life In
surance Co., kuri dabar bando 
išmesti iš namų 31 šeimą už 
tai, kad jie kovojo prieš neg
rų diskriminaciją.

J. Semėnas Sveiksta
Praeitą antradienį, liepos 

24 d., nuvažiavome aš ir Bal- 
taičiai atlankyti J. Senieną, 
kuris jau gana ilgokas laikas 
kai serga. Semėnui padaryta 
c^vi operacijos ant vidurių. 
Turėjo gana daug skausmų 
perkentėti išbūdamas 5 savai
tes ligoninėje.

Dabar povaliai taisosi, bot 
dar ims ilgokai laiko, kol vi
sai pasveiks. Nors ir dabar 
jau po kiek vaikštinėja ir 
apžiūrinėja savo gėlynus, ku
rių 
bai 
eiti 
vėl

Jonas nors sunkios ligos 
varginamas, bet dabartine 
pasauline padėtimi labai su
sirūpinęs. Jisai griežtai nusi
statęs prieš gręsiantį pasauli
nį karą, kuriam mūsų valdi
ninkai ir karui reikmenų ga
mintojai rengia dirvą.

Jonas gana tankiai 
mia, progresyvį veikimą fi
nansiniai, net ir dabar, būda
mas ligoniu, jisai tam reika
lui paaukoja.

Jonas gyvena 
St., Bellmore, L.

Linkin Jonui 
sveikti.

turi gana apsčiai, bet la- 
greit privargsta ir turi 
prigulti. Kiek pailsėjęs 
gali vaikštinėti.

sunkios 
bet

pare-

712 Henry

greitai pa-
Draugas.

i

Juozas Petrik Serga
Juozas Petrik 

dabar randasi Midtown 
pitąl, 309 E. 49 St. New 
ke.

Galima lankyti nuo 2
vai. dieną ir nuo 7 iki 8 vai. 
vakare, ■

irsusirgo-
Hos-
Yor-

Šeimininkes Pikietavo Negali Atsiskirti Nuo 
Rendų Administratorių Arielkeles Draugo

50 šeimininkių trečiadienį 
pikietavo New Yorko valsti- < 
jos rendų administratorių 
Joseph/d. McGoldrick. Jos 
protesfavo dėl rendų kėlimo 
ir evikcijų.

Nurodyta, kad rendų admi
nistratorius leido pakelti ren- 
das 321,554 rendauninkams 
ir taipgi išdavė leidimus iš
mesti iš namų 18,500 šeimų, 
kurios nesuranda naujų vie
tų pasirenduoti buto.

Julius Fischer i ir Charles 
Spittler buvo areštuoti. Wil- 
liamsburgo Bridge Plaza teis
me Spittler gavo 30 dienų ka
lėjimo už girtuokliavimą ir 
arielkeles gėrimą ,iš vyninės 
bonkos. Teisėjas pasigailėjo 
Fischerio, kaipo seno amžiaus 
žmogaus. j

Tada Fisch eris pasakę tei- 
Mes esame ilgų i metų 

per
’Tada

protestuoti 
vadų k a-

Gembleris Frank Costello 
Patrauktas Atsakomybėn
Trečiadienį gemblerių ka

ralius Frank Costello buvo 
suimtas ir kalėjiman pasodin
tas. Taipgi suimti ir du jo pa- 
gelbininkai, Frank Erickson 
ir* Joe Adonis. Bet netrukus 
jie buvo po kaucija paleisti.

Jie kaltinami už atsisaky
mą liudyti Senato komitetui, 
kuris kriminąlystes tyrinėjo. 
Už tai gręsia jiems didelės 
bausmės.

Costello buvo areštuotas 
pirmą kartą bėgyje 35 metų, 
luiomet jis buvo areštuotas už 
nelegalį revolverio nešiojimą.

Sanitation Darbininkai 
Pridavė Miestui Savo 

Reikalavimus
AFL sanitation darbininkų 

unijos prezidentas Stanley 
Krasowskis praneša, kad pen
kių narių komitetas, atstovau
jąs 6,000 sanitation darbi
ninkų, pridavė savo reikalavi
mus miesto budžeto direkto
riui Thomas Pattersonui, ku
ris tuojau juos perdavei Board 
of Eastimate svarstyti.

Sanitation darbininkai rei
kalauja penkių dienų darbo 
savaitės, algų pakėlimo ir dėl 
pakilusių kainų bonų. . Jeigu 
jų reikalavimai nebus paten- • 
kinti, jie žada streikuoti.

Atostogauja du Petrai
Pirmadienį išvyko pas Bloz- 

nelius į Catskill, N. Y., atos
togom Petras Kapickas ir 
Sutkaus bartenderis Petras. 
Jiedu mano ten pasilsėti bent 
savaitę laiko.

sėju i:
draugai, todėl negalime į
30 dienų atsiskirti 
buvo abudu kalėjimai) užda
ryti, kad ten išsiblaivytų.

Naujų Namų Kontraktoriai.
Apgauna Publika

Trečiadienio vakare 'garsio
ji Carnegie Hall buvo pripil
dyta publikos. Susirinko virš 
3,000 žmonių 
prieš darbininkų
linimą ir reikalauti, kad Smi
th©, McCarrano įstatymai bū
tų panaikinti.

Įžymūs profesionalai ii’ ki
ti visuomenės veikėjai kalbė
jo. Yale Law School profeso
rius Fowler Harper aiškino, 
jog komunistų ir kitų progre: 
šyvių žmonių persekiojimai i)’ 
kalinimas veda šį kraštą į fa
šizmą. Jis kvietė visus grieš- 
»tai kovoti prįeš demokratiniu 
teisiu naikinima.

Dr. 
Yale 
rius,
persekiojami 
vėliau 
ir ,tie, 
bet nesutinka su valdančio
sios partijos programa. K a- ! 
dangi karinė ’istorija suteikia | 
pelnagrobiams didelius pel- į 
nūs, tai kiekvienas taikos ša- į 
liniukas p ei n agrdb i am s 
pavojingas. \

Dr. DuBois, '82 metų 
žiaus negrų „veikėjas,
niekam prasižengęs^ sako Dr. 
Davis, bet jis' persekiojamas 
tik todėl, kad priguli prie 
Taikos Centro ii’ darbuojasi, 
kad taiką palaikyti.

Taipgi kalbėjo 1. F. Stono, 
kunigas Edward D. McGovan, 
prof, Henry Pratt Fairchild ii’

Marion Corbett i)’ Maureen 
Haver areštuotos už pavogi
mą $2,000, kurie priklausą 
Maureen Haver motinai.

Mrs. Ellon Haver liudija, 
kad jos duktė Maureen paė
musi tuos $2,000 iš jos lovos 
ir perdavusi Miss Corbett, 
kuri už tuos pinigus nusipir
ko naują automobilį ir dabar 
juomi važinėja.

Miss Marion Corbett buvusi 
“show girl”, 1936 motais pa
garsėjusi savo romansuose 
gembleriai^-.

Mokytojų Algos

SU

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MACE

DARBININKAS I LUMBERVARDĄ
Reikalingas patyręs medžio -dar

bininkas į ‘‘Lumberyardą,” kuris 
mokėtų operuoti pjūklus ir kitas 
mašinas, kaip tai pagaminime du
rų, langų, dratinių sietelių ir kitų 
dalykų. Geras atlyginimas. Kreip
kitės: Tel. VI. 3-5400. (144-148)

HELP WANTED
Reikalingi patyrę prosy tojai ir 

operatoriai (joineriai) ant geros 
linijos vyriškų rūbų. Tuojau atsi
šaukite: Markowich, 17 E. 16th St., 
New York City, N. Y.

(144-148)

Jerome Davis, buvęs 
Universiteto . profeso- 

nurodė, jog pirmiausia 
komunistai, o

gali būti persekiojami 
kurie nėra komunistai,'

Apskaičiuojama, jog pradi
nių ir aukštesniųjų mokyklų 
mokytojų algos 1950 metais 
buvo $2,867,

Hempstead miestelio super- 
vaizeris Patterson įsakė dary
ti naujų namų statybos tyrinė
jimą. Tie namai vadinasi 
Rockville Park Homes, Inc. 
N'a.mai parsiduoda po $18,000.

Pasirodo, jog tie namai 
yra apgavingi. Jie yra pras
to darbo, prasto medžio, ne
tinkamo cemento, vanduo 
skiepuose, o per stogą van
duo , v ar va vidun.

Prieš kontraktorius i skum 
dai buvo priduoti. Jie žadėjo 
viską pataisyti, bot nieko ne
darė. Dabar 21 paujų namų 
savininkai padavė valdžiai 
skundą prieš tuos kontrakto
rius.

Moteris—Kainų Stabiliza
cijos Administratore

Kainų Stablizacijos vietinis 
direktorius Lyons praneša, 
kad Miss Mary Cassidy yra 
paskirta Kainų Stabiliacijos 
raštinės adtfninistratore. Tai 
pirma moteris, kuri tokią vie
tą Kainų Administracijos per
sonale ūžimai

Miss Cassidy yra gimusi 
Factoryville, Pa. Su tėvais ji 
keliavo virš 1,000 mylių dar 
būdama tik, tiri jų mėnesių am
žiaus.' Mokslus ėjo Bingham
ton, N. Y., ir Buffalo, N. Y. 
Ji myli muziką, kitus mokino 
piano ir šokių. Tūlą laiką ji 
dirbo Agrikultūros Depart
ment©.

žurnalas “Christian
raid” giriasi, kad 1950 metais 
Amerikoje bažnyčias lankan
čiųjų skaičius padidėjęs trim 
milionais.

He-

SILVER BELL BAKING CO
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

Penkinė Liet. Kult 
Centro daržui

I •

am- 
nėra

Anądien drg. Waresonas, 
pasigrožėjęs Kult. Centro 
daržu, davė daržininkui 
penkinę nupirkimui mag-

PRANEŠIMAS
SHENANDPAH, PA.

Shenandorio apylinkėj rengiamas 
piknikas paminėti Laisvės 40-ties 
melų sukaktį. Piknikas įvyks sek
madienį, rugsėjo (August) 5 dieną, 
Brandonville Grove, Brandonville, 
Pa. Pradžia 10 vai. iš ryto, tęsis 
iki vėlumos. Prašom vietinių ir apy
linkės lietuvių dalyvauti šiame pik
nike. Turėsim gerų užkandžių ip 
gero šalto gėrimo, taip pat susitik-' 
šit su senais pažįstamais ,ir tuo pa
čiu sykiu paremsit mūsų geriausį 
dienraštį Laisvę, 
tel as.

mūsų
Kviečia Komi 

(147-149/X*’

i

šį masinį susirinkimą su
nkė Nacionalė Dailės, Ne

Jam buvo paaiškinta, kad 
iaunutč magnolija daržui 
jau vra pažadėta vieno mū
sų draugo ir rudeni ja iau 
©’piešime įsodinti. Bet drg. 
Waresonas sako:

--Kada mes mažytės iš
augant sulauksime? Reikia 
jau gerokai paaugintos.

Bet gerokai paaugintos 
n*agnoliios nenupirksi nei

PARDAVIMAI 0į
PARSIDUODA DU NAMAI

WOODHAVEN — pefiki tušti 
kambariai ir garažas. Namas dviem > 
familijom, 9 kambariai. Garu apšil
domas. Kaina $5.950.

JAMAICA NORTH, tarpo 8th Avė. 
subvės ir BMT elevatorių linijų. Vi
sai tuščia šluba ir du garažai, 11 
kambarių. Namas mūrinis. Garu ap
šildomas.

Kreipkitės -telefonu:
, REpublic 9-1506.

RANDAVOJIMAI
PASIRENDUOJA GARAŽAS

Pasircnduoja automobiliui gara
žas, arba galima ir taip naudoti viea a >>»<■» z.<xr>, m uu ^cunna 11 lcaij/ uuuuvt*

nei UŽ dešimti-1 padėliui. Randasi Maspethc.

MIRĖ
su-
gy-

st., 
širdies

Mirė Antanas Bakaitis, 
laukes 65 metus amžiaus, v J
ve nes 513 . Cleveland 
Brooklyn©,
liga. Buvo dienraščio Laisvės 
skaitytojas ir darbiu inkų vei
kimo’rėmėjas.

Paliko dideliame nubudime 
savo žmoną, sūnų Joną ir 
dvi anūkes, taipgi nemažai 
girnių iii ir pažystamų.

! ne. Reikia bent 15 ar 20 
' dolerių.

Jeigu prie drg. Waresono 
penkinės būtu pridėta dar 
bent 15 dolerių, tai už tiek 
ateinanti pavasarį jau galė
tume pasigrožėt nemaža 
magnolija..

O jei ne, tai drg. Wareso- 
no penkinė bus sunaudota

Asmeniškai kreipkitės vakarais 
po 6 valandai: E. Puodicnė, 6508 
liuli Avė., Maspeth, N. Y. Telefonu 
galite šaukti visada:

EVergreen 7-5550.
(145-147)

Automobiliams Pavojingi 
Television Setai

Priimtas įstatymas, drau- 
džiąs television setus naudoti 
automobiliuose, turės but 
griežtai pildomas, sako auto7 
mobilių komisionierius Flet
cher ir policijos department© 
sekretorius Doyle.

Television setai automobi
liuose, jie sako, gali būti pa-, 
vojihgesni už girtus autom ©bu
lių vairuotojus. Todėl jie ne
turi but naudojami.

EGZAMTNUO.TAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTOS

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS^

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais užxlaryta

TONY’S

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE
« Gerai Patyrę Barberial

iki 4

RENGĖJAI

Rengia Lietuvių A. C. W. 54 Skyrius

Šeštai!., Liepos-July 28, 195]

Pradžia 2 vai. popiet —Įžanga 50c

KRIAUČIŲ PIKNIKAS

DEXTER PARK
74-11 Jamaica Ave., Woodhaven, N. Y.

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

Bus gražus pasilinksminimas.
Kviečiame visus dalyvauti.

36-40 Stagg St. Brooklyn N- Y
Telefonas STagg 2-5938

ANTANAS BALČIŪNAS, savininkas

Tik kepėjai težino 
sekretą Varpo pro
duktą gerumo.

Kepa visokių rūšių dubn’ą, ypač 
specialistai europiškos rugines duo

tuos, kurios jie kepa keliolikos rūšių.

Vedybom ir parem keksų ekspertai

Taipgi kepa ir parduoda krautu
vėms ir pristato į namus ne Tik vi

sokią duoną, bet ir Tortus, Keksus, 
Piragus ir Piragaičius.

SUFFOLK COUNTY FARMERS
Silver Bell Baking Co., šeštadieniais čia 
turi savo produktų skyrių, todėl Long Is- 

• lando lietuviai pasinaudokite tais ver
tingais produktais. Vieta — Middle 
Island, L. I., arti 25 kelia.

Tel. Yaphank 3218. ar 3202.

MARKET

S£iLK^,HNGVCt

Varpo kepykla greitu laiku atidarys savo skyrių 
Hicksville, L. L Penktadieniais ir antradieniais bus 
HICKSVILLE FARMERS MARKETE. Norintieji 
užsisakyti Varpo kepyklos duonos ar pyragų, pašau
kite aukščiau paduotu .telefonu arba parašykite: 
Silver Bell Baking Co., Box ^4, Middle Island,’ L. I.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai;
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN 1m,ANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6238

Matthew A.
BUYUS '

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

REPUBLIC BAR & GKIII.
, Savininkas

ICrNAS 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
EVergreen 4-8961

Petras Kapiskas
PALAIKO ''

BAR & GRILL
‘ DEGTINĖS, VYNAI v 

IR ALUS “

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

6 pusi.—Laisvė (Liberty)- šeštadien., Liepos-July 28, 1951




