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Ar karas neišvengiamas?
Klaidingai galvojantieji.
Jėgos UŽ taika.
Mūsų krašte.

JL Rašo R. MIZARA

Yra tokių mūsų tarpe žmo
nių, kurie galvoja, būk tre
čias pasaulinis karas esąs ne
išvengiamas.

Panašiai galvoja ir daug 
dipukų. Panašiai galvoja ir 
tam tikri kapitalistiniai sluog- 
sniai ir jų spauda.

Tad toji propaganda.

LAISVE - LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern State#

110-12 ATI,ANTIC AVK, 
Richmond nil! 10, N. T.

Tel. Virginia 9-1827—1828

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.Richmond Hill 19, N. Y., Renk (June) 20, 1952

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris. 5 c. 
PRICE 5c A COPY

m a-

žmonių.

n is karas yra neišvengiamas, 
— didžiausia klaida. Kuris 
taip galvoja, nesužiniai prisi
deda prie tų, kurie karo nori, 
kurie daro viską, kad jis už
siliepsnotų !

gi amas, — reiškia f 
kas sudėjus, nieko 
pasiduoti likimui. ?
tu įmonių samprotavimą : jei
gu 'karas yra neišvengiamas. 
L'ai neverta nieko daryti, nes 
visvien jis žmoniją užguls.

Toji žalinga mintis reikia

ra in

UNIJOS SOLIDARIZUOJASI SU PLIENO STREIKERIAIS•*»'s

(Planuoja atviresnę cm m mbsv a -IA.V. intervenciją 
Indokinijos kovoje

kariniai

yra ;

. Washingtonas. — Ameri
kos valdžia paskelbė, kad 
daugiau pagalbos bus duota 
francūzų jėgoms, kurios ko
voja prieš Vietnamo nepri
klausomybės kovotojus. Ko
munikatas buvo išleistas po 
to, kai Amerikos
ir diplomatiniai ekspertai 
ilgai ir išsamiai tarėsi su 
Francūzijos ministru Jean 
Letourneau, kuris vadovau
ja taip vadinamai “sąjungi
nių valstybių ministerijai,” 
seniau vadintai kolonialių 
reikalų ministerijai. Lė

Tiesa, kad musu krašto vy
riausybė leidžia didžiules su
mas pinigų ginklavimuisi. Tie
sa ir tai, kad nemaža
valdžioje pareigūnų, nemaža 
yra ir Pentagone generolų, ku- tourneau jau nekuris laikas 
rie karo trokšte trokšta. kai lankosi čia.

Bet...
Atsiminkime, jog pasaulyj 

šiandien veikia milžiniškos 
jėgos, kovojančios prieš karą, 
UŽ taikos išlaikymą.

Paimkim
Sąjunga

Komunikate sakoma, kad 
Amerika ir Francūzija kar
tu stengsis privesti prie ga
lo dabartini karą Indokini- 

trumpai: Tarybų į joje. Iškelta, kad Amerika
.milžinas Kinija, liau-! jau apmoka trečdalį Indo- 
respublikos — kokia įkini jos karo lėšų 

tai |‘/įėga! Ir toji pajėga ’ 
^atsukta kovai 
flymą.

Didžiulė Indija prie tos ko-į 
vos taipgi prisideda, — ir ji j 
stoja už taikos išlaikymą.

Kitos Azijos tautos, Afri
kos tautos taipgi stoja už lai
ką pasaulyj, nors jos aktyviai

ti kaipgi yra kapitalisti
niu ose k raštuose ?

Visur žmonių judėjimas už 
taiką virte verda.

Mūsų krašto milijonai žmo
nių taipgi reiškia savo balsą 
už taikos reikalą.

Tiesa, pas mus taikos šali
ninkų judėjimas yra neorga
nizuotas, nekonsoliduotas i 
vieną frontą, bet šis .judėjimas 
yra ir to niekas neužginčys.

akis, argi 
karas yra

♦Turint tai prieš 
.galima j sakyti, jog 
♦^išvengiamas.

Turint tai prieš 
me šitaip sakyti: karo šąlinin- Į 
kai, matydami, kas darosi, bi
josi karą pradėti, ir bijosis!

Juo judėjimas už taiką bus 
tvirtesnis, tuo labiau karo ša
lininkai bijosis pradėti sau ii ; 
žmonijai pražūtingą žygį.
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<vra ! lis bus didinama. Numa- 
tomą greitoje ateityje pa- 

| kelti pagalbos dali bent ant 
..j 10 nuošimčių.

Gerai informuoti šaltiniai 
sako, kad Francūzijos' ko
lonijų reikalų ministras 
prašė atviros amerikietiš
kos intervencijos, tai yra, 
Amerikos karinių jėgų įsi
maišymo į Indokinijos ka
rą. Jis aiškino, kad fran- 
cūzai negali naudoti savo 
reguliarės mobilizuotų ka
riu armijos dėl to karo, nes 
ne visais savo kareiviais 
gali pasitikėti. Ji todėl pri
versta vartoti savanorius ir 
užsienio legionierius, kurių 
skaičius vis mažėja.

Tie patys šaltiniai sako, 
kad Francūzijos ministrui 
buvo išaiškinta, kad šiuo 
momentu atvira intervenci
ja negalima, nes Amerika 
perdaug įsivėlusi į Korėjos 
karą, bet, kad vis vien bus

Vokietijos karo veteranai 
iž draugiškumą su TSRS

daromi žingsniai link to, 
kad laipsniškai Amerika vis 
atviriau įsimaišys į tą karą. 
Jam buvo netiesioginiai 
duota suprasti, kad nieko 
drastiško negalima daryti 
iki praeis rinkimai.

Tuo tarpu iš Indokinijos 
ateina žinios, kad francūzų 
štabas turi dideles sunke
nybes dėl karinių jėgų sto
kos. Legionierių eilės pa
mažu retėja, o jų negauna
ma tiek naujų, kiek žūsta. 
Pačioje Prancūzijoje retėja 
skaičius tų, kurie nori sa
vanoriais vykti i Indokiniją.

Britai sulaikė žibalą 
vežant Irano tankeriu

ir

Adenas. — Britų kontrolė 
sulaikė Adeno (Arabijos 
pusiasalio) sąsiauryje tan- 
kerį Rose Mary, kuris ve
žė Irano žibalą. Tanke ris 
su 1,000 tonu iraniško ži- 
balo plauke Italijon. Britų 
policija sulaikė laivo įgulą, 
ir britų teismas Adene iš
davė įsakymą laivą neribo
tam laikui sustabdyti.

Iš Teherano pranešama, 
kad Irane viešpatauja di
delis. pasipiktinimas prieš 
tokį britų žygį. Matyti, kad 
britai tokiais metodais no
ri užmesti Tranui ekonomi
ne blokada ir tuomi atsi
skaityti už žibalo nacionali
zavimą. Britai teisinasi tei
gimu, kad kol tarptautinis 
teismas Hagoje nepadarė 
sprendimo, jie dar turi tei
sę į Irano žibalą.

Kodžės Sala.—52-roji sto
vykla, laikanti keliolika šim
tu civiliu internuotu žmo-

V V L

nių, buvo padalinta į kelias 
mažesnes. Padalinimas pra
vestas įprastu būdu, sun
kiai ginkluotiems karei
viams įžengus už spygliuo
tu vielų.
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SIU,000 FONDAS
Dienraščio Laisves paramai
Fondas Tari Būt Sukeltas iki Birželio 30, 1952

JAU ĮPLAUKĖ $4,625.00
DAR REIKIA $5,375.00

Jau gerokas laikas kai pasidžiaugėme naujais skaity
tojais. Šiuom kartu turime progą tuomi pasidžiaugti. 
O tą džiaugsmą mums suteikė štai kas

“Draugai! Čia siunčiu $37.00.
Naujas skaitytojas (prenumerata)
Smithai, Indiana, aukojo .............
Frank ir Leo, Indiana ........... .
J. Jokubka, Chicago ....................
K. Šileikis, Chicago ......................
K. Budris, Chicago ......................
M. Bacevičius, Indiana ................

$7.00 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
3.00 

rUl

au-
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Jau antras laiškas šią savaitę nuo Prūseikos. su 
komis fondui.

Nežinome, kas begali daugiau dirbti ir kas begali 
labiau užimtas už drg. Prūs'eiką. Tačiau jis mums 
rodo, kad šiuom momentu nėra nieko svarbesnio
žangiesiems lietuviams už sukėlimą Laisvės išlaikymui 
fondo. ^Gražiausias dalykas, kokį tik mes galime pa
daryti šiuo atžvilgiu, tai pasekti drg. Prūseiką.

Daugiau dovanų suteikė dienraščiui šie geradariai: 
Mr. ir Mrs. Rainiai, Philadelphia, Pa..............$10.00
G..ir V. Danels, Brooklyn, N. Y. ............. . 5.00
Mrs. Mikalaus, Brooklyn, N. Y.............................5.00
Gera Draugė..........................................................5.00
K. Reklienė .................. •.................. 2.00
A. Montvila,‘Pittsburgh, Pa................................. 1.00
širdingai dėkojame visiems apdovanojusiems dienraštį.

Laukiame daugiau tokių atsiliepimų į šį reikalą, kaip tų, 
kurių vardai aukščiau išspausdinti.

La i s vės A d m i n i s t r a c i j a

Švedai paneigia, kad jų lėktuvas 
skrido virš T.S.R.S. teritorijos

Angliakasiai pasiūlė 
paskolą streikeriam, 
siunčia padrąsinimą

Washingtonas. — Anglia
kasių unijos (UMW) vadas 
John L. Lewis pasiūlė de
šimties milijonų dolerių pa
skolą plieno darbininkų uni
jai (SWA-CI0), kurios apie 
800,000 nariu dabar strei- 

f v
kuoja. Jis siūlydamas tą 
paskolą pabrėžė, kad plie- 
nininkai prieš save turi la
biausiai užsispyrusią ir 
pelnagrobišką s a v i n i n k ų 
grupę, ir kad visi darbinin
kai yra suinteresuoti, kad 
plieno streikieriai galėtų iš-

Lewis .savo pasiūlymą 
padarė telegramoje, kurią

Kalifornijos CIO, AFL 
prieš Srnitho Įstatymą

pasiuntė plięno darbininkų 
vadui Philip Murray, ku
ris taipgi yra CIO prezi
dentas. Toje telegramoje 
Lewis ne tik daro paskolos 
pasiūlymą, bet aštriai kriti
kuoja Taft-Hartley įstaty
mą ir ragina plieno strei- 
kierius nenusileisti.

Prisimenama, kad kuo
met W49 - 1950-tais metais 
streikavo angliakasiai, plie
no darbininkai jiems įteikė 
pusės milijono dolerių čekį, 
kuris, betgi, buvo sugrąžin
tas su mandagiu atsidėkoji
mu, bet nepriimtas. Gali
mas dalykas, kad plieno 
unijos nepriims angliakasių 
paskolos, nes jos dar turi 
didelius savo fondus ir 
jiems, paskola kol kas ne
reikalinga. Bet angliakasių 
žingsnis skaitomas kaip so
lidarumo demonstracija.

Washingtonas. — Apart 
i to, kad angliakasiai pasiun-

San Francisco. — Kalifor
nijos visa eilė CIO ir AFL 
unijų prisidėjo prie komite
to už Srnitho akto panaiki
nimą. Tarp tų unijų randa-1 tė siūlymą plieno streikie- 
si AFL geležinkelininkai -! riams priimti dešimties mi- 
mašinistai. AFL elektristai Į lijonų paskolą, visa eilė ki- 
ir eilė kitų.

Komitetas.išleido pareiš
kimą į visus Kalifornijos, 
darbininkus, kuriame .ragi
na kuo labiau įsijungti į ko
vą prieš Srnitho aktą. Pa
reiškimas sako, kad tas ak
tas nukreiptas ne tik prieš 
komunistus, bet ypatingai 
prieš unijas.

J Ameriką atsibeldė buvę 
Hitlerio leitenantai, — veng
ras generolas Farkas de Kis 
harnaki ir ukrainietis Stetsko.

Gegužės mėnesio pradžioje 
juodu sakė kalbas viename 
mitinge Niujorke. Abudu at
virai agitavo už tai, kad būtų 
pradėtas trečiasis pasaulinis 
karas.

Tuojau Niujorko tautinės 
grupės, kurioms' rūpi taika, 
nusitarė sušaukti masini mi
tingą ir jame pasmerkti tuodu 
Hitlerio leitenantu ir jų už
mačias.

Birželio d. Capitol kote
lio salėje, Niujorke, šaukia
mas masinis mitingas, kuria
me tai bus padaryta.

<1’on pat bus duodama ir 
|t(w>certinė programa.
r 'nūs gerų kalbėtojų, tarp 
jų — žymusis Dr. Willard 
Uphaus.

Reikia dalyvauti mitinge ir 
atmušti karo provokatorių 
pastangas.’

Berlynas. — Vokietijos 
Nacionalės Demokratinės 
Partijos organas atspaus
dino atsišaukimą į visus ka
ro veteranus kovoti už tai
ką ir už draugingumą su 
Tarybų Sąjunga. Po atsi
šaukimu pasirašo eilė karo 
veteranų, tarp jų ir kari
ninkai bei buvę Hitlerio 
Jaunimo nariai. Pasirašiu
sieji pažymi, kad karinėse 
pajėgose tarnavę jauni vo
kiečiai per kartų patyrimą 
dabar žino ir supranta, kad 
vienintelis patriotinis ke
lias Vokietijai dabar yra 
taikos kelias, kelias drau
giško sugyvenimo su Tary
bų Sąjunga. Atsišaukimas 
kreipiasi ir į Vakarų Vo
kietijos karo veteranus pri
sidėti prie šios kovos .

ORAS.—šilta, dalinai de
besuota.

New Delhi. — Indijos ge
ležinkelių ministras Šastri 
įsakė neleisti pardavinėti 
tarybinę literatūrą Indijos 
stočių kioskuose. Ministras 
teigia, kad toks pat uždrau
dimas buvo padarytas ir 
prieš amerikiečių propagan
dinę literatūrą.

Stockholmas. — Švedijos 
valdžia atsakė į tarybinę 
notą kas link orlaivio skri
dimo virš tarybinės terito
rijos. Orlaivis, kaip žino
ma, buvo pašautas netoli 
Estijos, virš Baltijos van
denų. švedai salęė, kad tai 
buvo beginklis civilinis or
laivis, bet TSRS kaltina, 
kad tas orlaivis buvo gin
kluotas, ' pirmas p r a d ė j o 
šaudyti į tarybinius jet-lėk- 
tuvus ir kad jis skrido virš 
tarybinės teritorijos Dagoe 
salos srityje, prie Suomijos 
įlankos.

Švedijos atsakyme į ta
rybinę protesto notą sako
ma, kad švedai kaltinimą 
“kategoriškai atmeta.”

(Washingtone valstybės 
sekretorius -Achesonas pa
reiškė, kad Tarybų Sąjun-

ga yra kalta barbariškame, 
sukrečiamame, begėdi š k a - 
me ir tt. akte.)

Švedai dabar prisipažįs
ta, kad keletas dienų prieš 
pašovimo atsitikimą vienas 
jų orlaivis faktinai skrido 
nekurį laiką virš Dagoe sa
los teritorijos, švedai tuo 
metu pasiuntė atsiprašymą 
tarybinei valdžiai.

Švedijos spauda, kuri ke
lios dienos atgal rašė labai 
grasinančiu tonu prieš 
TSRS, pradeda vartoti šal
tesni ir ramesnį toną. Val
džios prisipažinimas, kad 
Švedijos orlaivis nekuris 
laikas atgal tikrai skrido 
virš tarybinės, teritorijos, 
kelia įtarimą ir pačiuose 
šveduose, kad tas pats da
lykas vėl atsitiko.

Johannesburgas. — Pietų 
Afrikos parlamento anti- 
Malano opozicija grasina 
boikotuoti parlamento pa
sėdžius.,

Vėliausios žinios
Seoidas.—Kariniai veiks

mai suliepsnojo centralinio 
fronto rytiniame sparne, 
kur korėjiečių batalionas 
atakavo amerikiečių laiko
mas pozicijas. Amerikiečių 
štabas skelbia, kad priešas 
buvo atmestas su vienu ket
virčiu savo karių nuosto
liu.

Neapolis. — Italijos lai
vyno įsakymu didelė netoli 
uosto.plūduriuojanti Antro
jo pasaulinio karo mina bu
vo išsprogdinta pataikius į

Malikas reikalauja, kad visi J. T. nariai 
pasisakytų prieš bakteriologini karą

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Saugumo Tarybos šio mė
nesio pirmininkas Malikas, 
kalbėdamas kaip tarybinės 
delegacijos atstovas, reika
lavo, kad Jungtinės Tau
tos priverstų visas savo na
res pasirašyti anti-bakteri- 
ologinio karo pažadą, kuris 
1925-tais metais buvo rati
fikuotas Ženevoje, šveicari-

joje. Amerika yra vienin
telė tarp didžiųjų šalių, ku
ri to pakto pažado nėra pa
sirašiusi.

Amerikos delegatas Jung
tinių Tautų Saugumo Tary
boje Grossas atsakydamas 
Malikui sakė, kad teigimai, 
jog Amerika vartoja bakte
riologinius ginklus, yra me
las. Bet jis nenorėjo, kad

šis klausimas būtu svarsto
mas Saugumo Taryboje, o 
reikalavo, kad jis būtų per
duotas specialei Nusigin
klavimo Komisijai.

Kuomet Gross pradėjo 
kalbėti apie “melus” ir “me
lų kampaniją,” pirmininkas 
Malikas jį sustabdė pareikš
damas, kad jis nukrypsta 
nuo temos. Malikas nuro
dė, kad 41-nas kraštas yra

pasirašęs anti-bakteriologi- 
nio karo pažadą, įskaitant 
visus Saugumo Tarybos na
rius, apart Amerikos Jung
tinių Valstybių ir Brazili
jos. Brazilijos nepasirašy- 
mas neskaitomas svarbiu, 
nes ta ;šalis turi menką avi
aciją, bet Amerika, kaip di
di jėga, turi plačias gali
mybes bakteriologinį karą 
vesti.

tų unijų išreiškė savo soli
darumą su plienininkais, 
kurie jau antrą savaitę ran
dasi streike.

New Yorke Suvienytas 
Darbininkų Akcijos Komi
tetas planavo laikyti solida
rumo su plieno streikieriais 
mitingą Union Square ket
virtadienį po pietų. Dvi 
dieni prieš tai nepriklauso
mų unijų atstovų konferen
cija tarėsi, kaip galima kuo z 
daugiau padėti streikuojan
tiems plieno streikieriams.

Suvienytas Darb i n i n k ų 
| Akcijos Komitetas (ULAC) 
išleido atsikreipimą į CIO 
ir AFL šaukiant prie vie
ningo veikimo ii* vieningo 
unijų bei civilių teisių gy
nimo.

Spaustuvininkų unija at
sikreipė į visas kitas uni
jas kartu kovoti prieš Taf- 
to - Hartley įstatymą ii* pa
dėti plieno pramonės strei
kuojantiems darbininkams.

ją šoviniu. Sprogimas buvo 
toks nelauktai didelis, kad 
iššaukė didelę paniką pa
čiame mieste, kur žmonės 
bijojo, kad naujas karas 
prasidėjo. ... .

Pusanas. — čia prasidėjo 
14 asmenų bylos sprendi
mas. Rhee valdžia juos, kal
tina suokalbiavime prieš ją 
ir padėjime komunistams.

Maskva.—Naujasis Ame
rikos ambasadorius čia 
Kennanas rengiasi išvykti j 
Londoną, kad pasitarti gu 
Achesonu. Manoma, kad 
ambasadorius padarys A- 
chesonui pirmą išsamų pra
nešimą apie pastebėtus ir 
patirtus Tarybų Sąjungoje 
dalykus. Kennanas skaito
mas TSRS klausimų eks
pertu.
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JUNGTINES TAUTOS IR IDEOLOGIJOS
TRYGVE LIE PRADĖJO medžioti “raudonuosius.” 

Aną dieną iš Jungtinių Tautų tarnautojų štabo išmetė 
pusę tuzino. Dabar, sakoma, surado dar net trisdešimt 
darbininkų, kurie simpatizuoja komunizmui. Jie irgi 
turėsią eiti laukan be jokių ceremonijų. Nevalia Jung
tinių Tautų tūkstantiniam štabe dirbti tahn, kuris tiki 
soėializmu bei komunizmu. Ir ten jis skaitomas “sub- 
versyvju.”

To, žinoma, reikalauja mūsų vyriausybė. Trygve Lie 
yra, bejėgis priešintis. Tik mūsų valdžios jėgomis juk 
jis ir pasiliko Jungtinių Tautų generaliu sekretoriumi.

Bet šitokia politika yra juokinga ir pavojinga. Juo
kinga todėl, kad bandoma tokios formos teroru priversti 
Jungtinių Tautų tarnautojus išsižadėti savo idėjų arba 
saugotis naujų idėjų. Gi istoriją yra geriausias liudy
tojas, kad tokia kova prieš idėjas-nueina vėjais.

O tokia politika pavojinga todėl, kad ji padaro Jung
tinių Tautų organizaciją įrankiu tam tikrų politinių 
grupių bei ideologijų. Jungtinės Tautus suside
da, iš tautų ir kraštų su visokiomis ideologijo
mis ir santvarkomis. Jose randame kapitalistinių, feo- 
dalistinių, monarchistinių, na, ir komunistinių-socialisti- 
nių. Kodėl tarnautojai gali ir būtinai turi simpati
zuoti kapitalizmui, monarchizmui, feodalizmui, o neva
lia jiems pritarti komunizmui?

Šitas Trygve Lie žygis prieš tarnautojus tik parodo, 
kaip jau toli Jungtinės Tautos yra išsigimusios ir su
gadintos. Prieš keletą metų niekas nebūtų tikėjęs, kad 
priė to bus prieita.

MUSŲ DRAUGAMS IR PRIETELIAMS 
neužilgo Prasideda patys didieji spaudos pik-1 

nikai. Iš jų dienraštis Laisvė tikisi gražios dvasinės 
ir mėdžiaginės paramos. Bet, žinote, kartais gamta iš
kerta šposą ir mūsų piknikus paverčia niekais. To vi
suomet galima* tikėtis. Todėl vien piknikais per visą 

. vasarą negalima pasiremti dienraščio stiprininiui. Rei
kia galvoti' apie kitas priemones ir būdus.

Mes turime mintyje dabartinį mūsų vajų už dešimtį 
tūkstančių dolerių. Dar tik baigiafnė dasivafyti iki pu- 
sėš tikslo. O pasiskirtas laikas jau baigiasi. Reiškia, 
prieš mus stovi pavojus; kad paskirtos sumos laiku ne- 
sūkėlsime. Tas gi stato į pavojų Laisvės išlaikymą. Tai 
privalo žinoti visi laisviečiai, visi mūsų dienraščio patrio
tai, visi mūsų draugai ir prieteliai.

.Aišku, kad įvyksiančiuose piknikuose kiekvieno lais- 
Vieči'o pareiga visais būdais darbuotis, kad dienraščiui 
suteikus didžiausios finansinėm paramos. Į juos suva
žiuos tūkstančiai gerų žmonių, susipratusių lietuvių, ku
rie tebėra nė doleriu neprisidėję prie šio vajatis. Prie 
jų reikia prieiti ir paprašyti aukų.

Bet jeigu kur pikniką^ šukanevėiktų lietuš ir tuo bū
du nebebūtų progos greitu laiku su tais' žmonėmis susi
tikti ir paprašyti jų paramos, reikia paieškoti kitų pro
gų jų pamatymui. Kiekvienas apie tai privalome pa
galvoti ir pasirūpinti.

Dėkime visas pastangas, kad vasaros karščiai nėsu- 
. trukdytų mūsų darbo dėl spaudos. ’

MILIJONŲ PRAKAITU
UŽPELNYTA GARBĖ

VISA AMERIKA IŠGIRDO. Didelė, svarbi žinia, “ma- 
loni” sensacija. Ponas John D. Rbckefelleris, žibalo 
trusto bilijonų galva, paaukojo visus dešimt milijonų do
lerių Metropolitan muziejui arba to muziejaus skyriui 
“Cloisters,” kuris randasi prie Hudson upės Fort Tryon 
parke ir talpina savyje viduramžių meno kurinius. Visa 
Atnerika dabar iš dėkingumo šiam plutokratui žemai 
nulenkia galvą. Visa komercinė spauda poną Rocke
feller! į padanges iškelia. ,

Dešimt milijonų dolerių yra didelė krūva dolerių. 
Apie tai negali būti dviejų nuomonių. Taip pat, žinoma, 
gerai, kad ponas Rockefelleris juos paaukojo muziejui, 
vietoje pragerti, prašvilpti arklių lenktynėse arba su
šerti kunigams, kad jie turėtų iš ko plačiau svietą mul- 
•kinti.

Bet kai rimtai žmogus pagalvoji, tuojau surandi, kad 
v šitie dešimt milijonų dolerių nepriklauso ponui Rocke- 

felleriui. Jie priklauiso tūkstančiams žibalo darbininkų. 
Tai jų prakaitas- Iš jų Rockefellerio trustas išplėšė, pa
vogė. Dabar jis už. tai susilaukia garbės, o darbininkai, 
kuriuos jis ir jo šeima apvogė, apiplėšė, nė mažiausio 
paminėjimo nesusilaukia iš taip “dėkingos” komercinės 
spaudos, neigi iš Metropolitan (muziejaus valdovų.

Tokia jau keista, biauri ir neteisinga kapitalistinė 
santvarka. Didžiausi plėšikai didžiausiais geradariais 
ir patronais laikomi ir garbinami. Kurie savo prakaitu, 
krauju ir gyvybe turtus sukuria, tie laikomi paprastu 
pūrvu, netgi žemės druska neskaitomi!

Naujuoju keliu
(Laiškas iš Vilniaus)

Paskutinės šiltos Lietuvos 
rudens dienos. Dre skraido 
balti voratinkliai, lekia tri
kampiais ’gervės, oras ypa
tingai grynas ir skaidrus. 
Tokiomis dienomis audito
rijose visuomet plačiai ati
daryti ląngai, pro kuriuos 
visur veržiasi rudens sau
les šilima ir linksmas pa
avėjusios gatvės triukš
mas.

Viena erdviausių senojo 
Vilniaus universiteto audi
torijų pilna studentų. Čia 
sėdi trečio ir ketvirto kur
so studentai, susirinko čio
nai ir diplomantai; galima 
čia susitikti ir su pirmojo 
kurso studento smalsiu 
žvilgsniu. Kai kur tarp stu
dentų boluoja žilstanti dės
tytojo galva, o už pirmųjų 
stalų sėdi aspirantai — bu
simieji dėstytojai ir moks
liniai darbuotojai,—jų dau
giau kaip dešimt.

Tai šiais naujais mokslo 
metais pirmoji profeso
riaus V; Mykolaičio - Puti
no paskaita, kuria jis pra
dėjo dėstyti specialų kursą 
apie lietuvių literatūros 
klasika K. Donelaiti. Au
ditorija labai atidžiai klau
sosi profesoriaus žodžių 
apie tai, kaip nepaprastai 
populiarus yra Tarybų Są
jungoje didžiojo lietuvių li
teratūros klasiko nemiršta
mas veikalas “Metai.” Kaip 
ir visa lietuvių tauta, į nau
ja gyvenimą pakilo ir ne
mirtingieji jos rašytojai, jų 
kūriniai, kupini gyvenimo 
teisybės, meilės liaudžiai. 
Jei buržuazija per visus sa
vo viešpatavimo metus te
sugebėjo išleisti vos vieną 
“Metų” leidinį, tai tarybų 
valdžios metais šis veikalas 
yra išėjęs jau dviem leidi
niais. Išėjo antrasis “Me
tų” leidinys rusų kalba, ku
rį išvertė įžymusis vertė
jas Brodskis. Netrukus iš
eis “Metu” vertimai i ukrai
niečių, latvių ir baltarusių 
kalbas.

Pokariniais metais . Vil
niaus valstybinis universi
tetas išleido daugiau kaip 
200 kvalifikuotų lietuvių 
kalbos ir literatūros speci
alistų: Profesorius V. My
kolaitis nuveikė dideli dar
bą, mokydamas jaunuosius 
specialistus duoti. istorišką! 
teisingą lietuvių tautos kul- 
tūros palikimo Jveitininją, įr aukštosiose. moky- 
perteikdamas jiems s p-v 0 i klose, kurių yra tiek pat.
gausų vertingą patyrimą. 
Per kelerius paskutinius 
metus profesorius V. My
kolaitis paskaitė eilę naujų 
kursų, skirtų K. Donelai
čio, J. Žemaitės, Maironio, 
Ad. Mickevičiaus bei P. 
Cvirkos kūrybai.. Šiuo me
tu profėsopus V. Mykolai
tis ruošia naują kursą apie 
Laždynų Pelėdą.

... Tauro kalno atšlaitė
je stovi trijų aukštų namas 
plačiais šviesiais langais. 
Čia gyvena! universiteto 
mokslininkai. Iš namo bal
kono, iš viršutinių jo aukš
tų langų matytį kitas di
džiulis naujas mokslininkų 
namas, pastatytas ant Ne
ries. kranto. Šitame name 
gyvena profesorius V. My
kolaitis. Mūsų grupė nesi
ryždama sustoja prie proce
soriaus durų. •

Profesorius pasitinka mus 
su meilia šypsena; draugiš
kai spaudžia mums rankas 
ir vedasi į savo darbo kabi
netą. Mes permetame aki
mis knygų lentynas, įžymių
jų rašytojų portretus. Ka
binetas apstatytas pato
giais, komfortabiliais bal
dais. Mes atidžiai klauso
mės, ką profesorius kalba 
aspirantui.

išleista Adomo 
Konradas 
“Krymo so- 

daugelis 
Lermon- 
Ševčen- 

Nazvmo

' r—Svarbiausia mokslinia
me darbe — tai duoti isto
riškai teisingą visuomenės 
reiškinių įvertinimą, teisin
gai suprasti jų vystymąsi,- 
sako profesorius. Mykolai
tis. — Yra tik viena tiesa 
pasaulyje, tik vienas moks
las, kuris padeda teisingai 
suprasti pasaulį,—tai mark
sizmas. Ir aš turiu pasaky
ti: kol aš nepažinau šios 
tiesos, daug klaidingo buvo 
mano veikaluose, lygiai 
kaip ir visame mano gyve
nimo kelyje.

Šitaip nuoširdžiai ir at
virai kalbasi šiandieną pro
fesorius su mumis, studen
tais. t Mano draugas klau
sia:

—Kaip jūs, profesoriau, 
galite tiek daug dirbti?

Draugas sumini profeso
riaus literatūros darbus: 
išleista originalios poezijos 
knyga “Sveikinu žemę,” iš
versta ir
Mickevičiaus ‘ 
Valenrodas” ir 
netai,” išversta 
Puškino, Krylovo, 
tovo, Nekrasovo, 
kos, Tyčines ir 
H i km e to* kūhnių. 
kiek yra kitų profesoriaus 
mokslo darbų: straipsniai 
apie K. Donelaitį, apie Mai
ronį, Žemaitę; profesoriaus 
veikalai, išėję atskirais lei
diniais: “Adomas Mickevi
čius ir lietuviškoji temati
ka,” “Draugystę tarp tary
binių tautų ir literatūra,” 
“Puškino poveikis lietuvių 
literatūrai,” “Gogelis ir lie
tuvių literatūra,” ir, paga
liau, profesoriaus parašyti 
atskiri lietuviu literatūros 
istorijos skyriai, paruoštas 
šios istorijos konspektas.

Profesorius šypsosi savo 
meilia šypsena ir, šluosty
damas akinius, sako:

—Mums, draugai, reikia 
daug dirbti. Dideli darbai 
mūsų laukia, lietuvių tautos 
kultūros palikimo tyrinėji
mo srityje. Tarybų valdžia 
sudarė mums tokias; sąly
gas dirbti, apie kurias pir
ma ir svajoti negalima bu
vo. Dabar mokslinį darbą 
pas mus visomis priemonė
mis remia valstybe. Jis yra 
reikalingas liaudžiai. Da
bar .mokslini darbą dirba ne 
atskiri pasiaukoję moksli
ninkai, o ištisi mokslininkų 
kadrai — respublikos Moks
lų akademijos institutuose, 
kurių yra daugiau kaip de-

Profesorius kalba apie di
džiulę laimę -dirbti, apie ne- 
paprastai didelę laimę, 
drauge šu savo tauta žengti 
jos pasirinktuoju naujuoju 
keliu, šviesaus gyvenimo 
keliu. Su džiaugsmu pro
fesorius pasakoja apie savo 
naujus kūrybinius sumany
mus — jis ketina parašyti 
biografinį romaną apie Že
maitę.

Kai išėjome iš profeso
riaus V. Mykolaičio buto,- 
jau buvo vėlyvas vakaras. 
Visur aplinkui švietė ryš
kūs naujųjų statybų žibu
riai, iš tolo girdėti buvo, 
kaip kaukia garvežiai, tem
pusieji' traukinius su staty
binėmis m eM ž i agomis, ir 
naujomis mašinomis mies
to fabrikams. Gatve su 
daina žėngė grupė amatų 
mokyklos mokinių. Jie ėjo 
iš teatro. Aplinkui, visame 
mieste pulsavo taikus, lai
mingai, naujas gyvenimas.

Deiivetis.— Generolas Ei- 
senhoweris . išreiškė savo 
pilną pasitikėjimą, kad < jis 
laimės nominaciją, nežiū
rint to, kad Tafto žmonės 
kontroliuoja konvencijos 
aparatą.

Laiškas “Laisves” Redakcijai
Protestas prieš jūsų raštus

Gerb. Redakcija:
Skaitydamas “Laisvę” vi

suomet matau, kad jūs daro
te pastabas prieš Grigaičio-Ši- 
mučio Lietuvių Tarybą,' kurie 
turi gerus laikus iš suimtų 
aukų. Bet jūs neturite taip 
daryt, t.y., nedarykit jiems 
pastabų, netrukdykit jiems 
darbo. Sakysite, kodėl ? O-gi 
štai kodėl: šiomis , dienomis 
laikraščiuose pasirodė Grigai
čio-Šimučio Tarybos komiteto 
pareiškimas (aš skaičiau “Tė
vynėje”), kuriami? jie sako, ką 
veiks, ką darys ir ką padarys. 
Tai neapsakoma jėga, nuo ku
rios turi sudrebėti ’ visi gyvi 
sutvėrimai, ne tik bolševikai 
Lietuvoje. Ir kai toji jėga pa
reiškė tokius dalykus, tai ži
note kas atsitiko? Tik klau
sykite : Mes turime tam tikrą 
“būdą” prie ežero, bet buvo 
prisiveisę labai daug žiurkių 
(pelių) mažų ir didelių, ir 
niekaip negalėjome jų išnai
kint; turėjome ir katiną, bet 
ir tasai nieko negalėjo pada
ryt. Taip pat ir mieste, kur 
gyvename, iš kaimynų “gara- 
džiaus” žiurkės išeidavo ant 
“yardo” ir šokdavo kadrilių. 
Bet kai Grigaičio-Šimučio jė
ga paskelbė savo pareiškimą, 
žadėdami sudrebint pasaulį, 
tai visos žiurkės išnyko, nebė
ra jų! O šiomis dienomis bu
vome nuvažiavę prie ežero į 
tą savo “būdą”, tai 'ir uodų

Irano Darbininkai Badauja
Šiomis dienomis atsitikti

nai. pateko į mano rankas 
komercinis žurnalas “Life,” 
pereitų metų birželio 18 d. 
Teisėjas Douglas plačiai ap
rašo apie Irano šalį: žemės 
derlingumą, gyventojų bū
klę ir nepamirštama užkliu
dyti Sov. S-gos, kaipo sti
priausiojo Irano kaimyno, 
siekiančio plėsti savo galy
bės įtekmę :tam krašte, kur 
Anglija pasigrobus aliejaus 
versmes grūmoja savo nau- 
joviniais ginklais nepaklus
niems iraniečiams.

Iš kelių telpančių pa
veikslų vienas ypač būdin
gas, kuris meta labai liūd
ną šešėlį apie, pasibaisėtiną 
vargą ir skurdą (tos alieju
mi turtingiausios pasauly
je šalies) badmi Liaujančių 
darbininkų. Koks tai val
džios pastatas — ilgas, pla
tus ir aukštas, lyg korido
rius, abiejuose šonuose pri
stojusių šimtai įvairaus am
žiaus abiejų lyčių žmonių; 
maži vaikai, jauni vyrai, 
moterys—yra ir žilagalvių-— 
Irano ubagai. Parašas by
loja: “Į valdžios pastatą 
ant nakties susirenka uba
gai.” t

Tai jums, kad norite ži
noti! Anglijos kapitalistai, 
užgrobę Irano aliejaus šal- 

Piniginė parama kolegijų studentams
Daug amerikiečių jaunuolių 

baigę viduriniasias moky 
be didesnių finansinių sunku
mų gali tęsti savo mokslą ko
legijose nes jų tėvai yra pa
jėgūs apmokėti mokslą. Ta
čiau nemaža dalis mokslą tęs
ti gali tik stipendijų pagalba, 
išsiėmę paskolas arba dalį lai
ko dirbdami kolegijų įstaigo
se.

Paskutiniais pranešimais, 
šiais metais šie jaunuoliai ga
vo apie 150,000 stipendijų, 
kad galėtų tęsti savo mokslą. 
Vieni iš jų gavo tik pašalpas, 
kitiems gi buvo apmokėtos 

* visos mokslo išlaidos. Iš šitų 
125,000 stipendijų, kurių ver
tė pinigais būtų apie $27 mi
lijonai, 1800 buvo išdalytos 
atskirų sričių studentams, 
kaip tai, busimiesiems muzi
kams, dailininkams, ekono
mistams, teologijos studen
tams, agronomams.

s

ten nebėra: gal jie išlėkė 
Meksikon ar Brazilijon?

Manau, kad žiurkės pabijo
jo žemes drebėjimo nuo Gri
gaičio-Šimučio jėgos, o uodai 
išsigando,, kad Grigaitis, Ši
mutis ir Vaidyla atlėkę su 
lėktuvu gali numest atomines 
bombas, tai tie gyvūnėliai— 
uodai ir išlėkė kur nors pasi
slėpti.

Taigi, matote, kad Grigai
čio-Šimučio Taryba dirba mil
žinišką darbą. Kai nuo tos jė- 
gotf įvyks žemės drebėjimas, 
tarmei vieno bolševiko nebe
liks Lietuvoje. Bet jeigu per 
kokią katastrofą jie ir nega
lės išnaikint visų bolševikų, 
tai vistiek jie išnaikins visas 
žiurkes, uodus ir muses Lietu
voje. O tuomet, visi susėdę į 
laivus baliavodami važiuosimę 
laisvom Lietuvon (ir aš sykiu 
važiuosiu) — tiesiai Kaunan 
ir Vilniun; bet jei mūsų dideli 
laivai negalės pasiekti Kauną 
ir Vilnių, tai mes sustosime 
Grigaičio mylimoj buvusioj 
Hitlerio tėvynėj, ir su ameri
koniškų vaikų triračiais pa
baigsime važiuot Lietuvon.

Todėl jūs ir netrukdykite 
tarybininkų darbo. Nemanyki
te, kad jie yra maži vaikai, ir 
nežino ką daro; jie yra dideli 
vaikai! Ar bolševikai Lietuvo
je juoksis, ar jie drebės prieš 
Grigaičio-Šimučio jėgą — ne
žinau.

Mikas Detroitietis

tinius, pelno šimtus milijo
nų dolerių per metus, o 
aliejaus savininkus - iranie
čius verčia būti alkanais, 
nuogais, be pastogės, bena
miais -t- ubagais. Ir dar 
tiems apiplėštiems, apnuo-r 
gintiems ir badaujantiems 
žmonėms Anglijos socialis
tų valdžia grūmojo ginklais 
ir mirtimį, jeigu iraniečiai 
nebesutiks ant toliau bad- 
miriauti - ubagauti!

Socialistus iš valdžios pa
valęs Churchillas eina tuo 
pačiu keliu, kolonialių žmo
nių priespaudoj laikymo ke
liu.

Chūrėhillas, svečiuodama
sis pas p. Trumaną, per ra
diją pasakė: Mes neisime 
lauk iš Sttezo. kanalo, reiš
kia, iš Egipto, nes turime 
tą šalį nuo komunistų sau
goti ir komerciją plėsti. Ar 
ne taip p. Trumanas sako 
apie Korėją? Bet kolonijų 
žmonės, imperialistų prie
spaudą kenei antie ji žmonėsį 
mano ka kita.

Atėjo gadynė liaudies pa- 
siliuosavimo iš imperialisti
nės priespaudos visame pa
saulyje ir to liaudies pasi- 
liuo’savimo nei komunizmu 
nei kitokiais £ą&dinimais 
niekas jau nėbesųlaikys.

Biržų JonasC'

Šias stipendijas gauna tik 
gerai besimoką moksleiviai. 
Nemaža stipendijų yra skiria
ma konkurso keliu. Kitos sti
pendijos yra skiriamos tam 
tikroms grupėms: universiteto 
profesūros vaikams, karinin
kų, kunigų.

Common Council

ŠYPSENOS
Teisme advokatas ir teisia- r- 

masis.
“Kodėl tu toks nusiminęs, 

būk linksmesnis,” sako advo
katas klientui, kurį gina.

“Labai
ateitie^.”

“O kas 
mei?”

“Mano
Teisėjas, vėliau: 

“90 days.”

bijau dėl mano

duoda pamatą bai-

praeitis

Spartakas
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ŽINIOS IS LIETUVOS
Užduotys viršijamos

VILNIUS, IV. 17 d. — Vir
šydamas grafiką dirba gegu- 
žūiio lenktyniavimo dienomis 
Vilniaus “Laisvės” siuvimo 
fabriko kolektyvas. Viršijant 
gamybos užduotį pagaminta 
viršum plano daug kostiUOBų,' 
suknelių, paltų.

Iš produkcijos savikainos 
sumažinimo kiekvienoje ope
racijoje įmonė pirmajame me
tų ketvirtyje sutaupė apie 20,- 
000 rublių.

Produkcija viršum plano

KAUNAS, IV. 17 d. — Įsi
jungę į socialistinį lenktynia
vimą Gegužės Pirmosios gar
bei, Kauno Valstybinės lent
pjūvės darbininkai ir inžinie- 
riniai-techniniai darbuotojai 
kasdien spartina darbo tem
pus. Viršum ketvirčio užduo
ties pagaminta 254 kietm. 
pjautos miško medžiagos ir 
127 kietm. taros komplektų.

G. Miškinis

Ankstyvosios daržovės miestui

PANEVĖŽYS, IV. 12 d. — 
Miesto gyventojai jau gauna 
šiemetinių ankstyvųjų daržo
vių. Jas pradėjo teikti II-ojL 
miesto • daržininkystė. KoveV 
mėnesį išauginta ir parduota 
dideli kiekiai ridikėlių, salotų, 
svogūnų laiškų. Gegužės mė
nesio pirmoje pusėje miestas 
gaus agurkų ir pomidorų.

, V. Galvelė

Literatūrinis konkursas

TAURAGĖ, IV. 12 d. —Pir
mos vidurinės mokyklos jau
nųjų literatų būrelis suruošė 
literatūrinį konkursą. Iš eilė- 
A. Jasaičio kūrinys “Kolūki- 
raščių geriausiu pripažintas 
nė laimė.” A. Gudavičius

Kyla darbo našumas

ŠIAULIAI, IV. 17 d. -^Ko
vodamas už naujas gamybines 
pergales Gegužės Pirmosioį 
garbei, Šiaulių mėsos kombi-f 
nato kolektyvas įsipareigojo 
balandžio mėnesio gamybinį 
planą įvykdyti iki balandžio

Vystydami * tarpusavio so
cialistinį lenktyniavimą, žy
miai pakėlė darbo našumą 
mėsos-riebalų skyriaus darbi
ninkai.

Korespondentų pasitarimas

SALANTAI, IV. 20 d. —80 
darbininką ir valstiečių kores
pondentą dalyvavo pasitarime, 
kurį surengė “Tarybinės Klai
pėdos” ir “Stalino vėliavos” 
laikraščių redakcijos. Praneši
mą apie darbininkų-valstiečių 
korespondentų uždavinius pa
darė rajoninio laikraščio “Sta
lino vėliavos” redaktorius '• î/ 
Vilkys. Po pranešimo įvykoj 
diskusijos.

J. Pilibaitis pažymėjo, kad 
laikraštis silpnai nušviečia 
kiubų-skaityklų, o. taip pat 
“Kolūkiečio’’ draugijos darbą. 
Jaunieji lieteratai ’ Gailius, 
liūtė kritikavo redakciją už 
nepakankamą rūpinimąsi lite-* 
ratais.

Po pasitarimo prie rajoninio 
laikraščio buvo įsteigtas jau
nųjų literatų būrelis.

V. Januševičius

Kolūkio choras ir orkestras

SEDA, IV. 20 d. — “Kelio 
į ateitį” žemės ūkio artelės 
kolūkiečiai mėgsta' meninę sa
viveiklą. čia veikia pučiamų
jų instrumentų orkestras, ne
seniai įkurtas choras. Dabar
tiniu metu choristai ir orkest
rantai ruošiasi įvyksiančiai ra
joninei daihų šventei.

A. Piken is

Metalo laužo i-inkimas

PRIEKULĖ, IV. 20 d*. —Vil
kyčių septynmetės mokyklos 
komjaunimo organizacijos hu'-w 
ciatyva pradėtas metalo lauB)^ 
rinkimas. Mokiniai prisiėmė į-- 
si pareigoj imą surinkti ne ma
žiau kaip po 25 kg. laužo kie
kvienas. L Ulbis
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Škotai, airiai, bretonai 
valai, vienos šeimos galai

IŠ ISTORIJOS
Rašo I). M. ŠOLOMSKAS

Nordikų rasistų nuomonės 
apie senoviškus graikus -

Vienas Valijos gyvento
jas, gimęs ir augęs Cardiffe 
(Wales), neseniai lankėsi 
F rancūzi joje. Jis dabar 
brošiūraitėje aprašo savo 
įspūdžius. Jie gan įdomūs.

Kaip didmiesčio Cardiffo 
gyventojas, šis valietis kal
bėjo angliškai. Bet jo tė
vai, gyvenanti tolimesnia
me kaimelyje Valijos vaka
rinėje dalyje, savo tarpe 
vartojo gališkai-vališką kal
bą (Gaelic-Celtic-Welsh). 
Jis pats irgi kiek mokėjo 
vališkai,,bet tos kalbos kas- 
diei^ nevartojo.

▲ Lankydamasis Prancūzi
joje šis valietis, kuris kal
bos reikaluose mažai nusi
mano, su francūzais, aišku, 
susikalbėti negalėjo. Pabu
vus kiek laiko Paryžiuje, 
jis nutarė traukti į pajūrį, 
ir nusprendė važiuoti į kokį 
nors tylų kaimelį Bretani- 
jos krašte. Pasakyta, pa- 

‘darvta. •
Mūsų valietis atvyko į tą 

vietą vėlai naktį ir vargais 
negalais gavo kambariuką 
vieninteliame kaimelio vieš
butyje. Jis buvo pavargęs 
ir krito lovon ir jau buvo 
beužmiegąs, kai išgirdo apa
čioje. /svetainėje, šeimininką 
kalbantis su savo žmona. Ir 

pasirodė, kad jie kalba 
šališkai, ne francūziškai! 
Ar tai valiečiai čia įsikūrė? 
Ar aš sapnuoju?—Taip be
sistebėdamas jis užmigo.

Sekantį rytą jis nenorėjo 
klausti, nes gėdijosi, manė, 
gal tas jam tik pasivaidino. 
O dabar šeimininkas ir šei
mininkė į jį jau kalbėjo 
francūziškai. Gerai, jis iš
ėjo pasivaikščioti. Bet koks 
stebuklas: gatvėje ėjo ke
lios bobutės ir irgi kalbėjo

Kaslink vandens suradimo su paprasta medžio šakute
Labai ačiū draugui “P. 

Puodžiui” už pripažinimą, 
kiįr/ šakutė turi būti dviša
ke (aš pridėsiu: bet ne sau- 

Jį.i ir ne sauso medžio!).
Draugas “P. Puodzys” nu
rodo, kaip reikia laikyti 
vaikštinėjant. Tas ir yra

* labai gerai. Aš manau, kad 
draugas “Puodzys” pamiršo 
pasakyti vieną reikalin
giausių sakinių. Tai yra ti
kra slaptybė. Be žinojimo 
to^mažo dalykėlio šakutė 
nedirbs niekam. Žmogus 
galės pasiėmęs vaikšti
nėt visą dieną ir nie
ko neras. Žinoma, kai 
rankos pavargs, tai ta
da rankos ir šakutė nulinks 
žemyn, ar ten bus vanduo 
ar sausa vieta. Tas viskas 
yra šposas, o nežinančiam 
—tikras Stebuklas.

Aš irgi esu buvęs stebu
kladarys (štukorius); dar 
ir šiandien kai kuriuos ste
buklus atsimenu, ir vieną iš

* tų šposų paduosiu dėl drau
go “Puodzio,” kad padary
tų. O štai kaip yra daro
mas maniškasis stebuklas. 
Pasiimk šmotuką karpente-

kreidos ir su ta kreida 
paaaryk taškelį ant bet ko
kios lentos ar paplokščios 
geležies ar ant stalo, prie 
susirinkusių žmonių. Para
šęs šitą mažą taškelį ant 
stalo, nusišluostyk abiejų 
rankų delnus. Parodyk žiū

vąliškai! Netoliese vaikai 
šaukinėjo ta pačia kalba. 
Tieįt, tie žmonės kalbėjo 
kiek kitaip negu namie, Va- 
lijoje, bet jis juos suprato.

Na, jis stebėjosi, kame 
reikalas, iki jam buvo išaiš
kinta. Bretanijos gyven
tojai yra galai, kurie var
toja savo seną kalbą, nors 
visi supranta ir francūziš
kai. Valijos gyventojai irgi 
yra galai (arba keltai, kaip 
jie dar vadinami) ir. kalba 
gališkai, nors visi supranta 
ir angliškai. Galų kalba, 
dabar vartojama B re tani jo
je, kiek skiriasi nuo tos, 
kuri vartojama Vali joje, bet 
susikalbėti galima.

Bretanija ir Vali ja nėra 
vienintelės vietos, kur ga- 
liškai-keltiškos kilmės žmo
nės tebevartoja savo seno
višką kalbą. Airijos vaka
rinio pakraščio gyventojai 
ir Škotijos kalnų sričių 
skerdžia! dar irgi vartoja 
gališkus dialektus.

Valijos ir Bretanijos du 
dialektai sudaro vieną šei
mą (kaip pas aisčius buvo 
prūsai ir jotvingiai), o Ai
rijos ir Škotijos—kitą (kaip 
pas aisčius buvo lietuviai ir 
latviai), bet kaip prūsai, 
jotvingiai, lietuviai ir lat
viai buvo vienos ais
čių didžios šeimynos bro
liai, taip yra airiai, ško
tai, valai ir bretonai, — 
visi galų-keltų didžios ‘šei
mos nariai, — šeimos, kuri 
kadaise valdė visą dabarti
nę Francūziją ir Britaniją.

Trys kariniai laivynai— 
Paslėpti Jūrose

Karo strategija — sunai
kinti savo ginklus ir įrengi
mus, kad jie nepatektų 
priešui. Tas daroma tada, 
kada jau tų ginklų pateki
mas į priešo rankas neiš
vengiamas. Tas daroma su
metimu, kad tie ginklai ne
sutvirtintų priešo.

• Ir čia mes pakalbėsime 
apie tris karinius laivynus, 
kurie buvo savomis ranko
mis nuskandinti, kad nepa
tektų priešui.

I

Italijos šiaurinės Lombar
dijos srities vardas pareina 
iš vardo ten anksčiau gyve
nusios germaniškos gentės, 
longabardų, kas reiškia, il
ga bar zdžių.

rovams, kad tavo delnai 
yra švarūs ir kad jokios 
apgavystės nėra; tada už
dėk dešinės rankos delną 
ant kreidos taškelio iš vir
šaus. Dabar pakišk kairės 
rankos delną po apačia sta
lo ar lentos, bet reikia tai
kyti, kad apatinė ranka bū
tų tikrai po taškeliu. Da
bar, abi rankas laikant vie
toj, pradėk trint taškelį su 
viršutine ranka gerai pri
spaudęs; kada gerai pri
spaudęs patrinsi, tada krei
dos taškelis prapuls nuo 
viršaus ir pasirodys ant 
apatinės rankos delno! Šitą 
šposą gali visi padaryt be 
jokio sunkumo. Bet ir čia 
yra tokis mažmožis, slapty
bė (sekretas).

Taigi, jeigu 'drg. “Puo
dzys” nežino šito stebuklo, 
jis jam neveiks, kaip ir ne
žinančiam šakutės sekreto 
šakutė neveiks. Jeigu “Puo
dzys” parodys savo sekretą, 
aš visiem parodvsiu savo.

W. G. Lasky

Didžiausia masinė tautinė 
migracija po pirmo pasau
linio karo įvyko turkams ir 
graikams, pasikeitus gyven
tojais. Turkų iš Graikijos 
išvyko nelabai daug (kele
tas šimtų tūkstančių), bet 
graikų iš Turkijos — apie 
du milijonu. Jie^ten gyve
no ilgus šimtmečius. \

—Ką darys kaizeris su 
savo karo laivynu? Kodėl 
jis laiko jį savo prieplauko
se? Kodėl po Jutlando, jam 
sėkmingo mūšio, daugiau 
nepasirodo vokiečių laivy
nas? — Tokius klausimus 
statė žmonės laike Pirmojo 
pasaulinio karo.

Vokietijos imperialistai 
pradžioje XX-jo šimtmečio 
pradėjo budavoti galingą 
karo laivyną, kad parbloš- 
kus Angliją, tą “jūrų kara
lienę.” Iki 1914 metų Vo
kietijos karo laivynas buvo 
jau moderniškas, apie 500 
vienetų — desėtkai naujų 
šarvuočių, desėtkai kruze- 
rių, šimtai naikintojų.

Laike karo pradžios įvy
ko keli mažesni karo laivų 
mūšiai. Viename anglu es
kadra buvo nuskandinta 
prie Pietų Amerikos kraš
tų. 1916 meti] gegužės 31 
dieną, netoli Danijos pa
kraščių, įvyko istorijoje ži
nomas Jutland mūšis, ku
riame dalyvavo svarbiau
sios Anglijos ir Vokietijos 
jūrinės jėgos.

Vokiečių dalyvavo 110 ka
ro laivų. Jie neteko 11 lai
vų, 2,863 oficierių ir jūrei
vių. Iš Anglijos pusės da
lyvavo 149 kariniai laivai. 
Anglai neteko 14 karo lai
vų, jų tarpe kebų didelių, 
6,617 oficierių ir jūreivių.

Po mūšio abi pusės gyrė
si, kad “laimėjo.” Anglai 
sakė, kad nuo jų “vokiečiai 
pabėgo.” Vokiečiai sakė, 
kad jie “sukruvino Anglijai 
nosį ir pasitraukė.” Bet 
faktas buvo, kad daugiau 
jūrinio mūšio nebuvo iki 
karo pabaigos.

Vokietijos, galingas karo 
laivynas stovėjo savo bazė
se, o submarinai Angliją 
badu marino. Pasaulyje bu
vo klausimas: kam Vokie
tija laiko prieplaukose karo 
laivyną? Kaizerio ir jo ad
mirolų planai mums nežino
mi /Žinome tą faktą, kad 
1913 metų rudenį pirmiau
siai revoliucija kilo prieš 
kaizerizmą tarpe vokiečių 
jūreivių. Yra žinoma, kad 
Rusijos tarybiniai jūreiviai 
užmezgė ryšius su vokie
čiais jūreiviais, kad tarpe 
vokiečių jūreivių buvo ve
dama propaganda už karo 
baigimą.

Kada kaizerinę Vokietiją 
parbloškė nepasisekimai 
fronte ir revoliucija namie, 
tai Anglija pareikalavo, 
kad Vokietijos karo laivy
nas jai pasiduotų. Bet ir 
tada Anglijos admirolai bi
jojo, kad kartais pasidavi
mui išplaukęs Vokietijos 
karo laivynas nestotų į mū
šį., Todėl suplanavo, kad

vokiečių didžiuliai karo lai
vai (šarvuočiai) turi at
plaukti į vieną vietą, o kru
zeriai į kitą, naikintojai į 
trečią, submarinai i ketvir
tą — dalimis pasiduoti an
glams.

1918 m. lapkričio 19 d. 
išplaukė į jūras penkiolika 
galingiausių vokiečių šar- 

■ vuočių ir apie tuzinas mo
derninių kruzerių ir plau
kė pasiduoti anglams. Ki
tu ruožtu plaukė penkias
dešimt naujų naikintojų, 
dar kita kryptimi 180 sub- 

! marinų po 20 grupėmis. 
Vokiečiai jautė gėdą. Tokis 
laivynas, tokia jėga nieka
dos istorijoj geruoju nepa
sidavė! O dabar jie turėjo 
pasiduoti. Senesni. laivai 
buvo palikti bazėse.

Anglija suvarė 300 vokie
čių karo laivų į Orkney sa
lų tarpvandenį, žinomą kai
po Scapa Flow. Tuom kar
tu Paryžiuje tarpe pergalė
tojų ėjo derybos apie pa
sidalinimą vokiečių laivų. 
Vokiečių oficieriai ir dalis 
jūreivių nusprendė nuskan
dinti savo karo laivyną. 
1919 metų birželio 21. dieną 
vienu kartu'jie atidarė, lai
vų dugne kingstonus (tam 
tikras atvaras) ir paleido į 
laivus, vandenį. Ant visų 
laivų dainavo vokiečių him
ną i)* dainas. Laivai po va
liai leidosi į jūrą. Anglai 
nieko negalėjo padaryti, 
kad pastoti nuskandinimui 
kelia, Visi vokiečių šar
vuočiai, kruzeriai ir virš 50 
geriausių naikintojų nu
skendo. Vokiečiai jūreįviai 
valtimis išsigelbėjo. Taip 
jie nuskandino savo laivyną. 
Vėliau anglai iškėlė kelis 
laivus dėl metalo, bet dau
guma jų pasiliko jūroj.

IT
Antras panašus įvykis, bu

vo laike Antrojo pasaulinio 
karo. Francijos imperialis
tų žalinga pųjitika atvedė 
Franci ją prie susmukimo. 
Tokia valstybė, o po 19-kos 
dienų Hitlerio puolimo pa
sidavė. Dalį jos karo laivy
no anglai nuskandino Gra
no prieplaukoje, Afrikoj, 
kad jis nepatektų į vokie
čių rankas. Dalis karo lai
vų paspruko į Angliją ir 
toliau kariavo prieš hitle- 
rizmą. Bet svarbiausios ka
ro laivyno, jėgos buvo ka
ro bazėje- Toulpne, pietų 
Francijoje. Hitleris įsakė, 
kad tie laivai ten turi būti, 
jiem niekur nevalia išplauk
ti. Ta dalis Francijos buvo 
palikta patiems francūzams 
valdyti.

Bet štai 1942’ metu rudeni 
hitlerininkai pradėjo oku
puoti ir pietinę Franci ją. 
Jie grūmojo paimti Toulono 
prieplauką ir ten pagrobti 
Francijos karo laivyną.

Tada francūzų admirolas 
De Laborde lapkričio 27 (J. 
įsakė sprogdinti savo kari
nius. laivus ir skandinti 
prieplaukoj, kad jie nepa
tektų į nacių rankas. Bu
vo susprogdinta, sugadinta 
ir nuskandinta geriausi šar
vuočiai : “Dunquerque,” 
“Strasbourg,” “Provence”; 
dideli po 10,000 tonų kru
zeriai: “Al geri e,” “CoF 
bert,” “Foch,” “Dupleix”; 
mažesni kruzeriai: “Jeau 
de Viėnne,” “LaGąlisson-

naire,” “LaMarseillaise.” 28 
naikintojai ir 20 submari
ne Viso 230,000 tonu karo V z C-
laivų įtalpos.

Suprantama, šis paskan
dinimas buvo atliktas prie
plaukoje, kur jūra negili. 
Karui pasibaigus francūzai 
nemažai tų laivų jau iškė
lė ir pataisė. Tūlus jų ir 
hitlerininkai buvo iškėlę, 
bet kol jie. tą atliko, kol pa
taisė, tai daug laiko truko.

III
Trečias karo laivyno pa

slėpimas į jūras buvo atlik
tas Rusijos revoliucinių jū
reivių 1918 metais, Juodo
joje Jūroje. Jaunutė tary
bine valstybė baigė karą ir 
prie pabaigos karo kvietė 
visas šalis. Bet imperialis
tai abiejų pusių karo baig
ti nenorėjo.

Kaizerinė Vokietija su
laužė taikos sutartį ir ver
žėsi į Ukrainą. Vokiečiai 
teisinosi tuo, kad juos kvie
tė ten Ukrainos “žmonės,” 
suprantama, buvę valdonai. 
Vokiečiu armija užėmė Juo
dųjų Jūrų pakraščius, prie
plaukas ir įsiveržė į Kry
mą, siekiant paimti Sevas
topolį, Rusijos karo laivyno 
bazę.

Daugelio karo Idivų ko- 
mandieriai, kilę iš turčių, 
norėjo, kad tie laivai patek
tų vokiečiams. Daugelis ka
ro laivų ir pasiliko prie
plaukose. Pradžioje jie pa
teko į vokiečių rankas, pas
kui buvo baltųjų rusų ran
kose. Po galutino jų pra; 
laimėjimo buvo išvežti į Af
riką, kur Bizertės prieplau
koje kelis metus/ stovėjo ir 
supuvo.

Bet daugelis karo laivų, 
kur paėmė viršų revoliuci
niai jūreiviai, išplaukė iš 
Seva’stopolio ir nuplaukė į 
Novorossijsko prieplauką. 
Kada ir ten susidarė 
pavojus jų patekimo į 
vokiečių ar anglų . rankas 
(pastarieji veržėsi į Užkau
kazę), tai Novorossijsko sri
tyje rusų jūreiviai nuskan
dino šarvuotį “Svobodnaja 
Rossija,” naikintojus: “Ka- 
larkija,” “Fidonįsi,”: “Ga- 
džibei,” “Gromkyj,” “Pron- 
zitelnyj,” “Kp. Baranov,” 
“Leit. Šestakov,’ “Smetli- 
vyj” ir “Stremitelnyj,” o 
Taups.e srityje naikintoją 
“Kere” ir kelis mažesnius 
karo laivus.

Taip jie paslėpė po jūrų 
bangomis karinius laivus, 
kad jie nepatektų į priešo 
rankas. Patys jūreiviai įsi
liejo į sausžemio armiją ar
ba nuėjo ant Volgos karo 
laivų tarnauti ir kovoti už 
liaudies reikalus.

Po kelių metų, kada tary
binė santvarka laimėjo per
galę, tai sudaryta tam spe- 
cialė grupė žmonių su įren
gimais daug laivų iškėlė iš 
jūros ir pataisė. Grupė vei
kė vadovystėje jūrinio spe
cialisto Krylovo ir vadinosi 
“Epron.”

Ta grupė iškėlė iš jūrų 
dugno naikintojus: “Kalar- 
kija,” “Pronzitelnyj,” “Kp. 
Baranov,” “Leit. Šestakov,” 
“Gadžibei,” “Kere” ir kelis 
kitus karo laivus. Jie bu
vo išvalyti, pataisyti ir lai
ke. Antrojo pasaulinio karo 
vėl kariavo prieš vokiečius 
hitlerininkus.

Graikija vakarietiško, pa
saulio civilizacijos istorijo
je lošia svarbiausią rolę. 
Kuomet visa Europa dar 
buvo beveik puslaukinių 
žmonių apgyventa, kuomet 
Roma tik pradėjo kurtis, 
Graikijoje bujojo aukšta 
civilizacija, klestėjo menas, 
mokslas, filozofija.

Nordikų rasistams, tai 
yra, tiems, kurie sako, kad 
nordiški šviesiapl a u k i a i 
mėlynakiai baltaodžiai žmo
nės yra “viršesni,” istori
niai faktai apie Graikiją 
nelabai patinka. Jiems, ži
noma, nepatinka ir faktas-, 
kad dar anksčiau civilizaci
ja bujojo Egipte, Asiri- 
joje, Babilonijoje, senoviš
kame Izraelyje, o ne Vo
kietijos, Skandinavijos ar 
Britanijos tankiuose miš
kuose . Bet jie negali pa
daryti nordikų iš asiriečių, 
žydų ar egiptiečių . Vienok 
su graikais jie tai bando...

Vienas vokiškas rasizmo 
teoretikas rąšė dar prieš 
pirmą pasaulinį karą:

“Pažiūrėkime į graikų 
skulptūrą, į jų statulas. 
Pažiūrėkime i tu statulų 
raumeningus, proporcingus, 
puikiai išvystytus ir gra- 
cioziškus vyrus, į jų kla
siškas moteris, jų gražias 
deives, ar kas dar gali abe
joti, kad senovės graikai 
buvo nordikai? Ar neaišku, 
kad žemesniu tamsiu rasiu 
žmonės, kokiais yra dabai- 
tiniai Graikijos gyventojai, 
negalėtų būti tokie gražūs?

Kitais žodžiais, kas ge
ra, tas mūsų, — jeigu se
novės graikai buvo tobuli, 
jie, be abejo, buvo nordikai, 
tokia rasistų logika...

Galvojančiam žmogui tas 
klausimas visai ne klausi

Sužinojusi, kad jos vyras 
Robert Lee James turėjo 
dar šešiais žmonas skirtin
guose miestuose, Mrs. Lee 
pareiškė: “Aš visuomet 
jaučiau, kad jis ką tai sle
pia nuo manęs...”

•
Tūlas Martinez užėjęs į 

šermeninę Houstone atsi
gulė į tuščią karstą ir už
dengė viršų. Kuomet jis 
.buvo ištrauktas, jis išaiški
no: “Aš norėjau žinoti, ar 
patogu gulėti karste...”

Vienas Amano. (Trans- 
jordanijos) šeikas, turintis 
40 moterų haremą, pradėjo 
skolinti savo jaunas žmo
nas jauniems vyrams. “Aš 
jau senas,” jis sakė, “bet 
atsisakyti savo turto neno
riu, todėl jį tik skolinu...” 

—: — '
Joseph Dawn Louzier, 

Los. Angelos gyventojas, sa
ko, kad jis turi 121 metus 
amžiaus. Jis sako, kad vie
nintelis būdas ilgai gyventi 
yra “gerai kvėpuoti.”

Vaizduojamasis m e n a s 
nėra populiarus žydų tarpe, 
nes. iš gilios senovės jię tu
rėjo monolitines tradicijas, 
tai yra, netikėjo į stabus [ 
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mas. Kodėl graikų skulp
tūroje vaizduojami tokie 
tobuli žmonės ir kodėl graiU 
kai nėra tokie fiziniai to
buli dabar? Atsakymas yrą 
labai paprastas: didelė dau
guma žmonių, visose tauto
se, nėra fiziniai tobuli, bent 
ne tokie, kokie vaizduojami, 
skulptūros statulose. Jei? 
gu mes spręstame ir pagąl 
šios dienos statulas ,tai vi
sa žmonija yra fiziniai ne
paprastai tobula ir puiki., ;

Toks yra rasistų mytąs 
apie tai, kad senovės grai
kai buvo šviesia}) laukia i 
nordikai. Jie teigia, kad 
Graikija keli tūkstančiai' 
metų atgal buvo apgyventą' 
šviesiaplaukiais mėlyna- 
kiais nordikais, tokiais, ko 
kiais dabar yra apgyventa 
Skandinavija ir Vokietijos, 
dalvs. Ir tie nordikai bu
vo tikrieji graikai, kurie 
sukūrė tą didžią civilizaci
ją. Kaip tai yra, kad grai?.. 
kai dabar gan tamsūs? Į 
tai rasistai ir turi atsaky
mą. Jie teigia, kad vėliau 
į Graikiją atsidangino “že
mesnės rasės” kažkokie ašį-’ 
jatai, gal semitai, gal kito
kie (ne visi rasistai dėsto 
tas pačias teorijas), kurie, 
“suteršė”, gryną nordišką, 
graikų tautą... ' L ’’

Bet kaip su kalba? Taęp 
senoviškos graikų kalbos ir 
dabartinės yra didelis .pa
našumas. Kieno tai buvpf’ 
kalba, tų taip vadinamų’ 
nordikų. ar atėjūnų? Ir jei 

.nordikų, kodėl ji nei kiek 
nepanaši ,į m o d e r n i škąs-? 
germaniškas kalbas?

I tai rasistai ir neturi at
sakymo. Bet, pagaliau, jų 
tikslas ne mokslinį atsaky
mą gauti, bet kai}) nors pa
tenkinti savo rasistinį pą- 
sipūtimą. M.

j r netikėjo, kad Dievas ga
li būti atvaizduotas. Dėl 
tos priežasties jie neturėjo 
religinio meno, kai}) asirie- 
čiai, babiloniečiai ir egiptie
čiai.

“APSIVERSTI” KINIJOJE
Kinijoje dabar dažnai ga

lima išgirsti tokius pareiš
kimus: “Ar jis. jau apsi
vertė?” Arba: “Ji niekad 
neapsivers, ji jau mirs re
akcininke.»Mat, kinų 
kalboje vartojamas žodis 
apsiversti dabar politinėje 
prasmėje reiškia pasikeisti 
ideologiniai, sutapti su nau
jais laikais. Taip kinų 
spaudoje dažnai dabar są- 
koma, kad ištisas kaimas 
apsivertė, arba, ta sritis 
dar neapsivertė, ji labai 
izoliuota.

Pandit nėra dalis Nehru 
vardo,- kaip daugelis mano, 
bet titulas, reiškiantis 
“aukštai gerbiamas.” Kitas 
būdas pridėti pagarbos ti
tulą Indijoje yra prie pa
vardės • galūnės prikergti 
dži (angliškai ji), pavyz-i 
džiui, Gandhi dažnai būda
vo vadinamas Gandhidži, 
Nehru vadinamas Nehru- 
dži, ir tt.



PASKUTINE VIETELĖ
A. Vienuolis

Senas kunigas Urbonas, bu
vęs didelės, turtingos parapi
jos klebonas, po dviejų sun
kios ir nuobodžios kelionės 
dienų pasiekė galop savo pas
kutinę vietelę, N. miestelį, į 
kurį paskyrė jį vyskupas alta
rista, prie senos, visai aptriu
šusios medinės bažnytėlės.

Atvažiavo altarista su vie
ninteliu ištikimu senu tarnu, 
buvusiu savo zakristijonu, ku
ris tik vienas nepanorėjo skir
tis nuo kunigo ir pasiryžo, 
nieko nepaisydamas, draug su 
juo nubaigti savo amžių.

Su jais atbrazdėjo ir nedi
delis vežimas su altaristos tur
tais: trejetu kėdžių, stalu, lo
va ir dar keliais reikalingiau
siais baldais.

Nebuvo čia žymu nei sko
nio, nei prabangos pėdsako.

Ne taip kitada kilnodavos iš 
parapijos į parapiją kunigas 
Urbonas. Oi, ne taip!

Ne vienas, bet’ dešimtys ve
žimų gabendavo klebono tur
tus. Tikra oranžereja vienų 
kunigo klebono kambarinių 
augalų ir žolynų traukdavo 
vieškeliu į kitą parapiją.

Gerais arkliais, dailiam fa
jetone važiuodavo pats klebo
nas. Tūkstančiai parapijiečių 
Išlydėdavo jį iš klebonijos, 
šimtai mergaičių jam berdavo 
gėlėmis kelią. Taip pat gra
žiai, su tokia pat iškilme sutik
davo jį kitoje parapijoje.

Bet kinta laikai, nepastovi 
ir žmogaus laimė.

Miestelis, į kurį atvažiavo 
senas klebonas, buvo, maža 
pasakyti, prastas. Dvi bažny
čios: viena didelė nauja, gra
ži, Yaudonų plytų, gotiško 
stiliaus, antroji sena, medinė, 

• mažutė, aplūžusi, aptriušusi, 
įdubusiu stogu, pažaliavusiais,

skurdą -y- bent šimtmečiui... 
žiūrėdamas į ją jauti, kad ji 
pati gėdinasi savo puikybės, 
gėdinasi žmonių tamsumo, jų 
neturto ir rodos — turėtų ko
jas, tuoj pabėgtii iš to mieste
lio.

Prie gražios didelės bažny
čios prisiglaudė. ir graži šyp-, 
Šančiais langais, baltomis sie
nomis ir viliojančiu prieangiu 
klebonija. Kai bažnyčia tar
tum gėdinos savo puikybės, 
šviesi klebonija, apsišarvojusi 
jos šventa galinga globa, žiū
rėjo drąsiai, be gėdos į purvi
ną miestelį, į nuskurusius 
žmones, į jų tamsius, dūmais 
surūkusius, purvais apskretu
sius gyvenimukus ir šypsojos, 
žiūrėjo, šypsojos ir tartum 
draug su savo šeimininku, 
drūtu, riebiu, visu kuo paten
kintu klebonu, kaleno iš tolo 
dantis.

Bet kiek nuskuręs ir liūdnas

— tik nusijuokęs būtų gimna
zistas, neįtikėjęs. Bet, mat, 
keičias laikai, kinta ir žmo
gaus laimė.

Nei melstis, nei verkti, nei 
kam skųstis savo laime nesi
norėjo buvusiam klebonui.

Ir kam gi pasiskųs, kam gi 
atidarys savo širdį, kad žmo
gus, -kurį jis taip mylėjo, ku
riuo tik gyveno, kuriam įdavė . 
visus savo turtus ir ant kurio 
rankų tikėjosi sumerksiąs a- 
kis, galop ,taip jį skaudžiai 
įžeidė, visoj diecezijoj išjuo
kė, apvogė ir su jo paties vai’-, 
goninku, jam nesant namie, 
išbėgo į Ameriką.

Priėjęs prie kažin kieno, 
matyt, kada gražiai prižiūrėto 
kapo, susimąstė kunigas, skaip 
jis, gavęs kleboniją, pasiėmė 
prie savęs iš Krokuvos miesto 
prieglaudos savo dukterytę, 
Uršytę, kaip jis ją mylėjo, 
ugdė, mokė ir- visomis galio
mis stengėsi padaryti taip,

sarojus svėrių priaugęs.
žmonės negražūs, nešvarūs, 

paniurę, “brostvomis” apsika
binėję, apsileidę.

Vyrai ir vaikinai daugumas 
vyžoti, apsivilkę storais, se
niai nevelėtais, pakuliniai^ 
marškiniais, susijuosę virvoga- 
liais: moters ir merginos be 
“nažutkų”, trumpais sijonė
liais, juodomis, purvais Ap
skretusiomis kojomis. Maži 
vaikai visi murzoti, pilvoti,'iš
balusiais nesveikais veidais.

Matyt, be tikėjimo pareigų 
atlikimo ir fizinių instinktų, 
niekas daugiau jiems šiame 
pasauly- nežinoma ir nerūpi.

Keistas nesuprantamas di
sonansas tarp šios vergti ir 
tamsumo jūros atrodė nauja 
brangi bažnyčia. Aišku buvo, 
kad ji, tokia daili ir didelė, 
pakliuvo čion kažin kaip, kaž
kokių fatalingų žmonių nesu
sipratimu, padariusi jiems di
delę nuoskaudą, iščiulpusi jų 
visas sultis, palikusi jiems tik

gražjai 
malonu 
žmones 
klano, 

purvino

♦

Dienraščio Laisvės Paramai

DIDIEJI PIKNIKĄ
Rochester ir apylinkėje
Piknikas įvyks šeštadienį

BIRŽELIO 21 JIINE
Gedemino Draugijos Svetainėje

575 JOSEPH AVE.

BOSTONO APYLINKĖJE
C I

piknikas įvyks penktadienį

LIEPOS 4 JULY
Lietuvių Tautiško Namo Parke

MONTELLO, MASS.

NEW YORKO APYLINKE JE
Piknikas įvyks šeštadienį

LIEPOS 5 JULY
Clinton Park, Maspeth, N. Y

Shenandoah, Pa.
Piknikas įvyks sėklnadichį

RUGPJŪČIO 3 AUGUST
Swanks Grove

BRANDONVILLE, PA.

Bus skaitlingi susibūrimai, linksmi pasimatymai 
iš arti ir toli. Kas tik atsilarikys, bus patenkin

tas ir ilgai atsimins puikius įspūdžius.

seniai mazgotais langais, ir 
pakrypusiu kryžiumi. Prie 
bažnytėlės, nei varpinės, nei 
klebonijos. Miestelio vidury 
didelis, niekuomet neišdžius- 
tas, dvokiąs klanas, prūdu va
dinamas; aplinkui keli sugar
gažėję, ožkų apgraužti žilvi
čiai.

Į purvyną žiūri mėlynas 
dangus, trys keturios žydų 
krautuvėlės ir keli prastučiai 
namukai. Nuo bažnytkiemio į 
lauką tįso platus, visuomet 
purvinas, vieškelis, iš abiejų 
Šonų ūkininkų pirkių nustaty4 
tas. Namai be kaminų, be 
langinių. Nei sodų, nei darže
lių.

Laukai dirbami Vytauto 
laikų įrankiais; rugiai pusiau
su smilgomis ir raugėmis, va- buvo miestelio ir jo gyventojų

vaizdas, tiek linksma ir vilio- kad ir Uršytė jį pamiltų, kaip 
janti apylinkė; ypačiai, tuoj 
itž miestelib — didelis platus 
ežeras ir anapus ežero aukšti 
kalnai, nedidelio upelio juo
siami. Kalnai tai arba dideli 
pliki smėlynai, arba eglynai,, 
pušynai, kur-ne-kur lapotas 
miškas.

Ir ežeras, ir kalnai, ir smė
lynai, ir miškas taip 
tarp savęs derėjo, jog 
b.uvo iš tolo žiūrėti. O 
tartum be dvokiančio 
žydui krautu vėlių,
vieškelio ir gražios bažnyčios 
su klebonija, daugiau nieko ir 
nematė.

Net ir jie šiame kampely 
nebuvo panašūs į žmones, tik 
veikiau į kokius nuskurusius 
valkatas. Rodos, apsigyveno 
čia tik trumpam laikui- ir pri
versti. Gyvena jie kas diena, 
smilksta ir laukia... štai atei
sią ger.esni laikai, įvyksią di- 
deliii permainų ir jie, palikę 
savo nešvarius tamsius namus Į 
visi persikelsią ten, už ežero", į 
žaliuojančias girias ir baltuo
jančius smėlynus ir ten pagy
vensią taip linksmai ir laisvai, 
kaip jų protėviui protėviai gy
venę.

Privažiavęs bažnytėlę, išli
po kunigas iš ratų ir, patam
pęs, pamankštinęs savo senus 
kaulus, įėjo pro varteliais į 
šventorių. Bet ir čia, kaip ir 
miestely, buvo nejauku ir liū
dna buvusiam klebonui. Ir čia, 
jam rodės, priversti augą me
džiai, priversti žydį žolynai; 
vos šventoriaus tvorą perau
gusieji ii- į purviną miestelį 
žvelgiantięji jovarai, — tary
tum nusiminę, susimąstę., lyg 
įsitikinę nieko pasauly nesant, 
dėl ko vertėtų gyventi, augti 
ir plėtotis: vien džiūti ir 
smilkti, gyvenimu apsivylus, 
visam kam apatijos pilniems... 
Tik vieni seni pakrypę kry
žiai ir samanomis apaugę 
meniniai paminklai tartum 
įėjo, brangindami amžiną 
lą ir ramybę.

“Čia guli palaidotas...” 
skaitė altarista vienam aptru
pėjusiam paminkle; o kas pa
laidotas, laikas ir audros se
niai jau ištrynė, ir nebėra jau 
kam parašo beatnaujinti ir 
velionies atminti.

— Ir mano tokia Jaimė, ir 
mano, — prašnabždėjo alta
rista ir, linksėdamas ’galva, 
nuėjo toliau.

Kolei jo tarnas, 
kristi jonas, draug 
nešiojo ir kraustė 
prastą, iš anksto
ūkininko trobelę, buvusis kle
bonas vaikštinėjo po kapines, 
atsimindamas, kaip jis seniai, 
labai seniai, dar septyntosios 
klasės gimnazistas, klaidžio
damas po Lietuvą, rinkdamas 
žmoniij pasakas ir dainas, at
klydo į šitą miesčiuką, ir kaip 
sis tada jam nepatiko. Nepa- 

I tiko ne tik miesčiukas su ta 
pačia, tada dar neaptriušusia 
bažnytėle, bet ir patys 
nes. Ir kad kas tuomet 
jam pasakęs, 
p a s k u t i ne s savo
venimo dienas, žilą senat-. 
vę, gausiąs pabaigti čia, šitoj 
tižuočioj, jam, visų pamirš
tam, neteisingai nuteistam ir 
didžiai nuskaustam, ir kad 
čia, šitame šventoriuje, pagulu 
dysiąs jis savo senus kaulus,

dukrelė tėvelį, ir kad paskui, 
senatvėj ji patį' sumerkti! jam 
akis. Nes ar yra žmogaus gy
venime kas baisiau,' kaip iki 
senatvės pasilikti vienui vie
nam ir mirti tarp svetimų 
žmonių, svetimose rankose. 
Atsiminė, ir kaip jis šiemet 
pavasarį, parvažiavęs iš Kau
no nuo rekolekcijų namo, ne
berado nei Uršytės, nei vargo- 
ninko, nei pinigų.

Kas buvo likę nuo Uršytės, 
tą išvogė tarnai ir tie patys 
parapijos žmonės. Atsiminė, 
kaip jis rytojaus dieną be var
gonų sumą laikė, kaip po su
mos klebonijos kieme susirin
kę žmonės pareikalavo paro
dyti, Ar visi bažnyčios pinigai 
... Pareikalavo sąskaitų. Atsi
minė pašaipas kamėndorių, 
kurie jo nemylėjo-už jo būdo 
paslaptingumą. Galop polici
jos įsikišimą ir vyskupo įsaky
mą.

—- Uršyt, Uršyt, ką tu man 
padarei; ką tu man padarei,— 
staiga, nebeištūrėjęs pravirko 
buvusis klebonas ir atsiklaupė 
prie grotelių.

— Ir kani aš .jai šiemet pa
vasarį, kada pAtfebėjaūi jųdvie
jų su vargoninku susibičiulia
vimą, nepasakiau teisybės, 
kas ji tokia mali; ko dar ' aš.

kam aš nepasakiau, 
y>uvo šv. 
vienuolė, 

apie

ak- 
ty- 
ty-

buvūsis z a' 
su vėžėj u

daiktus į 
nusamdytą

zmo- 
būtų 
jog 
g y-

mylimųjų rankų numirti.
Negaila jam nei pinigų, nei 

turtų, nei garbės, nei praeito 
gyvenimo: skaudu tik dėl 
taip neteisingai susidėjusių 
paslaptingų aplinkybių, kurių 
niekam, išskyrus Uršytę, pri
siekė jis savo mylimajai Da
minykai nesakyti.

— Išsiteisinęs aš būčiau, iš
siteisinęs, jei tik būčiau pano
rėjęs savo įžadą sulaužyt ir 
tavo šventus kaulus įžeisti, 
mano Daminyka, — per aša
ras, balsu kukčiodamas, 

, tarė buvusis klebonas.
Tuo tarpu jo vaizduotė išaudė 

paveikslą, kaip jis prieš dvi- 
dešimt/metų, išvažiuodamas iš 
Krokuvos, kur buvo savo dva
sios vyresnybės siųstas, įsiža
dėjo vienuolei Daminykai 
prieš Kristaus paveikslą nie
kam per visą gyvenimą nepa
sakyti, kas tarp jųdviejų bu
vo, išskyrus tą jų vaikelį, ku
ris netrukus turėjo jai gimti. 

. — Juk ir vyskupas, ir žmo- 
! nes, nebūtų jo taip sunkiai 

žinoję tikrą 
dabar jį tik 
— suprato 
meilužę. O

iš-

niekuomet 
tavo tėve- 
Daminyka

nei pinigų,

nugaros dabar 
gūžtas ir pere-

už ką? Juk ar 
mums tą šven-

mano, ką tu padarei, ką tu 
padarei?...

—Nesužinosi tu, 
nesužinosi, kad aš 
lis-, o amžinatilsį 
tavo motutė... * 

—Nereikėjo man
pei turtų. Juk kam gi aš juos 
kroviau, kam gi juos taupiau, 
jei ne tau, Uršyte mano...

Kapuose buvo tylu, tik ret
karčiais vieškeliu tarškėjo ra
tai, salose žuvėdros verkė ir 
toli giriose ir smėlynuose pie
menys dūdavo.

—Viešpatie, už ką tu mane 
taip nubaudei, už ką? — ir 
kunigas, pasikėlęs nuo žemės 
ir atkišęs t rankas, vienplaukis 
ėmė artintis į viešpaties Jė
zaus kančią, kuri kabojo baž-, 
nyčios gale aplūžusi, aptrupė
jusi, be vienos rankos. Ant jos 
galvos ir už 
žvirbliai suko 
jos vaikus.

—Viešpatie, 
ne tu įkvėpei
tąją meilę? Juk ar ne tavo 
šventąja valia mudu susiti
kom su vienuole Daminyka? 
Argi jau toks didelis buvo nu
sidėjimas?

—Viešpatie, juk tu visaga
lis, visažinąs, tadxjcam leidai, 
kam uždėjai ant manęs tokį 
didelį kryžių ir dar senatvėj, 
ant. žilos galvos užvertei to
kią sunkią naštą. Viešpatie, 
linkstu aš po ja. Neištūrėsiu... 
Kantrybės nebėra, viešpatie! 
Kantrybės... Už ką tu mane 
taip nubaudei? Už ką? Vieš
patie, sakyk, klausiu tave, už 
ką, už ką... — ir buvusis kle
bonas, iškėlęs aukštyn kumš
tis, priėjo prie viešpaties Jė
zaus kančios ir po ja atsisto
jęs, ėmė balsu šaukti: “Už 
ką... už ka...”

Kai jo šauksmu atbėgęs se
nas zakristijonas ir jį apsika
binęs stengėsi nuraminti, bu
vusis klebonas, visas pajuodęs, 
išverstomis baltomis akimis ir 
pamėlynavusiomis lūpomis vis 
tebešaukė: “Už ką...-.už ką...”

Kai kunigas apalpo — tylu 
I pasidarė kapuose. Tartum pir- 

bučiuoti, prie savęs spausti ir , kartą savo gyvenime susi4

jei būtų
Juk visi

suprato
buvus jo

nuteisę, 
teisybę, 
biauriai 
dukterį
jis — senas kunigas, įsitarna
vęs klebonas.. Juk prieš saulę 
juodas taškas daug juodes
nis !

- O kiek džiaugsmo, kiek aša
rų, kiek dvasios virpėjimo bu
vo klebonui, kai, penkiolikos 
metų susilaukus, Uršytė ėjo 
per sekmines pirmą dieną 
prie šv. komunijos. Atėjo Ur
šytė į jo kabinetą, baltai apsi
taisiusi, susirišusi balta skary
te, rankoj turėdama ražančiu- 
ką ir baltu viršeliu malda
knygę.

Pažvelgė į ją tada klebonas 
įr nustebo: prieš jį stovėjo 
tikra, kaip nuo paveikslo, jos 
motina vienuolė Daminyka. 
Tokios' pat mėlynos, ramybės 
pilnos, nekaltai žiūrinčios 
akys, tokios pat lūpos, anta
kiai, tokie pat tamsūs plau
kai... Puolė prie jos klebonas, 
apsikabino ir ėmė bučiuoti jos 
galvą, lūpas, suknelę, akis,

vėl bučiuoti. t
Išėjus Uršytei, nugriuvo jis ap‘atjgki jovarai ir, krutinda

rūpinę, subruzdo visam kam

laukiau,
kas jai ir kas man 
Jokūbo vienuolyno 
a m ž i n ati 1 sį D am in y k a,
kurią aš jai trek daug pasako
davau.

—- Tariaus dar anksti, dar 
jauna, dar suskubsiąs. O, kad 
ji būti! žinojusi, kas aš toks 
jai, kad aš jai šiemet būčiau 
atskleidęs paslaptį ir viską 
pasakęs, tai argi būtų ji taip 
skaudžiai įžeidusi savo žilą

Matyt, ir čia visi jau ži- 
visi piktai manimi j Lio
nės, atvirkščiai, būtų 
pasitikti ir žmonės, ir

no ir 
kiasi, 
a te j ę 
pats klebonas...

— Viešpatie, viešpatie! ar 
gali būti žemėj iš visų tavo 
padarų kas nors protingesnis 
Ir'draug kvailesnis už žmogų? 
Didžiuojasi, puikinasi, po ko
jomis sau panašius mindžioja 
tolei, kolei vežime sėdi ir ran
koje vadžias turi.

O kaip jis pasiekė vežimą, 
kaip į jį įlipo, per kiek susi- 
kubrinusių, nužemintų žmonių 
nugarų žengė — tai ir žinoti 
nenori... Ir viskas tai daroma 
vardu tos teisybės, kuria tūi-i 
lygią teisę gyventi kiekvienas 
žmogus... Bet menkas mažmo
žis, menka klaidelė, mažas 
akmeniukas kryptelėjo veži
mą į šoną, ir lipk, žmogau, 
žemėn. Lipk, lenk sprandą, 
žeminkis ir kubrink savo nu
garą kitam, kuris jau per ją 
atsisės tavo vietoj ir spjaudys 
į .tave iš aukšto.

Juo labiau jam buvo skau
du, kad tokia nelaimė, toks 
žiaurus pajuokimas ištiko jį 
ne jaunystės dienose, kada 
dar buvo nei pagarsėjęs, nei 
įsitarnavęs klebonas, kada 
paprasta kiekvienam žmogui 
suklupt ir vėl pakilt, ir nusi
dėt ir atgailėt, bet. dabar, se
natvėje, žilų plaukų susilau
kus, kada vien tik beliko pa
dėkoti dievui už gyvenimą, 
gailėtis už vigus nusidėjimus 
Ir ramiai visų gerbiamam ant

kniūbsčias ant kanapos: ir il
gai raudojo. Paskiau, nuėjęs į 
bažnyčią, negalėjo nei mišių 
laikyti, nei žmonių išpažinties 
klausyti. O kai, sakydamas 
pamokslą, pažvelgė į didįjį 
altorių, prie kurio stovėjo ir 
klausė jo pamokslo Uršytė, 
staiga jam pasirodė, kad ne 
Uršyte ten stovinti, tik pati 
josios motina, amžinatilsį Da
minyka... širdį suspaudė klebo
nui, atėmė kvapą, ašaromis 
paspringo.., ir jį beveik apal
pusį-parvedė du vyrai iš sa
kyklos į kleboniją.

Nemaža išgyveno jisai, mi
rus vienuolei Daminykai. Pas
kiau vėl, kolei Uršytę iš prie
glaudos išgavo; kai ji, pake
lėj iš Krokuvos į Lietuvą su
sirgusi, kelias savaites mirti
mi vadavosi. Ir pasirodė da
bar buvusiam klebonui, kad 
nuo to karto, kada jis pama
tė vienuolę Daminyką, per vi
są savo gyvenimą jo neturėta 
nė vienos ramios valandėlės.

Kada jis jau pradėjo mirš
ti vienuolę ir visą savo širdį, 
visą meilę ir rūpestį atidavė 
savo ir jos dukrytei. Uršytei, 
kada buvo jau nusiraminęs — 
staiga išėjo, dievas žino, kas. 
Didžiausias smūgis ant jo ži
los galvos kriste krito. Išėjo 
tai, apie ką jis ir pamąstyti 
bijojo.
-O, ko aš jai nepasakiau, ko 

nepasakiau, — susirietęs, kuk
čiodamas 'graudinos altarista 
ir rangėsi prie grotelių. ,

— ISūčiau jai pasakęs ’ visą 
teisybę, būčiau, išleidęs ją už 
vyro, kad ir už to paties var- 
goninko, ir būčiau, ją maty
damas, ! džiaugęsis ir ramiai 
miręs. O dabar... dabar...

— Kad nors žinočiau, kur 
ji yra, kad nors laiškelį galė
čiau parašyti. Juk ji tokia 
dora, tokia gera, juk jai ne 
kitaip, kaip tik kas yra įkah 
bėjęs, kad aš ugdžiau ją, tu
rėdamas ateity blogą tikslą.

—Pasigailėtų ji manęs ir 
arba atgal sugrįžtų, arba ma
ne į save pasiimtų.'

—Uršyte mano, dukrele

mi savo lapelius, stebėjos: ar
gi gali būti pasauly kas no
rint taip bloga ar taip gera, 
kad vertėtų taip kankintis.

Gurksėjo susimąsčiusi me
dinė bažnytėlė ir tarytum atsi
minė savo praeitį, kol ji dar 
buvo nauja ir visų gerbiama. 
Atsiminė, kaip joje gražiai 
giedodavo, gražiai vargonai 
dūduodavo, kaip apie ją iškil
mingai procesijos eidavo; kaip 
skardžiai varpai skambėdavo, 
kokios iškilnios būdavo joje 
jungtuvės ir tokios pat liūd
nos laidotuvės; kokie turtingi

ir gabūs klebonai ją prižiūrė
davo...

Tarytum ir ją, kaip ir jęs 
du nauju 'prižiūrėtoju; prislė
gė galingo milžino ranka ir 
pasakė: “Gana jau jums, pasi
važinėjote, lipkite iš vežimo ir 
leiskite vietą kitiems.”

Kai atsipeikėjusį, bet visaį 
nusilpusį kunigą tylutė/MnOfc 
vedė zakristijonas per ven
terių, staiga buvusis klebonas, 
priėjęs prie grotelių, susilaikė, 
atsikreipė į tarną ir, parodęs 
ranka į laisvą vietą, tarė:

— Petrai, štai mudviejų 
paskutinė’ vietelė, čia mano, 
čia tavo, — ir abu seniukai, 
susitvėrę rankomis, sukniubo 
savo vietelėse.

— čia mano, Petrai, čia ta
vo, — šnibždėjo altarista, 
spausdamas tarno ranką.

s^JSia mano, klebone, čia 
tav\, — kugždėjo, paskutinę 
vietelę bučiuodamas, zakristi
jonas...

O miestely ratai tarškė, e* 
žero salose žuvėdros verkė ir 
toli giriose ir smėlynuose pie
menys švirkštė.

IŠ LIETUVOS
4

Lietuvių literatūros chrcsTo- 

matijos apsvarstymas V'

VILNIUS, IV. 18d. —šio
mis dienomis įvyko Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos Liet
uvių literatūros instituto su • 
rengtas tarpžinybinis pasitar
imas instituto paruoštos liet
uvių literatūros chrestomatijos 
I dalies prospektui apsvars
tyti.

’Del chrestomatijos ruošinio 
principų, del atrinktosios jai 
medžiagos ir kitų klausimų 
pasisakė Mokslų akademijos 
viceprezidentas J. Žiugžda, 
MA tikrasis narys V. Mykol
aitis, Lietuvos istorijos ir liet
uvių kalbos institutų bendra* 
darbiai, aukštųjų mokyklų 
darbuotojai ir kiti pasitarimo 
dalyviai.

Instituto ruošiama lietuvUį' 
literatūros chrestomatija yra 
dviejų dalių. Chrestomatija' 
aprūpinama atitinkamais pa
aiškinimais, trumpomis ano
tacijomis, apie autorius, ilius
tracijomis. Ji skiriama aukšt
ųjų mokyklų lietuvių literat
ūros dėstytojams, mokytojams, 
studentams ir papildys tekst
ine medžiaga lietuvių literat
ūros istorijos konspektą, kurio 
1 dalį institutas šiomis dieno
mis atiduoda spaudai.

į

f 
II

Nemesk purvų. Gal ii' 
nepataikysi tam, kam nori, 
bet tavo rankos vis tiek 
liks purvinos.

Joseph Parker

SO. BOSTON HARDWARE, Inc. ’■
JOHN KLIMAS, Mgr.

322 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Mūsų dideliame sandėlyje yra visko, kas tik reikalinga 
prie namų pataisymo ir išdabinimo iš vidaus ir lauko.
Chi-Namel Paint Tei.: so. 8i7S8

■r

Dešimts Metu Sukako, Kaip Legališkai Yra Vartojamas 
Svarbiausias Išradimas Pasaulyje.

Tai yra kelių rūšių mostis, kuri prašalina skausmus, užgydo žaiz
das, tik ne vėžio, sustabdo dantų gėlimą, prašalina niežėjimą odos, 
gydo pailes ir tt. Mostis yra penkių rūšių, užvardinta atskirais var
dais ir numeriais/

No. T. M, J. Švilpa Herb
Kvepianti mostis, stebėtinai greitai gydo žaizdas, išbėrimas, vptjs, 
“athletes” kojų nesveikumą, i 
skaudėjimą ir gelbsti nuo “Hay fever.

No. 2. M. s J. Švilpa Salve for External Pains. Šita mostis yra nuo 
paviršutinių ^ skausmų, kaip tai, kojų, rankų, pusiau, sprando, nutir- 

’ pįmo, neveiklumo sąnarių ir muskulų, prieš lietų skaudėjimą blauz
dų, nuo peršalimo ir kosulio. Kaina $1.25. ■ ,
No. 3: M. J. Švilpa Ointment for Tooth ache and Hardening 

Gums. Yra kvepianti mostis. Sustabdo dantų skausmą ir sustiprina < 
smegenis (gums). Kaina $1.00.

- No. 4. M. J. Švilpą New Discovery Salve for Skin Itching or poi
son Ivy. Šita mostis greitai prašalina visokius niežėjimus Ir išbėri
mus. Kaina $1.25.

' No. 5. M. J. Švilpa Herb Salve for Piles. Šita mostis greitai pa
gelbsti nuo piles, be operacijos. Nesvarbu ar jos yra varvančios ar 
ne. Kaina dėžutės $2.50.

Kaiap mostį vartoti ir užsilaikyti yra nurodymas ant> dėžutės. 
Klausykite lietuvių radio nedaliomis 11:30 ryte WKNB iš New Bri
tain, Conn. Kurie pirks už $5 vartės, tai gaus vieną dėžutę į
Reikalauju partnerio — vyro ar moters — prie biząlo. Platesnes ’

, informacijas suteiksiu per laišką. Reikalaudami mosties siųskite Če-A LjT ’ 
kį arba “Money Orderi” Šiuo adresu: f

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 78, Sta. A, Hartford, Conn. , ir

Hartforde mostis gaunama vaistinėje Park ir Hudson Sts.

Salve, a remedy for Skin irritation

nosies arba burnos nudegimą, ausų 
Kaina dėžutės $1.25. „ .

▼"
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GYVIEJI KOVOJAS

2-29-52 Parašė ŽANAS LAFITAS

> (Tąsa)
T- dar tėvelis Teofilis, senas mū

sų kovms draugas. Jis jokiu būdu ilgiau 
kaip mėnesį nepagyvens.

— Tai tiesa. Mūsų pagalba, iš esmės 
kalbant, tik palengvina paskutines jo va- 
Jandas. Bet jis to yra nusipelnęs. Visą 
savo ilgą gyvenimą jis atidavė mūsų rei
kalui. Tačiau jei teks pasirinkti tarp 
mūsų senio, kuris miršta, ir jaunuolio, 
kuris dar gali gyventi, reikės ryžtis. Pa
laukime. Vargšas senis taip džiaugiasi, 
kai vakare mes atnešame jam gabalą 
duonos!

— Lieka jaunas katalikas, apie kurį 
tu mums kalbėjai.

— Ak, tai šitas, iš mano barako. Kai 
pirmą kartą jį pamačiau, jis buvo toks 
liesas, kad aš neišlaikiau ir daviau jam 
gabalėlį duonos. Kad' tu žinotum, kaip 
jis dėkojo man; nuo to laiko aš duodu 
jam ką nors kiekvieną vakarą. Jis kabi
nasi už* manęs kaip skęstantis už šiau
delio. Jis labai nusilpęs ir, žinoma, be 
mūsų neišlaikys.

—j^orisas taip pat neišlaikys, jei jam 
nežadėsime.

Žinau. Reikia spręsti. Mūsų sąly
gomis būti žmoniškam — reiškia mokėti 
padaryti sprendimą, kuris bus naudin
gas visam kolektymui. Bet vis dėlto leis
kite man pirma pasikalbėti su juo.

— Gerai.
Aš pamačiau jaunuolį šiandien rytą, 

per patikrinimą. Menkas žmogaus šešė
lis — ir jis dar turėjo eiti į darbą. Taip, 
jis žuvęs. Ir vis dėlto aš pamėginau įpūs
ti jau beveik užgesusį gyvybės žiburėlį. 
Aš pasivedėjau jį į šalį ir tariau:

—Tu nori gyventi?
— Aš greit mirsiu.
— Klausyk, tu turi motiną, sužadėti

nę. Argi tu nenori gyventi dėl jų?
t—Aš. nebeturiu nei jėgų, nei drąsos. 

Jos mai^s net nepažins. Ligi šiol mane 
pataikydavo tikėjimas. Dabar aš nebete
kau ^tikėjimo. Aš niekuo nebetikiu.

, Vakare, kada jis kaip paprastai priė
jo prie manęs kąsnio duonos *,aš pamela
vau:

— Šiandien man ni-eko nepavyko tau 
gauti.

Jis pasitraukė raudodamas.
Aš nuėjau pas Morisą. Jis gulėjo ant 

savo gulto. Tylėdamas padaviau jam ga
balą duonos.

— Še, imk. Mes nusprendėme duoti 
tau ką nors kiekvieną dieną. Mes nori
me, kad tu gyventum.

— Gal ši porcija pirma ėjo kam ki
tam?

— Ne, tai tavo dalis, tu dar gali kovo
ti.

Jaunuolis katalikas mirė po savaitės. 
Morisas liko gyvas. (Morisas Rišaras, 
jaunai mokslininkas, nelaimei, mirė šeši 
mėnesiai po išvadavimo. Bet jis vis dėl
to pamatė savo šeimą ir jauną žmoną.)

Teiskite mane!
* * *

Ten kažkur pasaulyje žmonės kovoja 
už mus. Slinkimas Vakaruose sulėtėjo, 
ir tie, kurie tikėjosi sugrįžti* namo kalė
doms, sužinojo, kad vokiečiai dar Elza- 
se.

Ir vėl visos viltys nukreiptos į Rytus. 
Rudens pradžioje rusai puolė' Pabaltijy
je, Rytprūsiuose, paskiau Centrinėje Eu
ropoje ir Balkanuose. Jie artėja. Spalio 
mėnesį ji-e įžengė į Čekoslovakiją; Bel
gradas išvaduotas. Prieš Naujus metus 
mes sužinojome, kad Raudonoji Armija 
apsupo Budapeštą.

Sausio pirmomis dienomis prasidėjo 
puolimas į vakarus nuo Vislos. Netrukus ’ 
buvo išvaduota Varšuva, ir dabar perga
lė žengia Vokietijos keliais tiesiai į Ber
lyną. Tanenbergas, Fridlandas, Potsda
mas, Poznanė, Štetinas, Dancigas mini
mi vokiečių kariuomenės vadovybes pra
nešimuose.

Operacijos dabar plečiasi ir Vakaruo
se. Prancūzai išvadavo Elzasą, ir vokie
čiai i pažįsta, kad pagrindinės jų jėgos 
nų^|t4* į Rytų frontą ir kad dėl to sąjun- 
ginrnftai slenka į priekį nekliudomi. Ir 
vėl vis nauji miestai: Triras, Kelnas, 
Ma incas ... Persikelta per Reiną. Jie 
artėja.

Mes su Barta ir Kovotoju kasdien 
svarstome padėtį. Visi supranta, kad

JŪS BULVĖS, BULVĖS!
Jūs bulvės, bulvės, 
Ką jūs man padarėt? 
Keptos ir virtos 
Iš namų išvarėt.

Antroje gegužės mėnesio 
pusėje, man net dvi dienas 
bevaikščiojant po visas 
maisto parduotuves ir ne
gaunant nusipirkti nei po
ros svarų bulvių, einant na
mo prismiinė dar Lietuvoj 
tūlo buožiuko “daina,” ku
ris prabaliavojo tėvo palik
tą labai gražų ūkį. Veliąu 
jis nuėjo pas artimą kai
myną dvarponį ir ten gyve
no kaipo jo kumetis. Ir 
vaikščiodamas po kaimą su 
paprastais berniokais į gu
žynes ir iš gužynių dainuo
davo, ir mus mokindavo 
dainuoti aukščiau parašytą 
dainelę.

Dabar man prisiminė mū
sų valdovai Washingtone,

mums artėja lemiamas momentas.
Per vieną ispaną, kuris kartkartėmis 

lydi sunkvežimį į Mauthauz^ną, mes 
palaikome ryšius su tenykščiais drau
gais. Toni pavyko atsiųsti mums keletą 
ryšulių su šiltais daiktais, kuriuos mes 
padalijome. Mūsų bičiuliai primygtinai 
tvirtino, kad. būtina ruoštis ginkluotai 
kovai. Mes jau galvojome apie tai.

Kovotojas šaltai išskaičiavo pavojus, 
kurie mūsų tyko: bado mirtis arba, prieš 
pasitraukiant esesininkams, visuotinis 
išnaikinimas. Todėl reikia rengti mūsų 
žmones mėginimui per kovą išsilaužti iš 
stovyklos. Vis geriau negu mirti iš bado 
arba nuolankiai atstatyti kaktą fašisto 
kulkai.

Rusai, jugoslavai, čekai, ispanai, bel
gai ir prancūzai jau sukūrė slaptas ko-1 
vos organizacijas. Iš viso mes turime du ? 
šimtus su viršum daugiau ar mažiau ko- kurie nebnai sumirko miliio- 
vai tinkamu žmonių, kurie suskirstyti nūs bušeliu ir pas-
grupėmis ir pasiryžę reikiamą minutę! kui sunaikino; kad jomis 
stoti Į kovą. Jie gali patraukti su savim | neužverstu perdaug rinkos 
kitus.

Organizuoti prancūzų kovos grupes 
mes pavedėme Simonui ir atleidome jį 
nuo visų kitų uždavinių, kad jis visiškai 
galėtų atsidėti šiam reikalui. Paramos 
mes gauname iš visų pusių. Vieną vaka
rą Rože pasivedėjo mane į šalį ir tarė:

— Tu žinai, aš nesu jūsų įsitikinimų, 
bet manau, kad jūs vieni esate kaip rei
kiant susiorganizavę. Aš pasitikiu ju
mis, panaudokite mane ir tris mano 
draugus, kaip jums atrodys reikalinga.

Aš suvedžiau Rože su Simonu.
Taip pat sukurtas vieningas štabas,' 

apimąs įvairias nacionalines grupes. 
Štabo viršininkas -— Ivanaš, anksčiau 
buvęs Raudonosios Armijos komandie- 
rius, jo padėjėjai — čekų ir jugoslavų 
karininkai.

Bartai padedant,' Ivanas buvo perkel
tas į Vilio komandą. Vikriai suklastojus 
dokumentus, stovyklos vadovybė nė ne
įtaria, kas toks- yra Ivanas iš tikrųjų. 
Jis įtrauktas į mirusiųjų sąrašus, o ba
rake gyvena kito ruso, mirusio prieš me
tus, pavarde.

Ivanas — nepaprastas žmogus. Labai 
švelnus, malonus, jis turi didelį autori
tetą savo tautiečių tarpe, žiūrėdamas į 
jį, niekas ir nepagalvos, kad tai prityręs 
karys. Tačiau Ivanas puikiai žino pa
dėtį stovykloje. Jis yra išstudijavęs vi
sus galimumus ir variantus, kaip stoti į 
kovą. Mes su Kovotoju ir Barta visai pa
tikėjome jam vadovauti būsimai' kovos 
operacijai.

Mes apsvarstėme visas savo jėgas, o 
taip pat ir visus priešo galimumus. Mes 
neturime ginklų, bet stovykloje yra įvai
rių įrankių — kirvių, kaplių, peilių. Vie
la aplink stovyklą eina srovė, bet mes 
sugebėsime reikiamu momentu ją iš
jungti. Mus saugo sargybiniai, bet už 
krematorijaus galima išeiti viena tokia 
vieta, į kurią galėtų šaudyti tik iš dviejų 
bokštelių. Esesininkai gerai apsiginkla
vę, bet yra kareivių pasirengusių atiduo
ti mums savo ginklus. Jozefas Poltru-

< mas, palaikąs su mumis nuolatinius ry
šius, vadovauja grupei keturiasdešimties 
kareivių, kurie tik ir laukia patogios 
progos atsiskaityti su Hansu ir jo gauja., 
Mums taip pat žinoma, kad aštuoniasde
šimt čekų, nešiojančių nacių uniformą, 
užjaučia mus. Ivanas visa tai žino. Svar
biausia, jo nuomone, — turėti savo žinio
je tam tikrą skaičių žmonių, pasiryžusių 
rizikuoti viskuo. Tokių žmonių jis turi. 
Jėgų santykis keičiasi mūsų naudai.

Bijodami vidaus sąmyšio, iš krimina
linių kalinių esesininkai. sudarė specia-1 
liūs policijos būrius. Teks skaitytis ir sui 
jais, bet ir tarp jų yra svyruojančių. Jie 
jau šiek tiek bijo. Keletas vokiečių ir 
austrų iš tų būrių yra pasiruošę prisidė
ti prie mūsų. I

'Visa stovykla be galo susijaudinusi. 
Nelaimei, kasdien miršta dešimtys, šim
tai žmonių, miršta be kovos. Duonos da
vinys sumažintas. Maisto atsargų pa
kaks vos. mėnesiui. Kol kas mes negalime 
dar nieko daryti — tik priešintis mir
čiai, retinančiaai mūsų gretas. Ar išlai
kysime iki lemiamos valandos?

Tokie buvo reikalai, kada vieną gražų 
kovo rytą . . .

(Bus daugiau)

šalinti iš valdžios įstaigų. 
Pagal didžiojo prezidento 
Abrahomo Lincolno pasa-

ŠYPSENOS
p Pirkėjas: “Duokit bile 
į rūšies, kad tik būtų stipres
nį nis. Mūsų šeimynoje net 
t dešimtis asmenų šepetuką 
f vartoja, tai kaip matai — 

‘O, tai leng-|jau p. nudėvėtas.”
vas dalykas: paima tam ti-j Surinko žemaitis
krą skaičių keturkampių ?________________________
skylelių ir apipina jas vie-j £ajp p. mflSų laikais. — 
()mis* [Dabar atlyginimus gauna

—o— į tie, kurie moka teisybę nu-
Pardavėjas vaisti nėję : į duoti esantjieteisybe.

“Kokios rūšies dantinio 
petuko jūs norite?”

Išaiškino
Nežinėlis: “Kažin kaip 

tuos vielinius sietukus pa-
vai iškrypsta iš teisingo ke-' 

prasikalsta žmonėms .lio, prasikalsta 
arba perdaug juos spau
džia, tai žmonės turi kon
stitucine teisę prašalinti 
juos,, pakeisti geresniais.”

0 iš tikro mūsų dabarti
niai valdovai, naikindami 
maistą, kad neatpigtų, kad 
žmonės negalėtų pigiau nu- 

i nusikalsta 
Žinoma, 

to nedatekliaus

sipirkti, didžiai 
prieš visą liaudį, 
jie patys 
nejautė.
buožiukas, bulvelių turėjo 
iki valios. Jie jas kepė, virė 
ir šutino, kiek tik norėjo. 
Tik paprasti žmoneliai’ ne
galėjo .niekur nusipirkti nei 
penketo svarų bulvelių.

nės. toleruos tokius savo 
valdovus, brangintojus vi
sokių jiems b ū tini a. u s i ų 
produktų?

Gėda, didelė gėda visaiir kad žmones negalėtų pi
giau nusipirkti jiems būti- Amerikai, kad ją vairuoja 
niausio maisto. Tai biau- žmonės su menkai išlavin- 
ru! Iš tikrųjų, už tokius tais protais.!
darbus jie turėtų būt pra- S—kų Jurgis.

TARYBŲ LIETUVOJE
19 tūkstančių hektarų 
naujų miškų

VILNIUS, IV. 18 d.—šiomis 
dienomis respublikoje prasid
ėjo plataus masto pavasarinis 
miškų sodinimas. Kazlų Rūdos 
miškų' ūkio kolektyvas ligi ba
landžio 15 dienos pasėjo ir pa
sodino naujų miškų 65 hektarų 
plote, Trakų —53, Varėnos— 
50, Švenčionių 43. Sodinimą 
pradėjo taip pat Ukmergės, 
Kaišiadorių, Šilutės miškų 
ūkiai.

šį. pavasarį numatyta pasod
inti ir pasėti naujų miškų 19 
tūkstančių hektarų plote. Dar
bo apimtis šiemet didesnė už 
bet kuriais kitais metais atlik
tąjį miškų sodinimą.
Daug dėmesio skiriama ąž

uolynų atkūrimui ir išplėti
mui. Vien tik šį pavasarį ąž

uolynų plotas padidinamas 
dviem tūkstančiais hektarų.I 
Gražia dovana suteikė Balta-1 
misijos miškų ūkio darbuotojai 

lenktyniaujantieji su mūsų 
respublikos miškininkais. Iš, 
broliškosios Baltarusijos atsių-Į 
sta 100 tonų gilių naujiems 
Lietuvos , ąžuolynams kurti. | 
Didžiasi plotai ąžuolynams 
plėsti paruošti Kaišiadorių, 
Panevėžio , Vilniaus ir Šiaulių 
miškų ūkiuose —nuo 150 ligi j 
200 ha kiekviename.

Ligi šiol tuopos, pasižymin
čios greitu augimu, būdavo 
veisiamos daugiausia soduose 
ir parkuose. Dabar jos pra
dedamos plačiau auginti ir 

tuopų 
užvei-

Statybininkų laimėjimai
RADVILIŠKIS, IV. 19 d. — 

Mieste statomi dveji dviejų I 
aukštų gyvenamieji namai ge
ležinkelininkams. Vieną šių i 
pastatų statybininkai įsiparei-j 
gojo perduoti eksploatavimui i 
iki tarptautinės darbo žmonių 
šventės — Gegužės Pirmosios.

Terence, 
senovės romietis

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square Worcester, Mass.

Joi reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistininką, 
savininką VYTAUTĄ SKRINSKĄ. Jis išpildo medikališ- 
kusz daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos rei
kalais. Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą į kitus 
miestus. Bū to, užlaiko geriausios rūšies kosmetikos, skuti
mosi reikmenų, knygų, laikraščių, filmų, saldainių, šaltko- 
šūs, riešutų, cigarų, cigarečių ir skanių gėrimų.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ,ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110

Mes lietuviais gimėme‘--Lietuviais norime ir būti!

OPERĄ

“BIRUTĖ” IR

Tad Pamatykime Lietuviškas Filmas

•PAPARČIO ŽIEDAS”

darbai

miškuose. 'Šį pavasarį 
giraičių numatyta viso 
sti 50 hektarų plote.

Nemaži sodinimo
bus atlikti Kuršių Neringoje, 
tuo sulaikant smėlio slinkimą. 
Pavasarį * čia bus užsodinta 
apsauginių miškų 70 hektarų 
plote.

Miškams sodinti ir »seti dvi
dešimt keturi ■ Tarybų Lietu
vos miškų ūkiai paruošė 175 
milijonu^ Štukų sėtinių ir 228 
tonas seklų.

Kolūkiečių sveikatos sargyboj

MAŽEIKIAI, IV. 18d. — ' 
“Gegužės Pirmosios” kolūkyje 
atidaryta1 ambulatorija. Ap
žiūrėti ligonių kas savaitę at
vyksta gydytojai iš rajono 
centro. Gydytojai drg. Kriau- 
čiūnaite, Liutkus, medicinos 
šėmo Miliaskaitė skaito kolūk
iečiams paskaitas sveikatos 
temomis.

Prasidėjus laukų darbams, 
bus atidarytas vaikų lopšelis. 
Kolūkyje numatoma įsteigti ir 
gimdymo namus.

K. Petkūnas

GEORGE KLIMAS 
, filmininkas

Laisves Choro

Rengia LDS 79 kuopa 

Bus rodomi šeštadienį 

BIRŽELIO 
m

JUNE
Pradžia 7:30 vai. vakare 

įžanga 75c asmeniui

Rodys

Jurgis Klimas fNĖLLIE VENTIENft 
Birutės rolėje

155 Hungerford Street
HARTFORD, CONN.

EDWARD SKUČAS
Birutės brolio rolėje JONAS JUŠKA

Keistučio rolėje

J. BUDREVICIUS 
senio Vaidylos rolėje

Gerbiamoji Visuomene! Aukščiau < minim os f ii mos susideda iš»gražiausių lietuviškų 
dainų .* solo, duetų ir ištisų chorų, čia at silankę gausite tokių įspūdžių, kad per ilgą 

laika juos atsiminsite ir dži augsitės pamatę ir išgirdę.
įėjimas tik 75c. — maloniai visus užkviečia rengėjai.

5 pusi.—Laisvė (Liberty)— Penktad., Birželio-June 20, 1952
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Iš Lietuvos
valstiečių koresp. susirinkimas

VIEVIS, IV. 18 d. — čia į- 
vyko rajoninis darbininkų ir 
valstiečių korespondentų susi
rinkimas. Pranešimą apie ra
joninio laikraščio “leninietis” 
darbą padarė laikraščio reda
ktorius Iskinas. Susirinkimo 
dalyviai pasikeitė darbo paty
rimu, atskleidė eilę trūkumų 
laikraščio redakcijos darbe. 
Susirinkime buvo perskaitytas 
pranešimas
stalinines komunizmo 
bas. Buvo organizuota 
ūkių ir klubų-skaityklų 
laikraščiu paroda.

Tikimasi Schraffts 
darbininku streiko

I I.I Į.H.I.^ Į.ĮĮ.LU m ipmuMiiin1.1 . IHTC *■!■-. l.Rf m HĮI 1 ... ..įii.'i.

i LDS, Trečiosios Apskrities 
kuopti žiniai

Unijistai šaukiami 
Į konferenciją

Aido Choras
Pamoka įvyks šio penkta

dienio vakarą, Liberty Audi
torijos Music Room. Visi na
riai prašomi dalyvauti visose 
pamokose, nes mes dar turėsi
me išstojimą dainuoti progra
mose ši sezoną. 4 4

PRANEŠIMAI

apie didžiąsias 
staty- 

kol- 
siena-

cijos saviveiklininku apžiūra

VILNIUS, IV. 19 d. --Lie
tuvos TSR dramos teatre pra
sidėjo Verslinės kooperacijos 
respublikinė meninės saviveik
los kolektyvų apžiūra. Į ap
žiūrą atvyko 350 saviveiklinin
kų — tautinių šokių, dramos, 
vokalinių ratelių dalyviai.

Vilniaus ir Kauno Verslinės 
kooperacijos meninės saviveik
los kolektyvai buvo nuvykę į 
Baltarusijos TSR Verslinės 
kooperacijos respublikinę me
ninės saviveiklos apžiūrą. Lie
tuvos TSR Verslinės koopera
cijos meninės saviveiklos ap
žiūroje dalyvauja taip\pat 
svečiai iš Baltarusijos TSR.

K om p a n i š k ų r e s t a u ra nu 
užkandinių darbininkų unijos 
lokalo 11-tojo vadovybė pra
ėjusį antradieni susirinko tar
tis, kokių žygių imtis apsau
gai darbininkų reikalų ateity
je. Darbininku aso sklinda 
mintis, kad be streiko nebus 
galima apsieiti.

Mintį už streiką. iškaukė 
kompanijos atsisakymas su li
nija derėtis. Kompanija teigia, 
būk ta unija (AFL) neatsto
vaujanti darbininku. Tmpgi, 
kad valstijinė Tarpininkavi
mo Taryba neturinti teisės i 
jų reikalus kištis.

Unija sako, kad didele dau
guma veiterkų, virtuvėse ir 
kitų eilinio darbo darbininkų 
vra unijos nariais. Kitokių 
darbininkų tėra tiktai mažyte 
mažuma, tad jeigu jie 
būtų unijistais, unijinės

Esama paklausimų, ką Aps
krities komitetas darys su lė
šomis LDS kuopų delegatų, 
kurie vyks i LDS Šeimą Det
roit, M’ch-. Apskrities komite
tas tik tiek gali pasakyti, kad 
skiriama kiekvienam delega
tui kelionės lėšų iš Apskrities

šeštadieni ir vėlai sezone pik- 
Tai tie, 
tikintus, 

to, iš 'ko 
paauko-

ir ne- 
a tsto-

1.500

Brooklyn, N. Y
Į Great Neck busas 
eis b’le ore

LLD 2 Apskrities 
rengėjai praneša, jog 
22-rą. šį sekmadienį,

birželio 
į Great 

Ned ą važiuos nežiūrint, koks 
bus oras. Giedrią dieną darže 
piknikaus, o jei lietus, ten pat 
salėje baliavos.

Busas yra užmokėtas ir va
žiuos visokiame ore ir lygiai 
paskirtu laikot Prašomi nesi- 
vėluoti. Iš Brooklyno nuo Pil. 
Klubo išeis 1 vai., nuo Liber
ty Auditorijos, Richmond 
i J ill, išeis 1 :30. Buše yra dar 
kelios 1 iuosos vietos.

Rengėjai.

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 reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G. 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-62M

Firmai dirba apie 
darbininkų.
• Tuo tarpu eina tarp 
ir kompanijos lenktynės už
visuomenės paramą. Abieji iš-

unijos

Unija savo, lapelyje aiški
na, jog darbininku algos yra 
“baudžiauninkiškos, paskuba 
nesvietiška, apsiėjimas su dar
bininkais neleistinas.” Mokes
tis, sako unija, Schraffts dar
bininkų yra 50 nuošimčių že
mesnė už mokesti kituose res
taurant! ose New Yorko mies
te. Pusė visų darbininkų te
gauna tiktai po 53 c. už va
landą. Dirba Šešias dienas 
per savaitę.

Automobilistams

mitetas neorganizuoja nei bu
sti nei traukinių važiavimui. 
Delegatai turi vykti taip, kaip 
jiem goriausiai atrodo.

Bet. yra žinoma, kad iš 
krooklyno, o gal ir New Jer
sey valstijos, važiuos keli sei
mo delegatai savomis mašino
mis. Būtu geru dalyku, kad 
nuvestu ir kitu kuopų delega
tus. Aišku, ne voltui.
ISITĖMYKITE!

m ką rengti nemano, 
kurie turite įsigiję 
atsiimk i te pinigus'' iš 
tikietą pirkote, arba 
kite kuopos naudai, 
lis fiieko negauna.

h- kiekvienas kuopos sek
retorius aplaikė iš apskrities 
kitos apskrit, naudai pikniko 
tikietns su dovanomis. Prašo
me kuopų komitetų ir visų 
LDS narių nuoširdžios talkos 
jų platinime. Atminkite, drau
gai ir draugės, kad pora pa
rengimų, kurie Įvyko, ir vie
nas, kuri sulijo, padarė aps
krities ižde nemažą nuostolį. 
Tačiau apskrities komitetas,

Kiekviena unija visoje ša
lyje turėtų susidomėti veikla 
už atšaukimą Smith akto, pa
reiškė šaukėjai masinės kon
ferencijos tam tikslui.

Konferencija įvyks birželio 
21-mą, 1 valandą, Hotel Ca
pitol’s Oak Room, 5 1 st St. if 
8th Ave., New Yorke. Jon 
kviečiamos unijos ir atskiri 
r.nijistai iš visos rytinės Jung
tinių Valstijų srities (Eastern 
Seaboard). Jos šaukimą pasi
rašė 1 i5 skirtingų unijų loka
lų viršininkai.

CAMDEN, N. J.

LLD 133 kp„ Camden, N. J,, atsi
bus parengimas 29 d. birželio pa
gerbimui draugo Pa Beno jo 70 m. 
tų sukaktuvių proga. ' Minėtas pa
rengimas jvyks jo palies sodo. Vieta 
visiems gerai žinoma, 24 Cornell 
Ave,, Gloucester Teigihs, N. J. Pra
džia 12 vai. dieną. įžangos neĄg. 
Kviečiami visi ir visos atsil^kyty J 
šį svarbų parengimą. KQwiiMas.

> (120-121)

PRANEŠIMAS

Gaisre žuvo septyni
asmenys

NEWARK, N. J. 
Piknikas.

Sietyno Choras ir Ukrainą Choras 
bendrai rengia smagų pikniką sek
madieni, birželio (June) 22-rą. Uk- 
rainiečiaia žada pavaišinti su įvai-1 
riais užkandžiais ir gėrimais. Taipgi 
bus gera'orkestrą visiems pasišoktu 
Piknikas įvyks naujoje, labai gra
žioje vietoje, Nick’s Grove, NeW 
Market, N. J., apie 30 mylių nuo 
Ncwarko.

KELRODIS: Su auto važiuokite 
į No. 29 Highway iki rasit rodyki, j 
i Dunellen. Pasukit I kairę. Pervažia- 
i vę gelžkelio trekes, sukit dešinėn, 
i lai bus William St., kur rasit Nick’s 
Grove.—Širdingai kviečiame visus 
New Jersey ir apylinkės lietuvius. 
— Sietyno Choras.

MONTELLO, MASS

Liepos (July) 4, 5 ir 6 dd. visai 
jau netoli. Tai bus dienraščio Lais
vės piknikas. Tokis didelis piknikas 
dar pirmu sykiu Monlelloj. Prie jo 
reikia gerai prisirengti, todėl pikni
ko rengimo komiteto susirinkimas 
įvyks birželio (June) 20, Liet: Taut. 
Namo kambariuose. Prašom komite- 

į to ir liuosnorių dalyvauti susirinki
me. Pradžia 7:30 vai. vakare.

(118-1203

PAIEŠKOJIMAS

Laisvės vietinėse žiniose bu; 
p j -a n ešta, k a d t i e, kurie

Įsigiję pikniko tikietus, 
ulijo i-mą d. birželio,

vo 
turite

nūs iždus, ateina jom su para
ma pasiuntimui delegatų į 
Seimą. Tad,- jeigu apskritis 
gelbsti kuopoms, tai kuopų 

prašomi pagelbėti 
komitetui. Ir mes 

kad sulauksime
geri kitam piknikui, kuris ne
užilgo turės Įvykti. Kito pik
niko kuopą naudai nebus, nes 
sekmadieniu liuosų nėra.

pabaigoje rugsėjų mėnesio.
Todėliai Apskrities komitetas

visi nariai 
apskrities 
pasitikime, 
nuoširdaus 
Talkos!

pro-Įsigiję tikietą, turėsite 
gą būti piknike ir kartu 
gą laimėti gerą dovaną.

A. Matulis, 
Apskrit. pirm.

Komunistai ragina remti 
plieno streiką

Centralinėje miesto dalyje 
ir aukštutinėje West Side tu
rinčiam pastatyti auto, vertjr 
apsižiūrėti. Ten daugelyje vie
tų įsakyta auto statyti vieną 
dieną viename gatvės šone, ki
tą kitame. Taip daro tam, 
kad galėtų gatves nuvalyti, 
nes pasiturintieji tų distriktų 
gyventojai protestuoja prieš 

I laikymą šiukšlvno prie ju na-

j
Nelegaliai pastatytus auto 

miestiniai va iru o Lojai nutem
pia į “prasikaltėlių” stotis. Jų 
savininkai turi atmokėti ne 
tik pabaudą už pastatymą 
auto ne vietoje, bet ir už tą 
nul.empimą auto i nakvynę.

New Yorko policijos virši
ninkas Monaghan perkėlė 100 
saržentų į kitas stotis. Tuo 
pat mostu 95 eilinius pakėlė 
į saržentus, 54 saržentus į 
leitenantus ir dadęjo 6 mote
ris policistes.

KASDIEN KARŠTI PIETŪS PAS

CHARLES VIGCNAS
284 SCHOLES STREET

BROOKLYN, N. Y.
’ Taipgi puikus pasirinkimas *

LIKERIŲ., VYNO ir ALAUS
Telefonas: HYacinth 7-9677

Biznio Telefonas
EVergreen 4-9672

Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-1913

AMERIKOS
KLUBAS

LIETUVIŲ
PILIEČIŲ
Puiki Salė išnuomuojama Baliams
Banketams,” Vestuvėms ir Parems.

VALGIAI - DEGTINES - VYNAI - ALUS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo draugo Jono Ben- 
raičio, seniau gyveno Waterbury, 
Conn. Norėčiau su juom susižinoti. 
Prašau jo* paties atsišaukti arba kas 
žinodamas praneš man jo antrašą, 
būsiu dėkingas. Antanas Balutis, 
218 Austin Ave., Parsons. Pa.

(120-123)

at-

Brooklyne ištikusiame gais
re. mirtinai nukentėjo 7 
menys.

Tsitemytina tas, jog tai 
sitiko uekritus ant miesto
vienai bombai. Atsitiko gais
rui esant tiktai toje vienoje 
vietoj*1, ne po visą miestą.

Nenuostabu, kad brooldy- 
niečiai taip priešiški karui. 
Brooklynas 
tas, šimtai
kų ir šapukių tebėra balani- 
niai pastatai. Jie kaip para
kas dega užkritus pirmajai

N.

yra senelis mies
tu kstanči ų narnu-

kibirkščiai.

Geliu dežeje 
atnešta mirtis

SUSIRINKIMAI
Cleveland, Ohio. '

Svarbus susirinkimas įvyks 
penktadienį birželio-June 20 
d., bus LDS Klubo svetainėje, 
9305 St. Clair Ave., prasidės 
8-tą vai. vakare. Čia dalyvaus 
ir A. Jonikienė iš Chicagos.

Ši susirinkimą šaukia bend-4 »

miletas ir Moterų Klubas. 
Kviečiame visus atsilankyti 
nes čia išgirsite labai svarbią

RANDAVOJUOI
SOUTH MERCHANTVILLE, N

Pasirandavoja 3 kambariai su'Xe' 
•su ir elektra, fornišiuoti arba ne- 
fornišiuoti, Merchantville. N. J. 
apylinkėje, nėra vaikų, apskritiem 
metam gyventi įrengtas namas. 
Randa žema. 48 Woodland- ir Lin
den Avenues, So. 
N. J. Iš Camlen Bus 
ir Chapel Avenues, 
woodland Ave., vienas 
Šaukite:

Merchantville, 
No. 6 Federal 
išlipkite ant 

blokas žemyn.
Merchantville 8-1418-J 

(121-122)

GARSINKITeS LAISVĖJ!
Užrašyklt Laisvę Savo Draugui.

.s komu- i unijoms sudaužyi
Komunistai parodo,

k itų
darbininkų yra

darbiniu- dabai’ daugelis

iksmus. 
kad jau
iiidus<i‘i- namo 1569 Lexington 
pi įversti i New Yorke, praėjusio, 

rtijos pa- imtis ilgalaikių ko-ų savo uni-Llienio rytą - pastebėjo 
aš.) Geor- joms ir algoms apginti. Tarpe

New Yorko vaisi 
nistų organizacija atsi 
savo narius ii' visus 
Irų prietelius remti |: 
bininkų streiką. Ra 
reiškime, kuri pase
ge Blake ir Simu M’. Gerson, 
greta kitko, sako:

“Amerikos dai'br.inkų ju
dėjimo ateitis yra

plieno
šio streiko vyriausiais 
siekiais yra

savo uniją ir didžiąją pastan
ga darbininkams prasilaužti 
per užšaldymą algų.

“Plieno trustas yra pasišo
vęs. sunaikinti unija. Jis sako, 
kad unija sudaro ‘nelauksiu 
elementą’ kilus ’depresijai. O 
tai reiškia, kad unija neda- 
leidžia bosams laisvai kapeli 
algas. Jeigu- plieno bosams 
pavyktų jų siekis, samdytojai 
visur kitur pradės jianašius

......j ju- 
surišta su

tų yra American Safety Ra, 
zOr Co. darbininkai 
ne, Sunshine Biscuit

650.000 
streiku, 
dviem is išsaugoti

darbinin- 
d augelis 

kitų įvairiuose miestuose.
Pareiškime toliau nurodo, 

nėra 
1950

prie-

! kad plieno darbininkai 
gavę algos priedo nuo 
motų gruodžio mėnesio, 
dabar i • e i k a 1 a u j a n > a s: s 
das sudarytų tiktai apie 10
nuošimčių. Ir kad kompanijos 
lengvai galėtų tiek pridėti, 
nes pirm Korėjoje karo jos 
pelnydavo po apie $11 už to
ną, o dabar pelno po $19.50 
už toną plieno. Gi darbininkų 
reikalaujamasis priedas imtų 
tiktai po apie $3 nuo tono.

apartmentinio 
Avė., 

a.utra- 
11 u go

Linval, 41 metų, stovintį ko
ridoriuje su dėžolo gėlių po 
uažasčia. Jie pamanė, jog jis 
atėjo pas žmoną prašyti san
taikos. Linval pasingosiomis 
keliomis savaitėmis buvo susi
pykę, negyveno sykiu

Atėjus žemy!) i darbą ei
nančiai žmonai, jis iš dėželės 
išsitraukė nutrum. pintą pa
prastą šautuvą, nušovė ją ir 
pats ten pat nusišoVė. Liko 
be motinos trys jauuamečiai, 
jos pirmojo vyro vaikai, 13, 15 
ir 18 metų.

KUR PRALEISITE 
ATOSTOGAS?

Priešinasi busti 
pardavimui

Wagneris kritikavo pastan
gas parduoti, nes iš to mies
tui nebus naudos.

Du miestinės Budžeto Ta
rybos nariai pareiškė protes
tą prieš pardavimą miestinių 
bosų linijų privatiškoms kom
panijoms. Tais pasipriešinu
siais yra Manhattan preiden- 
tas Wagner ir Bronx prezi
dentas Lyons. Tiktai jie du 
balsavo prieš pardavimą, kuo
met taryba sprendė tą klau
simą birželio 11-tos posėdyje.

kad p rb; ri
ds tų Ijni- 

jų gali padaryti virš $300,t? 0 
pelno bėgiu vienerių metų. 
Tad nėra priežastids dėl ko 
miestas negalėtų tas linijas iš
laikyti. Jeigu miestui linijos 
neša nuostolius, tuomet reikia 
šalinti priežastis, kurios tuos 
nuostolius daro, o ne atiduoti 
linijas i privatiškas rankas. ■

Yra aprokuota, 
išos kompanijos ir visa gra

vieta atos-
LMS Atos-

Kai Būnate Liberty Auditorijoj
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS J
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir 

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

110-04 Liberty Ave., Richmond Hill, N. Y.
Telefonas Virginia 3-9700

PETKAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y

Telephone E Vergreen 4-8174

Tyrone Power ir Patricia Neal intensyviu' momentu 
filmoje “Diplomatic Courier/’ rodomoje Roxy Teatre, 
New Yorke.

Be abejo, daug brukliniečių 
šią vasarą turės atostogų ir 
ruošis kur nors išvažiuoti. 
Atostogos geriausia praleisti 
tyrame ore, kur medžiai ža
liuoja, kur vanduo 
ži aplinkuma.

Geriausia tokia 
togas praleisti yra
togų Mokykloje, ant gražaus, I 
pušaitėmis apaugusio kalno, o į 
pakalnėje ežero — Usterio 
lietuvių Olympia Parke, Ten 
atostogos su jaunimu, su liau
dies dainomis, liaudies šokiais. 
Ten sutiksime ir naujų pažįs
tamų, gerų draugų. Ten daug 
ką girdėsime apie meną, mu
ziką, vaidybą. Ten bus 
ringų paskaitų ir daug 
k u 1 tū ri n i ų pam ok i n i m ų.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

li u Itū- 
kitų

kurie 
išvažiuoti

Todėl visi ir visos, 
manome kur nors 
atostogų, ruoškimės važiuoti į 
LMS Atostogų Mokyklą. Atos
togų Mokykla prasidės liepos 
6 ir baigsis su gražia menine 
iškilme liepos 20. Bet daly
vauti atostogų mokykloje, rei
kia registruotis jau dabar. Jūs 
galite išpildyti Atostogų Mo
kyklos skleidžiamą aplikaciją 
ir pasiųsti ją ten,nurodytu ad
resu. Atostogiėtis.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Matthew A.. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Valdinė algoms nustatyti ta
ryba birželio mėnesi pradės 
svarstyti viešbučių darbininkų 
algų klausimą. Yra reikalavi
mų pakelti minimum mokestį.

TONY’S . A
UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LĘIMONA8 

Savininkas x

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. J

Tel. EVergreen 7-6868 f

VALANDOS:

PenJktartlent&b atdaryta

6 pusb-Laisve (Liberty)-iPenktad., Birželio-June £0, 1952




