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KRISLAI
Karol i Barauskas.
Putjno “Sukilėliai.” 
Vienuolio kūrinys.
Apie Vincą Krėvę-

Mickevičių.
Rašo K. MIZARA

.vAšvėjo mirė Karolis Ba
rauskui;.

Agoniškai pažinojau ve
lionį 'per 40 rm tų.

Lygiai prieš tiek pat me
tu Karolis Barauskas buvo 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
kuopeles sekretorius Na.šveje. 
Maža buvo toji kuopele, tik 
iš keleto asmenų, bet jie dar
bavosi, veikė, kiek galėjo ir 
kaip išmanė, kad darbi? žmo
nių gyvenimas būtų geresnis.

K. Barauskas per ilgoką 
laiką bendradarbiavo visoje 
eilėje lietuvių laikraščių; jis 
mėgo gražiąją literatūrą.

Buvo tykus, kuklus žmo
gus; bene visą savo gyveni
mą Amerikoje išbuvo tame 
pačiame mieste.

Lai būva jam lengva 
Nashua lietuvių laisvų kapi
nių žemtu o jo žmonai ir ar
timiesiems —- nuoširdi užuo
jauta !

Profesorius ir rašytojas 
Vincas Mykolaitis - Putinas 
rašo nauįfią apysaką, pavadin
tą ‘Sukilėliai.”

Man atrodo, kad jo apy
saka liečia 1863 metų suki
limą Lietuvoje ir Lenkijoje.

Atrodo, kad rašytojas sa
vo gabia plunksna Įamžins 
vieną to sukilimo vadovų, 
kunigą Antaną Mackevičių, 
kurį caro budeliai Kauno su
šaudė.

Mackevičius — vienas iŠ 
įdomiausių kovotojų už liau
dies laisvę. Iš profesijos jis 
buvo kunigas, bet kai reikėju 
paimti ginklą ir kovoti už 
liaudies reikalus; jis tai pa
darė: nusivilko kunigišką su
taną ir ėmė Į rankas kardą.

Dėl to jį ano meto kata
likų dvąsiškija pasmerkė; 
dvasiškija smerkė ir patį su
kilimą.

Pats rašytojas Mykolaitis- 
Put^as yra buvęs katalikų 
kunigas.

Dėl to .jo romanas-apysaka 
‘‘Altorių šešėly” yra vienas 
įdomiausių ir patraukliausių 
grožbiįėje lietuvių literatū
roje feikalų.

Mykolaitis-Putinas šiuo me
tu profesoriauja Vilniaus uni
versitete.

Rašytojas Antanas Vienuo
lis - Žukauskas parašė apy
saką - romaną “Puodžiūnkie- 
mis.”

Kai kurie tarybiniai litera
tūros kritikai ši Vienuolio vei
kalą gretina su geriausiais 
Bal zaco kūriniais.

“Puodžiūnkiemis,” atsimin
kime, yra išverstas i kitas kal
bas.

Abudu čia suminėtieji lie
tuvių rašytojai yra klasikai.

Abudu jie yra Vinco* Krė
vės - Mickevičiaus amžininkai.

Jiedu 1944 metais nebėgo 
į užsienį, jiedu pasiliko sa
vo gimtojoje žemėje, Lietu-

Ten gyvendami< jiedu 
kuria, rašo, šviečia žmones ii‘ 
už tai abudu rašytojai buvo 
apdovanoti aukštais garbės 
ženklais.

Kitaip buvo su Kreve-Mio
z

DULLES PRANEŠA APIE
‘VIENYBE SU FRANCIJA’
DEL INDOKINIJOS
Jei Laika neįvyktų■, Lai Amerika 
su talkininkai^ ten įsiveržiu

Washington. — Amerb 
kos valstybės sekretorius 
John Foster Dulles, sugrį
žęs iš Francijos, pareiškė, 
jog per pasitarimus Pary
žiuje buvo surasta “recep
tas (formula) vienybei” 
tarp Jungtinių Valstijų, 
Francijos ir Anglijos kas 
liečia Indokiniją.

Dulles sakė, kad:
Amerika, siųsdama vals

tybės sekretoriaus pava
duotoją Bedell Smithą “su 
ministriniu laipsniu” į Že
nevos konferenciją, pade
da Franci j ai išgauti ge
resnes sąlygas dėl taikos 
su Vietminhu - Demokrati
ne Vietnamo Respublika.

Bet Smitho dalyvavimas 
konferencijoj neužgirs ir 
neužtikrins busimosios su
tarties tarp francūzų ir 
Vietminho. Nes Amerika 
laikosi savo principo —• ne
pripažinti komunistams jo
kių laimėjimų.”

Francija gi pasiruošus 
palikti Vietminhui dides
niąją ir svarbesniąją šiau
rinę Vietnamo pusę. Nes 1 
kitaip Vietminhasy nesitai- 
kytų.
GRĄSINIMAS

Kad Amerika sutiko at
siųsti “ministrinį” atstovą 
į Ženevos konferenciją, to
dėl Francija ir Anglija pa
sižadėjo. remti Amerikos 
siūlomą sutartį prieš ko
munizmą Indokinijoje bei 
kitur ( pietiniai - rytinėje 
Azijoje.

Dulles leido suprasti, kad 
jeigu neįvyktų sutartis In
dokinijoje, tai Amerika su 
savo talkininkais kariniai 
ten įsikištų. Dulles pabrė
žė, jog Amerika ne pati 
viena, o sykiu su savo

Čiangininkai grūmoja 
grobt Sovietų laivus

Formoza. — čiang Kai- 
šeko kinų tautininkų spau
da Formozoje ragina savo 
valdžią pasiųsti karinius 
laivus, kad užgrobtų du 
aliejinius Sovietų laivus 
“Leningradą” ir,. “Batumį”, 
kurie plaukia su gazolino 
ir naftos kroviniais į Sibi
ro ir Kinijos Liaudies Res
publikos uostus.

Washington., — Valdžia 
pradėjo įvedinėti automobi
lius laiškanešiams Akrone 
ir Youngstowne, Ohio.

kevičium, mirusiu šių metų, 
liepos 7 dieną.

(Smulkiau apie Vincą Krė
vę - Mickevičių skaitytojas 
ras šios Laisvės laidos 3-čia- 
jame puslapy.)

draugais ir tiktai su Kon
greso užgyrimu eitų karan 
prieš Vietnamo komunis
tus.

Amerika, siųsdama Be
dell Smithą į Ženevos kon
ferenciją, taipgi stengėsi 
paveikti Franci ją, kad už
girių amerikinį planą — 
sudatyt bendrą francūzų 
-vokiečių <■ su kitais euro
piečiais armiją prieš ko
munizmą.

Francijos premjer. Men
des - France yra pasižadė
jęs iki liepos 20 d. įvykdyti 
paliaubas Indokinijoje, o 
jeigu nepavyktų, tai pasi
traukti iš valdžios.

Kongresmanai perša 
atimti pilietybę 
“suokalbininkams”

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmo teisminis 
komitetas užgyrė preziden
to Esenhowerio bilių, rei
kalaujantį:

Atimti šios šalies piliety
bę čiagimiam amerikie
čiam bei ateiviam, kuriuos 
federaliai teismai 'suras 
kaltais už “suokalbiavi- 
mą nuversti Jungtinių Val
stijų valdžią.” Pilietybės 
atėmimas būtų priedan prie 
kitokių bausmių.

Taip nupilietinti ameri
kiečiai negalėtų dalyvauti 
rinkimuose; kasmet turėtų 
užsiregistruoti valdžioje 
kaip nepiliečiai ir pranešti 
valdžiai savo adresą,

* ............. ... ■■ ■- II I

Vietnamiečiai laimėjo 
dar dvi pozicijas

Hanoi, Vietnam. — De
mokratiniai vietnamiečiai 
atėmė iš francūzų dar dvi 
ginkluotas vietoves už 24 
mylių į vakarus nuo did
miesčio Hanoi, ir už 35 my
lių į šiaurvakarius nuo jo.

Francūzų komanda sa
ko, kad “tvaniškas lietus” 
privertė juos' pasitraukti.

Danija siūlosi statyti 
Sovietam žvejybos laivus

Kopenhagen, Danija. — 
Danų socialistų spauda ra
šo, kad Danija siūlosi sta
tyti bei pardavinėti Sovie
tų Sąjungai žvejinius ir 
šaldytuvinius laivus, bet 
ne naftinius '(aliejinius) 
laivus, kuriuos Amerika 
uždraudžia.

ORAS. — Giedra ir tru
puty šilčiau.

SOVIETŲ SPAUDA SMERKIA 
ANGLŲ-AMERIKONŲ PLANA 
VAKARINEI VOKIETIJAI

Maskva. — Vyriausi So
vietų laikraščiai Pravda ir 
Izviestija smerkia naują
jį Amerikos ir Anglijos 
planą dėl Vakarinės Vo
kietį os, vadindami jį pa
vojingu Franci jai.

Šis anglų - amerikonų 
planas žada suteikti beveik 
pilną savistovumą ju už
imtiems plotams Vakari
nėje Vokietijoje, jeigu 
Francija vis dar atsisaky
tų sujungti savo kariuome- 

c nę su busimąja 500,000

Aikštėn iškyla naujos suktybės 
statyme valdžios remiamų namų

Washington. — William 
J. Levitt, kvočiamas Sena
to komiteto, prisipažino, 
kad:

Jis paėmė iš valdžios apie 
30 milijonų dolerių pasko
los, žadėdamas už tuos pi
nigus pastatyti 4,000 gyve
namųjų namų Long Islan
de, N.Y. Statymui išleido 
tik 24 milijonus dolerių, 
bet ėmė tokias randas, kad 
gautų pelnus kaip už 30 mi
lijonų dolerių. Tuo būdu 
per keletą metų pasikuopė 
virš 5 milijonus dolerių 
gryno pelno.

O kad išvengti atitinka
mų taksų mokėjimo už pel
nus, tai Levitt “pardavė” 
namų serus savo sugalvotai 
“kitai korporacijai.” Tuo

Indija atgavo Mahe 
koloniją nuo francūzų

Paryžius. — Prancūzai, 
pagaliau, apleido mažiukę 
savo koloniją Mahe, pieti
niai - vakariniame Indijos 
pajūryje. Francijos val
džia sako, kad norėjo iš
vengti “pavojingų susidū
rimų” su indusais dėl Ma
he.

Bet francūzai dar bando 
atlaikyti tris savo kolonijas 
rytiniame Indijos pajūry
je — Yanamą, Pondicherry 
ir Karikala, kurias užgro
bė 18-me šimtmetyje.

Čekoslovakija paleidžia
7 suimtus amerikonus 

Nuremberg, Vokietija.— 
Čekoslovakijos, valdžia po 
12 dienų sugrąžino 6 ame.- 
rikonus kareivius ir jų ka
pitoną, kuriuos buvo su
ėmus kaip įtariamus šni
pus liepos 4 d.

Amerikos valdžia pasa
kojo, kad jie “tiktai ėjo 
palei Vakarinės Vokietijos 
sieną su Čekoslovakija,” 
kuomet čekoslovakų sar
gyba juos suėmė.

Sugrąžinti jankiai sako, 
kad jie kaip Čekoslovakijos 
imtiniai buvo gerai maiti
nami ir tinkamoj patalpoj 
laikomi*

vokiečių armija į bendrąją 
tarptautinę vakarų Euro
pos armiją prieš Sovietų 
Sąjungą.

Sovietų spauda sako, 
“Jungtinės Valstijos var
toja tokią gudrybę, kuri 
įstumtų Francija į vo
kiečių militarizmo nas
rus.” Nes Vakarinė Vokie
tija, prisidengdama vadi
namu “savistovumu”, jau 
galėtų iš naujo ginkluotis 
kerštui prieš Franci ją.” 

met pavadino 5 milijonus 
dolerių tiktai “kapitalo pri- 
auglium.” O ųž vadinamą 
priauglių kur kas mažiau 
mokėjo valdžiai taksų “pa
gal įstatymus.”

Panašiai apgavo valdžią 
Albertas Gross, nusukda
mas apie 5 milijonus dole
rių nuo sumos, kurią buvo 
iš valdžios pasiskolinęs gy
venamiesiems namams sta
tyti. 1
Pati dabartinio generalio 

prokuroro Herberto Brow- 
nellio advokatų firma pa
mokino Grossą pavadinti 
tą planą “kapitalo priaug- 
lium”, taip kad išsisuktų 
nuo daugumos priklauso
mų valdžiai taksų.

Republikonų vadai 
bijo McCarthy o

Washington. — Politinis 
republikonų senatorių ko
mitetas -įsakė savo pir
mininkui ’ sen. Knowlandui 
sulaikyti republikono se
natoriaus Flanderso skun
dą prieš McCartry.

Flanders reikalavo pa- 
varyt McCarthy iš vadova
vimo bet kokiem Senato ko
mitetam todėl, kad McCar
thy atsisakė pasiteisinti, 
kaip jis abejotinais būdais 
pinigavosi ir išsisukinėjo 
nuo taksų.

Nepaisant vadų nutari
mo, senatorius Flanders’ 
ketina atsišaukti į patį Se
natą prieš McCarthy.

Republikonų vadai bijo, 
kad jeigu pažemintų Mc
Carthy, tati galėtų jiems 
pakenkti ateinančiuose 
kongresiniuose rinkimuo
se.

Arabas krikščionis tapo 
Izraelio miesto majoru

» 
Jeruzalė. — Izraelio mie

sto Nazareto majoru ta
po išrinktas krikščionis 
arabas advokatas Amin S. 
Jarjūra, didžiuminės Iz
raelio Darbo Partijos (Ma- 
pai) rėmėjas*

MOLOTOVAS ATMETA
ANGLŲ IR FFRANCUZŲ
PLANA INDOKINIJAI
Jie perša, kad tik vakariniai 
kraštai prižiūrėtų paliaubas

Ženeva, Šveic. — Franci
jos premjeras Mendes - 
France asmeniniai ragino 
Molotovą, Sovietų užsienio 
reikalų ministrą, užgirti 
francūzų ir anglų planą 
taikai daryti Indokinijoje.

Tas planas, pagamintas 
su Amerikos valstybės se
kretoriaus Dulleso sutiki
mu, tarp kitko, reikalauja, 
kad busimąsias paliaubas 
prižiūrėtų ir užtikrintų 
vien tiktai “vakariniai 
kraštai.”

Mendes - France per ke
turias valandas stengėsi 
įtikinti Molotovą, kad pri
imtų sekamuosius anglų -

Progresyviai vadovau
ja didžiausiom japonu 
darbo unijom

Tokio, Japonija. — Suva-, 
žiavimas Bendrosios Ja
ponų Darbo Unijų Sąjun
gos vėl išrinko progresyvį 
vadova Minoru Takano se
kretorium - iždininku tos 
didžiausios unijinės orga
nizacijos, turinčios 3 mi
lijonus narių.

Takano reikalauja glau
desnių Japonijos rvšių su 
Kinijos Liaudies Respubli
ka ir Sovietų Sąjunga. Iš 
antros pusės, jis ragina Ja
poniją laisvintis nuo Ame
rikos viešpatavimo.

Suvažiavimas. padavė 
140 balsų už Takano ir tik
tai 107 už priešingą jam 
kandidatą, remiamą ame
rikonų ir Japonijos valdo
vų.

Egiptėnai sprogdina 
amerikinius knygynus

Kairo, Egiptas. — Egip- 
tėnų užtaisytos “naminės” 
bombos sužalojo informa
cinius Jungtinių Valstijų 
knygynus Kaire ir Alek
sandrijoje. Gaisrai sunaiki
no apie tūkstantį knygų ir 
padarė kelis tūkstančius 
dolerių nuostolių.

Karinė valdyba pašalino 
80 nužiūrimų “neištikimų”

Washington. —, Karinė 
valdyba raportavo, jog per 
4 paskutinius mėnesius pa
leido 80 žmonių iš armijos, 
laivyno ir oro jėgų įstaigų, 
surasdama, kad jie galį bū
ti “rizikingi” amerikiniam 
apsigynimui.

Valdyba dėl to tardys 
dar 392 karinių jėgų tar
nautojus.

Tuo būdu kariniai vadai 

francūzų pasiūlymus, bet 
Molotovas, nors ir manda
giai, juos atmetė.
ANGLŲ - FRANCŪZŲ' 
PLANAS

Francijos premjeras per 
derybas su Anglijos užsie
niniu ministru Edenu Pa
ryžiuje susitarė siūlyti ši
tokias sąlygas paliauboms 
Indokinijoje:

Paliaubų linija turėtų 
eiti palei 17-tą geografinę 
paralelę, taip kad didesnio
ji, šiaurinė Vietnamo puse 
tektų Vietminhui, tai yra, 
Demokratinei Vietnamo 
Respublikai^' Mažesnioji 
Vietnamo dalis būtų pa
likta francūzams. ’ ••

Francija užleistų Viet
minhui didmiestį Hanoi, 
Raudonosios upės Deltoje, 
bet dar norėtų bent laikinai 
kontroliuot Haifong, jūri
nį Hanoi uostą.

Demokratinis Vietnamas 
turėtų pripažinti neutra
liais kraštais dvi menkes- 
niąsias Indokinijos vals
tybes, Kambodiją’ir La
osą (kurios, tačiau, dar pa
siliktų Francijos žinybo- 
je). -3

Vietnamo rinkimai turė
tų būti atidėti, iki pasto
viau susitvarkys dalykai 
Indokinijoje.

’Į paliaubų vykdymo ir 
užtikrinimo komisiją turė
tų būti neįleista nei Sovietų 
Sąjunga, nei Kinija, nei jo
kia kita komunistinė vals
tybė, — kaip kad susitarė 
užsieninis Anglijos minis
tras Edenas su Francijos 
premjeru - užsienio reika
lų ministr. Mendes- Fran
ce.

Mendes - France pasi
kvietė užsieninį Sovietų 
ministrą Molotovą į pie
tus ir tarėsi .su juo apie 
anglų - francūzų siūlymus 
dėl mūšių sustabdymo In
dokinijoje.

Šį šeštadienį atlėks Be
dell Smith, Amerikos vals
tybės sekretoriaus Dulleso 
pavaduotojas. Po to atsi
darys formaliai Ženevos 
konferencijos posėdžiai, 
kur bus svarstoma įvairūs 
planai taikai daryti Indo
kinijoje.

KOLOMBIJOS KALNAS 
UŽGRIUVO 163 
ŽMONES

Medellin,. Kolombija. — 
Nuo Andų kalno netikėtai 
nugriuvo daugybė žemių 
ir uolų, kurios gyvus pa
laidojo 163 žmones.

atsako ragangaudžiui Me- 
Carthy’ui, kuris pasakojo, 
būk jie “palaiko komunis
tus?’
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Bijo rinkimų
“Prancūzai nori Vietname pravesti rinkimus kaip 

galima vėliau, nes jei rinkimai būtų tuojau, juos tikrai 
laimėtų Vietminh”, rašo Harold Callender-iš Paryžiaus.

Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Vietnamo žmonės 
francūzų neapkenčia ir nenori.

Iš to paties Vietnamo ateina kitos panašios žinios, 
kurios parodo liaudies nusiteikimą. Prancūzai ir jų 
sekėjai vietnamiečiai du ar tris sykius geriau ginkluoti, 
negu liaudiečiai. Bet, sako, visa bėda tame, kad jie 
neturi “valios kariauti.” Prancūzai negali pasitikėti 
savo talkininkais vietnamiečiais. Gavę ginklus, pasta
rieji pereina liaudiečių arba Vietminh pusėn.

Tame* ir esanti priežastis visų francūzams Indokini
joje nelaimių. Jie yra okupavę svetimą kraštą prieš 
tų žmonių valią. Per aštuoneris metus jie veda karą 
prieš tuos žmones. Ir nors gauna mušti, bet svietui 
bando įkalbėti, kad jie jieško “taikos su garbe”, ir kad 
nepasiduos, kol tokią taiką laimės.

Bet} garbės klausimas yra dvipusiškas. Kas fran
cūzams okupantams garbinga, tas negarbinga ir ne
priimtina Vietnamo ir visos Indokinijos žmonėms. Tai 
patvirtina ir šitas francūzų nusistatymas prieš visuoti
nus demokratinius rinkimus.

Vietnamiečiams tėra vienas garbingas kelias: iš
varyti francūzus ir išsirinkti demokratinę valdžią, tap
ti pilnutinai ir tikrai nepriklausomais ir laisvais žmo
nėmis. Jie to siekė per ilgus aštuoneris metus gink- 1 
lais, jie už tai kovoja Ženevoje. Neatrodo, kad mažiau i 
ką nors gavę pasitenkintų. ,

Ar Mindės - Prance pasirengs tą istorinę tiesą pri- - 
imti Ženevoje?

Gelbėjimas mūsų jaunimo i
1 !

Prie radijo prisidėjo televizija. Du galingiausi 
propagandos įrankiai. Jie galėtų būti mūsų jaunimo 
švietimo ir auklėjimo neišsemiamu šaltiniu.

Deja, taip nėra. Faktas yra, kad radijas ir televizi
ja pasidarė baisiausiu jaunų žmonių gadinimo ir klaidi- ‘ 
nimo. įrankiu.

Trivoga ateina tiesiog iš Los Angeles, Anierikos fil
mų karalystės. Televizija juk paremtą filmais. De
vyniasdešimt devyni procentai visų televizijos progra
mų susideda iš perdavimo filmų.

. Kokia tų filmų tema? Ką jie suteikia mūsų jau
nimui, mūsų vaikams?

Pamatinis ir vyriausias tų filmų šaltinis yra geng-, 
sterizmas ir kriminalystės. Apiplėšimai, žmogžudys
tės — štai pamatinė tų filmų tema.

Ir juo toliau, tuo darosi blogiau. National Associa
tion for Better Radio and Television išstudijavo padė
tį. Surado, kad kriminalystėmis, žmogžudystėmis, va- ' 
gystėmis, apiplėšimais, gengsterizmu paremti filmai, 
perduodami per televiziją, paskutiniais trejais metais 
paaugo ketveriopai!

Čia kalbama, reikia žinoti, apie tas televizijos pro
gramas, kurios taikomos mūsų vaikams, mūsų jaunimui. 
Programos, taikomos suagusiems, be abejo, dar riebiau 
“Uždarytos” kriminalystėmis ir žmogžudystėmis.

O kas baisiausia ir pavojingiausia, tai kad beveik 
niekas nieko nedaro prieš šitą mūsų jaunimo gadinimo 
šaltinį.

Vaikams, žinoma, patinka. Tokios programos dil
gina Jų jaunus jausmus, nes pilnos veikimo, judėjimo.. 
Tasai šaudymasis, žandų skaidymasis, gengsterių ir plė
šikų gudrumas, veikia vaikų nervus, veikia jų protą, 
skatina ir juos tuos žmogžudžius bei gengsterius imi
tuoti, pamėgdžioti. Rezultatas: gatvės pilnos “gin
kluotų” ne tik penkių, šešių ar septynių metų berniukų, 
ber ir mergaičių. Vieni vaidina gengsterius, kiti de
tektyvus. Pasitikę tave gatvėje atstato prieš “šautu
vą,” trauko gaiduką ir piškina! ,

Nejaugi amerikiečiai, ypač tėvai ir motinos, nesu
kils prieš šitą televizijos išsigimimą? Nejaugi amžinai 
toleruos tokią padėtį, kurioje jų vaikai mokomi gengs- 
terizmo ir žmogžudystės?

Naujas peilis po kaklu
“Thailand paskirtas būti Azijos tvirtove,”- “Jung

tinės Valstijos Thailandą padarys bazę priež raudo
nuosius,” — skamba liepos 14 dienos pranešimai tiesiai 
iš Washingtono. ,

Pažvelgkime į žemėlapį. Nuo mūsų iki Thailando 
bus septyni ar aštuoni tūkstančiai myliųi Gi Thailan- 
das nuo Kinijos tik už keleto desėtkų mylių, o nuo In
dijos tik už šimto kito mylių.

Ką pasakys tie du milžiniški Azijos kraštai, kai 
pamatys, kad jiems po kaklu taisomas aštrus peilis?!

Ar apie tai pagalvoja mūsų vyriausybė?
..I. , .■.'JB.'.L 1,1   LLL—~L L, J 

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-ŠeŠtadien., Liepos (July) 17, 1954

Kas Ką Rašo ir Sako
NAUJAS RECEPTAS 
NEDUOS NAUDOS

Dienraštis Vilnis rašo:
“Amerikos Informacijos 

Agentūros (USIA) vedėjas 
Theodore C. Streibert tik 
gyįžo iš ilgos keliones po 
Aziją ir Afriką. Jis priėjo 
išvados, kad tų kontinentų 
žmonės karščiausiai neap
kenčia kolonializmo. Tą ne
apykantą, jis sako, naudoja 
komunistai, identifikuoda
mi mus su kolonializmu.

“Kas daryti?
“Informacijos agentūros 

vedėjas turi receptą. Jis
siūlo, kad mes visomis jė
gomis pradėtume smerkti 
kolonializmą ir ne tik 
bendrai - abstraktiškai ko
lonializmą smerkti, bet 
teigti, kad tai Sovietų Są-/ 
junga, kuri yra kolonialis- 
tinė šalis!

“Bet kaip įrodyti Mala- 
jos žmonėms, kad tai So
vietų Sąjunga, o ne Brita
nija, kuri juos engia? Kaip 
įrodyti vietnamiečiams, kad 
prieš juos kovoja Tarybų 
Sąjungos armija, o ne fran- 
cūzai su savo užsienietiš
kais legionais? Kaip įrody
ti Indonezijai, kad tai So
vietų Sąjunga, o ne Brita
nija ir Olandija, kurios dar 
laiko savo rankose dalis jų 
salyno? Kaip įrodyti Ke- 
nyjos žmonėms, kad . jų 
kaimus degina ir žmones 
žudo iš dangaus tarybinė 
aviacija, o ne britų RAF? 
Kaip įtikinti Morokos ir 
Tunisijos žmones, kad žan
darai, kurie, švaistosi jų ša
lyje, yra Sovietų milicinin
kai, o ne francūzų polici
ninkai? Kaip įtikinti 
egiptiečius, kad jų teritori
joje Suezo kanalą laiko ta
rybinės jėgos, o ne britų?

“Dėl to viso, žinoma, gal
vočius Streibertas nesirū
pina. Jis mano, kad tik 
reikia pradėti kaltinti Ta
rybų Sąjungą kolonializ
me, ir viskas eis kaip svie
stu patepta.

“Kaip skaudžiai, kaip 
skaudžiai jis apsirinka!”

KANADOS LIETUVIAI 
KATALIKAI APSIVIE- 
NIJO

Chicagos marijonų Drau
gas rašo:

“Liepos 3 ir 4 dd. Kana
dos lietuviams katalikams 
buvo neeilinės dienos. Tai 
buvo jų darbo, pasiryžimo, 
kilniųjų siekimų ir Dievo 
Motinos Marijos pagarbini
mui skirtas laikas.

“Per tas dvi dienas Ka
nados lietuviai katalikai 
daug padarė savo tvirtes
nio- susiorganizavimo rei
kalui, o taip pat pasirodė 
ir kanadiečiams kaip stip
rus, darnus ir ryžtingas 
vienetas. Toronto ir Ha
miltono gyventojams jie 
prisistatė kaip Marijos že
mės vaikai ir ypatingai my
lį savo gimtąjį kraštą žmo
nės.”

AMERIKA PRAŠO ČE
KOSLOVAKIJĄ PA
LEIST 7 JANKIUS

Washington. — Amerika 
pradėjo derybas su Čeko-, 
Slovakija, kad paleistų še
šis amerikinius4 kareivius 
ir jų kapitoną,, kuriuos Če
koslovakijos sargyba su
ėmė liepos 4 d.

Amerika sako, kad jie 
“netyčia” gal . peržengę Če
koslovakijos sieną,

Čekoslovakija gi kaltina 
tuos amerikonus kaip su- 
žiniai atsiųstus šnipus.

Iš LDS Seimo, Chicago j e
Delegatų nuotaika pakilusi;

prisimena 1930 metų 
įvykius Chicagoje

CHICAGO, liepos 12.—Ly
giai dešimtą valandą ryte, 
Mildos patalpose, prasidėjo 
vienuoliktasis Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Seimas. 
Seimą atidarė LDS II Ap
skrities pirmininkas G. Mont
vila, sveikindamas suvažiavu
sius delegatus visų chicagie- 
čių vardu ir kviesdamas Sei
mo dalyvius jaustis kaip 
namie. Po to vieta tapo už
leista Susivienijimo preziden
tui Gasiūnui pradėti Seimo 
darbus.

Seimas pradėtas Amerikos 
himnu.

Iš visko matosi, kad Seimo 
pradžia labai puiki. Rašant 
šiuos žodžius, delegatų jau 
yra 91. Tačiau dar daug de
legatų renkasi, ir reikia ti
kėtis, kad šiame Seime jų bus' 
daugiau negu šimtas.

Seime matyti delegatų ga
na iš tolimų Amerikos kraš
tų — New Yorko, Pittsbur- 
gho, Naujosios Anglijos, Cle- 
vclando. Dementis atvažiavo 
net iš Kalifornijos. Iš ryti
nių valstijų delegatų, iš ma
žesniųjų kolonijų, irgi gana 
skaitlinga atstovų.

Iš pakviestų tarti žodį kitą 
aiškiai girdisi džiaugsmas, 
kad šis vienuoliktasis LDS 
Seimas vyksta chicagiečių pa
žangiųjų šauniai įrengtose- 
patalpose, ir veik visi prisi
minė, kaip 24 metai atgal, 
visai arti nuo šios vietos, įvy
ko triukšmingas senojo Susi
vienijimo Seimas. iš kuriir 
daug delegatų buvo išmesti. 
Jie aplinkybių buvo privers
ti sutverti ši' Lietuvių Darbi
ninkų Susivien i j i m ą , kuris 
šiandieną gali didžiuotis bū
damas “milijonierium” ir ne
priklausomas politiniai.

LDS — tai fraternalizmo 
tvirtovė.

Ypatingai gražiai kalbėjo, 
prisimindami 1930-sius motus, 
D. Yusius, Kuncas ir kiti. 
Anot Kunco žodžių: sena
jam Sįusivienijimui tapti “mi
lijonierium” truko 34 metai, 
o mes to pašiekom per 24 
metus. Jo žodžiai buvo nu
lydėti triukšmingomis ovacijo
mis.

Seimo pirmininku išrinktas 
D. Yusius, vice-pirmininku G* 
žebrys. Užėmus jiems vie
tas, tapo išrinktos visos rei
kalingos darbo atlikimui ko
misijos.

Pirmoj sesijoj raportavo 
LDS prezidentas J. Gasiūnas. 
Jo raportas priimtas vienbal
siai. Raštišką raportą pri
siuntė vice - prezidentas J. 
Mockaltis. Kitas vice-prori
dentas, G. žebrys, irgi patie
kė trumpą, bet įdomų rapor
tą. Seimo pradžia praėjo 
gražioj nuotaikoj.

Baigia priimt projektą 
naujos konstitucijos

Liepos 13. Popietinėje se
sijoje džiugus delegatams bu
vo Centro sekretoriaus Siur- 
bos raportas. Iš raporto pa
sirodė, kad LDS materialiu 
atžvilgiu yra viena iš tvirtųjų 
fratcrnalių organizacijų. LDS 
Apdraudos Fondas turi net 
$300,000 perviršiauš, pagal 
valdžios aktuarų apskaitliavl- 
mą. ši žinia Seiman suva- 
žiavusiii delegatų ir svečių 
buvo pasitikta’ skambiais ap
lodismentais.

Po to pereita prie svarsty
mo naujos konstitucijos pro
jekto. Pasirodė, kad šio li
to j o LDS Seimo svarbiausias 
darbas bus konstitucijos pro
jekto priėmimas.

Kaip žinia, dauguma de
legatu yra Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo pilioriai; 
V’ei k kiekvienas delegatas1, 
jeigu ne savo kuopos valdy
bos narys) tai veikėjas, vaji- 
ninkas ar daug' darbo įdėjęs 
S u s i v i enijimo budavojimui. 
Todėl, konstitucijos projekto 
skaitymas vyksta gana aty-

1 - • • 
džiai. Po kiekvieno perskai
tyto punkto sustojama.

Konstitucijos projekto dis- 
kusavime ima balsus gana 
daug delegatų. Ypatingai 
smarkiai pasireiškia broliai 
Palevičiai. Tačiau tarp dis- 
kusantų nėra jokių tendenci
jų grupuotis į pozicijas, ar 
opozicijas.

Vis daugiau ir daugiau 
aišku, kad naujos konstitu
cijos projektas bus priimtas. 
Kiek karštesnių ginčų sukė
lė ligonių kontrolės klausi
mas. Tūli delegatai karščia
vosi. Reikalas lietė ligos 
blanka No. 2.

Iki.šiol sergantis narys tu
rėjo No. 2 blanką siųsti Į Cen
trą kas dvi savaitės.

Seimas nutarė, kad No. 2 
blanka būtų siunčiama į Cen
trą kartą į mėnesį.
\ Konstitucijos skaitymas pa
vestas newyorkieciui Čepuliui. 
Susivienijimo prezidentas Ga
siūnas ir Siurba abu užimti 
neaiškių projekte dalykų nu
švietimu, ypatingai tų punk
tų, kuriais Susivienijimui rei
kia prisitaikinti prie valstijų 
įstatymų.

Šias informacijas rašau 
pasibaigus trečiajai sesijai. 
Antradienio vakare Mildos 
salėj i/vyksta koncertas, o tre
čiadienio vakare Seimo pa
baigtuvių bankietas.

Korespondentas

LDS SEIMO IŠŠVAKARĖSE

Mildos salė pasipuošė svei
kinimu :■ Welcome LDS Del
egates!

Pirmieji delegatai vienuo- 
Jiktan seiman pasirodė šešta
dienį. Chicagiečiai maloniai 
juos sveikina. Delegatai ap
rūpinami patalpomis. Susi- 
mezga pažintys. Mildos gas- 
padoriai išrodo delegatams 
teatrą ir sales.

šis repėrteris pirmiausia 
susipažino su Pittsburgho de
legatais : t F. Imbras, V. Sher* 
bin, Karsokienė, Shimkienė, 
M. Rudnikas. Jų pirmieji 
Įspūdžiai Chicagoje geri.

štai Binghamtono delega
cija : Jasilionienė, Kazlaus
kienė, Meldaikienė, Navai i ns- 
kienė.

Su delegatais sveikinasi 
Lietuvių darbininkų Susivie
nijimo prezidentas J. Gasiū
nas ir centro sekretorius J. 
Siurba.

Iš eilės susipažįstam su G. 
žebriu, Martinaičiu ir kitais 
Clevelando delegatais.

Ūpas delegatų geras. Visi 
prisimena tuos laikus, kada 
LDS gimė Chicagoje. Tai bu
vo 1930 metai. LDS gimė 
kovoj prieš jSLA biurokratus, 
jų praktikuotą diskriminaciją.

Nedėldienis. Piknikas Jol
ly Rose darže. Daug publi
kos, kaip vietinės, taip ir iŠ 
toliau. Antros apskritie^ vei
kėjai nesitikėjo tiek daug 
žmonių. Greit pritrūko mais
to.

Piknikan atvyko daug dele
gatų.

Teko* pasikeist' sveikinimais 
su clevelandiečiu J. Krasnic- 
ku, su Dr. M; Palevičiaus 
Šeima iš Detroito, su detroi- 
Iiečiais Ar a n u k. a is, su M., 
Sm aisti e n e, uoliausia mūsų 
spaudos platintoja.

O štai šenadorietis S. Kuz
mickas. ■ Chicago] jis turi 
geriausią draugą V. Judzenta- 
vicių, su kuriuo anais senais 
laikais dalyvavo mainierių 
kvartete. Jie gailisi, kad iš 
New Yorko neatvyko jų drau
gas P. Grabauskas.

New Yorko delegacija gana 
skaitlinga-: P. Kunza, Wm,. 
Malin, Ana Yakstis, G. Wa- 
reson, K. Songaila, J. Ručins
kas, V. Čepulis, M. Misevičie
nė.

Iš New Jersey atvyko A. 
Skairus, atstovaujantis Eliza- 
bethą, ir Mildred Stėnsler, iŠ 
Livingston, N. J!

Piknike Mildred susirado 
daug gerų pažįstamų.

Kalbuosi. sw Strižausku ir 
Danisevičium iš Waterburio.

Wilkes-Barre, Pa.
Keletas bruožų iš SLA Kon
vencijos, kuri prasidėjo bir
želio 28 d. ir tęsėsi ligi liepos 
1-mos, Sterling Motelyje, 
Wilkes-Barre, Pa., kur ir man 
teko dalyvauti dviejose sesi
jose. Gaila, kad nebuvo pro
gos dalyvauti visose sesijose.

Birželio 28 d. antroji sesi
ja prasidėjo 2 vai. popiet. 
Pirmininkui atidarius susirin
kimą, dienotvarkyje buvo 
šaukiami kalbėtojai iš koloni
ją.

Pirmas kalbėtojas buvo 
perstatytas iš angliakasyklų 
srities, iš Minersville, Pa., ku
rio pavardės nenugirdau. Bet 
iŠ jo kalbos paaiškėjo, kad jis 
yra kriaučius, — 24 metai at
gal, Hooverio laikų krizėje, 
jis patapęs mainierių, ir net 
mainų kompanu, nes jam pa
vykę suorganizuoti mainierių 
grupę ir atidaryti mainas. 
Šis SLA senas narys pasiry
žo išaiškinti, kaip 24 .metai 
atgal, toje baigoje krizėje, 
kai kurie žmonės dar turėjo 
bankuose pinigui ir nuosavus 
namelius, — jų neteko, nes 
bankieriai paskelbė bankrūtą. 
Toliau šis kalbėtojas sakė: Ii* 
žmonės, to visko netekę, įpuo
lė į bado nasrus ir desperaci
ją. Aš gi, tą baisią padėtį 
matydamas, negalėjau pakęsti 
nieko nedaręs, nes ir pačiam 
Susivienijimui grėsė pavojus. 
Taigi, aš tuo tarpu dar tu
rėdamas dolerį kitą, suorga- 
ūžavau kompaniją atidarymui 
mainų, kur būtų galima kiek 
užsidirbti. Ip šis taip svar
bus reikalas man pavyko, 
tuomet stengėmės ieškoti an
glies taško, kur suradome 
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paviršutinį sluoksnį anglies? 
ant kompanijos lauko. Tuo
met, kad viskas eitų tvarkin
gai, kreipėmės į valdžią, pra
šydami leidimo atidaryti mai
nas, bet "vietoj leidimo, at
siuntė policiją su uždraudimu. 
Tuomet mušėmės su policija 
ir varėme darbą pirmyn, nes 
baduoliškas gyvenimas mus 
vertė tatai daryti. Pirminin
kas jau dvi pastabas šiam kal
bėtojui davė, kad būk jis ne 
vietoj kalbąs, bet jis užsispy
rusiai vis tęsė kalbą. Pasku- 
tmiai jo žodžiai, matyt, bai
siai užgavo visą ponstvą, nes. 
matyt, jie suprato, kad šis 
kalbėtojas rengiasi tarti žo
dį kitą ir apie šiandieninę 
padėtį, kad jau sparčiai ei
name prie pakartojimo hoo- 
verinės istorijos. Taigi, po
nai, nepakęsdami tokios kal
bos, uždraudė jam tą kalbą 
baigti. Kalbėtojas, negavęs 
baigti kalbą, apgailestauda
mas apleido estradą. Matyt, 
drąsus if teisingas tautietis, 
nes jis norėjo įžiebti teisybės 
kibirkštį. Bet argi jis dar 
nežinojo, kad Susivienijime 
esanti ponstva jam neleis pa
reikšti tiesos? Vienok šiam 
drąsiam tautiečiui reikia duoti 
kreditą, nes jis padilgino po
neliams nervus.
- Kuomet viršminėtas tautie

tis kalbėjo, aš tėmijau dele
gatų ir svečių sentimentą bei 
užsilaikymą1 linkui jo. Didele 
dauguma delegatų ir svečių 
pritarė kalbėtojui galvų link
terėjimais, kad jis tiesą kal
ba. Bet pirmininkas ir už 
stalo sėdinti ponstva, ir arčiau 
sėdinti tokie ponai, kaip Gri
gaitis, Vitaitis, Trečiokas, Ge
gužis ir jiems panašūs ponai, 
sėdėjo kaip ant ylų, — jų 
veidai mainėsi, nervinosi ir 
vienas kitam į ausį kuždėjo

Iš Herrin, Ill., atvyko Mi Pa- 
levičius.

Daug delegatų apgailestau
ja,kad seime nebus vice-pre- 
zidėnto J. Mockaičio. Svar 
bios priežastys jam neleido 
atvykti seiman.

Visi jautėsi smagiai. Tik 
viena bloga ’ žinia Įskaudino 
daugelį pikniko dalyvių. Ne- 
dėldienio ryte ligoninėn iš
vežtas Vincas Andrulis. JI 
jau seniai kamuoja- širdies 
liga, ’ Greitasis

ką tai nepasitenkinančio, sig
nalus siuntė už stalo sėdin
tiems, kad jie stabdytų tą ne
pageidaujamą kalbėtoją, kad 
būk jis ne apie Susivi^ijhrcio 
reikalus kalba. r

Na, gerai, tegu bus ir tai]). 
Bet paklausysime, ką kiti kal
bės. Pakviestas ponas Pijus 
Grigaitis kalbėti. Jis pirmiau
sia savo kalboje džiaugėsi, 
kad jam pavykę visas srovės . 
suvienyti į vieną tvirtą kūną, 
kuris dabar smarkiai kovoja 
prieš raudonuosius; kad Su
sivienijimas daugiau už visas 
kitas organizacijas davė pini
gų Tarybai, kuri, be abejonės, 
išvaduos Lietuvą iš “prakeik
tųjų bolševikų okupacijos.” 
Ir taip pat šiandien pilnai ti
kiu, kad šis suvažiavimas 
daug daugiau skirs pinigų 
“išvadavimui” Lietuvos. Kal
kime geležį, kol ji raudona!— 
suriko ponas kalbėtojas. Baig
damas savo kalbą, tik keliais 
žodžiais palinkėjo gero Susi
vienijimui, tai ir viskas, i

Vitaitis, tūlas dipukns ir 
kiti jiems panašūs poneliai 
pakartojo tą patį. Na, o Su
sivienijimo reikaluose jie nie
ko gero nekalbėjo, apart vis 
daugiau pinigų reikalavimo 
Lietuvos “gelbėjimui.” Dau
gelis delegatų, patėmijau. tik 
šypsojosi iš jų kalbų, ir vie
nas kitam kuždėjo: na, ar jie 
kalbėjo Susivienijimo reika
lais? žinoma, kad ne, bet 
niekas nestabdė, — jie pliur
pė, niekindami šiandieninę 
Lietuvą.

Vienas šalia manęs sėdin
tis delegatas nedrąsiai kitam 
sako: Ponas Grigaitis su Vi- 
taičiu turės gerus laikus, kol 
mūsų Susivienijimas j i e m s 
duos pinigų, bet ta karvutė 
kada nors užtruks. Daugelis 
delegatų panašiai kuždėjosi 
viens kitam, bet aš negaliu 
suprasti, kodėl jie tik sau po 

i nosia kuždasi,, o nieko nesa- i ko viešai? Juk vien tik kuž- 
dėjimasis nieko nereiškia.

Birželio 29 d., rytifnėje^se
sijoje, vien tik finansinis ra
portas tęsėsi, kuri davė se- 

- kretorius p. Vinikas. Rapor- 
1 tas buvo gana smulkmeniš
kas, bet ir painus, neaiškus,— 
ypatingai investmentų reika
lais taip neaiškus, kad net jo 
paties frentai, pertraukdami 
raportą, davė pastebinčius 
klausimus, o atsakymai vis- 
tiek nebuvo aiškūs ir nebuvo 
patenkinanti, nes klausėjai 
tik kratydami galvas pasiduo
da > tam neaiškumu i.

Sesijų pertraukose patėmi- 
jau kai kurių ponelių keistą 
elgesį: Susitikę jauną mo
teriškę ar merginą, labai že
mai tursinas: ir rankas joms 
laižo, o susitikę senyvą mo
terį, paprastai, vyriškai pa
duoda ranką if eina sau. Tai 
tikras poniškai fašistinis muš
tras. V. Ž-

TUNISIEČIAI ŠAUDO 
FRANCŪZŲ RĖMĖJUS

Tunis. — Tunisiečiais pra
važiuodami autom^iliu, 
nušovė tautinio Tuniso ku
nigaikščio asmeninį dakta
rą Abderhamaną Mamį ir 
sužeidė jo pusbrolį, kuomet 
jiedu lipo iš savo automobi-. 
lio.

Šovikai keršijo jiems 
kaip Francijos pastumdė
liams.

KOVA PRIEŠ “MŪN- 
ŠAINA” KOLEKTY
VUOSE

Maskva. — čionaitinis 
Literatūros Laikraštis ra- 

; gino valdžią imti nagan 
degtinės virėjus kolekty
viniuose ūkiuose, kur 5 
asmenys mirė nuo “naminė- 
lės.”

Washington. — P^y®itą 
mėnesį subankrutavo 65 
amerikiniai fabrikai bei 
kiti bizniai, turėjusieji po> 
$100,000 ar daugiau \ įeigųi 
per. metus. ' .



ROJUS MIZARA

Kai kas apie Vine:? Krėvę-Mickevičip
I-

Lietuvių literatūroje pasiliks žinomi 
du<Vincai Mickevičiai:

V incas M i ckev i čius-Kapsu ka s,
V i ncas Mickey iči i is-Krėvč.
Jei prie jų pridėsime lenkų Adoma 

Mickevičių, kuris mūsų literatūroje vi
suomet bus žinomas, tai matysime, koki 
svarų indėlį lietuvių literatūroje turi 
įnešę Mickevičiai.

Vikncas Krėvė-Mickevičius gimė 1882 
metų\, spalio 17 d. Subartonių kaime, 
Merginės valsčiuje, Trakų apskrityje.

< Jis mirė 1954 m. liepos mėn. 7 d. Media 
miestelyj, netoli Philadelphia, Pa.

Subartonys — nedidelis kaimas, sto
vįs į šiaurrytus nuo Merkinės. Jis nie
kuo ypatingu nesiskyrė nuo kitų mūsų 
apylinkės kaimų.
. Vinco Mickevičiaus-Krėvės tėvas (ir
gi, rodosi, Vincas) turėjo valaką žemės, 
bet turtingas nebuvo, nes žemė nederlin
ga, ūkis buvo gerokai apleistas. Tačiau 
tėvas norėjo matyti savo sūnų kunigą ir 
leido jį mokytis, kadangi Vincukas buvo 
gabus ir ryžtingas berniukas.

feet Vincukas (kaip daugelis kitų ano 
meto “Vincuku”) savo tėvus apgavo. 
Pabuvęs arti poros metų Vilniaus kuni
gų seminarijoje, iš ten pasitraukė,— 
“neturėjo kunigu būti pašaukimo.”

1905 metų revoliucijoje jis aktyviai 
nedalyvavo, ne taip, kaip daugelis to me
to kitų, lietuvių studentų. Dėl to jam 
neteko, nuo caro valdžios nukentėti : ne
reikėjo nei į kalėjimą eiti, nei į užsieni 
išvykti.

1908 metais Krėvė-Mickevičius baigė 
Lvovo ■ersitetą su filosofijos daktaro 
laipsniu. Po to jis Užkaukazėje, Azer
baidžane, mokė Baku miesto gimnazijoj.

Daug visokių kalbų tarp merkiniškių 
dzūkų apie jį buvo pasklidusių. Buvo sa
kyta, būk Vincas Mickevičius pasiekęs 
tokio aukšto mokslo, kokį turi tik tryli
ka kitų visoje Rusijoje mokytų žmonių.

Kiti sakė:
— Mickevičiukas turi tiek mokslo, 

kiek 50 kunigų, sudėjus kartu.
— Bet jis, nors ir mokytas, nebus toks 

turtingas, kaip kunigas, :— teisingai pa
stebėdavo kiti.

Visaip žmonės apie Vincą Mickevičių 
kalbėjo. Ir nestebėtina: vargingoje apy
linkėje jis buvo pirmas, pasiekęs tokį 
mokslo laipsnį.

Gyvendamas Merkinėje, gerai pažino
jau ir Krėvės tėvą, taipgi jo jaunesnią
ją seserį. Tėvas buvo Storasta; porą 
kartų per savaitę į Merkinę atvykdavo 
“tarnybos reikalais.” Dažnai mudu kal
bėdavome ir apie jo sūnų, kurio jis iš 
tiWuju tuomet nesuprato, ir jo raštų 
neskaitė.

Patsai Krėvė dalį vasaros atostogų 
praleisdavo pas tėvus ir Merkinėje, kle
bonijoje.

Žųponių dėmesį jis atkreipdavo į save 
dar ir savo ūgiu: buvo labai smulkutis, 
mažytis, gal kokių penkių pėdų vyrukas. 
Visuomet atrodydavo daugiau į pusber- 
nioką.

— Bet jo galva didele 1— sakydavo tie, 
kurie juo didžiavosi.

Augęs kaime, mokęsis Merkinėje, Vil
niuje, Petrapily, Kazanėje, Kijeve, Lvo
ve, Vincas Krėvė pažino žmones ir tai 
jam buvo didelė nauda rašant, kuriant.

. II.
Vincas Krėvė-Mickevičius buvo vienas 

iš talentingiausių lietuvių rašytojų. Jo 
kūryba pasižymi nepaprastu stiliaus 
gražumu, lankstumu, švelnumu ir žodin
gumu.

Kilęs iš Dzūkijos, Krėvė nešykštėjo į 
.savo kūrybą įdėti daug dzūkiškų žodžių, 
ižinoma, “sulietuvintų” žodžių.

paskaitykite jo “Bobulės vargus,” 
“(Slšę” ir kitus pirmuosius kūrinius, o 
matysite, kokią gražią pradžią jis pada
rė literatūrinėje kūryboje!

> , Pažindamas gerai kaimą ir kaimie-
■ Čius, jis mokėjo juos atvaizduoti savo 

veikaluose- Tik tas neįvertina jo “Sker-
\ džiaus”, kuris jo neskaitė.

Jis rašė ir istorinius veikalus: “Dai
navos šalies padavimai,” dramas “Šarū
ną” ir “Skirgailą,.” Jis parašė romaną 
“Raganius,” kuriame reiškiama kritika 
smetoniškam režimui. Iš viso jis parašė 
keliolika knygų. 4

Profesoriaudamas Universitete, Vin
cas Krėvė redagavo keletą žurnalų. Pat
sai rimčiausias žurnalas, pasimotas re
daguoti, buvo “Literatūra,” pradėjusi 
eiti 1938 metais Kaune. Aplink šį žurna
lą buvo susispietę patys pažangiausi Lie
tuvos rašytojai ir poetai. “Literatūros” 
pasirodymą šiltai sveikino tokis geni ja
lus rašytojas, kaip francūzų Romain 
Rolland! Deja, pasirodžius porai žurna
lo numerių, smetoninė cenzūra jį pa
smaugė.

(Tautininkų “Vaire” vėliau vienas 
smetonininkas teisinosi: girdi, “Litera
tūrą” uždarėme dėl to, kad ten palankiai 
buvo atsiliepta apie kai kurių kairiųjų 
rašytojų veikalus, — tarp kitko ir apie 
siti] žodžių rašytojo vieną apysaką!)

Paskiausiu laiku, prieš mirtį, Vincas 
Krėvė rašė biblijinę apysaką “Dangaus 
ir žemės sūnus.”

Skaičiau jos pirmąjį tomą ■— pernelyg 
nuobodus dalykas ir, man atrodo^ kokiu 
šimtu ar daugiau metų pavėluotas.

Prieš antrąjį pasaulinį karą Vincas 
Krėvė-Mickevičius Lietuvoje buvo pripa
žintas tautiniu rašytoju, o tai reiškia la
bai daug.

Kitais žodžiais: Krėvė buvo susilaukęs 
iš lietuvių tautos nuopelno, kokį ne visi 
kad ir talentingi rašytojai gauna. 

..
III.

Kai smetonininkai smurtu užgrobė 
Lietuvos valdžios vairą, Krėvė iš karto 
linko prie jų ir su jais bendradarbiavo. 
Klerikalinis režimas buvo taip įgrįsęs, 
kad naivūs žmonės tikėjosi susilaukti iš 
tautininkų ko nors geresnio.

Bet ilgainiui rašytojas pakeitė savo 
poziciją. Jis pradėjo prieš tautininkus 
šiauštis, — ne atvirai, ne griežtai, bet 

* palaipsniui, “mandagiai,” - “povaliai.”
Paakstintas jaunesniųjų pažangių ra

šytojų, Krėvė pradėjo burti aplink save 
visą eilę jaunesniosios kartos intelektua
lų, rašytojų, profesorių. Per tūlą laiką 
jis buvo jų lyg ir intelektualinis vado
vas- Minėjau, kad 1938 metais jis reda
gavo žurnalą, kuriam teko neilgai gy
vuoti, nes Smetonos valdžia jį tuojau pa
smaugė. Tuo savo žygiu smetonininkai 
dar labiau stūmė nuo savęs pažangesnią
ją inteligentiją, tarp jos ir Krėvę.

Tiek Krėvė-Mickevičius, tiek kiti ra
šytojai ir pažangesni profesoriai darba
vosi, idant smetonizmas iš Lietuvos būtų 
pašalintas visiems laikams, nes jis truk
do kultūrą, jis engia liaudį, jis lietuvių 
tautai pražūtingas.

Dėl to, kai 1940 metais Smetonos reži
mas žlugo, visai natūraliai Vincui Krė
vei-Mickevičiui teko atsistoti Lietuvos 
Liaudies valdžios priešakyje, teko būti 
jos ministrų pirmininku.

Kai kurie ablavukai daį>ar rašo, būk 
Krėvę kas tokio privertė būti ministrų 
pirmininku. Tai vaikų pasakose Kas ga
li priversti žmogų būti šalies valdžios 
pirmininku?!

Tik vaikai tiki tai pasakai; “Aš ne
moku nei rašyc, nei čitoc, ale mane nori 
karalium apkarūnayoc...”

Mickevičius tos vietos troško, jis, kaip 
anti-fašistas intelektualas, ją ir gavo.- 

Tiesa, laikinoji Liaudies valdžia neil
gai tegyvavo,— naujai išrinktasis .Liau
dies seimas paskelbė Lietuvą Tarybų So
cialistine Respublika ir tuomet buvo iš- 

' rinkta pastovi, tarybinė valdžia.
Krėvė-Mickevičius nenorėjo, kad Lie

tuva būtų tarybinė. Jis dėl to buvo nu
vykęs net į Maskvą ir tarėsi su Moloto
vu. Molotovas, matyt, jam šitaip tarė: 
lai tuo reikalu pasisuk J Lietuvos liaudis, 
kam čia mudviem kalbėti.

Kai Liaudies Seimas paskelbė Lietuvą 
tarybine respublika, Krėvė-Mickevičius, 
tačiau, netarė prieš tai nei vieno viešo 
žodžio. Nes jei jis būtų viešai prasita

ręs prieš tarybinę santvarką, tai, aišku, 
jo nusistatymas būtų nuskambėjęs kiau
rai visą kapitalistinį pasaulį.

Įsikūrė Tarybų valdžia Lietuvoje. Ji 
žinojo Krėvės-Mickevičiaus politines pa
žiūras, tačiau jinai juo pasitikėjo, kaip 
intelektualu, kaip rašytoju. Jam pave
dė organizuoti Lietuvos Mokslų Akade
miją ir rašytojas ją organizavo; jis bu
vo jos pirmininku (toji akademija ir 
šiandien klesti Lietuvoje)- Jis ją orga
nizavo, tiesa, pačios vyriausybės organų 
padedamas.

Atrodė viskas puiku, O. K.
Bet štai 1941 metų birželio mėnuo. 

Naciai pasalingai užpuola Lietuvą. Kai 
kurie intelektualai ir veikėjai pasitrau
kia į Tarybų Sąjungos gilumą, bet Krė
vė-Mickevičius pasilieka. Ne jis vienas 
pasiliko, — pasiliko (dėl vienokių ar ki
tokių priežasčių) ir rašytojai Vincas 

i Mykolaitis-Putinas, ir Ant. Vienuolis- 
Žukauskas, ir Teofilius Tilvytis, ir Vyt. 
Montvila; ir Jul. Butėnas ir eilė kitų. 
(Montvilą vokiečiai nužudė).

Jie kenčia nacių priespaudą ir lau
kia grįžtant Raudonosios armijos.

Ką per tūlą laiką nacių okupacijos 
metu Lietuvoje veikė rašytojas Krėvė, 
aš nežinau.

Išgirdome apie jį tiktai 1942 metų pa
baigoje.

Tais metais, atsiminkime, Hitlerio ar
mijos žygiavo į Kaukazą ir Stalingradą. 
Faktinai, jos pasiekė Stalingradą, pasie
kė Volgą. ’

Tie, kurie neturėjo pasitikėjimo tary
binių tautų vienybe ir galybe,/galvojo: 
dabar jau tarybinei valstybei atėjo sau
lėleidis; vokiečiai, paėmę Stalingradą, 
jie pavolgiu žygiuos, apsups Maskvą, su
naikins, o tai reikš Tarybų Sąjungos žlu
gimą.

Taip galvojo buržuaziniai galvočiai, 
neturėję pasitikėjimo socialistine šalimi, 
jos liaudimi, jos ginklu, jos armija, jos 
vadovybe.

Galvojo taip ir Vincas Krėvė-Micke
vičius. Na, ir tų metų rudenį buvo su
šauktas “Kauno inteligentų” susirinki
mas, kuriame šis rašytojas puolė Tary
bų Sąjungą, puolė Lietuvos vyriausybę 
ir jau pasisako “už Vakarus”, o tai reiš
kia ir už hitlerinę okupaciją!

Kaip jis nuvylė hitleriniu batu pri
slėgtą, vaitojančią tautą, kurt juo tiek 
buvo pasitikėjusi!...

Šis jo “persiorientavimas” buvo jo tra
gedijos pradžia.

O kai 1944 metais “parblokštoji” Ta
rybinė armija grįžo, pliekdama vokiš
kuosius okupantus, tai rašytojas Krėvė, 
tikėdamas Vliko didvyrių kvailais pra
našavimais, “laikinai” pasitraukė į Au
striją.

Iš Austrijos jis, aišku, galėjo grįžti 
atgal savo gimtojon šalin, nes Lietuvos 
vyriausybė kvietė visus pabėgėlius grįž
ti tėvynėn, darbuotis ir laimingai gy
venti. Bet rašytojo “unaras” neleido 
jam tai padaryti. Tai buvo kita didžiulė 
klaida.

Klaida^ant klaidos!
IV.

Jis atvyko Amerikon.
Čia jam buvo suteikta Pennsylvanijos 

Universitete vieta: mokė jis studentus 
rusų kalbos!

Jis galėjo tai daryti Vilniaus Univer
sitete, savo gimtojoj šaly. Jis ten galė
jo savo tautiečius mokyti rusų kalbos, 
galėjo dėstyti lietuvių literatūrą, galėjo 
daug ką naudingesnio atlikti ir būtų bu
vęs pagerbtas, nežiūrint to nerimto, ne
apgalvoto “išsišokimo”, padaryto 1942 
metais Kaune.

Tie, kurie Vincą Krėvę-Mickevičių A- 
merikoje iš arčiau stebėjo, sako, kad jis 
čia gyveno dideliame nusivylime. Jis bu
vo demoralizuotas. Jis jautė padaręs 
klaidą, bėgdamas iš tėvynės. Jis čia nie

kur ir su niekuo nesutapo. Jis, tiesa, 
apie porą kartų buvo išstojęs su ta pačia 
ar jai panašia “modlitva”, kurią sakė 
Kaune, bet mažai kas kreipė į tai dėme
sio. Jis buvo pašauktas ir pas kongresinį 
Kersteno komitetą “liudyti,” bet tai nie
ko nereiškė.

Ir taip, išgyvenęs arti 72 metų, kurių 
desėtką praleido atitrūkusiai nuo savo 
tautos, nuo savd gimtosios žemės, visiš
kai bergždžiai, — Vincas Krėvė-Micke
vičius mirė nuo širdies smūgio.

Jo palaikus tuojau pasigrobė kunigai 
ir palaidojo šv. Kazimiero kapinėse Phi- 
ladelphijoje-

— Žiūrėkite, Vincas Krėvė-Mickevi
čius yra mūsų! Mūsų!...—rėkia kunigas 
Prunskis, o jam pritaria kiti klerikalai.

Bet jie nedrįsta viešai paanalizuoti ir 
atidengti rašytojo tragedijos, susidariu
sios iš jo paties suklupimų.

Hitlerizmas sunaikino, išžudė milijo
nus žmonių fiziškai; palaužė, sunaikino 
daugelį žmonių intelektuališkai, mora
liškai. Vincas Krėvė buvo vienas iš 
daugelio hitlerizmo aukų.

Lietuvių tauta atsirinks visa tai, ką 
rašytojas Krėvė sukūrė gero, ir įsisa
vins, nežiūrint to, kad rašytojas, užkrės
tas hitlerinių nuodų, kritiškoje tautai 
valandoje padarė žalingą išsišokimą ir 
jo nepataisė, nors lengvai galėjo tai pa
daryti.

Kultūros Pasaulis
Minint didžiojo dramaturgo rašytojo 

A. Čechovo mirties 50 metų sukaktį, Ta
rybų Sąjungos teatrai padaugino ir at
naujino eilės jo veikalų statymą. Jo vei
kalas “Žuvėdra” (“Čaika”) buvo persta
tytas Vachtangovo teatre, o dvylikoje te
atrų po plačią Tarybų Sąjungą persta
tomas veikalas “Dėdė Vania,” 14-koje 
teatrų “Vyšnių sodas,” 14-koje “Trys se
serys.”

Čechovo “Žuvėdra” pirmu kartu buvo 
perstatyta Maskvos Meno Teatre, kuo
met ten dar režisavo Konstantinas Sta
nislavskis.

Žymiausias Amerikos dailininkas-mu- 
ralistas Anton Refregier neseniai grįžo 
iš Guatemalos, kurioje jis praleido kelias 
savaites. Refregieras apleido šalį dar 
prieš fašistinį perversmą, ir praneša, 
kad Guatemalos dailininkai buvo įsijun
gę į liaudies pastangas gerinti gyveni
mą. Daugelis dailininkų sėmėsi įkvėpi
mo ir temų iš žemės reformos, iš naujo 
gyvenimo, kuris vystėsi nuo dvarininkų 
atimtose žemėse.

Chicagos demokratų partijos liberali
nio sparno pakraipos dienraštis “Sun- 
Times” vedamajame straipsnyje pasisa
kė prieš filmo “Salt of the Earth”.drau
dimą, v

Amerikos knygų rinkoje pasirodė nau
jas pažangaus negro rašytojo kūrinys, 
John O. Killenso romanas “Youngblood.” 
Killens yra Georgijos negras ir tai jo 
pirma knyga.. Išleido Dial Press leidy
kla New Yorke. N

Kitas lietuvis dailininkas, Liutkus, 
turėjo savo individualinę kūrinių paro
dą Paryžiuje. Savaitraštis “Arts” ir ki
ti meno leidiniai jo parodą sutiko šalto
kai, tik pažymėdami, kad jis turi neblo
gą koloritinį skonį.

Itališkas filmas “Vilties kelias” kelios 
savaitės atgal buvo rodytas Vilniuje ir 
Kaune. Valstybinis dramos teatras Vil
niuje perstatė “Žaldokynę,” “Princas ir 
Elgeta” ir “Gėlininkė.” Valstybinėje Fil
harmonijoje koncertavo Užkarpatės 
liaudies choras.

Lietuvos kultūrinio 
gyvenimo naujienos i

ŠAUNUS DARBAS IR 
SKAMBI DAINA

I PASVALYS. — Į Pasvalio 
Kultūros ir poilsio parką nuo 
pat ryto važiuoja automašinos 
su saviveiklininkais bei sve
čiais dalyvauti tradicinėje ra
jono dainų šventėje.

Šventė praside*da. Entuzias
tingai sutinka žiūrovai mišraus 
choro atliekamas lietuvių liau
dies dainas “Paleisk, tėveli, 
lankon žirgelį”, “Ar aš ne vyš
nelė”, latvių liaudies dainą “Iš- 
auginom šimtą varpų” ir kt. 
Mišrų chorą pakeičia vaikai. 
Po jų pasirodo Pasvalio vidu
rinės mokyklos ir kultūros na
mų choras.

Iš širdies skamba mišraus 
choro atliekamas lietuvių, lat
vių, estų, rusų liadies dainos.- 
Iš “Saločių” kolūkio atvyko 22 
dainininkai, 8 poros liaudies šo- 

! kių ratelio narių. Jie atstovauja 
savo kolūkiui — kandidatui į 
Visasąjunginę žemės ūkio paro
dą. šiuo metu kolūkis jau turi 
pasigaminęs 380 tonų anksty
vojo siloso, 360 ha plote atliko 
šienapiūtę. Dainininkai ir šo
kėjai atvyko iš pirmaujančio 
rajono, taip pat kandidato į 
parodą, “Kiemėnų” kolūkio.

Aktyviai vysto meninę .savi
veiklą Stalino vardo artelės ko
lūkiečiai. Jų saviveiklininkai 
su pasisekimu dažnai koncer
tuoja savo kolūkyje, išvyksta į 
kaimyninius kolūkius, kiekvie
nais metais gerai pasiruošę da
lyvauja dainų šventėje. Šio ko
lūkio nariai ir darbe šaunūs, 
šiais metais jie pirmieji rajo
ne įvykdė pavasario sėją ir už' 
tai įrašyti į respublikinę Gar
bės lentą. Šiuo metu jie pasi
ruošę derliaus nuėmimui ir 
sparčiai vykdo šienapiūtės dar
bus.

Aidint maršo garsams, į aik
štę įžygiuoja gausaus šokių ko
lektyvo dalyviai. Vienas po ki
to atliekami lietuvių liaudies 
šokiai “Sukčius”, “Uolinderis”, 
liaudies žaidimai “Kolūkio pir
mininkas”, “Gyvataras” ir kt. 
Kiekviename šokyje dalyviai iš
reiškia darbo ir kūrybos 
džiaugsmą. Daugumas atlikė
jų — kolūkiečiai.' Kartu su 

. “Kiemėnų” kolūkio šokėjais šo
ka senyvas kolūkietis kiaulių 
šėrikas d r g. Bitinas. Jis įsipa
reigojo iš savo prižiūrimų mo
tininių kiaulių išauginti po 27 
paršelius.

Suaugusius šokių aikštėje 
pakeičia mažieji moksleiviai, 
pionieriai. Pabaigoje susiren
ka vėl visi liaudies šokių rate
liai ir atlieka “Suktinį”.

Dainų šventėje dalyvavo ir 
Latvijos TSR Bauskės rajono 
kolūkiečių saviveiklos kolekty
vai. Jie šiais metais sudarė su 
Pasvalio rajono kolūkiečiais 
socialistinio lenktyniavimo su
tartį. Nuo to tarp jų užsimez
gė draugjrstė. Pasvalio rajono 
kolūkiečiai buvo nuvykę į 
Bauskės rajono kolūkius patik
rinti socialistinio lenktyniavi
mo sutarties vykdymą. Latviai 
lankėsi Pasvalio rajono kolū- 

,kiuose ir tarybiniame ūkyje, 
J dalinosi darbo patyrimu. Lietu- 
; viai dalyvavo Bauskės rajono 
dainų šventėje, dabar į savo ra- 
jono dainų šventę pakvietė

i bauskiečius. Bauskės rajono sa- 
■ viveiklininkai — choro daly- 
' viai, vadovaujami vyr. dirigen- 
| to Hamer, atliko latvių liaudies 
dainas “Vėjeli, pūsk”, “Mano 
tėvynė”, eilę lietuvių liaudies
dainų ir latvių liaudies šokių.

... Aei dvelkiantis švelnus tėvynės vėjelis.,,.
šį pavasarį Bostone, šalia 

kitų, pradėjo veikti nauja lie
tuvišką radijo programa. Fi
nansinę atsakomybę neša san- 
dariečiai ir SLA. Pranešėjas 
ir.dauguma programos pildy
toji] — dipukai, tad ir dva
sia visos programos grynai 
dipukiška. Pamatinė terna^- 
ilgesys ir “vadavimas” Lietu
vos, graudūs verksmai ir dan
tų griebimas. Abelnai, už
mirštant temą, programa ap-
dirbta gražiai, talpina savyje 
nemažai * gražios lietuviškos
muzikos ir dainų.

Liepos 11 dienos programo-

Tarpe lietuviškųjų mirgėjo 
spalvuoti latvių tautiniai dra

je ponas Gustaitis skaitė eu- 
logiją Vinco Krėvės - Micke
vičiaus laidotuvių proga. 
Apibūdinęs trumpais bruo
žais V. Krėvės kaipo rašyto
jo, visuomenininko, piokyto- 
jp ir humanisto gyvenimo 
etapus — jo gerąsias puses, 
užmiršdamas .kai kurias tiks
lias ar netikslias klaideles, 
labai širdingai ir jautriai ap
verkė nelemtąją dalią, kad 
talentingajam patrijotui, visą

mame krašte, svetimoje že
mėje, kUr nei mylėtasis lie
tuviškų paukštelių čiulubesys, 
nei dvelkiantis švelnus tėvy
nės vėjelis nepasieks, negla 
monės ir neramins jo. Iš tl 
krųjų — apgailėtina yra, kad 
ne tik Vincas Krėvė-Mickevi
čius per nedakainavimą siau
čiančių aplink jį istorinių au
drų jėgos, kuri per jo paties 
pasirinkimą nubloškė jį toli 
toliman nuo tėvynės kraštan,

bužiai. Tai buvo dviejų tautų 
/draugystės šventė.

M. Ladyga.

fes akis ir likosi ilsėtis den
giamas svetimos velėnos, bet
?r labai daugelis kitų, kurie 
apverkia Vinco Krėvės dalią, 
kurie turėtų būti Lietuvoje*— 
susirišę su ja,, su jos liaudi
mi, sū tauta, vienok ir jie pa
sirinko sau tą patį likimą^ tą 
pačią daliąj — tai yra-.,.

savo gyvenimą pašventusiam' kur jis praleido paskutines sa- 
tėvynės labui, tenka eiti į am- vo gyvenimo dieneles, užmer-
žiną atilsį toli nuo Lietuvos— 
už plataus vandenyno, sveti-

merdėti ir nykti svetur!
Arėjas*

*  ............. ■ ■ ■ ■ ■ 1  J1 legaganj... ■ m - ii ■. m ša—B—B—gaBBttaea

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Šeštadieni, Liepos (July) 17, 1954



Bridgeport, Conn.
KELETAS ŽINUČIŲ Iš MŪSŲ 

MIESTO

Iki šiol pas mus didelių 
karščių dar nebuvo, tik šiomis 
dienomis užėjo karštesnės 
bangos. Todėl ir darbo die
nomis pajūrys, rodos, knibž
dėte knibžda — skirtumo nė
ra tarp šiokiadienių ir šven
tadienių. Čia privažiuoja šim
tai tūkstančių automobilių, 
daugelis iš kitų valstijų. Taip
gi tūkstančiai jaunesnių ir 
senesnių piliečių mirkinasi 
sūriame vandenėlyje. Tačiau 
pajūryje ant smilčių, rodos, 
didžiausią skaičių s u d aro 
merginos, kurios' veikiausiai 
myli pasirodyti su madingais 
maudymosi kpstiumais.

Bridgeporte yra privažiavu
sių labai daug portorikiečiu, 
ir paėmus proporcionaliai pa
gal Bridgeporto miesto gy
ventoji) skaičių, tai jie suda
rys gana didelę dalį mūsų 
miesto gyventojų. Jie apsigy
vena beveik prasčiausiuose 
miesto namuose — daugiau
sia taip vadinamuose “fur
nished rooms,” ir rendas mo
ka kas savaitę, o ne kas mė
nuo. Jų šeimos gana skait
lingos — ypatingai jie “myli” 
auklėti po didelį skaičių vai
kučių.

Nežiūrint, kad aplink Bridge- 
portą yra' pristatyta gana 
daug vienašeimių namelių, ta
čiau čia vis dar didelis trūku
mas gyvenimui namui. Ir dar 
keistesnis dalykas yra ve ka
me: Bridgeporte yra pasta
tyta net keletas taip vadina
mų “Low Rent Federal Hous
es.”. Tai valdiški projektai, 
apie po 3 milijonus dolerių 
vertės kiekvienas, ir tuose 
projektuose šiuo tarpu randa
si virš 600 tuščių butų. Prie
žastis tame: nerenduojama 
tokioms šeimoms, kurios turi 
metinių jeigu virš trejeto 
tūkstančių, nebent šeima tu
ri keletą vaikučių, tad ant 
kiekvieno vaiko daleidžiama 
4-riais šimtais dolerių turėti 
didesnes metines pajamas.

Tuose “pigiuose’’ projektuo
se renda už 4 kambarius $65 
mėnesiui, o už 4 V? kambario 
--$73 mėnesiui. Taigi, kaip 
matote, vienam šeimoje dir
bant ir su keletu vaikučių 
tokia “pigi” renda neįmano
ma.

Sekančiais metais.pro 
Bridgeportą bus pradėta ves
ti didelis'kelias. Tas kelias 
jungs New Yorką su Bostonu. 
Connecticut valstijai šis ke
lias kainuos apie 400 milijo
nų dolerių. Per Bridgeporto 
miestą šis kelias bus vedamas 
beveik per miesto centrąTO 
beveik per patį miesto centrą 
ir bus aukštai iškeltas. Jau 
įteikta virš tūkstančiui šeimų 
įsakymas, kad su sekančių 
metų balandžio mėnesiu šei
mos būtų išsikrausčiusios. Dėl 
minimo kelio pravedimo bus 
nugriauta keletas ir lietuvių 
namų.

—• *
Apgailėtina, kad Bridge

porte randasi- apie desėtkas 
sergančių lietuvių: vieni su
paralyžiuoti, kiti susižeidę, 
o dar kiti dirbtuvėse nuo dul
kių gavę ligas. Vieni ligoniai 
randasi namie, kiti ligoninė
se. Visiems sergantiems, ar 
sunkiau ar lengviau,’linkėtina 
pasveikti.

Bridgeporto dirbtuvės dirba 
vidutiniai, tačiau čia randasi 
didelis skaičius ir bedarbių. 
Randasi keletas ir lietuvių be
darbių. Taipgi keletas desėt- 
kų lietuvių gyvena jau iš pen
sijos, kurie sulaukė 65 metų 
amžiaus, vienok pensijos ga
na skrumnos, ir' jeigu žmo
gus neturi sutaupą, tai iš vie
nos pensijos gyvenimas ne
pergeriausias—ypatingai, jei
gu žmogus prieš pensiją ma
žai uždirbęs. Svečias

NewYork(>^/Wa7inlov NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES

Ką rasite gimtadienio 
pobūvyje Auditorijoje

Liepos 17-tos prievakarį, šj 
šeštadienį, 6 vai. Įvyksiančia
me gimtadienio pobūvyje, 
Liberty Auditorijoje, 

laukti.
stebū-

Tačiauklų netenka 
ten bus:

Grybo 
draugais iš

su Jono 
ir

Susitikimas 
giminaičiais 
Kanados, Naujosios Anglijos 
ir, gal, iš kur kitur.

Vienokios [mėsos geras šal
tas užkandis (su visais prie
dais).

žinoma, dar bus suogiedoji- 
mas Jonui Grybui “Happy 
Birthday,” nes tam čia jo sve
čiai iš toli atvyko. Prie to 
jis pats garbės svečias ir 
rengėjas.

Jonas Grybas prašė pasa
kyti, jog kviečia visus savo 
gimines ir prietelius. Jis sa
ko: “daugiau ateis, smagiau. 
Koks čia būtų smagumas sa
vo gimtadieniu sveikam žmo
gui knapsėti kur kampe vie
nam ?”

Suprantama, jog jis tam sa
vo pareiškimui karštai tiki, 
nes jis visur ir visada tarp 
žmonių matomas. Taigi:

Iki pasimatymo liepos 17- 
tą! Rep.

Studentas mirė laive 
nuo vaiky paralyžiaus

Grįždamas laivu iš Europos 
jaunas medicinos studentas 
Robert Aronne, 25 m., susir
go ir mirė vaikų paralyžiaus 
liga. Su juo buvusieji arti
miausiame kontakte laive Eli
zabeth 15 asmenų sulaikyti 
7 dienų laikotarpiui. Kiek ga 
Įėjo turėti su juo ne artimą 
kontaktą, niekas tikrai neži
no. Vaikinas pirmu kartu pa
siskundė praėjusį sekmadienį, 
kad jaučia silpnumą sąna
riuose. Sekančią dieną pa
blogėjo. Antradienio popie
tį jis jau buvo miręs.

Ką gubernatorius 
darys su Monaghanu?

To pas gubernatorių pa
klausė negras liaudies vadas 
Walter White. Mat, guber
natorius Dewey Monaghaną 
paskyrė arklių lenktynių vy
riausiu kontrolieriumi visoje 
valstijoje. White pažymi, kad 
Monaghanas svarbiai valdinei 
pareigai netinka.

White rašo: “Mr. Mona
ghan teisdarybinio sub-komi- 
teto buvo atrastas kaip falsi
fikavęs tyrinėjimą” policijos 
brutališkumo New Yorke. 
Monaghanasi tuo laiku buvo 
policijos komisijom e r i u m i. 
Rašo, 
leisti 
l?ški- 
buvo 
čiu.

bandė nepri- 
Gi tie bruta- 

daugumoje, 
ir portorikie-

kad jis 
tyrinėti.
puolimai, 

ant negrų

Ugnis ant gelžkelio 
sutrukdė keleivius

L. L gelžkelio ryšiams už
sidegus netoli Nostrand Avė., 
Brooklyne, apie 10,000 grįž
tančių iš darbo keleivių buvo 
sutrukdytį arti valandą lai
ko karštą trečiadienio popietį. 
Tai įvyko 5 vai., kada trauki
niai prigrūsti keleiviais, 
mesta deganti cigaretė 1 
to

Nu
buvusi

priežastimi.

Du jauni plėšikai 
duonkepį prie jo

aprai- 
namųžė

Brownsvillej, reikalaudami 
daugiau pinigų, nes pas jį ra
dę tik 60 centų. Jo šauks
mas prikėlė iš miego kaimy
nus, kurie pašaukė policiją ir 
ambulansą.

Kunigas sako, jog jo 
; veiksmus diktuoja 
jo paties protas

Dvasiškis William Howard
Melish, šv. \Trejyb5* bažny
čios pastoriusĮ1'—"TTopos 14-tą 
kelinta diena vis dar tebeliū-

V ciksimų
(SACB)

kokiose

Viena

d t jo Sub veršy vi ų 
Kontrolės Board o 
posėdžiuose.

Kunigas Melish 
lėtą metų buvo pirmininku 
Amerikos su Tarybų Sąjunga 
draugingumui organizacijos. į 
šiuos posėdžius jis atėjo liu
dyti tikslu apginti organiza
ciją nuo privertimo regis
truotis kaip “subversyvė.”

JĮ klausinėjantieji SACB 
advokatai nesiriboja klausi- 
.nėjimu apie jo veiksmus su 
šia organizacija, bot 
k itose organ izac i j ose 
kęs ar jas rėmęs, 
tokių Melish priminė Vaikams 
Gerovės, Duonos ir Sviesto 
konferenciją, kurios šaukimą 
jis pasirašė kaip vienas rėmė
jų. Ją šaukė Amerikos Mo
terų Kongresas.

Butleris jo klausė, ar jis 
žinąs, kad generalis prokuro
ras tą organizaciją įtraukė Į 
“su b veršy v i ų ” sąramą.

“Apie tai skaičiau laikraš
čiuose,” atsakė Melish.

Jo klausė, ar jis būtų tą 
konferenciją rėmęs, jei žino
jęs, kad ją šaukianti organi
zacija įtraukta i “subversy- 
vių” sąrašą. Melish atsakė, 
jog .jį pasuktų ne general to 
prokuroro nuomonė, bet or
ganizacijos programa. Sake, 
jog jis veikia žinodamas, ką 
daro:

“Mano gyvenimas yra at
viras ir viešas. Džiaugiuosi 
galėdamas liudyti ir . pa
tvirtinti tai, ką esu daręs.” 

Butleris toliau tardė, kuo 
jis parėmęs Amerikos Graikų 
Tarybą. Melish atsakė, kad 
jis buvęs, tos tarybos mitinge:

“Aš atkalbėjau maldą už 
tūlus graikus, kurie buvo hu

To-

“Ar jūs sakėte, kad mes, 
amerikonai, daug prisidėjome 
pastatyti teroro v a 1 d y m ą 
Graikijoje?” klausė jo Dub
leris. Melish atsakė:

“Aš galėjau tai sakyti, 
kia yra mano nuomone.”

Dar klausinėjo jo, ką jis sa
kęs Hotel Capitol mitinge, 
surengtame protestuoti prieš 
tai, kad sumobilizuotos fa
šistinės gaujos neleido Robe- 
sonui koncertuoti Peekskill, 
N. Y. Melish atsakė :

“Sakiau, jog, mano nuo
mone, Peekskill išsiveržiama 
buvo kuo tokiu, kas Amerikos 
gyvenime buvo nepaprastai 
pasibaisėtinu.”

Nepraleido tardytojai pro
gos pabandyti pasirausti ne 
vien tiktai to, ką jis sakęs 
ar daręs, bet ir to, kas jo 
mintyse randasi. Jo klausė, 
ar jis manąs, kad valdžia 
Rusijoje esanti “totalitarinė 
diktatūra.”

tokiai 
Mano

nepakankamu 
valdžiai.

tai yra demokrati- 
eko- 
kon- 
pla-

“Tas pavadinimas yra per
daug 
milžiniškai, 
manymu
nė, su žymiausiu svoriu j 
neminę sritį. Pamatinė 
trolė yra centralizuota 
nuotoje ekonomikoje.’’

Daug kitų sričių paliesta 
panašiais klausimais. Melisho 
liūdymai t e'T) e s i t ęsia Now 
Yorke, 70 Columbus Ave. pa
stato 9-me aukšte. Rep'.

NEW VOLKSWAGEN 
$1495.—

Tuojau Pristatomas 
Sedans—“Sun Roof” Bus

THOMAS G. FAY 
“Autorizuotas Dealeris” 
155 W. Sunrise Highway 

Freeport, L. I.
Tel. FReeport 9-8700

Atvirutėmis, mitingais 
reikalauja išlaisvinti 
William Pattersoną

Liepos 13-tos vakarą Cor
nish Arms viešbučio Ivory 
Room Įvyko masinė konferen
cija, kurios tikslas buvo su
teikti visuomenei žinių apie 
tą naująjį persekiojimo būdą, 
kuriuo einant Įkalintas Wil
liam L. Patterson. Pateikta 
štai kokių informacijų:

Pattersonas, per ilgą eile 
metų neatlaidus apgynėjas 
teisių ir persekiojamų žmo
nių, jau ne pirmu kartu bu
vo persekiojamas. Tačiau Įka
linti vis nepavykdavo. Kaip 
žymus teisių žinovas, jis ga
biai nudirbdavo daug darbo 
nesuteikdamas priešams pro
gos prie jo prikibti. Norin
tieji jį ištraukti iš to svarbaus 
darbo, pagaliau, išrado naują 
priemonę.

Iš Pattersono pareikalavo 
vardų visų žmonių, kurie 
aukojo civilinių teisių ir per
sekiojamų žmonių apgyni
mui. Būk tai esą reikalinga 
sužinoti taksavimo tikslams. 
Pattersonas pateikė taksų 
departmentui knygas. To dc- 
p a rt m e n t o a g e n't a i 
po jas per 21 dieną.

Negalėjo pri

rausiojo '
Atrado i

viską tvarkoje.
kibti. -

Ponai tuo nepasitenkino, 
vardų. Pater- 

sonas pareiškia, kad vardų ir 
antrašų nėra. Vardų sąrašo 
jie nevedė. Bet jeigu jau val
dinis taksų departmentas ma
no, kad kas nors iš aukojusių 
civilinių teisių ar persekioja
mų žmonių apgynimui dolerį 
ai’ dešimkę, tai atskaitė ii*, 
taksuojamų, Pattersonas su
tiko atmokėti taksus nuo visos 
aukomis gautos sumos. Bet 
valdininkai neima taksų. Ne 
pinigai jiems buvę reikalingi, 
o žmonių vardai ir antrašai.

Kalbėtojai šioje konferen
cijoje parodinėje, kad sku- 

išlaisvinimas Pąttersono 
reikalingas no vien dėl 
Nors jis kaip kovotojas 
nepaprastai brangus ir

mą 
jo, 
tai

vra 
jo. 
yra 
reikalingas tamp darbe, tačiau
problema yra parodyti val
džiai, kad liaudis netoleruos 
įkalinimo žmogaus už nedavi- 

to,M<o jis neturi. Jie įspė- 
kad jeigu bus leista už 
Įkalinti Pattersoną, atsi- 
šimtai ir tūkstančiai kali

namų tuo pat kaltinimu.
Mitingas pasiuntė telegra

mą generaliam prokurorui 
Brownell, protestuojant Pat- 
tersono Įkalinimą ir reikalau
jant tuojau ji išlaisvinti. Pa
skleistos 10,000 atviručių su 
reikalavimu tuojau išlaisvinti 
Pattersoną.

Mitinge kalbėjo ar šiaip vei
kliai dalyvavo daugelis tų 
asmenų, kuriems patiems- ar 
jų šeimoms Pattersonas pa

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS
ĮrengtąUžlaiko Puikiai

BAR&GRILL
Brooklyn, N. Y

Telephone: EVergreen 4-8174

gelbėjo apsiginti, taip pat ir 
tie, kurie su juomi veikė dar
bininkų ir liaudies organiza
cijų ir vadų apgynime.

Tarpe kalbėjusių buvo 
Herbert Kurzer iš kailiasiuvlų 
unijos, Doxey Wilkerson iš 
Jefferson mokyklos, Elizabeth 
Gurley Flynn iš komunistų 
partijos, Bessie Mitchell h' 
Josephine Grayson iš pasku
busioje Trentono byloje ap
gintųjų šeimų. Dar kiti svei
kino mitingą telegramomis ir 
laiškais. Rep.

Žada teisti buvusias 
O’Dwyerio valdininkus

‘ Traukiami gaisragesybos 
departmento teisman du buvu 
šio majoro O’Dwyer valdžios 
metu gaisragesybos valdinin
kai i;- trys eiliniai gaisrage- 
siai. Jiems kaltinimai paeiną, 
iš tos pačios bylos, kurioje 
buvo kaltinamas ir nuteistas 
James J. Moran. ,

Originaliai kaltinimai Mo- 
ranui buvo, kad jie namų ir 
Įstaigų' savininkus spaude 
duoti jiems stambius kyšius. 
Neduodantieji negalėjo su
laukti leidimų Įdėti aliejumi 
šildytuvų, šaldytuvų ar orui 
vienodinti mechanizmo. Ne
gaudavo inspekcijos užgyni
mo.
-M

MATRAŠAI—KhLDROS—
PADUŠKOS

Atnaujintos ir Sterilizuotos 
Mes taipgi laikome naujus lovom 
apredalus ekonomiškom kainom.

MAIN BEDDING
205 New Main St., Yonkers 

(arti Nepperham Ave.)
Tel. Yonkers 3-2370

Ideališka Vieta Vakacijom
Šią vasarą praleiskite savo vakacijas gražiai 

apšviestame

Atlantic City, N, J.
Apvaikščiokite Jo 100 Metų Sukaktį

■Pamatykite gražiuosius Fire Works naktimis nuo mū
sų porčių; taipgi matysite -opi tusiu tus fųp[ ĮpSniip 
mumų. Turėkite malonumo susieiti su kitais lietuviais 
mūsų gražiuose pamario vaizdo .svečių namuose. 

Su Virtuves Privilegijomis 
ir Virtuviniais Reikmenimis

Tuojau Užsisakykite Vakacijom Vietą Pas

rĄ

6

O •
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<!>
X i

VIOLET RAKTIS
125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J 

Telefonas 5-2338

Joy Ann Hill, 29 m., vieni
ša slaugė, sulaikyta teismui be 
kaucijos. Kaltina, kad ji pa
smaugė savo naujagimę du
krytę.

For Sale

DRY CLEANING STORE
Pilnai įrengtas, gera veikli sekci

ja. Žema randa, lysas, daro gerą 
pragyvenimą. Biznis gali būti gerai 
padidintas esant kriaučiui, darant 
pataisymus. Savininkas parduoda ge
rą biznio progą labai prieinamai.

Dėl platesnių informacijų kreįp-

te. 8-0250
(136-139)

For Re.nl

PUIKIAUSIA VIETA DEL ŽYDIŠ
KO DELICATESSEN STORE

(HUB)

Prieinama Randa
Telefonuokite: CY. 2-9627

BAR & RESTAURANT
Pilnai įrengtas, gera veikli seksija, 
žema randa, 9 metam lysas, nuo 
$700 iki $750 savaitinių jeigu. Biznis 
gali būt padidintas. Savininkas par
duoda šią puikią biznio progą labai 
prieinamai.

Matykite Savininką
22-52 Jackson Ave , L. L C.

Tel. ST. 4-9788
(138-139)

Peiliu grąsindamas plėšikas 
Lrooklyne iš vaistininko atė
mė $434 ir paliko jį uždary
tą gale krautuvės.

PARDAVIMAI
VIŠTŲ FARMA. 23 akrai, 7 rūmų 
namas, visi įrengimai, šiluma, ga- 
radžius, vištininkai, 1200 dedančiųjų 
vištų patalpa, automatiškas vanduo. 
Kaina $47,000. Ant išmokėjimų.

SCHEIDELL & SCHMIDT 
Jeffersonville, N. Y.

NĖRA GERESNĖS VERTĖS 
IR PATARNAVIMO NIEKUR 

PARSIDUODA
NAUJI IR NAUDOTI KARAI
U-Haul Trailer Išnuomavimai 

Prieinamos kainos 
Išmokite Vairuoti

Tuojau Patarnavimas Prie Jūsų Durį; 
Aptarnaujame ir Westchester County 
. . RAY TIMNEY

129’ Central Ave., White Plains
Tel. WIL 8-4660

Dr. A. Petriką'
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1-—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

: MATTHEW A.•
i BUYUS :

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-S172
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NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

patyrusi. d&enįB dar- 
Kreipkitės: r

BARMAID
Pasitikima ir ]

bas. '
BILL’S BAR & GRILL
44-69 21st St., L. I.

Telefonas:
RA. 9-9450.

(102-193)

MALE and FEMALE

Domestic Help
FINNISH EMPLOYMENT AGENC Y 

Mrs. Hilda Kotila, Prop.
860 Madison Ave.

kamp. 70th St., New York City 
Telefonas: BU. 8-6562

Švarūs, Patikimi Namų Darbinin
kai. Parūpina Vasarinius Darbus. 
Darbai Daugeliui Lietuvių. Kreipki
tės Tuojau.

HELP WANTED-MALE

PRECISION SHEET METAL 
MECHANIKAS

Nuolatinių darbas. Turi būt paty
ręs Atsargus darbininkas. Alga pra
sideda su $50.

' GASSER & SONS. INC.
50-20 70th St., Woodside, L, I.

Tol. NE. 9-8157 '
(/13^-140)

REAL ESTATĮŽ

s. I.MARINERS HARBOR
Gerai budavotas 2 šeimų namas. 4 
ir 5 rūmų, prisideda skiepas, gara- 
džius, storms, screens, Venetians ir 
kiti ekstra įrengimai. Arti mokyklų, 
krautuvių ir transportacijos. Tikras 
pirkinys tik už $8,000. Matykite ar 
šaukite savininką tarpe- 4—8 P. M.

15 De Hart Ave., Staten Island 
Tel. SA. 7-3855

. (135-142)

NEPAPRASTA PROGA. Pui
kiausias investmentas į kylantį Hud
son Klonį! Columbia, N. Y. — 85 
akrų įvairiai naudojama farma; 10 
colonial kambarių, vonios ir prie
taisai; 2 karų garadžius, pakavimui 
pastatas, naujas vištininkas, patai- . 
pa dėl 1,500 dedančių vištų ir kiti 
pastatai 3 šuliniai, prūdas, 2 trak
toriai (1 naujas) su prietaisais; 
spray rig. t rokas; mažų įrankių; 
30 akrų vaisiams, 35 akrai daržo
vėms ir javams; 10 akrų pušyno. 
Apie 700 vaisinių medžių: obelių, 
pyčių, slyvų, vyšnių, grūšių 400 
medukų vynuogių, ųogynai ir tt. 
Dabartinis farmerys pasiliktų, jei 
pageidaujama. Kainuoja virš $55,- 
000, parduoda su nuostoliu už $25.- 
000. Šaukite DIgby 4-1940. Sa
vaitgaliais Mount Vernon 7-6660, ar
ba rašykite: JU-6-C., Rm. 880, 11 
W. 42nd St., N. Y. C.

BAYVILLrt 
PARDAVIMUI — 

ĮEIGOS $1,500
4 rūmų bungalow, garadžjus, ugnia
viete.
augia 
mų.

Privatinis Beach. Gražiai ap- 
žalumynais. Arti visų patogų-

Šaukite Savininką:
TW. 5-2147 R

(138-139)

QUEENS
$7,000. Pigiau negu man kainavo 2 
metai atgal. Vien tik virtuvė kaina
vo $5,000. Aukšta vieta L. I., žavin
tis vaizdas, milžiniški medžiai, air 
conditioned iš gamtos namai vasa
rai ir žiemai. 4 miegrūmiai, 2l& 
maudynės. Autentiška Cape Cod. U3 

pėdų nuo naujo žydiško jauni- 
veiksmų ir Temple. $33,700.

Šaukite Savininką: 
BA. 9-6883

500
mui

(138-140)

BOATS
Parsiduoda

CHRIST—CRAFT 1923 22’ Sports
man, 145 H.P., convertible viršus 
$3,650. Matomas Vogt’s Beach, gale 
Philip Ave., Bronx. Klauskite Otto 
J. George, Tel. TA. 8-7988. *

(1^-139)

« TONY’S
UP-TO-DATE '

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G<
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, P J C.

Tel. EV. 7-6288




