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MOLLET JAU SUGRfŽO IŠ MASKVOS, PINEAU DAR LIKOKRISLAI
Apie V. Krčvę-Mickevičiu.
Jo raštai Lietuvoje.
Jis čia skurdo.
Galvojo grįžti į Lietuvą.

Rašo R. Mizara ! 9 Amerikos rumunų išvyko 
apsilankyti savo gimtinėj,. 
40 dabar lankos Lenkijoje
New Yorkas. *— Viena

v

Pakalbėkime apie rašytoją 
Vincą Krėvę-M ickevičių.

*5 Neseniai Lietuvoje tapo iš-j 
lestas jo veikalas “žentas” 
15,000 egz. tiražu. Anksčiau 
buvo Tarybų Lietuvoje išleisti 
V. Krėvės “Apsakymai ir pa
davimai”.

Keleivis ir Naujienos rašo, 
jog V. Krėvė Lietuvoje -tapo 
išteisintas ir pripažintas lietu- 

♦ viii literatūros klasiku.

Tuojau po rašytojo mirties,? 
aš Krėvės nekrologe, tilpusią-* 
iri(> Laisvėje*, sakiau, kad lie
tuviu literatūroje ilgiems lai
kams bus žinomi trys Micke- 
\ ieiai: Adomas Mickevičius, 

j, Vincas Kapsukas - Mickevičius 
ir Vincas Krėvė-Mickevičius.

Aišku, taip sakydamas, aš 
nežinojau, kaip Tarybų Lie
tuva pažvelgs i Šį rašytoją, o 
tik nujaučiau, kad klaidos, 
kurias V. Krėvė padarė, jam 
bus dovanotos. Tos klaidos, 
palyginti, buvo nedidelės, o 
rašytojo indėlis į lietuviu li
teratūrą — didelis.

Profesorius K. Korsakas ra
šo : I

’< “žiauriomis okupacinio re
žimo sąlygomis, palaužtas fi
ziškai ir morališkai, V. Krė
vė, verčiamas hitlerininku ir 
buržuaziniu nacionalistu, pa
darė viešą anti-tarybinį pa
reiškimą apie savo politinę 
veiklą 1910—1911 m...”

Taip, tuomet ne vienas A’. 
Krėvė išsišokimu padarė. įtei
kėjo tvirtu nervu ir didžiulio 
ryžto tam. kad atsilaikyti nuo 
budeliu, okupavusiu Lietuvą.

Kitą klaidą. sako prof. 
Korsakas. Krėvė padarė, kai 
jis pabėgo “Į Vakarus”. Ta
čiau, gyvendamas Amerikoje, 

, rašytojas “ilgėjosi Lietuvos ir i 
svajojo į ją grįžti”.

Jis gyveno Philadelphijoje 
ir ten dėstė bene rusu kalbą i 
pennsylvanijos Universitete. į 
Rašytojui sukakus 70 metų | 

i amžiaus, jį kai Kurie žmonės [ 
sveikino. Kaip V. Krėvė dėl j 
to jautėsi?

Savo laiške prof. Pr. Skar
džiui (taipgi dipukui) Krėvė 
štai ką pasakė:

“Sveikinate mane 70 metų 
sukakus. Ar ne geriau būtu 
paieikšti man užuojautą? To- 

' kios sukaktuvės nesukelia 
džiaugsmo, nes tai yra me
mento mori. Kita vertus, tai 
naujo vargo ir skurdo pra
džia. skurdo, kuris, matyti, 

ir pasibaigs tik man mirus. Dėl 
mano amžiaus turiu pasi
traukti iš universiteto su pen
sija 13 dol. 50 centų į mėnesį. 
Gal dar gausiu iš social seen-

, rity apie 60 dol. Iš to teks 
mums su žmona gyventi. Ieš
kau darbo, bet mažai tikiuo
si, kad surasiu , tinkamu . . . 
(“Nepr. Lietuva” š. m. bal. 
25 d.).

Tokioj padėty rašytojas bu
vo prieš savo mirtį! ,

Jo ^raštų čia nieks nepaisė 
leisti ir už juos honorarą mo- 

.. keti. Tam pačiam prof. Skar- 
J džiui V. Krėvė minėjo:

“Visos leidyklos yra katali- 
Jį kų rankose, todėl niekas net

(Tąsa 4—tamo puslap.)

I Sovietai neparėmė francūzų 
žingsnių Alžyre; susitarta 
kai kuriais kitais dalykais

O

didesnių grupių amerikie
čių, ateivių iš Rytų Euro
pos, išvyko aplankyti savo 
gimtinę, kurioje dabąr 
viešpatauja liaudiškai so- 
cialistinis režimas. Tai buvo 
19 Rumunijos gimusių a- 
rikiečių, kurie išskrido iš 
Idlewild aerodromo. Jie ga
vo pasportus vykti Rumu
nijon ir po vizito grįžti na
mo.

Įdomus dalykas, kad ta 
ekskursija surengta ne pa
žangiečių, o rumunų Šven
tos- Trejybės ortodoksinės 
bažnyčios parapijos veikė
jų Detroite. Bet vykstan
čių tarpe radosi Įvairių į- 
sitikiniu žmonių, nevien 
klerikalams artimu. Vyks
tančių tarpe taipgi radosi 
žmonių iš keleto vietovių, 
kaip tai Detroito, Clevelan- 
do, Baltimorės, Teaneck, 
N. J.

Nors vykstančių tarpe 
radosi religingų žmonių 
ir tai jie grupe suorganiza
vo, ultra-reakciniams ru
munų pabėgėlių rateliams 
ta kelionė labai nepatiko ir 
jie ją smerkė. Bet keleiviai, 
daugumoje seni ateiviai, 
nepaisė.*

40 Amerikos lenkų šiuo 
metu lankosi Lenkijoje. 
Keliavimo agentūra “Kos- 
mos” rengia kitas keliones 
Lenkijon. Valstybės de- 
partmentas sako, kad pa
duota dar 17 prašymų vy- 
kymui į Lenkiją. ‘Kos.mos” 
sako, kad tarp kitko tu
ristai gali Lenkijoje aplan
kyti Czestochovos katali
kams šventą vietą.

Berlynas. — Tarybų Są
junga ištraukia iš Bran
denburgo srities, Rytų Vo
kietijos, dar dvi divizijas.. 
Tos divizijos grįžta namo, 
į Tarybų Sąjungą.

Darbiečiai pripažino: komunistai 
stiprėja Britanijos unijij lauke
Londonas. — Čia tik pa

sibaigė Elektros reikmenų 
darbininkų unijos suvažia
vimas. Ta unija turi 211,000 
narių. Unija priėmė rezo
liucijas, kurios aiškiai ro
do, kad ji lieka po komu
nistų vadovybe. Bet dar- 
biečiai pripažįsta, kad ir ki
tos didžios unijos greitu 
laiku gali atsirasti po ko
munistų įtaka, kad komu
nistų jėgos didžiosiose li
nijose stiprėja. Amalgama
ted Engineering Union 
(metalistai), turinti virš 
800,000 narių, turi septynių 
asmenų pildomą tarybą. Du 
jų yra ’ komunistai, o tre
čias, nors darbietis, toks

Valstybės departmentas 
taipgi sako, kad su sekan
čia lenkų ekskursija Lenki
jon rengiasi vykti ir anti
komunistinio lenku laikraš
čio redakcijos narys. Tas 
laikraštis spausdinamas 
Buffalo mibste.

Darbo unijų 
kovos lauke
Washingtonas. — Pirma

dieni atsidarė Amalgama
ted Clothing Workers uni
jos suvažiavimas, kuriame 
atstovaujama 400,000 siu
vėjų, jų tarpe ir lietuviai 
siuvėjai. Amalgameitai pa 
skutimu laiku gavo 19,000 
naujų narių, ypatingai pie
tinėse valstijose. Suvažia- 

; vimą sveikins Rooseveltienė, 
j Britanijos Darbo partijos 
pirmininkas GaitskelI ir ki
ti.

New Yorkas.— 200 dele
gatų iš nepriklausomos e- 
lektristų UE unijos lokalų 
susirinko į specialę konfe
renciją čia, kurioje spren
džiami klausimai, kurie lie
čia dirbančias moteris.

Norintieji vykti Amerikon 
gausią išvažiavimo vizas

Washingtonas. — Čia 
gauta žinių, kad kai kurie 
lenkai ir pabaltiečiai, ku
rie kaip liaudies priešai 
buvo ištremti i darbo sto
vyklas Sibire ir kitur, da
bar paleisti iš ten rašo savo 
giminėms Amerikoje. Kai 
kurie laiškai sako, kad jie 
gautų išvažiavimo vizas, 
jeigu jiems kas nors Ame
rikoje išrašytų afideivitus.

Esą, kai kurie tu buvu- l z c-
siu kalinių jau gavo išva
žiavimo vizas.

kairus, kad visuose klausi
muose su tais dviem komu
nistais balsuoja. Ir toje li
nijoje komunistų įtaka au
ga.

Kita unija, kurioje au
ga komunistų įtaka, yra 
angliakasių, kurioje jie vi
suomet buvot stiprūs ir ku
riai nekurį laiką vadova
vo.

Škotijos mainierių dele
gacija neseniai ^sugrįžo iš 
Donbaso ir kitų akmens 
anglies sričių Tarybų Są
jungoje ir pranešė, kad jie 
buvo tiesiog nustebinti, ant 
kiek darbas tarybinėse ka
syklose labiau mechanizuo
tas, ųegu Britanijoje.

Bandymas Pacifike

Išmetė vandenilio 
bombą iš orlaivio

Bikini Sala, Pacifikas. — 
Po keliolikos atidėliojimų 
dėl netinkamo oro, pirma
dienį (sekfnadienį New 
Yorko laiku) virš Namu 
salos tapo numesta didžiu
lė vandenilinė-hidrogeninė 
bomba. Tai pirma bomba 
išsprogdinta ore Amerikos 
bandymuose. Mes tokiu bū
du “pavijome” Sovietus, 
kurie jau anksčiau tokią 
bombą išsprogdino.

Bomba tapo išmesta iš 
didžiulio sprūsminio oriai-1

Francūzijos valstiečiai užtvėrė 
kelius barikadomis, protestavo, 
kadangi valdžia jiems nepadeda

Paryžius. — Praeitos sa
vaitės pabaigoje valstiečiai 
Francūzijoje užblokadavo 
beveik visus kelius, sulai
kydami milijonus automo
bilistų, kupė buvo išvažia
vę užmiestin. Jie taipgi su
laikė sunkvežimius, pašto 
ir policijos tarnautojus.

Jų tikslas buvo užprotes
tuoti prieš valdžią, šį Pa
vasarį vėlyvos šalnos suga
dino jaunus želmenis ir pa
darė valstiečiams daug ža
los. Taipgi nušalo vaisme- 

! džiu žiedai. Farmeriai rei
kalauja, kad valdžia jiems 
sumažintų mokesčius ir 
duotų tam tikrą kompensa
ciją.

Vietomis policija ir kai-

LMS festivalis įvyko 
gražus ir sėkmingas

viteheff iš Richmond Hill ir 
pianistas-kompozitorius Frank 
Balevičius, kuris akompanavo 
daugumai koncerto dalyvių*.

Kai kuriems akompanavo 
worcesteriete Helen Janulyte-

Worcester, Mass.—Gegules 
19 ir 20 dienomis čionai įvyko 
Lietuvių Meno Sąjungos dvie
jų apskričių bendrai vykdo
mas dainų, dramos Ir muzikos 
festivalis. Jis šio miesto ir 
apylinkės lietuviams pateikė 
ilgai minėtino grožio ir pali
ko lietuvių liaudie)? menui 
naujų vilčių.'

Programoje dalyvavo cho
rai : Worcesterio Aidas, vado
vaujamas Jono Dirvelio, ir 
Brooklyno Aidas, vadovauja
mas Mil d redos Stensler. Taip
gi dalyvavo dvi chorines gru
pės: bostoniečių, Liaudies Cho
ro Vyrų Grupė, kuriai Vado
vauja Stasys Paura, ir Rich
mond Hill ir newarkieciu ben
dras Aidsietynas, vadovybėje 
M. Stensler. /

Solo ir duete išstojo monte- 
liečiai Aldona ir Eldon Dow
ning iš Montello, ir worceste- 
riečiai Ona Dirvelienė ir Jo
nas Sabaliauskas. Iš didžiojo 
New Yorko srities dalyvavo 
dainos solistai newarkiete Ma
deline Knorr, Augustinas Ieš
mantą iš Richmond Hill, Su
zanna Kazokyįe iš Jamaica; 
jaunuolis pianistas Serge Sa- 

vio. Ji sprogo maždaug 15,- 
000 pėdų aukštyje. Orlai
vis, kuris ją išmetė, skri
do 55,000 pėdų aukštyje, 
tos bombos pajėga, sako
ma, didesnė, negu visos pa
prastos bombos, išmestos 
Amerikos aviacijos, per 
praeitą pasaulinį karą, su
dėjus. Ji, betgi,4 buvo kiek 
silpnesnė už vandenilinę 
bomba, kuri anksčiau iš- v z
sprogdinta Pacifiko saloje 
žemėje.

mų žandarmerija bandė ap
valyti kelius, kad praleisti 
automobilius. Įvyko susirė
mimų. Aštriausieji susirė
mimai įvyko Bordeaux a- 
pylinkėje, kur policija nau
dojo prieš valstiečius aša
rines bombas.

Barikados, kurias vals
tiečiai pasistatė, buvo iš 
traktorių, šieno vežimų, 
rastu. Kai kuriose vietose 
farmeriai apdaužė perdaug 
besiskundžiančius automo
bilistus, kuriems teko il
gui laukti. Bet daugumoje 
vietų valstiečiai sudaiky- 
tiesiems tik dalino lapelius, 
kuriuose aiškino savo rei
kalavimus, o vietomis net 
apdovanojo sūriais ir vai
siais.

Smith.
Pirmąjį festivalio , vakarą 

Brooklyno Aido Choras pasta
tė operetę “Grigutis”. Sekma
dienio popietį programa susi
dėjo iš dainų ir plano muzi
kos.

Programą vedė M. K. Su
kackienė.

Lauktina, kad talentingi 
Worcesterio ir apylinkės ko
respondentai plačiau aprašy
tų šį gražų įvykį. V-a

Washingtonas. — Po vi
są, šalį įvairiais būdais pa
minėtos metinės nuo Auk
ščiausiojo teismo nutarimo 
baigti segregaciją mokyk
lose. Prieš rasizmą stoją 
žmonės, ypatingai NAACP, 
plačiai minėjo tas metines 
kaip pergalę, bet rasistai, 
kaip tai Alabamos Baltųjų 
piliečių taryba, minėjo “tą 
juodą dieną.”

Paryžius. — Premjeras 
Mollet, paviešėjęs kokias 
penkias dienas Maskvoje, 
jau grįžo namo. Užsienio 
reikalų ministras Pineau, 
betgi, pasiliko Maskvoje, 
kur jis dar tęsia derybas 
kai kuriais techniškais 
klausimais.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Alžyras. — Po kelių maž
daug tylesnių dienų Alžyre 
vėl verda kovos, ypatingai 
rytinėje krašto dalyje. 
Prancūzai skelbia, kad jie 
nukovė 30 alžyriečių.

Nicosia. — Britų policija 
naudojo ašarines dujas 
prieš jaunas mergaites 
gimnazistes, kurios suren
gė patriotinę demonstraci
ja. j

Kairas. — Egiptietis žur
nalistas, kuris lankėsi Iz
raelyje ir matėsi su premje
ru Ben-Gurionu, tapo pri
imtas premjero NasSerio. 
Jis perdavęs Nasseriui Ben 
Guriono nuomones apie tai, 
kaip Egiptas ir Izraelis ga
lėtu susitarti.

4-
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Egipto žurnalistas lankėsi 
Izraelyje, aprašė Įspūdžius

Kairas. — Jaunas egip
tietis arabas žurnalistas 
Ibrahimas Izzatas nustebi
no Egipto valdžią: jis ga
vo viza įvažiavimui i Izrae
lį, ten praleido penkias die
nas ir grįžo Egiptan.

Kad gauti vizą Izraelin, 
jis nuvyko Londonan, kur 
tenykštis Izraelio konsulas 
jam tokią vizą davė. Izrae
lyje jis aplankė miestus, 
kolektyvines sodybas ir į 
taipgi arabiškus kaimus.

Kuomet jis sugrįžo namo 
(irgi aplinkiniu keliu) jis 
savo įspūdžius atspausdino 
žurnale. Čia stebimasi, kad 
Egipto cenzūra leido jam 
tuos įspūdžius spaus
dinti. Jis sakė, kad Izrae
lis padarė nepaprastai daug 
ekonominės pažangos, kad 
Izraelio unijos yra pažan
giausios Artimuosiuose Ry
tuose, ir taip toliau.

Bet'jis nurodė, kad ara
biškoji mažuma Izraelyje 
neturi lygių pilietinių tei
sių, kad arabiškų kaime
lių gyventojai po saulėly
džio neturi teisės palikti sa
vo namus (kad jie nepadė
tų sabotuotojams) ir t. t.

Izzato straipsnis sukėlė 
sensaciją Egipte. Izraelis 
Egipte skaitomas priešu ir 
nieko teigiamo apie Izraelį 
Egipto spaudoje netilpo per 
eilę metų.

Pasirodo, kad Molletui 
nepasisekė išgauti Tarybų 
Sąjungos pritarimą Pran
cūzijos pastangoms “apra-, 
minti Alžyrą.” Kad Tary
bų Sąjunga nepasirengusi 
pritarti kolonialistiniam 
priespaudos karui, Chruš
čiovas parodė iš pat pra
džios, per banketą, kuris 
buvo surengtas Molletui. 
Tame bankete Chruščiovas, 
kartu su Egipto ir Sirijos 
ambasadoriais, pakėlė tau
rę “už arabus ir visus, ku
rie kovoja prieš kolonialę 
priespaudą.”
Bendrame Mollet-Bulga- 

nino komunikate Alžyro ir 
Šiaurės Afrikos bendrai 
klausimu kas nors pasaky
ta, bet francūziškoji versija 
yra vienokia, tarybinė ver
sija kitokia.

Mollet paskelbė, kad 
francūzu kalbos vertime 
sakoma, jog “Francūzija 
naudoja liberalines priemo
nes Šiaurės Afrikoje,” bet 
tarybinė rusų kalbos versi
ja, kaip tai paskelbė Tass, 
sako, kad ‘Francūzija turi 
naudoti liberalines priemo
nes.” Tai nemenkas skirtu
mas.

Susitarta, vienok, eile 
kitų klausimų. Išreikšta 
bendra viltis, kad nusigink
lavimas progresuotų ir san
tykiai tarp Rytų ir Vakarų 
gerėtų. Susitarta atsteigti 
tiesioginį laivinį susisieki
mą tarp tarybinių Baltijos 
uostų (Talino, Rygos, Klai
pėdos, Karaliaučiaus) ir 
Francūzijos uostų. Susitar
ta bendradarbiauti glau
džiau kultūriniai.

Paryžiaus aerodrome 
Mollet pareiškė, kad jo ke
lionė pasitarnavo taikai.

Popiežius jau irgi pritaria 
akių persodinimui akliesiem

Vatikanas. — Popiežius 
Pijus, kuris ilgai abejojo, 
ar geras dalykas iš tikybos 
taško imti ką tik mirusių 
akis ir jas persodinti gyvie
siems, dabar priėjo išvados, 
kad netaip jau blogas. 
Vienas mirštantis kuni
gas, tūlas Carlo Gnoc
chi, paliko savo akis 
dviems akliems vaikams, 
kad kiekvienas gautų bent 
po vieną matančią aki. Vie
na operacija pasisekė ir 
tas vaikas mato, bet antra 
operacija buvo be pasiseki
mo.

Popiežius niekad neišaiš
kino, kodėl jis prieš tokias 
transplantacijas stojo.

ORAS NEW YORKE
Giedra, vėsu

/
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UŽTVIRTINS. KAI) HITLERIS 
GALĄ PASIDARĖ

BAVARIJOS teisėtumo ministras 
pareiškė, kad valdžia neužilgo padarys 
mirties liudijimą.

Iki šiol tokio liudijimo nebuvo

Dr. Kurt Eiller 
Adolfo Hitlerio

sios sveikatos ketina pasi- 
I traukti. Jo vieton numato- 
; m i du kandidatai — Stasys 
Lozoraitis ir Vaclas Sidzi
kauskas. Kuris bus minis- 
teriu — tuo tarpu nežinia.

I ' “Jau anksčiau mūsų 
i laikrašty buvo žinutė, kad 
i ‘šių metų birželio pradžio- 
■ je atvyksta iš Romos Lietu- 

padaryta, 
nieks oficialiai negalėjo pasakyti, kad A. Hitlerio 
kad jis prieš virš vienuolika metų nusišovė.

Kaip žinia, Hitleris nusišovė Berlyne, požeminėje 
slėptuvėje, kai Tarybinė Armija miestą buvo apgulusi ir i 
be pasigailėjimo taškė hitlerines armijas, bandžiusias < 
miestą apginti. Hitleris įsakė savo sėbrams, kad jo la- i 
vona apipilti! gazolinu ir sudegintų. Sakoma, taip ii’ '

nėra,

Hitleris, matyt, paliko nemaža turto, dėl kurio da
bar bylinėjamasi. Kadangi oficialia dokumento apie jo 
mirtį nėra, tai ir teismuose susidaro kliūčių. Hitleris 
atliko daug skandalų būdamas gyvas, tačiau, pasirodo, 
kad dar ir šiandien, praeitis vienuolikai metų mm jo 
mirties, jis sudaro kai kuriems painiavų.

Kas kita buvo su Hitlerio sėbru Musso’iniu.: pasta
rąjį parti/.iriai sugavo bėgant i Šveicariją ir ant vietos 
savo teismu pasiuntė pas Abraomą. Jei b 
drąsuolis ir panašiai pasielgęs su Hitleriu.
reikėtų niekam rūpintis dėl padirbimo 
jimo.” ; .

šefas p. Lozoraitis dėl pa
sitarimų su Valstybės De- 

(partamento pareigūnais.”
Taigi, jei ko, Washing- 

i tone įsitvirtins tautininkų 
I “diplomatijos šefas” Lozo- 
| raitis, tasai, kuris turi sa- 
i v o užanty “Kybartų ak
tus.” Sidzikauskas, žinoma, 
už jį nei kiek negeresnis, 
bet Sidzikauskas yra Vliko 
žmogus, o Lozoraitis—tau
tininkų starkis ant staršų.

Netenka nei. sakyti, kad 
i Lietuvos nuo 1940 metų pa- 
’ baigos neatstovavo Žadei- 
kis, neatstovaus jos nei ku- 

, šiandien ne
ini i'tics liudf-

GAL GI IR SUINTRIGUOS ŽMONES!
TAILANDO VALDŽIA pasikvietė talkon Jungtinių 

Valstijų propagandistus ir pradėjo savo šalies žmonėms 
pasakoti apie komunizmo blogybes. Pradėjo juos 
“šviesti.”

Važinėjama su filmomis po Tailandą (Siamą)—po 
miestelius ir kaimus—-ten rodomi žmonėms anti-komu- 
nistiniai filmai ir sakomos kalbos.

asmuo. Lietuvą tegalėtų 
atstovauti tik tas, kurį pa
skirtų Tarpbų Lietuvos vy- 

I riausybė. Bet Washingto- 
inas Tarybų Lietuvos respu
blikos dar vis nėbepripažįs- 
ta, todėl palaiko “ministe- 
riais” smetoniškus gaiva
lus, neturinčius nieko ben- 

j dra su Lietuva ir jos žmo- 
! nėmis. O kadangi Ameri
koje dar yra “užšaldytų” 
Lietuvos pinigų, tai viso
kie smetoniški peniukšliai 

Kaip gi toji propaganda vyksta? Ar jai sekasi?
Vieno niūjorkiškio dienraščio korespondentas, pa

tyrinėjęs visą tą propagandą ir jos paliktus rezultatus, 
mano, kad jie padarys “daugiau blogo, negu gero.”

Kodėl ?
Todėl, kad bliovimas prieš komunizmą žmonėms, ku

rie apie jį, komunizmą, iki šiol beveik nieko negirdėjo, 
sukelia juose norą komunizmą pažinti! Jie tiesiog 
klausia propagandistų- Jeigu komunizmas toks blogas, 
kaip jūs sakote, tai kodėl jis taip plečiami, kodėl jį žmo
nės priima?

Kapitalistinis pasaulis didesnis už komunistinį, sa
ko kiti, tad kodėl gi jis negali savo gerais pavyzdžiais 
sulaikyti komunizmo nuo plėtojimosi, kodėl jis negali 
komunizmui pastoti kelio?

Tailando žmonės, vadinasi, pažadinti anti-komunis- 
tinės propagandos, mano susipažinti giliau su komuniz
mo principais. Ko gero, ši propaganda gali labai gražiai
komunistiniam judėjimui tame krašte pasitarnauti.

iš jų i)’ minta, puikiai gy
vena ii* juokiasi.

O visgi anksčiau ar vė- 
i linu ateis diena, kurią jiems 
• toji karvutė užtruks.
i ____________________

i KAFETERIJOS
I LIETUVOJE

Lietuvoje pradėtos steig- 
I ti kafeterijos — restoranai, 
kuriuose patys svečiai pasi
ima ir nusineša prie stalų 

[maistą. Tai naujas ten da- 
I lykas.

A. Stasys aprašo vieną 
i tokių Vilniuje naujai ati- 
į darytų restoranų - kafeteri- 
I jų “Tiesoje.” Be kitko skai- 
I tome:

valgyklą atėjome tuo

Tenka pripažinti, jog Tailandas dar vis tebegyvena 
senovišką gyvenimą. Siautėja ten saujelė monarchistų, 
feodalų, “dievo tarnų” ir jiems dar vis vyksta laikyti 
žmones tamsoje ir skurde. Tačiau, kai tik žmonės pra
dės kiek tiek galvoti, jie sparčiai ims iš savo kaimynų 
pavyzdžius. Juk Šiaurės Vietnamas, juk Kinijos Liau
dies Respublika tailandiečiams yra visai arti. Iš ten jie, 
jei tik norės, gaus literatūros, kuri padės jiems šviestis.

Atsiminkime, kad Azija nubudo ir ji vis žygiuos 
f pirmyn. . ,

EGIPTAS PRIPAŽINO KINIJĄ
PAGALIAU EGIPTO valdžia pripažino Kinijos 

Liaudies Respubliką. Neužilgo, taigi, tarp šitų dviejų 
šalių bus apsikeista ambasadoriais, taipgi bus pradėta 
daugiau prekiauti.

•Tenka manyti, kad Egiptą paseks kiti arabiški kraš
tai Artimuosiuose Rytuose.

Prieš keletą dienų Pakistano prezidentas Mirza at
sišaukė ir į Washington^, kad ir jis pripažintų Kinijos 
Liaudies Respubliką. Mirza sakė, jog pripažinimas tos 
šalies, užmezgimas su ja diplomatinių ii- prekybinių ry
šių, pasitarnautų taikai.

Mums, tačiau, atrodo, kad prieš prezidentinius rin
kimus prezidentas Eisenhoweris atsisakys pripažinti 
Kiniją. Mat, tuomet demokratų politikieriai jį labai ėstų.

Kinijos pripažinimas, su ja diplomatinių ryšių su
mezgimas, žinoma, pasitarnautų pastovesnei pasaulinei 
taikai. ' Bet tai labai nepatiktų Čiang* Kai-|feko klikai 
ir jo sėbrams Amerikoj.

2 pusL Laisvė (Liberty). Antrad., Gegužės (May) 22, 1956

laiku, kai prasidėjo darbi
ninkams pietų pertrauka. 
Nenutrūkstama ž m o n i ų 
srovė u ž p i 1 d o vestibiulį, 

i Lankytojų patogumui čia 
! įrengtos drabužinės, dušai, 
i Prie kasos jau būriuojasi 
darbininkai. Tačiau jiems 
ilgai laukti netenka. Mato
moje vietoje iškabintuose 

! meniu gali kiekvienas iš 
anksto pasirinkti tai, kas 
jam labiausiai patinka. Ka- 

i soje belieka sumokėti pini
gus ir pasiimti talonus.

“Kartu su visais užeina
me į antrame aukšte įreng
tą erdvią salę. Joje vienu 

i metu gali pietauti 200 žmo- 
I nių. Čia pat stovi preky
stalis, aptarnaujamas pa
davėjų. Joms pateikiami 
talonai, ir vietoje gaunami 
valgiai. Kiekvienas aptar
nauja pats save. Dėl to la- 

I bai sutrumpėja aptarnavi
mo laikas, ir atėjęs pietau
ti gali per 10-15 minučių 
pa valgyti. Darbi n i n k a m s 
dar lieka laiko užeiti į skai
tyklą paskaityti laikraš
čius, žurnalus.”

Kafeterijos — geras da
lykas. Gerai, kad Lietuvos 
žmonės jas pradeda steigti.

Lietuvos Kunigų Seminarija
Rašo Kanauninkas K. ŽITKUS

Kauno miesto Kunigų Seminarijos
Kauno mieste yra aukš

toji katalikų dvasininkų 
mokslo įstaiga — Kunigų 
Seminarija. Seminarija yra 
auklėjimo ir mokymo įstai
ga kulto tarnams parengti. 
Visi auklėtiniai gyvena ben
drabutyje, prisilaikydami 
atitinkamos tvarkos. Semi
narijos vadovybė, sutinka
mai su bažnytiniais kano
nais ir kunigų seminarijų 
tradicijomis, skiepija savo 
auklėtiniams religingumą, 
aukštą dorovingumą ir ki
tas dorybes, formuoja jų 
charakterį, ruošia juos bū
simajai ganytojo veiklai.

Toje pačioje mokslo įstai
goje dirbamas ir mokslinis 
darbas atitinkamose moks- 

(lo šakose. Seminarijos su- 
' dėtyje, Apaštalų Altoriui 
1 patvirtinus, yra Teologijos 
i fakultetas, kuriam duota 
teisė suteikti mokslinius 
laipsnius. Studentai priva
lo išeiti visą filosofijos, te
ologijos, kanonų ir kitų 
mokslo dalykų kursą, išlai
kyti egzaminus už visą se
mestrą ir gauti įskaitas už 
seminarinius darbus. As
menys, gavusieji jįjpkštąjį 
mokslą, turi galimybę dirb
ti mokslinį darbą ir gauti 
mokslinį laipsnį. Mokslinis 
darba s v y k d o m a s pagal 
aukščiausios dvasinės va
dovybės patvirtintas pro-

I gramas ir reglamentą.
; Minėtoji dvasinė institu
cija turi ne tik dvigubą pa
skirtį, bet ir dvigubą vado
vybę. Seminarijai vadovau- 

Į ja 1358-to kanono numaty- 
I ta vadovybė su rektorium 
i priešakyje, o fakultetui va
dovauja Fakulteto Aukš
čiausias Kancleris ir Deka- 

i nas. Kadangi tiek Semina- 
' rijos, tiek ir Fakulteto auk- 
' lėjamasis ir mokslinis dar
bas, administraciniai ir 
ekonominiai klausimai yra 

! glaudžiai surišti tarpusavy
je, tai abi vadovybės visus 
klausinius sprendžia išvien.

Iki 1940 metų Kunigų Se
minarija buvo Kauno Vy
tauto Didžiojo vardo uni- 

i versiteto sudėtyje. Įvedus 
Lietuvoje Tarybų valdžią, 
Kąuno Teologijos fakulte
tas— Kunigų Seminarija— 
buvo atskirta nuo universi
teto ir pradėjo savo sava
rankiška veikla. Vadovau
damasi buvusiais nuosta
tais ir programomis, ji tę
sia savo sėkmingą veiklą ir 
šiuo metu. Seminariją glo
boja visi Ordinai — Lietu
vos TSR Katalikų bažny
čios Valdytojai, nes joje 
mokosi studentai iš visų 
šešių Lietuvos vyskupijų. 
Lėšos Seminarijai išlaikyti 
gaunamos iš tikinčiųjų.

Į Fakulteto ir Seminari
jos vidaus gyvenimą niekas 
iš šalies nesikišu. , Tiek 
moksliniai, tiek ir auklėji
mo klausimai yra vadovy
bės bei Ordinarų žinioje ir 
jų normuojami. Jaunuo
liams, baigusiems vidurinę 
mokyklą ir gavusiems bran
dos atestatą, nedaroma jo
kių kliūčių įstoti i Semina
riją. Asmenys, turintieji 
aukštąjį tikybinį mokslą, 
gali taip pat laisvai tęsti fi
losofijos, teologijos bei ka
nonų teisės studijas ir gau
ti prie Teologijos fakulte
to mokslinį laipsnį. Tarybų 
Lietuvoje visai eilei kulto 
tarnų buvo suteikti licenci-

Bendrai, Lietuvos, spauda 
šiuo metu smarkiai kovoja 
už restoranų pagerinimą, 
už švarą juose, už mandagų 
svečių aptarnavimą ir už 
gerą maistą.

atu ir daktaru moksliniai 
laipsniai. Įvykdžius visus 
Teologijos fakulteto regla
mentinius reikalavimus, ga
li būti suteiktas ir aukš
čiausias mokslinis laipsnis 
—teologijos arba filosofijos 
mokslų daktaras. Pavyz
džiui, 1954 metų pavasarį 
Teologijos fakultetas sutei
kė teologijos daktaro moks
linį laipsnį kanauninkui 
Juozapui Stankevičiui, da
bartiniam Kapitulos Vika
rui — Kauno Arkivyskupi
jos, Vilkaviškio ir Kaišia
dorių Vyskupijų Valdytojui 
už disertaciją: “Kristaus 
dieviškumas šventojo Povi
lo laiškuose.”

Kunigų Seminarija kas 
metai įšventina į kulto tar
nu titulą tam tikra skaičių 
savo auklėtinių ir pasiun
čia juos į parapijas ganyto
jų darbui.

Iki 1955 metų įšventinti į 
kulto tarnų titulą turėjo 
teisę tik Jo Eminencija Pa
nevėžio Vyskupas ir Vil
niaus Arkivyskupijos Kapi
tulos Vikaras Kazimieras 
Paltarokas. 1955 metų rug
sėjo 11 dieną Panevėžio ka
tedros bažnyčioje buvo 
įšventinti į vyskupų titulą 
Telšių Vyskupijos Valdyto
jas Kanauninkas Petras 
Maželis ir Švenčionių de
kanato Adutiškio dekanas, 
klebonas, teologijos magis
tras Julijonas Steponavi
čius. Naujasis Vyskupas J. 
Steponavičius, kaip einan
tis Panevėžio Vyskupo pa
dėjėjo pareigas, buvo Vys
kupo deleguotas į Kunigų 
S e m i n a r i j ą jos auklėti
niams į dvasininkų titulą 
įšventinti. Iš jo rankų ir 
gavo įšventinimus daugelis 
Teologijos fakulteto 4-tojo 
kurso auklėtinių.

Įšventinimo apeiga įvyko 
Kauno katedros bažnyčio
je — Bazilikoje. Gruodžio 
16 d. ir 17 d. Bazilikos ko
plyčioje busimieji kulto tar
nai buvo įšventinti į subdja- 
konų ir djakonų titulą. Iš
kilminga įšventinimo apei
ga, vargonų muzika ir stu
dentų choro giedojimas — 
visa tai darė gilų įspūdį. 
Gruodžio 18 d. pačioje Ba
zilikoje d j akonai buvo 
įšventinti į kulto tarnus. 
Didžiulė Bazilika buvo pil
na žmonių. Gero apšvieti
mo ir įtaisytų garsiakalbių 
dėka visi dalyvavusieji tu
rėjo galimybę gerai matyti 
ir girdėti šią iškilmingą ap
eigą. Iš sakyklos apeigą 
aiškino Kunigų Seminari
jos profesorius dvasininkas 
V. Butkus. Apeigos metu 
giedojo choristai ir buvo 
atlikti muzikos numeriai 
vargonais bei kitais instru
mentais.

Tą pačią dieną didžiojoje 
Seminarijos auditor i j o j e 
buvo surengti iškilmingi 
pietūs. Per pietūs dalyva
vo Vyskupas J. Steponavi
čius, Kauno Arkivyskupi
jos, Vilkaviškio ir Kaišia
dorių Vyskupijų Valdyto
jas kanauninkas daktaras 
J. Stankevičius, Kauno Ar
kivyskupijos Kancleris dva
sininkas V. Tamašauskas, 
Kaišiadorių Vyskupijos 

(Kancleris dvasininkas P. 
Bakšys, Telšių Vyskupijos 
Kancleris, daktaras Br. Ba
rauskas, Panevėžio Cysku- 
pijos Kancleris J. Antanai
tis ir kiti svečiai. Be to, 
per pietus dalyvavo Fakul
teto - Seminarijos profesū
ra, įšventinimus gavusieji 
auklėtiniai ir visų Semina
rijos kursų studentai. Pie
tų metu naujuosius kulto

rektorius
tarnus pirmas pasveikino Jo 
Eminencija Vyskupas J. 
Steponavičius, ragindamas 
juos auklėti savyje aukštą 
dorovingumą, rimtai studi
juoti mokslus ir tauruoti 
religingume, nes šie trys 
pradmenys nulemia gany
tojo darbo sėkmę. Po to 
kalbėjo J. Eminencija ka
nauninkas daktaras J. Stan
kevičius — Kauno Teologi
jos fakulteto Aukščiausias 
Kancleris ir Dekanas. Sa
vo kalbėjo Daktaras J. 
Stankevičius pabrėžė, kad 
nauji kulto tarnai dvasinin
kijos gyvenime yra nelygi
nant gaivi, sveika srovė. 
Jis ragino naujai įšventin
tuosius dvasinės jėgos ug
nimi ir sveika pasaulėžiūra 
pateisinti viltis, kurias į 
juos deda bažnyčia, juos iš
ugdžiusi įstaiga ir tikintie
ji-

Sveikinimo kalbas pasakė 
taip pat kurijų kancleriai, 
Seminarijos Rektorius ir 
kursų atstovai, įteikdami 
jauniesiems kulto tarnams 
—savo kolegoms — atmini
mui dovanas su įrašais. 
Naujai įšventintųjų vardu 
žodį tarė buvęs auklėtinis 
R. Macevičius.

Pietųįs vyko šiltoje atmos
feroje. Pietų metu profe- 

I šoriai ir studentai atliko 
[muzikos numerius fortepi
jonu, smuiku ir solo. Stu
dentų choras sugiedojo ke
lias religines giesmes.

Naujai įšyentintieji kulto 
tarnai tįuo tarpu lieka Se
minarijoje ir studijuos 8- 
tojo teologijos semestro 
programą.

Birželio mėnesį jie laikys 
baigiamuosius egzaminus ir 
Ordinarui nusiųs juos į pa
rapijas. Kai kurie jų keti- 

, na dirbti mokslinį darbą ir 
I įgyti mokslinius laipsnius.

Worcester, Mass.
Iš LDS 57 kuopos susirinkimo

Gegužės 10 d. įvykęs atvi
rutėmis šauktas kuopos susi
rinkimas vidutiniai buvo skai
tlingas. 57 kp. fin. sękr. Ri
chard Janulis irgi pribuvo į 
susirinkimą. Sakė, tik dvi va
landos laiko kai sugrįžęs į 
Worcester! iš Floridos. Mat, 
Richardas su Irene Nakrosis 
(Nakrošiūte) dabar leidžia 
medaus mėnesį po susituoktu- 
vių balandžio 21 d. Kanado
je.

Gegužės 12 d. įvyko gra
žus banketas jo vedybų gar
bei, iškeltas Jurgio ir Elenos 
Žilinskų (ta.i jo motinos ir pa
tėvio). Banketas buvo vaišin
gas, daugiau kaip šimtas sve
čiu buvo.

Kuopos susirinkimas išklau
sė komiteto raportus kas link 
12-jo Seimo: šeiminės pramo
gos pilnai ruošiamos. Prieš 
šeiminis piknikas Įvyks Olym
pia Parke liepos 8 d. Darbi
ninkai išrinkti, šie: Ona Sta- 
lulionienė, V. Žitkus, J. Jes- 
kevičius, J. Raulušaitis, J. 
Senkus, 11. Žilinskienė, J. Ju- 
sienė, M. Mickienė.

Šeiminis koncertas Įvyks 
liepos 10 d., 29 Endicott Str. 
svetainėje. Vietinis Aido Cho
ras, mokinamas gerb. Jono 
Dirvelio, apsiėmė rūpintis su
ruošimu koncerto. Aišku, kad 
bus žingeidus ir žavėj antis, 
nes chore .yra puikių talentų, 
ir iš delegatų, beabejo, rasis 
meninių: talentų, kurie daly
vaus programoje,, kaip tai: 
Brocktono ir Bostono meninin
kai.

. Susirinkusieji diskusavo po- 
seiminį banketą ir tai paliko 
komiteto nuožiūrai. Jei gas- 
padinės bus ne perdaug nu
vargusios, ’ galės būti banke
tas liepos 11 d. Olympia Par
ke. Mat, senosios kartos na

rius vis daugiau slegia seny
vas amžius, tad ir darbuotis 
nebepajėgia.

Kas link nakvynių: kurie
delegatai norės auzose nak
voti, prieš šeiminiame pikni
ke susiras vietas bei draugus 
apsistojimui. Apart miesto 
viešbučių, netoli nuo Olympia 
Parko, yra geri Motels palei 
9-jį vieškelį, arčiau negu i 
miestą nuvažiuoti ir pigesne 
kaina kambariai. Važiuojant 
link Bostono po kairei: ELM 
Auto Court ir kitas Fairlawn 
Cabins $6 dviem už nakvynę.

LDS 57 iKp. Koresp.

Philadelphia, Pa. - /
ALDLD 6-os Apskrities ko- ‘ 

mitetas yra nutaręs turėti iš
važiavimą į pajūrį gegužės 
(May) 27 dieną. Išvažiavimas <
įvyks pas Bekampius Avalon, .
N. J. čia yra labai puiki vie- J
ta praleisti smagiai laiką. /

Tai bus taip sakant Beach’- | 
aus atidarymo diena. Ten bus 
skanių užkandžių ir i valias ;
išsigerti. Toji vieta labai len- > 
gva surasti: 147 13th St. Ava
lon, N. J. Tą vietą galima 
matyti iš labai toli, nes ten . 
šalia stovi to miestuko van
dens rezervoras. Iš labai toli 
atrodo kaip kokis aukštas ka
minas. Kas turi mašiną, tai 
labai lengva nuvažiuoti. Taip 
pat Public Service Busas iš 
Philadelphijos išeina kaip 
8:50 vai. ryto. Taigi komitetas 
kviečia Philadelphijos ir apy- /
linkės lietuvius dalyvauti šia- \
me smagiame išvažiavime.

Apskr. Komitetas

Darbininkų sveikata
Dr. J. J. Kaškiaučius, M. D.

Kalbėjimo būdas parodo ,
žmogaus nuotaiką, protinį 
nusistatymą, net ir kokį 
proto iškrypimą, kokį psi- \
chinį trūkumą. Šitai pri- y }
pažįsta psichiatrai. Psi- <
chiški iškrypėliai dažnai 
vartoja ir pakartoja tam 
tikrus žodžius, lyg ir šablo-„ 
na, modeli. ' ♦

Neurotikai labai dažnai 
pabrėžia “as,” visi psichoti- 
kai pernelyg smulkmenin- 
gai apsakinėja kokį daik
tišką įvykį, dažnai ir pa
brėžiamai jį pakartoja. 
Protiškai silpno žmogaus 
žodingumas esti būdingas. 
Kalba esti monotoni, vieno
da ir pakartojama.

Net ir ištisos žmonių gru
pės, su tam tikrais psicho
loginiais trūkumais, turi 
vis panašius kalbinius po
linkius. Ir pagal tokius jų 

"kalbos papročius psichia- A ( 
trai net suseka ir nustato 
protliges.

Kavos prisipralėliai tru
putį panėši į paprastai va
dinamuosius svaigalų pi i" < 
sipratėlius, kurie vartoja ’ 
morfį, kokainą, heroiną, 
hašišą, marihuaną ir t. p., 
taipgi ir alkoholį, taboką, 
migdomuosius vaistus \ 
(“dope”).

Kava irgi pavirsta savo 
rūšies svaigalu, jeigu tuk 
ją vartosi perdaug, perdaž* 
nai. Kavos bei arbatos ka- 
feinas (ir teinąs) truputį 
pakelia kraujospaudį, pa
greitina kraujotaką, pada-’/ 
ro žmogų budresnį ir veik- < 
lesni.

Tačiau kava savo efek
tais veikia atvirkščiai, ne
kaip pripažintieji piktieji 
svaigalai. Pastarieji žmo
gų aptildo, apramina, ap
svaigina, daro jį nejautrų, 
miegūstą, neveiklų. Kava 
gi veikia atbulai: akstinu, 
jaudina, budrumo duoda. 
Tuo žvilgsniu ji dažnai esti 
labai naudingas vaistas. 
Tik nereikia perdėti, ne^Jį«J 
reikia labai jau prisijau**, 
kinti prie kavos, prie “Co-^ 
ca cola.” Nuosaikumas vis-^ 
ką čia nusveria. •



V. Kubilius

ANTANAS VENCLOVA -POETAS.
BELETRISTAS. KRITIKAS

šytojo žodis, tuo labiau jis 
vengia bet kurios afektaci
jos. T a i sudaro vieną i š 
stipriausių A. Venclovos 

i meninio braižo, savybių.
Realistinis rašytojo braižas, 
anksčiau pasižymėjęs ramiu 
objektyvumu, kietu i r 
šiurkštoku skambėjimu, da
bar įgavo daug minkštų, 
lyrinių tonų. Su kokia šilti
ni a 
“Tėvas’ 
tymasis 
dienio 

grobtos Lietuvos liaudį, lan- Praradusio
sius, apsilankymas 

I namuose!

(Tąsa)
1941 m. birželyje, užpuo

lus mūsų šalį hitleriniams 
grobikams, A. V e n elova 
pasitraukia į Tarybų Są
jungos gilumą. Kaip ir vi
si tarybiniai rašytojai, jis 
visas savo jėgas atiduoda 
kovai prieš hitlerinį fašiz- 
m ą . A. V e n elova rašo 
straipsnius, apybraižas, ap
sakymus, eilėraščius, šau
kiančius į žūtbūtinę kovą 
prie š fašistines gaujas, 
kreipiasi p e r radiją į už- 

kosi Tarybinės Armijos lie
tuviškajame j u n ginyje, 
skaitydamas kariams savo 
kūrinius, aprašydamas jų 
žygius fronto laikraščiuose.

Didžiojo Tėvynės karo

nupieštas apsakyme 
mažo sūnelio glaus- 

prie tėvo sekma- 
rytą, arba kario, 

visus artimuo- 
vaiku v

liaudis ir plačiai apžvelgia 
nueita liaudies kelia, meta 
žvilgsnį į ateiti. A. Venclo
va apima visą eilę įvykių ir 
faktų, paliečia būdingiau
sius ištisos epochos reiški
nius, nuo Lietuvos gyveni
mo pereidamas prie viso pa
saulio istorinių įvykių. Jo 
poetinis sprendimas — pu
blicistinis, kartais ataustas 
spalvingomis lyrinėmis gi
jomis.

Poezija ne šiaip sau at
spindi įvykius o išreiškia 
aktyvų poet o santykį, 
sprendimą jų atžvilgiu. A. 
Venclovos santykis su vaiz

kurio 
laukuose 

eiliniai 
Tai, kas 
pasisekė

Tenai, kur supos vėju j 
vyšnių šakos,

Baltavo
Užaugo kiečiais senas 

sodo takas
Ir tankiai, ir giliai.
Daugelyje A. Venclovos 

eilėraščių peizažas susilie
ja su artimųjų žmonių pa
veikslu, s u mintimis apie 
liaudies likimą ir išreiškia 
gyvus, tipiškus tarybinio 
žmogaus meilės, ik 
kovos jausmus.

(Bus daugiau)

aviliai,

ir

metais lietuvių tarybinė Ii—i 
teratūra sparčiai vystėsi, 
savo idėjinio-meninio au
gimo intensyvumu pralenk

nutės duktė, Antanina Valu- 
kienė, ir randasi gydytojo 
priežiūroje.

Labai gaila! Aš nuo savęs 
ir nuo visų draugų ir pažįsta-

mų linkiu, kad abi draugės 
greitai susveiktų Ir kad vėl 
šypsotųsi pavasario jaunyste, 
pavasario žiedais!

Viens iš Draugų

LAISVES SKAITYTOJAI!
■ Remkime Moderniška Lietuvišką Vaistine

IDEAL PHARMACY
! 29 Kelly Square, Worcester, Mass.
I

! Per mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu muitu j 
J Lietuvą ir j visus U.S.S.R. kraštus. Mes užlaikome visus vaistus, 

reikalaujami Lietuvoje, kaip Rimifon, streptomycin, 
nuo reumato antpuolių, ir vaistus j

kurie yra
validolo ir
del širdies ligų ir aukšto kraujo spaudimo. Per 
mūsų vaistinę vaistai pasiekia Lietuvą j 10 
dienų, o j Sibirą ima 22 dienas oro paštu Visi 
siuntėjai per mumis gauna garantiją iš rusų • 
valdžios. Rašykite mums .sveikatos reikalais

VYTAUTAS SKRINSKA
Ideal Pharmacy vaistines savininkas ir Notary Public

sportines 
dalyvavo 
tinklinio, 
dviračių

sius prie Volgos ir Oriolo, 
skiria eilėraščius Udmur- 
tijai ir Maskvai. Jis parašo 
poemėlę “Tarp dviejų ata
kų”, vaizduojančią kovinę 
tarybinių tautų draugystę.

1943 m., pradėdamas ra
šyti apybraižą “Užrašai iš 
fronto”, A. Venclova buvo 
užsibrėžęs tokį uždavinį: 
“Ar man pasiseks perduoti 
bent mažą dalelę to didvy
riškumo, nežmoniškos iš- 
tver mes, pasiaukojimo, 
mirties nepaisymo, 
tiek daug kovos 
parodė paprasti 
žmonės lietuviai?” 
rašytojui nepilnai
apybraižose, ką jis palygin
ti neplačiai realizavo apsa
kymuose, poezijoje įgavo 
ryškią 'realistinę išraišką. 
Fronto ir tarybinio kario 
vaizdai nėra gausūs A. 
Venclovos lyrikoje, bet stip
rūs ir aiškūs savo idėjiniu i 
kryptingumu, pasižymi ge
ra vaizdo koncentracija.

Du svarbiausius bruožus 
iškelia A. Venclova savo ta
rybinių karių paveiksluose 
— herojišką jų charakterį 
ir aukštą tarybinį humaniz
mą. Tartum skulptūrinė fi
gūra, vaizduojanti taiką, 
nupieštas karys, laikąs už
migusį vaiką, šildąs jo šą- 

į lančias kojas (eil.“Pafron
tės mieste”). O kiek vidinės 
šilumos, poetinių svajonių, 

■ tauraus žmogiško džiaugs
mo įžiebia išvargusiems ka
riams švelnus mergaitės, 
semiančios vandenį, regi
nys!

Užgrobtos tėviškės liki- 
imas — vienas pagrindinių 
iA. Venclovos lyrikos klau
psimų, apie kurį sukasi visos 
ijo mintys. Jis nuolat mato 
prieš savo akis fašistų de
ginamus tėviškės kaimus, 

j prie duobės sušaudyti pa
statytus savo draugus, 

I sielvartu ir ilgesiu prisime- 
eilėraš- na artimuosius,

VARENOJE pasibaigė rajo
no jaunimo žiemos 
varžybos, kuriose 
mokyklų krepšinio, 
lengvosios atletikos,
sporto, stalo teniso ir šaškių- 
šachmatų komandos. Pirmą 
vietą laimėjo Varėnos 11 vidu
rinės mokyklos sportininkai.

Jei, tarybinius žmones, A. duodamaisiais karo meto į- 
vykiais labai įvairus: tai ir 
tėvynės meilė, ir neapykan
ta priešui, užgrobtos tėviš
kės ir artimųjų ilgesys, ir 
žmogiška kančia. Per šį į- 

‘ vairiapusišką poeto santykį 
■ su tikrove, per šią jausmų 
• ganią raudona gija pereina 
t vienas bruožas, nulemiąs 
į visos gamos skambesį. Tai 
I— skatinimas kovoti, kuris 
[sudarė šiuo metu pagrindi
nį tarybinės literatūros už
davinį, iškeltą Komunistų 
partijos ir pačios epochos. 
Antai, eilėraštyje “Laiškas 
i š fašistinės Vokietijos”, 
pavaizdavęs neišpasakytas 
išvežtos merginos kančias,

Venclova vaizduoja su šiltu, 
lyriniu jausmu, tai fašisti
nių grobikų paveikslai j o 
apsakymuose — aštrūs, 
persunkti panieka ir neapy
kanta. Savo satyriniuose 
apsakymuose (“Verneris

A. Jurėnas

Scranton, Pa.

----------------------—-------- -----------—-------------------------1

Lawrence Mass.

dama bet kuri ankstyvesni[ Svirplies užkariauja pasau- 
I lį , Taip bus geriausia ) 
’autorius nesiekia feljetoni- 
nių situacijų, bet vykusiai 
atkuria vokiškųjų biurgerių 
buitinį ir psichologinį kolo
ritą, išjuokdamas tame su
tirštintame f o me pačius 
niekingiausius f a š i zmo 
bruožus.

Pagrindinę vietą šio lai
kotarpio A. Venclovos kūry
boje užima poezija, į kurią 
jis grįžta beveik po dešim
ties metų pertraukos. Tėvy
nės karo metais poezija ap
lamai buvo vyraujantis žan
ras visoje tarybinėje litera
tūroje. Ligi širdies gelmių 
sukrėsti didžiųjų įvykių, 
eilėraščiais prabyla net to
kie rašytojai, kurie ligi tol 
mažai dirbo poezijos žanre. 
Gyvybinis ryšys su herojiš
ka tarybine kasdienybe iš- 

! vedė mūsų poeziją į tas idė
jines ir menines aukštumas, 
kurių ji pasiekė Didžiaja
me Tėvynės kare.

A. Venclova, kaip ir dau-l

lietuvių literatūros laiko-1 
tarpi. Didžiųjų išmėginimų’ 
dienomis nuostabiai sušvito 
Salomėjos Nėries talentas, 
tikrojo liaudiškumo kelia 
susirado Liudas Gira, savo 
geriausius apsakymus para
šė Petras Cvirka. Lietuvių 
tarybinė literatūra tiek sa
vo idėjiniu turiniu, tiek ir 
meniniu lygiu tapo pilnatei
se, organiška daugianacio
nalinės tarybinės literatū
ros dalimi.

atnešė tra- 
vaikučiams

Carbondale, 
gegužės 14 d.

A. Venclova priklauso 
prie tų rašytojų, kuriuos 
Tėvynės karo metas galuti
nai suformavo i socialisti
nio realizmo rašytojus, ra
šyto j us-kovo to jus ir tribū
nus, suteikė naują profilį 
j ų kūrybinei individualy
bei. Naujo metodo bruožai 
matyti ir A. Venclovos apy
braižose bei apsakymuose, 
nors šio laikotarpio proza 
jo kūryboje užima antraeilę 
vietą.

Savo apybraižų (“Iš ka
rinio bloknoto”, 1943 m.) 
centre A. Venclova stato 
paprastą, eilinį tarybinį 
žmogų, jo kasdieninę hero
jišką kovą su priešais, jo 
biografiją — sunkią smeto- 
ninės 
šviesia 
biniais 
atspindinčią didžiuosius vi
sos šalies gyvenimo pakili
mus. Autorius gėrisi tary
binių žmonių narsa, jų mo
raliniu tyrumu, sukurda
mas psichologiškai pagrįs
tus, savo pavyzdžiu patrau
kiančius tarybinių žmonių

di ktatūros metais, 
pirmaisiais tary- 
m e ta is, — ryškiai

auga žmogus”). Tačiau 
daugelis A. Venclovos apy
braižų, rašytų karštais Įvy
kių pėdsakais, stokoja giles
nių meninių apibendrinimų. 
Jų rašymo maniera — bėg
li, reportažiška.

Stiprus A. Venclovos be
letristinis talentas ryškiau 
atsiskleidžia apsakymuose

giliai pergyveno šį ryšį, su 
didžiausiu aiškumu, 1

BANKETAS
Lawr-encieciai rengia pirmą šiuom sezonu puikų 

banketą, kuris įvyks sekmadienį

Gegužės 27 May
Maple Parke, 2-rą Valandą Popiet

Kviečiame visos apylinkės visuomenę atsilan
kyti. Bus labai geri valgiai ir tyrame pavasa
rio ore linksmai praleisite laiką. Kadangi pir
mas šiuom sezonu parengimas Maple Parke, tai 
ypač svarbu jame dalyvauti.

Rengėjai

Vasari.ška šiluma 
gišką mirti trims

Childs, Pa 
Pa., priemiest
trys vaikučiai, 8, 10 ir 13 me
tu, prigėrė nedidelėj, bet gi-' 
liais krantais užtvankoj, kuri 
randasi visai arti gyvenamųjų 
namų be jokios apsaugos ir 
niekam nenaudojama, kuri i 
priguli subankrutijusiai New 
York, Ontario & Western 
Railroad Co.

Kitados geležinkelio kom
panija naudojo garvežiams, 
vandeni iš šios balos, bet ga
riniai garvežiai jau užmiršti; 
—dizeliniai jų vietoj, — bet 
toji užtvanka arti geležinke-Į 
lio kiemo taip ir pasiliko be 
jokios apsaugos. Tai tikri vai
kučiams mirties spąstai. Bala 
nedidelė, bet gana gili. Par-Į 
bėgę vaikučiai iš mokyklos, 
nubėgo prie tos užtvankos 
žaisti, o gal ir pasimaudyti, 

SB , nes buvo 85 laipsniai šilumos. 
Mažiukas, aštuonmetis, pasly- 

pasilikll- do ant gliaumėto akmenio ir 
skatinimas kovoti iš- sius priešo nelaisvėje. Ypač Įkrito į gilų vandenį. Du di

desnieji puolėsi mažutį gelbė
ti, bet ii’ jiems vanduo buvo 
pergilus, o plaukti nemokėjo, 
o dar keli kiti nubėgo į stri
bas ieškoti skęstantiems pa
galbos. Kada pribuvo gelbė
tojai, visi trys vaikučiai jau 
buvo prigėrę; visi trys buvo 
rankutėmis susikabinę po de
šimts pėdų vandenio balos 
d Ugne.

Baisi tragedija, baisi 
vams širdgėla! Ir kieno už 
kaltė?

G e 1 e ž i n k e I i o k om pa n i j a, 
ri randasi perėmėjo (receiver- 
’io) rankose, matyt, nepaisė 
kaip daugiau nereikalingo 
daikto, o miestelio viršylos 
taip pat nepaisė ir nekreipė 
domės, kad priversti kompa
niją, kad aptvertų tvora, ar
ba išgriautų sieną ir išleistų 
vandenį, jeigu jau toji bala 
buvo daugiau nereikalinga, o 
ne palikti taip apleistą “die- 

[\o valiai”. Tik dabar jau ža- 
i da išgriauti užtvanką ir iš
leisti vandenį: užrakinti tvar
tą, kai išvogti arkliai.

O kiek visokie burnu aušin- k i v. ! tojai prikalba apie vaikučių 
! gerovę ir apsaugą (childrens 

w elfare) '? Tačiau, šitoksai 
įvykis turėtų būti didelė tė
vams pamoka ne tik neleisti 
vai kirčius žaisti prie tokių pa
vojingų vietų, bet Ir reikalau
ti iš savo miestelių viršylų, 
kad tokios mirtinai pavojin
gos vietos būtų išnaikintos, ar 
priversti kompanijas apsaugo
ti.

prašo tarybinį karį atker-

kartu piešdamas artėjančia

Kai ant žemes aš

1 škanki n tą j uodų j ų 
minčių,v z

Išgirstu toli dundančius 
žingsnius.

Jūsų pergalę greitą 
jaučiu.

Ne kiekviename

Įnuu uiuiinnuinmniiJLHJ i miliniui uj nnrri 11 f i nnnnrii! muun utttt nįjį

reiškiamas mobilizuojan-
t) v . v - T . ] .

kaip C1U sukiu, bet si mintis yra
pagr in d i nė orga nizuojanti

' kūrinio jėga, pagrindinė 
r.,,... I išvada, išplaukianti iš vaiz- 1 d V y - 7 1j dii, kuriuose poetas kalba 

apie priešų išdegintus kai
mus, slėptuvėje užmuštą 
m o t i n ą su vaiku, savo 
skausmingą tėviškės ir ar-

nybę su savo liaudimi:
Aš gimiau tavyje, 

j e aš išaugau.
Vienas kūnas ir kraujas. 

Tu — aš, aš—tai tu.
Su tavim šaknimis, šako

mis aš suaugau, —
Mes kovosim drauge ir 

laimėsim kartu.
Vienybės su savo liaudimi 

jausmas, persunkiąs visą 
A. Venclovos karo meto po
eziją, teikia jai tvirtą vidi
nę jėgą, dvasinę pusiausvy
rą sunkių išmėginimų me
tais. Poetas jaučiasi kalbąs 
milijonų žmonių vardu, ir 
tai dešimteriopai sustipri
na jo poetinį bSlsą; jis jau
čia būtinumą apibendrinti patriotizmo tema. Su karš
tuos grandiozinius įvykius, čiausiu jausmu jis rašo apie 
kuriuos pergyvena tarybinė Stalingrado pergalę, mū-

Tėvynės karo metais lie
tuvių poezija pirmą kartą 
taip plačiai peržengė Lietu
vos ribas, nugalėjo naciona
linį uždarumą, ėmė pilnai 
gyventi visos Tarybų šalies 
gyvenimu. Kaip ir kitų ta-

Venclovos poezijoje žymiau
sia vietą užima tarybinio

Dienraščio Laisvės Paramai

sustiprėju- 
lietuviškos 
mato dau- 
ar rudens 

anksčiau

dažnai A. Venclovos poezi
joje atgyja tėviškės peiza
žas, kuris to meto lietuviu 
lyrikoje užima labai reikš
mingą vietą. Poetas tartum 
dešimteriopai 
šia klausa girdi 
g'amtos garsus, 
gybę pavasario 
gamtos detalių,
niekad nepastebėtų, siekia 
atkurti būdingą lietuvišką 
gamtovaizdį. Visi tie gar
sai ir reginiai išplaukia iš 
atminties, todėl kiekviena 
detalė, nušviesta poeto ilge
sio ir meilės, dažnai suspin
di tikra menine šviesa: <

Ir, bežiūrėdamas į 
aukštą dangų,

Ten, Lietuvoj, anapus

Rusiai nenukirsti.

te
tai

ku-

Prašome turėti mintyje datas ir išanksto reng
tis juose dalyvauti. Tai puikiausi vasaros metu 

pasilinksminimai.

Baltimore, Md.

Birželio 10 June
Slovak National Home Park

6526 Holabird Avenue
šauni Dainų Programa

tuose remiantis atsilanky- j 
mų fronte įspūdžiais. Rūs- Į 
ti tarybinių žmonių neapy-| 
kanta hitleriniams grobi
kams, herojizmas ir pasiau
kojimas kovoje, pasireiškiąs i 
paprastais, kasdieniniais 
žygiais, dvasinis taurumas1 
ir didelė vidinė šiluma —to-! 
kie yra A. Venclovos piešia-i 
mų veikėjų svarbiausieji J
bruožai.

Šiuose apsakymuose pa- j 
sireiškė A. Venclovos rea-' 
listinės tapybos jėga. Su-į 
bombarduoto ešelono 
veikslas apsakyme “rI
— sukrečiantis ir savo de-1

Brockton-Montello, Mass.

Liepos 1 July
Liet. Taut. Namo Parke
Tai visos Bostono Apylinkės Piknikas

p a-

talėmis, ir tuo sielvartingu 
žmogaus pergyvenimu, ku
rį autorius sugeba kažkaip 
iš karto parodyti, jo ne-; 
smulkindamas, nesentimen- 
talindamas. Juo stipres
nis, dr'amatiškesnis pergy
venimas, tuo šykštesnė ra-

Poeto Venclovos apdainuotos Lietuvos kampelis (A. 
piešinys).

zinaviciaus

Vaikučių Draugas

laiko atgal “L.” buvo 
kad jau keli mėnesiai 

kaip serga mūsų sena gyven
toja, M. Vanagaitfenė. Links
ma, kad mūsų senoji parengi
mų šeimininkė jau* kiek pa
gerėjusi ir yra vilties, kad 
greitai ir visai susveiks. Bet 
ant nelaimės, jau kelios sa
vaitės, kai sunkiai susirgo se-

Brooklyno Apylinkė

Liepos 1 July
National Home & Park

65-13 38th Ave. Woodside, L. I.
Laisvės Metinis Piknikas

Kiek

Prašome kolonijų veikėjų pranešti kur daugiau 
yra rengiama piknikų ar kitokių pramogų Lai- 

svės paramai, norime paskelbti šioje vietoje.
iiiiunuiiinTnnnioiiuiniiiniiii

1 '■
3 pu»L Laisvė (Liberty). Antrad., Gegužės (May) 22, 1956



New Yorko
spaudoje NewWto*ažž8Ė0žfe?lnl(H

“World-Telegram” sako, 
kad neverta tikėti Tarybų Są
jungos skelbimam, kad ji ma
žina armiją ant 1,200,000 ka
reivių, 
žė tiek 
galima 
derybas
tęsti, sako tas laikraštis, 
tais žodžiais, — reikia derė
tis, bot pasiekus kokį nors su
sitarimą. 
Tokia jau 
ka.. .

Esą, Sovietai “sulau- 
pažadų, kad jais ne
pasitikėti”. Vienok, 

su Sovietais reikia
Ki-

juom nepasitikėti... 
ta “Telegram” logi-

# * *

DailyVietinis 
perspausdino iš to 
vadinimo Londono

ku- 
teo- 
Tai 
sta-

Worker’is” 
paties pa- 

darbinin- 
kiško dienraščio straipsnį, 
rį parašė britų .darbiečių 
retikas profesorius Cole, 
straipsnis, kuriamo Cole 
to komunistams kai kuriuos 
klausimus, kaip jie atsineša 
į vieningą frontą ir kaip jie 
vieningą frontą įsivaizduoja.

Taigi, pasirodo, kad Brita
nijoje kalbos apie vieningą 
frontą yra gan rimtos ir dar
biečių teoretikas net rašo ko
munistų laikraščiui. 

♦ # *

viduryje,
Indonezijos premje- 

atvyko Ameri- 
visi New Yorko laikraš-
be išimties jį sveikino 
mielą svečią. Visi kalbė- 
apie jo simpatiškumą, 

už

Praeitos savaitės 
kuomet 
ras Sukamo 
kon, 
čiai 
kaip 
jo 
draugiškumą ir kaip jis 
sikariaus vietą Amerikos šir
dyje”.

Savaitgalio laikraščiai, bet
gi, jau naudojo visai kitokį 
toną apie Sukamo: mat, ket
virtadienį jis pasakė kovingą, 
neutralistinę, anti - karinę ir 
anti-kolonialistinę kalbą Kon
grese Washingtone. Ir jis 
staiga pasidarė ne toks jau 
geras.

“Times” perspausdino visą 
jo kalbos tekstą, bet girian
čių aprašymų apie jį jau ne
bebuvo.

* #

korespondentas 
Gruson sako, kad

“Times’ 
Varšuvoje 
ten žmonės dabar laisvai skai
to vakarietiškus laikraščius, 
kad kioskuose galima gauti vi
sus vadovaujančius Paryžiaus, 
Londono ir Roimos dienraš
čius, kad diskusijos politi
niais klausimais kavinėse ten 
vyksta visai laisvai.

Grusonas taipgi sako, kad 
jis sutiko Varšuvoje nemažai 
angliškai kalbančių lenkų. Tai 
vis lenkai, kurie kelerius me
tus praleido Anglijoje ir Ško
tijoje kaip tremtiniai ir nese
niai sugrįžo tėvynėn.

ze-
pa-

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
nesiūlo (jo “Dangaus ir 
mes sūnų’’ išleisti), o jei 
siūlo, tai vien iš mandagumo.
Be to, norėtųsi gauti šiokį to
kį honorarą—kam leidėjas tu
ri mokėti, kad dažnai atsitin
ka, kad jam dar primoka, 
kad išleidžia. Bet dar geriau 
spausdinti veikalus, kuprių au
torių čia nėra—vadinasi, ap
vogti juos ir jokios teisinės 
atsakomybės nebijoti, o apie 
moralinę atsakomybę Ameri
koje niekas negalvoja ...”

Taip galvoja juk ne vie- 
padoresnis lietuvis dipu-

Bet sugrįžti nėra jau 
lengva, ypatingai .seno

Nenuostebu, kad V. Krėvė 
galvojo apie grįžimą į Lietu
vą ! 
nas 
kas. 
taip 
amžiaus žmogui ir su šeima.

Na, ir V. Krėvė mirė didžia
me nusiminime. Bet tėvynė 
Lietuva jo nepamiršo. Ir ne
pamirš, nes jo nuopelnai, at
likti tautai, atsveria tas klai
das, kurias rašytojas padarė 
laike didžių sukrėtimų.

PAKLAIDOS PATAISYMAS:
Mano Krisluose praėjusį 

penktadienį įsiskverbė nema
loni klaida. Ten pasakyta, 
kad A. Fadiejevas sukūrė

4 pusi. Laisvi (Liberty). Antrad., Gegužes (May) 22, 1956

kad jis 
apakini- 

kurie 
Jis

Apakęs Riesel kalbėjo 
spaudos atstovams; jis 
tęsias savo kampaniją

žurnalistas Victor Riesel, 
kuris, kaip tai jau žinoma, 
pilnai apako nuo pasikėsini
mo ant jo su degančiu actu, 
ligoninėje davė interviui spau
dos atstovams. Į St. Clare li
goninę, iš kurios jis išeisiąs 
greitu laiku, susirinko kelias
dešimt spaudos atstovų.

Riesel jiems sakė, 
Įsitikinęs,, jog už jo 
mą kalti gengsteriai, 
veikia kai kuriose unijose, 
sakė, kad tęs kampaniją prieš 
gengsterius.

Jo kolumna, kuri telpa vie
tiniame hearstiniame “Mir- 

.ror’e” tęsiama per visą laiką, 
j Ją rašo jo asistentai jr ji bus 
ateityje taip rašoma. Jis pats 
bandys tęsti laikraštini darbą, 
sakė jis, skaitys 
“darys viską, 
gengsterius”.

Pasikėsinimas 
iššaukė dideli 
visoje spaudoje, 
čiai, nuo “Mirror” iki “Dai
ly Worker”, reikalavo, kad 
policija energingiau ieškotų 
nusikaltėlių.

Pats Riesel yra konservaty
vių įsitikinimų žmogus.

paskaitas ir 
kad iššluoti

prieš Rieselį 
pasipiktinimą 
Visi laikraš- 

iki

Kongresmano Powellio ad
vokatai sako, kad nors kalti
nimai išsisukinėjime daromi 
prieš Powellio sekretorę Hat
tie Freeman Dodson, tikras 
taikinys yra pats kongresma- 
nas. Tai taip su juom atsi
skaito rasistai i)’ rasistų sėb
rai.

Powellis paskutiniu laiku 
smarkiai kovoja prieš rasistus.

Liet Kultūrinio Centro 
vakarienė jau ši 
šeštadienį

Gegužės 26 d. vakare susi- 
' rinksime i Liberty Auditoriją 
pasivaišinti ir pasilinksminti, 
taipgi draugiškai laiką pra
de isti.

Lietuvių Namo Bendrovės 
direktoriai patys apsiėmė pa
ruošti gerus šiai vakarienei 
valgius. O jų bus įvairiausių. 
Vyriausiu virėju-kepėju apsi
ėmė pats gaspadorius W. Bra
zauskas, o kiti direktoriai jam 
padės. Bilietas bus tik $2.00.

Direktoriai kviečia šėrinin- 
kus, kultūrininkus Įstaigos rė
mėjus šioje pramogoje daly
vauti. Sykiu visi bendrai už
baigsime salėse parengimų se
zoną ir ruošimės jau į pikni
kus.

Vakarienė prasidės 6:30 
vai. vakare. Prašomi visi ne
vėluoti. Jeigu kurie dar netu
rite bilietų iš anksto įsigiję, 
pašaukite gaspadorių W. Bra
zauską., Tel. VI 9-4678.

Užtikriname, kad vietos 
šioje vakarienėje bus visiems. 
Tik dalyvaukite.

LNB Valdyba

BERNIUKAS MIRĖ 
ŠALDYTUVE

Pavojingiausias daiktas se
nus šaldytuvus išmesti laukan 
ir ten palikti. Praėjusį antra
dienį į tokį šaldytuvą pateko 
5 metu amžiaus sūnus Mr. ir 
Mrs. Austin ir užduso. Nelai
mė įvyko Rockaway Beach 
miesto dalyje. Policija toj pa
čioj apylinkėj rado keturis ki
tus panašius šaldytuvus išmes
tus. Jų durys geroje tvarkoje’. 
Vaikai, beieškodami naujeny
bių, įlenda ir užsidaro. Išeiti 
nebegali, turi uždusti.

Griežčiausiai draudžiama su 
durimis šaldytuvus išmetus 
laukan palikti.

“Raudonąją Gvardiją”, o tu
rėjo būti “Jaunąją Gvardiją”. 
Atsiprašau.

Iš teismo salės
Prokuratūra septynių ko

munistų vadų byloje, pašau
kusi dešimt Įvairiausių rūšių 
liudininkų (nuo eks-komunis- 
tų “atgailautojų’’ iki policinių 
šnipų)’ kaip 11-ą ištraukė svo- 

pati 
kuri 
k uri

tiška žuvį: moterį, kuri 
buvo Smitho akto auka, 
pati buvo teisiama, bet 
bylos laiku ,subliūško morali
niai, atsisukę nuo savo idėjo 
draugų ir tapo išdavike. Nu
teista neilgam laikui kalėji
mui ir paskui išleista, ji da
bar profesinė liudininkė ....

Ta moteris yra Barbara 
Hartle, 47 metų amžiaus, iš 
Washingtono valstijos Pacifi-

Daugelis rengias prie liberali!, 
socialist^ ir komunistę debatų

šios savaitės pabaigoje, ge
gužės 27, Carnegie salėjo 
įvyks debatai, kurie jau su
kėlė dideli susidomėjimą. Tai 
bus debatai tarp liberalų, so
cialistų ir komunistų, koks 
geriausias kelias Amerikai į 
pažangą, taipgi, ar gali sro
vės Į kairę nuo centro bendra
darbiauti.

Kalbėtojai bus labai s vai

vieną
ap-

LDS 13 kuopa ruošiasi 
kuopą piknikui

LDS 13 kuopos mėnesinis 
susirinkimas Įvyko gegužės 3 
d., Liberty Auditorijoje. Buvo 
svarbus susirinkimas. Rinko
me Centro Valdybą ir Seimo 
delegatus. Tik gaila, kad ma
žai narių tedalyvavo.

Kol kas, turime tik 
delegatą—M. Misevičiene 
siėmė ir vienbalsiai buvo iš
rinkta dalyvauti LDS Seimo 
liepos men. Worcestery. Kita
me susirinkime bus bandoma 
dar vieną delegatą išrinkti.

Susirinkime pasitarėme, kaip 
geriausia dalyvauti LDS kuo
pų piknike birželio 17 d., Ka- 
smočiaus sode, Great Neck, 
N. Y. Pasidalinome dovanų ti
ki etų k us pardavinėjimui. Pa
sižadėjome skaitlingai pikni
ke dalyvauti. Pikniko komisi- 
jon išrinkome porą veiklių 
draugų, kurie bendrai su ki
tų kuopų komisijomis paruoš 
didžiuli pikniką.

šiame susirinkime dėl ligos 
nedalyvavo šios kuopos prezi
dentas Stasys Brusokas. Tuo 
laiku jis buvo ligoninėje. Da
bar gydosi namuose po dakta
rų priežiūra. Turėjo sunkią 
vidurių operaciją. Gegužės 16 šimtu automobilių virtinė.

Doscher Street,

d. aplankiau ji namuose. Po 
biškį vaikštinėja 
silpnas.
13 kp. nariai jį aplankytų. Jo 
adresas: 60
Brooklyn, N. Y., netoli Liber
ty Avė. ir Crescent Streeto. ,

Laikinu kuopos prezidentu, 
kol Brusokas pasveiks, išrink
tas J. Vinikaitis.

Dabar visi nariai turėtų at
siminti, kad sekantis kuopos 
susirinkimas Įvyks ketvirta
dienio vakare, birželio 7, Li
berty Auditorijoje. Tai bus 
Seimo delegato rinkimas ir 
galutinas prie LDS kuopų pik
niko pasirengimas. Visi daly
vaukite.

Kuopos Narys

bet jaučiasi kunigas
Būtų gerai, kad LDS kitas tos pačios šeimos brolis,

Amerikos ambasadorė Ro
moje Clare Booth Luce randa
si ligoninėje New Yorke, kur 
ji praleis apie du mėnesiu.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

HELP WANTED MALE
REIKALINGI

s WELDERS IR ASSEMBLERS 
PAGELBININKAI

Kreipkitės pas I. Swenson
PRAT—DANIEL CORP.

2 Meadow St, So. Norwalk, Conn.
Temple 8- 6531

(94-100)

Ji'i> i i i ..m tn

kadBarbara Hartle sakė, 
1950 metų liepos menesį Ko
munistų partija jai įsakė “ei
ti pagrindin”. Bet gynybos 
advokatų klausinėjama, ji ne
galėjo išaiškinti, kuomi tas 
“pogrindis” skyrėsi nuo kito
kios veiklos. u

'Kita agentė, Mrs. Mark
ward liudijo, kad apkaltinta
sis Aleksandras Trachtenber- 
gas, “International Publi
shers” leidyklos direktorius, 
1949-ais metais Washingtone 
kalbėjo komunistų miestinio 
komiteto mitinge. Esą, jis ten 
pasakė tokį “baisų” dalyką: 
“Mes turime kelti kiekvieno 
partijos nario ideologini su
pratimą ....” B.

būs. Socialistus atstovaus jų 
senas vadas Norman Thomas, 
komunistus jų partijos gene
ralinis sekretorius Eugene 
Dennis, kairius pažangiečius 
profesorius DuBois, liberalas 
Roger Baldwin. Taipgi kal
bės liberališkas protestantų 
pastorius.

Detališkiau apie tą mitingą 
debatus pranešime kitose lai- 
d ose.

$15,000 už gėles, $6,000 už 
grabą, šimtai automobilių...

Brooklyne praeitos savaitės 
pabaigoje Įvyko laidotuvės, 
kokių neteko matyti per pas
kutinius kelis dešimtmečius, 
tai yra, nuo to laiko, kai 
gengsteriai būdavo laidojami 
su prabangiausiomis ceremo
nijomis.

Laidotuvės, kurios praeitos 
savaitės pabaigoje tęsėsi per 
Brooklyno gatves nuo Torre- 
grosos laidojimo įstaigos 79- 
toje gatvėje, buvo Joe Anas
tasio, garsaus gengsterio Al
berto ir dabartinio Brooklyno 
prieplaukos “boso” Tony’o 
brolio.

Joe, kuris mirė turėdamas 
51 metus amžiaus ligoninėje 
nuo chroniškos ligos, o ne nuo 
kito gengsterio kulkos, visgi 
buvo palaidotas pagal visas 
gengsteriškas tradicijas. Prieš 
karstą važiavo 33 automobi
liai, pilni visokių gėlių vaini
kų ir buk etų, kurie kainavo 
15,000 dolerių. Velionis tapo 
palaidotas karste, padaryta
me iš žalvario ir ąžuolo 
džio, kuris kainavo, kiek 
nuo ja prastas namukas: 
$6,000. Po karsto sekė

mė
lt ai- 
apie 
ilga

Mišias už numirusį atliko 
Salvatore Anastasio,

kurio katalikiška parapija 
randasi Bronxe.........

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

♦4h**4"M***4*"M>*+*****+****

MATTHEW A
BUYUS 
(BUYAUBKA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*06**06*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

partijos 
prieš ne- 
demok ra

li uris nori
11

Queens demokratams 
nepasisekė išmesti 
negrišką kandidatą

New Yorko valstijos aukš
čiausio teismo teisėjas David 
Kusnetz atmetė Queens aps
krities Demokratų 
politikierių skundą 
priklausomą negrą 
tą Jacob L. Smith, 
kandidatuoti iš Jamaicos 
asamblėjinio distrikto į valsti
jos asamblėją. šis kandida
tas surinko pakankamai para
šų po nominavimo peticijomis, 
bet demokratų mašina ieškojo 
visokių legališkų priekabių 
prieš jį.

Kad kandidatuoti iš to dis
trikto, reikia tik 350 parašų, 
o Smith surinko net 1,800. 
Partijos mašinos priekabis 
prieš Smithą buvo, kad jis, 
buk, negyvena pastoviai tame 
distrikte. Bet teisėjas skundą 
atmetė ir Smith kandidatuos 
primary rinkimuose.

Miesto policijos komisijų- 
nierius Kennedy davė leidimą 
taksių vairuotojams palikti 
savo taksius gatvėse 45 minu
tėms vidudienį, kuomet jie ei
na valgyti pietų. Iki šiol jie 
neturėjo teisės palikti taksius 
ilgesniam' laikui, kaip kelioli
kai minučių.

Budapeštas. — Vengrijos 
komunistų vadas Rakoši 
pripažino, kad jis pats at- 
sakomingas už rimtas klai
das, kurias, sakė jis, giliai 
apgailestaująs.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Draugiškas Vakaras spaudos nau
dai įvyks gegužes (May) 25 d., 
Taut. Namo Kambariuose, pradžia 
7:30 vai. vakare, rengia LLD 6 kp. 
Kviečiame visus spaudos mylėtojus 
atsilankyti. Tai bus paskutinis pa
rengimas po žiemos sezono salėje. 
Pasitarsime spaudos reikalais ir 
prisirengsime prie piknikų.

Geo. Šimaitis (99-101)

MONTELLO, MASS.
Moterų Apšvietos Klubas rengia 

metinį May Walk, Liet. Taut. Na
mo Parke, gegužės 27 d. Turėsi
me užkandžių. Kviečiame visus 
dalyvauti. Pradžia 12 vai. dieną.

Komisija (99-101)

HARTFORD, CONN.
Žajs]ų vakaras. Rengia Moterų 

Klubas, užbaigimui šio sezono sve
tainėse veiklą. Šio pobūvio tikslas 
remti spaudą. Jei mes savo spau
dos neremtume, tai kas gi kitas ja 
rūpintųsi? Kviečiame vietos ir iš 
apylinkės spaudos patriotus j šį šau
nų pobūvį . Galėsite pažaisti, su ar
timaisiais pasikalbėti, skaniai pa
valgyti. įvyks šeštadienį, gegužes 
26 d., Laisves Choro salėjo, 155 
Hungerford St., 6:30 vai. vak. Įžan
ga 1 doleris. Rengėjos. (99-101)

GEGUŽES 27 MAY
Pasimatykite Su Bekampiais Avalon, N. J.

Ar skaitėte Bekampių pakvietimą Į atidarymą 
jų vasarinio rezorto? Jei skaitėte, tai tikrai ži
note, kad Bekampiai lauks pasimatymo su ju
mis gegužės 27-tą dieną. Nenuvylkime jų — va
žiuokime pas juos, nes niekur gražiau ir links
miau nebus kaip pas Bekampius. Apart gražios 
vietos ten bus ir geri pietūs. Antrašas:

147 13th St., Avalon, N. J
KELRODIS: Iš New Yorko ir jam artimųjų 

New Jersey miestų važiuokite ROUTE 9 pro šo
ną Atlantic City. Už apie 30 mylių už Atlantic 
City bus AVALON.

Atydžiai tėmykite, kad neiškrypti iš 9-to ke
lio. Laikydamiesi ant 9-to kelio lengvai nuva
žiuosite į Avalon, N. J.

Bekampiai prašo, kurie galite, kad atvažiuo- , 
tumėte šeštadienį, gegužės 26 d. Pas juos nak
vynei vietos yra daug.

Pas Bekampius galite patogiai praleist vaka- 
cijas, nes čia yra geros jūrų maudynės ir rami 
vieta poilsiui. Pasinaudokite proga.

Įvairūs atsitikimai
Pastabi telefonistė pastebė

jo, jog vienas ORegon telefo
no ragelis nukabintas, bot nie
kas neskambina. Ji bandė 
pašaukti, bet niekas neatsi
liepė. Nujausdama ką- nors 
negero, ji informavo policiją, 
kuri atsiskubino į to telefono 
butą. Prie telefono buvo ras
ta Mildred Gifford, 53 metų 
amžiaus moteris — negyva. 
Name buvo kilęs gaisras 
d ūmai ją u žtrošk ino, 
gaisras paskui savaime 
so.

Pastabi telefonistė
gelbėti, bet buvo pervėlu. 

* * *

ir 
nors 

užge-

bandė

Edward Thalman, 59 metų 
amžiaus, spaustuvės darbinin
kas, niekad anksčiau nepaži
no Wallace Feinsmitho, 32 m. 
amžiaus vyro. Aną dieną jie 
abu staiga susidūrė, besisku
bindami prie Hudson Man
hattan geležinkelio. Jie už
gavo viens kitą, pradėjo bar
tis, ir susimušė. Mušantis, 
Thalmanas parkrito ant šali
gatvio ir užsimušė.

Feinsmith, irgi spaustuvi
ninkas, kaip tai pasirodė vė
liau, suimtas kaip žmogžudys.

SIŪLO TRIJŲ VALSTIJŲ 
KOMISIJĄ

New Yorko miesto majoras 
Wagneris sako, kad reikia 
bendros trijų valstijų (New 
Yorko, New Jersey ir Connec
ticut) komisijos, kuri rūpintų
si Didžiojo New Yorko apy
linkės ateitimi. Miestas auga 
ir plečiasi. New Jersey ir 
Conn, valstijų žmonės kietai 
surišti su Ne,w Yorko padėti
mi ir ateitimi.
turi tiesioginiai prisidėti prie 
pagerinimo padėties visoje te
ritorijoje. • .

Todėl ir jie

Nesusipratimai tarp staty
bininkų ir kitų unijų ir naujo
jo Koliseumo direktorių 
baigė.

pasi-

Susirinkimas
LLD 1 kuopos labai svarbus 

susirinkimas įvyks gegužės 
24-tos vakarą, Liberty Audi
torijoje. Pasitarimas apie 
bendrą kuopų pikniką ir kiti 
reikalai. Valdyba

Užra5yklt« Laisvę savo draugui

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

304 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

G*ral Patyręs Barberls

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Al A Namų Darbininkės. Guolis vir
toje. Privatiški namai Long Islando. 

Šaukite Miss Lindon.
MAR-EL AGENCY

Railroad Ave., Freeport 9-7763r, 
Taipgi Motinoms Pagelbininkės 

(94-100)

Slaugės. N. Y. registruotos, abel- 
nas darbas ir operavimo rūme; ge
ra alga; šventėmis laisva, ligoje 
atostogos, reguliarūs atostogos, bo- 
nai už vakarinį ir naktinį darbą, 
operavimo rūme. Galima gyventi 
vietoje. 40 vai. sav. Maloni apy
linkė; 35 m. nuo N. Y. Rašykite: 
Director of Nurses, White Plains 
Hospital, White Plains, N. Y. Arba 
skambinkite WH. 9-4500.

(96-100)

Namų darbininkė. Guolis vielojo.
Biznio pora, 3 vaikai. Nuosavas 
kambarys, gera alga; gera val- 
lytoja; paprastas virimas.

NE. 6-2060.

(99-102)

Namų

mylinli 
su oro 
nis

darbininkė. Guolis vietoje, 
Valymas, paprastas virimas, 
vaikus, nuosavas kambarys 
vėdinimo aparatu. Nuolat i- 

darbas su nuolankiais žmonė
mis. Skambinkite; CA. 6-7270. 
CA. 6-7280, arba CE. 9-7121, 

Mr. Klein.
(98-101)

Rakandų apmušinėjimo, rakandų ir 
spintų išdirbystės biznis pardavi
mui. Su visais įtaisymais. 3 aukš
tų mūrinis pastatas, 3 garadžiai, 
krautuvė ir du moderniški 5 rūmų 
apt. Flushing-Broadway. Albert 
E. Munno, Agentas, 43-58 162nd St. 
IN. 1-9300. Flushing.

(98-101)

HELP WANTED-MALE

Fillman’s Body Fender samdo 1-mos 
klasės Body Fender darbininkus. 
40 vai., daug viršlaikių, jei pagei
daujama. Vien tik patyrę kreipki
tės: 900 E. 149th St. MO. 9-9327.

(93-99)

Pečkurys.
prie švino
Apdraudos
Šaukite:

Liejykloj pagelbininkas, 
ir vario. Aukšta alga, 
sveikatoje ir paašlpoje.

GI. 8-9300
(90-102)

Reikalingi
Milling Machine ir Drill Press Ope
ratoriai, taipgi Lathe Hands, Tur
ret Lathe Hands, prie Morey Ma
šinos. 1-mos klasės mechanikai 
prie instrumentinių įrankių.
AERO-CAL INSTRUMENT, INO. 

34 Munson St. 
Port Washington, L. I.

(96-102)

MECHANICS & TRAINEES

Su Maširišapės patyrimu. Stovinti ir 
prie stalų. Gera alga. Nuolatinis 
darbas.

SP. 7-3362
(96-102)

Truck Mechanics. Patyrę, darbas 
švarioj moderninčj pataisymu ša- 
poj; duodame darbines kelnes; pen
sija, aukšta alga. Matykite Mr. 
Kutchera, 9 v. r.—5 v. vak. Mokanti 
skaityti ir rašyti angliškai.

WHITE MOTOR CO.
547 W. 47th St., N. Y. C.

(96-102)

Refrigeration Mechanics. Darbas 
prie jvedimo prekybinių šaldytuvų, 
oro vėdinimo aparatų, taipgi ir prie 
pataisymo. Patyrę. Nuolatinis dar
bas. Su auto. Praneškite savo am
žių, maždaug algą ir patyrimą, taip
gi paliudijimus. CY. 5-8366.

BUSINESS OPPORTUNITIES

Chic Suknelių siuvimo ir pertaisy
mų šapa, gražiai išdekoruota. Savi 
ninkas nori atsistatyti. Puiki vieta 
ir pakarikamai kostumerių. Įsteigta 
3 m. Taipgi pertaisoma kostiumai. 
BEverly 7-0162 (Bronxville). 9-3 tik
tai pirmadieniais.

(97-100)>

Pardavimui Delicatessen krautuvė, 
ideališka šeimai. Vokiško stiliaus. 
Iš priežasties ligos, turime pasi
traukti? Originaliai kainavo $10,- 
000. Tavorą ir rakandus parduo
dame pigiai. Kreipkitės' pas agen
tą tarpe 12 ir 5 vai., 419 White 
Plains Rd., Tuckahoe, N. Y. arba i 
Longacre Industries, Ine., 147 West 
42rtd St., N. Y. Chickcring 4-6548.

(99-105)

Grosernė ir Delicatessen
Ideališka porai. Tuojau užimama.
Turime kitą bizni, už. tai reikia

Šitą parduoti prieinamai.
Bayside. BA. 5-1616.

(99-105)

Viena iš seniausių Amerikos 
moteriškių buvo Mrs. Lillie j 
Turnbull. Ji jau buvo 102 me- £ 
tų amžiaus, kai pasimirė pra ' 
ėjusį antradienį. t

Užrašykite Laisvę savo draugui
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