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KRIS LA I
A^ūsų civilizacija.
Mergaitės paskui 

berniukus.
Nebesulaikoma pavietrė.
O kaip jie pragyvena?
Mulkintojai ir 

mulkinamieji.

Rašo A. Bimba

Nesakysiu, jog mes žūsta
me. jog- mūsų amerikinė civi
lizacija jau nuėjo velniop.

Bet faktas v ra faktu, kad • •
toje mūsų civilizacijoje auga 
ir plinta vidujinis gedimas.

Trivoga jau mušė ir šakes 
^esiatas. Senatas savo praneši
me visai tautai sako: Mūsų 
jaunimas gimda ' šiemet saly- 
ic 530,000 mūsų vaiku bus 
papilde kokią nors krimina- 
lystę. Daugelis ju pateks kalė
jimam Gal ne \ ienas ju turės 
supleškėti elektros kėdėje.

Tai tokie dalykai. Prast1
('alykai. Verta jais susirūpm- 
į, — verta jais susirūpinti
Dek tėvams, tiek- visuomenei.

Bet ar galima ko nors go- 
ilsino tikėtis? Mūsą jammo- 
lius moraliniai žudo radijas, 
televizija ir spauda. Krimina
listai ir žiaurūnai perstatomi 
srtiarkuoliais, did vyriais.

Tikiu, jau seniai pastebėjo
te, kad jau nuo koją iki gal
vom “ginkluoti” visi mūsą ber
niukai. Visokiose pozose jie 
iš pistolietą piškina ir piški
na.

Bet štai naujas reiškinys. 
.Mūsą apylinkėje jau ir mer
gaitės, trejų, ketverią, ponke- 
rią melu mergaitės pistolietais 
ir ilgais šautuvais (žaisliniais) 
apsiginklavusios. Ir jos į tave 
šaudo, piškina, taiko!

O norime, kad šitie vaikai 
paaugę eitą tiesiu ir padoHą 
keliu ! Per daug- iš tu nelai
mingu vaiką norima.

Kalti ją tėvai, kaiti moky
tojai, kalta spauda, kaltas ra
dijas, kalta televizija.

Atrodė, jog jau kas kas, bet 
japonai niekados nebepamirš 
Hirosimos ir sušilę vengs ato
miniu ginklą. Bet apsirikta. 
Japonijos premjeras Kiši jau 
viešai prabilo: ir Japonijai 
teks atominiais ginklais gink
luotis !

O kai pamisliji, tai beveik 
ir logiška. Jokiu būdu negalės 
d.vi ar trys šalys palaikyti ant 
tu ginklu monopoli. Jeigu ne
bus prieita prie susitarimo 
juos sunaikint, tai greitoje at
eityje visas pasaulis bus jais 
f-mkluotas. Japonija nepasi
liks išimtimi.

• '
t Va pora Įdomią faktu. Du 

milijonai ir šeši šimtai tūks
tančiu amerikiečiu "teuždirba 
po šešis šimtus doleriu ir ma
žiau per metus.

Septyni milijonai amerikie
čių teuždirba iki aštuonią šim
tų dolerių per metus.

Kaip jie prie šių dieną ne
svietiško brangumo pragyve
na ?

įdomu dar ir tas, kad iš tą 
astuonių šimtu dolerių federa
linė valdžia dar atima taksais 

^geroką dalį.

Man tai labai gaila klerika- 
« lų\ menševikų ir smetonininkų 

spaudos skaitytojų. Nuo to lai
ko, kaip Lietuvoje nebeliko 
ponų viešpatavimo jie savo 
laikraščiuose dar nematė nė

Indonezijoje jau sudaryta 
patariamoji taryba, kuriai 
vadovaus pats prezidentas

Jakarta. — Prezidento 
Sukamo planas sudaryti 

i Indonezijoje tam tikrą apa- 
jratą, kuris, labiau tiesiogi- 
iniai išreikštų liaudies va
lią, jau pradeda Įeiti galion. 

i Reakcininkai tam planui 
'labai priešinosi, bet jam 
: pritarė liaudiškos organi- 
į žadi jos.

Dabar sudaryta valsybinė 
patariamoji taryba, i kurią 

j įeina prezidento -pakviesti 
atstovai nuo darbininku li
nijų, inteligentijos, valstie
čiu, jaunimo, moterų, ka
rių, smulkių savininkų. Tos 
patariamos tarybos prieša- 

I kyje stovi pats prezidentas 
Sukarno.

Atstovai įeina ton tary- 
bon ne kaip partijų žmo
nes, o kaip pavieniai, kaip

Dag Hammarsk jokias Izraelyje, 
Vietnamo Dienias Wasliingtone, 

o Prancūzijos Coly Italijoje
Jeruzale. — Į Izraelį at

skrido Jungtinių Tautų 
generalinis sekr. Dag Ham- 
marskjold ir jis jau tarusi 
su premjeru Ben-Gurionu. 
H a m m arsk joldas band ąs 
išgauti iš Ben-Guriono pa
žadą leisti J. T. policinėms 
jėgoms užimti postus Iz
raelio teritorijoje prie Ga
zos srities. Kaip dabar yra, 
tos jėgos randasi tik egip- 
tiškoje rubežiaus pusėje, 
kas. erzina egiptiečius.

Ben-Gurionas, iš kitos 
pusės, statąs Hammarsk- 
joldui klausimą, ar Egip
tas dar skaito save esančiu 
kariniame stovyje prieš Iz
raelį. Izraelis tą klausimą 
per Hammarskjoldą pasta
tė kelios savaitės atgal ir 
dabar nori aiškaus, atsaky
mo.

žiupsnio tiesos apie savo seną
ją tėvynę.

Naujienos, Draugas, Vieny
bė, Keleivis, Dirva, Darbinin
kas ir visi kiti panašios politi
nės vieros geltonlapiai užtren
kė nuo savo skaitytojų tiesą 
apie Lietuvą geležine melų 
siena.

Tuo .tarpu ’ iš Lietuvos pa
saulin plinta vis. geresnės, vis 
šviesesnės naujienos apie nau
jojo gyvenimo augimą, vysty
mąsi, kilimą.

Aną dieną viename vieti
niame New Yorko laikraštyje 
skaitau didelį pasididžiavimą. 
Girdi, Trečioji Avenue, dar 
kitaip vadinama Bowery, va
losi nuo laužynų ir bomų. Bet, 
sako, visą tą gatvę pilnai su
modernizuoti paims visą de
šimtmetį !

Ot, sakau savo žmonai, 
koks sunkus ir lėtas procesas. 
Na, o, pav., Lietuvos miestas 
Šiauliai prieš dešimtį metų bu- 
\o 80 procentų sugriautas, su
lygintas su žeme. O dabar, 
kaip praneša, jau visas mies
tas atsistatęs, dar didessnis ir 
gražesnis pasidaręs! < 

visokių visuomeninių gru
pių atstovai. Taryba netu
rės lemiamos galios, bet 
patars kabinetui ir ieškos 
būdu bendradarbiauti su. 
parlamentu.

Tarybos, tikslas bus visų 
pirma baigti visokius maiš
tus ir atsteigti tautinę vie
nybę Indonezijoje.

Bismarck, North Dakota. 
■— Vietiniame kalėjime į- 
vyko riaušės. Per keturias 
valandas atrodė, kad ka
liniai paims viršų, bet pas
kui sargai policijos pagalba 
juos numalšino.

Detroitas. — 23,000 Chry- 
slerio Body fabriko darbi
ninkų pradėjo balsuoti, ar 
eiti streikam

Washingtonas. — Pieti
nio Vietnamo premjeras 
Diem atvyko čia ir jį jau 
priėmė prezidentas Eisen
howeris. Pietinis. Vietna
mas, kaip žinia, keleri me
tai atgal, kuomet Ženevoje 
buvo susitarta padalinti 
Vietnamą į dvi dalis, liau
dies laikomą šiaurinę ir 
pro-vakarietišką pietinę, 
radosi po francūzų įtaka. 
Laipsniškai, tačiau, Pietinis 
Vietnamas perėjo po Ame
rikos itaka. 4-

Ženevos susitarimas rei
kalauja, kad abiejose šalies 
dalyse būtų pravesti bend
ri parlamentiniai rinki
mai, bet Pietinio Vietnamo 
valdžia nenori jų.

Roma. — Italijon atvyko 
Francūzijos prezidentas 
Coty. *Jis yra pirmas Itali
joje apsilankantis Francū
zijos valstybės galva 50 me
tų bėgyje. Jo priėmimas 
buvo iškilmingas ir pažymi
mas kaip istorinis įvykis. 
Coty apsistojo pas Italijos 
prezidentą Gronchi. Abu, 
Coty ir Gronchi, savo šalyse 
tikros galios neturi, nes 
Fra.ncūzijojė ir Italijoje 
prezidentų pareigos vy
riausiai ceremonialės, o 
faktini vadovai yra prem
jerai.

Jordano policija degino 
egiptiečių laikraščius
Ammanas. — Jordano po

licija sudegino 12 tonų iš 
Egipto gautų laikraščių. 
Iki neseniai Egipto spauda 
buvo labai populiari Jorda
ne ir plačiau skaitoma, ne
gu P0HJ jordaniečių. Bet 
dabab&įnis Jordano reži
mas skaito egiptišką spau
dą “perdaug pavojinga”, 
sunaikino iki šiol gautus 
laikraščius ir uždraudė im
portuoti daugiau.

Apklausinėjimuose . . .

Beck dar 
I vis tyli...

Washingtonas. — Vežikų 
(Tymsterių, IBT) unijos 
prezidentas Beck, kuris šią 
savaitę vėl buvo pašauktas 
liudyti senatiniam komite
tui, vis dar tylėjo. Su Bec- 
ku apklausinėjimuose ra
dosi jo gynėjas advokatas 
E. B. Williams, kuris vienu 
metu buvo senatoriaus Mc- 

Į Carthy advokatas.
Senatinio komiteto pir

mininkas McClellanas klau
sė Becko, ar tai tiesa, kad 
jis Texas gyrėsi laikrašti
ninkams, jog niekas negali 
jo priversti kalbėti apie 
savo finansinius interesus; 
Beck atsisakė atsakyti, ly
giai, kaip atsisakė kalbėti 
ir apie savo finansines ma
chinacijas.

Vienas liudininkas, Ste
ward Krieger, sakė, kad 
Tymsterų unija jį pasam'- 
dė kaip savo sveikatos ir 
gerbūvio fondo darbuotoją, 
bet jam teko daugiau kaip 
metus vietoje to dirbti tam 
tikroje alaus ir degtinės 
distribucijos firmoje, ku
rioje Beck turėjo tam tik
rus interesus.

New Yr.ritas. — Demo
kratinis senatorius Kenne
dy (iš Mass.) kritikavo 
Valstybės departmentą, 
kam delsiama ir atidėlioja
ma su kredito davimu Len
kijai.

Londonas. — Britanija į- 
s.akė Rumunijos diploma
tiniam pareigūnui Periami 
apleisti šalį. Britai teigia, 
kad jis. verbavo šnipus pa
bėgėlių vumunų tarpe.

500 amerikiečių 
nori nuvažiuoti
į T. S. festivali
Washingtonas. — Apie 

500 Amerikos jaunuolių jau 
išreiškė savo pageidavimą 
vykti į tarptautinį jaunimo* 
festivalį, kuris šią vasarą
įvyks Maskvoje. Taip sako (kai kuriuos unijų vadus 
Barbara Perry, jauna gabi j (kaip tai Beck‘ą) prieš u- 
baleto šokėja, kuri vado- nijas bendrai.
vauja amerikietiškam fes
tivalio komitetui.

Šokėja Perry apsilankė , Waterman ir Galston išne- 
tarybinėje ambasadoje ir iš (še nuosprendį, kad įrody- 
ambasadoriaus Zarubino jmui, išgauti per telefoninių 
išgavo pažadą, kad Ameri- j pasikalbėjimų užrekorda- 
kos jaunuoliams nereiks j vimus (“wiretapping”) ga- 
laukti vizų, kad jie gaus. Ii būti policijos patiekti 
tam tikras “dalyvių korte- teismams ir teismai juos 
les”, kurios bus greit iš- turi pripažinti.
duotos. ----------------------------------- -

Pranešama, kad Valsty
bės departmentas išduoda 
pasportus jauniems ameri
kiečiams, kurie nori į fes
tivalį vykti, bet bando juos 
atkalbėti nuo važiavimo. 
Kiekvienam jaunuoliui de
partment© pareigūnai aiš
kina, kad jis vyksta “prieš 
department© norą ir prieš 
geriausius Amerikos inte
resus’*. Kai kurie po tokio

Neva “rinkimuose*^ .

Rojas vėl 
išrinktas
Bogota. — Visoje Colorn- 

bijoje dar vyrauja karinis 
stovis, vyksta generalinis 
streikas ir padėtis kraštu
tiniai įtempta, bet taip va
dinama Nacionalinė asam
blėja vėl išrinko gen. Ro
jas prezidentu. Bet pati a- 
samblėja, taip vadinamas 
šalies parlamentas, suside
da iš deputatų, kurie ne 
rinkti, o kuriuos paskyrė 
pats Rojas. . .

Neva rinkimams vyks
tant asamblėjoje, visa aikš
tė aplink asamblėjos rū
mus buvo pilna tankų ir 
kareivių, kurie saugojo, 
kad demonstrantai neįsi
gautų į rūmų vidų.

Gali mieste, kur polici
ja anądien nušovė 15 asme
nų, policija dabar suėmė 
daktarą Leoną Valencia, 
Liberalų partijos kandida- 
ta, kuris bandė kandida- t- z
tuoti prieš diktatorių Ro
jas.

Nors Bogotoje įvestas 
griežtas karo stovis, 35,000 
studentų, moksleivių ir 
šiaip jaunuolių demonstra
vo gatvėmis. Jie šaukė “Ša
lin kruviną diktatūrą!” ir 
“Mes norime demokratinių 
laisvių!”

Buenos Aires. — Aplinki
niais keliais ateina žinios, 
kad Bogotoje ir Cali mieste 
policija nušovė žymiai dau- 

Igiau asmenų, negu tai ofi
cialiai buvo pranešta. Co- 
lombijos vyriausybės cen
zoriai neišleidžia dabar ki
tų žinių, bet užsienį pasie
kę žmonės tvirtina, kad 
visame krašte siaučia kru
vinas teroras.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

New Yc.rkas. — United 
Shoe Workers unijos nuva
žiavimas pasmerkė - senati- 
nę taip vadinamą raketinę 
komisiją. Rezoliucijoje sa
koma, kad ta komisija ban
do naudoti kaltinimus prieš

New Yorkas. — Apeliaci
jų teismo teisėjai Medina, 

įspėjimo pakeičia nuomonę 
ir nutaria neVykti, bet kai 
kurie vis vien vyksta.

Festivalyje iš viso daly
vaus apie 35,000 jaunuolių 
iš 120 šalių.

Miss' Perry sako, kad 
dauguma amerikiečių, ku
rie planuoja vykti, yra 
studentai, muzikai, dailinin
kai, šokėjai ir vienas kitas 
sportininkas.

Eisenhoweris sako, k a d, j o 
nuomone, tarybiniai planai 
apie nusiginklavimą rimti

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris savo 
spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad tarybiniai pla
nai apie orinę inspekciją 
ir atominiai-vandeniliniu 
ginklų gamybos aprubežia- 
vimą yra rimti, kad juos 
reikia imti domėn. Jis sakė, 
kad tie planai rodo, jog 
didžiosios valstybės tikrai 
stengiasi išdirbti tam tikrą 
būdą išvengimui dar dides
niu atominiai-vandeniliniu 
lenktynių.

Prezidentas sakė, kad 
nusiginklavimo derybos, 
kurios yra vedamos Londo
ne po Jungtinių Tautų 
globa, pamaži stumiasi pir
myn. Eisenhoweris mano, 
kad iš tų derybų negalima 
tikėtis kokių’ nors greitų

Kardinolas Višinskis raportuoja 
popiežiui apie padėt} Lenkijoje: 
bendradarbiauti su kaire reikia...

Roma. — Popiežius priė
mė Lenkijos kardinolą 
Višinskį ir tas jam išdavė, 
ilgą raportą apie kataliky
bės padėtį socialistinėje 
Lenkijoje. Neoficialiai su
žinota, kad popiežius pa
statė Višinskiu! visą eilę 
aštrokų klausimų. Pavyz
džiui, jis norėjo žinoti, at
tik bažnyčios bendradar
biavimas su 'valdžia Lenki
joje nėra perdaug glaudus 
ir nepadeda perdaug komu
nizmui. Višinskis jam at
sakęs, kad kitos išeities nė
ra.

Kardinolas Višinskis ra
portavęs popiežiui, kad ka
talikybė Lenkijoje lieka 
stipri.

Kardinolas atvyko Itali

Kairieji gal pasitrauks 
iš Izraelio vyriausybės
Jeruzalė. — Dvi. kairiai 

socialistinės partijos, MA- 
PAM ir “Darbo Vienybė”, 
paskelbė, kad pasitrauks 
iš valdžios, jeigu socialde
mokratų vadovaujama val
džia užgirs Eisenhowerio 
doktriną. Abi partijos par
lamente turi keliolika na
rių. Jos skaitomos ypatin
gai įtakingomis kolektyvi
nėse sodybose.

Socialdemokratai, sako
ma, yra labai susirūpinę 
dėl tų partijų nusistatymo.

Hoboken, N. J. — Max
well House kavos fabrike 
tam tikros dujos išsiveržė 
iš katilo, kuriame kafeinas 
išskiriamas iš kavos. 28 
darbininkai nuo tų dujų 
taip apsvaigo, kad prisiėjo 
juos nuvežti ligoninėn.

Montgomery, Ala. — Vie
tiniai negrai, kurie laimė
jo ilgą ir drąsią kovą va
žinėti nesegreguotai auto
busuose, dabar atidarė | 
kampaniją už pilną teisę 
balsuoti.

staigių rezultatų, bet yra 
vilties, kad su laiku jos 
atneš teigiamus rezulta- - 
tu s.

Kaip žinia, Ameriką to
se derybose atstovauja spe
cialus prezidento nusigink
lavimo reikalų patarėjas 
Stassenas.

Savo spaudos konferen
cijoje prezidentas išsireiš
kė dar visą eilę klausimų. 
Jis sakė, kad neplanuoja- , 
ma artimoje ateityje laiky
ti didžiųjų jėgų galvų kon
ferenciją, nors galimas da
lykas, kad su laiku tokia 
konferencija bus laikoma. 
Jis atsisakė sakyti, ar su
tinka su sekr. Dulleso.nuo
mone, kad Amerikos laik
raštininkai neturėtų vykti 
Liaudies Kinijon.

jon specialiame geležinke- 
liniame vagone, kurį jam 
parūpino Lenkijos valdžia. 
Su juom atvyko keli vysku
pai ir žemesni kunigai.

Traukiniui • važiuojant 
nei- Italiją, kai kuriose ge
ležinkelio stotyse katalikai 
sveikino pravažiuojantį 
kardinolą. Višinskis* kelio
se vietose kalbėjo į minias, 
ragindamas juos melstis 
“už katalikišką Lenkiją”.

Višinskis gan sklandžiai 
kalba itališkai, nes savo 
jaunatvėje jis Italijoje stu
dijavo per kelerius me
tus. Vatikane jam dabar 
bus įteikta raudonoji ke
purė, nors į kardinolus jis 
pakeltas keleri metai atgal.

ATOMINIAI NUODAI 
VAIKUČIŲ PIENE
Louisville, Ky. — Dakta

ras Arnold B. Kurlander, 
kuris yra valdiškos sveika
tos tarnybos aukštas pa
reigūnas, iškėlė, jog pienas, 
kurį geria Amerikos žmo
nės, savyje turi vis daugiau 
atominių nuodų. Atominiai 
sprogdinėjimai palieka vis 
daugiau nuodingų nuosėdų 
ant žolės, ir jos paskui kar
vių perduodamos pienui.

Amerikos vaikučiai, sakė 
Dr. Kurlanderis, tokju bū
du geria vis daugiai! nuo
dingo gėralo.

Maskva. — Aukščiausios 
tarybos posėdyje keli de
putatai, iš Leningrado, Ka- 
za'csstano ir kelių kitų vie
tovių, kritikavo Chruščio
vo pramonės decentraliza
cijos planą. Jie sakė, kad 
neužtenka panaikinti cent
rines eilės pramonių minis
terijas — kiekvienai pra
monei nereikia skirtingos 
ministerijos ir atskirose 
respublikose.
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JEI TAIP BŪTŲ BUVĘ JORDANE
PRIEŠ KELETĄ DIENŲ Sirijoje buvo pravesti pa

pildomieji parlamento rinkimai. Reikėjo išrinkti ketu
ris parlamento deputatus.

Prieš rinkimuš buvo- rašyta gan plačiai. Buvo saky
ta, jei rinkimus laimės kandidatai, stoją už draugiškų 

• santykių palaikymą tarp Sirijos ir Tarybų Sąjungos, tai 
bus aišku, kad Siri jos žmonės tokios draugystes trokšta.

Rinkimai Įvyko. Trys kandidatai buvo išrinkti į 
parlamentą tie, kurie karštai stoja už tai, kad Sirija 
palaikytų draugiškus ryšius su socialistiniu pasauliu. 
O vienas deputatas buvo išrinktas su tokiu nusistaty
mu: jis, girdi, nepaisąs Tarybų Sąjungos, bet nepaisąs ir 
Amerikos!

Po rinkimų spauda jau mažiau apie pasekmes rašo, 
•’ o ir rašydama, aiškina, jog, girdi, Sirijos visuomene 

‘ perdaug nesidomėjo šiais rinkimais., todėl tie trys pro
sovietiniai kandidatai tapo išrinkti.

Mums rodosi, užtenka pasakyti, kad šie rinkimai 
parodė, jog Sirijos žmonės nori palaikyti artimus, gerus 
santykius su socialistinėmis šalimis, bet tuo pačiu kartu 
jie neatmeta ir kapitalistinio pasaulio, jie nori ir su juo 
palaikyti gerus santykius, tik nenori, kad kapitalistinis 
pasaulis, kad “Vakarai” kištųsi į jų vidujinius, reikalus.

Jeigu Jordane, kuriame neseniai buvo iškilęs dide
lis sujušimas, būtų 'buvę paskelbti parlamento rinki
mai, jeigu ten būtų .buvęs pastatytas, klausimas taip, 
kaip papildomuose Sirijos parlamento rinkimuose, tai, 
galima drąsiai spėti, ir ten būtų buvę prieita prie tokių 
pačių rezultatų.

Bet Jordane to neįvyko. Jordano karalius pavartojo 
kariuomenės jėgą malšinti tiems, kurie pareiškia tokią 
nuomonę, kokią pareiškė tie trys kandidatai, laimėję 
rinkimus į Sirijos, parlamentą.

Jordano kalėjimai šiandien yra pilni politinių ka- 
linių, patrijotų.

VOROŠILOVAS VIZITUOJA
TARYBŲ SĄJUNGOS prezidentas K. Vorošilovas 

r neseniai buvo nuvykęs į Kinijos Liaudies. Respubliką, 
: kur jis’ praleido Gegužės Pirmąją. Jis ten pasakė eilę 
' kalbų, arčiau susipažino su tos šalies, Kinijos, žmonių 
gyvenimu ir pastangomis kurti socialistinę santvarką.

Kaip praneša spauda, Kinijoje Vorošilovą priėmė 
labai iškilmingai.

Iš Kinijos Vorošilovas nuvyko į Indoneziją, didžiulę 
Azijos valstybę, įsikūrusią jau po Antrojo pasaulinio 
karo. ♦

Čia taipgi svečią žmonės mielai sutiko. Bet čia, In
donezijos sostinėje, Jakartos mieste, atsitiko nemalonus 

- incidentėlis: Amerikinės ambasados tarnautojas, tūlas 
J. M. Allison, pasimojo “pasirodyti” — “pasirodyti” ne
kultūringu darbu. Allisonas, sakoma, nuplėšė kai ku
rias gatvėse plevėsuojančias vėliavas, išstatytas Voro- 

: šolovo garbei.
Visa tai, aišku, padarė nesmagumų! ir mūsų šalies 

ambasadai, kuri tuojau atsiprašė Indonezijos valdžios 
'. ir pasakė, jog Allisonas neužilgo bus “išsiųstas namo”.

Kai kurie spėja, jog Allisonas draskė vėliavas be 
"jokio politinio tikslo — ot, šiaip sau, kadangi buvo 
“paėmęs ant drąsos”.

JUODI IR BALTI
MES ESAME JAU rašę, kad gegužės 17 dieną j 

Washingtona sumaršuos apie 50,000 žmonių reikalauti, 
kad būtų vykdomi Aukščiausio Teismo nuosprendžiai 
dėl segregacijos panaikinimo viešosiose mokyklose.

1 Mes, tačiau, nepabrėžėme to fakto, . ‘kad į tą žygį 
įeis ne tik negrai, o ir taltSsji, kuriems ąūpi, kad Aukš-! 
čiausio Teismo sprendimai būtų vykdomi gyveniman.

Taip, daug baltų . žmonių, iš darbo uni jų, iš kultu-i 
rinių organizacijų tą dieną" vyks Washingtonan ir bend
rai su negrais tars savo žodį.

Kitaip, žinoma, ir būti negali. Segregacijos mokyk
lose panaikinimas, panaikinimas segregacijos darbuose 

* ’ir visokiose viešosiose vietose (pav., važiuotėje) yra 
tiek pat svarbus baltisiems darbo žmonėms, kaip ir Į 
juodiesiems. Į

K. Marksas jau seniai yra daug maž taip pasakęs: Į 
Baltieji darbininkai nebus laisvi, kol negrai bus pa
vergti.

' MŪSŲ FONDAS
10,000 DOLERIŲ fondas dienraščiui išlaikyti pasie

kė apie $2,000. Dar reikia $8,000.
Dienraščio direktorių taryba prašė, kad laisviečiai 

tą fondą' sudėtų laike trijų mėnesių. Jau praėjo arti 
vienas mėnuo. Taigi, norint paskelbtą kvotą laiku at
likti, reikia būtinai kiekvienam pasiskubinti su dova
na: aštuonis tūkstančius dolerių turėsime sukelti per 
du menesiu.

tuvos architektūros pamin
klų neabejotinai yra Petro 
ir Povilo bažnyčia Vilniu
je-

Bažnyčia pradėta statyti 
1668 metais pagal architek
to Jono Zaoros projektą. 
Darbus vykdė statybinin
kas Frigidiano di Luką. 
Bažnyčia buvo statoma aš
tuonerius metus. Bažnyčios 
vidaus apdailos darbai už
truko antra tiek ir buvo 
baigti 1684 metais. Trijų 
šimtų menininkų, atlikusių 
vidaus apdailos darbus, ar
mijai vadovavo žinomi ita
lu meistrai Pietro Pereti 
di Džovani Gali. Skulptū
roms braižinius bei pieši
nius ruošė gabus dailinin
kas Šreiteris. Freskos yra 
tapytos italų dailininko 
Martino de Alto Monte. 
Bažnyčios statybos iniciato
rius ir fundatorius buvo 
tuometinis Lietuvos etmo
nas Mykolas Pącas. Tiek 
konspektyvių žinių iš sta
tybos istorijos. ‘

Architekto bandymai
Petro ir Povilo bažnyčią 

tenka priskirti prie baro
ko statinių. Tačiau archi
tektas Zaora, kurdamas pa
statą, ne visiškai sugebėjo 
suteikti jam baroko didin
gumo, puošnumo, tapybiš
kumo, kuris taip būdingas 
šiam stiliui. Tuo būdu pa
stato išorė mažai kuo ski
riasi nuo kitų eilinių baro
ko pastatų.

Tiesa, autorius bandė iš
ryškinti baroko dvasia baž
nyčios pagrindinį prieki, 
padaryti jį originalų. Dėl 
to centrinę dalį jis suskal
dė net j tris aukštus. Vir
šutinėje dalyje įjungė tri
kampiui frontaną ir jame 
padarė išpiovą. Norėdamas 
paįvairinti nuobodų prie
kio trikampį, kuris karto
jasi ir kitose pastato vie
tose, autorius šio trikam
pio iškarpoje dar kartą pa
kartojo visą priekį. Tuo 
būdu išėjo lyg priekis 
dviem f ron tanais.

Verčiau renesansas
Per du centrinio priekio 

aukštus ir pastato šonuo
se autorius įjungė porines 
kolonas. Tačiau tokia kom
pozicija jis pastato neuž
akcentavo barokiškai, o tik 
sušvelnino pagrindinį prie
kį, kuris įgavo renesansiš- 
ką lengvumą.

Autorius nesugebėjo pa
brėžti bokštų formos. Žiū
rint į bokštus, darosi neaiš
ku, ką autorius norėjo iš 
jų padaryti: keturkampius, 
šešiakampius ar apskritus.

Bažnyčios susikryžiavi
mo centre pastato vaini
kuojančią dalį sudaro iškel
tas kupolas. Panašiai, kaip 
ir fasado bokštų, autorius 
neišryškino ir kupolo for
mos. Tokiu būdu pastatas 
savo išore nėra taip labai 
įspūdingas. Savo stiliumi 
jis primena daugiau vėly
vąjį renesansą, negu kad 
baroko.

2 900 skulptūrų;
Tačiau įėję į bažnyčios vi

dų, staiga pasijuntame lyg 
burtų pasaulyje, lyg nepap
rastame škuptūros muzieju
je. Gipsatūrų simfonija, jei
gu taip galima pasakyti, 
spinduliuoja į mus iš visų 
pusių: nuo sienų, skliautų, 
kupolo, iš prieangio, iš ko
plytėlių, presbiterijos, zak- 

gybę įvairiausios tematikos 
gipsatūrų: kartušų, skulp
tūrų, panų — įsitikini, kad 
čia turėjo dirbti ne papras
tas menininkas, bet geni
jus. Eiliniam menininkui 
neįmanomas toks proto, 
valios ir jėgos įtempimas. '

Kiekvienas bažnyčios 
ikortišas, kiekvienas pano 
yra skirtingi. Negana to, 
čia nerasi nė vieno angeliu
ko, nė vienos skulptūros, 
kuri būtų panaši į kitą. 
O juk tokių, vien tik žmo
gaus pavidalo skulptūrų 
bažnyčioje yra daugiau 
kaip 2,000!

Įdomrausia Europoję
Europoje yra nemažai į- 

vairių gonkos ir baroko 
šventovių, kuriose šimtine- 
čiais yra sukurta didelės 
kompozicinio skulptūrų ir 
gipsatūrų sukaupimo vieno
je bažnyčioje, vienoje vie
toje, atrodo, kitur nėra.

Vidaus gipsatūros be 
skulptūros, nežiūrint perne
lyg didelės koncentracijos, 
nedaro slegiančio įspūdžio. 
Kadangi jos yra suskaidy
tos įvairiausia tematika, 
jos taip lengvai ir įdomiai 
žiūrimos. Čia randame 
skulptūrų, kartušų ir pano 
religinio, pasaulietiško, bui
tinio bei militarinio pobū
džio. Be tradicinio šventųjų 
pavaizdavimo, didesnė gip
satūrų dalis vis dėlto ski
riama ne religinei temati
kai. Čia matome parodytus 
to laikotarpio žmones su jų 
charakteringais drabužiais. 
Šalia puošnių damų daili
ninkai parodo to meto pap
rastų moterų bei merginų 
gaįvutes, papuoštas kaso-

Šis tas iš šen ir ten
Cromweirio galva

1660-ais metais Britani
joje mirė didysis puritonas 
ir karalių priešas Oliver 
Cromwell. Dveji metai po jo 
mirties atsteigta monarchi
ja kerštingai įsakė iškasti 
jo lavoną ir jį išniekinti. 
Lavonas tapo pakartas, vie
šai iškabintas Londono 
centre. Po to galva tapo nu
kirsta ir užsmeigta ant kuo
lo virš Westminsterio rū
mu.

Ten ta galva kabėjo il
gokai, iki audra ją nuver
tė ir ją pasiėmė praeivis, 
kareivis. Jis, kaip matyti, 
tą galvą pardavė kaip su
venyrą žmogui, , kuris ją 
tinkamai užbalzamavo, 
taip, kad ji išsilaikė iki šios 
dienos. Ta galva dabar pri
klauso tūlam daktarui Ho
race Wilkinsonui iš Kette- 
ringo, kuris ją laiko tam 
tikroje dėžėje ir kaip rete
nybę rodinėja svečiams.

Dabar Britanijoje auga 
judėjimas už Cromwell’io 
galvos atėmimą nuo to pri
vatinio asmens, Nurodoma, 
kad Cromwell, kiek kas su
tiktų 4r nesutiktų su jo ro
le Britanijos istorijoje, vis- 
vien buvo svarbus asmuo, 
ir jo liekanos neturėtų būti 
taip išniekintos. Bet dakta
ras Wilkinson as teigia, kad 
ta galva yra jo “privatinė 
nuosavybė”.

“Ncivuoti” vorai. . .
Voratinkliai yra tokie 

simetriški ir reguliariški, 
kad stebint juos žmogus 
gali gėrėtis, Mokslininkai

mis arba aprištas skarutė
mis. Realistiškai parodytas 
karo invalidas, netekęs ko
jos ir rankos, kuris, besi
gindamas nuo bado šmėk
los, ištiesęs vienintelę ran
ką, prašo išmaldos. Natū
raliai pavaizduota vaikų 
aplinkoje laiminga motina, 
maitinanti savo mažytį.

Šalia egzotinių gėlių me
nininkai pina vainiką iš į- 
vairiausių vietos gėlyčių. 
Jie stengiasi plačiai parody
ti mūsų kaimo darželiu 
bei lankų gėles.

Petro ir Povilo bažnyčios 
skulptoriai buvo dideli to 
meto menininkai ir puikūs 
ansamblių kūrėjai. Bažny
čios vidaus dekoracija bu
vo pagrįsta giliai apgalvotu 
planu. Tai akivaizdžiai ma
tyti iš atskirų koplyčių 
kompozicijų ar bažnyčios 
centrinės navos skliautų a- 
pipavidalinimo.

Darbai nebaigti
Tenka pažymėti, kad 

bažnyčios vidaus puošybos 
darbai nebuvo baigti. Dvie
jose šoninėse koplytėlėse, 
pavyzdžiui, tėra padary
tos tik lubų rozetės. Sienos 
pasiliko plikos. Įėjus į cent
rinę navą, ties presbiteriją, 
pastebima didelė tuštuma. 
Jaučiama neužpildyta erd-
vė. Šis visų juntamas trū
kumas — tai didžiojo alto
riaus nebuvimas.

Kiekvienoje bažnyčioje, 
cerkvėje ar pan. paprastai 
susirinkusiųjų dėmesį pa
traukia altorius, ikonosta- 
sas. Tuo tarpu Petro ir Po
vilo bažnyčioje žvilgsnis 
krypsta į sienas, skliautus, 
atskirų koplyčių kompozi
cijas, šoninius altorius, bet 
mažiausia į didįjį altorių. 
Dabartinis altorius su ro
koko stiliaus Kazimiero 
karstu, perneštu iš Vilniaus 
Katedros, galima sakyti, 
yra dirbtinė didžiojo alto
riaus improvizacija, neside
rinanti su interjerų aplinka.

Kyla klausimas, kokia 
buvo tuo metu vykdoma 

nežino tikrai, kaip vorai 
žino, kaip sudaryti taip si
metriškai tuos voratinklius 
ir jie neranda aiškinimo, 
kokiais jausmais, vadovau
damiesi jie gali juos su
daryti.

Bet pasirodo, kad ne vi
si vorai sudaro tokius pui
kius voratinklius. Pasiro
do, dar yra ir vorų, kurie 
yra “nervuoti”, kurių tink
lai yra betvarkiai.

Southern California uni
versitete mokslininkas N. 
Bercel jau nekurįA laiką 
praveda eksperimentus, su 
vorais. Jis turi savo žinio
je didelį kambarį, kuriame 
gyvena keletas šimtų vorų. 
Jų gyvenimo sąlygos yra 
puikiausios — kasdien į 
kambarį paleidžiama nema
žai skanių sultingų muse
lių, kurios klusniai patenka 
į voratinklius, vorai aprū
pinti vandeniu, ir bendrai 
jiems sudarytos kuo pui
kiausios sąlygos.

Bet mokslininkas Bercel 
pastebėjo, kad tuo tarpu, 
kai dauguma vorų sudaro 
simetriškus gražius vora
tinklius, tam tikras nuošim
tis vis išraizgo painius, ne- 
reguliaviškus. Bercel dabar 
tuos vorus, tyrinėja. Jis ma
no, kad per juos gali su
sekti tam tikrus dalykus a- 
pie smegenis, balansą, re
gėjimą, kate liečia ne tik 
vorus, bet ir žmones. Esą, 
jo ekspirementai su vorais 
žymiai * padės susekti kai 
kuriuos nežinomus faktus 
apie žmogaus smegenis.

M- . 

darbų technika ir kokia bu
vo naudojama šiems kūri
niams atlikti medžiaga?

Yra tikra, kad vidaus 
gipsatūros ir skulptūros bu
vo atliekamos ten pat, vie
toje. Specialios sudėties 
masė buvo klojama ant sie
nų, skliautų, kupolo ir tuoj 
pat skulptorių apivavidali- 
nama pagal dailininko 
Šreiterio paruoštus pieši
nius.

Medžiagine sudėtis
Medžiaga turėjo būti to

kios sudėties, kad ji duotųsi 
lengvai apdirbama ir kartu 
būtų patvari. Medžiagos 
cheminė sudėtis laboratori
niais tyrimais savo laiku 
buvo nustatyta. Ji suside
da iš kalkių, gipso, smėlio, 
stearino, kazeino, kiaušinių 
baltymo ir pan. Tačiau visa 
tai yra tik negyva medžia
ga. Kiek reikia įdėti į tą 
beformę masę talento ir į- 
kvėpimo, kad ji, išėjusi iš 
menininko rankų, pradėtų 
alsuoti, kad supulsuotų vi
sas interjeras (vidus), kaip 
kad Petro ir Povilo bažny
čioje!. .

Bažnyčios patalpose yya 
ir kitų tų laikų įdomių 
daiktų. Prie įėjimo, po cho
ru, stovi du dideli variniai 
būgnai, Mykolo Paco paim
ti iš turkų mūšyje ties Cho- 
cimu. Išliko įdomi skrynia 
geležiniais apkaustais ir sa
votišku užraktu su Paco 
herbais. Ten' pat yra išli
kusi iš XVII amž. popie
žiaus Urbono VIII atsiųsta 
vėliava ir Mykolo Paco her
bais išaustas kilimas.

Petro ir Povilo bažnyčia 
dėl savo meniniu požiūriu 
neįkainuojamų ir nepakar
tojamų interjerų, kuriais 
tris ,šimtmečius gėrisi ne 
tik vietos gyventojai, bet 
ir iš svetur atvykstantieji 
svečiai, yra įtraukta į vi
sasąjunginės reikšmės ar
chitektūrinių paminklų są
rašą, ji yra saugoma valsty
bės.

A. Janikas
Lietuvos architektūros 
paminklų apsaugos 

inspektorius

Chicago; UI.
IŠMESTAS DVASIŠKIS 
NAUJOJ KLEBONIJOJ

Kun. David K. Fison, 
dvasiškis South Deering 
Metodistų bažnyčios, nese
niai rasisto namo savinin
ko buvo išmestas iš apart- 
mento, 2601 E. 106th St., 
už leidimą negrų būti na
riais jo bažnyčios, persikė
lė į nauja kleboniją, prie 
10507 Yates Ave.

Jo nauja klebonija yra 
mūrinis bungalow, kuris 
buvo nupirktas Chicago 
Home Missionary ir bažny
čios plėtimo draugijos Me- 

itodistų konferencijos. Keli 
South Side p rot e s t a n t ų 
dvasiškiai padėjo kun. Fi
son su šeima persikelti ar
čiau prie tarprasinės baž-’ 
nyčios.

Matt M. Kral, savininkas 
apartmento, kuris išmetė 
dvasiškį, burnojo, kad kun. 
Fison norėjęs pakeisti “šva
rų amerikonišką gyvenimo 
būdą.”

South Deering Improve
ment Association kovojo be 
pasekmių per beveik ketve
rius metus prašalini mui 
negrų iš Chicagos tarpra- 
sinio Trumbull Park Butų 
Projekto. Ir nestoja vedu
si kovą, ką parodo išmeti
mas kun. Fison iš jo buvu
sio apartmento,

Policija saugojo kelias 
dienas kun. Fison naują 
kleboniją. Rep.
**hii. 'imwiiuimjunn 'nii'ni uiji 

, 2 pusi, Laisvi (Liberty)

Pittsburgh, Pa.
KIRWIN HEIGHTS— > 
NAUJAS “ŠAPIN1MO” • 

CENTRAS
Prie kelio 519, netoli nuo 

Bridgeville, bus virš metąi, 
kai įrengė taip vadinamą 
“Great Southern Shoppers 
Mart.” Tai vienas iš di
džiausių šioje apylinkėje 
“šapinimo” centrų. Yra su- 
virš 60 krautuvių, didelių 
ir mažų. Vaistinės, maisto 
krautuvės (super marke- 
tai), hardware krautuvės, 
avalynės, drabužių, vienas, 
yra Rihman Brothers, dra^- 
bužių valymo, moterims pa
gražinimo šapa, gėlių, batų 
taisymo, barbernė, bankas 
ir daug kitų. Bankas žind- 
mo Pittsburgho milijonie
riaus Mellon National 
Bank and Trust Co. Mellon 
turi ne tik pačiame Pitts- 
burghe daug bankų, bet ir 
visoj apylinkėj. Pastatai 
sustatyti iš trijų šonų; o 
pats vidurys ir nuo kelio 
palikta tuščia. Ir viskas iš- 
cementuota . Sakoma, gali
ma sustatyti 5,000 automo-^ 
bilių.

Nors storų yra daug, bet 
pragyvenimas neina žemyn,t 
o vis aukštyn kyla. Tie 
darbininkai, ką dirba ir yra 
organizuoti, ir išsikovoję 
didesnes algas, tai dar gali 
šiaip taip verstis, bet ku
rie nedirba, tai tiems ne
kaip yra. Taipgi kurie ant 
pensijų ir ypatingai kurie 
gjluna mažas pensijas, tai 
tiems labai prastai. Nors 
senatvės (Social Security) 
įstatymas yra išleistas su- 
virš 20 metų, bet jis ir šian
dien nėra sutvarkytas kaip 
reikia. Nes vieni gauna 
suvirs $90, o kiti $35, gi 
pragyvenimas visiems ly* 
giai kainuoja. Tie, kurte 
ant mažos pensijos gyvena, 

.tai nuolat badauja.
Mūsų ponai Tafto-Hai*l- 

ley įstatymą labai greitai 
“sutvarkė,” bet Social Sec- 

1 urity ne. Mat, Tafto-Hart- 
ley įstatymas naudingas 
turčiams, o Social Security 
turčiam nenaudingas/ todėl 
mūsų ponai S. S. įstatymo 
niekaip negali sutvarkyti. 
Mat, šis įstatymas . yra 
naudingas d a r b ininkams. 
Kad ką gero padaryti dar
bininkams, tai mūsų ponai 
yra labai nerangūs. Mes 
turimą metus išgyventi su 
4 ar 5 šimtais dolerių, o 
mūsų ponams reikia 5Q 
kartų po 5 šimtus dolerių 
arba $25,000 per metus, ar
ba 49 kartus daugiau kaip 
mums. *

Mes, kuomet buvome jau
ni, tai dirbome visuomenei 
labai naudingus darbus, o 
savo sveikatai ir gyvasčiai 
labai pavojingus darbus. Gi 
dabar, kai pasenome, tai tu
rime gyventi ant tos viršuj 
minėtos pensijos pusba
džiai ir be medikalinės pa
galbos.

Tai toks’ mums yra “A- 
merican way of life.” ‘ 

Gaunąs maz(< pensiją
Naujoji Vilnia. — “Žalgi

rio” staklių gamyklos antra
me surinkimo ceche montuo
jamos greitaeigės frezavimo 
staklės Indijoje statomam me
talurgijos kombinatui. ■

Gamyklos kolektyvas šie-" 
kia, kad šis užsakymas būtų 
atliktas kiek galima geriau ir 
greičiau. Indijai skirtų staklių 
surinkimas .pavestas geriau
sioms cecho žmonėms..

Gerai dirba dažytoja E. Lu- 
koševič, šaltkalviai - surinkė; 
jai T. Barusevičius, V. Dobilo-* 
volskis ir daugelis kitų, atlie-- 
kančių, užsakymus Indijai.

Staklės bus pritaikytos d^į’- 
bui tropinio klimato sąlygo
mis. Tam tikslui jos dažomos 
specialiais dažais.

10, 1997Penktadien., g«g. (May)



Petras Cvirka gyvenime ir kūryboje
Rašo buv. amerikietis K. V. RAČKAUSKAS

(Pabaiga)
* Iš plento jūs pasukate į 

gesinę, į molėtą kalną, pas
kui vėl į dešinę ir priva
žiuojate iki pat senosios 
Cvirkų sodybos, iki to vie- 
nasėdžio, kuriame užaugo 
rašytojas. Čia jūs matote 
seną, buv. dūminę triobą, 
kluoną ir svirneli. Kieme 
priešais triobą — senas be
tono vamzdžių šulinys, ap
link k u r į bėgiodavo ir 
♦krykštaudavo busimasis ra
šytojas, nuostabių romanų, 
apsakymų, pasakų kūrėjas, 
^atnešęs i lietuvių literatū
rą neužmirštamus kūrinius.

Cvirkų sodyba yra atre
montuota ir atkurta taip, 
kaip ji buvo Petro Cvirkos 
kūdikystės metais. Kieme 
prieš gyvenamąjį namą ir 
kitoje pusėje,' pietų link, 
matote keliolika vaismedžių 
—obelaitės, kriaušmedžiai, 
vyšnios. Beveik visi vais- 
medžiai buvo pasodinti Pe- 

’ tro Cvirkos pasirūpinimu 
prieš pat antrąjį pasaulinį 
karą. Prie gyvenamojo na- 

’ mo stovi puikiai suaugusi 
drebulė — ją pasodino pats 
Petras Cvirka gimnazisto 
amžiuje būdamas.

Dabar gyvenamasis na
melis yra aptvertas. Be to, 
tvora apjuosė ir visą me
morialinę sodybą, kuriai iš
skirtas beveik hektaro dy-

Įdžio žemės plotas. Aplink 
namą ir abiem šonais pri
važiavimo nuo vartų paso
dinti dekoratyviniai krū
mai. Visas memorialinis 
sklypas apsodintas jauno
mis liepomis ir ąžuolais. Šį 
gražų ir girtiną darbą at
liko Veliuonos mokyklos 
mokiniai, pagerbdami tos 
pačios mokyklos (kai ji dar 
tebuvo pradinė mokykla) 
mokinio Petro. Cvirkos at
minimą. 

>
Namelis, kuris iš tikrųjų 

bus Petro Cvirkos Memori
alinio Muziejaus Kaune fi
lialas, turės ekspoziciją, ku
riai jau yra parinkti reikš
mingi vaizdiniai ir buitiniai 
eksponatai. Viename na
melio kambaryje bus dvi 
erdvios vitrinos su atvaiz
dais, Petro Cvirkos rank
raščių faksimilėmis etc. Čia 
pat ir rašytojo biustas ant 
naujo ąžuolinio pjedestalo. 
Vitrinos jau paruoštos pa
kabinimui. Antrame kam
baryje atsiras Petro Cvir
kos tėvų baldai — stalas, 
suolas, lova, lopšelis, kuria
me suposi Petras. Erdvio
je virtuvėje su molio plukta 
asla, tarp kitų buitinių eks
ponatų, bus senoviškos ran
kinės girnos, kurias tekda
vo sukti Petrui, kai jis, pa
ūgėdamas, jau sugebėdavo 
padėti motinai prie ūkio ir

ruošos darbų.
Komunistų partijos ir 

vyri ausy bes pas i r ūp i n i mų, 
nuoširdžiai bendradarbiau
jant Vilkijos rajono ir Ve
liuonos apylinkės vadovy
bėms, prisidedant Petro 
Cvirkos vardo kolūkio žmo
nėms, Petro Cvirkos tėvų 
sodyba bus tinkamai išsau
gota ir K langiuose apsi
lankančiam jaunimui bylos 
apie didį mūsų rašytoją ko
munistą Petrą Cvirką, apie 
jo vaikystės dienas ir dar
bingo gyvenimo pradžią.
APIE PETRO CVIRKOS 
KŪRINIUS, IŠVERSTUS

Į KITAS KALBAS
Petro Cvirkos Memoria

liniame Muziejuje Kaune 
vienoje vitrinoje yra įdomi 
diagrama, parodanti Petro 
Cvirkos kūrinių, išverstų į 
kitas kalbas, tiražus. Ta
rybiniais laikais, anot tos 
diagramos sudarytojų, Pet
ro Cvirkos kūriniu tiražai 
buvo tokie: lietuvių kalba— 
460,000 egz., rusų kalba— 
1,730,000 ir kitomis kalbo
mis—310,000 egz. Toje pat 
vitrinoje matome užrašą, 
paaiškinantį, kad to rašy
tojo veikalai verčiami į 
dvidešimt kalbų. Taigi aiš
ku, kad Petras Cvirka bu
vo pirmas lietuvių rašyto
jas, kurio kūryba taip pla
čiai pasklido po visą Tary

Jonas Kaškaitis

Pasprukau Amerikon
ATSIMINIMAI

(Pabaiga)
* Pavažiavom keletą minučių: trauki
nys sustojo. Konduktorius, mygtuką pa- 
mygęs, atskleido duris. Tai čia esama iš
keltos- stočiukės. Įėjo keliolika važiuolių, 
sėdasi, skaito laikraščius. Pasižūri į 
mus ir vėl skaito. Tokių stočiukių pra
važiavom, vis su sustojimais, rodos, labai 
daug. Ir ilgai gi mes važiuojam. Ar dar 
toli, klausiu bernioko. Jis ką ten suniur
nėjo, nesupratau. Reikia laukt ir stebėt, 
kada ir kas bus. O jau, matyt, visai su
temo vakaras, betį vagone ir gatvėse 
žybsi šviesos žiburiai.

Vagonas lengvai linguoja, supasi. Pa
lubėj įtaisyti trys žiburiukai. Viršum 
langų eina visa eilė kokių skelbimų. 
Skaitau, bet nė žodžio nesuprantu, ką 
rašo. Tai sunki bus ta angliškoji kalba, 
galvoju. Kiek teko girdėt kalbant, 

’skamba labai keistai, vis kaip ir per 
dantis švepsi, kaip ir gargtelia. . . Tai 
bus galvosūkio, kol jos pramoksiu!

Štai pagaliau mūsų vadovas moja eit 
paskui jį. Traukinys sustojo. Išėjom, 
kartu su dar keliolika važiuolių. Trau
kiam padrikai ta apysiauria, taip aukštai 
iškelta platforma, žengiam laiptais že- 

'myn, žemyn, pasisukami, vėl žemyn. 
Štai atsidūrėm ir ant šaligatvio. Pate
kom į patį tą miesto triukšmą. Ir koks 

'čia susikimšimas, koks klegesys! Turim 
eit visi trys, arti vienas kito, kad ne- 
pasimestume. Kampe, aukštai ant stul
po, prikaltas parašas": Third Avenue 
(Trečioji ilgagatvė). Ir, pasisukus, į 
kampą, ant kitos lentelės: 56 Street.

r

< Vaikezas pavedėjo truputį į tamsoką 
56 gatvę, sustojo prie tarpnamio varte
lių ir pasakė pusbalsiai, lenkiškai:

— Dabar mes važiuosim dar toliau, 
tikruoju elektriniu traukiniu. Turiu jum 
nupirkt bilietus. Duokite už tai po du 
dolerius. . .

Pasakė ir žiūri įsispyręs. Keista man 
pasirodė, .kad dar ir toliau turėsime va
žiuot ir kad reikia už tai dar užsimo
kėt. Pasakiau Steponui, nors jis lenkiš
kai ii* pats truputį suprato. Steponas 

♦man sako rusiškai:
— Nebūk paikas, neduok. Juk mes 

jau užmokė jom už pristatymą. Ko jis 
ęia dabar dar nori?

Berniokas gal ką permanė, tai pasis
kubino įkirst:

— Nu, greičiau, aš neturiu laiko čia

su jum gaišt. Jei norit pasiekt savo ad
resą, davai po du doleriu, ir greičiau!

O velniai gi jį žino, kaip čia dabar iš
eina, pagalvojau. Gal geriau duot. Iš
ėmiau ir padaviau vaikezui du doleriu. 
Jis greit šmukšt kišenėn. Atidarė varte
lius, o čia pusėtinai tamsus tarpas tarpe 
dviejų gretimų namų.

— Palaukite čia, — aš greit atnešiu bi
lietą. . .

Ir uždarė vartelius, išnyko iš akių. 
Pastovėjom porą minučių. Labai nera
mu pasidarė, įtartina.- Stepanas sako:

— Tas vaikiščias man atrodo į žuliką. 
Jis čia nebeateis. Be reikalo jam davei 
du dolerius.

Steponas buvo teisus. Tą vaikezą tiek 
mes tematom. Na, ką gi padarysi? Ap- 
šmutijo manė; Laigi tas bus pamoka. 
Na ką gi dabar? Reikia gi kas daryt. 
Ieškot numerio, ieškot namo. Pasiklaust 
ko, bet angliškai nemokam.

Išėjom gatvėn, kiūtinam iš lengvo, 
dairomės. O gatvėj nuo žibinto pusėti
nai šviesu. Atsistojom ir stovim. Vai
kiūkščiai apstojo, kikena, erza ką. Kitas 
net pe^telia Steponui už kelnių. Stepo
nas susiraukė, sutrempsėjo batais: vai- 
kapalaikiai, erzliodami, pasitraukė ša
lin, bet vis, viena būriuojasi, rizena, ro
do pirštais. Irgi nebijojimas tų vaikų, 
drąsumas. . .

Praeiviai kiek staptelia, pasižūri ir 
vėl eina sau. Tik štai vienas vyrukas 
prieina tiesiog- prie mūsų ir užkalbina 
rusiškai, su lengva žydiška tartimi. Pa
sakėm, kad ieškom tokio.ir tokio nume
rio. Taigi čia visai arti. Pavedėjo ki
ton Trečiosios ilgagatvės pusėn, gal 
pusę kvartalo ir surado numerį. Padė
kojom jam gražiai. O jis sako, kad ei
tume į vidų pasiklaust. Ir, mum dar te
bestovint, išeina iš to namo mergina ar 
moteris. Aš ją ir klausiu vokiškai, ar čia 
gyvena toks, ir toks, Pretzatas. Atsakė 
linksmai, kad taip, viršuj, ketvirtame 
aukšte. Jinai jį mum pašauks, palūkė
kit truputį.

Po kelių minučių ir atsivedė apyjau
nį vyruką. Tas išsiklausė, kas ir kaip. 
Pasirodo, kad jis mūsų priglaust nega
lės, nes turįs mažytį kambariuką ir tik 
vieną lovelę.. Tai jis mum parodys, kur 
tuo tarpu apsistot. Nuvedė į restoranu- 
ką. Savininkas — žydas iš Kijevo, sve
tingas toks. Apsistojom, susisiekiau s.u 
Mykolainiu, pa tai jau dabar vis bus 
kokia išeitis. . .

3 pusi. Laisve (Liberty) Penktadien., geg. (May) 1O? 1957

■ ♦

binę šalį ir toli už jos ribų.
Išsamiai bibliografinei 

apžvalgai, apimančiai Petro 
Cvirkos kūrinius, išverstus 
j kitas kalbas, prireiktų žy
miai daugiau vietos, negu 
ta, kurią gali suteikti laik
raščio skiltys, todėl šiuo at
veju teks pasitenkinti tuo, 
kad minėsime vertimus ap
lamai, nesigilindami į bibli
ografinį- jų analizą, nelies
dami Petro Cvirkos publi
cistinių straipsnių rusų pe
riodikoje, pasirodžiusių jo 
pirmųjų apsilankymų Ta
rybų Sąjungoje proga 1936 
ir 1938 metais.

Rusu kalba Petras Cvir
ka pasirodė pirmą kartą 
1937 metais, kai išėjo jo ro
manas '“Žemė maitintoja,” 
Al. Baužos išversta į rusų 
kalbą ir išspausdinta Mask
voje.

Kaip žinome, Petro Cvir
kos svarbiausias romanas 
“Žemė maitintoja” Lietuve-, 
je išėjo iš spaudos 1935 m. 
ir buvo fašistinės cenzūros 
labai sužalotas. Tarp kitų 
braukymų iš romano cenzū
ra išmetė net ištisą tryli
kos puslapių XXI-jį skyrių, 
kuriame autorius aprašo, 
kaip fašistų valdžia išvar
žė mažažemį valstietį Ta
rutį. Autoriui atstačius vi
sas cenzoriaus sužalotas 
vietas, romanas Maskvoje 
pasirodė (rusų kalba) pil
nas, be cenzūros sužaloji
mu.

Pirmasis ‘‘Žemės maitin
tojos” pasirodymas rusų 
vertime susilaukė labai tei
giamo kritikos įvertinimo. 
Recenzijas paskelbė: L. Ba
ratova (‘T nternacionalna- 
ja Literatūra,” 1937, Nr. 
12), A. Kazarinas (“Lite- 
raturnyj Kritik,” 1937, Nr. 
12), M. Živovas (“Litera- 
turnaja Gazieta,” 1 9 3 9, 
VIII.’30).

Tarp rusų skaitytojų 
“Žemė maitintoja” pasida
rė labai populiari. Netru
kus pasirodė ir antras ver
timas, kurį padarė prof. 
Larinas. Mūsų turimomis 
žiniomis “Žemė maitinto
ja” rusų vertimuose išėjo 
500 tūkstančių egz. tiražu. 
“Žemės maitintoja” rusų 
vertimuose išėjo ;■ atskirais 
tomeliais ir buvo atspaus
dinta įvairiuose rinkiniuo
se, kaip “Izbrannoje,” “Iz- 
brannyje sočinienija” ir kt.

Taip pat populiarūs yra 
ir Petro Cvirkos apsaky
mai, kurie išėjo įvairiais 
pavadinimais: “Rasskazy,” 
“Izbrannoje,” “Izbrannyje 

l sočinienija,” “Sachar n y j e 
baraški,” “Deputat” (300,- 
OOO egz. tiražu), “Skazki 
Niemanskogo kraja,” “Li- 
tovskije rasskazy,” “Litovs- 
kije novelly” ir kt.

Iš Petro Cvirkos apsaky
mų labiausiai populiarūs 
pasidarė “Sidabrinė kulka,” 
“Mikučio vargai,” “Deputa
tas,” “Lakštingala,” “Ma- 
žysis ir didysis,” “Super
fosfatas” ir kt.

Mūsų kaimynai latviai 
susidomėjo Petro Cvirkos 
kūryba tuojau po to, kai 
Lietuvoje pasirodė pirmasis 
satyrinis romanas “Frank 
Kruk.” “Žemę maitintoją” 
latviai išspausdino (J4 Sku- 
riorVaivarso vertime) 1936 
metais. Paskui, 1949 \ me
tais, jie paskelbė naują 
vertimą (A. Sakausko). 
“Ūranką Kruką,” išverstą 
į latvių kalbą, latviškai pa
skelbė 1941 metais. Nema
žai apsakymų buvo išspaus
dinta latvių periodikoje.

“Žemė maitintoja” pasi
rodė vertimuose į kitas kal
bas: ukrainiečių kalba 
(vertė J.Nazarenko), lenkų 
kalba . (vertė Marija Za- 
gOrska), vengrų kalba (ver
tė Kotyor Noemi), kinų 
kalba (^ertė Lį Vei Šaucha-

juje) ir čekų kalba (vertė 
Jozef M e d v e , iliustravo 
František Ketzek). Lenkų 
kalba, be “Žemės maitin
tojos,” išėjo ir apsakymų 
rinkinys “Opowiadania.”

Estu kalba, be visos eilės 
atskirų apsakymų, pasiro
džiusių periodinėje spaudo
je, nelabai seniai išėjo iš 
spaudos “Nemuno šalies 
pasakos” (vertė M. Pukits, 
iliustravo D. Tarabildie- 
nė).

Baltarusių skaitytojui 
Petro Cvirkos apsakymai 
buvo žinomi iš periodinės 
spaudos. 1957 metų pra
džioje Minske išėjo lietuvių 
rašytojų (prozos) antolo
gija “Litouskija apaviadan- 
ni,” kur yra išspausdinti 
trys Petro Cvirkos apsaky
mai: “Lakštingala,” “Dai
na” ir “Uogelė.” -

įvairiose broliškose' res
publikose skaitytojai pažįs
ta Petro Cvirkos kūrybą. 
Jo apsakymai, ypač tie iš 
jų, kurie pasidarė mėgiami 
rusų, ukrainiečių ii1 lenkų

ne tik padarė žymų įnašą 
į tarybinę literatūrą, bet ir 
išgarsino Lietuvos vardą 
toli už savo mylimos Tė
vynės ribų.

So. Boston, Mass.
Klaidos atitaisymas

Tvarkydamas Jono Kar- 
sono aukas, praleidau drg. 
Antano J. Orlen auką ir 
linkėjimus velioniui Karšo- 
nųi. Atitaisydamas klaidą 
labai atsiprašau jo už ne
malonumą. Jaunutis
Bal. 6, 1957

Patėmijau apie nelaimę 
Jono Karsono. Skubiu iš
tiesti jam pagalbos ranką, 
nes jis yra to užsitarnavęs. 
Taipgi vėlinu jam kantriai 
kęsti, nenustojant vilties 
pasveikti. Būtų labaj ma
lonu, kad ir daugiau kas 
jį užjaustų.

Anthony Orlen 
Webster, Mass.

STATOMOS KOLŪKINĖS 
GYVENVIETĖS 9

Vilkija. — Daugelyje ra
jono žemės ūkio artelių sta
tomos naujos gyvenvietės. 
Mičiūrino vardo kolūkio 
gyvenvietėje pastatyti 7 
gyvenamieji namai. Nese
niai naujuose namuose ap
sigyveno kolūkiečių A. 
Vrubliausko ir P. Dapkaus 
šeimos. Valdyba savo lėšo
mis stato 2 gyvenamuosius 
namus gyvulininkystės dar
buotojams. Šią vasarą kol
ūkinėje gyvenvietėje numa
tyta pastatyti dar 10 na
mų.

Sparčiai auga “Kelio į 
komunizmą,” “Pirmūno” ir 
P. Cvirkos vardo kolūkių 
gyvenvietės.

Iki Didžiojo Spalio socia
listinės revoliucijos 40-ųjų 
metinių daugiau kaip 50 
rajono kolūkiečių šeimų 
persikels į naujas kolūkines 
gyvenvietes. Elta

jnlnwp OA« dA*m
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skaitytojams, paplito ir 
tarp kitų# broliškųjų tautų. 
Petrę Cvirkos kūriniai bu
vo ir yra verčiami į armė-» 
nų, azerbaidžanų, kabardi
nų, totorių, čiukčių, eskimų 
kalbas. Čia galima suminė
ti dar ir tokį įdomų faktą; 
tolimoje Čukotkoje, vietovė
je Providienije, veikia jau
nų literatų Petro Cvirkos 
vardo literatūros ratelis.

Iš liaudies demokratijos 
kraštų, be minėtų jau len
kų, čekų ir vengrų, Petro 
Cvirkos apsakymai yra iš
versti ir išleisti Rumunijo
je, Bulgarijoje.

1956 metų pabaigoje išėjo 
iš spaudos keletas Petro 
Cvirkos apsakymų, išverstų 

i į anglų ir vokiečių kalbas 
I bendra antrašte “Brolybės 
sėklos.” Rinkiniuose iš
spausdinti šie apsakymai: 
Brolybės sėklos, ‘Mikučię 
vargai, Paslaptis, Deputa- 

1 tas, Daina, Superfosfatas, 
Kiškis, Mano tėvas,' Praei
ties puslapis. Į anglų kal
bą apsakymus vertė DavL 
das Skvirskis, o į Vokiečių 
—Franz Leschnitzer.

Iš tų kelių duomenų ma
tome, kad Petras Cvirka 
savo kūryba, kupina idėjiš
kumo ir meilės tarybinei 
santvarkai ir darbo žmogui,

Worcester, Mass.

Skaitykite—
Įsitėmykite

Koncertas
Gegužes 19

Sekmadienį, gegužės-May 19 d. įvyks Aido Choro 
pavasarinis koncertas, Lietuvių Salėje, 29 .Endicott 
St. Pradžia 2-rą vai. popiet.

Apart paties Aido Choro ir jo garsaus dueto, 
kurį sudaro Onutė Dirvelienė ir Jonas Sabaliauskas, 
dalyvaus aidiečiams talkininkavę, mylimi ir Jaukia
mi solistai Marytė Paruliūtė ir Franas Bložis. Dar
gi bus gitarų duetas, sudarytas Vytauto Klimavi
čiaus ir S. Pauros vadovaujama vyrų grupė iš So. 
Bostono. Taipgi tikimės turėti viešnią solistę iš > 
Chicagos.

Kviečiame vietos ir iš apylinkės dainos ir abel- 
nai meno mylėtojus atsilankyti į šį taip turiningą 
koncertą. ? , '•

AIDO CHORAS

New Haven, Conn.

Skaitykite—
Įsitėmykite

Koncertas 
Gegužes 26

Prašome Dėmesio!

Aišku, jog kiekvienas no
rime linksmai praleisti se
kančią vasarą. Bet kaip tą 
malonumą atsiekti? Patari
mas: Dalyvaukite piknikuo
se, linksmose sueigose, gra
žiuose parkuose, tyrame 
ore, prie muzikos, prie dai

nų. štai mūsų progos:

NAUJOSIOS ANGLIJOS
Lietuvių Piknikas

BIRŽELIO 9 JUNE 
LAWRENCE, MASS.

(METHUEN)

BALTIMORE, MD.
Laisvės Piknikas 

BIRŽELIO 16 JUNE

MONTELLO, MASS.
Laisvės Piknikas

LIEPOS 4 JULY

BROOKLYN, N. Y.
L.L’.D. 2-ros Apskrities 

Piknikas
LIEPOS 14 JULY

Įsitėmykite datas ir daly 
vaukite šiuose pasilinksmi

nimuose

Operetiškas koncertas, kurį atliks garsusis 
Aidsietyno Kvartetas, iš New Yorko, vadovaujamas 
Mildred Stensler, įvyks sekmadienį, gegužės (May) 
26 d., pradžia 2-rą vai. popiet, L. B. Svetainėje, 243 
N. Front St., New Haven, Conn.

Tai bus duodami kavalkai iš operetės “Su- ' 
drumsta Širdis,” rinkinys gražiausių dainų su sielą 
jaudinančia muzika. Nepraleiskite progos, būtinai 
išgirskite šį gražų koncertą. įžanga tik $L00, taksai 
įskaityti. Po koncerto bus šokiai.

Lawrence, Mass.
Banketas

s

Įvkš Sekmadienį
Gegužės 19 May

Tai tradicijiniai metinis banketas, susitikimui, 
pasilinksminimui sulaukus pavasario. Banketas 
bus gražiajame

Maple Parke
Lawrence-Methuen, Mass.

Pradžia 2-rą Valandą Popiet

Kviečiame vietinius ir kaimyniškų kolonijų 
lietuvius atsilankyti į šį banketą, čia gražiai 
praleisite laiką .puikiame ore su seniai matytais 
savo pažįstamais.

RENGIMO KOMITETAS
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o Cleveland, Ohio
MŪSŲ ŽINUTES

Moterų klubo susirinki
me skaitytas laiškas iš Vil
nies su atsišaukimu dėl pa
ramos. Paaukota dešimkė.

A t lan ky t(>s serga nei os 
narės klubietės: dd. Mika
lajūnienė, Jurkšaitienė ir 
Vilčinskienė.

Išrinktos dvi komisijos 
atlankyti dd. Tyzinhous ir 
Shimkienę.

Įstojo į mūsų klubą bu-

na moteriškė. Po to grabo
rtus pakvietė garbės nares 
atsisveikinti, Paskui grab- 
nešius ir palydovus. Išly
dėjo 11 automobilių į am-

5
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HELP WANTED-MALE

MAŠINISTAI 1

sevičienė, gyvenanti Lorein, 
Ohio. Jai labai patiko Ma
riutės Geibienės laidotuvės.

Moterų piknikas Įvyks lip
uos 21 d., nraurastoj Ru-

Kapinėse prie karsto bu
vo trumpos kalbos tu pa
čių kalbėtojų. Graborius 
pakvietė visus sugrįžti pie
tų.

Vincas Geibis negalėjo 
dalyvauti ' s a v p mylimos 
žmonos laidotuvėse, nes la
bai sergantis. Sūnus buvo 
atvežęs kelioms minutėms 
anksti ryte, bet tėvas pats 
negalėjo eiti, turėjo jį neš-

bo vietoj.
Nutarta sekantį susirin- 

kuris įvyks gegužes 
apvaikščioti Motinu 

dieną. Bus geri pietūs ir 
kas nors daugiau. Visos na-

kima

gražiai
draugiškai.

Užbaigė dienotvarki, tu-

genis už prisidėjimą.
Balandžio 1 d. aplankėm

Velionė Mariutė sunkiai 
sirgo per dvejus metus, bu
vo paralyžiuota ir be kal
bos. Per pastarąsias 5 sa
vaites buvo ligoninėje, ten 
ir užbaigė savo sunkų gy
venimą. »

Velionė nuo jaunų dienų 
[buvo veikli darbininkų ju
dėjime. Priklausė prie Mo
terų klubo, prie Literatūros 
Draugijos ii’ pas kitatau
čius daug veikdavo.

Lai būna lengva jai ilsė
tis amžinai, o šeimai reiš
kiame gilią užuojautą!

Apie J. Bekampio 
susižeidimą

Mums rašo Elizabeth Be
kampi en ė :

Brangūs draugai! Mano 
draugą ištiko skaudi nelaimė: 
Ardydamas Board Walk, nu
krito apie dešimt pėdų ir, pul
damas, nusilaužė dešinę koją 
per kulnelį. Dabar randasi 
Sea Isle cit,y'Mercy Hospitaly- 
je. Gydytojai bando sudėlioti 
ir sugydyti kaulus. Juozui 
teks ligoninėje būti gal dar 
savaitę ar daugiau. Kaip greit 
jis bus parvežtas namo,, taip 
greit aš jums pranešiu.

Viso labo visam Laisves per
sonalui nuo Juozo ir nuo ma-

Mos

Elizabeth Bekampis, 
147 13th St., 

Avalon. N. J. 
(žinia labai liūdna.

linkime nuo mūsų visų Juozui 
Eekampiui sėkmingai ir grot 
si’.sveikti. — Redakcija.)

LIBERTY AUDITORIJOJE
f

Talkininkai sunkiai dirbo
Tuo metu, kai sekmadieni 

Auditorijoje buvo vaidinama 
operetė “Teismo komedija”, 
virtuvėje sunkiai dirbo Stasys 
ir Ona Titaniai ir M. Yakštie- 
nė. Kaip jie norėjo operetę 
matyti, bet negalėjo.

Jie susirinko ankstyvą sek
madienio rytą, kad gerai pasi
ruošti svečius pasitikti- Reikė
jo choristams pagananti spe
cialu J. Aleksaičio užsakytą 
vakarienę, taipgi prigaminti ir 
kitiems pakankamai valgių.
\ Jiems padėjo P. Višniaus- 
kas, dalinai Viktorija Balkus 
h dar vienas kitas. Viskas bu
vo paruošta, kaip galima, ge
riausiai

Titaniai jau iš vakaro daug 
ką paruošė. Valgiams reikme
nis supirko. Su automobiliu

Jet orlaiviai 
virš miesto..

Bru
ki ta- 
laiko

gana

Gerai, kad turėjome gra
žią talką, tai šiaip taip svečius 
aptarnavome. Jautėme nema
žą trūkumą Walterio 
zausko, kuris dirbdamas 
me užsiėmime neturėjo 
ir i parengimą atvykti.

Kadangi šiuo metu Audito
rija neturi pastovaus gaspado- 
riaus, tai daug sunkiau su vi
sokiais darbais. Todėl 
labai reikalinga. Gerai, 
gavome Karoli Benderį,
vikrų vyrą, kuris daug darbų 
atlieka.

Dabai- talką bus reikalinga 
geg. 18 ir 19 dienoms, kai Au
ditorijoje Įvyks Lietuviu Aleno 
Sąjungos nacionalis suvažia
vimas ir koncertas, taipgi 
banketas. Manome, draugai 
ir draugės ateis pagalbon.

Antradienio vakari4 šimtai 
asmenų telefonavo policijos 
stotims, laikraščiu redakci- 
joms ir Civilinės apsaugos biu
rui su skundu: jot .(sprausmi- 
riiai) orlaiviai skraidinėja že
mai virš miesto, drebina lan
gus, atbudina vaikus, sutrukdo 
t ei evi z i j os pri ėm im ą.

Kaip žinia, jet orlaiviams 
paprastai draudžiama skridv- 
ti virš šio didmiesčio, pilno 
aukštų pastatų, kad išvengti 
galimos nelaimės. Bet Floyd 
karinio aerodromo viršininkai 
pripažįsta, kad ana vakarą 
tam nuostatui nusižengta. Jie, 
betgi, negalį suprasti, sakė, jie, 
kam tiek skundžiamasi, nes,

skrido ne orlaiviai, o vier.i-

PIRMOS KLASES
Operuoti sunkiems darbams 

Apmokamos \akarljos.
Nuolatinis darbas.
J. V. PILIEČIAI

AERODYNAMIC
LABORATORY

Atlant I c, Ave., Freeport,

MA. 3-0806.

527

REIKALINGI
MAŠINOS

OPERATORIAI

Readers’?

Lal he.

V.

(87-93)

>

Darbas nuo 12-1 os dieną 
iki 7

Laikinas darbas
vakaro
2 ar 3 mėnesiams

84 8.65 j

Kroipkilė.s j

SAVAITI;

7 menesių sunkios kančios 
Jurgutis jau bando vaikš
čioti po kambarį ant dvie
jų krukių, bet koją dar 
skauda, ištinusi.

Sūnus j,au veik gerame! 
stovyje. O ta motinėlė A- į 
gotėlė už visus turi viena 
nukentėti, 
du kartu parblokšta: ligos, 
rūpesčio ir sūnaus nuovar
gio.

Susirinkome gražus bū
relis draugių, palinkėjome 
daug laimės ir sveikatos 
draugams Paltan ir palin
kę jom J u r g u č i u i daug 
linksmų gimtadienių su
laukti.

Aplankėm Juozą Samuo-, bankete pradėjimui finansi- 
lį. Juozas sunkiai serga; | nio vajaus.

Chicago, 111

KAPITONAS MULZĄC 
LAIMĖJO PAIŠYBOJE

Hugh Mulzac, vienatinis 
negras šioje šalyje laivyno ga- 
pitonas laimėjo 1-ą prizą pai- 

iš Trade Bank and 
Co. Jis dabar pasitrau- 

ir Queense 
pasaulinio 

vairuojamas

Ji taipgi buvo

■Nixonas pabėrė Chicago j 
labai daug žodžių

—Amerika gali užduoti 
labai skaudžiai komuniz
mui, panaikindama prieta
rus ir diskriminaciją,—sa
kė čia antradienį vice-pre- 
zidentas Nixonas.

—Laisvė yra slaptas ir 
galingas ginklas sunaikini
mui komunizmo, — jis sake 
700 asmenų Sheraton hote- 
ly, Amer. Žydų Komiteto

Trust 
kęs iš tarnybos i 
gyvena. Antrojo 
karo metu jo 
laivas SS Booker T. Washing
ton sėkmingai veždavo frontan 
karines reikmenis.

gyvena pas dukterį, 719 E. 
162 Et.

Juozas Petronis sunkiai 
serga.

Visiems ligoniams linki
me greitai pasveikti.

Albertas Daraška apsive
dė su vokiečių kilmės mer
gaite ir išvyko į Floridą 
medaus mėnesiui. Linkime 
jaunavedžiams la i m i n g o 
šeimyninio gyvenimo.

Mirė Virbickienė, buvu
sios Aldonos Virbi-Vilkelis 
uošvė. Tapo palaidota ko
vo 26 d.

Mirė Jonas Barauskas, 
sulaukęs apie 70 metų am
žiaus.
sirgo.

Jis apie tris metus 
Jonas buvo narys 

D. ir LDS 55 kuopos, 
ir Vilnies skaityto-taipgi 

jas.
Velionis mirė balandžio 5 

d. Palaidotas 8 d. iš Gar
dino koplyčios. Kapinėse 
kalbėjo draugė A. Palton. 
Buvo visi pakviesti i sūnaus 
namą užkandžių.

Liūdesy liko marti ir dvi 
anūkės.

Ilsėkis ramiai, Joneli, o 
likusiai šeimai. • gili užuo
jauta.

Kovo 25 d. mirė d. Ma
rijona Geibienė, sulaukusi 

kovo 
pašar-

grabo- 
kalbą

73 metų. Palaidota 
27 d. Velionė buvo 
vota H. E. Thomas 
čioj.

Prieš išlydėjimą 
rius pasakė trumpą
ir pakvietė mūsų Moterų 
klubo pirmininkę A. Palton 
pasakyti atsisveikinimo kal
bą.' Draugė Palton pakvie
tė garbės nares atiduoti pa
skutinį patarnavimą prie 
karsto. Pasakė labai gražią 
kalbą iš velionės gyvenimo. 
Klausant net širdį spaudė 
ir ašaros veržėsi iš akių. 
Garbė draugei Palton. Vė
liau kalbėjo angliškai jau-

—Mes norime, kad kiek
vienas Amerikos pilietis tu
rėtų lygias p ro g a s prie 
mokslo, sumanumų sunau
dojimo prie darbo ir pakan
kamai įplaukų tinkamai 
pastogei, medicinos pagal
bai ir visiems reikalingiems 
gyvenimo dalykams, — sa
kė Nixonas.

Bet visa bėda, kad to vi
so reikalauja vis didesnis 
skaičius žmonių, kaip kad 
turėjo galvoje Mr. Nixon. 
Todėl jis autoritetingai pa- 
gązdino klausovus:

—Kada žmonės išeikvoja 
savo pajėgas ir rezoliucijas 
vidujinėms kovoms ir frak
ciniams ginčams, tada to
kie žmonės lyra pribrendę 
pavergimui, '— persergėjo 
Nixonas,

Amerikos žmonės per uni
jas, bažnyčias ir masines 
organizacijas reik a 1 a u j a 
p a n a i k inimo prietarų ir 
diskriminacijos prieš neg- 

| rus ir sveturgimius ameri
kiečius. Bet ponui Nixonui 
ir makartistams tokie rei
kalavimai nepatinka. Jis 
amerikiečius, kurie kovoja 
prieš diskriminaciją ir už 
civilines laisves ir teises, 
pavadino “pribrendus i ai s 
pavergimui.”

Kodėl Mr. Nixon nenu- 
vyksta pietiniams rasis
tams pasakyti: Amerika 
gali užduoti labai skaudžiai 
ko mi inizmi d, panaikindama 
prietarus ir diskriminaciją 
pries negrus, o nortieciams 
—panaikindama persekioji
mus pries svetur gimusius 
amerikiečius? *

Kitaip tėra tik pabėri- 
mas daug žodžių, kurie su 
.gyvenimu nesiderina. Rei
kia daugiau tokių veiksmų, 
kokiu bus tūkstančių negrų 
ir unijistų maršuotė gegu
žės 17-tą j Washingtona.

pavasa-

penktų 
k uriomis 

gimimo 
trečia

Pas mus 
•privalo 

Apie pra

bai 
pilie- 
sąly- 
bicd-

da-

Wa g neris kviečia ligoninių 
tarybą paaiškint apie padėtį 

Bellevue miesto ligoninėje 
C/ č

Bet tas “laikinai”, sako dak
tarai, tęsiasi per metus ir me
lus ir eina vis blogyn.

Bellevue ligoninės psichiat
rinio skyriaus, tai yra, be- 
protnąmio, vedėjas daktaras 
Zitrinas sako, kad jo skyriuje 
padėtis yra tikrai pasibaisėti
na. Tas skyrius randasi devy
nių aukštų pastate, kuris taip 
prikimštas ligoniais, kad kar
tais daktarai per. dienų dienas 
negali kai kurių ligonių, 
siekti.

Wagneris sako, kad jis 
pats inspektuos ligoninę, 
norėtų ten ateiti be 
triukšmo, palydovų il
gimo, kad matyti, kaip daly
kai tikrai stovi.

Kada jis tą padarys, Wag
neris nesakė.

Skandalinga padėtis Belle
vue miestinėje ligoninėje, ku
rią iškėlė patys daktarai, jau 
iššaukė kai kuriuos konkre- 
tiškus rezultatus: majoras 
Wagneris pakvietė Ligoninių; 
tarybą konferuoti su juom ir 
paaiškinti, kokia, iš tikro yra 
padėtis toje didžioje miesto 
ligoninėje, kurioje gydomi ne
turtingieji gyventojai, kurie 
negali i privatines ligonines 
patekti.

Ligoninių taryba susideda iš 
10 asmenų. ■,

Ligoninių komisijonierius 
daktaras Jacobs, kuris anks
čiau bandė paneigti visai kal
tinimus apie susikimšimą, 
medikamentų stoką ir kitas 
blogybes, dabar jau sako, kad 
“laikinai yra susikimšimo”.

Laiškas iš Lietuvos
Ed. Kranauskas iš Bučiūnų 

kaimo, Linkuvos rajono, rašo 
savo dėdei Jurgiui Wareso- 
nui:

Mielas dėde: Noriu kiek 
parašyti apie dabartinį mūsų 
krašto gyvenimą. Mes su Liu
cyte kol. kas gyvename viduti
niškai. Abu dirbame. Nors- at
lyginimus gauname neperdi- 
delius, bet kai šeima nedidelė, 
galima gyventi. Tiesa, padidė
jo mūsų, šeimynėlė — augina
me sūnelį Almutį.

Pas mus ankstyvas pavasa
ris. Parskrido paukščiai, šilta. 
Prasi d ė j o k o 1 ū k i u ose 
rio sėja.

Mano Liusytė, po 
mėnesių atostogų, 
naudojosi Almučio
proga, šiandieną jau 
diena kaip dirba, 
kiekvienas žmogus 
dirbti, kad gyventų, 
lobimą ir gyvenimą
bei naudingo darbo pas mus 
tokių žmonių jau nėra, 
tuo tarpu pas jus atskiri 
čiai, turintieji palankias 
gas, gyvena ir lobsta iš 
nu jų darbo.

Jūsų gimtasis kraštas
bartiniu metu visiškai nepana
šus į buvusią. Lietuvą, žemės 
ūkis pasmils pilnumoje kolek- 
tyvizuotas.. Dabartiniu metu 
visuose kolūkiuose pasibaigė 
ataskaitiniai susirinkimai, ku- 
riuosę buvo suvesti praėjusių 
metų darbo rezultatai. Mūsų 
rajone yra ir gerų kolūkių, 
kuriuose neblogai vystoma gy
vulininkystė, gerai gauna ir 
kolūkiečiai už darbadienius. 
Kai kuriuose rajono kolūkiuo
se gauna už darbadienį po 3 
kg. grūdų ir penkis rublius pi
nigais. Gerai dirbantis kolū- 
kiets per dieną gali uždirbti 
po du ir tris darbadienius.

Tai matote, kad gerai dir
bantieji gali nemažai uždirbti.

Tarnautojas vidutiniai už- 
dirba Į mėnesį šešis-septynis 
šimtus rublių. Pragyvenimas 
vienam žmogui, neskaitant ap
rangos, į mėnesį kainuoja trys 
šimtai rubliu.

Miestuose ir kaimuose pas 
mus smarkiais tempais vyksta 
statybos. Nors per karą Lietu
vos miestai buvo labai su
griauti, bet šiuo metu jau bai- 
giajni atstatyti Gyvenimas kas 
kart vis gerėja. Krautuvėse 
jau galima beveik visko nusi
pirkti.

Costello nepageidauja 
policijos maišymosi,- 

tai esąs “jo reikalas”
Paprastai, kuomet žmogus 

užpuolamas, o ką jau bekal
bėki apie tai, kai jis pašauna
mas ar sužeidžiamas, jis labai 
geidžia, kad policija surastų 
kaltininką. Bet Gemblerių-. 
gengsterių karaliukas Cos
tello laikosi kitokios nuomo
nės — .jis tapo pašautas pra
eitą savaitgali, bet tai jo rei
kalas, būtų geriau, Jeigu, poli
cija visai nesimaišytų !

Costello to atvirai nesako, 
bet tai aišku iš jo užsilaiky
mo. Jis nekooperuoja su poli
cija 
n is,
net žino, kas tas 
jį pašovė.

Kodėl Costello 
cijos maišymosi ? 
nusimano apie
gemblerių reikalus, sako, kad 
Costello taip daro ne iš geros 
valios, ne savo noru. Esą, pa.- 
eugnėsę egzistuoja saviti įsta
tymai, savitos taisyklės, ‘ir 
Costello jaučias saugesnis, jei
gu sąskaitos suvedamos “sa
viškių tarpe” be 
šymosi.

Bet policija, 
savo nuomonę,
vai dabar nuolat sekioja Cos
tello, o pats Costello šaukia
mas pasiaiškinti, kodėl jis ne
kooperuoja, su policija.

atsisako jai tiekti duome- 
o policija, mano, kad jis 

asmuo, kurs

nenori poii-
Tie, kurie
gengsterių-

policijos mai

žinoma, 
Keli detekty-

tų r i

Jei jūs norite parduoti na 
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys, pavieniam 

vyrui, kuris galėtų pasidaryti leng
vą valgį. • Richmond Hill, Jamaica, 
arba ...............
some 
Hull

pa-

gal
Jis 

didelio 
priren-

Jersey republikonai ir 
cirko drambliai...

Ketvirtadienio vakarą Į Ma
dison Square Gardeną iŠ ana
pus u j) ės, New Jersey valsti
jos, atvyks keliolika tūkstan
čių republikonų. Kai kurie jų 
užsimokėjo už bilietus po šim
tą dolerių, kai kurie atvyksta 
veltui gautais iš savo organi
zacijos biletais. Jie atvyko į 
tam tikrą demonstraciją kar
tu su savo draugais... cirko 
drambliais.

Dramblys, kaip visi žinome, 
yra Republikonų partijos sim
bolis, o Barnum ir Bailey cir
kas turi apie dvidešimt Afri
kos ir Azijos dramblių.. Tad, 
New Jersey republikonai, ku
rie nori sukelti pinigus atei
siančioms rinkinių kampani
joms, nutarė surengti tą visą 
pobūvi. Buvo numatyta, kad 
aukštieji New Jersey republi
konų vadai, kaip tai buvęs gu
bernatorius Farbes ir kiti, įjos 
į areną ant dramblių’? Ko ge
resnio reikia republikonajms?

Mirė bevairuodamas auto, 
vieną užmušė, 4 sužeidė

Fred Zeffer mirė bevairuo
damas taxi, kuris užšokęs ant 
šaligatvio vieną užmušė ir ke
turis sužeidė.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

fotografavimo tikslais;
jis skraidinėjo ne žemai, o 

gan aukštai ii- negalimas 
daiktas, kad jis drobino lan
gus...

GAISRAGESIAMS 8 
VALANDOS DIENOJE

Gaisragesių departmentas 
svarsto pertvarkyti gaisrage
sių pareigas taip, kad jie te
būtu užsiėmime 8 valandas 
dienoje.

MIRE
Balandžio 29 d. mirė Vero

nika Kraujalienė, 
Brooklyne. Buvo 
žiaus. Palaidota 
kapinėse.

Nuliūdime liko
sas ir Simonas, duktė Kateri
na Zaveckienė.

gyvenusi 
66 metu am- 
šv. Trejybės

sii nūs Alfon-

Balandžio 28 d. mire Mari
jona Skrinskienė, turėdama 
81 metus amžiaus, gyvenusi 
Richmond Hille. Palaidota Šv. 
Jono kapinėse.

Knygos — evikcijos priežastis
Norman Hcnncfeld turi 

apie tūkstanti' sunkių -knygų 
savo trijų kambarių apart- 
mente. Namo savininkas gavo 
teismo leidimą vargonininką 
Hennefeld išvaryti iš apart- 

’mento todėl, kad jo knygos 
esančios per sunkios ir galį 
lubas sulaužyti.

po
vaidinimo, 

daininin- 
Jean Ro-

TELEVIZIJOJE
penktadienį, kaip 5:30 
piet galima pasiklausyti 

gražios muzikos ir
kuriam vadovauja 
kas Bob Crosby ir 
gers — ch. 4.

Kaip 9 vai. vakare galima 
matyti 
cedūrą 
Cotten

tikrovišką teismo 'pro-
Vadovauja artistas J

— ch. 4.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD H kp. susirinkimas įvyks 
gegužės 13 d., 7:30 v. v„ 29 En
dicott St. Nariai stcngkitės daly
vauti susirinkime, nes 
vasariniai parengimai 
Bus raportas

yra svarbu, 
jau prasidės.

Vilnies suvažiavimui 
sevikinti parengimo ir kiti reikalai. 
Kp. Sekr. (90-92)

BROCKTON, MASS. 
Svarbus parengimas

Paskutinis pakvietimas pamatyti 
gražią operetę “Teismo Komediją?' 
kurią suvaidins garsusis Aido Cho
ras iš Brooklyno, vadovybėj Mildred 
Stensler. Rengia Lietuvių Tautiško 
Namo Draugovė, šeštadienį, gegužės 
(May) 11 d., Lietuvių Tautiško Na
mo viršutinėje salėje, 668 No. Main 
St., Montello, Mass, 
vai. vakare.

Prašome vietinius 
atsilankyti pamatyti 
retę ir koncertą.

Aidiečiai atvyksta iš New Yorko 
7-mis mašinomis. Pasidarys nema
žos išlaidos, todėl Lietuvių Tautiško 
Namo Draugovės Šio parengimo ko
mitetas nuoširdžiai lauks jūsų vi- 
>sų atsilankymo. Iš atsilankymo tu
rėsite dvi naudas: viena — maty
site gražų parengimą, o antra — 
draugiškai pasikalbėsime apie atei
nančios vasaros piknikus. Bendrai, 
pasimatysime, pasisveikinsime, visi 
kartu linksmai laiką praleisime.

. Geo. Shimaitis (90-92) r

Pradžia 7-tą

ir iš apylinkės 
šią gražią ope-

Personnel Ofisą
8:30 A. M. iki 3 P. M.

Ant Route 117
Tarp Chappaqua ir Alt. Kisco

Tclefonuokite CILappaqua 1-0-100 

dėl platesnių informacijų.

(91-94)

REAL ESTATE

MASPETH
60th St. & 60th A ve. Naujas na

mas, 2 šeimom. Po 4’./ ir 3 kam
barius. Kaina $22,500.

Skambinkite:
ED. 3-2050 ar AP. 7-6387.

(88-94)

MALE and FEMALE

STALŲ
PATARNAUTOJOS

MERGINA PRIE BUFETO

• VIRTUVEI DARBININKAI

VALGI/ NEŠIOTOJAI

• INDU MAZGOTOJAI

DEL LUNCHEONETTE

Daliai Ar Pilnam Laikui 
Daug darbininkams pašalpų. 
Kreipkitės asmeniškai pasita
rimai pirmadiepiais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 9:30 
A. M. iki 5:30 P. M.

J. J. NEWBERRY’S
Green Acres Shopping

’ Valley Stream z
Long Island

»

(89-92)

Paieškojimai 
iš Lietuvos

Aš, Kerutytė Veronika, Jo
no duktė, gyv. Lietuvoje, Tau-> 
ragės apskr., Eržvilko valse., 
Butkaičių km., pajieškau savo 
giminaičių :

1. Brolio Keručio Jono, jo* 
žmonos Kerutienės Elenos 
(Ulbikaitės), jų sūnų Edverdo 
ir Vytauto Keručių.

2. Getos Savickienės (Geci- 
kės).

I JAV išvyko prieš Pirmąjį 
Pasaulinį karą. Anksčiau gy
veno South Chicago, 111. Mieli* 
giminaičiai, labai prašau jus 
atsišaukti į ši mano pajieškoji
mą. Taip pat prašau jų kai
mynus bei pažįstamus praneš
ti jiems apie šį mano pajieško
jimą.

Jei rašysite laišką, tai rašy
kite šiuo adresu : 

LietuVa, USSR 
Jurbarko raj. 
Butkaičių paštas 
“Vienybės” kolūkis 
Latvienė Veronika

Mirė brolis ir sesuo
Utica, N. Y., gyventoja Cla

ra Ford pasimirė išgirdusi, 
kad jos brolis muzikas Victor 
Ford netikėtai pasimirė. ’

Ed. Kranauskas 4 pusi. Laisvi (Liberty) tfenktadien., geg. (May) 10, 1957.

Williamsburgo apylinkėj. Pra- 
pranešti: į A. Litvaitis, 190 

St;, Brooklyn, N. Y.
(91-92)

i




