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Baisus vaizdas.
Pasiutę žmonės.
Didybės manija. '
Negali juos pamiršti.
Visgi negražu.
Su aidiečiais.

Rašo A. Bimba

Mačiau nuotrauką, baisią 
nuotrauką.

Štai du jauni negrai berniu
kai, gal penkiolikos, gal še
šiolikos metų. Jie ramūs, jie 
susikaupę. Jie traukia i mo
kyklą.

Jiems kelią pastoja šautuvus 
su štikais atkišę kareiviai. O 
už jų nugaros gauja baltų su
žvėrėjusių ar pasiutusių ra
sistų. Jie išsižioję staugia, iš
kėlę aukštyn rankas tiems 
berniukams grūmoja!

Kur taip atsitiko ? Kur toks 
vaizdas buvo?

Na gi čia, pas mus, Ameri
koj e !

žiūriu ir galvoju: Ot prie 
]*o dasigyvenome!

Kas bus? Kodėl delsia fe
deralinė valdžia?
B Kur sąžinė, kur atsakomy
bė mūsų šalies yaldovų?!

Juk mato ir girdi visas pa
saulis. Kaip nuo dabar galės 
padorus amerikietis pakelti 
akis ir be susigėdinimo kalbė
ti apie stoką demokratijos ir 
žmoniškumo kur nors kitur?!

Sįi pasipūtimu ir ilgu laišku 
Joseph Clark paskelbia svie
tui, kad jis pasitraukia iš 
“Daily Workerio’’ redakcijos 
ir Komunistų Partijos. Jis sa
kosi ieškosiąs naujų ir kitų 
kelių siekimui socializmo 
Amerikoje.

Tegu vyras ieško. Galėjo 
f jis pasitraukti ir be triukšmo. 
Deja, žmogus serga didybės 
manija, — kaip tik ta liga, 
fcįurių jis primeta tokiems se
niems ir kovose išbandytiems 
kovotojams kaip William Z. 

, Foster ir Benjamin Davis.
Gaila, žinoma, kai žmogus 

pasitraukia iš kovingų gretų. 
Aš labai abejoju, ar jis, be
ieškodamas tų naujų kelių, 
neatsidurs komercinėje spau
doje ant “burdo”.

Menševikiška s e ktutė, 
, pasivadinusi “Lietuvių Darbi

ninkų Draugija”, turėjo savo 
' “suvažiavimą”. Suvažiavimas 
,4fcavęs keletą sveikinimų. Jų 
Jprpe skaitau sveikinimą ir 

/nuo adv. Keistučio Michelso- 
C no.

Keistutis sveikina LDD to
dėl, 'kad ji puikiai kovojanti 
prieš komunizmą.

Kiek man žinoma, komu
nistai nėra Keistučiu! nė vie
no plauko nuo galvos nurovę. 
Tai kodėl juos nepalikti r.a- 
mybėje ?

•--------- » »
Bėdos aš turiu ir su menše

vikų mokytoju — Pijufni Gri
gaičiu. Savo N a u jienose 
(rugs. 6 d.) ir vėl jis privarė 

Jporą špaltų apie tą mano trijų 
Bučių krislą prieš tuos, kurie 

♦kursto Ameriką prie karo su 
Sirija.

' Bėda štai kame: Aš niekur

Airijos delegatas pasisakė už 
svetimų karo jėgų ištraukimą

Jungtines Tautos. — Ai
rijos užsienio reikalų mi
nistras Frank Aiken pasa
kė savo pirmą svarbią kal
bą Jungtinėse Tautose. Jis 
sakė, kad Amerika ir Ta
rybų Sąjunga turėtų iš
traukti savo karines jėgas 
iš Europos.

Aiken sakė, kad visų pir
ma Airija nori matyti sve
timas karines jėgas nešdi- 
nantis iš jos teritorijos — 
tai yra, kad britai nešdin
tųsi iš Šiaurės Airijos, ku
rią jie laiko okupavę iki 
šios dienos.

Bet Airija rūpinasi ne tik 
savimi, jis sakė — Airija 
principiniai stoja prieš sve
timas karines okupacijas 

Indonezijos premjeras įspėjo 
sukilėlių vadus apie pasėdas

Jakarta. — Čia įvyko 
konferencija, kurioje daly
vavo iš vienos pusės prem
jeras Džuanda ir preziden
tas Sukamo bei kiti mi
nistrai, iš kitos pusės aukš
ti karininkai ir valdininkai 
iš Sumatros, Celebes ir ki
tų salų, kur vietiniai reži
mai yra lyg sukilę prieš 
centralinę valdžią.

Kaip žinia, visoje eilėje* 
Indonezijos provincijų yra 
susidarę, kaip ir savaimingi 
režimai, kurie neklauso 
centralinės valdžios. Jie, 
betgi, neveda prieš ją gink
luotos kovos, o ta, savo 
ruožtu, jų dar irg^ neataka
vo.

Dabar centralinė valdžia 
pakvietė tų režimų vado
vus sostinėn pasitarti. - Jie 
visi atvyko.

Premjeras Džuanda ilgo
je kalboje išaiškino, kaip 
dabartinė betvarkiška pa
dėtis silpnina Indoenziją. 
Jis sakė, kad iš to laimėti 
gali tik visos Indonezijos 
priešas — užsienio imperia
lizmas, kuris laukia išsi
žiojęs įrodymų, kad Indo
nezija negali savęs valdy-

nė žodeliu nekalbėjau apie 
jokius ištrėmimus arba teisę 
ką nors ištremti. Na, o Pijus 
ir vėl sapalioja apie trėmi
mus ir baudimą ištrėmimais.

Daug lengviau* su plikiu 
peštis, negu su tokiuo visokio 
laikraštinio padorumo nete
kusiu žmogum argumentuoti. 
Tu kalbi apie vieną dalyką, o 
jis sušilęs gieda apie kitą.

Jei neklystu, tai Aido Cho
ro piknikas ateinanti sekma
dienį bus jau paskutinė į par
ką išvyka šiąi vasarą. Todėl ją 
reikia padaryti didelę, skait
lingą.

Aidiečių piknikas įvyks 
Great Necke. Vieta visiems 
žinoma.

Nepamirškite su aidiečiais 
smarkiai “paūžti”.

bet-kur. Mes x patys taip il
gai po svetimomis okupaci
jomis (britų) kentėjome, 
kad dabar esame griežti 
bet kokių svetimų armijų 
priešai, sakė Aikenas.

Budapeštas. — Vengrijos 
valdžia paneigė užsienyje, 
ypatingai Austrijoje, sklei- 
mėdžiamus gandus, kad ji 
suėmė arkivyskupą Groes- 
zą.

Nashville, Tenn. — Rasis
tinis kiršintojas Kasperis 
laikomas kalėjime be kau
cijos teisės. Policija suėmė 
ir kelioliką kitų rasistų, ku
rie kaltinami mokyklos su
sprogdinime.

ti.
) Kaip žinia; iki Indonezi
ja tapo nepriklausoma po 
praeito pasaulinio karo, ji 
buvo Olandijos kolonija,

Gyvenimas Lietuvoje
' Mūsų korespondento

PAS “KOMUNARO” ‘ 
MAŠINŲ GAMINTOJUS
Vilnius. — Erdviame Vil

niaus “Komunaro” žemės 
ūkjo mašinų gamyklos me
chaniniame - surinkimo sky
riuje stovi dvi didelės ma
šinos. Ant -(galingų trakto
rių “DT-54” sumontuotos 
ilgos strėlės baigiasi šešia- 
kubiniu samčiu ir primena 
didžiulį žemės kasimo ag
gregate Tačiau gaminamos 
mašinos paskirtis visai ki
tokia. Tai kombainas gaba
linėms durpėms kasti ir 
transportuoti. Lietuvos ma
šinų • gamintojai jį mon
tuoja .pagal Maskvos dur
pių instituto inžinierių pro
jektus.

— Naujas durpių kasimo 
kombinatas “Tumkar” la
bai laukiamas durpynuose,
— pasakoja gamyklos tech
ninio skyriaus viršininko 
pavaduotojas Petrikas. ~ 
Su didžiuliu samčiu kom
bainas per vieną valandą 
galės iškasti iki 11 tonų ga
balinių durpių, o per sezoną
— 8-9 tūkstančius tonų. Jau 
šiais metais bus pagamin
ta] 10 tokių durpių kasimo 
kombainų.

Sėkmingai vykdydamas 
pagrindinės produkcijos 
gamybos užduotį, įmonės 
kolektyvas pagamins vis 
naujas liaudies ūkiui rei- jimo ir mechaninio skyrių 
kalingas masinas. Nese- kolektyvai rugpiūčio mėne- 
niai iŠ gamyklos išsiųstas sį įsipareigojo jų pagamin-
išbandyti į kolūkį pirmasis 
universalinis pašarų smul- 
įintuvas “DKU-M”. Šis me
chanizmas žymiai paleųg?

Asamblėja 
diskusiioja 
^Vengriją”

Jungtinės Tautos.— J. T. 
generalinė asamblėja vėl 
svarsto “Vengrijos reikalą” 
—Am. delgatas įnešė rezo
liuciją, po kuria pasirašė 36 
bot Lodge patiekė rezoliu
ciją, po kuria! pasirašė 36 
delegacijos. Rezoliucijoje 
siūloma ' paskirti Tailando 
princą Van Waithajakoną 
specialiu tyrinėtoju, kuris 
tęstų “Vengrijos klausimo 
tyrinėjimą”.

Pačios Vengrijos delega
tas Peter Mc)d reikalavo, 
kad taip vad 
grijos klausimas būtų nu- 

namas, Ven-

imtas nuo dienotvarkės, nes 
tai yi;a tik maišymasis į 
vidujinius Vengrijos reika
lus. Tarybinis delegatas So- 
bolievaS sakė, į kad Ameri
ka patiekė tąį rezoliuciją 
specialei Asamblėjos sesi
jai, * kad prirengti šalto 
karo atmosferą reguliarinei 
sesijai.

vins pašarų ruošimo pro
cesą gyvulininkystės fer
mose, įgalins išplėsti labai 
maistingų pigių pašarų, 
kurių negalima sušerti iš 
anksto nesusmulkinus, a- 
sortimentą.

Universaliniu smulkintu- 
vu galima pavęrsti pašari
niais miltais' įvairius grū
dus, . išspaudas, susmulkinti 
šieną, kukurūzus, šiaudus 
ir kitus stambiuosius paša- 
ru&4 Smulkintuvą varo 10 
kilovatų galingumo elektros 
motoras. Nesant elektros 
energijos, mašina gali dirb
ti per diržinę pavarą su bet 
kokiu varikliu, įtaisytu ve
damojo skriemulio pagalba.

Sųiulkintuvas per valan
dą gali sumalti iki pustre
čios tonos grūdų, iki 5 
tanų išspaudų, 600 kilogra
mų šieno. Iki metų pabai
gos gamyklos kolektyvas 
pagamins 500 tokių pašarų 
smulkintuvų. Jie bus išsiųs
ti Pabaltijo kolūkiams ir 
tarybiniams ūkiams.

Gyvulininkystės fermų 
darbuotojai gerai atsilie
pia apie modernizuotas au
tomatines girdyklas, kurias 
įmonė neseniai pradėjo ma
siškai gaminti. Įsijungę į 
socialistinį lenktyniavimą 
Spalio revoliucijos garbei, 
modernizuotas, automotines 
girdyklas gaminantieji lie-

ti 1,300 daugiau, negu nu
matyta užduotyje. Našiai 
dirba ir kitų skyrių kolek- 
tyvaif

Turi prisistatyti teisme rugsėjo 
20: rasistai susprogdino mokyklą

A
Little Rock, Ark. — Val

džia ėmėsi konkretiškų 
žingsnių prieš. Arkanso gu
bernatorių Faubusą: jam 
jau įteiktas pareikalavimas 
prisistatyti teisman. Bet jis 
turi prisistatyti federali- 
niame teisme tik šio mėne
sio 20 d., tai yra, daugiau 
negu už savaitės. Valdžia, 
kaip matyti, horėtų, kad 
iki to laiko būtų -rastas 
“kompromisas”. Guberna
torius Faubus tuo tarpu 
pareiškė, kad nacionalinė 
gvardija liks prie mokyk
los ir negrai dar vis nebus

Išsprogdj'no mokyklą
Nashville, Tenn. — Rasis

tai dinamitu anksti rytąiš-

Dešinė Vakaru Vokietijos partija 
pasisakė už neutralinę politiką
Hanoveris. — Vakarų Vo

kietijos Bundestago (paxla
mer to) rinkimams artinam" 
tis, vis labiau paaiški, kad 
žmonių sentimentas yra 
prieš NATO, prieš pro-a- 
merikinę dabartinės val
džios politiką, už krašto ne
utralumą. Tik Adenauerio 
krikščioųių demokratų par
tija tvirtai lieka ant pro- 
natiškos platformos. Visos 
kitos grupės vienu ar kitu 
laipsniu kalba už neutralu
mą.

Už Vokietijos neutralu
mą dabar pasisakė ir kraš
tutiniai dešinė taip Vadina
ma Reicho partija. Tai par
tija, kuri 1953 metų rinki
muose gavo tik ap'ie vien.ą 
nuošimtį paduotų ’ balsų,

Rooseveltienė 
davė interviu 
Tarybą radi į e 
Maskva. — Maskvos radi

jas perdavė interviu su 
Mrs. Rooseveltiene. Inter
viu buvo pravestas prieš 
jai išvykstant Centralinen 
Azijon ir paskui iš rekordo 
perduotas per radiją.

Rooseveltienė tarp kitko 
buvo klausta, ar ji planuo
ja aplaikyti Pekiną. Ji at
sakė, labai norėtų aplanky
ti Kiniją, bet to negalės 
daryti, nes Amerikos val
džia neduoda vizų vykimui 
į Kiniją.

Ji pridėjo, jog laikosi 
nuomonės, kad Amerikos 
žmonės turi teisę lankyti 
Kiniją, nes. kuo geriau vie
nos pasaulio- dalies žmonės 
pažįsta kitos pasaulio da
lies žmones, tuo sveikiau 
taikos reikalui.

Kairas. — Egiptiečiai su
laikė Port Saide norvegų 
laivą “Mars”, kuris iš Iz
raelio uosto Haifos plaukė 
Burmon.v \' 

sprogdino vietiny Hattie 
Cotton pradžios mokyklą, 
kuri tapo ‘‘integruota” — 
j on tapo dieną anksčiau 
priimtas vienas negrų vai
kas. Policija sako, kad ra
sistai naudojo apie 300 dina
mito pakelių. Sprogimas bu
vo toks didelis, kad išdau
žė langus visuose namuose 
kelių blokų aplinkoje. Tati 
mokykla , beveik sunaikinta 
— tik nuogos sienos liko 
stovėti.

Policija čia suėmė vy
riausią rasistinį kiršintoją, 
John Kasperį. Jis ne pietie
tis, o atėjūnas iš New Jer
sey, kuris tapo profesiniu 
rasistiniu kiršintoju Pie
tuose.

bet. kuri turi nemažai įta
kos visuose dešiniuose ele
mentuose. v

Didžioji Socialdemokra
tų partija, kuri dabar opo
zicijoje, bet turi vilties 
laimėti ateinančiuose rinki
muose, irgi stoja už Vokie
tijos neutralumą.

Rinkimai įvyks ateinantį 
sekmadienį. Prieš rinkimi
nė kampanija jau'yra įsi
siūbavusi visu smarkumu. 
Pirrųu kartu Vokietijos is
torijoje rinkimuose bal
suos ir kareiviai.

Komunistai, kurių parti
ja Vakarų Vokietijoje už
gniaužta, savo kandidatų 
neturi. Jie ragina darbi
ninkus balsuoti už social
demokratus, t

K. P. sako, kad, 
reikia suimti 
gub. Faubusą 
New Yorkas. — Komunis

tų partijos administratyvi- 
njis komitetas išklausė sa
vo pietinių reikalų sekre
toriaus Jacksono praneši
mą ir vienbalsiai pasisakė 
už Arkanso gub. Fabuso 
areštą. Komunistų partija 
nurodo, kad naudodamas 
šimtus ginkluotų kareivių, 
kad gąsdinti ir teroiizuoti 
negrus vaikus, Faubus at
liko kriminalinį nusikalti
mą ir jis turi būti trak
tuojamas kaip kriminalis
tas.

Varšuva. — Kai kurie 
vietiniai šaltiniai sako, kad 
gauta informacijos iš Tary
bų Sąjungos, kad Mikoja- 
nas užims premjero vietą, 
kurią dabar laiko Bulgani
nas. Bulganinas taps prezi
dentu, o Vorošilovas, kuris 
dabar užima prezidento 
vietą, pasitrauksiąs ant 
pensijos.

Washingtonas. — Darbo 
departmentas pripažįsta, 
kad nuo liepos mėnesio vi
durio iki dabar apie 800,000 . 
amerikiečių neteko darbo 
vietų. Dalis jų yra sezoni-- 
niai darbininkai, ypatingai 
lauko darbininkai, kurie 
vasaros metu dirba farmo- 
se ir plantacijose. Bet ge
roka dalis jų yra fabrikų • 
darbininkai.

Gromyko įspėjo 
apie Art. Rytui 
karo galimybes

Maskva. — Tarybų Są
jungos užsienio reikalų mi
nistras A. Gromyko spau
dos konferencijoje sakė, 
kad Amerikos užsimojimai 
Artimuose Rytuose, josz 
grasinimai ir žingsniai prieš
Siriją lengvai gali vesti 
prie karo Artimuose Ry-- 
tuose. Jis minėjo Turkiją 
ir Izraelį kaip Amerikos 
įnagius machinacijose prieš 
Siriją. Jordano, kuriam A- 
hierika pasiuntė . ginklų 
ant greitųjų paskutinėmis 
dienomis, Gromyko nemi
nėjo.

Gromyko dar pasisakė 
sekamais klausimais:

J‘s pasmerkė Vakarų 
Vokietijos kanclerį Ad’.- 
nauerį už jo teigimą, kad 
Vokietija turi likti NATO 
eilėse.

Jis ragino nutraukti van- 
aenilinių bombų' bandy
mus.

Jis pasmerkė britų agre
singus žingsnius Omane ir 
Jemene.

Washingtonas. — Sekre-
torius Dulles pasakė, kad 
gal jau bus leista Kini
jos sportininkams atvykti 
į pasaulinę olimpiadą, kuri 
1960 metais įvyks Ameri
koje, Squaw slėnyje Kali
fornijoje.

Bėglių vadas 
grįžta namo- 
į Budapeštą
Viena. — Miklos Szabo, 

vienas žymiausių vengrų 
pabėgėlių, kuris praeitų 
įvykių metu vadovavo su
kilėlių taryboms, nutarė 
grįti namo. Kai kurie jo » 
draugai čia Austrijoje ga
vo laiškus, kuriuose Szabo 
sako, kad kuomet laiškai 
bus gauti, jis jau bus Ven
grijos teritorijoje.

Szabo yra buvęs Vengri
jos parlamento narys, 
Smulkiųjų savininkų parti
jos lyderis.

Vengrai pabėgėliai yra 
Idbai susirūpinę, kadangi 
jie mano, kad Szabo su sa
vimi nusivežė Vengrijon ir 
svarbius dokumentus apie 
slaptą pabėgėlių veiklą.

i.' AiydsKiE
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AR MES TURIME TEISĘ 
VALDYTI KITUS?! 

t

ŠIANDIEN NE VIENAS galvojantis amerikietis 
pasiklausia savęs: ar mes turime teisę valdyti kitus, 
kuomet pas mus pačius vyrauja daugiau kas negu anar
chija, negu priespauda, negu žiaurus žmogaus pažemi
nimas?!

Pas mus, pasakysime atvirai, vyrauja žiauri rasių 
neapykantos “tvarka” — tokia “tvarka”, kuri gali bet i 
kurią dieną uždegti civilinio karo gaisrą!

Šiuos žodžius rašant, Arkansas valstijos guberna
torius Faubus tebelaiko prie Central High School mo
kyklos (Little Rock mieste) kariuomenę, atstatytą prieš 
devynis negrus moksleivius, kad jie neįeitų’ į mokyklą. 
Kitur, pietinėse valstijose, mokyklas rasistai dinamituo- 
ja, kad į jas neįeitų negrai moksleiviai. Dar kitur su
organizuotos govėdos jaunų ir senų baltveidžių pastoja 
kelią negrams moksleiviams įeiti į mokylas. Pastoja 
kelią tokiu žiaurumu, tokiu bjauriu nusistatymu, kad tie 
siog baisu pažiūrėti!

Negrą, kuris stoja už tai, kad visi vaikai galėtų 
eiti mokytis, sumušti, yra tik vienas juokas, bus jis 
.dvasininkas, bus jis eilinis pilietis ar koks kitas!

Aukščiausio Teismo potvarkiai, kaip matome, pas 
mus tampa niekalu! Čia dar vis tebevyrauja jėgos “tra
dicija”, kuri nusprendžia viską!

Tuo pačiu kartu Washingtono vyriausybė, federa
linė vyriausybė, atrodo, tebėra bejėgė. Jai, matyt, rūpi, 
kad tik pietinių valstijų baltveidžiai rasistai nebūtų už
gauti, nebūtų užrūstinti.

't

>
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Žmogaus ir kūrėjo minties dokumentai
• Turtingame P; Cvirkos li
teratūriniame palikime yra 
skaitytojams dar mažai pa
žįstama, kritikų beveik ne
išnagrinėta sritis, — tai 
įvairiais metais ir įvai
riems asmenims rašyti laiš
kai, kurie, kruopščiai su
rinkti ir aprūpinti būtinais 
paaiškinimais, sudaro try
liktąjį, paskutinį Petro 
Cvirkos kūrinių tomą. Šie 
laiškai —greta viso rašy
tojo palikimo—duoda ypač 
daug medžiagos P, Cvirkai 
kaip žmogui' pažinti: juose 
atsispindi gyvieji, nepakar
tojami jo charakterio bruo
žai, jo santykiai su kitais 
žmonėmis, visuomeniniai ir 
literatūriniai interesai, 
klausimai, kurie jam la
biausiai rūpėjo. * Skaityda
mas gyvus ir įdomius, tem
peramentingus, savo meto 
aktualiais gyvenimo įvy
kiais alsuojančius Petro 
Cvirkos laiškus, pasijunti 
lyg pats bendrautum su jų 
autorium, kalbėtum su juo 
arba klausytumeisi sujau
dintos ja kalbos, įdomaus 
pasakojimo, pamatai, kaip 
tvirtai, nepalenkiamai. P. 
Cvirka ieškojo tiesos, kaip 
nuoširdžiai jis stengėsi įsi
gilinti ųjį supančių faktų 
ir reiškinių esmę—vis tiek, 
ar jis kalbėtų apie visuome
ninio gyvenimo reiškinius, 
ar apie naują perskaitytą 
knygą, ar apie vieną arba 
kitą savo kūrybinį sumany
mą.

Petras £virka jau pačio
je savo rašytojinio kelio 
pradžioje suprato, kad “ne- 
—Lietuvoje

VISO TO AKIREGYJE, gerbiamas skaitytojau, kai ;
kurie karo laivai Viduržemio jūroje yra arti Sirijos priklausomoje 
pakraščių. Viso to akiregyje mes siunčiame net lėktų- nėra ir negali būti elemen- 
vais ginklus į Jordaną karaliukui, — kuris nieko neiš- tariausių sąlygų demokra- 
mano, kuris yra tik vaikėzas,—apginkluoti,kad jis tinei, pažangiajai literatū- 
galėtų pasiruošti pulti Siriją, norinčią pradėti šiokias 
tokias reformas savo- šalyje, kad žmonės susilauktų 
gražesnio, šviesesnio gyvenimo. Sirija yra respublika, 
Jordanas — monarchija ir monarcho valdžia ten yra 
kvaila, žiauri, nesiskaito ji su jokiais liaudies elementa
riniais reikalavimais — reikalavimais gyvenimą page
rinti.

Sirija gali būti bent dieną, bent valandą užpulta 
(amerikiniais ginklais ir žmonėmis) dėl to, kad ten ka
ro ministras yra ne tokis, kaip Charles Wilsonas, mū
sų karo ministras, — ans kairesnis, pažangesnis vyras, 
norįs, kad Siri ja pasikeltų iš ilgamečio letargo ir būtų 
pažangi šalis, kad jos žmonės susilauktų gražesnio 
šviesesnio gyvenimo!.. .

spausdinti trys laiškai* V. mai ir sunkumai’nė tik ne- 
Žilioniui, kuriuose P. Cvir- palaužia, bet dar labiau 
ka analizuoja “Būdviečių 
mokyklą,” duoda autoriui 
daug rimtų patarimų. P. 
Cvirka nuolat pabrėžia, kad 
kiekviena mintis, kiekviena 
idėja, kurią autorius nori 
savo kūrinyje išreikšti,^turi 
būti pareikšta ne sausos de
klaracijos pavidalu, bet me
niniu vaizdu.

1938 m. vidury P. Cvir
ka nuvyksta į Tarybų Są
jungą, lankosi Maskvoje, 
Kryme, Ukrainoje., Čia jis 
randa daug nu o š i r d ž i ų 
draugų, susipažįsta x su ta
rybiniais rašytojais, užmez
ga ryšius su redakcijomis. 
Iš kelionės P. Cvirkos para
šytuose laiškuose atsispin
di nuolatinis rašytojo sten
gimasis kuo daugiau pama
tyti, giliau suprasti Tary
bų Sąjungos gyvenimą. 
Štai, charakteringas rašte
lis Liudui Girai iš** Mask
vos: “Sveikinimai iš Mask
vos! Gyvenam jau ketvir
ta diena ir kaip pašėlę vi
sur bėgiojame po muziejus, 
parodas, kultūros ir poilsio 
parkus.”

Kelionė į Tarybų Sąjun
gą, gausūs naujo gyvenimo 
įspūdžiai, asmeniškų kon
taktų užmezgimas su tary
biniais žmonėmis, .su rašy
tojais daug prisidėjo prie 
P. Cvirkos pažiūrų brendi
mo. Grįžęs į. Lietuvą, vie
name savo laiške M. Aple- 
tinui, tuometiniam T S Ii S 
Rašytojų sąjungos užsienio 
komisijos sekretoriui (1939, 
m. balandžio 4 d.) jis su
šunka: “Koks džiaugsmas 
ir kokia laimė gyventi ir 
dirbti Jūsų šalyje! Su ko
kiu pasitikėjimu ir' kokiu 
saugumo jausmu nuostabūs

užgrūdina P. Cvirkos tikė
jimą galutine pergale. Laiš
ke Antanui Venclovai, ra
šytame 1941 m. gruodžio 9 
d., kai hitlerinės armijos 
stovėjo prie Maskvos, gele
žiniu lanku buvo apsupu
sios Leningradą ir grasino 
Stalingradui, jis užrašo 
šiuos nuostabius, kupinus 
tikėjimo žodžius: “Dėl ka
ro eigos esu visai ramus ir 
į- paniką nepuolu. Esu gi
liai įsitikinęs mūsų perga
le. Nesu iš kažkokios rūšies 
pranašų, bet man rodos, jog 
šis karas dar užsitęs porą

ką daug vandens nutekės. 
Jei mūsų nepalauš negero
vės, nenusineš tifas; badas, 
jei išliksime gyvi, — šis di
dysis bandymas iš mūsų/ pa
darys vyrus,”

" Giliai pergyvendamas sa
vo laikiną atsiskyrimą nuo 
tėvynės, nuo artimųjų, ra
šytojas, kaipo rodo jo laiš
kai, daug ir įbemptąi galvo
ja apie savo krašto liaudį, 
jos likimą, apie visų tary
binių žmonių gyvenimą * ir 
žūtbūtinę kovą prieš 1 fašiz
mą*, apie rašytojų uždavi
nius toje kovoje. “Jeigu 
man šiandien kas nors įsak
miai ir pagrįstai imtų įro
dinėti, — rašo jis viename 
laiške Kostui Korsakui, — 
jog aš niekad’ negrįšiu į 
Lietuvą — nebūtų jokio no
ro gyventi. Dabar tik aš 
supratau, kodėl šiuo gaiva
liškai stipriu, šventu tėvy
nės meilės jausmu speku
liuoją politikieriai sugeba jį 
išugdyti masėse iki grės
mingo, pikto šovinizmo, 
virstančio politine progra
ma.” P. Cvirka skaudžiai 

'jūsų žmonės gali žvelgti į’pergyvena žinias iš fašistų 
O maždaug to pa- okupuotos Lietuvos — apie

I niams rašytojams savo nau
juose kūriniuose. “Tegul 
jūsų veikėjai nebus schemo
mis, tarybiniais šventai

 

siais, — pabrėžiu P. Cvirka 
tame pačiame laiške. — Te
gul jie pasilieka ikrais 
žmonėmis su daugeliu ydų 
ir silpnumų. Tegulųiet jū

 

sų pagrindiniai herojai su
abejoja, susvyruoja, adaro 
kvailysčių, nusivilia/(ir ne 
vieną kąrtą), tegul jų dalis 
ir neišlaiko, palūžta, bet te
gul kita jų dalis vis dėlto 
vėl ir vėl pakyla, vedami ne 
egoistinių tikslų, ne egoisti
nių idealų, o visiems mums 
bendrų idealų-^tautų drau
gystės, broliškumo (be gy
vuliško nacionalistinio jaus
mo!) idealų, kurie galų ga
le juk ir ' jungia žmones! 
Kokis poetas galėtų atsisa
kyti nuo tokios temos?..”

Būdamas įžvalgus, plačių 
visuomeninių ir literatūri
nių interesų žmogus, P. 
Cvirka griežtai pasisakyda-

vo prieš išpuikimą, — jis 
pats niekad nebūdavo visiš
kai patenkintas net ir galu
tinai paruoštais, skaitytojo 
ir kritikos teigiamai įver
tintais savo kūriniais, nes 
jis visada žiūrėjo į priekį, į 
ateitį, jo galva būdavo pil
na naujų kūrybinių suma
nymų. Net ir paskutiniais 
savo gyvenimo metais, jau 
įžymus, visų pripažintas ra
šytojas, P. Cvirka pats sau 
buvo negailestingi a u s i a s 
teisėjas. Aukštas rašytoji- 
nės pareigos supratimas, 
savikritiškumas — puiki 
rašytojo ypatybė Į — buvo 
būdingas P. Cvirkos bruo
žas, niekada neleidęs jam 
surambėti, sustingti. Petro 
Cvirkos laiškai — brangūs 
įžvalgios žmogiškos minties \ 
d o k umentai, leidžiantieji 
giliau Suprasti šio didžio 
žmog'aus ir rašytojo gyveni
mo ir kūrybos kelią.

Z. Grigoraitis

CLEVELANDO ŽINIOS

Va

rai laisvai ir netrukdomai 
vystytis. Viename savo laiš
ke iš Paryžiaus jis rašo: ateitį.” < 
“Baisi reakcija ir teroras ties laikotarpio laiške ki- masinius tarybinių žmoniųu

toj Lietuvoj, tai barbarų tam tarybiniam rašytojui žudymus, poeto Vytauto 
šalis. Rašyt galima tą, kas Vasilijui Kudaševui P. Montvilos, skulptoriaus 
patinka policininkui ir cen- Cvirka jau labai konkrečiai ...........................

MILIJONAI NEGRŲ pietinėse valstijose tebėra 
segreguoti nuo baltveidžių vaikų mokyklose. Tarytum 
tai būtų dėl to, kad negrai vaikai yra kaž kokie kri
minalistai, o baltieji — dori, geri, kultūriškai išauk
lėti. . .

Betgi kasdieniški paveikslai, įvykiai, atsitikimai 
rodo visai ką kitą. Jie būtent rodo, kad negrai nori 
mokslo, lygaus mokslo su baltaisiais; jie mandagūs, jie 
nuolaidūs, iie nieko daugiau nenori, kaip tik būti tose 
pačiose mokytose, kur yra baltųjų vaikai.

Atsiminkime ir tai, kad negrai pietinėse valstijose 
gyvena per šimtus metų. Jie ten buvo atvežti jėga; 

' jie ten buvo atvežti prievarta, kaip vergai, kaip paprasta 
prekė.

Neužilgo bus. šimtas metų, kai dėl negrų išlaisvini
mo buvo pralieta milijonų* žmonių kraujas. Vyko Civi- 

.linis karas, kuri ame* kariavo daug šviesių žmonių, ne- 
. paisydami savo gyvybės, o tik reikalaudami, kad vergija 

būtų panaikinta. Lincolnas tai armijai vadovavo. Ka
ras buvo laimėtas. Pasaulis apsidžiaugė, jog dabar vis
kas bus gerai.

Deja, negrai ir šiandien ten tebėra izoliuoti, paže
minti, atskirti nuo baltųjų. Neturi jie teisės važiuoti 
tais pačiais busais, neturi jie teisč^ leisti savo vaikus 
į tas pačias mokyklas, į kurias eina baltųjų vaikai.

Kas gi iš to, jei Aukščiausias Teismas nutaria, kad 
, negrų vaikai turi teisę eiti į tas pačias viešąsias mo

kyklas, į kurias eina baltieji, bet jei valdžia, kuri turi tei
sę tai pravesti gyevniman, delsia ir nebando gyveni- 
man pravesti? Kas iš to, jei kurios valstijos gu
bernatorius pastato kariuomenę prieš devynis ar dešimt 
negrų jaunų vaikinų ir mergaičių ir pasako: jums ne
valia eiti į tą pačią mokyklą apšvietos siektis, kur eina 
baltųjų vaikai?!

zoriui.” Pasakyta, kaip ma
tome, labai aiškiai, ne tik 
būdingu P. Cvirkai atviru
mu, bet ir su skausmu, su 
širdgėla. Cenzūros siautėji
mas, “Pirmųjų mišių” kon
fiskavimas, “Trečio Fron
to” uždarymas privertė jau
nąjį Cvirką dėl daug ko su
simąstyti.

Išvykęs į užsienį, Ę. Cvir
ka nekeliaklupsčiuoja prieš 
reklamos ir spaudos išgar
bintas buržuazinio meno 
žvaigždes, sugeba blaiviai 
pažiūrėti * į aktualiu o s i u s 
meno reiškinius. 1931 m. 
rudenį iš Paryžiaus parašy
tame laiške dailininkui J. 
Mikėnui jis rašo: “Moder
nistai ne per stipriausiai į 
mane veikia. Gal tai tik' 
mano išsiblaškymas. For- q Jūsų kdygos valsttiečiai

TAI GĖDA, DIDŽIAUSIA gėda visai Amerikai! 
Kaip mūsų (šalis gali, kokią teisę turi kalbėti apie tos 
ar kitos pasaulio valstybės‘-reikalus, kada pas mus pa
čius vyrauja tokia “tvarka”?!

Kokią teisę mes turime sakyti Sirijai, kad ji pakeis
tų savo valdžią, kuomet Washingtonas negali suvaldyti 
tokio rasisto, kaip Arkansas valstijos gubernatorius?!

Pagalvokime apie tai! • •

mos atžvilgiu — tai nepa
prasta, bet savo pilnaties 
v-erte jie nuobodūs ir t. t. 
Nepyk, brolau, juk tu žinai, 
kad "aš marksistas. Per vi
sas galerijas eik—-tas pats 
ir tas pats,—visur meistrai, 
visur vardai,, visur juos 
sunku ‘smertelnam’ žmogui 
pasiekt — d vis dėlto visur 
buržuazinio pasaulio dūšios 
menkysta. Tų' meistrų pa
veikslai man atrodo kaip 
gražiai nusidažiusi prosti
tutė, kuri išviršiniai graži, 
elęgahtiška-—bet dūšios at
žvilgiu, — puolusi., y

Nedaug tėra išlikę, o gal 
nedaug parašyta P.- Cvirkos 
laiškų specialiai literatūri
niai^ klausimais, tačiau čia 
pateiktuose aiškiai matai, 
kaip P. Cvirka reikalavo- iŠ 
kiekvieno /ašy to jo—ir pir
moj eilėj iš paties savęs 
ištįkimybės gyvenimo tie
sai, aukšto literatūrinio 
meistriškumo. Tome iš-

< ■ ‘ v

suformuoja savo pažiūras į 
literatūrą naujomis gyveni
mo sąlygomis:

“Man buvo labai įdomu 
skaityti Jūsų knygą “Po- 
sliednije mužiki” ypač to
dėl, kad jinai man pasiro
dė logiška mano knygos 
tąsa. Mano knygos herojai, 
kaip Jūs žinote, priėjo išva
dą, kad... negerai dirvas 
pasidalinome . <. . nereikėjo 
skirstytis į gabalėlius. Kai 
be tų ežių be ženklų gy
vensime, ranka į ranką, šir
dis į širdį... tada... ot! Ko 
šitaip—vienas viršuje, šim
tas apačioje..,”

“ ‘Žemės maitintojos’ vals
tiečiai vien tik svajoja apie 
būsimą teisingą gyvenimą 
žemėje ‘be ežių, be ženklų.’

įgyvendina šias didžiąsias 
idėjas.”

Tokiu būdu, 1940-ųjų me
tų pavasario įvykiai nebuvo 
rašytojui, nei, nelaukti, nei 
netikėti. P. Cvirka išsyk su 
visa energija įsijungia į 
naują tarybinį' gyveenimą, 
pasineria į visuomeninę-li- 
teratūrinę veiklą, rašo dau
gybę straipsnių ir apybrai
žų apie liaudies pergalę, nu
vertus nekenčiamą buržua
zijos jungą. Kartu dar in
tensyviau, negu anksčiau, 
vyksta tolesnis idėjinis-poli
tinis rašytojo brendimas. .

.Prasidėjęs Didysis Tėvy-, 
nes karas nubloškė Petrą 
Cvirką į šalies gilumą./1941 
m. rudepį jis atvyksta į Ka
zachstaną, įsikuria Alma- 
Atoje. Čia jis dažnai susi
tinka su tarybiniais1 rašyto
jais Maršaku, Michalko
vu, kinematografistaid EL 
ženšteinu, PudOvkinu. Pi?-

Spaudos piknikas buvo 
smagus ir pasekmingas

Į pikniką atvyko svečių 
daugiau negu į kurį kitą šio 
sezono pikniką, bet, kaip į 
spaudos pikniką, galėjo būti 
daugiau. Galėjo būti ir tam 
priežastis: šis, piknikas btrvo 
nukaltas visaj ąrti pabaigos 
piknikų sezono, per kurį kas 
antras sekmadienis vyko pik
nikai. Bet abelnai paėmus, 
piknikas buvo smagus-links- 
mas ir draugiškas, svečiai 
linksminosi, šoko ir dainavo 
iki yėlam vakąrui.

Pikniko komisija yra šiltai 
dėkinga už draugių bei drau
gų suneštas dovąnas ir taipgi 
visiems, kurie savo automobi
liais atvežė tuos savo di'au-^ 
gus. bei bičiulius, kurie neturi 
kito budo atvykti į pikniką.

Piknike turėjome svečią iš 
Vilnies* personalo, draugą J. 
Mažeiką, kurį pikniko svečiai 
gražiai apdovanojo su. para
ma Vilniai. Draugas Mažeika 
trumpai kalbėjo apie praeitį 
ir bėgančius įvykius. Jis pri
minė a$ie tuos laikus, kada 
dar nebuvo valdiškos bedar
bių apdraudos nei social se- 
kiurity. Tuomet bedarbiai pa
laikymui savo gyvybės būvu 
priversti stovėti eilėse, kad 
gauti puoduką sriubos ir, ka- 
vąlką duonos. Bet dabar Jau 
turime bedarbių apdraudą ir 
social sekiurity, nors jos ir 
nėra pilnai patenkinančios. 
Tik jos nebuvo gautos veltui, 
darbo žmonėms prisiėjo rei
kalauti ir kovoti už jų gavi
mą. Vilnis irgi prisidėjo prie 
tų kovų su agitacija ir visu* 
kuomi kas buvo galima. Vil
nis ir Laisvė visuomet būna 
darbo žmonių reikalų sargy
boje, sakė Mažeika.

Draugas Mažeika parodė 
pilną pasitikėjimą Amerikos 
darbo žmonėmis, kad, laikui 
bėgant, ir reikalui atsiradus 
jie žinos kaip apginti savo rei
kalus ir savo teises. Jau da
bar matosi, sakė Mažeika, 

’kad kai kur darbo unijos '*ei- 
kia geriau*, ten balsavimuose 
reakcijoniški r e p ublikonai 
tąmpa sumušti.

Draugui Mažeikai kalbant, 
man prisiminė anų laikų vie
no lietuvio bedarbio pasakoji
mas: “Vieną rytą ant Public 
Square atvažiavo bedarbiams 
pažįstamas trokas, prie kurio 
bedarbiai iš visų pusių . sku
biai pradėjo rinktis. Tuojau 
atsirado ' ir policistas, kuris 
paliepė bedarbiams stoti į ei
lę, Bet tą rytą sriubos trokas 
nepasirodė, o mano gautas 
duonos kavalkas buvo taip 
kietas, kad aš negalėjau at
kasti iki susiradęs vandens 
fontaną ' susidrėkinau** ją.” 
Tuomet tai buvo įprastas da
lykas ir niekas tuomi nesipik
tino.

JMlyte Werner iŠ pąlengvo 
sveiksta

Draugei buvo 'skaudžiai su-

eiti 
jos draugai 
jai nuoŠIr^

Werner yra 
visuomenei

imti ant karto visi kvėpavimo . 
organai ir iš karto liga pasi
rodė panaši j “flu”. Daktaras 
ją lankė kasdieną ir pastaro
siomis dienomis draugė Wer-jT 
nėr pradėjo išpalengvo 
sveikyn, ko visi 
ir draugės linki 
tižiai.

Draugė Julytė 
daug užsipelniusi
su savo duosniomi$ aukomis, 
kur mato svarbų reikalą. Pas
taruoju laiku, kada New Yor- 
ko valstijos prokuroras pasi
kėsino susiaurinti Sveturgimių. 
Gynimo Komiteto veikimą, 
Julytė prisidėjo su $10 Komi
teto apgynimui. Praeityje yra 
aukojusi ir po didesnę sumą. 
Taipgi savo pajėgomis yra su- 
i engusi daug pramogėlių su
kėlimui pinigų, svarbiems tiks-| 
Jams.

Kuriems proga pasitaiko,. 
atlankykime mūsų gerąją Ju-^ 
lytę ir palinkėkime jai greito . 
ir visiško pasveikimo.

J. N. S.

I)

Vinco Grybo žuvimą, daili
ninkų Samuolio, Menčinsko, 
Eidukevičiaus, Did, ž i o k o 
mirtį. Bet jis su pasididžia
vimu rašo, kad ‘‘hitlerinin
kams nepavyko suteršti 
Lietuvos meno, nes žymiau
sieji Lietuvos menininkai 
pasiryžo geriau tylėti, ge
riau sėdėti koncentracijos 
stovyklose, negu tarnauti 
vokiškiesiems grobi k a m s. 
Tik patys negabiausieji, su
sirinkę Kaune, vokiečių 
žandarų įsakymu, išrinko 
“dailininkų valdybą.”I
, Neatsitiktinai Didžiojo 
Tėvynės karo metais P. 
Cvirkos sąmonėje brendo 
įvairiausi kūrybiniai pla
nai. Sąvo aštriais, fašizmą 
demaskuojančiais straips
niais ir kalbomis per radi
ją, dalyvaudamas visaliau
dinėje kovoje, P. Cvirka 
galvojo • parašyti stambes
nių kūrinių. Tai liudija jo 
laiškai, kuriuose jis kalba 
apie busimųjų romanų siu
žetus ir temas: 1944 m., 
kai Vilniuje dar buvo girdi
mi šūviai ir tolstančio fron
to dundėjimas, P. Cvirka 
pasinėrė į atkuriamąjį dar
bą: rašė straipsnius, rūpu 
nosi rašytojų sąjungos rei
kalais.

Tuo metu parašytas laiš
kas B. Sruogai rodo, kaip 
giliai P. Cvirka suprato pa
prasto, eilinio tarybinio 
žmogaus didybę šioje sun
kioje, visų fizinių ir morali
nių jėgų įtempimo pareika
lavusioje kovoje. “Yra kaž
kokia dvasinė tiesa, didybė, 
kuri kelia tą žmogų vardan 
tų šviesių idealų,” — sako 
šiame laiške P. Cvirka. 
Kaip tik tarybinių žmonių 
“dvasinę didybę” jb t-----------------«

siūlė*:•‘ft vaizduoti71 tarybin Laisvė (Liberty)

Hartford, Conn.
Štai ir vėl turėkim links

mą sueigą, bus ir vėl gelra 
proga sueiti, pasisvečiuoti, 
pasikalbėti ir linksmai pra
leisti laiką. Laisvės Choras 
kiekvieneriais metais su
rengia bent kokią pramogą 
choristams, kurie dainuoja, 
ir garbės nariams, kurie 
moka metines duokles cho- 
rui, bet nedainuoja. Todėl 
nepamirškite ateiti. Taipgi^ 
ir pašaliniai, kurie nepri— 
klauso chore, galės daly
vauti sykiu su choristais, 
užsimokant $1.50, Bus ge
ra vakarienė, bus ir gėri
mų. Gera proga ir pašali
niams dalyvauti sykiu su 
choristais.

Tai įvyks rugsėjo 15 die
ną, sekmadienį. Svetainė ’* 
bus atdara 3:30 dieną, va-' 
karienė 5 vai. popiet. Vfe- » 
ta visiems žinoma — Namo 
Bendrovės svetainėje. • X,..

Choristas ęC

Jungtinės Tautos. — J. 
T. Vakarų jėgų pasiprie
šinimu dar kartą atmete 
Mongolijos ir Šiaurės Ko
rėjos aplikacijas, o tarybi
niu pasipriešinimu atmetė 
Pietų Korėjos ir Pietų Viet
namo aplikacijas.

Scnantoii. — Apgynos de- ’ ' 
partmėntas'skelbia, kad at
leis iš. darbo 1,100 darbi
ninkų, kurie dirbo amunici- įŠS 
jos fabrike. Scran tono ap
skrityje ir taip jau yra 11,* ‘ 
000 bedarbių. *

rugsėjo (Sept.); 1*2,’ 1957
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PREGRESAS
I

PO OBELE
c . (Pabaiga)

Daiva tik dabar atidarė ugnį iš savo 
kulkosvaidžio ir priešas netrukus atsi
traukė. Bet neužilgo lenkai apsupo miš
kelį. Vėl kulkos zvimbė iš visų šonų. 
Daivos kulkosvaidis, įkaitęs nuo karš
čio nebeveikė. Tuomet jinai su Albinu 
tik automatus pasiėmę, ant pilvų nu- 
šlaužė į priešo užpakalį ir automatais 
vėl privertė lenkus pasitraukti. Lenkai 
pasitraukė stebdamiesi, nes jie nesitikėjo 
tokio karšto ir atkaklaus lietuvių pasi
priešinimo.

Lietuvių buvusiam būrio vadui Luo
bui, kuris perdavė savo vadovybę Dai
vai, teko skaudžiai nukentėti: priešo 
mestos rankinės granatos skeveldra ap- 

, .dpaskė drabužius ir odą.
Ruduo. Naktys buvo jau; žymiai il

gesnės. Lenkai kokiam laikui apsirami
no ir nebandė daryti kiek didesnių puo
limų ant lietuvių. Tik retkarčiais tai 
šen, tai ten parubežėse įvyko partizanų 
maži susišaudymai. Tačiau Vilniaus ir 
Kauno srityse vykdavo kruvini susirė
mimai tarpe Lietuvos naujai suorgani
zuotos kariuomenės ir Kapsuko vado
vaujamų bolševikų dalinių. Vieną tamsią 
naktį Albinas su Daiva, stovėdami ant 
sargybos tolokai nuo savo slėptuvės, kal
bėjosi. Albinas sako:

— Daivuk, mes mušamės su banditais 
h* lenkais. JIet iš tikrųjų, ar mes pagal
vojame, už. ką mes mušamės? Daugiau
siai mes kaunamės už Lietuvos ponų 
ir buožių reikalus. Dabar, karui pasi
baigus, dangstydamiesi nepriklausomy
bės ir laisvės skraistėmis, jie stengiasi 
iš naujo atkurti savo supuvusią ir jau 
atgyvenusią seną tvarką valstiečių iš
naudojimui. Lenkijos ponai irgi vienodi 
kaip ir I ietuvos. Ot, apmulkina valstie
čiams akis ir tie, perėję rubežių, šaudo 
mus.

— Aš tau, Albi, seniai norėjau apie tai 
sakyti, bet vis nedrįsau, — atsiliepė 

' Daiva. — Mes prisirengkim gerai ir kat
rą patogią naktį palikim šitą lindynę ir 
traukini į rytus, pas savo įdėjos drau- 
giis, kurie kovoja už tikrą liaudies lais
vę. Už kokias savaitės laiko mes nužy- 
g/iuosim. . .

— P kaip su kitais mūsų būrio drau
gais? — pratarė Albinas. — Aš nei vienu 
jų nepasitikiu. Tiktai Luokis eitų su 
mumis. Bet jisai sužeistas gydosi. Tad 
mes eikim tik abudu.

Daiva sakė:
— Tik. prieš išvykstant labai dar no

rėčiau nors per langą^ motiną pamaty
ti ir nuo tos obelies kuprotos pasirašky
ti obuolių. Tie obuoliai man kvepia čio
nai, miške būnant.

Visgirdą iš pirmos dienos suprato, kad 
jo duktė Daiva prasišalino iš namų su 
Albinu, kur nors miškuose su partiza
nais. Bet nesuvokė, kuriame miške. ,Tad 
jis pasiprašė gauią bermontininkų šni
pelių, kad jie pašnipinėtų po miškus ir 
susektų partizanų slėptuvę.

Tačiau šnipeliams nenusisekė nei pėd
sakų surasti, kur Daiva su Albinu slaps
tosi. Tuomet Visgirdą, gerai apmokė
jęs ir pavaišinęs porą kapitono Šleige- 
rio šnipelių, pasisamdė juos, kad jie 
nuolat naktimis stovėtų ant sargybos'ap
link jo namus. Visgirdą visuomet tikė
josi, kad duktė Daiva kada nors su
grįš šį bei tą pasiimti, rudens šalčiams

• besiartinant,’
Visgirdą ką tik dirbo, ar taip sau kur 

vaikščiojo, visuomet buvo giliai susi
mąstęs ir susirūpinęs. Jis per tuos ke
lis mėnesius žymiai sunyko. Jo lėmuo 
biskį sukumpo. Kad ir didėliam reikalui 
e$ąnt, mažai tekalbėjo. Nuo didelės gė- 
dbu, keršto apimtas, jis dažnai, griež- 
d»Aias dantimi ir murmėdamas sau po 

■juosia, grūmojo: Ateis tas laikas, ateis! 
Aš atsiteisiu dvigubai. . . Mano širdies 
skausmai kai kam nenueis ant gero!

. iVisgirdienė irgi neturėjo nei vienos 
šviesios dienos. Jinai kasdien verkdavo. 
Ką tįk ji dirbdavo, viskas krito iš jos 
rankų.

Sangaila, po dąrbymetės su piršliu va
žinėdamas po kaimus, vėl ieškojo sau 
žmonos. Apie Daivą visai pamiršo.

Medžių lapai pradėjo gelsti. Vakare 
tamsiai apsiniaukė padangė. Iš vakarų

KUPROTA
pūtė nešaltas, bet smarkus vėjas. Albi
nas su Daiva, rankiodami savo daiktus, 
dėjo į maišelius pasiūtus iš nebaltintos 
drobės. Susitvarkę, 
draugus. Visi draugai, 
stebo ir apgailestaudami

— O kur?
— Į rytus, — Albinas 

tenai labiau reikalingi.
Per tamsius laukus žygiuodami, jie 

pasiekė savo tėviškes. Abudu, priėję 
prie Albino tvarto, sustojo. Albinas per 
kiek laiko susimąstęs tylėjo. Paskiau jis 
kailinių rankove nubraukė savo akis. 
Daiva, stebėdama jį, pusbalsiai klausė:

— Ar tu verki, Albinėli?
— Ne, — jis atsakė. — Aš tik taip nu- 

sišluostau vėjo užneštas dulkėmis akis.
Jis, prisilenkęs prie tvarto pamatų, 

išlupo du didokus akmenis ir, nagais pa
krapštęs žemę, pasiėmė mažą skardinę 
dėžutę ir nieko nesakęs, įsidėjo į kišenę. 
Atsargiai aplinkui apsidairęs ir pasi
klausęs, jis paėmė Daivą už rankos ir 
pakuždomis sako:

— Dabar eikim pad tavo tėvo obelę 
kuprotą.

Ir jie nuėjo patvoriais, atsargiai dai
rydamiesi. Daiva vostik priėjusi prie 
obelies, džiaugdamosi, nusiskynė vieną 
didelį raudoną obuolį nuo žemai palin
kusios šakos. Ir, atkandusi porą kąs
nių, pusbalsiai prabilo:

— Oi, koks jis gardus. Tu, Albi, pa
lipk aukščiau į medį ir paskinta, dau
giau. Apčiuopk, kurie didesni.

Albinas pastatęs ginklą prie medžio, 
jau pradėjo kopti aukštyn. Bet tuo lai
ku Visgirdo sode užlojo koks svetimas 
šuo, jiems negirdėtu balsu.

Staiga nuo sodo tvoros juos apšvietė 
didelė elektrinė spingsuolė ir pasigirdo 
vokiškas balsas:

— Halt! Halt!
Ir pora šūvių trach į.medį! Daiva, 

parpuolusi ant žemės kniūpščia, irgi pa
leido kejis šūvius iš savo automato į du 
judančius šešėlius prie sodo tvoros. Ji-' 
nai išgirdo tik trumpą balsą:

— Oi, oh!
Tuo momentu nuo sodo pasipylė seri

ja šūvių. Albinas, pervertas kulkų, kri
to ant vietos. Daiva, pajutusi karštą 
skausmą krūtinėje, suriko:

— Mamži, kurtu? Mamyt!
Visgirdo troboje per langą pasirodė 

šviesa. Visa šeimą sukilo iš miego. Vis
girdą, iškėlęs rankoje liktarnę, atbėgo 
šuoliais prie obelės^ su uniformuotu vo
kiečių. Jis, pažvelgė į du, ant žemės, gu
linčius lavonus, tartum stiklinėmis aki
mis, ir. vokiškai žvabaliodamas, prašr 
vokštė:

— Aš jums sakiau, kad tik tą razbaį- 
ninką Albiną reikėjo nušauti, kaip šu
nį, o mano dukrelę paimti gyvą.

Vokietis teisinosi, kad Daiva pirmu
tinė į juos paleido seriją šūvių ir nu
kovė jo vieną bendrą, bet jisai nenorė
jęs jos nušauti, nes nakties tamsoje nei 
neįmanoma buvo juos atskirti. Motina, 
vos kojas pakeldama, priėjusi sukniu
bo, apkabindama kraujuose paplūdusią 
dukrą. Daiva, dar kartą ,pravėrusi a- 
kis, vqs girdimu balsu pratarė:

— Mama, o kur Albinas?
Tai ištarusi, giliai atsiduso ir mirė. 

Netrukus juos apspito kaimynai. Apsi
ašaroję stebėjo liktarnės apšviestus du 
kruvinus lavonus.

Visgirdą laikė įbedęs akis į žemę. 
Staiga jis trenkė liktarnę ant žemės ir, 
užsidėjęs abi rankas ant galvos, nubėgo 
per tamsius daržus. Sekamą diehą pie
menukai rado Visgirdo lavoną plūdu- 
ruojantį raiste, durpinyčioje.

Vieną dienų trys kaime laidotuvės. Ku
nigas priėmė Visgirdo ir jo duk’ters 
lavonus palaidoti ant pašventintų ‘ ka^ 
pinių. Tačiau atsisakė priimti Albino 
lavoną. Albiną laidojo patvory./!

Laidotuvėse susirinko minios žmonių 
iš aplinkinių kaimų.

Jaunimas bėrė ant Albino ir Daivos 
karstų spalvuotus, šalnos pakąstus me
džių lapus.

Kažkas iš minios užmetė aut Albino ir 
Daivos karštų mažas raudonas vęliavė- . 
les su parašu: “Už laisvę pralietas krau
jas šaukiasi priešams' keršto!. . V

New Jersey naujienos

atsisveikino 
pažiūrėję, nu

klausė :

atsakė. — Mes

LDS nariai LDS Trečio
sios Apskrities ribose turi 
gerai įsitėmyti, kad apart 
Centro skiriamo atlyginimo 
Apskritis apmokės $2 už 
kiekvieną gautą naują narį. 
Reiškia, gera proga tiems, 
kurie ieškos naujų narių, 
gauti gerą' atlyginimą.

Taip, nėra lengvas dar
bas, bet su pasiryžimu bū
tų galima gauti Apskrities 
skiriamą kvotą 15-ką naujų 
narių ir padaryti gerą pa
vyzdį kitom LDS apskritim. 
Mes daugumoje esame ne
jaunų metų. Gera dalis yra 
ant senatvės pensijos ir tu
ri laiko savus pažįstamus 
aplankyti. Apskrities komi
tetas p’ageidauja iš Cent
ro, kad pakartotų “Tiesoje” 
nurodymą, kuris tilpo už 
rugpjūčio mėnesį. Tai svar
būs nurodymai tiems, kurie 
ieško naujų narių.

Drg. B. Makutėnienė iš 
Cranford, N. J., praleido 
savo atostogas Rochestery. 
Jinai beveik kiekvieneriais 
metais tą koloniją aplanko. 
Jos ‘ marti iš Rochesterio, 
tai, matomai, turi ten arti
mų, kuriuos aplanko.

Už mėnesio laiko vasari
niai parengimai pasibaigs. 
Pasibaigs ir mūsų parengi
mų lankytojų išvykimas į 
pajūrius. Mūsų kuopų iž
dai nėra tvirtame stovyje. 
Tad kiekvienas LDS narys 
turi susirūpinti, kad paren
gimas, kurį rengia LDS 
Apskritis spalio 26 d., būtų 
sėkmingas. Laiko yra pakan
kamai ir yra proga gerai 
prie jo prisirengti ir savų 
kuopų iždus padidinti.

^ Washington's. — Iš Lon- 
">no sugrįžęs Stassenas 

.o, kad jis dar turi vil- 
ar, jog nusiginklavimo 
aktas tarp Vakarų ir Ry- 

bus. pasirašytas. .

Birmingham, Ala. — Poli
cija suėmė penkis KKK te
roristus, kurie pasigavo 
negrą J. Aaroną, jį kanki
no ir paskui kastravo. Aa- 
ronas n randasi ligoninėje,

kur jo gyvybė pavojuje

Pekinas. — Kinijoje da-, 
bar lankosi .dvi vokiškos de
legacijos — 
Vokietijos;

esu įsitikinęs, kad tais lai
kais laukdavome susirinki
mų. Ateidavome į susirin
kimus su geru ūpu ir nau
jais planais veikimą plės
ti. Susirinkimuose' dalykus 
diskusuodavome rimtai ir 
kartais karštai. Bet dabar 
jau kitaip. Susimi n k i m ų 
ūpas silpnas. Iš narių pu
sės gerų sumanymų nėra, 
laukiame valdybų, ką jos 
pateiks.

Bet jeigu valdybos ir pa
teikia gerų sumanymų, tai 
juos nelengva pravesti. 
Komisijas nelengva su
daryti : visi nusiskundžia 
neturį laiko, senatvė ir ki
ti . reikalai. Gal didesnėse 
kolonijose geriau, bet ma
žesnėse sunku.

Na, ir nors kartą padėki
me savus nusiskundimus į 
šalį ir imkimės nuoširdaus 
ir garbingo darbo šiame be
siartinančiame dienra š č i o 
vajuje. Pasidarykime jau
nesni amžiumi ir darbu. 
Jau ne vieną ir ne du kartu 
yra mūsų rašytojų pažymė
ta, kad senatvei ar senam 
vis yra pilna visuomeninio 
darbo. « Pilietis

tarp savųjų. Vestuvių po
kylis buvo gana didelis, nes ' 
virš dviejų šimtų svečių da
lyvavo ir visi gražiai links
minosi iki vėlybos nakties.

Jaunajai gražiai porelei, 
Barbarai ir Denniui Chor- 
b'ams, linkime gražaus, lai
mingo ir meilaus'gyveni
mo!

Plymouth, Pa.
ŠIS TAS. IŠ UŽSILIKUSIŲ 

ŽINIŲ
Onos Krutulienės. anūkė, 

Barbarą Rogers (Raguc- 
kiūtė), išsimokslinus Wilks 
kolegijoje, Wilkes - Barre, 
Pa., kur diplomą gavo ant 
mokytojos, bet kai čia darbo 
negavo, tai buvo priversta 
jo ieškoti kitur. Barbutė 
nuolatinį darbą gavo Long 
Island, N. Y., netoli nuo sa
vo tėvelių gyvenvietės. Bet 
kadangi Barbutė čia pas 
grandmą ir tetą Mack be
veik užaugusi, tai New 
Yorko apylinkėje nerimavo 
ir nesibuvino; tad, išdirbus 
vieną sezoną mokytojos dar
be, grįžo į Plymouth, Pa. O1 
gal svarbiausia priežastis

Na, ir spalio mėnuo yra 
mūsų dienraščio darbyme
čio mėnesis. Naujų skaity
tojų gavim’as ir senų atnau
jinimas —• nelengvas dar
bas. Metų našta mūsų vei
kėjus sulaiko nuo bet
kokio didesnio darbo. Bet buvo ta, kad Barbutė čia tu- 
turime susirūpinti, kad mū
sų valstijos kiekvienoje ko
lonijoje susirastų veikėjas, 
kuris būtų atsakingas pa
dėti mūsų dienraščiui.

Ir kadangi jau kelinti me
tai iš eilės mūsų valstija 
pasilieka tolokai nuo pirmos 
ir antros dovanos laimėji
mo, tai mano paturimas ir 
planas’ mūsų vajininkams 
toks: Mūsų didysis darby
metis sukasi aplink Eliza- 
bethą,\ Newarką, Kearny- 
Harrisop ir Bayonnė. Su
darykime komitetą ir visi 
bendrai rūpinkimės laimėti 
pirmą dovaną. Mažesnės 
kolonijos, manau, pagelbė
tų, ir taip pakeltume savo 
valstijos garbę. Ką sakote, 
suminėtų kolonijų veikėjai?

rėjo mylimą vaikiną, už ku
rio ir ištekėjo liepos 20 d. 
Vedybinės ceremonijos įvy
ko slovakų bažnyčioje, Svo- 
ersville, Pa., nes jos myli
masis yra slavų tautybės, 
Dennis Chorba. Taip pat 
vestuvių pokylis įvyko dide
lėj parapijos svetainėj, kur 
buvo duota svečiams pietūs 
ir didelė vakarienė, kur bu
vo įvalias gerų valgių ir gė
rimų ir geri muzikantai šo
kiams.

Pirmą kartą teko būti to
kiame sambūryje su slavų 
tautybės žmonėmis. Ir rei
kia pasakyti, kad šie žmo
nės, nežiūrint kokių pažiū
rų jie" bebūtų, yra labai 
meilūs ir draugiški. Lietu
viai čia buvome mažytėje 
mažumoje, bet slaviški žmo
nės mums buvo taip svetin
gi ir draugiški, jog mes

Prisimenu praeities lai
kus, kuomet mūsų susirin- 
kibiai būdavo skaitlingi. AŠ jautėmės dar geriau, negu

Iš HAVERHILL IR LAWRENCE, MASS. 
EIS BUSAS I LAISVES PIKNIKĄ 

WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 22 d., busas eis 
į Laisvės pikniką, Worcester, Mass. Iš Haver- 
hillio išeis 10:30 vai. ryto, nuo Lietuvių Kliubo, 
River St.

Iš Lawrencaus išeis 11 vai. ryte nuo Liet. 
Piiliečių Kliubp, 41 Berkeley St.

Norintieji važiuoti kreipkitės į komisijas. 
Haverhillyj į Jaciiinską ir J. Masąvičių. Law- 
rencuj į Ig, Čiuladą įr S. Penkauską. Prašome 
iš anksto užsisakyti vietas buse. Jei ir lytų, bu
sas vistiek eis į pikniką. Ten yra didelė svetai

nė, lietus nepakenks.
Komisija

taus sužaliavo žolė pievose, 
nors ir toli gražu nepakan
kamai palijo. Man rodosi, 
tai buvo visai prieštarau
jantis palyginimas.

PRANEŠIMAI

Draugai Benis ir Marga- 
reta Navickai išvyko į toli
mą kelionę atostogoms — į 
Arizoną pas Navickienės 
brolį, gal daugiau mėnesiui 
laiko. Gavome atvirutę, kur 
sako, kad beveik 4 dienas 
ėmė nuvažiuoti į vietą ir 
padarė 1,768 mylias kelio ir 
visa kelionė buvo pasekmin
ga. .;

Ačiū už atvirutę. Linki
me draugams Navickams) 
sveikatos, laimingai .pra
leisti atostogas ir laimingai 
sugrįžti į namus!

Su rudeniniais, o gal ir 
žieminiais parengimais pas 
mus atrodo prastai, nes 
dauguma tik skundžiasi, 
kad nėra jėgų darbams at
likti. " V. Ž..

Worcester, Mass.
Laisvės num. 170 kores

pondencijoje iš Worcesterio 
Jaunutis ne- tik užtylėjo 
montelliecius dainininkus, 
programoje dalyvavusius, 
bet pradžioje savo rašto la
bai keistą palyginimą para
šė: “Lietus barškino sau
sus medžių lapus ir krito 
ant nudegusios žolės, kuris 
jai tiek naudingas, kiek ku
nigo mostis mirusiam lavo
nui.” Taip, kunigo ar ko
kia kita mostis mirusiam 
lavonui jau nenaudinga, bet 
lietus (vanduo) tik ir atgai
vina šaulės nudžiovintą žo
lę, ir matytum, kaip po lie-

„ PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimasj jvyks 
penktadieni, rugsėjo (Sej 
pradžia 7:30 vakare, 1150

Nariai malonėkite būti laiku, nes 
turime keletą svarbių reikalų ap
tarimui. Valdyba. (176-177)

13 d., 
th st.

BROCKTON, MASS. ,
Piknikas. Liet. Taut. Namo Par

ke, Winter St., Keswick Rd. Ren
gia Lietuvių Tautiško Namo Kny
gynas. Įvyks rugsėjo 15 d., 1 vai. 
dieną. Bus gera muzika, naminių 
valgių, įvairių gėrimų. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti. 
Įžangos nebus. Linksmai praleisime 
laiką. Reng. Kom. ir Geo. Shimai- 
tis. (175-177)

ELIZABETH, N. J.
LLD 54 kp. susirinkimas įvyks , 

rugsėjo (Sept.) 13 d„ 8 vai. vakare, 
L. D. P. Kliube, 408 Court St. Na
riai malonėkite susirinkti skaitlin
gai, nes bus nominacijos Centro 
Valdybos. Kurie dar nepasimokėję 
už šiuos metus, malonėkite' pribūti 
ir pasimokėti. Komitetas (177-178)

LAIKAS PLANUOTI 
Kaip visuomet, taip ir šiemet
Laisvės Vajus Gavimui 

NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
bus vedamas ir jvyks tuo pačiu 
laiku, kaip anksčiau. Prasidės 
su 1-ma diena spalių mėnesio, ir; 
tęsis iki naujų metų—per tris 
mėnesius.

•
Dabar jau laikas galvoti, planuo
ti, kaip pradėti vajų ir kaip ji ; 
tinkamai išvesti, kaip gauti kuo 
daugiausiai nauų skaitytojų. j

• '
Aišku, turėsime pramogas ir da-< 
bar jau laikas samdytis svetai
nes, organizuoti programas ve-1 
jaus vakarams. Pasirūpinkime j) 
parengimus sutraukti kuo dau
giausiai žmonių. b

•
Prašomo kolonijų veikėjus duoti 
vajui iniciatyvos. Vajininkai, tu
rintieji daug gerų patyrimų iš 
savo darbuotės vajuose, pasidalin- 1 
kite jais su kitais.

Laisvės Administracija

Worcester, Mass.
Rugsėjo nn
September L L

Laisvės Paramai
* PIKNIKAS

Rudeninis dienraščio Laisvės paramai piknikas yra 
rengiamas taip, kad jis.kaipo puikiausias pasilinks
minimas pasiliks mūsų atmintyje per ištisus metus. 
Ir štai kodėl:

ŠAUNIĄ DAINŲ PROGRAMĄ ATLIKS

Jonas Sabaliauskas

AIDO CHORAS, VAD. JONUI DIRVELIUI 
ONA DIRVELIENĖ IR JONAS SABALIAUSKAS

Dainuos duetus ir solus
i

Akompaništė Helen Smith (Janulytė) .

OLYMPIA PARK, PRIE WORCESTER, MASS.

Ona Dirveliene

Apart puikios programos, pasivaišinimams piknike 
bus visko kuo geriausio. Kviečiame visus iš arti, ir 
toli į mūsų malonų pasilinksminimą apšvietos reika-
lui. Rengėjai

. Laisvė (Liberty) Ketvirt., rugsėjo- (Sept.)” 12, 1957
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Lawrence, Mass.
AFL ir CIO minėjo Dar

bo Dieną, 
kalbas ir ragino visus būti 
unijistais,

Kalbėtojai sakė

neišsigąsti val
džios persekiojimų kas dėl 
raketierių, nes pačios dar
bo unijos turi savo reikalus 
tvarkytis be valdžios įsiki
šimų. Buvo ir fireworks, 
tik lietus sukliudė, bet žmo
nių buvo daug. Abiejų kal
bėtojai pareiškė, jog grei
tu laiku vietos AFL ir CIO 
unijos susivienys.

Lai pavyksta Aido Choro 
piknikas šį sekmadienį

, pasigavę jau-
16 metu amžiausc

Du vyrai 
miolį, 
James Bourdelais, nusitem
pė į šalį miesto ir primušė.

TaiPiktadariai ieškomi, 
įvyko 1 vai. nakties.

Aido Choro piknikas jau šį 
sekmadienį, rugsėjo 15 d.,
Kasmočiaus Parke, 91 Steam
boat Road, ,Great Neck, L. I.

Turime tik keletą dienų iki 
pikniko. Tai jau laikas reng
tis ir rūpintis, kad piknikas 
pavyktų kuo geriausia.

Netik kad ąidiečiai 
daug pastangų, 
geri patrijotai 
rėmėjai parems 
pikniką visais 
dais.

Mes kviečiame visus mūsų 
draugus bei pažįstamus daly
vauti. ir prašome paraginti sa
vo draugus, - kad ir jie daly
vautų šiame paskutiniame šio 
sezono piknike.

Kurie turite 
bilius, prašome 
mums svečių. 
Aido Chorui ii 
bes visiems.

Apie programą jau buvo 
rašyta. Tik noriu priminti — 
ji bus graži. Mildred Stensler

deda 
bet ir choro 
ir nuolatiniai 

mūsų choro 
galimais bū-

savi- 
tak-

Methuen properčių 
ninkams išsiuntinėtos 
sų bilos su pareiškimais, 
kad užsimokėtų taksus iki 
spalio 1 d. Kurie to nepa
darys, tai vėliau turės mo
kėti 4 procentus palūkanų.

Lawrenciaus Beda r b i ų 
raštinė paskelbė, kad šiame 
mieste yra užsiregistravu
sių (tų, kurie ima čekius) 
4,189 bedarbiai. 0 kur tie, 
kurie negauna čekių? Gal 
būt jų bus irgi tiek pat.

savo automo- 
atvežti pilnus 
Pasitarnausite 
bus linksmy-

jau ja chorui pateikė, choras 
pasimokino daineles, kad jos 
gražiau skambėtų choro pik
nike.

Taipgi bus geras orkestras, 
kuris gros polkas, suktinius ir 
valcus.

“Šunų” (ir dar karštų) su 
kopūstais ir įvairių valgių' ir 
gėrimų bus iki valiai, alkti ir 
trokšti nereikės. 1

Gerbiamieji, žinau jog visi, 
trokštame, kad rugsėjo 15-a. 
būtų graži diena. Tačiau bu- 
sas eis, piknikas įvyks riet ir 
negiedrią dieną.

Husas eis nuo Lituanika skve
ro lygiai 12 vi., nuo Liberty 
Auditorijos 12:30.

, Aidiečiaj esame pilnai įsiti
kinę, kad jūs pagelbėsit pa
daryti didelį, gražų ir links
mą pikniką. Ąidiečiai džiaug
sis jus sutikę šioje gražioje 
ir garbingoje sueigoje.

Aido Choras maloniai kvie-. 
ai a visu s.

New York© spaudoje
vietinius reikalus. Kad inte
gruoti negrus, tari yra, priimti 
juos į bendras mokyklas, nu
tarė pati Little Rock mokyklų 
taryba.'Beje, integravimo pla
nas buvo labai kuklus ir laips
niškas. Buvo nutarta priimti 
iš karto į “baltas” mokyklas 
tik 9 negrus moksleivius. Vi
si jie yra mokiniai, kurie" gau
na aukščiausius laipsnius, tai 
yra, — pavyzdingi mokiniai.

Mokyklų tarybos planas 
buvo eiti prie pilnos integra
cijos labai laipsniškai, priimti 

daugiau kiekvienais me- 
val- 

tary-

LIETUVIU TARPE
Sekmadienio vakarą trau

kinyje, susitikau Elzbietą Gru- 
bienę. Rankoje dailus čemo- 
daniukas, prie peties iškilmių

HELP WANTED MALE '

FILMAI-TEATRAI
Joseph S. K ieva, 45 metų 

amžiaufKvyras, mirė San 
Bernardino, Kalifornijoje, 
bet iš ten jo palaikai buvo 
pargabenti į Lawpenciu ir 
čia palaidoti laisvai, be jo
kių tikybiškų ceremonijų, [mečio sūnaus. Atitinkamai jis 
Čia, mat, gyvena jo tėvai. 
Kai Kieva buvo jaunametis, 
jis priklausė prie vaikučių 

ir 
mokėsi lietuvių kalbos. A- 
budu tėveliai labai liūdi, ne
tekę sūnaus. Užuojauta šei
mai, o mirusiam amžinai il
sėtis !

“The Spanish
— įdomus ir

New Yorke į Sutton teatrą 
atėjęs naujausias filmas “The 
Spanish Gardener” vaizduoja 
problemą tarp tėvo ir maža-

Žiburys”

du jauni 
vienas 19 
kitas 16, 

pasivaikš-

Darbo Dieną 
vengrai dipukai, 
metų amžiaus, o 
išvyko i miestą 
čioti (jie gyveno šalia
mūs). Kai grįžo namo, tai 
rado ant durų uždėtą spy
ną. Namo savininkas (ita
las), pamatęs juodu parei
nant, pro langą išmetė jų 
drapanas. Vaikinai pasi
skundė tam tikram miesto 
komitetui. Atvyko komiteto 
narys su policija ir pasakė, 
kad namo savininkas' pasi
elgė labai negerai.

Klausiau tų vengrų: Ko 
jūs čia važiavote? Atsakė: 
Norėjom Amerikos pamaty
ti.

Taigi dabar mato!
N. Penkauskas

Laimėjo kovą del auto laisnių

Komunistas Wm. Albertson 
*1955 metais negavo automo- 
' bilio laisnių todėl, kad jis bu

vo kalėjime dėl Smith akto, 
• bet šiemet jis laimėjo kovą — 

gavo auto laisnj.

Gardener’’ 
geras filmas

labai vertingas pamatyti 
abiem ir įdomus visiems.

Scenariju iš A. J. Cronin’o 
novelės paruošė Lesley Storm 
ir John Bryan, kuris ir filmą 
gamino, direktorius Philip 
Leacock. Amerikoje filmą sta
to J. Arthur Rank organiza
cija.

Vyriausiuose vaidmenyse 
Dirk Bogarde,- Jon Whiteley, 
Michael Hordern, Cyril Cu
sack. Pastarasis butlerio rolėj.

Jon Whiteley — ne tik gra
žus, bet ir gabus vaikas-ak.to- 
r:us. Vos spėjus, jam pasiro
dyti ekrane pajunti jo ilgesį 
'aiko gyvenimui. Jis trokšta 
turėti savo amžiaus draugų. 
Nori su jais net ir dirbti, kaip 
dirba jo pamylėtas Jose (Bo
garde), tėvo pasamdytas 
panas daržininkas.

Kitaip į savo santykį 
sūneliu žiūri Ispanijon
vykęs anglų diplomatas Bran
de. žmonos lapleistas, jis juo 
labiau ilgisi ir iš mažo sūne
lio tikisi atpildo už abi mei
les, o kai pamato berniuko 
normalų polinkį susitikti su 
savo amžiaus vaikais ar bent 
su jaunuoliais, jis niršta. Kaip 
gi gali jo vienturtis skirti dė
mesio kam nors kitam. Juk 
stačiai- baisu — jo, diplomato 
sūnus, bendrauja su daržinin
ku. Pykčio, užvydo suimtam 
jam mažai beapeina pagalvo
ti, kas kaltas^ dėl nemalonių 
nuotykių, ir tas vos nepriveda 
prie tragedijos.

Dirk Bogarde pagirtinai ir

pagarbiai vaidina rolę jauno 
daržininko, kuris užpelno už- 
vyduolio tėvo rūstybę vien tik 
už bernioko prisirišimą pne 
jo. Tačiau jis, nei vargana jo- 
šeima nesivadovauja kerštu, 
Jie, 1 kaip tinka darbininkų 
šeimai, ieško teisybės, - įrodi
nėja, reikalauja pašalinti 
skriaudą. Iš darbininkų- šei
mos sveikos galvosenos ir di
plomatas kai ko išmoksta. 
Karčiai išbandęs savo “didy
bės” pasėkas, jis taip pat jau 
bando gyventi ir auklėti ki
taip. Toįe nedėkingoje tėvo 
Brande rolėje ' taipgi įžymiai 
vaidina Hordern’as.

Fine Arts teatras Manhat- 
tane rodo menišką dokumen
tinį filmą, apie Meksikos in
dėnų gyvenimą “The* Roots” 
(“Šaknys”). Kritikai sako, 
kad tai vienas iš geriausių do
kumentinių filmui.

is-

su 
at-

Aido Choro Metinis

Po ilgų vakacijų Aido Choras stoja į veiklą. 
Darbą pradeda su pasilinksminimu. Jo m-etinis 
piknikas įvyks, sekmadienį

' Choro mokytoja Mildred Stensler ruošia 
puikių dainų programą. Apart geros progra
mos, piknike gros šauni orkestrą šokiams.

Pradžia 1-mą vai. dienos
Kviečiame visus atsilankyti, nes šis bus'jau 

paskutinis pasilinksminimas parke šį sezoną.
RENGĖJAI

teatras 
filmą 
(“Keturi

rodo 
Four 
pilni

Trans-Lux 
francūzišką 
Bags i Full” 
maišai”)/ Filmas, vaizduoja
nacinę okupaciją Paryžiuje. 
Vaidina Jean Gabin.

Capitol teatras dar vis ro
do “Jeanne Eagels” su Kim 
Novak.

Loew’s tinklo teatruose vi
same mieste dabar rodomas 
pasibaisinimo filmas “20 Mil
lion Miles to ..Earth”, taipgi 
“teroro filmas”,, taip jis api
būdinamas garsinimuose, 
“The 27th Day”.

Jau kelinta diena kaip 
“Times’’^ spausdina ;savo ko
respondento Harrison E. Sa
lisbury reportažus iš Albani
jos. Salisbury yra pirmas 
Amerikos korespondentas Al
banijoje pokariniu periodu. 
Beje, tas pats Salisbury per 
heleris metus buvo “Times” 
korespondentu Maskvoje.

Salisbury pasakoja ir teigia
mų ir neigiamų dalykų. Jis 
sako, kad Albanija, viena 
skurdžiausių ir labiausiai at
silikusių šalių Eurojoje> pa
maži žengia pirmyn, ten sta
toma pramonė ir tai statybai 
padeda Sovietai. Gyventojai 
yra patriotiniai nusiteikę, prU 
taria savo valdžiai. Kaimuose 
ir kalnuose Albanijos žmonės 
irgi gyvena vis geriau, atsir- 
randa vis daugiau mokyklų.

Iš kitos pusės Salisbury 
pasakoja sekamus 'dalykus, 
kuriuos jis skaito neigiamais: 
Albanija yrai žymiai praradu
si savo tautinį veidą, nes la
biau negu bet kokioje kitoje 
šalyje ten imituojama viskas, 
kas sovietiška. Net slaviškoji 
Bulgarija nėra taip panaši į 
Tarybų Sąjungą, kaip ne-sla- 
viška Albanija. Visos karių 
policijos uniformos, visų l&ik- 
raščių išvaizda, valdžios apa
rato sąstatas, mokyklų siste
ma, net architektūra, dabar 
yra pilna kopija Sovietų.

Salisbury taipgi sako, kad 
Albanijoje Stalinas dabar 
gerbiamas be rezervacijų, dar 
labiau, negu pačioje Tarybų 
Sąjungoje. Esą, iškeltieji fak
tai apie Stalino klaidas be
veik nerado' jokio atgarsio 
Albanijoje. Ši šalis, sako Sa
lisbury “gyvena keleri mėtai 
praeityje”. '

Salisbury sako, kad Albani
ja jaučiasi priešų apsupta — 
ji skaito savo priešėmis Grai
kiją ir skersai jūros esančią 
Italiją. Jos santykiai su gre
tima Jugoslavija dar vis la-x 
bai įtempti, žymiai blogesni, 
negu tarp Jugoslavijos ir kitų 
socialistinių kaimynių, kaip 
tai Vengrijos, Bulgarijos, Ru
munijos.

Lippmanas apie Arkansą

“Herald-Tribune” įtakin
gasis kolumnistas - Walter 
Lippman, .kurį daugelis skai
to vyriausiu Amerikos žurna
listu, pasisako apie įvykius 
Little Rock mieste, Arkanse.

Lippmanas nurodo, kad 
jau negali būti , mažiausios 
abejonės, jog gubernatorius. 
Faubus iššaukė miliciją ne 
tam, kad neprileisti riaušių, o 
tam, kad aktyviai pasipriešin
ti Aukščiausiojo teismo 
rimui. /

Lippmanas sako, kad 
bus neturi teises sakyti, 
federalinė Valdžia maišosi į

vis 
tais. Little Rock miesto 
dyba pritaria Mokyklų 
bai.

Lippmanas sako, kad fede
ralinė valdžia ir Kongresas 
yra nutarę nenaudoti federa
linės armijos, kad pravesti in
tegraciją. Bet to palies gali
ma reikalauti iš pietinių gu
bernatorių, kad jie nenaudo
tų valstijų nacionalių gvardi
ją,-kad palaikyti segregaciją.

Gates apie tClarką

Kairiečių “Daily Worker” 
atspausdino pareiškimą, kurį 
padarė laikraščio vyriausias 
redaktorius John Gates. Tai 
pareiškimas apie Joseph dar
ko pasitraukimą. Clark’ buvo 
“Daily Work erto” užsienio 
žinių redaktorius.

Gatės sako, kad Clark pa
darė klaidą pasitraukdamas 
iš partijos ir laikraščio. Jis 
daro klaidą, sako* Gateš, nes 
tie, kurje kovoja prieš naują 
dvasią kairiajame sparne dar 
nėra laimėję. Pasitraukimas 
iš judėjimo, sako Gates, tikė
tai padeda tiems, kurie norė
tų grįžinti judėjimą į seno su
stingimo ir sektantizmo vėžes.

Gates pabrėžia, kad jis ne
sutinka su* visomis Clariko 
nuomonėmis, bet pagrindiniai 
skaito jo- pasitraukimą nemen
ku nuostoliu. Jis taipgi iške
lia, kad atsisveikinta drau
giškai — “Daily Worker” re
dakcija ir kiti personalo na
riai buvo surengę kuklias iš
leistuves, per kurias atsisvei
kinta su Clarku draugiškai, 
išreiškiant viltį, kad dar teks 
kartu kovoti už socializmą 
Amerikoje.

—'Kur važiuoji tokia puoš
ni, bene iš vestuvių ? — pa
klausiau jos.

— Tikrai, iš vestuvių Chi- 
cagoje. Grįžtu iš Internatio
nal lėktuvių stoties. Tik ta 
gėlė ne iš vestuvių. Lėktuvo 
stevardesė visoms keleivėms 
prisegtojo.

Grubienė į vestuves išvyko 
šeštadienį, sugrįžo po vestuvių 
sekmadienį. Chicaga jai tokia 
artima, kelionė'taip greita dėl 
to, kad jos jaunime randasi 
tarnaujančių -lėktuvų linijose.

Duktė į tas pačias vestuves 
išvyko diena ar perą anks
čiau, automobiliu. Sykiu su 
dukra iškeliavo ir Jonas Gru- 
bis, pasimojęs atlankyti Pitts- 
burghe gyvenantį brolį. Kal
bėdama apie tą vyro vizitą 
Grifbięnė atsiduso ir dadėjo:

—Kai tik Grubis išvažiuo
ja, sugrįžęs neberanda kurio 
iš savo geriausių draugų. Va
sarą lankė seserį, Detroite, o 
sugrįžęs neberado F. Rein- 
hardt’o. Gi dabar sugrįžęs ne
beras Brusoko. Tiesa, šį pali
ko sunkiai sergantį, vienok 
nesitikėjo, kad jo nepalauks 
dar pasimatyti jį atlankant.

D ė

ŪIE MAKERS — feraser & Rule( 
Bendėr dėl plieninių dicker Dies.*. 
Aukščiausias mokestis, nuolatinis y 
darbas, vakacijos ir kitos pašalpos^ 
apmokamos šventės. Turi suprasti 
angliškai. National Steel Rule Die 
Co., 9 East 61st St, N. Y. C. į 
CH. 3-3680. - (176-180)

REIKALINGI 
FABRIKO DARBININKAI

Patyrimas Nereikalingas 
Kreipkitės Asmeniškai

VAL CASE
705 Broadway, Eastwood, N. J.

(176-187)

REIKALINGI MECHANIKAI
Turi būti A-l, 

galinti dirbti prie motorų.
COMBINED CHELSEA MOTOR
Van Tam St. ir 48 Ave., L. I. C.

Tel. ST. 4-4870 .
. (176-179)

REUPHOLSTERING k 
SHOW ROOM & SHOP

Mažas įnešimas. 100% vieta, bizniui
Nassau County., Telefonai: RO. 
4-2024 dienomis, T\V. 7-7096 vaka
rais.

(177-183)

REUPHOLSTERING
CANDY STORE

nustatyta greitam pardavi-
Geras lysas, žema randa,

Kreipki-, .

Kaina 
mui. 
duodama ant išmokėjimo, 
tės tik norintieji pirkti. East N. Y. 
Brooklyno sekcija. TA. 7-9863—6-7 
P. M. (177-179) <

nuta-

Fau- 
jog

MATYSITE
“KATRIUTĖS GINTARUS”

Sekmadienį

Rugsėjo 29 September
Pradžia 4 vai. popiet. Įžanga $1.25

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill/ N. Y..

Veikąlas yra žavėjantis, iš Lietuvos gyvenimo. 
Jis yra sutaisytas operetės formoje. 

Tai girdėsime gražių dainelių.
Vaidiritojai-dainininkai — pasižymėję mūsų 

lietuviško teatro darbuotojai.
Rengėjai kviečia iš arti ir toli visus 
tą dieną susirinkti į Liberty Auditoriją.

Jau gauta apie 
1.300 parašų už 
Elizabeth Flvnn

Jau gauta apie l,3Q0 para
šų po peticijomis už Elizabeth 
Gurley Flynn kandidatūrą. 
Kaip žinia, ji siekia kandida
tuoti Liaudies teisių partijos 
sąraše. Ji kandidatuos iš 24 
distrikto į miesto tarybą.

Iš viso reikalinga 3,000 pa
rašų minimumas, bet komite
tas, kuris darbuojasi už jos 
išrinkimą siekia gauti bent 
4,000 parašų:

Laiko parašams surinkti, 
sako komitetas, Jiko iki šio 
mėpesio *23 dienos ----- taigi,
nelabai daug. Per praeitą sa
vaitgalį gautą 3,60 parašų. 
^Komitetas ragino visus, kurie 
renka parašus, pristatyti ko
mitetui Jakštus. Taipgi ragina 
kitus pažangiečius i prisidėti 
prie parašų rinkimo.

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•*06***06*'

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

Unija laimėjo darbininkų 
čiepijimą '

Unijai pareikalavus, 
Moritz viešbutis sutiko 
patarnautojus įčiepyti 
“azijatiškos influenzos”.

REIKALINGI MECHANIKAI

Turi būti A-l, }
galinti dirbti prie motorinių trokų. 
COMBINED CHELSEA' MOTOR 
Van Dam St. ir 48 Avę., L. I. C.^ 

(177-79)

St.
savo
nuo

irOrganizuoja vaikų 
' s- jaunuolių chorus

Metropolitan Music School 
paskelbė, kad kompozitoriaus 
Ear] ■ Robinsono vadovybėje 
organizuojami du chorai. Vie-] 
nas bus nuo 6 iki 11 metų am
žiaus vaikų, kitas sii auges
niųjų. ' - ’ ■

STATIONERY-LUNCHEONETTE
Modeminis. Viso jeigu $57,000 į me
tus. Renda $100. Ilgų metų lysas.
Air conditioned. Lower Westchesteft*
—Mount Vemon. šaukite tarp 9
A. M. ir 5 P. M., MO. 8-996. •

- • • ................ -(176-182)

HELP WANTED—FEMALE 
t

, ISAMU DARBININKE
s Pilnam Laikui

Guolis vietoje, geri namaii. patyri
mas nereikalingas. Linksma aplin
ka. Šaukite: GE. 5-2520.

(175-177)

TRUCKS

Chevrolet 1954, 1 tono Pick Up 
truck A-l, stovyje, pilnai įrengtas, 
privatus savininkas, demonstruoja
mas tik perkantiems. Nepaprastas 
pirkinys pž $525.00. Pamatykite 
persitikrinimui. SA. 7-3527, Staten 
Island, N. Y.

(176-182)

REAL ESTATE

In beautiful Scarsdale. Ranches, 
colonials, split levels. Nauji namai, 
7 rūmai, 2 vonios. Dideli lotai. Ge
ros mokyklos. $35,000 ir aukščiau. 
Pracella. Senas namų budavotojas. 
Matykite stubą po adresu 580 Fort 
Hill Rd. iVHf 6-5711.

; (173-179)

ELMONT, L. I.
Stebėtinas Bar gana# ,

' 3 miegrūmių bungalow ant ploto 
40x100, dalinai ištaisytas skiepas, 
didelis garadžius, cyclone užtvaros, 
venetion blinds, red cedar covered 
shingles, naujas. Iš lauko įėjimas į 
skiepą. Ekstra šalimai lotas 40x100, 
$4,000. FL. 2-2480. (175-177)

BOATS

Owens. 26 foot 1951 cabin cruiser. 
10 foot, 11 inch beam, sleeps 4, 
roomy cabin, used very little. Pri
vate owrier sacrificing at $3,500. 
Many years of pleasure here for 
you. BR. 5-5687.

(173-179)

MISC. ADS

Steam Cleaners. Cleans bldgs., 
floors, equipment, sludge, oil, grease 
deposits. Portable, new 1957 mo
dels. $449, delivered. A few slight
ly used demonstrators, new guar
antee. $349. Free demonstration. 
No obligation. METRO, SALĘS, 
4808 New York Ave., Union City, 
N. J. Union 5-5442. x*

(.174-180)

North West Model 3, 3/4 yard 
Crawler Crane,* with 40 ft. boom, 
with reconditioned Wisconsin gas
oline engine. 20" Crawler and new 
3/4 yard Buctous Erie Clam Shell 
Bucket.' A-l condition. Sacrifice. 
FAirbanks 4-1849. Bronx, N. Y.

. . . . . \ . (172-78)

MODERN LUNCHEONETTE
Air conditioned, Brooklyn. Viso jei
gu virš $50,000, 7 metams lysas, 6 
dienas j savaitę, geras 2 pusini
nkam. Arti 3 mokyklų ir biznio 
trakto. Prieinamas išmokėjimas. 
873 Franklin Ave., Brooklyn.

z (176-1781

LUNCHEANETTE, BROOKLYN 
Viso įeigų $1,000 j 5% dienos. 5:30 
A. M.—5 P. M. Geras dėl 2 pu
sininkų. Dirbtuvės, komercinė vieta. 
6% metų lysas. Renda $100 j mė
nesi. Tikrai pinigų darymo vieta. 
MA. 5-9482, šaukite 3:30 iki 5 P. M. 
—Manny. . (176-182)

gAocery-delicatessen 
EQUIPMENT

dėl mėsinyčios, mėsai maltuvas, deš
rom mašina, prisideda 4 rūmai, šiltu 
vandeniu apšildomas. Lysas atnauji
namas, dar geras 2 metam. 25 me
tai kai įsteigta. $5,000. Nuo North
ern Blvd, Bayside, arti mokyklos. 
BA. 4-6998. (177-179)

Baras - Likeriai. Privažiavimas. 
Kepintas valgis. Specialistai visokių 
marių valgių. Pirmos rūšies Cock-,, 
tail rūmas. Skersai puikaus parko.’ 
Maudymasis ir plaukimas. Ant vieš
kelio. Roxy R. Santoro. GI.2-1090.

(173-17$

4 FdRD TROKAI 1956, 20 pėdų. 
Transportacijai bodies A-l mecha
niškame stovyje, privatus pardavė
jas. Bus demonstruojama numato
mam pirkėjui, nuolaida, ant visų 4 
trokų. Anthony Guista Co., 57-02 
Grand Ave., Maspeth, L. 1.

EV. 1-8721 a .

» . (175-182)

MODERN STATIONERY, FOpM- 
TAlN. Greeting cards, žaiUiV 
sundries. Visi rakandai-nauji. JsteigJ 
ta prieš 30 metų, arti 2 mokyklų ir 
bažnyčios. Nėra kompeticijos. Šau
kite tarp 6:30 ir 10 P. M. A money 
Maker. ,FL. 9-9825. ,(176-182)

PUIKIAUSIAS PIRKINYS, York
ville. Geras alus. Biznio įeigos $700 
į savaitę. Arti parapijinių ir public 
mokyklų. 6 rūmų apartmentas ir 
krautuvė $125 j mėnesi. Biznis tik
tai už raktą $3,850. 301 E. 89th St., 
N. Y. C. S A. 2-9790.

(177-183)

BUSINESS OPPORTUNITIES

STATIONERY, SODA IR 
SCHOOL SUPPLIES

mokyklos, daug tavorų. Ne išArti 
po nakties atsiradęs, įsteigtas prieš 
20 metų, žemos išlaidos, kiti ekstra 
dalykai. Parsiduoda prieinamai, pri
vatus savininkas. Tel. RA. 6-9855.

(177-183)

DRY CLEANING IPLANT

Veikli Sekcija
Long . Islande, parsiduoda su arba 
bę namo. Taįpgi parduodami vy
riški siutai ir slacks, berniukajn 
kelnaitės. IV. 3-8428, IV. 1-4909— 
vakarais. ’ • .

(177-18U)

(Liberty) Ketvirtu rugsėjo (Sept.) 12, 195




