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KRISLAI
Suvažiavimas.
Oscar Wilde.
Peticijos.
Apie Indija.

Rašo R. MIZARA

Šeštadienį, lapkričio 27 d., 
įvyksta Lietuvių N a m o 
Bendrovės akcininkų meti
nis suvažiavimas. Jis bus 
Kultūriniame Centre, Rich
mond Hill, N. Y.

Visa eilė toliau gyvenan
čiųjų akcininkų, negalėda
mi patys asmeniškai daly
vauti suvažiavime, įgalioje 
(per proxies) mane juos at
stovauti . Pažadu tai pada
ryti.

Po suvažiavimo, vakare 
•čia pat bus šaunus bankie- 
tas, kuriame, be abejojimo, 
dalyvaus ir pašaliečiai sve
čiai, ne akcininkai.

Šiemet kultūringasis pa
saulis mini 100 metų sukak
tį nuo gimimo žymaus an
glų rašytojo Oscar Wilde.

Oscar Wilde gyveno labai 
trumpai, tik 46 metus, bet 
jo kūryba, jo poezija ir pro
za, jo scenos veikalai tebė
ra &yvi ir šiandien.

• Penguin Books lei
dykla išleidžia net tris to
mus Oscar Wilde raštų — 
išleidžia populiarėmis kai
nomis.

Oscar Wilde buvo pažan
gus rašytojas.

Bet šis lasyto jas turėję 
“prietykių,” kokių ne vi
siems pasitaiko.

Jis buvo apkaltintas ir 
nuteistas kalėjiman dėl “ne
moralių elgsenų.”

Už visa tai tuomet “pado
riosios visuomenės” akyse 
rašytojas buvo paneigtas, 
pažemintas.

Tačiau tie “labai padorūs” 
jo kaltintojai šiandien yra 
pamiršti, o rašytojas Wilde 
tebėra gyvas, — jo kūryba 
plačiai skaitoma.

Žymūs makartistai suor
ganizavo komitetą, kuris 
paleido į miestų gatves 
žmones rinkti ant peticijų 
parašus už tai, kad Joe 
McCarthy nebūtų senate 
pasmerktas.

Mūsų didmiesčio gatvėse, 
pastebėjau, makartistų 
agentai jau lenda prie pra
eivių su peticijomis, prašy
dami, kad žmonės pasirašy
tų.

Bet lazda, kaip žinome, 
turi du galu!

Štai, Massachusetts mo
terys pradėjo rinkti žmonių 
parašus ant peticijų už tai, 
kad senatas pasmerktų Mc
Carthy.

To judėjimo priešakiu 
atsistojo jauna, energinga 
moteris, Mrs. Winfred 
Swanson, iš Palmer, Mass.

Ji sako:
^-Privalome surinkti 2 0 

nuįijonų amerikiečių para
štę už tai, kad McCarthy 
būtų pasmerktas.

Toliau ši moteris prime
na: nemanykite, kad Nau
josios Anglijos žmonės yra

dviejy me 
Laimėjo unijos pripaži 
pakėlimą valandai ir e

New Yorkas. — Uostinin
kų krovikų unija, Interna
tional Longshoremen’s As
sociation pasirašė sutarti 
su laivu firmų savininkais. 
Ta sutartis, padaryta 2 me
tam, skaitoma nemažu uni
jos laimėjimu.

Visų pirmiausia savinin
kai pripažįsta ILA kaipo 
uostininku - kroviku atsto
vę, kas reiškia, kad visi val
džios, savininku ir AFL 
bandymai tą uniją suskal
dyti ir numarinti nuėjo 
veltui.

Be to, uostininkai išsiko
vojo 17 centų į valandą al
gos pakėlimą. Kitas laimė
jimas yra, kad firmos gali 
samdyti tik prie unijos pri
klausančius krovikus. Kiek
vienas krovikas, kuris po 30 
darbo dienų uoste nėįstoja 
i uniją, negali likti prie 
darbo.

Kainos nukrito vienu 
penktadaliu nuošimčio

Washingtonas. — Federa- 
lis darbo statistikos biuras 
skelbia, kad pragyvenimo 
reikmenų kainos nukrito ir 
jos yra žemiausios kokios 
buvo nuo 1953 metu vidur
vasario iki dabar. Bet kai
nų sumažėjimas yra labai 
menkas: 0.2%, kas reiškia, 
ant nuošimčio penktadalio, 
kitais žodžiais, ant vieno 
cento penktadalio kiekvie
nam doleriui.

Ši statistika taipgi reiš
kia, kad automobilių ir or
laivių pramonėse darbinin
kams algos bus sumažin
tos ant vieno cento valan
dai, nes ten unijos turi su
tartį, kad algos bus maži
namos, jei kainos kris, didi
namos, jei jos kils aukštyn.

Maskva. — Višinskis iš
kilmingai palaidotas Krem
liaus sienoje šalia kitų re
voliucijos didvyrių. Pary
žiuje, kur karstas buvo per
keltas iš vieno orlaivio į ki
tą pakelyje į Maskvą, buvo 
susirinkusios didelės mi
nios, kurios atidavė Višins
kiu! paskutinę pagarbą.

nusistatę už McCarthy; 
mes parodysime, kad taip 
nėra.

Prof. Kolupaila (dipu
kas) rašo kunigų Drauge:

“Iš mūsų spaudos gauna
mas įspūdis, kad didžioji 
Azijos valstybė, Indija, po 
labai sunkių kovų atgavusi 
nepriklausomybę, linkstanti 
į komunizmą....”

Taip, toks įspūdis gauna
si. O Indijos premjeras tą 
“įspūdį” aną dieną dar la
biau sutvirtino, pasakyda
mas, jog Indija neišvengia
mai pasirinks socialistinę 
santvarką.

i laimėjo 
ty sutartį 
imą, 17 centų algos 
į kitų pagerinimų

Nauja sutartis tokiu bū
du beveik panaikina uoste 
įsivyravusį darbininkų ne
apkenčiamą paprotį, pagal 
kurį darbininkai anksti ry
to turi rinktis prie laivų ir 
laukti, kol bosai parinks, 
kas dirbs. Darbininkai il
gas valandas praleisdavo 
stovinėdami uoste ir kar
tais eidavo namo be darbo. 
Dabar unija sudarys darbi
ninkų sąrašus pagal tai, 
kiek kas dirbo.

Nauji žingsniai 
prieš Bridge są

San Francisco.—Imigra
cijos ir natūralizacijos de- 
partmentas rengiasi pra
vesti naują Harry Bridge- 
so apklausinėjimą. Depart- 
mentas išdavė pareiškimą 
apie tai spaudai dar prieš 
tai. kaip pats Bridges buvo 
informuotas.

Bridgeso vado va u j a m a 
uostininku ir kroviku bei 
sandėlių darbininkų unija 
sako, kad tas apklausinėji
mas faktinai bus “penkta 
byla prieš Bridgesą.” Uni
ja sako, kad komantinėto- 
jai negalėtų rasti nieko 
naujo ko klausti Bridgeso. 
ko jo nebuvo klausta per 
ilgus kamantinėjimus pra- 
eitvie, — per apie 20 metų.

Naujas apklausinėjimas, 
sako unija, yra tik bandy
mas iš naujo jį persekioti, 
gal kaip nors ir išdeportuo- 
ti, nors teismas keturius 
kartus atmetė tą bandymą.

Francūzija reikalauja sau 
uraniumo formulių patentu

Washingtonas. — A. E. C. 
(Atominės Energijos Komi
sija) gavo reikalavimą 
nuo F r a*n c ū z i j o s ato
minės energijos komi
sariato, kad patentai būtų 
išduoti trims francūzams 
mokslininkams, kaip urani
umo formulių išradėjams.

Tie mokslininkai yra dak
tarai Jean Joliot, Hans von 
Holban ir Lew Kowarski. 
Dar 1939-tais metais tie 
mokslininkai, kurie, kaip 
sako francūzai, pirmi išdės
tė uraniumo vartojimą ato
minėje energijoje, kreipėsi 
į Ameriką patentų reikalu. 
Amerika tuo laiku jau buvo 
pradėjusi naudoti jų išradi
mus.

Francūzijos atominės 
energijos komisariatas da
bar tą prašymą atnaujina. 
A. E. C. kol kas dar neda
vė atsakymo.

Baden Baden (V. Vokie
tija). — Traukinys mirti
nai suvažinėjo dešimt gele
žinkeliečių, kurie dirbo prie 
bėgių.

LAISVES VAJUS 
I

Gavimui Naujų Skaitytojų
KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS:

Punktai
Philadelphia, Pa.................................................
Waterbury, Conn................................................
B’klyn-Richmond Hill, N. Y.............................
Elizabeth, N. J......... . ........................................
L. Prūseika, Chicago, Ill........................ .........
J. Yaskevičius, Worcester, Mass.......................
Geo. Shiinaitis, Brockton, Mass.......................
Lowel, Mass. .......................................................
Newark, N. .L, ...........
Hartford, Conn......................................... ..........

Rochcstcr, N. Y........................... 704
Harrison-Kearny. N. J...............  648
So. Boston, Mass., vajininkai .... 576
Great Neck, N. Y.............. ........ 544
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.......... 492
A. Apšegienė, Auburn, Me.........  482
L. Tilwick, Easton. Pa...............  400
Plymouth-Wilkes-Barrc, Pa. .... 396
Baltimore, Md............................. 392
LLD Moterų Klubas, Bingham

ton, N. Y............................... 330
Shenandoah, Pa........................... 268
Paterson, N. J............................. 256
Chester, Pa................................... 256
C. K. Urban, Hudson, Mass........ 256
LLD 77 kp., Cliffside Park, N. J. 256

(Tąsa 2-ram pusi.)

Remingtonas mirė kalėjime 
po kaukuolės sutriuškinimo

Lewisburg, Pa. — Wil- 
liamas P. Remingtonas, bu
vęs aukštas valdžios tar
nautojas - ekonomistas, mi
rė vietinio kalėjimo ligoni
nėje. Praeitą pirmadienį du 
jauni kaliniai jį užpuolė jo 
pelėje ir sutriuškino jo gal
vą. Jis nuo to laiko neat
gavo sąmonės, nors opera
cijos kambaryje, kaip sako 
daktaras, bandė ką nors pa
sakyti, bet negalėjo.

Kinija sakosi suėmusi 124 
agentus, 106 agentai žuvo

Pekinas. — Kinijos viešo
jo saugumo ministerija 
skelbia, kad pradedant 1951 
metais, 230 agentų buvo at
siųsti Kinijon, kad pravesti 
sabotažo ir diversijos aktus 
bei organizuoti subversy- 
vius elementus. Daugumą 
tų agentų atsiuntė, sako 
Pekinas, speciali čiango or
ganizacija, kurios tikslas 
yra rengti sabotažą Kinijo
je. Kitą dalį agentų, sako 
kinai, pasiuntė valdiškoji 
amerikiečių Cent r aline 
žvalgybos Agentūra (Cen
tral Intelligence Agency, 
CIA) ir kinų grupė, kuri 
save vadina “Laisvosios Ki
nijos Judėjimas.”

Ta grupė veikia po ČIA 
globa, sako Pekinas. Kiti 
Čiango pasiųsti agentai ir
gi buvo amerikiečių apgin
kluoti ir dažnai taipgi ap- 
mokinti.

106 tų agentų buvo už
mušti, sako Pekinas. Vie
ni jų buvo užmušti tuojau

2104
1682
1612
1600
1480
1340
1152

936
740
736

J. Paikus, New Haven, Conn. 224
Cleveland, Ohio .......................... 224
V. Ramanauskas, Minersville, 

Pa...................................... 208
Haverhill, Mass............................. 192
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. 160
V. Smalstienė, Detroit, Mich.....  160
J. Urbonas, Pittsburgh, Pa...... 154
J. Kazmer, Pittsburgh, Pa.........  152
Girardville. Pa............................. 116
Bridgeport, Conn.........................  108
,T. K. Alvinas. San Francisco ...... 96 '
S. Rauduvė, Pittston, Pa.............. 96 '
Norwood, Mass., vajininkai ........ 64 1
No. Braddock, Pa. Vajininkai .... 64
J. Portikas, McKees Rocks, Pa. 64
Los Angeles, Calif......................... 64

Remingtonas. panašiai 
i kaip Hiss’as, kuris šiandien 
(šeštadienį) išeina iš to pa
ties kalėjimo, buvo nuteis
tas kaip davęs neteisingą 
informaciją apie tai, ar jis 
tiekė dokumentus “tarybi
nių šnipų tinklui.”

Du jauni kaliniai, George 
Junior „ McCoy ir Robert 
Carl Parker, laikomi kal
tais šiame žiauriame nusi
kaltime.

po įsigavimo į Kiniją, kuo
met buvo milicijos arba 
žmonių sugauti, prieš tai, 
kaip juos pasiekė atatinka
mieji saugumo organai. Ki
ti žuvo bandydami pravesti 
sabotažą.

124 buvo suimti.
Kinų pranešimu ii9 stum

tų agentų buvo amerikie
čiai. 5 jų žuvo, o 13 bu
vo nuteisti kalėjimu, kaip 
tai buvo pranešta šios sa
vaitės pradžioje.'

Paryžius. — Įtakingas 
laikraštis “Le Monde,” ku
ris iki šiol draugiiškai atsi
nešė į premjera Mendes- 
France, jį dabar kritikuoja. 
Laikraštis sako, kad Wash
ingtone premjeras Mendes 
pamiršo savo pažadus par
lamentui ir padarė perdaug 
nuolaidų Dullesui.

NEW YORKO ORAS 
Apsiniaukę ir švelnu.

Charrihillas Išplepa 
praeities paslaptis
Kaip jis uare šaltąjį karą pries Sovietus, 
kai dar virre karstas karas pries vokiečius

Londonas. — Premjeras i Tas reikalas būtų atėjęs,
Churchillas, kuriam šiomis 
dienomis sukanka 80 metų, 
pradėjo išplepėti vis dau- 

| giau praeities paslapčių.
Šios savaitės pradžioje jis 
pasakė, kad prieš praeito 
karo pabaigą jis įsakė'mar
šalui Montgomery palaikyti 
į belaisvę suimtus vokie
čius ir jų ginklus junginiuo
se, kad “reikalui priėjus” 
tuojau naudoti prieš Sovie- 
tus.

Mire senas K. P. 
vadas I. Amteris

New Yorkas. — Penkta
dienį Kensiko kapinėse Val
halla vietovėje prie New 
Yorko tapo palaidotas Izra
elis Amteris, senas Ameri
kos komunistinio judėjimo
veteranas. Jis mirė po ii- - 
gos ir sunkios ligos trečia- Į 
dieni, turėdamas 73 metus Paskutiniai
amžiaus. .

Per paskutinius kelius 
, metus Amteris nebuvo ak- 
I tyvus jo partijos veikime, 
nes to neprileido jo sveika
ta.

Amterio mirties progą už
uojautos pareiškimas išlei
do eilė organizacijų, kaip 
tai Komunistų Partija, 
Darbo Jaunimo Lyga ir kt.

Per savo ilgametę veiklą 
Amteris ėjo visokias aukš
tas pareigas savo partijoje 
ir kandidatavo i įvairius 
postus rinkimuose. Lieka 
jo žmona Sadie Van Veen 
Jr vaikai.

Antisemitinės riaušės Vak.
Berlyno neo-nacių mitinge

Berlynas. — Vakarų Ber
lyno Sportpalaste, kuris yra 
kaip ir Berlyno, Madison 
Square Garden, Įvyko ma
sinis Vokiškos Partijos 
(Deutsche Partei) mitin
gas. Ta partija yra ultra- 

! nacionalistinė ir joje pilna 
buvusių nacių.

Mitinge • buvo dainuoja
mas senas Vokieijos him
nas “Vokietija virš visko.” 
Kuomet vienoje salės dalyje 
grupė studentų neatsistojo, 
partijos smogikai juos puo
lę su šūkiais “Juden!”) 
(“Žydai!”) ir skaudžiai su
mušė.

Paskui pasirodė, kad tie 
studentai buvo ne žydų tau
tybės, o šiaip vokiečiai, an- 
ti-naciai.

Mitinge kalbėjo Adenau
erio transporto reikalų mi
nistras, kuris specialiai pri
buvo iš Bonnos. Vokiškoji 
Partija yra Adenauerio ko
alicijos dalis.

Belgradas. — Jugoslavi
jos spauda pranašauja, kad 
Vengrija, “o gal ir kiti sa
telitai,” atsimes nuo tarybi
nio bloko.

j sakė Churchillas, jeigu So- 
, vietai būtų žengę toliau į 
Vakarus, negu susitarta.

Dabar Churchillas iškėlė, 
kad jis tuo metu pasiuntė 
panašų Įspėjimą generolui 

j Eisenhoweriui. Jis patarė 
Eisenhoweriui palaikyti pa- 

I imtus vokiškus ginklus “ge- 
i riausiame stovyje, kad mes 
galėtume juos naudoti prieš 

; mūsų rusiškus sąjunginin- 
| kus, jeigu jie nesielgs ge
rai,” kaip jis išsireiškė.

Churchillas tada taipgi 
i įsakė savo armijoms pasku- 
| bomis žengti link Danijos, 
; kad užkirsti kelią tarybinei 
I armijai.

Londono “Daily Worker” 
sako, akd Churchillui, kaip 
matyti, tada labiau rūpėjo 
sulaikyti Sovietus, negu 
greičiau sumušti nacius.

pranešimai
Hong Kongas. — Čiango 

štabas skelbia iš Taipei, kad 
Kinijos liaudiečiai bandė 
įsiveržti į vieną mažiukę 
čiangininių jėgų laikomą 
saliukę. Esą, liaudiečių jė
gos buvo atblokštos ir dar
gi paimta belaisvių.

Kinijos šaltiniai tos ži
nios nepatvirtino.

New Yorkas. — Civilių 
Teisių Kongresas išreiškė 
savo pro testą dėl žiauraus 
W. Remingtono nužudymo 
Lewisburgo kalėjime.

Kalėjimo viršininkas da
bar sako, kad pačių kalinių 
tarpe viešpatauja nemen
kas pasipiktinimas prieš 
užmušėjus.

Washingtonas. — AP ži
nių agentūra sako, kad at
einantis Kongresas grei
čiausiai nepatvirtins New
ell’io Fowlerio Nacionalės 
Darbo Santykių Tarybos 
(NLRB) narių. Prieš šo pa
tvirtinimą stoja CIO, AFL 
ir kitos unijos.

Fowleris yra advokatas, 
kuris visuomet tarnavo di
džiosioms firmoms ir padė; 
io sulaužyti nemažai strei
ku, v

Memphis, Tenn. — Ten
nessee komunistų partija 
protestavo prieš nepapras
tai aukštą kauciją, kuri 
reikalaujama iš suimto ko
munisto Junius Scales. Jis 
suimtas po Smitho aktu ir 
valdžia reikalauja $100,000 
užstato už jo paleidimą.

Maskva. — Nuo 1947-tų 
m. iki dabar maisto ir ki
tų kasdieninių reikmenų 
kainos Tarybų Sąjungoje 
sumažėjo ant 57 nuošimčių.

Jungtinės Tautos. — J. 
Malikas jau atvyko ir per
ėmė Višinskio'eitas parei
gas kaip vyriausias TSRS 
delegatas.



*

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

Established April 5, 1911 
Every day except Sundays, Mondays and Holidays 

110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HULL IO* N. Y, 
TEL. VIRGINIA 9-1827—1828

President, JOHN GRYBAS; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

~~ SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ........ $8.00 Canada and Brazil, per year $9.00
United States, per 6 months.... 14.50 Canada and Brazil, 6 months $5.00
Queens Co. _______ $9.00 per year Foreign countries, per year $10.00
Queens Co.$5.00 per six mos. Foreign countries, 6 months $5.50
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y 

under the Act of March 3, 1879.

ruošėsi karui

žlunga, kad 
kerta tokius

“TALKININKAS” CHURHILL
SIR WINSTON CHURCHILL lapkričio 30 dieną 

minės savo 80 metų amžiaus.
Jau šiandien jam plaukia visokie sveikinimai ir 

prezentai. Pats senis taipgi išdidžiai galvoja apie savo 
80-tojo gimtadienio sukaktį, net jei jis ir nuduoda, kad 
apie tai negalvoja ir nepaiso.

Bet va, Sir Churchill ima ir palieja barščius, kurie 
jam, kaip žmogui, negali eiti sveikaton.

Kalbėdamas Woodforde, Anglijoje, Mr. Churchill, 
tarp kitko, pasakė, kad jis 1945 metais 
prieš Sovietų Sąjungą.

Buvę taip.
Matydamas, kad hitlerinė Vokietija 

ypatingai Tarybų Sąjungos armijos jai
smūgius, kokių vokiškoji armija nematė savo gyvenime, 
Churchillas įsako savo kariuomenės vadovui marshallui 
Montgomeriui:

—Kai tik atimsi iš vokiškų armijų ginklus, slėpk 
juos į slėptuves, nes gal prisieis tuos ginklus grąžinti 
tai pačiai vokiška jai armi jai, kad ji galėtų kariauti prieš 
Tarybiį Sąjungą!...

Churchillas galvojo taip: Tarybų Sąjungos vyriau
sybė gali įsakyti savo armijoms žygiuoti tolyn, gilyn į 
Vakarų Vokietiją. Jei ji, sovietinė vyriausybė, tai da
rys, tai rekėsią prieš ją kariauti ir teksią panaudoti 
paimtuosius iš vokiečių ginklus prieš sovietinę armiją.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
SKUNDŽIASI

Tūla K. Keblinskienė, 
“diplomatijos istorikė mo
kytoja,” rašo kunigų Drau
ge atvirą laišką “Lietuvos 
enciklopedijos” leidėjams ir 
redakcijai. Pasirodo, kad 
ši moteriškė buvo užkviesta 
parašyti enci k 1 o p e d i j o n 
straipsnį apie Brocktono 
lietuvius. Ji ir parašiusi. 
Bet dabar ji savo to straips
nio nepažįstanti. Keblins
kienė šitaip dejuoja:

“Šiuo atveju man LE III 
t. redakcija iškrėtė staig
meną paskelbę mane auto
rių dalyve to straipsnio, ku
rį aš pirmą kartą skaičiau 
tik gavus III tomą.

“Ir dėl to aš neatsakau 
nei už to straipsnio logiką, 
nei už struktūra, nei už is- v 7 
torinę tiesą.

“Buvau p. A. Bendoriaus 
paprašyta parašyti straips
nį: ‘Brocktond lietuviai’j 

j ir parašiau. A a Benderius 
prašė nusiųsti tiesiai Encli- 
klopedijos Redakcijon Bos
tonan—nusiunčiau. Bet bol 
Stoniškiams redaktoriams, 
turbūt, perdaug istoriškas.

PO VISO TO praėjo arti dešimt metų.
Dabar jau aišku kiekvienam, kas tuomet buvo, kas I 

norėjo taikos, kas norėjo “ko kito.”
Jaltos konferencijos susitarimuose buvo aiškiai nu

statyta rubežiai, pagal kuriuos Vokietija bus padalinta 
ir okupuota. Tie rubežiai Tarybų Sąjungai pasiliko ti
kraisiais rubežiais. Bet tokie, kaip Churchillas, galvojo 
kitaip. Jis manė, jog pergalingoji Raudonoji Armija

ir logikos stokos.
“Daug lengviau savava

liškai suskliausti 2-jų žmo
nių pavardes, bet sunku 
laukti iš ne istoriko istori
nės tiesos darnumo, jei va
dovaujamasi ne istorine 
tiesa, bet ignoracija, kai- 
šiojant, kur reikia ir kur 
nereikia savo pavardę, o 
pro kitas praeinant negir
domis, arba suvyniojant j 
datas. Atseit, jei tau rei
kia tiesos, atsek, juk datos

nesustos ties Jaltos konferencijos nustatytais rubežiais, į lu1.savai^}aif;.’ ^aJ 
bet žygiuos; jis taip galvojo, nežiūrint, kad sovietinė 
vyriausybė tuos rubežius garantavo savo parašu.

Veikiausiai Churchillas dar vis savo “mažiukuose 
smegenyse” puoselėjo tokią mintį: kai hitlerinė Vokieti
ja bus nugalėta, kai Anglijai saugumas bus užtikrintas, 
tai gal gi ir bus galima panaudoti vokiškuosius gin
klus prieš savo talkininkę, prieš Tarybų Sąjungą.

Žinoma, visa tai atpuolė, nesirealizavo gyveniman, 
nes Tarybų Sąjungos vyriausybė griežtai laikėsi Jaltos 
konferencijos susitarimų.

Bet Churchillas liekasi Churchilhi!

! galima tikėtis iš tos 
Į klopedijos?!

| siminti, kad buvo laikai, 
kada komunistinių šalių, ne
buvo, koegzistenciojs klau
simas niekam nei į galvą 
neatėjo, o tikrumoje tokia 
koegzistencija tarp tautų 
buvo ir nekartą ji buvo per
traukta baisių karų. Kol 
kas neįmanoma įsivaizduo
ti pasaulio be pavojų. Jis 
pilnas visokių prieštaravi
mų.

“Koegzistencijos pripaži
nimas yra geras tik tuo, 
kad tautos sutinka sugy
venti be mūšių. Jos pripa
žįsta, kad būtų beprotystė 
kariauti ir susinaikinti. Bet 
kad toks sugyvenimas ne
būtų pertrauktas, liaudžiai 
reiks nuolatos budėti ir dar
buotis dėl pagerinimo su
gyvenimo.”

BANKINĖ KNYGUTĖ IR 
KULTŪRINĖ VEIKLA

kėjai skundžiasi, kad dau
gelis dipukų, pamiršę viso
kį kultūrinį darbą, didžiuo
jasi tik bankinėmis knygu-

gero 
enci-‘

Bal-

. KAI CHURCHILLAS paskiausiu laiku buvo Wash
ingtone, jis, tarp kitko, sakė kalbą korespondentų klubo 
nariams.

Ten Britanijos ministrų pirmininkas priminė, kad 
jis buvo vienas iš tų, kurie tuojau po pirmojo pasauli
nio karo ryžosi sumušti, sunaikinti Tarybų Sąjungą.

Bet jam tai nepavyko. Intervencija į Tarybų Są
jungą, atsimename, labai “paslydo,” suklupo. O kadan
gi taip atsitiko, tai šiandien, tuomet sakė Churchillas, 
jau, neverta nė pradėti karo prieš Tarybų Sąjungą, nes 
tuo nebus galima nieko laimėti, o pralaimėti—labai daug.

•Antrojo pasaulinio karo metu Churchillas buvo di
delis agitatorius už tai, kad “Vakarų talkininkai” (Ame
rika, Anglija ir kiti) veržtųsi, atidarytų antrąjį frontą 
ne Francūzijoje, kaip reikalavo Tarybų Sąjunga ir mili
jonai pasaulio žmonių, bet Balkanuose,—“Europos pa
pilvėje,M jo žodžiais. .

Kodėl jis to norėjo?
Todėl, kad, užėmus Balkanų pussalį, jis pasiliktų “Va

karinių talkininkų” žinioje ir jie, šitie talkininkai, ne
prileistų įsigalėti Balkanų šalių tautoms, trokštančioms 
laivės.

V Žinoma, tai Churchillui nepavyko, kadangi preziden
tas Rooseveltas, generolas Marshallas tai jo strategijai 
nepritarė. Jie reikalavo atidaryti antrąjį frontą Fran- 
eūžijoje, kas ir buvo padaryta. Ir ši strategija buvo 
lengvesnė, buvo praktiškesnė, nes hitlerinės armijos, 
suspaustos iš rytų ir vakarų, greičiau buvo sutrėkštos.

v TIESA, DABAR CHURCHILLAS, nežiūrint to, ką 
iiš sakė ir darė 1945 metais, agituoja už tai, kad “tam 
tikini laiku” turėtų įvykti keturių didžiųjų valstybių pa
sitarimai pasaulinių reikalų sutvarkymo klausimais.

Jis tai sako ir daro ne dėl meilės taikai, ne dėl mei
lės Tarybų Sąjungai, bet dėl to, kad jis mato, jog kh 
tokios išeities nebėra, kad Tarybų Sąjungą sutriuškinti, 
k#ip jis kadaise galvojo, jau nebegalima.

Churchillas,—atstovas įrančio imperializmo ir ka
pitalizmo,—kai yra reikalo, pripažįsta, jog baltas liekasi 
baltu, o juodas—juodu. Bet tai nepašalina iš jo to žiau- 
Wus nusistatymo link socialistinių šalių.

(Liberty)-šeštad., Lapkričio (Nov.) 27, 1954 lykąs.

DAR APIE 
KOEGZISTENCIJĄ

Kanadiškis Liaudies 
sas rašo:

“Žodis koegzistencija yra 
dar nesenas, bet jis tapo 
labai svarbiu žodžiu žmo
nių ir jų lyderių kalboje. 
Svarba, žinoma, ne pačiame 
žodyje, o tame, ką jis reiš
kia. O jis reiškia labai di
delį dalyką, labąi daug ap
imančią idėją.

“Koegzistencija reiškia, 
kad žmonės ar tautos, kad 
ir su labai skirtingomis pa
žiūromis ar sistemomis, kad 
ir nedraugiiškuose santy
kiuose, -gyvena šalia vieni 
kitų taikoje. Konkrečiau 
kalbant, koegzistencija yra 
sugyvenimas Rytų ir Vaka
rų be karo. Abi pusės gali 
bartis, ginčytis, derėtis, 
varžytis, bet be ginklo.
“Už tokią koegzistenciją 

dabar pasisako ne tik Chur
chillas, bet ir visų kitų ša
lių lyderiai. Tik Jungtinių 
Valstijų lyderių tarpe yra 
priešingų tokiam sugyveni
mui, bet ir tenai tokie yra 
mažumoje. Daugiausia to
kiam sugyvenimui priešina
si Europos bėglių politikie
riai. Jie nedvejojančiai no- 

• ri karo. Jų, žinoma, reikš
mė maža.

“Kodėl toks pasikeitimas? 
Tam yra dvi svarbios prie
žastys. Pirmiausia, visi pa
matė, kad žmonės po visą 
nasaulį yra prieš karą. 
Protestai prieš atominius 
oabūklus auga visur. An
tra, Tarybų Sąjungos ato
miniai atsiekimai. Jie pa
naikino amerikiečiu virše
nybę. Atominis karas pa
sidarė neįmanomas be abie
jų pusių sunaikinimo.

“Koegzistencija, tačiau, 
■ nėra toks jau saugus da- 

Žmonijai reikia at-

V. A. dėl to primena Vil
nyje:

“Penkeri metai atgal, kai 
p. Budgino vadovybėje ‘di
pukai’ demonstravo priešj 
mitingus manęs gynimui, ’ (lar 
pikietavo juos, pats Bud- 
ginas man tvirtino, jog da
bar ‘išv i e t i n t i e j i ’ stoja 
Amerikos lietuvių kultūri
nio ir meninio darbo vado
vybėj tas darbas eis visais 
garais^

“Aš jam tada pastebėjau, 
kad tie išstojimai, prie to 
dargi langų ‘Vilnies’ namo 
daužymas, nėra kultūrinio 
veikimo reiškiniai. Bet jei 
jie kada imsis kultūrinio 
darbo, jiems teks sutikti su 
mumis, nes iš tų, kurie da
bar juos kursto, organizuo
ja pikietavimui ir prakalbų 
ardymui, jie talkos kultū
riniam darbui negaus.

“Nežinau, kaip jis dabar 
jaučiasi. Tiek aišku, kad 
to jų kultūrinio darbo ne
simato. Ir, kaip Švaistas ir 
Aliūnas guodžiasi, jie patys 
myli skaityti tik bankinę 
knygutę, nes ji—

‘skaityti maloni—širdžiai 
ir dūšiai vien tik balza
mas.,’
“Meno ir kultūrinis vei

kimas reikalingas atsidavi
mo, pasišventimo, o tiems, 
kas brangina tik savinau
dą, kas nori iš visko pelny
tis, tokis darbas negali tik
ti.” - -

Chicago UI.
Ex-mainierių koncerte prisi

minta apie Cherry mainų 
gaisro sukaktį

Sekmadienį, lapkričio 14 d., 
įvykęs Ex-Mainierių koncertas 
gražiai pasisekė kaip su pro
grama, taip ir publikos atsi
lankymu ; dargi įspūdingesnis 
už pirmesnius kaip kitų, taip 
ir jų pačių.

šiuo sykiui ex-mainieriai pa
sirodė tikrai meniškai. Jų vie
nas aktorius mainieriškai apsi
rengęs, lyg iš po žemės ką tik 
išlindęs, dar veido nenusiplo
vęs, savo monologu ir dekla
macija atvaizdino mainierių 
gyvenimą ir jų gyvasčiai pa
vojingus darbus.

Jis priminė 45-tų metų su
kaktį tos baisios katastrofos, 
kuri įvyko Cherry, Ill., mieste
lyje mainose, tik keliolika my
lių nuo Spring Valley, Illinois*

Nuo to laiko įvyko daug pa
našių nelaimių, tad exmainc
riai minėdami tą sukaktį pa
gerbė ir kitus žuvusius.

Apie Cherry angliaka
sių tragediją

Kadangi mes tuomet gyve
nom Spring Valley, 111., ir bu
xom mainieriai, tad gerai ži
nome apie tą tragediją. Toje 
apylinkėje yra buvę daug mai
nų ir miesčiukų visokiais var
dais. Cherry yra vienas iš jų 
netoli Spring Valley.

Minėta anglių kasykla buvo 
neseniai atidaryta ir dau

giau dirbo už kitas: net dviem 
pamainom ir pilną laiką.

Daug mainierių* norėdavo 
ten gauti darbą, taipgi ir ma
no vyras prašėsi ir vis nega
vo, nes kur daugiau 
uždirbti, ten sunkiau

Bet ten dirbantieji 
džiaugėsi ta laimę ir

Dar apie vieną knygą
Labai didelė garbė drau

gui T. Metelioniui už pa
stangas išleisti savo raštus 
“Apie Dievus ir Žmones.” 
Ypatiškai draugo Metelio- 
nio nepažįstu, bet jo raš
ytus visada skaitąu atidžiai 
ir jį už tai gerbiu. Metelio- 
nis, išleisdamas savo kaš
tus, užpildo didelę spraga 
mūsų literatūroje.

Dar vienas didelis trūku
mas pas mus, tai raštų iš 
mūsų pažangaus Amerikos 
lietuvių veikimo istorijos. 
Bruožus iš Amerikos lietu
vių pažangaus judėjimo bū
tinai reikėtų išleisti knygos 
formoje. Visą medžiagą su
rinkti ir sutvarkyti, tai bū
tų didelis darbas, bet kny
gą išleisti — tai jau būtų 
visai nesunku. Aš tikiu, 
kad ne tik prenumeratomis, 
bet ir stambesnėmis auko
mis labai daug draugų ir 
draugių prisidėtų. Ką ma
note, draugai ir draugės?

J. Miliauskas

galima 
gauti.
nė ilgai 
'nesitikę- į

jo. kad tokia baisi katastro
fa juos ištiks.

Priežastis to gaisro buvo, ta, 
kad kas tai per neatsarguihą 
uždegė mulus šerti sukrautą 
šieną ir dargi patys mėgino 
užgesinti niekam nieko nepra- •! 
nešę. O kuomet gaisras išsi
plėtė, .jau buvo neįmanoma 
net ir visiems dirbantiems pra
nešti.

Kadangi minėtose kasyklo
se buvo trys klodai anglies, 
kaip viršutinėse dirbtuvėse 
yra trys aukštai,'tad kada vir
šutiniam aukšte degė mainie
riai ir mulai, kurių buvo apie 
šimtas, nes su jais veždavo 
anglį, tai žemutiniuose klo
duose dirbantiems niekas ne
pranešė apie gaisrą. Tik pa
tys, pajutę dūmų troškulį, ma
gino gelbėtis, bet jau buvo ne
įmanoma Tad patys užsiba
rikadavo ii- laukė pagalbos. 
Bet jos greit nesulaukę, veik 
visi badu numirė, nes ėmė virš, 
du mėnesiu, kol prie jų da'si- 
kasė ir tik keletas, nors visai 
nusilpusių, buvo dar gyvų. 
Tad jie ir apipasakojo jų po
žeminį gyvenimą.

Kadangi man neteko maty
ti bent vieną iš tų išsigelbėju
sių mainierių, tai daug pasa
kyti negaliu. Manau, yra žmo
nių, kurie daugiau galėtų pa
rašyti apie tą įvykį.

Kaip per radiją girdėjome 
apie tą Cherry mainų tragedi
ją ir 45 metų sukaktį, tai di
džiausia tragedija užrekor- 
duota visoj Illinois valstijoje.

Ir ištikrųjų širdį veriantis 
vaizdas buvo visame mieste
lyje, kuomet taip netikėtai ži
nia' apie įvykį pasklido. Kilo 
didžiausia panika tarp visų 
namiškių, o labiausiai moti
nos, moterys ir vaikai didžiau
sioj sielvartoj veidus ašaromis 
plovė, nerasdami niekur ramy
bės ir negalėdami niekuom 
pagelbėti saviškiams

Tad 
, dažnai 
s\ arbiu.
choras gyvuoja.

exmaincriai turėtų 
prisiminti po kokiu 
ir istorišku vardu jų

M. N.

Padėkite savo vajininkams 
gr.uli Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisves kaina $8.00 metams.

LAISVES VAJUS
Gavimui Nauji] Skaitytoji^

'(Tąsa nuo 1-mo psl.)
Philadelphiečiai pirmoj vietoj. R. Merkis prisiuntė 

naują prenumeratą, pluoštą atnaujinimų ir aukų.
Elizabethui pasidarbavo bayonnietis A. Lukaitis, 

prisiųsdamas atnaujinimų.
L. Prūseika, Chicago, Ill., prisiuntė kitą naują pre

numeratą, atnaujinimų ir aukų.
J. Blažonis, Lowell, Mass., taipgi prisiuntė naują 

prenumeratą, atnaujinimų ir aukų.
P. Šlekaitis, Scranton, Pa., prisiuntė naują prenu

meratą, atnaujinimų ir aukų.
Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujini

mais: Waterburiete; Rochesterietė; V. Kvetkas pasidar
bavo South Bostonui; S. Puidokas ir A. Apšegienė, Au
burn, Me.; V. Žilinskas, Plymouth, Pa.; P. Paserskis, 
Baltimore, Md.; V. Smalstienė, Detroit, Mich.; J. Kaz- 
mes, Pittsburgh, Pa.; Girardvillietis.

Aukų šį sykį gauta sekamai:
LLD 6-ta Apskr., pelnas nuo vakarienės, per Seną 

Vincą, $16.
M. A. Bersenas, Coldwater, Mich., $12.
Po $10: A. Gailiūnas, Philadelphia, Pa.; LLD 6-ta 

Apskr. (per A. Lipčius); Dora ir Walter Pozer, IjoŠ 
Angeles, Calif.

A. Sheiris, New Kensington, Pa., $7.
Po $6: John Ragauskas, Shelton, Conn.; Ralph 

Kirk, Seattle, Wash.
Po $5: J. W. Thomson, N. Franklin, Conn. Iš Ka

lifornijos; D. Jelskienė, Oakdale, Mass.
J. Augulis, E. Billerica, Mass. $4.
Po $2: T. Brosky, Elm Grove, W. Va.; J. Miliaus

kas, McKees Rocks, Pa.; V. Zelin, Plymouth, Pa.; Mrs. 
M. Wildner, Lewiston, Me.; Žemaitė, Chicago, III.; P. 
Baltutis, Cassopolis, Mich.; J. Briedis, McKees Rocks, 
Pa.; Walter Medelis, Scranton, Pa.; M. Česnienė, Pitts
burgh, Pa.; Onytė; D. Galinauskas, Queens Village, L. L; 
Anna Rasczik, Alliance, Ohio; P. Smalstis, Ludington, 
Mich.; Laisvę mylintis, Rumford, Me.; A. Dapkus, Bal
timore, Md.; P. Kupris, Annapolis Jct., Md.; J. G. Evans, 
Gardner, Mass.; P. Mikalauskas, B’klyn, N. Y.; J. K., 
ir J. B., Girardville, Pa.; G. Kvetkas, Cambridge, Mass.;
A. Stikliunas, Luzerne, Pa.; J. Koslosky, Noxen, Pa.; J. 
Sherman, Plymouth, Pa.

; ’ Pa $1: S. Petkus, Rumford, Me.; William Krimas, 
Shickshinny, Pa.; S. Mitrikas, Detroit, Mich. Iš Mont
real; Canada—J. Brundza; P. Šiuplevičius. Iš Verdun, 
Canada—A. Liokaitis; F. Spaičys.

Rochester, N. Y.: Antanas Balzai’ (Miami), $3. Po 
$2: G. Švedas,'J. Labeika, ir E. Usevage. J. Totorius $1.

‘ Lowell, Mass,, po $2: , R. Chulada, B. Losnok, 
Stravinskas, ir J., Daugirda.

Philadelphia, Pa.: A. Bakšys, $5. Po $2: M. 
Obraitis, A. Purvėnas, J. Tureikis, J. Urbonas, P. Poška,
B. Kovalchuk, Wm. Bizulis, ir Wm. Green. Po $1: S. 
VVinalis, ir J. Baranauskas (Hi-Nella, N. J.).

Šie miestai aukomis stovi sekamai:
Worcester, Mass....................................  $247.00
B’klyn—Richmond Hill, N. Y.............................212.419
Detroit, Mich..................... •..........  210.00
Philadelphia, Pa...............................................  116.00
Harrison-Kearny, N. J..................................... 88.00
Chicago, Ill.................................................... • • • • 84.00
Rochester, N. Y................................................. 81.00
Elizabeth, N. J.......... ........................................ 73.00
Cleveland, Ohio .................. •................. 69.00
Waterbury,. Conn.....................................  64.00
Brockton, Mass. ............... •......... 51.00
Hartford, Conn. ...................•........................... 50.40
Newark, N. J...................................................... 35.00
Reading, Pa........................................................  35.00
Paterson, N. J.................................................  31.00
Scranton, Pa. ................................... •..........  •. 29.00
San Francisco, Calif.......................................... 29.00
Binghamton, N. Y............................................. 29.00
So. Boston, Mass. .....................•..........................25.00
Lowell, Mass....................    22.00
Stamford, Conn.......................     22.00
Easton, Pa........................... •..............   21.06 <
Great Neck, N. Y. ........................................... 20.85
New Haven, Conn............................................. 18.00
Plymouth—Wilkes-Barre, Pa........................... 15.00
Pittsburgh, Pa.............................. .............. •••• 14.00
Norwood, Mass. .. ....................... •. .................. 13.00
Baltimore, Md.............................•.....................  12.50
Haverhill, Mass................................................. 12.00
No. Braddock, Pa......................... * * * 4........... ^-OO
Lawrence, Mass........................................... 9.00
Bridgeport, Conn................  •......... 8.00
McKees Rocks, Pa............................................... 8.00
St. Petersburg, Fla.............................................  7.00
Gardner, Mass................................................•.. 7.00
Minersville, Pa...................................................... 7.00
Pittston, Pa......................................•... . ..........  5.00
Auburn, Me.......................................................... 5.00
Shenandoah, Pa....................................... •....... . 5.00
Girardville, Pa............ . ...................   4.00
Nashua, N. H. ................................... •..........  4.00
Hudson,Mass..................... . . .  •...............*..............4.00
Bridgewater, Mass............................................... 2.00
New Britain, Conn.. .......................................... 2.00*4
Cliffside Park, N. J..................... . .....................  2.00 /

Širdingai ačiū visiems tiems, kurie parėmė dieiv* 
raštį finansiškai, ir ačiū vajininkams už puikų pasi? 
darbavimą. Ateina šventės, tai puiki proga užrašyti 
dienraštį Laisvę kaipo dovaną savo pažįstamiems arba 
giminėms. Jie bus jums dėkingi.Laisvės Administracija
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Kalbos gryninimo reikalu
Jo tenka laukti ir dėl to, kad teatras yra 
arba bent turėtų būti ir geros kalbos pa
vyzdys. Iš jo nevienas, ypač nelietuviš
koj aplinkoj augęs, gautų progos tokios 
kalbos ir tarties pasimokyti, kaip ir ki
tose tautose įprasta.

Praktiškai už vaidilų tartį ir kalbą 
turėtų būti atsakingi režisoriai, vaidilų 
kolektyvo vadovai bei vaidinimus ruo
šiančios organizacijos. Pastangų ta 
kryptimi turėtų rodyti visi vaidintojai, 
bet jau aiški moralinė pareiga yra žy
mesnių, pripažintų vaidintojų sambū
riu. Aišku, kad tarties reikalas neturė- 
tų būti apleistas vaidybos studijose.

Dar didesnis atsakingumas kalbiniu 
auklėjamuoju požiūriu tenka lietuviško
sioms radijo valandėlėms. O jų nevie
na, atvirai sakant, pasižymi labai bloga 
kalba, ypač tartimi. Nevykusia savo 
kalba jos kasdien gadina gerai mokan
čių kalbą įpročius, o nevienam ir nuotai
ką! Ypač naujiesiems ateiviams malo
nu išgirsti ir čia oro bangomis plintan
tį lietuviškąjį žodį, bet liūdna, kad jis 
nevienoje radijo programoje taip negai
lestingai su biznierišku abejingumu ar 
net atšiaurumu kalbos kultūrai—su
dergtas. Net patys praktiniai verslinin
ko (biznieriaus) sumetimai, atrodo, tu
rėtų versti jį daugiau dėmesio skirti žo
džio kultūrai, nes daugelis šiokios sudar
kytos kalbos nenori klausytis. Versli
ninkai kompromituoja ir skelbiamąsias 
firmas, nes daugeliui mokančiųjų tokie 
skelbimai pasidaro pajuokos dalyku ne 
tik savo kalba, bet kartu ir savo turiniu. 
Pagaliau geras pirklys neteikia pirkėjui 
savo prekės, suvyniotos į sutryptą, pur
viną popierių!

Bent tie, kurie jaučiasi dirbą kultūri
nį darbą, turėtų radijo valandėlių pro
gramoje skirti vietos ir lietuvių kalbai 
pamokyti.

Teatro ir radijo kalbos reikalas, atro
dą, iš lengvo pataisomas. Didesnėse lie
tuvių kolonijose turime gerai mokančių 
lietuvių kalbą žmonių, net mokytų spe
cialistų, kurių pagalba galima pasinau
doti.”

Šią pamoką turėtų gerai pastudijuoti 
ir atminti kiekvieną mūsų teatralas, 
dainininkas, kalbėtojas, rašytojas ir ra
dijo valandėlės vedėjas!

Dipukas

Veikloje
vių Kultūros Centre įvyko platesnis L. 
M.S. veikėjų pasitarimas. Susirinko ge
ras būrys darbuotojų ne vien iš New 
Yorko ir New Jersey apylinkės, bet taip
gi iš Naujosios Anglijos ir Pennsylvani- 
jos bei Clevelando. Tai buvo svečiai, 
kurie buvo atvykę į “Laisvės” koncertą 
ir, pasinaudoję proga, laikė gyvą ir pro- 
duktyvį posėdį su LMS Centru.

Visi išreiškė nuomonę, kad pirmas ir 
svarbiausias LMS uždavinys dabar yra 
susirūpinti medžiaga scenai: naujų vei
kalų leidimu, vertimu, senų peržiūrėji
mu ir t. t. Buvo pabrėžta, kad mūsų 
sceninės saviveiklos lygis puola, ir tai žy
miai yra LMS kaltė.

Daug kalbėta apie santykius tarp 
Centro ir LMS veikėjų mažesniuose 
miestuose. Pasirodė, kad daugelyje vie
tų veikėjai jaučia, kad glaudesni santy
kiai su Centru jiems žymiai padėtų. Iš 
kitos pusės, Centro nariai išreiškė nuo
mones, kad būtų geras dalykas laiks nuo 
laiko pasiųsti organizatorių, kuris vieti
nėse kolonijose paskatintų ir koordinuo
tų veikimą.

Atstovas iš Clevelando pranešė, kad 
ten yra apie 30 meno veikėjų, kurie pa
laiko kaip ir organizuotą grupę. Buvo 
kalbama apie tai, kad LMS Centras tu
rėtų palaikyti santykius ne vien su sa
viveiklos vienetais, kaip tai chorais ir 
scenos grupėmis, bet ir su atsakomin- 
gais meno veikėjais bendrai.

Susirinkimas buvo baigtas ryžtingoje 
nuotaikoje tvirtinti LMS veiklą.

Niekur gyvenime nėra taip pageidau
jama ir pageidautina švari, gryna kal
ba, kaip teatro ir radijo srityse. Ame
rikonai tatai labai gerai supranta ir 
stropiai saugo, kad jų teatro vaidylos 
bei radijo programų pranešėjai turėtų 
gerą dikciją, aiškų balsą ir suprantamų 
žodžio tarti. Pas mus gi dažnai išeina 
kaip tik atbulai: režisoriai retai kada 
kreipia dėmesio į vaidilų-mėgėjų balsų 
bei dikcija. O radijo srityje būna dar 
aršiau: kartais net ledaka darosi be
klausant, kaip kuris “radijušninkas” 
^kalakutišku” žargonu posmuoja! Me
tas, ir labai metas būtų ir mums lietu
viams kalbos grynumu bei gryninimu 
susirūpinti. t

Dr. P. Jonikas savo knygelėje “Gimto
jo žodžio Baruose” apie teatro ir radijo 
kalbą duoda net specialų skyrių. Ši pa
moka galėtų būti labai naudinga mūsų 
teatro bei radijo mėgėjams, todėl, ma
nau, jos autorius nepyks, jei ištisai jų 
Čia perspausdinsime. Štai ji:

“Kuriant gerą teatrą, tenka rūpintis 
ne tik jo menine kultūra, bet ir žodine 
kalbine. Teatro kultūroj svarbu ne tik 
žodžio vaidinamoji pusė, bet ir kalbinė 
norminė. Ši norma eina teatro meno 
neatskiriama sudaromąja dalimi. Čia 
svarbu ne tik grožis ir taisyklinga kalba. 
apskritai, bet ypač tinkamas normuoti- 
nis gars-ų tarimas. Todėl kaikurios 
tautos jau seniai yra/susidariusios tam 
tikrą, ypatingai išlygintą sceninę tartį. 
Ja turi išmokti bet kurios tarmės vai
dintojas ir jos laikytis veikalo vaidinimo 
metu.

Lietuvoje jau buvome ėmę į tai dau
giau kreipti dėmesio. Ruošdamasis vai- 
di^ti kurį veikalą, Valstybės Teatras 
kviesdavosi specialistą kalbininką vaidi
lų tarčiai ir apskirtai kalbinei veikalo 
pusei išlyginti.

Jei tuo rūpinomės ten, tai, rodos, ne 
mažiau tas turėtų rūpėti ir svetur. Juk 
čia vaidintojai nevienur mažiau tėra 
kalbiškai pasiruošę; pirmiausia, žinoma, 
tie, kurie ne Lietuvoje gimę ar šiaip 
daugiau yra svetimų kalbų įtakos pa
liesti. Be abejo, reikia džiaugtis pasta
rųjų ryžtu dirbti lietuviškąjį darbų, ta
čiau savo rėžtu jiems ypač tektų at
kreipti dėmesį į kalbinį tobulėjimų. '

Ne tiktai meniniu požiūriu lauktina 
iš teatro kalbos’bei tarties apdorojimo.

Meno
Lietuvių Meno Sąjungos Centras, per

keltas į N. Yorką, jau pilnai susiorgani
zavo. Ko dabar laukiama, tai leidinių 
ir dokumentų iš senojo centro būstinės 
— Chicagos.

Naujasis centras, išrinktas Chicagoje 
ir papildytas keliuose jau laikytuose 
jfcew Yorko srityje susirinkimuose ir pa
sitarimuose, dabartiniu metu susideda 
iš 13 asmenų. Jame atstovaujamos veik 
visos mūsų meniškos saviveiklos šakos. 
Įeina sekamieji:

Dirigentė muzikė Mildred Stensler 
(sekretorė), kompazitorius pianistas— 
Pranas Balevicius, kompozitorius W. 
Žukas, atstovaujantieji mūsų muzikalę 
saviveiklą;

Scenos veikėja ir artistė Eva Mizarie- 
nė, dramaturgas ir scenos artistas Jo- 
nas Juška, atstovauja dramą.

Eilė centro narių yra žmonės, kurie 
aktyvūs įvairiose mūsų meno saviveik
los srityse, kaip tai artistė ir dainininkė 
Elena Brazaziskienė, ir scenos* artistai 
bei bendrai uolūs meno darbuotojai Ta
das Kaškiaučius, Vincas Kazlauskas 
A. Kandroska ir V. Bunkie nė.

Ruth Bell, jauna liaudies šokių moky
toja, Centre lyg atstovauja čiagimių 
įkartą, nors keli kiti Centro nariai yra 
šioje šalyje gimę lietuviai.

Rašytojas Phillip Baranauskas pri
klauso prie LMS Centro kaip literatūri
nis patarėjas. Dailininkus atstovauja 
šių žodžių rašytojas.

Šio menesio 14-tą New Yorko Lietu-

Naujosios Anglijos LMS veikėjai, ypa
tingai Antrosios Apskrities komiteto 
draugai, yra iškėlę klausimą surengti šį 
pavasarį rytinių valstijų LMS festivalį 

New Yorke, Lietuvių Kultūros Centre.
Worcesterio LMS-iečiai ir jų Aido 

Choras yra pasiryžę per šį žiemos sezo
ną gerai prie tokio festivalio prisiruošti, 
taipgi dalyvautų kitos Naujosios Angli

jos grupės.

New Yorko draugai yra sutikę tokį 
festivalį rengti principiniai, bet dar nė
ra galutinai apsisprendę. Jei tas festi
valis įvyks, tai būtų rengtas bendromis 
Antros ir Trecios Apskrities pastango
mis. Centras, žinoma, kuom galima 
prisidėtų.

Grupė New Yorko LMS veikėjų ir ki
tų dramos mylėtojų susirinko vieną va
karą, kad klausytis Jono Juškos naujo 
veikalo “Atsparos Lašai” skaitymo.

“Atsparos Lašai” yra keturių veiks
mų tragi-komedija, su tašku ant kome
dijos. Susirinkusieji ir pats autorius 
pasikeitė nuomonėmis apie šį veikalą.

“Atsparos Lašai” turi, jei neklystu, 
šešių vaidintojų sąstatą. Suvaidinimas 
imtų apie dvi valandas.

“Laisvės” koncerte šio mėnesio 14-tą 
pasirodė du nauji talentai, jaunos phi- 
ladelphietės Nancy ir Tessie, Merkių 
anūkės. Nancy griežė fleito solo, o Tes
sie šoko trumpą baletinį numerį.

Reikia pasakyti, kad šios dvi jaunuo
lės, kurių amžius berods,. 16 ir 14 metų, 
rodo brandų talentą, kuris turėtų būti 
plačiau naudojamas.

Nancy, grakšti gražuolė, griežė fleito 
numerius jautriai ir skoningai, o jau
nesnės, Tessie, baletas nepaprastai gra- 
ciežiškas, judesiai beveik beklaidžiai, su 
pasitikėjimu ir jausmingi. Ji šoko sim- 
bolingai inscenizuodama pasakaitę, ku
ri tuo pačiu laiku rekorduotu balsu bu
vo girdima.

LMS News and Views
Edited by Mildred, Stensler

You know, moving an organizational 
office, lock, stock and barrel, so to 
speak, 900 miles is no small undertak
ing. So it can’t be expected that the 
New York office will be in official oper
ation before January, 1955.

But the organizing and planning of 
its program began as soon as the dele
gation came back from the Chicago Con
vention. For some time we had felt cer
tain shortcomings in the LMS Center. 
As a District organization we compar
ed about them. Now as a Center, we 
are compelled to do something about it.

We must make, ourselves felt and we 
must see that the activities of our mem
bership makes itself felt, not only in 
each individual community but as a 
whole national picture.

score.

DECLINE OF DRAMA
The ’54 Festival showed that the dra

ma was the weakest link in our circle of 
cultural activity.

Why?
There were excuses by the

There were also some very strong argu
ments and logical reasons. We must 
accept them only in the manner of a 
lesson noted. Then find ways of getting 
around all the excuses, and all the exist
ing circumstances.

Top complaint seemed to be — NO 
PLAYS.

Yet, the most recent LMS Catalogue, 
published 1953, lists 58 dramas, 27 co
medies and 2 children’s plays. Consider
ing that some may be outdated, an equal 
number too difficult for small- theater 
groups, that doesn’t sound too bad. And 
remember how many more plays are 
still -in private hands, just merely as 
handwritten scripts or witheld by the 
authors.

Perhaps the problem has been more 
in “how do we know what we could do 
by just looking at some titles”? There 
should be some inkling in the catalogue 
of the contents of the play, as well as 
production notes, size of lay and number 
of characters.

The Drama Committee in the LMS 
Center shall, as soon as the LMS arch
ives are put into their hands, re-read, 
re-value, re-review and re-catalogue 
each available play. From time to time, 
they shall in the press review and sug
gest certain ones.

Gaila, kad koncerte, kur publika prL* 
pratusi prie garsesnių ir stipresnių da
lykų, šių dviejų jaunų menininkių pasi
rodymas bent kiek paskendo triukšme ir 
neatydume.

Mes jas norėtume matyti ir girdėti 
prie geresnių aplinkybių artimoje atei
tyje.

BINGHAMTON, N. Y.
KŪČIŲ VAKARIENE
LDS 6-tos kuopos susi

rinkimas, įvykęs lapkričio 
1-mą dieną, buvo skaitlin
gas dalyviais. Tas labai ge
rai.

Naujasis LMS Centras greitu laiku 
turės naują nuosavą adresą — pašto dė
žutės numerį. Kol kas laikinas LMS 
Centro adresas yra 110-12 Atlantic A v., 
Richmond Hill 19, N. Y.
89 . .

Planuojame ateityje turėti nuolatini 
LMS skyrių šio laikraščio puslapiuose, 
— visą puslapį ar kiek mažiau. Bet 
toks skyrius negalės gyvuoti be visų L. 
M.S. veikėjų paramos. O ta parama 
yra visai paprasta: rašykite apie meno 
veikimą, reiškite savo nuomones, pri- 
siųskite bile kokią medžiagą, kuri rišasi 
su meno veikimu.

Būtų gerai, jeigu LMS veikėjai apie 
meniškus parengimus parašytų atskiras 
korespondencijas, kurios bus dedamos į 
LMS skyrių. Ten jos bus vertingesnės 
iš meno saviveiklos taško, negu išbars
tytos po bendras korespondencijas. Taip
gi prašome rašyti apie jūsų grupių veik
lą, apie tai, kas darosi jūsų choruose ir 
taip toliau.

Ant kiek mes turime žinių, senojo L. 
M.S. Centro veikėjai jau pakuoja ar
chyvą, kad jį persiųsti į Rytus. Tad, 
jeigu vienetai norėtų gauti kokį nors 
veikalą ar muzikos numerį, jie turėtų 
kreiptis naujuoju adresu New Yorke, ir 
jiems reikalauti dalykai bus persiųsti 
tuojau po gavimo ir išpakavimo.

Ir senas ir naujas centras turės pasi
stengti, kad tas pereinamasis periodas 
užsitęstų kuo trumpesnį laiką.

R. Baranikas

Išklausius komiteto ra
portus ir apsvarsčius Visus 
kitus organizacijos reika* 
lūs, kilo mintis, kad turėti 
Kūčių vakariene. Po drau
giško apkalbėjimo ir likosi 
nutarta rengti kūčias. Na, 
ir mūsų gerosios gaspadb 
nes ir gaspadoriai apsiėmė 
į komisiją tuo visu darbu 
rūpintis, kad kūčių vakaras 
būtų pasekmingas. Ir aš 
manau, kad bus pasekmių* 
gas iš rengėjų pusės, ■ neš 
bus prirengta valgiai ir gė
rimai pagal minėto vakaro 
skonį. Minėta kūčių vaka
rienė įvyks penktadienį, 
gruodžio 24-tą dieną, A. 
Klimo Studijoje, 31. Clin
ton St. Pradžia 6 vai. va
kare. Įžanga bus tiktai $1.- 
50 y patai. Rengėjai širdin* 
gai prašo visus, norinčius 
dalyvauti, užsisakyti vietas 
iš anksto pas šiuos: N- 
Strolienę, P. Jasilionienę, 
M. Kazlauskienę, A. Žemai
tienę, H. Žukienę, A. Mai- 
nioni ir F. Zibotį. Tada vi
si pasimatysime kūčių va
kare.

LDS 6-tos kuopos 
susirinkimas

Sekantis LDS 6-tos kuo
pos susirinkimas įvvks pir
madieni, gruodžio 6-tą die
ną, A. Klimo Studijoje. Pra-
džia 7 vai. vakare. Būtų 
labai pagirtinas dalykas, 
kad į šį susirinkimą atsi
lankytų visi nariai, nes .šis 
susirinkimas bus svarbus 

t i .

tuo, kad bus renkamas kuo
pos komitetas 1955 metams.

They shall note other plays, skits, etc. 
being published, or performed on our 
Lithuanian stage, and advise as to their , _____ __
availability and . suitability. And, if.' 'q; turėti tinkamus asmenis 
possible and desirable, ■ inquire about Komitete yra labai svarbu 
purchasing and publishing the existing 
script. 1 .

In selecting and advising, the Drama 
Comm, must take into, consideration our 
amateur talents, small budgets and lim
ited rehearsals. And above all, the idea- 
logy and truthfulness of the spoken 
word.

It is going to take work to arrive at 
a healthy, workable theater program. 
In the meantime we’re keeping track of 
theatrical activities around the country.

CHICAGO: The Ex-Miners Club 
ventured forth with a comedy produc
tion called “Moterų Medžiotojas” earlier 
this month. We haven’t heard any re
marks about it as yet, but will be an
xious to get further reports.

NEW YORK: The People’s Theater 
(Liaudies Teatras) is settling into re
hearsals of a brand new drama of Ame
rican life called “Prašvilpta Laimė”, 
authored by Andrius Skripka. First 
performance is scheduled for Jan. 9, 
1955.

CLEVELAND: The Cleveland Art
Club called a special meeting this past Draugija yra labai dėkin 
week to discuss a theatrical undertak
ing for this season. We can expect to 
hear the results of this meeting soon.

ne tik pačiai kuopai, bet ir 
visai organizacijai. Pasi
rūpinkime visi dalyvauti 
jame. - •

Sekr. O. Wellus

Lowell, Mass -S.
Draugiškas parengimas
Lietuvos Sūnų ir Dukte

rų Pašalome Draugija tu
rėjo metini parengimą —* 
silkių vaakrienę lapkričio 
13 d^

Pati draugijėlė labai ma
ža. Bet ir tie patys ne vi
si nariai dalyvavo. Žinoma, 
buvo tokiu, kurie nesveika- 
vo. Tai jau ne uliojimas 
tokiems. Sulyg draugijos 
tarimu — visi nariai turė
site už tikietus pasimokėti.

Gerai, kad turėta keletas 
svečių ne narių, tai visgi 
geriau atrodė s v e t a in ė j <

WHAT OTHERS ARE SAYING 
JOHN JUŠKA, RICHMOND HILL, 
v • “There should be more LMS Fes- 

at least one every two or three 
Preparing for a Festival means

tivals, 
years.
a lot of activity for people in all the art 
fields. That activity makes itself felt 
not only in the city where the Festival 
is held, but also in the community from 
which the artist comes.”

J. M. KARSON, LOWELL, MASS.:
“Long live the Broadway Quartette!! 

This group of Mass, people have given 
us so much pleasure. We beg them to 
keep singing together always.”

(The Quartette consists of S. Paura, 
R. Niaura, P. Švedas and L. Zelson.)

ga jiems už atsilankymą 
bei paramą!

Draugijos pirmininkas Ju
lius Palubinskas su savo 
žmona Monika daug darba
vosi surengime ir to vakaro 
prie stalų patarnavime.

Jiems nemažai pagelbėjo 
Ievutė Mikolupienė. .Jų 
triūsas privalo būti gerai 
įvertintas. Tačiau pačiame 
rengime buvo didelių ne
tikslumų, kurių ateityje 
reikia vengti. Tų netikslu
mų čia neminėsiu, bet, bū* 
darni ant vietos, juos ma
tome ir žinome. Tad ateity
je teks pasitaisyti.

J. M. Karsonas

DAN YLA, CHICAGO: “For the L.M.
S. Festival the Roseland Aido Chorus 

(Continued on page 4)

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas- 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

3 pusI.—Laisve (Liberty) • šeštad., Lapkričio (Nov.) 27, 1954



Verta p
Rašo J. Yla

Spaudoje buvo daug ra
šyta apie atominių ir van
denilio bombų pavojų. Bet 
neišrodo, kad žmonės pilnai 
suprastų tą pavojų. Ne 
vienas tur būt galvoja, kad 
nėra jis toks baisus, kaip 
norima įtikinti. Ir kas, pa
vyzdžiui, galėtų atsitikti 
kanadiečiams, jei tokia 
bomba eksploduotų, sakysi
me, New Yorke?

Giliau ‘pagalvojus, mes 
surasime, kad New Yorke 
sprogusi bomba galėtų pa
daryti. daug žalos ir Kana
doje. Netikit? Greitai pa
matysite.

Yra žmonių, kurie moka 
reikalą išnagrinėti labai 
nuodugniai. Tokiais žmo
nėmis pasirodė ir Kanados 
farmerių laikraščio Organ
ized Farmer leidėjai. Laik
raštis išeina Edmontone. 
Spalio laidoje editoriale jis 
rašo:

“Kai kas veikiausiai gal
voja, ką šis klausimas turi 
bendra su farmeriais.

“Atsakymas tas, kad nei 
jokia grupė mūsų ekonomi
joj nėra pilnai neprigul- 
minga... Be technologijos, 
nei miestų, nei farmų gy
ventojai negalėtų ilgai gy
venti. Sunaikinimas mūsų 
mašinerijos reikmenų cen
trų vienu mostu nublokštų 
ūkininkavimą į tokią padė
tį, kokioje jis buvo Egipte, 
Kinijoj ar Indijoj praeity
je.

“Dar daugiau, tą dieną, 
kada pirma A ar H bomba 
sksploduos kuriame nors 
tyriausiame Šiaurės Ame
rikos mieste, visos vertės 
austos egzistavusios. Vi
sokių formų apdrauda nu
stos reikšmės. Išgaravus 
;urtui, kuriuomi pagrįstos 
ipdraudos, vyriausiai neju- 
iomam turtui, kartu paši
rdžius keliems milijonams 
zisam gyvenimui sužalotų 
asmenų, apdraudos kompa- 
aijos susmuks kaip kortų

agalvoti
nameliai — per vieną naktį.

“Padauginkit rezultatus 
numestų bombų skaičiumi- 
suskaičiuokit užmuštus ir 
sužalotus žmones, privers
tus apleisti savo namus, 
bizni ir dirbtuves ant metų 
ar dvejų, iki bus pašalintas 
pavojus, jūs gausite idėją, 
kas laukia žmoniją.”

Tas laikraštis išaiškina 
mums, kokia baisi digorga- 
nizacija pasireikštų vienai 
kitai bombai eksplodavus 
ir sunaikinus keletą dides
niu centru. Materialiai bū
tume paliesti visi, šiandien 
tautos yra tampriai susiri- 
šusios visokiais reikalais. 
Ypatingai mūsų ir ameri
kiečių reikalai labai susipy
nę.

Kalbant apie atomines 
bombas, reikia žiūrėti į vis
ką, į visokias pasekmes. Jos 
gali pasiekti toli ir labai 
skaudžiai.

Štai kitas dalykas, kuris 
duoda daug medžiagos mū
sų galvojimui.

Eric Nicol rašo vancou- 
veriečių laikraštyje Daily 
Province:

“Nemažai žmonių labai 
nustebo, kuomet premjeras 
St. Laurent pareiškė, kad 
anksčiau ar vėliau mes vis- 
tiek turėsime pripažinti Ki
nijos raudonųjų valdžią. 
Tie žmonės argumentuoja, 
kad raudonųjų valdžia už
ėmė Kiniją per revoliuciją, 
ir kad kiniečiai tikrumoje 
nenori jos, ir tiktai laukia, 
iki čiang Kai-šekas užbaigs 
atostogas For mošoj.

“Šis argumentas, aš ma
nau, duoda mums naują vil
tį atgauti Britanijai Jungt. 
Valstijas (ar 48 kolonijas). 
Kaip jūs atsimenat, kara
lius Jurgis III nepadovano
jo jų Washingtonui per- jo 
gimtadienį. Washingtonas 
vadovavo revoliucijai, kuri 
išvarė britus atgal į salas. 
Britai tebėra tenai, tebelau
kia, nors karalius Jurgis III 
nebe toks veiklus, kaip kad 
buvo praeityje.

“Tuo tarpu Mr. St. Lau
rent teigia, kad mes turėtu
me pripažinti Raudonąją 
Kiniją. Tas veikiausiai reiš
kia, kad jis taip pat pripa
žįsta Amerikos revoliuciją, 
ir “Rusijos revoliuciją. Tas 
žmogus išrodo visiškai sub- 
versyvus.”

Mes dažnai girdime, kad 
Lietuvos ponai, Lenkijos 
šlėktos ir kiti tokie buvo 
pavaryti per revoliuciją, 
kad žmonės tenai tebelau
kia tų ponų, ir tt, Bet gy
venime buvo daug revoliu
cijų, jų tarpe mums geriau
siai žinoma amerikiečiu re
voliucija, francūzų buržua
zinė revoliucija ir kitos. 
Revoliucija yra aukščiau
sios žmonių pastangos pa
siekti savo tikslo. Tad visai 
bergždžia manyti, kad jei 
kurios šalies žmonės pada
rė pakaitas per revoliuciją, 
tai mes negalime jų pripa
žinti. Pasiūlykit amerikie
čiams, kad jie pasmerktų 
savo revoliuciją, išlaisvinu
sią juos iš britų valdžios, 
pamatysit, kaip jie išvers 
akis. O apie britų grįžimą 
tur būt net kvaila ir užsi
minti. (Iš “L. B.”)

Bonuos koalicija gali visai 
subliūkšti dėl Saaro pakto

Bonna.—Taip vadinamos 
“Laisvųjų Demokratų” par
tijos vadas Dehleris įspėjo, 
kad, jeigu Bundestagas pa
tvirtins susitarimą su fran- 
cūzais Saaro srities klausi
mu, jo partija pasitrauks iš 
valdiškos koalicijos.

Dehlerio vadov a u j a m a 
partija yra antra savo dy
džiu Adenauerio koalicijo
je. Pirmoji yra paties Ade
nauerio vado va ujamoji 
partija, krikščionys demo
kratai.

Vakarų Vokietijoje dabar 
eina priešrinkiminė kam
panija, nes rinkimai artina
si dviejose svarbiose vals
tijose: Bavarijoje ir Hesso- 
je. Ten bus renkami vieti
niai seimeliai, kurie vadina
si Landtagais.

.News and Views
(Continued from page 3)

;ang a new song “Tolimoj Tėvynėj”, 
nusic by Dorothy Yuden, the director 
)f the chorus, and words by Edward 
lokubka. At the “Vilnis” Concert, the 
?horus presented a new skit called “Še
šėlis”. Both were new original pieces.” 

( We would like to see both of them 
in the LMS Center soon.)

A CHICAGO CORRESPONDENT: “It 
vas an unusual pleasure to see on the 
novie screen a production of M. Petrau
sko beloved operetta, “Birute” and the 
nusical skit called “Paparčio Žiedas”. 
This novelty film was produced by Geo. 
Klimas, New York photographer who 
:his past month has been showing his 
films to the Lithuanian audiences in the 
Midwest.”

MONTELLO MASS.: “Liuosybės Cho- 
’us has resumed rehearsals under the 
lirection of their regular teacher, Al- 
oert Potsius. All former members have 
3ome back, ready to start learning new 
songs. One new member from Avon, 
Mass., has also signed up. We would 
like more people to come and join us. 
Singing is good medicine for bad nerves, 
fears and old age.”

DAILININKO J. VAIČIO KŪRINIŲ 
PARODOS APTARIMAS

KAUNAS.— M. K. Čiurlionio vardo 
Dailės muziejuje prieš kurį laiką buvo 
atidaryta dailininko Jono Vaičio darbų 
paroda. Joje buvo eksponuojama dau
giau kaip 130 dailininko paveikslų, etiu
dų ir eskizų, sukurtų paskutiniaisiais 
metais. Jų tarpe—siužetinė drobė “Jau

nieji gamtininkai”, peizažai — “Kovas”, 
“Atodrėkis”, “Kolūkio ganykloje” ir ki
ti.

Įvykusiame parodos aptarime prane
šimą apie dailininko J. Vaičio kūrybinį 
kelią padarė dailininkas profesorius A. 
Žmuidzinavičius. Pranešėjas, o taip pat 
eilė pasisakiusių aptarime dailininkų pa
žymėjo, kad dailininkas J. Vaitys pasie
kė žymius laimėjimus peizažuose. Ypač 
gerai dailininkas atliko mažo formato 
gamtos etiudus mokslinių ekspedicijų 
metu. Mažiau pasisekę dailininko dide
lio formato peizažai 7<Auštant”, “Kauno 
uostas” ir siužetiniai darbai. Didelis 
siužetinis darbas “Jaunasis dailininkas” 
turi daug vidinės šilumos, daug saulės ir 
giedros nuotaikos, tačiau turi ir trūku
mų.

Aptarimo metu pasisakė laureatas 
profesorius J. Mikėnas, skulptorius B. 
Vyšniauskas, dailininkai V. Dilka, R. 
Kalpokas ir J. Vaitys.

Dailininkai: VI. Žuklys,
B. Klova

MONOGRAFIJA APIE DONELAIČIO 
“METUS”

VILNIUS.— Lietuviu kalbos ir lite
ratūros instituto darbuotojas filologijos 
mokslų kandidatas L. Gineitis paruošė 
monografiją apie K. Donelaičio po-emą 
“Metai”. Monografijoje nušviečiama 
epocha, kurioje gyveno Donelaitis, na
grinėjimas jo poemos idėjinis tematinis 
turinys ir forma, “Metų” originalumo 
klausimas, kritikuojamos buržuazinių 
literatų sudarytos “teorijos” apie Done
laičio kūrybą, iškeliamas “Metų” vaid
muo tarybiniais laikais. Monografiją, 
iliustruotą Donelaičio rankraščių faksi
milėmis bei “Metų” atskirų leidimų ti
tuliniais puslapiais, išleidžia Valst. gro
žinės literatūros leidykla.

K.

<t ptul. Laisve (Liberty)šeštad., Lapkričio (Nov.) 27, 1954

Laisvoji Sakykla
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Sapnai mokslo šviesoje
“Laisvės” No. 211-tame, mo tam, kuris suims 

Įvairumuose, tilpo straips- Demskį ir pristatys 
nis profesoriaus L. Lašo j valdžiai, arba nors praneš 
apie sapnus mokslo švieso- v ’ ”
je. •• Tame straipsnyje pla
čiai aiškinama sapnų kilmė 
ir jų priežastys. O tikinčiuo
sius į sapnus asmenis prof. 
Lašas išvadina didžiausiais 
tamsūnais! Aš pilnai ne
sutinku su prof. Lašo nuo
mone, kad tikėjimas į kai 
kuriuos reikšmingus sapnus 
yra žmogaus tamsumas...

Niekas neginčys, kad yra 
daug tikinčiųjų į sapnus ir 
kitokius nuo senovės užsili
kusius prietarus. Bet mes 
toliau pamatysime, ar tikė
jimas į kai kuriuos sapnus 
reiškia tamsumą.

Ten rašoma, kad Tarybų 
Sąjungoje mokslininkas fi
ziologas L P. Pavlovas jau 
pilnai išsprendė miegą ir 
sapnų kilmę mokslo švieso
je. Aš ir čia nesutinku su 
profesorių pasigy rimais, 
kad jau visa sapnų proble
ma esanti baigta, išrišta.

Pasaulyje nėra tokios 
mokslo šakos, kuri būtų pil
nai išspręsta. Tą gerai ži
no ir prof. Lašas, kad kiek
vienam mokslui nėra galo 
bei ribų. Nors Pavlovas sa
vo moksliškuose nagrinėji
muose apie miegą ir sapnus 
atidengė keletą mokslui 
naudingų paslapčių, kurių 
neįstengė išspręsti senes
niosios kartos mokslininkai, 
bet as. manau, kad Pavlovas 
klysta, dėl to, kad jisai ne
išskiria reikšmingų sapnų 
nuo paprastų klajonių. Jis 
visus sapnus lygiai sumušė 
į dulkes'kaipo prietaringus. 
O mes, eiliniai nemokšos, 
esame įsitikinę, kad sapnas 
sapnui yra nelygus. Mes 

į visi beveik kožną naktį mie
godami ką nors sapnuoja
me, kas neturi jokios reikš
mės.

Tačiau kai kurie ir mūsų 
retkarčiais sapnuojame 
reikšmingus sapnus, kad 
nuo tų sapnų kai kam ten
ka net susirūpinti, belau
kiant sapno išsipildymo. Aš 
stengsiuosi faktais įrodyti 
iš praeities savo sapnų nuo
tykių, kuriuos as vadinu 
reikšmingais.

1908-tais metais gyvenau 
Pittsburghe. Būnant pas 
lietuvius, su manim gulėjo 
vienoje lovoje mano ištiki
mas geras draugas. Vieną 
kartą jam išėjus dirbti ant 
antros pakaitos, aš nuėjęs 
gult sapnavau, kad mano 
draugas nebetoli nuo namų, 
prie tuščio loto guli kruvi
nas patvoryje ir šaukiasi 
mano pagalbos. Aš, pabu
dęs iš miego, 
šokau iš lovos, 
rengiau ir skubėdamas nu
bėgau į sapnuotą vietą. 
Ten iš tikrųjų radau pa
tvoryje gulintį plėšikų per
šautą savo draugą. Jis at
sipeikėjęs ligoninėje man 
pasakojo: Einant namo iš 
darbo 2-rą valandą naktį 
du plėšikai pastojo įkelia. 
Atėmė iš jo 15 dolerių ir 
laikrodėlį. Kadangi jis 
smarkiai pasipriešinęs, tai 
vienas plėšikas suvarė jam 
į petį kulką.

Antrą pavyzdį mes paim
kime iš velionio kunigo 
Demskio biografijos užra
šų. Lietuvoje laike valstie
čių sukilimo prieš Rusijos 
carą kunigas Demskis tiktai 
su trimis savo pasekėjais 
naktį miške pastojo kelią ir 
nuginklavo penkiasdešimt 
kazokų. Po to įvykio ca- ( 
rištinė valdžia paskyrė.' Britanija pasirašė trijų me- 
tūkstantį rublių atlygini- j tų prekybos sutartį.

žandarams, kur jis slapsto
si. Kum, žinodamas dide
lį pavojų, slapstydamasis 
pas kaimų ūkininkus,- be
veik kožną naktį ėjo vis 
arčiau ir arčiau Prūsų ru- 
bežiaus. Vieną šaltą naktį, 
nakvodamas kaime pas 
ūkininką ir gulėdamas ant! 
molinio pečiaus, kunigas 
Demskis sapnuodamas ma
tė pulką kazokų, jodinėjan
čių po kaimą ir darančių 
kratas kaimiečių namuose.' 
Jisai iš to sapno greit pa-! 
budo. Nusigandęs šoko nuo 
pečiaus, apsiavė batais ir 
apsivilkęs senais rudais 
kailiniais išbėgo laukan. 
Apsidiręs aplink nakties 
prieblandoje, jis nustebo 
pamatęs kazokus pas arti
mą kaimyną darant kratą.

Neturėdamas saugios vie
tos pasislėpti, jis įsilipo į 
didelę, storą, šakotą seną 
obelį. Jo laimei ta obelis 
buvo išpurtusi. Storo jos 
liemens vidus buvo tuščias. į 
Tai pamatęs labai nudžiu

go ir skubiai nusileido že
myn, pasikabinęs tik ranko
mis už braunos kabojo, iki 
kazokai, kelis kartus ap
link obelį apsukę nujojo to
liau.

Kodėl prof. Lašas savo 
straipsnyje nieko nemini 
apie reikšmingus sapnus, 
panašius į aukščiau du sap
nus atvaizduotus? Dauge
lis iš mūsų savo gyvenime 
sapnuojame panašius sap
nus, ir daugeliui sapnai1 
pranešė apie prisiartinantį 
pavojų, nelaimę, mirti. Ar 
galima kunigą Demskį va
dinti tamsybės apaštalu? 
Juk yra žinoma, kad kada 
kun. Demskis kovojo prieš 
Rusijos caro valdžią, jis jau 
buvo laisvas nuo visokių 
prietarų. O kuomet atvy
ko į JAV, jis tapo didžiau
siu laisvamaniu.

Aš prisimenu, kai nese
niai skaičiau straipsnį, aiš
kinantį apie sapnus, protli- 
gių daktaro (psychiatris- 
to) H. D. Olland, kuris sa
vo ilgame straipsnyje “The 
Philadelphia Inquirer” sek
madienio laidoje plačiai nu
šviečia sapnų kilmę ir jų 
reikšmę. Jis padalina sap
nus į dvi skirtingas rūšis: 
reikšmingus ir bereikšmius. 
Dr. Olland visai skirtingai 
savo moksliškuose tyrinėji
muose aiškina sapnus, ne
gu kad rusų fiziologas P. 
Pavlovas. Šis ’amerikietis 
mokslininkas teigia, kad 
kai kurie sapnai yra glau
džiai susiję su smegenų te
lepatija. “Telepathy” (te
lepatija) tai yra nauja 
mokslo šaka, su kurios pa- Į 
galba vienas žmogus su ki
tu žmogumi jau po biskį su
sikalba be kalbos žodžių ir 
be jokių pirštais rodomų 
ženklų . Nors tokių žmonių, 
su ištobulintais smegenimis 
susikalbėti telepatijos bū- 
dtų dar mažai tesiranda.

(Pabaiga rytoj)

su išgasčia 
greit apsi-

Jungtines Tautos. — In
dija ir Ukraina pasisakė už 
tai, kad Naujosios Gvinė
jos vakarinė dalis, Irianas, 
būtų atiduota Indonezijai, 
kaip to ji reikalauja. Da
bar Irianą valdo olandai, 
kurie iki Antro pasaulinio, 
karo valdė visas Indonezi
jos salas.

Varšuva. — Lenkija ir

Labai Naudingos Knygos
Parduodamos Nužemintom Kainom

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 820, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kaip po karo aplankė Lietuvą, pus
lapių 224, kaina $1.00, DABAR TIK 75c.>

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. 256 puslapių, kaina $1.00, 
DABAR TIK 75c.

Usnyne
Teofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą žavėjanti 
ma, puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK 75c.

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

poe-

256,

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapiu 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių 
kultūrinio, ekonominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mi
kas Rasoda—Mizara, puslapių 314, kaina $1.00, DABAR 
TIK 75c,

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda, 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Šliuptarniai
Dr. Jono Šliupo gyvenimas, jo darbai dėl lietuvybės ir ko
vos už laisvamanybę. Puslapių 650, kaina $5.00, DABAR 
TIK $4.00.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ

Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip 
gelbėtis pasireiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas 
pažinti ir būdai jų prašalinimui. Parašė Dr. J. J. Kaš« 
kiančius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuolaidos).

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi mai
tintis, kad ’būti sveiku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Dr. J. 
J. Kaškiaučius, puslapių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos).

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, staigiai vidų 
riais apsirgus nesant galimybės greit gauti daktaro pagel 
bos. Paduodama daug receptų. Parašė Dr, J. J. Kaškiau 
čius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR TIK 60c.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisvės 
knygyne. Kartu su užsakymais prašome prisiųsti 

ir pinigus.

110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill, N. Y.
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* T. (Tąsa)
— Anksčiau? Cho-cho-cho... Aš ne 

plaukiojau, o galima sakyti, laksčiau, 
laksčiau sausumos skrajūnais. Aš ga
bendavau šimto vagonų sąstatus.

Jis įkaušęs. Jo akys drėgnos, o ant 
didelės nosies violetinės gyslos, tankios, 
kaip voratinklis. Jo budėjimas praside
da po dviejų valandų.

Kitas mašinistas Poziabkinas, platus 
ir sunkaus svorio. Tas — niūriai nekal
bus, liguistas susimąstęs. Jis budi.

Trečias — jaunas ir garbanotas vai
kinas. Šypsosi plačiai, žiūri pasitikin
čiai. Jis tartum užjaučia mane. Jis ne
greit stos į savo postą. Jis pareiškė:

— Einu į kubriką: knarkimo menu 
užsiimsiu. Reikalui atsitikus — paža
dinkite mane.

Žvalgausi į kūryklą! Sargybinis nesi
traukia nuo manęs. Ten klega: laivo 
kūrikai ginčijasi su sausumiečiais, mo
suoji kumštimis. Aš iš karto supratau, 
koks reikalas. Pasirodo, kad viename 
katile garas pakilęs ligi ženklo, o kitame 
— mohometro rodyklė rodo tik šešiasde
šimt svarų spaudimo.

—Tai jums ne garvežys, velnias grieb
tu ! — šaukia vienas laivo kūrikas.

— 0 koks skirtumas? — klausia jį 
sausumietis.

— Skirtumas toks, kad šį dalyką jūs 
suprantate tiek pat, kiek jūros vėžys bib-

Paskui kreipiasi į mane:
— Na, bolševikų mechanike, išspręs

kite, kas iš mūsų teisus.
Iš buvusios įgulos — nė vieno žmo

gaus. Matomai, jie visi areštuoti.
Iš kur surinko šiuos žmones?
Aš nepradėjau jų tyrinėti, o tuoj pat 

užlipau ant gobtuvo sujungti abiejų ka
tilų garo. Visa tai padariau per vieną 
minutę. O kai nulipau, pamokiau kūri
kus, kaip laikyti garą katiluose. Po to 
paskirsčiau budėjimą, — palikau tik du 
žmones, o likusius nusiunčiau ilsėtis, — 
ir grįžau į mašinų skyrių.

Apžiūrėjau mašiną. Purvina ji, surū
dijusi >ir apleista. Bandau,-atskiras da
lis, * patepu, viską sutvarkau. Niūrusis 
mašinistas Poziabkinas padeda man vi
sai sąžiningai.

Baigęs budėti mašinistas Masloboje
vas geria arbatą ir šneka visokius nie
kus. Viena tik aš pastebiu — jis labai 
domisi manimi, tarsi aš būčiau retai su
tinkamas laukinis padaras. Lenda su 
įvairiais klausimais.

— Komunistai ruošiasi įkurti žemėje 
, rojų ir giriasi, kad jie viską žino. O pa

sakykite man, ponas balševike, ar jūs 
žinote, koks vaikas pasaulyje pats nelai
mingiausias?

Jis patylėjo, ištiesęs Į mane ilgą kak
lą. Nesulaukęs atsakymo, pergalingai 
nusijuokė. Paskui mostelėjo dešine ran
ka, lyg balalaika grieždamas. Aš išgir
dau jo kimų balsą:

— Reiškia, atsakyti negalite. Cho- 
‘ cho. Tai aš jums pasakysiu. Pats ne

laimingiausias pasaulyje vaikas, tai par
šiukas; jis turi vien motiną—ir ta kiau
lė. O jūs šito todėl nežinote, kad neina
te į cirką...

Aš nekreipiu dėmesio į Maslobojevo 
patyčias ir atsargiai klausiu jį:

Ar ilgai mums teks keliauti?
— Niekniekis: penkias valandas.
— Tai kurgi mes vykstame?
Kiekvienas jo žodis pugžliu kertasi po 

mano kiaušu, bado:
— Viena tiktai žinau, vykstame par

tizanų lupti. Cho-cho, bus karštas rei
kaliukas, Alioša, ša! čia jėga!..

Man iš atminties neišeina sūnus. Ar
ti nėra kitų partizanų, išskiriant tik tą 
būrį, kuriame dalyvauja Nikolajus. Tik
riausiai — kaip tik ten vyksta ^Gulbi
nas”. Kalnuose netoli jūros slapstosi 
partizanai. Gal būt, jie ilsisi. Ir nie
kas iš jų neįtaria, kad greitai į- krantą 
išlips puikiai apginkluotas desantas. 
Apsups juos, pagaus. O paskui prasi
dės žudynės. Gali atsitikti dargi taip, 
kad paskutini momentą Nikolajus pama
tys savo tėvą.

Ką jis galvoja apie mane?
Mano lūpos konvulsiškai sudrebėjo.

O jūs, ponas bolševike, tur būt, viš
tas vogėte?— klausia mane Masloboje-

A. Navikovas-Pribojus
— Nežinote? Cho-cho. Kodėl jūsų 

rankos dreba?
Greitai pradėjo dirbti mašina. Po 

trumpo laiko garlaivis pradėjo suptis. 
Aš supratau, kad mes išplaukiame į at
virą jūrą.

Sargybinis visą laiką stebi mane. Be 
šautuvo, jis už diržo dar turi užsikišęs 
rankinę granatą. Savo buvimu jis tar
tum primena man, kad mano likimas iš
spręstas — mirtis. Aš tuo nė kiek nea
bejoju. Tiktai padarysiu reisą, o toliau 
— balastas ant kaklo ir j jūros versmę. 
O čia dar Nikalojus vaizduotėje stovi: 
šviesiaplaukis, mėlynomis akimis, gyvas 
ir smalsus; štai jis svajoja, pasirengęs 
stoti į technologijos institutą, ir aš jam 
čia pritariu. Ir ką gi? Šis sveikas ir 
raudonas vaikinas, kuriam tik gyventi 
ir gyventi, greitai bus sunaikintas.

Mano galva plyšta nuo karčių godų.
Aš dirbu mašinališkai, nedalyvaujant 

protui, tik ilgametės praktikos dėka. 
Rankos pačios žino, kas reikia daryti.

Su kiekvienu bangų dūžiu, su kiekvie
nu pasvirimu sargybinis baimingai ap
sižvalgo. Jo veidas pabala, su žalsvoku 
antspalviu, akys apsiniaukia. Jis pagul
do šautuvą ant grindinio, o pats laikosi 
už tekinimo staklių, kad nenugriūtų.

— Kad velnias jus suaižytų kartu su 
laivu! O, kaip drumsčia...

Mašinistą supimas veikia mažiau. Jis 
man pasakoja:

— Kur Zubarevskio partizanų būrys? 
Sunaikintas. O kur Čižajevskio gauja? 
Ją visą pagavo ir saulutėje išdžiūti pa
kabino. Keistuolis! Čia patrankos, 
šautuvai, kulkosvaidžiai, o ten tik šra- 
tinės ir savo darbo ietys. Ko tie avinai 
lenda kautis prieš liūtus?

Aš stengiuosi nesiklausyti Masloboje
vo, bet žodžiai patys įkyriai lenda man 
į galvą. Jis man atrodo kaip pragaro 
smarvė. Ndrisi šokti ant jo, nudrėbti jį 
po smagračio mostu, kad mašina nusi
dažytų žmogaus krauju. Bet aš tyliu. 
Tik stipriau sukandu dantis.

Maslobojevas prieina prie manęs ar
čiau.

— Būk malonus pasakyti, ponas bol
ševike, kodėl gi jūsų komunistai nori pa
tį dievą nuversti?

Paprastai aš labai atsargiai ir kant
riai elgiausi su kito žmogaus religiniais 
jausmai. Bet čia įvyko kažkas labai 
keisto. Mano akys iššoko ant kaktos. 
Aš priėjau prie mašinisto beveik kakto- 
mušom. Jis dėbtelėjo į mane ir pasi
traukė žingsnį atgal.

— Jūsų veidas piktas, kaip lūšies snu
kis.

Kaip aš susilaikiau, kad neįkibčiau į 
jo gerklę?

Vietoj to aš pradėjau šarlatanauti.
— Ne tas svarbu, ponas mašiniste, — 

sakau aš pro dantis. — Dabar aš jus pa
klausiu.

— Na?
— Jūs turite žmoną?

— O dievą mylite?
— Dievo negalima nemylėti: jis yra 

alfa ir omega.
— Taip. Dabar pasakykite: ką jūs 

darytumėte, jei savo žmoną raustumėte 
patale su pačiu dievu?

Maslobojevas krūptelėjo, pasišiaušė 
ir garsiai suriko: .

— Velnias!
Jis pasisuko ir greitai nubėgo geleži

niais laiptais į viršų.
Kaip tik tuo metu manyje ir gimė 

mintis, nuo kurios pačiam pasidarė bai
su.

Aš patekau į priešo stovyklą. O ka
ras lieka karu. Ne aš jį išgalvojau, te
bus jis tris kartus prakeiktas. Čia — 
kas ką- įveiks: jei ne mes juos, tai jie 
mus. O aš pats ko nustoju? Prieš ma
ne ,taip ar kitaip, — juodi mirties naš

avai. Gerai! Tokiu atveju visiems 
pai — jūros dugne.

Ligi šio laiko negaliu suprasti, 
tuomet manyje darėsi, 
pau velniu.

Su šaltu aiškumu aš 
kinimo planą. Kieno?

Aš iš „-tikro

ka-

kas
ta

Pasūku galvą. Siūbuodamas, dvigubė
ja pažįstamas didele nosimi veidas, pa

šaipiai atsikiša dantys.
— Kokias vištas?

sukūriau sunai- 
Gyvų žmonių. O 

tie, kurie slepiasi kalnuose, argi kokia 
dvėseliena? Ir suakmenėjusioje širdyje 
daugiau nebuvo nei pasigailėjimo jaus
mo, nei sąžinės graužimo.

Sargybinis visą laiką niūriai tylėjo.
— Kurgi vyksta mūsų laivas? — krei

piausi b jį. . P
Poziabkinas pažvelgė į mane, kaip

Daktaro Palevičiaus 
laidotuvės

Negalima pamiršt Dr. Pale
vičiaus mirties ir laidotuvių. 
Viena, Dr. Palevičius buvo ge
ras daktaras, visiems prieina
mas, nesididžiuodavo. Yra 
daktarų, kurie nevažiuoja pas 
ligonius į namus, o Dr. Pale- 
vičius visuomet važiuodavo į 
namus, jei tik kas pašaukda
vo vėlai ar anksti. Anais me
tais ir mane jis pagydė nuo 
žiauraus šalčio—gripo: atva
žiavo j pamuš, apžiūrėjo, da
vė medicinų, ir į dvi dienas 
pasiliuosavau nuo besiplečian
čios ligos. Antra, jis buvo pro- 
gresyvis, laisvamanis, visuo
menininkas. Jis rėmė ir A. 
Matelionio leidžiamą knygą 
“Apie Dievus ir žmones.” Me- 
telionis parašė jam laišką tuo 
reikalu, ir Dr. Palevičius tuo 
jaus reikalavo, kad būtų su
šauktas Radijo Klubo susirin
kimas. Aišku, kad jo tikslas 
buvo paaukot kiek nors dole
rių iš Radijo Klubo iždo kny
gos išleidimui (minimas Klu- 

suvirš keturius tūks- 
doleri ų n e n a u d o j a m ų 
Bet nelaboji mirtis 

gerą žmogų; Radijo

ne-
ne-

ini-

kais? Tik keletas asmenų ži
nojo, o visa publika nežinojo 
ir dabar nežino. Kodėl kalbė
tojai nepaaiškino? Gal jie 
turėjo informacijų, o gal 
matė reikalo ?

Visi gėlių vainikai tapo 
gabenti ligoninėn, kur Dr.
levičius priklausė, ir apžiūri
nėdavo ligonius; tie vainikai, 
sako, likosi išdalinti ligo
niams, atminčiai daktaro Pa- 
levičiaus. Gražus ir pagirtinas 
pasielgimas. Atsimenu, prieš 
kiek laiko advokatė Masytė 
sakė prakalbą prie numiru
sio asmens graboriaus koply
čioje; tuomet ji suminėjo visų 
pavardes, kurie prisiuntė ge
lių bukietus, ir paaiškino, ko
dėl tasai velionis yra laidoja
mas be bažnytinių apeigų. Vi
si žmonės buvo patenkinti, 
kad suminėjo visus tuos, ku
rie prisiuntė gėles pagerbi
mui mirusiojo.

Vėl mušasi

Iš L. D. S. 1-mos apskrities 
metinės konferencijos

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo pirmos apskrities 
metinė konferencija atlaikyta 
lapkričio 21 dieną, South Bos
tone.

Konferencija šiais metais 
buvo kiek mažesnė, lyginant 
ją su pirmesnėmis. O ji galėjo 
būt skaitlingesnė, jei tūlos 
kuopos nebūt į letargo snū
dui] patekę,—jei būtų po po
rą delegatų prisiuntę. Net ir 
po vieną delegatą nuo kuopos 
siųsti, yra labai prastas supra
timas, kuomet kuopos turi ke
letą arba kelioliką desėtkų. 
arba net ir šimtus narių. Kon
ferencija tiesiog papeikimą iš 
reiškė už toki apsileidimą.

Štai prieina klausimas fi
nansinio stovio, žmonės turį 
ryšius su tuo klausimu, visai 
nei konferencijoj nesirado. 
Na, ir tik dėl to nežinomas 
apskrities tikras finansinis sto
vis. Vienok delegatai, kurių
buvo 1-1, labai rimtai dalykus ir tuoj Daminas sako: 
..varstė. O pirmininkaujant
Dominikai Jusiui (usteriečiui) 
konferencija buvo gyva ir 
svarbi gerais ir net labai įdo
miais raportais iš 11-tojo sei
mo, iš centro, apskrities komi- draugams Jusiams už tokį ge

lia- rą man patarnavimą! Jug tai 
būtų mane iki kaulų peimir-

bas turi 
Laučius 
pinigų), 
pakirto
Klubo susirinkimas įvyko jau 
po jo mirties, ir paskyrimas 
pinigų knygos išleidimui pasi
liko be pasekmių. Gaila gero 
susipratusiu asmens ir dak
taro...

Didžiausios laidotuvės

Dr. Palevičiaus laidotuvės 
buvo vienos iš didžiausių tar
pe Detroito lietuvių. Daug 
žmonių, išliko iš darbo, kąd 
dalyvaut laidotuvėse. O jau 
gėlių vainikų ir bukietų buvo 
užversta pilna graboriaus! Ste
panausko koplyčia. Reikią pa- 
žymėt, kad ir Radijo Klubas 
prisiuntė gėlių vainiką už 
$20.00. Taipgi draugai Mete- 
iionis ir Palionis prisiuntė gė
lių vainiką net iš Floridos. 
Praleidžiant į kapines—kre- 
matoriją, palydovų automobi
lių susidarė tokia eilė, kad ir 
galo nesimatė.

> Laidotuvėse dalyvavo “Vil
nies” redaktorius L. Pruseika 
iš Chicagos, ir L. D. S sekre
torius J. Siurba iš New Ycr- 
ko; jiedu sakė prakalbas ko
plyčioje ir ant kapinių—kre 
materijos koplyčioje. Didelis 
kreditas priklauso draugėms 
Stėllai Smith už grojimą var
gonais atatinkamų liūdnų me- 
liodijų ir už akompanavimą 
vargonais, o TVaškienei už pa- 
giedojimą tinkamų dainų. 
Vargonams gaudžiant ir gie
dant visiems pasidarė nejau
ku, griaudu, daug moterų 
šluostėsi ašaras. Nežinau, kaip 
draugė Tvaskiu nė tokiame at
sitikime gali giedoti. Aš lai
dotuvėse negalėčiau giedoti: 
ot, kas nors spaudžia krūti
nę, darosi griaudu, ir balsas 
iš krutinės neišeina.

Tai tokios laidotuvės turė
tų būti visų progresyvių žmo
nių, o ne apkarstytos su ro
žančiais,—kryžiais ir mišių 
kortelėmis. Garbė žentui 
Frank Price ir dukroms, kad 
jie pasielgė taip, kaip dakta
ras gyvas būdamas pageidavę. 
Jo žmona —Palevičienė tuo 
laiku buvo ligoninėje ir nega
lėjo dalyvaut laidotuvėse.

Kas buvo negerai
l •

Kalbant apie Dr. PaleWi- 
čiaus laidotuves, reikia pažy
ra ėt ir kas buvo negerai (bent 
mano supratimu). Kaip jau 
minėjau, buvo susiųsta daug 
gėlių bukietų, ir palaidotas 
laisvai, be bažnytinių apeigų. 
Tačiau nei vienas kalbėtojų 
to fakto nepabrėžė, kad yra 
laidojamas laisvai, ir kodėl 
taip laidojamas, kad jis buvo 
laisvamanis, netikėjo į religi
nius burtus, ir 11. Taipgi ne
sirinko pavardžių ir nepaaiš
kino, kas prisiuntė gėlių bu
kietus—vainikus, ir kas pas
kui atsitiko su tomis gėlėmis? 
Nes prieš išvežant velionį iš 
graboriaus koplyčios, gėlių 
jau nebebuvo koplyčioje, ir 
nebuvo ant kapinių. Kas atsi
tiko su tomis gėlėmis—vaini-

Užsibaigus streikui Square 
D fabrike, kur streikieriai tu
rėjo žiaurius susikirtimus su 
skobais ir policija, dabar pra
sidėjo streikas viename gu
mos fabrike (Rubber Compa
ny), kur išdirba visokius gu
rno reikmenis! Streikas iškilo 
dėl visokių' nesusipratimų su 
kompanija, ir dėl nenoro at- 
naujint kontraktą su unija. 
Slreikui vadovauja UA VY
ČIO; tos unijos viršininkai da
lyvauja pikieto eilėse, žiauri 
kova pasireiškė prie fabriko 
pastatų. Fabriko savininkai 
stengiasi sulaižyti streiką, ga
bendami skebus, ir patys va
žiuodami į fabriką, 
riai pikietuoja ir 
duoja įvažiavimus, 
'rus susikirtimas su 
savininkais: fabriko 
kas—“bosas” likosi 

drabužiai

mitetui. Tas parengimas bus 
atžymėjimui L.D.S. 25 metų 
gyvavimui. Taipgi pageidauja
ma, kad tokius atžymėjimui 
rengtų apskrities kuopos savo 
kolonijose. Tokie atžymėsimai 
turi prasidėti 1955-tais metais 
bile laiku su lyg kuopų nuo
žiūra ir išgalia.

Nors neskaitlingas būrelis 
Gelegatų buvo, tačiau šiltas 
draugiškumas ir geras ryžtin
gumas rodėsi tarpe visų daly
vių.

Oras buvo labai niūrus
Konferencijoje pertraukos 

neturėta—pradėta po pirmos 
valandos ir baigta prieš penk
tą valandą. Tik dabar apsi
žiūrėta, jog lauke lietus, vė
jas taip suniuręs, kad nejau
ku net pažiūrėti per langus. 
0 čia iš ryto būnant gana šil- 
tokui orui, delegatai suvažia
vę tik vasariniais siūtais. Na, 
ir daryk tu dabar ką nori!

Draugė Jusienė kalbasi su 
savo draugu, jog reikia Kar
boną nuvežti i traukinių stotį

Taip,
paimsime Karsoną ir gaila, 
kad kitiems negalima nieko 

.pagelbėti!” O oras tiesiog pa
šėlęs.

Kai]) buvau dėkingas

lėto, piknikų komisijų il
čių kuopų delegatų raportais.

Buvo ir
mų. Nutarta, kad apskritis ki
tais metais surengtų puošnų 
hankietą So. Bostone, bet lai
kas ir prirengimo sutvarkymas 
palikta naujam apskrities ko-

• nauju gerų nutari- Skęs tas šiurpulingas lietus be-
kui kiant ant gatvės autobuso.

/Atsisveikinęs su1 draugais 
•tusiais prie stoties, labai pa
togiai pasiekiau Lowellj.

J. M. Karsonas

Streikie- 
užbarika-

fabriko 
savin in
ge rokai 

apmuštas, jo drabužiai nuo 
pečių nudraskyti, jo automo
bilio Cadillac visi langai iš
daužyti, ir buvo priverstas pa
sitraukt atgal nuo fabriko. 

| Dabar tasai fabriko savinin
kas kaltina policiją, kad ne
apsaugojo jo nuo streikierių. 
Bet streikieriai nelabai paiso 
ir policijos, o policija nepuo
la streikierių tai]) žiauriai, 
kaip prie Square D fabriko, 
gal todėl, kad kita “kauntė” 
(apskritis).

Pagaliau, j antrą dieną po 
apdraskymo fabriko savinin
ko ir streiko vadų areštų, fab
riko savininkai nusitarė visai 
uždaryti fabriką. Kas toliau 
dėsis—nežinia.

Prenumeratos, apšvieta

Draugė Vera Smalstienė da
lyvauja “Laisvės’’ vajuje rink
dama prenumeratas, ir, su
prantama, dovanas “Laisvei, ” 
jei kas sutinka nors kiek pa- 
aukot. Dalyvaudama tame va
juje, ji žadėjo darbuotis — 
rinkt prenumeratas ir A. Me- 
tclionio knygai “Apie Dievus 
i)- žmones.” Gera toji draugė, 
\erta didelės pagarbos, kad 
darbuojasi apšvietus reika
lams.

Mikuti

Lowell, Mass

WORCESTER, MASS
Karsokų šeimos širdingas 
padėkos žodis

Staigiai, netikėtai mirčiai 
pakirtus gyvybę mūsų bran- ! 
gios motinėlės-sesers tapome 
nepaprastai skaudžiai sukrės
ti ir mes. Ypatingai šis smūgis 
buvo skaudus nespėj tįsiems 
nei atsigauti iš širdgėlos, ku
rią mums atnešė 3 mėnesiai 
atgal ištikusi mūsų šeimą ne- , 
laimė, tragiškai žuvus mūsų | 
tėveliui.

Gerbiami mūsų tėvelių ir 
mūsų giminės ir draugai,

Jūsų širdingas atjautimas 
nelaimėje, jūsų suraminantis 
žodis ir abelna suteikta tal
ka pagelbėjo ir gelbsti mums 
pergyventi skaudžią nelaimę. 
Nežinome tokių kilnių žodžių, 
kuriais galėtume visiems pa

rt ėkavoti
Prašome priimkite mūsų ku

klų ačiū: Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Broliškai Draugijai 
;;ž gėles ir patarnavimą: Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo kuopai, Literatūros D-jos 
moterų kuopai —visi pareiškė 
simpatiją per dienraštį Lais
vę; už gėles J. M. Petkūnams, 
J. M. Rėksniams, V. A. Yen- 
čiams, J. II. Palioniams, J. P. 
Bakšiams, J. Urbonui, P. La
banauskui, K. Kosuliui, M. 
Tamošiūnui, J Lozoravičiui, J. 
Karalienei.

Širdingai ačiū Aido Chorui

už gražias gėles ir svetingas 
vaišes, suteiktas visiems paly
dovams; M. Sukackienei už 
pasakytą mūsų mamytei at-, 
sisveikinimo kalbą; F. Bložiui 
už sudainavimą gedulo dainų; 
graboriui Karaliui už rūpes
tingą, mandagų patarnavimą. 
Ačiuojame dienraščiui Lais
vei už širdingą kooperaciją ir 
suteiktą vietą laikraštyje.

Duktė Janice 
Sūnus Allen 
Sesuo Anyta 
Broliai:
Petras, Billy, 
Albinas, Edwardas

SKELBĖJAMS

Būti kokiame nors biznyje 
nesiskelbti — tai tas pats, 

kaip mirksėti grhžiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino . . . Nori apie savo biz
nį žmonėms pranešti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais
vėje I

ir

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisvės įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai ?

Gruodžio 12 d., 2 vai. dieną, 11 
Tyler St., įvyks Sūnų ir Dukterų 
Draugijos metinis susirinkimas. Visi 
nariai ir narės privalo žinoti, kad 
metiniai susirinkimai yra pagrindi
niai svarbūs, ir reikia visiems daly
vauti, gyvenant tame pačiame mie
ste ar priemiesčiuose. Metiniame 
susirinkime galima daryti pamati
niai pakeitimai konstitucijos, tad 
dalyvaukite ir balsuokite iškilusiais 
klausimais, kaip jums atrodo go
riau. Reikės ir naują valdybą rink 
ti 1955 metams. Žinokite, kad drau
gija labai maža ir nėra iš ko rink
ti komitetą, tad sueikime visi ir 
svarstykime reikalus bendrai.

J. M. Karsona.s 
(230-232)

Montello, Mass
Lapkričio-Nov. 27 d Liuosybės 

Choras rengia vakarienę, koncertą 
Ir šokius. Bus invales gardžių val
gių ir gėrimų. Tai bus pirmas toks 
smagus parengimas. Pradžia 6:30 
vai. vakare. Kviečiame vietinius ir 

toliau atsilankyti.
Pranešėjas Geo. Shimaitis

iš

UtraAyidt Laisvę Savo Draugui.

Antano Meteiionio Knyga

“Apie Dievus ir Žmones”
Jau renkama ir greit bus spausdinama

Be atidėliojimo užsisakykite tą gražų veikalą, turėsite 
įdomaus pasiskaitymo. Kaina tik vienas doleris. Ku
rie išanksto užsisakysite, tų vardai bus knygoje iš
spausdinti. Užsisakymus galite prisiųsti Laisvės ad
ministracijai arba pačiam autoriui.

Worcesteryje šią knygą galite užsisakyti pas D. G. 
Jusiu, Mon tolioje pas Geo. Shimaitį.

Būtų svarbu paskelbti ir kitas vietas, kur yra ren
kami užsakymai. Prašome pranešti, kurie darbuoja
tės tam reikalui.

5 pusi.—Laisvė (Liberty)-šeštad., Lapkričio (Nov.) 27, 1954
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Rūkymas ir plaučių vėžys - 2
J. J. Kaškiaučius, M. I).

cigarečių per vienerius me
tus!

Nuolatinis plaučių vėžio 
d a ugėj i m as—k i tą k a i ‘t ą.

mai

Kai rūkai bet ką — ciga- 
tą, cigarą ar pypkę, dū

li visais jų sudėtin- 
chemimais nuodais.

temis, per kvėpavimo siste- 

jaudikliai pasiekia visus 
kūno audinius. Juos po tru
puti erzina, bombarduoja, 
silpnina, ir iš to atsirandu 
vėžys.

zys, suprantama, greičiau 
atsiras ten, kur tu dūmu ir 
jų dervos susidaro dau
giau: tai kvčnsvimo dūde
lėse, bronchiniuose vamz
džiuose. Kaip tik taip ir 

gamis dūmų veiksnys grei
čiausia priveikia bronchų 
pieveles, ir tenai pradeda 
ilgainiui augt vėžys—'bron
chinis, bronchogamis vėžys 
(“bronchogenic carcino
ma”).

Tolesnėse kūno vietose 
jau nebetaip tirštai susida
ro tu dūmų dalelyčių, tai 
ir vėžys ten rečiau atsiran
da.

Tas bronchogamis vėžys 
—-bronchogeninis vėžys pa
prastai vadinamas plaučių 
vėžiu. Jau apyseniai, prieš 
kokia 30 metų, tam tikra 
gydytojų draugija vėžiui 
tyrinėti (“American cancer 
society”) padarė vie^ą per
sergėjimą apie rūkymo pa
vojų. Įžymusis mokslinin
kas, Dr. J. Ewing, tos or
ganizacijos pirmūnas, tuo
met pareiškė: “Vargu bū
tų bandyti prašalinti tabo
kos paprotį, bet propagan
da (pamokymai) apie veži 
turi pabrėžt pavojaus žen
klus. susijusius su juo (t. 
y. tabokos papročiu).”

kurie 
žarnos 

opą (“gastric or 
ulcers”).

tabokos 
normalu
kad jie šugnyb

dūmai
viduriu

Netik gydytojams, bet ir 
bet kam jau seniai aišku, 
kiek bloga daro rūkymas. 
Niekas neabejoja ir tikrai 
visi žino, kad tabokos dū
mai erzina, jaudina giltines 
pieveles burnos, nosų. ger- j 
klės, žino, kad rūkymo 
dūmai užkimdo gerkle, ga
dina baisa, iššaukia kosulį 
gerklės chronines slogas 
chronini bronchitą, tonzili- 
tą. Visi be jok’ų ginču pri
pažįsta, kad rūkymas griež
tai užgintas tiems, 
turi skilvio arba 
pradžios 
duodenal 
no, kad 
trukdo 
malimą, 
kraujagysles, kelia, didina 
kraujospūdį, jaudina širdį 
greitina jos mušima. Bet 
kokioj širdies bei krauja
gyslių lietoj gydytojas visų 
pirma užgina rūkyk Kitaip 
nėra prasmės nė gydytis ar 
vaistų imti.

Visa tai jau sena teisybė. 
Kas jos klauso, gerai, tas 
džiaugiasi. O kas nepaiso 
tos teisybės, atsimoka savo 
sveikata ir net gyvasčia...

Tačiau, kas ypatingai 
rimtai sudomino sveikatin
gumo tyrinėtoms, tai tas 
nuolatinis, baisus plaučiu 
vėžio nrrč’ų didėjimas, ly
giagrečiai su baisiai didė
jančiu rūkymu, cigarečių 
bei papirosų rūkymu. Kuo 
daugiau, kuo dažniau lūko- 
ma, tuo daugiau rūkyto iu 
gauna plaučių vėžį ir 
miršta. O dabar surūkoma 
baisiai daug cigarečių. Vi
dutiniškai surūkoma kas
met po 3.000 cigarečių kiek
vienam J. V. asmeniui. At
seit, įskaitant ir vaikus, kū
dikius ir nerūkančius, pa-' 
dalijus lygiai per visus, j 
kiekvienam išeina po 3,000 J

Skaitytoju Balsai
Laisvėje iš lapkričio 20 d. 

Literatūra ir Menas sky
riuje tilpo “Laiškas Sus
ninkų Jurgiui,” kurį parašė 
L. redaktorius Rojus Miza- 

tė- 
Sus- 

vi- 
' ra

ra. Jis labai plačiai ir 
viškai patarė ne tiktai : 
ninku Jurgiui, bet ir 
siems rašytojams, kaip

ro
an f.
ro-

Eks-Mainierys, man 
dos, perdaug užsipuola 
Susninkų Jurgio. Man 
dos, kad ir pats Eks-Mai
nierys padarėte klaidų savo 
kritikoje. O jei S. J. nebū
tų rašęs “Lietuvos Sūnus— 
Išeivis,” tai ir Eks-Mainie
rys neturėtum ką rašyti.

Man tai labai patinka to
kia autobiografija. Be klai
du nebūtu nei progreso. Iš 
klaidų galima mokytis. Kai 
ka galima ir pameluoti. 
Mane maža Lietuvoje Dėč- 
kus, pasisodinęs ant kelių 
sakė: Praniuk, pameluok 
man ką greit, tai duosiu 
rublį. S. J., Lietuvoje bū
damas vaiku, suvaldė 4 stai- 
ninius arklius, o kalėjimo 
farmoje nesuvaldė vieno.

Bethlehem, Pa.

įsakė, 
tra ti k o 

nori 
sako.

Mete darbą

Du yonkersiečiai policistai, 
Benjamin De Lucci ir Julius 
Demkowski, pasitraukė iš tar
nybos, kuomet jiems 
kad jie turi liudyti 
skandalo byloje, jeigu 
pasilaikyti darbe. Jie 
kad jų Įtraukimas ton bylon 
gero nežada, nors ir liudytų. 
Juos Įtarus, Įstatymiškai yra 
leista teisintis. Bet tas teismi
nis bandymas save apginti bū
tų toks iškaštingas, jog jie per 
visą gyvenimą iš skolų neišei
tų. Dėl to nusprendė, kad ge
riau netekti darbo dabar.

Kalbama, kad juos vis vie
na trauks i teismą kaip liu
dytojus' ir kad už atsisakymą 
liudyti gali bausti.

Miesto pašalpgaviai daugėja

ar asme-
jokių su-

Henry

Praėjusį spalio mėnesį vėl 
padaugėjo gaunantieji miesti
nės pašalpos. Toji pašalpa yra 
duodama jau visiškai nubied- 
nėjtįsioms šeimoms 
n ims, kurie neturi 
taupų.

Komisionierius
McCarthy sako, jog tam prie
žastimi yra vis didėjąs nedar
bas. Šis jau buvo 11-tas iš ei
lės mėnuo kaip pašalpų reika
lavimai be pertraukos daugė
ja. Tuo laiku prisidėjo 27,709 
asmenys. Viso dabar yra 271,-

Aštri jos. gyventojas tapo pa
šautas kojon mieste vaikščio
damas gatvėmis su draugu. 
Sako, kad šovėjas nežinomas.

New Yorko piliečių balsai 
vis dar tebebuvo patikrinami. 
Harrimanas turėjo 11,978 
daugumą.

Su Arbata
Pirmutinė apsauga nuo slogų, 
tai arbata su medum. Gi orui 
atvėstant slogos aplanko kiek
vienus namus. Reikia būti pri
sirengus jas pasitikti ir per
galėti.

Kada pavargstate, pajaučiate 
čiaudulį, gerkite daug arbatos 
su medum ir anksti gulkite at
sikratymui slogų.

New’Mtrko^^fcTZlniot
CIO viršininkas ragino 
bausti ir kompanijas

New Yorko Įvyko dvic.ji
Ųjcnų konl erencija, kurioje 
CIO unijų viršininkai disku- 
savo padėti unijų gerovės fon
duose ir priemones kovai prieš 
suktybes. Daviniai rodo, kad 
daugumos fondai yra veda
mi tvarkiai. Pasisakyta griež
tai disciplinuoti tuos, kii;- ra-

Kalbant apie apdraudų.- 
“kickbacks,” Reutheris kriti
kavo valdinius buvusių tyrinė
jimų vykdytojus. Jis sakė, jog 
tuose tyrinėjimuose bandyta 
parodyti, būk viso blogo kal
tininkais esančios unijos, jų

gumai buvo padaryti bendrai 
su kompanijomis. Sako, jog 
vieni unijistai nei negalėtų to 
padaryti, nes bile kuris fon
das, i kurį samdytojai moka

būna prižiūrimas I 
panijų ir unijos

sakė, kad tikras 
turėtų “taip pat

savo dali, 
bendrai kom 
paskirtimi].

Reutheris 
tyrinėjimas
pažvelgti i samdytojų, apdrau- 
dos kompanijų, agentų, bro
kerių ir į netikusių valstijos įs
tatų atsakomybę.” Jis sakė, 
jog suktų unijos viršininkų 
“vieta yra kalėjime.” Bet kad 
taip pat kalėjimui priklauso 
toki pat prasikaltėliai i]> iš bo
sų grupės.

Profesorius lyderis

Demokratų partijos viršeny
bė New Yorko 5-me Assembly 
distrikte lyderiu paskyrė as
sembly maną Ludwig Teller. 
Telleris yra skaitomas įstaty- 
mų žnovu, mokytojas ir rašv- 

. tojas toje srityje. Sako, jog 
i lyderiai tikisi tuomi gauti są- 
I vo partijos vadovybei dau- 
j giau prestižo ii* pritarimo 
[eilini ų.

8

Aiškins praėjusią 
rinkimų reikšmę

Lapkričio 28-tos vakaro
vai. Brownsvilleje rengiamas 
prakalbų ir diskusijų vakaras 
apie praėjusius rinkimus. A iš
kurnąs apie praeiti yra reika
lingas tam, kad galėtume pa
siruošti ateičiai, sako rengė
jai. Kalbės Simon W. Gerson. 
Vieta 505 Sutter Ave., netoli 
H insdale.

K-nas

Skiepe rado kūną
Williamsburge skiepe namo 

95 Lee Avė. atrado jaw su
trūnijusį, veik iki griaučių nu
gedusį moters kūną. Keistas 
radinys pasirodė nugriovus na
mą prątiesimui automobiliams 
ekspresinio kelio.

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

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

Sekmadienį, Vasario-Feb. 6
Laisves Dalininkų Suvažiavimas ir Banketas

Visi aukščiau suminėti , parengimai bus 

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

Visi ii* visos dalyvaukite
Kultūrinio Centro bankete

JJetuvių Kultūrinio Centro

Brazauskas prašo dar kartą 
priminti, jog kviečia visus Į 
metini banketą Jis Įvyks lap
kričio 27-tos vakarą, tuojau 
po dalininkų suvažiavimo. Va
karienę duos 6:30. Kaina $3.

Dalininkų suvažiavimas pra
sidės I vai. Tikimasi, jog Į su
važiavimą atvyks nemažai da
lininkų iš kitų miestų. Brook- 
lyniečiams bus proga juos su-

Patys newyorkieciai dali
ninkai, aišku, masiniai daly
vaus suvažiavime ir, dauguma, 
pasiliks bankete. Dažnai lan
kydamiesi i Lietuvių Kulturi-

PRISIMINIMAS
ONA, brooklyniete, pamini savo vyro 

PETERS mirties 4 metų sukaktį. Mirė lap- 
kričio-November .28, 1950.

Harrimanas buvo su- 
New Yorko Valstijos 
lyderius Į pasitarimą 

rendų klausimu. Bah- 
ir

Harrimanas tarėsi 
dėl namu ir rendy

Naujai išrinktasis guberna
toriumi 
si ša u kęs 
Seimelio 
namų ir 
do patirti esamąją padėt 
r. t: statyt i, ką ir kaip v 
Seimeliui susirinkus po Nau
jų Metų, kai jis pats pradės 
eifi gubernatoriaus pareigas. 
Pasitarimas užtruko porą va
landų. Po pasitarimo spaudos 
atstovams sakė, jog jo pla
nas yra:

Pagerinti rendų įstatymą.
Panaikinti paskiausią rendų 

pakėlimą ten, “kur jis yra 
neteisėtas.”

Jo klausė, ar tiesa, kad jis 
planuoja paskirti Rooseveltą 
tyrinėjimų komisionieriumi 
vieton dabartinio Herlands. 
Harrimanas to nenuginčijo nei 
užtikrino. Sakė, jog tikisi su
sitikti Rooseveltą ne už ilgo, 
tuomi leisdamas suprasti, jog 
jis kokią nors valstybinę pa
reigą jam pasiūlys.

kankintojamsJaunuoliams 
ir žudytojams teisti rinkimas, 
džiūrės einasi 
dienų bėgiu išrinko tik 6 tei
sėj us.

lėtai. Dviejų

li i am e Centre vykdomas lietu
vių pramogas jie mato, kiek 

j daug nuoširdaus ir sunkaus 
darbo Įdeda direktoriai. Su
pranta vertę jų pašvęsto lai
ko ir iškaštį nuolat lankant su
sirinkimus. Dėl to susipratę 
dalininkai ir Įstaigos kiti prie- 
t.eliai laiko sau ne tiktai prie
vole, bet taip pat ir garbe di
rektorių kvietimą i metines i.š- 

I kilmes priimti, dalyvauti pra- 
j mogose.

Iki pasimatymo šį vakarą, 
šeštadienį, Liberty Auditorijo
je! Salė randasi prie Atlantic 
Avė. ir 110 St., Richmond Hill.

Ar

įvyks pakaity auto 
pastatymui

Pradžioje ateinančio mėne
sio automobiliams apsimokės 
New Yorke gerai apsižiūrėti, 
nes žada vykdyti naujų pa
kaitų auto pastatyme. Tūlos 
bus Įvestos pastoviai, kitos iš
bandymui, trečiosios tik šven
čių sezonui.
’ Leis auto palikti per naktį 
daugelyje tų vietų, kur dabar 
buvo uždrausta. Miesto centre 
myterių diena bus pratęsta 
iki 10 vakaro, dabar yra tik 
lig 7. Tūluose distriktuose 
vieton valandos, leis prie my- 
terio laikyti tik pusę valandos, j kimas numažėjo 6%.

Šeštadienį Lapkričio-Nov. 27
Lietuvių Namo Bendroves Banketas

Penktadienį, Gruodžio-Dec. 24
Kūčių Vakaras su Programa

Sekmadienį, Sausio-Jan. 9
Vaidinimas—“Prašvilpta Laime”

Sekmadienį, Sausio-Jan. 23
Aido Choro Koncertas

Brooklyn-Richmond Hill
Parengimu Kalendorius

pa r- 
apic

pirk-

į Suėmė narkotikų 
supirkinėtojus

Areštuotas Bernard Gel
fand ir jo žmona Harriet, jau
na pora. Juos Įtarė, kad jie 
falšyvai padirbtais receptais iš 
vaistininkų supirkinėjo narko
tikus neva ligoniams. Narkoti
kus vartoja jie paty.s ir 
Javinėje. Taip apgavę 
500 vaistininkų.

Gelfandienė narkotikų
ti eidavusi pati, vesdamosi šu
niuką. Kai til< jai pasirodyda
vo, jog vaistininkas Įtartinai 
elgiasi, ji atsiprašydavo, kad 
reikia šuniuką išvesti ir taip 
prasišalindavo. Receptams 
blankas jie buvę pavogę iš 
daktaro raštinės New Yorke. 
Porelę suėmė jų pačių gražia
me bute 65-74 Wetherole 
Forest Hills.

St.,

Rūkoriai neišsisuks 
nuo taksy

ciga- 
tūks-

New Yorko Valstijos 
džia riebiai aptaksavus 
letes, apsižiūrėjo, kad 
(ančiai valstijos gyventojų ci
garetes užsisako pundais iš 
kitų valstijų, kur cigaretes 
gauna pigiau dėl to, kad vals- 
tijinių taksų neuždėta. Jie su
taupydavo po 30 centų nuo 
kartono.

Dabar viena Virginia firma 
maloniai suteikusi newyorkic- 
čiams valdininkams tų savo 
gerųjų kostumerių vardus. 
Apie 40,000 tos firmos kostu- 
meriu New Yorke turėsią su
mokėti viso $150,000 taksais 
ir pabaudomis. Sako, jog tak
sų suma yra po 3 centus nuo 
pakelio, jeigu 
24 valandų, 
priskaito po 
taksų sumos 
pabaudos’.

sumoka bėgiu 
PoL to kas mėnuo 
50 procentų nuo 
ir po 1 procentą

Departmentinių krautuvių 
apyvarta New Yorko didmies
tyje ir artimose apylinkėse 
praėjusį spalio mėnesį buvo 
5 procentais mažesnė už per
nykštę to pat mėnesio preky
bą. Rakandų ir drabužių pir-

, , „ -------------- , ...... .. L1
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NEW YORK
HELP WANTED MALE

I)AILYDĖ<

(Cabinet make) u

Patyrę. Gražaus stylio iakandai.
THEODOR ENGBERT

329 East 29th St., N. Y. ( . 
M U. 5-0868

50-232) *

Pageidauja, kad N. Y 
rengtų festivali

Yorko miesto oficialia 
p i • i ė m ė j a s P a 11 c r s o n as 
majorui

w Yorke

SVOČIŲ 
pasiūlė Wagneriui, 

būtų Į \ esti 
metiniai muzikos ir dainų fes
tivaliai. Jie turėtų tęstis dvi 
savaites. Apskaičiuoja, jog 
sutrauktų i miestą beiir^nrili- 
ioną ekstra svečių, k uriK at
neštų miestui daug biznio/

Leidžia mušti

tojų Sąjungos delegatų susi
rinkime išdalinta knygelės, 
patarimai apsiėjimui su moki
niais. Greta kitko, pažymėta, 
kad mokytojas “turi ribotą 
teisę bausti kūniškai -ar kaip 
kitaip, jei vietos nuostatai 
draudžia.”

New Yorko mieste tas 
tarimas nebereikalingas.
Šimais ar gązdinimais bausti ‘ 
yra uždrausta.

ne-

pa-
Mu-

Lord & Taylor krautuvės 
keltuvo olos dugne rastas ne
gyvas tos krautuvės 
kas, brooklynietis 
Buchner. Menama, 
nors paliko keltuvo 
daras, o jis įžengė 
bedamasis einančiu i keltuvą.

darbinin- 
Alfred,

duris at-
olon ti-

Paicškau Stepono Styro. Gyveno 
Longlac, Canada. (P. P. Co. St., 
Camp 47). Jum siusti laiškai grįšią 
Aš turiu svarbių reikalų su juom. 
Kas žinote kur S. Styra 
meldžiu man pranešti. A. C
116 So. 51 st St., Philadelphia 39,' 
Pa.

ena,
was,

KAILIAI IR KAILINIAI
Už wholesale kainas. Didelis pa
sirinkimas visokių vėliausių ma
dų. Darome pataisymus savo pa
čių dirbtuvėje.

Alex Dimant Fur C«l
Išdirbėjęs Dailių Futrų 

Iš Rigos
150 West 28 St., kamp. 7th Avė.

New York 1, N. Y. CHelsea 2-1079

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6888

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais atdaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A
: BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. * <
Newark, 5, N. J. JĮ

MArket 2-5172 !




