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f.pie organizaciją ČIA? 
giai, gal tik vi

C1A pilnas
yra: Central Intelligencc 
Agency. Tai yra slaptoji fede
ralinė agentūra, skirtinga nuo 
Federal Bureau of Investiga
tion (FBI).

senhower p 
sekretoriaus

valstybės 
John Dul- 
a laikoma

didžiausioje slaptybėje.

Atsimenate, Kongresą 
skyrė šimtą milijonų d 
gelbėjimui “laisvės jėgii 
cialistiniuose kraštuose, 
veik visa ta milžiniška 
eina per ČIA rankas

Tiek apie tai, tik iš orga
nizacinio. formalaus atžvilgio.

pa

so-

yra kas nors žinoma?

naujo

Jis galutinai pasmerktas už 
panieką prieš J.A.V. senatą 
Washingtonas.— Senatas, 

kuris trečiadieni nubalsavo 
pasmerkimą senatoriui Mc
Carthy Tu vienu punktu 67 
balsų dauguma prieš 20, 
ketvirtadienį jį pasmerkė ir 
kitu. Balsų proporcija bu
vo beveik tokia pat: už pa
smerkimą 67, prieš 22 bal-

Paskutiniai Pranešimai

Visas 
iškilo su 
joje trylika amerikiečių tapo 
nuteisti ilgiems metams kalėti 
“ką^Do atsiųsti šnipai.“ Pora 
jų yra ČIA pareigūnai. Kilo 
pusėtina audra. Dešinieji re
publikonai su senatoriumi 
Knowlandu ir sen. McCarthy 
pryšakyje pradėjo net reika
lauti Kiniją užblokaduoti iš- 
reikalavimui iš jos paleidimo 
minėti! amerikiečių.

Ir abelnai mūsų vyriausybė 
aiškina, kad ji jokių šnipų 
niekur neužlaikanti. Tuo bū
du, sako, tie Kinijos kaltini
mai neturi jokio pamato. Tie 
mūsų vyrai nubausti neteisin
gai, sufrėmuoti.

klausimas iš 
pranešimu, kad Kini-

Mums, paprastiems pilie
čiams, labai neaišku:

Jeigu mūsų vyriausybė nie
kur neužlaiko ir nesiunčia 
šnipų, tai kam reikalinga 
ČIA? Ką ji veikia?

Kas padaryta su tuo šimtu 
milijonų dolerių ?

Ką veikia John Dulles?

Nors dalinai ir, žinoma, 
dalinai, i šiuos klausimus

“Saturday Evening Post,“ 
vienas iš reakcigniausių leidi
nių visoje Amerikoje.

Spalio 26 d. N. Y. Timese 
tilpo to žurnalo pasigarsini- 
mas, kuriame dideliu antgal- 
viu sakoma:

“Mūsų slaptieji agentai. Pir
mutinis išimtinas raportas 
apie ČIA ”

Ir toliau, kiek mažesnėmis 
raidėmis, skaitome:

“Daugelis amerikiečių net 
nežino, kad ji (ČIA) egzis
tuoja. Betgi .Central . Inteli- 
gėnce Agency, gal svarbesne 
mūsų saugumui ir už H-bom- 
hą. Savo straipsnyje ‘Myste
rious Doings of CIA’ Richard 
ir Gladys Harkness’ai atiden
gia rolę, kurią ji suvaidino 
nuvertime karaliaus Farouk 
Egipte, premjero Mossadegh 
Irane, prezidento Arbenzo 
Gvatemaloje, —ir kaip šitie 
agentai operuoja už Geleži-

At

Tasai %Harkensų straipsnis 
(tūpęs Saturday Evening 
Post per kelis numerius) pla
čiai kalba apie šitos slapto-

Socializmo kraštai vienvs 
v 

savo karines jėgas taikai
Maskva.—Tarybų Sąjun- Kiekvienas

New' Yorkas. — Marša
las Montgomery iš Britani
jos čia matėsi su generolu 
MacArthuru.

Washingtonas. — Valsty
bės departmentas skelbia, 
kad vietminai evakuavo iš 
Pietinio ;Vietnamo i Šiauri
nį 150,000 savo karių ir jų 
šeimų. Juos išvežė lenkų 
ir danu laivai, v

Washingtonas: — Senato-

Washingtonas. — Senato
rius McCarthy pareiškė, 
kad jo pasmerkimas senate 
nepakeičia jo paties planų. 
Ateinantį antradienį j i s 
pradeda šaukti liudininkus 
į savo senatinį komitetą. 
Jis tyrinėsiąs “gynybos fa
briku infiltravima.” 4- t*

Bet McCarthy pripažino, 
kad jam dabar “bus sun
kiau.”

Vatikanas. — Vatikano 
spaudos skyrius buvo iš
leidęs komunikatą, kad Po- 
piežius turėjo širdies smū
gį,' po kurio atsigaivino. 
Dabar skelbiama, kad tas 
seklbimas buvo nepamatuo-l 
tas: smūgio nebuvo. Bet 
Popiežiaus padėtis lieka 
kritiška.

bandymas už
pulti, pradėti karą ar ki
taip kliudyti mūsų žmonių 
taikingam gyvenimui, bus 
sutiktas triuškinančiu at
bloškimu.”

Išleistoji deklaracija nė
ra sutartis sudaryti vieną 
armiją arba karinį štabą 
tuojau. Tai verčiau yra 
“intencijų pareiškimas,” 
nurodantis, ka socializmo 
kraštai darytų, jei karo pa
vojus padidėtų Vakarų Vo
kietijoje atsisteigus naci
niam Wehrmachtui.

smerkti McCarthy, reko
mendavo jį smerkti dar vie
nu punktu: už neteisėtą el
gesį užsipuolant generolą 
Zwickeri. Bet šis kaltini
mas nebuvo balsuotas, nes 
pats komitetas, Watkinso 
vadovaujamas, sutiko, kad 
jis būtų praleistas.

Generolas Zwickeris yra 
tas generolas, po kurio ko
manda iš armijos buvo gar
bingai paleistas majoras 
Peress’as. McCarthy .tei
gia, kad tas majoras yra 
komunistas ir armija jį per- 
švelniai traktavo.

Praraja republikonuose
Balsavimas McCarthy’o 

reikalu parodė, kokia pra
raja egzistuoja, tarp Eisen- 
howerio frakcijos ir Know- 
lando vadovaujamo ultra- 
reakcinio sparno. Knowlan- 
das balsavo prieš cenzūra-1 
rimą, nors buvo gerai žino-| 
ma, kad Eisenhoweris tokio ■ 

! cenzūravimo pageidauja.
Republikonai balsavo pa- ;

. De-’ 
| mokratai balsavo vieningai 
' už pasmerkimą. Nepriklau
somas senatorius Morse 
taipgi balsavo už pasmerki
mą.

ga ir dar septyni socialisti
niai Rytų Europos kraštai 
jasirašė formale sutartį,

i0 karines jėgas taikos ap
gynimui, jeigu Vakarų Vo- 

I i kietija tikrai bus ginkluo
jama.

McCarthy dabar stovi pa
smerktas kaip parodęs pa
nieką senatui, kaip nesitei
kęs atsakyti į senato komi
teto klausimus dvieji metai 
atgal, kaip nusidėjęs senati- 
nei etikai.

Po balsavimo klausimas 
j buvo keltas, ar McCarthy 
i buvo pilnai “cenzūruotas” 
■ ar tik pasmerktas - papeik- 
i tas. Paklaustas, ką jis pats 
mano, McCarthy atsakė:

“Tai tikriausiai nebuvo I '
pasditikėjimo manimi balso 
išreiškimas...”

Išmetė trečią punktą Į 
'Specialus komitetas, ku- į

ris patiekė rekomendacijąI 3idalinę lygiai perpus.

mokratas iš Minnesotos) į 
sako, kad sekretorius Dul- į 
les nusileidžia Knowlandui j 
ir McCarthy’ui kalbėdamasi 
apie Kinijos blokados gali- i 
mybę.

Ankara. — TSRS pasiū-j 
Įsiauti turkams draugiu-1 

! gurno paktą. >

LAISVES VAJUS
Gavimui Namų Skaitvtoįu

i-ios federalinės agentūros

Pav., lapkričio 6 dienos lai
doje straipsnio autoriai sako:

“Aptart josios šnipų tinklo 
ii atviros ČIA tyrinėjimo 
funkcijos, šita agentūra ope
ruoja kaip kokia slapta tre
čioji jėga—didžiausioje slap
tybėje vedama veikla parem
ti ir pakurstyti laisvės jėgas, 
kur patriotizmas pavergtųjų 
žmonių galima būtų iš kibirkš- 
tės paversti akcija.”

Čia, aišku, kalbama anie 
ČIA agentų veiklą socialisti
niuose kraštuose.

Arba štai vėl :
“Kitoje šalyje, kur rezisten

cijos sąjūdis yra mažas, bet 
drąsus, ČIA agentas pasiuntė 
grupę sabotažninkų prie gele
žinkelio, kuris yra raudonųjų’ 
tekmenų pristatymo svarbiau
sia linija.“ Ir tie sabotažnin- 
kai, po nakties priedanga, iš
sprogdino tiltą. Ant rytojaus, 
girdi, tos šalies spauda sušu
ko, kad “turi būti suareštuoti 
iižsieniniai kriminalistiniai ele
mentai už susprogdinimą til
to.“

Minėtame Harkensų straips
nyje pilna kitų panašių pavyz
džių. Su pasididžiavimu rašo
ma, kaip ČIA agentai ir sa- 
botažninkai padėjo nuversti 
Egipto, Irano ir Guatemalos 
valdžias.

Su pasididžiavimu kalba
ma, kaip:

“ČIA finansavo naciško ti
po organizaciją Vakarinėje 
Vokietijoje, kuri buvo pasižy
mėjusi likviduoti (nužudyti) 
socialdemokratinės politinės 
partijos vadus.. ČIA tebepa
laiko nacionalistinės (Čiango) 
armijos likučius Burmoje, ne
žiūrint burmiečių prieš tai

Tokie yra faktai. Juos vie
šumon iškėlė karščiausi ČIA 
šalininkai.

sutartį pasirašė Įvytu Vo-'

Bulgarija, Albanija

nepasirašė, jos atstovas 
konferencijoje sakė, kad ki
nai su sutartimi solidari
zuojasi. Išgelbėjo helikopteriu 5-ius 

sudužusio lėktuvo keleivius

Popiežius eina 
blogyn; neteko 
sąmonės vakar

XII-tas praeita ketvirta
dienį neteko sąmonės ir jo 
padėtis darosi k r i t i š k a. 
Nors jis vėliau kiek atsipei
kėjo, jo gyvybei gręsiatuo- 
jautinis pavojus. Jis turi 
78 metus amžiaus.

Daktarai mano, kad jis 
turi skilvyje trūkusi uleerį. 
Jis nuolat žagsi, vemia. Jis 
maitinamas artific i a 1 i a i, 
per gyslas.

Penktadienio rytą taipgi 
; buvo pranešta, kad jo šir
dis pradėjo silpnėti, kas da
vė mažiau vilties, jog jam 
būtų galima padaryti sku
botą skilvio operaciją. 
Penktadienio ryta Romos 
bažnyčiose buvo laikomos 
specialės pamaldos už jo 
sveikatą. Kai kurie tikin
tieji ištisą naktį klūpėjo šv. 
Petro bazilikos aikštėje 
melsdamiesi už Popiežiaus 
sveikatą.

Popiežiaus vikaras Ro
mos sričiai kardinolas Mi- 
cara atsikreipė į viso pa
saulio katalikus su ragini
mu melstis.

Melbourne. — Australijos 
Darbo Partijos vadas E- 
vatt’as sako, kad 
dinama Kataliku 
grupė, kuri nori 
partijos vadovybę,
verstų pro-fašistine parti
ja.

taip va- 
Akcijos 
perimti 
ją pa-

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS: 
Punktai 

2510 
2216 
1780 
1631 
1520 
1480 
1340 
1248 
936 
740

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

čiausiems Tarybii Sąjun
gos vadams, tarp jų Malen- i 
kovui ir Chruščiovui. Da- 

j lyvavo taipgi apie 100 laik- 
' raštininkų, tarp jų ir atsto- 
I vai 
. spaudos.. f

Deklaracijoje tarp kitko i 
į sakoma: 
i “Niekad pirmiau taikos 
į ir socializmo jėgos nebuvo 
I tokios galingos ir taip susi

vienijusios, kaip d a b a r.

Bostonas. — Helikopteriu 
buvo atrasti 5 iš 7 orlaivio 
keleivių, apie kuriuos jau 
buvo manyta, kad jie visi 
žuvo. Tas orlaivis sudužo

Rochester, N. Y...............
Harrison-Kcarny, N. J. ..

764 Į Cleveland, Ohio f224

So. Boston, Mass., vajininkai .... 
P. Šlekaitis, Scranton, Pa..........
A. Apšegiene, Auburn, Mo. .......
L. Tihvičk, Easton, Pa...............
Plymouth-Wilkes-Barre, Pa.......
C. K. Urban, Ilutlson, Mass........
J. Paikus, New Haven, Conn. .. 
Baltimore, Md.............................
LED Moterų Klubas, Bingham

ton, N. Y.......................
Shenandoah, Pa...........................
Paterson, N. J................ ............
Chester, Pa...................................
LLD 77 kp., Cliffside Park, N. J.

V.. Ramanauskas, Minersville,
Pa............................................

Haverhill, Mass...........................
S. Penkauskas, Lawrence, Mass.
V. Smalstienė, Detroit, Mich.....

Walkins, Coal Cente)', Pa. ..
Urbonas, Pittsburgh, Pa. .... 

Kazmer, Pittsburgh, Pa. .....

648 
640 
576 
492 
482 
464 
428 
416
416 Girardville. Pa. ..

Bridgeport, Conn.
J. K. Alvinas, San Francisco ...... 96
S. Rauduvė, Pittston, Pa.............  96 j
Norwood, Mass., vajininkai ....... 61 >
No. Braddock, Pa. Vajininkai .... G4 ! 
J. Portikas, McKees Rocks, Pa. 64 • 

. .. 64 Į

392

p. 
j. 
j.

208
192
160
160
160
154
152
116
108

i nuo Vakarų Europos, kalnuotoje vietoje Maine - 
f i • - i i Newr Hampshire sienos sri

tyje. Du asmenys, lakūnas 
asistentas George McCor
mick ir kelionės prižiūrėto
jas John McNulty, mirė 
nuo žaizdų.4

Penki likusieji, tarp jų 
lakūnas kapitonas Carey ir 
Mary McEttrick, per dvi 
dieni gulėjo dideliame šal
tyje sudužusio lėktuvo vi
duje. Lakūnas yra sunkiai 
sužeistas. Mary McEttrick, 
Mos kelionės stiuerdė, sako
ma, parode daug drąsos pri
žiūrėdama sužeistus savo 
bendrakeleivius.

Visi penki dabar ligoni
nėje.

Reikalauja, kad

atsistatydintų
Londonas. — Keli kairūs 

darbiečiai, tarp jų deputa
tas Stephen Davies, iškėlė 
reikalavimą, kad premjeras 
Churchillas atsistatydintu 4-

Kinijos blokada būtu karo 
žingsnis, sako Eisenhower

Washingtonas. — Prezį-

Churchillo atsistatydin- 
mo taipgi reikalauja dar- 
bietiškoji spauda, kaip tai 
neoficialus partijos orga
nas “Daily Herald” ir pro-
darbietiškas laikraštis’dentas Eisenhoweris spau- 
“Daily Mirror.” 1 dos konferencijoje sakė,

j n iv, , j n iv, '.kad Amerika “neisivels iMirror vedamajame v. .. ,, . . , - ..c1= I Kinijos blokadą, kas reiks-

330
268
256
256

250 Los Angeles, Calif.........

(Tąsa 5-tam pusi.)

Protestai sulaikė 20 
guatemaliečiy žudymą

Guatemalos Miestas.—20 
buvusių anti-fašistinių val
dininkų ir darbuotojų nebu
vo sušaudyta, kaip tai iŠ 
anksto Armaso valdžia pra
nešė, kad bus. Matyti, 
protestai iš visur, ypatin
gai iš Lotynų Amerikos 
kraštų, bent laikinai sulai
kė fašistus nuo to žygio.

Guatemalos kalėjimuose 
dar randasi keli tūkstan
čiai politinių kalinių. Ar
maso valdžia yra paskelbu
si, kad ji planuoja bent šim
tą sušaudyti.

Ekonominė Amerikos krašĘ 
konferencija jau baigėsi

NEW YORKO ORAS 
Giedra, ne taip šalta

Čia jau pasibaigė Amerikos 
kontinento šalių ekonomine 
konferencija. Dalyvavo vi
sos Šiaurės, Centrinės ir 
Pietų Amerikos šalys, iši
mant Kanadą, kuri, kaip 
Britanijos Bendruomenės 
narė, priklauso prie kitos 
ekonominės sąjungos.

Konferencijos užbaigia
mąją kalbą pasakė Meksi
kos finan'sų reikalu minis
tras Flores. Jis sakė, kad 
negalima sakyti, jog konfe
rencija pasibaigė visai be- 
vaisingai...

tybės vadovybė gali būti 
palikta rankose 80 metų se
nio, kurio atmintis vis silp
nėja? Kaip yra žinoma. 
Churchillas kelios dienos 
atgal pareiškė, kad karo 
pabaigoje jis įsakė marša
lui Montgomery palaikyti 
suimtus vokiečius jungi
niuose, kad reikalui atėjus 
naudoti juos prieš Sovietus. 
Vėliau Churchillas atšaukė 
tą pareiškimą, teigdamas, 
kad jis negerai atsiminė vi
są reikalą.

Darbiečiai sako, kad 
Churchillas pirmą pareiški
mą padarė, kad neleisti ge
rėti santykiams su Sovie
tais.

Hong Kongas. — Aštuo- 
ni britai atplaukė čia lenkų 
laivu “Pokoj.” Jie buvo il
gamečiai Kinijos gyvento
jai, pirkliai.

tų, — i karą.” Eisenhowe- 
ris sakė, betgi, kad Ameri
ka dės visas pastangas, kad 
išgauti iš Kinijos amerikie
čius, kurie ten 
ti kaip šnipai.

Pranešama, 
ko s delegacija 
Tautose pradėjo darbuoti: 
□rimuodama dirva rezoliu
cijai prieš Kiniją už ame
rikiečiu nuteisima. Ameri
ka norėtų, kad Jungtinės 
Tautos viešai pasmerktų 
Kiniją už tą žingsnį.

buvo nuteis-

kad Ameri- 
Jungtinėse 

C!

Washingtonas. — Ameri
kos Drotestantu ir stačiati
kių bendra taryba išreiškė 
savo viltį, kad Popiežius 
pasveiks.

Londonas. — Britanijos 
valdžia yra patarusi Ameri
kai ir Čiangui “laikytis nuo
saikumo” Formozos klausi
mu, perdaug neišsišokti.
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PASMERKTAS!
■ TAIGI AMERIKINIO FAŠIZMO ideologas, Joe Mc- 

Carthy, tapo pasmerktas (condemned). Jį pasmerkė 
patsai Jungtinių Valstijų senatas 57 balsais prieš 22.

Žinoma, nepasmerkė McCarthy už tai, kad jis fa
šistas, kad jis puolė nekaltus visuomenininkus, Naujo
sios Dalybos šalininkus, švietėjus ir darbininkų judėji
mo vądovus-veikėjuš. Ne! Jį šiuo tarpu pasmerkė tik 
už tai, kad jis puolė pačius senatorius, paties senato ko
mitetus.

McCarthy ir makartistai skelbė, kad tie senatoriai, 
kurie balsuos už jo pasmerkimą, balsuos už Daily Work
ed ir už komunistus. Tai buvo melas,—eilinis makar- 
tistų melas. Daug senatorių, kurie balsavo prieš Mc
Carthy, yra griežtai anti-komunistai, bet ir jie negalėjo 
ilgiau toleruoti Wisconsino senatoriaus bjauraus elgesio.

Vadinasi, tos peticijos, tie visokie sukti makartistų 
žygiai, kuriais buvo bandyta išeglbėti McCarthy’o kailį, 
nuėjo vėjais.

Laimėjo blaivus sensas, laimėjo demokratija!
Tačiau su šituo senato žygiu neturėtų baigtis daly

kai, turį ryšio su McCarthy’o finansais.
Jau dabar tūli žmonės (žinoma, labai teisėtai) kelia 

reikalavimą, kad 84-tasis Kongresas ištirtų McCarthy’o 
finansus, dėl kuriu jis atsisakė liudyti senatiniani ko
mitetui 1952 metais.

Šis suktas politikierius, šis amerikinio fašizmo ide
ologas, reikia pastatyti ten, kur jis priklauso!

Yra nemaža žmonių, kurie mano: jei senatims ko
mitetas visapusiškai ištirtų McCarthy’o finansinius rei
kalus, tai jam, McCarthy’ui, nebeliktų progos būti se
nate!

VISOKIOS ATMATOS
Pokariniais metais, kaip 

visur, taip ir Brazilijos lie
tuvių koloniją apspito vi
sokio plauko “inteligentai.” 
Papratę Lietuvoje vagiliau
ti ir čia tingėdami užsiimti 
kokiu nors naudingu dar
bu, jie* griebiasi visokių 
priemonių, kad tik kaip 
nors greičiau pralobti. 
Anuomet mes rašėme apie 
inžinierių Slėnį, kuris, pri
daręs daugybę skolų ir ne
apmokėjęs darbininkams 
algų, išdūmė į Kanadą. Da
bar paminėsime kitą, vi
siems lietuviams gerai ži
nomą tipą, daktarą Eliziejų

Kas neatsimena tų pagar
sėjusių amerikoniškų laši
nių; kas gi nežino tos by
los, kurioje priešakiniu as
meniu buvo daktaras Eli
ziejus Draugelils? Ir štai, 
pokariniais metais, “ištrem
tųjų” tarpe, atsibaladoja į 
Braziliją tas, anuomet taip 
pagarsėjęs, daktaras Drau- 

L

Paminklas ant Karolio Markso kapo
KAROLIS MARKSAS. mokslinio socializmo įkūrė

jas ,mirė Londone ir ten buvo palaidotas. Jis ir jo žmo
na Jenny, taipgi vienas anūkas ir kiti šeimos artimieji, 
buvo palaidoti Highgate kapinėse Londone. .

Anglijos marksistai sugalvojo, kad reikia ant šito 
genijaus kapo pastatyti paminklą. Bet senoji vieta per- 
ankšta didesniam paminklui. Dėl to Anglijos marksistai 
nutarė iškelti Markso ir jo žmonos palaikus į kitą, erd
vesnę vietą (bet tose pačiose kapinėse) ir ten pastatyti 
didelį, gražų paminklą.

Taip ir buvo padaryta. Bet kadangi Anglijoje vieš
patauja kaž kokis senas potvarkis, sulyg kuriuo negali
mą nieko iš kapo iškasti dienos metu, tai marksistai 
pasamdė duobkasius ir šie dirbo naktį, prie liktarnių 
šviesos, iškasdami Markso palaikus.

Dabar Markso palaikai, sako pranešimai, jau pa- 
kavoti naujoje vietoje ir ten 1955 metais bus pasta
tytas didelis paminklas. Tuo pačiu kartu bus palai
koma ir senoji jo poilsio vieta, kad žmonės matytų, kur 
jis buvo palaidotas pirmiau ir kur yra dabar.

Tenka pasakyti, kad Markso kapą lanko labai daug 
žinonių, ne tik anglų, o ir svetimšalių.

Turime suprasti, jog Markso moksias, marksistinės 
idėjos šiandien yra užkariavusios šimtus milijonų 
šaulio žmonių.

tas, o lašiniai kaip riebus 
daiktas net ir pavojingi, to
dėl mūsų daktarui čia nei 
nereikia manyti apie tuos 
riebalus. Gal tais sumeti-I 
mais Draugelis kokį laiką 
taip nuošaliai ir buvo. Bet... 
šiais metais San Paulo mie
stui sukako 400 metų nuo 

! jo įsikūrimo. Ta proga S&n 
I Paulyje per šiuos apskritus 
! metus daromos įvairios pra
mogos ketvirtam šimtme- 

į eini paminėti. Turėjome ki- 
I no festivalą, i n ž i n e r i jos 
Į kongresą, pasaulinį rašyto
jų kongresą, pasaulinį vėžio 
ligoms gydyti gydytojų kon
gresą ir tt. ir tt. Į vieną 

į iš tų kongresų (vėžio li
goms gydyti), Lietuvos “at
stovas,” “ministeris” Meie- 
ris, paskyrė delegatus, “at-! 
stovaujančius” Lietuvą, dr. I 
Eliziejų Draugelį, gyvenan
tį San Paulyje, ir d-rę Sau- 
noriene (taipgi dipukę), gy
venančią Rio de Janeire 
(Brazilijos sostinėje). •

Apie d-rę Saunorienę ži
nių mes neturime, bet kas 
liečia dr. Draugelį: visi jį 
pažįsta ir juo visi rimtesni 
lietuviai yra pasipiktinę. 
Juo labiau, kad lašinių ska
tikas pasimojo “atstovauti” 
Lietuvos gydytojus!

pą-

Ta- 
kad

Kodėl jie taip ten eikvojasi?
... . NESENIAI ĮVYKUSIAME Amerikos Lietuvių 
tykos suvažiavime New Yorke tūli žmonės manė, 
5epieji jos viršininkai, kurie leidžia visuomenės sudėtas
hinigų sumas kelionėms ir hoteliams, pasakys: mes jau 

.dirbome, “laisvinome Lietuvą” per metų eilę; mes jau 
pavargome ir dabar užleisime savo vietas kitiems, jau
kesniems už save; lai jie “laisvina Lietuvą”!

Bet to nebuvo! šimutis, Grigaitis ir Vaidyla įsiki
bė tebesilaikė to “labai sunkaus ir: didelio tautos laisvi- 

■ nimo darbo”!
Tūli laikraščiai dėl to rašo ir dar rašys, išmetinė

jami tiems “tautos laisvinto jams,” kodėl jie nepasitrau
kia iš savo pareigų ?! Ar jie mano ten pasilikti amžinai? 
Ar jie laukia, kol juos graborius iš ALT išneš?

Iš tikrųjų: ponai Šimuti, Grigaiti, Vaidyla! Pasi
traukite, pasilsėkite, leiskite kitiems “vaduoti Ljetu- 

- ya.” Argi jūs jau be tų vietelių nebegalėtumėt gyventi? 
Nejaugi jūs dar vis manote, kad esate kažin kokie ge
nijai, be kurių buviiųo ALT visata liautųsi judėjusi?

Būkite džentelmenai ir leiskite kitiems pasinaudoti 
tais “sunkiais darbąįs,” kuriuos jūs, vargdieniai, vel-

Nebūkite tokie godišiai ir savanaudžiai!
trr

,2 pusi.—Laistė (Liberty)-šeštad., gruodžio (Dec.) 4, 1954

ARTINASI PRIE MIR
TIES SANPAULIŠKĖS 

“ŽINIOS”
Jau prieš kiek laiko pra

dėjo “sirginėti” vietinės 
“Žinios”: pradėjo išeiti vos 
keturių puslapėlių, iš kurių 
didesnę dalį užima skelbi
mai, “konsulato” praneši
mai ir kitokios priemaišos. 
“Žinių” leidėjai “ekstra” 
pranešime atsiprašė skaity
tojų ir skundėsi raidžių rin
kėjo “pabėgimu.” Į pabė
gusiojo vietą buvo surasta 
net du naujokai, kurie, su
lyg’ pačios gazietėlės prane
šimu, turėjo užpildyti atsi
radusią spragą. Prabėgo 
dar kelios savaitės ir vie
toje pagerėjimo, matome 
didelį skelbimą (“Žinių” 
num. 320, iš 13-11-54), ku
riame prąnešania, kad “Ži
nios” jau ir redaktoriaus— 
Simo Bakšio — nebetekę, 
Dalykas aiškus: “Žinios,” 
būdamos melų ir nesąmonių 
šaltiniu, prarado ir tuos ke
lius skaitytojus — nuostojo 
davusius pelųą jų leidėjams, 
kurie, kaip .geri “patrijo- 
tai,” be- jo negali gyventi.

Pats redaktorius, kaip ne
be “produktyvus” daiktas

(paskutiniu laiku sirginė- 
ja), turėjo “pasitraukti.” 
Net ir sveikatos reikalams 
reikalingų lėšų turi ieškoti 
pas kitus, o ne pas “Žinių” 
Kolektyvo kolegas.

i

TAUTININKAI IR DP 
MINĖJO SPAUDOS

ATGAVIMĄ
Kaip žinome, šiais metais 

sukako 50 metų, kai Lietu
va atgavo teisę turėti savo | 
spaudą iš caristinės Rusi
jos. Tąja proga Lietuvoje 
ir tose užsienio lietuvių ko
lonijose, kur galima ir de
mokratiškiems lietuvių ko
lonijų sluogsniams laisviau 
susirinkti, yra m i n i m a 
spauos atgavimo penkiade- 
šimtosios metinės sukaktu
vės. Jas taipgi mini ir sme
toniniai bei DP elementai. 
Tik jų minėjimas toli gražu 
nesutampa su tikruoju mi
nėjimu—su tais faktais, ku
riuos jie atvaizduoja savuo
se susirinkimuose. Jie vi
sur ir visuomet bando su
derinti caristinius laikus su 
šių dienų Sovietų Sąjungos 
nusistatymu kas link ma
žumų bei tautybių. Pas mus, 

vadovybėje Kultūros Ben- 
•d r u o m e nes “Lithuanija,” 
taipgi buvo ruošiamas spau
dos atgavimo minėjimas, į 
kurį, kaip rašo sočia Rasis
tinės “Žinios,” buvo susi
rinkę: visas “bendruome
nės” štabas, susidedąs jš 9 
asmenų, kuriam tos dienos 
paskaitininkas amerikoniš
kų lašinių skutėjas dakta
ras Eliziejus Draugelis lin-' 
kėjo pasiekti 99 asmenų. j 
sambūrį.

Kad minėjimas buvo vi
sai “skystas,” matome iš K. 
Jūros žodžių, kur sakoma: 
“O vis dėlto leiskite taip iš
sireikšti. Kada šitame šau
niajame (jei jis būtų buvęs 
šaunus, nereikėtų per spau
dą verkšlenti—J) minėjime 
tematėm porą desėtkų nau
jųjų ir nedaug ką daugiau 
senųjų ateivių, kada kalbė
tojų žodžiai atsimušė į tuš
čius skliautus, ne į tautie
čių širdis (mat, mažai be
siranda tokių, kurie nori 
klausyti jų tuščių plepalu 
bei liejamos tulžies, dabar
tinių tėvynės vadovų adre
su—J.), tai dalyvavome jei
gu ne parodijoje, tai ti
kriausiai Brazilijos lietuvių 
(tautininkų ir dipukų, o ne 
visų lietuvių —J.) spaudos 
laidojimo išvakarėse.”

Paminėjime dalyvavo ir 
“svečias — Kazimieras Či
biras (Casimir o Verax),” 
kuriam, “kaip Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos nariui' 
ir ‘Eltos’ atstovui Uru-, 
gvaju.je, ‘konsulas’ išrūpi
no vietą atstovauti L. Ž.1 
Sąjungą Tarptautinėj Spau- į 
dos Konferencijoj, įvyku
sioj San Paulyje.” Sulyg 
vietinių gazietėlių praneši
mu: “Svečias — K. Čibiras 
sveikinęs spaudos atgavimo 
paminėjime dalyvavusiuo
sius VLIKo ir Urugvajaus 
lietuvių vardu.” Būtų įdo
mu žinoti: ar ir Urugva
jaus Lietuvių Centras, kaip 
didžiausias Urugvajaus lie
tuvių sambūrys, įgaliojo 
“svečią” pasveikinti mūsų 
smetonininkus ir dipukus Y 
Abejojame.

KALBA VILNIUS
Prieš kiek laiko pasklido 

gandai tautiečių tarpe, kad 
tas ir tas trumpomis radijo 
bangomis paima lietuviškai 
transliuojamas žinias. Ir 

štai: vieną vakarą, atsi
sėdęs prie radijo priimtuvo, 
pradedu palengvėle sukinė
ti priimtuvo rodiklį. Ir ko
kia staigmena — lietuviš
kas žodis aiškių aiškiausiai 
prie mano ausies. Klausau, 
stebiuosi, neatsidžia u g i u : 
lietuviški žodžiai, lietuviška 
daina, Lietuvos žinios. Kaip 
pasirodo, kas vakarą nuo 
7:30 vai. iki 8 Brazilijos lai
ku (nuo 1:30 iki 2 vai. ry
to Maskvos laiku) per cen
trinę Maskvos stotį iš Vil
niaus Lietuva kalba į pa
saulį, į pasaulio lietuvius.

MIRIMAI KOLONIJOJE
Sulyg vietinėmis žiniomis, 

paskutiniu laiku mirė seka
mi lietuviai:

Steponas Ratautas, 49 
metų, mirė rugpiūčio 29 d.

Antanas Svozdas mirė 
rugpiūčio 10 d.

Juozas Kazakevičius, 47 
metų, mirė rugsėjo 20 d.

Januška, 85 metų senelis, 
mirė rugsėjo 1 d.

Aleksandras Petkevičius, 
66 metų, buvęs Lietuvos ka
riuomenės v i r š y 1 a , mirė 
rugsėjo 4 d.

Jonas Jogaudas mirė Rio 
de Janeire, spalio 11 d. Bu- 

kės ir turėjo 59 metus.
Petras i Šileikis mirė San 

Paulyje, 1 Mookos priemies
tyje. Buvo kilęs iš Salako 
parapijos ir turėjo 55 me
tus amžiaus.

GRAŽIOS VESTUVES 

anastaziečiai (Vila, Anasta
zijos lietuvių: mokyklos pa
talpose) turėjo gražias ves
tuves. Ištekėjo Stasė Žąr- 
kauskaitė, ilgaiųečio; d^ro 
Jono Ęasanąyįčiaus vardo 
Vila Anastazijos lietuvių 
mokyklos rėmėjų būrelio 
pirmininko Petro Žarkaus- 
ko duktė, ;UŽ ^pokariniais 
metais atvykusio lietuvio 
Juozo Valučio.

Kadangi Žarkauskai — 
Adelė ir Petras — yra seni 
tame San Paulio priemies
tyje gyventojai ir gerai su 
kaimynais sugyvenanti 
žmonės, turi daug pažinčių, 
tai ir į vestuves sukvietė 
gana gražų skaičių svečių, 
kurie, manau, liko paten
kinti Žarkauskų vaišingu-
mu.

Jaunieji, praleidę visą 
šeštadienio naktį sykiu su 
svečiais, besilinksmindami 
ir kitus belinksmi n d a m i, 
sekmadienio rytą išvažiavo 
į Pocos de Gaidas“ (kurortų 
vietovė, Minas Gerais vals
tijoje) medaus mėnesiui 
praleisti.

I ..a i k ra šč i o k o r e sp o n de n - 
tas jaunav e d ž i a m s linki 
kuo geriausios laimės vedy
biniame gyvenime.

Redakcijos Atsakymai
Ačiū filadelf ietei Ten Bu

vusiai už gražią korespon
denciją apie meno vakarą. 
Netilps tik dėl to, kad jau 
tilpo kitos dvi.

Gražuolė ir čempijonė 
mirė nuo aborcijos
Les Angelės, Calif.—Čio

nai ligoninėje mirė buvusi 
plaukimo čempijonė Mrs. 
V. H. Watson. Mirė nuo 
aborcijos. Vyrui nežinant 
bandė išvengti gimdymo. 
Vyras sako, kad Mrs. Wat
son labai nenorėjo susilauk
ti kūdikio, nes bijojo “su
darkyti” savo gražuolišką 
kūno išvaizda.

WILKES-BARRE IR PLYMOUTH, PA.
Spalio mčnesis skaitlingas 

parengimais

Lietuvi ų; Tautiškai
gulmingai bažnyčiai 

nyčią

Po 
kare,

nepri- 
sukaks 

20 metų gyvavimo. Lapkričio 
7 d. viršminėtos bažnyčios pa- 
rapijonys su kunigu Valatka 
priešakyje surengė šaunų ban
ketą, kuris Įvyko jų pačių sve
tainėje, 206 Parrish St. Wil
kes-Barre, Pa. Parapijonys ir 
kiti žingeiduoliai suėjo Į baž- 

ant mišparų, kuriuos at- 
kunigas lietuviškai.
pamaldų, apie 7 vai. va- 
visi suėjo Į svetainę ant

vakarienės, kuri buvo pusėti
nai gera už $1.50 ypatai.

Pusiau vakarienės, kun. Va
latka atidarė programą, kuri 
susidarė iš kalbėtojų ir pa- i 
veikslų iš viso pasaulio viso
kių religijų suvažiavimo Ame
rikoje. Kunigas Valatka, kai
po pirmininkas, pats pirmiau
sia ir kalbėjo; jis davė daug 
karčių pipirų Romos papos 
ypatingai lietuviškiems agen
tams, kurie vilioja pinigus iš 
savo tautiečių ir siunčia Vati
kano diktatoriui, kuris lėbau
ja su savo komisarais, o savo 
tautiečiams beveik neskiria 
nieko, kurių yra daug pavar
gusių visame pasaulyje. Aiš
kiai buvo suprantama, jog jis 
turėjo mintyje apie pabėgė
lius pavargėlius, bet kažin ko
dėl jis vengė tai atvirai sakyti. 
Taip pat ir kitais klausimais . 
Romos kunigėlius kun. Valat- į 
ka smarkiai kedeno.

Po savo kalbos Valatka į 
perstatė lenkų tokios pat baž
nyčios jauną kunigėli, koris 
pasveikino lietuvius ir džiau
gėsi, jogei tautiškos bažnyčios 
gražiai bujoja, bei jų p rest,v- 
žas vis auga.

čią buvo ir prasbeterijonų 
kunigas, Iprį tai]) pat pirmi- 

’ninkas iššaukė kalbeli, bot, » . ; ■» 
pasveikinęs pasakė, kad ne
kalbėsiąs, 6 tik pabaigoje no
rėsiąs ; frarodyti paveikslus iš 
pasaulio religinių sektų suva- 
žiavirrfo Amerikoje. Buvo iš
šauktas kalbėti lietuvių radįio 
valandos vedėjas, ponas Ka
marauskas, kuris labai nevy
kusiai pasakė Vaičaičio de- i 
klemaciją apie “maskolių su- > 
mušima.”

Paskiausiu kalbėtoju buvo 
perstatytas J. Stanisiovaitis, 
kuris nerviškai ir nenoriai kal
bėjo. Jis savo kalboje patarė 
laikytis vienybėje, kad išlai
kius šią Įstaigą, kurioje mes, 
lietuviai, turime progą susi
rinkti ir parengimus turėti.

Presbetarijonų kunigas pa
rodė paveikslus iš pasaulio 
religijų suvažiavimo Ameriko
je. Paveiksluose pasirodo ir 
socialistinių kraštų religiniai 
atstovai, kurie gana gražiai 
atrodo, nė kiek nenukankinti, 
kaip tūli bando mums tatai 
Įkalbėti.

Visos žemės kamuolio, visų 
tautų ir rasių, visų religijų bei 
sektu buvo čionai atstovybės, 
išskiriant. Romos katalikus, 
kurie atsisakė minėtame su
važiavime dalyvauti tik dėlto, 
’ ad iškalno sužinojo, jogei 
šiame suvažiavime bus priimta 
lezoliucija už taiką, nes ir šis 
kunigas tatai patvirtino.

Visais atžvilgiais šis paren
gimas 
kė: jie patys sako, kad pirmu 
kartu mato tiek daug žmonių 
šioje svetainėje.

parapijiečiams pasise-

Wyomingo Kapinių Korpo
racijos parengimas Įvyko lap
kričio I I d. 206 Parrish St., 
Wilkes-Barre, Pa. Pastango
mis Grigaičių ir Albinos Mack 
(Krutuliūtės) buvo susimoky
ta trumpas juokingas reika
liukas “Pusė-Pusė,” kuris ge
rai pavyko. Viešini neto reika
liuko vaidintojai buvo šie: Al
dona Grigaitienė—žento rolė
je, Milda Kasparaitė—tarnai
tės rolėje, Albina Mack—ad
vokato pačios rolėje ir Mar
garet Navickienė—tetos rolė
je. Visi neblogai suvaidino, tik 
jeigu žento-advokato rolėje 
liūtų buvęs vyras, tai, žinoma, 
būtų buvę daug geriau.

Režisorius bei suplorius V. 
i Grigaitis, žmonių buvo pilna 

i svetainiukė, biznis ėjo neblo
gai,—■‘galėjo likti ir peln \

Reikia priminti, kad dabar
tinė kapinių valdyba yra labai 
gera. Pirmiau, kaip teko su
žinoti, čia buvo daug vaidų ir 
nesusipratimų, kas ištuštino 
iždą, ir kapines buvo visiškai 
apleistos. Dabar gi kas kita: 
ižde pinigų randasi, kapinės 
gražiai apžiūrėtos, reikalingi 
įrankiai, apžiūrėjimui kapinių 
supirkti ir viskas tvarkoje. Da
bar tik kapinių šėrininkams 
tenka budėti, kad ir vėl neisi- 
briautų netinkama valdyba, o 
tokių jau randasi, kurie pla
nuoja Įlysti, kad galėtų ir vėl 
išgelbėtos Įstaigos graužti 
šaknis.

Lapkričio 21 d. S.L.A. kuo
pos parengimas Įvyko taip pat 
toje pačioje svetainėje, šiame 
parengime už 50 centu Įžan
gos, davė dar ir blynų užval
gyti. Šis parengimas nebuvo 
pasekmingas, nes oras Lvvo 
prastas, tai gal ir pakenkė. 
Muzikantų buvo daug, bet 
šokti nebuvo kam.

Dar reikia pastebėti ir tai, 
kad čia visuose parengimuo
se, didžiumoje, dalyvauja mo
terys, nes didžiuma viduram
žių vyrų mainų dulkių pri du
sinti, menkai kvapo turinti, tai 
verčiau1 sėdi namie. Tai liūd
nas bet taip yra...

Detroit, Mich
Dr. Palevičiaus pelenai

su
zo-

Spaudoj buvo minėta, kad 
Dr. Motiejaus Palevičiaus 
pelenai bus nuvežti į lietu
vių tautiškas kapines Chi- 
eagoje, kur palaidotas ma
no tėvelis.

Bet mes apsisvarstėme ir 
nutarėme palikti urn 
pelenais Evergreen M
lėjuj, nes mano dukterims, 
žentui ir anūkams bus daug 
parankiau lankytis Ever
green mauzolėjuj. Taip pat 
ir kitiems draugams. Mau
zolėjuj galima sustoti, ka
da tik nori. Ofise visuo
met galima gauti raktus 
ton vieton, kur sudėti pe
lenai.

Kada po ligos mane nu
vežė į Evergreen Mauzolė- 
jų, man net širdies skaus
mas sumažėjo, pamačius, 
kaip ten gražiai viskas su
tvarkyta.

Dar kartą dėkui visiems, 
kurie man padėjo tose sun
kiose dienose. O kuriuos 
ar kurias neįvardijau, tai 
atsiprašau už klaidą.

Noriu dar padėkoti orga
nizacijoms ir paskiriems as
menims, kurie išreiškė už
uojautą ppr “Vilnį” ir “Lais-

Kaip tik sveikata susti
prės, vėl dirbsiu, kiek ga
lėsiu, visuomenišką darbą.

Uršulė Palevičiene

St Clair, Pa.
Akmens sluoksnis užgrius 

co mainierį Fra^k Pesca- 
vage, 37 metų. Jo draugai 
mainieriai energingai dar
bavosi prie jo dasikasti, 
dirbo 16 vyrų pakaitomis, 
be pertraukos. Tačiau jiems 
dirbant nugriuvo antrasis 
sluoksnis.

Kasyklų inspektorius Ry-? 
anas sako, kad prie Peske- 
vičiaus dasikasti gali truk
ti ištisą mėnesį, jis užgriū
tas 280 pėdų 
ko, jog nėra 
siekti gyvą.

Peskevičius 
ton miestelio tarybos nąriu 
ir yra buvęs policistu; ve* i 
dęs ir tėvas dviejų vaikų.

gelmėje. Sa- 
vilties jį

buvo Gjlber-

e

I
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Meno veikloje
Pavasari n is Pešti vali s

Dar keli mėnesiai atgal LMS veikėjai 
Worcesteryje pradėjo kelti rytinių vals
tijų meno festivalio klausimą. Tuojau 
pri-e šios minties prisidėjo kitų Naujo
sios Anglijos kolonijų, kaip tai Montel
lo, Bostono ir kitų vietovių LMS-iečiai.

Kelios savaitės atgal Antrosios Ap
skrities komiteto atstovai šiuo reikalu 
tarėsi su Trečia Apskritimi ir su Cent
ru. Praeitą pirmadienį centras laikė 
posėdį. Po visapusiško apsvarstymo 
Antrosios Apskrities pasiūlymas buvo 
priimtas: įvyks rytinių valstijų festiva
lis. , Jį rengia Trečia ir Antra Apskri
tys, po LMS Centro globa.

Laikas parinktas ne taip jau tolimas: 
šio pavasario, greičiausiai gegužės mė
nesio. Apie tikslią datą bus paskelbta 
vėliau.

Taigi, visai trumpas laikas po pui
kaus nacionalio festivalio Chicagoje ry
tiečiai turės kitą festivalį. Nors jis bus 
tik rytinių valstijų, į jį su mielu noru 
būtų priimti ir svečiai iš tolimesnių vie
tovių, sakysime, iš Vidurvakarių.

Nutarta turėti festivalio programą 
per dvi dieni: n-e taip jau ilgą, bet kon
centruotą, sudarytą iš geriausių nume
rių.

Taigi, mūsų rytiečiai LMS-iečiai su
tiks pavasarį su PAVASARIO MENO 
FESTIVALIU. Tai gera naujiena mū
sų meniškos saviveiklos padangėje.

“Prašvilpta Laimė”
Teko perskaityti naują dar rankraš

tyje esantį veikalą “Prašvilpta Laimė”. 
Tai yra dviejų veiksmų komedija, kurią 
parašė Andrius Skripka, — slapyvardė 
vieno mūsų geriau žinomų dramaturgų.

Pas mus paskutiniu laiku nemažai 
kalbama apie tai, kad turime perteklių 
komedijų, o nepakankamai rimtesnių 
veikalų. Bet gal tai ne visai tiesa, nes 
ko turime perteklių, tai ne komedijų, o 
lengvų ir ideologiniai mažaverčių kome
dijų. Iš kitos pusės, komedija gali būti 
rimtas veikalas, rimtas ta prasme, kad 
per juoką dilgina svarbias gyvenimo 
problemas.

“Prašvilpta Laimėj, kaip man atro
do, yra kas tai panašaus.

Jos vyriausias tipas, Čalis Cibukas, 
yra atsilikusio, tamsaus, skūpaus, pinig- 
grobiško žmogelio įkūnijimas. Jis taip
gi be galo juokingas. Bet jis pajuokia
mas ne tam, kad sukelti publikoje gardų 
juoką, o su tam tikru sarkazmu prieš tą 
santvarką ir aplinką, kuri pagimdo to
kius Čalius.

Reikia pasakyti, kad veikaliuko auto
rius Andrius Skripka iš visų mūsų 
plunksnos valdytojų gal geriausiai pa
žįsta amerikietiškai-lietuvišką žargoną, 
tą kasdieninę maišytą gyvą gatvės ir 
virtuvės kalbą, kurią mūsų labiau atsi

likę imigrantai lietuviai vartoja nuo 
Chicagos Bridgeporto ' iki Brooklyno 
Williamsburgo.

Prie progos, gal po suvaidinimo, teks 
parašyti plačiau apie tą veikalą. Beje, 
jį rengiasi ateinančių metų pradžioje— 
sausio 9 d.—pastatyti New Yorko Lietu
vių Liaudies Teatras.

Laiškas iš Knijos
“Ugnies Slėnio” (“Burning Valley”) 

autorius Phillip Bonosky-Baranauskas 
mums rodė laišką, kurį jis aplaikė iš 
Kinijos. Ten dabar j kinų kalbą verčia
ma minimoji jo knyga.

Rašo vertėjas. Jis, mokantis gerai, 
kaip tai savaime suprantama, anglų kal
bą, sutiko knygoje tai vienur tai kitur 
sakinius, kurių nei pradėti nepradeda 
suprasti: lietuviškus sakinius.

Ką jie reiškia? Klausia vertėjas. Bo- 
noskis sako, kad jis senokai stebėjosi, ką 
kinai vertėjai padarys su tais lietuviš
kais sakiniais. Ar jie kreipsis į Lietu- 

|^ą, kad kas nors juos išverstų? Ar jie 
rašyk jam pačiam? Tikriausiai Pekinge 
negi rasi gatvėje besivoliojančius lietu
vių kalbos Vertėjus.

Pasirodė, kad kinas vertėjas nusima
nė, kad tie sakiniai lietuvių kalboje, bet 

net nebuvo tikras. Dėl viso ko jis krei
pėsi į autorių....

Beje, Bonoskis dabar pasitraukė iš 
“Masses Mainstream” redagavimo, kad 
galėtų pradėti darbą ant savo antros no
velės.

Jo pirmos knygos, “Degančio Slėnio”, 
tik apie 700 kopijų liko. Kuomet jos 
bus išparduotos, leidykla spausdins ant
rą laidą. Autorius sako, kad jo knygą 
išpirkti žymiai padėjo pažangūs Ameri
kos lietuviai, ypatingai chicagiečiai, kur 
jo kūrinys rado šilčiausį priėmimą.

Kiek Amerikoje chorų?
Viename muzikališkame žurnale teko 

skaityti įdomų straipsnį šiuo klausimu. 
Straipsnyje iškelta, kad Amerikoje da
bar yra net šimtai tūkstančių chorų ir 
jų vis didėja skaičius.

Mes nei nepagalvojame, kiek viso
kiausių rūšių chorų egzistuoja.

Pirmiausiai yra profesionaliai cho
rai, prie teatrų ir panašių įstaigų. Po 
to seka daugybė rūšių mėgėjų, chorų: 
fraternalių klubų, fabrikų, įstaigų, kal
binių grupių, unijų, profesionalių susi
vienijimų, mokyklų, bažnytiniai chorai, 
net kalėjimų chorai...

Chorus taipgi turi kariniai daliniai, 
policija, ugniagesiai, skautai.

Į tą skaičių neįeina visokie komerci
niai chorai, kaip tai naktinių klubų 
merginų chorai, pigesnio kalibro televi
zijos muziką aprūpinti chorai ir t.t.

Bet skaitant chorais tas visas grupes, 
kuriose savanoriai žmonės susieina maž
daug kas savaitę, kad sutrtinai užtrauk
ti mėgiamas melodijas, mes randame 
milijonus ir milijonus amerikiečių, ku
rie dainuoja ne tik savo vonioje, bet gar
siai ir viešai su savo draugais ir drau
gėmis... 7?. Baranikas

Broliams darbininkams
Daug naktelių, besvajodami, 
Esu išsėdėjęs, *
Savo jausmus ir troškimus
Į eiles sudėjęs.

Daug ir triūso, rūpestėliii ’ 
Ten esu sukrovęs,
Kad iš brolių ir seselių 
Prietarus išrovus!...

Mielas broli ir tu, sese,
Ar gali suprasti,
Kad tamsybė tavo priešas — 
Šviesą reik surasti.

Sunkiai dirbi, praktikuoji, 
Priešams turtus krauni 
Ir suvargęs, nusiminęs 
Sau sveikatą griauni.

Tie skriaudėjai, parazitai
Punta, laka, ėda,
Kuomet tave, darbininke, 
Spaudžia sunki bėda!...

Iš bedarbių jie tyčiojas,— 
Šunimis vadina,
Lig dėl juoko trupinėliais 
Alkanus maitina.

Kai tėveliai savo sūnus
Sveikais užaugina, '
Tai valdonai, jų neklausę,
Jų sūnus naikina!:

Siunčia karan tuos jaunuolius 
Trustų lobius ginti,
Ten gyvybę jųjų brangią 
Kulkos ima skinti!...

Apgavystėm’s tie skriaudėjai 
Protus jums susuko,
Bet už savo bjaurus darbus 
Lengvai išsisuko.

Tačiau, broli — miela sese,
Privalai žinoti,
Kad teisybė dar nemirus,— 
Už ją reik kovoti!...

Ir Lietuvą, mūs tėviškę 
Fašistai kolioja;
Jie dvarus tenai praradę, 
Dabar taip burnojai...

Vieton aukų raketieriams, 
Reikia geros šluotos;
Žulikams ir apgavikams 
Tuomet baigsis puotos.

J. Bijūnas

PETRAS CVIRKA
Iš Kinijos gauta žinių, kad ten verčia

ma į kinų kalbą rinktiniai jo raštai.

LMS VEIKLA
Clevelando menininkų grupė turėjo 

savo susirinkimą lapkričio 19 d. Išklau
sius L.M.S. suvažiavimo ir Festivalio 
raportus pasireiškė entuziazmo šį tą 
veikti ir ant toliau. Plačiai apkalbėta 
ir nutarta rengti koncertą. Apskaičiuo
ta, jog ant vietos turime net 4 žymius 
solistus ir keletą baleto šokikių. O jei
gu komisija matys reikalo, tai dar vie
ną kitą solistą importuos iš Chicagos ar 
Detroito. Reiškia, kad koncertas įvyks 
ir dar ne bile koks. Laikas tam dar ne
paskirtas; veikiausia kovo mėn. ar kiek 
vėliau, tai prigulės nuo svetainių ir kitų 
aplinkybių. Clevelando ir apylinkės pu
blika tokių pramogų seniai laukia, tai 
nėra abejonės, kad ji skaitlingai atsilan
kys.

' Meno Mylėtojas

Monologai ir dialogai
Šiais laikais arba šioje gadynėje mes 

visi gerai žinom, kad labai yra sunku 
suvaidinti dideli sceniški veikalai. Mes, 
mat, trūkstam svetainių, aktorių, finan- 7 i, 7 C 1

su ir daug kitokių dalykų. Galima dar 
sakyt, kad Chicagos ir Brooklyno teatri
ninkai retkarčiais suvaidina koki nors 
didesnį veikalą, o kitur tai jau beveik 
negirdėt.

Taigi, kad veikt ką nors scenoje, o 
veikt reikia, tai labai tinka ir gražu vai
dinti monologai ir dialogai. O ypač jie 
labai tinka mažesniu miestu teatrinin
kam. Nes, mat, programos su monolo
gais arba dialogais labai lengva sutaisy
ti. Ot, daleiskim, pasikvietei porą dia- 
logistų, keletą dainininkų ir dar jei yra 
kokia muzikantė arba šokikė, tai jau ir 
gera programa. Mes, brooklyniečiai, 
jau turim tame praktikos, nes per kele
tą pastarųjų metų mes apvažinėjom ne
mažai apylinkės miestukų, vaidindami 
dialogus ir dainuodami daineles. Ir kiek 
buvo matyt, tai publika buvo patenkinta 
tokiomis programomis.

Taigi mano patarimas visų miestų bei 
kolonijų menininkams, kad jie rengtų 
tokius' vakarėlius su aukščiau minėtomis 
programomis, jeigu neįstengia vaidint 
didelius veikalus.

Deja, mūsų L.M.S. Centras, gyvuoda
mas Chicagoje, neišleido nei vieno mo
nologo arba dialogo per keletą paskuti
nių metų. Ir taipgi mūsų koresponden
tai arba žurnalistai, aprašydami vaidi
nimus, dialogų niekad nemini, kieno jie 
parašyti arba kodėl jie neišleisti į svie
tą. Reiškia, nebuvo kreipiama atyda į 
tai. Ir, žinoma, reikia pasakyt, kad buvo1 
klaida. Dabar gi L.M.S. Centras bus 
New Yorke, taigi, manau, kad kreips 
atyda į tai.

Žinoma, dabartiniu laiku yra tik trys 
apynaujai parašyti dialogai. Tai yra: 
“Kornų Daktaras”, “Užguitas Vyras” 
ir “Sudarkytas Senbernis”. Bet jie dar 
tik rankraščiuose. Būtų gerai, kad juos 
LMS. Centras tuojaus išleistų ir pasiųs
tų visų miestų teatrininkams. Teisybė, 
šie dialogai yra parašyti satyros formo
je, juokams daryt. Bet jeigu L. M. S. 
Centras kreips į dialogus didesnį dėme
sį, negu kad kreipė, tai gal atsiras rašė- 
jų, kurie ir prasmingus bei darbininkiš
kos dvasios dialogus parašys.

Jonas Juška

Į pagalbą Susitinku 
Jurgiui

Jau koks laikas kaip “Laisvėje” spaus
dinama Susninkų Jurgio parašyti “Lie
tuvos Sūnaus Išeivio” pergyventi bruo
žai.

So. Boston, Mass.

Nekalbėsiu čia apie paties kūrinio tu
rinį. Mano tikslas šiuo kartu atkreipti 
atidą Susninkų Jurgio kritikams.

Kritikavo Jurgį Senas Pilietis, “Lais
vėje” (rugp. 19 d.); kritikuoja jį ir 
Vincas Kanapė, per “Vilnies” puslapius, 
atvirame laiške, rugpjūčio 26 dieną. Ka
dangi, kaip yra išsitarę net patys “Lais
vės” redaktoriai, minimi “Lietuvos Sū
naus Išeivio” istoriniai bruožai yra ma
noma išleisti atskiru leidiniu, todėl, ma
nau, ir šis mano prasitarimas nebus pro 
šalį.

Kaip sveikus nurodymus suteikė Se
nas Pilietis, “Laisvėje”, taip gerokai su
klydo savo atvirame laiške per “Vilnį” 
Vincas Kanapė. Kanapė suklydo daug 
daugiau ir už patį Susninkų Jurgį, pri
kišdamas Jurgiui už apsileidimą, ar ap- 
silenkimą su keletu faktorių, įvykusių 
tarp 1905-8 metų. Kanapė rašo: “...mes 
Philadelphijoje išleidinėjome socialistinį 
lakraštį ‘Kovą’ ir gyvendami Ameri
koje žinojome, kas dedasi Lietuvoje. O 
gal Jurgiui tie toki ypatingi laikai buvo 
nesvarbūs, kaip kad caro paskelbtas ma
nifestas, iškovotas darbo liaudies sūnų 
per sukilimus. Kaipo piemenėliui, gal 
Jurgiui buvo nesvarbu socialdemokratų 
partijos ir kitokių organizacijų veiki
mai ir t.t.” žodžiu: Vincas Kanapė va
noja vargšą Jurgelį prikaišiodamas jam 
visokių, sąmoningų ar nesąmoningų trū
kumų.

Jei Susninkų Jurgis rašytų anų laikų 
bendrus Lietuvos įvykius, o ne “Lietu
vos Sūnaus Išeivio” pergyventus atsiti
kimus, tada jis galima būtų ir pabarti 
už apsilenkimus ar praleidimą vieno ar 
kito tuometinio svarbaus įvykio ar as
mens: bet kada Jurgis rašo apie Lietu
vos piemenėlio, o vėliau bernelio-slūžito- 
jėlio, beraščio, tamsaus žmogelio pergy
venta gyvenimėlį, jokiu būdu negalima 
kaltinti ji už tai,' kad jis nieko .nežinojo, 
arbaz nesiidomavo apie tuometinius Lie
tuvos įvykius, arba apie tų laikų' social
demokratų partiją bei jos vadus. Jei 
Jurgis buvo beraštis, jei jis neturėjo ry
šiu (apart ganės bandą, o vėliau aręs ir 
akėjęs dėdėno laukus) su “gramatnais” 
žmonėmis, iš kur jis galėjo žinot (kai
me gimęs ir augęs) apie partijas bei or
ganizuotus ar kovų veiksmus? Ar daug 
buvo anais laikais tokių kaimiečių, ku
rie skaitė spaudą ir turėjo ryšius su or
ganizuotu veikimu? Mažai, labai ma
žai.

Kanapė giriasi, kad jau 1903 metais 
jie “išleidinėje socialistinį laikraštį.” 
Labai gerai! Bravo, vyrai, už pažangą! 
Bet... Kanapė jau buvo Amerikoj, kur 
jau buvo nekuriu laisvių, kai tuom tar
pu Lietuvoje (1903 metais) tebebuvo 
caras. Lietuva neturėjo spausdinto žo
džio, neturėjo savų, lietuviškų mokyklų, 
nei organizacijų — ypač kaime. Tad iš 
kur Jurgis galėjo žinoti apie kova ir or
ganizacijas? Kur jis galėjo pažinti ar 
girdėti apie Lietuvos veikėjus: Baltru
šaitį, Kapsuką, Prūseiką ir kitus?

Didelis pliusas Jurgiui, kad jis, vos 
spėjęs pasiekti laisvesnį ir šviesesnį kra
štą (Ameriką), tuoj griebiasi už moks
lo; tuoj susirūpina apšvietos reikalu; 
tuoj įsijungia į organizuotą gyvenimą. 
O ar mažai turime tokių “Jurgių”, ku
rie ir mokėję viską užmiršo, kurie dar il
si andien nežino organizuoto darbo bei 
visuomenės veikėjų — nepažįsta net sa
vo klasės kovotojų, savų reikalų gynėjų.

O mūsų Jurgis— “Susninkų Jurgis”:, 
netik kad pats išmoko skaityti ir rašyti, 
bet ir kitiems paijašo. Žinoma, neparašo 
jis taip, kaip galėtų parašyti Mizara, 
Bimba ar Prūseiką, bet iš buvusio be
mokslio žmogaus mes neturėtume per
daug norėti. Va, čia aš ir ateinu Sus
ninkų Jurgiui į pagalbą. Labai būtų ge
rai, kad mes daug tokių “Jurgių” turė
tume.

Leonas Audickas
Brazilija.
Laisvės redakcijos pastaba.— Brazi- 

lietis Leonas Audickas rašė šį straipsnį, 
kai S. Jurgio “Išeivis” dar buvo spaus
dinamas Laisvėje.

Sugrįžo
Elzb. Vilkaitė sugrįžo at

gal į Naująją Angliją ir iš
tekėjo už daktaro Repšio 
Daktaras ir slaugė — tin
kama pora.

šia proga drauges mote 
rys surengė vakarėlį,’ lyg 
supažindinimui, nors Elįb 
Repšienė yra gerai pažįsta
ma, nes jaunystėje gyvent 
Lawrence, Mass., ir buvę 
veikli tarpe progresyvių. X *

Į pakvietimą a t s »1 i e p < 
skaitlingas būrys draugu 
ir draugų. Svečių buvo it 
Montello ir kitur. Ir neap
sivylė tie, kurie atsilankė 
Moterų grupė pavaišino vi
sai gardžiais užkandžiais, c 
Repšienė savo kalboje iŠ’ sa
vo profesijos įvykių — pa
mokinančių, naudingų ii 
juokingų — svečius pamo
kino. Priedui ji pastatė ant 
stalo kalbančiąja m a š i n < 
(tape rekordinę), ir pradė
jo kalbėti Kalifornijos drau
gai ir draugės mums, Nau
josios Anglijos g v ve n to
tams! Mugianienė sv°iki"( 
visus, o ypatingai Jurgį .Li
ką, jau pa gyvenu si Soųtl 
Bostono veteraną. K. Ka- 
rosienė, irgi kilusi iš Nau
josios Anglijos, lindėjo vi 
siems viso labo ir ištver
mės. V. Taraškienė. apari 
geru linkėjimų Remie^ei 
ilgisi savųjų ir tos apylin
kės — Lowellio, L°wrenc( 
ir Bostono — žmonių, kal
nelių, girių, laukų ir upių 
kas ją vilioia atgal. Mat 
čia jos tėvynė. Daugelio 
mano, kad Taraškai irg 
čion sugrįš.

šiuo tarpu Bostono apy
linkė jaučiasi patupėjus 
viena asmenybe, kuriąs da
lyvavimas veikloje yra di- 

’ dėle pagalba. Ateityje, vi
liuosi, gal pradės lankvtis ;

■ šią patalpą ir tie geri drau
gai, kuriems atrodė, būk j: 
nesanti gana jauki.

Aist

Romulus, Mich.
MIRĖ J. BUTĖNAS

Lapkričio 26 d. čia mirė J 
Butėnas, virš 65 metų am
žiaus. Jisai nesijautė gerai 
jau nuo praėjusios vasąros 
buvo ir ligoninėn pasidavęs dėl 
ištyrimo jo negerumų. Nuliū
dime liko žmona.(Apie daugiau 
Butėnų šeimynos narių man 
nėra tikrai žinoma. Plačiau a- 
pie Butėną, veikiausia, parašys 
kas nors iš detroitiečių).

Butėnas buvo pažangus žmo
gus, gei’o būdo. Abu Butėnai 
buvo abiejų mūsų laikraščių— 
Laisvės. ir Vilnies—skaitytojai.

Butėnai ilgą laiką gyvenu 
Detroite, bet apie du metai at
gal pasibudavo’jo gražią muri
nę stubelę “lietuviškame kai
melyje, prie Jim Daly Road, 
priklausančiam Romulus mies
teliui. Gaila, kad Butėnui ne
ilgai teko gyvent gražioj vie
toj, tarpo medžių, savo nauja
me namelyje. Butėnienė pasi
liko vienutėlė namuose. Arti
miausi jos kaimynai yra My
kolas ir Rozalija Šimkaičiai, ir 
Smitrevičiai. Kitoje pusėje ke
lio — A. Paukštys ir Petras ir 
Ona Ruokiai. (Apie Butėno 
mirti man parašė Ona Ruokis).

Draugei Butėnienei reiškiu 
savo širdingą užuojautą šioje 
liūdnoje valandoje.

P. M. šolomskas.

Paterson, N. J. — Grand 
džiūrė įkaitino du vyru, ku
rie būk norėję papirkti bok
sininką Vince Martinez. Jie 
jam siūlę $20,000 už pra
laimėjimą. Vardai įkaitintų 
raketierių nepaskelbti.

3 pusl.-Laisvi (Liberty) • Šeštad., gruodžio (Dec.) 4, 1954



CHICAGOS ŽINIOS
Pagerbsime ir pa remsime

Pastebėjau“ Vilnyje” skel
bimą, jog gruodžio 5 ruo
šiamas bankietas pagerbi
mui L. Prūseikos ir V. An
drulio.

Pagerbimas bus sykiu ir 
parėmimas jų.

Kaip daugeliui žinoma, 
gruodžio 5 sukaks penkeri 
metai nuo V. Andrulio areš
tavimo deportavimui. Kiek, 
vėliau jis buvo areštuotas į 
remiantis McCarran. aktu • 
ir bandomas laikyti kalėji
me, bet federalis distrikto 
teismas Chicagoje atmetė 
jam daromus kaltinimus, 
pareiškimu, jog kaltinimai! 
ne vien neįrodyti, bet ir ne
bandoma įrodyti.

Priešai nu d ž i u g o , kad 
Andrulis greit bus depor
tuotas, bet penkeri metai | 
baigiasi, o jis dar vis yra 
su mumis. Kova tebeina. 
Jų troškimai neišsipildė.

Kiek vėliau areštuotas ir 
L. Prūseika. Jo byla tebei
na. Priešai džiaugėsi, kad 
jis bus deportuotas, bet I 
jis taipgi tebėra su mumis.

Pagerbimas jų taipgi bus 
sykiu jų gynimas.

Reikia pažymėti, kad šie
met sukanka 50 metų Le
ono Prūseikos literatinio 
darbo. Pradėjo jis savo 
žurnalistinę karjerą dar bū
damas gimnazistu 1904 me
tas. Vėliau buvo “Vilniaus 
Žinių” korespondentu Pe
terburge.

Kaip žurnalistas Prūseika 
yra pats geriausias Ameri
kos lietuvių tarpe. Tūli lie
tuviai reakciniai redakto
riai puola jį, be kita ko, ir 
iš pavydo.

Šiame bankiete atžymėsi
me jo veiklos 50 metų su
kaktį.- ' 1

Kiek žinoma, Andrulis 
pradėjo savo žurnalistinę

CLEVELANDO ŽINIOS
Iš meno grupes susirinkimo

Susirinkimas nebuvo skait
lingas, bet, kurie atėjo, vi
si buvo susirūpinę menu ir 
pas visus buvo jaučiamas 
p a g e i d a vimas atgaivinti 
meną Clevelande. Tuo klau
simu diskusijose daugelis 
ęmė balsą ir visi rimtai dis- 
kusavo. Naujai Clevelande 
apsigyvenęs menininkas St. 
Kuzmickas, kuris yra meną 
pamilęs nuo kūdikystės, ir
gi dalyvavo diskusijose ir 
davė gerų sumanymų.

Nutarta surengti dar ki
tą filmų koncertą lapkričio 
27, kada filmininkas J. Kli
mas, grįždamas iš naciona- 
lio LMS Festivalio, sustos 
Clevelande. . Taipgi nutar
ta surengti koncertą pava
sarį, kurio programos išpil
dymui bus surinktos visos 
Clevelande esančios meni
nės jėgos ir nutarta kviesti 
menininkų pagalbos iš apy
linkės artimiausių miestų. 
Koncerto surengimui iš
rinktas komitetas iš pen
kių.

Delegatas iš Nacionalio 
Lietuvių Meno Sąjungos 
Suvažiavimo ir festivalio 
Julius Krasnickas išdavė 
gana platų raportą. Kaipo 
veteranas menininkas, jis 
plačiai apibūdino mūsų me
no jėgas, esančias vidurva- 
kariuose ir rytuose. Pa
vaizdavo, kaip meno mylė
tojai ir vadai dirba sunkiai, 
kad išlaikyti mūsų meną.

Buvo šaunus bankietas
Nors tikietai ir buvo po 

$2.50, į bankietą susirinko 

4 puti. Laisvi (Liberty) Šeštad., gruodžio (Dec.) 4, 1954

karjerą apie 1909 ar 1910 
metus. Atvykęs Amerikon 
jis turėjo eiti sunkių dar
bų dirbti — angliakasyklo- 
se, paskui fabrikuose. Jis, 
betgi, tęsė bendradarbiavi
mą “Lietuvos Ūkininkui,” 
nors ir retai parašydamas. 
Paskiau tūlą laiką ėjo mo
kyklon. Pagalios, 1919 me
tais, jau stojo pilnai prie 
laikraštinio darbo.

Šiuo tarpu jisai sirguliuo
ja širdies liga. Atrodo, kad 
iki gruodžio 5 jis susveiks 
ir galės dalyvauti bankiete.

šiais, kaip Thomas Paine 
sakė, žmogauis sielos bandy
mo laikais, kas nori džiaug
tis laisve, turi už ją ko
voti.

Taipgi reikia pagerbti ir 
paremti tuos, kurie nepai
sydami savo likimo kovoja 
už laisvę, už darbo žmonių 
reikalus.

Kaip jau mums teko ke
lis sykius girdėti iš pačių 
persekiojamųjų, ir sunkus 
darbas, ir persekiojimas nė
ra per sunkus, kada žinai, 
jog ne vien asmeniniai drau
gai, bet abelnai geri, pažan
gūs žmones paremia, nesi- 
šalina nuo tavęs.

Gruodžio 5 mes turėsime 
progą parodyti bent dviem 
persekiojamiem, kad mes 
nesišaliname, kad mes juos 
remiame, padedame gintis, 
pagerbiame.

Bankietas bus Mildos sa
lėje. Prie kitų kalbės ad
vokatai Irving Steinberg ir 
Pearl M. Hart, kurie gina 
Prūseika ir Andrulį. Bus ir 
daugiau įžymių svečių, ku
riuos girdėsime kalbant.

Girdėjau, ruošiama graži 
programa.

Taigi, sekmadienį, gruo
džio 5, būkite Mildos salėj. 
Pradžia 5:30 vakare.

Vilnietis

apie pusantro šimto. Mat, 
lenkai yra plačiai susijun
gę su kitomis tautomis. O 
tą vakarą buvo ir kita tarp
tautinė sueiga pasitikimui 
Civilių Teisių Kongreso se
kretoriaus William L. Pat- 
tersono, kuris buvo tik grį
žęs iš kalėjimo už gynimą 
savo organizacijos, (šiuos 
žodžius rašant, Pattersonas 
ir vėl uždarytas kalėjime už 
tą pati “prasikaltimą,” kad 
jis neišduoda tų žmonių, 
kurie rėmė civilių teisių gy
nimą.) Patersonas trum
pam laikui buvo atėjęs į 
lenkų bankietą. Pavalgęs ir 
pasakęs trumpą prakalbėlę 
išsiskubino į sueigą, kuri 
buvo surengta jo pasitiki
mui.

Lenkų bankiete, po vaka
rienės, buvo iššaukti pakal
bėti skirtingų tautų daly
viai. Jie, daugumoje, svei
kino Stanley Nowaką, ku
rio pagerbimui šis banketas 
buvo surengtas. Nuo lie
tuvių kalbėjo J. Petraus.

Nowakas pasakė gana 
ryškią prakalbą, perbėgda
mas savo įspūdžius nuo at
važiavimo į Ameriką, 1913 
metais. Nowakas griežčiau 
pabrėžė apie jo tyrinėjimą 
Imigracijos Departme n t e. 
Jį tardė su pagalba 18 pa
samdytų liudininkų iš įvai
rių valstijų, kurie sakėsi 
matę Novvaką įvairiose ko
munistų sueigose Detroite.

Baigdamas savo kalbą, 
Nowakas sakė: —Tegul jie 
atima mano pilietybę, tegul 
prirengia išdeportavi m u i. 
Amerika yra mano šalis, aš

HARTFORD, CONN.

Marcele Johnson Atminčiai savo vyro

Gruodžio 5 d. suėjo lygiai vieni metai kaip 
mirė mano gyvenimo draugas-vyras

MARTIN JOHNSON
Martynas buvo “Laisvės” patrijotas, rėmėjas 

ir platintojas. Kiekvienais metais, laike vajaus 
gaudavo naują skaitytoją.

Imkime visi velionio Martyno pavyzdį.
H. V—kai

WORCESTER, MASS.
Netekus Juozefinos 
Karsokienės

Netikėtas mirties smūgis 
pakirto Juozefinos gyvybę. 
Bet gyvais, nesunaikinti 
paliko ilgai metų eilei jos 
darbai, jos meilė menui- 
dainai, kultūrai, realiam 
gyvenimui, žmogui. Jos šil
tos, malonios šypsos, širdin
go, jautraus charakterio 
sudarytas paveikslas paliko 
gyvas ilgiems laikams, ypa
tingai visiems, su kuriais 
Juozefina augo, dirbo, vai
dino, dainavo, mokino.

Savo ankstyvos jaunystės 
dienose Juozefina atėjo į 
kultūros, pažangos mylėto
jų, darbuotojų eiles, kurio
se buvo jos mylėtojas, vė
liau jos gyvenimo draugas 
Juozas. Pamilo jinai lietu
vių kalbą. Pamilo ji pažan
gios grupelės veiklą, gra
žiai sutapo, prigijo prie jos.

Juozefina buvo ne tik 
nuoširdi, gabi muzikė, bet 
ir dramos mylėtoja, gabi 
vaidintoja. Ankstyvoje jau
nystėje ji jau vaidino to
kias stambias vadovaujan
čias roles, kaip istorinė Ži- 
vylė, Mindaugio Aldonos, ir 
kitas.

Tai viena amerikiečių lie
tuvaičių gražiai, laisvai, 
taisyklingai vartojanti lie
tuvių kalbą. Buvo viena tų, 
kuri nuo kasdieninių reika
lų likusį savo gyvenimo lai
ką sudėjo veikimui, meno, 
pažangos, kultūros dirvai.

Visuomet punktuali, nuo
širdi muzikė, ji sėkmingai 
vadovavo Aido Chorą per 
eilę metų. Buvo gabi pia
nistė ir labai daug ji pa
sitarnavo akompanuodama 
dainininkams bile kada, bi
le kur reikalui esant. Mir
čiai išplėšus tokius žmones 
iš gyvųjų tarpo, jų paliktas 
spragas užpildyti yra labai 
sunku, dažnai negalima.

Nepermaldaujama mirtis 
tik trumpu laikotarpiu už
davė skaudų smūgų Aido 
Chorui, išplėšdama iš jo ei
lių 4 pastovius dainininkus 
dar tik pusiaukelėje jų gy
venimo. Juos pasekė ir bu
vusi Aido mokytoja Karso- 
kienė tik 3 mėnesiams pra
slinkus nuo tragiško žuvi
mo jos vyros Juozo Karso- 
ko, nuoširdaus aidiečio, pa
žangos mylėtojo.

Per daug metų klausė
mės, mokinomės ir dainavo
me. Juozefinos vadovybėje 
daug įvairių dainų, nes Juo
zefina sugebėjo apsčiai jų 
surasti, su vertinga pras
me. Mylėjo ir gerbė Miko 
Petrausko sukurtas kompo
zicijas. Jos jautrių pirštų 
paliestas pianas skleidė 
prasmingas,, jaudina n č i a s 
melodijas sudėtingų kom- 

jos neapleisiu, aš jos neiš- 
duosiu. Tegul jie uždaro 
mane kalėjiman — aš vis 
būsiu Amerikoje. J. N. S. 

pozicijų ir liaudies' dai
nelių lygiai gabiai. Juoze
finos mylima buvo: “Kai
tink, šviesi saulute!”

Taip: kaitins šviesi sau
lutė, tarpius ledą ir sniegą. 
Pūs vėl šiltas vėjelis, pa
budins gamtą iš žiemos mie
go. Bet nepabudins miru
sio žmogaus, kurio pakirs
tą gyvybę laikas nusineša į 
negrįžtamumą, lyg tekan
tis Nemunėlis pasigavęs 
įkritusį rudens šalnos pa
kirstą lapą. Tykiai, tykiai, 
nesustojamai Nemunėlis te
ka, bet ne taip tykiai, kaip 
liūdim mes muzikės nete
kę. Bet žinom: kartotinai 
grįš gražusis pavasaris. Su
žydės gėlės. Jo sulaukę, 
paukščiai nudžiugs, pragie
dos. Naujų lapų rūbu pasi-
puošę medžiai sužaliuos. O tina darbą, bet ir apsaugo 
dainą, kultūrą mylintis Ai-M'h'tas nuo dužimo. Jos sude-
das iš jo eilių išsiskyrusių 
neužmirš — jis vis dainuos, 
dainuos; M.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Pirmaujančioje plytinėje

Netoli nuo Vilniaus, gražio
je pušyno supamoje vietoje 
išsidėsčiusi stambi Dvarčionių 
plytinė.

Plytinės kolektyvas vysto 
socialistinį lenktyniavimą už 
darbo našumo pakėlimą ir ga
minių kokybės gerinimą. Jau 
rugsėjo 11 dieną buvo baigtas 
įvykdyti 9 mėnesių gamybos 
planas, šiais metais plytų iš
degimas padidėjo 30 procentų 
palyginti su 1953 metais.

Prie plytų degimo dirba 
jaunas degikas M. Bazys. 
Atėjęs į plytinę prieš tris me
tus, jis neturėjo jokios specia
lybės. Mokydamasis iš prity
rusių degikų, M. Bazys vis la 
biau įsisavino plytų degimo 
meną. M. Bazys mėgsta savo 
darbą, nuolat kelia kvalifika
ciją. Daug naudos jam davė 
laureato Pavelo Duvanovo pa
siūlytas išretintas plytų degi
mo būdas. Degant plytas šiuo 
metodu, žymiai pakyla kros

Antano Metelionio Knyga 
“Apie Dievus ir Žmones" 
Smagu, kad Metelionio knygos prenumeratų 

rinkimas eina gana gerai. Tačiau jau laikas 
suskubti ir baigti tą darbą. Norime baigti pre
numeratų rinkimą su naujais metais. Iki sau
sio 10 dienos visų knygą užsisakiusiųjų vardai 
turi būti priduoti spaustuvei. Taigi, gruodžio 
mėnesiu reikia skubiai rinkti prenumeratas ir 
baigti rinkimą paskirtu laiku.

Kurių dar niekas nepakalbino užsiprenume
ruoti tą knygą, tie užsisakykite patys. Prenu
meratas siųskite Autoriui arba Laisvės įstaigai.

Knyga galėtų būti gatava pradžioje vasario 
mėnesio, jei suskubtume prenumeratų rinkimu. 
Tą darbą.žymiai gali pagreitinti asmenys patys 
užsisakydami knygą. Kaina tik $1.00. Be ati
dėliojimo prisiųskite doleruką ir savo vardą ir 
antrašą,

nies našumas. Kaskart M. Ba
zys nuima nuo vieno kūbinio 
metro krosnies degimo kanalo 
iki 2000 plytų. Jo išdegtos 
plytos — puikios kokybės.

Neatsilieka ir plytų degikas 
Masys. Savo išdirbinio normą ' 
jis, kaip ir jo draugas Bazys, į 
.viršija iki pusantro ir dau- 
giau kartų.

Priešakinių darbo metodų 
taikymas, nuolatinis darbo 
našumo kėlimas padeda didin
ti plytų išleidimą, štai, per 8 
mėnesius plytų nuėmimas nuo 
vieno kūbinio metro krosnies 
degimo kanalo siekia 1800 
plytų. O kokie rezultatai bu
vo pernai? Tada nuimdavo 
vos apie 1000 plytų.

Plytinė plečia gamybos 
apimtį. Neseniai paleista į 
darbą keturi nauji tuneliai 
džiovinimui. Naujų džiovini
mo tunelių paleidimas leis žy
miai padidinti plytų išleidimą. 
Per metus bus jų pagaminta 
papildomai daugiau kaip ke
turi milijonai, žymiai sutrum- 

Į pejo džiovinimo laikas Prieš 
metus plytų džiovinimui rei
kėjo 43.6 vai., o dabar šis 
procesas atliekamas per 32 . 
valandas.
' Anksčiau respublikos sta
tybininkai skųsdavosi, kad 
Dvarčionių plytinė išleisdavo 
blogos kokybės plytas. Įmonės 
kolektyvas atsižvelgė į kritiką 
ir ėmėsi priemonių padėčiai 
ištaisyti. Reikėjo geriau pa
ruošti masę plytų gamybai. Į 
molio masę buvo pradėta pri
maišyti sausų plytų šamotą.. 
Papildomai įvedė molio maišy
tuvą. Bandymas pavyko. Ply
tinės išleidžiamų gaminių ko

-.........    =T1

Labai Naudingos Knygoj
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 320, 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.

kybė ėmė gerėti.
Į plytinės kiemą įrieda sunk

vežimis paimti produkcijos. 
Dabar plytų pakrovimas me
chanizuotas. Tai ne tik spar- 

damos į konteinerius. Krano 
pagalba konteineriai sukelia
mi j sunkvežimį, o, atvykus į 
statybos aikštelę, bokštinis 
kranas paduos sveikutėles ply
tas konteineriuose tiesiog į 
mūrinimo vietą

R. Valevičienė

Operon pasamdė dar 
du negrus

Po pasamdymo Marianos 
Anderson dainuoti operoje, 
Metropolitan Operos savinin
kai dar pasamdė du negrus, 
šiomis dienomis paimtasis yra 
žymus baritonas Robert Mc- 
Ferrin, 32 metų, vaidinęs ant 
Broadway veikale “Lost in 
the Stars.” «

Lowell, Mass
Šį sekmadienį, gruodžio 5 

dieną įvyks Lietuvių Piliečių 
Socialio Klubo metinis susirin
kimas savoje svetainėje, 14 
Tyler St. Prasidės lygiai 7 vai. 
vakaro. Jis bus labai svarbus 
įvairiais raportais. Matysime, 
kaip klubas gyvuoja narių sto
viu, finansiniai ir bizniškai

J. M. Karsonas

POEZIJA I
Prošvaistės

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

Usnyne
1

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

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c. 

»

APYSAKOS )

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

Mortos Vilki "nė D: ;;
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietvx 
kultūrinio, ekonominio ir politinio gyvenimo. Parašė • 
kas Rasoda—Mizara, puslapių 314, kaina $1.00, DAB'-P 
TIK 75c.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politines 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
kiauČius, 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 vidu
riais apsirgus nesant galimybės greit gauti daktaro pagel
bės. Paduodama daug receptų. Parašė Dr.. J. J. KaškUu- 
čius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR TIK 60c.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisves 
knygyne. Kartu su užsakymais prašome prisiųsti*? 

ir pinigus.

110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill, N. Y.



Laisvoji
^KREIVA KRITIKA 
vrieš daugelį metų tūla

me lietuviškame satyros lei
dinyje teko matyti šitokią 
charikatūrą: vyras į pus
lankį sulenktu šautuvu tai
ko šūvį į kokį tai taikinį 
priešais save, bet šūvis iš 
puslaukinio šautuvo tren
kia jam pačiam į nugarą.

Lygiai taip yra ir su 
Miko Detroitiečio kritika: 
ji yra kreiva ir todėl su
grįžtanti jam pačiam.

Rašau šį atsiliepimą ne 
tam, kad Miką sukritikuoti, 
bet kad tūli “Laisvės” skai
tytojai nepasiliktų jo su
klaidinti.

Žinau Miką kitais požiū
riais kaip gana gerą žmo
gų, todėl savo pirmajame 
rašte jį apgailestavau, kad 
jis savo kritika pats save 
jftiša. Apgailestavimas jam 
nepatiko, ir jis herkuliškai- 
jį apmeta: “nepaisau, nors( 
ir visi lietuviškų laikraščių. 
redaktoriai vienbalsiai pa
smerktų mane...”

Gerai, nereikės varžytis.

Savo prierašu prie Miko 
j rašto “Laisvės” redakcija 
• nurodė, kaip jis iškraipė 

Lalio žodyną, čia tenka 
pasakyti, kad jis negražiai 
iškraipė ir mano raštą dėl 
jo straipsnio apie rašyba.

1) Mikas rašo: “Iš Ne-, 
kantraus 'pastabos paaiški, 
kad Damijonaičio gramati
ka yra išmesta i gurbą, nes 
Nekantrus turi jai prie
kaištų.” Tai yra grynas 

: melas. Jokiu priekaištų 
; Damijonaičio gram atikai 

nepadariau. Kadangi Mi
kas žino tik Damijonaičio

< gramatiką (jo žodžiais, “ki
tos gramatikos aš neži
ną”) skaito ją geriau- 

•i si?, tai jam ir pastebėjau: 
“Jis neranda priekaišto Da
mijonaičio gramatikai, bet, 
visus kritikuodamas, nė jos 
pagalbon nepasiima.” Ki- 

.* taip sakant, jis nepanaudo
ja nė vieno pavyzdžio iš

1 Damijonaičio grama tikos 
savo argumentams parem
ti. O jei jis būtų iš ten pa
vyzdžių pasiėmęs, tai jie 
Miko argumen/us būtų 
“numetę į gurbą.” Ryšium 
su šiuo turiu Mikui dar 
štai ką pasakyti: Aš di
džiuočiausi, jei mudu su 
Miku pilnai Damijonaičio 
gramatiką mokėtume.

2) Aš rašiau, kad “bendri
nė literatūrinė lietuvių kal
ba nėra lenkizmo įtakos lie
tuviuose vaisius, kaip Mi
kui atrodo, — tai yra rū
pestingų, kolektyvinių, per 
dešimtmečius tęstų Lietu
vos kalbininkų pastangų 
Msiekimas.”

' Mikas gi atsako, būk “Ne-j 
kantrus teisina smetoniz- -

I 

mą,” ii’ toliau jis ginčija: 
“netiesa, kad buvusieji Lie- 

i tuvos valdininkai per de- ‘ 
dešimtmečius dėjo pastan- ’ 
gų pasiekimui bendrinės j 
kalbos... ” Kaip matote,; 
Mikas mano pavartotą žo-1 
dį kalbininkų pakeitė žo- j 
džiu valdininkai. Kreiva | 
argumentacija!

—:— • i

Mikas klausia: “Kas pa-1 
gamino tas taisykles?” ir 
“Kas pagamino ir nustatė 
tą vadinamą bendrinę kal- 

‘ bą, prisipažįstu — nežinau. 
Ar žino Nekantrus?” — jis 
klausia.

Į tai bent trumpai atsa
kau. Kalbos tobulėjimas, 
jos pasikeitimas ima ne de- 

Ojįjmtrnečius, bet šimtmečius 
’ . ^aiko. Joks vienas gudruo

lis liaudinės kalbos neišra
do.- Gramatikai kalbą tik-

. * • ąufj.-(Liberty )-->Se51 < 
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Sakykla
i tai išdėsto, sutvarko. Tai
gi ir bendrinė literatūrine 
kalba nėra vieno kurio gu
druolio išradimas metų ar 
k e 1 e r i ų laikotarpiu. Pir
mutiniai žymieji lietuvių 
kalbos pagrindų dėstytojai, 
jai taisyklių gamintojai, bu
vo J. Būga, K. Jaunius, 
J. Jablonskis (Rygiškių Jo
nas). Pastarasis sako, kad 
jam daug gelbėjo J. šlape
lis, J. Balčikonis ir kun. 
Laukaitis. Juos pasekė ei
lė kitų, jų tarpe ir Da
mijonaitis. Vėliausiai Lie
tuvoje darbavosi ir tebesi
darbuoja kalbininkai: mi
nėtasis J. Balčikonis, J. 
Ambraška, J. Žiugžda ir 
daugelis kitų. Lietuvoje 
buvo leidžiamas mėnesinis 
žurnalas “Gimtoji Kalba.” 
Jį redagavo S. Čiurlionienė,' 
A. Salys, V. Kamantauskas. 
Jei Mikui būtų tekę nors 
•v ieną to žurnalo laidą 
perskaityti, tai būtų pama
tęs, kokia rimtimi Lietuvos 
kalbininkai mūsų kalbą 
dėstė, bendrino, ir, tikriau
siai, būtų drovėjęsis savo 
negudriomis paša i p o m i s 
juos kandžioti. Tarybiniais 
metais Lietuvoje įsteigta 
Lietuvos Mokslų Akade
mija ir prie jos — Lie
tuviu Kalbos Institutas. Ir 
dar niekur neteko matyti, 
kad perekle višta jo kalbi
ninkus būtų įbauginusi taip, 
kaip ji yra įbauginusi Miką.

Savo pirmajame rašte 
Mikas tvirtina: “Pasiskai
tykite -bile vieną lietu
vių kalbos gramatiką (Da
mijonaičio ir kitų)—ir ma
tysite, kad tokio žodelio 
kaip ‘nė’ lietuvių rašyboje 
nėra, nepriimtinas.”

• Pirmiausia t e n k a Mi
kui pastebėt, kad labai ne
logiška yra tvirtinti, jog 

i ne tik Damijonaičio, bet nė 
' kitose gramatikose įto ar ki- 
-to dalyko nėra, < kuomet jis 

: pats pasisako, kad “kitos 
gramatikos aš nežinau.”

Labai gerai, kad Mikas 
i pripažįsta Damijoną i č i ū i 
i autoritetą, tai pažiūrėsime, 
i kaip jis su Damijonaičiu 
i “susikalba.” Turiu po ran-, 
i ka Damijonaičio gramatiką 
antrosios laidos, atspaus
dintos prieš 30 metų (1923).

Damijonaičio gramatiko
je žodelį nė randame se
kamuose sakiniuose: “Nė 
vienas į savo ranką nekan
da” (pusi. 27); “Nė vienas 
paukštelis nesilaikė tame 
medyje” (p. 80); “Niekas 
nė nežinojo...” (p. 80); 
“Visi velniai juodi, nė vie
no nėra balto” (pusi. 82); 
“Aš pakėliau kepurėlę, ji 
man nė žodelio” (p. 100); 
“Nė saulės duktė jam ne
įtiktų” (p. 137). Yra ten 
pavyzdžių daug daugiau, 
bet gal užteks ir šių.

Rygiškių Jonas savo 
Gramatikoje (išleistoje Sei
nuose, 1911 m.) taipgi var
toja nė, o Sintaksėje ( spaus
dintoje Tilžėje) jis dar pa
stebi: “Žodelis nė ir rašo
mojoje kalboje reikėtų skir
ti nuo nei. Tuodu žodeliu 
šnekamojoje kalboje ge
riausiai žemaičiai nuo vie: 
nas-kito skiria.”

J. Ambraškos ir J. Žiugž
dos gramatikoje žodelis nė 
taipgi visur jam skirtoje 
vietoje vartojamas.

Mikas gi mums tikrina, 
kad jokioje gramatikoje šio 
žodelio nėra, “nepriimti
nas.”

Tik Mikas, lyg Mahano- 
jaus “Saulė,” nori išsiskirti 
iš viso raštingojo lietuviš
kojo pasaulio.

gruodžio (Dec.) 4, 1954

“Nei vieno redaktoriaus 
nenorėjau ir nenoriu su
malt į miltus,” — atsako 
“Laisvės” redakcijai Mi
kas.

Aha, čia jau “redakto
riaus”! Gi pirmajame savo 
rašte Mikas mokė rašyti 
ne redaktorius, profesorius, 
administratorius, bet “re- 
daktoris,” “prof e s o r i s, ” 
“administratoris,” nes, anot 
jo, tariant redaktorius rei
kia lūpas atkišti į priekį, o 
tas, sako jis, parodo, kad 
kalbos organai nėra išsivys
tę.

Čia gal tiks Miką pa
klausti, su kokiais kalbos 
organais—išsivysčiusiais ar 
neišsivysčiusiais — jis ta-, 
ria vardininko linksnyje 
d a i k t avardžius kriaučius, 
šiaučius, vaisius ir daugi
skaitos galininko linksnyje 
žodžius būdvardžius, skait
vardžius,, įvardžius, prie
veiksmius? Juk ir šie žo
džiai, anot jo, reikalauja 
lūpas į priekį atkišti... 
Kokiomis galūnėmis j i s 
juos rašo?

Bet pažiūrėkime, kuriai 
daiktavardžių linksniuotei 
Mikas savo “redaktorį” pri
skiria. Vardininko lisksniu 
“redaktoris” randa sau vie
tą ir pirmojoje ir trečiojo
je linksniuotėje — abiejose 
vardininko galūnė yra is. 
Bet kilmininko linksniu — 
“redaktoriaus”— jis neran
da vietos nei vienoje nei ki
toje linksniuotėje, nes pir
mojoje linksniuotėje kilmi
ninkas turi galūnę o, o tre
čiojoje — ies. Ketvirtojoje 
linksniuotėje jis tiktų kil
mininku — “redaktoriaus,” 
bet netinka vardininku, nes 
ten vardininkas turi galū
ne u s.

Tikras “balamūtas” tas 
jo “redaktoris.”!

Čia Damijonaitis Mikui 
skaudžiai užsuktu ausi! v *-

’ t L _____• * • * ’ *

Kadaise Mikas smerkė 
žodį ieško, kuri anksčiau 
rašydavome j ieško. Jis sa
ko. kad kai bandai ištarti 
ieško, tai liežuvis kuolu sto
jasi. ’ Ir štai Damijonaičio 
gramatikoje užimti net du 
puslapiai žodžiui ieško as
menuoti — 48 ir 49. O pus
lapyje .158-me randame ir 
žodi iešmas.

Mikas priešingas rašyti 
veiksmažodžių bendratį su 
galūne i, nes taip rašomi 
veiksmažodžiai kitose vie
tose vartojami kaip būd
vardžiai. Bet Damijonaičio 
gramatikoje niekur nerasi 
veiksmažodžio bendraties 
(rašyt, gert, eit) be galūnės 
i — visur su i (rašyti, ger
ti, eiti).

Ir Rygiškių Jono ir Am- 
braškos-žiugždos gramati
kose veiksmažodžiu bendra
tis rašoma su galūne i.

• I

Dėl tos nabagės pereklės 
vištos: Mikas ja įsibaugi
nęs taip, kad jis griežtai 
atsisako mokytis ištarti žo
dį perėjo sulyg skirtinga jo 
prasme (per gatvę per-ėjo, 
višta viščiukus pe-rėjo). Jis 
sako, reikia rašyti ne ėjo, 
bet ėjo, tada jau žmogus 
viščiukų mepe-rės. Ką gi 
Damijonaitis mums sako? 
Puslapyje 13-me randame: 
“Ėjo žmogus, kelio klaus
damas.” Pridėk prie ėjo 
priešdėlį per, tai ir bus 
Jei ėjo. Na, tai ar Mikas 
ir Damijonaitį sodins ant 
kiaušiniu?

Ir Rygiškiu Jono ir Am- 
braškos-žiugždos gramati
kose taipgi rašoma ėjo.

Mikas sako, kad prie
veiksmį vėliau reikia rašyti 
vėliau, nes vėliau reiškia 
milą vėliau, susivėlęs, ir tt. 
O Damijonaičio gramatikos 
puslapyje 135-me randame;

“Ateik vėliau.” Tai ar ML 
kas pasakys, kad ir DamL 
jonaičio gramatika “susivė
lusi”?

Mikas taipgi moko lie
tuvišką pasaulį, kaip reikia 
rašyti žodį pabėgėlis: su 
e, o ne su ė trečiajame skie
menyje—pabėgėlis. Dami
jonaičio gramatikoj pabė
gėlio neužtikau. Bet gali
ma apsieiti ir be jo; šiam 
reikalui gali patarnauti kiti 
tos klasės žodžiai. Damijo
naitis rašo “pavargėlių” (p. 
144), “pavargėlė” (puslap. 
164), — vis tai priešingai 
Mikui.

Mikas sako, reikia rašyt 
įstatimas, nusistatimas — 
be y, nes, jis sako, “balso už- 
gavimas” krinta ant skie
mens sta. Čia vėl tenka 
draugui Mikui pastebėti, 
kad jis neatskiria kirčio 
(trumpo stipresnio balso) 
nuo ilgo balso, kad ant ty 
nereikia “balsą užgauti,” o 
tik padaryti jį ilgesnį. Ir 
Damijonaičio gramatika 
jam tatai pasako kitais tos 
rūšies žodžiais. Puslapyje 
105 randame “prašymą” ir 
“pasakymai”—su y.

•

Tas klubas, klubas, ką Mi
kas iš jo padaro! Jus sako, 
kad angliškai club reiškia 
lazda, taigi, esą, smetoniški 
kalbininkai iš lazdų sutve
ria net organizacijas.

Detroite yra lietuvių kliu- 
bas. Angliškai jis nesirašo 
kliub, bet club. Pagal Mi
ką, tai ir tas kliubas yra 
lazdų kliubas; o jei Mikas 
yra to kliubo nariu, tai ir 
jis yra ne kas kitas, o tik 
lazda! Tai ot, į ką pasi
verčia pats Mikas, kuomet 
jis tam pačiam žodžiui ne
pripažįsta daugiaprasmin- 
gumo.

__ .r__
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Dėl fermos. Kai tik Lie
tuvos spaudoje pasirodė žo
dis ferma, tuojau tūloje 

(įstaigoje susiieškojau sena
me Websterio žodyne žodį 
feVm. Jo reikšmė paaiškin
ta; šiaip: sklypas žemės, 
paskirtas naudoti agrikul- 
tūpiniam tikslui. Supratau, 
kad tai nereiškia visą ūkį, 
o (tik tūlą jo dalį, skyrių, 
kaip Lietuvoje ir vadina 
kolektyvinio ūkio skyrius: 
vištų ferma, kiaulių ferma. 
Norėjau nurašyti Mi
kui to žodžio paaiškinimą, 
bet toje įstaigoje to žody
no jau neradau; vietoje to, 
radau naują — Webster’s 
Universities Dictionary. 
Šiame žodyne žodis ferm 
yra. . Paaiškinamas: “Same 
as farm.” Vienaip ar ki
taip, Lietuvoje vartojamas 
pavadinimas ferma yra ne 
iškreiptas žodis farm, bet 
galūne sulietuvintas ferm.

Dėl tos mašnos. Jis rašė, I 
kad dipukai taip vadina• 
mašiną — mašna, pinigam 
dėti mašna “ir dar kito
kia”... Su kuo tik teko apie 
tai kalbėti, visi vienodai 
suprato, kokią tą “dar 
kitokią” mašna ’ Mikas į 
skaitytojų mintis taiko. 
Todėl aš ir p a d ą r i a u 
jam priekaištą,, kad jis 
šį1 žodį iškreipia ir dargi— 
šlykščią sugestija. Mikas 
gi atsako, kad sugestija an
gliškai yra sumanymas, o 
jis jokio sumanymo neda
ręs. Jeigu paimt ir tą vie
ną prasmę — sumanymas, 
tai vistiek Mikas su juo 
dar nepabėga: jis sumanė , 
netiesiogiai, kitais žodžiais 
(?ir dar kitokia”),, pasaky
ti tai, ko tiesiogiai pasa
kyti nedrįso. Pagaliau, Mi
kas ir Websterio žodyną 
apkarpo: iš daugybės ten 
paduotų žodžiui suggestion 
bei (suggest prasmių jis pa-

siima tik vieną, kuria vylėsi 
apsiginsiąs — sumanymą. 
Websterio žodynas, šalia 
visos eilės to žodžio pras
mių, paduoda ir šias: “To 
tempt; to seduce; to prompt 
to evil acts.” O New Handy 
Webster’s Dictionary sako: 
“to introduce indirectly to 
the mind,” ką Mikas atlie
ka su ta “dar kitokia” maš
na. i_ •

Dėl daugiaprasmių 
žodžių

Mikas nuduoda, būk jis 
nevartoja tokių žodžių, ku
rie vienoje vietoje turi vie
ną prasmę, kitoje — kitą. 
Merginos ištekėjimas jam 
yra tas pats, kaip kiauros 
bačkos tekėjimas. Apsi- 
vedimas jam reiškia tik 
karvės bei arklio vedimas, Į 
Jei pradėtume Miko šluota 
šluoti iš lietuviu kalbos vi
sus daugia p r a s m i u s žo
džius, tai ir pačiam Mikui 
pristigtų žodžių deramai su 
kitais susikalbėti, žodžių 
daugiaprasmiu g u m u tur
tingos yra ir kitos kalbos. 
Tokie žodžiai nėra vėliau
sio išradimo žodžiai, pagal 
Miką — lenkizmas - smeto- 
mas. Tai yra per šimtme
čius liaudyje vartoti žo
džiai, neatsižvelgiant į tai, 
ar tauta buvo pavergta ar 
laisva. Buvusiai pavergtai, 
išsilaisvinusiai tautai nieks 
nekuria naujos kalbos kar
tu su jos išsilaisvinimu. Kal
ba buvo ir pasilieka tautos 
kalba, o ne jos valdžių. 
Tiesa, kalba vystosi, bet ne 
politinių bei socialinių per
versmų sparta.

Mikas pats, esu tikras, 
savo pokalbiuose daug kar
tų yra vartojęs žodį apsi
vedė, apsivedžiau. Lenkiš
kam apsiženijau jis, vei
kiausiai, yra priešingas. 
Ir jei Mikas apsivedė, ar 
tai reiškia; kad jis apynas
rį užsidėjęs save aplink 
merginą ar ką kitą apve
dė? Mergina išteka ne 
kiauros bačkos prasme, o 
ta prasme, kad ji išeina (už 
vyro) iš savo gimtųjų na
mų, iš shvo tėvų šeimos. 
Veik kiekvienos organizaci
jos apyskaitose mes esame 
girdėję, kad tiek ir tiek pi
nigų įplaukė, o tiek ir tiek 
išplaukė. Ar tai būtinai 
turi reikšti, kad pinigai 
įplaukė bei išplaukė laivu?

Pasiūlymas “Laisvės” 
redakcijai

Šia proga siūlau “Lais
vės” redakcijai perleisti per 
mūsų dienraštį Įvadą į J. 
Ambraškos ir J. Žiugždos 
Gramatiką (apie lietuvių 
kalbos vystymąsi) ir jos 
pabaigoje pridėtas “Lietu
vių kalbos tarmes.” Tai 
užimtų tik mažytę dale
lę tos vietos, kiek sueik- 
vota ginčuose su Miku, o 
skaitytojams naudos būtų 
šimteriopai daugiau.

Nekantrus

Redakcijos pastaba: Prie 
progos šį Nekantraus pa
siūlymą įvykdysime..

Mergina apie savo 
1 geruosius laikus”

Cleveland. — Dr. Shep- 
oard’o teisme liudijo mer
gina Susąna Hays. Ji sakė, 
kad tuomet, kai Dr. Shep- 
oard gyveno su savo žmo
na, kuri vėliau buvo užmuš
ta, jis palaikė “intymius” 
ryšius su ja.

Jis su Miss Hays turėda
vęs intymių reikalų auto
mobiliu je, kai ją paveždavo 
namo; o kai mergina apsi
gyveno Kalifornijoje, tai 
ten nuvykęs Dr. Sheppard 
praleido su ja keletą naktų 
vienoje, lovoje.

Cambridge, Mass.
Gražiai išpuoštas klubas

Daugeliui M ass a c h u se tts
lietuviu yra gerai pažįstamas 
Cambridgiaus Amerikos Lie
tuvių Piliečių Klubas. Ši mo
derninė lietuvių Įstaiga jau 
gyvuoja arti 25 metų ir virš 
12 metų kai įsigijo nuosavą 
naują namą. Nors klubo pa
talpos ištakingai įrengtos, bet 
va, pastaruoju laiku klubo na
riai susipažino su gan gabiu 

I lietuviu artistu — tapytoju 
Juozu VVhite-Vaitkum, Bosto
ne gimusiu ir augusiu jaunu 
vyru, kuris, po pasitarimų 
su nariais, sustiko nutapyti ei
lę akvarelinių paveikslų lietu
viškomis ir amerikoniškomis 
temomis, papuošimui ir prida- 
vimui šiltesnio jausmo ir jau
kumo klubo centrinei salei. 
Pas darbas buvo ątliktas va
karą ir dabar klubo sienas da
bina akis viliojautieji švelnių 
vasarinių spalvų gamtovaiz- 
džiai-paveikslai. Iš visos gru
pės paveikslų bene bus svar
biausias, vaizduojantis Lietu
vos TRAKŲ EŽERĄ ir PILĮ, 
šis paveikslas turėtų sudo
mint) ne tik senosios kartou 
lietuvius, bet ir jaunosios, 
kiek menininko artistiškumu, 
suderinimu spalvų, tiek ir pri
minimu, kad ši pilis buvo bu- 
veinė-namai ir apsigynimo 
punktas didžiojo kunigaikščio 
Kęstučio.

Antrasis — domėtinas pa-

Gavimui Naujų Skaitytojų
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

Waterburio vajininkė prisiuntė pluoštą atnaujini
mų ir aukų. Philadelphia išstūmė iš pirmos vietos.

Philadelphiečiai irgi gražiai pasidarbavo šį sykįpri- 
siųsdami atnaujinimų ir aukų.

Brooklynui pasidarbavo J. Kalvaitis ir kiti su at
naujinimais ir aukomis.

Antanas, elizabethietis, nors nelabai stiprus sveika
toj, visvien po biskį pasidarbuoja vajaus reikale.

Hartfordo vajininkai gražiai pasidarbavo, prisiun
tė naują prenumeratą, atnaujinimų ir aukų.

Sekami vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: 
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.; F. Klaston ir P. Beeis, 
Great Neck, N. Y.; L. Tilvikas, Easton, Pa.; V. Žilins
kas, Plymouth, Pa.; C. K. Urban, Hudson, Mass.; J. 
Paikus, New Haven, Conn.; Peter Walkins, Coal Cen
ter, Pa.

Aukų šį sykį gauta sekamai:
A. G. Kupiškėnas, $92.
Patrijotai iš Pennsylvania, $35.
Lietuvių Moterų Klubas, Hartford, Conn., $25.
Kairiawnietis, $20.
L. Tilvikas, Easton, Pa., $10.
Charles DeGutis, Hileah, Fla., $5.
Po $4: J. ir M., Brooklyn, N. Y.; Eva ir J. Rudman, 

New Haven, Conn.
Po $2: A. ir F. Bogun, New Haven, Conn.; A. Vil- 

dzius, jNew York City, N. Y.; Leon Gavrilovich, Brook
lyn, N.I Y.; A. Slogsnaitis, B’klyn, N. Y.; Mary Nečiuns- 
kas, Maspeth, N. Y.; J. Biganskis, Great Neck, N. Y.; 
J. Zabotko, Easton, Pa.; J. Krumin, Willet, N. Y.; F. 
Sutkaitis, Cleveland, Ohio; J. Lapeiko, E. Greenville, 
Pa.; Senas skaitytojas, Easton, Pa.; Mary Sass, Ft. My- 
?rs, Fla.; T. Lisaius, B’klyn, N. Y.; S. Sadauskas, B’klyn, 
N. Y.

Pg $1: A. Lašas, Woodhaven, N. Y.; J. Sadauskas, 
Marlboro, Mass. ,

Waterbury, Conn.: V. Ruginis, $10. Po $2: K. Yen- 
kelun, Ida Ablazienė, Wm. Jakubonis, K. Danisevičius, 
T. Vaitonis, A. Antanavičius, M. Ciplijauskas, John But
kus (Bethlehem), Mary Vaitonis, V. Waterburiete.

Coal Center, Pa.: Peter Walkins, $4. Ant. Šūkis, $2. 
Ant. Kubilskis, $1.

Philadelphia, Pa.: J. Š. Rainys, $11. Po $2: A. Aku- 
laitienė (Lansdale), ir Povilius. H. Kušleikienė, $1.

Brockton, Mass.: P. Mickevičienė, $5. Po $2: K. 
Ustupas, J. Vaitiekūnas. F. Kaulakis, $1.

New Britain, Conn., po $2: Nellie Shopes, J. Ma
žeika, Anna Miskey, V. J. Valley, J. Malinauskas, P. 
Gąrdauskas, George Silks (Wethersfield), ir Caroline 
Remeitis.

Hartford, Conn.: Marcelė Johnson, $10. Po $5: 
F. J. Repšys, J. Beržinis, J. S. M. Po $2: A. Grimaila, 
A. Wallow ((Danielson), F. Kaziliunas ir F. Laureckas 
(Brooklyn), J. Shiman ir J. Barnett (Canterbury), M. 
Walentine (Jewett City), L. Šilabaitis (So. Windsor).

Širdingai ačiū viršminėtiems už finansinę paramą ir 
vajimnkams už puikų pasidarbavimą. Nepamirškite, 
kad vajus artinasi prie užbaigos. Dar nesame girdėję 
iš atskirų skaitytojų, kurie nedalyvauja vajuje, bet yra 
prašomi gauti nors po vieną naują skaitytoją, kad pa
daryt šį vajų sėkmingu. L. Administracija

veikslas tai tas, kuris vaizduo
ja Lietuvos linų lauką ir linų 
rovėjas. Kadangi linų rovimo 
darbas paprastai būdavo gan 
įkirus ir sunkus, tai ir pats pa
veikslas nutapytas niuresnio- 
mis spalvomis, ne alsuoja 
linksmumu ir džiaugsmu.

Trečias lietuviškas paveiks
las vaizduoja ūkininko sody
bą, skęstančią žydinčioj žel- 
menijoj su gražia lietuvaite 
tarp naminių paukščių žydrią 
vasaros dieną.

Kadangi klubo narių skai
čiuje yra labai daug' jaunimo, 
besiinteresuojančio žuvavimu 
ii- medžiokle, kuris turi susi
daręs klube net savo atskirą 
grupę, vadinamą “Rod and 
Gun Club,” tad va jų skoniui 
yra skirti likusieji paveikslai 
amerikoniškomis temomis, su
sijusiomis su žuvavimu ir me
džiokle.

Klubas, užsakydamas šiuos 
paveikslus, ne tik įsigijo ver
tingą menišką turtą, bet tuo 
pačiu kartu supažindina lietu
vius su jaunosios kartos lietu
viu menininku, jau tolokai pa
žengusiu tapytoju.

Juozas White-Vaitkus jTa 
vienas iš tų menininkų, kurie 
rimtai pasiryžę vystyti savo ta
lentą tapyboje iki galimų 
aukštumų ir tobulybės. Jis tam 
gabumų, matyt, turi. Mums 
Massachusetts lietuviams ver
ta sueiti su juo į‘ artimesnę 
pažintį.

Zavif

I



Toronto, Canada
Dar vienas gražus ir 
sėkmingas LB vakaras

Įvyko dar vienas metinis 
Liaudies Balso parengimas, 
suruoštas torontiečių. Tai 
buvo jau 23-čias iš eiles. Ir

NewYiilo^/A^^ZinkH i7500 laivakroviy 
neteks darbo

NEW YORK
HELP WANTED- FEMALE

buvo labai gražus ii* 
mingas vakaras.

Bežiūrint p r a cl ė j o 
s vis daugiau ir dau- 
Rinkosi ne tik toron- 

iš
Hamiltono, Hes- 
<itu artimesniu 

c *■

prieš septintų 
iau radau būreli 
čiij.
rinke 
g iau.
tiečiai, bet ir svečiai.— 
Londono, 
pelelio ir 
apylinkių.

Sėdame 
kome gėrimu ir užkandžių, 
ir šnekučiuojamės, dalina
mės įspūdžiais, atnaujinam 
pažintis. Tuo tarpu ant 
scenos didelis bruzdėjimas: 
muzikantai isitaiso garsia
kalbius, mikrofoną, Rusų 
Moterų Choro narės, šokė
jos ir kiti tvarko savo rei
kalus.

į Žymūs vadai ragino 
i pabausti McCarthy

Daug žymiu newyorkiečių 
i pasiuntė Jungtinių Valstijų se
natoriams paraginimą, kad se
natorius McCarthy būtų pa
baust as. Pa re išk i m u ose 
rin senatorių Watkins, 
'oki reikalavimą iškelt" 
tiniame komitete, kaip to ko
miteto vadas.

Pareiškime sako, jog tiktai 
pabaudimu tebus galima ati
taisyti “mūsų tautiniam ir 
tarptautiniam prestižui pada
lytą apgailėtiną žalą, kurios 
priežastimi yra jo (McCar
thy) poelgiai per paskiausius 
keleris metus.’’

Tarpe reikalavusių McCar
thy pabausti yra eilė žymių 
dvasiškių, CIO unijų New 
Yorko Tarybos finansų sekre
torius Morris Yushewitz, libe
ralų partija ir daugelis kitų 
organizacijų.

PRISIMINUS GYVENIMO DRAUGE

AGOTA KLIMIENĘ
ll

Kuri išsiskyrė iš tarpo gyvųjų gruodžio 6 die
ną, 1948 metais, paliko mus didžiame liūdesyje, 

gyvenimo drauge ir motina, ilsėkisBrangi
v 7

sau ramiai Alyvų Kalnelyje!

Motiejus — vyras 
Al (j ir das — sūnus 
Emilija — duktė

Stone išsikovojo teisę 
keliauti po New Jersey

New Jersey darbininkų va
dovė komunistė Martha Stone 
tuojau po arešto buvo įsakyta 
niekur neišeiti iš Patersono. 
Tačiau ji kreipėsi į teismą su 
prašymu tą kalėjimiškai ribo
tą gyvenimą pakeisti. Federa- 
lio teismo skyrius New Jersey 
valstijoje jai leido keliauti po 
visą valstiją.

I >as i n a u d o j a n t j os ga Įėji m u 
atvykti, newarkieciai surengė 
jos pagarbai vakarą gruodžio 
3-čią, 516 Clinton Ave., Ncw- 
arke.

Queens 103-jam precinktui 
dadėti 83 nauji policistai, uni
formuoti ir slaptieji.

Gubernatoriaus Dewey \> 
terfront Komisija pasimoj 
prašalinti iš laivakrovių sąi 
šų 7,500 darbininkų. Sal

retkarčiais tegaunamieji pa
dirbėti. Juos prašalins iš sąra
šų sausio 1-mą,

Tačiau bedarbių ir maža- 
darbių tarp laivakrovių esama 
kur kas daugiau. Tos pat ko
misijos narys generolas Geor
ge P. Hays sakė, jog komisija 
per vienerius metus savo gy
vavimo leidimus dirbti išdavė 
'10,000 darbininkų. “Vienok 
pačių aukščiausiu darbininkų 
samdos laikotarpiu pareika
lauta tik 22,000.” Jis tikrino, 
jog užtenka 12,000 iki 1-4,000* 
vyrų, jeigu visiems būtų duo
dama pakankamai, pastoviai 
dirbti.

Lengvas Valgią Gaminim 
Guolis vietojo, atskiras gražio 
bary 
inos,

, prie puikios, draugišk 
gražiuose namuose.

.$75 j mėnesį pradžiai
Telofonuokito:

Po 12—ES

HELP WANTED MALE

Patyrimas Nereikalingas
Jaunas vyras, inteligentiškas, no

rintis mokytis, darbas prie Orlon 
Sweaters. Nuolatinis darbas, pa
traukli pradinė alga.

Telefonuokite: EV. 6-2393
(235-2.371

BUSINESS 
OPPORTUNITIES*
TIKTAI PIRKĖJAMS

įsteigtas biznis, 
vieta, geras ilgų

Banko prižiūrovas 
žiūrėjęs turto sau

Areštu otas Woods i d e 
ventojas Louis P. Levesque. Jį 
kaltina, kad jis būdamas Long 
Island City Savings Banko

Visiem susitvarkius, drau
gė B. Janauskienė. vaka
ro vedėja, praneša, kad tuo’ 
prasidės nropram^s pildy
mas. Ji neršta to Rusu Mo
terų Chora. kuris buvo pa-
sinuoses tautiniais d ra bu-, turto patikrintojas bėgiu ket- 
ži^’S. Choras nedidelis, tik j vėrių metų $20,000 to turto 
is 17 nariu, b°^ nadMn^ve nužiūrėjęs sau. Jis bankui tar-
labai ererai. Balsai tvirti, 
gerai suderinti. Na, o rusų 
liaudies dainos, kaip jau 
dautr kam gerai” žinoma, 
tainpfi labai moliodingos. 
Publikai jis labai patiko.

Po choro pasirodo mums 
jau gerai žinoma šokėjų 
trejukė — J. JanČvtė su. sa
vo draugėmis Pefsi Gali ir 
Julv i M vies. Pirmiausi? 
jos našoko militarini šoki, o 
paskui eile hayaiiškų. Jos 
buvo pasipuošusios labui 
gražiais kostiumais, pritai
kintais kiekvienam šakiui 
Jos publikai taip pat labai 
patiko.

Šio vakaro surprizu bu- 
jaunutė Betty Antanavičiū
tė. Ji ne tik padainavo, bet 
ir pašoko. Tai tu r būt jau
niausia Toronto lietuvių 
menininkė. Atrodo, kad ji 
bus ęabi menininkė.

Programoje turėio pasi
rodyti akrobatai, bet kažin 
kodėl jie neatvyko. Prie
žasties neteko sužinoti.

Antro i programos daly j 
buvo atsišaukimas, kurį pa
darė LB administratorius 
draugas K. Kilikevičius. Jis 
priminė, kad LB jau dvide
šimt treti metai yra Kana
dos lietuviu darbo žmonių 
burna, kad jis per ta laiką 
nuolatos gynė darbo žmo
nių interesus, kovojo prieš 
fašizmą ir karą, o dabar 
kovoia už išlakvma taikos. 
Kad visi dalyviai įvertina 
Liaudies Balso reikšmę, ga-, ... . _
Įima spręsti iš aukų. Viso pilietybes 
buvo suaukota $727.00. Tai 
rekordas.

Po atsišaukimo prasidėjo 
šokiai, grojant 6 muzikantu 
orkestrui. Taip ir tesės1’ 
vakaras vaidinantis, šneku- 
čiu^iantb ir lin^smi^anGs 
iki ntpjo laikas išsiskirstyti

Vienu žodžiu, vakaras 
metinis Liaudies Balso pa
triotu “reunion,n praėję 
graliai ir sėkmingai.

Beje, atsišaukimo metu 
buvo pakviestas ant so
džiaus J. Skeberdis, senas 
kanadietis, kuris šio mėne
sio 30 apleidžia Kanada ir 
vyksta į Tarybų Lietuvą. 
Jis trumnai atsisveikino su. 
visais dalyviais ir palinkė
jo veikti tain ir toliau, o 
mes širdyje linkėjome jam 
laimingai sugrįžti į tėvvnę 
ir įsikurti tenai. Rep.

navo 35 metus. Pastaruoju lai
ku gaudavęs 10 tūkstančių al
gos metams, bet teisinasi, kad 
jam to neužteko. Jis nei ne
atmenąs, kur galėjęs tuos eks
tra tūkstančius praleisti.

Tėvas apalpo padyh 
šio sūnaus teisme

nu
me
na-

! Brook lyne tęsiasi teismas 3 
jaunuolių, kaltinamų, kad jie 
kankino žmonos ir vieną nu
žudė. Detektyvui Casmir Car- 

Yowski prieš tuos vyrukus liu
dijant, 17 metų Melvino Mitt- 
mano tėvas apalpo. Ji turėjo 
išnešti iš teismabučio.

Detektyvas sakė, kad 
jis sir suimtu Mittmanuku 
ėjo pas kito Įtartojo, 17 
tų Jerome Liebermanuko
mus, pamatęs policiją Licber- 
manukas sušuko: “Policija! 
O mano dieve, ta upe, aš .ne
galėjau miegoti per visą 
naktį ”

Vyrukai yra kaltinami, kad 
Į’e primuštą Willard Mentei’ 

[įstūmė į East River.
Pirm to liudydamas preki

nės baržos kapitonas Francis 
Sheridan sakė, kad tą vakarą 
jo barža stovėjo prieplaukoje. 
Ant jos stovėdamas jis matė 
3 asmenis einant link upės, (j 
paskui matė tik 2, bėgant. Ta
čiau sakė, jog jis tai matė tik
tai iš tolo, tad iš veido negalė
tų pažinti. Iš figūros pastebė
jęs, jog vienas buvo aukštas, 
laibas, o kitas diktokas.

Raketieriui neatims

New Yorko federal is teisė
jas John F T. McGohey atsi
sakė patenkinti valdžios pro
kuroro reikalavimą, kad rakė- 
tierius Frank Costello būtų 
nupilietintas. Valdžia reikala
vo nupilietinti už tai, kad Cos
tello dabar atsisakė atsakyti į 
klausimus, kurie lietė jo gy- 

pirm tapi- 
įšipilietino

veiūmo laikotarpį 
mo piliečiu. Jis 
1925 metais.

Už ncatsakymą 
teisėjas įsakė,

j klausimus 
kad Costel-o 

turės pasimokėti $500 pabau
dos. Tačiau ir tų nereikalauja 
tuojau, nes jis bylą apeliuoja. 
Turės sumokėti tik tuomet, 
jeigu ir apeliacinis teismas ji 
pripažins prasikaltusiu.

Policistas Winfield Mann 
susižeidė motorcikliu vydama
sis greitai važiavusį automo
bilistą.

Kviečiame pasiklausyti dainų 
ir tarti žodi apie Į rinkimus

BAR, puikiausia 
ideališka Midtown 
metų lysas.- Turi parduoti, ant iš
mokėjimo žemas cash įmokėjimas. 
Didelė nuolaida už pilnai cash. Tu
rite pamatyti, kad įvertinti.

Tel. TU. 2-0932
(235-237)

DŽIULERIIŲ KRAUTUVE <
įsteigta 20 metų. Puikiausia Y.ast 

Side vieta. Aukštos klasės klijentai 
Gražūs rakandai. Atsitraukimas po
ilsiui. Parduosime su nuostoliu už 
cash pardavimo.

Tel. BU. 8-4 307 .
(235-237)

LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS 
praneša Didžiojo New Yorko ir apylinkės lietuvių 

visuomene^ kad '

Sausio-January 9 d.« 1955 m
LU N CH EON ETT E—FOX NT AIN
Open Window — Biznio sekcija. 

Gerai įsisteigusi, 3 rūmai iš užpaka
lio. Puikiausia proga. Turi pamaty
ti, kad įvertinti Nuolaida.

Tel. ES. 6-9814
(236-238)

muzikos, vai- į Programoje— newjcrsieciai 
popietis į menininkai Mildred Stensler, 

į Ona Stelmokaitė, Tadas Kaš- 
' kiančius ir newyorkieciai mu- 

Įūjimas zikas Pranas Balevičius, Jo
nas Grybas ir Jonas Juška, 

bus trumpas praneši-
apie buvusius rinkimus. 

Visi kviečiami, dalyvauti: gir- 
dėti-matyti meno programą ir 
tarti žodi diskusijoje.

; Rengėjai

dainų
diskusijų
ši sekmadienį (ry

valandą

d y bos ir
Įvyks j a ir 
toj), gruodžio 5-tą, 3 
Liberty Auditorijoje 
nemokamas.

Salė randasi prie Atlantic Taipgi
Avė. ir 110 St., Richmond
Hill. Bušai B-22 Atltntic ir Q-

BMT Jamaica traukinio 
St. stoties eiti du blokai

m as

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

stato naują Andriaus Sk ripkos komediją.

Prašvilpta Laimė”

MftSINYCI A—MAKBETAS
. Barbeque. Paukštienos dalimis, 

įsteigtas biznis. Vionlik rakandai 
verti virš $5000. Parduosime už 
S1500 ar už geriausią pasiūlymą. 
Mirtis šeimoj. Tai geriausias pirki
mas gyvenime. Biznis randasi New 
Rochelle, N. Y. Tol. NE. 3-9440 ar
ba NE. 6-7180.

(236-238*

! Kitas policistas išėjo 
iš tarnybos

Pašauktas liudyti apie tra- 
fiko tikietų raketą policistas 
Robert C. Lamb atsiprašė nuo 
liudymo . sakydamas, kad jis 
turi pasitarti sti advokatu. Ta
čiau pirm sugrįžimo liudyti 

viršininkams pa-
jog jis pasitraukia

Gasiniai šildytuvai 
privalo turėti kaminą

New Yorko Miesto Taryba 
nutarė reikalauti, kad namuo
se, kur butas ar vanduo šildo
mas ga.su, būtų nuo šildytu
vo išvestas oran kaminas. Tno- 
mi apsaugotų gyventojus nuo
uždusimo. Liečia tiktai daug-! įteikė savo 

reiškimą 
iš tarnybos policijoje, nes al
ga “nepakankama.”

La'mb buvo jau ketvirtasis 
pasitraukęs iš tarnybos po pa
skelbimo, kad daug policistų 
bus šaukiami tardyti ar liudy
ti trafiko 
klausimu.

meniškai apgyventus namus 
(multiple dwellings).

Jackson1 Heights areštuota 
graži panaite. Kaltina, kad 
teatro prižiūrovo paklausta 
parodyti bilietą, ji tik iškolio- 
jo, o kai pašaukė policistą ją 
areštuoti, jinai policistą api-

RICHMOND HILE, N. Y.
L.L.D. 185 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, gruodžio-Dec. 8-tą d., 
vieta .110-06 Atlantic Avė. Visi na
riai malonėkite ateiti į šį susirin
kimą. Kurie dar nesate pasimokė,ję 
duoklių, užsimokėkite. Taipgi gau
site naują knygą: Amerikos Prezi
dentai. Susirinkimo pradžia 8 vai.

Valdyba
(236-237)

46 kp. mitingas įvyks trc- 
gruodžio-Dec. 8 d., 7:03 v. 
Liberty Auditorium, 110-0G 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

čiadienj, 
vakare, 
Atlantic

Visi nariai pasistengkitė dalyvau
ti, nes reikės išrinkti kuopos valdy
bą sekantiem metam, taipgi ir kit' 
kuopos reikalai reikės aptarti.

Valdyba.
(2.36-237)

tikietų fiksavimo

New Yorko policistams pa
ruošiamuosius kursus baigė 
412 naujų policistų, tarpe tų 
5 moterys. Baigtuvėse sakyto
je kalboje majoras žadėjo 
gauti paskyrų samdymui dar 
750 policistų, o “taupyti ant 
kitko”. Ant ko “taupys.” ne
pasako.

TIKRAS

BAKED *59
ENAMEL

Complete
AMERICAN AUTO 

REFINISHERS
105 Madison Ave., Hempstead 

Phone Ivanhoe 9-6340

(235-241)

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

i 
Telephone: EVergreen 4-8174

Vaidinime dalyvauja rinktiniai aktoriai: Alena Bra
zauskienė, Jonas Ručinskas, Adelė Rainienė, Jonas 

Lazauskas, Vera 'Bunkienė ir Mikas Čiaplikas.

Komedija “Prašvilpta Laimė” vaizduoja išimtinai 
Amerikos lietuvių gyvenimą; pilna juokingų momentų 
ir kartu pamokinanti.

Lietuvių Liaudies Teatras, kaip matome, pradės nau
juosius, 1955 metus, su Įdomiu originaliu spektakliu 
Prašome visus Įsigyti iš anksto tikietus ir sausio 9 dieną 
būti Liberty Auditorijoje. Tikietai gaunami pas Liau
dies Teatro narius, pas vaidintojus.

Visus maloniai kviečia
LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS

Brooklyn-Richmond Hill
Parengimu Kalendorinis

Sekmadieni, Gruodžio - Dec. 5
Koncertas ir Literatūros Popietys

Penktadienį, Gruodžio-Dec. 24
Kūčių Vakaras su Programa

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

Sekmadienį, Sausio-Jan. 23
Aido Choro Koncertas

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

Visi aukščiau suminėti parengimai bus

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

LDS 1-mos kuopos priešmetinis 
susirinkimas įvyks antradienį, gruo
džio 7 d., 7:30 vai. vakaro, Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje, 280 Union 
Avė. Visi nariai kviečiami dalyvau
ti. Bus rinkimai kuopos valdybos 
1955 metams. Kurių duoklės nemo
kėtos, malonėkite ateiti ir užsimo
kėti. * Valdyba

(235.-236)

HEATHCOTE 
EMPLOYMENT AGENCY

6 Palmer Ave., Scarsdale, N. Y.
SC. 3-6160 — SC. 3-303.8

Greit reikalinga Porų — $400.
Namų ruošos darbininkų—$50 ir 

aukščiau. Biznio įstaigos. Matykite 
mus pirma.

(236-245)
IŠNUOMOJIMAI

Išnuomuojamas kambarys, vyrui 
ar moterei, už prieinamą kainą. Ap
šildomas. Patogus susisiekimas. Ga
lima gamintis valgį. Kreiptis vaka
rais ar šeštadieniais ir sekmadie
niais. Mrs. M. Yurkunas, 101-19 
80th St., Ozone Park 16, N. Y. Tel. 
VI. 3-8510.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172
tHXSV

6 p ual.—Laisvė (Liberty)- Šeštad.J gruodžio (Dec.) 4,

ga.su



