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KRISLAI
Ką ten Vaidyla girdėtų?
Jis gautų pylos.
Peronas ir katalikai.
Dvasininkijai smūgis.

Rašo R. Mizara

klausia
k ai p 
nors

“Ką patartumėm ir 
jaustumėms, jei kokii 
stebuklingu būdu pakliūtu- 
mėm į Lietuvos kraštą ir ap- 
lanky tumėm dar užsilikusius 
ten. saviškius?...”

Nemanau, kad p. Vaidyla 
jaustųsi ten smagiai. Jis ne- 

, rastų Smetonos, nerastų Ple
chavičiaus, nerastų daug tų, 
kuriuos jis didžiule energija 
“laisvina.”

Vaidylai būtų nesmagu, kad 
* ten buvusieji ponai ir ponios.

dykaduoniai, .kurie nepabėgo 
Amerikon, pristatyti prie vie
nokio ar kitokio visuomeniš
kai naudingo darbo ir jį dir- 

- ba.
Tai jį nustebintų.

Įdomu tai, kad Vaidyla pri
pažįsta, kad jis dar turįs Lie
tuvoje “užsilikusius saviškius.”

Per ilgą laiką triūbinęs j 
Weną triūbą su savo sėbrais, 
būk Lietuvoje tebesą tik “vie
ni burliokai,”'dabar jis suran- | 
da ten dar ir “saviškiu.”

Jei Vaidyla ten kaip nors 
patektų, tai jis gautų 
pipirų nuo saviškių.

Jie jam smarkiai 
žiuotų:

—Kėdei jūs ten, Amerikoje 
šūkalojate už mūsų “išlaisvi
nimą,” kai mes jūs neprašo
me! Jus bliaujate už naują 
karą,— mes jo nenorime. Mes 
patyrėme, ką reiškia karas, 
ką jis davė mūsų tautai, to
dėl, kuris šiandien trokšta 
naujo karo, yra patsai di
džiausias mūsų priešas. Jei 
nori naujo karo, tai važiuok 
atgal, iš kur atvažiavai!...

daug

u z va-

Argentina — katalikiška ša
lis. i""’ \

Jos kdhstitucijoje yra id etą, 
'□g Argentinos oficialė religija 
Ja katalikų religija, šalies 
prezidentu'tegalįs būti tik ka
talikų tikybos žmogus.

Katalikų dvasininkija ten 
•per ilgus metus turėjo didžiu
les privilegijas.

Bet klerikalizmas turi labai 
plačias žiotis, kurią 
negalima pripildyti.

Pastaruoju metu Argenti
nos katalikų dvasininkija nu
sitarė pasalingai pasigrobti ša
lies valdžią, todėl pradėjo vi
saip pulti Veroną, prezidentą- 
diktatorių. Pastarasis 
nepėsčias: jis pradėjo 
prieš klerikalus.

Ir štai, kas atsitiko: 
valdžia paskelbė, kad
tinoje tampa legalizuotas išsi- 
tuokimas (divorsai). Tai pir
mas toks b atsitikimas tos ša
lies isterijoje. Ligi šiol jei kas 
w£irgWtiniečių troško išsi
tuokti, turėdavo vykti į kai
mynišką Urugvajų ar į Pary
žių.

šis Perono žygis — skau-

niekad

taipgi 
kovoti

Perono
Argen-

i ISheiBhoweris nori
I

palaikyti jaunimą 
ginkluotose jėgose
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris patie
kė Kongresui p a s i ū 1 y m ą 
prailginti privalomą karinę 
tarn y b ą ketveriems me
tams. Įstatymas, pagal ku
ri jauni vyrai mobilizuoja
mi karinėms pajėgoms, nu
stos galiojęs šių metų lie
pos 30 - tą. Eisenhoweris 
nori, kad jis būtų pratęstas, 
bet kiek skirtingoje formo
je.

Eisenhowerio planas nu
mato, kad jauni vyrai tarp 
17 ir 19 metų galės savano
riai stoti į ginkluotas pajė
gas ir po šešių mėnesių tre
niravimo pereiti į rezervus, 
prie kurių jie ^priklausys 

i per 9 su puse metų.
Jei neatsiras pakankamas 

skaičius savanorių, tai gin
kluotos pajėgos turės teisę 
mobilizuoti 18 su puse ir 19 
metų amžiaus jaunuolius.

I Kiekvienais metais bent ,■ 
i 100,000 jaunuolių turės sto
ti į ginkluotas pajėgas.

Jo planąs yra sudaryti di- 
Į džiausią taikos meto armiją 
Amerikos istorijoje. Nors 
savanoriai pereis tik pus
mečio treniravimosi laiką, 
mobilizuotieji liks po ginklu 
dvejus metus. Bet ir re
zerve esanti jauni vyrai ne- 
siras toli nuo ginklo: kiek- 
•vienais metais jie pereis; 
manevrų treniravimą, jie 
bus nuolat užsiregistravę 
nrie tam tikro pulko ar ki
tokio junginio ir tt.

Eisenhoweris taipgi sakė, 
kad atskiros valstijos šalia 
savo nacionalės gvardijos 
junginiu turėtų organizuo
ti ir milicijos dalinius. Ka
ro atsitikime, sako jis, na-j ------------------------------------vz, AXVV

I eionalės gvardijos jėgos įsi-
lieja į ginkluotas pajėgas, 
o milicija pasilieka palaiky
ti tvarką viduje.

Kad labiau paskatinti jau-

dus katalikų dvasininkijai 
smūgis.

neteikti 
moky-

Demo-

Cordobos provincijos seime
lis neseniai nutarė: 
jokių katalikiškoms 
kloms subsidijų.

Peronistų laikraštis
cracia” reikalauja, kad iš visų 
mokyklų būtų ištrauktos šven
tųjų statulos, abrozdai, ir tt.

Spėjama, kad Peronas eis 
toliau: jis bandys iš šalies 
konstitucijos ištraukti ' tą 
skirsnį, kuris skelbia katalikų 
religiją esant šalies oficialine 
religija. .<

Prieš porą savaičių Buenos 
Aires mi.este tapo suimti apie 
“00 homoseksualistų, lytiniai 
iškrypusių jaunų žmonių.

Laikraštis “Critica” paskel
bė, jog 80 procentų suimtųjų 
iškrypėlių buvo išmokslinti ka
talikų religinės^ ipokyklose!...

Hamniarskjokias matėsi su ICosta Utoa puolama 
Lodge, pasakojo,

0'

nimą eiti į ginkluotas pa
jėgas, Eisenhoweris siūlė 
pakelti karių algas ant 6.7 
nuošimčio, pakelti keliavi
mo išlaidų apmokėjimą ka
reiviams nuo $9 iki $12, pa
gerinti kareivių (ne vete
ranų) medicinišką aptarna
vimą, statyti daugiau namų 
kareiviams ir jų šeimy
noms prie karinių postų ir 
tt. J*

Tel Avivas. — Sirija su
grąžino Izraeliui vieno ka
rio lavoną. Siriečiai sako, 
kad jis karinių belaisvių 
stovykloje nusižudė.

Kalinys sako, kad jis 
negali taip pragyventi

Hartford, Conn. — Vieti 
niame valstijos kalėjime 
kaliniai per dieną gauna 15 
centų. Jie skundžiasi, kad 

. taip negali pragyventi ir 
į vienas jų pasiuntė skundą 
j valstijos legislatūrai.

Skunde sakoma, kad su 15 
centų į dieną kaliniai nega
li nusipirkti jiems būtinai 
reikalingų reikmenų, kaip 
tai cigaretų, muilo, dantų 
pastos, rašomojo popie
riaus, pašto ženklų ir tt. 
Kad nupirkti pačius būti
niausius dalykus kaliniui 

: dabartinėmis' kainomis rei
kia bert 25 centų dienai, 
sako kaliniai.

Buvęs senatorius Cooperis 
taps ambasadoriumi Indijoje

Washingtonas. — Nau
juoju amasadoriumi Indijo
je bus buvęs senatorius 
John Sherman Cooperis iš 
Kentucky. Jis yra republi- 
konas, bet kiek liberališ- 
kesnio tos partijos sparno 
narys.

Apart buvimo senatoriu
mi, Cooperis taipgi ėjo de
legato pareigas amerikietiš
koje Jungtinių Tautų dele
gacijoje. Praeituose rinki
muose jį nugalėjo buvęs vi- 
cę-prezidentas Alben' Bark
ley, demokratas.

Ambasadorystės vieta In
dijoje dabar yra skaitoma 
vienu svarbiausių Amerikos 
diplomatinių postų. •

Ieško laikroduko su minų 
detektoriais,..

Sandringham, Anglija. — 
Kai Britanijos karalienė 
Elzbieta lauke prarado sa
vo deimantinį laikroduką, 
iš gretimo garnizono buvo 
pašaukti kareiviai sapiorai, 
kurie su niinų detektoriais, 
to laikroduko ieškojo. Ar 
jis surastas/ kol kas nepra
nešama., v

New York o miestui šį sezo- / 
ną pirmoji iji.kra, balta žiema 
,atėjo saūsM13-tosrytą.

Jungtinės Tautos. — Ge
neralinis sekretorius Dag 
Hammarskjoldas jau sugrį
žo iš Kinijos. Kelios va
landos po nusileidimo New. i 
Yorko aerodrome jis matė- ! 
si su amerikiečių delegaci- j Hammarskiold 
jos Jungtinėse Tautose gal- I spaudos ;

jam išdėstė i kad misija

Lodge rengiasi skristi 
Washingtonan, kad atpasa-' 
koti prezidentui Eisenhow-I 
oriui, ką patyrė iš ITam-1 
marskjoldo. nizaciojs stebėtojų komisija

paskelbė, kad Costa Ricos 
1 nusiskundimas yra teisus:

o savo pasimatymo

va Lodge. Jis
apie tai, ką patyrė Kinijoje.
Vėliau Hammarskjoldas pa
darys pilną p r a neši m ą | ar vėliau bu.- 
Jungtinėms Tautoms. 'ko jis.

Kini j on 
ierybų. 

rikiečiai lakūnai ai

buvo

CIO reikalauja., kad valdžia 
labiau užstotų Costa Ricą

Washingtonas.—CIO Lo
tynų Amerikos komitete 
pirmininkas O. K. Knight 
viso CIO vardu kreipėsi į 
valstybės departmentą su 
reikalavimu, kad Amerikos 
valdžia labiau užstotu už
pultąja Costa Ricą. CIO 
sako, Costa Ricos demokra
tinė valdžia užsitarnauja 
paramos prigš neišprovo
kuotą užpuolimą iš dikta
tūrinės Nicaraguos.

CIO savo reikalavime ne
prisiminė Guatemalos, ku
rios liau d iškai-dem okra tine 
valdžia buvo užgniaužta pa-

našiu budu praeitais me-

Paskutiniai
Paryžius. — Tarybų Są

junga atšaukė savo amba
sadorių iš Francūzijos pa
sitarimams Maskvoje. Tas 
žingsnis čia yra skaitomas 
Tarybų Sąjungos demon
stratyviu veiksniu prieš 
Francūzijos valdžią, rodant

junga nepatenkinta Fran
cūzijos ’ nutarimu užgirti 
Vokietijos ginklavimą.
- Maskva. — Tarybų Sąjun
ga įteikė protesto notas 
Francūzijai, Belgijai ir ki
toms Vakarų Europos ša
lims, kurios prisideda prie 
taip vadinamos Paryžiaus 
sutarties, kuri duoda Vo-

Tarybine nota sako, kad 
ta sutartis atidaro kelia i *• c

Apie pusė Naujosios Anglijos 
fabriku nusideda įstatymams

Bostonas. — Darbo reika
lų departmentas pravedė 
tyrinėjimą Naujosios An
glijos fabrikuose ir surado, 
kad 49% tu fabrikų nuside
da valdžios įstatymams kas- 
link švaros, darbo valandų, 
vaikų darbo jėgų naudoji-, 
mo ir kitų dalykų.

Darbo reikalų departmen- 
to atstovas Leo Aj Glesonas 
sako, kad 2,999 firmos buvo 
tyrinėtos ir iš to skaičiaus 
1,363 pasirodė esančios dau
giau ar mažiau kaltos.

ORAS NEW YORKE 
Giedra įf šalia.

iš lanko — paskelbė 
stebėtojo komisija
km Jose, Costa Rica. — i Panama ir Jungtinių Vals

tybių. Komisija savo bazę 
turi Panamoje.

• • • f Amerikiečių orlaiviai
Iš Washingtono buvo pa

skelbta, kad Amerik. Jung
tinių Valstybių aviacija ga
vo įsakymą atvirai interve- 
nuoti Costa picoje. Ame
rikos karinio laivyno orlai
viai iš savo bazių Panamo
je skraidys virš Costa Ri
cos “taikingose misijose,” 
bandydami sulaikyti orlai
vius, kurie siekia bombar
duoti Costa Ricą.

Neskelbiama, kaip “tai
kingos misijos” orlaiviai, 
nenaudodami jėgos, gaįipa-t • 
stoti kelią.

Paskutiniai pranešimai 
sako, kad tie orlaiviai jau 
skraido virš Costa Ricos.

Nicaraguos prezidentas 
generolas Samoza paskelbė, 
kad jis irgi pasirengęs duob
ti du orlaiviu “taikingam 
patruliavimui.” Costa Ri
cos prezidentas Figueres 
sako, kad tai kaip tik jis, 
Samoza, yra invazijos inici
atorius. Kaip jau vakar 
buvo pranešta, Samoza iš
šaukė Figueres į pistoletų 
dvikovą, bet Figueres atsi
sakė iššaukimą priimti.

Sukilėliai traukiasi
Costa Ricos valdžia sako, 

kad sukilėliai įsiveržėliai 
jau atmušti ir jie traukiasi 
link Nicaraguos sienos. Jie * 
jau prarado savo svarbiau
sią bazę Costa Ricoje, Vilią 

i Quesada, ir dabar laiko ’tik 
, du mažu miesteliu prie Ni- 
Icaragfuos sienos: Puerto So- 
| ley ir Pena Blanca.

Prezidentas Figueres tvir-
1 tina, kad jis savo žinioje ,- 
turi mažiausiai 10,000 sava- :' 
norių, kurie yra pasiryžę . < 
ginti Costa Rica, t ■ 4 V

Amerikos Valstybių Orga-

Įsiveržimus jos teritorijom
padarytas iš lauko ir

j rie savo bazes turi užsieny- 
| je. Bet komisija neįvardijo 
l tų šalių, iš kur puolimas

'Pati Costa Rica kaltina, 
kad tai Nicaragua prieš ją 
praveda agresiją.

Stebėtojų komisiją suda
ro atstovai iš Meksikos.

Apart CIO, panašų veika- Į 
lavimą pastatė liberalų or- j 
ganizacija Americans for 
Democratic Action, kuri ži
noma sutrumpintai kaip 
ADA.

D e m o k ra t i n i s se n a toriu s 
Douglas taipgi atsikreipė į 
valdžią, kad Costa Ricaf bū-

ko, kad Įsiveržimo tikslą: 
yra nužudyti prezidentą Fi 
gueres, kuris, sako jis,• yri 
geras demokratas.

Nauja partija laimėjo 
rinkimus Br. Jamaicoje
Kingstona, Jamaica.—Bri

tanijos kolonijoje Jamaico- 
įe įvyko rinkimai ir juos 
laimėjo taip vadinama liau
dies nacionalė partija, su- 
mušdama taip vadinamą 
darbo partiją. Laimėjusio
ji partija skaitosi socialis
tinė ir stovi į kairę nuo

Pranešimai

Ligšiolinis premjeras Bu- ■ 
stamante pasitrauks ir jo 
vietą perims liaudies nači- 
onalės partijos vadas Nor
man Washington Manley.

Laimėjusioji partija at-
mikrobinių, nuodingų dujų 
ii; kitu masinio naikinime 
ginklų įteikimą vokiečiams 
ir tas laužo Ženevos sutartį.

Ta nota nebuvo įteikta 
Amerikai.

Chicago.— John Lautner 
ir Frank S. Meyer, du eks- 
komunistai, kurie dabar 
tarnauja kaip informato
riai valdžios organams, liu
dijo Lightfooto byloje.

Tokyo. — Kinijos radijas 
sako, kad amerikiečiai jėga 
laiko pas save ne keliolika 
kinų studentų, kaip jie tei-; .
gia, o penkius tūkstančius.: išlips, specialūs diskrimina-

Chicago. — Vietiniai CIO i cmės taisyklės liestų juos: 
ir AFL indorsavo Richardą i Pe nebus įleisti į teatrus.

tų, darbo partija 14.

Amerikos negrai jūrininkai 
diskriminuojami P. Afrikoje

Johanesburgas. — ŠĮ šeš

Pietų Afrikoje atplaukia 
didvsis amerikiečiu lėktuv
nešis “Midway.” . 400 narių 
iš to didžiulio laivo apie 2,- 
000 vyrų įgulos yra negrą i.

Rasistinė Pietų Afrikos 
valdžia patvarkė, kad kuo
met amerikiečiai jūreiviai

I. Daley kaip demokratinį 
kandidatą j miesto majorus.

Mendes-France tarėsi 
su kancl. Adenaueriu

Baden-Baden, Vokietija.- 
Premjeras Mendes - France 
pakelyje namo iš Italijos į 
Paryžių sustojo Vakarų Vo
kietijoje. Šiame kurorte 
jis matėsi su kancleriu Ade
naueriu, su kuriuomi turėjo 
ilgą pasikalbėjimą.

Manoma, kad abu prem
jerai vyriausiai kalbėjosi 
apie vokiškos armijos sirdar 
rymo ir Saaro sritidsureika- 
lus. Mendes - France esąs 
įspėjęs Adenauer į, kad jei
gu vokiškosios armijos va
dovybėje bus pastatyti per- 
aiškūs naciai, tai francū- 
zams bus sunku tai toleruo
ti. ’< s

viešbučius arba baltųjų ba
rus; jie galės* gerti “mai
šytų’* (mulatų)* baduose, 
bet negalės išsinešti nupirk
tų gėrimų. Kad juos atpa
žinti nuo vietinių negrų, jie 
būtinai turės dėvėti savo 
uniformas.

Chicago.— šeštadienį čia- 
įvyks mokslininkų susiėji
mas, kad pagerbti daktarą 
Schweitzeri, kuriam su
kanka 80 metų amžiaus. 
Schweitze.ris, kuris yra me
dikas, muzikas ir filosofas, 
gyvena Afrikoje, kur vado
vauja ligoninei.

Bostonas. — Policija suė
mė John Werkowskj, mėsi
ninkų unijos 11-to lokalc 
narį, kuris kartu su savo 
draugais dalyvauja streike. 
Policija sako, kad jis metė 
plytas į streiklaužius.

Kinija paskyrė naują 
pasiuntinį Maskvoje

Pekinas.—Kinija atšau
kia savo dabartinį ambasa
dorių Čang Wen-tien iš 
Maskvos ir nauju paskirs 4 
Liu Hsiao. Liu Hsiao yra 
svarbus Kinijos komunistų 
teoretikas.

Čangas, kuris yra Kini
jos užsienio reikalų vice
ministras, atšaukiamas, kad 
jis galėtų koncentruotis ant 
savo pareigų ministerijoje?

Užsienio korespondentai 
reiškia nuomonę, kad Čan- 
go atšaukimas gali turėti 
bendro su Hammarskjoldo 
apsilankymu Kinijoje. Gali 
būti, sako stebėtojai, kad 
Čangas taps Kinijos ryšių 
su Jungtinėmis Tautomis 
vedėju.

Bagdadas, —r Po to, kai 
pasirašė karinį paktą su 
Turkija, Irakas prašo dau
giau ginklų iš Amerikos.
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z Iš tikrųjų viskas būtų idiliška ir puiku tose lekci
jose apie marksizmo istoriją ir filosofiją, jeigu kam 
nors negrėstų dešimts metų kalėjimo už sėmimą politi
nės apšviėtos iš khygų, parašytų prieš šimtą metų. Tos 
knygos yra legalės visame pasaulyje, išėmus fašistinę 
Ispaniją ir Pietų Afrikos Sąjungą, kurios priešakyje 
stovi hitleriniai rasistai.

Japonijos nūlitaristai
tai žvejoti knygose pavijingas1 idėjas, taip susiskandali- 
no praeityje; kad dabartinėj i Japonijoj niekas negirdėjo 
teisiant • Markso “Kapitalą” ir

Angį1 j?., kaip žinoma, yra tėvynė anglo-saksų juris
tą, nei “Sun-Times,” nei “Daily 
:ad tos šalies teismuose kas nors 
litai u” ir “Komunistų Manifestu,” 
komunistus. Ir Churchillas su- 
mkė, kad tos rūšies praktika An- 

iš viso, nėra tokių bylų. ?
' marksizmo klasikų kny- 
L-. ■)(.'? Skirtumas tik formalia.

.. , V .'T.. . ( . ,

Pasibaigus Laisves vajui

s icai

"MAŽYTĖS ŠALIES
COSTA RICA RESVIA 

šiųjų (gyventojų skaičiumi) pasaulyj : a ..
Costa Rica yra Centrinėje Amerikoj'',

guos ir Panamos. Jos žemės plotas—W,695 kei virta iriu ■ 
mylių; jos gyventojų skaičius 825,000. Josios sostinė-- i 
miestas San Jose.

Nicaragua, kurioje buvo suorganizuotas ginkluotų 
padaužų įsiveržimas į Costa Ricą, yra didesnė, galinges
ne. Tačiau Nicaragua niekad nebūtų drįsusi organizuoti į 
agresiją prieš Costa Ricą, jei, ji, Nicaragua, nebūtų ga- ; 
vusi padrąsinimo iš tam tikrų sluogsnių Washingtone, i

Tuomet, kai Costa Ricos prezidentas Figueres atsi- j 
šaukė į Washingtoną su pareiškimu, kad Nicaraguojesu- i 
organizuoti banditai puola ią, tai Nicaraguos diktatorius 
Šamoza iš karto tai bandė nuginčyti, o vėliau pasakė: Aš 
Saukiu five, Figueres, i dvikovą, į duelį!...

Pagalvokite, koks beprotiškas šis Šamozos “žygis”! 
Bet Samoza daro ii tuo sumetimu, kad nukreipti pasaulio 
dėmesį nuo tų veiksnių, kuriuos jo organizuojami gin
kluoti padaužos atlieka Costa Ricoje.

Šis įvykis dar kartą parodo, koks šiandien nelemtas 
likimas yra mažos, silpnos šalies, neturinčios tvirto są-‘ 
jungininko savo pašonėje!

Mums rodosi, tvirtesnio ji Meksika turėtų stoti Cost? 
Ricai talkon. Mums rodosi, ir kitos Lotynų Amerikos 
respublikos uriv 
dien Costa Rica, rytoj viena iš jų susilauks tokio pat 
likimo.

•" ■ i

kios nepriklausomybės, jokios neliečiamybės 
jie neginkluoti, jie silpni, todėl jiems lemta 
bėti, kad koks nors niekšas vieną graž’ą dim 
šeimininkautu.

. Visgi idornu, ar mūsų valstybė
'ar jis leis Samozai kištis į Costa 
reikalus.

alėtų suprasti: vakar Guatemala, šian-

Tokie kraštai, kaip Costa Rica, iš tikrųjų neturi įo
mažiT

('t/- i" A

KODĖL TAS SKUBOTUMAS?
’ TUOJAU PO TO, kai aukščiausias šalies teismas at- 

*"sisakė nagrinėti Elizabeth Gurley Flynn ir 12-kos jos 
bendradarbių bylą (nuteistų kalėiiman einant Smitho 

’’ įstatymu), nuteistųjų advokatai paskelbė: Mes iš naujo 
apeliuosime į aukščiausią teismą, prarydami, kad jis 
pakeistų savo nuomonę ir sutiktų peržiūrėti šią bylą.

Paprastai tokiais atsitikimais, kai esti iš naujo ape
liuojama, kreipiamasi į teismą, tai nuteistieji, jeigu jie 
yra išleisti po bėla, po bėla ir pasilieka, iki 

. ąpeliacija tampa vienaip ar kitaip išsm u t 
/./ Bet ne čia. Tuojau po to, kai ’ ■ 

. . aukščiausio teismo sprendimas, vald.ž; ' c 
■./leistuosius imti kalėiiman. Ji tai r - v‘, •' ■■ 
... ji^ūtų kaž kokie krimmalistM, ■ 

•kokie baisūs visuomeninės ’ t , u 
mmc . <Betgi nieko panašaus ne •. /

■-gerai pažįsta, jei ne visų nuteisti • 
••-praeit). Ji todėl žino, kad nuteistieii žiu /ir

.... jpoterys—niekad nėra nieko atlikę baisaus, todėl jie tu- 
i- ’retų turėti teisę ir pasilikti laisvėje po bėla, iki antroji 

•apeliacija bus teismo išspręsta.
•• . Visuomenė gerai, pavyzdžiui, pažįsta Elizabeth Gur-

,ky Flynn. Ši moteriškė, ši veikėja jau turi 63 metus am- 
..džiaus. Ji yra Amerikoje gimusi. Ji čia ėjo mokslus. Ji 

priklausė daugeliui įvairių organizacijų -- žinoma, 
...daugiausiai darbininkiškų organizacijų. Ji yra pasa- 

/ , kiusi tūkstančius viešų prakalbų, parašiusi gal būt tiek 
/pat įvairių spaudoje straipsnių. Ji kultūriška. Ji žmo- 

. .niška, kaip žmogus gali būti žmoniškas. Na, tai kodėl 
kitaip skubėti ią kišti kalėiiman? Ką ji tokjo baisaus pa- 

‘ ’ dfltytų laisvėje, būdama po bėla?
.. Mums atrodo, kad vyriausybės organai savo tokiu 

^.'įlyŽiu, tuo skuboturpu nori pasiekti vieną: “parodyti” 
„visuomenei, būk nuteistieji esą “labai pavojingi žmonės.” 

■ ‘■ Gerai, kad aukščiausio teismo teisėjas, Felix Frank- 
• . : Jųrter, čia įsikišo. Jis pasakė, jog nuteistieji turį teisę 
į ...pąsilikti laisvėje, iki jų apeliacija bus išspręsta.
Ite/iiį Žiūrėsime, kas iš to visko išeis.

leigu ne 
antrioii jų

1. ’4.

nėra

i

kurie kadaise buvo ėksper-

■ “PARINKTASIS”
Kiekvienerių metų pabai- 

i goję savaitraštis “Time” I CA «/
i (turis keletą, milijonų skai-
tytojų) įdeda ant savo vir
šelio pirmajame puslapy., 
atvaizdą asmens, kuris, re- 
dakcijos nuomonė, 
tai

| nione, didžiau 
aus buvo atlii

Komunistų Mahifeštą.”

Lietuvių Sukūrimo 
Centro Reikalai

LLD 28 kuopos sekreto- 
rius C. Krasnitskas, iš Wa
terbury, Conn., mums rašo:

“Prisiimčiu čekį ant šim
to dolerių sumos nuo LLR 
28 kuopos/ Už tai įrašykite 
kuopą i Namo Bendrove? 
narių skyrių.’*

1'

• Dabar kuopa jau įrašyta 
i garbės narių skyrių. Šir
dingai ačiū tiems, kurie pa
sidarbavo ją įrašyti. Lau
kiame daugiau.

Naujų Metų pasitikimo 
parengime buvo gražiai pa
ruoštas LLD 185 kuopos 1 
stalas. Po parengimo pasi
rodė, kad nuo to stalo like 
$24.60, kuriuos to stalo 
rengėjai paaukojo Kultūri
niam Centrui.

M. Yakštienė, Woodha
ven, N. Y., negalėdama da
lyvauti Naujų Metų pasiti
kimo parengime, paaukojo 
$3.00.

Lietuvių Kultūrinio Cen-Jk, 
tro rėmė j a m s širdingai 
ačiū.

Visais šios įstaigos reika- 
ais prašome rašyti seka

te Liberty Auditorium,
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y.

LNB Valdyba

Prašome visų vajininkų 
nenuleisti rankų vajui pasi
baigus, prašome darbuotis 
kiek galint gavimui naujų 
skaityojų ir finansiniu at
žvilgiu išlaikymui dienraš- 
v • CIO.

Organizacijų prašome^rū- 
pintis parengimais daba^ 
žiemos sezonu, ir nesivėlin- 

i prisirengti vasariniams 
parengimams. Finansiniai 

 

sdnkumai- mūsų dienraščiu’ 
ne lengvėja, bet sunkėja. 
Ateivių -persekiojimas, ne
darbo pavojus ir senyvas 
amžius daugelio Laisvės 
skaitytojų yra vyriausios 
finansinių sunkumų prie
žastys. t Tačiau, turėdami 
daug patyrimų apšviėtos 
platinimo darbe ir būdami 
stipriai nusistatę išlaikyti 
savo dienraštį, pergalėsime 
sunkumus, ir die n r a š t i s 
Laisvė gyvuos.

Norime priminti ir tai, 
kad Laisvės spaustuvė gali 
padaryti visokius spaudos 
darbus organizacijoms ir 
bizniams. Reikalui esant, 
prašome kreiptis į Laisvės 
spaustuvę.

Plačiau apie Laisvės rei
kalus pasikalbėsime Laisvės 
bendrovės suvažiavime, ku
ris įvyks vasario (Februa
ry) 6 dieną. Visi bendrovės 
dalininkai, kuriems kelionė 
nepertolima, būkite suva
žiavime.

I /

Po suvažiavimo, vakare, 
bus banketas. .Dalyvaukite 
ir bankete, šiemet vaka
rienė bus duodama anks
čiau, negu kitais metais— 
5-tą valandą popiet. Tuc 
norime palengvinti iš toliau 
atvykusioms į banketą— mynais. 
.anksčiau galės grįžti namo.

* Suvažiavimas ir banketas 
Auditorijoj,

f 110-06 Atlantic Ave., Rich-; grimais. Draugystės narės la-‘ ' 
Ibai koinpitentiškai svečius ap- 
■ tarnavo. Sunkiai padirbėjo 
i dėl draugystės naudos—-vertos 
j pagyrimo. Rengimo komisijo- 
Ije bei patarnavime buvo Šio#:
A. Bironienė, A. Apšegienė, 
Z. Narbutienė, E. Krapavic- 
l.ienč, A. šemeklienė, V. Ču- 
žienė, A. Petrošienė, V. Vaito- 
nienė, V. Rudokienė, A.< Kh- 
ihauskienė, šilaikienė, E. Nau- 
jokienė ir dvi seserys štalmo- 
kaįtės, ir A. Skirmąntienė. A. 
.Šileikis padirbėjo prie gėrimų 
dalinimo.

Savo'Midįjį darbą — vajų 
gavimui Laisvei naujų skai- 

• tytojų — baigėme. Vajus 
buvo išvestas vidutiniai ge
rai, atsižvelgiant j sunkias 
aplinkybes. Naujų skaity
tojų gauta gerokas skaičius, 
□ atnaujinimai buvo labai 
puikūs. Aukų, biudžeto su
stiprinimui šiems metaųis, 
įplaukė gražiai.

Už puikiai atliktą vajaus 
darbą širdingiausiai dėko
jame vajininkams.

Dauguma vajininkų yra 
ilgų metų triūsėjai, pionie
riai apšviėtos platinime. 
Kolonijose, kur vajininkai 
pasikeitė, naujieji užėmę 
atsistatydinusių vietas, la
bai gražiai darbavosi su 
puikiomis pasekmėmis. Tai 
labai reikšmingas dalykas, 
tai įrodymas pasiryžimo iš
laikyti dienraštį ir įrody
mas t sugabumų atlikti tą 
sunkų, bet labai svarbų dar
bą.

Kontesto pasekmės jau 
buvo paskelbtos; premijas 
gavo dešimts asmenų." Ga
vusieji premijas, kaip matė
me sulyg skaičiumi punk
tų, yra daug pasidarbavę. 
Tą jų atliktą brangų dar
bą labai įvertina ne tik 
Laisvės personalas, bet visa 
Amerikos lietuviu švieses
nioji visuomene.

Dėkodami visiems yaji- 
| niekams, kurie dalyvavo 
vajuje, kartu" dėkojame ir 
jų pagelbininkams, kurių 
vardų kOntesto sąraše ne
matėme, bet žinome, kad jų 
buvo nemažai ir daugelyje 

Taipgi užsitarna
vo padėkos organizacijos.

i galima išsireikšti ir apie jė
zuitišką 'kalėdojimą,’ kurį 
visu juodašimtišku įnirti
mu bando pravesti mūsų 
kolonijoje t i k y b in inkų 
skraiste prisidengę keli dy
krų-1 ai,

“Tas jų ‘kalėdojimas’ re
miasi trimis tikslais: 1) pa- 
simedžiojimu dešimtpėzių 
savo bizniui; 2) pravedimu 
plačios antitarybinės propa
gandos ir 3) skaldymu ir 
niekinimu mūsų pažangio- 

I sies kolonijos. Kaip teko 
; S-ar i patirti, tuos neprašytus po- 

' nūs darbininkai šaltai pri- 
’ daro ! ihia.”

O

time nue
is n u opel- 
s mūsų su
sek retorine

ceismgri pastel:
‘‘Atrodo, kad

ner enka, klaidą
Foster Dullė's be galo daugi 
žande paverkti pasaulį pra-, 
eitais metais, bet tas dar į 
nereiškia, kad' jis faktinai ■

)0

Praeitais metais gruodžio 
j mėnesį Laisvėje buvo rašy- 

. . .. . !ta, kad Juozą Naujoka ra-, ųd Du les zujo po | ,b ,jo ^ntgje netolj 
kad Jis.svais- ,w. te g. •

r t

m
y uų.

[-ai 7 z M
i Bonnoje

i.
ai

Jis ten turėjo kolonijų.* 
iii, šantę, daug , 

geležinio laužo (junk) bruz- kurios laike vajaus suruošė 
: gynuose (bushes) nepertoli ■ pramogų .dienraščio biudže- 
nuo Lietuvių TąjiHsko Na- ’ į0 sustiprinimui. . Nuo to- 

. . Apžiurėjau tą 1 kių įeigų tų kolonijų y,aji-
j laužą. Reikėtų 10 vyrų ir ! cinkai buvo kreditūojąmį

tąi Tiu’ki’oJe ! Parko*
I S, tXŠVdienni i -T Uec,ltU0J^ ! bus Liberty 

1 Dull°s vro ' m'1 doku vienai dienai, j punktais, tas jiems daugį ... J 
t ‘neturi na-.

Lewis'on-Auburn, Me.
Vakaras' buvo gražus — 

žvaigždynas erdvėje mirgavo. 
Sausio 1 „ d. šių metų Lietu- 
\os Dukterų Draugystė suren
gė skanią vakarienę. Stalai 
buvo užkloti baltai, dar ii 
spalvotos gėlės juos puošė. 
Apkrovė stalus: kalakutais, 
kilbasomis, kopūstais, agur
kais, bulvėmis, keikais, pyra
gais, kava ’ir kitokiais gardu-

. Ir dar buvo ( pilnos 
sklėnycios — minkštų/ ir tvir
tesnių gėrimui Dalyvių atsi
lankė apie 300 — visi buvo 
pasitenkinę gerais valgiais ir .

c i d ž i a k e 1 i a u d a m a s

P’’/

i

d tuos lotus nuvalyti.

i ėjo pasi-

IdČ.” L?
lieso nu m y 1 č s- EI) C 
is'Furonoie žlugo. Jei-

, i

L

V ietįa m o 1 < < i ra 
lis. Vietoje to

bus

ny-

Vietname

nerėjo Haudiečių 
Taip vadinamas 
paktas, Pietrytinei Azijos' 
Pakto Organ i z a e i j a, su
bliūško dar negimusi: ji eg
zistuoja, tiesa, bet tokia ap
karpyta ir anipešiota, kad 
nei jos gimdytojas Duller.1

galiom

iurkių, apkram-
; ausys, nosis, rankos, 

ado ir pinigų $32, paskui 
rado sutaupą pašte (Post 
Office Savings) ir karo bo- 
lų (War Bonds).

Po šermenų kažin kas tą 
'■ante uždegė, gal kad sude
ginti žiurkes ir kitus para- 

Rado geležinį baksą 
y pinigų. Juos paė-j

i ve ■; A i k o n.. 
gyveno

pagelbėjo premijų laimė ji
mui, o dienraščiui finansų i mond Hill, N.
sustiprinimui. i. Laisvės Administracija •

Del triįij kunigų sušaudymo
Tūli dipukai dažnai pa

žangiečiams akis bado prie
kaištu, kad bolševikai Bu
davonės miške 1941 metų 
vasarą sušaudė tris “ekal- 
tus” kunigus: Ląnkeliškių 
kleboną V. Balsį, kun. J. 
Dabrilą ir kun. J. Petriką. 
Jie sako: “koks tai baisus, 
nežmoniškas darbas.”

i OIE TŪLAS KNYGAS
’ .. Dienraštis Vilnis rašo:
L,zv . Chicago “Sun-Times” 'apsiskub’no .-pranešti, kad 

Claude Lightfooto byloj, kaipo įrodymas, figūruos to
kios knygos kaip Karlo Markso “D?s Kapital,’’ parašy
tos apie šimtą metų tam atgal, ir “Komunistų Manifes- 

jT |as/’ kurį Marksas su Engelsu parašė daugiau kaip 
< ’prieš šimtą metų. Tos rūšies įrodymų, kaip sako “Sųn- 
’ Jlmes,” bus net 150. Tariant to paties laikraščio žo- 

feiais, prokurorai mano, kad džiurės nariai turės pro-z 
/ ,,gos/“detaliai apsišviesti klausimuose komunizmo isto

rijos ir filosofijos.”

“Dulles svajojo per viso
kius diplomatinius manev
rus, spaudimą ir ypatingai 
per . jo paties keliones į tą 
paktą įtraukti visas Pieti
nės ir Pietrytinės Azijos 
šalis, Įskaitant Indiją, Bur
ma, Indoneziją. Bet kuomet. 
ŠPATO pagaliau gimė, jon 
priklausė vien Fi 1 i p i n a i, 
Thaįlcindas, Australiją ir, 
dėl visa ko, dar Francūzij# 
ir Britanija, irgi -‘Pietinės

“Azijoje ir Europoje Dul
les labai hėpepuliarus.”

S(tft»l.-*Lahvė (Liberty)* Šeitad., sausio (Jan.) 15 1955

jėzuitai •
“KALĖDOJA”

Uruguajiečių Darbas
Jo:

“ ‘Lendą kaip kiaulė,’ sako
lietuvių posakis. Lygiai taip

pa

Wilkes-Barre, Pa., pas sese
rį Mrs. Mowry, 283 New 
Grand St. Jos vyro vardas 
John. Vienas karo bonas 
užrašytas ant sesers sūnaus 
vardo Frank Mowry. Ten 
gyveno, ir velionio Juozo 
Naujoko brolis, iš amato 
kriaučiuą. Girdėjau, kad 
jis yra miręs. Taip pat gal 
ir sesuo mirusi, bet jos vai
kai gal dar yra gyvi. Juos' 
žibantieji, jiems praneškite.

Iš Lietuvos jis paėjo Blui- 
viškių kaimo, Griškabūdžio 
parapijos, Šakių rajono.

Čia paduotą sesers Mrs. 
Mowry adresą velionis yra 
palikęs pas savo štorninką 
Joseph Yukną, kuris nuė
jęs jo pažiūrėti rado jį ne
gyvą ir pranešė policijai.

Vieni Naujokų vaikai atsi
šaukė iš Auburn, Me., to 
paties kaimo, bet turiu pa
žymėti, kad tame kaime bu
vo trys gyventojai tokia pa
varde. /•

. George Shimaitįs 
162 Melrose St.
Brockton, Mass. . .

Karačk Pakistanas na
cionalizavo 6ro susisiekimo 
linijas. riiu

i. ■

Tiesa, jog bile žmogžu
dystė yra žiaurus, barba
riškas darbas, nežiūrint, 
kas ir kur ją papildytų. Ta
čiau reikia atminti, jog nei 
viena valstybė muo mirties 
bausmės vykinimij) nėr? 
laisva:. kiekviena mirtimi 
baudžia savo priešus - nu
sikaltėlius net ir taikos me
tu. Ryšium su minėtųjų 
kunigų sušaudymu reikia 
atminti štai.ką: 1) jie bu
vo sušaudyti karo metu, kai 
vokiškieji naciai puolė Lie
tuvą ir Sovietų Sąjungą, ir 
2) jie buvo . sugaudyti 'ne 
kaip kunigai, bet kaip ka
ro meto sabotažninkai, na
cių sandarbininkai! Tokiu 
momentu karo vadovybė, 
bile šalies, savo mriešų ne
glosto! O tų kunigų-sabo- 
tažninkų kaltė buvo visai 
aiški. Ramių kunigų bol
ševikai nešaudė; 
bar neliečiami 
gyvena!

jie ir da- 
Lietuvoje

Reiljalas buvo toks: pro 
l klebonijospat Lankeliškių 

langus ėjo telefono laidai. 
Naciams pradėjus karo 
veiksmus, pasirodė, jog So
vietų kariuomenes vadai 
negali su sdvo dariniais su-

sikalbėti, reiškia, kur nors 
yra nukirsta telefono vie
los. Dėl to jie turėjo dide
lių nuostolių, prarado daug 
karių. Ryšininkai galiau su
sekė, jog vielos nukirstos 
□o pat klebonijas langais, 
kur niekas kitas prie jų pri
eiti negalėjo, kaip tik kle
bonijos gyventojai, kuriais 
buvo trys kalbamieji kuni
gai. Ideologiniai juk jie 
naciams pritarė, jų laukė,, 
kaip ir tie kiti kunigai, ku-

Per Kalėdas iš Bostono vie
šėjo Liaudanskaitė pas moti
ną, tad ir mane pakvietė ant 
pietų. Liaudanskienė suruošė 
gardžius pietus. O Leonos vy
ras, inžinierius, svečiaVosi'sau-

rie miškuose slapstėsi irpio 1 d. pas Liaudanskfenę.. 
veikė su banditais. —•—

Kalėdų vakare lankiausi pas
Taigi tie kunigai nebuvo jU0Zą Orblonį. Jų duktė su 

jokie “kankiniai,” bet pa- ( vyru viešėjosi pas tėvukus, 
prasti karo meto sabotaz-' dukters jauna mergaitė apie 

13 motų amžiaus, sakė, kad* 
mylinti būti korespondente • 
v.žrubežyje—to ji ii\siekianti. ; 
Linkiu jai pasisekimo tapti 
korespondentė. Orblonienė iš- į 
virė skanią vakarienę. Mes 
penkiuose gardžiai pasivalgė- <■,' 
me. • “ ’ * • ’

įlinkai, sugauti nusikaltimo 
vietoje ir nubausti!

Tie sentimentalistai, ku
rie taip sielojasi dėl minė
tų kunigų sušaudymo/betgi 
jokio gailesčio nerodo su
šaudytų keturių komunistu 
atžvilgiu, kuriuos nužudė 

 

Smetonos valdžia taikes — 
ne karo — metų! 
Giedrį ir kitus d jų ben
drus Smetonos/ smogikai 
nužudė dėl j pelitinių ‘įsi- 

 

tikinimų, one dėl pąpildytc' 
nusikaltum)! Savo darbais 
jie jokios kriminalystės ne- jasi, ir gojus aukštų medžių 

tūkso. Čia vieta tik dėl sveika
tos taisjmio.

Tožėlą,
Kitą- vakarą užėjau pas 

Kazį Steponaitį. Jis dirbai Če- 
\erykų išdirbystėje. Steponai
tienė pagamino “čepsu’’ va
karienę su kitokiais skanumy
nais. Jų budinkas ant kalno 
tūno — baltai numaliavotas. 
Iš pietų pusės upeliu vingiuo
jąs!, ir gojus aukštų medžių

padare. Taigi jų nužudy
mas jokiais motyvais nepa
teisinamas. Visa tai . reikia 
atminti, kai kalbamę apie Lileikį. Jau dabar Antanas po 
praeitį! '5Fš

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nota stambesne auka 
biudžeto sukėlimą.

paremk

5U

I

*

I

Su reikalu šbstojau pas A. • 1 
- - * ------------ . t t
operacijos yra sUsveikęsj^bu-^ .

Pasikalbėjome apie bėgančius 
nuotykius. Pridavė 
moterų vardus.

ūu su žmona gana mandagu^?

dirbusių

A. Petrov
>

•r
v
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i
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‘Prašvilpta laimė’--ko mediją tarp komedijų
“Praeitą sekmadienį nauja komedija 

buvo suvaidinta....” Tokius pranešimus 
skaitome gan dažnai, daug dažniau, ne
gu apie naujus kito žanro sceninius vei
kalus. Jeigu kaip, pas mus nuolat kar
tojama, kad yra didelė naujų scenos vei
kalų stoka, tai komedijų srityje ta sto
ka kiek švelnesnė, negu dramų ir kito
kiu rūsiu veikalu. V V w

Taigi, kuomet keli mėnesiai atgal bu
vo sužinota, kad New Yorko Lietuvių 
Liaudies Teatras rengiasi vaidinti nau
ją komediją, kai kas jautė tam tikrą 
nusivylimą: nejaugi komedijos ir yra 
tapusios mūsų scenos nuolatinėmis už
kariautojomis?

Bet praeitą sekmadienį, taip, — pra
eita sekmadieni,—kuomet Liaudies Te
atras Lietuviu Kultūriniame Centre tą 
komediją suvaidino, visos abejonės iš
nyko: turime naują scenos veikalą, ku
ris vertingas, gaivus ir mielai laukia
mas įnašas į mūsų saviveiklos repertu
arą.

Ta komedija, “Prašvilpta Laimė”, ku
rią parašė Andrius Skripka, yra kome
dija tarp komedijų, komedija-karalienė, 
komedija-laimėtoja, nes, virš viso, ji 
yra pasisekusi komedija, sugebanti žiū
rovą nukelti į sveiko, švaraus juoko pa
saulį ir tuo pačiu laiku sukelti jame ir 
rimtas mintis. Kai komedija praeina 
tokį egzaminą ir jį išlaiko, ji yra laimė
jusi sau vietą.

TAMSUOLIS-JUOKDARYS
Kaip daugiau negu 90 nuoš. Ameri

kos lietuvių scenoje vaidinamų veikalų, 
taip “Prašvilpta Laimė” vaizduoja Ame
rikos lietuvių gyvenimą,
ma mūsų lietuviškų komedijų, 
švilpta Laimė” savo centriniu .asmeniu 
pasirenka atsilikusi tamsuolį, 
juokdarys prieš savo norą, iš kurio juo
kiamasi. /

Kaip daugu- 
“Pra-

kuris

“Prašvilpta Laimė” tuomi geras vei
kalas, kad, kiek žiūrovas nesijuoktų ste
bėdamas centrinį charakterį Čalį Cibu
ką, jis1 jam jaučia ir gilią simpatiją, nes 
jame atpažysta tuos sutiktus mūsų imi
gracijos žmones, kuriuos gyvenimo są
lygos nustūmė į atsilikimą, geriau pasa
kius, neprileido prie apšvietos. Čalis, 
atsilikęs senbernis “burdingierius”, ku
ris nori vesti, ieškodamas žmonos per 
laikraštinį skelbimą, mums pilnai su
prantamas. Jis juokingas, taip be galo 
juokingas, bet taipgi patetiškas.

Čalis Cibukas, kuris nori vesti per 
garsinimą ala “Keleivis” prieš kokius 
kelius dešimtmečius, tame gauna pagal
bos nuo Aleko, nusususio inteligento, 
kokį amerikiečiai vadintų “šaisteriu”, 
kuris pasiryžęs už atlyginimą viską ma- 
chinuoti ir makleriuoti.

Ona Baltimienė ir Betė Pilypaitė yra 
tos dvi moteriškės, pirmoji našlė, antro
ji “nekalta čiagimė”, kurios ateina pas 
mūsų Čalį persistatyti. Tai jos atsako 
į jo paieškojimą.

JUOKINGOS SCENOS
Alekas mokina Čalį, kaip užsilaikyti, 

kuomet tos galimos žmonelės ateis; Ča
lis repetuoja tam tikrus romantiškus 
posakius, jam uždedami akiniai, kad la
biau panašėtų į intelektualą; jos ateina 
—taip, ateina, vikri apsukri našlė ir po 
jos bombastiška, romantiška jaunuolė. 
Apkerpėjęs atsilikėlis Čalis abiejų su
žavėtas, deklamuoja apie jų “baltas ran
keles”, bet nei iš vieno pasimatymo nie
ko neišeina, nes su našle Ona Čalis su
sikerta dėl apdraudos pinigėlių, o su 
Bete Pilypaitė dėl savo pretendavimo į 
mokslą, kuris atidengiamas esąs apgau
le.

Tose visose scenose autorius Skripka 
sugebėjo įterpti daugybę komiškų pa-

...

a daugiau knygų,-»
• D Q,'

Rašo J. ČEKY S, 
Lietuvos Valstybinės grožinės literatūros 

leidyklos direktorius

Lietuvoje leidžiam
rių, tai 1953 metais buvo išleista 2,675.- 
500 egzempliorių knygų.

šitie skaičiai labai ryškiai liudija lie
tuvių socialistinės kultūros augimą.
SUKAUPTOS GERIAUSIOS JĖGOS
Siekdama kuo pilniau patenkinti 

skaitytojų poreikius ir pakelti išleidžia
mos produkcijos kokybę, leidykla sutel
kė platų -aktyvą. Į jį įeina rašytojai ir 
vertėjai, dailininkai ir kompozitoriai, 
mokslininkai ir vidurinių mokyklų pe
dagogai. Nemažą pagalbą leidyklos dar
be suteikia ir plačiosios skaitytojų ma
sės, kurių mums adresuoti laiškai rū
pestingai ir visapusiškai studijuojami. 
Skaitytojų konferencijoje darbininkai 
ir tarnautojai, kolūkiečiai ir studentai 
labai dažnai leidyklos adresu pareiškia 
rimtus priekaištus. Jie liečia ne tiktai 
originaliosios literatūros turinį, verti
mų kokybę, redaktoriaus ir autoriaus 
darbą, bet ir knygų apipavidalinimą, jų 
poligrafinį išpildymą, leidinių tiražą.

Didelę pagalbą taip pat leidyklai su
teikia veikiančioji redakcinė taryba, į 
kurią apart atsakingų leidyklose dar
buotojų įeina respublikos poetai, pro
zaikai, dramaturgai, kritikai: A. Ven
clova, T. Tilvytis, J. Šimkus, J. Baltu-

E. Mieželaitis. Ji 

Metai iš metų auga liaudies garbūvis, 
kyla miesto ir kaimo darbo žmonių kul
tūrinis lygis. Ne nuostabu, kad nuolat 
didėja paklausa literatūrai. Pokari
niais metais respublikoje knygų išleidi
mas išaugo daugiau kaip šešis kartus 
ir šiuo metu siekia 8 milijonus egzem
pliorių per metus. Tačiau dargi šie, nie
kad praeitais laikais nebuvę tiražai ne
gali pilnai patenkinti skaitytojų porei
kiu, c

Tik įsigalėjus tarybinei santvarkai 
* Lietuvoje, knygų išleidimas perėjo į 

liaudies rankas. Darbo žmonės įgijo 
galimybę skaityti gimtąja kalba nemir
tingus Markso,. Engelso, Lenino, Stali
no kūrinius. Įvairių mokslo ir technikos 
sričių knygos, grožinė literatūra tvirtai 
įėjo į darbininkų, kolūkiečių, darbo in
teligentijos buitį.

Mūsų kaimo ’ir miesto darbo žmonių 
knygų lentynose šalia Žemaitės ir Liudo 
Giroš, Petro Cvirkos ir Antano Venclo
vos tomų stovi knygos Puškino ir Levo 
Tolstojaus, Gorkio ir Majakovskio, Ta
raso Ševčenkos ir Chačaturo Abovjano, 
Janio Rainio ir Muchtaro Anezovo ir 
daugelio kitų, kurių kūrinius lietuvių 
liaudis žino ir karštai myli.

Respublikos Valstybinė grožinės lite
ratūros leidykla buvo organizuota tuo
jau karui pasibaigus. Tais liaudies ūkio 
atstatymo metais vyriausybė skyrė di
delį dėmesį mūsų tautos, kuri broliškoje 
tarybinių tautų šeimoje pirmą kartą 
?įdjo savo nacionalinę nepriklausomybę, 
TOltūros išvystymui. Įdomu, kad jau 
tada buvo išleista apie 1,300 pavadini
mų knygų virš 1,500,000 egzempliorių 
tiražu. Ir jeigu 1939 metais buržuazi- 

flk nėję Lietuvoje grožinės literatūros tira- 
žas siekė vos 130 tūkstančių egzemplio-

šis, K. Korsakas, 
svarsto tematinius planus ir einamuo
sius leidyklos darbo klausimus.

Šiuo metu (Straipsnis rašytas • 1954 
m. — L. Redakcija) leidykla jau ati
duoda gąmybai knygas pagal tematinį 
1955 metų planą. Sekančiais metais nu
matoma išleisti apie 200 pavadinimų 

(knygų bendru 2,200 tūkstančių egzem
pliorių tiražu. .

Atsižvelgdami į skaitlingus darbo« 
žmonių pageidavimus, mds ruošiamės 
išleisti lietuvių, literatūros klasiko ZJ. 
Žemaitės kūrinių pilną rinkinį.

Iš literatūrinio palikimo, respublikos 
skaitytojai gaus .» V. Kapsuko-Mickevi-** •• • *

dėčių. Tai vis scenos, kur labai lengva 
nukrypti į stačiokiškumą, bet “Pra
švilptoji Laimė” jumorą palaiko švariu, 
niekur neperžengia švaraus juoko lini
jos, nors vietomis žingsniuoja prie pat 
tos linijos krašto.

IŠRYŠKINIMAS PADĖTŲ
Kaip anksčiau sakėme, Čalis yra 

“burdingierius”, tai. yra, gyvena kvar- 
tiroje pas žmones. O jie, Jonas ir Ma
rė Kuraičiai, yra perstatyti kaip pozi
tyvūs charakteriai, kaip susipratę žmo
nės. Ypatingai Jonas Kuraitis vaizduo
jamas kaip pažangus, pastovus, klasi
niai susipratęs darbo žmogus.

Kad jis toks, mes patyriame iš to, 
kaip jis mokina Čalį, kaip jį kritikuoja. 
“Prašvilptos Laimės” turininė vertė pa- . 
sidarytų dar didesnė, mums atrodo, jei
gu Jonas Kuraitis būtų buvęs labiau iš
ryškintas. Iš vienos pusės Čalis prieš 
mus stoja pilnakraujų charakteriu. Ku
raitis, betgi, veikia kaip jo “sąžinė” ir 
lieka moralizavimo įnagiu, bet netampa 
pakankamai gyvu.

Kuraitis galėtų labiau išryškėti, jei
gu “Prašvilpta Laimė” daugiau “nu
kryptų” nuo tiesioginės temos ir duotų 
stebėtojui pažvelgti giliau į jį. Ryškes
nis kontrastas tarp Čalio ir Jono susi
darytų, jeigu į veiksmą būtų įnešta 
daugiau to pasaulio, kuriame Jonas gy
vena, jeigu suskambėtų aidai jo darbo
vietės, jeigu ateitų garsai iš lauko, iš 
unijų, iš einančios kovos. Kuraičio mo
ralizavimas tada nebūtų tiek akademi
nis, stebėtojas ji giliau jaustų, ir ši sti
pri komedija gulėtų būti dar stipresnė.

VAIDINIMAS, REŽISŪRA
Liaudies Teatro ansamblis šioje ko

medijoje stovėjo ant aukšto lygio. Ru
si nskas Kuraičio rolėje, A. Rainienė 
Kūraitienės rolėje, J. Lazauskas Aleko 
rolėje, V. Bunkienė Onos Baltimienės 
rolėje, Elona Brazauskienė Betės Pily- 
paitės rolėje ir Mikas Čiaplikas paties 
Čalio rolėje vaidino užsitarnaudami di
delį bravo, ką gausi publika jiems ir

Rašantis šias eilutes yra 'įsitikinęs, 
kad “Prašvilpta Laimė” su savo gyvu, 
skaidriu juoku ir šviesia nuotaika turė
tų pasileisti po plačią Ameriką, būti su
vaidinta lietuviškose kolonijose, dides
nėse ir mažesnėse. Mes šioje komedijo
je turime ką tai gero, tai neleiskime 
tam išgaruoti, pastatant scenoje vienu 
kartu ir pamirštant

Amerikiečia 
ir svetimos 

kalbos

A. Šilėnus

May Stevens paroda
Didžiajame New Yorke gyvena kukli 

jaunų dailininkų pora: Rudolfas, Bara- 
nikas ir jo žmona, May Stevens.

Abudu jiedu studijuoja paišybine 
dailę, abudu piešia; abudu, beje, dvejus 
metus studijavo Paryžiuje. Jauni, pil
ni energijos ir noro vaizduoti gyvenimą 
drobėje, Rudolfas ir May tarytum eitų 
i lenktynes, — abudu šiemet turi savo 
kūrinių parodas. Rudolfo antroji paro
da užsidaro, o May Stvens-Baranikienės 
— atsidaro.

Taip, .sausio 15 d. Galerie Moderne 
(49 W. 53rd St., New Yorke) patalpose 
tarp 4—7 v. atsidaro dailininkės May 
Stevens kūrinių paroda. I

Kuriems laikas leidžia, dalyvaukite.

Nėra mirus

Režisavo R. Mizara, kuris jau parodė 
praeityje, kad jis toks pat geras režisie
rius, kaip dramaturgas. Šioje komedi
joje nepaprastai glaudus bendradarbia
vimas tarp autoriaus, režisieriaus ir vy
riausio charakterio žymiai prisidėjo 
prie sklandumo. Mačiusieji veikalą vi
si su tuo sutiks....

— Sugrisiu aš, sakiau ir sakysiu, 
žalios pievos takelius, grįždama pataisysiu...«
Jinai nėra mirus, tik išėjo. /
Kur išėjo, niekam sakyti nenorėjo.
Sakėsi eisianti ieškoti kitos vietos, 
Trokšta surasti tikros patiekos...
•—žinai gerai, aš tave giliai, iš širdies 

mylėjau,
Gyvendama skyriau tau, ką tik turėjau...
Mes visi tave naktimis sapnuojam,
Laukiam. Medelių šakeles apkarpėm, 

nupiovėm.
Ji buvo tikroji bitelė, iš širdies mylėjo.
Sodino, laistė kvietkelius ir šie žydėjo. ■ h 

Jinai nėra mirus, — pasilsėjus sugrįš, 
Su nuvargusia širdimi mus visus matys...

gerų ir įvairių
čiaus prisiminimus “Cariniuose kalėji
muose”, Maironio, S. Daukanto, A. Fro
mo-Gužučio rinktinius raštus, K. Bin
kio poeziją, P. Vaičiūno dramas ir kt. 
Graviūromis iš medžio bus turtingai 
apiforminta P. Cvirkos knyga “Žemė 
maitintoja”.

Leidykla numato išleisti V. Putino- 
Mykolaičio romaną apie 1863 metų val
stiečiu sukilimą Lietuvoje — “Sukilė
liai”.

Respublikos skaitytojai gaus pažan
gaus 'lietuvių rašytojo, gyvenančio J. A. 
V., R. Mizaros du romanus: “Povilas 
Jurka” ir “Mortos Vilkienės išsituoki- 
mas”, A. Venclovos, T. Tilvyčio, J. Mar
cinkevičiaus, V. Valsiūnienės knygas.

Didelį įdomumą sukelia du albumai, 
skirti J. Žemaitės ir S. Nėries gyveni
mui 'ir kūrvbai.

JAUNIMUI
Leidyklos planuose nemažai vietos iš

skirta ir mūsų talentingam literatūri
niam jaunimui. A. Pocius išleidžia ap
sakymų rinkinį, jaunieji poetai A. Bal
takis, Just. Marcinkevičius, V. Rudokas 
ir G. Kanovičius paruošė savo pirmąsias 
eilėraščių, knygas.

Pagyvėjo ir mūsų kritikų darbas. Į 
leidyklos planus įtrauktos knygos: A. 
Užkalnio “Majakovskis 'ir lietuvių lite
ratūra”, J. Lebedžio “Simonas Stanevi
čius”. Žymų įdomumą sukelia K. Kor
sako kritikinių straipsnių rinkinys.

Skirtų jaunimui ir vaikams knygų 
tarpe'į leidyklos planus įtraukti J. Že
maitės, P. Cvirkos, A. Venclovos, E. 
Mieželaičio kūriniai. Atskirais leidi
niais bus išleista “Vaikų žaislai” ir
Vaikų darbai , o taip pat “1955 me- |<as y Palaima, A. Kučas ir kiti, 

tų vaikų kalendorius .
Atsižvelgiant į didelę, vis augančią 

paklausą didžiosios rusų literatūros kla
sikų knygoms, mes pasiūlysime . mūsų 
skaitytojams A. S. Puškino, N. V. Go
golio, L. N. Tolstojaus, N. A. Nekrašo-

kūri-

Pokrovskio 
Diumos “20 
“Penkiolikos 
“Nemotomas

rodė ir rodo

vo, A. P. Čechovo knygas, o taip pat ta
rybinių rašytojų — M. Gorkio, V. Ma
jakovskio “Rinktinę”^ A. Tolstojaus 
“Duoną”, V. Katajevo “Už tarybų val
džią”, M. Tevelevo “Šviesa tu mūsų, 
Verchovina” ir kitų knygas.

LENKŲ KALBA
Dvidešimt grožinės literatūros

nių bus išleista lenkų kalba. Jų tarpe 
— B. Prūso “Faraonas”, V. Vasilevskos 
“Daina virš vandenų”, I. Neverli “At
siminimai apie “Celiuliozės” fabriką”, 
M. Brandžio “Kelionė į “Arteką” ir kt. 
Ruošiami spaudai geriausieji liaudies 
demokratijos šalių šiuolaikinių rašytojų 
ir, ypatingai, liaudies Kinijos rašytojų 
kūriniai, o taip pat Vakarų pažangių 
rašytojų knygos.

Mokyklinio amžiaus vaikams numaty
ta nemažai išleisti nuotykinės ir moksli- 
nės-fantatistinės literatūros: Jefremovo 
“Oikumenos pakraštyje”, 
“Mamutų medžiotojai”, A. 
metų praėjus”, Ž. Verno 
metų kapitonas”, G. Uelso 
žmogus”.

Rusų skaitytojas visada
gilų susidomėjimą broliškai lietuvių li
teratūrai. Kad susipažinti jį su lietu
vių rašytojų kūriniais, numatyta išleis
ti rusų kalba V. Putino-Mykolaičio ro
maną “Altorių šešėly”, Ą. Vienuolio ap
sakymus, A. Strazdo eilėraščių rinkinį, 
E. Mieželaičio “Brolišką poėmą” ir kt.

Didindami grožinės literatūros išlei
dimą, mes kasmet skiriame vis daugiau 
dėmesio knygų apipavidalinimui. Lei
dykloje veikia meninė taryba, į kurios 
sudėtį įeina: V. Jurkūnas, J. Kuzmins- 

... ...... Ta
ryba padedą pagerinti knygų apipavi
dalinimo kokybę, suteikia rimtą pagal
bą dailininkams-gVafikams, ypatingai 
jauniesiems, jų darbe. /

Daugelis žmonių man 
kad amerikiečius domir 
tik viena kalba—savo. -) 
tiesa. Pagal neseniai įšlei; 
tą studiją, AmerikosTr fc 
nados kolegijos dabartim 
kiną 59 modernines kalba

Kaip visada, taip ir šiai 
dien, prancūzų kalbą Jrt 
populiafiškiausia. Antro; 
vietoje — ispanų, trečiojė- 
vokiečių. Net 900 kolegij 
ir universitetų turi prarici 
zų, ispanų ir vokiečių kalb 
kursus. Italų kalbą rande 
me 200 mokyklų.? Rus 
kalba penktoje vietoje, poi 
tugalų šeštoje.

Nuo antrojo pasaulini 
karo amerikiečiai pradėj 
visur keliauti, sutikdam 
įvairiausių rasių žriidtie 
Žinoti tik anglų kalbą ja 
negana. Ir natūralūs* dalj 
kas, kad vis daugiau aiiki 
tesnio mokslo įstaigų siūl 
svetimų kalbų kursus.

Daugiau negu du tuzine 
mokyklų siūlo lenkų, Švedi 
norvegų ir arabų kalb 
kursus, jau nekalbant apj 
•susidomėjimą kinų, japon 
ii* kitų Tolimų Rytų kąlbc 
mis.

Penkios ar daugiau-Ame 
rikos ir Kanados įstaigo 
siūlo sekamas kalbas-pet 
su, turkų, korėjų^ sęrbc 
kroatų, čekų, danų, Vengri 
bulgarų, graikų, ispanų, i 
ukrainiečių. Keturios,, a 
mažiau siūlb armėnų,- olar. 
dų, indų, indonezų, jnąngo 
lų, islandų,, albanų, Tha 
Vietnamese, Burmese, -.Gat 
lie, slovaku, Tagalog, Tibe 
tūn ir Urdu v (Vakarų Pa 
kištan). 4 U.

Viena kolegija ar univer 
sitetas siūlo* Amoy - kino 
Cheremis (upper , Volga) 
estu, suomiu, Hawaiian, in 
dostanų, Iraqi Arabic, Ląpp 
lietuvių, Malay, Maųęhu 
Mandarin Chinese, Welsh

i Pashto ((Afganistan), Uz 
bėk ir žydų. ’ 'g’<;

Mokyklose įvairiausi 'bū 
dai vartojami mokinti:'šve 
timų kalbų. Paprasčiausia: 
būdas yra vartojimas “tap< 
recorders.” Kaikurios įstai 
gos turi specialius' butu: 
studentams, kur angliukai 
ba draudžiama. Kitos mo 
kyklos turi specialius* sta 
lūs valgomuose kambariuo

I se, kur mokiniai gali prak 
I tikuoti vokiečių, švedų 
prancūzų ir ispanų kąlbas

Įdomu, kad 85%/ Ameri 
kos kolegijų ir univėrsiteti 
dabar reikalauja, kad etu 
dentai imtų svetimų kalbi 
kursus, ir šiandien svetimos 
kalbos mokomos nėž til

i au kštesnėse mokyklose • šio 
Jje šalyje, bet ir pradinėse 
! United States Commis
sioner of Education, Earl J 
McGrath, p a b r ė ž i akac 
“mūsų pasaulinė pozicija 
kaipo tautos reikalauja 
kad mes vartotume ne vie
ną, bet kelias arba daugiau 
svetimų kalbų... šis pasau
lis yra toks mažas... mūsų 
vaikai daug glaudžiau tu
rės gyventi su kitų^šalių 
žmonėmis... ar atliksime 
savo pareigas gerai ar blo
gai, priklausys nuo to, kaip 
mes suprasime kitus įmo
nes ir kaip jie mūs* su
pras... ir tik žinodami ki
tą kalbą mes galime' jaus
tis, kad suprantame “Įeitą 
tautą ar kultūrinę'grupę... 
Mūsų pareiga duętf mūsų 
piliečiams progą įvertinti 
kitų tautų kultūrą?’

Common Council
3 pusi.—LaisvS (Liberty) ’šeštad., sausio. (Jan.) 15, 1955



iių gamintojai poilsiauja
$ Latvijoje
Puošnūs, dvi-RYGA. Puošnūs, dvi- 

ikščiai namukai, nudažyti 
slsvai, škendi tankiuose1 
lumynuose. Juos ’ supa 
šlūs gėlynai. ,’ Tvarkingi, 
iežiu smėliu . nubarstyti, 
keliai išraižo marga žolv 
1 kilimą. Graži arka 
ulptūrinės figūros . O pei 
išis atsiveria puikus juro: 
iždas, čia,'30 kilometn 

, (©tolyje nuo Rygos pajū 
j kurortų — TSRS A u 
mobilių, traktorių ir že 
ės-ūkio marinų gamybom

i

jų poilsio namai.

ry
mų
iai

poli

ruoša

i

pagyvėja 
ritorijoje.
dgę rytine 
ie sporto

3 išsirikiuoja į eiles i 
kai lydint daro non 

tuo metu didelėje 
intoje terasoje jau \ 
įruošta pusryč i am s.

. .Manachovai, vyras ir 
nona, žvalūs Įeina i v< ’gy-

i

U Z :' 
f i:!']:*

) > >i<

.aus vardo garnyki 
erius, o žmona dir 
nke toje pačio i o g 

■. Jiems nereikia :■ 
eniu: dar vakar j 
visi poilsiautojai, 

iv o mėgstamus' pa
įsryčiams, pietums 
ams ir vakarienei.
Pusryčiai baigiami. Vai 

/kloję pasirodo poikio na 
tų kultūros darbuotoja 
na.
—Šiandien i vyks ck;kvn 
ja į Siguldą. Kas nori nu- 
ykti?—klausia ji.
...Autobusai lekia pei 

baltuotą plentą. Kolito 
esiai per respublikos sos 
nę į vieną gražiausių ši 
) krašto vietovę. Kelyji 
kskursantų akis veria tu a 
is vaizdai. Plentas vin 
iuoja tarp kalvų, ayauau 
ų pušimis. Miškus nokei 
ia dideli ežerai.

Važinėja, plaukioja
Puškelyje mašinos mis>.o 

i. Poilsiautojai apžiūri vie 
ą didžiausių Taryū” 
ijoje — Gaujos ž 
ystės tarybinį ūkį 
ie veisiamos juoč 
ės lapės ir audinės 
inis ūkis pradėjo
946 metais ir dabar duo-1 

( a keletą milijonų rublių I 
»ajamų per metus.

Bet štai ir Sigulda, kuri | 
au XIII amžiuje buvo svar
iu prekybos tarp Rygos ir

daug gražių

. >unktp< Jos apylinkėse už- 
\ ilįl^fneiriaža įdomių istori
jų ir architektūros pamin
tų. Ties Gaujos upe išky- 

i a Siguldos pilies griūvė
jai, Turaidos bokštas. Šie 
įastatai buvo pastatyti 
<111 amžiaus pradžioje.

Su pasigerėjimu ekskur
santai apžiūri Gaujos slėnį. 
Nemaža dairai ir padavimų 
tikiirė liaudis apie šią upę 
r jos- slėnį. Gaujos pa
krantėse yi
irvų, su kuriais susiję įvai- 
•fis p’adavimai.
{i Daug įdomaus ’ sužinojo 
jkskursijo^ dalyviai. Jie 
nugrįžo kupini įspūdžių, gy- 
/ai aptardami matytą. Ne 
zien tik į Sigplda keliauja 
'Joilsjaptojai. /Jie apžiūri 
storinius paminklus ir nau
dojus pačioje Rygoje. Di
lelį malonumą suteikia po-1 
ilsiautojams pasivažinėji-1 
tiai garlaiviu Lielupės upe. I

...Po kelių valandų besi
tęsusios kelionės ekskur
santai grįžta į poilsiu namus. 
Čia jau jų laukia skanūs : do
WTTTlYnirr. Jri n .. ..--------- --- -------------------------------

4 pusi. Laisvė (Liberty) šeštad., sausio (Jan.) 15, 1955

maistingų ir įvairių patie
kalų. O po pietų poilsio 
namų teritorijoje įsiviešpa
tauja tyla. Vieni nueina į/ 
palatas ir atsigula, kiti ei
na į paplūdimį, treti su 
knvga rankose susėda šcz- 
languose ir prie staliukų

ramios va-

T) .

Gyveni nas iš naujo pra- 
leda virti po 
atidos.”

t ’ o i! s ia u j a n č i ų d i s p o z i c i j o - 
e i vairūs žai 
inksmininiai.
;uioncs p a s
■achmatų, kiti lošia domino, 

idžia bilijardu. Jaunimas 
•yksta prie sporto aikštelių, 
šia rungtyniaujasi tinkli- 
link’ii, greitai lekia kamuo- 

i teniso kortuose, didelii

;’u.i numuša kėglius...
Kultu vinis užsiėmimas
IMU

s, Kur mažai 
ramiose ale

yra iv 
•žmonių, 
se stovi 

; suoliukai ir laipinęs. 
:are poilsiautojai su- 
a ■ svarbiausiojo kor
ale i e. čia — minkšti

Kas

ui jas • kino fli
rtą, saviveiklos 
Dažnai poilsio 

lamuose pasirodo estrados
G'

mio namojo kur

o’janininkas vos spėja 
ikti savo klausytojų už 
<ymus. Ir be galo vvk v 

3

S. 7 e °- - P • • 1v innaus universiteto rizikos

i.Uloną vaizdą sudarė uni
versiteto lizikos laboratorija 

i pirmaisiais pokariniais mokslo 
; -uotais. Hitlerininkai grobikai 
■išvežė visą, ką tik galima bu- 
i '. o, o likusią sunaikino. Visiš-

vert i ilgiausioj i 
>kslo priemonės 
s, ištuštėjusias 
dus — štai ka 

, sudegin 
Įrengimai

lentynas ir 
atrado čia 

> 1)1’1- j dėstytojai ir studentai išvijus 
r.ry- ■ fašištus.

Bet reikėjo pradėti užsiė
mimus, imtis mokslinio tiria
mojo darbo. Tam reikėjo ne 
lik iš naujo Įrengti visas 4 a- 
>oratorijas, bet ir žymiai pra
plėsti jas, sukurti naujas. Dės- 
l y t o j ų 1 a beįrator i j ų ko 1 e k ty-
vus sugaišo nemaža laiko, pa
dėjo nemaža energijos ir jėgų 
šiam uždaviniui Įvykdyti. Di
deliu Įvykiu buvo Įrenginių, 
visų pirma Lindės mašinos, at
statymas. Dėstytojui šiktere- 
vui • ir mechanikui Jamontui 
dalyvaujant greitu laiku’ pa
vyko gauti pirmąjį skystąjį 
orą. Tai Įgalino praplėsti 
mokslinius tiriamuosius dar
bus. Vyresnysis dėstytojas 
Viščiukas vienas pirmųjų pa
naudojo 
i-

skystąjį orą atlie- 
nt darbus, susijusius su de- 

•rtacijos ruošimu. '
Bet universiteto kolektyvui 

būtų buvę sunku- savo jėgo
mis išspęsti daugelį sudėtin
gų mokslinio tiriamojo darbo 
organizavimo ir išplėtimo 
klausimų, jei jiems nebūtų 
padęję kitų broliškų respubli
kų darbo žmonės atstatyti vi
są mokslinį ir mokomąjį ūkį%

Nebepažinti dabar fakul
tetų laboratorijų. Seniau, bur
žuaziniais laikais, jos buvo ■vi
sai nedidelės. Dabai* tai stam
būs, sutvarkyti, gerai plengtl 
kabinetai. Dauguma įrenginių, 
prietaisų, priemonių atsiųsta Į 
Vilnių iš Maskvos, Leningra-

Taškento, Minsko ir kitų

šokiai, skrieja linksmos dai
nos.

Įvairaus amžiaus ir pro
fesijai žmonės praleidžia sa
vo atostogas poilsio namuo
se. Profsąjunginės orga
nizacijos apmoka pagrindų 
•nę išlaidų, atilsinėms dalį. 
Kiekvienos 24 dienų atilsi
mas kaina — 700 rublių. 
Šios sumos 70 nuošimčių 
apmoka profesinės sąjun
gos. Eilė atilsinių paskirs
toma nemokamai. Paimki
me, kaip pavyzdį, Nikolajų 
Ivanovą, kuris dabar čia 
poilsiauja. Jis mašinų re
monto gamyklos tekintojas. 
Už puikius pasiekimus dar
be profsąjungos komitetas 
premijavo jį nemokama at
ilsiu e. Poilsio namuose jis 
praleis 24 dienas.

—Pasiturimai gyvena mū
sų gamyklos darbininkai,— 
sako Nikolajus Ivanovas.—

ėilinis tekintojas. Ma-1 
no uždarbis siekia apie pus
antro tūkstančio rublių per 
mėnesi. c

Ivanovas pasakoja, kad 
neseniai jis gavo naują bu
tą name, kurį gamykla pa
statė darbininkams. Greitu 
laiku dar vienas namas bus 
atiduotas naudotis.

Poilsio namai gerai įreng
ti. čia yra vandens gydy
kla. Gydytojui rekomen
duojant poilsiautojai gauna 
iš spygliuočių vonias, 
vasaros sezoną 
a '

Per 
čia savo 

atostogas praleis daugiau 
kaip 50 žmonių. Kaip ir 
daugelis Rygos pajūrio gy
dyklų, mašinų gamintojų 
poilsio namai turi savo vais
medžių sodą. Rudenį meniu 
papildoma vaisiais, gauna
mais iš savo sodo. V. M,

-alios miestų. Universiteto už
sakymus vykdo daugelio bro
liškų tarybinių respublikų 
Įvairiausios. Įmonės, darbinin
kai ir moksliniai darbininkai/ 

Pavyzdžiui, neseniai fakul
tetas gavo iš Leningrado aka
demiko čulanovskio konstruk
cijos- spektrofotometrą. Kaip 
sudėtinga gaminti jį, galima 

pavyzdžio, 
•pagrindinę 
difrakcinius 
viename sti- 

centimetre 
paralelinių 

spręsti iš tokio 
Kad pagaminti 
aparato dalį — 
grotelius, reikėjo 
klinės plokštelės 
padaryti 7000
brūkšnių. Spektrofotometras 
Įgalina Lietuvos mokslininkus 
studijuoti molekuliniu spektrų 
T pusiau laidininkų savybes.

Laboratorijose yra ir kitas 
spektofotometras :— “SFU-4” 
ultravioletiniams bei mato
miems spinduliams. Jis taip 
pat neseniai atgabentas' ir tUoj 
buvo paleistas į darbą. Su šio 
aparato pagalba vyresniajam 
dėstytojui Jonaičiui ’ pavyko 

 

atlikti eilę tikslių išmatavimų 

 

tiriant organinės medžiagos— 
arotino —- savybes.

Laboratorijoje yra ir Įren
gimų, gautų iš liaudies demo
kratijos šalių. Vengrijos, Vo
kietijos Demokratinės Respub
likos darbo žmones taip pat 
dalyvavo universiteto labora
torijų Įrengime. ( Pavyzdžiui, 
Vokietijos darbininkų atsiųstų 
skaičiuojamųjų mašinų pagal
ba teorinės fizikos laboratori
jos bendrabarbių grupė, pro
fesoriaus Jucio vadovaujama, 
atlieka sudėtingus išskaičiavi
mus kvantinės mechanikos 
srityje.

Broliškųjų tautų pagalbios 
dėka tapo galima plačiai pri
traukti studentus prie moksli
nio tiriamojo darbo. Fakulte
to laboratorijose kartu su dės
tytojais užsiima vyresniųjų 
kursų studentai, studentų 
mokslinės draugijos nariai.

Dėstytojai ir studentai pa
laiko tamprius ryšius ir su ki
tų tarybinių respublikų aukš
tosiomis mokyklomis. Fakulfe-

Ž. Naumieščio valsčiuje 
mediciniškas aptarnavimas

ž. NAUMIESTIS.— Buržu
azijai valdant, Lietuvoje dar
bo valstietis neturėjo galimu
mo naudotis medicine pagal
ba. Buvusiame ž. Naumiesčio 
valsčiuje tuo laikų tebuvo 
vienas gydytojas, kuris užsii
minėjo privačia praktika. Me
dicinos pagalbą ligos .atveju 
gaudavo tik pasiturinčiai gy
venantieji valstiečiai, o var
gingiesiems gydymas buvo ne
prieinamas. Dar blogiau buvo 
su pagalbos teikimu gimdy
vėms, nes valsčiuje nebuvo 
akušerės. Dėl antisanitarinių 
sąlygų kaimuose buvo papli
tusios užkrečiamos ligos, jų 
tarpe labiausiai buvo įsigalė- ■ 
jusi tuberkuliozė.

Padėtis neatpažįstamai pa
sikeitė tarybų valdžios metais. 
1954 metais ž. Naumiestyje 
buvo įsteigta ambulatorija ir 
gimdymo namai. Darbo vals
tiečiai gauna nemokamą gy
dymą, o gimdyvės moterys — 
kvalifikuotą akušerinę pagal
bą. Dabar ž. Naumiesčio kai
mo gydymo apylinkėje veikią 
kaimo ligoninė su gimdymo ir 
vidaus ligų skyriais, dantų ka
binetu, vaištinė. “Gardamo” 
kolūkyje įsteigtas vaistinės 
punktas. Gydymo apylinkę 
aptarnauja 16 medicinos dar
buotojų, tame tarpe du gydy
tojai, dvi akušerės.

Akušėrių nuolatinio Jr siste
mingo kvalifikacijos , kėlimo, 
bendro visų apylinkės, medici
nos darbuotojų atsidavusio 
darbo dėka pasiekti neblogi 
rezultatai. Per paskutiniuo
sius šešerius metus nebuvo nė 
vieno nėščios ar gimdyvės mo
ters mirties atsitikimo. 1951 
,ir 19&2 metais1 nebuvo nė vie
no negyvai gimusio kūdikio. 
Gana sėkmingai taikomi me- 
dikakmentinis, o per paskuti
niuosius ketverius metus—psl- 
choprofilaktinis gimdymo nu
skausminimo būdai, naujagi
miai skiepijami prieš'tuberku
liozę. /

Pa atliktų organizacinių 
priemonių specializuota medi
cinos pagalba dar labiau pri
artinta prie kaimo gyventojų. 
Vidaus ligomis sergantiems 
kolūkiečiams ir mechanizato
riams stacionarinė pagalba 
dabar teikiama vietoje —apy
linkės ligoninėje, kuri aprūpin
ta diagnostine labatorija, me- 
diciniais 
mentais.

Teikti 
pereitais 
gydymo apylinkės kolūkyje, o 
taip pat ž. Naumiesčio MTS 
buvo įkurtos pirminės Raudo
nojo kryžiaus draugijos orga
nizacijos, įsteigti sanitariniai 
postai. Atliktas šių postų virši- 
nihkų apmokymas pagal PSG 
programą. Sanitariniai postai 
aprūpinti pirmosios pagalbos 
vaistinėlėmiš ir veda savo dar
bo dienoraščius. Pagal PSG 
programą mokėsi taip pat ir 
ž. Naumiesčio MTS mechani
zatoriai.

Pastaruoju metu kaimo gy
ventojų medicininio aptarna
vimo aukščiausioji forma yra 
dispanserizavimas. Jo dėka iš
tiriamos kolūkiečių darbo ir 
buities sąlygos, išaiškinamos 
pradinės susirgimo fomos ir 
nustatorhos atitinkamos gydy
mo bei prifilaktinės priemo
nės užkirsti kelią tolesniam li
gos vystymuisi. Dar 1952 me

įrengimais! ir instru-

ligoninei pagalbą 
metais kiekviename

te tapo tradicija kasmet susi
tikti su šalies aukštųjų moky-- 
Jelųl studeiitiniu jaunimu. Mū
sų vyresniųjų kursų studentų 
—-mokslo draugijos narių — 
grupės dalyvauja Maskvoje, 
Kijeve, Minske, Rygoje, Tartu 
vykstančių studentų mokslinių 
konferencijų darbe. Studentai 
daro ten pranešimus, pasako
ja apie/savo darbą ir mokosi 
iš savo draugų. Ir pas mus, į 
Vilnių, atvažiuoja daugelis 
šalies universitetų atstovai.

Tvirtėja- moksliniai ryšiai 
tarp Lietuvos mokslininkų ir 
visos Tarybinės ' Sąjungos 
mokslininkų.

tais, vadovaujant rajoninės li
goninės specialistams, buvo 
aplankyti “Naujojo kelio” K. 
Požėlos vardo, “šviesiojo ke
lio,” “Gardamo,” “Girininkų,” 
“šilįų” ir eilė kitų, kolūkių. 
Medicinos specialistų išvykų 
metu didžiausias dėmesys ski
riamas tiems kolūkiečiams, ku
rie dėl ligos neišdirba darba
dienių minimumo ir kurie daž
niau suserga. Kolūkių pirmi
ninkai ir valdybos atkreipė 
dėmesį į gydytojų pasiūlymus, 
ir daugelis tokių kolūkiečių 
buvo pervesti į kitą, lengvesnį 
darbiu Dalis sergančių kolū
kiečių^ pasiunčiami į rajoninę 
ligoninę specialiam ištyrimui 
ar operatyviniam gydymui To
kiu būdu medįeinės pagalbos 
dėka žymiam kolūkiečių skai
čiui sugrąžinamas darbingu
mas ir jie įsijungia į kolūkinę 
gamybą. Dažnai bei ilgai ser
gantieji kolūkiečiai užvedus 
jiems dispanserines korteles, 
yra nuolatinėje gydytojų kon
trolėje ir atitinkamai gydomi. 
Tokiems medicinos specialistų 
išvykimams ir toliau skiria
mas vis didesnis dėmesys.

Šitoks dispanserinis meto 
das, apimantis ne tik ilgai ser 
gančius ir ’neišdirbusius dar 
badienių minimumo, bet ii 
sveikuosius kolūkiečius, me 
chanizatorius, leido mums iš 
aiškinti nemaža rimtų susirgi 
mų pradinėse stadijose.

Ypač rūpestingai dispanse
rizuojami gydymo apylinkėje 
gyvulininkystės fermų vedėjai, 
melžėjos, brigadininkai, trak- 
torinių brigadų brigadininkai, 
traktorininkai, kottnbaininin- 
kai ir kt. Jiems vedamos at
skiros sveikatos būklės korte
lės.

Tenka pasakyti, jog ž. Nau
miesčio kaimo gydymo apylin 
kės ligoninės darbe yra nema 
ža ir trūkumų. Dar nepakan 
karnas yra . sanitarinis švieti 
mas apylinkėje, silpnai vado 
vaujama kolūkių sanitari 
niams postams, per maža ko 
vojama su raumatizmu. Ligo 
nines medicinos darbuotoji 
kolektyvas nepakantus save 
darbo trūkumams ir ateityje 
stengsis partinėms ir tarybi
nėms organizacijoms pade
dant šalinti juos. Svarbiausias 
medicinos jdarbuotojų uždavi 
nys— kelti savo kvalifikaciją 
politinį-idėjinį lygį, gerinti gy
ventojų medicininį aptarnavi
mą.

Labai Naudingos Knygos
Parduodamos Nužemintam Kainom

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Joje rašite 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, kairia $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Prisikėlusi Lietuva
K

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. ' r \

V. Merkelis
Šilutės rajqno ž. Naumies
čio apylinkės ligoninės vyr 
gydytojas

Išsigando žmonos 
prisipažinimo

Bronxietis' James Ricco, na 
mo prižiūrovas, visą laik: 
linkėjo ir tikėjo, kad jo žmo 
na nekaltą. Ji yra kaltinama 
kad jinai ir jos kaiminka bu 
vo susitarusios jį nužudyti. Joj 
norėjo visos .gauti $3,000 j< 
pomirtinės, taipgi $100,000 i: 
taksikų 
taksikas

Sausio 
si pažino
na sugadini taksiko vairuoto 
jas, kuris tokį pakvietimą ra 
portavo policijai. Išgirdęs pri 
sipažinimą, vyras laikinai 
rodė lyg pritrenktas.

kompanijos, kurio: 
jį suvažinėtų.
12-tą teisme jos pri 
tą planavusios, Pla

' POEZIJA

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

Usnyne
Teofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą žavėjanti 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 V
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapiu 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00. I

Mortos Vilkienės l)ivoi;sas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių 
kultūrinio,' ekonominio ir politinio gyveninio. Parašė Mi
kas Rasoda—Mizara,, puslapių 314, kaina $1.00, DABAR 
TIK 75c.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios 'kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda, 
pusi. 342, kaina $150, 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.

at

Gaisragesys užduso 
gesinant gaisri

Dirbdamas prie gesinime 
gaisro T488 Pitkin Ave. ir ki
tose trijose gretimose krautu
vėse Brownsvilleje mirė gaiš- 
ragesybos leitenantas Joseph 
Oesau, 60 m., gyvenęs 60-4S 
Palmetto St., Ridgewoode. Iš 
tisą valandą darbavosi jį at
gaivinti, bet nepavyko, Kiti t 
irgi buvo prisvaiginti, bet greit 
atsipeikėjo.

Krautuvėms, pastatui ir vir
šuje esantiems K apartmentamt 
bendrai nuoatoliųj būsią apie

KNYGOS APIE SVEIKATĄ

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

i t I

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi mai
tintis, kąd būti .svejįju 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 galimybes greit gauti daktaro pagel
bės. Paduodama daug receptų. Parašė Dr.- J.*J. Kaškiau
čius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR TIK 60c.

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

ir pinigus. ' j
r LAISVĖ

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



A. VIENUOLIS • ' '

"Inteligeififij/' pa!
(Tąsa)

savo arklius ir

balsu sukliko 
jos draugės ir

fj < L
j ’ , Kadangi Verutė buvo sumušta ir ap- 
į draskyta, tai grafas užprotestavo, pa-
l reikalavo daktaro ir pąreiškė noro ati-
į dėti tardymą kitai dienai arba iki va- 
|x karo, nes kaltininke esanti apsvaiginta 

ir kaip ir nenormali, šypsodamasis žan
daras sakė, kad tai ji pati bėgdama su
sidraskiusi. O kai Verutė puldinėjo 

( jam po kojų, jis šypsodamasis sau po 
ūsais, “maloniai” ramino ją ir sakė do- 

z vanosiąs.
Nors ’šprauninkas su grafu pernakt 

lošė kortomis ir apskritai palaikė gerus 
santykius, tačiau, kai grafas užprotesta
vo prieš tokį žiaurų policijos elgesį, 

Į sprąuninkas mandagiai, bet, gan stačiai 
' pasakė, kad grafo įtarimai įžeidžia jo 
i tarnautojus ir pareiškė, kad jis tarnau- 
I ' jąs ne ponams magnatams, o savo val- 

džiai.
Tardymas nedavė jokių rezultatų. 

/ Marijona ir Simanas gynėsi iš činto, 
; " ^Verutė gi, kaip ir pirma, vien tik puldi- 
j nėjo po kojų, ’"prašėsi dovanoti ir sakėsi, 
į . kad esanti nieko nekalta.
( ^Grafas liepė pakinkyti
V skintuosius vežte vežti.
f Prieš išvežant nesavu 
j ir Marijona. Pravirko
* giminės. Simanas gi šaukė dievą į liu- 
| dytojus ir sakė, kad jis abi nakti išbu- 
‘ vęs prie arklių, Verutę sutikęs tik prie 
I kūdros, ten prakalbinęs, o daugiau nie- 

f ko nematęs ir nieko nežinąs.
j Sodinant suimtuosius į vežimą, vėl iš- 
| tiko nejauki scena: tuo tarpu kaip Ma-
I rijona ir Simanas sulipo į vežimą patys,
‘ Verutė gi puldinėjo visiems po ‘kojų,
I prašėsi jos pasigailėti, dovanoti ir nė
; .už ką nenorėjo keltis nuo žemės. Žurav-

; liovas ją judino už pečių,- plojo ranka
į per nugarą ir sakė tik nuvešiąs į nuo-
7 vadą pasirašyti, o iš ten visai paleisiąs,
k bet Verutė graibė jį už kojų, ir nieko
r jai negalėjo padaryti. Pagaliau du žem-
Į ’ sargiai pakėlė ją už pažasčių nuo žemės 

■ ir keletą žingsnių pavedėjo, bet Verutė 
ištrūko iš jų ir įsismaginusi vėl puolė 
grafui po kojų. Grafas apsiverkė, pa
kėlė ją nuo žemės ir peržegnojęs pabu-

’ čjavo į galvą. Paskui pats privedė ją
■ pYie vežimo ir įsodino.

Kai suimtuosius išvežė į Šalajų kalėji
mą, visą savaitę nieko apie juos nebuvo 
girdėti. Grafas parašė gubernatoriui 

| ir vienam žymiam advokatui, J)et pirma 
F jų atsakymo parėjo iš kalėjimo pėsti Si

manas su Marijona.. Verutė gi, pasakė 
/ jie, išėjusi iš galvos, ir ją nugabeno į 

bepročių ligoninę.
^Grafas pradėjo bylą, bet netrukus 

žandarą Žuravliovą iškėlė kažkur į Ru
sijos gilumą, pašalino nuo vietų Trofi- 
movą ir dar du žemsargiu. Šprauninkas 
gį gavo atostogų.

Iš gubernijos ligoninės grafas paėmė 
Verutę į privatinę ir už ją mokėjo. Ma
rijona už grafo pinigus kas sekmadienis 
važinėjo jos lankyti. ’Verutė, kaip ir li
gos pradžioje, puldinėjo visiems po kojų, 
prašėsi jūs pasigailėti ir dovanoti ir sa
kėsi, kad, ji esanti nieko nekalta.

Po trijų mėnesiu policija sugavo ir 
tikrąjį bažnyčios vagį, kuris šv. Jono 

, atlaidų naktį buvo nuplėšęs bažnyčioje 
■ “skarbonką”. žmonės ir su juo norėjo 

pasielgti Savaip, kaip kadaise ir su Ve- 

į JDar pačioje didžiojo karo pradžioje
> grafas persikėlė su savo šeima iš Lietu

vos. į Ukrainą, į kitą savo dvarą, toli 
< nuo fronto, ir kas mėnuo siuntė į ligoni- 

nę už Verutę pinigus. Bet Lietuvą vo
kiečiams okupavus, visos privatinės ir 

J. valdžios ligoninės buvo likviduotos, o li- 
^oniai — vieni paleisti, kiti likviduoti.

V A Po didžiojo karo Verutė atsidūrė nau
joje Šalajų psichiatrinėje ligoninėje, ku- 

. x riojfe kadaise kalėjo.
A: : Ją jau visi spėjo užmiršti ir nebeat- 

' A. ąįliepe Uei grafai, nei dvariškiai. Ir nie- 
kas jau už ją nebemokėjo pinigų ir ne- 

į A belankė.
d >, Apskritai, kaip numirėlių atminimas 
, baigiasi bendru pasigailėjimu, taip ligo

nių chronikų — apatišku užmiršimu.
k ■ ' Tiesą, pasakius, Verutę ne visi užmir- 

' šo: jos neužmiršo žandaras Žuravliovas 
ir po karo, sugrįžęs į Lietuvą, kaip Lie- 

. ' tutns pilietis, pirmutinis aplankė ją 
nėję.

- vni
tfc,. Niekur taip’monotoniškai ir nuobo- 
| neslenka gyvenimas, kaip kalėjime

lininėje.

t

4
©į;

Ir Šalajų naujoje ligoninėje daktaras 
Kalvaitis įvedė tokią pat tvarką, kaip ir 
visur, išskyrus tik “Inteligentų” pala-

Nors “Inteligentų” palata ir naudojo
si šiokiomis tokiomis privilegijomis’ ta
čiau tvarka ir joje buvo tokia nat, kaip 
ir bendrame korpuse.

Anksti rytą, ligoniams dar tebemie
gant, tarnaitė kasdien plaudavo korido
riaus grindis. Paskui ateidavo bendro 
korpuso felčeris, ’ žvangėdamas raktų 
ryšuliu, atrakinėdavo kameras, keldavo 
ligonius ir vieną po kito, vesdavo visus į 
šalta vonia. Paskui visi bendrame kam
baryje gerdavo iš emalinių puodelių ka
vą su kondensuotu pienu. Po kavos vi
si, išskyrus^plieniką”, eidavo į kiemą 
pasivaikščioti ir iki pietų, neturėdami 
kur dėtis, slankiodavo po ligoninės rū
mus. “Inteligentų” palatos daktaras 
kasdien nelankė, nes jis pats gyveno čia 
pat ir kas valanda galėjo matyti savo 
išrinktuosius ligonius. Užtai bendrame 
korpuse ir raštinėje praversdavo jis iki

Pietų ligoniams duodavo dvyliktą va
landą. Į “Inteligentų” palatą atnešda
vo kiek vėliau, kai bendrame korpuse vi
sus pavalgydindavo. Po pietų vėl tas 
pats pasivaikščiojimas po tą patį ligoni
nės kiemą, lūkinėjimas koridoriuje, tie 
patys tų pačių ligonių gestai, mostai, 
tie patys žodžiai. Netgi “plienikas”, 
kas dieną iššliauždamas iš savo kamba
rio, barškindavo į tas pačias duris ir 
šaukdavo tais pačiais žodžiais.

Vakarieniaudavo ligoniai tą pačią ka
vą su kondensuotu pienu ir kas likdavo 
nuo pietų. Paskui tas pats felčeris už-. 
rakindavo visas duris, ir ligoniai eidavo

Toks vienatonis ligoninės gyvenimas 
neigiamai veikdavo ne tik ligonius,- bet 
ir personalą, ir daktaras Kalvaitis kar
tas nuo karto stengdavos jį paįvairinti. 
Mieste buvo dar ir apskrities ligoninė 

, ir du laisvai praktikuoją gydytojai, tai 
Kalvaitis praktikos neturėjo. Prie jo 
kreipdavosi tik 'kaip prie specialisto ir 
sunkiais atsitikimais nesant kitiems 
daktarams namie. , -

Kartais Šventadieniais ar ir šiokią 
dieną išsivesdavo daktaras Kalvaitis į 
ligoninės kiemą visus “Inteligentų” pa
latos ligonius ir ramesnius iš bendrojo 
korpuso. Prie tokios kompanijos prisi
dėdavo felčeris, viena kitaSseselč, dar 
kas nors iš personalo žmonių, ir visi ei
davo į “sodą” pasivaikščioti ir pažaisti. 
Daktaras pirmoje eilėje -eidavo su gene
rolu už parankės ir balsiai abu šnekėda-' 
vosi; paskui juos felčeris su Dragūnaite 
taip pat už parankės ir pagaliau globo
jami seselių eidavo kiti ligoniai. “Plie
nikas” nors eidavo kartu, tačiau laiky
davos nuošaliau ir, kaip arklys, kuris 
vis baidosi, neramiai žvalgydavosi į ša
lis ir krūpčiodavo. Ypač geros nuotai
kos būdavo generolas ir kalbėdavo dak
tarui apie rimčiausius dalykus.

— O taip... Žinoma, vąše prevoschodi- 
telstvo... Be abejo, kitaip ir būt negalė
jo... — tik pritardavo jam daktaras, dė
damasis, kad dideliai domisi generolo 
kalba.

Prie dezinfekcijos kameros tuo tarpu 
išsirikiuodavo pats vienas arklininkas 

•Motiejus ir saliutuodavo generolui šakė
mis.

— Zdorovo, rebiata!— sveikindavosi 
su juo generolas, paleidęs daktaro ran
ką ir pagerbdamas Motiejų.

— Zdravija želajem, vąše visokopre-, 
voskoditelstvo! — visa gerkle atsakyda
vo jam Motiejus.

— Chorošo, rebiata! :* ' ' <
— Rady staraca, vąše visokoprevska- 

ditelstvo! . ’
Generolas būdavo labai patenkintas ir 

susijaudinęs keletą žingsnių eidavo gre
ta daktaro tylomis, tik mirksėdamas.

Už skalbyklos, medžių ūksmėje, dak
taras įtaisė suolus, pastatė keletą stalų 
ir pavadino tai “sodu”. Sveikesni ir ra
mesni ligoniai šitame “sode*/, seselių 
prižiūrimi, ir pralęišaavo didesnę dienos 
dalį. Čia "rengdavo jiems ir pramogė- 

‘ lių. Ir tuo tarpu, kai ligoniai tose pra
mogėlėse tik pasilsėdavo, daktaras ir jo 
padėjėjas tik privargdavo.

' s Ir pamišėliai, kaip ir vaikai; būry 
disciplinuojasi ir tik reikalauja tinkamo 
.su jais elgesio, ir kad prie jų prisitai
kintų.

(Bus daugiau)

Džiaugiasi, nors mato, kad 
iš to naudos nebus 

i .

Al. Gimantas iškelia vir
šun per Tėviškės Žiburius, 
kad dipukai džiaugiasi, jog 
Vakarai sutarė atkurti vo
kiečių militarizmą. Jis ra
šo: I

“Stebėdami paskutinius 
nutikimus pasaulio įvykių 
fronte, visi, ar tik be ma
žiausios išimties, nesitve
riame džiaugsmu, kad, štai, 
po ilgo laukimo vėl atkuria
ma Vokiečių militarinė pa
jėga ir,kažkaip, prisipažin
kime, nejučiomis norime 
jausti, kad tas faktas galįs 
turėti labai didelės reikš
mės ir Lietuvos išlaisvini
mui.”

Taigi, jie visi džiaugiasi, 
kad Vokietijos hitleriniai 
generolai vėl mankštins vo
kiečius, rengs naujam žy
giavimui į rytus. Tai labai 
keistas . džiaugsmas. T a i 
troškimas, kad dar sykį 
Lietuvos žemelė būtų su
trypta, aplaistyta krauju.

Ir ko galima iš to susi
laukti? Nieko gera. Ir 
pats Al. Gimantas gerai su
pranta. Toliau savo straips
nyje jis pripažįsta:

“Gal taip, gal ne, bet ir šį 
reikalą svarstydami, mes 
pirmoje vietoje užmirštame 
neatšaukiamą ir visą Lietu
vos teritoriją lydėjusį fak
tą — vokiečiai niekados nėr 
buvę mūsų draugais. Ir, pa
galiau/ ar tik ne iš. anksto 
klystame, tikėdami, kad iš 
vienokios ar kitokios vokie
čių malonės gali ir mūsų 
tautai prašvisti naujos lais-

vokiečių kariuomenės atkū
rimas, kad ir netiesioginiai 
gali lemti greitesnį mūsų 
Tėvynės išlaisvinimą, bet, 
niekad, o niekad, lietuvis 
negalėtų tikėtis' iš vokiečių, 
kad jie prisidėtų prie to, 
nebent tik tuomet, jei. jų pa
čių interesai to reikalautų. 
Dar. daugiau, lietuviškasis 
patyrimas ir įgytas, nepasi
tikėjimas Vakarų kaimynu, 
jau ir dabar norėtų teigti, 
kad nežiūrint kas' valdys 
Vokietiją, jų įgimtas verž
lumas ir ekspansija j rytus 
visada ir visais atvejais lies 
ir 'Lietuvos likimą. Kas ga
li patikinti, kas galėtų ga
rantuoti, kad atkutę vokie
čiai vėl į rytų Europą ne
pažvelgs tik kaip į ‘trąšas’ 
Jų kolonizacinei sistemai, jų 
tautos plitimui.”

Ar galima tikėtis, akd 
kas nors susirūpintu lietu
vių likimu? Negalima. Nie
kad istorijoj niekas nesirū
pino tokiomis garantijomis. 
Amerikiečiai,. kurie šian
dien dažnai gerinasi prie 
dipukų, juk nenorėjo pripa
žinti net buržuazinės Lietu
vos. Jie vis dar tikė’osi at-
statyti visą Rusiją dėl ca- 
ristu.

Lietuviai galėtų laukti tik 
tokio likimo, kokį numato, 
kad ir nenorom, pats Gi
mantas, sakydamas:

“Kokį likimą jis lemia lie
tuvių tautai? Ir visiška: 
teisingai, anądien viehąs 
mūsų veikėjas yra pastebė
jęs svetimųjų auditorijai — 
vokiškoji v e r g o v ė tegali 
reikšti didelį krematoriumąvės ,rytas. Tiesa, gal įvy

kiai gali taip pakrypti, kad ar kapinynų laukus... ”

' Vaisyk .dažniau, kad,ir
O*' f ■

mažiau
J. J. K&škiaučius, M. I).

Jei tik aplinkybės leidžią, 
taip ir daryk: valgyk [šešis 
kartus per dieną, valgyk ir 
dar dažniau, po truputį. Ir 
viduriams geriau ir visam 
organizmui.

Kai. kur, prie laukų dar
bo, farmose, taip pat ir sun
kiųjų pramonių bei indus
trijų įmonėse, įvedama to
kia tvarka, kad darbininkai 
gauna ko užvalgyt tarpe 
įsigyvenusiųjų trijų valgy
mų. Mitybos žinovai užgi- 

'ria šitokią praktiką, 6 ir 
darbo našumas pasidaro di
desnis. Darbininkai nenu
vargsta taip labai ir dau
giau nuveikia.

Praktika ar nepraktika. 
bet jei tau reikia pradėt 
J^rbą labai anksti rytą, tai 
tau būtinai reikia dažniau 
užva 
karnai maisto viduriuose, 
tai tau nėra pavoiails^ken- 
tėt dėl kraujo cukraus — 
glikogeno—sumažėjimo. Jei 
tau bet kada šito glikogeh 
kiekis nupuola žemiau nor: 
mos, tai tau labai negerąf 
net ir pavojinga. Tuomet 
tu junti nuovargį, atbukęs, 
aržus, piktas, neramus^Ga- 
li net ir . apalpt, pargriut 
kur ir susižeifet.

Jei, alkanas būdamas pri
verti save dirbt, tai tau vis 
tiek toks darbas nesisekav 
Fizinis darbas nesiseka, o 
protinis dar labiau. Nepa
jėgi tu tada šusigraibyt su 
mintimis, nesugaudai sąvo
kų. Atsimint gerai negali. 
Kady ir skaitai, tai galvon 
nelenda, negali atsimint, Jei 
kąN’ašai, alkanas būdamas, 
irgi menka nauda. Neįsten
gi susikuopt gerai, pyksti 
pats ant savęs, kad pasida
rei toks ątbukelis. O tai

be reikalo. Smegenys, kaip 
ir raumenys, visuomet rei
kalauja glikoigen o, 
gijos gamintojo.

Bet koks maistai 
kiek energijos ir

to ener-

suteikir 
šilumos, 

bet geriausias' gli k o g e .n o 
šaltinis tai angliavandžJai 
(“carbohydrates”), k r a k •• 
moliniai, miltiniai valgiai ir 
saldėsiai, saldymynai. Nęhc 
reikalo tų visokių skanėsiu 
ir gardumynų visur pilna ir
naranku. Jie daug’ paded
žmogui pąpiįdyt sumažėju-

' i , TZ • . - k | dinius iri d valgyt. Kai turi pakan-

Kraujo cukrus, kraujocu- 
kris, glikqgenas susikaupia 
kepenose. Ten to glikogeno 
ir esti išteklius ir atsarga. 
Palaipsniui jis. eina į krau
ją, į rąujnenis, iig kitus an

iems gali-1

Nežiūrint to, Gimantas 
renkasi vokiečių militariz
mą. Girdi, tai mažesnis blo
gumas. Vokiški krematori
umai ar kapinynų laukai 
jam vistiek malonesni už 
“rusiškos tironijos” “vergų 
stovyklas.” Jis dar turi vil
ti, kad ne visiems tektų su
degti krematoriume. Juk 
laike nacių okupacijos daug 
kam pavyko gauti tarnybą, 
prisigerinti prie vokiečių, 
patręšti hitlerininkų dirvą.

Bet tokiu džiaugsmu gy
vena labai maža dalis lietu
viu. Lietuvos liaudis pasi
rinko kitą kelią. Ji nori gy
venti, klestėti. Už tai ji su
si broliavo su tomis tauto
mis, kurios vertina lietu
vius, laiko sau lygiais. To
je broliškų tautų šeimoje, 
su kuria dabar išvien eina 
daugelis kitų šalių, atrodo, 
glūdi jėga, kuri bus ‘per- 
kieta ir nenugalima naujai 
hitlerininkų armijai, nors ir 
palaikomai amerikiečių ir 
kitų.. Reikia nepamiršti-, 
kad nemaža dalis tos pačios 
Vokietijos nebepri klauso 
tai kempei, kuri kelia to
kias viltis nusišpicavusiems 
lietuviškiems politikieriams.

(Iš “L., B.”)

Vėl bandė “13” išimti 
po kauciją

K

Įkaitintųjų darbininkų va
dų advokatas Harry Sąchcr 
ketvirtadienį vėl kreipėsi į 
federalio teismo teisėją Ed
ward J. Dimmock, New Yor
ke, kad paskubomis įkalintie
ji dvylika būtų išleisti po 
kaucijomis;

Atsikrcipimui pamatą davė 
Aukščiausiojo Teismo teisėjo 
Frankfurterio pareiškimas, 
kad “13-kai” dar nėra užda
rytos durys vėl prašyti per- 
nagrinėjimo jų bylos. O ,to
kiais nuotįkiais kaucija nebū
na atšaukiama, teisiamieji ne
įkalinami.

(JžraSykit Laisvę

Kursai norintiems 
būti rašytojais

Visuomeniškų mokslų mo
kykla New Yorke skelbia, jog 
sausio 18 ir 20 pradės pamo
kas norintiems būti rašytojais 
ir darbininkų korespondentais. 
Pamokas vykdys antradienių 
ir ketvirtadienių, vakarais. 
Tarpe kitų instruktorių yra 
poetė autorė Martha^ Millet 
ir plačiai žinomas rašytojas 
Daslūell Hammett. Mokykja 
randasi 575 Ave. of the Ame^ 
t’icas. \
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ą Sausio-Jan 
Traukime j

So. Boston, Mass
lunus bankietas su gražia dainų progra- 

ir priprastai vadinamas 
Pelnas nuo šio parengi

mo yra skiriamas paramai dienraščio Laisvės.

ma. . Bus solų, duetų, na 
“didysis Bostono Choras”.

šio gražaus pokilio vieta

318.'Broadway, So. Boston, Mass
Bankieto pradžia 5:30 vai. vakare

d. vasario Brooklyne įvyks Laisvės bendrovės dali
ninkų metinis suvažiavimas. Bostoniečiai turime pa
sveikinti suvažiavimą ir įteikti Laisvei finąnsinę dor 
vanu. Tad visi būkime bankiete ir .sukeikime gražią 
dovaną. ’

6

. Rengėjai

ii~LL.~i7iūiT^;:iihi::uifnL:imim.iia nuiHnmūnrimmiinrr7nnrn nnntnmimummmnmLimmnimnTuniinriįnn.fih,i)iin)Hijliliii

*1. /C Sausio JL O January

mybėS" veikt n o r m aliai. 
Antinkstinių liaukų hormo
nai reguliuoja 
vartojimą.
, Labai sočiai 
paprastai jauties 
mieguistas ir nelabai tikęs Į 
darbui. Tai todėl, kad tuo
met perdaug kraujo susitel- į 
kia i skilvį, į vidurius, o 
permažai tepasilieka rau
menims, smegenims. Po ke
lių valandų, kai viduriai 
jau kiek apsidirbo ir į krau
ją pateko daugiau glikoge- j 
no, tu pasijunti budresnis ir į 
darbingesnis. O kai/išalks- į 
ti, dar blogiau. Viduriai I 
jau tam ir yra, kad jie vis j 
turėtų dąrbo. Tik mūsų gy- 1 
yenimo aplinkybės taip su- j 
sidarę, kad mes tik tris 1 
kartus pavalgom, kartais ] 
net persivalgom. Dažniau j 
ir mažiau valgyt būtu daug Į 
naudingiau. ■ Tik kad būtų 
vitaminų.

I ■

gjikcgeno

privalgęs, 
ausunkes

BĮ® K
ALDLD 11 ir 155 kuopos rengia

Paramai Dienraščio Laisves

Pradžia lygiai 5-tą vai. vakare

Kviečiame Worcesteriečius ir iš apylinkės visuomenę 
atsilankyti į šį gražų mūsų parengimą apšvietos rei
kalui, 
finansiniai paremsite savo dienraštį.

’asilinksminkitc patys ir tuom pačiu kartu .

Lietuvių Svetainėje.
29 Endicott St., Worcester, Mass.

Pelnas nuo )šio bankieto bus įteiktas Laisvei kaipo 
dovana nuo Worcesterio Laisvės bendrovės 

dalininkų suvažiavimo proga. 
Pasirūpinkime visi, kad dovana būtų graži.

Rengėjai

•5 pusi.—Laisvė (Liberty)- šeštad;, Sausio (Jan.) 15, 1955
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Miesto advokatas įsa 
kė versti mokytojus 
tapti išdavinėtojais
džiai patarėja.' 
Counsel) pas ii 
Švietimo Taryb; 
ti mokytojus iš 
Kol kas įsakas 
čia tuos, kurie 
vę komui.'stai. 
versti į\ ardiiiti 
jus. Iš nra( iti<" 
/Jnoma, kad ta

mi
gai i

ų jau 
a; to-

’>n; ii

Kviečiame išgirsti Dr. Boriso
preiekciją, sausio 16 dieną
Daktaro Boriso prelekcija 

apie sveikatą įvyks šio sek
madienio popietį, sausio J 6-tą, 
J J beily Auditorijoje

nemokamas.

vykdys savo pamoką. (Choris
tai, vadovybėje savo mokyto
jos Mildred Stensler, pamokas 

Atlantic pradėsi nuo 1 :30). Tikimasi, 
j lead choristai nepaskupės da- 
llimi savo praktikų pasidalin
ti .su atvykusiais į prelekcija.

įvy-

>0. Įėjimas.

pavėluosime) turėsime pro- 
J as

Kviečiame visus šio prane
šimo skaitytojus. Prašome ir 
kitiems apie tai pasakyti.

LOS 13 kuopos komisija

CIO konferencija 
pagyrė Harrimano 
planus valstybei

Sausio 12-tą Albany j e
ko valstijos CIO vykdančiosios 
tarybos susirinkimas. Taryba 
;r kiti vadovaujantieji unijų 
nariai šiltai sveikino guberna
toriaus Harrimano pranešimą, 
kad ‘‘durys į gubernatoriaus 
raštinę yra jums visuomet at
viros.”

Jau sugrįžo į svei
kųjų gretas

Labai džiugu buvo susitikti 
Vincą Kazlauską, plačiai žv- 
nomą laikrodininką ir veikėją. 
Kaip žinia, Vincas neseniai 
buvo gerokai sunegalavęs ir 
r et savaitei pasidavęs ligoni
nei. Jį sutikau Kultūriniame 
Centre ričmondiečių susirinki
me. Vincas džiaugias) sveika
tos pasitaisymu ir galėjimu 
vėl būti su draugais ir priete- 
liais, nors, sako, dar reikės ge
rai pailsėti.

Kaip ir 
Kazlauskas 
manymų ir
su juo tas, kad jis pats visuo
met labai aktyNiškai priside
da prie visų sumanymų prave
di mo gyvenini an. Tokio pat 
būdo ir jo maloni žmona Ona. 
Kur tik ji priklauso, visu)* 
veikliai dalyvauja. Mums di
delė garbė tokius veikėjus tu-' 
lėti savo tarpe.

Ričmondiskis

Harrimanui teikė 
unijy reikalavimus

New Yorko valstijos AKI. 
unijų viršininkų ir vadų de
legacija lankėsi pas guberna
torių HaiTimaną. Kalbėjosi si: 
juomi apie darbininkams svar
bias problemas.

Grupė
i i ui, 
na” 
ir 
kurį

pareiškė gubernato- 
jog nariai ‘‘giliai įverti- 
gubernatoriaus ‘‘nuoširdų 
simpatingą pripažinimą,’' 
jis parodė savo pateikto-

M-AV YORK
I HELP WANTED—FEMALE

NAMŲ RUOŠOS DARBININKIŲ 
Maloniuose namuose Scarsdale (į 
rūmų Ranch), 2 melų amžiaus ber
niukas. Lengvas namų aptarnavi-‘ 
mas, skalbimas jr paprastas valgių 
gaminimas. Kili darbjninkaj/ sun
kesniems darbams. Turi būt sąži
ninga ir turėti vėlesnius paliudiji
mus. Atskiras kambarys ir mau
dynė. Geras atlyginimas.

Šaukite: Scarsdale 5-1235.
(9-11)

visuomet, Vincas 
pilnas puikių su- 
iniciatyvos. Gera

gram oje.
ALL delegacijos įteiktieji 

pasiūlymai yra ta pačia link-

TYPISTS, CLERKS, STĖNOS
Geros algos su regulcriais pakė

limais 
miose

i ūmiai

interesingi paskyrimai links- 
aplinkose. Grupinė .apdrauda, 
pašalpos, klubrūmiai. arbat- 
ir daug kitų pasinaudojimų.

MR. MALLORY, DI. 4-1011

. Tokio inkvi 
pageidavo, t;z 
talik u dvasiški 
jamas laikrašti 
ba, kurioje ne 
no -darbininku

;o tarimo 
gi tavo fca- 
kont i oliuo-

m- hoc

Ligonis pats vaira 
vo anibulansa

**

u

Prie policijos stoties Brock- 
lyne privažiavo ambulansas. 
Iš jo išlipęs vairuotojas Ber- 
ghe, 60 m., apsiskundč, kad 
Coney Island ligoninėje tjam 
nedavė pagalbos nuo skausmų 
Viduriuose. Supykęs, jis nu
sprendė važiuoti šu skundu.-Ii 
areštavo.

GAIfKIT LAISVEI SKAITYTOJA

Seimelio lyderis žada 
remti rendij kontrolę

Kilus smarkiam protestų.ir

:ontroliavimą rendų, New 
'orko Valstijos Seimelio spy-

m a 
dencinių romių

republikonų daugu-
Jyje palaikys rezi-

jog kontrolė 
daugiausia New

1 sulaikė teismui 
del muštyniy unijoje

■National Maritime Unijos 
7 nariai tapo sulaikyti teis
mui kaip dalyviai 
unijos centre, 31 ( 
St., New Yorke. .

Unijistai, ypačiai CIO un
ijai, to nebuvo girdėję per il
gą eilę metų. Labai, labai nau
joviškai jiems atrodė, kad jie 
galės užeiti į gubernatoriaus 
raštinę ii- jam pristatyti savo 
reikalus, apie juos kalbėti, už 
juos derėtis. Pasipylė aplodis
mentai.

j toriaus ir kaip pasiūlytieji per 
CIO. Tik šian ten 
didelis skirtumėlis.

Pasiūlė pakelti 
kompensaciją iki 
H i; ligoje Rąšalpą iki $40; 
nedarbo apdraudos gavimui 
numušti išdirbtą laiką nuo da
bartinių 20 iki 15 savaičių; 
minimum mokestį pakelti iki

matosi Re

work m e n’s

REAL ESTATE

RICHMOND HILL 
1 ŠEIMOS $10,700

GI. Nereikia įmokėti.. 
$3,000 įmokėjimo. 8 rūmai, 
detached ir šingeliuotas. 
skiepas, cementuotas patio, 
Essex, 143-01 Hillside Ave.

Tel. AX. 7-7900

Civiliams 
pilnai 

1’i Inas 
A-U 7,

(8-14)

muštynių
W. 17111

m u

Su prantama, 
bus taikoma 
Yorko miestui, 

dar tebejaučiama di-
1. Spėjama, kad yra

planai iškontroliuoti visose to
se vietose, kur nėra dideles 
stokos, o taip pat ip ten, km 
gal namų dar nėra pakanka
mai, bet nebus veiksmų prieš 
iš kontroliavimą.'

įvyko
]-mą, sa- 

darbus. 
nepasi-

A psikumščiavimas 
praėjusio gruodžio 
koma, dėl ginčo už 
Nariai reiškė didelį
tenkinimą tuo, kad viršininkai 
pradėjo imti darban ir davi
nėti unijos nario knygeles iki 
šiol nedirbusiems tame darbe. 
Gi tuo tarpu tūkstančiai senų 
unijistų neturi darbo.

Unijos sekretorius John 
McDougal ir vienas narys ta
po išteisinti,, o 7 sulaikyti teis
mui padėti po $500 kaucijos 
kiekvienam.

Gubernatorius buvo atvy
kęs unijistus susitikti, pasvei
kinti unijistus pietų laiku. Jį 
pristatydamas, organizacijos 
prezidentas Louis Hollander 
pagyre Harrimano pranešimą 
Valstijos Seimeliui. Sakė, tas 
pranešimas yra toks, kokį 
žmonės skaitys ir kad tame 
pranešime pateiktoji progra
ma yra tokia, kurią ‘‘milijo
nas šios valstijos CIO narių 
parems.”

SUSIRINKIMAI
Svarbus masinis mitingas 

už atšaukimą Walter-McCar- 
ran Akto įvyks šio pirmadie
nio vakarą, sausio 17-tą, 
goslavų salėje, 405 W. 
St., New Yorke. Įžanga 
Pradžia 7 vai. Kviečia ' 
dalyvauti, pagelbėti atšaukti 
tą sveturgimius persekiojantį 
ir šeimas ardantį įstatymą.

Lietuviai taipgi turi bilietų. 
Prašo įsigyti iš anksto.

Padėka

Ju-

VI sus

SU NUOLAIDA NUO SAVININKO 
Now Hyde Park-$16,500 ($3,000
įmokčt)/6 ’’ūmų mūrinis Capo Cod, 
$13,500. 30 metų morgečius, 412 
Ideališka vieta, arti mokyklų W- 
transportacijos. Tuojau galite jsi- 
kraustyti. Šaukite Pioneer 2-6733. 
Pamatymas pagal sutartį.

Dėkojame visiems drau
gams ir p r i oteli am s, kurie at
silankė į mano žmonos Onos 
Nečiunskienės šermenis. Ji mi
rė gruodžio 7 d., 1954 m.

Dėkojame už taip gausiai 
prisiųstų^ gėlių vainikus, ku
rių buvo: nuo draugų; Liet. 
Am. Piliečių Klubo, 280 Union 
Ave., Brooklyn; nuo Matulio 
ir va i gi n io šapos darbininkų ; 
nuo bosų, Matulio ip Vaiginio; 
nuo Juliaus ir Marijonos Kal
vaičių ; nuo seserų, Mary 
Schulz iš Chicagos ir Antoni- 
nos Cvirk iš , Los Angeles, 
Calif.; nuo Martos Nečiuns
kienės ir jos
gėlių prisiųsta nuo kitataučių, 
tai nuo mano žentų giminių, 
kuriems nuo širdies ačiū.

Taipgi dėkojame tiems, ku
rie palydėjo į kapus; laidotu
vių direktoriui Bieliauskui ir

vonia.

SU NUOLAIDA NUO SAVININ
KO. Custom Built. 9 kambarių, 
Colonial. Bellmore, North. Iš mūro 
ir medžio. Lauke šingeliuota, ugnia
vietė; 4 miegrūmiai, l’i
Knotty Pine TV kambarys; 2 ka
ram garadžius: didelis plotas; visur 
gražiai apaugta žalumynais. Arti 
visko. Tuojau užimama. Greitas 
pardavimas.' $23.500. SU. 5-0733.

(9-11)II arei manas savo atsakyme 
pažymėjo, jog jis yra paten
kintas tuomi, kad “liaudis 
pageidauja dinamiško dėme
sio New Yorko problemoms... 
Labai yra sunku atsispirti pro
gramai, jeigu ją remia toki 
vyrai ir moterys, kaip kad 
esantieji šiame kambaryje.”

Kaip jau buvo minėta se
niau, Harrimanas yra pasisa
kęs už pagerintą nedarbo ap- 
draudą, taipgi pakelti valdinę 
ligoniams ir darbe sužalo
tiems pašaipas ir už aukštes
nę minimum mokestį už dar
bą. Nors to visko įvykdymas 
priklauso ne nuo jo vieno, bet 
nuo Valstijos Seimelio, tačiau , 
jo pasisakymas daug reiškia.

PHILADELPHIA, PA.

L.L.D. 10 kuopos susirinkimas 
įvyks sausio-Jan. 22 d., pradžia 7:30 
vai. vakare, po adresu: 1150 N. 4th 
Street.

Visi nariai esate kviečiami atsi
lankyti, nes yra daug svarbių reika
lų aptarimui. Išgirsite raportą iš 
pereito .parengimo ir 6-tos apskrities 
konferencijos delegatai išduos ra
portą. Taipgi jau bus laikas užsi
mokėti duokles už 1955 metus. Ku
rie dar negavote knygos “Amerikoj; 
Prezidentai” ateikite ir gausite. 
Lauksime visų narių susirinkime ir 
prašome atsivesti naujų narių.

Vaidyba

aumutl ; imnurn irmn

dukterų. Buvo

Bid® Ch@r©. Opereliškas

oncertas (11-12)

įvyks

JAUNOS MOTERIŠKES

ROAST TURKEYS
11 A.M.

$

BUYUS
(BUYAUSKAS)

r<

4*
*

K. Nečiunskas ir dukterys 
Adele Wilson, 
Aldona Fa-rrell

: n;nitu ritinitimmi: p inr rfnf>i n • aura in rrėuiin uriiirrii ir

Patyrę ir be patyrimo. Guo- 
viotoje ar kitur.

J 03 W. 131 st St., N. Y. C. '
šaukite: AUduhon 6-1110

Alga, gera proga pa- 
Kreipkitės po

DALE,
7th Ave. (49th

YORKVILLE OPTICAL CO. 
Adolph Jaeckel, Proprietor

St.)
N. Y. C.

$ i

TONY’S

+

Pincapple-Virginia Ham 
Roast Beef, Etc. 

Sliced and Trimmed 
On Fancy Platters

New Low Prices on Everything 
• EDDIE SIEGELS 
753 Flatbush Avenue

Brooklyn 
Tel. BU. 4-9870 ‘ K

GRANT’S EMPLOYMENT 
AGENCY — ĮSTEIGTA 1900 

Poros ar Pavieniai
Virėjai, tarnaitės, namų ruošos 

darbininkės, pilnam ar daliai lai
ko.

.' lis

’k IMPORTUOTI
i į DOVANOJU DAIKTAI

Vokietijos, Austrijos ir Itali- 
m jos. Rankų darbo švininiai, 
g krištolo lempom pagrindai, 

Triplex, Overlay.
j T FINKELSTEIN & SON 

81 Delancey St., N. Y. C. 
Tel. CA. 6-9087

Suzanna Kazokytė Frank Balevičius Nellie Ventienė

PROGRAMĄ PILDYS'.

IŠTRAUKA Iš OPEROS BA’lLUS DAKTARAS

Vąidinime dalyvauja: Bailus daktaras— 
. Augustas^ Jašmontas; Daktaro žmona 
Lukrecė — Suzanna Kazokytė; Izabelė,

jų duktė—Nellie Ventienė; Ona, 
te—Elena Brazauskienė; Karlas 
das Kaškevičius.

KONCERTINĖS PROGRAMOS DALYVIAI:
Aido Choras
Augustas Jašmontas
Aido merginų grupė
Sorge Savitcheff, piano solo
Aido vyrų <rrtipč, su solistu Jašmontu

Suzanna Kazokytė, solo
Elena Brazauskienė ir Augustas Jašmon- 

tas, duetas
Mildred Stensler, Aido Choro ir grupių 

mokytoja-dirigentė.

Frank Balevičius, koncerto pianistas

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

Pradžia 3-čią valanda po pietų. Įžanga $1.25, taksai įskaityti

Maloniai kviečiame lietuvių visuomenę iš toli ir arti atsilankyti.
Aido Choras

ij,<'.LM3£'jn|Bi'ĮĮ!i}fĮ»)~jn<klūia,Je.!

RICHMOND HILL 
1 šeimos

6 rūmų, porčiai, naujai 
ta, ' aliejum šildomas.
vieno fėro zonoje, 

ir mokyklų.
PREFERENCE REALTY 

120-09 Liberty Ave.
• Richmond Hill, N. Y. 

Tel. MI. 1-1515
(9-15)

$11,990

vių

išdekoruo- 
Garadžius, 

arti prie krautu-

Policijos komisijonierius 
Adams sako, jog dar samdys 
200 trafiko sargų dirbti gat
vių sankryžose ties mokyklo
mis. Samdo vyrus ir moteris. 
Darbas yra tik 3-4 valandoms 
darbadieniais, moka po $1.50 
už valandą. Susirašė daugiau
sia moterys,

Al. Baltrūnui už taip malonų 
patarnavimą laidotuvėms ir 
su ekonomiškais patarimais; 
visiems atsiuntusiems simpati
jos laiškus ir kortas, kurių ga
vome labai daug; Laisvei ir 
jos bendradarbiams už patal
pinimą užuojautos kokrespon- 
dencijos.

FLATBUSH
Gražus 1 šeimos mūrinis namas, 

kampinis, semi-detached, 8 rūmų, 
prisideda 3 rūmų studio. 2 karam 
garadžius. Arti prie katalikų baž
nyčios ir mokyklos. $23,000.—Tuo
jau užimamas; ’ ‘
Alba: NA. 8-4920 — MA. 5-608(1

(9-11)

YS LADYSLAW
SZACHACZ

REAL ESTATE. INSURANCE
NOTARY PUBLIC

65-06 Grand Ave., Maspeth, N. Y. 
DAVENPORT 6-0719

Tuojaus priimamos pasitark 
mums ir kaipo šokių mokyto
jos pilnam ir daliai laiko. Tu
ri turėti šokimui talentą, link- 
smaus personažo ir dailios iš
vaizdos, 
kilimui.

745
489 Fiftn Ave. (41 St.)
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1675 2nd Avenue, N. Y. C.
(tarp S6-87 Sis.)

Sąžiningai
Egzaminuojama Akys 

Žema mokestis
Kasdiena 10- 6:30, Trečiad. 10

Tel. TR. 6-8401

M T. HOLINESS CHURCH 
AGENCY

Auklės,- virėjos, tarnaitės, namų 
darbininkės. Poros ar nevedę, , pil
nam ar daliai laiko, patyrę ar be 
patyrimo, guolis vietoje ar kitur.

360 W. 125th St., N. Y. C.
(room 1) Tel. MO. 6-3426

Colonial Agency, Vietiniams 
Darbininkams

Poroms ir Pavieniams
Virėjai, tarnaitės, namų ruošos dar
bininkai, pilnam ar daliai laiko. 
Guolis vietoje ar kitur.
2230 8th Avė. (kampas 121st St) 

Tel. MO. 2-7610

a

IMATTHEW A.į

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Newark, 5, N. J
MArket 2-5172

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Gerai Patyręs Barberls

SUNNYSIDE, L. I. 
47-29 45th Street

6 šeimų namas. 23 dideli saulėti 
kambariai. Aliejus. Marble laiptai. 
Gerame stovyje. Galima gauti 
kambarius. Jeiga $3800. Kaina 
tai $22,500. Skambinkite: HA. W 
2044. i ' /•

(11-17)

FLUSHING — $13,990 
Parduoda Savininkas

Attached, mūrinis, šingeliuotas, 6 
patrauklių rūmų, porčiai,, ištaisytas, 
kiemas, 
sienos, 
range, 
čio.s.

garadžius, išplės tonuotos 
aliejum šildomas, Electric, 
patogiai mokyklos ir bažny-

Tel. BA. 4-4463

FLUSHING KISSENA PARK
Tuojau užimamas. 110x80 — 34,000. 
Patogus del profesionalo, Southern 
Colonial, 1 šeimos namas. Ištaisy
tas 3-čias aukštas, 5 maudynės, 2 
ugniavietės, moderniškas ištisai. 
Visas skiepas Knotty Pino. Daug 
ekstra įrengimų. Arti Parochial mo
kyklų. • Pamatymas pagal sutarti.

šaukite: IN. 8-1290
(11-13)

CAMBRIA HEIGHTS APYLINKĖJ 
Parduoda savininkas. Tuojau užim- 
tinas, 1 šeimos mūrinis bungalow, 

rūmų, 2 jrengti apart mentai. 
Puikiausiose sąlygoje, ištaisytas 
skiepas, pilnai Įrengtas bams, išei
namosios, garadžius, didelMprieša- 
kinis porčius, refrigeratorius) AoAį 
visko. Kreipkitės tik rimtai noriff' 
pirkti.

LAurelfop 5-7051
(11-13)

6 pus!.—Laisvo (Liberty)-šeštad., sausio ‘(Jan.) 15, 1955




