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KRISLAI
K. Vorošilovas.
Apie poetą Walt Whit

mana.
A. Vienuolis.
Dar labiau ginkluosis.

‘Rašo R. Mizara

Kalbant apie Tarybų Sąjun
gos vyriausybėje įvykusias pa
kaitas, tenka nepamiršti, kad 
pačiose komunistų partijos iv 
valdžios viršūnėse yra marša
las K. Vorošilovas.

Vorošilovas — senas komu
nistas ir uolus gynėjas sovieti
nės santvarkos. Jis šauniai pa
sižymėjo Spalio revoliucijos 
metu kovose prieš kontr-revo- 
liuciją.

Vorošilovas buvo ilgametis 
asmeninis Stalino draugas ir 
bičiulis. Jis yra buvęs Tarybų 
Sąjungos gynybos ministras, o 
šiuo metu- eina tos šalies pre
zidento pareigas. •

Vorošilovas jau gyvena aš
tuntąją dešimtį metų, 
jį asmeniškai pažįsta, 
tai draugiškas, malonus 
džios kultūros vyras.

Komercinė mūsų krašto 
spauda ir visokie ekspertai 
mažai apie Vorošilovą rašo, 
bet jo vaidmuo ten didelis, jo 
žodis svarus.

Kurie 
sako:

% Rytoju vasario 13 d., Kultū
riniame Centre, Richmond Hill 

* N. Y£, rašytojas Bonosky-Ba- 
ranauskas duos referatą apie 
žymųjį amerikinį poetą Walt 
Whitmana.

Whitmanas žinomas plačia
jame pasaulyje gal būt dau
giau negu jo gimtojoje šalyje.

Jo raštų lietuvių kalbon ne
daug tėra išverkta, bet reikia 
manyti, kad šiemet Lietuvos 
poetai išvers jų daugiau.

Kuriems tik laikas leis, da
lyvaukite rytojaus pobūvy, iš
girskite Bonoskio. referatą, su
sipažinkite su poetu, kuris 
prieš 100 metų išleido nedide
lį savo eilėraščių rinkinį, pa
vadintą “žolės lapai” (Leaves

Į sovietų Rašytoju sąjungos 
valdybą tapo išrinkti ir trys 
lietuvia^ plunksnos meistrai: 
Antanas Venclova, Teofilius 
Tilvytis • ir A. Vienuolis-žu- 
kauskaa:
< A. Vienuolis jau įžengė j 
aštuntąją dešimtį metų, bet 

'jįfi dar yra tvirtas ir gajus. 
Andai viename Vilniaus laik
rašty mačiatr jo nuotrauką: 

' atrodo gražiai. Jis rašo naują 
romaną.

įdomu tai, kad A. Vienuolis 
ligi šiol atsisakė keltis į Vil
nių. Jis kaip gyveno, taip ir te
begyvena savo . numylėtuose 
Anykščiuose, kur kadaise gy
veno rašytojas Ant. paranaus- 
kas, kur yra, beje, palaidoti 
rašytojo Jono Biliūno palai
kai.

Street Toni
ka d • musų 
po permai-

Dienraštis “Wall 
nal” pranašauja, 
šalies vyriausybė, 
n y Tarybų Sąjungos valdžio
je, pradės, dar labiau ginkluo
tis.

Kodėl?
Todėl, kad jai dabar yra 

proga pąkyti Amerikos žmo- 
jįjfms^ žiūrėkite,' Tarybų Są- 

' jungos vyriausybėn įėjo net 
du maršalai: Bulganinas ir 

, Žukovas, todėl ji rengs is 
karo. Jeigu taip, tai ir 
privalome “susitvirtinti.”

prie 
mes

Suvienytos unijos praves 
didelį organizavimo vajų

dangas išduoda, ką Tarybų Sąjunga pasirengusi
ištraukt jėgas iš Lenkijos

Miami Beach. — AFL ir 
CIO vadai, kurie susitarė 
sujungti šias dvi organiza
cijas Į didžiulę unijų sąjun
gą, taipgi planuoja pravesti 
didelį organizavimo vajų. 
Meany ir Reutheris pareiš
kė, kad nebus gailėtasi pi
nigų iš bendro CIO-AFL iž
do, kad pravesti organizavi
mo vajų tarp neorganizuo
tų darbininkų, ypatingai 
Pietuose. Kuomet CIO ir 
AFL susivienys, jie kartu 
turės 15 milijonų narių. Bet 
Meany ir Reutheris yra įsi
tikinę, kad tą skaičių gali
ma padidinti dar keliais mi
lijonais kelių metų bėgyje.

Organizavimo vajai pir
miausia bus pradėti' chemi
kalų ir plastikos pramonėje, 
kur unijos kol kas labai

Taipgi planuojama, kur 
tik tas bus galima, sujung
ti CIO ir AFL senas uni
jas. Kaip yra žinoma, ir po 
AFL-CIO susiliejimo CIO 
palaikys savo autonomiją it 
industrinės unijos liks. Bet 
yra pramonės, kur pilnas 
susiliejimas tarp senų CIO 
ir AFL unijų galimas, sako 
vadai. Taip, pavyzdžiui, bus 
bandoma sulieti abiejų pu
sių unijas tekstilės pramo
nėje.

Apie “automatizaciją”
CIO prezidentas Reuthe

ris tuo tarpu pasiuntė raš
tą Kongreso ekonominiams 
komitetams, kad automati
zacija, kaip ji dabar prave
dama, neša pavojų Ameri
kos darbo žmonėms. Auto
matizacija, vis labiau plin
tanti sistema, pakeičia dar
bininkus fabrikų ištisuo
se skyriuose mašinomis, ku
rios diriguojamos centrali- 
niai elektroniškai, be tie
sioginės mechanikų priežiū
ros. .

Argentinos valdžia šalina 
kapelionus iš savo mokyklų

Buenos Aires. — Argen
tinos 'valdžia pašalino iš 
valdiškų viduriniu mokyklų 
šimtą ir vieną kapelioną, 
kurie dėstė tikybą. Paša
lintieji kunigai - kapelionai 
gali dėstyti privatiniai ar
ba parapijinėse mokvklose, 
sako Argentinos valdžia.

Katalikiškoje Argentinos 
spaudoje šis valdžios žings
nis iššaukė daug protestų.

Taip, Tarybų /Sąjungos vy
riausybėje įvyko permainų, 
bet jos, tos vyriausybės, poli
tika pasiliko tokia, kokia bu
vo, kai Malenkovas ėjo prem
jero pareigas, — taikos poli
tika.

Bet kas čia to paiso. Bot 
koks pasiteisinimas yra geriau 
negu nebūtų Į^okio.

Generolas MacArthur sakė: 
karas neišspręs jokių pasauli
niu problemų, todėl jis nerei
kalingas, jis turi būti pašalin
tas ant visados!

Reutheris savo rašte sako, 
rkad automatizacija yra pui
kus dalykas, jeigu būtų ras
tos priemonėj neprileisti 
prie nedarbo. Bet kaip da
bar yra, kai nesiimama 
priemonių pastoti nedarbui 
kelią, automatizacija vieto
je palaimos tampa prakei
kimu. Reutheris įspėjo, kad 
dešimties metų bėgyje “au
tomatizuotos” bus ir rašti
nės, ne tik fabrikai.

Spėliojimams 
apie Sovietus 
dar nėra galo
Washingtonas. r— Peržiū

rėjus paskutinių kelių die
nų spaudą pasirodo, kad 
spekuliacijos ir spėliojimai 
apie įvykius Tarybų Sąjun
goje dar nepasiekė savo 
čiukuro. Komentatoriai tik 
dabar pradeda įsismaginti 
ir spėliojimai darosi vis la
biau komplikuoti. Kaip 
paprastai yra tokiais atsi
tikimais, jie vieni kitiems 
pagrindiniai prieštarauja. «

Maršalo Žukovo paskyri
mas į apsaugos ministrus 
sukėlė naują spėliojimo ban
gą. Vieni komentatoriai sa» 
ko, kad Žukovas yra tiktai 
“figūra,” kad jis nieko ne
reiškia, kad jis neturi jo
kios tikros galios, kad ti
kras “bosas” yra Chruščio- 

Taip išsireiškia visa 
eilė vadovaujančių kolum- 
nistų. Bet, iš kitos pusės,, 
gerokas skaičius kolumnis- 
tų vysto teoriją, kad Žuko
vas tampa “raudonų Napo
leonu,” kad tai Raudonoji 
Armija dabar tikrai stovi 
prie vairo. p

Tie komentatoriai sako, 
kad Chruščiovas tikros: ga
lios neturi.

Panašiai spėliojama ir 
apie premjerą Bulganiną. 
Vieni sako, kad jis yra “ar
mijos užsodintas'’ ir “Žu- 
kovo-Vasilevskio rankose,” 
kiti, kad jis yra tam, kad 
“daboti armiją.”

vas.

Kinija jau įvedė privalomą 
karinę tarnybą jaunuomenei

Pekinas.—Kinija jau ofi
cialiai įvedė privalomą ka
rinę tarnybą jauniems vy
rams. Iki šiol Kinijos ar
mija oficialiai susidėjo vien 
iš savanorių, nors faktinai 
eiti armijon buvo beveik 
privaloma, nes neinantis 
tarnauti jaunuolis vyras 
buvo traktuojamas kaip at
silikėlis.

Kinija taipgi įvedė nau
jus laipsnius savo aukš
tiems karininkams. Aukš
čiausias laipsnis yra pirmas 
maršalas, po to seka res
publikos maršalas, po to 
generolas ir tt.

Washintgon užtyli
Washingtorjas. — čiango 

užsienio reikalų ministras 
George Yeh prieš apleisda
mas šią šalį kelionei į For- 
mozą matėsi šit sekretoriu
mi Dullesu ir su jo asisten
tu Robertsonu. baskui Yeh 
pareiškė spaudos atstovams, 
kad Amerika savo susitari
me su Čiangu yra pasižadė
jusi ginti ne tiktai Formo- 
zą ir Peskadorų salyną, bet 
visas Čiango laikomas sa- 
liukes, net tąs, kurios ran
dasi ' prie pat Kini jos 
myno.

Šis Čiango ministro 
reiškimas Washingtone 
šaukė daug susirūpinimo, 
Kuomet senatas šią savaitę 
balsavo už Forinozos paktą, 
jame buvo aiškiai pažymėk 
ta, kad reikalas sukasi , tik 
aplink Formozą ir Peskado- 
rus.

Čia manoma, kad apart 
viešų, sutartis dar turi ir 
slaptus punktus, k u r i u o s 
Čiango ministras tam ti
krais sumetimais rado rei
kalo atidengti'

Senatorių tarpe viešpa
tauja pasipiktinimas.

ze-
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Komunistai gali laimėti einamus 
rinkimus svarbioj Indijos srityj

New Delhi. — Rinkimai 
šiandien prasidėjo Andhro- 
je, svarbioje Indijos provin
cijoje, kuri turikeliolika, 
milijonų gyventojų. Indijos 
spauda sako, kad lahar ga
limas dalykas, jog rinkimus 
toje provincijoje laimės ko
munistai.

Andhra skaitoma viena 
labiausiai nuskurusių pro
vincijų Indijoje. Dauguma 
valstiečių visai neturi že
mės ir . dirba dvarininkams. 
Vienas valstiečių organiza
cijų vadų taip išsireiškė:

“Mums dabar niekas ne
priklauso, viskas dvarinin
ko, net mūsų žmonos ir 
dukterys...”

Hearstas kalbėjosi su 
Stalino dukra Svtlana

Maskva. — Hearstas ir 
dar du amerikiečiai laikraš
tininkai, Kingsbury Smith 
ir Charles H. Klensch, ap
lankė Stalino dukterį Svtla
na, kuri yra ištekėjusi ir 
gyvena Maskvoje. Ji turi 
35 metus amžiaus, turi vai
kus ir mokytojauja.

Ji buvo klausta, kas at
sitiko su'jos broliu Vasili
jų Stalinų, kuris yra aukš
tas aviacijos karininkas, 
bet apie kurį dabar nieko 
nesigirdi. Ji atsakė, kad jis 
sunkiai serga ir randasi sa
natorijoje.

Klausta, ar jos tėvas Sta
linas paliko parašytus savo* 
atsiminimus, Švtlana atsa
kė, kad jis neturėjo pakan
kamai laisvalaikio atsimini- 
mamsrašy ti... '

Iš Tolimųjų Rytų prane
šama, kad blogas oras ir 
audringa jūra neleidžia ame
rikiečiams greitai evakuoti. 
Čiango kareivius iš Tache- 
nų salyno. Pirmieji evakuo
tieji iš Tachenų kareiviai 
jau pasiekė Keelungą, For- 
mozos šiaurini uosta. Kiek 
evakuota, ir kiek bus eva
kuojama, nepranešama, nes 
tai laikoma karine paslap
timi.

Čiango radijas su pasi
didžiavimu praneša, kad 
Tachenuose nepaliktas ak
muo ant akmens. Kareiviai 
sistematingai sprogdina ne 
tik kareivines, įrengimus, 
kelius ir tunelius, bet ir 
kiekvieną namą. Daugelis 

; Tacheno žvejų, kurie dabar 
jūroje ir kurie grįš, kuo
met liaudiečiai jau rasis to
je saloje, neras nei saviškių, 
nei savo namų.

Cenzūra nepraleidžia de
talių, bet Hong-Kongo spau
doje pasirodė žinių, kad 
daugelis Tacheno gyvento
jų nenorėjo leistis evakuo
jami ir jie buvo žiauriai 
varu verčiami eiti, link lai
vu.

Pranešama, kad jauni ko
munistų agitatoriai, tarp jų 
daug studentų, keliauja po 
visą provinciją dviračiais, 
aplanko kiekvieną valstiečio 
butą ir tikina juos, kad ko
munistai atneštu žemės re
formą. Kongreso partija, 
kuri vyriausia komunistų 
priešininkė provincijoje, su
sirūpinusi. Pats Nehru per 
dvi,dieni ten lankėsi ir sa
kė prakalbas. Bandydamas 
prisitaikinti, jis vyriausiai 
kalbėjo apie žemės reformą, 
kuri bus pravesta “kada 
nors ateityje.”

Kongreso partijos vadai 
pripažįsta, kad yra didele 
galimybė, jog komunistai 
laimės.

Britų parlamentas 
už mirties bausmę

Londonas. — Britanijos 
parlamentas balsavo, ar pa
likt? ar ne mirties bausmę. 
Balsavimai parodė, kad dau
guma deputatų stoja už 
mirties bausmės palaiky
mą; jie laimėjo 245-iais bal
sais prieš 214.

Dauguma darbiečių bal- 
savoviiž mirties bausmės pa
naikinimą, bet valdžia ra
gino savo partiją, konser
vatorius, balsuoti už palai
kymą.

Vidaus reikalų' ministras 
Gwilyn Lloyd George sakė, 
kad be mirties bausmės 
Britanija paskęstų krimi- 
nalizmo jūroje.

ORAS NEW YORKE 
Giedra ir šalčiau.

Berlynas. — Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
(Rytų Vokietijos) liaudies 
parlamento pirmininkas pa
reiškė, kad Tarybų Sąjunga 
ištrauktų savo okupacines 
jėgas iš Rytų Vokietijos ir 
taipgi savo jėgas iš Lenki
jos. Lenkijoje Sovietai tu
ri savo karines jėgas, kad 
palaikyti , susisiekimo lini
jas su Rytų Vokietija.

Bet Sovietai stato vieną 
_____________________ &--------------------------------

Pflimlinas jau

Paryžius. — Jau galuti
nai nustatyta, k a d Pinay 
negali suorganizuoti naują 
valdžią. Naujasis, kandida
tas į premjerus esąs Pierre 
Pflimlinas, MRP (katalikų) 
partijos narys. Nors Pflim
linas prikauso prie MRP, 
jis turi nemažai rėmėjų ir 
kitose partijose, kaip tai 
tarp de Gaulle pasekėjų ir 
radikal - socialistų, sako 
spauda.

P.flimlinas yra alzasiečių 
kilmės, advokatas/ Tarp
tautinės politikos lauke jis 
nežymiai skiriasi nuo Men
des - France arba Pinay, 
nors, kaip MRP žmogus, jis 
stotų už dar glaudesnį ben
dradarbiavimą su klerika- 
liš.ka Adenauerio valdžia.

Jau savaitė, kaii), krizė 
tęsiasi. Kai kas jau prana
šauja, kad kas nebūtu nau
ju premjeru, jis laikysis 
tiktai trumpa laika, po ko 
Mendes - France vėl bus iš
rinktas.
17 metų mergaitė ir vyras, 
kuris ją pagrobė, užsimušė

Jersey City, N. J. — 17 
metų amžiaus Constance 
Cobb ir vyriškis, kuris ją 
pagrobė, abu žuvo auto ne
laimėje. Policija vijosi jų

- automobili. Constance, nau
ja vairuotoja, kuri tik dieną 
prieš tai gavo vairavimo 
leidimą, nesugebėjo palai
kyti automobilį ant kelio ir 
jis sudužo į šipulius atsi
mušęs į policijos barikadą.

Tas vyras, Leonardas 
Pasco, buvo policijos ieško
mas už įtartinus dalykus. 
Jis buvo suimtas, bet nu
ginklavo policininką ir- pa
bėgo. Vienoje 'vietoje Pas
co pastebėjo automobilį, ku
riame radosi Constance ir 
jos mylimasis. Jis įsake 
jaunuoliui 'pasišalinti ir 
mergaitei vairuoti .

Jaunuolis pranešė polici
jai, kuri barikadavo Pulas
ki Skyway vieškelį, kur ir 
įvyko šios tragedijos fina
las.

Čia dabarBarbados.
lankosi Britanijos karalai
tė Margaret. 

sąlygą dėl savo jėgų ištrau
kimo iš Vokietijos ir Len
kijos: amerikiečiai, britai ir 
francūzai turi ištraukti sa
vo jėgas iš Vakarų Vokie
tijos.

Šis sovietinis nusistaty
mas-buvo iškeltas parla
mentarinėje konferencijoje 
apie Vokietiją, kuri įvyko 
Varšuvoje. Konferencijoje 
dalyvavo deputatai iš seka
mų šalių parlamentų: Al
banijos, Bulgarijos, Čeko
slovakijos, Danijos, Rytų 
Vokietijos, Suomijos, Fran
cu zi jos, Graikijos, Vengri
jos, Italijos, Olandijos, Len-

Sąjungos ir Šveicarijos.
Pradžioje buvo planuota 

tą konferenciją laikyti Pa
ryžiuje, bet Francūzijos 
valdžia atsisakė duoti lei
dimą.

Paskutiniai
pranešimai

Miami Beach. — Dave 
Beck, l,30(\000 tymsterių 
unijos prezidentas, užgyre 
AFL-CIO susivienijimo pla
nus. Tai skaitoma svarbiu 
faktu, nes buvo abejota, ar 
ta AFL unija prisidės prie , 
vienybės.

Paryžius.— Apart Pflim- 
lino kandidatu į premjerus 
taipgi numatomas Paul 
Faure.

Washingtonas. — Dar ki- 
tąs informeris, floridiete 
Marie Natvig, kuri buvo 
valdžios liudininkė prieš 
Edwarda O. Lambą ir ki
tus, ir kuri sakėsi buvhsi 
komunistė, prisipažino, kad 
ji melavo, lygiai kaip tai 
padarė Matusowas.

New Yo.rkas.—Buvęs FBI 
šnipas Matusowas J. C. dis- 
trįkto teisme teisme tfakar 
sakė, kad meluodamas prieš 
Elizabeth Gurley Flynn ir 
kitus komunistus, jis sake, 
ką jį iš anksto išmokė tuo-, 
metinis valdžios advokatas 
Roy Cohnas.

v
JAV protestuos dėl naujų 
orlaivių Šiaurės Korėjoje'

Seoulas. — šiaurės Korė
ją protestavo dėl dviejų jos 
sprusminių (jet) orlaivių 
pašovimo netoli jos krantų. 
Tuos orlaivius pašovė ame
rikiečiai. Dabar amerikie
čių štabas sako, kad jis iš 
savo pusės taipgi protestuo
ja: Mat, prieš paliaubas ' 
Šiaurės’Korėja sprusminių 
orlaivių neturėjo. Paliaubų 
sutartis sako, kad abi pu
si negali ginkluotis naujais 
ginklais. Jeigu Šiaurės Ko
rėja dabar turi tokius or
laivius, sako amerikiečiai, 
tas reiškia, kad ji sulaužė 
paliaubų sutartį.

y
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ABRAOMAS LINCOLNAS
ŠIANDIEN, VASARIO 12 d., sukanka 146 metai, 

kai gimė Abraomas Lincolnas.
Lincolnas, būdamas Jungtinių Valstijų Kongrese, 

kovojo prieš karą, kurį tuomet Jungtinių Valstijų val
džia vedė prieš kaimyninę Meksiką. Dėl to, kad jis ko
vojo prieš karą, jį visaip karo šalininkai šmeižė, puolė. 
Tačiau Amerikos žmonėį Lincolną gerbė ir mylėjo, to
dėl jį išrinko Jungtinių Valsetijų prezidentu.

Lincolnas kovojo už šalies čielybę, prieš vergiją. 
O kai pietinių valstijų vergų savininkai pradėjo karą, 
jis'mobilizavo visas jėgas, — ir joms vadovavo,—sumuši
mui'vergijos palaikytojų. Ir jie buvo sumušti, ir vergija 
buvo panaikinta. Už tai Lincolną sveikino pasaulio dar
bininkų revoliucinio judėjimo vadovas Karolis Marksas. 
Už tai jį sveikino visa ano meto pažangioji žmonija.

Lincolnas smerkė tuos, kurie persekioja ateivius. 
Jis smerkė visus bigotus, visus tuos, kurie puola kitaip 
galvojantį žmogų. Jis buvo plačių pažiūrų vyras, didis 
valstybininkas, veikėjas, politikas, kuriam visųpirmiau- 

“ šiai rūpėjo liaudies laisvė ir gerbūvis.
Dėl to, kad Lincolnas buvo tokis, tai žiaurus vergi- 

. jos šalininkas jį prieš arti 90 metų užmušė. Tačiau Lin- 
colno darbai, Lincolno idėjos, Lincolno palikimas tarp 
Amerikos žmonių gyvuoja ir gyvuos, iki ši tauta gy- 

. VUOS!

ABRAHAM LINCOLN
/

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

Įspūdžiai iš “Laisvės” 
suvažiavimo ir banketo

PAGALIAU—VIENYBE
AMERIKOS DARBO Federacijos ir CIO atstovai, 

susirinkę į posėdį Miami Beach, Florida, pagaliau, suda- 
• ’ ve sutartį, sulyg kuria abi šitos federacijos sujungiamos 

i viena. * v
' Vadinasi, apie 15,000,000 organizuotų darbininkų su

sijungs į vieną federaciją, didžiausią, kokia kada Ame
rikos istorijoje yra buvusi.

Reikia tikėtis, kad šį vienybės dokumentą užgirs 
abiejų federacijų veikiančiosios tarybos, o tuomet bus 
eita prie konkrečių apvienijimo darbų.

Pasinaikins dubeltavos unijos ten, kur jos buvo. Pa
vyzdžiui: tekstilės pramonėje per ilgą laiką buvo dvi 
darbininkų unijos, dabar pasiliks tik viena. Tas pats 

„• bus ir kitose pramonėse.
Ligi šiol dažnai vykdavo kova tarp pačių unijų. 

Daug energijos buvo išeikvota tarpusavinei kovai. Pie
tinėse valstijose, kuriose yra daug fabrikų (nemaža jų 
pabėgo ten iš šiaurrytinių valstijų) suorganizavimui 
darbininkų kliudė tas faktas, kad tarp pačių organizuo
tų darbininkų nebuvo vienybės. Dabar tai išnyks.

ADF-CIO susivienijimas turės milžiniškos reikšmės 
visam Amerikos žmonių gyvenimui.

Bet tai turėtų būti tik gera pradžia. Atsiminkime, 
kad dar yra nemaža kitų unijų, kurios nepriklausė nei 
ADF nei CIO. Jos dar vis tebeveikia paskyrai. Tokio
mis unijomis yra angliakasių unija, geležinkeliečių bro
lijos ir- keletas mažesniųjų nepriklausomų unijų.

Būtų gerai, kad visos tos unijos įsitrauktų į vieną 
federaciją ir bendrai veiktų, kovodamos už dar- ’ 

interesus .
Kapitalistų klasė yrą susijungusi, veikia išvien, tad 
tį turėtų daryti ir darbininkų klase.

>AR REIKĖJO?!
I " ADF VEIKIANČIOJI TARYBA atsišaukė į Vaka- 

rų Europos, ypatingai į Vakarų Vokietijos darbo unijas, 
-kad jos remtų Vokietijos ginklavimą. i

" \ Vokietijos ginklavimas reiškia nacių ginklavimą. 
' Vokietijos ginklavimas reiškia ruošimą nacių prie nau- 

- jo karo.
Mums nesuprantama, mus tiesiog stebina, kodėl 

Amerikos Darbo Federacijos vadovybė turėtų stoti už 
ginklavimą nacių, už ruošimą jų naujam karui!

Mes suprantame, kodėl stoja už nacių ginklavimą 
i. Jie stoja už tai, nes numato, jog sukurta 

apginkluota Vakarų Vokietijos armija bus bandyta 
ti prieš socialistinį pasaulį, kurio kapitalistai taip 

ia, taip bijo. Sukūrimas ir apginklavimas na- 
armijos teiks kapitalistams naujus pelnus. -Karas 

taipgi yra pelningas. ■
kokią naudą iš to gaus darbininkai? Darbinin

kei karas—baisus dalykas, nes į karą esti siunčia- 
geriaūsieji darbo žmonių sūnūs.

Dėl to -atrodo daugiau negu keista, kai darbo uni- 
vadovybė prašyte prašo kitas darbo unijas, kad jos 

už ginklavimą Vakarų Vokietijos!

DĖL ĮVYKIŲ COįSTA 
RICA RESPUBLIKOJE

Uruguajaus lietuvių laik
raštis Darbas rašę:' 

t

“Dar tebėra žmonių at
mintyje Guatemalos demo
kratinės respublikos už- 
smaugimas, kurį be jokios 
priedangos, viešai, atliko 
amerikinis imperializmas. 
Šiomis dienomis Centralinė- 
je Amerikoje vėl pasikarto
jo panašus įvykis su mažu
te Kosta Rikos respublika.

“Ginkluotąjį įsiveržimą į 
Kosta Riką, kaip ir į Gua
temala, suorganizavo Ame
rikos b c. n d r o v ė ‘United 
Fruit,’ uoliai saugojanti su 
JAV valstybės departmento 
pagalba savo viešpataujan
čiąja padėtį Centrinės Ame- 

j rikos šalių ekonomikoje.
“Kaip pąžymima spaudo- 

į ie, Kosta Rikos prezidentas 
j Figueres sukėlė bendrovės 
United Fruit’ nepasitenki
nimą tuo, kad dar prieš pa
imdamas valdžią (1953 m. 
liepos mėnesį), o taip, pat 
pirmaisiais mėnesiais po sa
vo išrinkimo padarė, liau- 
dies masių spaudžiamas, ei
lę pareiškimų, nukreiptų 
prieš šią bendrovę ir kai 
kuriuos JAV ekonominės 
politikos Lotynų Amerikoje 
aspektus.

“Atėjęs į valdžią Figue
res primygtinai .reikalavo, 
kad bendrovė ‘United Fruit’ 
padidintų pajamų mokesčio 
mokėjimą Kosta Rikoje nuo 
15 iki 50 procentų ir atsi
sakytų nuo diskriminacinės 
praktikes, pasireiškiančios 
nenoru mokėti muitus.

“Dėl to ii’ Įvyko ginkluo
tų pajėgų intervencija iš 
Nikaraguos, kurios prezi 
dentas Somoza buvo ben 
drevės United Fruit’ advo
katas ir yra JAV užsienio! 
politikos Centrinėje Ameri- \ 
koje patikimiausias vykdy-; 
toj as.” :

vio kovotojas. Ana, nela
bai setfiiai jis bandė liežuviu Į 
“sukovoti” Brooklyno lietu- i 
vius kriaučius, bet nieko ir 
iš to neišėjo.

PREZIDENTAS NUALIN
TOS, PAVERGTOS 

TAUTOS ■ v
Vilnis rašo:
“Chicagoje kelias dienas 

svečiavosi Haiti preziden
tas Magloire. . Pirm to Hai
ti prezidentas viešėjo' Wa
shingtone, kur jis buvo pre
zidento Eisenhowerio sve
čiu.

Karibų srities 
Tai diktatūra, 

ir lib e r a 1 i n ė

mi

put!.—Laisvė (Liberty)-Šeštad., vasario (Feb.) 12, 1955

KOKS JAU JIS TEN 
Iš JO KOVOTOJAS!

Prelatas J. Bąlkūnas atsi
šaukia per Naujienas ir ki
tus laikraščius, ragindamas 
žmones: “kovoti Lietuvos 
išlaisvinimo kovą...”

Kovoti kovą! Koks jau. 
gudrūs (ir aitrus) pasaky
mas. Atsieit, Balkūnas ra
gina kovoti tuos, kurie ko
voja. O gal mes permaži. 
suprasti prelatiškus šūkius 
ir kitus nonsensus.

Balkūnas ' prašo žmones 
aukoti Amerikos Lietuvių 
Tarybai, tiek jau daug žmo
nių sudėtų pinigų išeikvoju
siai.

Balkūnas, kaip ir dauge
lis jam panašių, yra liežu-

Progresyvė 
spauda ten užgniaužta. 85 
nuošimčiai Haiti gyventojų 
beraščiai. Mokyklų kaip ir 
nėra. Pramoiiės įmonių, 
kaip ir nėra.

“Retai kur pasauly žmo-! 
nes gyvena tokiame varge.1 
kai]) Haiti. Imant nuo gal
vos, per metus kiekvienas 
Haiti gyventojas turi meti
niu pajamų mažiau kaip 50 
dolerių. , f \

“Haiti, seniau vergu kolo- 
nija, priklausė Francūzijai. 
Ten ir dabar vartojama 
francūzų kalba. Haiti da
bar nėra nepriklausoma, 
bet faktinai ii po Ameri
kos globa. į.

“19.15 metais prezidentas 
Wilscnas nusiuntė į Haiti 
marintis. Tūlą laiką Haiti 
buvo Amerikos okupacijoje. 
Liaudies milicija buvo nu
ginkluota ir sudaryta vieto
je armija į r policija, kuri 
nuo to laiko yra diktatorių 
įrankis.

, “Prezidentas Magloire, 
svečiuodamasis Chicagoj ir 
kitur, daug plepėjo apie de
mokratiją. Jisai, betgi, nie
ko nepasakė, kad Haiti už
darytos visos partijos ir 
darbo unijos, kad nebeliko 
nei vieno 
raščio ir kad 
čiai pasilaiko 
almųžnomis.

“Klika, kuri 
yra š 
zitiška. 
tavo šalį, kad dabai1 ir ky
šius nėra iš ko imti.”

Paskutiniame Laisvės su
važiavime buvo iškelta ga
na daug įdomių dalykų 
kaslink dienraščio turinio, 
kalbos ir kitų ypatybių. Ne
buvo pamiršta ir kritikos 
“epidemija,” kuri, ųiątomai, 
siaučia skaitytojų, meninin
kų bei rašyto^Ųtarpe.

Kaip redaktorius Mizara 
minėjo, yra mūsų skaityto
jų tarpe tokių žmonių, ku
rie tvirtina, kad Laisvėje 
kartais beveik nėra ko skai
tyti. Sunkų yra su tokia 
nuomone sutikti, nes Lais
vės turinys paprastai yra 
įvairus ir įdomus.

Reikėtų tokiems skaity
tojams geriau su Laisve su

sipažinti ir “įsitraukti” į to 
dienraščio skaitymą. Žino
jimas, kas ir kuriame pus
lapyje yra spausdinama, 
daug padeda susidomėti pa
čiu laikraščiu. Be to, daž
nai yra įdedama naujų, ne
paprastų rašinėlių, pavyz
džiui, atsiminimų, apsaky
mėlių, ir panašių dalykų. 
Visa tai dienraštį paįvairi
na ir padaro įdomesniu.

Kai kurie dalykai gal kai 
kurių ir neįdomina, bet dėl 
to nereikėtų jaudintis. Juk 
laikraštis yra leidžiamas dėl 
visų dabartinių ir busimųjų 
skaitytojų, o ne dėl pavie
nių asmenų. Kad Laisvės 
skaitytojų būdas yra labai 
įvairus, galima spręsti iš 
gana įdomios pastabos, pa
darytos Petrikienės, nes ji 
tvirtino, jog net ir negrai 
kartais mūsų dienraštį per
ka, žinoma, dėl darbo skel
bimų.

Kas liečia kalbą, tai rei
kėtų nepamiršti, kad Lais
vės redakcija turi į ją žiū
rėti iš trijų pusių.

Iš vienos pusės, Laisvę 
skaito tie lietuviai, kurie 
i Ameriką atvažiavo dar 
prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą. Jie, be abejo, mėgsta 
laikraštyje rasti senosios 
tarmės žodžių (lygiai kaip 
ir tos kartos rašytojai). Vi
sa bėda tame, jog tuo laiku 
Lietuvoje buvo daug tarmių 
ir visiems jokiu būdu da- 
bartniais laikais negalima 
įtikti.

Žiūrint iš antros pusės, 
negalima užmiršti, kad 
Laisvę skaito ir tie lietu
viai, kurie Ameriką pasie
kė po pirmojo ar po antro
jo pasaulinio karo, šie lie
tuviai jau yra pripratę prie 
rašomosios kalbos, kuri, 
nors ir keičiasi, vis dėlto 
yra vienodesnė ir pastoves
nė.

tik dalis čia paminėta, su
važiavimas padarė rezoliu
ciją ateinantiems metams, 
kurios pagrindinis tikslas 
yra dirbti taikai. Tai yH£ 
graži ir garbinga rezolitŲ 
ei ja, prie kurios įgyvendi^ 
nimo turėtų prisidėti kiek
vienas lietuvis ir lietuvė.

Pasibaigus suvažiavimui, 
sekė banketas, ir jei pirma, 
buvo nesutikimų kaslink 
lietuviiškos kalbos žodyno 
ar meno dalykų, tai visi 
nuomonės skirtumai išnyko, 
kada aplink -stalus paskli
do. lietuviškų dešrų ir ko
pūstų kvapas, žodžiu, va
karienė prasidėjo ir baigėsi 
labai draugiškoje ir jau
kioje atmosferoje. 
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Ypatingai džiugu buvo iš
girsti lietuvišku dainų, ku- 

c- k. y

rias atliko jau pagarsėjęs, 
Brooklyno lietuvių tarpe 
kvintetas: Mildrred Stens- 
ler — vadovė, Elena Bra
zauskienė — sopranas, Fr. 
Balevičius — akompanistas, 
Jonas Grybas — baritonas 
ir Tadas Kaškiaučius — te
noras. Reikėtų atsižvelj^ 
ti į tai, jog visi kvinteto na
riai yra ne profesionalai. 
Jų mokymosi sąlygos nėra 
gal taip palankios, kaip kai 
kuriems atrodo. Jie visi tu
ri gabumų ir gražius- bal
sus, tas tiesa, bet jie dar 
turi ir kitų savybių, kurių 
kai kuriems Amerikos lie
tuviams net pažangiųjų 
tarpe trūksta, būtent: ge
ros valios ir pasiryžimo.

Net ir pekla yra gerais 
norais išgrįsta, kaip sako 
sena patarlė. Taigi, ne ge
rais norais, bet gerais dar
bais klokime kelią į ateitį, 
kiekvienas pagal savo išga
lę ir aplinkybes. Kaip pa
brėžė gaspadorius Buknys, 
mes esame ant pergalės ke-

ar skaitęs Amerikos lietu
vių spaudą.

Į visa tai atsižvelgus, rei
kėtų Laisvės skaitytojams 
ir bendradarbiams palikti 
technišką lietuvių kalbos 
pusę redaktorių sprendi
mui. Jie lig šiol tą dalyką 
neblčgai tvarkė, ir reikia ti
kėtis, jog ir ateityje jie da
rys višką, kas jų jėgomis 
galima, palaikymui grynos 
lietuviškos kalbos šioje ma
rių pusėje.

Kaslink rašinių kritikos 
meniniu atžvilgiu, tai reikė
tų susilaikyti nuo asmeniš
kas kritikos. Jei kuris ra
šinėlis atrodo “skystas,” tai 
reikėtų nepamiršti, jog ko
kiame nors Amerikos ar ki
to krašto užkampyje gal 
yra lietuvis, kuris kaip tik 
tokio dalykėlio ir laukė. Ko 
mėreinėje spaudoje kritika 
dažnai yra papirkta arba 
apgaulinga. Mums, reikėtų 
vengti tokios kritikos, ypa
tingai, jei ta kritika yra 
paremta asmeniniu pavydu.

Prieš kritikuodamas kito 
darbą, žmogus turėtų savęs 
paklausti: “Kaip viskas at
rodo daugumos skaitytojų 
akimis žiūrint?” Tas jį gal 
kiek atšaldytų nuo aršesnių 
išsireiškimų. Be to, reikėtų 
nepmiršti, kad tie, kurie la
bai mėgsta kitus kritikuoti 
dažniausiai šedevrų irgi ne
parašo. žodžiu, reikėtų nuo 
dausų nusileisti prie mūsų 
mėgėjiškų jėgų lygio, ir ta
da vienas kitas žodelis ar 
straipsnelis taip jau ant 
nervų neužsiguls. Na, o 
tie, kurie mėgsta tobulmi^ą.! 
gali lengvai rasti straips- lio, ir to reikėtų nepamirš- 
nių ir apysakų tiesiai iš 
dabartinės Lietuvos. Vietoj 
kitus kritikuodami, , tegu 
pasikaso pakaušius ir mė
gina tiems straipsniams ir 
apysakoms prilygti... save 
kūriniais...

. Po visų diskusijų, kurių

ti.
Nenuslyskinie atgal į 

tamsą! Palaikykime Lai
vės vajų, kuris* su 
džio mėnesiu prasidės,, ir
dabartiniu laiku kiek galė
dami savo dienraštį parem
kime. Dalyvis

Amerikos gyventojų skaičius 
smarkiai auga

liberalinio laik- 
kiti, laikraš- 
tik valdžios

valdo Haiti, 
imtaprocentiniai para- 

Ji tain nubankru-

AUKOS
Dar gauta pasveikinimų- 

aukų po suvažiavimo seka
mai: Iš Detroit, Mich., ga
vome $5—Mr. X, $2; P. ir 
M. S. $2, ir Mr. XX, $1. 
Viso $5.

Brooklyniečių grupė po 
$1: John Gray, M. Gražienė, 
Jonas Jr., J. Kovas, K. Ru- 
šinskienė. ■ K. Karpavičie- 
nė‘ 50c. Viso' $5.50/

Adm.

iš trečiosios pusės žiū- 
aišku ir be sakymo, 

tarybinėje Lietuvoje 
dabar išsivysto naujas lie
tuviškas žodynas, nes kraš
to ekonominis ir kultūrinis 
gyvenimas labai sparčiai 
keičiasi. Laisve negali’ ati
trūkti nuo gyvenimo ir lai
kytis prie “užšaldytos” kal
bos, nežiūrint iš kurios pu
sės jos redaktpriai į ją žiū
rėtų. Jiems reikia skaity
tis su naujais mūsų tautoje 
išsivysčiusiais žodžiais, 
nes tuo būdu skaitytojai iš 
lėto juos išmoksta, ir jei 
kurią dieną jiems pakliūva į 
rankas laikraštis ar knyga 
iš Lietuves, tai jie.gali juos 
suprasti.

Be. to, Amerikos lietuviai 
turi dar ir “ketvirtą save 
kalbos pusę,” būtent, vieti
nį žargoną.. Paimkime, pa
vyzdžiui, šiomis dienomiš 
dar tebevartojamą žodį “pa
re,” kurio ir dešimt kalbų 
mokantis profesorius nesu
prastų; nebent jis lietuviš
koje “parėję” būtų buvęs

rint 
iog

metu 1965 metais, tai reiš- . 4 
C 7

kia 65% daugiau, negu bu
vo 1950 m. Maisto reikala
vimai bus didesni, turėsime 
įsteigti daugiau pradinių „ir - 
aukštesnio mokslo moky
klų; jie reikalaus daugiau 
visokiausių sporto įrengimų 
ir parankamų.

Ir su padidintu gyventojų 
skaičiumi 1965 metai 
sime 78 milijonus da
kų — 10 milijonų daugiau 
negu dabar .’ Nors ir darbi
ninkų skaičius per pereit®

re- 
iin-

Dabartiniu metu JAV-ėse 
yra apie 163 milijonai vy
rų, moterų ir vaikų—13 mi
lijonų daugiau, negu buvo 
prieš penkerius metus. Tik 
pereitais metais gyventoji] 
skaičius padidėjo net 2.8 
milijono. Ir jeigu gyvento
jų skaičius taip augs, gali
me tikėti, kad 1965 m. bus 
apie 190 milijonų amerikie
čių.

Svarbiausia to priežastis 
yra staigus'pokarinis “ba
by boom.” Kasmet nuo 1950
m. gimimų norma kiekvie-1 penkerius metus padidėjo 
neriais metais didėjo—1954 net per 700,000 kasmet, rftė- 
m. net ,4.1 milijono kūdikių • tinis padidėjimas nuo 1960 
gimė. Aukštas gimimų skai- iu. ligi 1965 m. bus apie 1.2 ■ 
čius yra paaiškinamas tuo 
kad vis mažiau žmonių pa
silieka viengungiais ir yra 
mažiau bevaikių moterų, ir 
taipgi reikšminga, kad veda 
jaunesni, 'ir šeimos dabar 
turi daugiau vaikų.

1965 m. turėsime apie 17 
milijonų žmonių 65 m. am
žiaus ir senesnių, beveik 
dusyk tiek, kiek buvo 194C 
m. Senesnio amžiaus žmo
nės pradės daugiau keliauti 
ieškos įvairių pasilinksmini- 
lūų, ir jiems reikės medici
niškos pagalbos, ir pensijos 
turės būti jiems mokamos 
ekonomiskesnei senatvei.

Dėl augančios gimimų 
normos 1940-ais ir li950-ais 
metais, galime tikėtis turėti 
36 milijonus berniukų 
mergaičių nuo 10 ligi

milijono.-
Tik kaimų gyventojų skai- • 

čius vis puola, ypač nuo an- ' 
tro pasaulinio karo. 1954 
m. mažiau negu 22 milijo
nai amerikiečių gyveno ant 
ūkių, reiškia per 7 milijo
nus mažiau, negu pereitais 
15 metų. Karas ir depresi
ja gali žymiai pakeisti pra
našavimus dėl tautos vis * 
augančio gyventojų skai
čiaus, bet išskiriant tokias 
katastrofas, galimas daik 
tas, kad per sekamus dė. 
šimt metų Amerikoje bus 
30 milijonų daugiau žmo
nių. A

Common

Jei jus norite parduoti na« 
mą ar biznį, paskelbkite Lais- I 
veje, parduosite greit. Už pa« 

19 , <kclbimq kaina žema.
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KOMPOZITORIUS
(1884-1948)

Juozo Gruodžio veikla yra neatskiria
ma nuo viso lietuviu muzikinės kultūros 
formavimosi ir jos vystymosi. Ši veikla 
labai Įvairi: kompozitoriaus, pedagogo, 
dirigento, muzikos mokyklos, o vėliau 
konservatorijos ilgamečio direktoriaus 
ir visuomenininko. Kaip kompozito
rius, Juozas Gruodis pirmasis lietuvių 
muzikoje yra muzikas-profesionalas.

Juozo Gruodžio asmenyje mes turime 
talentingą, giliai savitu muzikiniu brai
žu pasireiškusį kompozitorių, kurio kū
rybos pagrinde aiškiai jaučiamos tur
tingos lietuvių liaudies dainų intonaci
jos ir būdinga ju ritmika. J. Gruodis 
sayo kūryba^ pradėjo lietuvių muzikinė
je kultūroje, galima sakyti, naują eta
pą. Aukštas profesinisxmeistriškumas 
ir gilus nacionalinis liaudinis pradas — 
pagrindiniai kompozitoriaus kūrybos 
bruožai. J. Gruodis — lietuvių muzikos 
klasikas, kurio ryškūs ir- nepakartoja
mai saviti kūriniai užima, greta St. 
Šimkaus, J. Tallat-Kdpšos, K. Čiurlionio 
ir kitų praeities bei dabarties kompozi
torių geriausių kūrinių, savą, reikšmin
gą vietą lietuvių muzikinės kultūros lo
byne. Jo>aiški kūrybinė individualybė 
pasireiškė tiek stambiuose orkestriniuo
se veikaluose, tiek kamerinės muzikos 
bei vokaliniuose kūriniuose. Reikšmingi 
yra tokie stambūs jo sukurti orkestri
niai kūriniai, kaip “Rudenėlis”, simfo
ninis prologas, baletinė siuita “Jūratė ir 
Kastytis”, muzika dramai “Šarūnas”, 
simfoninė poema “Iš mano gimtinės” ir 
eilė kitų. Iš kamerinės muzikos pažy
mėtina sonata -smuikui su fortepijonu, 
styginis kvartetas, dvi sonatos fortepi
jonui ir kt. Vienas iš labiausiai popu
liarių J. Gruodžio kūrybos žanrų yra 
chorinės bei solinės dainos. Labai pla
čiai liaudyje žinomos jo sukurtos chori
nės dainos: * “Šiltas gražus rudenėlis’, 
“Aš ne gert atėjau” ir eilė kitų. Popu
liarios taip pat ir solinės dainos: ‘Vi
sur tylu”, “Ko čia taip ilgu”, “Aguo
nėlės”, “Aš svajojau svajonėle”, “Kal
vis” ir daugelis kitų.

Pats J. Gruodžio kūrybos charakteris 
yra dramatinis su šiltais lyriniais -epi
zodais. Tai, man atrodo, kaip tik ati
tinka ir pačią kompozitoriaus žmogišką
ją individualybę: jo būdas — karštas, 
staigus, bet kartu švelnus ir ypač labai 
jautrus.

J. Gruodis gimė 1884 metais gruod
žio 20 dieną buv. Dušetų valsčiuje, Ra- 
kėnų kaime muzikos instrumentų meis
tro šeimoje. Iš vaikystės dienų pajutęs 
patraukimą muzikai, J, Gruodis visą gy
venimą veržėsi į kūrybinį kompozito
riaus darbą. Ir tuomet, kai jis pilnai 
subrendo kaip menininkas, ‘ kai, įgijęs 
reikiamų žinių, įvaldęs kompozitorinę 
technologiją, noib visas savo jėgas skirti 

^kūrybai, kompozitorius karčiai skun
džiasi, jog jam nesudaromos sąlygos lai
svai dirbti kūrybinį darbą. Buržuazijai 
valdant Lietuvą, kompozitoriui-profesio- 
nalui plati ir laisva kūrybinė veikla bu
vo neįmanoma, nes, paties J. Gruodžio 
žodžiais sakant, kompozitoriaus kūrybi
niam darbui “nėra etatų”.

Nežiūrint nepakenčiamų kūrybiniam 
darbui sąlygų, komp. J. Gruodis atkak
liai dirbo ir kūrybinį darbą, parašyda
mas eilę simfoninių, kamerinių bei vo
kalinių veikalų.

Tik atsikūrus Lietuvoje tarybinei 
santvarkai, Juozas Gruodis akivaizdžiai 
pajunta ypatingą rūpinimąsi kompozi- 
riaus kūrybiniu darbu, labai didelį dė
mesį jam. Išvadavus Lietuvą iš fašis
tinės okupacijos, J. Gruodis, nors ir jau 
palaužta savo sviekata, tačiau su didele 
energija įsijungia į kūrybinį darbą. 
Tuo metu Jis sukuria vieną iš’ bran
džiausių savo veikalų — variacijas sim
foniniam orkestrui liaudies dainų temo- 

i^nisf ’
1 Juozas Gruqdis brandina sumanymą 
simfonijai, operai ir kitiems kūriniams. 

’Bet to įgyvendinti nepavyko, nes 1948 
m. balandžio .16 d., pačiame kūrybinių 
Jėgų subrendime, miršta.

JUOZAS GRUODIS
■ Didelės svarbos lietuvių muzikinės 

kultūros vystymui yra J. Gruodžio pe
dagoginė veikla. Savo ilgamečiu peda
goginiu darbu J. Gruodis auklėjo jau
nąją kompozitorių kartą, skiepijo jiems 
meilę lietuvių liaudies muzikai, forma
vo profesionaliai apsišarvavusius kad
rus. J. Gruodžio auklėtinių tarpe yra 
kompozitoriai Račiūnas, Budriūnas ir 
kiti, tame tarpe ir šių eilučių autorius. 
J. Gruodis ypatingai didelį dėmesį krei
pė į auklėjamųjų kompozitorių kūrybos * 
turinio gilinimą, jų meninės individua
lybės ugdymą. Dažnai jis akcentuoda
vo, jog reikia rašyti tik taip, kaip savo 
“dūšioje” jauti, nieko pamėgdžioti ne
reikia. Tačiau čia pat primindavo, kad 
jausti taip pat reikia išmokti, o toji mo
kykla — tai liaudies meno gausus loby
nas, tai —pats gyvenimas.

Didelę įtaką J. Gruodžiui darė rusų 
klasikinė muzika, o taip pat pažangioji 
rusų meno kritika.

Liaudiškumo klausimas J. Gruodžiui 
buvo vienas iš esminių. “Mūsų, lietuvių, 
muzikos kryptis,—rašo J. Gruodis 1928 
m., — dabar turi būti tautinė, mūsų 
dainų audimas skiriasi nuo kitų tautų 
dainų, ir tą ypatybę, kaip ir kitų tautų 
muzikai yra sunaudoję, reikia ir mums 
sunaudoti. Tik reikia ne diletantišku 
naminiu papiginto iš XVII—XVIII am. 
vokiškumo būdu, o vartojant visas mu
zikoje žinomas technikines priemones...”

J. Gruodis aiškiai pasisako prieš cho
ralinio tipo melodijas, kurios, nors liau
dies muzikoje ir egzistuoja, tačiau tai 
yra neigiama įtaka, padaryta per sulen
kėjusias bažnyčias ir neišmokytus var
gonininkus.

J. Gruodis buvo giliai galvojantis ir 
savikritiškai vertinantis savo- darbą 
kūrėjas. Po pasirodymo 1948 m. VKP 
(b) CK nutarimo muzikos klausimu 
kompozitorius, peržiūrėjęs savo kūrybi
nes, pozicijas, pareiškė savo straipsnyje: 
“... nors ir nuo pat vaikystės turėjau 
glaudų ryšį su liaudim, liaudies daina, 
nors ir dabar stengiausi savo muzikoje 
neatitrūkti nuo liaudies sukurtų moty
vų, visgi tos disonansinės srovės buvau 
paveiktas. Mano kai kuriose kompo’ici- 
jose pasitaiko formalistiniu bruožu” 
(“Tiesa”, 1948. IV. 16). Toks objekty
vus ir drąsus savo kūrybos įvertinimas 
dar. ryškiau atskleidžia J. Gruodžio tau
ria asmenybę, jo didį atsakomybės liau
džiai jausmą.

J. Gruodžio kūrybinis palikimas, jo 
veikla vystant lietuvių nacionalinę mu
ziką yra brangūs tarybinei lietuvių liau
džiai.

J. Gruodžio kūrybinio palikimo nagri
nėjimas ir geriausių tos kūrybos tradi
cijų vystymas, mokymasis iš jos yra 
svarbus mūsų muzikos darbuotojų užda
vinys. Reikia daug plačiau propaguoti 
kompozitoriaus geriausius kūrinius mū
sų koncertinėse organizacijose ir meni
nės saviveiklos kolektyvuose. Negalima 
sutikti ^u tuo, kad jo geriausi simfoni
niai ir kameriniai kūriniai kol kas per
nelyg retai pasirodo koncertinėse pro
gramose. Geriausių kūrinių iš mūsų 
muzikinio palikimo platus propagavi
mas prisidės prie lietuviško nacionalinio 
tarybinio meno vystymo, prie darbo žmo
nių muzikinės kultūros kėlimo.

Nacionalinio meno suklestėjimas Ta
rybų Sąjungoje yra visos tarybinės mu
lkinęs kultūros vystymosi pagrindinis 
laidas. A. A. Ždanovas savo kalboje ta
rybinės muzikos veikėjų pasitarime 1948 
m. yra pasakęs, kad internacionalizmas 
gimsta ten, kur suklesti nacioną.lis me
nas. Negalima būti internacionalistu 
muzikoje, kaip ir bendrai, n-esant tikru 
savo tėvynės patriotu.

Kompozitoriaus J. Gruodžio asmenyje 
me§ matome ugningą savo tėvynės pat
riotą, karštai mylintį savo liaudį ir gi
liai jaučiantį jos siekimus ir lūkesčius. 
J. Gruodis dar, 1928 metais yra pasa
kęs : “kad kurtum tautinę muziką, reikia 
būtį tikru savo liaudies sūnum, su ja su
sigyventi, ją pamilti; reikia pažinti tos 
liaudies sielos paslaptis, kurias galima-

Taip per amžius bus!
Gražu! Kaip pavasaris šalin žiemą gena, 
Kvėpuoja saulutė skaisti;
Traktoriai ritmingai po laukus stukseną, 
žaibuoja noragai nušveisti.

Kai ilsisi lauko plotas išpurentas, 
Tarsi, kad mergaitė, laukia bučkio jis, 
Kada sėjos grūdas palaimintas, šventas, 
Iš 'sėjiko saujos, su meile iškris.

Gražu! Kai pavasaris rūpestingai ruošia
Vasarą išleisti ant scenos gamtos,, 
žiedais įvairiausiais išrodo, išpuošia 
Saulės iškilminga ^šviesa apšviestos.

Kaip gamta žiedelį iš pumpuro vysto, 
žiemos padarytas vėl gydo žaizdas, 
O pa'ukščiai ir vėlei namolei sugrįžta, 
Bučiuojasi, tuokias, dorina gaidas.

Gražu! Kaį mergaitė .savajam gėlyne, 
Nei rožė užrausta, skindama gėles, 
Kuomet karštos lūpos jos bučkį nuskynę, 
Patyliukais kužda apie vestuves. / I

Ji akis nuleidus, glaudžias prie krūtinės, 
Jos širdis užkaista meilės paliesta...
Nerimsta, kad bučkį jos pirmą nuskynęs, 
Kad jo karštas lūpas neliestų kita.

Gražu! Kaip upelis povaliai sriuvena, 
Lyg veidrodis mirga saulės spinduliais, 
O linksmi drugeliai sparneliais virvena 
Ir n’užmiršuolaitės tuoj žiedus išskleis.

Kiek čia gamtos mono! Vaizdas stebuk
lingas!

Kokia taisyklinga visatos tvora!
Ar tai būtų gyvis ar augmuo vaisingas, 
Turi būti meilė, turi būt pora.

Gražu, kad pasaulis taikoj sugyvena! 
Kaip malonu, linksma, jauku ir smagu! 
Krauju apšlaikstytą mūs motiną žemę; 
Laikas jau užverčia taikos noragu!

Užverčia tą viską, kas jau atgyveno, 
Ar tai būtų rėdąs, augmuo ar žmogus. 
Tokia jau taisyklė gamtiškojo meno, 
Taip buvo nuo pradžios, taip per amžius 

bus! Senas Vincas

A. Čechovo kūriniai 
lietuvių kalba

VILNIUS.— A. P. Čechovas savo de- 
mokratine, realistine kūryba visuomet 
buvo ir yra artimas Lietuvos darbo žmo
nėms. Todėl jo kūryba ypač populiari 
ir yra plačiųjų masių gausiai pas mus 
skaitoma. Apie tai aiškiai liudija ir 
Čechovo raštų leidimas lietuvių kalba.

A. P. Čechovo kūriniu vertimai i lie
tuvių kalbą pasirodė 1904 m. (“Vanjka” 
— vertime' pavadintas “Jonuku” ir 
“Bi’aurls žmonės”). Keletas apsakymų 
rinkinių išėjo buržuazijos valdymo me
tais; 1928 m. — “Raštai”, 1929 m. — 
“Moterų laimė ir kiti apsakymai”, 1938 
m. — “Mano gyvenimas. Dauboje. Mu
žikas” ir “Palata Nr. 6. Nuobodi isto
rija. Juodasis vienuolis” ir kt., o taip 
pat eilė dramos veikalų bei kūrinių vai
kams. Tačiau buržuazija jokiu būdu 
nenorėjo atskleisti tikrojo Čechovo kūry
bos veido, kuriam būdingas demokratiz
mas, liaudiškumas. Todėl, verčiant ra
šytojo kūrinius, dažnai būdavo akcen
tuojamos silpnesnės jo kūrybos pusės, 
kartais siekiama jo gilios idėjinės pras
mės jumoristinius kūrinius paversti 
vien juokinimo priemone. Šitaip, pa
vyzdžiui, Čechovo kūriniai buvo neleisti
nai sudarkyti. (“Moterų laimė ir kiti ap
sakymai”).

A. P. Čechovo kūryba tapo plačiai pri
einama lietuviškajam skaitytojui tik Ta
rybų valdžios metais, kai buvo viena po 
kitos išleista eilė rašytojų kūrinių kny
gų lietuvių kalba. 1946—49 m. m. išėjo 
Čechovo apsakymų 9 knygos. — bendru 
86.400 egzempliorių tiražu. Per tą lai
kotarpį išleisti šie Čechovo apsakymų 
rinkiniai: “Dauboje”, “Treji metai” 
(1946 m.), “Brangus šuo”, “Kaimynai” 
(1946 m.), “Seni namai”, “Dvikova”, 
“Kerštas”, “Stepė” (1948 m.) ir “Pala
ta” Nr. 6” (1949 m.). Ryšium su rašy
tojo 50-ųjų mirties metinių jubiliejumi 
buvo išleista rinktinių jo jumoristinių 
apsakymų knyga.

Be to, 1$ tūkstančių egzempliorių ti
ražu išleistas draminių kūrinių rinkinys 
“Trys seserys” ir 35 tūkstančiais -eg
zempliorių Čechovo kūriniai vaikams 
(“Baltakaktis”, “Kaštone”, “Vanka”).

Apie rašytojo gyvenimo ir kūrybos 
kelią skaitytojams papasakoja išleista 
lietuvių kalba žymaus kritiko ir litetū- 
ros tyrinėtojo Jermilovo knyga. > E.

tik jausti — ir tada tik, pasirėmus tos 
liaudies sielos paslaptis, kurias galima 
čiai išlietu dainose, galima kurti tauti
nę muziką... Kelią terodo mums liau
dies kūrybos spinduliai”. J. Juzeliūnas,

Meno mokslų kandidatas

Kinu tautos menas
Kinų tauta siuvinėtojų, akmens, me

džio raižytojų, skulptorių meistrišku
mą vadina stebuklingu, tuo išreikšda
ma meilę taikomajai dailei — vienai iš 
seniausių Kinijoje. Tas susižavėjimas 
liaudies*menininkais nepalieka ir neper
seniai Maskvoje, atidarytosios Kinijos 
Liaudies Respublikos taikomosios dailės 
parodos lankytojų. Paroda įrengta vie
name iš geriausių sostinės pastatų —• 
Valstybiniame A. S. Puškino vardo tai
komosios dailės muziejuje.

Įėjęs į vieną salę, lankytojas atsiduria 
nuostabaus kiniško porcelano pasaulyje. 
Čia — šimtai vazų ir taurių. Ir nė vie
na iš jų savo dailiausiu meniniu atliki
mu nepakartoja kito. Štai — vaza, ant 
kurios įvairiaspalviu piešiniu pavaiz
duota* parašų po atsišaukimu taikai gin
ti rinkimo scena. Ypatingai dailūs 
Cziansi provincijos Czindečženio mi-esto 
meistrų dirbiniai. Kinų porcelanas, ku
ris toje vietovėje gaminamas jau tūks-- 
tantį metų, čia pasiekė aukštą tobulumo 
ir grožio laipsnį.

—Dabar, — paaiškina ekskursijos va
dovas, — to senovinio miesto meistram 
įsteigtos kūrybinės laboratorijos, kurio
se dirba daugiau kaip 2 tūkstančiai dai
lininku.

Patraukia dėmesį Gu'anduno provinci
jos Šivanio miestelio meistrų menas. Jie 
plačiai žinomi savo molinėmis statulėlė
mis. Atlikimo dailumu, spalvų parinki
mu ir glazuravimo kokybe stebina, daili
ninko Liu Čuanio darbai. Pirmas 'iš jų 
— didžiojo “kariaujančių’ karalysčių” 
laikų poeto-patrioto Ciui Juanio figūra. 
Antras — “Berniukas sų žąsimi ir žąsų 
mėgėjas. Van Si Čži” atliktas su subtiliu 
liaudies .humoru. Smulkiosios plastikos 
meistrų kūrybai atstovauja ir Čžan 
Czin-gu, labai populiaraus liaudyje 
skulptoriaus iš kilmės darbai. Jo skulp
tūra “Mokytis iš vyresniosios tarybinės 
sesers”, o taip pat kinų klasikinės lite
ratūros herojų skulptūrinė galerija su
kelia didžiulį parodos lankytojų susido
mėjimą.

Kažką labai ^artimo ir. jaudinančio 
jaučia lankytojas, kiniško lako dirbinių 
salėje. Juodas blizgantis pano, dėžučių, 
vazų paviršių papuoštas aukso spalvos 
bei raudonomis gėlėmis, medžias, sceno
mis 'iš liaudies buities. Šie nuostabūs 
kūriniai primena Palecho meną. Lanky
tojas susipažįsta su dirbiniais iš Pekino, 
kurio meistrai garsūs raižyto lako dar-^ 
bais, iš Fuczianio provincijos, garsios 
lakiniais daiktais, gaminamais “totai” 
būdu.

Garsieji kiniškieji lakai — senas me
nas. Jais Kinija buvo garsi dar pirma
jame tūkstantmetyje prieš mūsų erą. 
Bet parodoje eksponuojamieji lako, o 
taip pat kiti daiktai — beveik visi paga
minti 1954 metais. Tai dar kartą rodo, 
kaip dabartinėje Kinijoje klesti taiko
moji dailė.

Aiškų supratimą apie kinų tautos me
ninę kultūrą teikia stendai, skirti audi-

(Tąsa 5-tam pusi.)

Lewiston-Auburn, Me.
Šauni vakariene

LDS vietos kuopa rengia 
šaunią vakarienę. Atsibus 
vasario (Feb.) 19 d., prasi
dės 7 vai. vakaro ir tęsis iki 
vėlyvos nakties. Įvyks Lie
tuvių salėje, 387 Lisbon St.

Šios vakarienės virėjos 
yra pagarsėjusios skanių 
valgių sutaisyme. Svečiai 
turės progą gardžių valgių 
pasivalgyti. Po to bus šo
kiai, ir pažįstamų bei drau
gų ir draugių malonūs pa
sikalbėjimai lydės. Todėl 
rengėjos kviečia ne tik vie
tos lietuvius ir lietuvaites, 
bet ir iš kitų miestų, kaip 
tai: Rumfordo, Mexico, 
Portlando ir tt. svečius ir 
viešnias dalyvauti šioje pra
mogoje.

Tūlas laikas atgal čia mi
rė Liudvikas Baltrušaitis. 
Jis gyveno ir dirbo Rum- 
forde. Tik čia sluogių nau 
me gyvenimą baigė — su
vargęs, biednas. Tai buvo 
turtingo velionio Antano 
Baltrušaičio pusbrolis.
I Lietuvių viešnamio dury
se automobilis atsimušė. 
Žmonės, arti stovėję, pra
bilo: Tai su karų bandė 
įvažiuoti į bufetą. Tik trak
tieriaus adverijos sulaikė!

Per radiją girdėjau re
klamą, kad vietos darbai ir 
biznis kyla. Mat, tūlos au
diny čios pradėjo daugiau 
dirbti. Dar šiemet pastatė 
du nauju banku ir didelę 
krautuvę. Tai nereiškia 
kad iš kitur galima vykti 
darbo ieškoti. Čia yra ir 
bedarbių.

A. Petrov

SOVIETINIŲ CHIRURGŲ 
KONGRESAS

Š. m. sausio mėn. gale 
Maskvoje įvyko sovietinių 
chirurgų kongresas, kuria
me dalyvavo apie 2,500 toš 
profesijos žmonių. Be to 
'ten buvo ir svečių iš dau
gelio kitų šalių.

Be kitko, kongrese buvo 
diskusuojami tokie svarbūs, 
su žmonių sveikatingumu 
susieti klausimai, kaip: chi
rurginis gydymas širdies 
ligų, chirurginis gydymas 
plaučių ligų; •

Tarp kitų chirurgų, pa
teikusių kongresui praneši
mus, buvo profesoriai Viš- 
nevskis, Jelanskis ir Pe
tro vskj s.

Skulptorius P. Rimša 
buvo “nusižudęs”

I

Praeitą vasarą mano kaiminka, palai
kanti tamprius ryšius su “aukštąja” lie
tuvių grupe, susijaudinusi pranešė man 
“žinią”:'

“Gautas 'iš Lietuvos požeminiais ke
liais pranešimas, kad valdžia įsakius 
Petrui Rimšai sukurti Rusiją garbinan
tį skulptūrinį motyvą. Rimša, būdamas 
išitikimu Lietuvos patrijotu, pasirinko 
saužudystę”.

Kadangi Rimšai lankantis Amerikoje 
per tūlą laiką jis gyveno mano namuose, 
tad “pogrindiniais keliais gautoji žinia” 
buvo man stropiai taikoma. Jautriajai 
pranešėjai pažymėjau, kad reikia pa
laukti su tokiu žinių pasitvirtinimu.

1955 m. vasūrio 3 d. Laisvės laidoje 
pirmajame puslapy skaitau, kad Tarybų 
Sąjungos Dailės akademija paskelbė są
rašą dailininkų—kandidatų į akademi
jos tikruosius narius ir n'arius-korespon- 
dentus. Sąraše, apart daugelio žymių 
Lietuvos dailininkų vardų, matosi ir P. 
Rimšos vardas.'

Reiškia, P. Rimša nesižudė, jis gyvas, 
ir įsijungęs i platu kūrybini' darbą.

K. P.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Algirdas Margeris. “Saulės Rūstybė,” 

romanas, išleistas 1955 metais Chicago- 
je. 312 puslapių. Kaina nepažymėta.

3 pu»I.-Lai»vS (Liberty), ■ Seš

Montello, Mass.
Vasario 19 d. Liet. Tautiško 

Namo žemutinėje salėje 7:30 
v. v. bus rodoma filmą iš\P. 
Mickevičienės atsibuvusio gim
tadienio minėjimo. Dainuok 
Adelė M. Lozon (Mickevičiū
tė), iš Providence, R. L, taip
gi Aldona* Wallen; dainuos it 
Li uosy bes Choro duetas — W. 
Yuodeikis ir John Smith va
dovybėje Al Potsiaus. Tai bus 
kartu ir K. Beniulio •gimtadie
nio atžymėjimas. •• •

Turėsime gerų valgių, gėri
mų ir tt. Prašome visus vieti
nius ir iš tolimesnių kolonijų 
lietuvius parengime dalyvauti. 
Būsite užganėdinti.

Rengimo komitetas

Atsiminkite visi, kad kovo 
26-tą dieną į Montello at
vyks teatrininkų grupė iŠNeW 
Yorkoirji čia suvaidins kome
diją “Prašvilpta laimė.” Vai
dinimas įvyks Tautiško Namo 
salėje.

Surengimui išrinktas geras 
komitetas, kuris jau dirba. 
Girdėjau, kad minėtas veika
las yra labai įdomus ir juokin
gas, todėl mūsų publika netw- 
ri praleisti progos jo nepama
čiusi.

G. Shimaitis . .

ad.> vasario (Feb.) 1955



Žalmargė, uošvės burtai 
ir kolūkiečio mokslas <

VABALNINKAI. — Kiaurą 
Kaktį Muralis nesudėjo akių. 
Žalmargė jau trečia para ne- 
prisilietė jokio pašaro. Visuo
met apvalutė Zylė sulyso, 
krūpčiojo ir liūdnomis akimis 
žiūrėjo į savo šeimininką. Mu
ralis ir prigalvoti nebežino ką, 

, - net visus šventuosius geru žo
džiu pamini.

Pasikaišiusi sijonus, į ankš
tą, žemomis lubomis tvarteli 
tyliai įslinko uošvė. Nukabinu
si nuo sienos žibintą, paglostė 
išdžiūvusia plaštaka išsišovu
sius žalmargės šonkaulius ir 
atsisėdo priešais Muralį.

— Pikta akis nužiūrėjo, Juo
zai, — krapštydama žibinto 
daktį perbraukė rankove per 
drėgnas akis uošvė. — Aną

• penktadieni vedu Zylę iš ga 
nykios namo ir sutinku tąSa- 
pronaitę iš fermos. “Kokia 
karvutė!— užkalbino mane — 
Kad daugiau mums tokių fer
moje. Kai apsiveršiuos,—glos
to ji žalmargę, — perleiskit 
mums prieauglį, motuše,’’ — 
geltonos šviesos - pluoštas 
vaikščiojo suvytusiu, skausmo 
iškreiptu uošvės veidu. —Nu
vestum Zylę šiandien pas už-

' kalbėtoją. Sako, kaip ranka
7 atima...
> »

* —Ką tu, motin,—priekaiš
tingai palingavo galvą Mura
lis,—nepadės.

— Piktos dvasios bijotum,— 
pasilenkė į jį senoji. — Vesk 
negaišdamas, — ir pasikėlusi 

/eiti pridūrė. — Jei jau mes 
, tau nerūpim, nors gyvulėlio 

pasigailėtum, — ir giliai dū
saudama išėjo.

Kur ten nerūpės Muraliui. 
Akis baigia pražiūrėti į tą 
kenčiantį gyvulėlį. Pribaigtų 
jis žalmargę, bet nauda kokia 
iš to. Pienas iš balos nesemia- 
mas.

Nukamuotas sunkių minčių, 
Muralis * sugrąžo į pirkią, ap
siavė išeiginius baltus, užsrė-

kėblino toliau. Užkalbėtoja il
gai smilkė kvapniais dūmais 
žalmargę, kažką pusbalsiu 
murmėjo, paskui, patepusi 
karvės šnerves kažkokiu tepa
lu ir paėmusi iš Muralio porą 
dešimtinių, liepė keliauti su 
dievu namo, žalmargės šeimi
ninkas abejingai sekė šią visą 
ceremoniją. Paskutiniai Lisins- 
ko žodžiai neramiai nusmelkė 
jo širdyje, ir jis nejučiom min
tyse grįždavo prie šio jam ne
laukto pasiūlymo. Noras mo
kytis jam jau nuo seniai knie
dėj o galvoje. Baigęsi pradinę 
mokyklą, jis labai troško'to
liau mokytis, bet negi buožė 
jį leis į mokslus. Paskaityda
vo kartais suradęs kokią kny
gelę, susimąstydavo, bet, už
vertus ją, naujas, įdomus, jam 
nepažįstamas pasaulis bere
gint užgesdavo atmintyje. 
Koks ten mokymasis anais 
laikais, jei aplink toks neiš
brendamas vargas ir tamsa, 
kai po sunkaus darbo nebe
jauti nei galvos, nei Kojų.

Grįždamas namo, Muralis 
sudvejojo: “O jeigu dėl viso 
pikto nuvedus žalmargę dar 
pas veterinorių, — pagalvojo 
jis. — Jei jau gyvulėlis serga, 
tai nieko blogo jis jam dau
giau nepadarys. Ko gero dar 
pagelbėti gali. Uošvei nutylė
siu, o kad jis žmogus moky
tas, tai taip' pat tiesa.’’

Veterinorius ilgai čiupinėjo, 
stukseno karvę iš abiejų pusių 
geležiniu plaktuku, įsmeigė į 
šlaunį švirkštą, ir, davęs kaž
kokių miltelių, pasakė kas 
dvi dienas užeidinėsiąs. .

Sekantį rytą žalmargei pa
mažu pradėjus, kramsnoti šie
ną, uošvienė neužmiršo dar 
kartą pagirti užkalbėtojos, o 
Muralis pabaksnojo sau smi
lium į kaktą ir palingavo 
galvą.

—Ir kvailas gi buvau... pa
klausęs tavęs...

užtruksiu, — lyg atsiprašyda
mas žmonos, pasakė Muralis. 
—Man, matai, reikia sutikti 
pirmininką. Reikalą turiu...

—Tai, kad ir aš čia turiu 
reikalą,—nudelbė akis Stasė. 
—Prirašė jie mane prie to cho
ro... — ir, ieškodama dar la
biau pateisinamos priežasties, 
pridūrė: — Tu jau nepyk ant 
manęs, negi aš viena. Pabodo 
tavęs laukti vienai, ųa ir pra
dėjau lankyti, o dabar ųepa-, 
togu beatsisakyti.

Muralis tvirtai paėmė žmo
ną už parankės, ir abu šypso
damiesi įėjo į šventiškai iš
puoštą klubą.
( L. Kiauleikis

Vabalninko rajonas, 
“Žalgirio” kolūkis.

SKAITYTOJŲ BALSAI WILKES-BARRE IR PLYMOUTH, PA.

bė atvėsusio viralo ir, palai
mintas uošvienės, išsiruošė pas 
užkalbėtoją.

Lauke krapnojo smulkus lie
tus. Muralis užmetė ant žal
margės vatinį, užrišo ant ragų 
virvagalį, ir, koja už ^<ojos, 
pamaž.u nudūlino į Antašavą.

i Netoli užkalbėtojos Marcės 
sukiužusios pirkios, dviračiu 
Važiuotas jį pasitiko kolūkio 

* partinės organizacijos sekreto
rius Lisinskas. •

—. Sirguliuoja?— užkalbi
no partinės organizacijos se
kretorius.

—♦ Pats matai, — pataisė 
smunkantį nuo žalmargės va
tinį Muralis. — Sirguliuoja... 
Stipti rengiasi.

—Nuo Marcės užkalbėjimo, 
— šypsodamasis permynė dvi
račio pedalą Lisinskas, — ti
kriausiai pastips...

— O ką? — kilsterėjo pla
čius pečius Muralis, — gyvą 
į žemę užkasti ?
— Pas veterinorių. nuvestum, 

—pasiūlė sekretorius. — Jis 
protingesnis už Marcę. Ligą 
suras.

.. . 4—Piktos dvasios nesuras,— 
prasmingai krestelėjo galva 
Muralis,

. —Tavo valia,— ruošdamasis 
yažiuoti apžergė dviratį Li
sinskas. Ir, lyg kažką užmir
šęs, pakreipė kalbą kita link
me'.—Štai koks reikalas, bro
lau,—vėl atrėmė į tvorą dvira- 

. tį.—Reikia mums žmogų į Va
balninko žemės ūkio mokyklą 
pasiųsti. Kaip žiūrėtum, jei 
kokius metelius pasimokius?

—Irgi pasakė,— iš pradžių 
suklusęs išsišiepė Muralis. — 
Kam žmones juokinti. Ar jau
nesnių nėra?

—Pagalvok, — padavė atsi
sveikindamas jam ranką Lt- 
sinskas. — Ne pro šalį, pavyz
džiui, į jaunesnius veterinari
jos felčerius išsimokyti. Kolū
kis už mokslą ir išlaikymą ap
mokės.
IŠ Vabalninku Lietuvos

Muralis su* savo karvute nu-

Po kokių poros dienų, grįž
damas iš brigados, Muralis vėl 
sutiko partinės organizacijos 
sekretorių. Užsirūkė, įsikal
bėjo.

—Sakyk, kaip tenai dėl tos 
mokyklos?—lyg niekur nieko 
užsiminė Muralis.

—Ech, tu... Juozai, — pa
tapšnojo jį per petį Lisinskas, 
ir, tarsi gavęs jo sutikimą, pri
dūrė: — Ateik rytoj į vaidy
bą, apiforminsim...

Muralis iš pradžių norėjo 
užsigauti, kad pašnekovas taip 
tiesiai suprato jo klausimą, 
bet seniai išnešiota viltis paė
mė savo viršų.

—Tik ar ne per senas jau 
aš,—pusbalsiu paklausė jis.— 
Man jau viršum trisdešimties...

Sekretorius nuramino jį ir 
dėl paskutinio būkštavimo. t

Praėjo vieneri mokslo me
tai. Daug ką sužinojo Mura
lis sėdėdamas mokyklos suole. 
Jis įsigijo jaunesnio veterina
rijos felčerio specialybę. Tai, 
kas anksčiau jo galvoje buvo 
miglota ir nesuvokiama, kny
gose atsiverdavo aiškia ir su
prantama tiesa. Muralis, ro
dos, ir nepajuto, kaip jame ne
beliko vietos prietarams. Kur 
bepažvelgsi, koks keblus klau
simas iškiltų, bet knygos ir 
mokytojai juodydavo mokslo 
tiesą.

Iškritus pirmai šlapdribai, 
Muralis grįžo namo. Buvo sek
madienis. Antašavos bažnytė
lėje skambino sumai. Muralis 
su žmona išsiruošė į miestelį. 
Turgavietėje, kaip neįpraata, 
buvo daug žmonių.

—Kas šiandien per šventė ? 
— paklausė jis žmonos.

—Va, ten parašyta,—kumš
telėjo jį Stasė.

Ant kolūkio klubo sienos 
kabėjo skelbimas apie klubo 
atidarymą: bus paskaita apie 
dangaus kūnų kilmę, o po jos 
—kolūkio saviveiklos koncer
tas. ’ .

—Tu, Stasele, eik, aš gal

So. Boston, Mass.
Tradicijinis Laisvės naudai 

banketas gražiai pavyko. Bu
vo ir svečių iš Brocktono ir ki
lų Bostono priemiesčių. Ren
gėjos laukė viešnios ar svečio 
ir iš Laisvės. Apsivylė, nebu
vo. Atsilankiusieji pavaišinti 
skaniu-geru maistu ir visai už 
mažą atlyginimą. Todėl dar 
pridėjo (gal ne visi) po dole
rį kitą. Ir Laisvės suvažiavi
mas, kaip girdėjau, nuo So. 
bostoniškių pasveikintas su 
daugiau, negu šimtine.

Tuo laiku, kai vyko banke
tas, keliolika (jų tarpe mažu 
buvo ir klubiečių) buvo užim
ti visai kuo kitu čia pat, kita
me kambaryje, bankete neda
lyvavo. Tą matydamos, gero
sios rengėjos išmetinėjo. Va, 
ką jos sakė: “Palaukite, kai 
rengsite savo pokylį, tai apsi
eisite be mūsų pagalbos. Pa
žiūrėsime, koki jus mandruo- 
liai tada būsite!”

Sekmadienį, vasario 20-tą, 
tos pačios draugės ir vėl ren
gia vakarienę. Be abejonės, 
jos pateiks dar daugiau gardė
sių, negu pereitą sykį. Prašau 
jūsų, brangūs mano prieteliai 
\yrūčiai, jei negalite dalyvau
ti, tai ką darysi, tik nors ne
sirodyk, kad čia pat esi kuo 
“svarbesniu užimtas.” Būkime 
vyrais, nerūstinkime draugių ! 
Ką galime mes nuveikti be 
moterų ?

LIGONIAI 
X

LDS 62 kuopos iždininkas 
Antanas Jankus jau trys ar 
keturios savaitės kai serga. 
Dabar randasi Beth Israel li- 
gonbutyje. Lankymo valandoj 
nuo 2 iki 4 po pietų ir nu^ 
6 iki 7 v. vakarais. Geriausia 
važiuoti iš Park St. imti karą 
iki Kenmore stoties, iš ten bu- 
są su užrašu Cyrpros-Brook- 
line Avė., priveža prie pat li- 
gonbučio.

Kuopa ir daugiau ligonių 
turi. Bet kai savo korespon
dento neturi, ar niekas nesirū
pina rašančiuosius informuoti, 
spaudai nieko nepraneša.

PRASTOKAI
Mūsų LLD 2-ros kuopos su

sirinkimas praėjusį mėnesį ne
įvyko. O, rodos, yra šiokį ų-to- 
kių reikalų. Valdyba, ar kas 
kaitas? Tikimasi, kad sekan
tis susirinkimas bus sėkmin
gas. Todėl dalyvaukime.

Antanas žvingilas prisiuntė 
savo metinę duoklę neklaus
tas. Laiškutyje skundžiasi ne
sveikata ir pageidauja, kad 
kas nors iš arčiau užvažiuotų 
pas juos. Mūsų seną veteraną 
reikia atlankyti. Girdėjau, 
kad iš Bostono vyks viena ma
šina, kai tik šiek tiek bus pa
stovesni orai.' Jis su sūnumis 
jau seniai įsisteigęs Jewett Ci
ty, Conn, valstijoje, žvingilų 
sodybą (homestead) lengva 
surasti. Juos pažįsta, tik rei
kia paklausti ir nurodys jų 
vietą. 1 . '

Aist

4 pusi. Laisve (LjWerty) šeštad., vasario (Feb.) 12, 1955

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną atneš jums j namus 
svarbiausias žinias iš Viso pa
saulio.

1905 METŲ REVOLIUCI
JA IR KRITIKAI

Pastaruoju laiku per 
“Laisvę” . draugai patiekė 
atsiminimų iš carištinės 
Lietuvos ir 1905 metų revo
liucijos. Panašūs aprašy
mai yra be galo naudingi 
dienraščiui. Mat, Laisvėje 
kuone kasdien telpa iš šių 
dienų Lietuvos gyvenimo, o 
kuomet draugai pavaizduo
ja praeitį, .tai skaitytojas 
susidaro platų vaizdą ir iš 
to teigiamą išvadą.

Man labai patiko J. Kaz
lausko pavaizdavimas iš 
1905 metų revoliucijos ei
gos, tik nežinau, kodėl jis 
plačiau neparašė. Tingi
niu jo negalima vadinti, nes 
tinginiai ne tik kad nerašo, 
bet tingi ir parašytą skai
tyti. J. Kazlauskas pavaiz
davo tas vietoves, kurios 
man labai gerai žinomos, 
tik visa bėda tame, kad kai 
Kazlauskas apleido Lietu
vą, tai aš turėjau vos vie- 
nuoliką metų. ,0 vis dėlto 
aš 1905 metų revoliuciją at
simenu. Kuomet aš su tė
vu važiavau į Virbaliu kai
mą pas jo sesers vaikus 
(jie buvo našlaičiai) pro 
Galadus ir mums reikėjo 
pervažiuoti per plentą, tai 
tik ant kuolų buvo pakabin
tos telegrafo vielos, o šiaip 
visi stulpai buvo nupjauti 
ir suversti.} griovius; Tė
vas, rodydamas į baltą na
mą, sake: “šiame name ci- 
cilistai užmušė pašto načal- 
niką.”

Aukščiau suminėtas paš
tas ir po šiai dienai tebeva
dinamas Krasnavos paštu.

Lazdijų miestelyj carinis 
monopolis buvo sunaikin
tas. Tuo metu labai pla
čiai kalbėjo apie dvarininką 
Lelešių, kuris vadovavo re
voliuciniam judėjimui ir, 
rodosi, dėl savo veiklos jis 
pražudė ir savo palivarką.

Kažin, , ar randasi nors 
vienas Laisvės skaitytojas, 
kuris žino, kas atsitiko su 
dvarininku Lelešium ir jo 
palivarku? Ar randasi nors 
vienas, kuris žino dalyvius, 
kurie sunaikino Lazdijuose 
monopolį ir nudėjo'’carber- 
nį pašto načalniką? Jeigu 
randasi, tai būtų gerai, kad 
smulkiau aprašytų minėtus 
įvykius, nes aš per jaunas 
tuo metu buvau.

Biskis apie kritikus
Kartą ūkininkas nuvedė 

jautuką į jomarką parduoti. 
Jautukas pasijuto nepa
prastoje vietoje, išsilaisvi
no iš savo Viešpačio ir pasi- 

> leido per rinkoje sustatytus 
molinius puodus; atsidūręs 
gale vežimo, apsistojo prie 
svetimo šieno. Puodų savi
ninkas, norėdamas jaučiui 
atsilyginti, priėjo prie jo ir 
traukė išilgai jautį lazda. 
Jautis, tarsi perkūno trenk
tas, nėrė atgal per puodus, 
tik jau, žįnoma, nauju ke
liu. •,

Kas aukščiau yra pasa
kyta, labai atitinka Susnin- 
kų Jurgiui. Jis parašė “bi
ografiją,” o kritikai pakri
tikavo ii’,rodosi, to reikėjo 
užtekti. Bet Jūrgis užsima
nė kritikus stikjitikuoti ir 
tai darydamas jis tiek lai
mėjo, kiek puodų savinin
kas.

Kritika yra sveikas ir pa
mokinantis dalykas, bet aš 
nesuprantu, kodėl ne vis
kas, kas bloga, yra kriti
kuojama? Pavyzdžiui, ne
retai mūsų spaudoje telpa 
pirmaeilių rašytojų mikliai 
parašytų raštų/ir ar žino
te, kad dažnai jie nuskren
da į dausas ir skaito litani
ją: “debesėliai tingiai plau
kia; saulė pro mišką į debe-

[ sį leidžias; mėnulio skliau
tas brenda per pilkus debe
sis.” Kuomet nusibosta dau
sose, tai gudrus poetas 
drimba žemyn ir užkliūva 
ant šakos, ir ar nepradės jis 
iš naujo korkyt: “švelniau
sio vėjelio paputimas, susi
daro tos sidabrinės ant 
vandens Vilnelės; buvo ty
kus rytas, tik kur ne kur 
ant medžių lapai judėjo,” 
ir....

Tokie. pirmaeiliai rašyto
jai primena man tą mer
gelę, kuri buvo pasiųsta 
kviečių ravėti. Ir vietoj iš 
kviečių piktžoles išravėti, 
ji per dieną gaudė peteliš
kes.

Tokius peteliškių gaudy
tojus Sovietų Są j u n g o j e 
drūtai bara. Iš tiesų, ką gi 
tokie universaliai skopai tu
ri bendro su ekonominiu - 
politiniu gyvenimu? Argi 
rašytojas, prisitaikęs prie 
momento, rašo tikrovę ? Ne! 
Tokie rašytojai numoja 
ranka ant kovos lauko ir 
naujai kylančio gyenimo. 
Visas jų rūpestis—tai kaip 
aukščiau pakilti dausosna.

Manau, kad skaitytojai 
nuspręs, kurie daugiau su- 
griešijo.: pradedąs rašyti 
Susninkų Jurgis, ar “ne
klaidingieji” pirmaeiliai ra
šytojai. Jaunutis

Shenandoah, Pa.
DIDELIS, BAISUS GAISRAS

Vasario 4 d. 2 v. ryto dėl 
nežinomos priežasties pačiame 
miesto centre, South Main 
St.,. Šenadoryje, kilo gaisras, 
kuris greit išsiplėtė ir visą 
bloką iki žemės sunaikino.
Apie šimtas žmonių liko be
pastogės. Apskaičiuojama, jog 
šis gaisras padare apie milijo
no dolerių vertės žmonėms 
nuostolių. Sudegė nemaža di
delių štorų ir šiaip biznio vie
tovių.

Gyventojai išbėgiojo iš na
mų tik su naktiniais rūbais, 
viską kitką palikdami namuo
se, o gelbėdami tik savo gy
vybę.

Miesto valdžia atsikreipė į 
federalinę valdžią ir Raudoną
jį Kryžių, kad suteiktų nuken
tei usiems nuo gaisro žmonėms 
maisto ir drabužių.

Gaisrui gesinti buvo suvykę 
iš apylinkės miestukų gaisri
ninkai, bet darbas buvo sun
kus, kadangi oras buvo labai 
šaltas, net 4 laipsniai žemiau 
nulio (zero). Vanduo, išėjęs 
iš “paipų,” šalo ir trugdė ge
sinimą. Gi,ugnis, liepsna ver
žėsi į viršų stulpais. Tik 12 
valandą dieną gaisras tapo su
kontroliuotas.

Namų blokas, nuo Oak St. 
iki Cherry St., teliko tik pele
nų ir nuodegų krūva.

A. K.
....... ■■■ . .....................

Bostonas ir Apylinkė
Aldona Wallen iš Moątello, Mass., 

dainuos-vaidins Bostone vasario-Feb. 
11 ir 12 vakarais Boston University 
Teatre. Ji dainuos vadovaujamą 
ponios Ford rolę komiškoje operoje 
"Sir John in Love”, kurią stato mu
zikos mokykla. Nuvykite pamatyti 
tą veikalą ir jame vaidinančią mū
sų dainininkę Aldoną.

. Geo. Shimaitis

Baltimore, M d.
ALDLD 25 kp. mėnesinis susirin

kimas Įvyks šeštadieni, vasario 12, 
2 vai. popiet, 2507 E. Madison St. 
. Gerbiami nariai mūsų gerbiamos 
organizacijos, malonėkite visi susi
rinkti į šį svarbų susirinkimą, nes 
yra daug svarbių reikalų ir mūs vi
sų yra būtinas reikalas būti susi
rinkime ir apsvarstyti' organizacijos 
veiklą ateičiai. Valdyba

......................... ..— į..-—...... .. ,

Norwood, Mass.
"Surprise party” rengia L.D.S. 3 

kuopa pirmadieni, vasario 21 d7, 7 
vai. vakare, Finų svetainėje, 47 
Chapel Court, Norwood. Nariai ir 
pašaliniai Norwood© ir' apylinkės 
kviečiami dalyvaut

Rengimo Komisija

Plymouth’© Lietuvių Tautiš
kų Kapinių Bendrovė laikė 
metinį susirinkimą sausio 23 
d., parapijos svetainėje. Na
riai atvyko skaitlingai. Maty
ti, kad jie interesuojasi orga
nizacijos veikimu. , 
* Aptarus visus kitus Bendro- 
\ės reikalus, buvo iškeltas 
klausimas kasi in k konfiskavi
mo lotų. Savininkai loto, kalti 
Bendrovei asesmentus per 5-is 
ar daugiau metų, netenka 
nuosavybės. Klausimas, kode! ?

Pagal Konstituciją, kurią 
naudojame nuo 1921 metų, su 
pataisymais ir vėliau atspaus
dintą 1941 metais, nurodoma:

Skyrius VII “Asmuo nusi
pirkęs pilną arba pusę sklypo 
žemės išsimokė j imui ir nesu
mokėjęs vienerių metų laiko
tarpiu, už likusį balansą mo
ka 6-tą nuošimtį į metus ir ne
turi teisės nei pats nei jo šei
mos narys būti palaidotas ta
me sklype iki visi asesmentai 
nėra pilnai išmokėta. Neišmo
kėjus penkerių metų laikotar
piu, sklypas pereina Bendro
vės nuosavybėn.”

šis skyrius VII yra valdybos 
vykdomas ne todėl, kad mes 
esame beširdžiai ar tai koki 
ten užsispyrėliai, kad kam 
nors padaryti blogumo. Bet ši 
Bendrovė buvo perorganizuo
ta nuo to laiko, kai šita valdy
ba buvo jūsų išrinkta. Norint 
sutvarkyti. Bendrovės gerovei 
visus reikalus, tai pagal Kons
tituciją, paeiliui, buvo aptar
ta. Mes vykdome šį punktą— 
Skyrių VII,—kad žmonės pri
sipažintų savo nuosavybę ii* 
jaustųsi, kad jie padedamoms 
susitvarkyti.

Daug žmonių kreipėsi į mū
sų susirinkimus ir greitai at
siteisė asesmentus. Kiti drau
gai atsuko mums kurčias au
sis. Su kai kuriais nebuvo gali
ma susisiekti, apleidę Wyo
ming Klonį ar mirę, nekuriu 
šeimos atsišaukė į mus. Mes, 
valdyba, sužiūrime rekordus, 
susirinkime pristatome atsi
šaukimus, apsvarstome.

Nuo 1949 kovo iki 1950 
gruodžio valdyba susirinki
muose ir per laikraštį ragi- 
nom, klausinė jom, prašėme 
užsimokėti asesmentus, nes 
reikalinga pinigų apžiūrėji
mui kapinių.

Gruodžio 17, 1950, subrin
kime buvo nutarta išsiuntinėti 
Final Notice statements, su iš
trauka iš Bendrovės Konstitu
cijos Skyriaus VII. šie state- 
mentai buvo išspausdinti ir iš
siųsti visiems žinomiems Ben
drovės nariams, kurie atsilikę 
asesimenfais.

Vasario 20, 1951, pagal 
Konstituciją, ir vėl išsiųsta Fi
nai Notice statementai. Balan
džio 15, 1951, pagal Konstitu
ciją užsibaigė ieškojimas, ra
ginimas ir klausinėjimas užsi

likusių asesmentų. Lotai perė
jo į Bendrovės rankas. \

Vietiniai, kurie žinojo ir gtuL 
vę Final Notice, nekreipė atyj 
dos, nes jie manė, kad nieko 
nebus, gavo didžiausią nuosta
bą. šiandieną lai pasižiūri, ką 
galima padaryti su teisinga ir 
sąžininga valdyba. Kur yra 
noras, ten yra galia.

Mes, valdyba, esame šios 
gentkartėą gyventojai. Augus-’ 
tas Stravinskas, pirkėjas ir už
vedėjus šių kapinių su pagal
ba mūsų tęvų, jas steigė su ta 
idėja, kurios mes negalime pa
leisti nei kam, negalime užge
sinti, tai idėjai palaikyti tikė
jimo ir gyvenimo laisvę.

Jei. būtų galima į palaiky
mą ir auklėjimą šios Bendro
vės suvesti tas spėkas ir ener
giją, kiek jos išeikvota piktu
mui, kerštavimams, tai mes, 
Wyoming Klonies gyventojai, 
turėtume į ką pasižiūrėti, kuo 
gėrėtis. Praėjusiais penkeriais 
ramybės ir taikos metais Ben
drovės stovis pagerėjo. Kapi
nynas apžiūrėtas, gražiai at
rodo. Ateitis, draugai, yraj^ 
sų rankose, jus esate sprendė
jais Bendrovės gerovės. Ap
svarstykite rimtai iki pusme
tinio susirinkimo, ar valdyba, 
pagal Konstituciją, pasielgė 
legališkai su minėtais klausi
mais.

Bet vykdymas Konstitucijos 
yra pareiga visų valdybų. Jei 
valdyba netinkama, kam jūs 
rėmėte šį klausimą ir užgyrė- 
te valdybos darbą per susirin
kimus nuo 1949 kovo iki 1951 
balandžio? Ar jūsų žodžiai ir 
tarimai tik ant vėjo?

Taipgi norime tarti žodį V. 
Z. už jo tokį gražų nupiešimą 
apie W-barriečius. Nėra sma
gu sužinoti, kad čia atvyku
siam V. Z. W-bariečiai pasiro
dė taip prastai. Gaila, kad y-. 
Z. negalėjo susipažinti su pla
tesnių minčių draugaisAO kas
link užbaigimo V. Z. sumany
mo, kad Kapinių Bendrovė pa
siskubino užkviesti teatrininjfe 
grupę iš Richmond Hili, tai 
atsiprašome, nes mes ištiktųjų 
nežinojome. Bet manoma, kad 
ir tą klausimą galime rimtai 
aptarti bendrai.

Plymouth’© Liet. Taut.
Kap. Bendrovės valdyba

Hartford, Conn.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gija rengia žaislų parę, sekmadieni, 
vasario-Feb. 13 d., pradžia 2-rą vai. 
dieną. Salė: 155 Hungerford Št. 
Taipgi bus skanių užkandžių. VisUs 
narius ir nenarius kviečiame daly
vauti. čia pasilinksminsite ir pasi
vaišinsite tik už $1.00.

Komisija

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

LOWELL, MASS

97 VASARIO
4 4 FEBRUARY

A

Lowellieciai rengia gražų paminėjimą 40 metų . 
sukakties Lietuvių Literatūros Draugijos ir 44 
kuopos gyvavimo.

Vasario-Feb. 27 dieną įvyks banketas su gražia 
dainų programa, kurią išpildys Liuosybės Cho
ro Trio, iš Montello, Mass. Trietas susideda iš 
pasižymėjusių dainininkų: Albert Potsius, su 
akordionu, Rožė Stripinis ir Wm. Juodei kis*

Banketas prasidės 4 valandą popiet, bus Kfiubo 
Svetainėje, 14 Tyler St. Prašome atydžiai įsi- 
tėmyti dieną ir laiką, kad nepraleisti šią puikią 
progą.

t 
Rengėjai kviečia ne tik lowelliecius, bet ir iš vi
sos plačios apylinkės lietuvius dalyvauti šiame 
kilniame parengime. / Kaina tik $2.00.

- . X. ' • T. •



Vertė A. Churginas
. (Tąsa)

Iš pradžių jo nesuprato, bet netrukus 
veidai šyptelėjo.

v Po penkiolikos minučių jisai vėl su
vaidino tą pačią komediją ir paskum dar 
kelis sykius ją pakartojo vakare. Jis 
tarytum kreipėsi Į kažką viršutiniam 
aukšte, davinėjo dviprasmiškus patari
mus su tikra keliaujančio pirklio išmo
ne. Kartais jis liūdnai dūsavo: “Varg
šė!” arba, lyg supykęs, švpkštė pro dan
tis: “Kad tave kur, prakeiktas prūse!” 
Arba staiga, nei iš šio nei iš to, sušuk
davo drebančiu balsu keletą sykių iš 
eilės: “Pakaks! Pakaks!”.. Ir pridur
davo, lyg patsai sau:

— Kad tik mes gautume ją vėl pama
tyti ! Kad tik jos visai nenumarintų tas 
nevidonas!

Tie pasigailėjimo verti juokeliai bu
vo visų maloniai sutikti ir nieko neužga
vo: pasipiktinimas, lygiai kaip ir visi 
kiti dalykai, priklauso tik nuo aplinkos, 
o čia pamažu susidarė nešvankių minčių 
jjHtvinkusi atmosfera.

Per'desertą net ponios padarė nedrą
sių, bet sąmojingų aliuzijų. Akys žibė
jo; daug gėrė. Grafas, kuris ir juokda- 
mas niekad neprarasdavo savo orumo, 
visus sužavėjo, palygindamas jų nuotai
ką su jausmais tų žmonių, kurie, išsi
gelbėję iš sudužusio laivo, atsidūrė šiau
rės ašigaly ir pagaliau mato, kad žiema 
baigias ir atsiveria kelias į pietus.

Įsismaginęs Luazo atsistojo su šampa
no taure rankoje:

— Geriu už mūsų išlaisvinimą!v ►
• Visi pakilo ir triukšmingai pritarė 

jam.' Net abi vienuolės, nusileidusios 
damoms, sutiko suvilginti savo lūpas ta
me traiškiame vyne, kurio jos niekuo
met nebuvo ragavusios. Jos pareiškė, 
kad jis labai panašus į limonadą, tik žy
miai skanesnis.

Luazo, išreikšdamas bendrą nuotaiką, 
tarė:

— Kaip gaila, kad nėra fortepijono: 
^lėtume užbarškint kadrilę.

Korniude per visą tą laiką nepratarė 
*ne žodžio; jis sėdėjo sustingęs ir giliai 
susimąstęs ir laiks nuo laiko apmaudin
gai tąsė savo ilgą barzdą, tarsi norėda
mas ją dar labiau pailginti. Pagaliau 
apie vidunaktį, kai visi ėmė skirstytis, 
jau svirduliuojantis Luazo plekštelėjo 

* jam per pilvą ir tarė mikčiodamas:
— Pilieti, ko toks šiandieną nekalbus 

ir paniuręs?
Korniude greitai pakėlė galvą ir, ap- 

mesdamas susirinkusius piktų, degančiu
v žvilgsniu, atsakė: r

— Pareiškiu jums visiems, kad jūs 
padarėt niekšybę!

Jis atsistojo, priėjo prie durų, vėl pa
kartojo: “Niekšybę!” — ir dingo.

Tai pradžioje visus kiek atšaldė. Lu
azo sumišo ir jautėsi gan kvailai; bet 
netrukus jis vėl atgavo pusiausvyrą ir 
staiga susirietė, kartodamas:

— Taip, brolyti, vynuogės gražios, tik 
per aukštai;..
^Kadangi niekas nesuprato, ką tai reiš
kia, jis papasakojo “koridoriaus paslap
ty,” Kilo nauja linksmybės audra. Da
ivos kvatojo kaip pamišusios. Grafui ir 
ponui Kare-Lamadonuį iš juoko bčgo 
ašaros.* Jis vis dar netikėjo:v (

— Kaip? Tamsta esi tikras? Jis no-

— Aš gi jums sakau, kad mačiau sa
vo akimis.

— Ir jinai atsisakė...
—,Taip, nes prūsas buvo gretimam 

kambary.
— Negali būt!
■p " ■ Kaip kažin ką.
Grafas nebegalėjo atgauti kvapo. Fa

brikantas laikėsi abiem rankom už pilvo. 
Luazo tįsė:

— Dabar jūs suprantat, kad jam šį » 
vakarą menki juokai, visai menki juo
kai.

Ir visi trys, bejėgiai ir uždusę, vėl su- 
^foatoio.
^^Kofnpanija greit išsiskirstė. Ponia 

Luazo,- kuri buvo kandi, kaip dilgėlė, ei
dama gult pastebėjo savo vyrui, kad “to
ji pikčiurna Kare-Lamadon” Visą vaka
rą juokės tik iš mandagumo.

— Žinai, kai moteris turi reikalo su 
kariškiu, tai jai, dievaži, vis tiek, kokią 
anas dėvi uniformą — prancūzo ar vo
kiečio. Dieve mano, kaip tas šlykštu !

Ištisą naktį koridoriaus tamsumoj ka
žin kas čiužėjo, buvo girdėti neaiškūs, 
panašūs į alsavimą garsai, tylus nuogų 
kojų šlepinimas, vos pagaunamas girgž
dėjimas. Visi sumigo, tur būt, labai vė-z 
lai, nes plyšiuose po durimis dar ilgai 
mirgėjo šviesos ruoželiai. Dėl to buvo 
kaltas šampanas: sako, kad jisai drums
čia miegą.

Kitą rytą sniegas aiškioj žiemos sau
lės šviesoj akino savo baltumu. Diližan- 
sas, pagaliau pakinkytas, laukė prie išė
jimo; pulkas baltų karvelių su juodom 
akim, apvestom rausvu lankeliu, pašiau- 
šinę plunksnas, išdidžiai vaikštinėjo 
tarp šešeto arklių kojų ir, kapstydamies 
garuojančiam mėšle, ieškojo sau maisto.

Vežėjas, apsisupęs avikailiais, sėdėjo 
pasostėje ir rūkė pypkę; o visi keleiviai, 
patenkinti, skubiai krovėsi maistą liku
siai kelionei. '

Trūko tik PampuškosJ Bet štai ji pa
sirodė.

Jinai, matyt, jautėsi kiek sumigusi, 
sušigedžiusi, ir nedrąsiai priėjo prie sa
vo bendrakeleivių; visi kaip vienas nu
sigręžė į kitą pusę, tarytum joą nepa
stebėję. Grafas 'iškilmingai paėmė savo 
žmoną už parankės ir atitraukė ją į ša
lį, lyg bijodamas, kad ji kuo nors nesu
siteptų.

Pampuška sustojo, apstulbusi. Pas
kui, sukaupusi visą savo drąsą, ji prisi
artino prie fabrikanto pačios ir bailiai 
pramurmėjo:

— Labas rytas, ponia.
Toji tik vos pastebimai linktelėjo gal

va ir pažvelgė į ją įžeistos dorovės žvilg
sniu. Visi atrodė kažkuo užimti ir šali
nosi jos, tartum ji savo suknioje būtų 
atnešusi marą. Paskum visi šoko prie 
diližanso. Storulė įlipo viena, pati pas
kutinioji, ir tyliai atsisėdo tenai, kur jai 
buvo tekę sėdėti pirma.

Jos, rodos, niekas nematė, nepažinojo. 
Bet ponia Luazo, piktai žvilgčiodama į 
ją iš tolo, tarė pusbalsiu savo vyrui:

— Gerai, kad aš nesėdžiu greta jos.
Sunkus vežimas sujudo, ir kelionė vėl 

prasidėjo.
Iš pradžių visi tylėjo.. Pampuška ne

drįso pakelti akių. Ji buvo pasipiktinu
si savo kaimynais 'ir sykiu jauėsi paže
minta tuo, kad nusileido, kad susitepė 
bučiniais to prūso, į kurio glėbį ją buvo 
taip veidmainingai įstūmę.

(Bus daugiau) ..... ....         -—A

Kinų tautos menas
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

nių raštavimo ir siuvinėjimo meistrų 
menui. Lankytojai ilgai gėrisi spalvin
gais Sučžou miesto siuvinėtojų šilke at
liktais piešiniais. Savo kūryboje jos at
spindi gimtųjų vietų gamtos grožį. Jų 
atlikti gėlių, uolų, gandrų piešiniai pa
sižymi šviežumu ir spalvų gausumu. 
Puikūs yra ornamentai, kuriais namų 
apyvokos daiktus papuošia Pekino meis
trės, Šanchajaus siuvinėtojos, siuvinėjan
čios vilnoniais siūlais. Ant stendų — iš 
linų, šiaudų, paimu lapų, bambuko, 
nendrių nupinti namų apyvokos daiktai.

Parodoje eksponuojami dailūs Sučžou 
miesto meistrų atlikti kiniški baldai. Jie 
pasižymi linijų gri-ežtumu ir grožiu. 
Čia pat gausiuose stenduose'— akmens, 
dramblio kaulo, stiklo, metalo dirbiniai. 
Raižyba, kalimas ir kiti šių taikomosios 
dailės šakų meistrų meniniai metodai 
stebina virtuoziniu darbo dailumu.

Daugelis kūrinių atspindi neišardomą 
kinų tautos ir tarybinės liaudies drau
gystę. Šiai temai skirtas meistrų Čžan- 
Czianio ir Sian Fen-čunio pagamintų 
dviejų didžiulių vazų meninis apipavi
dalinimas. Fuczianio provincijos medžio 
raižytojų sumaniai atliktos iš raižyto 
kamščiamedžio panoramos, vaizduojan
čios Raudonąją aikštę ir Maskvos vals
tybinio universiteto rūmus. •

Daugelis lankytojų palieka atsiliepi
mų knygoje susijauclinimu dvelkiančias 
eilutes, kuriomis išreiškia savo susiža
vėjimą kinų taikomosios dailės liaudies 
meistrų laimėjimais ir pažymi, kad pa
roda dar labiau praturtins .bei sustiprins 
tarybinės liaudies ir kinų tautos kultū
rinius ryšius.

V. Loboda

ci.evei.ando žinios
ATSIŠAUKIMAS

Sekantis atsišaukimas ta
po išleistas vasario 1-mą d. 
Ohio Komiteto Smith Aktu 
Kaltinamiesiems Ginti, per 
jo pirmininką William Ha
ber.

“Kovo 14, 1955 metais, 
mūsų valstijoje eis į teismą 
Teisių Bilius, o kartu ir tei
ses visų Ohio vyrų ir mote
rų. Tą dieną prasidės teis
mas vienuolikos vyrų ir mo
terų. Juos teis-vadovaujan
tis Smith Aktu. Teis už 
naudojimą žodžio laisvės, 
kurią žmonėms užtikrino 
Pirmasis Konstituciojs pa
taisymas, leidžiantis laisvai 
mokinti, agituoti, kalbėti ir 
rašyti. ,

Tai nėra atsitiktinumu, 
kad tie Ohio liaudies vadai 
yra patraukti teisman šiuo 
laiku, kada didysis biznis, 
su pagalba knowlandistu ir 
makartistų, privedi pasauli 
prie kranto naujo karo kri
zės. Smith Akto teismai 
naudojami nuo 1948 metų 
terorizavimui Amerikos 
žmonių, nutildyihui ių pro
testų prieš vedimą link ka
ro ir fašizmo.

Pirmų jų .vienuolikos 
Smith Akto aukų teis
mas buvo makartizmo lai
mėjimu. Teisingus vyrus ir 
moteris nubaudė remdamie
si liudymais samdomu in- 
formerių, tokių, kaip Har
vey Matusow, už pinigus 
liudijąs profesijonalis me
lagius. Ši rytą laikraštyje 
Cleveland Plain Dealer pa
sakyta, kaip jis davė ne
teisingus parodymus prieš 
13 jau nuteistų komunistų 
Jis prisipžino, kad žodžiai, 
kuriais jis liudijo prieš, ko
munistus, buvo sudėti į jo 
lūpas buvusio JV prokuro
ro asistanto Roy Cohen, ku
ris paskiau buvo McCarthy- 
jo advokatu. ..

Teisėjas McNamee nusta
tė teismo prasidėjimo die
ną, nekreipdamas atydoš į 
faktą, kad kaltinamieji ne
turi juos atstovaujančiu 
advokatų. Specialiai teisė
jas nekreipia atydos i Frank 
Hashmall’ui prigulinčias tei
ses. Jis dabar laikomas ap
skrities kalėjime po išbuvi
mo 19 mėnesių valstijos 
sunkiųjų darbų kalėjime už 
jam primestą kaltę ir ne
paleidžiamas po užstatu. 
Laukia teismo su Smith Ak- 
ko kaltinimu. Neduoda jam 
progos susirasti advokatą 
ir pasitarti su savo san- 
draugais - apgynėjais. Ne
teikia jokios progos prisi
rengimui prie bylos.

Padoriuose žmonėse vi
soje šalyje kyla pasipiktini
mas ir nerimas dėl tokio 
nuolatinio siuntimo liaudies 
vadų į kalėjimus iš visų ša
lies kraštų. ,Ohio žmonės 
turi ilgą rekordą saugojimo 
demokratinių laisvių. Nuo 
pionierių dienų Ohio žmo
nės karingai kovojo už savo 
teises žodžio, susirinkimų... 
Mes esame įsitikinę, kad 
Ohio piliečiai atsakys pasi
kėsinimui ant jų teisiu su 
tokiu ūpu, kokį parodė Tom 
Johnson, Peter Witt, Jack 
Raper ir Clarence Darrow.

Ohio Komitetas Smith Ak
to Kaltinamiesiems Ginti 
atsišaukia į visus'Ohio žmo
nes. Prašo rašyti preziden
tui Eisenhower ir Att. Gen. 
Herbert Broownell su rei-

*•' _ . \ ' \l

.kalavimu atšaukti visus po
litinius teismus ir minčiiį 
kontrolę.

Mes atsišaukiame. į visus 
Ohio žmones paremti mū
sų kovą už, demokratiją 
prieš makartizmą. Parem
kite prisiųsdami aukų’ sulyg 
išgale į mūsų raštinę, 2014

Euclid Ave., Cleveland, 
Ohio, kad t mes galėtume 
ginti visų demokratines tei
ses sulyg geriausia išgale.”

LLD 190 kuopa 
rengia pramogą

Sekantį šeštadienį, vasa
rio 12, LLD 190 kuopa tu
rės' šaunią pramogą, LDS 
Klubo svetainėje, 9305 St. 
Clair Ave. Prasidės apie 
7-tą valandą vakaro. Todėl 
būkime visi laiku, kad gau
tume progos gerai pasi
linksminti.

Moterų Klubas rengia 
Valentine pasilinksminimą

Lietuvių Moterų Klubas 
skubiai rengiasi ir puošiasi 
Valentine pasilinksminimo 
vakarui. Moterų Klubo pra
mogose visuomet būna kas 
naujo, bet, kaip girdėtis, šį 
kartą visos klubietės bus 
pasipuošusios, kad gauti 
kuo daugiausiai meilių at
viručiu. u

Valentine vakaras įvyks 
vasario 26, LDS svetainėje. 
Pradžia 6-tą valandą vaka
ro.

Moterų Klubo susirinki
mas įvyks vasario 17, kaip 
paprastai, LDS Klubo sve
tainėje, apie 10-tą valandą 
ryto. Susirinkimu pasibai
gus bus užkandžiai. Klu- 
bįečių susirinkimuose yra 
malonu dalyvauti.

Kaltina dievą ir tėvus, 
kad mokyklų permažai

Cleveland Mokyklų Tary
boje, diskusuodamas moky
klų trūkumą, mokyklų su
per i n tendentas Mark C 
Schinnerer sakė, kad gal 
būsią reikalo uždaryti pu
sę kindergartenų Clevelan- 
do viešųjų mokyklų siste
moje, nors -tokia akcija ir 

. sukeltų daug protestų. O 
vienas Mokyklų Tarybos 
narių sakęs: — Man stebu- 
Jdinga, kad Dievas ir tėvai 
atliko tokį gerą darbą pir
miau, negu mes įsigijome 
kindergartenus.

Čia mūsų mokyklų gaspa- 
doriai mėgina pridengti sa
vo nepaisymą, nesirūpini
mą budavoti naujų moky
klų, sumesdami kalte ant 
dievo ir tėvų, kad jie būk 
perdaug vaikų parūpino. 
Jau čia daugiau negu juo
kinga. Juk visiems žinoma, 
kad kūdikių gimdymo pro
cedūra eina lėtyn, o ne dau
gyn, ir kad Clevelandas yra 
stambios industrijos mies
tas ir dėl to gyventojai dau
ginasi suvažiavusiais iš ki
tur. Pastaraisiais metais 
Clevelande pabudavota apie 
po 126,000 gyvenamų na
mų, vienok namų trūkumas 
vis dar jaučiamas. O mo
kyklos dar, daugumoje, te- 
belopomos tos pačios, pa
statoma keletas kambarių 
prie senųjų mokyklų, su-, 
kemšami vaikai į senuo
sius kambarius. Pavyzdžiui: 
kįndergartenuose, kur pir
miau būdavo apie po 25 vai- ( 
kus, sukimšo po 45 ir pa
state 2 mokytojas. Dabar, 
kada pasidarė net 450 mo
kytojų trūkumas, paima po 
vieną mokytoją iš kinder
garten ir stato į elementa- 
rę mokyklą. O kiek ta vie
na mokytoja, likusi kinder- 
gartenė su 25 penkiame
čiais vaikais, gali juos iš
mokinti?^

Su mokytojais ta pati is
torija. Mokyklų viršininkai 
sakosi paieškoję mokytojų 
4 valstijose ir negavę pa
sekmių, o jų trūkumas sie
kia 450. Priežastis per 
m a ž o s algos. Turintieji 
profesijonalį mokytojo bei

mokytojos diplomą gauna 
iki $3,800 per metus, o ne- 
kurie po kiek daugiau. Tuo 
tarpu sugabi moteris, ne
lankiusi mokyklos, fabrike 
uždirba iki $5,000. Ar tai 
bereikia stebėtis, kad tokios 
algos mokytojams nepa
traukiančios? Todėl Cleve- 
lando mokyklų viršininkai, 
vietoje kaltinti dievą ir tė
vus, privalo pasirūpinti pa
statymu pakankaami naujų 
mokyklų, mokėti mokyto- 

Į jams patrauklesnes algas, 
ir mokyklų problema bus 
išrišta. J* N. S.

Miami.Fla. ,
PIRMI ĮSPŪDŽIAI

čia šilta, gėlės žydi, bet ne
karšta. Antrą dieną erdvė de
besuota, truputį palijo, žmo
nės kruta—juda, o ypatingai 
ant Miami “byčių”.

Vieną dalyką patyriau, kad 
kai kurie lietuviai neturi tele
fonų savo namuose. Kodėl— 
nežinau. Telefonų knygoje ne
galima surast jų telefonų. O 
gal jie turi, bet kitokiomis pa- 
galvardėmis? Vietoje — Ru
daitis, gal yra “Rudolph,” ir 
t. p.

Kotelių ir apartmentų savi
ninkai luj5a odas (skūras) nuo 
nortiečių žmonių, kurie čia su
važiuoja pasišildyti prieš sau
lę.Mat, jiems dabar rugiapjū
tė; pasibaigs sezonas ir kainos 
už kambarius atpuola per pu
sę. Biznieriai žino ką daro.

Vargina turistus ir tie bė
ga liniaįu/'tipsai” patarnauto

jams. įsigėrei kavos puoduką 
ir turi palikt “tipsų” mažiau
sia dešimtuką; imi ką nors 
daugiau, tai ir “tipsų” dau
giau. Stebėtina, kad valdžia 
neįsikiša j tą raketą?

Patarnautojų (veiterių) uni
jos valgyklose, kaip atrodo,— 
nėra. Savininkai patarnauto
jams (darbininkams) jei atly
gina kiek, tai labai mažai, o 
gal visai nieko. Tie patarnau
tojai gal uždarbiauja tik iš 
“tipsų”? Ir taip eina tasai ne
švarus, nepakenčiamas biznis 
su tais “tipsais.” Pasiteirausiu 
pas veiterius, kaip ištikryjų 
yra ir .vėliau apie tai parašy
siu. _‘

Kitokių dalykų dar neteko { 
patirt, nes Miamėje gyvenu 
tik ketvirtą dieną. Beje, par
kuose susitikau detroitietį Gur
nelį, jis čia gyvena, ir nieko 
nepaiso.

Mikas Detroitietis

Gubernatorius vienam, 
atkeitė bausmę

Gubernatorius Harriman pa^ 
naikino mirties bausmę jau
nam portorikiečiui Concepcion 
Estrada Correa. To prašė kai 
kurios organizacijos. Tą re
komendavo New Yorko dis- 
trikto prokuroras ir teisėjas 
Goldstein, kuris pirmininkavo 
jo teismui. Pamatuoja tuo, kad' 
jis buvo tiktai sargu, kai kiti 
du ėjo apiplėšimam kuriame,’ 
tapo užmušta 35 metų mote
ris.

Kito dalyvio numarinimą 
leido atidėti. Trečiojo visai ne
užtarė.

Andriaus Skripkos komedija

“Prašvilpta Laimė”
Bus suvaidinta sekamomis dienomis ir 

sekamuose miestuose

Philadelphia, Pa.

Kovo March 12, 7:30 P. M.
Ruba Hali, 414 Green St.

Newark, N. J.
Kovo-March 13. 7:30 P. M.

Ukrainiečių salėje, 57 Beacon St.

Montello, Mass.

Kovo-March 26. 7:30 P. M.✓
Liet. Taut. Namo Salėje, Vine ir N. Main Sts.

Wilkes-Barre, Pa.

Balandžio-April 17

Vaidintojai yra užkviesti ir į New Haven, Conn., bet 
diena, kurią vaidins, dar nėra nustatyta.

“Prašvilptoje Laimėje” vaidina rinktiniai aktoriai: 
Elena Brazauskienė, Jonas Rušinskas, Adelė Rainienė, 
Jonas Lazauskas, Vera Bunkienė ir Mikas čiaplikas. 
Minėtų miestų ir apylinkių lietuviai raginami daboti 

tas dienas ir dalyvauti spektaklyje.

■5 pusi.—Laisvė (Liberty)-’ Šeštad., vasario (Feb.) 12, 1955



*>

firmos viršininkas 
prisipažino, kad jie 
sukčiavo taksus

M o-Morion Marks, Patullo 
dės suknelių firmos sekreto
rius, prisipažino, jog jo firma 
taksais nuo pajamų per pen- 
keris metus nusukčiavo nuo 
valdžios apie $300,000. Jie ti
kėjosi tą viską sutaupyti. Ta- 

• čiau vėliau pasirodė, jog tas 
neapsimokėjo. Sako, jog rei
kėjo apie tiek pat išmokėti vi- 

galėtu tą buvusią suktybę pa

buvo vienu iš kelių
teisme, kuriame yra

Henry W. Gruno-
Dutchman), įtar-

Marks 
ii u (lyto.) u 
' eisiamas 
wald (The
tas fiksavime taksų.

Priteisė atpildo 
iiž sužeidimą

vy-New Yorko miestinis 
riausias teismas priteisė atmo
kėti Klarai Levinienei $350,- 
000 už sužeidimą policijos 
automobiliumi 1953 m. rug
sėjo 11-tą. Jos liudytojai sa
kė, kad auto ėjo po 50 mylių 
per valandą. Ją smogė taip 
smarkiai, kad tapo 
40 pėdų.

Moteriškė visą tą 
bebūna ligoninėje,
ausi jau 5 operacijas ir sako
ma, jog dar reikės daugiau, »

numesta

laiką te- 
Pergyve-

KOMEDIJOS “PRAŠVILPTA
LAIMĖ” AKTORIAMS

Antradienį, vasario 15 d., 
7:30 vai. vakare įvyks kome
dijos “Prašvilpta laimė” re
peticija. Visi aktoriai prašomi 
būti laiku. Tenka repetuoti 
komediją, nes, atrodo, su ja 
teks gerokai pagastroliųoti.

Lermingas mitingas 
dėl rendij kontrolės

Apie 500 namų savininkų 
kompanijų agentų ir privati
nių apartmentų savininkų bu
vo sugužėję į Albany. Vasario 
9-tą ten įvyko viešas posėdis 
svarstymui rendų kontrolės.

Spaudos atstovai, kurie per 
metų metus tokius posėdžius 
lankydavo, sako, jog tokio ler- 
mingo pirmesnio mitingo jie 
neatsimena. Savininkai baube 
ir visaip kitaip aprėkdinėjo 
kiekvieną1 kalbantį už rendų 
kontrolę. Jie pertrauk dine j o 
jų kalbas.

Jiems nepaprastai daug lais
vių teikė tam. posėdžiui vado
vavęs Laikinos vąlstijįnės ren- 
doms komisijos pirmininkas, 
Joseph F. Carlino. Jis buvo ir 
šio posėdžio pirmininku. Car
lino, republikonas, ^Seimelyje 
atstovauja Long Beach, L. I.

Rendauninkai nebuvo toki 
r.kajtlingi nei laimingi. Tačiau 
jų atstovybė kalbėjo už daug 
tūkstančių unijistų ir šiaip ren- 
dauninkų. Po žodį kitą tarti 
gavusieji progą AFL ir CIO 
unijų atstovai kalbėjo už mi
nias piliečių. Jie reikalavo 
pratęsti rendų kontrolę ir 
energingai ją vykdyti.
Tarpe kalbėjusiųjų buvo Ha

rold G arno, viršininkas visos 
valstijos CIO unijų; taipgi 
CIO unijų jungtinių tarybų 
atstovai iš New Yorko, Buf
falo, Rochesterio, 
Schenectady, Troy,

► Westchester apskrities 
lės mažesniųjų miestų.

Iš AFL, greta kitų, 
viešbučių darbininkų
viršininkai'Jay Rubin ir James 
L. O’Hara. O varde visų New 
Yorko AFL unijų centro pa
reiškimą pateikė John J. De- 
lury, Teamsters Unijos prezi
dentas.

Kalbėjo ir eilė kitų liaudies 
organizacijų atstovų.

Syracuse, 
Utica, 

ir iš ei-

kalbėjo 
unijų

I Pasimatykime vasario 13-tą, 
Liberty Auditorijoje

šį sekmadienį, vasario 13-tą, apie prezidentą Linkolną, .ku- 
3 valandą, visiems kultūros 
mylėtojams yra verta susitik
ti Liberty Auditorijoje. Įėji
mas nemokamas, štai vyriau
sieji to popiečio programos 
punktai.

Philip Bonoskis-Baranauskas 
kalbės angliškai apie Ameri
kos poetą Whitmana.

Lietuviškai bus pranešimas

suimti du jauni 
garsinami, kaip 
senuko nužudy- 
iki to laiko dar

Skelbia, kad sugavo 
Brustowskio užmušėjus

New Yorke 
vyrai ir jau 
galimieji būti 
tojais. Tačiau

į nebuvo atsiradę žmonių, kurie 
j būtų žmogžudžius matę. Tuos 
Į du suėmė vadovaudamiesi tuo, 
kad jie karčianioje daug ple
pėję apie tą žmogžudystę.

DABAR GALIMA 
OKASA

GAUTI

civilizaci- 
netikusio

Greta plintančios 
jos, plinta ligos dėl 
vartojimo proto ir kūno, ypa
čiai tarp asmenų atsakingose 
pozicijose. Įtemptas darbas, 
nepakankamas pasilsis veda 
link išsisėmimo, perdidelio 
jautrumo. Tos priežastys su
kelia nervingumą, nerimą, ne- 
sidomėjimą kūryba, nepajėgu
mą susikaupti. Veda prie šir
dies ir skilvio ligų.

Okasa, pradėta išdirbinėti 
prieš 30 metų, dabar atveža
ma į J. V., padeda saugotis 
minėtų padėčių. Vartojama 
pastiprinti pervargusius ner
vus ir bendrai visa sveikata. 
Plačiai vartojama Vokietijoje, 
Šveicarijoje, Francūzijoje, Ita
lijoje, Anglijoje, Indijoje, Pa- 

t 
kistane.
Skelbimas

Astorijoje jauna motina ap- 
siskundė policijai, kad par
mojęs ją išprievartauti neži
nomas vyriškis vos neprigirdė 
maudynėje jos kūdikį.

Mrs. Hedwig McClatchie, 
48 m., rasta prisigirdžius) 
maudynėje savo bute, New 
Yorke.

Policijos komisijonierius 
Adams paaukštino 23 polleis
tus ir perkaitaliojo vietas 50 
kitų policistų.

HORMO-PHARMA
LE. 9-2336

(29-31)

11:30 v. ryto STORY of ATTILA, the HUN INh

(BUYAUSKAS)

(30-31)

Ar Tamsta jau gavai Lai», 
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

27 Spruce St.
New York 38, N.Y.

Durys atdaros 
'* v. ryto

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Norintie'ji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per' Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.Su pradžia metų pranešame 

biznieriams, kad Laisvės 
spaustuvė gali padaryti biz
niams kalendorius 1956 me
tams.

Prašykite Katalogo
New England

Relief Parcel Co.
* B. WEGIEL

180 State St. 
Springfield, Mass.
Republic 4-4703

TONY’S

A COLUMBIA PICTURE

EXTRA I. A Mr. Magoo Cartoon in 
_ Ca<o* Vy and

CinimaScoPk 
"MR. MAGOO FLEW"

ASTORIA. Naujas, 2 šeimų mū
rinis; 4^x2%, arti stoties ir krau
tuvių. Garadžius. vienam automobi
liui. $17,850. Užregistruokite savo 
nuosavybe su

GENOVESE REALTY
87-20 Astoria Blvd. RA. 8-1120

(30-33)

i

Cinemascope and TGcfaeaMdrt 
Jeff CHANDLER • Jack PALANGE • Rita GAM i

YROME POWER 
SKAUREEN O’HARA

In

JOHN .
FORD S! 

rio gimtadienį minime vasario 
12-ta. v

Girdėsime komišką dalykė
li apie paskilbusio “tyrinėto
jo” kelionė į dankų ir “Aname 
pasaulyje” kilusius skandalus. 
O gal dar išgirsime ir dau
giau ko. Rengia ir kviečia vi
sus vietinė I.LD 185-ta kuopa.

Padegėlių šeima vis 
dar neturi buto

Vasario 1-mą Brooklyne na
mų gaisro žuvo unijistas Mi
chael Keenan, 55 m., ir trys 
kiti jo šeimos nariai. Jo išgel
bėta nuo mirties' dukrytė vis 
dar tebekovoja su mirtimi li
goninėje. Gi likusi jo našlė 
vis dar neturi buto. Jinai su 
vienu vaikučiu būna pas vie
ną giminę, du jaunamečiai sū
neliai pas kitą, dvi mažiau
sios dukrytės, kūdikiai, būna 
pas trečią.

Paskiausios dvi grupės vai
kų randasi kituose miestuose, 
motina nei susisiekti su jais 
negali. Motina ir jos draugai 
vaikščiojo į valdines įstaigas 
prašyti pagelbėti gauti butą. 
Tačiau vasario! O-tą' buto dar 
neturėjo.

Tikėjosi uosto traukli^ 
laivuku streiko

New Yorko uoste veikiam- 
čių tugboats, baržų ir kitų 
prieplaukose laivu k ų darbi
ninkai buvo pasižadėję skelb
ti streiką pradedant vasario 
11-tos rytu. Taip buvo praneš
ta pakrikus deryboms tarp 
unijos ir samdytojų.

AFL United Marine 
sion Lokalo 333 viršininkai 
reikalauja pridėti no 25 cen
tus mok esti es už nario darbo 
valanda' pagerinti ligoje pa
šalpą, padidinti apdraudą ir 
suteikti daugiau nedirbamų 
švčntadienių su alga.

Vėliausios žinios sako, kad 
streikas atšauktas.

Divi-

New Yorke, vienišas bandi
tas apiplėšė daktarą jo kabi
nete ten. esant kitiems dviem 
asmenims.

CIW2MKSC0PE '“K TECHNICOLOR

CAPITOL
B’way at 51st St.

Iškilmingai pažymėjo 
pradžią pensijų 
mokėjimo unijistams

turi

įteikimo 
aug žy-

Viešbučių darbininkų unija 
New York'e pradeda išmokėji
mą nariams pensijų iš unijos 
pensijų fondo. Vasario 10-ji 
paskirta specialiam to atžy
moj imu i. Keturiuose viešbu
čiuose, Waldorf-Astoria, Hen
ry Hudson, Statler ir Shera- 
ton-A.stor paimtos didžiosios 
sales, kuriose sutalpinama 
apie 30,000 publikos (per vi
sas bendrai). Unija 
35,000 narių.

Pirmųjų čekių 
a p e i go m s sukviesta 
mių teatrininkų, valdininkų, 
unijų vadų.

Tarpe gavėjų pirmųjų če
kių radosi Antonio V. Tama- 
mes, 81 metų, veiteris nuo 19- 
15 metų. Jam skirtas No. 1 če
kis. Seniausia gavėja pirmųjų 
čekių yra Susan McConagh, 
90 m., pradėjusi/dirbti viešbu
tyje kambarine 1929 metais.

Tokių pirmųjų gauti po $40 
čekį yra 300. Iš jų'20 yra 80 
metų ar senesni. Unija jau ga
vusi šimtus kitų aplikacijtu 
pensijai gauti. Unijos čekis 
yra priedą,ms prie valdiiiio so
cial security čekio.

FILMAS UŽDYKĄ
.Loew’s Teatruose po visą 

miestą žada duoti moterims 
specialę privilegiją. Perkan
čiai bilietą į teatrą, leis įsives
ti palydovą už dyką. Tačiau 
ta privilegija veiks tiktai vie
ną dieną, vieną valandą. Tai 
bus vasario 14-tą (Valentine 
dieną), tarp 6 ir 7 vakaro.

Pirmiausia atėjusioms 20 
duos ir po dėžutę saldaį-dar 

niu.4. •

K LIETUVOS
Pasitarimas lietuvių kalbos 

gramatikos sudarymo 
klausimais

Lietuvos Mokslų akademi
jos posėdžių salėje įvyko 
Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto, VVU ir VVPI lietu
vių kalbos katedrų suorgani
zuotas pasitarimas, skirtas lie
tuvių kalbos mokslinės-apra- 
šomosios gramatikos sudary
mo klausimams apsvarstyti. 
Jame dalyvavo prof. Žiugžda, 
prof.' Balčikonis ir kiti moksli 
lo darbuotojai.

.Pasit.arim.e, . be. . kitų,. buvo 
skaitytas filologijos mokslų 
kandidato Kruopo pranešimas 
tema “Dabartinės lietuvių kal
bos, gramatikos sudarymas.” 
VVU lietuvių kalbos katedros 
dėstytojas Zinkevičius kalbė
jo apie kai kuriuos įvardžiuo
tinių būdvardžių kilmės klau
simus.

Pasitarimo dalyviai patvir
tino naujai ruošiamoje lietu
vių kalbos gramatikoje nagri- 
i etinių temų sąrašą.

pusi.—Laisvė (Liberty)-šestad., vasario (Feb.) 12, 1955
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Blynu pietūs
dau buvo rašyta, kad yra 

rengiami pietūs vasario 27 d., 
sekmadienį, Kultūriniame Cen
tre.

Taip, bus skanių blynų, ku
riuos keps du specialūs 
“cooks.” Tai bus retenybė. To
kius blynus no visi esame ra
gavę.

Kalbuosi su vienu draugu. 
Jis klausia: kokie tie blynai 
bus? Kada jam paaiškinau, 
tai jis sako: nesu girdėjęs, ne 
ragavęs tokių blynų.

Su blynais, žinoma, eis to
kie dalykai, kaip keptos spe
cialūs kilbasiukės, 
Smetona, sviestas, 
kant, kas* kam geriau patin
ka. Apetito paakstinirnui duo
sime nepaprastai sutaisytų sil
kių. Dar bus ir skystųjų daik
tų. Vadinasi, pietūs bus ir 
smarkūs, ir skanūs, ir maistin-

sirupas, 
pasiren-

Apie tuos “cooks” yra daug 
kalbama. Jau buvo paskelbta, 
kad blynkepiai bus “iš Vil
niaus”. Kiti sako, kad jie Ims 
“iš Flushing,” dar kiti mano, 
kad jie pribus “iš.šiltosios Flo
ridos.” 
kur jie 
tikrina 
su visokiomis 
vomis.

Nors darbo daug tokius bly
nus iškepti, bet mes jų prikop
sime daug, kad visiems užtek-

Na, kaip ten nebūtų, iš 
nepribūtų, bet jie už- 
visus skaniais blynais 

kitomis p atro

SEE BETTER
LOOK AND FEEL BETTER 

OCCULISTS - A 
Proscriptions filled

Broken lenses duplicated.
Glasses properly filled

Maspeth Optical Service
65-49 Grand Ave. — DA. 6-2168

PAVARGĘS ? SILPNAS

OKA S A

Gali Suteikti Jums 
Pilnesnį Gyvenimą

Vieno (100) Tablet
Pakinkąs

Taksai ir Persiuntimas
Nemokamai 

ri, rašykite (įdekite čekį 
ar money order):

OKASA Laikosi 
Savo Pažado

Dar galiu1 pridurti, kad jąū 
siuvamos baltos kepurės biyn-. 
kėpiams papuošti.

Pietūs bus duodami 1 vai •
Visus kviečiame dalyvauti 

šiame pirmame tokios rūšies 
parengime. V. K.

Liberty Auditorijoje
Kovo 274ą Kultūriniame 

Centre įvyks nepaprastai tu
rininga programa. Ją teiks 
Jack Darrell, paskilbusios me
no mokyklos vedėjas. Jo mo
kiniai, visokio amžiaus, solis
tai -ir grupės, šoks, dainuos, 
grbs, taipgi vaidins trumpus 
komiškus aktus.

Auditorijos vedėjai, kurie 
tą mokyklą užkvietė, prašo vi
sus, jaunimą ir senimą, rezer- 
vuotis tą dieną šiai pramogai, 
įžanga, Įskaitant taksus, tik 
$1.25.

Areštuotas jaunas orlaivy- 
no mechanikas Sidney Kitain, 
brooklynietis, už bandymą per 
apgaulę nusipirkti vaistinėje 
narkotikų. Jis įteikęs falšyvą, 
neva daktaro duotą receptą.

Iš turtuolių .jaunimui užlai
komos privatinės mokyklos 
Staatsburg, N. Y., vasario 8-tą 
prasišalino ar kaip nelaimin
gai dingo 16 metų jaunuolė 
Mary Beth Staley.

Maspeth ietis Arthuur Bretz 
tapo sulaikytas teismui kaip 
vairavęs auto būdamas girtu.

Austrijos ir Itali- L

8 ' IMPORTUOTI i
(DOVANOM DAIKTAI jį

Vokietijos, Austrijos ir Itali- |į 
jos. Rankų darbo švininiai, ‘ į 
krištolo lempom pagrindai, 

Triplex, Overlay. i

FINKELSTEIN & SON 1
81 Delancey St., N. Y. C. JTel. CA. 6-9087 .1

55 DODGES-PLYMOUTHS 
žaibuojantis Pirmyn Stilius

.[ Matykite

ARM A FKOT8°Xo
' Downtown Brooklyn

Dodge—Plymouth Dealer
75 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn

MES SIUNČIAME
Medicina—Maistą—Medžiagas ir 

bile kuriuos kitus siuntinius j 
Rusija, Ukraina, Lietuva, Latvi
ja, etc

Mes parduodam importuotus Ra
tio taip kaip: Tclefumken - Saba 
— Blaupunkt-Korling—įrengtas su' 
Fligh Fidelity reception ir Short 
Wave Band— Pristatymas pilnai 
garantuotas.

Priėmimas iš visų užsienio šalių 
gvarantuotas.

MATTHEW A 
BUYUS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LE1MONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barbens

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

II N NISH E M PLO Y WENT

Poros ar pavieniai. Virėjai, tar
naitės. namų ruošai darbininkai. 
Daliai ar pilnam laikui. Guolis va
toje ar kitur. Patyrę ir be patyri
mo. Greitas padėjimas j darbus vi
siems.

860 Madison Avenue, N. Y. C.
Tel. BU. 8-6562

REIKALINGOS POROS 
ARBA PAVIENIAI

Virėjos, tarnaitės, namų darbinin
kės, pilnam ar daliai laiko. Guolis 
vietoje ar kitur. Patyrusios ir be 
patyrimo. Greit duodami darbai vi
siems.

FOREST MADISON AGENCY 
71-15 Austin St., Forest Hills 

Tel. BO. 8-1110

METROPOLITAN EMPLOYMENT 
AGENCY

Domestic Help
Geros vietos dėl: virėjų, tarnaičių, 
namų ruošos darbininkėms. Pilnam 
ar daliai laiko. Patyrusioms ir be 
patyrimo. Pavienėms iy poroms.

1175 Boston Road, Bronx 
Tel. DA 8-4255

HOUSEWORKER for Bayside home 
(in 20’s); to do plain cooking, 
dry and ironing. All modern 
veniences. 15 days off. Must 
good references and speak 
English. $125 a month. Call 
side 9-5786.

laun* 
con- 
have
some

T,r
(28-30)

------------------------------------------------------ ----------------------- ---------------------

MALE and FEMALE

HEATHCOTE
EMPLOYMENT AGENCY

Poros ar pavieniai. Virėjai, tar
naitės, namų darbininkai. Pilnam 
laikui ar daliai laiko. Patyrė ir be 
patyrimo. Guolis vietoje ar kitur. 
Greitai pristatome j darbų visus.

SC. 3-6160

REAL ESTATE

MASPETH AVENUE — tuojau už
imtinas 1 šeimos mūrinis namas. 
5 miegrūmiai, tiled maudynė, hard
wood grindys, 1 karui garadžus. 
Greitam pardavimui tik $10,000 
($1,500 įmokėti).

MENCONE REALTY 
Tel. GL. 5-6424

(24-30)

WHITESTONE—MALBA
Su nuolaida pardavmas, paties savi
ninko pabudavotas, 4 metų senumo, 
6 rūmų (3miegrūmiai— grynų ply
tų, Ii maudynių, brass plumbing, 
aliejum šiltu vandeniu šildoma. Iš
taisytas skiepas, tiled skalbykla, 
garadžius, breeze-way, sewers, • 
50x100 lotas. Labai patogu del w>- 
kyklų. Greitam pardavimu tik $27,- 
500. Pamatymas pagal sutartį. Tik 
norintiems pirkti. Šaukite —

FLushing 8-0256
Šaukite

(24-30)

PARDUODA SAVININKAS 
OZONE PARK

Tuojau užimama, 6 rūmų j (3 mieg- • 
rūmiai) modernizuoti namai, pui
kiose sąlygose. Cimentinis garadžius, 
GE Oil burner, paveiksluoti langai, 
iš užpakalio patio, gėlės, shrubs, me
džiai kieme. Labai patogu į mokyk
las, bažnyčias ir krautuves. Greitam 
pardavimui $14,000. Pamatymas pa
gal sutartj. Tel. VI. 8-0761.

(24-30)

PARDUODA SAVININKAS LE
VITTOWN. Tuojau užimamas, 4 
miegrūmiai, 1950 Ranch, 2 maudy
nės, storms, screens, cementuotas 
driveway, garadžiui pamatas. Nuei
nama j miesto mokyklą, patogu su 
krautuvėmis. Bušu j parapijines 
mokyklas. Greitam pardavimui tik 
$12,300.

PARDUODA SAVININKAS — 
HOLLIS

Užimtinas Balandžio mėn. Patrauk
lūs namai luksusinėje Marian Park 
sekcijoje. Puikiausiose sąlygo$e||^fj 
rūmai, 3 miegrūmiai, Ii maudynių, 
nepaprastai didelis 'gyvenamasis gu
rnas. Screened Terrace,z aliejOM, 2 
karam garadžius, labai patogu j 
public ir parapijines mokyklas. Grei
tam pardavimui tik $19,000. Pama
tymas pagal sutartį—r tik norintiem 
pirkt.

Tel. DO. 3-4177

BROOKLYN. Parduoda savininkas, 
2 .šeimų, mūrinis. Tuščia ant pirmų' 
lubų krautuvė su virtuve pilnam 
restaurantui. Didelis šaldytuvas, 
sodės fountanai, stalai, krėslai, re
gisters Jr du pečiai. Ant 2-rų lu
bų, 5 rūmų apartmentas. Ideališkas 
pirkimas porai patyrusiai prie res
taurant© biznio. Greitam'Anupjrki- 
mui už $10,500. Pirma pcraiūrėjAte 
viską. Skambinkite ST. 8-89^r— 
8 A. M.—10 M.




