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KRISLAI
Tik vienos bombos.
Visur esančioji.
Ne herojai, bet melagiai.
“žmogvagiai.”
Tokių prajovų dar nebii-
Kur link dabar? [vo.

Rašo A. BIMBA

mas iš mūsų šalies sostinės. 
Valdine Atominės Energi
jos Komisija sako: .Vienos 
gerai pataikytos vandenili
nės bombos užtektų visiš-

* kam sunaikinimui viso Di
nų- j 
ar-!

k

džiojo New Yorko. Dar 
kentėtu ir New Jersės 
timieji miestai.

Argi tas neparodo, 
kiais bepročiais reikia 
kyti tuos, kurie laukia nau
jo pasaulinio karo?

O štai kitas beveik tą pa
čią dieną atėjęs iš mūsų 
sostinės valdiškas praneši-: 
mas:

Šiandien Amerika įvairio-1 
se svetimose žemėse, turi j 
950 militariniii bazių. Jose Į 
laikome 1,370,000 gerai gin
kluotos kariuomenės.

<Tuo tarpu ant mūsų ša
lies žemės neturi nė vienas 
svetimos šalies kareivis sa-1 
vo kojos uždėjęs.

Kaip ilgai tokia padėtis 
galės tęstis?

Manoma, kad šiuo klausi
mu gal žodį tars ir Azijos- 
Afrikos tautų konferencija.

Jau tūli ir komerciniai 
laikraščiai sako: Renega
tus nuo komunizmo (Bu- 
denz, M a t u s o w, Bentley, 
Todd) iškėlėme j padanges, 
padarėme herojais. Jie da
bar apsirodė didžiausiais 
apgavikais ir melagiais.

Indijos premjeras Nehru 
vadina žmogvagyste iš Ta- 
chen salų ’irkraustymą civi
linių gyventojų.

Tuomi jis užvažiuoja čian- 
gininkams ir a m e r i k i e - 
čifems.

Atsimenate, kiek alaso ir 
džiaugsmo buvo keliama 
aplinkui kongresinę Kerste
no komisiją. Raketieriai iš 
Anlerikos Lietuvių Tarybos 
didžiavosi, kad tiesiog jie tą. 
komisiją pagimdę “išvada
vimui Lietuvos.”

Net du pasiuntiniai (pa
nelė Kižj&e ir ponas Rudis) 
Kersteną sekiojo po visą 
Vakarų Europą. Jie didžia
vosi, kad jie Kersteną už* 
nosies vedžiojo ir viską jam 
išrodė.

Čia pat tūli net j maišus 
galvas įsikišę liudijo tai ko- 

t misijai.
Dabar toji komisija pa

tiekė savo raportą.
* Ar žinote, kad Amerikos 

Lietuvių Taryba, kuri de- 
Betkus tūkstančių dolerių

Amerikos lietuvių kišenės 
rėmimui Kersteno veiksmų,

Užsienis kritikuoja 
I*. Dulleso prakalbą

Vakarų Vokietijos unijos 
•inklaviina

Eisenhower is būsiąs 
kandidatu '56 metais&

Churchillas norėtų derėtis su Sovietais, bet 
tiktai po Paryžiaus susitarimo ratifikavimo

Londonas. — Įtakingiau- 
sieji britų laikraščiai, tarp 
jų Londono “Times” ir 
“Manchester Guardian,” iš
reiškė savo nusivylimą Dul
leso kalba apie Formozą. 
“Times” sako, kad Dulleso 
prakalba labai apgailėtina,

i nes ji ne tiktai neprisidėjo rėmėjas Amerikoje senato- 
! prie taikos sustiprinimo, rius Knowlandas " išreiškė 
bet dar labiau įtempė ir; savo pasitenkinimą Dulleso 
jau įtemptą padėtį.

“Manchester Guardian” 
sako, kad tenykštė spauda 
atsineša į Dulleso prakalbą 
panašiai kai]) britų laikraš
čiai.
Atsisakė leisti diskusijas

Nors darbiečių frakcijos 
d a u g u m a reikalavo, kad 
parlamentas disk u su otų 
Formozos klausima, kon- 
servatorių valdžia atsisakė 
tą klausimą padėti ant die
notvarkės ir tokiu būdu dis
kusijų nebus.

Churchillas pareiškė, kad 
jis yra pasirengęs tartis 
tiesioginiai su Sovietais ar
ba sušaukti Keturiu Di
džiųjų konferenciją. Tas 
viskas, vienok, sakė jis, bus 
galima po Paryžiaus sutar
ties ratifikavimo. Sovietai 
yra pakartotinai pabrėžę, 
kad pradėjus ginkluoti Va
karų Vokietiją, tartis jau 
būtu pervėlu, pamatai atei
nančiam k a r u i jau b ū t ų 
perstiprūs.

Washingtonas. — Orego
no valstijos demokratų par
tijos komitetas išreiškė sa
vo pasitenkinimą, kad se
natorius Morse pasmerkė 
Dulleso kalbą Formozos rei
kalu. Morse yra nepriklau
somas senatorius, apleidęs

ko- 
lai-

kalba.

Potashas gales

prieš tą komisiją darbai1 
griežtai užprotestavo?

Taryba sako, kad Kerste- 
nas vieną dalį Lietuvos ati
davė gdams, o kitą len
kams.

Lietuvos nebeliko lietu
viams!

Dalykas buvęs tame: Ker- 
stenas pamanęs, kad jo su
sibičiuliavimas su “Lietu
vos vaduotojais” pakenkė 
jo politinei karjerai. Jis 
perpyko.

Pažangioji Amerikos spau
da rimtai stato klausimą: 
Ką dabar suvienytos darbo 
unijos darys politinėje are
noje?

Ai- jos ir toliau vilksis 
demokratų partijos uodego
je?

Kol kas iš stambiųjų uni
jų vadų tik transportininkų 
unijos prezidentas Michael 
Quill sako: Mes turime rim
tai pagalvotu apie organi
zavimą Amerikos Darbo 

republikonus, prie kurių jis 
anksčiau priklausė.

Morse yra pasakęs, kad 
Dulleso kalba buvo pilna 
dviprasmiškumo, kad jis 
daug ką slėpė nuo Ameri
kos žmonių.

Čiangininkų vyriausias

Washingtonas. —■ Irvin- 
gas Potashas, komunistų 
vadas, kuris sėdėjo daugiau 
kaip trejus metus Leaven s- 
wortho kalėjime, gavo leidi
mą išvykti Lenkijon.' Tą 
leidimą jam davė imigraci
jos ir natūralizacijos de
pą rtmen tas.

Potashas, kuris buvo nu
teistas po Smitho aktu kaip 
komunistų vadas, buvo su
imtas tuojau po išėjimo iš 
kalėjimo ir rengtasi jį teis
ti po kitu Smitho akto 
punktu, kuris nusikaltimu 
padaro vien buvimą tos 
partijos nariu.

Imigracijos departmentas 
dabar davė Potashui leidi
mą vykt i į Washingtona, 
kad išsirūpinti vizą iš Len
kijos pasiuntinybės. Mano
ma, kad jis vizą gaus ir

Potashas atvyko kaip jau
nuolis į šią šalį ir per il
gus laikus buvo aktyvus 
unijiniame judėjime, ypa
tingai tarp kailiasiuvių. Jis 
bandė'tapti Amerikos pilie
čiu, bet jam pilietybės ne
davė.

Britanija jau irgi planuoja 
gaminti vandenilines bombas

Londonas. — Britanijos; 
valdžia paskelbė, kad ji “tu
ri galimybę ir sugebėjimą” 
gaminti vandenilines (hi
drogenines) bombas. Bri
tanijos valdžia tai skaito 
“savo užduotimi,” kadangi 
kitos šalys tokius ginklus 
jau turi, sako pranešimas. 
Ji todėl gamins įvairaus dy
džio vandenilines bombas, 
bet “tikisi, kad jų nereikės 
naudoti.”

Valdiškame pranešime 
dar sakoma, kad Britanija 
tikisi, su vandenilinių bom
bų gaminimu prisidėti prie 
atominių ir vandelinių gin
klų panaikinimo. Kokiu bū
du bombų gaminimas prisi
dės prie to, nepaaiškinta.

' “LAISVĖ” NEIŠEIS
ŠI ANTRADIENĮ

Del Washin gtono gimtadie
nio šventes, per kurią ne
veikia paštas, nebus “Lais
ves” šio antradienio laidos.

B mina. — Vakaru Vokie
tijos Profesinių Sąjungų 
(unijų) Federacijos pildo
moji taryba nutarė tęsti ir 

vimąsi. Pildomoji taryba iš
leido pareiškimą, kuriame 
paremia anksčiau Frank
furte įvykusiame unijų su
važiavime priimtą rezoliu-

Pildomoji taryba ragina, 
kad Paryžiaus sutarties ra
tifikavimas būtu atidėtas. 
Pildomosios tarybos pareiš
kimas tokiu būdu oficialiai 
patvirtina, kad šeši milijo
nai organizuotų Vakarų Vo- 

} kieti jos darbininkų kovos 
prieš Wehrmachto atgaivi- 
nima. v
Prezidentas perkalbinėja

Unijų nusistatymas su
kėlė nemenką susirūpinimą 
valdžioje. Prezidentas Dr. 
Theodor Heuss’as pasikvie
tė pas save unijų vadus ir 
ilgame pasikalbėjime su 
jais stengėsi .juos įtikinti, 
kad .jie pakeistų savo nusi
statymą arba jį bent su
švelnintų. Pasitarime taip
gi dalyvavo premjeras Ade- 
nauėris, darbo reikalų mi
nistras Storchas ir parla-

90 proc. karo kriminalistu 
randasi laisvėje Vakaruose

Bonna. — Penkeri metai 
atgal amerikiečiai, britai ir 
francūzai savo zonose Va
karų Vokietijoje kalėjimuo
se laikė 3,657 nacius karo 
kriminalistus. ' Devyni de
šimtadaliai tu kriminalistų 
dabar jau paleisti ir kalėji
muose lieka tik 315. Tik 
maža dalis paleistųjų’karo 
kriminalistų atsėdėjo savo 
bausmes kalėjime. Didi dau
gumą buvo paleisti prieš 
laiką — bausmės jiems bu
vo dovanotos. |

Neo-nacinė Vakaru Vo-1 
karų Vokietijos spauda, su 
Adenauerio valdžios prita
rimu, veda nuolatinį vajų 
už likusiųjų karo krimina
listų išlaisvinimą. Nemen
kas skaičius išlaisvintų ka
ro kriminalistų jau gavo
postus Adenauerio valdžio-! dais, 
je, ypatingai užsienio reika
lų ministerijoje ir dar dau
giau jų gaus postus, kai bus 
pradėta atsteigti Wehr- 
machtą.

Sirija paneigia gandą
Damaskas. — Sirijos val

džia paneigė paskleistą ži
nią, kad ji yra sutikusi kar
tu su Izraeliu, Jordanu ir 
Libanu statyti hidroelektri
nį tarptautinį projektą Jor
dano slėnyje. Jordanas ir 
Libanas tos žinios nepanei
gia.

ORAS NEW YORKE 
Giedra ir šalta.

i 

mentinių frakcijų vadai.
Bundestagas svarstys Pa

ryžiaus sutarties ratifikavi
mą šio mėnesio 24 ir 26. Nė
ra abejonės, kad keturios 
konservatyvės partijos, ku
rios sudaro Adenauerio ko
aliciją, balsuos už ratifika
vimą, nors taip vadinamieji 
laisvieji demokratai ir visa- 
vokiškas blokas nemato 
akis akin su paties Adenau
erio partija, krikščionimis 
demokratais.

Demonstracijos Berlyne
Vakarų Berlyne kalbėjo 

Vakarų Vokietijos vice
kancleris Dr. Franzas Blue- 
cheris. Salėje, kur jis kal
bėjo ir gatvėje komunistai 
ir socialdemokratai sukėlė 
demonstraciją prieš ginkla
vimą. Apie 500 kairiečių, 
kurie radosi salėje, pradėjo 
šaukti anti-karinius sloga- 
nus. Policija juos puolė ir 
suėmė 239 asmenis. Lauke 
policija, guminėmis lazdo
mis puolė demonstrantus ir 
daugelį skaudžiai sumušė.

Penktadienio vakare Va
kariniame Berlyne turėjo 
kalbėti Vak. Vokietijos so
cialdemokratų vadas Olle- 
naueris. Jis turėjo kalbėti 
prieš ginklavimąsi.

Mokyklų .taryba naudojosi 
H. Matusowo informacija

New Yorkas. — Buvo iš
kelta, kad New Yorko mo
kyklų taryba buvo pavedus’ 
keli metai atgal Harvey 
Matusowui .peržiūrėti mo
kytojų sąrašus ir infor
muoti, ar jų tarpe nesiran
da komunistų. Matusowas, 
kuris, dabar prisipažįsta 
daug melavęs ir šmeižęs 
žmones, kuomet jis tarna
vo kaip FBI šnipas, tuo
met sakėsi galįs atsiminti 
bent 10,000 komunistu var
du New Yorkė ir iš išvaiz
dos pažinti bent 100,000.

Mokyklų tarybos pirmi
ninkas Jensenas pripažįsta,/ 
kad jis naudojosi Matuso
wo informacija, bet sako, 
kad nei vienas mokytojas 
nebuvo atleistas iš darbo re
miantis Matusowo skun-

Vengrija norėjusi išsiųsti 
kardinolą Mindszenty Romon

Viena. — čia skleidžiami 
gandai, kad Vengrija buvo 
bandžiusi susiderėti su Va
tikanu apie kardinolą Mind-' 
szenty. Vengrija buvo da
vusi suprasti, kad ji išlais
vintų Mindszenty, jeigu jis 
apleistų Vengriją ir apsi
gyventų Romoje. Vatika
nas irgi buvo su tuo planu 
sutikęs, bet pats kardinolas 
Mindszenty tam buvęs prie
šingas.

Pasėkoje Mindszenty lie
ka kalėjime.

Republikonų komitetas jį vadina “ne tiktai 
politiniu, bet ir dvasiniu Amerikos vadovu”

Washingtonas. — Jau da
rosi aišku, kad republiko- 
nai yra pasiryžę statyti 
Eisenhowerį savo preziden
tiniu kandidatu li956-tais 
metais. » Jų partijos nacio- 
nalio komiteto nariai priė
mė rezoliuciją, kurioje jie 

ūmesnėje Eisenhowerio va
dovybėje.” Nors rezoliuci
joje nekalbami atvirai apie

Suims išleistus 
kair iečių vadus

New Yorkas. — Kovo pir
mą baigs atlikti savo kalė- 
jimines bausmes komunistų 
vadai Eugene Dennis, John 
Gates, Jack Stachel, John 
Williamson ir CaiJ Winter. 
Benjamin Davis irgi turėtų 
išeiti tuo laiku iš. kalėjimo, 
bet jis turės atsėdėti dar 
60 dienų “už* paniekos pa
rodymą.” i

Jau beveik yra tikra, kad j 
teisingumo departme n ta s j 
planuoja neleisti jiems liktis 
laisvėje. Vietoje to, jie"tuo
jau bus suimti, kad iš.) nau
jo būtų teisti po kitu Smi
tho akto punktu, šiuo, kartu 
kaip kompartijos nariai, ne
vadai.

Guatemalos Miestas. — 

temaloje. Tas stovis buvo 
įvestas sausio 20-ta, kuomet 
valdžia numalšino prasidė
jusį prieš ją sukilimą.

Washingtonas. — Demo
kratinis senatorius Hum
phrey išreiškė savo nepasi
tenkinimą Dulleso kalba.

Nicaragua tikrai stovėjo C. 
Ricos sukilimo užnugaryje

Washingtonas. — Ameri
kos valstybių tyrinėjimo ko
misija, kuri per kokį mėne
sį gvildeno, kas buvo atsa- 
komingas už sukilimą Costa 
Ricoje, priėjo išvados, kad 
Nicaragua tikrai kalta. Ty
rinėjimo komisija susideda 
iš JAV, Meksikos, Brazili
jos, Paragvajaus ir Ekva
doro atstovu.v

Visi komisijos nariai, iš
skyrus Ekvadoro, priėjo iš
vados, kad Nicaragua, sto
vėdama užkulisiuose, ren
gė ir pravedė sukilimą Cos
ta Ricoje, leisdama savo te
ritorijoje sukilėliams orga
nizuotis, juos ginkluodama 
ir jiems padėdama savo 
aviacija.

• Ekvadoro atstovas sakė, 
kad “ne visi faktai paimti 
domėn.”

Jokohama, Japonija. — 
Virš šimto moterų sudegė 
senelių prieglaudos gaisre. 

prezidentinę kandidatūrą, 
reikalas sukasi kaip tik 
apie tai.

Jau keli mėnesiai, kai Ei- \ 
senhoweris kviečia į Baltąjį 
Namą politikierius ir su 
jais tariasi. Manoma, kad 
pats Eisenhoweris jau seno
kai pradėjo rengti dirvą jo 
paties “draftavimui.”

Republikonų komiteto re
zoliucija apie Eįsenhowerį 
kalba kaip’ apie “ne tiktai 
politinį, bet ir dvasinį šių 
laiku vadova.” 4. <

Republikonų komiteto na
riai ir Eisenhoweris turėjo ’ 
pietus, per kuriuos keli žo
džiai buvo pasakyti ir laik
raštininkams. Pirmininkas 
L. Hali aiškino, kad Eisen
howeris tikriausiai “liks . . 
mūsų vadu artimoje ir to
limesnėje ateityje.” Pats 
prezidentas tik šypsojosi, 
kuomet jo buvo klausta, ar 
jis kandidatuos. Bet jis ne
sakė “ne.”

Be to Eisenhoweris aiš
kino, kad jis surado naują 
apibūdinimą repu b 1 i k o n ų 
nusistatymui . Iki šiol jis- 
sakydavo, kad republikonai 
yra “nuosaikūs pažangie
čiai,” bet dabar jis įsitiki
nęs, kad jie verčiau “dina
miški konservatoriai.”

3en-Gurionas tapo Izraelio 
karinių reikalų ministru

Jeruzalė. — Buvęs prem
jeras Ben-Gurionas tapo Iz
raelio krašto apsaugos mi
nistru’. Lygšiolinis minis
tras Pinhas Lavonas atsi
statydino. Ben - Gurionas 
1953 metais pasitraukė iš 
premjero* posto ir apsigy
veno kolektyvinėje sodybo
je Negevo dykumoje, kur 
tapo to kaimo avių sker
džium. Laisvalaikiu jis ra
šė savo atsiminimus.

Manoma, kad Ben-Gurio
nas grįžo į kabinetą ir tapo 
karo reikalų ministru, nes 
Izraelis jaučia didėjantį už
puolimo pavojų. Izraelį su
pantieji arabiški kraštai, 
ypatingai Egiptas, paskuti
niu laiku gavo nemažai gin
klų iš Amerikos. Pasitrau
kęs ministras Lavonas bu
vo darbietis, kaip yra ir 
Ben-Gurionas.

Herman Field Londone
Londonas. — Hermanas 

Fieldas,’ amerikietis, kuris 
penkerius metus praleido 
Lenkijos kalėjime, po kelių 
mėnesių poilsio Šveicarijoje 
atvyko čia. čia jis sutiko 
savo vaikučius, kurių ne
matė per paskutinius šeše
rius metus.

Lenkijos valdžia paseklbė, 
kad ji kalino Fieldą netei
sėtai, kad kaltinimai, jog 
jis buvo šnipas, buvo ne
paremti.
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JURGIS WASHINGTONAS
'T VASARIO 22 DllteNA yra Jurgio Washington© gim
tadienis. Amerikos tėvas gimė 1732 metais, o mirė 1999

• metais. X
Jurgis Washingtonas buvo vyriausias revoliucinių 

Amerikos jėgų vadovas,—jėgų, kovojusių už šios šalies 
nepriklausomybę. Kai revoliucinis karas buvo laimėtas, 
kai anglai buvo sumušti, kai 13-kai valstijų nepriklauso
mybė buvo užtikrinta ir bendra šaliai konstitucija pri
imta, tuomet Jurgis WashingtonasNbuvo išrinktas šalies 
prezidentu ir tas pareigas ėjo per aštuonerius metus.

Vasario 22 diena yra legalė šventė, paštas neveikia, 
todėl ir Laisvė tą dieną neišeis.

KAS REMIA TĄ JŲ KRUŠA DĄ
“UŽ LAISVĘ”?

VIENAS NEDIDELIO fabriko savininkas (dėl vi
siems žinomų priežasčių, miesto, kur jis gyvena, nemi
nėsime), pažangus žmogus, prisiuntė mums laišką, gau
tą nuo “Crusade for Freedom” organizacijos viršininko.

“Crusade for Freedom” organizacijos šulai renka au
kas palaikymui “Radio Europai išlaisvinti,” — palaiky
mui radijo, iš kurio transliuojamos “žinios” “anapus už
dangos” gyvenantiems žmonėms.

Iš to radijo stoties, kaip žinia, transliuojamos į so
cialistinius kraštus tokios “žinios,” kuriomis siekiamas! 
tuos žmones sudemoralizuoti. Iš to radijo stoties lei
džiamos visokios provokacijos. Ir tai daroma vis vardan 
tų žmonių išlaisvinimo!

“Crusade for Freedom” minėtąją radijo stotį su vi
sais jos tarnautojais ir melagiais “žinių” perdavėjais 
užlaiko. * \

’ ’ Minėtame laiške aukų prašytojas vyriausiai kreipia
si į fabrikantus ir biznierius. Jame, be kitko, sakoma:

.“Daugiau negu 1,OQO Amerikos didžiausių biznio ir 
pramonės įstaigų sudeda apie $5,000,000.. .aukų, korpo
racijų dovanų. Ford Motor Kompanijos Fondas nuo
širdžiai užgiria šį pro jektą su $25,000 auka...”

Kaip matome, stambiausieji mūsų šalies kapitalistai 
'aukoja šimtus tūkstančių dolerių kas metai minėtai ra
dijo stočiai palaikyti.

Per spaudą ir radiją nuolat ir nuolat prašoma iš 
publikos, kad ji aukotų dolerius, tam pačiam tikslui.

Jeigu patys stambiausieji kapitalistai aukoja tokias 
sumas šiam reikalui, tai galime gerai įsivaizduoti, koks 
.jo tikslas!

Išnaudotojų klasė, bijodama, kad darbo žmonės ne- 
. susiprastų ir nepareikalautų sau didesnių teisių, kiša 
dolerius ir prašo kitus tai daryti, kad būtų galima pa
skleisti juo daugiau melo, juo daugiau provokacijų.
,Galvojantieji amerikiečiai, žmonės, kuriems rūpi tai
ka ir geras sugyvenimas su kitomis tautomis, aišku, ne
davė ir neduos šitam tikslui nė vieno cento!

APIE GRŪDŲ GAMYBĄ 
TARYBŲ SĄJUNGOJE

Šių metų sausio 25 d. 
Maskvoje įvyko Tarybų Są
jungos komunistų partijos 
centro komiteto plenumas, 
kuriame kalbėjo tos parti
jos pirmasis sekretorius N. 
Chruščiovas. Jis sakė ilgą 
kalbą, liečiant Tarybų Są
jungos žemės ūk j, jo pakė
limą. Apie šią įkalbą daug, 
rašė ir Amerikos komercine 
spauda.

Chruščiovas, ’kaip žinia, 
analizavo, dėstė reikalus, 
susijusius su priauginimu 
daugiau javų, su priaugini
mu daugiau gyvulių, kad ’ 
tos šalies piliečiai turėtų 
daugiau duonos, mėsos, dau
giau pieno ir kitokių val-

I gomųjų produktų.
Įdomiai Chruščiovas pasi

sakė dėl grūdų gamybos. 
Štai, ką jis pasakė:
/‘Gali kas paklausti: ko

dėl dar prieš kelerius me
tus buvo manoma, kad grū
du mums užtenka, o dabar 
taip atkakliai keliamas už
davinys smarkiai padidinti 
grūdų gamybą? Norint at
sakyti į šį klausimą, reikia 
išnagrinėti, kokie pakitimai 
Įvyko mūsų šalyje pokari
niu laikotarpiu ir tebevyks
ta dabartiniu metu. Susto
siu trumpai ties svarbiau
siais iš tų pakitimų.

“Pirma, išdavoje priemo
nių, kurių ėmėsi partija ir 
vyriausybė, žymiai pakilo ir 
toliau nenukrypstamai ky
la liaudies gerovės lygis. 
Pirmaisiais pokariniais me
tais, kai kainos buvo aukš
tos, daugelis buvo priversti 
apriboti savo vartojimą. Ta
da galėjo atrodyti, kad grū- 

! dų ii’ kitų produktų pilnu- 
j tinai

mėms patenkinti. Mažėjant1 
kainoms, gyventojų paklau-. 

įsa maisto ir pramonės pre-'

šalies reik

CLAUDE M. LIGHTFOOT NUTEISTAS
ILLINOJAUS VALSTIJOS komunistų partijos vadovas 

Claude M. Lightfoot pagaliau tapo nuteistas penkeriems 
( metams įkalinimo. s

Jis nuteistas išimtinai už tai, kad priklausė komunis
tų partijai. Jis nuteistas einant Smitho Aktu (įstaty
mu).

Prie kalėjiminės bausmės pridėta ir piniginė—$5,000.
Nuteistas teisėjui pasakė:*nesu nieko padaręs tokio, 

kuris būtų grėsęs mūsų šaliai arba kuriam nors jos pi
liečiui pavojumi.
J Aiškus dalykas, ši byla bus apeliuota į aukštesnį teis

mą. Ji veikiausiai pasieks aukščiausį šalies teismą.
Jeigu vyriausybei pavyks gauti pritarimą aukštes

niuose teismuose, tuomet, aišku, bus puolami ir kiti as
menys, kurie priklauso komunistų partijai.

Šiuo klausimu, taigi, privalo tarti žodį ir visuomenė, 
ypatingai organizuoti darbininkai, darbo unijos.

American Civil Liberties Union praneša, kad ji stoja 
nuteistajam Claude M. Lightfoot talkon. Ji prisideda 

"prie sudarymo apeliacijos i aukštesnįjį teismą.

PASTEBĖJAI' SPAUDOJE, jog justicijos depart- 
mentas ruošiasi iš naujo suareštuoti komunistų vadovus, 
kai jie bus išleisti iš kalėjimo. ’

Kaip žinia, Eugene Dennis, Benjamin Davis ir eile 
kitų komunistų vadovų, atbuvusių kalėjimuose savo baus
mę, kovo mėnesį bus iš kalėjimų išleisti. Kai tik jie bus 

-■išleisti, spėjama, valdžia areštuos juos iš naujo, kal
tindama už priklausymą komunistų partijai.

Vadinasi, areštams nebus galo. Tie patys žmonės 
bits bandoma už tą patį nusikaltimą bausti po du ka^tu, 

• nors tai prieštarauja šalies konstitucijai.
................... u i -t.-..-----  r t~s—m—rr-rwuw

puil.—Laisvė (Liberty)-Sestad., vasario (Feb.) 19, 1955

kėnis žymiai išaugo ir kas-| 
met vis labiau auga.

“Antra, mūsų šalyje dėl 
aukšto gimimų skaičiaus ir 
dėl mirtingumo sumažėji
mo gyventojų skaičius kas
met padidėja daugiau kaip 
2 milijonais žmonių. Dėl 
tokio gyventojų daugėjimo 
padidėja duonos ir kitų pro
duktų pareikalavimas.

“Trečia, pas mus metai iš 
metų didėja miestų ir pra
monės centrų gyventojų 
skaičius. Per pastaruosius 
penkerius metus- miestų gy
ventoj^ skaičius padidėjo 
maždaug 17 milijonų'žmo
nių. Šis padidėjimas vyks
ta daugiausia dėl dalies kai
mo gyventojų perėjimo Į 
miestą. Antai, per tuos pa
čius penkerius metus iš 
kaimo į miestą perėjo dau
giau kaip^9 milijonai žmo
nių. Iš pirmo žvilgsnio ga
li pasirodyti, kad čia vyks
ta paprastas vartojimo per
sikėlimas, jog ir tuo ir kitu 
atveju gyventojams reikia 
vieno ir to paties produk
tų kiekio. Iš tikrųjų yra 
kitaip, nes, tapdamas mies
tiečiu, vakarykštis kolūkie
tis iš žemės ūkio produkci
jos gamintojo pavirsta pre
kinių maisto produktų var
totoju.

“Ketvirta, mums reikalin
gi galingi, kasmet papildo
mi valstybiniai grūdų re
zervai. Be tinkamų rezer
vų šalis apsieiti negali —i 
tai aišku kiekvienam ir ne
reikalinga' įrodinėti.

“Penkta, męs turime tu
rėti pakankamą grūdų fon
dą užsienio prekybai.

“šešta, — ir tai yra svar
biausioji priežastis, sąlygo
janti papildomo grūdų kie
kio reikalingumą, — mums 
reikia smarkiai padidinti

pašarinių grūdų gamybą.” 
gyvulininkystei reikalingų

Liesdamas s p e c i f i š k ai 
kviečius, Chruščiovas pri
minė plenumo dalyviams:

“Juk mes turime gi tam 
laimėjimus pačios vertin
giausios grūdinės kultūros 
—kviečių gamyboje. Kvie
čių plotas palyginti su 1920 
metais padidėjo nuo 40 mi
lijonų 300 tūkstančiu iki 49 
milijonų 300 tūkstančių 
hektarų 1954 metais, o ly
ginamasis kviečių svoris 
grūdinių kultūrų pasėliuose 
padidėjo per tą laiką nuo 
36.4 procento iki 44 proc. 
Kviečių gamybos apimties 
atžvilgiu mūsų šalis užima 
?□ i r m ą j ą vietą pasaulyje. 
Mes pralenkėme JAV tiek 
pagal bendrąjį kviečių su
rinkimą, tiek ir pagal jų, ūpą, pakeičia temperamen- 
gamybą vienam gyventojui. 
Ryšium su derlingumo pa
kėlimu ir dirvoninių. bei 
plėšininių žemių įsisavini
mu mes ir ateityje didinsi
me kviečių surinkimus. Tap
čiau su pašarinėmis kultū
romis reikalai pas mus žy
miai blogesni.”

Nervai ir sąjūdžiai -1
J. J. Kaškiaučius, M. D.

Visi žinom, visi numanom, 
kas aplinkui dedasi. Gyve
nam nesveikoj, didelio įtem
pimo ir nesaugumo atmos
feroj. Visus jaudina ir var
gina tas nuolatinis netikru
mas, nerimas, tie nuolati
niai neramūs grūmojanti, 
grėsmingi gandai, kalbos, 
žinios., Skirtingų interesų 
ir reikalų susikirtimai eina 
griežtyn ir sudaro nesveiką 
susijaudinimų, emocijų at
mosfera.v a

Nestebėtina, kad, tokioj 
įtemptoj aplinkoj, žmonės 
darosi labiau nervingi, ar- 
Zįūs, įtimpę, neramūs, pri
slėgti. Įkyrūs priešingavi- 
mai ir priešgynavimai dar
ko mūsų rimtį, nuotaiką,

INSTITUTAS, KURIS 
ruošia Lietuvai 
MOKYTOJUS »

Vilniaus Tiesa (sausio 9 
J.) rašo:

“Sukako dešimt metų, kai 
Vilniuje buvo įsteigtas Pe
dagoginis institutas^ Da
bar tai stambiausia respite 
blikoje mokslo įstaiga, ruo
šianti pedagoginius kadrus. 
Prieš dešimt metu institute 
pradėjo mokytis 71 studen
tas. Šiais mokslo metais jį 
lanko 2,133 jaunuoliai 'ir 
merginos.

“Per praėjusius metus 
Pedagoginis institutas išlei
do 1,157 aukštai kvalifikuo
tus mokytojus, šiuo metu 
jie dirba respublikos aukš
tosiose, vidurinėse bei sep
tynmetėse mokyklose kajJbų, (“suprarenal 
istorijos, fizikos ir kitų 
specialybių dėstytojais. Bai
gęs šią mokslo įstaigą Ge
rulaitis dabar dirba Klaipė
dos mokytojų instituto di
rektoriumi. Nedzinskaite 
vadovauja Ukmergės rajo
no liaudies švietimo sky
riui. Keliasdešimt auklėti
nių dėsto tame pat Peda
goginiame institute.

“Daugumą studentų, bai
gusių Vilniaus Pedagoginį 
institutą, toliau dirba moks- 
!inį darbą.

“Visa eilė instituto auklė
tiniu už sąžiningą auklėja
mąjį darb 
vyriausybiniais apdovanoji
mais. Neseniai Garbės raš
tai buvii įteikti Vilniaus 
Pedagogmio instituto di
rektoriaus pava d u o t o j u i 
mokymo reikalams Jano
niui, politinės ekonomijos' 
katedros vedėjui Pauliuko- 
niui ir kitiems.

“Didelę reikšmę .mokyto
jų kvalifikacijos pakėlimui 
turi 1946 metais prie insti
tuto^ įsteigtas neakivaizdi
nis skyrius. Šiais metais 
jame studijuoja 3,231 Lie
tuvos mokytojas.”

yra pažymėti

Redakcijos Atsakymai
W. Bajorui, Kearny, N.J. 

—Kai jūsų korespondencija 
mus pasiekė, tai buvome 
gavę (telefonu) žinią, kad 
Antanas Kazakevičius jau 
mirė. Dėl to jos nespaus
dinome. Visvien dėkojame 
už parašymą.

Jei Tamsta dar neprenu- 
meruojt dienraštį Laisvę, ta) 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa- 
saulib.

to mūsų raumenų toną. 
Prirengia mūsų raumenis 
bet kokiam reikalui. Pavo
jaus, baimės,'pykčio, rūpes
čio ar kokio nerimo nuoty
kiais šios antinkstinės liau
kos persidirba, jos dirba 
“antlaikį.” Jų žievės hor
monai (išjudintojai, vari
kliai) palaiko mus įtempi
mo būklėj, kad tu būtum 
pasirengęs elgtis pagal kokį 
reikalą.

Sakysim, tu susijaudinai 
smarkiai, perpykai. Dėl pa
didėjusio tų hormonų veiki
mo tu jau visas įtimpęs, 
parengtas arba šokt muš
tis, o ne, tai bėgt. Raume
nys tau net virpa, net 
trūkčioja. Širdis greit ir 
smarkiai muša. Arterijos 
susignyba, kraujospūdis pa
kyla. Akys tau nepapras
tai blizga ir geriau mato,

tą, net ir pobūdį.
Priekabūs, suniurę, susi

raukę, neištikimai, su nuo
žiūra, dilbčiojam žvairom ; ausys geriau girdi. Akylas 
akim, negalėdami šumot, ar.' ir klausytas, smarkiai su- 
čia tau draugas ir nedrau- j Įdusęs, auseles suglaudęs, 
gas sėdi greta tavęs. Gal • kaip zuikis, 
tykoja ką išgirst ar paste-’ 
bet...

Tokia netikusi būklė pa
laipsniui gadina mums svei
katą. Nei valgis tada eina 
labai naudon, nei darbas se
kasi, nei miegas gaivina. 
Net ir poilsiu bei laisvalai
kiu žmoniškai neatsigausi, 
negalėdamas atiti n k a m a i 
atsileist, suliaunėt ir.prasi- 
blaivyt...

Žmogaus organizmas la
bai painiai, labai sudėtingai 
veikia. Mūsų endokrinines, 
vidinės liaukos tvarko ir 
suvaldo tarpusavius organų 
bei audinių veiksmus. A'nt- 
inkstines liaukos (“suprare
nal, adrenal glands”) yra 
mūsų nuolatinio budėjimo 
liaukos, galingi varikliai, 
stūmėjai mūsų gyvybinių 
veiksmų.

Šitų antinkstinių liaukų 
žieves bei luobos sunka 

cortical hor
mone”) reguliuoja ir nusta-

padėtis

patiektais 
pergyvena 
padėtį. Pet

Veidas tau 
pablyksta, nes kraujo per
teklius suplūsta į raumenis, 
kad jie, būtų pilnai prisiren
gę kokiai staigmenai. Net 
ir viduriai, skilvis, žarnos 
ir jų liaukutės pakinta. Vi
durių malimas beveik susi
laiko, apsistoja, vis dėl tos 
pačios kraujo ekonomijos: 
kraujo daug iš vidurių susi
telkia į raumenis...

Gerai, jei tada duodi va
lia rauemnims ta susikau
pusią energiją sunaudot, 
nesivaržydamas, nesusival
dydamas deramai, pagal ci
vilizacijos papročius. Jeigu 
“laukiniškai” šoki muštis, 
pliektis arba bėgt, tai tavo 
orgąnizmas susitvarko. 
Raumenys “perdegina,” su
naudoja tų .antinkstinių žie
vės hormonų perviršį, ir. 
paskui visa kas palaipsniui! 
atsileidžia, sisilygina.

Bus daugiau apie nervus 
ir sąjūdžius;

Kaip mes pasitinkame 
senatvę?

Kokie tai keisti amerilde- 
čių posakiai - išsireiškimai. 
Seniau sakydavo, kad žmo
gaus gyvenimas prasideda, 
sulaukus keturi a s d e š i m t 
metų. O dabar, vos tik 
praėjus keleriems metams, 
jie tą prasidėjimą gyveni
mo žymiai padąugino — net 
iki šeš i a s d e š i m t metų. 
Šiais laikais dažnai patėmi- 
jama anglų spaudoje posa
kis: “Life begins at 60” 
(Gyvenimas prasideda nuo 
šešiasdešimt metų). Koks 
gi čia prasidėjimas, kuomet 
gyvenimas artinasi prie sa
vo pabaigos?

Beveik kiekvienas indivi
dualus pasitinka senatvę 
skirtingai nuo kitų. Vieni 
būna surūgę, sukliurę, ai
manuodami nusiskundžia. 
Sako: ot, nei nepajutau, 
kaip pasenau ir Jau atidir
bau. Įdėjau daug metų 
sunkaus darbo k vaisių į 
draugijinį liaudies iždą. Ir 
dabar sakau, sudie praei
čiai. ..

Taip, mes, sulaukę senat
vės, galime sakyti “sudie 
praeičiai,” nes kas jau pra
ėjo, tai niekuomet nebesu
grįš.... Tačiau' kai Įairių 
asmenų beviltiški apie atei
tį išsireiškimai yra ne sa
vo vietoje, pesimistiški. Nes. 
gyvenimą galima žymiai 
pailginti, jeigu mes gyven
dami kožną dieną su pasi
tikėjimu, pilni vilties, vis 
galvotumėm apie ateitį ir 
tolesnius metus. Labai bū

dingą yra tas, kad kai ku
rie, dar nesulaukę senatvės, 
statosi paminklus, iškaltas 
raides savo metrikų, tiktai 
reikia dadėti mįrties datas. 
Tokie gyvųjų paminklai 
vaizduoja mirties kandida
to galvoje gyvenimo nuobo
dumą arba nepasitenkini
mą gyvenimu šiame pasau
lyje. Mano supratimu, to
kie žmonės, kurie dar jau
ni būdami statosi pamin
klus, yra didžiausi pesimis
tai! Neneik murmėti ir sie-

Iš Urugvajaus
Resp. Banko “Baltoji knyga”

Paskutiniuoju laiku Respub
likos Bankas išleido “Baltąją 
knygą,” kurioje dokumentais 
įiodoma, kad pasirašytoji pre
kybinė sutartis su TSRS yra 
naudingiausia iš visų lig šiol 
pasirašytų sutarčių.

Sunki ekonominė 
r

Sulig spaudos 
duomenimis šalis 
sunkią ekonominę
paskutiniuosius 4 mėnesius te
pardavė visai nežymią dalį vil
nų, o frigorifikuose darbas ko
ne visai sustojęs, šiemet dar 
nepardavė užsienin nei gramo 
mėsos.

UTE darbininkų laimėjimai

Sausio 23 d. 8,000 UTE dar
bininkų ir tarnautojų iškėlė 
reikalavimą pakelti algas 50 
pėzų ir direktorija šį reikala
vimą dalinai patenkino.
Plečiasi bedarbe frigorifikuose

Fray Bentos miestelyje esan
čiame “Anglo” frigorifijke 
dirbdavo 2,500 darbininkų, 
bet dabar tedirba vos :>5 žmo
nės. Jau 7 mčnesis kai tokia 
skurdo padėtis tęsiasi.

TSRS pirko vilnas

Dviejų mėnesių laikotarpy
je, nuo spalio 1 d. iki gruo
džio 1 d. Tarybų Sąjunga pir
ko iš Urugvajaus 2,150 f ardų ‘ 
vilnų.
Streikavo banko tarnautojai

Valstybinio banko tarnauto- ' 
jai streikavo savaitę laiko rei- . 
kala irdami pakelti algas norS 
iki to lygio, kiek gauna priva
čių bankų tarnautojai.
“Lana Uruguaya’’ streikuoja

Nors tekstilės generalinis 
streikas baigėsi, bet “Lana 
Uruguaya” fabriko darbinin
kai, Cerroje, tebestreikuoja, 
nes to fabriko savininkas Pe
dro Saenz nepasirašė fabri
kantų sutartį su1 darbininkais.

“TSRS yra šitokia”

Tokiu pavadinimu išėjo iš 
spaudos knyga, parašyta žy
maus gydytojo ir žurnalisto 
Dr. Juan\y Pazos, kuris ne
perseniai lankėsi socializmo 
šalyse.

į Statys Teisingumo Rūmus

Vyriausybė nutarė nugriau
ti senus, griūvančius pastatus 
'La pasiva” priešais PlazaIn- 
dependencia, tarp Liners ir' 
Florida gatvių, ir toje vietoje 
pastatyti Palacio de Justicia.

(Iš Darbo)

natvė jau užklupo ir gilti
nė žiūri į akis... Nė vie
nas taip manydamas negali 
tikėtis sulaukti ilgesnio am
žiaus. Vietoje rūpinimosi 
apie prisiartinančia gyve
nimo pabaigą, reikia dau
giau galvoti, planuoti ką 
nors naudingo, prakilnaus, < 
ne tiktai dėl savęs, savo 
šeimos, bet ir dėl liaudies, 
darbo žmonių gerovės. Nors 
retkarčiais reikia pamiršti 
apie save,-o daugiau pagal
voti apie kitus. Kuomet 
galvon užeina mintis apie 
senatvę, nusišypsojęs su
šuk: Senatve! Aš pasitin
ku tave su išskėstomis ran
komis, imu tave į glėbį, su 
d ž i a u g smu, juokdamasis, 
pilnas dėkingumo jausmų, 
kad ilgai gyvenau, nemi
riau būdamas jaunu, bet 
sulaukiau garbingos sent- 
vės!

Montello, Mass.
Mirę mūsų miesto lietuviai

Sausio 19 d. mirė Frances 
Dargienė, gyvenusi po num. 
29 Albert St. Jos vyras mirė 
prieš keletą metu. Velionė pa
liko liūdesy savo gimines ir 
artimuosius.

Sausio 20 d. mirė Peter Ži
linskas, gyvenęs po num. 39 

i Bank St. Paliko savo žmoną 
Mary Zurinskas (Baganski), 
sūnų Albert, gyvenantį Los 
Angeles mieste, Cal., dvi dūk- * 
turis—Auna Zurinskas ir Mrs. 
Adelaide Fox. Abidvi gyvena 
Lrocktone. Velionis iš amato 
buvo karpenteris.

Vasario 2 d. mirė Antanas 
Lankutis, (> 1 metų amžiaus. 
Paliko nuliūdime savo myli
mą žmoną Mortą, duktėrj 
Ituth ir'kitus artimus gimines. 
Ilgai sirgo, daug kentėjo. Vė
žio liga jį nukankino. Buvo 
Laisvės skaitytojas, bet pa
laidotas su religinėmis cere
monijomis.

Žolynas

Pregržsas

Johanesburgas. — Opozi
cinės Pietų Afrikos Jungti
nės Partijos vadai pareiš
kė valdžiai, kad negini per- . 
sekiojimas pHves prie efco* 
nomfnės krizės šalyje- ir 
prie “baltos civilizacijos su
griuvimo, lygiai kaip juo
dos.”

'.1
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Jlonas Stasiūnas-nauja žvaigždė 
Lietuvos meno padangėje

Lietuvos spauda apie R. Mizarą 
ir jo raštus

Ryšium su^išleidimu Lietuvoje “Povi
lo Jurkos” ir kitu R. M i žaros apysakų, 
Vilniaus “Tiesoje“ (š. m. sausio S d.) 
laikraštininkas Antanas Vaivutskas pa
rašė straipsnį apie ji ir jo knygas. Čia 
tą straipsnį (sutrumpinę) paduodame 
mūsų skaitytojui. — Red.

Antrojo visasąjunginio tarybinių ra
šytojų suvažiavimo dienotvarkėje buvo 
svarstomas klausimas apie šiuolaikinę 
pažangiąją pasaulio literatūrą. Pažan
gioji literatūra turi daug žymių ir 
reikšmingų kūrinių, kurie susilaukė pla
čiausio liaudies pripažinimo. Tarybinės 
literatūros ir Vakarų bei Rytų pažan
giosios literatūros sąjunga — tai sąjun
ga vardan tikro humanizmo, laisvės ir 
taikos. Nepaisant vis didėjančio reakci
jos siautėjimo, pažangieji JAV ir Loty
nų Amerikos literatūra didžuojasi to
kiais Įžymiais rašytojais, kaip H. Fas- 
tas, L. Braunas, žorži Amadu, Pablo 
Neruda, Nikolasas Giljenas ir kt.

Kovoje su reakcija, įvairaus plauko 
buržuaziniais nacionalistais, vystosi ir 
pažangi JAV literatūra lietuvių kalba. 
Pažangioji JAV lietuvių spauda bei or
ganizacijos turi kai kurias tradicijas 
skleidžiant demokratines idėjas. Pirmo
jo pasaulinio karo metu čia vaisingai 
dirbu V. Kapsukas-M’ickevičius ir kiti. 
Ir šiuo metu eilė pažangių lietuvių vei
kėjų ir kultūros-literatūros darbuotojų 
aktyviai dalyvauja darbo žmonių judėji
me už taiką, prieš agresyvias jėgas, už 
šviesesnį darbo žmonių rytojų. Jų tarpe 
viena iš ryškiausių vietų tenka rašyto
jai Rojui Mizarai.

Šio rašytojo visuomeninę ir kūrybinę 
veiklį šių eilučių autoriui teko stebėti 
gyvenant Lotynu Amerikoje, be to, glau
džiai bendradarbiaujant \su pačiu rašy
toju.

Rojus Mizara gimė 1895 m. Merkinės 
valsčiaus Savilioniu kaime, vargingo 
valstiečio šeimoje. J literatūrą jis atėjo 
Miko Rasodos pseudonimu. Makniūnuo- 
se mažasis Rojus vargais negalais įgyja 
pradinį mokslą. Vaiko nepaprasti po
linkiai knygai, skaitymui jau tuomet 
ima ryškiai rodytis. Tačiau Mizarų sū
nui nėra sąlygų nė vidurinio mokslo pa
siekti. Jis šiek tiek dar privačiai pasi
mokinęs, dvyliktuosius metus eidamas, 
pasidaro “daraktorium”: keturias žie
mas moko skaityti ir rašyti vargingųjų 
valstiečiu vaikus.

1913 metais Rojus Mizara palieka 
gimtąja Dzūkiją. Jam tik aštuoniolika 
metu, kai jis įplaukia į “Ašarų” salą, 
tą iš tikrųjų daugelio emigrantų ašaro
mis aplaistyta Jungtinių Amerikos Val
stybių slenkstį.

, Sunki buvo M'izaros gyvenimo pradžia 
Amerikoje. Pirmojo pasaulinio karo 
metais jis raidžių rinkėju, tarp kitų 
spaustuvių, dirbo Lietuvių Socialistų 
Sąjungos laikraščio “Kova” spaustuvėje 
Filadelfijoje. “Kovą” redaguoti tada 
buvo pakviestas iš Škotijos neseniai' at
vykęs Vincas Mickevičius-Kapsukas. 
Tarp jo ir Mizaros užsimezga nuoširdi 

. draugystė.
Laikraščiuose ‘?Kova”, “Naujoji Ga

dynė”, redaguojamuose V. Kapsuko- 
Mickevičiaus, bei kituose pasirodę pir- 

. mieji Mizaros kūrinėliai išryškino, jog 
jis brandina daug žadantį literatūrinį 
talentą. Tatai pirmasis pastebėjo ir da
lykiškai jam padėjo V. Mickevičius-Kap
sukas, perteikdamas savo patyrimą ir 
paskatindamas Mizarą drąsiai imtis di
desniu veikalų kūrimo. Vėliau savo at
siminimuose apie V. M'ickevičiu-Kapsu- 
ką Mizara rašė: “Kapsuko paskatintas, 
pradėjau rimčiau beletristika domėtis, 
ėmiau nuolat bendradarbiauti mūsii 
spaudoje”.

^1919 metais Brukline laikraštis “Lai
svė” pradėjo eiti dienraščiu. R. Mizara, 

: — pažangiame Amerikos judėjime jau 
žinomas kaip aktyvus spaudos bendra
darbis ir visuomenininkas, — buvo pa
kviestas dirbti šio dienraščio redakcijo

je. Amerikos reakcionieriai kėsinosi 
pasmaugti. “Laisvę”, užpuola jos būsti
nę, suima jos redaktorių’.

1927 metais, Argentinos lietuviams 
prašant, R. Mizara atvyksta į Buenos 
Airesą ir ten apie metus redaguoja pa
žangios krypties lietuvių laikraštį “Ry
tojus”. Iš Argentinos grįžęs į Brukliną, 
vėl dirba “Laisvės” redakcijoje. Nuo 
1933 metų Mizara yra šio laikraščio at
sakinguoju redaktoriumi. Iš savo paty
rimų bei įspūdžių Pietų Amerikoje 1928 
metais jis parašo knygą “Argentina ir 
ten gyvenantieji lietuviai”. Šioje kny
goje autorius parodė lietuyių-išeivių 
sunkų gyvenimą Argentinoje.

1930 metais Mizara išleidžia savo pir
mąjį romaną “Sliakeris’Ž, kuriame smer
kiamas karas.

1931 metais rašytojas kartu su Ame
rikos darbininkų delegacija aplanko Ta
rybų Sąjungą. Apie šią kelionę, grįžęs 
į JAV, Mizara parašo stambią knygą 
“Sovietų Sąjunga penkioliktaisiais me
tais”. Joje jis pateikia daug medžiagos 
apie Tarybų Sąjungos laimėjimus liau
dies ūkio ir kultūros srityse, apie TSRS 
ekonominį, politinį ir kultūrinį gyveni
mą.

Rašytojas toliau vysto savo talentą 
kaip prozininkas. Jo antroji apysaka 
“Povilas Jurka” pasirodo 1935 metais, o 
po vienerių metų — trečiasis romanas 
“Mortos Vilkienės divorsas”. Romane 
“Povilas Jurka” rašytojas vaizduoja A- 
merikos lietuvių gyvenimą. Per Povilą 
Jurka ir jo dėdę-milijonierių autorius 
parodo dvi Amerikas — turtuolių ir 
darbo žmonių Ameriką.

1938 metais R. Mizara išspausdina 
naują romaną “Ūkanos”. Jame meni
niais vaizdais parodyta, kaip amerikinio 
gyvenimo būdas žaloja ir darko mažiau 
atsparius inteligentijos atstovus, priver
čia juos tarnauti doleriniam maišui.

Antrojo pasaulinio karo metais rašy
tojas atiduoda naują apysaką “Bernar
do Gavelio klaida”. Autorius čia vaiz
duoja vidutinio Amerikos lietuvio, išėju
sio iš kalėjimo, gyvenimą, jo vingiuotus 
klaidžius kelius.

Prieš keletą metų Mizara parašė kny
gą — “Kelias į laimę”. Šiame romane 
autorius atskleidžia amerikinio biznie-1 
riaus dvasinį tuštumą, jo tariamą kil
nių idėjų beprasmiškumą, jo dvasinį su
smukimą. '

R. Mizaros apysakose pagrindiniai 
veikėjai — paprasti darbo žmonės lietu
viai, kurie labai dažnai yra buvę buožių 
bernai, piemenėliai, tarnaitės, kaimo bei 
miesto bedaliai, vėliau nuklydę į Ameri
ką “laimės” ieškoti. Rašytojas sukuria 
gyvus, ano meto tikrovei būdingus ti
pus. Tačiau rašytojui geriausiai pavyk
sta sukurti personažus, veikiančius A- 
merikoje. O tai dėl to, kad Mizara pui
kiai pažįsta lietuvių emigrantų ir pačios 
Amerikos gyvenimą.

Be abejo, R. Mizaros, kaip ir kitų pa
žangių lietuvių veikėjų, visuomeninę- 
kūrybinę veiklą veikė ir veikia ameri
kiečių tautos pažangiųjų jėgų judėjimas 
už taiką, prieš karą, daro įtaką pažan
gioji amerikiečių literatūra, o ypačiai 
tarybinių rašytojų knygos. R. Mizara, 
kaip rašytojas, atstovauja pažangiąją 
Amerikos literatūrą. Jo kūryboje idė- 
jiniu-men'iniu atžvilgiu tarybiniam 
skaitytojui ne viskas yra vienodai, ver
tinga.

Nelengva buvo R. Mizarai į rašytojus 
iškilti. Jis — šavamokslis. Tiktai dėka 
jo neišsemiamos energijos, jo nepalau
žiamo ryžto, neturinčio lygaus darbštu
mo — rašytojo kelyje pasitaikę sunku
mai buvo nugalėti.

Nuo 1919 metų iki šių dienų jis yra 
parašęs gausybę publicistinių straips
nių, pasakęs šimtus kalbų, skaitęs dau
gybę paskaitų. Pradedant 1919 metais, 
jis pastoviai dirba “Laisvės” redakcijo
je, kurioje, esant negausiam ir honora
rais neapmokamam bendradarbių skai-

Per ilgus metus atskirti nuo mūsų tė
vų žemės Lietuvos, mes, amerikiečiai 
lietuviai, mažai težinome apie naująsias 
jėgas, naujus žmones, iškilusius moksle, 
literatūroje, mene.

O jauni žmonės, didieji talentai ten 
vystosi, mokosi, kyla ir tai. teikia 
džiaugsmo ir grožio ne tik mūsų tautai, 
o ir kitoms. »

Paimkime Lietuvos dainavimo meną, 
paimkime Lietuvos valstybinę operą, ne
paliaujamai veikiančią sostinėje Vilniu
je. Mums, amerikiečiams lietuviams, 
žinomiausi tėra tik du dainininkai: Kip
ras Pętrauskas ir Antanas Sodeika (pa
starasis yra buvęs amerikietis).

Bet ten iškyla naujos jėgos, nauji ar
tistai, jau gerai žinomi ne tik Lietuvos 
padangėje, o ir kitose tarybinėse respub
likose.

Vienu tokių retų talentų ir žymių dai
nininku yra jaunas dainininkas, — gi
lus, sidabringu balsu, talentingas bari
tonas Jonas Stasiūnas.

Vasario 27 d., kaip žinia, bus renka
mas Lietuvos parlamentas. Ligi šiol 
parlamente Lietuvos dainininkus atsto
vavo Antanas Sodeika. Dabar Sodeikos 
vieton kandidatu į parlamentą siūlomas 
Jonas Stasiūnas. Susipažinkime su juo.

Lietuvos operos solistai K. Šilgalis ir 
Vladas Kavolįūnas parašė apie* daini
ninką Joną Stasiūną Vilniaus spaudoje 
straipsnį. Štai, svarbesnės 4š to straips
nio ištraukos:

“Jonas Stasiūnas gimė 1919 m, buvu
sios Panevėžio apskrities - Subačiaus 
valsčiaus Ničiūnų kaimo gausioje vals
tiečio šeimoje. Nelengvas buvo jaunuo
lio kelias į mokslą. Siekiant mokslo, te
ko jam kartais ir uždarbiauti pas buo
žes. 1940 m. jis baigia Panevėžio gimna
ziją ir priimamas i Kauno valstybinę 
konservatoriją. Fašistinė okupacija nu
traukia J. Stasiūno mokymąsi,.ir Lietu
vos Valstybinę konservatoriją jam tepa
vyksta baigti 1948 m. Mokslą jis baigia 
su pasižymėjimu.

“Kelias į> tikrąjį, didelį meną niekuo
met nebūna lengvas. Jį pasirinkusiajam 
reikalingas nestik talentas, sugebėjimas, 
bet ir didelis, sunkus kasdieninis dar
bas. Šiame kelyje kūrybiniai laimėjimai 
pasiekiami paprastai įveikiant eilę ne
sėkmių, skaudžių nusivylimų, patiriant 
sunkumus. Neveltui teatre yra prigijęs 
sparnuotas posakis, kuriuo vyresnieji 
mėgsta raminti jaunuosius draugus: 
“Nenusimink, sunkūs tik/ pirmieji 15 
metų...” '

“Labai daug pastangų ir valios, pasi
ryžimo ir energijos teko parodyti ir J. 
Stasiūnui. Būdamas gabus ir muzika-
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čiui, kasdien daugiausia tenka rašyti pa
čiam redaktoriui. Be minėto dienraščio 
redakcijos, jis dar bendradarbiauja žur
nalui “Šviesai!”

R. Mizara yra pasireiškęs ir drama
turgijoje. Mizaros plunksnai priklauso 
šie dramos veikalai: “Spartakas”, “Po> 
nas amerikonas”, “Nesusipratimas”, 
“Mūsų gyvenimo žaizdos”. Be to, jis 
parašė nemaža brošiūrų, iš kurių pami
nėtinos: “Kas tie sušaudytieji keturi ko
munistai?”, “Ar stebuklai pagydo?”, 
“Jaunuolių švyturėlis — elementorius 
vaikams”, “Kova už darbininkišką savi- 
šalpą”, “Lietuvos laisvės draugai ir 
priešai”...

Literatūrinį darbą R. Mizara dirba 
tiktai laisvalaikiais, po ilgo darbo re
dakcijose bei visuomeninėje veikloje, ar- 
ba atostogų metu. Rašytojas pats tvar
ko, perrašo savo rankraščius, pats ko
rektūrą taiso, o neretai pačiam tenka ir- 
spaustuvėje tekstą surinkti... Tačiau 
rašytojas dar susiranda laiko palaikyti 
gausiai korespondencijai su skaitytojais 
bei savo bičiuliais. Rašytojui vis gims
ta nauji siužetai, nauji užmanymai. Be 
abejo, jis dar daug žada lietuvių progre
syviai literatūrai.

Mizara — nenuilstamas visuomeninis 
veikėjas, tribūna, publicistas, eilės pa
žangiųjų organizacijų vadovybės narys, 
kovotojas už taiką.

Buržuazijai valdant Lietuvoje, Miza
ros vardas nebuvo plačiai žinomas, nes 
jo romanai nebuvo įsileidžiami, smetoni
niai vadeivos jo kūrybą laikė pavojinga 
jų santvarkai. Rojaus Mizaros raštai 
tik Tarybų Lietuvoje išleidžiami masi-’ 
niais tiražais. Rojus Mizara susilauks 
gausių Lietuvos skaitytojų tikro įverti
nimo bei pagarbos.

Vaivutslcas.

lus, J. Staisiūnas, mokydamasis Konser
vatorijos solinio dainavimo klasėje, da
ro greitą ir didelę pažangą. Juo čia su
sidomi teatro vadovybė. Jis pakviečia
mas dainuoti teatre: Nuo čia ir prasi
deda J. Stasiūno kelias į operos daini
ninkus.

“Savo sugebėjimų ir atkaklaus darbo 
dėka, nuoširdžiai pradedant vyresnie
siems profesijos draugams, J. Stasiūnas, 
sėkmingai įveikdamas operinio meno ke
lyje pasitaikančias kliūtis, sunkumus, 
tampa vienu iš vedančių mūsų operos 
solistų. Tatai pasiekti jam daug padėjo 
ne tik didelis darbštumas, bet ir rūpi
nimasis bei domėjimasis visu kasdieni
niu teatro gyvenimu.

“J. Stasiūnas sėkmingai atlieka Žer- 
mono vaidmenį Verdi operoje “Travia
ta”. Jis paruošia ir dainuoja karaliaus 
partiją Verdi operoje “Aida”, o taip pat 
ir Pimeno partiją Musorgskio “Borise 
Godunove”, senojo tarno — Rubinšteino 
“Demone”, Tomskio — Čaikovskio “Pi
kų damoje”. Ir nors minėtosios parti
jos yra bosinės, solistas su jomis gan 

* sėkmingai susidorojo. O tai galima bu
vo pasiekti tik labai daug ir atkakliai 
iki tol dirbant.

“J. Stasiūnas yra sukūręs visą eilę 
aukšto meninio lygio, giliai įsimenančių 
vaidmenų. Jų tarpe — Mazepą to pa
ties pavadinimo Čaikovskio operoje, 

(Tąsa 5-tampusl.)

Pirmasis tostas-----------
Kampe — eglutė margaspalvė, 
Skaidri šviesa ant stalo krenta... 
Vaikai
Močiutę žilagalvę
Apstoję sveikina su šventėm.
Svečiai linksmi,,^
Ir seimininkę
Paragina pakelti tostą...
Ji kaip kasmet — ! '
Sveikatos linki, 
švelnus jos balsas 
Širdį' glosto:
— Smagu
Tokius metus lydėti —
Per juos išaugo meistru vyras.
Na, o vaikai —
Vaikai į tėtį —
Jų kelias saulėtas ir tyras.
Tik vieno trokštu...
Ji pakyla,
Kai šitą rūstų žodį taria, —
Kad priešams niekad nepavyktų 
Sukurstyt pragaištingą karą.
Aš sūnus auginu,
Ir priešai
Ne vakar ir ne šiandien žino:
Kuo stipresni augs mano sūnūs, 
Tuo galingesnė bus tėvynė.
Tegu visos planetos žmonės 
Troškimą mano kuklų girdi. 
O jei reikės — 
Nesudrebėsim,
Liepsna paversim savo širdį.
Visi tylėdami sustoja,
Skaidri šviesa ant stalo krenta...
Stipriu dūžiu skambiai kartoja 
Moters Širdies žodžius kurantai.

V. Šulcaitė 
Vilnius.

Senatvę įsikalbę j nsiem 
literatam

Jiems tai labai nepatiks
Vilnis šaižiai pašiepia 

lietuviškuosius menševikus 
ir jų pačių žodžiais muša 
juos dėl tariamos “vasario 
16-sios.”

Pasiskaitykite:
“Grigaitininkai negali at

leisti ‘Vilniai,’ kad ‘Naujie
nų’ pageltusiuosepuslapiuo- 
se mes suradom ir paskel
bėm, jog 1926 metuose (vas. 
12) ‘Naujienos’ juodai ant 
balto rašė: ‘Vasario 16 die
ną (1918 m.) nepriklauso
mybes paskelbimas buvo pa
darytais niekeno nelinktoj 
Lietuvos Tarybos, kuri pas
kui tą paskelbimą pati pa
niekino, sutikdama atiduoti 
vyriausią valdžią Lietuvoj 
vokiškam kunigaikščiui U- 
rachui. Vasario 16 gal pa
siliks tiktai, kaipo biuro
kratų ir atžagareivių šven
te.’

“Jokiais kirviais neiškirs
ti, jokiais tepalais neužmo- 
zoti, ką 1924 metuose rašė 
‘Naujienos’ apie falšyvą ne
priklausomybę. Tai buvo 
tuomet, kuomet ‘Naujienos’ 
dar nebuvo sugulusios į vie
ną lovą su ta partija, kuri • 
ieškojo ir surado vokišką 
princą Urachą ir tempe jį į 
karališką Mindaugo sostą.”

Na, o kaipgi kadaise žiū
rėjo į tai keleiviniai men
ševikai? Vilnis parodo: 

“štai po ranka mes turi
me ‘Keleivio’ numerį iš va
sario 26 d., 1936 metų.

“‘Keleivis’ piktinasi sme
tonine diktatūra Lietuvoj ir 
piktinasi vasario 16 d. ap- 

5 va ikščiojimais. Žodį ap- 
vaikščiojimai jis deda į sve- • 
timženklius. ‘Keleivis’ tuo
met rašė: ‘Visi tie ‘apvaikš- 
čiojimai’ susideda tik iš tuš
čių kalbų apie pavergtą 
Vilnių ir apie ‘laisvą Lietu
vą.’ Tie mitingų rengėjai 
užlpiršta, kad nuo 1926 me
tų 17 gruodžio- laisvos Lie
tuvos nebėra.’

“‘Keleivis’ visuomet ėjo 
prieš smetonininkus,. o da
bar eina su jais, aušinda
mas burną apie laisvę, ku
rią smetonininkai palaido
jo.”

B£ kitko, Vilnis primena 
dar vieną, lietuviškams kry
žiokams nemalonų dalyką:

“Nei ‘Draugas,’ nei ‘Nau
jienos,’ nei ‘Vienybė,’ nei 
kuris kitas patentuotų er- 
zacpatriotų laikraštis nei 
vienu žodžiu neprisimena, 
kaip anais laikais ‘nepri
klausomybės’ pilioriai ieš
kojo Vokietijoj monarcho ir 

. surado jį asmenyje kuhi- 
gaikščio Uracho. Uoliausia 
tuomet darbavosi kunigi
niai ir smetonininkai. Su
rado Urachą, išmokino jį 
‘tėve mūsų,’ davė jam vardą 
Mindaugo antrojo ir buvo 
surašę visas reguliacijas, 
kaip karalius Urachas val
dys Lietuvą.”

Philadelphia, Pa.
Nors amžiais bangos vis lenkia prie žemės, 
Povaiiai vis tysta sulinkęs šešėlis, 
Akyse prigesę jaunystės • ugnelės, 
Bet dar įkvėpimo žiba kibirkštėlės.

Gėda jbūt tau lysti po šluota senatvės, 
Kai kalvos ir kloniai naujove alsuoja, 
Kai prieš sriovę plaukia patvinusios 

gatvės
Ir tave ten šaukia ir rankomis moja!

Tam, kuriam belaikė senatvė vaizdenas, 
Saulė greičiau sėda ir tysta šešėlis... 
Bet dar kūrybinė ugnelė rusenąs 
Ir mintys dar skraido lig peteliškės,

Imk plunksną į ranką, junk sielą ir 
protą,

Liek žodžius teisingus, kaip ištirpęs 
/plienas!

Pakelk minių dvasią, ryžtu apšarvotą 
Ir širdžių sutrintų nušluostyk blakstie

nas!
' Senas Vincas

3 pu»l,—Laisvė (Liberty) "

„ L.L.D. 10 kuopos susirinkimas 
Jvyks sekmadienj, vasario-Feb. 27 
d., pradžia 3 vai. popiet, vieta' — 
1150 N. 4th Street.

Visi nariai esate prašomi atsilan
kyti i minėtą susirinkimą, nes turi
me daug svarbių reikalų aptarimui. 
Esame nutarė turėti parengimą ba
landžio 23 d. Turime gerų prospek
tų. Tad būkite ir išklausykite ra
portą tuom reikalu. Bet dar reikia 
plačiau pasikalbėti ir padaryti ta
rimų dėl parengimo.

Taipgi jau laikas pasimokėti duo
kles j L.L.D. Pasirūpinkite ir nau
jų narių gavimu j L.L.D.

Tad iki pasimatymo nedėlioję, 
Feb. 27-tą.

P. Walantienė
(36-40)

Nairobi. — 2,000 Kenyos 
plantatorių surengė “mar
šą ant parlamento.” Jie x 
protestuoja prieš daliną 
amnestiją, kurią valdžia 
paskelbė partizanams 
(“Mau-Mau”).

*d., vasario (Fęb.) )9# 1955



Klausimai ir atsakymai 
tJ

Mikas Detroitietis pri-1 
siuntė redakcijai dar keletą j 
klausimų kalbos dalykais, 
kuriuos žemiau talpiname, 
pabaigoje pridėdami į juos 
atsakymus.

• KLAUSIMAI:
1—Kas atsitiko su tomis 

gramatikomis? Iš kur Ne
kantrus gavo Damijonaičio 
ir Rygiškių Jono skirtingas 
gramatikas, negu aš turiu?

• Aš turiu Damijonaičio gra
matiką, perspausdintą iš 
trečiosios laidos, ir išleistą 
“Draugo” Bendrovės, Chi
cago, Ilk, pirmojo pasauli- 
nio karo laike. Autoriaus- 
Damiijonaičio pastaba ten

” yra štai kokia: “Skaitau
• reikalingu pažymėti, jog šį 

vadovėlį taisiau, prisilaiky-
• damas plačiai žinomosios
• Petro Kriaušaičio gramati- 
; kos.”

Atidžiai perverčiau - per- 
; žiūrinėjau nurodytus pusla

pius, ir nesuradau to žode- 
; lio “nė”; tik viename pusla- 

pyje yra ne “nė,” bet “nei.” 
\ O 137 ir 164-to puslapių vi- 
. sai nėra, nes tame vadovė

lyje yra tik 119-ka pusla
pių! Tad klausimas yra: 
kas “pataisė” Damijonaičio 
gramatiką, “Draugo” re
daktoriai, ar smetonininkai 
Lietuvoje, kai jie perspaus
dino ir pridėjo daugiau pus
lapių, kurių kopiją turi ir 
Nekantrus? Gal jūs žino
te, ir paaiškinkite.

2. Kuomi pasiremdamas 
jūsų bendradarbis - Nekan-

.♦ trus aiškina, kur reikia var-
• tot “ne,” “nei,”, ir “nė”?

Nei Damijonaičio, nei Ry
giškių Jono gramatikose to
kių aiškinimų - nurodymų 
nėra. Ir Lalio žodyne tokių 
dalykų nėra. Ar Nekantrus 
turi smetonininkų sutaisy
tą ir išleistą gramatiką, ar 
jis remiasi tik savo “moks- 

. lu”?
3. Ar Lalio žodyne visi 

žodžiai gerai išversti lietu
vių kalbon, ar yra ir tik su
lietuvintų, pridėtų lietuviš
kų galūnių prie angliškų 
žodžių? Man neteko viso

/ žodyno pervartyt- perskai
tyt.

4. Ar galima iš Lalio žo
dyno, ar bile žodyno, išsi- 
mokint lietuvių rašybos ir 
tarmės, ar tasai žodynas 
buvo sutaisytas mokintis 
tik anglų kalbos, ką reiš-

; kia angliški žodžiai?
5. “Laisvėje” iš sausio 

- mėnesio 25-tos dienos, š. m., 
R. Mizara į savo Krislus

• įdėjo citatas iš “Vilnies” 
•' Žurnalisto rašinio: “Savus

kovoti daug lengviau.” Ir 
tasai Žurnalistas sako, kad: 
“Bandymas mokyti kitus

• rašybos, patiems jos nepra- j 
; mokus, rodo, kad tūli žmo

nės geriau pasirenka kovoti 
draugus, o ne priešus.”

• Klausiu: ar tasai “Vilnies” 
Žurnalistas gerai moka -lie
tuvių kalbą ir rašybą? Iš 
jo rašinio neatrodo, kad jis 
mokėtų, nes jis nesuprato 
diskusijų apie rašybą. Dis
kusijas, tas nekaltas pasta
bas abelnai apie rašybą, jis 
išvertė į “kovą prieš savus

; draugus”! Nemokėjimą kal
bos parodo ir šis jo saki
nys: “Kabinojimas prie žo
džių spaudoje,” ir tt. Kas 
ir ką kabinę ja prie žodžių?

. Ar galima ką nors prika- 
1 bint prie žodžių? Juk žo

džiai tai ne tvora ar virvė, 
kad galima būtų ką nors 
kabinėt, pakabint! Manau, 

■ kad tasai Žurnalistas nemo
ką lietuvių kalbos-rašybos. 
Ar teisingai aš manau?

6. Tame pačiame “Lais
vės” numeryje, Apžvalgoje, 

| yra įdėtas straipsnelis iš 
| “Vienybės,” kurį rašo tūlas 
J. Lanskoronskis apie lie
tuvių ir rusų raidynus.

Tarpe kitko, jis rašo: 
“Nereikia būti dideliu kal
bos mokovu, kad tokį tvir
tinimą paneigus,” ir tt. Čia 
vėl man nesuprantama, ko
dėl mokytojas padaromas 
“mokovu”? “Mokovą” iš- 
linksniuot neįmanoma. Jei 
“mokovas,” tai ir mokykla 
turi būti “mokovą,” mergi
na mokytoja — “mokovoto- 
ja,” arba “niokotoja,” o 
mokiniai — “mokoveckiai” 
arba “mokovcai.” Jau turi
me sakyt: tamsta, mokovai, 
gerai išniokok (? Red.)’ ma
no vaikus. Reiškia, kuomi 
nors gerai ištepk, apšme- 
ruok tuos vaikus. Lietuviu 
gramatikose “mokovo” nė
ra.

Tad klausiu: Ar “Vieny
bės” Tysliava taip ir kalba, 
iš galugerklio, su sutinusiu 
liežuviu? Jūs ten jį susi
tinkate ir žinote, kaip jis 
ištaria žodžius. . O jei taip 
nekalba, tai kodėl jis taip 
rašo? Kas išgalvojo “mo
kovą”?

I aukščiau paduotus klau
simus noriu jūsų atsakymo- 
paaiškinimų, nes aš neži
nau, ar tos visos gramati
kos yra geros, ar iškraipy
tos - sudarkytos? Nežinau, 
iš kokios gramatikos reikia 
mokintis lietuviu kalbos - 
rašybos? Gal jūsų Nekan
trus turi- “geriausią” gra
matiką, smetonininkų su
taisytą ?

Ar smetonininkai arba 
kokie kiti kalbos “žinovai” 
negalėjo “pataisyt” - sudar- 
kyt Damijonaičio ir Rygiš
kių Jono originalus?

Mikas Detroitietis

ATSAKYMAI:
L Mes nežinome, kas at

sitiko su ta Damijonaičio 
gramatika, kurią išleido 
“Draugas” ir kurią M. De
troitietis mini. Gal būt, lei
džiant amerikinę laidą,-ji 
buvo sutrumpinta ir kai kas 
praleista.

Nekantrus naudojosi an
trojo Damijonaičio grama
tikos leidinio, išteisto “Švy
turio” Bendrovės, Lietuvo
je, 1923 metais. Jis taipgi 
naudojosi Rygiškių Jono 
gramatikos antruoju leidi
niu, išleistu tos pačios “Švy
turio” B-vės, 1922 metais, 
spausdintu Otto v. Maude- 
rodės spaustuvėje, Tilžėje., 
ir Ryg. Jono Sintaksės lei
diniu, išleistu “Laukaičio, 
Dvaranausko, Narjausko ir 
B-vės” spaustuvės Seinuo
se, 1911 metais. *2. “Nė” nėra nei smeto-, 
nininkų neigi mūsų bendra
darbio Nekantraus “išmis- 
las.” Tai yra žodelis, nau
dojamas bendrinėje lietuvių 
rašyboje. Pavyzdžiui: jis 
nė nenori mokytis taisy
klingai rašyti. Atidžiau 
skaitykite lietuvių rašyto
jų — pavyzdžiui, Cvirkos, 
Vienuolio, Salomėjos Nėries 
ir kitų raštus, ten surasite, 
kur “nė” yra vartojamas.

3. A. Lalio žodynas buvo 
rašytas prieš 40 metų. Aiš
ku, nūdieninėmis akimis 
žiūrint, jis nėra tobulaąj 
Šiandien nemaža jame lie
tuviškų žodžių atrodo, yra 
“nusenę,” nes mūsų kalba 
per tą laiką tobulinosi. Tū^ 
lūs žodžius A. Lalis tik lie
tuvi no. Jei šiandien, kai 
Lietuvoje yra išleistas di
džiulis lietuvių kalbos žody^ 
nas, jei juo naudojantis bū
tų rašomas angliškai - lietu
viškas žodynas, tai jis, be
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abejojimo, būtų kur kas to
bulesnis, pilnesnis.

4. Pilnai išmokti iš bet 
kurio žodyno rašybinę kal
bą, nestudijuojant gramati
kos ir sintakses, mums at
rodo, nebūtų galima. Ta
čiau geras žodynas yra di
džiulė pagalba bet kuriam 
žmogui, trokštančiam iš
mokti bet kokią kalbą. Be 
žodyno tai nebūtų’ įmano
ma.

5. Žodis “kabinėjimas,” 
kuri M. Detroitietis cituo
ja, praslydo su t. v. zece- 
riška klaida: turėjo- būti 
“kabinėjimasis.” Apie ki
tus dalykus pasiteiraukite 
pas Vilnies bendradarbį.

6. Mes nežinome ir dėl 
to negalime atsakyti, kode] 
to ar kito laikraščio ben- 
dradarbis arba taą ar kitas 
laikraštis naudoja tuos ar 
kitus žodžius. Reikėtų jų 
pačių paklausti. Juo labiau 
mes neatsakome už tai, kas 
telpa Vienybėje. Pastebėti 
tačiau galime tiek: yra ra
šoma, mokovas, klausovas, 
ieškovas, etc. Atsieit, kai 
jie rašo “hiokovas,” turi 
galvoje ne profesionalį mo
kytoją, dėstantį lekcijas 
mokykloje, o asmenį, kuris 
bando “plačiu mastu” (per 
spaudą, etc.) mokyti to ar 
kito dalyko. Žodį “moko
vas” tenka linksniuoti ne 
taip “gudriai,” kaip rodo 
M. Detroitietis, bet, pavyz
džiui, kai]), linksniuojamas 
“vadovas”: vadovas —vado
vė, mokovas — mokove, ieš
kovas — ieškovė, ir tt. 
Jei būtumėt pasižiūrėjęs į 
jūsų turimoje Damijonaičio 
gramatikoje Pirmąjį links
niavimą vyriškosios gimi
nės daiktavardžiams ir An
trąjį linksniavimą moteriš
kosios giminės * daiktavar
džiams, tai, tikriausiai,' ne
būtumėt pasirodęs' bejėgiu 
“mokovą” ir “mokovę” iš- 
linksniuoti.

Jeigu jūs teturite tik vie
ną Damijonaičio gramatiką 
ir toji seniai išleista ir dar
gi gal sutrumpinta, tai, aiš
ku, sunku ką nors daugiau 
išmokti. Be to, reikia ne
pamiršti, jog tik gramati
kos gerai, dailiai rašyti 
nieks neišmoko ir neišmoks.

Norint užvaldyti kalbą, 
norint gerai, taisyklingai ir 
žmoniškai rašyti, tenka 
daug skaityti — skaityti 
ypatingai grožinę literatū
rą — ir skaitant atidžiai 
stebėti, kaip kiti rašo. Gra- 
matikines taisykles kiekvie
nas asmuo gali atmintinai, 
mašinališkai įsikalti į gal
vą, išmokti, bet ne kiekvie
nas asmuo, žinodamas tas 
taisykles, gali gerai rašyti, 
ne kiekvienas toks 
gali būti sėkmingas žurna
listas ar rašytojas, 
yra tokių, kurie gramatiki- 
nes taisykles miglotai teži
no, tačiau rašo gerai, dai
liai, moka savo nuomonę 
juodu ant balto sklandžiai 
pareikšti.

Kiekviena gera kalba kas 
metai įsisavina, į g a u n^ 
daug naujų žodžių, posakių 
—tame ir yra kalbos gro
žis! Visa tai pagauna tik 
tas, kuris atidžiai skaito ir 
daug skaito.

Tenka skaityti knygas, 
ypatingai Lietuvos rašytojų 
parašytas bei išverstas iš 
kitų kalbų. Skaitant — te

asmuo

Na, o

Orinių. Tik ne- 
sdŽiui, Laisvėje

Daug galima išmokti ir 
iš mūsų spaudoje telpan
čių straipsnių bei grožines 
literatūroj 
seniai, pav 
tilpo A. Vienuolio kūrinys 
“Inteligentų palata.” A. 
Vienuolis —• klasikas. Jo 
raštai padės kiekvienam, 
norinčiam pramokti lietu
vių kalbos. Arba štai, A. 
Venclovos įspūdžių iš Kini-

Senas meistras apmoko 
jaunimą

Kelda- 
jis ne
didelio 
atvaiz-

Lapkričio rytą į namą, esan
tį Vilniuje, šventosios gatvė
je, įėjo pagyvenęs, energin
gos išvaizdos žmogus. Tai— 
Petras Baronis, geležinkelinin
kų mokyklos Nr. 1 gamybinio 
apmokymo meistras, 
masis plačiais laiptais, 
valingai .sustojo prie 
pano, kuriame buvo 
duotas senas mašinistas prie 
garvežio. Jis savo jaunajam 
pagelbininkui rodo į tolį, į gu
linčius priešakyje bėgius, o 
šis, trykštantis sveikata ir jė
ga, Įdomiai klauso mokytojo.

Iki smulkmenų pažįstamas 
paveikslas. Ir vis dėl to Petras 
retai kada praeina pro šalįl 
nepažiūrėjęs į paveikslą. Dai
lininkas teisingai atvaizdavo 
dviejų kartų draugystę.

Petrui prisiminė kitoks gy
venimas.

... Smetoninė Lietuva. Toli
ma, nedžiugi vaikystė. Jam 
buvo 8 metai, kada numirė 
motina. Už dviejų metų užgę- 
so ir tėvo, seno geležinkelio 
mašinisto gyvenimas. Prasidė
jo našlaičio metai, nuolatinio 
uždarbio ieškojimo metai. De
šimties metų Petras eina “į 
žmones,’’ o tikriau tampa nuo
lat varinėjamu1 berniuku smul
kių įmonininkų dirbtuvėse. Tik 
keletui metų praėjus jam su 
dideliais sunkumais pavyko 
įstoti į šaltkalvių mokyklą. 
Padėjo sesuo—ji davė pinigus, 
kad sumokėti įstojamąjį mo
kestį ir už instrumentus, me
džiagą, dėstymą.

Mokyklos baigimas neatne
šė Petrui džiaugsmo. Tiesa, 
j aini pavyko —■ jis pateko į 
dirbtuvę, tačiau ten savininkai 
žiauriai eksploatavo (išnaudo
jo) jo darbą, o meistrai, bijo
damiesi konkurencijos, slėp
davo profesijos paslaptis, il
gai išnaudojo jį pagalbiniams 
darbams. ‘ i

Sėjo laikas. Galą gale Lietu
voje latsikūrė Tarybų valdžia.

Nuo pirmųjų jos dienų Pe
tras Baronis., transporte, čia 
jis atėjo ne kaip atsitiktino 
uždarbio ieškotojas, o kaip sa
vo jaunos respublikos šeimi
ninkas. Jis—šaltkalvis, briga
dininkas, meistras, o paskuti 
niais metais čia, mokykloje, 
i uošia transportui naują pa
pildą.

PIRMIAU IR DABAR

Kaip saulė nuo tamsos, 
kaip diena nuo nakties, ski
riasi dabartinės mokymosi są
lygos nuo tų, kurios buvo pra
ėjusiais laikais. Nėra jokių 
Įnašų, jokių mokesčių. Turi 
norą—eik ir mokykis pilname 
valstybės išlaikyme.

Moksleiviai gyvena jaukiuo
se bendrabučiuose, jie sočiai 
maitinasi, gerai rengiasi. Turi 
savo klubą, biblioteką ir daug 
kitko. O svarbiausia — gerai 
Įrengtas klases, mokslo kabi
netus ir gamybines dirbtuves 
praktiniams , užsiėmimams. 
Juos moko prityrę pedagogai 
ir meistrai. ,r,

Petras Baronis atėjo į aš
tuntąją grupę, kuriai jis vado
vauja. šiandien—praktinių už
siėmimų diena. Greitai paėmę 
rūbinėje darbinius drabužius, 
auklėtiniai kartu su meistru 
eina į vagonų depą, kuris kar
tu sir kitomis įmonėmis yra 
moksleivių gamybinės prakti
kos bazė. čia jie pradeda už
siiminėti eiline tema: automa
tinių stabdžių remontas.

jos straipsniai. Kaip dai
liai jie parašyti! Petro Cvir
kos raštai, Salomėjos Nė
ries raštai ir kitų Lietuvos 
rašytojų raštai /-• šaltinis, 
iš kurio, be kitko, 'galima 
pasisemti daug pamokų, 
kaip rašyti. .

M. Detroitiečiui ypatingai 
tai turėtų būti įsidėmėtina.

Be studijavimo, be daug 
ir nuolatinio skaitymo, b e 
stebėjimo, kaip kiti rašo, 
nieks geru rašytoju bei žur
nalistu nebuvo ir nebus.

Meistras Baronis praveda 
įžanginę instruktažą. Jo pa
klausius, galima suprasti, 'kaip 
rūpestingai jis savo klausyto
jams aiškina visas remonto 
operacijas, kaip iš anksto nu
mato visus galimus sunkumus, 
su kokiu pasididžiavimu pasa
koja apie naujausius remonto 
metodus; Jis kalba apie taj, 
kaip reikia paruošti darbovie
tę, patikrinti instrumentų ir 
įrengiAų tvarkingumą, kaip 
lengviau ir paprasčiau išardy
ti ir surinkti detales.

Labai Naudingos Knygos x
Parduodamos Nužemintam Kainom !

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

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Už pusvalandžio busimieji 
šaltkalviai jaūi randasi savo 
darbovietėse. Įdėmiai prižiū
rint meistrui, jie pradeda vyk
dyti užduotas operacijas.

Meistras praktiniai padeda 
visame kame: seka, kad jau
nuoliai savo darbą atliktų 
griežtai laikydamiesi techno
logijos, kad visada laiku bū
tų aprūpinti reikalingomis de
talėmis ir instrumentais. Ta
me pagalbą suteikia ir depo 
dtechai.

TUOJ BUS MEISTRAI

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

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

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

praeis visiškai nedaug lai
ko ir grupė pradės savaran
kiškai • remontuoti vagonus. 
Taip buvo ir praėjusiais moks
lo metais. Pradedant nuo ba
landžio mėnesio Baronio mo
kiniai kas mėnesį pilnai atre
montuodavo dešimtis vagonų, 
o grupės naųiai —Trižnickas, 
Martinka ir Misiūnas kasdien \ 
viršydavo pakaitines normas.

/

Pagal programą gamybinei 
praktikai mokykloje skiriama 
pusė laiko. Teorija ir praktika 
griežtai kaitaliojasi, žinios, 
įgytos teoretiniuose užsiėmi
muose, sutvirtinamos mokymo 
dirbtuvėse yr praktikoje. Štai 
dėl ko apmokyme taip didelis 
ir žymus meistro vaidmuo. Tai 
turėdamas omenyje, Petras 
Baronis savo reikalui jaučia 
didžiulį atsakingumą. 1Į jį jis 
įdeda visą savo sielą ir širdį, 
visą seno geležinkelininko pa
tyrimą.

Panašiai kaip Baronis dirba i 
ir kiti gamybinio apmokymo 
meistrai —Jakulovičius, Putys. 
Ir jie daug jėgų atiduoda tam, 
kad iš mokyklos sienų išeitų 
žmonės, pilnai paruošti trans
porto darbui.

Tarybų Lietuvoje yra nema
žai darbo rezervų mokyklų, 
kurios rūpestingai augina rei
kalingą šaliai naują darbinin
kų klasės papildymą. Tai iš
šaukė svarbios priežastys.

Pramonė, Transportas ir 
skaitlingos TSRS statybos rei
kalauja vis daugiau kvalifi
kuotų kadrų. Todėl valstybė 
duosniai. skiria lėšas jaunosios 
kartos apmokymui.

Dešimtims mokinių paskuti
niais metais perdavė savo ži
nias meistras Baronis. Išėję į 
platų darbo veiklos kelią, jie ' 
dažnai siunčia savo mokytojui 
pilnus karšto dėkingumo laiš- 1 
k u s.

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

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

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

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

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

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

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

KNYGOS APIE SVEIKATĄ

Neseniai geležinkelininkų 
mokykloje Nr.l atžymėjo jos 
gyvavimo dešimtmetį. Iš jos 
sienų išėjo daugiau 1000 va
gonų, garvežių- ir- dizelinių 
traukiniui remonto kvalifikuo
tų šaltkalvių, geležinkelio bri
gadininkų ir mašinistų padėjė
jų. Dabar jie sėkmingai dirba 
daugelyje šalies magistraių.

■ Iškilmingame vakare, pa
švęstame mokyklos dešimtme
čiui, geriausių meistrų, peda
gogų ir auklėtojų tarpe buvo 
paminėtas ir mėistro Petro Ba- 
ronio vardas. Jis pasiaukojan
čiai atiduoda visas savo jėgas 
tam, kad jo tėvynės jaunimo 
jaunystė būtų šviesi, spindu
liuojanti, kad jaunuoliai eitų 
į gyvenimą ne, dygliuotu ke
liu, kaip kad jis ėjo .dingu
siais amžinybėn smetoniniais 
laikais, bet pilnateisių neaprė
piamos socializmo šalies šei
mininkų tiesu ip plačiu keliu.

L. Vasiliene

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

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi mai
tintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Dr. J.

, J. Kaškiaučius, puslapių 62, kaina-50c (nėra nuolaidos).“

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

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

ir pinigus. .

110-12 Atlantic Avenue,



VIJUS LOWELL, MASS.

Kai tik suskambėjo Kijeve ryto metu 
gana skardus seminarijos, varpas, kabė
jęs prie brolių vienuolyno vartų,< 'iš viso 
miesto jau skubėdavo būriais mokiniai 
ir bursiriinkai. Gramatikai, ritorai, fi
losofai ’ir teologai, su sąsiuviniais po pa
žastimi, krutindavo į klasę. Gramati
kai būdavo dar labai maži; eidami stum
dydavo vienas kitą ir riedavosi pačiu 
ploniausiu altu; beveik visi jie būdavo 
suplyšusiais ir suteptais drabužiais, ir 
jų kišenės visada prikimštos visokio 
šlamšto, kaip antai: bobučių, iš plunks
nų padalytų švilpukų, nebaigto valgyti 
pyrago, o kartais ir mažučių žvirbliukų, 
kurių vienas, cyptelėjęs klasėje, esant 
nepaprastai tylai, pelnydavo savo patro
nui gerokų smūgių per abu delnus, o 
kartais ir vyšninių rykščių. Ritorai ei
davo rimčiau; jų drabužiai dažnai būda
vo visiškai sveiki, bet užtat veiduose be
veik visada kokia nors retorinio tropo 
pavidalo puošmena: arba viena akis pa
lindusi po pačia kakta, arba vietoje lū
pos didelė pūslė, arba šiaip kuris kitas 
ženklas; šitie kalbėjo ir dievažinosi. sa
vo tarpe tenoru. Filosofai imdavo visa 
6’ktava žemiau; jų kišenėse be stiprių ta
bako. kotelių nieko nebūdavo. Atsargų 
jie nedarydavo jokių, ir viską, kas p$- 

\ kliūva, tuojau pat suvalgydavo, jie 
skleisdavo pypkės ir degtinės kvapąj 
kartais taip toli, jog praeinąs pro šalį 
amatininkas, kaip šuo skalijąs, dar il
gai, sustojęs, uostydavo orą.

Prekyvietė dažniausia tuo metu vos 
pradėdavo judėti, ir turgaus bobos su 
riestainiais, bandelėmis, arbūzų grūdais 
ir aguonėčiais rungčiomis tampė skver
nus tų, kurių skvernai buvo iš plonos 
gelumbės arba kurios medvilninės me
džiagos.

— Ponaičiai, ponaičiai! Čionai, čio
nai! — kalbėdavo jos visose kertėse, — 
štai geri riestainiai, aguonėciai, suktu- 
kės, bandelės! Dievaži, geri! . Su me
dum! Pati kepiau! Kitą, iškėlusi kaž
kokį ilgą daiktą, susuktą iš tešlos, šauk
davo: “Štai čiulptukas! Ponaičiai! Pir- 

■ kite čiulptuką!
' \ — Nepirkite dš jos nieko: žiūrėkite, 
, kokia ji biauri — ir nosis negraži, ir 

rankos nešvarios...
Bet filosofų ir teologų jos bijodavo už

kabinti, nes* filosofai ir teologai visada 
; ‘ tnėgdavo imti tik norėdami išbandyti ir, 
Į be to, visa sauja.

Atėjus i seminariją, visa • minia išsi
skirstydavo po klases, kurios buvo žemu- 

' čiuose, tačiau gana erdviuose kamba
riuose su nedideliais langais, plačiomis 
durimis ir nešvariais suolais. Klasė tuo
jau prisipildydavo įvairiabalsio zirzimo: 
auditoriai klausydavo savo,mokinių at-

• sakinėjimo; skardus gramatiko altas 
kaip tik sutapdavo su blerbi m u stiklo,

• įstatyto į mažučius langus, ir stiklas at
siliepdavo tuo pačiu garsu; kampe gaus
davo ri toras, kurio burna ir storos lūpos 
būtų tikę mažų mažiausia filosofijai. Jis 
gausdavo basu, ir tik iš tolo būdavo gir
dėti: “bu, bu, bu, bu...” Auditoriai, 
klausydami pamokos, viena akim žiūrė-

‘ davo į suolą, kur iš jo pavaldinio, bursos 
niekinio, kišenės kyšodavo ar bandelė, 
ar varškėtis, ar moliūgų grūdai.

A
Kai visa šita mokytą minia spėdavo 

f ateiti kiek anksčiau, arba fyai žinodavo, 
kad profesoriai bus vėliau negu įprasta, 
tada, visiems pritariant, ruošdavo muš
tynes, ir šitose muštynėse turėdavo da- 

‘ lyvauti visi, dargi cenzoriai, turį saugo
ti, tvarką ir viso besimokinančio luomo

• dorą. Dažniausiai du teologai spr-esda- 
į vo, kaip turi vykti kautynės: ar kiek- 
į viena klasė turi pati save ginti, ar visi 
f tūri pasidalinti į dvi dalis bursą ir semi

nariją. Ir vienu ir kitu atveju pirmieji 
pradėdavo gramatikai, ir kai tik įsikiš
davo ritorai, jie jau bėgdavo į šalį ’ir su- 
stodavo pakilesnėje vietoje stebėti mū
šio. Po to įsikišdavo filosofija juodais 
ilgais ūsais, o pagaliau ir teologija pasi
baisėtinai plačiomis-kelnėmis ir labai 
storais kaklais. Paprastai baigdavosi 
tuo, kad teologija apkuldavo visus, ir fi
losofija, kasydama pašones, būdavo pri-

' versta trauktis į klasę ir susėsdavo į 
i suolus pasilsėti. Profesorius, įėję į kla- 
,^ę ijr kadaise pats dalyvavęs panašiose 
kautynėse, iš įkaitusių savo klausytojų 
veidų'tuojau sužinodavo, kad kautynių 
būta nieko sau, ir tuo metu, kai jis čai- 

I žydavo per pirštus rykštėmis ritoriką,
• kitoje klasėje kitas profesorius tvarky

davo medinėmis liželėmis per rankas fi
losofiją. O su teologais pasielgdavo vi
sai kitokiu būdu: jiems, anot teologijos 
profesoriaus, atpildavo po saiką stam
bių žirnių, t. y. įkrėsdavo trumpu odiniu 
kančiuku.

Iškilmingomis ir švenčių dienomis se
minarijos ir bursos auklėtiniai vykdavo 
į namus, vaidinti. Kartais suvaidindavo 
komediją, ir šiuo atveju visada pasižy
mėdavo kuris nors teologas, ūgio trupu
tį žemesnio už kijeviškę varpinę, vaidi
nęs Irodiadą ar Pentefriją, Egipto dva
riškio žmoną. Atlyginimo gaudavo jie 
drobės gabalą arba soros maišą, ’ arba 
virtos žąsies ir panašiai. Visa šita mo
kyta visuomenė, — tiek seminarija, tiek 
ir bursa, kurios kažkaip iš tradicijos bu
vo nedraugiškai viena prieš kitą nusi
tikusios, — turėjo labai nedidelius mai
sto išteklius, o buvo labai ėdri, todėl su
skaičiuoti, kiek kuris sudorodavo per 
vakarienę kukulių, būtų visai negalimas 
dalykas, ir todėl pasiturinčių dvarinin
kų laisvų aukų negalėdavo pakakt. Ta
da senatas, kurį sudarydavo filosofai ir 
teologai, siųsdavo gramatikus ir r i torus, 
vieno filosofo vadovaujamus, — o kai 
kada jis ir pats prisidėdavo, — su mai
šais ant pečių nusiaubti svetimų daržų, 
ir bursoje atsirasdavo moliūgų košė. Se
natoriai tiek apsirydavo arbūzais ir 
aguročiais, jog rytojaus dieną auditoriai 
girdėdavo iš jų, vietoj vienos, dvi pamo
kas: viena sklisdavo iš burnos, kita urz
gėdavo senatoriškame pilve. Bursa ir 
seminarija vilkėjo kažkuo panašiu į il
gus surdutus, siekiančius ligi šiol: žodis 
technikinis, reiškęs — žemiau užkulnių.

(Bus daugiau)

Jonas Stasiūnas
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Griaznojų — Rimskio-Korsakovo “Caro 
sužadėtinėje”, Jeleckį—“Pikų damoje”, 
jaunąjį Sakalą — Račiūno operoje “Ma
rytė”, Skarpijo — Pucini “Toskoje”, 
Figaro — Rosini “Sevelijos kirpėjuje” 
ir t. t.

“Dideliu artinto kūrybiniu laimėjimu . 
yra Boriso Godunovo vaidmens mūsų te
atre sukūrimas. Už šio vaidmens atli
kimą Stasiūnui, kartu su grupe kitų 
spektaklio dalyvių, buvo paskirta premi
ja. g

“Su pasisekimu Jonas Stasiūnas dai
nuoja lietuvių literatūros ir meno dėka-' 
doje Maskvoje. Dekadoje jis atlieka 
kniaziaus Igorio vaidmenį to paties pa
vadinimo Borodino operoje, koncertuoja 
Čaikovskio vardo Konservatorijos di
džiojo joje salėje ir baigiamajame deka
dos koncerte. Solisto kūrybiniai ‘laimė
jimai liudija apie jo nuolatinį t'iek voka
linio, tiek ir sceniniu meistriškumo au
gimą.

“Paskutinysis solisto darbas — Lis- 
trato vaidmuo Chernikovo operoje “Au
droje”. Šiuo metu Stasiūnas ruošia Ja- 
go vaidmenį Verdi operoje “Otelio”. Sa
vo repertuare dainininkas turi jau dau
giau kaip 25 vaidmenis.

“Teatro kolektyvas pažįsta jį kaip są
žiningą, pareigingą žmogų, kuklų ir 
nuoširdų draugą. Jis aktyviai dalyvau
ja visuomeniniame gyvenime.

“Didelį darbą J. Stasiūnas atlieka* 
dalyvaudamas koncertinėje veikloje. Po 
Lietuvos išvadavimo ligoninėse ir kari
niuose daliniuose jis yra dalyvavęs dau
giau kaip 100 koncertų. Be to, jis daž
nai dainuoja kituose įvairaus pobūdžio 
koncertuose. Neretai jo balsas girdimas 
per radiją. Solistas dažnas svečias ko
lūkiuose.

“Su pasisekimu J. Stasiūnas yra dai
navęs ir ’Rvgoje^JMinske, Jerevanyje, 
Tbilisyje, (Mžūnikidzėje ir kt.

“J. Stasiūnas) yra daugelio lietuvių 
kompozitorių kūrinių atlikėjas. Jis pir
masis dainuoja Tallat-Kelpšos kantatoje 
apie Staliną, Račiūno kantatoje “Tary
bų Lietuva”, Dvariono — “Pasveikini
mas Maskvai” ir kt. Žymią vietą jo‘ 
koncertinėje programoje užima lietuvių 
liaudies dainos, kurias jis nuo jaunystės 
pamilo ir propaguoja koncertuose.

“Talentingo dainininko kūrybinė veik
la teatro meno ir koncertinėje srityje 
vyriausybės buvo aukštai įvertinta. Dai
nininkas apdovanotas Lenino ordinu, o 
taip pat pagyrimo raštais, medaliais. 
Jam suteiktas garbingas LTSR nusipel
niusio artisto vardas.”

Besiartinant prie 40 metų 
paminėjimo

Kaip smagu prisiminti tą 
gilią praeitį, kuomet 40 me
tų atgaj—1915 metais, jau
ni būdami, pilni gražių ir 
rimtų svajonių, diskusavo- 
me, tarėme ir organizavo
me Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 44-tą 
kuopą Lo welly j.

Šioje valstijoje, kaip ma
tome, pradinės kuopos grie
bėsi organizuotis tais pa
čiais metais, būtent, šioje 
apylinkėje gimė: 2, 3, 6, 8, 
11 kuopos, ir taip toliau, 
siekiant mūsų 44-tą numerį. 
Organizavome apšvietos 
skleidimui, iš kur šviesimės 
ir semslmės platesnio žino
jimo ateičiai, kad kultūrė
ti, kad susipažinti su moks
lo atsiekimais. Toks buvo

I mūsų troškimas.
Ir dabar, praslinkus ke

turiasdešimt metų, aiškiai 
matome, koks buvo bran
gus - sveikas sumanymas 
Leono Prūseikos ir kitų, 
kurie sumanė organizuoti 
tokią kultūrinę organizaci
ją! Jiems didelė garbė pri
klauso ! Garbė ir tiems 
tūkstančiams lietuvių, ku
rie stojo ir dabar tebesto- 
ja į tą garbingą Draugiją 
ir tuomi sudaro galimybę 
leisti daugiau knygų, dau
giau apšvietos tarpe lietu
vių išeivijos, kaip ir tarpe 
čiagimių.

Pasekmėje tos draugijos 
ilgamečio kultūrinio tai
kaus gyvavimo —• šiemet 
švenčiant 40 metų jubiliejų, 
jau draugija leis 61-mąjį 
leidinį. Žinoma, vėliau — 
rudeniop. Priklauso, kaip 
anksti narinės duoklės bus 
sumokėtos į centrą.

Ir aš rekomenduočiau, 
kad tas šių 'metų 61 leidi
nys būtų D. M. šolomsko 
raštų rinkinys: “Raštai iš 
Istorijos.” Tai yra svarbi 
istorinė medžiaga ir jau 
surengta-gatava. Tai yra 
įvairi, plačios apimties isto
rinė medžiaga. Neleistina 
palikti tik laikraščio pus
lapiuose sunykimui.

Atsiprašau! Grįžtu at
gal prie jubiliejinio pami
nėjimo.

Šiemet sukanka jau 40 
metų, kai LLD gyvuoja ir 
skleidžia apšvietą bei kelia 
sąmonę linkui šviesesnio 
gyvenimo. Todėl paminėji
mui tos sukakties mes, lo- 
wellieciai, kaip ir kitų kolo
nijų lietuviai, gerbdami 
draugiją, rengiame gražų 
koncertinį bankietą sekma
dienį, vasario (Feb.) 27.die
ną, kurio pradžia, bus 4 vaf

popiet, Klubo salėje, 14 Ty
ler St. Lauksime svečių ir 
anksčiau.

Šio kilnaus / pamįnėjimo 
garbė atiteks Lruosybės 
Choro Trio — Rožytei, Al
bertui ir Williamui, iš Mon
tello. Jų harmoningas pa- 
dainavimas parinktų dainų 
žaviai sujaudins skaitlingus 
svečius. Dainininkai savo 
puikumu tikrai priduos di
dingumo šiam šauniam pa
rengimui—atžymėjimui 40- 
metinio jubiliejaus LLD 
gyvavimo.

Gi Jurgis Šimaitis trum
poje pertraukoje palies 
draugijos praeitį ir jos gy
vavimą. Bus svarbu su juo 
pasimatyti ir jo pasiklau
syti.

Šie svečiai montelliečiai 
dar pirmą kartą dalyvaus 
mūsų parengime. Ir jiems 
ta garbė atiteks žymiame 
lowelliečių parengime, pla
tesniame lietuvių sąskridy- 
je, kur bus Lietuvių Lite
ratūros Draugijos gyvavi
mo apvaikščiojimas, kur su
sirinks ir iš toliau suvažia
vę žymūs svečiai.

Na, draugai ir draugės iš 
Nashua, Lawrence, Haver
hill, Bostono apylinkės, 
Norwood (Montello jau tu
rime), W o r c e s t e i\ jokių 
būdu neapseitumėm be jūs.

Na, o jeigu švelnus vėje
lis dar iš kur nors papūs, 
tai tikrai turėsime festiva
linį atžymėjimą ir pagerbi
mą draugijos gyvavimo, 
kaip pridera pažangiečiams.

Gražiai > skamba puikūs 
atbalsiai ir vietinių lietu
vių, kuomet jie žada vis- 
kuomi prisidėti, kad tik 
bankieto stalai būtų įvai
riausiu maistu pripildyti ir 
tuomi mylimi. svečiai pa
tenkinti. Well, su pagalba 
visų, išrodo, bus nepapras
tai puiku.

Iki smagiausio susitiki
mo! J. M. Karsonas

Carlston, N. J.
Mirė Mary Dilis, Stanislovo 

Diliso žmona. Dilisai gyveno 
po num. 20 Kumboldt St.. 
Wood-Ridge, N. J. Sirgo per 
keletą mėnesių. Mirė Bergen 
Count.y ligoninėje, Paramas, 
N. J.

Velionė buvo gimusi Škoti
joje. Liko liūdesyje jos vyras. 
Stanislovas ir brolis Alexan
der McGlennan, gyvenantis 
Škotijoje. Koresp.

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

kuopa pirmadieni, vasario 21 d., 7 
vai, vakare, Finų svetainėje, 47 
Chapet Court, Noirwood. Nariai ir 
pašaliniai Nprwoodo ir apylinkės 
kviečiami dalyvauk

Rengimo Komisija

MONTELLO. MASS. 
/ 

I

Linksmas vakaras—minėjimas gimtadienio 
(Birthday Party) K. Beniuliui.

Bus puikus koncertas, dainuos Liuosybės 
Choro Vyrų duetas: W. Yuodeikis ir J. Smith, 
vadovybėje Alb. Potsius. Taipgi dalyvaus mūsų, 
žvaigždės dainininkės: Aldona Wallen ir Adelė 
Lozon (Mickevičiūtė), anksčiau buvusi garsi 
montellietė dainininkė. Taipgi bus rodomi pa
veikslai iš Mickevičienės pereitų metų atsibu
vusios gimtadienio pares.

Įvyks Vasario-Feb. 19-tą, Liet. Taut. Namo 
žemutinėje salėje, 8 Vine St., prasidės 7:30 vai. 
vakare. •

kviečiame vietinius ir iš apylinkės atsilan
kyti, turėsime gerus laikus. Bus namie gamin
tų valgių ir gerų gėrimų. Visi būsite patenkin
ti. Rengimo Komisija

, "Hr- d . t'", /a11; .......... Tt.fu'..',!.", 2.— ; e

Worcester, Mass
Vasario 1 d. įvyko Lietuvos 

Sūnų, Dukterų; ir Darbininkų 
Klubo mėnesinis susirinkimas. 
Valdyba ir įvairios biznio ko
misijos davė raportus iš praė
jusio mėnesio veiklos. Viskas 
tvarkiai vedama.

Metinio baliaus atskaitos ne
buvo, nes komisija negalėjo 
taip trumpu laiku/ padaryti 
pilnos atskaitos. Bet balius 
buvo pasekmingas, žmonių bu
vo pilna svetainė ir pilni sta
lai. Valdyba ir board direkto
riai gerai dirbo kaipo banke
to rengėjai. Gaspadinėms bu
vo daugiausia darbo, valgis 
labai gerai padarytas. Svečiai

pilnai patenkinti, nes gavo pa
kankamai skanaus valgio ir 
gėrimo; taip pat patenkinti 
veiterkų ir veiterių geru pa
tarnavimu. LSD ir DK vardu 
tariu labai ačiū visiems dar
bininkams už gerą pasidarba
vimą ir mūsų svečiams už 
taip skaitlingą atsilankymą.

Prisirašė naujas narys Al
bertas Navikas. Linkiu Navi
kui gerų pasekmių ir prisidė
ti prie naudingo veikimo.

Sausio 12 d. Laisvėje tilpo 
Draugijos nario • nusiskundi
mas būk tai už neteisingą per*, 
balsavimą dviejų kandidatų 
sausio 4-tą, L.S.D. ir D.K. mė
nesiniame susirinkime. Perbal-

(Tąsa 6-tam pusi.)

“Ot Komedija! -■ Cha-Cha-Cha...”

Andriaus Skripkos komedija

^Prašvilpta Laime”
Bus suvaidinta sekamomishdienomis ir ( 

6 sekamuose miestuose \

Philadelphia, Pa.

Kovo-Marchjl2, 7:30 P. M.
Ruba Hali, 414 Green St.

Newark, N. J.
Kovo-March 13, 3:30 P. M.

Ukrainiečių salėje, 57 Beacon St.

/

Montello, Mass.

Kovo-March 26. 7:30 P. M.
Z

Liet. Taut. Namo Salėje, Vine ir N. Main Sts.

Wilkes-Barre, Pa. I
Gegužes-May 1, 4:30 P. M.
Tautiškos Bažnyčios Salėje, 206 Parrish St. j

Vaidintojai yra užkviesti ir į New Haven, Conn., bet 
diena, kurią vaidins, dąr 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. [

_____________________

WORCESTER, MASS.

Vasario 20 d. įvyks vienybės banketas — 155 
ir 11 L.L.D. kuopų. Kadangi iki Šiol 155 kuo
poj priklausė vien tik moterys, o 11 kuopoj tik 
vyrai, tai 10 d. sausio, š. m., beiname abiejų 
kuopų susirinkime likos nutarta susivienyti i 
11-tą kuopą. Todėl šia proga 20 d. vasario 'ir 
įvyksta šis nepaprastai istorinis banketas. Tai
gi prašome worcesteriecius ir iš mūsų plačios 
a-belinkės visus ir visas atvykti į šias vestuves 
5 vM. popiet į 29 Endicott St. svetainę. Čia gra
žiai pavdsęvčiuosime ir gražiai praleisime vaka
rą. . Rengėjai b

:____ __ —|
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Worcester, Mass.
(Tąsa iš penkto pusi.) 

savimo priežastys ir pasėkos 
buvo tokios:

Po susirinkimo gruodžio 6- 
tą kas tai pareikalavo, kad 
dviejų kandidatų balsavimo 
blankos būtų patikrintos. Tie 
kandidatai D. Jusius ir fg. 
Lozoravičius. Kandidatai buvo 
paklausti pareikšti savo nuo
mones kas link balotų. D. J il
sius balotų patikrintuoju pa
siskyrė Žitkų, o Lozoravičius 
—Paulauską, o J. Bakšys, kai- 

k po pirmininkas, .jiems prigel- 
bėjo. Patikrinus, po-Lozoravi- 
čiaus vardu pasirodė aštuoni 
kryžiukai nubraukti. Pirmuti
niame balsavime Jusius gavo 
30 balsų, o Lozoravičius 26. 
Board direktoriai perdavė su
sirinkimui padaryti sprendimą.

Sausio 4-tą d. pirmininkas 
paaiškino susirinkusiems per
eitų rinkimų incidentą. Vieni 
nariai pareiškė nuomonę, kad 
reikalinga naujai perbalsuoti, 
o kiti, kad tik išmesti aštuo
nis nubrauktus bei sugadintus 
balotus. Nutarė slaptai perbal- 
suoti; Padalino balotus ir nu
balsavo. Pasekmės balsavimo: 
Ig. T.ozoravičius gavo 36 bal
sus, o D. Jusius 17 balsų.

i d šonam

NeHYorkKZW/7/a2liilot SERGA NEW YUKK

Sekantis susirinkimas įvyks 
kovo 1 d., 7 :30 vakaro, 29 En
dicott St., Worcester, Mass.

Rep.

Efeabeth, N. J
va-Jurgis Kazlauskas mirė 

sario 3 d., o palaidotas vasa
rio. 7 dieną Resedale kapinėse, 
Linden, N. J. Susirinko gražus 
būrelis palydovų. LDS prezi
dentas pasakė kalbą.

Velionis Kazlauskas paliko 
liūdesyje žmoną Marcelę, du 
sūnus, Jurgį ir Erhilijų, ir duk
terį Lillian, taipgi anūkus.

Į laidotuves buvo atvažiavu
si iš Los Angeles, Cal., duktė 
Lillian, švagerkos Butkuviene

Worcester,
Mass., švogėris M. šoblinskas, 
iš White Plain, N. Y.

Velionio karstą puošė gyvų 
gėlių vainikai nuo
nuo draugijų, kurių nariu jis 
buvo; gėlių vainikų 
daug.

Velionis Kazlauskas 
laisvų pažiūrų žmogus
tapo laisvai palaidotas 
priklausė geležinkeliečių 
lijai (unijai). Taipgi LDS 
kuopai ir LDLD 54 
Jis buVo dienraščio 
nuolatinis skaitytojas, 
judėjimo rėmėjas.

Velionis parėjo 
iš Salantų rajono, 
atvyko prieš apie 
Jis atvyko po to,
metus ištarnavo Rusijos ka
riuomenėje,. Pirmiausiai atvy
ko į Worcester, Mass., bet vė
liau* atsikėlė į Elizabeth, N. J. 
ir čia ilgiausiai gyveno.

Ramiai ilsėkis, drauge Jur
gi, Lindeno kapinėse! Jo žmo
nai, sūnums, dukrelei ir gimi
nėms reiškiame draugišką 
užuojautą

Šimtai mokytoją buvo 
nuvykę i Albany

Apie 800 tėvų ir mokytojų 
Į delegacijos narių buvo nuvy
kę į Albany reikalauti pakan
kamų paskyrų miesto mokyk
lų reikalams. Atkeliavo spe
cialiu traukiniu. Vienu kartu, 
viena linkme pasipylusi minia 
svieto sudarė įspūdingą para
dą. O pasiekus Senatinės Fi
nansams Komisijos posėdį tei
giamai veikė ir į Seimelio na
rius.

Delegacija atstovavo virš 60 
* ė v ų - m o k y to j ų o rga n i z ac i i ų, 
kalbėjo jų vardu, kaip .jų iš
rinkti, atsiųsti atstovai. Rei
kalavo daugiau paskyrų mo
kykloms ir mokytojų štabo pa
didinimui, algų pagerinimui. 
Daugelis kalbėjusių taip pat 
priminė taksavimą. Jie reiškė 
mintį, jog taksų našta turėtų 
mažiau slėgti biednuomenę, o 
daugiau reikalauti iš tų, ku
rie išgali mokėti.

Majoras Wagneris buvo pir
muoju kalbėtoju. Jis prašė, 
kad valstija skirtų $41,900,- 
000 miestui daugiau, negu yra 
skiriama. Jis ypačiai prašė leis
ti miestui pačiam, turėti galią 
linkti tūlus taksus. Sakė, jog 
tuo būdu miestas lengvai su
keltų dar $78,400,000 be pra
šymo bent vieno cento 
tijos iždinės.

Mokytojų Unijos 
Rose Russell sake, jog
natoriaus Harrimano taikomo
ji mokyklų reikalams budžeto 
dalis yra toli nepakankama. 
Paskyra nesijudina iš vietos, 
tai yra, tebėra tokia, kokia 
buvo seniau. Tuo tarpu reika
las yra padidėjęs dėl visko 
pabrangimo ir dėl begalinio 
gyventojų ir mokinių prieaug
lio. Sakė, jog “budžetas nuty
li” reikalą mokytojams algų 
priedo.

Varde American Labor Par
ty kalbėjo jos vykdantysis se
kretorius Morris Goldin. Jis 

jog gubernatoriaus

Kviečiame visus pabaliavoti 
Williamsburfie,, L.A.P. Klube!

LDS pirmosios kuopos meti
nis šaunus banketas įvyks jau 
šio šeštadienio vakarą, vasa
rio 19-tą. Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubo svetainėje; 280 
Union Aye., Brooklyne. Kvie
čia visus. Bilietas tiktai $3. 
Duos gausią vakarienę ir viso
kių gėrimų. Gera muzika šo
kiams. Prašo nesivėluoti. Va
li a r i e n ę d uos 7:3 0.

Valdininkas pripažino 
blogą padėtį namuose

Naujasis rendoms adminis
tratorius Charles Abrams sa
ko, jog Harleme namai yra 
“tarpe blogiausių pasaulyje.” 
Tą jisai patyrė 
Jungtinių Tautų 
ieškojime buto, 
jose po miestą 
jis ątliko apie 
kelionių.

tarnaudamas
i personalui 

Tose ekskursi- 
ir priemiesčius 
75,000 mylių

iš vals-

atstovė 
gilber

ir Elškzienė iš

v
Tarpe daugelio kitų, jis mi

nėjo 6 aukštų, 25 pėdų pločio 
namą prie 100 St. Name gyve
no 170 portorikiečiu. Rendos 
buvo po .$16 už kambarį. Ko
ridoriaus visi langai išmušti. 
Kožnas laiptas pavojingai svy
ravo. Ant vieno gulėjo pasti
pusi žiurkė. Veik visi toilėtai 
buvo sugedę. Tinkas kabojo 
nusviręs palubiuose...

Kitur radęs iš anglies san
dėlio skiepe padarytus du bu
tus.

Panašių padėčių jis dang I 
rado ir Brooklyne, taipgi- kai 1 
kur kitur.

Tuo pat būdu* jis gavo la
bai daug patyrimo ir apie są
lygas gauti butą, apie legalius 
ir nelegalius triksus pakėli
mui rendų.

įtartasis prasišalinogiminių, j žymėjo, jjuutinauHitms
pasiūlytasis budžetas yra ne- Įtartasis unijų gerovėsfon-

buvo

buvo
ir jis

Jis
bro-

kuopai. 
Laisvės 
ir viso

iš Lietuvos, 
| Ameriką 
45 metus, 
kai trejus

Ukrinas

liudytoja užtarė 
teisiamuosius

Bronx teismabutyje vykdo
mas jaunuolio Geraci teismas. 
Jis ir mirusysis jo draugas ma
tininkas kaltinami, kad jie t
puolė policistą Eisenberg. 
Teisme liudydamas Eisenberg 
sakė, kad jis marininką James 
Nicolli nušovė apsigindamas 
save- nuo jo ir nub Geraci. In
cidentas prasidėjo ' Eisenber- 
gui įtartus jaunuolius pergreit 
vairuojant 
džius ant

Vasario

auto, juos 
kelio.
16-tą buvo
Mrs. Mary

sustab-

pašauk- 
McCau- 

Jey, gyvenanti ties ta vieta, 
kur įvyko nušovimas. Ji liudi
jo, kad, žiūrėdama pro langą, 
jinai matė visą incidentą. Ji 
pareiškė, jog vaikinukai, poli- 
cisto ‘‘nepuolė, ant jo nešoko, 
tarp jų ir policisto nebuvojo- 
Jcių muštynių.”

pakankamas ne vien • tiktai 
mokyklų reikalams, bet ir ki
tiems liaudžiai būtiniesiems 
dalykams. ’ f

Filmos-Teatrai
“JUPITERS DAUGHTER”
Tuo pavadinimu naujas Me- 

tro-Goldwyn-Mayer filmas 
pradėtas rodyti Radio City 
Music .Hall,/New Yorke. Fil
mo direklopius George Sidney, 
gamintojas George Wells. Sce
narijų parašė Dorothy Kings
ley, pagal Robert E. Sherwoo^ 
d’o veikalą “Road to Rome.”

Vaizduoja neva diktato
riaus Fabius Maximus laikus 
pirm krikščionių gadynės. Ta
čiau iš anksto pasakoma, jog 
tai n eta istorija.

Estner Williams vaidina 
‘gražuolę Arnytis, už kurios ga- 
ivimą sau Hannibalas užmiršta 
1 net savo pažadą “užkariauti 
pasaulį”. Howard Keel įspū
dingai vaidina pasipūtusį “sii- 
permaną” Hannibalą. Marge 
ir Gower Champion dainuoja* 
vaidina Arnytis vergų-tarnų 
rolėse.

Trumpoje sutraukoje, isto
rija tokia.

Ramos diktatorius Fabius 
(George Sanders) norėtų vi
sas Romos sritis, o gal ir pa
saulį apjungti po savimi. Bet 
jis bijo pasitraukti nuo gra
žuolės Arnytis, kurios meiles 
jis laukia ir nesulaukia.

Tuo tarpu Hannibalas, Ro
moje apskelbtas esant pabai
sa, atmaršuojd prie Romos 
vartų su savp pulkais. Arhytis 
negali iškęsti nepamačiusi, 
kaip tas pabaisa ir jo dramb
liai atrodo. Ji su* savo tarnai
te Meta nubėga arti Hanniba- 
lo kempės. Ten už akmens 
slypinčias pagauna Hanniba- 
lo žvalgaj ir įtaria šnipėmis.

Arnytis susižavi Hannibalu. 
Jis toksi žavus, kokį jinai tik-

namų. Kai 
pašaukimą 
ieškoti 
nerado.

sakė, kad

na- 
Jo 
jis

du piktnaudojime George Sca
lise prasišalinęs iš 
jis neatsiliepė į 
teisman, nuėjo jo 
muose, bet ten jo 
žmona Anna
esąs seniau išvažiavęs iš mies
to. Ji nežinanti, kur 
dasi.

žmona tikrina, kad 
atsilieps, kai sužinos, 
ieškomas. Tuo tarpu
kyta 13 valstijų policijai jo 
ieškoti, jį suimti. Jo žmona 
gyvena 7515 16th Avė., 
Brooklyne.

jis ran-

jis pats 
kad jis 

yra įsa-

Policistas Charles Rugen, 
Bellmore gyventojas, tapo su
žeistas jo automobiliui pašil
dus, smogus į tvorą ir apsi
vertus ties vieškeliu Frecporte.

tai 
ta, 
to.

sapne vaizdavosi. Supran- 
jog ir jinai jąm į akį kri- 
Ji sukaupia visą savo gro- 
ir gudrybę jį iržtrukdyti,

nuo sunaikinimo Romos ir sy
kiu užtikrinti jį sau. Tame už
tikrinusi, ji pabėga pas savuo
sius. Kai Hannibalas prisiarti
ną prie Romos vartų, Fabius 
pasiūlo jam didžiausius tur
tus, kad jis nežudytų Romos. 
Hannibalas reikalauja jam 
atiduoti Arnytis. Vos nuslėp
dama savo džiaugsmą, Arnytis 
pareiškia, kad ji sutinka pasi
duoti tam pabaisai Hanniba- 
lui išgelbėjimui Romos.

Filmas yra komiškas.
Nepaprastai gražios dailūs 

atžvilgiu yra
scenos. Viena tų 
Arnytis sapną, o kita—Arnytis 
su tarnaite vandenimis bėgi
mą iš Hannibalo belaisvės, fe 
Veikale nėra ko svarbaus, 
apart netiesioginės pašaipos 
karų rengimo “herojams,” bet 
nėra nė blogo. Jis taikytas 
lengvai,smagiai praleisti liuos- 
iaikį ip tam pilnutinai patar-Į 
nauja. Rep.

povandeninės”
vaizduoja

Dauguma bilietų yra išpirk
ti iš anksto. Tačiau dar yra 
žiupsnis parduoti prie durų 
banketo vakara. 

'■ i
Komisija prašo bilietų sklei

dėjus savo raportą komisijai 
suteikti anksti, kad galėtų pa
naudoti kožną likusią liuosą 
vietą tą vakarą pribuvusiems 

I netikėtiems svečiams. V-e

tapo

Scholz sulaikytas 
kaip liudytojas

Ilgai tardytasis Scholz
sulaikytas po $25,000 kaucija, 
tačiau ne kaip įtartas Rubin- 
steino nužudyme, bet kaip ga
lintis ką nors žinoti apie žu
dytojus.

Skelbiama, kad pas jį ra
do, ar iš jo iškvotė, daug var
dų. Tarpe tų esama daug ži
nomų gengsterių, raketierių. 
Po šio tardymo sudaryta to
kia nuomonė, kad Rubinstei- 
nas buvo bandomas pagrobti 
ir už jį gauti gerą išpirkimą. 
Spėlioja, kad jis tapo auka 
11 e pa v y kusi o pagro b i m o.

Scholz prisipažinęs, kad jis 
sekiojo raketierių Costello pa
-grobimo tikslais. Prisipažinęs, 
kad jis: buvęs pradėjęs sekioti 
ir Rubinsteiną tikslu pažinti 
jo poelgius. Tačiau griežtai ti
krino, kad jis nieko neturi su 
žmogžudyste. Taip pat ginči
ja, kad jis nieko nežino, nei 
vjeno nenužiūri žmogžudys-

Majoras tikisi gauti 
tą, ko ręjkaĮayį)

Valstijos finansinės pade-
į ties:stebėtojąį/tyrinai jog ma
joras VVagncriš gaus iš vals
tijos valdžios leidimą ięškoti 
tūlų pageidaujamų ekstra pa
jamų. Tikimasi, kad jis taip 
pat gaus ir dalį to' prašomojo 
miestui priedo gatavais pini
gais.

Majoras sako, kad miestas 
turėtų gauti- bent 18 milijonų 
daugiau, negu gubernatorius 
Harrimanas yra numatęs mies
tui skirti. Kitus 78 su virš mi
lijonus ekstra majoras numa
to galimybę surinkti pačiame 
mieste. Bet toms rinkliavoms 
jis ,turi gauti Valstijos Seime
lio leidimą.

BIZNIERIAMS
Būti kokiame nors biznyje 
nesi&kelbti — tai tas pats,ir

kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino . . . Nori apie savo biz
nį žmonėms pranešti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais- I 
vėje! 1

I Sako, kad vaikus 
apšaudė iš keršto

NT/hu Vni'lzn l'onn qh

Margaret Balaikienė, Jono 
žmona, sirginėja jau senokai, 
iŠ namų negali išeiti. Jie gy
vena 557 Hemlock St., Brook
lyne.

HELP WANTED—FEMALE

New Yorke tapo suimti trys 
16 metų jaunuoliai, įtarti 
esant nariais vienos gaujos, 
kurį turėjusi pykti prieš kitą. 
Sako, būk vienas iš suimtųjų 
prisipažino, kad jo grupe ap
maude einančius į centrelj 
vaikus. Vienas tų apšaudytųjų 
tuojau mirė, kiti du randasi li
goninėje.

U z ką tas baisus, karas ? 
Vienas buvęs varu prašalintas 
iš jaunukų pares. Tas, aišku, 
nebūtų galėję atsitikti, jei vi
si vaikai, visuomet turėtų nau
dingą, prižiūrėtą užsiėmimą.

Veronika šibeikienė, sako
ma, buvo ligoninėje. Neteko 
patirti, ar jinai jair sugrįžusi. 
Gyvena 324. Roebling St., 
Brooklyne.

Pasiilgome Mary Kulikic- 
nės. Rudenį ir žiemą pablogė
jęs arthritas pasilpriino kojas, 
negali vaikščioti.

Linkime joms ir visiems ki
tiems ligų varginamiems prie- 
teliams greit pasveikti.

Rep.

Transportininkai eina 
su savo viršininkais 
jungimosi klausimu

CIO Transport Workers Uni
jos konvencijoje vasario 16-tą 
priimta rezoliucija, kokios pa
geidavo prezidentas Michael 
J. Quill. Iš 500 delegatų tik
tai 18 balsavo prieš.

< Quill savo raporte ir kalbo
se buvo stipriai pasisakęs, jog 
einant į sąjungą su kitomis 
unijomis turi būti užtikrinta, 
had jungtine organizacija aiš
kiai ir griežtai stovūs prieš 
diskriminaciją. Ji nedaleis vie
na, ■•kitos narius grobstyti. Už
draus veržtis į kitos unijos 
sritį tikslu pirmesniąją uniją 
išstumti. Prašalins visokį ra- 
ketierimą. Pradės visus api
mantį organizavimą. Energin
gai veiks politiniai.

Quillas kaltino visašališkąjį 
CIO prezidentą bandymo “iš 
tolo kontroliuoti” transport!-1 
ninku konvenciją. Jo šaliniu- i 
kai pasiūlė priešišką rezoliuci
ją, kuri siūlė jungimąsi su 
AFL be tų viršuje minėtų ga
rantijų.

Jungimosi klausimas buvo 
svarstomas ištisas -dvi dienas. į 
Priešiškosios rezoliucijos pa
šildytojai protarpiais taip įsi
karščiavo, jog trukdė 
n i i c č i ų re z o 1 i u c i j os
kams kalbėti. Vienas 
net melagiu vadino.

PAVARGĘS ? SILPNAS

OKASA
Gali Suteikti Jums
Pilnesnį Gyvenimą

yfeno (100) Tablet 
Pakinkąs

Taksai ir Persiuntimas 
Nemokamai t

$4.50

Jeigu jūsų vaistinė netu
ri, rašykite (įdėkite čeki 

ar money order):

HORMO-PHARMA
27 Spruce St.

New York 38, N.Y.

OKASA Laikosi 
Savo Pažado

daugu- 
šalinin-

Quilla

L S.

New Yorke J. Campanella 
turėjęs auto nelaimę 1953 me
tais ir pabėgęs iš nelaimės 
vietos. Tačiau nelaimė jį pasi
vijo, dabar nuteistas 70 dienų 
kalėti.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

AUGUST W. KODZIS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 

Dvi Air Čbndilioned Koplyčios 
24 valandų patarnavimas

6306 Flushing Ave., Maspeth
DA. 6-1658

VINCAS SODAIT1S PETRAS KAPICKAS 

Užlaiko Puikiai Įrengtą 

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

'1
Telephone: EVergrecn 4-8174
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SEE BETTER
LOOK AND FEEL BETTER 

OCCULISTS — 
Prescriptions filled 

Broken lenses duplicated. 
Glasses properly fitted

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

DR. A. L. GRAUBART
OPTOMETRIST 
Dabar randasi

139 Locust Hill Ave., 
(kamp. Ashburton Ave.) 

Yonkers, N. Y.
Išogzaminuojamc akis, 

Pritaikome akinius.
Pirm., Tree., Penkt. 10-1 ir 5-8. 

z šeštadieniais 10-5.
YOnkers 3-9456
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MATTHEW A.
i BUYUS . ;
! (BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
Antanas leimonab 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

REIKALINGOS POROS 
ARBA PAVIENIAI

Virėjos, tarnaitės, namų darbiniu-*’ 
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 em ploy m ent 
AGENCY

Domestic Help
Geros vietos dėl:'virėjų, tarnaičių, 
namų ruošos darbininkėms. Pilnam 

laiko. Patyrusioms ir be 
Pavienėms ir poroms.
Boston Road, Bronx 
Tel. DA 8-4255

ar daliai
patyrimo.

1175

REAL ESTATE

GARDEN CITY. Parduoda savinin
kas nupigintai. (Sav. persikelia). 
Gražūs 3 aukštų angliški namai — 
didelė Central hall, knygynas, pil
nas valgymui kambarys, 4 miegrū- 
miai, 3į maudynės, pilnai naujai iš- 
)lekoruotas, labai arti mokyklų. 
Greitam pardavimui lik $29,500. 
Kviečiame pamatyti. Saukite PI.

1 6-0118.
(34-40)

krautuvč 
jsisteiges 

auga. TA

PARDAVIMAS
Parsiduoda laikrodžių 

(Jewelry store). Gerai 
biznis, miestelis smarkiai 
norintis mokytis laikrodžių ir auk
sinių daiktų taisymo amato'pirkių, 
tai aš išmokinčiau. Pardavimo prie
žastis — safeininkas išvažiuoja j pie
tus. Kreipkitės:

O. K. JEWELRY
Railroad Ave., Ronkonkoma, N. Y.

' Tel. Ronkonkoma 9-8664
(35-39)

NUPIGINTAI — 
PARDUODA SAVININKAS 

BELLROSE )
Tuojau užimamas, 1 šeinros mūri
nis, semi-detached, dideli rūmai, 3 
miegrūmiai, pilnas gyvenimui rū
mas, pilnas valgymui rūmas — 2 iš
taisyti rūmai skiepe, Ii maudynių, 
daug ekstra įrengimų. Patogu į mo
kyklas. Greitam pardavimui tik 
$14,500. Pamatymas pagal sutartj.

Saukite FL. 6-6423
(36-38)

NUPIGINTAI — 
PARDUODA SAVININKAS 

Franklin Square (Persikėlė) 
Tuojau užimamas, 4i metų senumo, 
5 rūmų Capc-Cod. Talpus attic. Mū
ro ir Ficldstone, ištaisytas skiepas, 
virš-dydžio attached garadžius, ant 
GOxlOO. Patogu j mokyklas. Grei
tam pardavimui $16,000. Pamaty
mas pagal sutartj.

, ’ Primrose 5-9124
(36-3f^

PARDUODA SAVININKAS 
LAURELTON (Persikėlė)

Tuojau užimarrtas, 8 rūmai, 3 dideli 
miegrūmiai, mūrinis. 2 maudynės 
(viena Hollywood), atskiri gyveni
mui rūmai. Arti mokyklų. Greitam 
pardavimui $16.800, (Taipgi par
duodame ir rakandus). Pamatymas 
pagal sutartj.

LA. 8-1089
(36-38)

Su pradžia piety pranešame 
biznieriams, kad Laisvės 
spaustuvė gali padaryti biz
niams kalendorius 1956 me-

BROADLOOM O MILL
REMNANTS GL ENDS

Large Selections — Many Colors
Quality Mdse. $095
Savings Up To $19.95 UP

Remnant, sizes sufficient for 
Halls, Foyers, Small Rooms, etc.

GREEN RUG CO.
12 E. 175th St. Bron#

TR. 8-9217

55 DODGES-PLYMOUTHS i 
žaibuojantis Pirmyn Stilius * 

Matykite

ARMA^VXo "
Downtown Brooklyn

Dodge—Plymouth Dealer
75 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn1!_ ____ ______ '

MES SIUNČIAME
% Mediciną—Maistą—Medžiagas ir 
bile kuriuos kitus siuntinius j 
Rusiją, Ukrainą, Lietuvą, Latvi* 
ją, ete

Mes parduodam importuotus Ra
dio taip kaip: Tclefumken—Saba 
—Blaupunkt-Kort ing— jrengt as su 
High Fidelity reception ir Short 
Wave Band—Pristatymas pilnai 
garantuotas.

Priėmimas iš visų užsienio šalių 
gvarantuotas.

Prašykite Katalogo
New England

Relief Parcel Co *
B. WEGIEL
180 įstate St.

Springfield, Mass. „

Republic 4-4703

6 pusi.—Laisvė (Liberty)- šeštad., vasarip (Feb.) 19, 1955




