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KRISLAI
Laiškelis su $25. 
Brocktonietis rašo. 
Bara Neklasiką. 
Biblija ir biblija.

Rašo R. Mizara

au
kai! 
ku-

štai laiškelis, gautas praė
jusį antradienį: 
Gerbiamas R. Mizara!

Šiemet i Laisvės fondą 
kojų $25, nes suprantu, 
reikia užtverti tą spragą,
rią padarė mūsų geri laisvie- 
čiai, pasitraukę iš gyvųjų tar
po. Mes, gyvieji, privalome 
padvigubintomis jėgomis — 
nuo $10 iki $100!—rūpintis 
mūsų spaudos sutvirtinimu. 
Tik tokiu būdu dirbant, jos 
gyvavimas bus užtikrintas.

K. B. D.

Laiškelio ir dovanos auto
rius yra mūsą laikraščio ilga
metis bendradarbis. Skaityto
jai, be abejojimo, skaitė no 
vieną .jo rašinį, parašytą įvai
riomis temomis.

Labai smagu tokius laiške
lius ir dovanas gauti. Tai ro
do, kokiu įsitikinimu gyvena 
mūsų laisvieeiai, kaip jie rūpi
nasi savo spaudos išlaikymu!

Ijšuoširdi padėka jums, gerb. 
Kili)! Pinigai perduoti 
nistradijai.

admi-

rašvto

jŪSU,
pa h

iš Brocktono:
“Man labai patiko 

ne wy ork iečių, va i d i n ta
mus komedija “Prašvilpta
laimė.’’ Buvau ir stebėjau jū
sų trupę vaidinant. Viskas jai 
labai gerai sekėsi. Kaip jie 
sėkmingai savo uždavinius at
liko! Su kuriuo tik iš mačiu
siųjų komediją kalbėjausi, visi 
labai užganėdinti, nes visiems 
pati komedija ir vaidinimas 
padarė gero įspūdžio...’

Laišką rašo J. S-kus. Jis no
rėjo aktorius pasveikinti asme
niškai, bet kadangi salėje bu
vo labai šilta ir trošku, o po 
vaidinimo prie aktorių priėjo 
kiti žmonės, tai J, S. nedrįso 
prie jų prieiti.

Beje, laiško autorius yra 
perloj iškis.

U --- .----
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Andai mūsų bendradarbis 
Netelasik'as rašė apie A. Me
telionio knygą.

Kitas mūsų bendradarbis D. 
J. jam viešai atsako, Neklasi- 
ką bardamas, kam pastarasis 
nepalankiai apie tūlą knygoje 
vietą prisiminė.

Man rodosi, Neklasikas tai 
darė išeidamas ne iš “piktų 
norų,” o dėl dalyko paryški
nimo.

Pykti dėl tos ar kitos pasta
bos apie naujai išėjusią kny
gą zneturėtų niekas, įskaitant ir 
patį autorių.

Pasaulyje nėra nieko tobu
lo, tad negalime tikėtis, kad 
ir knygos yra tobulos, žmonės 
sako:

—Ir saulėje yra taškų, 
plėtmų...

Reikėtų tai suprasti:
; jfcrWlasjkas, kiek man yra 
žinoma, turi Senąjį Testamentą 
(bibliją) lietuvių kalbos vedi
me, atliktą arkivyskupo Skvi- 
redko. Šis vertimas geresnis 
negu tas, kurį kažin kas ka
daise išleido bene Prūsuose,
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Po Churchillo pasitraukimo

Dullesui nepatinka 
judėjimas už taiką
Washingtonas. — Užsie

nio reikalų sekretorius Fos
ter Dulles spaudos konfe- 

I rencijoje išreiškė savo ne
mažą susirūpinimą, kad tai
kos judėjimas šalyje auga. 
Jis nesakė atvirai, kad jam 
nepatinka taikos judėjimas, 
o vietoje to kalbėjo apie 
“sentimentus nusileisti.” 
Anat jo, bet koks susitari
mas su Liaudies Kinija da
bartiniu metu būtų “nusi
leidimas, užgerinimas.”

Dulles sakė, kad Ameri
ka neplanuoja spaudimo 
ant Čiango link pasitrauki
mo iš Quemoy ir Matsu sa
lelių. Už pasitraukimą, kaip 
žinome, pasisakė tokie, svar
būs Kongreso nariai, kaip 
Morse, Lehmanas, Kefau- 
veris ir eilė kitų.

Dulleso nuomone, Que
moy yra “Laisvės auksiniai

vartai,” per kuriuos Čian- 
gas “sugrąžins laisvę Kini
jai.”

Tuo tarpu, kai Dulles kal
bėjo Washingtone, armijos 
reikalu sekretorius Stevens 
radosi Formozoje, kur jis 
irgi darė pareiškimus spau
dai. Stevens tarp kito sa
kė, kad, jo nuomone, Ame
rikoje daugiau kalbama ii* 
rašoma apie karą, negu pa
čioje Formozoje.

Dulleso spaudos konfe
rencijoje buvo klausta, ar 
jis tiki, kad Keturių Di-

nistrų pasitarimas galės 
būti laikytas birželio mėne
sį San Francisce, kuomet 
ten bus minimos Jungtinių 
Tautu 10 metu sukaktuvės.

Dulles atsakė, kad jis 
abejoja, ar Molotovas į tą 
minėjimą atvyks.

Pietinio Vietnamo sukilėliai j Kanada sumažino mokesčius, 
įspėjo Ameriką nesimaišyti į kad pakelti žmoniy gerbūvį 
kilėliai įspėjo Ameriką ne-l Ottawa. — Nors,Kanados

Saigonas. — Binh Xuyen 
gaujos ir taip vadinamos 
IIoa-Hao sektos vadai įspė
jo amerikiečius, kad jie ne
remtu Pietinio Vietnamo 
premjero Ng Diemo. Tų 
dviejų sukilėlių grupių va
dai sako, kad jeigu ameri
kiečiai ir toliau rems prem
jerą, pilno masto pilietinis 
karas įsiliepsnos Pietiniame 
Vietname.

Kaip yra žinoma, sukilė
lius remia francūzai. Tokiu 
būdu tas įspėjimas f ak tinai 
francūzų įspėjimas ameri
kiečiams.

Trečia grupė, kuri iki ne
seniai ėjo su sukilėliais, 
Cao-Dai sekta, dabar atro
do esanti neutralizuota, apie 
ją nieko negirdėti.

biudžetas randasi deficite, 
valdžia nutarė sumažinti 
gyventojų mokesčius. Tas 
dar labiau sumažins val
džios ieigas ir valdžios defi
citas didės, bet valdžia tiki, 
kad su laiku dalykai susi
tvarkys, nes mokesčių su
mažinimas pakels gyvento
jų gerbūvį.

Mokesčiai taps sumažinti 
12% arba 13% 85-iems nuo- 
šimčiams visų gyventojų. 
Valdžia gaus $150,000,000 
mažiau mokesčiais, kas reiš
kia, kad turės daugiau sko
linti.

Arbenz-Guzman Paryžiuje

Laisvės
Vajaus
Sekmadienį, balandžio 3 

d., Liberty Auditorijoj įvy
ko gražus koncertas ir 
dienraščio Laisvės $10,000 
vajaus atidarymas. Pra
džia buvo gana sėkminga. 
Prašome pasiskaityti 
ta tu s.

Laisvės personalo darbi
ninkai — redakcijos, 
nistracijos ir spaustuvės— 
aukojo visos savaitės algą, 
viso $492.67. Aukojo: A. 
Bimba, R. Mizara, S. Sas- 
na, F. P. Buknys, L. Ka
valiauskaitė, M. Grigas, J. 
Grybas, A. Kandraška, D. 
M. šolomskas, P. Šoloms- 
kas ir S. Večkys.

Nuo atskirų asmenų gau
ta sekamai:

Fairlawnietis ... $100.00
J. P. iš K. ......... 100.00

50.00F. Malkaitis .... 
Eks-patersonietis

K. Milenkevičius .. 
Em. Simonavičienė 
Anna Quater-

Kvederiūtė ... 
Juozas Balčiūnas
K. Petrikienė ....
Vladas ir Amelia .. 20.00 
J. Steponaitis.......
Jonas Patašius ...
L. Gavrilovičius

rezul-

admi-

40.00
25.00

25.00

25.00

20.00

20.00 
20.00 
20,.00 
15.00 
15.00

Fondo
Eigoje

15.00
10.00
10.00
10.00
10.00

10.00

10.00

W. L...................
Gaspadinė .............
Woodhaveno

draugai .........
Napoleonas

Kisielius .......
Marijona Ražanskie-

nė (Newark) 10.00
Central Brooklynie- 

čių kuopa ....
Juozas Gailumas ..
Konst. Karlonienė

Fr. Kazakevičiene 
Ona Yanušienė ... 
Moterų Kliubas .. 
Aido Choras .........
Lukšių Antanas . . . 
M. Kaulinis .........
S. J. Cedronai ... 
O. ir V. Kazlauskai

Pranas ir Mary 
Krungliai .. 

V. Tauras .......
M. Stakovas ...

Edenas jau perėmė 
premjero pareigas

Londonas. — Tuojau po 
Churchillo pasit r a u k i m o 
pirmadienį, karalienė pasi- 

Anthony 
ji pasiūlė 

Edenas,
Edeną, kuriam 
premjero viet 
kuris, kaip tai gerai žinojo 
visa Britanija, ilgūi laukė 
to posto, tuojau priėmė. Po 
trumpo laiko oficialiai bu
vo paskelbta, kad Edenas 
tampa Didžiosios Britanijos 
premjeru;

Churchillas jau apleido į 
premjero butą 10 Downing! 
St. ir išvyko į nuosavą vi- i 
lą Kente. Iš ten jis po ke
lių dienų išvyks Sicilijon, 
kur praleis pavasario ir va-

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00 saros atostogas.
10.001 Pranešama, kad karalie- 
10.00 norėjo Churchillui įteik- 
10.00 ti kunigaikščio titulą, bet jis 
10.00 
10.00 
10.00

Pranešama, kad karalie

10.00
10.00
10.00
10.001

atsisakė. Jis sakė, kad nori 
likti parlamento atstovų bu
to nariu. Jei jis būtų tapęs 
kunigaikščiu, jis būtų turė
jęs pereiti į lordų butą.

P as i 1 i k d a m a s pa rla mente, 
Churchillas liks arti politi
nio* gy ve n i m o. N ė i *a a be jo- 
nės, kad jo kalbos parla
mente bus skaitomos svar
biomis ir jis galės turėti di
delę Įtaką ant savo partijos.

Eisenhowerio žodis
Washingtone prezidentas 

Eisenhoweris padarė speci
alų pareiškimą apie Chur
chillo pasitraukimą. Tame 
pareiškime, kuris buvo per
duotas per radiją ii- tele
viziją ii* kurio kopija filme 
buvo išskraidinta Britani- 
jon, Eisenhoweris išreiškė 
“gilų apgailestavimą” dėl 
Churchillo pasitraukimo.

Jis pridėjo, kad Britanijos 
sąjungininkai vis vien dar 
kreipsis į Churchillą prašy
dami patarimų ir Įkvėpimo.

Iš daugelio kraštų Chur-

Imam Seif el-Islam Ahmad 
ir vėl Jemeno karaliukas

Kairas. — Is Jemeno; ma-j (.^jiiuį buvo pasiustos tele- 
žiukės ^valstybėlės Pietiniu-. g,.amOs, kuriose' ; 
me Arabijos pusiasalio ga-'| reikštos simpatijos.

Paryžius. — Tarybų Są
junga atsisakė priimti kvie
timą dalyvauti tarptautinė
je prekybos parodoje Pary
žiuje, nes francūzai tarybi
niam pavilijonui paskyrė 
permažą žemės plotą. Ta
rybų Sąjungos valdžia priė
jo išvados, kad mažame pa- 
vilijone negalėtų parodyti 
pakankamai savo dirbinių, 
kad sudaryti gerą įspūdį.

Pasitraukė prem. Zahedi
Teheranas.—Ir£no prem

jeras Zahedi pasitraukė iš 
savo posto. Jis aiškinasi, 
kad tą daro sveikatos sume
timais.

kur pranašai vadinami “pra- 
rakais.”

Nežinau, kuriuo vertimu A. 
Metelionis naudojosi,, rašyda
mas apie bibliją. Jis gal nau
dojosi angliškuoju vertimu.

Dėl to ir kai kurios iš bibli
jos duotos citatos Metelionio 
knygoje gali pilnai neatitikti 
citatas, imtas iš Skvireckio 
vertimo.

Pagaliau tai nesudaro dide
lio skirtumo!

jos čia atvyko Arbenz-Guz
man, buvęs G u ate m ai os 
liaudiškos valdžios prezi
dentas, kuri nuvertė fašisti- z r
niai sukilėliai. Francūzijos 
valdžia davė Arbenzui lei
dimą apsigyventi Paryžiu
je, bet jis turėjo pasižadė
ti nevesti politinio veikimo.

New Delhi. — Indija suė
mė japonų laivą su 34 žve
jais, nes laivas be leidimo 
įplaukė į Indijos pakraščio 
vandenis.

Belgradas. — Jugoslavų 
žinių agentūra Tanjug sa
ko, kad Jugoslavijos, Turki
jos ir Graikijos generalinių 
štabų atstovai laiko pasita
ri ma. C t

siun-New Delhi.—Indija 
čia maisto traukinius i Ne
palą, kur siaučia badas.

Jakarta. — Grupė Indijos 
ekspertu atvyko į Indone
zija, kad padėti prirengti 
Azijos - Afrikos konferen
ciją Badunge.

ORAS NEW YORKE 
švelnu, galimas lietus.

Antanas................
V. ir Ona Baltrušai

čiai .........
E. ir M. Liepai ....
Sophie Petkus ...:
J. ir K. Rušinskai
J. Aleksynas.........
A. ir S. Titaniai ..
Šiauliškis .............

• M. ir W. Kūlikai ..
M. Makarevičius ..
Laisvės skaitytoja

(iš Ossining,
N. Y.) .......... 15.001

J. ir R. Laukaičiai
(Maspeth) ....

Bieliauskų šeima
Brooklyno

Muzikantas ... 
O. ir F. Reinhardt 
Tamas Repšys

ir sūnus .......
A. Jasiulaitis .......

10.00
10.00

10.00
10.00

15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00
15.00

Juozas ..................
Petras Gustaitis ...

BrownsvilUetis
Jonas Liutvinskas
Senas parapijonas
Juozas Murmokas
Kazys Balčiūnas
Povilas ..............
K. Joneliūnas ...
Dainininkė .........

/

(Tąsa 4—tame puslap.)

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00
10.00

*' 10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00 
10.00 
10.00

>

Unijų remtas kandidatas
Daley laimėjo Chicagoje

Chicago. — Demokratų 
kandidatas į miesto burmis
trus (majorus) Richard J. 
Daley išėjo laimėtoju, su
mušdamas republikonų 
kandidatą Robert E. Mer
riam. Daley keli mėnesiai 
atgal pirm i n i u o s e rinki
muose sumušė ligšiolini 
burmistrą Kenhelly, irgi 
demokratą, ir kandidatavo 
prieš Merriamą, kuris vie
nu metu pats buvo demo
kratas ir liberalas, bet da
bar yra vienas vadovaujan
čių republikonų Chicagoje.

Paskutiniais pranešimais 
(dar nevisai pilnais) Ęaley 
sumušė republikoną 147,000 
bau šų dauguma^

Daley turėjo įbeveik visų 
unijų ir liaudiškų organi
zacijų paramą.’ Pažangios

tesėtu savo v

Merriamas, 
profesorius,

jėgos jam davė savo para
mą, nors tuo pačiu laiku 
buvo duodama suprasti, kad 
j Daley reikia daryti spau
dimą, kad jis 
pažadus.

Republikonų 
intelektualas
bandė prisidengti politinio 
reforma t o r i a u s skraiste,' 
sakydamas, kad jis “nepar
tinis,” tik norįs “apvalyti 
korupciją.” Bet unijos nu
rodė, kad jis yra giliai re
akcinis kandidatas, remia
mas kraštutinės republiko
nų reakcijos.

Detroitas.—Panašiai kaip 
Chicagoje, darbo unijų kan
didatas čia irgi laimėjo 
svarbų postą. Tas kandi
datas yra daktaras Remus 
Robinsonas, kuris laimėjo

le, ateina žinios, kail ban
dęs sostą paveržti emiras 
Seif el-Islam Abdulah turė
jo bėgti iš šalies. Jo bro
lis Ahmadas, kuris buvo 
vienai dienai nuverstas nuo 
sosto, vėl grąžintas prie 
vairo. Jis lieka, kaip bu
vęs Jemeno imamu, tai vra. 
religiniai - valstybiniu val
dovu.

Jemenas yra mažiukė at
silikusi valstybėlė prie Rau
donosios jūros kranto.

Rasistinė Piety Afrika jau 
turėjo apleisti U. N. E. S. C. 0.

Johanesburgas. — Pietų
Afrikos valdžia paskelbė,

CO, Jungtinių Tautų Ap- 
švietos, Mokslo ir Kultūros 
Organizaciją. R a s i s t i n ė 
Pietų Afrikos valdžia sako, 
kad ji buvo priversta pasi
traukti, nes UNESCfO “per
daug maišėsi vidujiniuose 
Pietų Afrikos reikaluose.” 
• Rasistinei Strijdomo val
džiai nepatiko, kad UNES
CO leido daug anti-rasisti- 
nių brošiūrų ir knygų ir 
kad vienas UNESCO tikslu 
yra kovoti prieš rasizmą. 
UNESCO taipgi tiesioginiai 
pasmerkė rasistinį perse-

postą miesto mokyklų tary
boje. Tai pirmas kartas, 
kad negras laimėtų tokį 
postą Detroite ir už tai sun
kiai kovojo unijos ir kitos 
demokratinės jėgos. Jis ga
vo 102,632 balsus.

Kitas negras, 34 metų 
amžiaus advokatas Wade 
McCree, buvo perrinktas 
apskrities teismo teisėju. 
Jis gavo 173,151 balsą, dau
giau, negu bile kuris likusių 
trijų kandidatų.

: gramos, kuriose jam iš- 
, pade* 

kos, sveikinimai ir tt. Daug 
telegramų gavo ir Edenas. 
Manoma, kad kabinete di
delių pakaitų neįvyks.

Paskutiniai
pranešimai

Jungtines Tautos. — J. T. 
generalinis sekretorius 
Mammarskjold sako, kad jis 
dar neprarado vilties susi
tarti su kinais apie ameri
kiečių lakūnų išlaisvinimą.

Buenos Aires. — Perono 
organas “Democracia” sa
ko, kad kataliku bažnyčia 
Argentinoje kelia atvirą 
maištą prieš valdžią.

Saigonas. — Amerikiečių 
remiama valdžia ir francū- 
zų remiami sukilėliai pasi
rašė 5 dienų paliaubas. Su
kilėliai dar laiko savo ran
kose Saigono saugumo po
licijos pastatą.

Washingtonas. — 17 as
menų delegacija, tarp jų ei
lė žymių negru vadų ir dva
sininkų, lankėsi teisingumo 
departmente ir reikalavo, 
kad iš kalėjimo būtų išleis
ta negrė Claudia Jones.

Glaudia Jones serga šir
dies liga ir jos buvimas ka
lėjime pavojingas gyvybei.

Ix>n donas. — Britanijos 
Darbo Partija atsikreipė Į 
visus savo skyrius ir na-

čus ir pradėti rimtai ruoš
tis rinkimams, kurie dabar 
gali ateiti bile kada.

Tokyo. — Tarybų Sąjun
ga atmetė japonų planą lai
kyti pasitarimus dėl taikos 
sutarties New Yorke. So
vietai nori, kad jie būtų lai
komi pačioje Japonijoje.
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Kas Ką Rašo ir Sako
DĖL TO PAVOJAUS

Kanadiškis Liaudies . .
Balsas rašo:

“Aną dieną du stebėtojai ? 
raportavo, kad Muskoka 
distrikte snigo labai radio- i 
aktyviu sniegu. Kiek anks-1 
čiau buvo raportuota, kad 
radioaktyvus sniegas krito 
apie Sudburį ir Ottawą. Su miestuose, delegacijos na- 
kiekviena diena vis daugiau riai skaitė paskaitas kiek- 
ir daugiau radioaktyvumo.

“Kas gi atsitiks, jei šis

Antanas Venclova

Aplankome Kinijos miestą, 
garsųjį Šanchajų

(Iš Kelionės įspūdžių)
(Pabaiga)
Paskaitos

Kaip ir kituose Kinijos

CHURCHILLAS PASITRAUKĖ
SIR WINSTON CHURCHILL, Britanijos ministrų 

pirmininkas, pasitraukė iš savo pareigų.
Pirm negu pasitraukė, jis suruošė didžiulį balių, 

Kurin pakvietė net ir karalienę Elzbietą su jos vyru, 
taipgi kitus didžius vyrus ir leides.

Peržengęs 80 metų amžiaus slenkstį, atsistatydin
damas, Churchillas teisėtai gali pasakyti: Buvau ištiki
mas imperijai ir savo klasei iki paties galo savo buvimo 
valdžioje ii dabar lai kiti parodo,- ką gali.

Ir Churchillas neklystų, jei jis taip atvirai pasakytų. ' 
Jis buvo ištikimas. Britanijos imperijai, kuri tapo pa
keista į “Komonveltą,” per visą savo amžių.

Jis tarnavo ištikimai; tarnavo jis visokiose pareigo
se, bet vis aukštosiose vietose. Pirmojo karo metu 
Churchillas buvo karo ministras; antrojo pasaulinio ka
ro metu—ministrų pirmininkas.

Kilęs iš aristokratijos, niekad skurdo nematęs, 
Churchillas, aišku, niekad nebuvo darbininkų klasės pu-. 
sėje, bet visuomet stovėjo turčių pusėje, išnaudotojų 
klasės pusėje, aristokratijas pusėje.

Jis gabus vyras, išmokslintas, patyręs. Jis — pir
mos rūšies oratorius, geras publicistas ir net piešti mo
ka. Jis drąsus, užsigrūdinęs senis.

Tačiau amžius ir jį, kaip ir visus, palenkė. Vis 
daugiau ir daugiau kilo reikalavimų, kad Churchillas pa
sitrauktų iš ministrų pirmininko vietos, kad jis ją už
leistų kitam. Nes pastaruoju metu Churchillas dažnai 
mėgo kalbėti ne tuos dalykus, kurie tinka tokioje po
zicijoje esant asmeniui kalbėti.

Nežiūrint to, kad Churchillas ištikimai gynė Brita
nijos imperiją, toji imperija palaipsniui vis traukėsi, 
palaipsniui vis iro. Šiandien ii jau ne ta, kokia, sakysi- 

•me, buvo prieš pirmąjį pasaulinį karą.
Iš pirmos, • didžios galybės pasaulyje, Britanija 

palaipsniui susitraukė į antraeilę Poziciją. Pirmoje ei
lėje kapitalistiniame pasaulyje šiandien stovi Jungti- . 
nes Valstijos. Anglija, kaip pats Churchillas ne kartą i 
pripažino, remiasi Amerikos galybe. ;

Aišku, Britų imperija gimė ne viena diena ir ji ! 
iškriks ne viena diena.

> Churchillas — didis neapkentėjas Tarybų Sąjungos. 
Kiek ir ko jis nedarė tuojau po Spalio Revoliucijos jai 
sunaikinti! Kiek planų jis nesuplanavo! Bet vis nieko 
iš' to neišėjo!

Net ir antrojo pasaulinio karo metu, kaip jis pats 
prisipažįsta, Churchillas buvo įsakęs savo karo koman- 
dieriams atimtus iš nacių ginklus taupyti, kad jais būtų 
galima apginkluoti tuos pačius nacius karui prieš Tarybų 
Sąjungą.

Deja, visos tos jo svajonės nuėjo niekais.
Būdamas dideliu realistu, Churchillas, nepaisant to, 

kad jis Tarybų Sąjungos labai neapkentė, kai iškilo rei
kalas, vyko Maskvon tartis su Stalinu, su Molotovu ir 
kitais žymiais tarybiniais pareigūnais. Kur reikia, jis 
nesibijo nusilenkti. Kur reikia, jis nesibijo paduoti 
ranką.

Visa tai rodo, kad Churchillas yra gabus politikas, 
žymus valstybininkas, nežiūrint to, kad jis, kaip ir kiek
vienas žmogus, padarė didžiulių klaidų.

Netenka manyti, kad su Churchillo pasitraukimu 
griežtai pasikeis Anglijos politika .

Anthony Eden, Churchillo giminietis ir įpėdinis, 
sakoma, bandys vairuoti valstybę taip, kaip vairavo 
Churchillas.

Neužilgo bus paskelbti nauji parlamento rinkimai, 
kuriuos tikisi laimėti darbiečiai.

Jei bus taip, tai ir naują valdžią darbiečiai sudarys, 
palikdami Churchillo konservatorius opozicijoje.

Gal tuomet, jei darbiečių lyderiai vykdys dabar duo
damus pažadus, iš viso pasikeis Anglijos valdžios poli
tika. Gal bus sušvelninta pasaulyje situacija, gal bus 
prieita prie šaltojo karo baigimo. ,

To trokšta visas taiką mylintysis pasaulis.

vienas iš savo srities dide
lėms kinų inteligentijos ir 

radioaktyvumas, nuol a t o s darbininkų auditor i j o m s. 
stiprinamas atominių eks- Draugai kinai mane taip 
plozijų, pasidarys toks tvir- pat kvietė skaityti paskai
tas, kad pradės daryti įta
ką į augalus, į žmones? ši 
įtaka gali būti nepastebi
ma iš sykio, bet gali būti 
labai pavojinga per ilgesni 
laiką.

“Mokslininkų nėra ištir-j 000 žmonių. Visur, kur tik 
ta, kokio stiprumo radioak- j tekdavo skaityti paskaitas, 
tyvumas gali sužaloti auga- ' 
'iją ir žmones. Jie žino tik 
tokį laipsnį, kuris momen
taliai apdegina žmogų ir 
užmuša. O ką toks radio
aktyvumas gali padaryti 
laipsniškai, per ilgą laiką, 
nors ir nepastebimas, jie 
dar neištyrė.

“Žmonėms tenka labiau 
susirūpinti šiuo klausimu. 
Reikia versti autoritetus, 
kad klausimas būtų rimčiau 
studijuojamas ir reikalas 
sutvarkytas pirma, negu jis 
nasidarys pavojingas. Rei
kia atminti, kad radioakty
vumas nėra lietus. Jis tę
siasi ilgai ir gali labai blo
gai atsiliepti. Nekurie moks
lininkai išsitarė, kad H 
bombų eksplozijos galėtu 
užteršti visą atmosferą iš
tisiems tūkstančiams metų.

“Geriausia apsauga yra 
uždraudimas atominių gin
klų. Tas pašalintų pavojų 
ir visam laikui.”

tas, ir jas skaičiau visuose 
stambesniuose Kinijos mie
stuose. Šanchajuje mano 
paskaita apie tarybinę lite
ratūrą vyko kino salėje, ku
rioje tilpo daugiau kaip ly

gas Jui Lin, — mes laukia
me išleidžiantį Kinijos 

• ekranus lietuviško filmo 
“Aušra prie Nemuno.” Kaip 
ir filmas “Marytė,” ir šitas 
naujas lietuviškas filmas 
bus dubliuotas kinų kalba.

Lietuva Kinijoje
Buvo labai įdomu ir malo

nu sužinoti, kad Kinijoje 
taip pat buvo rodomas do
kumentinis filmas “Tarybų 
Lietuva.” Šie keli filmai su
pažindino kinų tautą su 
mūsų krašto žmonių gyve- 

k nimu ir jo gamta.
—Susitikus geriems drau

gams, maža ir tūkstančio 
stikliukų, toks yra kinų 
priežodis, — tarė režisie
rius Chuan Czo-lin. — Bet 
aš manau, kad niekas taip 
nėsuartina tautų, kaip pa
sikeitimas tuo, ką kiekvie
na jų yra sukūrusi geriau
sio literaūros, muzikos, ki
no, dailės srityje.

Į Sėdėjome Kinijos - Tary-

Elizabeth, N. J.
Aš buvau pamiršęs du ge

rus draugus ligonius. Seniai 
buvau matęs, tai ir pamiršau. 
Pirmiau, kai buvau sveikas ir 
karą turėjau, tai dažnai ap
lankydavau. Tai mūsų geri 
draugai, abudu Laisvės skai
tytojai ir rėmėjai. Jais yra 
Pranas šiaulys ir Jonas Sa- 
banskis, abudu priklauso L. D. 
P. Klubui. Aš manau, kad Pra
nas šiaulys parvažiuos ant Ve
lykų j Elizabethą apsilankyti 
ir su draugais pasimatyti. Man 
atrodo, kad jau treti metai, 
kai jis sveikatą taiso. O Jo

nas Sabanskis tai dar nese
niai tenai, sveikatos pataisymo 
vietoje: Bonnie Burns Sanato
rium, SCOTCH PLAINS, N.J.

Lankymo, dienos ir valandos: 
antradieniais, ketvirtadieniais 
ir šventadieniais nuo pirmos 
valandos. O vakarais—nuo 7 
vai. Yra ir daugiau ten lietu
vių, kuriuos aš ir gerai pažįs
tų : K. Pavalkis, Adomas Dra
gūnas ir Sakalauskas. Draugai, 
turėdami laiko, kurie turite sa
vas mašinas, aplankykite tuos 
ligonius.

As, nuo savęs* linkiu jiems 
greitai pasveikti ir vėl Eliza
bethan sugrįžti ir gyventi sy
kiu. A. Sfripeika
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jinu (paprastai tai būdavo 
draugas Gė Bao-ciuan) su
sirinkusiems nup a s a k o j a 
oranešėjo biografiją. » Taip 
buvo ir šį kartą.- Paskui 
geriausi Šanchajaus akto
riai —kino artistė Chuan 
Čžun-in ir aktorius Sun 
Dao-li skaitė specialiai iš
verstus į kinų kalbą lietu
vių poetų kūrinius’ • Po to 
buvo man suteiktas žodis, 
ir aš 'kalbėjau apie mūsų 
didžiąją daugiatautę tary
binę literatūrą, apie jos lai
mėjimus ir uždavinius, pla- 

: čiau apsistodamas ir ties 
NAUJA URUGVAJAUS < ;leu-V’U tauvtos.!,teratura ir 

VYRIAUSYBĖ ! kultui a. As, žinoma, kai- 
v ! bėjau rusiškai. Greta ma-

Darbas rašo: v_ _ i nęs stovėdamas vertėjas 
Kovo 1 d. užėmė savo i gao ^fan gįa paį vert§ kiek- 

pareigas lapkričio 28 d. is-;

kaip taisyklė, buvo toks 
vaizdas. Kada įeidavai į sa
lę, visos vietos ligi pasku
tinės joje jau būdavo užim
tos. klausytojai, pakilę sa
vo vietose, plojimais sutin
ka pranešėją. Įėjęs į sce
ną, esi prašomas sėsti prie 
žemo staliuko ir pirmiau
sia išgerti arbatos. Tuo .• >Oų Sąjungos draugystės or- 
tarpu kas nors iš draugų ’ ganizacijos Šanchajaus sky-

. . .. _ TT vieną pasakytą frazę. Iš
rinktoji^ Nacionalinė. Vy-; p,ra^ių atrodė, kad toks i 
.nuney oc ui.x7 a. ]Į agni; »<aįhėjimo būdas bus sūdė-'

tingas ir painus, tačiau 
praktika greitai įtikino, kad 
kalbėti buvo galima sklan
džiai, ir klausytojai klausė 
labai atsidėję. Įdomu, kad 
beveik visi klausytojai, ku
rių didžiąją dalį sudarė ra
šytojai, aktoriai, dailinin
kai, aukštųjų mokyklų dės
tytojai ir studentai, o taip 
pat Liaudies armijos, laivy
no ir aviacijos atstovai, iš 
karto išsitraukė užrašu 
knygutes ir kruopščiai 
viską jose u ž s i r ašinė- 
jo. Didėlis yra draugų ki
nų kruopštumas, noras kuo 
daugiau sužinoti, pasimoky
ti iš tarybinių tautų paty
rimo.

Kaip ir kituose Kinijos 
miestuose, teko susitikti ir 
daugeliu klausimų kalbėtis 
su kinų rašytojais ir meni-1 
pinkais. Šanchajuje rašy
tojas Jui Lin ir kino reži
sierius Chuan Czo-lin papa
sakojo įdomų . faktą, kad 
Korėjos karo metu Šancha
juje su dideliu pasisekimu 
buvęs demonstruojamas ta
rybinis filmas apie didvy
rišką lietuvių liaudies du
krą Marytę Melnikaitę. '■ 

—Šis filmas Šanchajaus 
kino teatruose ėjo su . tokiu 
pasisekimu, 
draugas Jui Lin, 
tisomis dienomis 
eilėse prie kasų 
bilietų. Tolimos ir mum 
maža težinomos L 1 
tautos didvyriškos mergai
tės drąsa, jos žygiai; jos’ at
kaklumas žiūrovams padarė 
tokį didelį įspūdį, jog, pa- 
žiūrėję filmą, nemaža' jau
nuolių užsitašė savanoriais 
ir išvyko kariauti į Korėją. 
Šiuo metu,4-pasakojo drau-

riausybės Taryba, 
naująjį šalies konstitucijos 
patvarkymą, išrinktosios 9. 
asmenų Nacionalinės Tary-! 
bos Pirmininkas yra Respu
blikos Prezidentu. Kovo 1 
d. iškilmingose apeigose 
naujoj i taryba prisiekė •; 
K o n-s t i t u c i jai Senato ir! 
Parlamento bendrajame po- ■ 
sėdyje ir perėmė respubli- i 
kos valdžią iš senosios ta-: 
rybos.

“Nacionalinę Vyriausybės ■ 
Tarybą dabar sudaro: Pre-' 
zidęntas Luis Batlle Berres; I 
tarėjai: Dr. Alberto F. Zu- j 
biria, Arturo Lezema, Jus-1 
tino Zavala Muniz, Inž. į 
Carlos Fischer, Dr. Zoilo j 
Chelle, Dr. Luis Alberto de ' 
Herrera, Ramon Vina ir 
Daniel Fernandez Crespo.

“Ministerijos: Apsaugos 
ministras gen. J. P. Ribas, 
Viešųjų darbų ministras V. 
Fernandez, Pramonės mi
nistras C: B. Moreno, Vi
daus reikalų ministras F. 
Gamarra, Gyvulininkystės 
ministras R. F. Bado, Švie
timo ministras R. Rodri- 
guez, Sveikatos ministras J. 
S. Estrella, Turtų ministras 
A. Malet, Užsienio reikalų 
ministras S. Rompani.

“Vyriausybės perėmimo 
iškilmėse dalyvavo ir Tary
bų Sąjungos delegacija, ku
rią sudarė iš Buenos Airės 
atvykęs TSRS Ambasado
rius G. E. Rezanovas, mi
nistras D. Zaikinas, patarė
jas S. Toilovas ir kiti.

“Perimdamas valdžios vai- 
jas S. Toylovas ir kiti. 
Berres apsakė kalbą, iš
reikšdamas, kad šalies val
dyme vadovausis Tarybą 
sudarančios badžistų parti
jos daugumos direktyvo
mis.”

— pasakojo 
- .jog iš- 
žiurovai 

laukdavo 
is 

lietuvių

riaus salėje. Dar nesuspė
jau atsakyti į nuoširdžius 
ir protingus savo draugo 
žodžius, kai šYiesa salėje 
užgeso, ir tik nedidelė sce
na liko apšviesta. Čia atė
jo mums parodyti savo me
no geriausieji Šanchajaus 
cirko artistai. Ligi ašarų 
prijuokino du nepaprastai 
talentingi įvairių balsų imi- 
tuotojai. Jie su nepralen
kiamu meistriškumu pa
mėgdžiojo lakštingalos suo
kimą ir gegutės kukavimą, 
karvės mykimą ir kačių 
m u r k a v i m ą, mažo vaiko 
verksmą ir juoką, traukinio

Hartford. Conn
PADĖKA

Reiškiu nuoširdžią padė
ką visiems, kurie kuo nors 
padėjo išgyventi mums, dėl 
mano vyro Jurgio Dagilio 
mirties, liūdesio valandas. 
Dėkoju už pareikštą užuo
jautą visiems prieteliams, 
draugams ir kaimynams. ..

Mrs. Agatha Dagilis

CLEARWATER, FLA.
Serga Franas Pakalniškis

Labai gaila, akd negalė
jau anksčiau pranešti, jog 
mūsų draugas Franas Pa
kalniškis drūčiai buvo su
sirgęs. Jam buvo padaryta 
operacija. Krizė, rodos, jau 
praėjo ir jis dabar randasi 
savo namuose. Bet dirbti 
dar negreit galės. Jis dir
ba spaustuvėje.

Tai tas pats Franas, ku
ris prieš kelerius metus 
dirbo “Laisvės” spaustuvė
je ir dalyvavo vyrų kvarte
te. Rodos, jam ir vadova
vo. Brooklyniečiai jį gerai 
atsimena.

I Floridą atvažiavęs, ly
giai kaip ir jo draugė Ade
lė ir uošviai Zablackai,' 
Franas dalyvauja progre
syviame judėjime St. Pė- 
tersburge. Jis, jei tik ga
li, niekad neatsisako padir
bėti piknikuose ar patar
nauti su savo karu.

Nuo savęs ir vardu Lite
ratūros Draugijos reiškiu 
Franui gilią užuojautą ir 
linkiu greito pasveikimo. 
Būtų gerai, kad F. Pakal
niškio pažįstami ir draugai 
parašytų jam užuojautos 
atvirutes. Jo adresas:

F. Pakalniškis 
Route 1, Box 229 
Clearwater, Fla.

J. Vilkelis.

dundėjimą. Paskui savo me
ną rodė fokusininkai ir pu
siausvyros meistrai. Jų nu
meriai su besisukančiomis 
ant bambuko lazdų lėkštė
mis, su skrajojančiomis ore 
stiklinėmis vandens, su 
lakstančiais liepsnojančiais 
deglais darė didelį įspūdį. 
Kinų cirko vaidinimuose 
nei čia, nei kitur nematėme 
peilių mėtymo pro žmones, 
kardų rijimo ir kitų žiaury
bių, kurių tiek daug visada 
esti kapitalistinių kraštų 
cirkuose. Kaip visur, taip 
ir čia žavėjo nepaprastas 
kinų tautos švelnumas, gra
cija, lengvumas ir sąmojis.

Šanchajaus veidas paste
bimai keičiasi. Ne vietoje, 
miesto centre anksčiau įtai
sytas arklių lenktynių lau
kas šiandien virsta kultū
ros ir poilsio parku. Hi
podromo namuose įrengtas 
bene pirmasis Šanchajuje 
(anksčiau užsienio kapita
listams tokie reikalai nerū
pėjo) valstybinis muziejus. 
Jisai organizuotas tiktai 
1952 metais. Muziejuje su
rinkta daug puikių kinų 
meno pavyzdžių, ginklų, pi
nigų, senoviškų knygų rank
raščių ir kitokių tautos 
brangenybių. Tokį muziejų, 
taip pat liaudies vyriausy
bės organizuotą, matėme 
Šenjane (Mukdene) ir ki
tuose Kinijos miestuose. 
Liaudies vyriausybė uždarė 
kapitalistų įsteigtus paleis- 
tuvybės namus, opiumo rū
kymo landynes,lošimo įstai
gas. Kas metai ji atidaro 
vis daugiau mokyklų, bibli
otekų, muziejų, sporto sta
dionų. Taip yra Kinijoje 
visur, taip yra ir Šanchaju
je.. Po ilgų priespaudos me
tų Šanchajus atsikvėpė lais
vai. Jo gatvėse verda nau

New Haven, Conn.
Kovo 27 d. LDS 16 ku^ 

pa buvo surengusi pastatu, 
mą. Lietuvių Liaudies 
atro aktoriai iš New Yorko 
suvaidino komediją ‘'Pra
švilpta Laimė.” Vaidinimas 
buvo atliktas taip gerai, 
kaip geriau negalima norė
ti. Kurie atsilankė, šio vai
dinimo nepamirš, o kurie 
neatsilankė—gailėsis.

Mūsų mieste yra apie 3,- 
000 bedarbių. Sulyg miesto 
dydžio, tai gal net perdaug. 
Kai kurie darbininkai dar 
tebedirba po dieną kitą, bet 
tokių šeimoms sunku gy
venti.

Kažin kodėl tūli mūsų 
dipukų parengimuese kal
basi angliškai, nors mažai 
tą kalbą moka? Ar nege
riau jie padarytų, jei kalbė
tųsi savo prigimta kalba?

Vieną dipuką andai už
klausiau, kaip jam patinga 
Amerika, tai atsakė \

—Gyvenu čia, kaip Lietu
vos kumetis.

Matyt, jis yra buožės sū
nus.

Pasiteisinimas dėl “Pra
švilptos Laimės” vaidintojų 
suvėluoto atvykimo ir iš
metinėjimų: nebuvo taip 
bloga, kaip tūli mano, tik 
rengimo komisija buvo nu
siminusi per tūlą laiką, nes 
manė, kad vaidintojai neat
vyks. I kritikas dėl to eiti 
neverta/

Philadelphia, Pa.
DEMOKRATAI GERESNI
Ilarrisburge Valstijos Sei-

jas gyvenimas, kupinas jau- :ne,ls ^leido įstatymą pakeli- 
nu jėgų ir polėkio. Imui , i!ukšteSnės bedarbiam*

■ pašalpos. Demokratas, guber
natorius George M. Leadjer pa- 
irašū tą biliu. šis naujai įsta

tymas padaugina savaitinę be
darbiams pašalpą penkiais do- 
ioriais ir prailgina keturiomis 
savaitėmis gavimo laiką.

Praeitą metą republikonai 
juvo pasikėsinę nukapoti be
darbių pašalpą nuo 30 dol. 
iki 25-kių Į savaitę, sumažin
ai gavimo laiką nuo 26-šių iki 

: 20-ties savaičių.
Tačiau dabartinis guberna- 

orius, būdamas kandidatu 
j ant demokratų tikieto į guber- 

tuomet, 
! prieš rinkimus, perspėjo re- 
publikonų partijos šulus, kad 
jie nedrįstų nukirsti bedar
biams pašalpos! Dabartinisgu-’ 
bernatorius George M. Lea- 

I der, dar tik is pradžios jotar- 
! nybos, atrodo esąs liberalas. 
; Velionio prez. Iloosevelto še
lpėjas. Jisai gabus politikas ir 
pasiturintys farmerys, vištų 
augintojas. Jis naujame įsta- 

' tyme bedarbiams ' darbimn- 
kams įterpė dar ir kitų libe
rališkų lengvatų.

Dirbtuvėse dirbančios nėš
čios motinos, katros pasitrauks 
nuo darbo dėl gimdymo reika
lų, gaus pašalpą iš bedarbių 
fondo. Darbininkai ' paėmę 
atostogų, savaitę be fabriko 
algos, skaitysis bedarbiais ir 
gaus pašalpą. Naujoji bedar
bių pašalpa daugiausia: $35į 
savaitę per 30 savaičių.

Smulkmenų apie naują be
darbių šalpos Įstatymą, dar 
neteko skaityti. Bet gi faktai 
parodo, kad demokratai esą 
biskį geresni už republikonus.

Montello, Mass.
PAVYKO GERAI

Į Parengimas, kuriame buvo, 
suvaidinta komedija “Prašvilp
ta laimė” (kovo 26 d.), pavy
ko gerai. Liet. Liaudies Tea
tro aktoriai iš New Yorko ; 
tikrai parodė, ką jie gali! i

Buvo juokų su pamokinimais I . 
per visą veikalą. Publika liko
si užganėdinta.

Kadangi oras buvo labai ■ 
prastas, tai publikos sirvyko i ;latoriaus vieta, dar 
mažiau, negu galėjo būti. Ne- ' 
žiūrint blogo oro, svečių tu
rėjome nemaža iš kitų koloni
jų: South Bostono, Havcrhil- 
lio, .Norwoodo, Bridgewaterio, 
Stoughtono ir vietinių.

Mūsų kuknios šeimininkės 
valgiais aprūpino visus svečius 
ir aktorius.

Aukų Laisvės fondan daly
viai sudėjo $47.60. Vardų au
kotojų neminiu, nes nebuvo 
laiko juos surašyti. Vistiek su
darysime apie šimtinę Laisvei.

Kurie negalėjote atvykti 
pas mus ir pamatyti komediją 
“Prašvilpta laimė,’’’ tai balan
džio 24 dieną nuvykite į Wor
cester, Mass-., kur ją .suvaidins 
tie patys aktoriai.

G. Shimaitis

*
Naujas ..kolūkinis dhoras
ANYKŠČIAI. — “Ateities” 

kolūkyje neperseniausiai ‘susi
kūrė naujas choras. Jame da 
lyvauja daugiau kaip 30 žmo
nių. Vadovaujamas Debeikių 
vidurinės mokyklos muzikos 
mokytojo Sabaliausko, choras 
šiuo metu aktyviai ruošias; 
dainų - šventei. Saviveiklinin
kai šiuo metu mokosi 
ja—mūs vairininkas,”
ne vyšnelė/’ “Tarybinio jauni
mo maršą” ir kitas dainas, įei
nančias i dainų šventės reper
tuarą. Choro repeticijose akty
viai dalyvauja kolūkiečiai. Se- 
delskis, Sprindytė, Pereckie-

| nė ir kiti.

“Parti-
“Ar aš

Redakcijos Atsakymai
Mikui Detroitiečiui.—Bū

tinai parašykite tuos įspū
džius, kuriuos minėjote(vė
liausiame savo laiškel^jt. »

Pregresui. Raštą “Manę 
gyvenimo įvykiai didmies
ty” gavome. Dėkojame. Iš
spausdinsime vėliau, o jus 
prašome rašyti daugiau.

... - ' .. • i



Už naujus laimėjimus vystant 
lietuvių kalbos mokslą

Su nemažais laimėjimais,- 
o taip pat su dideliu pasi-. 
ryžimu toliau vystyti tary
binį mokslą 1955 metus su
tiko Lietuvos mokslo dar
buotojai.

Kasmet auga lietuvių kal
bos mokslo specialistų skai
čius, didėja tiriamų lietuvių 
kalbotyros problemų apim
tis Lietuvos Mokslu akade
mijos Lietuvių kalbos ir li
teratūros institute ir res
publikos aukštųjų mokyklų 
lietuviu kalbos katedrose. 
Pereitais metais Lietuvių 
kalbos ir literatūros insti
tutas išleido “Dabartinės 
lietuvių kalbos žodyną” — 
pirmą lietuvių leksikografi
jos istorijoje aiškinamąjį 
žodyną ir baigė antrą mo
numentalų leksikogr a f i n į 
darba — “Lietuviu kalbos 
žodyno” III tomą. Kartu 
Si metais toliau buvo tę
siama^ leksikografinis dar
bas prie IV ir V žodyno to-i 
mų. Tokiu būdu jau ne-j 
trukus po vienerių - dvejų |
metų tyrinėtojams pasida-: kalbotyros 
rys prieinama beveik pusė: bant jau apie tas, kurios 
milijoninės kartotekos, ku- i rašomos prie Maskvos ir 
ria’dėl milžiniškos apimties 1 Leningrado universitetų lie- 
šiuo metu dažnai jau fiziš-1 tuvių ir rusų, lietuvių ir už- 

ai neįmanoma pasinaudo- j sienio kalbų gretinamosio-
Šis žodynas turi didžiu-' mis ir lygina m o s i o m i s

lę reikšmę ne vien lietuvių ’ t e m o m i s. Artimu laiku 
leksikografijai, bet visam 1 bus pateikta gynimui paly- 
lietuvių kalbos mokslui ir; ginti nemažas užbaigtų

lyginamajai - istorinei indo
europiečių kalbotyrai.

Disertacijų ruošimas
Kitas reikšmingas lietu

vių kalbotyros baras, ypa
tingą užmojį įgijęs pasta
raisiais metais, yra kandi
datinių . disertacijų ruoši
mas ir atskirų lietuvių kal
bos klausimų tyrimas. Mi
nėtini šie apginti kandida
tiniai darbai: Gruzdevos — 
apie dalyvių reikšmę ir var- 
toseąn P. Cvirkos 
maitintojos” ir A. 
vos “Draugystės” 
J. Kruopo — apie
kevičiaus raštų leksiką, J. 
Palionio — apie lietuvių li
teratūrinės kalbos normali
zaciją XIX amžiaus pabai
goje, Budzinskio—apie ra
šinius vidurinėje mokyklo
je ir Kostelnickio — apie 
slavu ir baltu kalbinius san- V iz
tykius remiantis leksikos 
duomenimis. Respublikoje 
šiuo metu ruošiama beveik 
trys dešimtys kandidatinių' 
disertacijų vien iš lietuvių' 

srities, nekal-

“žemės 
Vencio- 
kalboje, 
M. Pet-

k a n d i d a tinių desertacijų 
skaičius: Laigonaitės-7-apie 
vietininkus, Tolutienės — 
apie Juškos žodyną, Pikči- 
lingio — apie metaforas P. 
Cvirkos raštų kalboje, Ur- 
bučio — apie omonimus, 
Kindurytės ir Mikalauskai
tės — tarmių aprašai ir kt.

Taip pat visiškai realūs 
yra tokie mokslinių ben
dradarbių, dėstytojų ar as
pirantų kandidatiniai dar
bai, kaip Grinaveckienės, 
Paulausko, Vale c k i e n ė s, 
Mažiulio, Zinkevičiaus ir 
kt., kurių dalis irgi bus ga
lutinai baigta ir net apgin
ta 1955 metais.

Daug gražių vilčių teikia 
antrųjų apmokymo metų 
aspirantų būrelis Lietuvių 
kalbos ir literatūros insti
tute ir Vilniaus Valstybi
niame universitete, jau da
bar kruopščiai pradedantis 
dirbti prie kandidatinių di
sertacijų.

Svarbios ekspedicijos
Be to, kas buvo sakyta, 

lietuvių kalbos mokslo išau
gimą tarybinės santvarkos 
metais liudija ir kiti kon
kretūs faktai. Pavyzdžiui, 
Lietuviu kalbos ir literatū
ros instituto, o taip pat Vil
niaus aukštųjų mokyklų lie
tuviu kalbos katedros kas
met organizuoja dialekto- 
logines ekspedicijas lietuvių

Senieji dvarininkai
Aš labai mėgstu kuklų gyvenimą tų 

nuošaliųjų sodybų vienišų savininkų, 
kuriuos Mažojoj Rusijoj paprastai vadi
na “senbajoriais”, kurie, kaip sukiužę 
vaizdingi nameliai, žavi mus savo pa
prastumu ir visiška priešingybe nau
jam, labai dailiam, pastatui, kurio sie
nų dar neišplovė lietus, stogo neapden
gė žali pelėsiai, o nubiręs priebučio tin
kas neapnuogina jo raudonų plytų. Aš 
mėgstu kartais įeiti vienai akimirkai i 
šito nepaprastai nuošalaus gyvenimo 
sferą, kur nė vienas noras neperskrenda 
per statinių tvorą, supančią nedidelį 
kiemelį, per žiogrius sodo, pilno obuolių 
ir slyvų, anapus jį supančių, pakrypu
sių į žemę, kaimo pirkių, kurias gaubia 
gluosniai, alyvmedžiai ir kriaušės. Jų 
kuklių savininkų gyvenimas toks ramus, 
toks ramus, jog akimirką užsimiršti ii 
galvoji, kad aistrų, norų ir neramių 
piktosios dvasios pagundų, drumsčian
čių pasaulį, visai nėra, ir tu esi matęs 
jas tik spindinčiame, žėrinčiam-e sapne. 
Aš matau 'iš čia žemutį namelį, su pa
juodusių medinių stulpelių galerija, su
pančia visą namą, kad perkūnijos ir 
krušos metu būtų galima uždaryti Įau
ginęs nesusilydžius. Už jo kvapni pie
va,, ištisos eilės žemučių vaismedžių, pa
skendusių vyšnių purpure ir safirinėje 
jųyoje slyvų, blausių, kaip švinas; išsi
skuto jęs klevas, kurio paunksmėje išties
iąs poilsiui kilimas; priešais namą erd
vus kiemas su žemute vešlia žolele, su 
išmintu keleliu nuo svirno ligi virtuvės 
ir ligi ponų kambarių; .ilgakaklė žąsis, 
gerianti vandenį, su jaunais’ir švelniais, 
kaip pūkas, žąsiukais; statinių tvora, 
apkarstyta džiovinamų kriaušių ir obuo
lių virtinėmis ir vėdinamais kilimais; 
vežimas su aguročiais, stovįs šalia svir
no; pakinkytas jautis, tingiai geriąs 
vandenį, — visa tai mane taip Neišaiš
kinamai žavi, gal būt, dėl to, kad aš jau 
nebematau jų, ir kad mums miela visa 
tai, ko esame netekę. Kaip ten bebūtų, 
bet net tada, kai mano brička privažiuo
davo prie šitų namelių priebučio, sieloj? 
būdavo be galo malonu 'ir ramu; arkliai 

t žvaliai pribėgdavo prie pat slenksčio; 
vežėjas ramiausiai nulipdavo nuo sėdy
nės ir kimšdavo pypkę, tarsi būtų atvy
kęs į savo nuosavus namus; netgi fleg- 

, matiškų brisiu, margių ir juodžių loji
mas .būdavo malonus mano klausai. Bet 

1 laDiabsiai patikdavo man patys šitų ku
klių užkampių savininkai — senukai, 
senutės, kurie rūpestingai išeidavo ma
nęs pasitikti. Jų veidai kartais man ir 
dabar vaidenasi, triukšmingoj frakuo
tos jaunuomenės minioj, ir tada staiga

mane lyg miegas apima, ii' .sapnuojasi 
praeitis. Jų veiduose visada įrašytas 
toks gerumas, toks atvirumas ir nuošir
dumas, jog nenoromis atsisakai, kad 
ir labai trumpam laikui, nuo visų drą
sių svajonių ir nejučiomis visais savo 
jausmais persikeli į paprastą bukolišką 
gyvenimą. ' •

Aš ligi šiol negaliu užmiršti dviejų 
pereito amžiaus senelių, kurių, deja jau 
nėra, bet mano siela ligi šiol dar pilna 
gailesčio, ir mano širdį keistai suspau
džia, kai įsivaizduoju sau vienas, jog vėl 
atvažiuosiu kada nors į jų senąją, dabar 
ištuštėjusią, būstinę ir pamatysiu su
griuvusių pirkių krūvą, užžėlusį tvenki
nį, užaugusį griovį toje vietoje, kur bu
vo žemutis namelis — ir nieko daugiau! 
Graudu! Man dabar jau graudu! Bet 
pradėkime pasakoti.

. Afanasijus Ivanovičius Tovstogubas 
ir jo žmona Pulcherija Ivanovna Toysto- 
gubova, anot aplinkinių mužikų, buvo 
tie seniai, apie kuriuos aš pradėjau pa
sakoti. Jeigu aš būčiau tapytojas ir no
rėčiau pavaizduoti drobėje Filemoną ir 
Baukidę, aš niekuomet nepasirinkčiau 
kito originalo, bet tik juodu. Afanasijus 
Ivanovičius buvo šešiasdešimt metų, 
Pulcherija Ivanovna penkiasdešimt pen- 
kerių. Afanasijus Ivanovičius buvo 
aukšto ūgio, visada vilkėdavo avikailio 
kailinėliais, aptrauktais kamlotu, sėdė
davo susilenkęs ir beveik visada šypso
davosi, nors ir pasakodavo ką arba 
šiaipjau klausydavos. Pulcherija Iva
novna buvo labiau rimta, beveik niekuo
met nesijuokdavo; bet jos veide 'ir akyse 
įrašyta tiek gerumo, tiek noro pavaišin
ti jus viskuo, ką jie turėjo geriausio, 
kad jūs, tikriausiai, šypseną jos gera
širdžiam veidui laikytumėt perdaug jau 
išleikščia. Mažos raukšlės jų veiduose 
buvo taip maloniai išdėstytos, kad me
nininkas tikriausiai jas pasivogtų. Iš 
jų, rodėsi, galima buvo išskaityti visą 
jų gyvenimą, giedrą, ramų — gyvenimą 
senų nacionalinių, grynaširdžių ir drau
ge turtingų šeimų, kurios visada sudaro 
priešingybę tiems netauriems mažaru- 
siams, kurie prasiskverbia iš degutnin- 
kų, smulkių prekiautojų, pripildo, kaip 
skėriai, valdinius rūmus ir valstybės įs
taigas, lupa paskutinę kapeiką iš savųjų 
tautiečių, užtvindo Peterburgą šmeiži
kais, sukala, pagaliau, kapitalą ir iškil
mingai prideda prie savo pavardės, tu
rinčios galūnę o, raidę v. Ne, jie nebu
vo panašūs, kaip ir visos senos ir kil
mingos mažarusių šeimos, į tuos panie
kos ir pasigailėjimo vertus padarus.

(Bus daugiau)

kalbos atlaso medžiagai 
rinkti.

1954 m. pavasarį ir vasa
rą vien Lietuvių kalbos ir 
literatūros institutas ekspe
dicijomis ištyrė daugiau 
kaip 40 gyvenamųjų punk
tų. Pagal planą visa Lie
tuvos teritorija yra pa
skirstyta į 700 gyvenamųjų 
punktų, ir iš1 to skaičiaus 
medžiaga atlasui surinkta 
iš 200 gyvenamųjų punktų. 
Pažymėtina, kad lietuvių 
kalbos atlaso paruošiamieji 
darbai respublikoje pradėti 
ir vykdomi, remiantis kitų 
broliškųjų tarybinių tautų 
kalbininkų pavyzdžiu, pa
tyrimu ir trad i c i j o m i s ; 
ypač daug šioje srityje pa
dėjo ir padeda rusų lingvis
tinė mintis. Konkrečiai, vie
nas pirmųjų to darbo su
manytojų ir rėmėjų yra 
Lietuvos Mokslų akademi
jos tikrasis narys prof. B. 
A. Larinas.
Kalbotyros istorijos srityje

Lietuvių kalbos ir litera
tūros1 institutas, o taip pat 
Vilniaus Valstybinis uni
versitetas per pastaruosius 
metus yra atlikę kai kurį 
darbą ir lietuvių kalbos bei 
lietuvių kalbotyros istori
jos srityje. Klasikinės filo
logijos katedros aspirantas 
Eigminas yra išvertęs iš lo
tynų kalbos į lietuvių kalbą 
D. Kleino pirmąją lietuvių 
kalbotyros istorijoje lietu
vių kalbos gramatiką, ku
rios lietuviškąjį vertimą 
195 4 metais suredagavo 
Lietuvos Mokslų akademi
jos tikrasis narys prof. J. 
Balčikonis. J lietuvių kal
bą yra išverstas ir sutrum
pintas vokiškasis šios gra
matikos leidimas. Lietuvių 
kalbos ir literatūros institu
to mokslinis bendradarbis 
Buchienė ir Vilniaus Vals-

laipsnį turinčio kalbininko. 9
Trūkumai Skaitytoji} Balsai

kad mūsų dar daug kas ne
padaryta ir reikės padaryti 
artimiausiais metais. Trū
kumų yra tiek minėtose 
leksikografijos ir kandida
tinių disertacijų ruošimo 
srityse, tiek kituose lietu
vių kalbotyros baruose. Vis 
dar nepakankami darbo 
tempai ruošiant didįjį lie
tuvių kalbos žodyną, neju
driai ir nepaslankiai skel
biama mokslinė produkcija, 
nepakankamai bendradar
biaujama aktualiaisiais kal
bos mokslo ir jos kultūros 
klausimais periodinėje 
spaudoje. Ypač pažymėti
nas didelis atsilikimas lie
tuvių literatūrinės kalbos 
istorijos klausimų sprendi
mo srityje. Iki šiol net to
kie įžymūs lietuvių kalbi
ninkai, kaip Baranauskas, 
Jaunius, Būga, Jablonskis, 
nėra susilaukę platesnės 
m o n o g r a fijos, nė vienos 
kandidatinės disertacijos. 
Studentų diplominiuose dar
buose kartkarčiais palie
čiamas jų kalbinis paliki
mas, bet to, anaiptol, ne
pakanka.

Mūsų uždavinys
Mūsų uždavinys į lietuvių 

kalbos tyrimo darbą įtrauk
ti visas aukštąsias moky
klas. Reikia pabrėžti, kad 
tokio didelio darbo, kaip 
lietuvių kalbos atlasas, vien 
savo pajėgomis Lietuvių 
kalbos ir literatūros insti
tutas nepajėgs atlikti, nes 
jau pats dialektologinės 
medžiagos surinkimas vien 
instifuto jėgomis fiziškai 
neįmanomas net per dauge
lį metų. Į pagalbą, be jau 
įsijungusio į šį darbą uni
versiteto, būtinai čia turi 
ateiti visų pirma pedagogi- 

j tybinio universiteto lietu- piai mokytojų institutai 
i vių kalbos katedros vedėjas
I Palionis /šiai gramatikai pa- į _ . -. -
ruošė išsamu įvada. D. i ši° darbo koordinavimą, su- 
Kleino gramatikų fotoko- . stiprinti ryšius su Švietimo

Kartu reikia pažymėti, PASTABA NEKLAS1KUI
Laisvės num. 65 Litera

tūros skyriuje Neklasikas 
“surado,” kad “Pas Mete- 
lionį (t. y. knygoje “Apie 
Dievus ir Žmones”) visas 
šis epizodas labai suveltas.” 
Ir dėl aiškumo jis cituoja, 
esą, tiesiai iš Biblijos gana 
ilgą citatą; tegu skaityto
jas pats pasidaro savo ko
mentarus.

Atidžiai perskaičiau mi
nėtą Metelionio knygą nuo 
pradžios iki galo. Nei jo
kios knygos taip godžiai ne
skaičiau, kaip šią. Dabar, 
pasiskaitęs Neklasiko “lite
ratūrines pabiras,” galiu 
matyti, kaip Neklasikas 
Morkaus evangeliją laiko 
šventu dokumentu; jis ščy- 
rai, nesuveltai cituoja Bi
bliją, kaip piktos dvasios 
i 2,000 kiaulių buvusios su- 
varytos.

Pasiskaitykite apie tai 
Metelionio knygos, 158 pus
lapyje.

Šią knygą būtinai reikia 
skaityti, kurie dar neskai
tė, ir gerai įsitėmyti, kaip 
Metelionis nurodo, kas yra 
šventas raštas, bei Biblija, 
ir kaip per šimtmečius, pa
siremiant Biblija, valdan
tieji sluoksniai kankino ir

Worcester, Mass
Balandžio 3 d. netikėta* 

ūmai mirė Vincas Matejaitis, 
61 metų amžiaus. Jis mirė nuo 
širdies smūgio sekmadiepio ry
tą apie 10-tą vai. Sveikas išva
žiavo pas Westboro ežeru ką 
susitaisyti valtį ir jau negrįžo; 
kas nors atrado negyvą. Mies
tuko daktaras pripažino, kad

bei pedagoginės mokyklos.
Institutas turės pagerinti

dar tebekankina vargingą
ją liaudį visame pasaulyje. 
Ir Metelionis taip supranta
ma kalba, taip giliai, suga- 
biai nušviečia tą užburtą 
tikėjimų ratą.

Todėl aš manau, kad Me- 
telionio knygą nereikėtų 
kandžioti, nes tai yra svei
ko protavimo šaltinis.

D. J.

Philadelphia, Pa.
ALDLD 6-tos apskrities vei

kiantis komitetas įvykdė susi
rinkimą kovo 13-tą, draugą 
bute. Man pirmu kartu teko 
dalyvauti. Buvo linksma taip 
draugiškai mūsą prakilnios or
ganizacijos reikalus gvildenti, 
be jokių užsigavimų, be susi
kirtimų prieš vieno ar kito at
stovo mintį. Visų atstovų min
tis vedė veikti mūsų organiza
cijos gerovei.

Dienotvarkyje pirmuoju bu
vo gyvas reikalas atgaivinti 
kuopas. Antras — surengti 
pikniką apskrities naudai.Tre
čias — surengti pikniką Lais
vės naudai.

Kalbant apie knygos išleidi
mą, pasirodė minčių, kad na
riuose turėtų gražų atjautimą 
knyga, iškelianti organizaci
jos veikėjus, senus ir jaunus.

Už malonų priėmimą tariu 
širdingą ačiū Pletams ir O. 
Braitienei.

Baltimorietis

mirė nuo širdies ligos. Vincas 
prigulėjo prie LDS 5 7 k p., L. 
S. ir D. B. Draugijos ir Ūkėsą 
Klubo; Paliko moterį Agotą ir 
vienatinį sūnų Vincą. D. J.

Manila. — Apskaičiuoja
ma, kad žemės drebėjime 
Filipinuose praeitos savai
tės pabaigoje žuvo 365 žmo
nės.

pijąs, vertimus1 ir būtiniau
sius komentarus Lietuvių 
kalbos ir literatūros insti
tutas atiduos spaudai 1955 
metais.

Didžiulę reikšmę toliau 
vystant kalbos mokslą turi 
įžymiųjų lietuvių kalbinin
kų—K. Būgos, J. Jablons
kio ir kitų palikimo nagri
nėjimas ir įsisavinimas. Pla
čiai respublikoje buvo pa
minėtas K. Būga. Įvykusi 
jam paminėti mokslinė kon
ferencija, o taip pat eillė 
parašytų ta proga darbų 
apie K. Būgą ir jo veiklą, 
be abejo, yra reikšmingas 
žingsnis šia kryptimi. Ruo
šiamasi plačiai pažymėti J. 
Jablonskio 25-ąsias mirties 
metines.

Jau vien iš čia pateiktų
jų, toli gražu, nepilnų duo
menų matyti, koks gražus 
aukštai kvalifikuotų kalbi
ninkų būrys auga respubli
koje ir kaip palyginti jau 
greitai Lietuvių kalbos ir 
literatūros institutas ir 
aukštųjų mokyklų kate
dros su jaunų, tarybinės 
santvarkos metais išugdy
tų, lingvistų pagalba galės 
pakelti tolesnio kalbinių ka
drų ruošimo lygį ir moksli
nės produkcijos kokybę.

Puikios galimybes
Tai, kas buržuazijos val

dymo metais lietuvių kalbo
tyrą studijuojantiems tega
lėjo būti nedrąsios, neįgy
vendinamos svajonės, tary
binės santvarkos metais 
paverčiama realia tikrove. 
Per visą buržuazijos valdy
mo laikotarpį mokslo laips
nį iš lietuvių kalbotyros įsi- 
nį iš lietuvių kalbotyros įsigyti 
buvo sudarytos sąlygos tik 
dviem asmenims, kurie, iš 
savo pusės, nepajėgė pa
ruošti nė vieno mokslo7, t *

ministerija, kuri daug galė
tų padėti šianle svarbiame 
darbo bare. Reikia įtraukti 
į dialektologinės medžiagos 
rinkimo darbą visas moky
klas, kaip tai seniai pada
ryta kitose broliškose res
publikose. Kad palengvintų 
nespecialistams . šį darbą, 
pereitais metais institutas 
išleido dialektologinės me
džiagos rinkimo instrukci
ją, kurioje pateikiami, orga
nizaciniai bei moksliniai - 
metodiniai nurodymai dia
lektologinės medžiagos rin
kėjams.

Artimiausiais metais bū
tina toliau tęsti didžiausio 
ir reikšmingiausio XVI am
žiaus lietuvių kalbos pa
minklo — Bretkūno išvers
tos biblijos rankraščio, išli
kusio, galimas daiktas, vi
same pasaulyje vieninteliu 
fotografuotiniu egzemplio
riumi, iššifravimo ir perra
šymo darbą, kad tuo būdu 
šis1 paminklas būtų ne tik 
toliau išsaugotas, bet ir pa
darytas prieinamu tyrinė
tojams,

Visoje lituanistikos isto
rijoje lietuvių kalba dar 
niekada nėra buvusi tokio 
plataus domėjimosi ir . tyri
mo objektu, kaip tarybinės 
santvarkos metais, kai į lie
tuvių kalbos tyrinėtojų ei
les kasmet įsijungia vis 
daugiau ir daugiau tarybi
nių mokslo įstaigų išugdy
tų darbuotojų, nepaprastai 
mylinčių savo tėvų ir protė
vių šimtų kartų pastango
mis sukurtą, išsaugotą ir 
išpuoselėtą gimtąją kalbą, 
kurios kultūrai pakelti .da
bartinei sandarai ir istori
nei raidai nušviesti ir iš
aiškinti tarybiniai kalbinin
kai nepagailės energijos ir 
jčgų.

K. ULVYDAS

SVEIKIN1MAI VELYKŲ ŠVENTE
Nuo

CITIES SERVICE OIL CO.
Daugelio Mūsų

Draugų ir Kostumerių

3200 S. Western Ave., Chicago, III.

Uf

LINKSMŲ VELYKŲ

Community Savings Bank
Essex St. corner of Hampshire 

Lawrence, Mass.

Montello, Mass.

mūsą draugams ir 
kostumeriams

j

Pavasarinis

KONCERTAS IR ŠOKIAI
šį koncertą rengia Liuosybes Choras

Jvyks Balandžio 16 April

Lietuvių Tautiško Namo Salėje 
North Main ir kampas Vine St.

Pradžia 7 vaL vakare Įžanga $1.00

Gražią dainų programą duos Latvių Choras iš 
Roxbury, vadovaujamas Edward Sugar, Laisvės 
Choras iš Hartford, vadovaujamas Wilma Hollis, 
vietinis Liuosybės Choras, vadovaujamas Albert 
Potsus; solistai .Rožė Str'ipinis ir Aldona Wallen.

BUS GERA MUZIKA ŠOKIAMS
Taipgi turėsime užkandžių ir gėrimų. Kviečiame vie

tinius ir iš apylinkės atsilankyti.
Rengimo Komisija

IR*
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r NewYorki^/W^/Zinkif
Filmininko J. Klimo 
išleistuves

Filmininkas Jurgis Klimas 
važiuos i Chicagą ir ten su 
chicagiečiais menininkais na
rys filmą operetės “Sudrums
ta Širdis.” Ir jau pabaigoje šio 
mėnesio jis išvažiuos.

JURGIS KLIMAS
Taigi, mes, richmondiečiai 

menininkai, rengiamo jam iš
leistuves. Išleistuvės įvyks ba
landžio (April) 17-tą dieną, 
3-čią vai. popiet, Liberty Au
ditorijoje, Richmond Hill. Iš
leistuvėse dalyvaus ši graži 
menininkų’ grupė: Mildred 
Stensler, Elena Brazauskienė, 
Nelie Ventienė, Tadas Kaš- 
kiaučius, Augustas Iešmantą, 
Jonas Grybas. Yra užkviesta 
ir operetės buvusi žvaigždė 
Ona Stelmokaitė. Ir, turbūt, ji 
irgi dalyvaus. Ir taipgi daly
vaus abu operetės autoriai, Jo
nas Juška ir Frank Balevičius.

Šitie aukščiau suminėti me
nininkai sudarys mums gražią 
programą. Jie dainuos solus, 
duetus, kvartetus ir taip to
liau. Dainos, daugiausia, bus 
dainuojamos iš operetės “Su
drumsta širdis.” Ir dar prie to 
J. Klimas parodys filmą.

Beje, J. Klimas energingai* 
rengiasi filmuot šitą operetę. 
Jis taisosi naujoviškas maši
nas filmavimui ir mano, kad 
padarys šiuo sykiu gražu fil
mą.

Gerbiamieji lietuviai, kvie
čiame visus atsilankyti į jo 
Šias išleistuves ir palinkėti jam 
laimės jo šitame darbe. Nes, 
mat, jis yra lietuvis filminin
kas, kuris daro jodomus ir 
kalbamus paveikslus.

Taipgi J. Klimas leis ant 
“auction” daug piešinių ir pa
veikslų šitame parengime. Tai 
galėsite, kas norėsite, nusi
pirkti.

Taigi, kviečiame būti. Įžan
ga nemokama.

Širdingai visus kviečia, 
komisija

Plėšikas apmušė ir 
apiplėšė namie

Jaunuolis plėšikas įsigavo i I 
ponios Dorothy Sterling puoš
nų butą turtuolių apgyvento
je New Yorko Park Ave. sri
tyje. Mušdamas, pareikalavęs 
parodyti pinigus. Pinigų jis 
rado tik $10, bet išnešė $1,000 
vertės kailinių.

Buto žemesniajame aukšte 
buvo dvi jos tarnaitės, tačiau 
jos negirdėjo apiplėšimo, nes 
ponia išsykio, išsigandusi, bi
jojo smarkiai surikti, o pas
kiau negalėjo išrėkti, nes jai 
užrišo burną.

Brooklyniečių Woodcock 
dukrai Grace išeinant už vyro 
prieš tėvų valią, nei vienas iš 
Šeimos nėjQ į vestuves. Jauni
kio prieteliai pastatė policiją 
saugoti vedybas, kad pikta 
šeima nepagrobtų nuotaką.

IBronx upėje prigėrė 10 me
tų berniukas. Jis ten plaukio
jo su trimis to paties amžiaus 
draugais.

METINIS PRISIMINIMAS

PETRO MIKALAUS
Gailime, kad mirtis atėmė draugą, tačiau 

liūdėjimas neatpildo to nuostolio. Atmintyje 
liekasi jo draugiškumas, kuri norime pagerb
ti atžymėsimu jo skaitytame laikraštyje.

J. S, Cėdravai

Laisves fondo vajaus eigoje
(Tąsa iš pirmo pusi.)

O. ir F. černiavičiai 6.00
R. ir O. Gaškauskai 6.00
P. ir O. Babarskai 5.00
Ruth Bell ............. 5.00
Paparčio Žiedas .... 5.00 
Vera Jasiulaitienė 5.00
J. Sadauskienė....... 5.00
K. Jankaitis....... '. 5.00
A. Mikalaus ......... 5.00
Charles Alex ....... 5.00
Petras Grabauskas 5.00 
Antanas ................. 5.00
Kapsas .................. 5.00
V. Mikulėnas ......... 5.00
F. T. Paterson ietis 5.00
K. Sungaila ........... 5.00
Veronika šibeika ... 5.00 
Marytė ...................... 5.00
Mike Kraujalis .... 5.00 
Jonas Menininkas .. 5.00
G. A. Jamisonai ... 5.00
Matijošius iš Mikuliu 5.00 
Brooklynietis ......... 5.00
S. B. Brooklynietis 5.00
Obelupis ................. 5.00
Woodhaven

parapijonas .... 5.00 
Jonas ir Marė

Palaikai ............. 5.00
Jurgis Bernotą....... 5.00
Argentiniečiai .......  5.00
N. ir A. Iešmantai 5.00
Vladas Urbonas .... 3.00
Mike Riskevičius ... 2.00
Stukienė ................. 2-.00
Brooklynietė ......... 2.00
Ona Brooklynietė 2‘.00
Adomas Dagis.......  2.00
Briedienė...................1.00
VI. Zoruba ............. 1.00

Laisvės Piknikas ;

Liepos O 2 Vai.
July Popiet:

! National Hall & Park I
65-13 381 h Ave., Woodside, N. Y. s

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
■ANTANAI LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyrus Barberis

J* *W W W W W F 4 • • • 4 4 4 A A 4' 4" 41 • • ~

Imatthew aJ:
BUYUS•• G

H (BUYAUSKAS) * ••
• i • •

:: laidotuvių ::
:: direktorius ::
• • • ’

:: 426 Lafayette St- • ■
H Newark 5, N. J. G
’• MArket 2-5172:: g

K. K............................ 1.00
Draugė.......................1.00
Jeigu esate aukoję ir sa

vo pavardės nematėte šia
me sąraše, prašome tuoj 
pranešti, ir mes atitaisysi
me. Širdingai ačiū visiems 
tiems, kurių pavardės vir-. 
su j pažymėtos.

Dabar įplaukė $1,771.67. 
Dar reikia $8,228.33.

Laisvės Administracija

Jau tik savaitė iki 
didžiojo parengimo

Jau tik savaitė iki didžiojo 
LDS Trečiosios; Apskrities pa
rengimo, vakarienės. Ji įvyks 
šeštadienį, balandžio 16-tą, ru
sų didžiojoje svetainėje, 408 
Court St., Elizabeth, N. J.

šis banketas rengiamas pa
žymėjimui LDS 25-kiti metu 
sukakties. Bus graži meninė 
dalis programos.Svarbu irtas, 
kad rengėjai sako, bus: trau
kiami judžiai, nekalbami, bet 
jeigu nusiseks, tai bus juos 
galima rodyti ir kitose lietu
vių kolonijose. Bus ir kiti įvai
rumai, niekuomet lietuvių pa
rengimuose nematyti.

Rengėjai norėtų žinoti iš 
kolonijų LDS veikėjų, kiek jū
sų kolonijos svočių bus šiame 
parengime.

Brooklyniečiai irgi prašomi 
šį parengimą savu atsilanky
mu paremti. New Jersey vei
kėjai tankiai atsilanko į brook
lyniečių parengimus, tai nors 
kartą ir jūs juos paremkite. 
LDS Trečioji Apskritis yra 
New Jersey ir New Yorko 
valstijų bendra organizącija.

Kviečia Rengėjai

Kūdikio pameteją 
nusiuntė ligoninėn

Brooklynietė Mrs. Helen 
Steidle paimta į Kings County 
ligoninę tyrinėjimui. Menama, 
kad ji susirgusi.- Spėjama, 
kad normaliame proto stovyje 
moteris, kuri pati yra buvusi 
motina, nebūtų galėjusi pa
mesti savo auklėtinės.

Mrs. Steidle tą 3 metų mer
gytę buvo nuvežusi į Jersey 
City ir palikusi auto pastaty
mo lote vieną. Mergaitę jie 
parsivežė iš Vokietijos visai 
mažytę, , žadėdami išauklėti, 
kaip savo dukterį.

Kalbama, kad gali kilti 
New York Central kondukto
rių streikas. Jis paliestų lini
jas tarp didmiesčio ir Buffalo. 
Nutrauktų susisiekimą su 
miestu apie 45,000 asmenų, 
kurie kas dieną keliauja tarp 
New Yorko ir apylinkės mies
telių.

Hunter Kolegijos pavasari
niam terminui susirašė 12,255 
asmenys. Iš tų tik 5,420 moky
sis dienomis.

Brooklynietis banko 
plėšikas Kalifornijoje

Los Angeles miesto suimtas 
brooklynietis John Cavaluzzi, 
22 m., kaip plėšikas, kuris 
apiplėšė New Yorke banką 
prieš keletą dienų. Skelbiama, 
kad pasi jį teberado $6,059 pi
nigų iš $7,277 gautų banke.

Policija sako, jog jis prisi
pažino. Cavaluzzi pasipasako
jo, kad banką apiplėšti jį pa
drąsino su banko darbininku 
išsikalbėjimas aludėje. Jis nu
sprendęs, jog lengva apiplėšti 
banką. Jam tas pavyko. Jo 
pagavimas už 3 dienų įvyko 
dėl to, jog policijai jis buvo 
jau žinomas už kitus gr Šeke
lius. Policijoje buvo jo pa
veikslas. žinojo, jog jisai Ka
lifornijoje turi giminių ir 
draugų.

Užsimušė 3 lėktuvo ’ 
išbandytojai

Long Islande ties Ronkonko
ma lėktuvų stotyje eksploda- 
vo bandantis pasikelti DC-6 
lėktuvas. Staiga visas užsi
liepsnojo. Lėktuve tuo tarpu 
buvo trys lakūnai. Jie visiškai 
neturėjo progos gelbėtis. Dvie
jų suraizgytus ir apanglėju
sius kūnus iškėlė neužilgo po 
apgesinimo gaisro, kuris už
truko apie valandą laiko.

Ištrūkusį narkotiką 
suėmė stotyje

New Yorke iš prokuroro 
raštinės buvo ištrūkęs Regulo 
Escalona, skaitomas žymiu 
narkotiku skleidimo• biznieriu
mi. Kai jo pasigedo, visas. 33 
aukštų pastatas tapo uždary
tas 90 minutų laikotarpiui. Ta
čiau ištrukusiojo nerado. Ma
tomai, pastangose pabėgti jis 
turėjo talkininkų.

Tačiau už kelių valandų po 
pabėgimo jį'sučiupo lėktuvų 
stotyje Newarke, pasiruošusį 
išskristi.

Pagerbė negrą muziką
Balandžio 2-ros vakarą, Car

negie Hall, įvyko koncertas 
paminėti Charles Parker. Par
keris, negras muzikantas ir 
muzikos kūrėjas, mirė prieš 
keletą savaičių, vos sulaukęs 
34 metų,. Nežiūrint jo jaunų 
metų, jis yra įnešęs daug nau
jo džiazo srityje. Kaip žmo
gus, buvo šalininkas ir rėmė
jas taikos, taipgi kovos prieš 
diskriminaciją.

Parkerio draugai muzikan
tai ir dainininkai šį jo pami
nėjimą rengė sykiu ir tam, 
kad sukeltų fondą paramai jo 
dviejų vaikų. Programoje da-

Brooklynietis David Leahy, 
17 metų, išrinktas dešimties 
rytinių valstijų atstovu iškal
bumo kompeticijoje. Konteste 
dalyvavo 325,000 mokinių. 
Galutinoje nacionalėje kompe
ticijoje už čampionatą daly
vauja iš minių mokinių išskir
tieji keturi.

New Yorko West Side 10- 
ties mokyklų vedėjai, bendrai 
su namų inspekcijos įstaiga, 
vykdė mokinių k on testą. Mo
kiniai buvo kviesti parašyti 
apsakymėlį, temoje: “Ką vei
kiau padaryti savo namus ir 
apylinkė labiau gyventinais.” 
Atsiliepimas buvo gausus. Do
vanėlėmis už geriausius dar
bus išdalino $375.

Tarpe naujai pasamdytų 
108 naujų subways policistų, 
yra ir grupė gražių moterų. 
Jų vyriausia užduotis būsian
ti suvaldyti tuos, kurie per
daug artinasi-prie-bile kurio 
sijonubto žmogaus.

Sugedęs sunkvežimis 
paskandino vairuotoją

Joseph Stohm, 51 m., mies
tinio švaros departmento dar
bininkas, žuvo dvokiančiame 
Newtown Creek, kada jo vai
ruojamas sunkvežimis pertrū
ko į du ir įvirto į upelį. Jis 
buvo privažiavęs prie upelio 
suversti iš sunkvežimio atma
tas ant pervažos, stovinčios 
ant upelio.

Unija pareikalavo ištirti 
priežastį.

Strohm veik pats vienas per 
devyneris metus užlaikė ir 
auklėjo 6 vaikus. Jo žmona 
mirė prieš ketvertą metų, po 
išgulėjimo ligoninėse penkeris 
metus. Tik du vaikai dirba. 
Mažesnieji yra 16, 15, 12 i)’ 
10 metu. €

Teisia 5 Įtartus 
nusukime taksy

Fe d era 1 i am e te ism ab u ty j o, 
New Yorke, prasidėjo 5 asme
nų, Įtartų nusukime nuo val
džios taksais $17,4 00,000 
(bendrai per visus).

Byla būsianti komplikuota. 
Sako, kad kaltinamieji buvo 
išsidirbę painią sistemą nusuk
ti taksus taip, kad paprasta 
taksu kolektoriaus akis to 
nematytų. Tam jie buvę įstei
gę bent 16 popierinių korpora
cijų kitose šalyse, kurių paja
mų ir pelnų valdiniai taksų 
kolektoriai negalėtų patikrin
ti.

Now Yorke suimtas 24 m. 
vyras, įtartas bandyme api
plėšti subway stotį prie 14th 
St. ir 6th Avė. Kai jį suėmė, 
skarytėje įsuktas “šautuvas” 
pasirodė buvęs tik paprastas 
gabalas metalo.

Hearns kratųvė galutinai už
sidarys balandžio 9-tą. šim
tams atstatytų darbininkų blo
gos bus Velykos.

Qeens apskrities grand džiū- 
rė kaltino United Food Club 
of America, Ine., ir 5 asmenis 
suokalbiavime tikslu apsukti, 
apvogti.

lyvavo "daug žymių meno ta
lentų. Apie 3,500 publikos pri
pildė salę.

AIDO CHORAS
Pamokos įvyksta kas penkta

dienio vakarą, Liberty Audito
rijos muzikos kambaryje. Pra
džia 8 vai., baigiasi 10. Visi 
choristai prašomi atvykti. Dar 
laukiame ir naujų.

Aido Choro valdyba

LINKSMŲ VELYKŲ
Visiems Mūsų 

Draugams Lietuviams

CLUB DINER
Charles Abar

Savininkas
111-16 Atlantic Avenue

Richmond Hill, N. Y.
Telefonas VI. 6-9574

LINKSMŲ VELYKŲ
Visiems Mūsų 

Draugams ir Kostumeriams 
JIM PARISI

Jim’s Restaurant & Pizzeria 
Mes pristatome bile ką 

65-01 Grand Ave., Maspeth 
Tel. DA. 6-7327

LINKSMŲ VELYKŲ

Visiems Mūsų
••

Kostumeriams ir Draugams

THE YONKERS 
Savings & Loans 

Association

1 Manor House Square 
Yonkers, N. Y.

Gubernatorius išvyko. Į 
poilsiauti Floridoje

New Yorko Valstijos Seime
liui užbaigus sesijas, guberna
torius Harrimanas taipgi išvy
ko atostogauti. Sakoma, kad 
jis ilsėsis Floridoje, Palm 
Beach.

Hudson upėje rastas jau il
gokai pastovėjęs kūnas 40 m. 
vyriškio. Nustatyta, kad jis 
yra Wm. Voorhees, iš Aber
deen, Md.

Syracuse Universitetas atei
nantį rudeni irgi pakels mo
kestį už mokslą.Buvo po $350, 
dabar bus po $4 00 už semes
trą.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Kairas. — Egipto prem

jeras Nasseris sako, kad 
Izraelis savimi perstato pa- ‘ 
vojų taikai Artimuose Ry
tuose.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pa
skelbė spalio 24 dieną Jung
tiniu Tautu Diena, 

i. v

Chicago. — Italijos prem
jeras Scelba, kuris lankosi 
čia, kvietė Vidurvakarių 
kapitalistus steigti fabri
kus ir kitaip investuoti pi
nigus Italijoje.

Sheboygan, Wis. — Koh
ler fabriko auto-darbininkų 
streikas jau baigė savo pir
mus metus ir dar vis tę
siasi. Streikas jau kainavo 
unijai $3,500,000.

Viena. — Austrijos kanc
leris Raabas sako, kad au
strai gali užtikrinti Sovie
tams, jog jie nesileis prijun
giami prie Vokietijos, kaip 
tai buvo padaryta nacinio 
režimo laikais.

The Hague. — Holandijos 
parlamentas užgyrė ir pa
tvirtino Paryžiaus sutartis. 
Panašaus žygio laukiama iš 
Luksemburgo ir Belgijos 
parlamentų.

Su pradžia metą pranešame 
biznieriams, kad Laisves 
spaustuvė gali padaryti biz
niams kalendorius 1956 me- 
tams.

LINKSMŲ VELYKŲ
Visiems Mūsų 
Depozitoriams

Draugams ir Kaimynams
PEOPLES SAVINGS BANK 

OF YONKERS
12 South Broadway 

(Getty Square & Cross County 
Center)

LINKSMŲ VELYKŲ

Visiems Mūsų 
Kostumeriams, Draugams 

ir Kaimynams
Nuo

BRAU HAUS 
(Tikrai Bavariškas Maistas) 

209 East 86th St. LE. 4-9840

LINKSMŲ VELYKŲ
Mūsų Taupytojoms 

Draugams ir Kaimynams

EAST BROOKLYN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

Saugus Aptarnavimas Taupytojų

Per

70 Metų
'1012 Gates Avenue 

Brooklyn, N. Y.
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NEW YORK
REAL ESTATE

BAYSIDE Savininko pasiūlymas.
2 nauji mūriniai namai, split
3 miegrūmiai, dvi maudynės. Didė
lis rckriacijos rūmas, automatiškas 
šildymas, arti mokyklų, krautuvių 
centro ir komunikacijų. 2091h Si., 
tarp 85th ir 86th Avės.

Tel. BA. 5-0735
• (64-70)

EAST ELMHURST

Naujas 4 šeimų mūrinis namas.

2 apart mental gatavi jsikraustymui. 
Ideališkoje vieloje, ari i visko. Tik

tai $20,000. Kviečiame pamatyti.

Šaukite: IL. 8-1297
(67-69)

Parduoda savininkas. Užimt inas 
birželyje. Broad Channel, 8 rūmų 
medinis namas. 4 miegrūmiai, už
dari porčiai, 2 karam garadžius, )- 
rankiams sandėlis. Didelis kiemas. 
Patogu j mokyklas, bažnyčias, tran- 
sportacijas ir krautuves. Greitam 
pardavimui 1 ik $6,700. Kviečiame 
pamatyti.

Tel. BE. 5-3906-1.
(67-69)

Parduoda savininkas. Tuojau už- 
imtinas, BaisJey Park—Jamaica. 7 
rūmai, 4 miegrūmiai, Atskiras, pri
vatinė drive. 2 karam garadžius. 
Moderninė virtuvė, maudyto^, gani 
apšildomas. Puikiausiose ’sąlygose. 
Patogu j mokyklas. Išfornišiuotas— 
Tik už $16,000. Kviečiame pamatyt.

Tel. JA. 9-0890
(67-69)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

GROCERY ir DELICATESSEN
įsigyvenęs biznis, puikiausia vieta, 

stebėtinos jeigos. Taipgi 6 rūmų 
apart meni as su eentraliniu apšildy
mu. Raktas, ta voras ir viskas—Tik 
$14,500. Šaukite GL. 5-8776 arba 
WA. 5-7686 (nuo 9 iki 6 P. M.)

(66-68)

BOARDING HOUSE. Kingston, 
N. Y. Priežastis pardavimo — liga. 
12 kambarių, 4 cabins, patrauklus 
dining rūmas. Maudymosi prūdas, 
puikiausiose sąlygose. 35 akrai miš
ko, gražios pievos. Proga virėjui.

Rašykite Box A 5, Room 880
II West 42nd St., N. Y. C.

(68-7D

ŽINIOS IŠ LIETUVOJ
Pirmosios Rusijos revoliucijos 

50-mečio minėjimas
JONIŠKĖLIS.—Rajono dar

bo žmonės plačiai pamini pir
mosios revoliucijos Rusijoje 
penkesdešimtmetį. Įmonėse, 
kolūkiuose ii* MTS rengiami 
pasikalbėjimai, kurių metu 
darbo žmonėms aiškinamos 
1905 metų revoliucijos kilimo 
priežastys, eiga, jos istorinė 
reikšmė.

Eilę paskaitų 1905 m. revo
liucinių įvykių temomis paruo
šė Politinių ir mokslinių žinių 
skleidimo draugijos rajono 
skyrius. Draugijos nariai Skar
džius, žilevičienė ir kiti rajo
no kolūkiuose skaito paskai
tas — “Pirmosios Rusijos re
voliucijos penkesdešimtmetis,’, 
“1905 m. revoliucijos atspin
dys lietuvių literatūroje” ir kt.

Rajono partinėje bibliote
koje atidaryta paroda, čia iš
dėstyti žemėlapiai, schemos, 
vaizduojantieji streikų išsivys
tymą Rusijos pramonės cen
truose 1901-1904 metų la'jĮko- 
tarpyje. Parodoje eksponuo
jami marksizmo - leninizmo 
klasikų veikalai ir kita litera- 
tūra; liečianti 1905-uosius me
tus. A. Venskūnas

R. Matulis, A. Mikšys 
Rašytojų pasitarimas

Vilniuje įvyko respublikinis 
rašytojų pasitarimas, skirtas 
Antrojo visasąjunginio tarybi
nių rašytojų suvažiavimo dar
bo rezultatams apsvarstyti. 
Pranešimą apie suvažiavimo 
darbą padarė Lietuvos TSR 
Tarybinių rašytojų sąjungos 
pirmininkas A. Venclova.

Pasitarime pasisakę suva
žiavimo delegatai T. Tilvytis, 
K. Korsakas, E. Mieželaitis ir 
kiti rašytojai kalbėjo apie to
lesnius . prozos, poezljosf (dra
maturgijos, literatūros kriti
kos išvystymo uždavinius, apie 
rašytojinės spaudos darbo pa
gerinimo uždavinius.




