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KRISLAI
Turėkime mintyje.
Ir vėl profesoriai.
“Su pasibaisėjimu“.
Didžiuojasi pamelavęs.

Beširdiškumas.
Rašo A. Bimba

Ateinantis sekmadienis bus 
» svarbi diena. Tai bus pradžia

Laisvės pavasarinio vajaus. 
Vajų pradėsime su dideliu, 
gražiu parengimu Kultūrinio 
Centro a u d i tor i j o j e.

Ne* tik Didžiojo New Yorko, 
bet ir iš apylinkės laisviečiai 
kviečiami. Programa bus ne
paprasta: susidės iš dainų, 
muzikos ir vaidinimo.

I 
Amerikos Universitetų Pro

fesorių Susivienijimas turi 
apie 40,000 narių.

Džiugu, kad šioje organi
zacijoje paėmė viršų blaivus 
protas.

► šiomis dienomis susivieniji
mas cenzūravo (pasmerkė) 
net šešis universitetus už pa
žeidimą akademinės laisvės. 
Juose, mat, buvo išmesti iš 
darbo profesoriai, kurie atsi
sakė nusilenkti prieš ragan- 
gaudžius bei buvo apšaukti 
komunistais.

1 Taip pat universitetų profe
soriai pasisakė už panaikini
mą rasinės segregacijos visose 
aukštojo mokslo Įstaigose.

“Mes negalime sveikinti Cei- 
lone rinkimų rezultatų kitaip, 
kaip tik su pasibaisėjimu“, su
šuko New Yorko komercinė 
spauda.

Dalykas, mat, tame, ten rin
kimus laimėjo pažangus žmo
nių frontas.

Labai Įdomi situacija. Iš 
# ten gal prisieis britams kraus- 
v> lytis laukan. Jie gal neteks 

dar vienos kolonijos.
Laimėjusi koalicija stoja 

už Ceilono neutralizmą užsie
ninėje politikoje.

Naminiais reikalais: Ceilo- 
nas turi tapti respublika. Cei-

< lono arbatos plantacijos turi 
pereiti Į visuomenės rankas. O 
tas plantacijas valdo britai 
kapitalistai.

Ceilonas yra nemaža Pietir 
n ės Azijos šalis. Ji turi apie 
8,000,000 gyventojų.

Kaip viskas atrodo, Ceilo
nas nužygiuos tuo pačiu keliu, 
kuriuo žygiuoja Indija ir.Bur
ma.

Visoje lietuviškui laikraščių 
istorijoje dar neturėjome to
kio atsitikimo, kad laikraščio

< redaktorius viešai prisipažin
tų melavęs ir tuo didžiuotųsi.

Taip dabar atsitiko su Vie
nybės redaktoriumi Juozu Ty- 
sliava.

Jis sako, kad jis tyčia iš 
piršto išlaužė, išgalvojo Ple
chavičiaus ir Ginkaus kelionę 
Europon ir jų išleistuves. Jis 
didžiuojasi, kad tuo melu jis 
daug žmonių apgavo.

Bet ko vertas toks laikraš
tis, kurį redaguoja toks me
lagius? Kas gali nuo dabar 
pasitikėti jame telpančiomis 
žiniomis bei informacijomis?

Aleutian salas valdo mūsų 
šalis. Jose kadaise gyveno 20,- 
000 žmonių, šiandieną jų ten 
beliko apie 1,000.( Ir tie visi 
baigia išnykti, išmirti. Skur- 
das ir ligos juos begailestingai 
šluoja.

Aleutian salų žmogaus vi-

Hammarskjoldas Izraelyje
Eisenhoweris žada
"padėti užpultąją! 
pusei" Art. Rytuose
Tel Avivas. — Jungtinių 

Tautų generalinis sekreto
rius Dag Hammarskjoldas 
atskrido i Izraelį. Jis tuo
jau konferavo su paliaubų 
komisijos pirmininku gene
rolu Burnsu. Jis taipgi ma
tėsi su Izraelio valdžios at
stovais. Greitu laiku jis iš
vyks Egiptan, kad tartis su 
Nasseriu.

Izraeliečiai tuo tarpu skel
bia, kad iš Egipto atsiųsti 
teroristų junginiai dar vei
kia Izraelyje. Manoma, kad 
apie dešimt gerai lavintų 
“Fedajin” kareivių gerai 
ginkluoti ir lavinti, dar 
slapstosi. Dienos metu jie 
pozuoja, sako izraeliečiai, 
kaip arabai skerdžiai, o nak
ties metu, pasiėmę paslėp
tus ginklus, atnaujina savo 
veiksmus.

Vienoje vietoje izraeliečių 
kariai užtiko penkis tokius 
iš Egipto atėjusius infil- 
truotojus ir juos užmušė 
granatomis. Kelis tokius jie 
sakosi paėmę belaisvėm Be
laisviai'jiems pasakojo, kad 
jie praeitą penktadienį nak
ties metu perėjo rubežių 
Gazos srityje. Jie gavo įsa
kymą, slapstydamiesi die
nos metu, nakties tamsoje 
įsiveržti kuo giliau i Izra- 
lį, bandyti pasiekti did
miestį Tel Avivą. Vienas 
toks tapo suimtas prie pat 
miesto.

Kairas. — Izraeliečiu or
laivis perskrido sieną, skri
do per visą Sinai dykumą 
ir, pasiekęs Suezo kanalą, 
išskrido namo. Egiptiečiai 
nesako, ar jie bandė orlaivį 
pašauti.

Eisenhowerio įspėjimas
Augusta, Ga. — Preziden

tas Eisenhoweris išleido pa
reiškimą, kad Amerika pa
dės užpultai pusei Artimuo
se Rytuose. Jis sakė, kad 
kad Amerika tai darytų 
“konstitucinėse ribose ir su 
Jungtinių Tautų pritari
mu.” i

Iš prezidento pareiškimo 
daromos visokios išvados. 
Pasakymas, kad Amerika 
intervenuotų “konstitucijos 
ribose” suprantamas kaip 
užtikrinimas, kad preziden
tas pirma atsiklaustų Kon-

ženeva. — Stassenas nu
siginklavimo derybose pa
sakė, kad Amerika galvoja 
ne apie sumažinimą, bet 
apie padidinimą savo armi
jos karių skaičiaus.

dutinis amžius tesiekia 25 me
tus !

Juk, tokį žmonių, naikinimą 
galima išaiškinti tiktai visišku 
beširdiškumu.

Visi pranašauja Demokratų 
partijai skilimą. Ją suskaldys 
civilinių teisių programa.

greso. Pasakymas, “su 
Jungtinių Tautų pritarimu” 
suprantamas kaip užtikri
nimas, kad Amerika bandy
tų gauti J. T. (per Genera
linę asamblėją, jei negalėtų 
per Saugumo Tarybą) pri
tarimą savo imtervenciijai.

Darbo unijų 
kovos lauke
New Yorkas. — Apie 10,- 

000 Macy’s didžiųjų depart- 
mentiniu krautuvių darbi
ninkų antradienį išėjo strei
kam Jie reikalauja trijų 
dolerių daugiau savaitėn 
šiais metais ir dar 3 dau
giau sekančiais.

Krautuvių savininkai skel
bia, kad krautuvės liks at
daros ir “aptarnaus publi
ką.” Bet kaip jie tai da
rys be pardavėjų, neskelbia. 
Tuo tarpu tymsteriai res
pektuoja pikieto linijas ir 
nepristato krautuvėms nau
jų prekių.

Washingtonas.—AFL-CIO 
prezidentas Meany išreiškė 
savo solidarumą Kipro gy
ventojams, kurie kovoja už 
prisijungimą prie Graiki
jos.

Detroitas. — Per paskuti
nį mėnesį Detroite bedar
bių skaičius paaugo ant 10 
tūkstančių. Iš' viso čia da
bar yra bent 120,000 bedar
biu. c

Indonezija paskelbs savo 
suverenitetą V. Gvinėjoje

Jakarta. — Indonezijos 
premjeras Sastroamidjojo 
pasiūlė parlamente, kad In
donezija paskelbtų savo su
verenitetą Vakarų Gvinėjo
je, kuri Indonezijoje žino
ma kaip Irianas. Tą Gvi
nėjos dalį dabar valdo olan
dai. Indonezija jau seniai 
teigia, kad tai turėtų būti 
jos dalis, bet olandai atsisa
ko,nešdintis. Indonezija pa
kartotinai skundėsi Jungti-, 
nėmš Tautoms, bet ir iš to 
nieko neišėjo.

Premjeras Sastroamidjojo 
dabar siūlo, kad Indonezija 
paskelbtų Irianą savo dali
mi, o olandai tada skaitysis 
neprašytais svečiais.

Jis taipgi pasiūlė, kad In
donezija nutrauktų ryšius 
su Olandija, nes ana nerodo 
palinkimo susitarti.

Bagdadas. —■" Britai iš
traukė visus savo karinius 
junginius iš Irako. Jie ten 
iki šiol turėjo dvi aviacijos 
bazes. -

Ar Tamsta jau gavai Lais« 
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

Penki marinai per pratimus 
paskendo Carolines pelkese
Washingtonas.—Per nak

tinius pratimus South Ca- 
rolinoje, Parris Island sto
vyklos srityje, marinų ser
žantas Matthew C. McKe
on, worcesterietis Korėjos 
veteranas, isakė savo 75 Z L
marinų junginiui maršuoti 
per pelkes. Kai kas sako, 
kad jis tuomi norėjo nu
bausti karius už nepaklus
numą, kiti, kad jis tuomi 
tik norėjo juos užgrūdinti.

Vienaip ar kitaip,» tame 
marše gilioje nakties tam
soje penki marinai pelkėse 
paskendo, šeštas marinas, 

Kokią dalį savo tarnybos laiko 
prez. Eisenhoweris atostogauja?

Washingtonas. — Eisen
howeris jau prezidentas 
1,176 dienas. Iš to laiko jis 
praleido atostogose 445 die
nas, kas reiškia, maždaug 
38% savo tarnybos laiko. Ir 
štai šį pirmadienį jis vėl iš
vyko vienai savaitei atosto
gų Augustoje,. Georgijoje, 
kur jis loš golfą.

Prezidento Eisenhowerio 
artimieji teigia, kad dabar, 
po širdies smūgio, atostogos 
jam būtinai reikalingos, bet 
jo demokratiniai kritikai 
teigia, kad jis buvo tiek pat 
palinkęs atostogauti ir

Profesoriai smerkė universitetus, 
kurie šalina pažangius mokytojus

St. Louis. — Amerikos 
universitetų profesoriai sa
vo suvažiavime pasmerkė 
aštuonis universitetus ir 
kolegijas, kurie dėl politi
nių sumetimų pabalino kai 
kuriuos savo mokytojus. 
Sekamos, aukštosios mokyk
los pasmerktos:

Rutgers, California, Ohio 
State, Oklahoma, Temple ir 
St. Louis universitetai, 
North Dakotos agrikultū
ros kolegija. ir Philadelphi- 
jos Jeffersono vardo medi- 
kališka kolegija.

Šios mokyklos, sakė pro
fesorių suvažiavimas, nusi--

Amerikos žinių agentūra 
apie amnestiją Lietuvoje

New Yorkas. — žinių 
agentūra United Press pra
neša iš Maskvos, kad am
nestija Lietuvoje atnešė ge
rus rezultatus, žinia remia
si pareiškimais Lietuvos 
spaudoje. Kaip yra žinoma, 
1955 metų rugpjūčio menesį 
Lietuvoje tapo paskelbta 
amnestija buvusiems kola- 
boratoriams ir buržuazi
niams partizanams, kurie 
išeis viešumon. Daugelis 
tokių žmonių pasinaudojo 
amnestija, sako žinių agen
tūra, ir dabar gyvena lais
vai, normališkai.

kuriam irgi nepasisekė 
kartu su junginiu išeiti iš 
pelkių, pasiliko gyvas.

Seržantas McKeon tapo 
suimtas, bet paskui paleis
tas, nes prieita išvados, 
kad davė tokius įsakymus 
“vadovaudamasis gerais su
metimais.” Bet spauda ra
šo, kad žuvusių marinų tė
vai kels klausimą, ar būtina 
turėti tokius žiaurius ir pa
vojingus pratimus.

Marinų korpuso koman- 
dantas generolas McCall 
Pate atsiskubino į Parris 
Island.

prieš savo širdies smūgį.
Republikonai taipgi tei

gia, kad per savo atostogi
nius laikotarpius Eisenho
weris dalinai dirba. Bet 
kritikai nurodo, kad vieno 
kito dokumento pasirašy
mas, kuomet Sherman 
Adams, jo vyriausias asis
tentas, jam patiekia, dar 
nereiškia darbas.

Kai kurie Eisenhowerio 
kritikai dabar net sako, kad 
faktinas Amerikos prezi
dentas šiuo metu yra Sher
man Adams, o ne preziden
tas Eisenhoweris.

žengė akademinės laisvės 
principams.

Suvažiavime dalyvauja 
400 profesorių, atstovau
jantieji dešimtis tūkstan
čių profesorių iš visų ša
lies universitetų.

Minimų mokyklų pasmer
kimas yra tik moralinis. 
Profesoriai neragina jas 
boikotuoti arba ką nors pa
našaus daryti. Bet jos vis 
vien gali nukentėti nuo to* 
pasmerkimo, nes visa eile 
žymių profesorių yra palin
kę nepriimti postus tokiose 
mokyklose.

Devintas mėnuo, bet derybos 
Ženevoj dar vis vedamos

Ženeva. — Jau devintas 
mėnuo, kaip tiesioginės de
rybos tarp Amerikos ir 
Liaudies Kinijos prasidėjo. 
Mažai apie jas rašoma ir 
mažai konkretiškų rezulta
tų jos atnešė; net pamirš
tama. kad jos eina. Bet jos 
vvko ir šį pirmadienį ir at
sinaujins ketvirtadienį. 
A m e r i k i ečius atstovauja 
mūsų ambasadorius Čeko
slovakijoje, o kinus jų am
basadorius Šveicarijoje.

Vieninteliai konkretiški re
zultatai, kurie iki šiol tapo 
paskelbti, tai susitarimas 
pasikeisti piliečiais. Bet 
derybos siekia ko nors žy-

Aukš. teismas nutarė:
Neleistina šalinti 

už pasinaudojimą 
penktu pataisymu
Washingtonas. — Aukš

čiausias teismas nutarė, 
kad žmonės, kurie pasinau
doja konstitucijos penktuo
ju pataisymu ir atsisako 
aiškinti savo politinius įsi
tikinimus, turi teisę palikti 
savo tarnybose. Teismas

VĖLIAUSI 
PRANEŠIMAI
Stockholmas.—Pasaulinės 

Taikos tarybos suvažiavi
mas priėmė rezoliuciją už 
atominių-hidrogeninių gin
klų visišką uždraudimą. Ar
timųjų Rytų klausimu ara
bu kraštu ir Izraelio dele- v v
gatai vieningai pasisakė, 
kad už karo pavojų ten at- 
sakomingas vakarietiškas 
imperializmmas.

New Yorkas. — Komunis
tų partija prašo indžionk- 
šino prieš Iždo departmen- 
tą, kad ateityje jos turtas 
nebūtų užgrobtas po taksų 
kolektavimo priekaba.

"Londonas.—Britai panei
gė kaltinimus, kad jie pla
nuoja neleisti Chruščiovui 
ir Bulganinui pasimatyti su 
Škotijos ir Vali jos darbi
ninkais.

Maskva. — Lysenko atsi
statydino kaip Žemės ūkio 
mokslo akademijos pirmi
ninkas.

Washingtonas. — Dulles 
priėmė Franco Ispanijos 
užsienio reikalų ministrą.

Adlai Stevensonas gniaužia 
kumšti, nusiduoda “kovingu”

Chicago. — Stevensono 
kampanijos raštinė išdavė 
spaudai paskutinę jo foto
grafiją, rodančią jį su su
gniaužta kumštimi. Sako
ma, kad jo patarėjai jam 
patarė taip nusifotografuo
ti, kad simbolizuoti jo “nau
ją kovingumą.” Mat, šalyje 
vis labiau plinta jausmas, 
kad Stevensonas yra tik 
gražių, bet tuščių frazių 
kalėjas, be gilių įsitikinimų, 
be principiškumo ir be ko
vingumo.

Tad — jam patarta su
gniaužti kumštį. Bet prieš 
ką ta kumštis gniaužiama, 
nesakoma. Chicagos negrų 
laikraštis “Defender” sako:

Stevensono kumštis su
gniaužta tikriausiai ne 
prieš segregaciją. Jis, ku
ris teigia, kad neša pirmyn 
Roosevelto idėjų vėliavą, 
yra pilnas svyravimų, ne
aiškumų. Ne jis Roosevel
to idėjos paveldėtojas.

miai platesnio: sušvelninti 
padėtį Pacifike, gal prives
ti prie Amerikos-Kinijos di
plomatinių santykių užmez
gimo.

sprendė prof e s o r i a u s H. 
S1 o c h o w e r i o bylą prieš 
Brooklyno kolegiją. Jif, bu
vo pašalintas iš tos kolegi
jos kaip vokiečių litera- 
tūroš dėstytojas 1952-ais 
metais, nes atsisakė kalbė
ti senatiniam saugumo sub- 
komitetui apie savo politi
nius įsitikinimus ir organi
zacinius ryšius.

Aukščiausias teismas nu
tarė, kad profesorius Slo- 
choweris tik naudojosi savo 
garantuotomis konstitucijo
je ir pataisymuose pilietinė
mis teisėmis ir Brooklyno 
kolegija jį turi grąžinti tar
nybon.

Teismo nutarimas nebuvo 
vienbalsis. Penki teisėjai 
pasisakė už penktojo patai
symo palaikymą šiame klau
sime, keturi prieš. Slocho- 
werio (ir visų penktojo pa
taisymo naudotojų) naudai 
pasisakė sekamieji teisėjai: 
vyriausias teisėjas Earl 
Warren, Felix Frankfurter, 
William O. Douglas, T. C. 
Clark ir Hugo Black. Prieš 
balsavo Reed, Burton, Min
ton ir Harlan.

Brooklyno kolegija jau 
paskelbė, kad tuojau grą
žins profesorių Slochowerį 
tarnybon, bet jis ilgai mo
kykloje neliks: jis tuojau 
vėl bus atleistas, šiuo kar
tu ne už naudojimąsi penk
tuoju pataisymu, bet už 
“neteisėtumą ir melavimą.” 
Kolegija bus priversta, bet
gi, jam atlyginti už laiką, 
per kurį jis buvo neteisėtai 
pašalintas. Jis gaus apie 
$30,000.

Aukščiausio teismo spren
dimas yra skaitomas labai 
svarbiu, nes tas reiškia, 
kad šimtai ir šimtai švietė
jų, tarnautojų ir kitų asme
nų, kurie tapo atleisti iš 
darbo už pasina u d o j i m ą 
penktuoju konstitucijos pa
taisymu, dabar gali ape
liuoti.

Perankstyvas skaitymas 
kenkiąs vaikučių akims
Tulsa, Okla. — Optome- 

tristų (akių gydytojų) kon
ferencijoje daktaras Louis 
Jaques pareiškė, kad vaikai 
mokyklose turėtų pradėti 
skaityti tik jau turint bent 
8 metus amžiaus. Jis sakė, 
kad per pirmus dvejus me
tus mokyklose vaikai turė
tų tik žaisti. 6 ir 7 metų 
amžiaus vaiko akys fiziniai 
dar taip silpnos, sakė dak
taras Jaques, kad skaity
mas tuo laiku palieka nepa
gydomą žalą visam tolimes
niam gyvenimui.

1 ORAS NEW YORKE
Šilčiau, gali būti lietaus.
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KAPITALIZMAS IR SAVIKRITIKA

Kas galėjo manyti, kad 
! moterys gali pridaryti tiek 
daug bėdų, kiek paskiau
siais metais pridarė Mrs. 
Brown ir Miss Lucy.

Bėdas jos pridarė tiems, 
kurių vienatiniu dievaičiu 
yra doleris.VTo dievaičio 
garbintojų tikyba susideda 
iš trijų žodžių: skaldyk, 

ŠIUO TARPU visuose socialistiniuose kraštuose virte 
verda savikritika—atviras, nuoširdus ieškojimas ir kė
limas viršun klaidų ir trūkumų. Iš to, aišku, bus galima 
visiems pasimokyti.

Bet kaip su savikritika čia pat, pas mus, Ameri
koje? Aj- gali kapitalizmas dasileisti prie panašios sa
vikritikos? Įžymusis visuomenininkas ir buvęs New

i valdyk ir išnaudok!
Kuomi jos tas bėdas pri

darė?
Mrs. Brown, negrė, pasi- 

rvžo vartoti autobuse atras
tą neužimtą sėdynę ir visiš
kai nežiūrėti, katrame buso 

randasi.Miesto tarybos narys Bejamin Davis labai abe- • gale
joja (Kasistai užsispyrė neleisti.

Kodėl kapitalizmas negali pripažinti ir nepripažįsta j G ji sėdi. Pradėjo ją perse- 
savikritikos? ' į kioti. Minios negrų supyko.

i Dėl to. jie busais nebeva- 
! žiuoja. Montgomery mies- 
• te ištuštėjo busai. Kompa- 
inija rėkia, kad jai bloga ir

Kapitalizmo apaštalai ir palaikytojai negali dasileis- 
ti prie panašios savikritikos todėl, nurodo Davis, kad:

“Kapitalizmas visas pastatytas ant melo, ant netei
sybės, išnaudojimo, rasizmo, priespaudos, karų ir kri
zių sistemos. Pradėjimas nors truputėlį savikritikos

dęs, tuojau atidarytu Pandoros dėžę įvairiausių kri- 
minalysčių tokio dydžio, kokių nė įsivaizduoti negalima. 
Kaipgi su karais, kuriuos pagimdė kapitalistnės lenkty
nės? Kaipgi su nulinčiavimu tūkstančių negrų, su nu
žudymu tūkstančių darbininkų, pasmerkimu milijonų al
kiui ir sunaikinimui, kaipgi su baltosios rasės pirmybės 
sistema ir tt.?

inai” jau pradėjo matyti, 
i kad dėl savo , paiko pasipil
simo ir jie patys gali netek- 
■ ti transportacijos.

Miss Lucy nusprendė 
j lankyti savo valstijos uni
versitetą svkiu su baltai- i ' *rsiais studentais. Liaudies 

“Ar kas nors gali įsivaizduoti Eisenhovverį ir Tru- 
maną pripažįstant šitas baisias jųjų sistemos krimina- 
lystes? Paul Butler, demokratų partijos pirmininkas, 
net nedrįsta kritikuoti Eastlandą, o prezidentas Eisen- 
howeris ploja dešjniasparniam makartistui Nixonui į 
petį ir geru boisu jį vadina.

“Prie kapitalizmo kriminalystės yra įgimta siste
mos dalimi, o ne klaidos arba silpnybės, kurias pagimdo 
nukrypimas nuo tos sistemos. Negali būti kapitalizmo 
be baisiausių kriminalysčių prieš žmones, prieš asme
nis, prieš valstybes ir prieš žmoniškumą.”

Štai kodėl, Daviso supratimu, negalima laukti rim
tos, nuoširdžios savikritikos kapitalistinėje santvarkoje.

LABAI BIJO KOMUNISTŲ LAIMĖJIMO
MUMS ATRODO, kad patys komunistai jokiu būdu 

nepripažįsta ir nemato tiek laimėjimų, kiek jiems pri
skaito ’buržuazinės spaudos rašeivos. Tai labai įdomu.

Štai, paimkime N. Y. Herald Tribune korespondentę, 
vieną iš žymiausių kolumnistų visoje šios šalies komerci
nėje spaudoje, Miss Marguerite Higgins. Ji susirūpinu
si. Ji labai išsigandusi. Ją pasiskaitęs žmogus iš tikrųjų 
pradedi manyti, jog neužilgo jau visas pasaulis pateks 
komunstų vadovybėm

Ji, pavyzdžiui, rašo:
“Juk negalima užginčyti, kad komunistai turi tūlų 

laimėjimų. Islandija, earteriuotas šiaurinio Atlanto su
tarties organizacijos narys, paprašė vakariečių kareivius 
iš jos ištraukti, pasiremiant tuo, jog ‘įtempimui suma

žėjus,’ jų buvimas pasidaro nebereikalingas. Balsai Da
nijoje, Holandijoje, Belgijoje, net Graikijoje ir Turkijo
je, prisideda prie balsų kituose Vakarų Europos kraš
tuose už neutralizmą. Du stipriausi Amerikos talkinin
kai—Graikija ir Didžioji Britanija—dasileidžia prie gin
čų dėl Kipro, šiaurinė Amerika kaltinama (klaidingai) : 
palaikyme francūzų prieš arabus, ir arabai nacionalistai I 

% reikalauja iškraustyti iŠ jų žemės amerikines bazes. 
Netgi tokiame tolimame Ceilone pro-vakarietiškas prem
jeras tapo rinkimuose supliektas.”

Visa tai, teigia Miss Higgins, puikiai įrodo naujosios 
komunistų taktikos pasisekimą.

Šitokie dalykai, girdi, sukelia didžiausią nerimą i 
Vakaruose ir mūsų sostinėje. Einančios plačiausios dis- ' 
kusi jos : Ką daryti? Už ko griebtis? Kaip pastoti > 
kelią šitiems ir kitiems komunistų politikos laimėji- ' 
mams ?

Mums atrodo, jog komercinės spaudos rašeivos ne- : 
pajėgia suprasti tikrosios padėties, nepajėgia pažvelgti 
realistiškai. Tie ir kiti komunistų laimėjimai nepareina . 
iš jų politinių gudravėjimų bei taktikos pakeitimo. Bū
tinai ir neišvengiamai prie to veda visos, istorijos eiga. i 
Kapitalizmas yra pavirtęs progresui stabdžiu. Tie ka- I 
rai, tos revoliucijos,; tie moksliniai atradimai ir atiden
gimai atidarė žmonijai akis. Nesuskaitomi žmonių mi
lijonai Azijoje ir Afrikoje pradeda nebepasitenkinti eu
ropinio ir amerikinio imperializmo priespauda ir. tuo 
skurdu, kuriame jie buvo taip ilgai ir taip giliai skan
dinami. Jie jaučiasi žmonėmis, jie nori gyventi laisvai 
ir nepriklausomai.

Ir ne tik tuose kontinentuose žmonės jau pabunda 
iš miego ir ieško sau atitinkamos vietos saulėje. Dar
bo žmonės ir toje pačioje Europoje, kad ir tuose pa
čiuose Miss Higgins sužymėtuose kraštuose, vis dau
giau ir daugiau galvoja šitaip:

Karas nereikalingas, be karo galima apsieiti. Pa
laikymas militarinių blokų Rytuose ir Vakaruose neturi 
pateisinimo. Socialistiniai kraštai savo militaarinį blo
ką sutinka paleisti,* likviduoti. Tuo tarpu’Vakarai apie

vieningumo priešai sukurs
ite prieš ją gaujas. Bet ji 
'nepabūgo, vis viena univer
sitetan ėjo. Nepavykus mer-; 
į giną atbauginti, ponai išra-1 
do,,būk jinai ką nors nege-i 
rai apie universitetą paša-1 

ikiusi ir po to priedanga ją 
liš universiteto prašalino.

Dėl Miss Lucy iš univer- 
jsiteto prašalinimo net mū- 
Įsų šalies diplomatams ir 
i turistams užsienyje tenka '

Dviem draugėms
t

Moterų Dienos proga brooklyniečių Moterų Klubo 
(suruoštame draugiškame pabūvyje kovo 4-tą buvo pa
gerbtos dvi draugės, kurios visuomeniškai nepaseno, ne
žiūrint gražaus skaičiaus pergyventų metų.

Laike pobūvio, Jonas Juška parašė joms pagerbti 
eilutes, kurių vienas buvo spėjęs užbaigti ir jau perskai
tė susirinkime. Kitas nespėjo užbaigti ten pat perskai
tymui. Čia talpiname abiejas:

ANNA PHILIPSE
šiandieną mes gerbiant ir sveikinam draugę, 
Kuri su kovotojais už taiką veikė.
Ji dirbo visuomet, per daugelį metų,
Ir ji nesiskundė, kad jai sunku būtų.
Jinai uoliai lankė susirinkimus,
Taipgi neapleido nė parengimus —

Ji nesibijojo ar snigs ar lis.
Liaudies gėriui darbe niekad nesvyravo, 
Bet rėmė širdingai, vis gausiai aukavo, 
Nes jinai vargdienius širdingai mylėjo, 
Kovoti, darbuotis jiems padėt norėjo.
Ir kvietė visus į liaudies gretas stot,
Kad laisvę, lygybę vargšams iškovot.

Toji draugė, tai Anna Philipse.
Jonas Juška

HARRISONO SENUTEI
Šiandieną šioj puotoj 
Viešnia dalyvauja, 
Kuri darbo klasei 
Vis gausiai aukauja.

Mes gi ją vadinam Hari’isono senute 
Arba maloniąja, geraširde močiute.

Nes jinai parodo
Mums pavyzdį vieną, 
Kad kovai laimėti

i Reik jauno ir seno.
Ir kuom tik kas gali: žodžiu, darbu ar auka, 
Veikim, kad būt išlaimėta pasauliui taika.

Jonas Juška

paleidimą savo bloko nenori nė kalbėti—dar stengiasi jį 
praplėsti ir sustiprinti. Štai kodėl nėra reikalo, neišmin
tinga toliau remti Vakarus. Daug sveikiau ir išmintin
giau pasilikti neutrališkais, pasekti Indijos pėdomis.

Kapitalizmas tegali pasiūlyti Azijos ir Afrikos žmo
nėms tiktai tolimesnę priespaudą, dar padidintą išnaudo
jimą, kolonijalinę ir pusiaukolonijalinę padėtį.

Socializmas gi siūlo išnaudojimo panaikinimą ir tau
tinę nepriklausomybę visiems kraštams.

2 pu»l. Laiavė (Liberty). Trečiad. Bal. (April) 11, 1956

rausti. Ne vien tik studen
tai, bet kartais net vaikai 
mokiniai paklausia dėl ko 
jauna, gabi mergina tapo 
atstum ta n ii o aukštojo 
mokslo. Jie negali suprasti, 
kaip gali vadintis demokra
tine tokia valdžia, kuri leid
žia tai daryti.

Bėdoms su Miss Lucy 
dar ne galas. Ji žada rude
nį vėl stoti į tą patį univer
sitetą ir tikisi ten mokytis. 
Ji sako: pasaulyje progre
sas eina pirmyn, ne atgal. 
Mūsų šalis negalės amžinai 
atsilikti.

Ji ruošiasi ištekėti už 
jauno, veiklaus dvasiškio, 
vienok nesiruošia už vyro 
ir už pečiaus nurimti. Sa
ko, kad veiksnius už lygias 
teises ir progas visiems te- 
bevykdys kaip lig šiol.

Susižavėjus jų atsieki- 
mais, mums, asmeniškai 
tokios krizės neišgyvenu
siems, kartais sunku ir per- 
sistatyti sau, kokios joms 
reikėjo drąsos.

Jos,abi savo žygį vykdė 
pietinėse valstijose, paskel
busiose linčais. O ar mažai 
arti linčo įvykių esame gir
dėję ir toliau į Šiaurę? 
Šiaurietės taip pat prilygs
ta reikalui.

Darbininkų laikraščio 
The Worker rašytojas Jo
seph North apsako apie su
sitikimą su viena tokia ne 
pietiete St. Louis mieste. 
Paimu ištraukas iš jo po
kalbio, kaip vieną iš dauge
lio pavyzdžių tų naujosios 
gadynės moterų drąsos:

Mrs. Jones (rašytojas 

jai tą vardą davė) po ilgo 
negavimo namo, netoli to 
miesto atrado tokį, kuris 
parduodamas ir negrams. 
Nusipirko.

Kai jie atsikraustė, iš 
krautuves atvežus naujus 
rakandus, ji išėjo laukan 
.pirkinį apžiūrėti. Ji paste
bėjo, kad skersai gatvę bal
tas kaimynas įžūliai jon 
žiūri, o po to, pasakęs jai 
užgaulę, nuėjo tolyn nuo 
namu. Ji sako:

— Susipratau, jog turė
sime bėdų.

Tos pat dienos prievaka
rį ji išgirdo ant gatvės 
daug balsų. Žvilgterėjo pro 
naujutėles savo užlaidas. 
Priešais jos namelį stovi
niavo apie 20 žmonių būrys. 
Pirmiau matytasis kaimy
nas kai ką jiems kaliojo, 
juos agitavo. Ji sako:

— Stvėriau savo siuvinį 
ir nėriau lauk. Sėdausi ant 
laiptelių prie savo namelio 
ir siuvu. Tas vyras kalba, 
o aš vis siuvu. Tie vyrai 
žiūri į mane, stoviniuoja 
prie vartelių, bet nė vienas 
nedrįsta juos atkelti. Aš 
retkarčiais irgi pakeliu akis 
ir pažiūriu jiems tiesiai į 
akis.

— Toks vienų į kitus žiū
rėjimas tęsėsi gal apie va
landą. Pagaliau kas nors 
iš būrio nuėjo šalin, vėliau 
kitas, galop išsiskirstė visi.

— Tą vakarą vyrui par- 
iejus iš darbo trinktelėjo 
(šūvis. Vyras mane greit a- 
; titraukė nuo lango. Trenkė 
; antras ir trečias šūviai. Ma<- 
! no vyras, veteranas, tebetu
rėjo praėjtįsiojo karo at- 
niintinuką. Užgesinęs švie
sas bute, prigludęs prie lan
go krašto, jis įsižiūrėjo, 
iš kur šūviai leidžiami, at
sakė vienu šūviu. Šūviai 

: nutilo.
Ką gi šeima daro po to

kių “įkurtuvių?” Ji pasa
kojo toliau:

— Mano vyras atsiminė 
jauną vyruką, kuris šapoje 
kalbėjo apie tokius įvykius. 
Jam paskambino, pasakė, 
jog visa tai jam jau žinoma 
praktikoje.- Už dešimties 
minučių tas jo draugas dar
bininkas su grupe negrų ir 
baltųjų savo draugų jau bu
vo mūsų bute.

— Jie gulėjo ant nuogų 
(grindų visą naktį. Kai kas 
pasiliko pas mus sekamą 
dieną, paskiau kitą, dar ki
tą. Jie pas mus išdežuravo 
tris savaites. Tuo laiku ir 
tie kaimynai nusprendė,kad 
to jau gana. Mes pasiliko
me ir tebepasiliekame.

— Mes juk ne kiškiai, 
mes žmonės. Mes negalime 
bėgti gončui sulojus, nes 
bėgimu nieko neatsiekiame.

Įdomi jos pasakojimo ir 
ta dalis, kurioje ji linksmai 
pažymi, kaip artimesnė pa
žintis pakeičia žmonių vie
nas į kitą pažiūras, taiso 
nuotaikas. Pakito ir jų kai
mynai.

Neseniai kartą jai pasi
taikė problema su auto. Tai 
pastebėjęs, tas pats kaimy
nas, kuris jos ten gyvenimo 
pirmąją dieną ją užgaulio
jo, pasisiūlė jai pagelbėti 
ir iš tikro pagelbėjo, kai ji
nai tą pasiūlymą priėmė.

T-a 

z
Naudinga virtuvėje
Ne viskas tinka blėtoms 

tepti. Pagaliau viskas pri
klauso nuo to, kam tas ble
fas vartosi.

Norint lengvai išimti iš 
blėtų ar formų kepinius, 
drebučius ar kitą patieka
lą, tepk aliejumi ar vištie
nos taukais.

Visi tokie riebalai, kurie 
atšalę sustingsta kietai, tu

ri savyje limpančių me
džiagų.

Ir yra tokių kepinių, ku
riuos reikia kepti neteptose 
blėtose, kad jie galėtų “pa
silaikydami” už blėtos ne
slidžios sienelės vienodai ir 
lengvai iškilti. Tokiais yra 
tūlos “babkų” rūšys, pin
čių (sponge) pyragas ir vi
si tokie, kurių receptai įsa
ko juos kepti aukštose, 
siaurose blėtose su “kami
nu” viduryje.

Ta dūda viduryje dalinai 
yra tam, kad ir vidurį ly
giai siektų karštis, kaip 
kad siekia išorę. Metalas 
greičiausia persiima pečiu
je esamu karščiu.

Naujosios Anglijos Lietuviu 
Motery Sąryšio suvažiavimas

Balandžio (April) 22 die
ną, 11 vai. ryto, Lietuviu Tau
tiško Namo svetainėje, 8 Vine 
St., Montello (Brocktono kraš
te), Mass., įvyksta . Naujosios 
Anglijos lietuvių moterų su
važiavimas.

Visos pažangių moterų or
ganizacijos, klubai, IJJD kuo
pos, kuriose tik randasi mo
terų, visos kviečiamos daly
vauti.

Moterų Sąryšis duoda pro
gos mums susieiti, pasitarti 
svarbiais visuomeniniais, o 
ypatingai moterų reikalais. Be 
jo tas būtų neįmanoma.

Svarbu, kad kuopų atstovės 
į šj suvažiavimą atsivežtų go
rų sumanymų, gerų planų, 
kaip būtų galima daugiau mo
terų išjudinti i veikimą.

Kadangi moterys sudaro 
pusę visos žmonijos, tai mo
terų, organizacijos, moterų 
veikimas taip lygiai yra svar
bus.

Moterys trokšta taikos, taip 
lygiai kaip ir visi taiką mylin
ti žmonės. Tad dirbkime dėl 
taikos pasaulyje.

Dar sykį kviečiu visas da
lyvauti suvažiavime.

H. Thomas

iš Lietuvos
SKAITYTOJŲ 

KONFERENCIJA
Ukmergėje suruošta V. Vil

džiūno knygos “Aukštaitijos 
kalvose’’ skaitytojų konferen
cija. Antrosios vidurinės mo
kyklos salėje susirinko apie 
1,000 skaitytojų. Konferenci
joje dalyvavo knygos autorius 
V. Vildžiūnas, Tarybų Sąjun
gos Didvyris V. Bernotėnas, 
buvę “Patvariųjų” būrio ko
votojai — knygos veikėjai — 
Ukmergės J. žemaitės vardo 
kolūkio pirmininkas J. Vil
ei n s k a s, Br. Paškevičiūtė, 
Šiaulių mišku ūkio direkto
riaus pavaduotojas V. Petri
kas, Ukmergės vandentiekio 
įmonės vedėjas A. Kuršy s.

II-os vidurinės mokyklos di
rektorius L. Jankūnas padarė 
pranešimą apie knygą.

Diskusijose pasisakė Uk
mergės tarprajoninės elektro- 
montažo įmonės darbininkas 
K. Juzumas, Pabaisko biblio
tekos vedėja J. Našlėnaitė, 
skaitytojai Oržekauskaitė, Ša
tas ir kiti.

Konferencijoje kalbėjo taip 
pat Tarybų Sąjungos Didvyris 
V. Bernotėnas, buvę tarybiniai 
partizanai, kurie pavaizduoti 
šioje knygoje. Knygos auto
rius V. Vildžiūnas padėkojo 
skaitytojams, atsakė į eilę 
klausimų.

Milijoninės pajamos
RAMYGALA. Pereitais me

tais “Ateities’’ kolūkio nariai 
turėjo linais apsėję 160 ha 
žemės plotą. Iš kiekvieno ha 
gauta po 1.5 centnerio sėme
nų ir 5.6 centnerio pluošto. 
Kealizavus linų produkciją, 
gauta 1.1 milijono rublių pa
jamų. Be to, gauta 122 cent
neriai kviečių ir daugiau kaip 
B tonos cukraus. Kiekvienas 
ha linų pasėlių davė kolūkiui 
7 tūkstančius rublių pajamų.

šiais metais linų pasėlius 
numatoma dar padidinti. 20 
tonų sėmenų supilta į sėklų 
fondą. Koresp.

Šeimininkėms
PASINAUDOJANT ŠIO 

SEZONO VAISIAIS
Grapefruit tebėra pačia

me gerume. Tangerinų taip 
pat gausu. Tai pietinių 
kraštu vaisiai.

Kaipo citrus giminės, šie 
abieji turtingi vitaminu C. 
Jų sunka gaivinančiai ska
ni. Ir yra daugybė recep
tų pavartoti tuos vaisius 
valgiuose su kitais produk
tais, Nebrangus priedas 
želatinos drebučiams page
rinti.

Jeigu perdaug rūkštūs, 
pirm pat vartojant per- 
piaustyk į pageidaujamo 
dydžio gabaliukus ir pacu- 
kruok, tada dėk želatinom

Visokius citrinius vaisius 
ir kitus vitamino C turin
čius maisto produktus iš 
anksto nepiaustyti, nesunk
ti, nes oras tą vitaminą 
naikina. Ne veltui gamta 
citrus vaisiams davė ir 
tuos atskiroms skiltelėms 
apvalkalus. Tai tanu, kad 
vieną kurią skiltelę pažei
dus, likusis vaisius liktųsi 
apsaugotas.

Supiausčius ar persun
kus laikyti sandariai už
dengtus iki vartosi.

Sudėtiems i želatina ne
lieka pavojaus,‘želatina ap
dengia.

Nauji pagerinimai
Neseniai teko pavaikš

čioti po virtuvei reikmenų 
skyrių vienoje stambiųjų 
krautuvių . Po ilgo ten ne
buvimo atrodė nepažįsta
mai pakitęs, praturtėjęs vi
sokiais stambiais ir smul
kiais virtuvei pagerinimais. 
s Džiugina tas, kad daug 
tų daiktų-daiktelių gamin
ti iš nerūdijančio plieno 
(stainless), taupančio dar
bą, sanitariško.

Tačiau verta apsižiūrėti, 
nes yra priversti kalnai ir 
nepraktiškų neva įrankių, 
privežtų iš tų kraštų, kur 
darbo jėga nedamokėta.

Pastebėjau, kad tose vie- 
; tose, ypačiai kur dirba ne- 
unijistai, reklama tų maža
verčių daiktelių, spaudi
mas juos pirkti daug dides
nis. Unijistai atsisako ma
žavertes prekes perdaug 
girti.

Pattern 9267: Children’s Sizes 2, 
4, 6, 8, 10. Size 6 dress and jacket 
require 2% yards 35-inch fabric; 

yard contrast fabric.

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažyme j i m u formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-12, 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y.



POLEMIKA IR KRITIKA
DAR BISKĮ PAKALBĖKIME
Rašyba, žodžių kirčiavimas 
Noriu atitaisyt klaidas.

Nekantrus kimba 
'rašinių apie kalbą 
Mizara pastebėjo 
“Laisvėje” padidėjo

visu 
R. 

kad

prie mano 
ir rašybą. 
Krisluose, 
visokių i>olemi- 

kų skaičius dėl mažmožių, kuriuas 
lengvai galima praleisti ‘pro pirš
tus,’ ir niekas dėl to nenukentėtų.” 
Bet • "L.” bendradarbis ir artimas 
“Laisvei” asmuo - Nekantrus kim
ba prie mažmožių, ir prie padarytu 
rašybinių klaidelių, dėlei kurių ti
krai niekas nenukentėtojo 
kentėtų.

Jei Nekantrus nebūtų 
savo pastabų apie žodžių 
kirčiavimus, jei nebūtų 
dipukų, ir paneigęs, kad 
ežių kirčiavimai ir rašybos 

ymai”. paeina iš lenkų tarmės, tai 
ir aš nebūčiau rašęs šio rašinio. 
Negaliu praleisti nieko nepasakęs ir 
ir neatitaisęs tūhj klaidelių. Ne
kantrus tegu vėl ką nors parašo, ir 
to užteks. Nebenoriu daugiau nie
ko kalbėt apie tarmę ir rašybą, nes 
matau, 
jai ir 
mano, 
tarmės ir 
aš ne 
mos. ;
"vajavotis” su tarmės ir rašybas 
žinovais” • neverta. A. Bimba

man asmeniškai teisingai pastebė
jo. kad: “viso svieto tu neišmo
kysi.” ’ Laikui bėgant, jie patys pa
galvos ir pasimokins.

Feb. 28 d. laidoje, 
vė4 parašė pastabas dė- 

padarytų klaidų. Gerai 
kad parašė. Tačiau turiu 

kad mano rašte nebuvo 
kad Nekantrus padarytų 

Lietuvos rašytojams "dėl 
lietuvių kalbos - rašybos darkymo.” 
Ten buvo pasąkyta štai kaip: "gerai 
būtų, kad Nekantius padarytų pa
stabas ir naujiesiems Lietuvos rašy
tojams. Reikėtų padaryt jiems pa
stabas ir pries begalinį angliškų žo
džių vartojimą." Ir taškas. Tai 
iŠ kur gerb.
"kalbos-rašybos 
ėjo kalba apie 

kapie tarmę, ir 
vartojimą, o n< 
kymą.

Prie to. Nek 
kad daryt, 
siems rašytojams "neturi 
sos, kiek jos turi Mikas, 
sos reikia ir žinių.” T 
riu drąsos, ir biskį žinojimo 
lietuvių rašybą ir tarmę. 
,:*’tuvių, moku ir kitas kalbas, ku- 

• ų. manau, Nekantrus, nemoka.
I Taipgi turiu laikraščius-žurnalus 
is Lietuvos: "Mūsų Momentas.” 
“Karys,“ "Jūra,” "Naujoji Romu
va," ir kitus iš 1932 ir 1938 metų 
Apart to, turiu vieną knygą 336-šių 
puslapių "Zivvatas 
zusa Christ usa.” I 
nunešiota, ir 
nei pabaigos, kur ir 
atspausdinta. Jei 
matytų tą "Zivvatą,” ir kokia ten j 
yra "lietuviška” kalba ii’ rašyba, 
tai jis už galvos susiėmęs šauktu, 
kaip bėga i les t ingai sen'iaus buvo
iškoneveikiama darkoma lietuvių 
kalba ir rašyba. O kodėl taip bu
vo praeityje? Todėl kad visoje Lie
tuvoje buvo valdininkais lenkų dva
rininkai ponai, ii’ caro “činovnikai." 

kunigai, prelatai ir 
nepaisė lietuvių kalbos, 

"mužikų,” kalba jiems 
prasta.” “mužikiška.” O 

viešpatavimo laikuose 
pats: lenkti ir su- 
ponai valdė Lietu- 
Rusijoj, arba Len- 
nesimokinę nes tu

ri k

ir nenu-

parašęs 
naujus 

pateisinęs 
tūli 7.0- 

“patai-

rašytojais ir su naujais kalbinin
kais. Nekantrus bijo padaryt jiems 
pastabas.

Jei lietuviai “neturi nieko pasi
ėmę nei iš lenkų nei iš rusų,” tai 
iš kur pas lietuvius atsirado žodžiai: 
“macnas,” “ščyras,” "čystas,” “uly- 
čia,” “samavoras,” “stalas,” "pe
čius,” "košikas,” “kuiitas,’ "padla- 
gė,” "budinkas,” 
“zomkas.” "svirnas, 
“atvoga,” "Cysčius,” 
tieka,” "liekarstos,” 
kių žodžių ? 
paaiškintų?

O dabar, 
siu trumpai 
gumentus.

1. Nekantrus sako: “j bendrą 
frontą su Miku galėčiau eiti gal 
tik prieš vieno kito žodžio kirtį-- 
prieš mašiną.” O kaip dėl žodžių 
mokytojas, advokatas, Lietuva, lie
tuvis? Šituos žodžius dipukai kir
čiuoja ant pirmo skiemens: —
"mo,” antro—“vo”, ir arit antra-- 
"tu,” taip, kaip kad būtų įdėta il- 

Taigi Nekantrus gali drą- 
bendrą frontą, ir mudu

’ "čystas,” 
‘sta las, 

kuhtas,’ ' 
“kavalierius,”

“atvožnas,” 
“pekla,” “ap- 
ir daug kito- 

Gal gerb. Nekantrus

kad būtu aiškiau, im
is eilės Nekantraus ar-

Amžina atmintis žymiajam visuomenininkui

VINCUI PAUKŠČIUI
3%JL'

kuri mirtis išskyrė iš mūsų tarpo 
balandžio 2 d 1956 m.

užuojautą jo žmo- 
ir kitiems jo arti-

Reiškiame savo širdingą 
nai Anastazijai, dukterei 
miems šio sunkaus liūdesio valandose.

Koncertas ir 
Vaidinimas

goji “u.
šiai eiti j 
laimėsime.

Dėl

F. ir A. Marson
J. ir M. Koch 
C. ir U.
J. ir J. Viginas
Laisvės Patrijotas
— Klajūnas

Tamošiūnas

kad “geri” literatai-rašyto- i 
redaktoriai vis tiek nepriims į 
rodosi, geni patarimų dėlei !

rašybos pagerinimų. Mat
e kalbininkas, neturiu diplo- I 
arba negyvenu Lietuvoje. Tad į tai ir

“Laisvėje.” 
Nekantrus 
lei mano 
padarė, 
pasakyt,
pasakyta.

ekantrus ištraukė 
darkymą”? Juk 

žodžių kirčiavimą.

.mie ten "dar

raidės "1” padariau klai
dą. kad nepasakiau plačiau, o tik 
pažimėjau minkštinimo ženklą “i.” 
Bet faktas pasilieka faktu, kad rai
dė "1” mainosi, t. y. išsitaria minkš- 

kietai-storai, o pas anglus- 
amerikonus toji raidė yra kieta-sto- 
ra. Lenkai turi dvi raides "1,” 
kietąją su brūkšneliu per vidurį, ir 
minkštąją.

3. Nekantraus 
džius, Mikas 
minkštai, nes 
tena, leisti, 
suminkština ‘ 
aižiuose 
džia,” 
kalbos 
žodyje 
toji raidė būtų 
Tuo patim sykiu, 
kaip Nekantrus 
valgo, valdo. Jis 
ir Lietuvių kalbos 
žinoti. Ar raidė

7.0- 
išt tiria 
is, J e-

G. ir A. Suvak 
Mrs. Medeksho

Peters 
ir P. K. 
Metelionis 
ir M. Bovinas

Mr. & Mrs. Maison

B. ir J. Alexander 
Dr. ir Mrs. S.
J. ir E. Miller
A. Yasmont
J. ir E. Sliekas ■
P. ir A. Johns
Mr. ir Mrs. Shukaitis
P. Urban 
Indriuliene
M. Mikita

Pradėjimui Vajaus Sukelti $15,000
Rengia Laisvės Bendrovės Direktoriii Taryba

Įvyks sekmadienį 2-rą valandą po pietų

BALANDŽIO 15 APRIL
V.

M. C.
J. Birštonas
J. ir E. Žekonis
A. ir S- Meison LIBERTY AUDITORIUMpažymėtus 

raidę 
žodžiuose:

lengva, ■ raidę
‘y,” ir "e.” O 

"kalkės,” “valgis,”
palieku sudaryt taisykles 
"žinovams.” Manau, kad 

"kalkės“ būtų geriau, jei 
ištariama kietai, 
noriu paklaust,, 
ištai ia žodžius: 
turi gramatikas 
žodyną, tai turi 
T’ nesimaino, ir

aria minkštai?
1. “Mikui jau nekartą (apie žodį 

"nekartą” irgi su Nekantrum rei
kėtų asmeniškai pasikalbėt) 
\o įrodyta, kad nei dipukai, 
naujieji Lietuvos rašytojai r.ei
nei taria lietuvis, Lietuva, ką jis 
jiems keliniu kartu primeta.” Tie
sa. kad taip nerašo, bet jie taip iš
taria kirtį duodami

7.0- Miavii, Florida 110-06 Atlantic Avė. Richmond Hill 19, N. Y

"liU- 
nei

Nekantrus dar pasisako, 
pastabas Lietuvos naujie- 

u tiek drą- j 
Prie drą- ! skiemens taip, 

i i iš lenkiško) 
nutęsia, 
“ū.” 
t inka 
K iek- 
si ir 
šiną.” 
me, 1 
tiksime, 
“bendras frontas.”

5. Toliaus Nekantrus sako 
“jis (Mikas) neatskiria "ū’ 
kirčio.” Gal ir taip? 
kalbininkas, ir nebandau rašyt lie-- 
tuvių kalbos vadovėlį ir gramatiką. 
Būtų malonu, kad Nekantrus paaiš
kintų, kokis skirtumas tarpe kirčio 
ir “ū”, “y”, ir siaurosios ė. Ta
čiau turiu pabrėžti, kad minimas 
raides vartojame tik todėl, kad ži
notumėm kur reikia nutęst balsą, 
balso užgavimą (rusiškai--"udareni- 
ję”). kad būtų tinkama lietuvių 
tarmė. Taipgi turime žeriklus-ak- 
centus ir ant kitų raidžių, ko ne
turi tūlos kitos tautos savo rašy
boje, ir todėl jų kalbų negalima iš- 
simokyt iš rašto. Už patobulinimą 
pagerinimą lietuvių kalbos - rašybos 
tik ačiū senesniems Lietuvos kalbi
ninkams --- Damijonaičiui, Rygiškių 
Jonui, ir kitiems. Dabar, 
no supratimu, yra kitaip 
t i” žodžiai, daug žodžių paimti iš 
kitų kalbų, ''nauji kirčiavimai, nauja 
tarmė. Net ir veislinę kiaulę dabar 
jau vadina “motininė kiaulė,” reiš
kia. kiaulė yra motina, o paršiukai 
turi būti/sūneliai ir dukraitės. O 
Leninas (ar Stalinas?) yra pa
sakęs, kad “nereikia perdaug pa- 
keist-taisyt žodžių, nes mūsų tėvai 
ir protėviai susikalbėjo, tai ir 
susikalbėsime.”

6. Tariant žodžius- Lietuva, 
tuvis, lietuviai, 
reikia ilgosios

apie '

. Poną Musų Je- 
Knyga apsitrynus. 

nebėra nei pradžios 
kada ji buvo 

Nekantrus pa-

Klebonijose 
—.vyskupai 
*hes lietuvių, 

buvo labai " 
Smetonienės 
buvo beveik tas 
lenkėję lietuviai 
vą. mokslus ėję 
k i joj, ir niekad 
dijavę lietuvių kalbos-rašybos 
>aprasti Lietuvos žmonės darbinin- 
Kai-valst iečiai išlaikė lietuvių kal
bą, nors ir gerokai sudarkytą. Len
kų dvarininkų, įvairių valdininkų ir 
.sulenkėjusių lietuvių ponų bei kuni
gų atmosfera per ilgą laiką slėgė 
Lietuvos žmones: jie neišvengia
mai priėmė tūlų žodžių pakeitimus 
rašyboje, kirčiavimą, lietuviams ne
tinkamą tarmę taip, kaip mes čia, 
Amerikoje, iš anglų kalbos pasisavi
nome “bildingus,” "st l it karius,” 
“farmas,” "treinus,” 
“nelaikinu,” “situaciją.” 
ją.” “biznierius,” “biznis 
ir daug kitokių žodžių.

Todėl bereikalo gerb. Nekantrus 
bando tvirtint, kad: “nei senieji 
lietuviai amerikiečiai neturi pasiė
mę savo kalbai kirčiavimą iš rusų 
kalbos, neigi dipukai bei dabarti- 
tiniai Lietuvos kalbininkai- iš len
kų kalbos.” Tai iš kur jie ištrau

kė tuos gremėzdiškus kirčiavimus, 
įlr tūlų žodžių “pataisymus,” kad ta
riant kaip jie parašyti, nebereikia 
pavartot liežuvio, tik iš galuger
klio?

Aukščiau suminėjau buržuazinės 
) Lietuvos laikraščius-žurnalus. Tuo
se laikraščiuose yra rašomi tokie 
“pataisyti” žodžiai, kokius priėmė 
ir rašo visi amerikiečių laikraščiai, 
būtent: “klubas,” “pagalba,” “pa
šalpa,” “Ieva,” “ieško,” ir kitokius. 
Ar pirmiaus amerikiečių liet, laik
raščiai. ir Lietuvos laikraščiai (dar 
prie caro) taip rašė? Ar Damijo
naitis, Rygiškių Jonas, ir kiti se
nesnieji kalbinipkai mokino lietu
vius taip kalbėt ir rašyt? NE! 
Todėl aš sakau ir laikausi -to fakto, 
kari tie "pataisyti” žodžiai išmetant 
tūlas raides, ir nauji kirčiavimai 
yra lenkų ponų tarmės priemaiša. 
Lenkai negali taip ištart, kaip lie
tuviai ištaria savo kalbos žodžius. 
Dipukai, ir dabartiniai Liet, rašyto
jai priėmė lenkiškos tarmės sėklą, 
ir toclel negalima kaltint dipukų, 
kad jie taip kirčiuoja (ištaria) žo
džius; jie eina su Liet, tarybiniais

“laikinu,” 
produkci- 
“štoras,”

ant antrojo 
ir ištardami 

“advokatas.” balsą 
rodosi, kad ten būtų ilgoji

Gal Nekantrus niekad nesusi- 
dipukų, ir negirdi jų tarmės?

Nekantrus prie.šino- 
už ma-

pirmiau,
"bombardavo” mane

’ O kaip dabar? Pagyvensi- 
tai ir dėl kitų kirčiavimų 

Tikras esu, kad bus

kad: 
nuo 

Juk aš ne

bent ma- 
“pataisy-

mes

lie- 
ne- 

jokio 
specialiu kirčio ant jokio skiemens, 

prie 
tuo 
ant 
ant

nes liežuvis

Lietuvos 
"ū.” neigi

prisispaudžia 
priešakinių apatinių dantų, ir 
būdu balsas biskutj nusitęsia 
pirmojo skiemens,—“lie,” o ne 
antrojo ar paskutiniojo. Jei norėtu
mėm taip kirčiuot, kaip Nekan
trus nurodo pažymėdamas net 
liriksnius, ir naujų kalbininkų vado
vėlį, tai reikėtų išmest raidę “i” 
ir rašyt "Letuva,” "Lctuvos,” "lo- 
tuvis” (raidė—"e” išsitaria panašiai 
kaip "ia”) — tuomet balso uogavi
mas kristų ant “va,” "vos” ir “tu.” 
Senesnėse gramatikose - vadovė
liuose nebuvo tokių sukirčiavimų. 
O kad dabar dipukai ir naujieji 
Lietuvos kalbininkai (greit išdygę!) 
taip kirčiuoja, tai tegu jie sau 
čiuoja.

7. ■ Pagaliaus, linksniai liet, 
boje-rašyboje yra ne todėl, kad 
statyt-parodyt kirčiavimus, bet 
dėl, kad mokėtumėm kaip
kia rašyt ž.odžių galūnes ant klau
simų: kas? kam? su kuo, kame? 
ir 1.1. Taip yra su linksniais ir 
rusų kalboje-rašyboje.

8. Nekantrus nurodo, 
džiai Lietuva, 
“taip iškirčiuoti 
kalbininkų Kalniaus, 
Talmanto vadovėlyje, 
man negirdėti, nežinau 
sidarė kalbininkais, as 
jų vadovėlis buvo sutaisytas ir iš
leistas? Gal Smetonas viešpatavi
mo laikuose, o gal jau tarybinėje 
Lietuvoje? Nekantrus tą vadovėlį

kir-

kal
nu-
to-

rei-

7.0-
lietuvis, ir 1.1. - - 

naujųjų Lietuvos 
Kuzmickio ir 
Tie asmenys 
kada jie pa- 

ne/.inau kada

3 pusi. Laisvė (Liberty}. Trečiad. Bal. (April) 11, 1956

priima be pastabų, be kritikos. Ta
čiau, kad būti geru kalbininku, tai 
neužtenka vienos lietuvių kalbos, 
reikia mokėt, studijuot kitas kalbas, 
žinot, kitų tautų žmonių tarmes. 
Ar aukščiau suminėti asmenys buvo 
kada, nors išvykę į užiubežius ,ir ar 
studijavo-nagrinėjo kitų tautų kal
bas ir rašybos taisyklos, ž.odžių 
tarmę? Kaip jie pasidarė Lietu
vos kalbininkais? Šiuos klausimus 
gal paaiškins gerb. Nekantrus.

9. žodžius “lietuviškai.” 
Mikas ištaria kaip reikia 
specialių kirčių ant. jokio 
nes te.riant, balsas 
beveik lygiai ant 
Bet reikėtų ištart 
lietuvys, o ne lieti
tvirtina, ir priima už 
“dabar!inčje Lietuvoje 
taria su kirčiu ant 
mens.” Taigi ir aš taip tvirtinu, 
kad dipukai ištaria su kirčiu ant 
antrojo skiemens, ir girdisi, kad būk 
ten būtų ilgoji "ū.” Tik pinniaūs 
jis aiškino, kad “niekas netaria su 
kirčiu ant antrojo skiemens,” 
bar apsisukęs vėl tvirtina,
“taip taria”! 'Taigi ne Mikas, 
Nekantrus muša pats save. Ot, 
jaus ir bus “bendras frontas"!

10. Apie palyginimą lenkų ir ru
sų kirčiavimų, padariau klaidą pri
dėdamas žodžius “kaip ir lietuviai.” 
Dėlei to pridėčko, Nekantrus gavo 
progą prikibt prie mano viso pa
ragrafo, iškreipdamas visą miritį.

(Tąsa 4—tame puslap.)

Danvers, Mass
Aplankius ligoni

Juozas

Peabody, 
ki operacija viduriuose.

visų 
su i

“liet uvis,” 
ištart, be 
skiemens, 
skambėti 

skiemenų.

Nekantrus 
auksą, kad 

tuos žodžius 
antrojo skie-

Borisha apsirgo ko- 
Kovo 29 buvo išvež- 
B. Thomas ligoninę, 
Mass. Padaryta sun- 

šiuos
rašant jau yra par

vežtas j namus, kur gydosi po 
daktaro priežiūra.

Draugai, kam laikas pavė
lina, aplankykite ligonį, nes 
liga yra sunki. Jo h amų ant
rašas: Juozas Borisha, 8 Rice 
Street, Danvers, Mass.
Jo draugas J. Kralikauskas

ej. .vL 
tS-

o da- 
kad 
bet 

t uo-

St. Petersburg, Fla.
GRAŽIAI PASIŽYMĖJO
LLD 45 kuopa gavo 7-iš 

naujus narius ir LLD Cen
trui paaukojo $25, t. y. Leo
no Prūseikos knygos išlei
dimui. Taipgi Laisvei pa-, 
aukojo $25.00.

Gražus pavyzdys visoms 
LLD kuopoms.

WORCESTER, MASS.

Specia lis Pranešimas

Pradėjimui sukelti Laisvei $15,000 Fondo

JAUKĖTAS
Rengia LLD 11 kp. ir kviečia visus atsilankyti

Tas svarbus pokylis Įvyks sekmadienį

Balandžio 15 April
Pradžia 5-tą valanda popiet

Lietuvių Svetainėje
29 Endicott Street

Gerbiamieji!
Spaudoje matome, kai]) visur ruošiamasi, 

sukėlimui $15,000 fondo išlaikymui Laisvės 
dienraščiu. Visur ruošiama pramogos tam tiks
lui, visi darbuojasi, kad tikslas būtų atsiektas. 
Mes visada vajuose būdavome pirmose eilėse, 
tai pasirūpinkime ir šiemet.išlaikyti savo garbę. 
Dalyvaukime bankete, papietaukime, pasilinks
minkime ir paremkime savo dienraštį finansi
niai.

Banketas bus perteklingas, visi džiaugsitės 
atsilankę. Kviečiame ne tik Worcesteriečius, 
bet ir iš kitų apylinkės miestų atsilankyti j šį

Rengėjai

Artistas Jonas Valentis
Daly va u s P rog ra m o. j e

Mildred Stensler ' Augustinas lešmonta
Aido Choro Mokytoja Solistas-Baritonas

Aido Choras, Vad. M. Stensler, Duos šaunią dainų programą 
Augustinas lešmonta, Dainuos Solus

Jam akompanuos pianistas Frank Balevičius
*

Aktas iš Komedijos “Lapkus”
Suvaidins Liaudies Teatro Žymiausi Artistai:

Režisieris JONAS- VALENTIS. Jis taipgi dalyvaus ir vaidinime. Kiti 
veikiantieji asmenys: ADELĖ RAINIENĖ, EVA MIZARIENE ir PO
VILAS RAINYS. '

Būtinai pamatykite šį įdomų vaidinimą, turėsite daug sau malonaus pasi
tenkinimo. Aukščiau paduoti vaidai vaidinime dalyvaujančių asmenų pa
sako, jog vaidinimas bus puikiai atliktas.

šią labai Įvairią ir gražią programą matysite NEMOKAMAI

Gerai žinome, kad visos Amerikos akys atkreiptos į tai kaip Brookly- 
nas pradės vajų sukėlimui Laisvei vasarinio fondo iš $15,000. Taigi mūsų
— brooklyniečių — užduotis yra pradėti šauniai ir duoti gražų pavyzdį vi
sai Amerikai.

Kviečiame visą didžiojo New Yorko apielinkę atsilankyti į šį parengi
mą. Turėsite malonumo išgirsti gražią programą. Atsiveskite savo šei
mas ir savo kaimynus. Rūpinkimės visi, kad skaitlingai sutraukti publi
kos į šią pramogą taip labai svarbiam tikslui.
— ................................................... ' - ' - -- • ’ ' -

—.................. - "ll

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNĄ
Nors karta susilaukėme savo kalboje žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 
knyga, stipriais apdarais. Tai naudingiausias dalykas turėti savo na
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais.

•

Kaina $5.50. Persiuntimų Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

Gaunamas Laisves Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.



LAIŠKAS Iš LIETUVOS
Nafcyorkiškis J. Mikaila gavo 
Sekamą laišką iš Lietuvos, iš 
Jetno rajono:

Pakrovų km.,
1956. I. 30

Brangus Joneli,
Dėkojame Jums už laiškuti, 

kurį dar tik vakar gavome. 
Taip pat dėkojame ir už foto
grafijas, kurias atsiuntėte, iš 
kurių mes prisiminėme taip 
toli esančią giminę, ir, rodosi, 
kad iš tikro mes jus visus ma
tome ir pasikalbame, kai pa
žiūrime į nuotraukas.

Tai kaip gi Jums, Joneli, se
kasi gyventi? Kokį darbą dir
bate? Ir ar nesunkus darbas? 
Mes iš Rožanskaitės girdėjo
me, kad anksčiau prie lėktuvu 
dirbote, tai gal ir dabar tą pa
tį darbą dirbate. Ir ar pas ju- 
mi dažnai tenka pakeisti dar
bą, ar pastoviai dirbate? Mes 
tai visada prie žemės dar
bų prisirišę. Jau žemdirbiais 
buvome ir žemdirbiais visą lai
ką galvojame būti.

Palyginus tą laiką, kai Jūs 
dar tik iš mūsų tėvynės išvy
kote, tai dabar jau pas mus 
smarkiai pasikeitę. Ir jau prie 
kalūkių pripratę, tai atrodo, 
kad taip ir buvo. Jau dabar 
mano .sveikata ne kokia. Jau 
dirbti nieko negaliu. Atmintis 
mano silpna. Ir, be to, dar 
nuomario liga sergu. Ir kai 
rašote, ar pažįstu Antaną Ku- 
kenį, su kuriuo dirbau, tai ne
pažįstu. Ir ne tik to vieno ne
prisimenu, bet jau nei vieno 
neprisimenu, su kuriais dirbo
me. O Katriutė tai irgi nuse
nusi. Jau dirbti irgi mažai ga
li. Jau šią žiemą ir į bažnyčią 
mažai nueina. Tai dar iš mū
ši} trijų yra mano paties, Kat
riutės ir Kastutės, — drūčiau
sia yra Kastutė. Dar ji ir na
muose beveik visus darbus pa
daro ir dar į kolūkį eina dirb
tu Žemę kasmet apdirba Pi- 
leęko Jonukas. Mat dabar sa
vo, be kolūkio žemės, turime 
60 arų, tai ne tiek daug ją 
reikią dirbti. O į kolūk] tai 
kiek pajėgiame, .tiek einame 
dirbti.

Pįlecko Jonukas dabar ne
blogai gyvena. Anksčiau gyve
no Su ta VilenČike Ona, tai ta
da gyveno ne kaip. O dabar 
jau turbūt dvylikti metai gyve
na • su kita žmona. Tai paėmė 
našlę su dukteria. O ta poduk
rą kaip reikiant mergina. O 
Marijona Mikailienė tai jau ne 
Mikailiene; bet Mockevičienė, 
—- gyvena gerai. Turi Jiezne 
namą nusipirkę, bet gyvena na
muose. Visko jiems užtenka.

i Simanaičių lizdas iš Pakrovų 
Jau išnykęs. Jie buvo nuspren
dę. važiuoti į Rusiją gyventi, 
tai viską išsipardavė, o paskui 
jam pasirodė, kad brangus ke
lias ir nevažiavo. Tai tada jų 
šeima apsigyveno Stakliškių 
miestelyje, o pats buvo nuva
žiavęs į Vokietiją dirbti, bet 
dabar jau grįžo iš Vokietijos 
ir Kaune dirba su viena duk
teria. O Damuka su viena 
mergaite ir dabar gyvena Sta
kliškėse. O Juozas Simanaičio 
tai išvažiavo į Rusiją, susidė
jęs su Labuko Pranio žmona. 
Jis sakosi, kad gyvena gerai. 

... Proškaus Antanas vedęs gy
vena namuose. Turi. 5 dukte
ris ir sūnų. O Jevuka gyvena 
Kaune; Mariuką gyvena Rusi
joj. Antano motina mirus jau 
du metai, o tėvas jau seniai 
miręs. O Proškaus Pranio Ka
zys gyvena namuose, kolūkio 
pirmininko pavaduotojas. O 
Pranys apie 10 metų kai mi
ręs.

Liutvinsko Adomas namuose 
gyvena. Jo motina ir žmona 
jau mirusios. Dabar vedė Rau- 
donikutę, jauniausią. Gyvena 
gerai. Duktė mokosi Vilniuje, 
o sūnus dar nedidelis; Džianas 
jau nedrūtas. Jo žmona ' jau 
mirusi. O Aksomaičio Alek
sius tai gyvena gerai. Tik jo 
žmona su sūnumis kai kada 
susimuša; su marčiomis ir su 
anyta, tai yra Rajančiūte, ne
sugyvena, bet Aleksius sugyve
na. ^mitros taip pat namuose 
gyvena. Dar visi gyvi.

Damukos Adomaičio jau tik 
vaikai likę. Jie abudu mirę.

Daratos sūnus Adomaitis Vin
cas miręs.

O apie Padriežiškių Mikai
las mes beveik nieko nežinom. 
Dar jie toj pačioj vietoj gyve
na.

Jūsų motinos kapą atnauji
no, sutaisė seną kryžių ir už
dėjo naują antkapį.

Apie Karčiauskų Marčiuką 
taip pat mes nieko nežinome. 
Bet jei norite, tai galite jiems 
parašyti laiškutį, tai mos per 
Padriežiškių Karčiauskus per
duosim, nes jie žino apie Mar
čiuką. Jis gyvena ten kur už 
Pivašiūnų.

Gal Jūs, Joneli, žinote ką 
apie Alupavičiaus Aleksių ? Jis 
gyvena Naujorke. Jeigu susi
tinkate, tai perduokit nuo mū
sų sveikinimus ir parašykit 
kaip jis gyvena.

Pažįstamiems perduokit nuo 
mūsų sveikinimų. Tai ir baig
siu rašyti. Lauksime nuo Jūs 
atsakymo. Tai ir sudie.

Jurgis, Kastute ir
Katriutė

Nuo Anelės Vinskienės mes 
jau antrą laišką gavome ir jai 
taip pat kitą laišką parašėme.

Polemika ir Kritika
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Nei rusai nei lietuviai nekirčiuoja 
žodžių vientik ant paskutinio skie
mens, o kirtį daro ant įvairių skie
menų, kad būtų geras kalbos ak- 
centas-tarmė. Mano rašte pažymė
tus žodžius lenkai kirčiuoja ant pir
mo skiemens taip, kaip ir dipukai 
kirčiuoja — mokytoja, mašiną. Be 
reikalo Nekantrus kimba prie maž
možių, prie padarytų mažų klaide
lių. Jei nebūčiau pažymėjęs žodžių 
iš lenkų kalbos, kad tuos žodžius 
lenkai kirčiuoja ant pirmo skie
mens, ir jei nebūčiau pridėjęs, kad 
rusai tokius žodžius kirčiuoja ant 
paskutinio skiemens (rusų ir lenkų 
kalbos labai artimos, lenkas su ru
su susikalba), ir jei dar nebūčiau 
pridėjęs žodžių “kaip ir lietuviai,’’ 
tai Nekantrus nebūtų turėjęs ko 
rašyt ir mane ‘‘bombarduot.’’ Tu
rėjau mintyje, kad rusai, kaip ir 
lietuviai, kirčiuoja žodžius ant įvai
rių skiemenų, ne vien tik ant pa
skutinio ar pirmo, bet, ot, neišaiš
kinau, nedasakiau. Mano klaida. 
Nekantrus taip suprato, ir todėl 
mane “bombardavo,” gal ir nemo
kėdamas lenkų ir rusų kalbų.

11. Nekantrus sako, kad: “Miko 
tvirtinimas, kad dabartinis lietu
vių žodžių kirčiavimas paimtas iš 
lenkų, yra nesąmonė.“ Ne visi žo
džiai, bet tūlų žodžių kirčiavimas 
yra paimtas iš lenkų tarmės! Jei 
ne, tai iš kur atsirado tasai kvailas 
žodžių kirčiavimas — mašina, mo
kytojas, Lietuva, lietuvis, ir 1.1.? 
Nei lietuviai, neigi rusai tokių žo
džių taip nekirčiuoja, kaip kirčiuo
ja dipukai ir Nekantraus naujieji 
Lietuvos rašytojai-kalbininkai.

12. Nekantrus, norėdamas paro
dyt kaip reikia kirčiuot lietuvių žo
džius, paima iš mano rašinio visą 
paragrafą ir sukirčiuoja visus žo
džius. Atsiprašau visų naujų “kal
bininkų” ir pareiškiu, kad: žodžiai: 
būtų, padarytų, rašytojams, reikėtų, 
padaryti, galūnės, rašyba, pareigū
nams, dabartinės, — nereikalauja 
jokių specialių kirčių, nes ilgosios 
“y,” “ū” ir siauroji “ė” padaro rei
kalingą kirtį-akcentą; todėl mūsų 
abėcėlėje ir yra tokios raidės;

•taip patvarkė senesnieji kalbinin
kai. Žodyje — "Nekantrus,” nerei
kia kirčio arit jokio skiemens, nes 
tariant balsas biskį prisispaudžia 
ant “kant,“ o ne ant rus.” Kur 
nėra įdėtų ilgųjų ar siaurųjų 
raidžių, tuos žodžius tariant balsas 
skamba maždaug lygiai ant visų 
skiemenų, be jokio specialio kirčio. 
Ilgųjų “a“ ir “o“ raiddžių netu
rime. Gal dabar naujieji kalbinin
kai įdės lietuvių abecėlėn ir tokias 
ilgąsias raides?

Atžymėtos nosinės raidės (su 
kabliukais)—irgi padaro tam tikrą 
kirtį, kalbos akcentą; jos reikalin
gos ir žodžių išlinksniavimui.

Dar sykį. Nekantrus pabrėžia, kad 
žodis — lietuviams — “naujoviškai 
tariamas lietuviams, su kirčiu ant 
antrojo skiemens.” Taip ir aš tvir
tinu, kad dipukai taria su kirčiu 
ant antrojo skiemens. Taigi ir jie 
yra nauji Lietuvos “kalbininkai,” 
išmokę iš lenkiškai-lietuviškų vado
vėlių. Pareikšdami savo sutikimą- 
patvirtinimą, vietoje sakyt, “yes,” 
ja,” arba lietuviškai — taip, dipu
kai taria—“jo,” iš hitlerinės grama
tikos.

Todėl, tegu gerb. Nekantrus rim
tai pagalvoja - pastudijuoja lietuvių 
tarmę-rašybą (jis neturi laiko už
siimi su tokiais "menkniekiais”) — 
ir mudu susiorganizuosime į “bendrą 
frontą” prieš netinkamus žodžių 
kirčiavimus. Kas čia tokio, jei ir 
paklampotumėm prieš naujus kal
bininkus? Tai būtų pamoka, vi
si pasimokintumėm. Kalba ir ra
šyba yra tam tikras mokslas.

Tūlus žodžius rašyboje reikėtų 
pataisyt pamainant ilgąją “y,” ant 
“i,” kaip pav., — darkymas, ban
dymas pasakymas, nes tariant ne
reikalinga ilgoji “y.” Taipgi reikė
tų pataisyt tūlas galūnes, kad daik
tavardis reikštų vienskaitą, o ne 
daugiskaitą, o tūlas galūnes visai 
nukapot, kad nebūtų—ti, ti, ti, kur 
jų nereikia. Bet apie tai tegu kiti 
kalba-dlskušūoja fr’ “taiso”" rašybą
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Iš operetės “Grigutis”
Jau turėjome daug pamokų 

atskiromis grupėmis: aktoriai, 
solistai, duetai, choras. Bet iš 
visų svarbiausia buvo visuoti
nosios dvi, vykdytosios ant es
trados, su choro dainomis, su 
visais aktoriais, vadovaujant 
Mildred Stensler ir Jonui Juš
kai.

Pirmutinė pamoka ant stei- 
čiaus .jau davė mums aplamą 
supratimą, viso veikalo vaiz
dą. Mes pamatėme tai vienur, 
tai kitur trūkumų. Aidečiai 
artimoje ateityje prašalins 
visus plyšius ir trūkumus, už
degime stogą ir iškelsime vai
niką aukštai. Ir tik tada bus 
operetė- parodyta publikai.

Pas tuos mūsų aktorius, ku
rie/ dažnai vaidina, klaidų 

I mažai pastebima. Bet naujie
ji turės dėti daugiau pastangų 
trūkumams nugalėti.

Labai gerai, kad mes jau 
turėjome (ir dar turėsime) 
praktikų ant steičiaus. Tas la
bai daug pagelbsti visiems, y- 
patingai chorui. Mes, choriei- 
čiai, įpratę dainuoti prie savo 
nuolatinių žmonių. Greta jų 
sėdint ar stovint viskas einasi 
gerai. Bet turint išpildyti aktą 
ant estrados, ta pati daina 
jau ne taip sekasi, nors ją ir 
gerai dainuodavome savo nuo
latinėje vietoje. Tai rodo, jog 
neužtenka dainą mokėti, bet 
reikia ir su vieta apsiprasti.

Man labai džiugu matant 
tokią didelę meninę grupę 
taip sunkiai ir ryžtingai dar
buojantis. Tai tik taip galime 
ką nors gero sukurti.

Mitingas už spaudos 
laisvės apsaugojimą

Kuomet iždo departmento 
agentai užpuolė darbininkišką 
“Daily Worker’i”, grupė pa
žangiečių ant greitųjų suda
rė skubų komitetą, kiuris pasi
statė tikslu padėti tam. laik
raščiui' atkovoti savo i rastines 
ir jam padėti finansiniai. Į tą 
komitetą, Emergency Commit
tee for a Free Press, įėjo pro
fesorius DuBois, “National 
Guardian” redaktorius Mc
Manus, leidyklos savininkas 
Angus Cameron ir eilė kitų.

Dabar tas komitetas rengia 
mitingą už spaudos laisvės ap
saugojimą. Tai bus mitingas, 
kuriaihe bus išreikštas protes
tas prieš užpuolimą, bus mo
bilizuotos jėgos už tolimesnį 
darbininkiško laikraščio palai
kymą ir t.t.

Mitingas įvyks balandžio- 
April .19, Chateau Gardens 
salėje. Ta salė randasi Man- 
hattane, Second Ave. ir Hous
ton St.

Cirkas pikietuojamas, 
publikos jau mažiau

Praeitos savaitės pabaigoje 
Neiw Yorko Aukščiausio teis
mo teisėjas Aaron Steuer nu
ėmė uždraudimą nuo cirko pi- 
kietavimo. Dabar dviejų uni
jų pikietai pikietuoja Ring
ling Bros, and Barnum & Bai
ley cirką, kuris vaidina Madi
son Square Gardene.

Tūkstančiai žmonių atsisa
kė praeiti pikieto linijas. Taip, 
pavyzdžiui, penktadienį cirke 
buvo tik 8,000 žmonių, tuo 
tarpu, kai ten telpa 15,000, o 
paprastai visos sėdynės esti už
imtos. Cirko savininkai tokiu 
būdu1 turi didelius nuostolius.

Unijos, kurios pikietuoja 
cirką, yra tymsterių ir Varie
ty artistų. Tymsteriai organi
zuoja technikinį cirko perso
nalą, o Variety — aktorius.

Majoras Wagneris sugrįžo 
iš atostogų Floridoje.

ir tarmę. Man ir taip jau bus ge
rai. Mikas Detroltietis

Rytoj įdėsime Nekantraus prie
rašą. Redakcija

MIRUS

VINCUI PAUKŠČIUI
Liūdime ir reiškiame jo šeimai simpatiją:

Ignas ir O. Rečiai
K. Čiurliai
S. Liutkus
V. Damošaitis

Neužmirštama Atmintis

Draugui V. Paukščiui
Jo didžiai garbingas pasišventimas darbo 

■ liaudžiai niekuomet neišdils iš mūsų atminties.
Mūsų nuoširdi užuojauta jo mylimai žmo

nai, dukrelei ir artimiems giminėms pergyve
nant liūdnumo valandas.

J. Griciūnas
G. Žukauskas
Geo. A. Jamison

Newark, N. J.

Ben Franklinas ir
Tykusis Nemunėlis

Vienas iš įdomiausių kultū
rinių pobūviųj šiame (ir gal 
ilgesnio tarpo) sezone įvyko 
praeitą sekmadienį Lietuvių 
Kultūriniame centre, Rich
mond Hill, N. Y. Tai buvo su 
nemenku susidomėjimu lauk
tas Ben Franklino sukaktuvių 
paminėjimas ir muzikalis po
pietis.

Apie Frankliną susirinku
sieji girdėjo, iš dviejų autorc- 
tingų paskaitininkų: Antano 
Bimbos ir F. Bonoskio-Bara- 
nausko. Bonoskis, kuris kal
bėjo anglų kalboje, savo 
trumpose pastabose nušvietė 
Franklino rolę ir kokias išva
das iš jos galima padaryti 
apie dabartį, kokie palygini
mai gali būti suvesti.

Antano Bimbos paskaita, 
moksliniai ir kruopščiai pri
ruošta, turėjo savyje tiek įdo
mios medžiagos* ir įdomių 
faktų, kad po paskaitos, 
klausimų periode, buvo pa
reikštas pageidavimas maty
ti tą atspausdintą brošiū
ros formoje, o, jeigu tas pasi
rodytų negalima, bent perio
dinėje spaudoje.
Paskaita taipgi nebuvo “sau

sa” — publika gardžiai juo
kėsi iš perskaitomų Franklino 
išmintingų bei jumoristinių 
pasisakymų.

Gaila, kad programai užsi
tęsus, paskaitininkas kai ku
rias priruoštas medžiagos da
lis apleido.

Beje, publikos susirinko gan 
įausiąi, , nors, pūgą. siautę, Iąu- 
ke. visai kaip viduržiemyje. 
Tykiai, tykiąL Nemunėlis ,.

t Kaip sakėme aukščiau, • bu- 
jVo ir muzikališka programa. 
.Bet tai nebuvo priedas, “pri- 
dėčkas”, kaip tai dažnai iš
reiškiama, o programos dalis, 
nemenkiau įdomi ir vertinga 
už pasakytas kalbas.

Pirmiausia — dainavo mū
sų “Aido” choras, kuris, tarp 
kitko, mus supažindino ir su 
viena-kita daina iš ateisian
čios operetės “Grigučio”. An
tra, mes turėjome naują ta
lentą savo tarpe, viešnią dai
nininkę, su kuria, tikėkime, 
lietuviams prisieis dažniau su
sitikti.

Betty Sanders, kuri buvo ta 
viešnia, yra žymi muzikė ir 
dainininke.^ Ji skaitoma žy
miausia Amerikosi liaudies 
dainų interpretuotoja, ji yra 
“Peupletf 'AHists” grupes pir-

P. Poškus
M. Rudžionis
L. Slančiauskai
P. Vaičioniai

Elizabeth, N. J.

Joe A. St’anclis 
Madge Ellmer 
W. Tyliūnas

pa
mokinąs! lietuviškų

mininkė, muzikinio žurnalo 
“Sing Out” redakcijos narė. 
Ji dainavo plačiai šioje šalyje 
ir užsienyje, atstovavo Ame
rikos meno žmones tarptauti
niuose taikos kongresuose 
Santiagoje (Čilėje) ir Varšu
voje ir t.t.

Ir ji dabar, su mūsų dire- 
gėntės Mildred Stensler 
galba, 
liaudies dainų.

šį sekmadieni mes galėjome 
įsitikinti, kaip ir svetimtautis 
gali “pagauti mūsų dainos sie
lą”, suprasti mūsų muzikos 
“sielos stygą”. Betty Sanders 
dainavo, pritardama sau gita
rų, “Tykiai, tykiai, Nemunėlis 
teka”. Ji mažai žino apie Lie
tuvą ir dar mažiau: apie Ne
munėlį. Du mėnesiai atgal ji 
niekad nebuvo girdėjusi lietu
viško žodžio. Bet ji tą melo
dingą ir gailią mūsų dainą 
dainavo su tokiu* jausmingu
mu, kurį retai girdime ir iš 
savų solistų. Ir dargi su gan 
autentišku lietuvišku akcentu, 
pralenkdama ir toje prasmė
je daugelį mūsų Amerikoje 
gimusių lietuvių solistų!

Sako, ji mokinasi daugiau 
lietuviškų dainų. Mes, be abe
jo, norėsime ją ir vėl užgirsti.

Ji taipgi dainavo kelias 
amerikietiškas liaudies dai
nas, kovingas Amerikos darbo, 
žmonių; dainas, kokias retai 
girdime mūsų pobūviuose.

Tas ir kitos programos da
lys prisidėjo prie tikrai kul
tūrinio ir malonaus popiečio 
sudarymo. Nuotaika buvo pa
kilusi, publika įsitraukė į dai
navimą ir visi skirstėsi viltin
gai nusiteikę.

Pobūvį surengė LMS. Publi
ka salės nuomavimo išlaidoms 
sumetė $37.50.

B.

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

“Arklas ir Žvaigždės”
“Plough and the Stars” 

> yra 
vienas žinomiausiu Sean O’Ca
sey veikalu. Tai veikalas, ku
ris vaizduoja Dublino, Airijos 
sostinės, žmonių sukilimą 
prieš britiškus okupantus 19- 
16 motu pavasarį.

Dabar tas veikalas vaidina
mas Barbizon Plaza teatre. Jį 
perstato naujai susidaręs ak
torių kolektyvas, kurie vadina 
save “The Craftsmen”. Vy
riausią rolę vaidina Lionei 
Stand er, kuris praeityje bu
vo žinomas kaip vadovaujan
tis filmų artistas.

Bilietai į tą veikalą nebran
gūs.

Vietinis “World Telegram” 
rašo, kad Robert Thompson, 
Saul Wellman ir Robert 
Klonsky, nuo kurių Veteranų 
administracija atėmė pensi
jas, yra Korėjos karo vete
ranai. Esą, nuo jų atimta 
pensija, nes, kaip komunis
tai, jie Korėjos kare lengvai 
galėjo virsti išdavikais. “Dai
ly Worker” sako, kad tai nie

kad šie trys veteranai 
o

las, 
tarnavo Antro pasaulinio, 
no Korėjos karo metu.

ta-
Jo-
su

Tymsterių New Yorke 
ryba savo vice-prezidentą 
seph Trerotolą paskelbė, 
teismo pritarimu, laikinu pre
zidentu. Dvi tarybos frakci
jos, kurios tarp savęs pešėsi, 
sutiko pripažinti Trerotolą.

Uždarysią pavojingas 
dirbtuves, vėl teigia 
gaisrininką vadovas

Ugnies komisijonierius Ed
ward F. Cavanagh persergėjo, 
kad jis uždarys kiekvieną 
dirbtuvę ir fabriką New Yor
ke, kuris neprisilaiko saugu- 

dėsnių. Cava- 
supykęs, ka- 

prie kurio 
Bronxe žuvo 

nusižengė

mo nuo gaisro 
nagh yra labai 
daugi fabrikas, 
gaisro gesinimo
šeši ugniagesiai, 
saugumo įstatymams.

Bet tai ne pirmas kartas, 
kad Canavagh taip kalbėtų. 
Jis praeityje irgi darė tokius 
grasinimus, bet jo depart- 
mento inspektoriai pasidaro 
gan nuolaidūs ir negriežti, kai 
pyktis “ataušta”.

Eilinių gaisrininkų asosiaci- 
ja sako, 
vime 
arba 
pats 
nes
gaisrininkų, 
daug persidirba, 
daug pavojingose 
ko nebūtų, jeigu būtų 
giau personalo.

kad gaisrininkų žu- 
kalti ne tik dirbtuvių 

įmonių savininkai, bet 
gaisrų departments s, 

nesamdo pakankamai 
o esamieji per

dirba per- 
sąlygose, 

dau-

PRANEŠIMAI
DfiMESIO!

Naujosios Anglijos moterų sąryšio 
suvažiavimas įvyks balandžio 22-rą, 
Montello, Mass., L. T. N. apatinėje 
salėje. Pradžia 11 vai. ryto, 
laikas rinkti delegates į suvažiavi
mą. K. čereškienė, Sekr.

(68-70)

Jau

Medaus Pagelba Šalčiuose
Slogų pergalėjimui ir apsisaugojimui nuo slogų 
yra naudinga gerti arbatą su medumi. Arbata 
su medumi atšildo kūnų, o skystimas bendrai 
yra naudingas kūno valymui.

Laisves įstaigoje galite gauti garsiojo bitininko 
Končiaus medaus. Šviesufe, liepų žiedų medus. 
Turime sucukrejusio ir skysto tos pačios rūšies.

<

Kvorta $1.25, Pusė Galiono $2.50
Kitur nesiunčiame. Tik užėję galite gauti

4 pusi. Laisvė (Liberty). Trečiad. Bal. (April) 11, 1956

MECHANIKAS
Chevrolet, pageidaujama patyrusio. 
Darbas nuo kavalkų. Visos pašal
pos. Garam uola alga. Taipgi reika
lingas vienas abelnam darbui.

FRANK VENT SERVICE MGR. 
FRAME-CHEVROLET 

Jericho Tpke & Roslyn Rd.
Mineola, L. J.

(66-72

TOOL AND DIE MAKER

1-mos klasės, turi būt patyręs prie 
tekinimo. Aukščiausia mokestis. 
Nuolatinis darbas.

Tel. EV. 7-8244

(65-71)

BUSINESS OPPORTUNITIES

GROSERNfi — BRONX 
įsisteigusi apie 5 metai, Alus, fro
zen foods. Arti Project. $1,400 
jeigu į savaitę. Sekmadieniais už
dara. Proga daryti gerą pragyveni
mą. Labai prieinamai. Turi parduot 
iš priežasties ligos. Tol. TU. 2-2842 

(65-71)

REAL ESTATE

Centereach, L. I. Naujas. 4 di
deli kambariai; 75x100. Viskas 
aptverta. Didelis patio, garadžius; 
viskas gerai ištaisyta, 
krautuves. Neša $53.00 
ED. 4-5444. Ed. .8-0436.

Patogu į 
į mėnesį

(68-70)

išdegino jo 
Bet dabar daktarai 
kad Riesel dalinai 

gali pažinti artimuo- 
Ar jo regėjimas pil-

V. Riesel gal ir nepraras 
regėjimo, nors dar nežinia

New Yorkas. — Laikraš
tininkas Victor Riesel gal 
ir nepraras regėjimo, kaip 
buvo manyta. Praeitą sa
vaitę koks tai nusikaltėlis 
sviedė į jo veidą acto bute
lį ir buvo manyta, kad tas 
skystis visai 
akis, 
sako, 
mato, 
sius.
nai pasitaisys, bus sužino
ta per artimiausias kelias 
dienas-

Policija iki šiol dar nesu
rado nusikaltėlio, kuris, 
manoma, buvo pasiųstas 
gengsterių sindikato.

Gubernatorius Harrima- 
nas aplankė Rieselį ir jam 
užtikrino, kad viskas daro
ma nusikaltėlių atidengi
mui.

Ispanų kalbos organizacijų 
taryba pradėjo kampaniją, 
kad padidinti ispaniškai kal
bančių newyorkieciu balsų 
skaičių bent iki 100,000. Nors 
New Yorke gyvena apie pusė 
milijono puertorikiečių ir ki
tokių ispaniškai kalbančių 
Amerikos piliečių, nedidelis 
nuošimtis jų balsuoja.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas

806 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Garai Patyręs Barberls




